
به گزارش زمان،  حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور اسالمی ایران در حاشیه جلسه سران قوا، اظهار داشت:دولت و مسئولین تماس های خوبی را با کشورهای مختلف داشتند و اکثریت قریب به اتفاق آنها مواضع مثبتی دارند 
و می گویند که زیر بار قانون داخلی آمریکا نمی رویم. استقالل و حاکمیت ملی این کشورها مهم است و بسیار امیدوار هستیم روند تعامل اقتصادی ما با دنیا مثل گذشته ادامه پیدا کند و برای جاهایی که ممکن است دچار مشکل شویم، 

راه حل هایی را مد نظر قرار داده ایم.
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 بهاره افشاری هدیه 
پرابهام شهرداری را 

پس فرستاد!

۳۶۰۰ روستا 
تا پایان امسال 

گازرسانی می شوند 

مسیر تربیت در 
آموزش ابتدایی 

منحرف شده است
862

کدخدایی در نشست خبری اعالم کرد:

مغایرت الیحه الحاق به پالرمو با 
سیاست های امنیتی و اقتصاد مقاومتی

کرملین اعالم کرد:

گفت وگوی  ع  موضو یه  سور در  ایران  حضور 
 
هلسینکی در  ترامپ  و  پوتین 
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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 2۵0 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

 3۰ میلیون نفر

 فیلتر تلگرام را دور می زنند

1.۲ میلیارد لیتر بنزین

 در پاالیشگاه شازند تولید شد

۶ هزار میلیارد از منابع 

اشتغال روستایی تخصیص یافت
به گزارش زمان ، معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: تعداد 
30 میلیون و 100 هزار نفر، طبق آماری که مرکز ملی فضای مجازی در 
تاریخ نوزدهم تیر ماه 1397 اعالم کرده است، از طریق فیلترشکن های 

هاتگرام و تلگرام طالیی، فیلتر تلگرام را دور می زنند.

به گزارش زمان ،  علیرضا امین مدیرعامل شرکت پاالیش نفت 
امام خمینی)ره( شازند گفت: یک میلیارد و 200 میلیون لیتر 
پاالیشگاه  این  در  تاکنون  امسال  سوپر  و  چهار  یورو  بنزین 

تولید شده است.

 ۵0 تخصیص  به  اشاره  با  کار  وزیر  معاون   ، زمان  گزارش  به 
به  ملی  توسعه  صندوق  دالری  میلیارد   1.۵ منابع  درصد 
بانک های عامل، از انقعاد قرارداد 2 هزار میلیارد تومان طرح 

اشتغال زا با بانک ها خبر داد. 561
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سرمقاله
»پدیده نابرابری اجتماعی« 

ادامه دارد!

نگاه روز

افزایش ۱۴ درصدی مستمری 
مددجویان از تیر ماه ۹۷ 

واریز سود سهام عدالت 
۴۰۰هزار نفر تا پایان تیرماه

پنجره  طرح  »اجرای 
حمایتی«،  خدمات 
است  جدیدی  رویکرد 
وزارت  همت  به  که 
شناسایی  برای  رفاه 
کلید  مستحق،  افراد 

خورده تا شاید بتواند در کمرنِگ شدن خط فقر 
در جامه مفید واقع شود.در جامعه مدنی که هر 
روز در حال تغییر و بهسازی و تکامل است، 
مشاهده صحنه هایی چون فقر و تنگدستی که 
الیه های پنهانِی زیادی را در بطن اجتماع در 
خود جای داده، متأثرکننده است. وقتی هنوز 
لنگد و عالج و راه  پای مسائل قدیمی می 
درمانی برایش توسط هیچک از اقتصاددانان، 
جامعه شناسان، مشاوران، معاونان، وزیران و 
سفیران و... پیدا نشده، به عینه متوجهء این 

موضوع می شویم که ...

1

2 الهام آمرکاشی

5

بـازار در انتظـار آرامـش

روحانی در حاشیه نشست سران قوا:

امسال شاهد تحولی مثبت در زمینه اشتغال خواهیم بود

فرمان مبارزه با متخلفان از سوی دولتمردان صادر شد 

رئیس جمهور گفت: در زمینه اشتغال طرح هایی را 
که در گذشته داشتیم ادامه خواهیم داد و علیرغم 
در  مثبت  تحولی  شاهد  امسال  آمریکا  فشارهای 

زمینه اشتغال خواهیم بود.
االسالم  حجت  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
در  ایران  اسالمی  جمهور  رئیس  روحانی  حسن 
و  داشت:دولت  اظهار  قوا،  سران  جلسه  حاشیه 
مسئولین تماس های خوبی را با کشورهای مختلف 
داشتند و اکثریت قریب به اتفاق آنها مواضع مثبتی 
دارند و می گویند که زیر بار قانون داخلی آمریکا 
نمی رویم. استقالل و حاکمیت ملی این کشورها 
تعامل  روند  هستیم  امیدوار  بسیار  و  است  مهم 
اقتصادی ما با دنیا مثل گذشته ادامه پیدا کند و 
برای جاهایی که ممکن است دچار مشکل شویم، 
راه حل هایی را مد نظر قرار داده ایم.وی افزود: 
در جلسه امروز راه های الزم را مورد بررسی قرار 
دادیم که چگونه می توان کشور را از این مقطع به 
خوبی و با کمترین هزینه عبور دهیم. دولت هم 
برای تامین کاالهای اساسی و ضروری مردم ارز 
الزم را مد نظر قرار داده و بانک مرکزی به طور 

منظم آن را پرداخت می کند.رئیس جمهور با بیان 
اینکه بین صادر کنندگان و واردکنندگان تعاملی 
ارز را خرید و فروش می  با توافق  آغاز شده که 
کنند، گفت: در عین حال دولت قول می دهد که در 
زمینه انرژی، حمل و نقل، کاالهای اساسی و تولید 
مشکلی برای کشور پیش نخواهد آمد و ارز مورد 

نیاز را برای تولید کنندگان که نیاز به مواد اولیه دارند 
تامین خواهیم کرد.روحانی ادامه داد: شرایط امروز 
می تواند فرصتی برای تولید کنندگان داخلی باشد. 
در این شرایطی که دولت واردات برخی از کاالهای 
غیر ضروری را ممنوع کرده، شرایط بهتری را برای 
تولید کنندگان داخلی به وجود آورده تا بتوانند در 

فرصتی مناسب کاالی خود را به بازار ارائه کنند.وی 
با بیان اینکه صادرات، فرصت دیگر به وجود آمده 
در جامعه است، تصریح کرد: امروز صادرات شرایط 
بهتری از گذشته دارد و شرکت هایی که خدمات 
و کاالیی را به خارج از کشور عرضه می کنند این 
شرایط مناسب برای آنها وجود دارد. البته در مواردی 
با تخلف برخی افراد مواجه هستیم؛ با وجود آنکه 
تجار و بازرگانان ما اکثریت شان در چارچوب قانون 
حرکت می کنند، اما افرادی را نیز داریم که به قانون 
بی توجهی می کنند و با داللی های نابسامان و 
قیمت های نادرست اقداماتی را انجام می دهند.

رئیس جمهور گفت: در این زمینه بین تصمیماتی 
بین دولت و قوه قضائیه اتخاذ شده که دولت بتواند 
تالش های بیشتری را از طریق مقرراتی که در 
اختیار وزارت دادگستری است انجام بدهد و قوه 

قضائیه شعبه های ویژه ای را در تهران و استان 
ها برای مبارزه با اینگونه مفاسدی که این روزها 
باب شده تشکیل دهد تا سریعا به این پرونده ها 

رسیدگی شود.
ادامه در صفحه 2

روحانی در حاشیه نشست سران قوا:

امسال شاهد تحولی مثبت در زمینه اشتغال خواهیم بود

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور گفت:در حوزه های نظامی 
براساس اقدامات بسیار منسجم و مستحکم، ایران در حوزه زمینی و 
دریایی کامال به بازدارندگی رسیده و در سایر حوزه ها، جنگ به ضرر 

دشمن است.
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غالمرضا جاللی رئیس سازمان پدافند 
غیر عامل کشور در نشست مدیران کمیته پدافند غیر عامل دستگاه های 
اجرایی کشور با تسلیت فرارسیدن ایام شهادت حضرت امام جعفر صادق 
علیه السالم، اظهارداشت: سال ۹۷ سال ویژه ای است؛ از یک طرف 
ما وارد چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی می شویم و از طرف 
دیگر شاهد تمرکزی از تهدیدات و البته فرصت ها پیش روی انقالب 
هستیم و همانطور که رهبر معظم انقالب اسالمی فرمودند در یک پیچ 
مهم تاریخ انقالب هستیم که باید به سالمت از آن عبور کرد.وی ادامه 
داد: یکی دیگر از ویژگی های امسال این است که دشمن به صورت 
آشکار و به نوعی با چراغ روشن مقابل انقالب اسالمی ایران ایستاده و 
تالش می کند همه ظرفیت های موجود را علیه انقالب به کار گیرد. 
پس ما باید با یک انسجام و اتحاد داخلی و به دور از اولویت های 
گروهی و جناحی رویکرد مقابله با این تهدید و تهدیدگر را داشته باشیم.

سردار جاللی رویکرد جدی سال جاری را انسجام ملی در برابر تهدیدات 
مختلف دانست و گفت: موضوع پدافند غیر عامل بنابر تعبیر رهبر معظم 
انقالب اسالمی بی اثر سازی اثر تهدید بر کشور است و با توجه به آشکار 
بودن تهدیدات دشمن اهمیت پدافند غیر عامل چندین برابر سالهای 
گذشته است.وی در ادامه به تهدیدات پیش روی کشور و اولویت های 
پدافند غیر عامل برای مقابله با این تهدید پرداخت و گفت: همانطور 
که رهبر معظم انقالب فرمودند محور اصلی تهدیدات جنگ اقتصادی 

است و دشمنان یک استراتژی جدیدی در این زمینه اتخاذ کرده اند 
که رهبر معظم انقالب در چهارده خرداد به آن پرداختند و فرمودند که 
آمریکا از خروج از برجام یک برنامه خاصی را دنبال می کند و آن تمرکز 
حداکثری فشار خورد کننده بر کشور ماست که نام آن را مادون جنگ 
نهاده اند.رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور اظهارداشت: آمریکا فکر 
می کند به دلیل مشکالت اقتصادی و البته نا هماهنگی های داخلی 
امکان اثر گذاری تحریم ها بر کشور بیشتر شده، البته یک پارچه عمل 
نکردن ما این فرصت را در اختیار دشمنان قرار داده و آنها فکر می کنند 
اقداماتشان نتیجه داده است پس برای گرفتن نتیجه، فشار را افزایش 
داده اند.وی محور رویکرد آمریکا در قبال جمهوری اسالمی ایران را 
تحریم و فشار اقتصادی دانست و افزود: اهداف اولیه آمریکا ایجاد دو 
قطبی فشار و تحریم از یک طرف و کاهش رویکرد های دفاعی ایران 
است تا ما را مجبور کند شروط دوازده گانه وزیر امور خارجه آمریکا را 
بپذیریم و اگر این نتیجه دهد اهداف دیگر را نیز دنبال خواهد کرد.سردار 

جاللی با بیان این که آمریکایی ها اهداف و آرزو های خود را از طریق 
وزیر خارجه خودشان اعالم کردند پس مسیر کامل روشن و مشخص 
است، افزود: باید بدانیم تحریم و فشار بر کشور و ملت ایران افزایش پیدا 
می کند و از بستر شبکه های اجتماعی برای اثر گذاری فشار بر مردم 
استفاده می کنند. پس ما به نوعی با ترکیب تهدیدات روبرو هستیم، 
فشار اقتصادی به عنوان بستر طرح و تحریم، به عنوان عامل فشار 
که مولفه های اقتصادی کشور را درگیر می کند و از سوی دیگر چون 
آمریکایی ها چند سالی است که استراتژی جنگ بی قاعده را به جای 
جنگ کالسیک انتخاب کرده اند، یعنی جنگی که در آن مردم، محور 
پتانسیل فشار دشمن علیه حکومت خودشان هستند.وی ادامه داد: در 
استراتژی جدید آمریکا از مردم با استفاده از رسانه به عنوان ابزاری برای 
فشار علیه حکومت خودشان استفاده می کند که در حوادث ده بهمن ماه 
گذشته توانستند نتایجی به دست بیاورند. برای جدی بودن مسئله باید به 
موضوع فیلترینگ تلگرام در روسیه نگاه کرد، وقتی روسیه تلگرام را فیلتر 
کرد آمریکایی ها در مدت کوتاهی زیرساخت های ابر آمازون و گوگل 
را در اختیار تلگرام قرار دادند تا بتواند در قبال حرکت روسیه بایستند البته 
گوگل و آمازون وقتی دیدند زیان مالی بسیاری می بینند کوتاه آمدند 
و روسیه توانست به ۷۰ درصد اهداف خود از فیلترینگ تلگرام برسد.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور تصریح کرد: این حوادث نشان 
داد تلگرام ابزاری کامال جدی در دست آمریکا است و هرجا که نیاز باشد 
از آن حمایت می کند. همین تجربه در داخل کشور ما نشان می دهد 
از شبکه تلگرام به عنوان بستر هدایت و کنترل افکار عمومی جامعه و 
کنترل مردم محوری علیه اهداف انقالب اسالمی استفاده می شود، پس 

باید برای مقابله با تهدیدات آن رویکردی جدی اتخاذ شود.

معاون وزیر کار با اشاره به تخصیص ۵۰ درصد منابع ۱.۵ میلیارد دالری 
صندوق توسعه ملی به بانک های عامل، از انقعاد قرارداد 2 هزار میلیارد 

تومان طرح اشتغال زا با بانک ها خبر داد.
اشتغال  ملی  برنامه  اجرای  وضعیت  آخرین  درباره  منصوری  عیسی 
روستایی از محل منابع ۱.۵ میلیارد دالری صندوق توسعه ملی، گفت: 
این برنامه ملی در گام نخست مبتنی بر »پرداخت تسهیالت« آغاز شد 
که مورد تاکید دولت و مجلس بود و در گام دوم نیز »مداخالت توسعه 

اشتغال در روستاها« در دستور کار قرار گرفت.
وی با بیان اینکه 2۵درصد از منابع صندوق توسعه ملی به عنوان اولین 
مرحله تخصیص منابع این صندوق در بهمن ماه سال گذشته به حساب 
بانک های چهارگانه اجرای طرح واریز شد افزود: طی دو ماه نخست 
اجرای طرح به دلیل ثبت نام متقاضیان در سامانه کارا و همچنین 
بررسی طرح ها در دستگاه های اجرایی بنابراین فعالیت بانک ها برای 
پرداخت تسهیالت با اندکی تاخیر شروع شد.معاون توسعه کارآفرینی و 
اشتغال وزیر کار افزود: پس از جلسات متعدد با مدیران عامل بانک ها 
پرداخت  فرایند  جمهور  رئیس  دستور  با  کردیم  تالش  موسسات  و 
تسهیالت و بررسی طرح ها روان سازی و به عبارتی دسترسی روستائیان 
به تسهیالت اشتغال تسهیل شود.منصوری تاکید کرد: بنابراین با وجود 
اجرای برنامه ملی اشتغال روستایی از بهمن سال گذشته، به دلیل طی 
فرایند ثبت نام، هماهنگی با بانک ها و دستگاه های اجرایی، پرداخت 
مقام  گرفت.این  سرعت  امسال  اردیبهشت  سوم  دهه  از  تسهیالت 
مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همچنین از تخصیص 
2۵ درصد مرحله دوم منابع صندوق توسعه ملی به بانک های عامل 
خبرداد و افزود: بنابراین از مجموع منابع ۱.۵ میلیارد دالری )معادل  
۶ هزار میلیارد تومان( صندوق توسعه ملی برای اجرای برنامه اشتغال 
روستایی، تاکنون ۵۰ درصد منابع یعنی ۳ هزار میلیارد تومان به حساب 
بانک ها واریز شده است که طبق قانون بانک های عامل نیز مکلف 
هستند در هر مرحله از تخصیص منابع صندوق توسعه ملی، معادل 
آن را از منابع داخلی خود با تلفیق منابع صندوق برای اشتغال روستایی 
اختصاص دهند. معاون وزیر کار تاکید کرد: در حال حاضر با احتساب 
مجموع منابع صندوق توسعه ملی و منابع داخلی بانک های عامل ۶ 
هزار میلیارد تومان برای اجرای برنامه اشتغال روستایی تخصیص پیدا 
کرده است که تاکنون حدود 2 هزار میلیارد تومان از طرح های اشتغال، 
مصوب و منجر به انعقاد قرارداد بانک ها شده است و در نوبت پرداخت 
قرار دارد.وی در پاسخ به این سوال که آیا طبق دستور رئیس جمهور، 
کل منابع اشتغال روستایی تا پایان شهریورماه تخصیص پیدا می کند؟ 

گفت: واقعیت این است که این ظرفیت وجود دارد که تا شهریورماه 
طرح های مورد تایید و مصوب متقاضیان به بانک ها معرفی شوند تا 
به تدریج پرداخت شوند. البته نکته مهم این است که منابع طرح های 
اشتغال در یک مرحله به متقاضی پرداخت نمی شود بلکه این منابع 
به تدریج و به تناسب وضعیت پیشرفت طرح پرداخت خواهد شد تا از 

انحراف منابع جلوگیری شود.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: 
سرمایه گذاری ها طبیعتا بالفاصله منجر به اشتغال نمی شوند؛ اوال 
که نمی توان انتظار داشت پرداخت تسهیالت به تنهایی حجم زیادی 
اشتغال ایجاد کند و مداخالت توسعه ای قطعا باید اتفاق بیفتد. دوما 
اشتغال  به  فاز منجر  تاخیر  با یک  اشتغال  طرح های دارای ظرفیت 

می شوند.
»مداخالت  به  اشاره  با  اظهاراتش  از  دیگری  بخش  در  منصوری 
توسعه ای اشتغال« در روستاها در کنار پرداخت تسهیالت گفت: در 
بحث مداخالت توسعه ای طبیعتا نمی توانیم به همه ۴۴ هزار روستای 
کشور مداخله کنیم. در این زمینه در قالب یک طرح مطالعاتی بر اساس 
یک الگو و مدلی از بین ۴۴ هزار روستا، ۴۹۰۰ روستای کانونی را 
شناسایی کردیم و در فاز نخست هزار روستا را در دستور کار قرار دادیم.

وی با اشاره به اینکه روستاهای کانونی روستاهایی هستند که بیشترین 
داده و ستانده اقتصادی و اجتماعی را با روستاهای همجوار دارند افزود: 
شود  انجام  توسعه ای  مداخالت  کانونی  روستاهای  در  اگر  بنابراین 
روستاهای همجوار نیز توانمند می شوند که اطلس این طرح مشخص 
اساس  بر  را  تا اصالحات الزم  اعالم شده  نیز  استان ها  به  و  شده 
داده های میدانی خود انجام دهند و سپس به تدریج تسهیل گران را 

برای آموزش در روستاهای کانونی توزیع می کنیم.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور:

 تلگرام ابزاری برای پیش بردن اهداف آمریکاست

واریز  از  سازی  خصوصی  سازمان  مشاور 
)افراد  نفر  ۴۰۰هزار  عدالت  سهام  سود 
باقی مانده( تا پایان تیرماه خبر داد و گفت: 
به نظر می رسد سود عملکرد سال ۹۶ نسبت 
جعفر  بود.سید  خواهد  بیشتر   ۹۵ سال  به 
سبحانی در گفت وگو با خبرنگار مهر، با بیان 
اینکه  تاکنون به بیش از ۳۹ میلیون نفر کل 
سود دریافتی سهام عدالت )مربوط به سود 
اظهار  پرداخت کرده ایم،  عملکرد سال ۹۵( 

داشت: نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر از مشموالن 
دریافت سود سهام عدالت باقی مانده اند که 
این افراد نیز تا پایان تیرماه سود سهام عدالت 

را دریافت خواهند کرد.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی 
افزود:  در خصوص سود عملکرد سال ۹۶، 
برای تعیین تکلیف سود عملکرد سال ۹۶، 
منتظر برگزاری مجامع تمامی شرکت های 
مجامع  داد:  ادامه  هستیم.وی  سرمایه پذیر 

شرکت ها معموال آخر تیرماه برگزار می شود. 
از  تعدادی  مالی  سال  دیگر  سویی  از  اما 
شرکت ها پایان مهر ماه است از این رو برای 
برگزاری  منتظر  باید  عملکرد  سود  تعیین 
بمانیم.سبحانی  نیز  شرکت ها  این  مجامع 
تاکید کرد: البته مجامع تعدادی از شرکت ها 
نظر می رسد سود  به  برگزار شده است که 
عملکرد سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ باالتر 

خواهد بود.

مشاور سازمان خصوصی سازی؛

واریز سود سهام عدالت ۴۰۰هزار نفر تا پایان تیرماه

معاون وزیر کار؛

۶ هزار میلیارد از منابع اشتغال روستایی تخصیص یافت
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»پدیده نابرابری اجتماعی« ادامه دارد!

* الهام آمرکاشی

حمایتی«،  خدمات  پنجره  طرح  »اجرای 
وزارت  همت  به  که  است  جدیدی  رویکرد 
کلید  مستحق،  افراد  شناسایی  برای  رفاه 

جامه  در  فقر  خط  شدن  کمرنِگ  در  بتواند  شاید  تا  خورده 
مفید واقع شود.

در جامعه مدنی که هر روز در حال تغییر و بهسازی و تکامل 
الیه  که  تنگدستی  و  فقر  چون  هایی  صحنه  مشاهده  است، 
داده،  جای  خود  در  اجتماع  بطن  در  را  زیادی  پنهانِی  های 

متأثرکننده است. 
وقتی هنوز پای مسائل قدیمی می لنگد و عالج و راه درمانی 
شناسان،  جامعه  اقتصاددانان،  از  هیچک  توسط  برایش 
مشاوران، معاونان، وزیران و سفیران و... پیدا نشده، به عینه 
در  ای  عدیده  مشکالت  که  شویم  می  موضوع  این  متوجهء 
اجتماع در حال بروز و ظهور است و گاه بیشتر نیز می شود 
که از نزدیک به راحتی می توانیم آن ها را درک و لمس کنیم.

واضحی  و  مشخص  کاراکتِر  اجتماعی«،  نابرابری  »پدیده 
در  ها  قیمت  گسیختهء  افسار  رشد  با  روزها  این  که  است 
دارویی-  خوردنی-  پوشیدنی-  اجناِس  و  محصوالت  تمام 
حقوق  اندِک  افزایِش  با  که  شود  می  دیده  و...  نقل  و  حمل 
کنار  در  ها  قیمت  صعود  این  و  ندارد  همخوانی  دستمزد  و 
تثبیِت دستمزدهای ناکافی، پدیده نابرابری اجتماعی را شکل 
داده که عده زیادی از افراد، از هرآنچه برای یک زندگی باید 
مهیا باشد محروم هستند چه برسد به دست یافتِن امیال و 
نتوانند روی خوش آن را  خواسته هایی که شاید هیچ وقت 
مالحظه کنند و این شکاف و گسست، هرلحظه در حاِل عمیق 

تر شدن است.
نمی  اقتصاد  که  زمانی  باورند:  براین  اقصاددانان  از  بسیاری 
تواند اشتغال مولد و پایدار ایجاد کند، به تبِع آن فقر و نابرابری 
میان،  این  در  نیز  ای  عده  و  یابد  می  گسترش  اجتماع  در 
هشدار و انذارهایی می دهند که جامعه بااین سرعتی که در 
این مسیر گرفته است، در حال انفجاِر نابرابری اجتماعی است.

نابرابری،  اصلی  بنیانهای  که  معتقدند  نیز  محققان  از  عده ای 
به  تمایل  و  انگیزه  و  ذاتی  توانایی های  در  فردی  تفاوتهای 
در  نابرابری  است  معتقد  دیگر  دیدگاه  است.  سخت کوشی 
اصل، مبتنی بر تفاوتهایی است که جامعه در رفتار و برخورد 

با افراد بین آنها قائل می شود.
نبوِد اشتغاِل مناسب، تورم های اقتصادی باال در قباِل دستمزد 
و پرداختی های پائین، خانه به دوشی و اجارهء باالی مسکن، 
های  هزینه  کنار  در   ... و  دانشگاه  و  مدرسه  کردهای  هزینه 
قرار  جامعه  ترازوی  کفه  در  اگر  را  و...  بیماری  از  نااحتمالی 

دهیم، چگونه می توانیم این گسسِت ناعدالتی را پر کنیم!
افزایش  نابرابر  طور  به  درجامعه  قدرت  و  ثروت  توزیع  وقتی 
یافته و چند شغله بودن و واریِز حقوق های نجومی به امری 
عادی تبدیل شده که منتظِر جزئیاتی تازه در اخبار و رسانه ها 
هستیم و درکنارش، یک آبدارچی با حقوِق نهایت 1میلیونی 
در شهر، یک ماه خود را برنامه ریزی می کند و نمی داند به 
قسط و قبوِض برق و آب و اجاره بهای خانه برسد یا خوراک 
و پوشاک و هزینه های مدرسه و ایاب و ذهاب و... چگونه می 

توانیم بگوئیم: نابرابری اجتماعی در حال کاهش است.
احمد میدری- معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در ارتباط با »پنجره واحد خدمات حمایتی«، می گوید: »بر 
شناسنامه  یک  دارای  خانواده  و  فرد  هر  طرح،  این  اساس 
وضعیت اجتماعی و اقتصادی است که درآمدها، هزینه ها و 
آن  کمک  به  و  شود  می  ثبت  شناسنامه  آن  در  آنها  ثروت 
اینکه یک فرد،  افراد سنجیده می شود.  شناسنامه استحقاق 
این  به کمک  نه،  یا  است  دریافت خدمات حمایتی  مستحق 
شناسنامه و مقایسه آن با سایر خانوارها مشخص می گردد. 
رفاهی  پرونده خدمات  اینجا وجود دارد  رکن دیگری که در 
است. هر فردی که از یک دستگاه، خدمتی را می گیرد آن 
دستگاه خدمت را در پرونده ثبت می کند. به عنوان مثال، اگر 
فرد معتادی برای ترک اعتیاد تحت پوشش سازمان بهزیستی 
قرار گیرد و همان فرد از یک موسسه خیریه کمک دریافت 
کند و یا کمیته امداد به آن فرد وامی ارائه دهد، همه در یک 

پرونده الکترونیک ثبت می شود«.
از  اگر  است  جایی  به  انتظار  شده؛  گفته  نکات  به  باتوجه 
که  مسیر  این  در  تا  بخواهیم  امر  این  در  ذیربط  مسئولین 
گردد،  تبیین می  افراد مستحق، شناسنامه  به  برای خدمات 
برای افراد متمول نیز شناسنامه ای مشخص شود تا وقتی در 
به صورت سیستماتیک  به خدمت می شوند  ارگانی مشغول 
و  گردند  مند  بهره  دیگر  دولتِی  های  شغل  از  نتوانند  دیگر 
میز خالی را در اختیاِر افرادی که صاحب کرسی های دولتی 

نیستند قرار دهند.
از  جدی  حرکِت  نیازمنِد  جامعه،  در  تعادل  خِط  به  رسیدن 
رفاهی-  اجتماعی-  مراکز  در  که  است  مسئولینی  سوی 
اقتصادِی جامعه، میز و جایگاهی در اختیار دارند تا با برنامه 
بتوان گام های موثری  اقدامات شایسته  ریزی های مدون و 

برای برون رفِت نابرابری اجتماعی، برداشت.
Elhamamerkashi@ymail.com

وزیر آموزش و پرورش:

مسیر تربیت در آموزش ابتدایی 
منحرف شده است

وزیر آموزش و پرورش گفت: مسیر تربیت در دوره 
آموزش ابتدایی دچارانحراف شده وهمه تالش ما تنها 

معطوف به ارتقای دروس دانش آموزان است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا ، سید محمد بطحایی نوع 
رقابت در دوره ابتدایی و روند آن مطابق با نیازجامعه 
و شکوفایی استعداد ها نیست. وزیر آموزش و پرورش 
افزود: گرچه رقابت محاسنی دارد ولی آنقدر در حوزه 
رقابت منحرف شده ایم که همان مزایای آن هم به 
تهدید تبدیل شده است. وی تاکید کرد: خط و مشی 
وزارت آموزش و پرورش، برگزاری رقابت ها بصورت 
جمعی و گروهی است و در این راستا از ابتدای مهر ماه 
امسال هیچ مسابقه فردی نباید در مدارس برگزار شود.

وزیرآموزش و پرورش در تشریح تبعات منفی رقابت 
های فردی به عنوان یک آسیب آموزشی گفت: وقتی 
فردی در جمع، به عنوان فرد برتر تشویق می شود یک 
نفر تشویق و صدها نفر تنبیه می شوند که این روش در 
دوره ابتدایی، با هدف های تربیتی و پرورشی ابتدایی 
ما سازگارنیست. بطحایی خاطرنشان کرد: مدارس باید 
محیطی برای تربیت، شکل گرفتن شخصیت بچه ها و 
شکوفایی خالقیت ها باشد و برای این منظور باید محیط 
و فضای مدرسه بگونه ای باشد که دانش آموزان قدرت 
انتخاب و ابتکار داشته باشند و بتوانند در آینده زندگی 
خود موفق باشند. وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: 
اگر قدرت انتخاب در دانش آموزان به صفر برسد و تنها 
بدنبال خواسته ها و شکل دهی مدرسه باشند، حتی 
اگر در دوره تحصیل باالترین معدل و در دوره دانشگاه 
در بهترین رشته و دانشگاه تحصیل کرده باشد نمی 
توانند در زندگی مشترک خود در آینده موفق باشد 
و چه بسا به طالق منجر شود. وزیر آموزش و پرورش 
افزود: مدرسه باید به عنوان یک موجود، رکن اصلی 
تعلیم و تربیت باشد و تمام احتیاجات خود را بتواند از 
خودش رفع و تامین کند. وی خاطرنشان کرد: در این 
راستا باید وزیر، مدیر کل، روسای مناطق و همه عوامل 
دیگر تنها نقش حمایت کننده و پشتیبان برای مدرسه 
داشته باشند نه اینکه فقط به ابالغ دستور العمل و 
بخشنامه در مدارس اقدام کنند. بطحایی با انتقاد از 
تامین غذای مدرسه که همان محتوای آموزشی است 
در بیرون از مدارس گفت: امروز متاسفانه رشد مدرسه 
در دست فضاهای بیرونی است و همین امر باعث شده 

که حرکت از آموزش و پرورش گرفته شود. 

دعوت مجلس از وزیر اطالعات برای 
پاسخگویی درباره اظهارات اخیرش

 رئیس کمیسیون اقتصادی از دعوت وزیر اطالعات 
در خصوص اظهارات اخیرش مبنی بر عدم برخورد 
قهرآمیز با مفسدان اقتصادی به کمیسیون متبوع خود 

خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمدرضا پورابراهیمی 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی از 
اخیرش  اظهارات  در خصوص  اطالعات  وزیر  دعوت 
مبنی بر عدم برخورد قهرآمیز با مفسدان اقتصادی 
به کمیسیون متبوع خود خبر داد و گفت: مجازات 
مجازات  از  باالتر  مراتب  به  باید  اقتصادی  متخلفان 
باید  باشد و وزیر اطالعات  انقالب  دشمنان خارجی 
اظهارات خود را اصالح کند و اگر واقعا مکنونات قلبی 
مفسدان  با  نباید  این شرایط  در  که  است  این  وزیر 
اقتصادی برخورد قهری صورت گیرد، روش وی اشتباه 
است و به هیچ عنوان این موضع در نظام جمهوری 
از وزیر  اینکه  بیان  با  قابل قبول نیست.وی  اسالمی 
اطالعات دعوت می کنیم تا با حضور در کمیسیون 
اقتصاد نسبت به این اظهارات پاسخگو باشد، گفت: اگر 
استنباط ما این باشد که وزارت اطالعات می خواهد 
را  رویکردی  چنین  و  دهد  ادامه  را  مسیری  چنین 
اتخاذ کند و نگرانی مردم در زمینه برخورد با فساد 
تشدید شود موضوع تعیین تکلیف وزیر اطالعات یکی 
از موضوعات اصلی کمیسیون اقتصادی در هفته آینده 
خواهد بود.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه 
داد: سرفصل اصلی و شاه بیت اساسی مطالبات مردم 
مبارزه با فساد اقتصادی است. آنچه در فضای کنونی 
کشور، قبل از تحریم ها و حل مشکالت ساختاری و 
درونی اقتصاد، در راس موضوعاتی است که نظام باید 
برای آن چاره بیندیشد و اقدامات عاجل و قاطعی را 

انجام دهد مبارزه با فساد اقتصادی است.

وقوع انفجار مهیب در اطراف کاخ 
ریاست جمهوری سومالی

انفجار مهیب در  از وقوع یک  منابع پلیس سومالی 
اطراف کاخ ریاست جمهوری در موگادیشو خبر دادند.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، منابع در پلیس سومالی 
اعالم کردند که صدای انفجار مهیبی در موگادیشو 
پایتخت این کشور به گوش رسیده که جزئیات آن و یا 
تلفات احتمالی این انفجار منتشر نشده است.همچنین 
بر اساس گزارش های منتشر شده، صدای این انفجار 
مهیب در منطقه اطراف کاخ ریاست جمهوری به گوش 
رسیده است.به دنبال این انفجار صدای شلیک گلوله 
نیز به گوش رسیده است.موگادیشو شنبه گذشته نیز 
شاهد وقوع انفجارهای مهیبی بود. گروه تروریستی 

الشباب مسئولیت این انفجارها را برعهده گرفت.

اخبار

سرمقاله

آدمی  است که  آن  عدالت  نهایت 
با خودش به عدالت رفتار کند.

حضرت علی )علیه السالم(

کالمامیر

ادامه از صفحه 1
روحانی با بیان اینکه امروز در شرایطی هستیم که 
آمریکا بیش از همه در شرایط تحریم منزوی است، 
خاطرنشان کرد: حاکمیت امروز آمریکا ماجراجویانه 
با دنیا برخورد می کند که غیرقانونی است و تنها 
نسبت به ملت ایران نیست و نسبت به ملت های 
دیگر حتی متحدانش نیز وجود دارد. حتی می 
بینید متحدترین کشور اروپایی با آمریکا در سفر 
اخیر ترامپ به انگلستان، مردم چه واکنشی نشان 
دادند به گونه ای که ناچار شدند مراسم تشریفاتی 
این سفر را تغییر دهند.وی ادامه داد: امروز آمریکا 
در میان افکار مردم ایران از همیشه منزوی تر 
است چراکه طرح تحریمی آمریکا علیه ملت ایران 
است. اگر این تحریم علیه بخش خاص و یا صنعت 
خاصی بود، می توانستند بهانه ای را بیاورند، اما 
امروز این تحریم عام و کور است که به معنای فشار 
به مردم ایران است. طرح آنها فشار به ملت ایران 
با بیان  مانند سایر ملت ها است.رئیس جمهور 
اینکه حاکمیت امروز واشنگتن از همیشه در میان 
مسلمانان، کشورهای در حال توسعه منفورتر است 
و حتی در داخل خود آمریکا نیز دچار مشکالت 
است، اظهار داشت: تردیدی نداریم که آمریکا این 
مسیر و سیاست امروز خود نسبت به ایران، منطقه، 
جهان اسالم، قدرت های بزرگ دنیا و متحدان 

خود اعمال می کند قابل ادامه نیست و مسیری 
که جمهوری اسالمی ایران در پیش گرفته یعنی 
مسیر استقامت، ایستادگی، برنامه ریزی، هماهنگی 
با مردم و تعامل با دولت های دوست در جهان 
می تواند این توطئه ها را خنثی کند.روحانی گفت: 
البته مردم عزیز ما مستحضر هستند که زمانی ما 
پیروز شده ایم که دولت و مردم در کنار هم بودند. 
چهل سال پیش در همین روزها مردم ما شاهد 
توطئه آمریکا علیه ملت ایران بود تا انقالبش پیروز 
نشود و مستشاران نظامی خود را فرستاد تا علیه 

مردم و انقالبیون کودتا کنند. همانطور که چهل 
سال پیش مردم ایستادگی کردند و آمریکا ناموفق 
بود امروز نیز خواهند ایستاد و آمریکا در این توطئه 
نیز ناموفق خواهد بود چون منطقش غیرقانونی 
است.وی با بیان اینکه همه کشورهای جهان به 
استثناء چندکشور با سیاست های آمریکا مخالف 
هستند، گفت: امروز ما قوی تر از دیروز می توانیم 
در برابر دشمنان مقابله کنیم و مسیرمان را ادامه 
دهیم. مردم مطمئن باشند برای زندگی خودشان 
اگرچه فشارهایی خواهد بود اما می توانیم زندگی 

مردم را در کشور با حمایت خودشان اداره کنیم 
و از مشکالت عبور کنیم. رئیس جمهور ادامه داد: 
را که در گذشته  اشتغال طرح هایی  زمینه  در 
صنعت  زمینه  در  داد.  خواهیم  ادامه  داشتیم 
ساختمان،خودروهای فرسوده، اشتغال روستایی 
بحث اشتغال را به طور جد دنبال خواهیم کرد. 
علیرغم فشارهای آمریکا امسال شاهد تحول مثبت 
در زمینه اشتغال خواهیم بود.روحانی گفت: دولت 
هایی  طرح  جامعه  درآمد  کم  اقشار  به  نسبت 
دارد تا فشارها نتواند مشکالت بیشتری را برای 
این اقشار به وجود آورد.وی با بیان اینکه جلسات 
سه قوه برای حل مشکالت کشور را ادامه خواهیم 
داد، تصریح کرد: عالوه بر اینکه جلسه هماهنگی 
اقتصادی سه قوه که معموال روزهای شنبه تشکیل 
به  نسبت  و  داد  خواهیم  ادامه  نیز  را  شود  می 
مواردی که باید هماهنگی بیشتری بین سه قوه 
ایجاد شود، در این جلسات اقدام خواهیم کرد تا 
مردم بتوانند با مشکالت کمتر در این مبارزه ای 
که علیه بدخواهان خود دارد موفقیت و پیروزی 
را بدست بیاورد.رئیس جمهور در پایان موضوع 
نقدینگی را یکی از بحث های جلسه امروز برشمرد 
و خاطرنشان کرد: امروز طرحی را به طور مقدماتی 
بحث کردیم تا بتوانیم طرح های نیمه تمام عمرانی 

را به مردم واگذار کنیم.

 اصالحیه آگهی 
 تجدید مناقصه عمومی

دهیاری  عمومی  مناقصه  تجدید  آگهی  در 
لشگرآباد چاپ شده در مورخ 97/4/20  موارد زیر اصالح 

می گردد:
1-تاریخ چاپ نوبت دوم به مورخ 97/4/30 اصالح میگردد.
2-زمان مراجعه متقاضیان تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 

مورخ 97/۵/8 
3-بازگشایی پاکتها به مورخ 97/۵/9 اصالح می گردد.

دهیاری لشگرآباد

دشمنان در حوزه ارزی به دنبال بی ارزش 
کردن پول کشور 

نظام اداری چاق است، دولت فکری برای 
اصالح کند

افزود:  مستضعفین  بسیج  سازمان  رئیس   
دشمنان انقالب اسالمی در حوزه ارزی به دنبال 
اگر قوه  بی ارزش کردن پول کشور هستند و 
قضائیه با متخلفان این حوزه بیشتر برخورد کند، 

قطعا بازدارندگی دارد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سردار غالمحسین 
غیب پرور گفت: در حال حاضر شرایط انقالب 
یک شرایط حساسی هست و سختی عبور از 
انقالب در چهلمین سال به اوج خود رسیده 
است.وی ادامه داد: در قضیه مشکل آب آبادان 
و خرمشهر، در حالی که برخی از کارشناسان 
نظر داشتند که این پروژه 1۰ سال به طول می 
انجامد، انقالبیون گفتند که 1۰ ماهه می توان 

این پروژه را به پایان رساند.
اگر  افزود:  مستضعفین  بسیج  سازمان  رئیس 
استقامت پیشه کنیم و به توانایی های خودمان 
شک نکنیم، قطعاً نصرت الهی با ماست و فتح 
را  تهدیدات دشمن  و می توانیم  است  نزدیک 
به فرصت تبدیل کنیم. پیروزی نمی آید مگر 
اینکه از دل تهدیدات و این تهدیدات امروزه در 
دو حوزه عملیات روانی و اقتصادی شدت گرفته 
تأکید  دانشجویان  دادن  خطاب  با  است.وی 
ای در  واژه  و  نام  برای شما  بخواهم  اگر  کرد: 
نظر بگیرم، باید بگویم که شما ستارگان آسمان 
آتش به اختیار هستید که در اوج دشمنی ها 
قرار  شما  داد:  ادامه  کنید.وی  استقامت  باید 
است که راه ها را باز کنید و مدیران آینده این 
کشور باشید و مدیران امروز باید بدانند که ما 
در واسط میدان جنگ هستیم ولی بر خالف 
با  مردم  گوید  می  که  دشمن  روانی  عملیات 
انقالب فاصله گرفته اند، این گونه نیست و مردم 
هر روز بیشتر به این انقالب پای بندتر می شوند 
و شما دانشجویان باید در شبکه های اجتماعی 

فعال تر شوید.

مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  رئیس 
درآمدهای  بیشتر  گفت:  اسالمی  شورای 
هزینه های  مالیات صرف  و  نفت  از  حاصل 

جاری، پرسنلی و حقوق کارکنان می شود.
عزیز  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اکبریان اظهار کرد: در حال حاضر بیش از 
شش میلیون نفر کارمند و پرسنل اداری در 
کشور مشغول به کار هستند.وی ادامه داد: 
میلیون  پنج  ما  امروز  بگیران  تعداد حقوق 
حقوق  برابر  دو  یعنی  نفر  هزار   ۴۰۰ و 
احتساب  با  که  است  انقالب  اوایل  بگیران 
پرسنل شرکت ها و سازمان ها این تعداد به 
۶ میلیون نفر می رسد.نماینده کرج تصریح 
کرد: با این اوصاف دولت بیشتر درآمدهای 
حاصل از فروش نفت و اخذ مالیات را باید 
صرف پرداختی این کارکنان کند.وی اظهار 
کرد: بدون شک اگر فکری به حال اصالح 
چند  نشود  اداری  کند  و  چاق  نظام  این 
سال بعد با مشکالتی جدی برای پرداخت 
هزینه های آن مواجه خواهیم شد.اکبریان با 
اقدام  از دولت ها  این که هیچ یک  از  گالیه 

صورت  اداری  نظام  اصالح  برای  مناسبی 
نداده اند، گفت: هیچ یک از دولت ها حاضر 
بها  دولت  کوچک سازی  الیحه  به  نشدند 
احمدی نژاد  دولت  که هم  به طوری  دهند 
و  کردن  چاق  به  همچنان  روحانی  هم  و 
هیچ  و  می کنند  اقدام  دولت  فربه سازی 
چابک سازی  در  آنها  سوی  از  را  حرکتی 
نظام اداری شاهد نیستیم.رئیس کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس افزود: واقعیت این 
است که ما یک نظام تصمیم گیری قاطع و 
عملیاتی نداریم و هر چقدر تالش می کنیم 
گیر  بروکراسی  و  اداری  نظام  باتالق  در 

می کنیم.

روحانی در حاشیه نشست سران قوا:

امسال شاهد تحولی مثبت در زمینه اشتغال خواهیم بود

سخنگوی شورای نگهبان، از مغایرت الیحه الحاق 
ایران به کنوانسیون پالرمو با سیاست های امنیتی و 

سیاست های اقتصاد مقاومتی خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، عباسعلی کدخدایی 
سخنگوی شورای نگهبان دیروز در نشست خبری 
مصوبات  آخرین  بررسی  به  اشاره  با  ها  رسانه  با 
نگهبان  شورای  در  اسالمی  شورای  مجلس 
اظهارداشت: الیحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون 
مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی )پالرمو( در 
جلسات متعدد شورای نگهبان بررسی شد و بعد 
از اینکه ایراداتی نسبت به ترجمه این کنوانسیون 
وجود داشت، اصالحاتی در مجلس به عمل آمد 
اما همچنان در ماده ۳ این الیحه ایرادات شکلی 
همچنین  افزود:  است.وی  باقی  نگهبان  شورای 
مواردی  به  نسبت  الیحه،  این  ماده ۴  به  نسبت 
که شرعاً مصارف دیگری دارد و مشمول مصادره 
می شود، ایراد خالف شرع تشخیص داده شد و ۸ 
مورد هم تذکر در خصوص غلط های تایپی و امثال 
آن اعالم شد.سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: 
همچنین دو مورد ایراد از سوی مجمع تشخیص 
مصلحت نظام نسبت به این الیحه اعالم شد که 
مقاومتی  اقتصاد  با سیاست های  مغایرت  شامل 

دو  این  که  است  بوده  امنیتی  های  سیاست  و 
ایراد نیز مطابق اصل 11۰ قانون اساسی از سوی 
در  شد.کدخدایی  اعالم  مجلس  نگهبان  شورای 
بخش دیگری از نشست خبری خود با اشاره به 
بررسی الیحه »اصالح قانون مبارزه با پولشویی« 
 FATF به عنوان یکی از موارد چهارگانه مرتبط با
تصریح کرد: این الیحه که مربوط به قوانین داخلی 
خودمان بوده، صرفنظر از ایرادات ماهیتی آن، با 

یک ایراد شکلی مواجه و اعالم شد که با توجه به 
توسط  تقدیم آن  بودن الیحه و ضرورت  قضایی 
رئیس قوه قضائیه، مغایر بند ۲ اصل 1۵۸ قانون 
اساسی تشخیص داده می شود.وی همچنین در 
پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص تذکر رهبر 
معظم انقالب به نمایندگان مجلس در خصوص 
تبعات الحاق به برخی کنوانسیون های بین المللی و 
اینکه شورای نگهبان چه نظری در خصوص الیحه 

الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم 
اعالم خواهد کرد، گفت: نظر مقام معظم رهبری 
برای همه دستگاه ها صائب است البته این بدان 
معنا نیست که دستگاه ها وظایف خودشان را انجام 
ندهند.سخنگوی شورای نگهبان افزود: الیحه الحاق 
به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم نیز هنوز 
به دست ما نرسیده و پس از دریافت، در خصوص 
آن اعالم نظر خواهد شد.وی همچنین در پاسخ به 
سوالی در خصوص تمدید دوره آزمایشی قانون آئین 
دادرسی کیفری در مجلس و نظر شورای نگهبان 
از طرف رئیس قوه  در خصوص وکالی منصوب 
قضائیه، تصریح کرد: ما نسبت به مصوبات مجلس 
اعالم نظر می کنیم؛ مجلس نیز در این خصوص 
تاکنون جز تمدید قانون فعلی مصوبه جدیدی اعالم 
نکرده است.سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به 
سوال خبرنگار دیگری که درباره اظهارات کریمی 
قدوسی نماینده مردم مشهد مبنی بر رد صالحیت 
حسن روحانی توسط شورای نگهبان و تهدید شورا 
وظیفه  آنچه  اظهارکرد:  بود،  پرسیده  وی  توسط 
تاکید کنیم مواضع شورای  این است که  ماست 
نگهبان صرفاً توسط سخنگو و روابط عمومی اعالم 

می شود و غیر از این را باور نکنید.

کدخدایی در نشست خبری اعالم کرد:

مغایرت الیحه الحاق به پالرمو با سیاست های امنیتی و اقتصاد مقاومتی

کاخ کرملین اعالم کرد که در دیدار روسای 
 جمهور روسیه و آمریکا قرار است موضوع 
حضور ایران در سوریه مورد بحث و رایزنی 

قرار گیرد.
یوری   ، ازایسنا  نقل  به  زمان  گزارش  به 
روسیه  رییس جمهور  مشاور  اوشاکوف 
در امور خارجی روز جمعه اعالم کرد که 
مساله سوریه و حضور ایران در این کشور 
از اصلی ترین موضوعات مورد بحث  یکی 
در نشست والدیمیر پوتین و دونالد ترامپ 
بود.روسای  خواهد  آمریکا  رییس جمهور 
روز  است  قرار  آمریکا  و  روسیه  جمهور 
دوشنبه در حاشیه نشستی در هلسینکی با 

یکدیگر دیدار کنند.مسکو پیش از این هشدار داده است 
که خروج کامل ایران از سوریه یک انتظار غیرواقع بینانه 
بوده و حضور تهران در این کشور تنها محدود به مبارزه 
انتشار  شایعه  این  است.مدت هاست  بوده  تروریسم  با 

یافته است که اسرائیل و روسیه در حال دستیابی به 
توافقی درباره حضور ایران در سوریه هستند و مسکو 
به دنبال ایجاد یک منطقه حائل به فاصله ۵۰ مایلی از 
مرزهای اراضی اشغالی است.یک مقام ارشد صهیونیستی 
روز پنج شنبه به رویترز گفت که مسکو خواهان عقب 

فاصله ۸۰ کیلومتری  تا  ایران  نیروهای  راندن 
است.  اشغالی  اراضی  مرزهای  از  مایلی(   ۵۰(
وی همچنین گفت که اسرائیل خواهان خروج 
کامل نیروهای ایران و نیروهای تحت حمایتش 

از سوریه است.
رژیم صهیونیستی بارها با ادعای حضور نظامی 
تقویت  برای  تهران  تالش  و  سوریه  در  ایران 
که  است  کرده  اعالم  سوریه،  در  خود  جایگاه 
اجازه نمی دهد جمهوری اسالمی حضور خود 
است  حالی  در  کند.این  دائمی  را  سوریه  در 
که مقامات ایران بارها ضمن رد این ادعاهای 
بی اساس تاکید کرده اند حضور ایران در سوریه 
تنها به صورت مستشاری و بنا به درخواست 
دولت مشروع دمشق بوده است.همچنین مقامات روس 
شامل میخائیل بوگدانوف معاون وزیر امور خارجه روسیه 
گفته اند که حضور ایران در سوریه مشروع و مطابق با 
قوانین بین المللی تنها برای مبارزه با تروریسم بوده است.

کرملین اعالم کرد:

حضور ایران در سوریه موضوع گفت وگوی پوتین و ترامپ در هلسینیک
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نبود نظارت کافی در وزارت جهاد کشاورزی

مسئولیت  اینکه  دلیل  به  گفت:  مجلس،  کشاورزی  کمیسیون  عضو 
حفاظت از خاک چندگانه است و سازمان های مختلفی در این زمینه 
مشکل  را  مسئله  این  که  ندارد  وجود  الزم  پاسخگویی  دارند  نقش 

می کند.
علی ابراهیمی در خصوص آلودگی خاک در کشور، اظهار داشت: خاک 
به عنوان بستر رویش گیاه در همه جای دنیا از اهمیت بسیار زیادی 

برخوردار است و این اهمیت خاک در کشور ما نیز قابل توجه است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه می توان گفت ایجاد سطحی از خاک با قطر یک سانتیمتر 
صدها سال زمان نیاز دارد، گفت: اساسا برای رشد گیاه خاک و آب 
از اهمیت باالیی برخوردار هستند، می توان گفت به صورت طبیعی 
خاک و آب در همه جا یافت می شود؛ اما شرایط خاک مرغوب برای 

کشاورزی متفاوت است.
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه باید از 
خاک موجود حفاظت و از فرسایش و آلودگی هایی که امکان دارد ایجاد 
شود جلوگیری کنیم، ادامه داد: فرسایش خاک را از دسترس خارج 
و آلودگی نیز به کیفیت خاک لطمه ای وارد می کند که شاید امکان 

جبران آن وجود نداشته باشد.
می شود،  ایجاد  سالم  بستر  در  سالم  محصول  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
عنوان کرد: اتفاقی در زمینه محصوالت کشاورزی صادراتی کشور مانند 
هندوانه های رخ می دهد که گفته می شود  به دلیل استفاده بی رویه 
سموم و آفات است که باید در این زمینه مراقبت کنیم، اگر اجازه دهیم 

تا خاک خود پاالیی کند می توان امیدوار بود سالمت خاک بازگردد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه وزارت جهاد 
کشاورزی متولی تولید است و بر اساس رسالت خود تالش می کند؛ اما 
آنگونه که باید ابزار و نظارت کافی بر سالمت خاک در اختیار ندارد، 
از نقاط شاهد هستیم فاضالب های شهری و  تصریح کرد: در بسیار 
صنعتی بر روی سطح خاک پخش می شود که اثرات ماندگاری دراز 

مدت دارد.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی 
در پایان با تاکید بر اینکه سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارت 
بهداشت درمان نیز در حفاظت از خاک نقش دارند، خاطرنشان کرد: 
می توان گفت به دلیل اینکه مسئولیت حفاظت از خاک چندگانه است 
پاسخگویی الزم در این زمینه وجود ندارد که این مسئله را مشکل 
می کند، وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی تولید محصوالت 
سایر  سپس  کند  ورود  خاک  از  حفاظت  موضوع  به  باید  کشاورزی 

دستگاه ها همراهی الزم را داشته باشند.

خوداظهاری ۲۹ هزار نفر برای دریافت سپرده بیش 
از ۲۰۰ میلیون تومانی

نایب رییس مجلس، آخرین نشست نمایندگان سران سه قوه درباره 
موسسات مالی و اعتباری را تشریح کرد.

سه  سران  نمایندگان  نشست  آخرین  تشریح  در  پزشکیان  مسعود 
قوه برای پیگیری مشکالت موسسات مالی و اعتباری، گفت: بانک 
مرکزی برای پرداخت مطالبات سپرده گذاران تا سقف یک میلیارد 
تومان زمان بندی الزم را انجام داده است تا تمامی سپرده گذاران 
به یکباره به بانک مراجعه نکنند و برای مراجعه هر کدام روز خاصی 
را در نظر گرفته تا مشکل خاصی ایجاد نشود.  نایب رییس مجلس 
شورای اسالمی، درباره گالیه برخی سپرده گذاران از عدم پرداخت 
مطالبات در موعد مقرر، افزود: اعتبار مورد نیاز برای پرداخت مطالبات 
اختصاص یافته و حساب های سپرده گذاران موجود است، لذا بانک 
ها باید مطالبات را باید پرداخت کنند، البته موضوع راستی آزمایی 
اندکی زمان پرداخت را طوالنی کرده است.  مطالبات  بیش از ۶ هزار 
نفر از سپرده گذاران بیشتر از ۲۰۰ میلیون تومان سپرده پرداخت 

شده است
وی ادامه داد: ۲9 هزار نفر اظهار کرده اند که بیش از  ۲۰۰ میلیون 
تومان در موسسات مالی و اعتباری سپرده داشته اند، اما زمانی که 
راستی آزمایی و شفاف سازی شده است تعداد آنها به ۲۵ هزار نفر 
المال  بیت  به  تحمیل ضرر  از  موضوع  این  که  است،  یافته  کاهش 
جلوگیری کرده است. نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس 
شورای اسالمی، با بیان اینکه تاکنون مطالبات  بیش از ۶ هزار نفر 
از سپرده گذاران بیشتر از ۲۰۰ میلیون تومان سپرده پرداخت شده 
است، تصریح کرده است: پرداخت مطالبات  19 هزار نفر از این افراد 
باقی مانده است که مقرر شده به زودی مطالبات این تعداد از سپرده 

گذاران نیز پرداخت شود.

رسیدگی به تخلفات مدیران شهری 
در نشست هفته آینده مجلس

عدم  از  تهران  استان  نمایندگان  مجمع  عضو 
نظارت و استفاده از کارشناسان دقیق و مدیران در 

حوزه مدیریت شهری پایتخت انتقاد کرد.
انتقاداتی  به  واکنش  در  نیکو،  میرزایی  قاسم 
برای  تهران  شهرداری  عملکرد  نحوه  پیرامون 
تامین منابع مالی پایدارگفت: ما در حال تحقیق 
و تفحص از شهرداری بودیم که با روی کار آمدن 
آقای نجفی و فعالیت هایی که برای افشای فساد 
در این نهاد آغاز کرد به این مهم اشاره کرد که 
نیاز به انجام تحقیق و تفحص از طریق مجلس 

وجود ندارد.
نماینده مردم دماوند در مجلس شورای اسالمی، 
شهر  شورای  که  می کردیم  تصور  ما  داد:  ادامه 
دغدغه  که  است  افرادی  از  متشکل  که  جدید 
و  فساد  با  مبارزه  شهری،  مدیریت  سالم سازی 
شفاف سازی در این حوزه را داشتند، قطعا تمام 
مشکالت را حل و فصل خواهند کرد، اما سپردن 
کامل مسائل به شهردار، عدم نظارت و کنترل در 
تمام زمینه ها اتفاقات مختلفی را در حوزه شهری 

رقم زده است.
ارائه گزارشی از سوی آقای  افزود: وقتی به  وی 
نجفی مبنی بر وجود فساد در شهرداری سابق 
توجه و رسیدگی نشد و اهتمامی برای بنا نهادن 
پایگاهی پایدار وجود نداشت، بنابراین اگر ستاد 
عنوان  به  هم  حراست  و  کنترل  نظارت،  اصلی 
بخش ویژه و مهمی به این موضوع توجه نداشته 
باشد، طبیعی است که هر روز باید شاهد حواشی 
متعددی در زمینه فساد در حوزه مدیریت شهری 

باشیم.
اساس  بر  هم اکنون  کرد:  اظهار  نیکو  میرزایی 
اخباری که در رابطه با مدیریت شهری منتشر 
می شود، به نظر می رسد که آقای افشانی اهتمامی 
و  ندارد  بنیانی  صورت  به  مشکالت  حل  برای 
این شهردار  از  بعد  دارد که  را  این  تنها دغدغه 
را به چه صورت اداره کند، از سوی دیگر بر روند 
این حوزه هم  سوءاستفاده های شکل گرفته در 
تسلط ندارد و این مشکل در کنار عدم استفاده 
از کارشناسان دقیق باعث می شود تا قادر نباشد 

شهر را به خوبی کنترل کند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در 
باز هم  اگر  کرد:  تاکید  اسالمی  مجلس شورای 
حوزه  در  توانایی  عدم  از  ناشی  دیگری  موارد 
آقای  قطعا  شود،  ایجاد  تهران  شهری  مدیریت 
افشانی نیز به شهردار شش ماهه تبدیل خواهند 
شد، هر چند بنده گره کار در این حوزه را به دلیل 
نحوه عملکرد شورای شهر می دانم که این مهم را 
رها کرده است و به یک روزمرگی افتاده و تنها 
به این جمالت بسنده می کند که ما گفته ایم، اما 

شهرداری توجه نمی کند.
مورد  در  دهم،  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
اجرای مجدد طرح تحقیق و تفحص از شهرداری 
یادآورشد: طرح تحقیق و تفحص از شهرداری بار 
دیگر در مجلس کلید خورده است، اما با وجود 
دفاعیه ای که مسئوالن شهرداری در کمیسیون 
عمران که بررسی این مهم بدان ارجاع داده شده 
که  می رسد  نظر  به  بعید  می دهند،  ارائه  است، 
نتیجه موفقیت آمیزی به همراه داشته باشد، ضمن 
اینکه این طرح باید به کمیسیون شوراها ارجاع 

داده می شد.
عضو مجمع نمایندگان استان تهران، تصریح کرد: 
امکان وجود دارد که کارگروه شهری  این  البته 
بعد از تعطیالت مجلس به این موضوع ورود پیدا 
کرده و با برگزاری نشستی با رئیس شورای شهر 
و شهردار تهران به این مهم رسیدگی کند تا روند 
بررسی مشکالت موجود در حوزه مدیریت شهری 

به یک نتیجه مطلوب منتهی شود.

خبرخبر

احمد علی کیخا  در خصوص گرد و غبارهای اخیر سیستان و بلوچستان 
و وضعیت زندگی در این منطقه به خبرنگار خانه ملت گفت: دیگر همه 
عالم و آدم می دانند که این روزها زابل چه شرایطی دارد. در چند روز 
اخیر که ما در منطقه بودیم شرایط واقعاً سخت و سرعت طوفان ها به 
1۲۰ کیلومتر در ساعت رسیده بود به طوری که اساساً زیست را غیر 

ممکن کرده است.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: زلزله زابل، 
باد و طوفان آن بوده و مجموعه خسارات آن در یک زمان طوالنی تر 

کمتر از یک زلزله نیست.
نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسالمی گفت: منشاء وعلت این 
ریزگرد ها هم مشخص است، یکی از مهمترین دالیل آن بستر خشکیده 
تاالب بین المللی هامون است و بخشی هم مربوط به اراضی است که به 
دلیل نبود آب در آن کشاورزی انجام نشده است. بخشی هم محدوده 

تاالب ها در داخل خاک افغانستان است.
این وضعیت هم مشخص است،  با  راهکارهای مقابله  ادامه داد:  وی 
متاسفانه وزارت کشاورزی و سازمان محیط زیست دارای عملکردی 
منسجم که شامل مجموعه اقداماتی برای یک عمل باشد، نیست تا 
حداقل در مورد چند منشائی که برای برداشت وجود دارد چه در اراضی 
دولتی و چه خصوصی و در بستر تاالب بین المللی هامون برنامه ای 
برای عمل داشته باشد. می گویند بودجه نداریم، ما نمی گوییم همه 
چیز را به یک باره انجام دهید حداقال یک برنامه به مردم بدهید که 

مردم بدانند هر سال چند درصد مشکالتشان قرار است حل شود و به 
آینده امیدوار باشند.

این نماینده مجلس ابراز داشت: به نظر من ضعف، در برنامه ریزی و اجرا 
است. چون سیستان در حوزه آبی هیرمند است نیازمند یک مدیریت 
یکپارچه در حوزه آب و کشاورزی است اما این مساله وجود ندارد و 
مدیریت دچار بخشی نگری است و منابع پراکنده می شود. هر کسی کار 
خودش را انجام می دهد و هم افزایی وجود ندارد و نتیجه اش هم می 

شود تشدید این بحرانی هایی که وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: ضمن این که انتظار می رود در شرایط خشک سالی 
و بحران ها، برخی سازمان ها و نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد، 
سازمان هالل احمر و بهزیستی باید جنب و جوش و حرکت بیشتری 
داشته باشند، چطور یک جا وقتی زلزله می آید همه ارگان ها و نهاد ها 
به داد مردم می رسند. به قول مردم زلزله زابل باد و طوفان آن است و 
مجموعه خسارات آن در یک زمان طوالنی تر کمتر از یک زلزله نیست. 
بنابراین به اندازه یک حادثه غیر مترقبه می طلبد که در مواقع حساس 

به کمک این مردم بیایند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: چون زمانی که طوفان 
شن راه می افتد چند روز مردم در خانه ها حبس می شوند و نه امکان 
پخت نان وجود دارد نه امکان رفت و آمد به بیمارستان هست. شرایط 
آبی هم بسیار سخت است، آب شرب شهری دچار مشکل بوده و آبی 
برای شرب دام و طیور وجود ندارد. مردم هم می دانند که سرزمین 

سیستان در ادوار گذشته هم دچار خشکسالی شده و هم سیل، اما نکته 
ای که مردم می گویند این است که در گذشته در چنین مواقعی دولت 
دست مردم را می گرفت به طوری که این بحران را با سختی کمتری 

سپری کنند.
وی افزود: چند روز پیش وزیر کشور از منطقه بازدید داشتند و وضعیت 
مردم را از نزدیک دیدند و انتظار می رود که در این وضعیت دست مردم 
را بگیرد اما تاکنون آن گونه که شایسته و بایسته است دولت به این 

بحران ورود نکرده است. دولت باید جدی تر به پای کار بیاید.
نماینده مردم زابل ادامه داد: من از آقای کالنتری شنیدم که ایشان 
تالش هایی را انجام داده اند و آقای رئیس جمهور هم دستوراتی به 
وزارت کشور و آقای نوبخت ابالغ کرده اند. امیدوارم این عزیزان زودتر 
این دستورات را به اجرا در بیاورند و نسبت به مشکالت زیست محیطی 
و مالی مردم اقدام کنند. مثال در این وضعیت، بانک کشاورزی پایش را 
روی گلوی مردم نگذارد؛ یک روستایی وامی گرفته است و در حال حاضر 
درآمدی هم ندارد و با یارانه زندگی می کند اما این بانک ها همین پول 

یارانه را هم به عنوان قسط از حساب آن ها کم می کنند.
وی در مورد پیش بینی اعتبارات الزم برای این منطقه، گفت: از محل 
حوادث غیر مترقبه ماده 1۰ و 1۲ می توانند به مردم سیستان کمک 
کنند، معموالً هم می دهند اما متاسفانه آنقدر با تاخیر انجام می دهند 
که به نوش دارو بعد از مرگ سهراب تبدیل می شود. یعنی بعد از این 
که مهاجرت ها صورت می گیرد و گرفتاری ها برای مردم ایجاد می شود 
و بحران های اجتماعی و سیاسی و امنیتی اتفاق می افتد، تازه یک عده 
از خواب قفلت بیدار می شوند و می خواهند کاری بکنند که بسیار دیر 

شده است.
با افغانستان یا در مورد همه چیز مذاکره کنیم یا هیچ چیز

این نماینده مجلس در مورد حق آبه هیرمند و اختالف با افغانستان، ابراز 
داشت: افغانستان کشور باالدستی است و آب را کنترل می کنند، دولت 
مذاکرتی را با این کشور داشته و کارگروه تخصصی آب هم در وزارت 
خارجه شکل گرفته که آقای عراقچی مسئول آن است. اما به نظر من 
در تنظیم رابطه با افغانستان نقطه تماس ما باید وزارت نیرو باشد چون 
ما تنها وابستگی که به افغانستان داریم آب هست و طرف مذاکره کننده 
ما باید وزارت نیرو باشد که در مورد هر مساله ای که بخواهند تصمیم 

بگیرند یک پای معامالت و توافقات آب باشد.
وی اضافه کرد: ما اگر قرار باشد که با افغانستان وارد تعامالت و مذاکرات 
شویم ولی در مورد آب مذاکره نکنیم همه چیز ابتر است. ما باید در 
تنظیم رابطه با افغانستان همه چیز را با هم و در کنار هم ببینیم نمی 
شود که در مورد مهاجرین، مواد مخدر، امنیت و غیره مذاکره کنیم اما 
وقتی در مورد آب صحبت کنیم آن ها بگویند ما مذاکره نمی کنیم. 

بنابراین باید یا در مورد همه چیز مذاکره کنیم یا هیچ چیز.

افغانستان متهم ردیف اول در تشدید مشکالت 
زیست محیطی سیستان

 نمی توان طرح تحول 
را متوقف کرد

درمان  و  بهداشت  کمیسیون  رییسه  هیات  عضو 
از مشکالت حوزه سالمت  بخشی  مجلس گفت: 
ادوار  در  منابع  صحیح  مدیریت  عدم  به  مربوط 

گذشته است.
منوچهر جمالی سوسفی درخصوص کاهش بسته 
های طرح تحول سالمت به دلیل کمبود منابع مالی، 
گفت: بارها به این مسئله تاکید شده که برای حوزه 
منابع کافی  و  اعتبارات  واقعی  به معنای  سالمت 
خطاهایی  شاید  البته  است،  نشده  نظرگرفته  در 
درخصوص اجرای طرح تحول سالمت با بی توجهی 
به پزشک خانواده ، سیستم ارجاع، راهنماهای بالینی 
و پرونده الکترونیک سالمت صورت گرفته باشد؛ اما 
این مسائل دلیلی بر عدم اختصاص منابع بزرگ برای 
حوزه سالمت نیست. نماینده مردم رودبار درمجلس 
با  درمقایسه  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی،  شورای 
بسیار  درحوزه سالمت  اعتبارات  دیگر  کشورهای 
ناچیز است، افزود: این اعتبارات جزیی گاهی سیستم 
را دچار مشکل کرده و به طور طبیعی نمی توان 
انجام داد،  را  اقدامات درحوزه سالمت  از  بسیاری 
البته بخشی از مشکالت مربوط به حوزه مدیریت 
درطی سالیان گذشته و عدم برنامه ریزی های الزم 
دراجرای قانون  است؛ بنابراین باید قوانین برنامه 
های توسعه ای را درجهت رفع نواقص اجرایی کرد.

اعتبارات  نیازمند  قانون  اجرای  اینکه  بیان  با  وی 
به میزان کافی است، تصریح کرد: سهم سالمت 

و  پیدا کرده  افزایش  باید  اعتبارات کلی کشور  از 
نمی توان با این منابع همه اقدامات را انجام داد، 
بنابراین درچنین شرایطی یا میزان بدهی ها افزایش 
پیدا کرده و یا اینکه باید برای جلوگیری از افزایش 
بدهی ها بسته های خدماتی را کوچک تر کرد؛ وقتی 
اعتبارات کافی برای حوزه سالمت درنظرگرفته نمی 
شود روز به روز میزان بدهی بیمه ها و کمبود بودجه 

دراین بخش افزایش پیدا می کند.
بر  همچنین  دهم،  درمجلس  مردم  نماینده  این 
ضرورت هزینه کرد صحیح منابع نیز تاکید کرد و 
گفت: نباید اجرای طرح تحول را با چنین شرایطی 
دچار مشکل کرد، مردم از دستاوردهای طرح تحول 

سالمت رضایتمندی قابل قبولی دارند.
درمان  و  بهداشت  کمیسیون  رییسه  هیات  عضو 
مجلس، با تاکید براینکه ارایه تمامی خدمات درمانی 
با بودجه فعلی به طورحتم مشکالت را در این حوزه 
افزایش می دهد، گفت: البته وزارت بهداشت برنامه 
هایی را برای بهتر شدن شرایط در دست دارد، اما 
ایجاد زیرساخت  قانون درحل مشکالت و  اجرای 
های الزم برای اجرای قانون درحوزه پزشک خانواده 
طورحتم  به  است؛  موثر  بسیار  ارجاع  سیستم  و 
اعتبارات دربخش بهداشت ودرمان کافی نبوده واگر 
قرار است خدمات بهتری انجام شود، باید اعتبارات 
بیشتری را برای جلوگیری از افزایش بدهکاری ها 

اختصاص داد.

آخرین وضعیت طرح افزایش تعداد 
نمایندگان مجلس در کمیسیون شوراها 

عضو کمیسیون شوراهای مجلس با اشاره به اهمیت 
برقراری  برای  مجلس  نمایندگان  تعداد  افزایش 
در کمیسیون  این طرح همچنان  عدالت، گفت: 

شوراها در حال پیگیری است.
محمد محمودی شاه  نشین در گفت و گو با خبرنگار 
خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به طرح افزایش تعداد 
مالی  بار  خاطر  به  شد  می  گفته  که  نمایندگان 
برای دولت، مسکوت مانده است، گفت: این طرح 
مسکوت نمانده و کمیسیون شوراها و امور داخلی 

کشور همچنان در حال پیگیری است.
نماینده مردم شهریار، شهرقدس و مالرد در مجلس 
شورای اسالمی بر همین اساس تصریح کرد: دولت 
به خاطر بار مالی ایراداتی به طرح مجلس گرفت 
اما قرار شد طی جلسه ای با نماینده دولت ایرادات 
برطرف شده و بعد از تصویب در کمیسیون، برای 

بررسی به صحن ارسال شود.
وی در ادامه با بیان اینکه دولت به طور کلی با طرح 
مجلس مشکلی ندارد، عنوان کرد: عدالت اجتماعی 
از اولیه ترین حقوق مردم است که در بحث توزیع 

نمایندگان نیز باید این موضوع را داشته باشیم.
محمودی شاه نشین در ادامه تصریح کرد: در حال 
حاضر استانی داریم که ۵ شهرستان دارد اما تنها 
یک  استان  یک  در  و  دارد  مجلس  نماینده  یک 
شهرستان 1۲۵ هزار نفری نیز یک نماینده دارد 
یا در برخی موارد دو شهرستان بزرگ با ۲۰۰ هزار 

نفر جمعیت دو نماینده دارد که این موضوع به دور 
از عدالت است.

وی ادامه داد: تعداد نمایندگان در برخی شهرستان 
ها علیرغم تغییرات زیاد جمعیتی و محیطی طی 
۴۰ سال، هیچ تغییری نداشته است لذ این مورد 
به  برای رسیدگی  آنها  و  است  از مطالبات مردم 
مسائل خود نیاز دارند با نمایندگان خود بیشتر در 
ارتباط باشند که تعداد کم نمایندگان این ظرفیت 
را می گیرد. عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی 
کشور در مجلس شورای اسالمی در پایان با بیان 
اینکه مردم می خواهند نماینده شان با آنها جلسه 
برگزار کند و دیدار عمومی داشته باشد، خاطرنشان 
کرد: برای دستیابی به این مهم الزم است تعداد 
نمایندگان در برخی استان ها به خصوص برای 
حوزه های انتخابیه پهناور افزایش یابد تا آنها نیز 
بتوانند سهم خود را از اعتبارات استانی کسب کنند./

دادنامه
اول   شعبه    9۶۰99۸1۸۴۳1۰۰۴۶9 کالسه  پرونده  
دادگاه  عمومی ) حقوقی(  دادگستری  شهرستان شفت 

تصمیم نهایی  شماره 97۰9971۸۴۳1۰۰1۵۳
با   محمد   فرزند   شیرزاده   حمیدرضا   آقای   خواهانک 
نشانی   به  نوراله   فرزند   کاویانی   زینب   خانم   وکالت  
گیالن  رشت  بلوار  شهید  انصاری  کوچه  مسعود عمارت  

پدر  ط۴  واحد ۶
نشانی   به  خلیل   فرزند   رضاییان   سعید   آقای  خوانده: 
گیالن  رشت  چهار راه  گلسار  پشت  مخابرات  بن  بست  

زند  پالک  ۵۲
خواسته: ابطال  سند ) موضوع  سند مالی  است(

 دادگاه  با بررسی  جمیع  اوراق  پرونده  ختم  رسیدگی  را 
اعالم  و به شرح  ذیل  مبادرت  به صدور  رای  می نماید.

رای دادگاه
 در خصوص   دعوی  آقای  حمید رضا  شیرزاده  فرزند  
محمد  شغل  آزاد  با  وکالت  خانم مریم  کاویانی  به  
طرفیت  آقای  سعید  رضاییان  فرزند  جلیل  به خواسته  
ابطال  سند  مالکیت  الکثنی  بشماره  چاپی ۵7۳۵۸9  
  1۲ اصلی   فرعی  سنگ    ۸۳۵ ثبتی   پالک   بشماره  
بخش  ۲1 گیالن مقومبه  ۵1/۰۰۰/۰۰۰  ریال  به انضمام 
کلیه  خسارات  دادرسی  به مقدار  مساحت  ۲۰7  متر 
که  شرح   بدین   مربع   متر   دسی   هفتاد   و   مربع  
وکیل  خواهان  توضیح  داده  است  خوانده  محترم  در 
تاریخ  1۳9۰/1۲/۲۲  بموجب  وکالتنامه  رسمی  شماره  
به  نسبت  موکل   به  بالعزل   و   تام   اختیار     ۲۶۸۵
ششدانگ  پالک  ثبتی  یاد شده  ضمن  ارائه  اصل  سند  
مالکیت  آن بشماره  چاپی  1۵۴۳7۳ الف ۸7 اعطا نموده  
است  متعاقبا  ایشان  بر اساس  اختیارات  حاصله  در 
تاریخ  9۴/۳/۲۰  بموجب  مبایعه  نامه عادی  پیوست  ، 
ششدانگ  آنرا  به خود  انتقال  می نماید سپس  در تاریخ 
9۶/7/17  جهت  انتقال  رسمی  مالکیت  مال موصوف  
بهدفتر  خانه  اسناد  رسمی  ۲۳۸  شفت مراجعه  که پیرو  
استعالم  بعمل  از اداه  ثبت  بعلت  صدور  سند مالکیت  
انجام   عملی   امکان   متاسفانه   آن   به  نسبت  المثنی  
خواسته  موکل  فراهم  نمی گردد  بشرحی  که از  جوابیه  
الذکر  محرز  است  خوانده   اداره ثبت  به شماره فوق  
علت   به  موصوف   پالک   مالکیت  سند  که  ادعا   بااین  
نقل  مکان  مفقود  گردیده  و گواهی   و  جابجایی  

شهود  مبنی بر  صحت  اظهارات  وی در تاریخ  9۶/۲/۴  
المثنی  نموده  که در   اداره  درخواست  صدور   از آن  
نهایت  منجر به  صدور سند  المثنی  به مشخصات  فوق  
شده است  با  امعان  نظر  به مراتب  معروضی  مبرهن  
استاوال  سند  مالکیت اصلی  پالک  مربوطه  در نتیجه  
جابجایی  مکان  و یا  هر عنوان  دیگر  مفقود  نگردیده  
به  تاریخ  تنظیم  وکالتنامه  توسط  مشارالیه   از  بلکه  
موکل  تحویل  گردیده  ثانیا  اظهارات  وی  و همچنین  
گواهان  مندرج  در استشهادیه  ابزاری  به اداره  ثبت  غیر  
واقعی  و کذب  محض  می باشد  سند مالکیت  المثنی 
بر خالف  مقررات  صادر  و این اقدام  نامبرده  موجب  
تضییع  حق موکل  شده است  به گونه  ای  که جهت  
انتقال  رسمی  مالکیت  به نام  خود  به دلیل  وجود  سند 
مالکیت  المثنی در حال  حاضر  موجاه  با  مانع  می باشد  
نظر  به مراتب  معروضه  فوق  با عنایت  به جمیع  اوراق  
پرونده  و استماع  اظهارات  وکیل  خواهان  دادگاه  بنا 
اعمال  حقوقی   نتیجه   استدالالت  ذیل 1- سند در  بر 
ثالث  است   ثالث  حقا در اختیار   برای   ایجاد  حق   و 
و  فروش   وکالت  رسمی   اعطای   قالب   در  بخصوص  
بالعزل  بعنوان  متداولترین  حالت  در این  وضعیت  چون  
سند  مفقود  نشده  بنا  بر این  مالک  نباید  سند  المثنی  
درخواست  و اخذ نماید  ۲-  اگر  کاشف  ) پیدا کننده (  
همان  مالک اصلی باشد  قبال ) پیش از  کاداستری شدن 
اسناد  مالکیت(  ادله  وثبت  طی  بررسی  اگر  با سند  
المثنی  معامله  رسمی  انجام  نشده  بود  راسا  آن  را 
ابطال  و اخذ  و ضبط  پرونده  می  نمود و سند  اولیه  به 
اعتبار  و قوت  خود  باقی  می ماند اما  پس از  آن  چون  
سامانه  جامع امالک ) سیستم( صرفا  قابلیت  شناسایی  
یک  شماره  سند مالکیت  نسبت  به هر  مالک  رادارد  
هنگام  صدور  سند المثنی  بدون  آنکه  مقرره  فوق  فسخ  
و مقررات قابل  استناد دیگری  جانشین  آن شود  ناچار  
در  سیستم  باطل  می گردد  در این  صورت  با  کشف 
بعدی  سند  الیه  ولو آنکه  با سند  المثنی  معامله ای  
انجام  نشده  باشد  سند اولیه ) اصلی (  باطل  و ضبط  
پرونده  می گردد  ۳-  کاشف  و ابراز  کننده  سند  غیر  
مالک  ) ثالث(  و مدعی  حقانیت از جمله  خریدار  که  با 
داشتن  وکالت  رسمی  بالعزل  در این فرض  اگر  وکیل  
اسناد  دفتر  خانه   به  با همان  سند   بخواهد   رسمی  
رسمی  مراجعه  و آن  را به  خود یا دیگری  انتقال  نماید  

چون  در سیستم  جامع  امالک  اداره ثبت  شماره  
سریال  جدید)  المثنی(  برای  آن  پالک  ثبتی  بعنوان  

شماره سند  تعریف  شده  عمال  بدلیل مطابقت  شماره  
سند  ابزاری  با سوابق  ثبتی  دفتر  خانه  امکان  تنظیم  
سند  معامله  را  نخواهد داشت ۴-  اقدامات  گیرنده  سند  
المثنی  مبتنی  بر واقعیت  و حقانیت نبوده  بلکه  چون  
اساسا  سند گم  نشده تا خوانده  اختیار  در خواست  و 
اخذ سند المثنی  را داشته باشد ۵-  مالحظه  مبایعه نامه  
مورخه 9۴/۳/۲۰  سند  عادی  فیمابین  خواهان  و خوانده  
که حکایت از تحقق  عقد بیع را  دارد که  بموجب  آن  
ششدانگ  ملک  موضوع  سند مالکیت  متنازع  فیه  را به  
خواهان  منتقل  نموده است  ۶-  وکالت  رسمی  شماره  و 
مورخه  ۲۶۸۵-۲۲-1۲-9۰ تنظیمی  از دفتر  خانه  ۵۲1  
تهران  که  بموجب  آن  اختیار  انتقال  ملک  رابه خواهان  
وکالت  داده است  وکالت  نامه  هم  بالعزل  می  باشد 7-  
اینکه  خوانده  با  وصف  ابالغ  اوقات  دادرسی  از طریق  
اگهی  در مطبوعات  در  جلسه  دادرسی  شرکت   نشر 
ننموده  و الیحه  ای  هم تقدیم  نداشته  و در خصوص  
دعوی  خواهان  دفاعی  ننموده  است  ۸-  با توجه به  
پاسخ  اداره  ثبت  و اسناد  و امالک  شفت  9-  اخذ  سند 
مالکیت  المثنی ) تک برگ(  از ناحیه  خوانده  را بموجب  
تضییع  حقوق  خواهان دانسته  بنابراین  دعوی  خواهان  
را وارد  دانسته  وبه استناد  مواد 19۸  و ۳۰۳  و ۵19  از 
قانون  آیین دادرسی  مدنی  و ماده  ۲۲  از قانون  ثبت  
و اسناد  و امالک  و ماده  1۲۰  آیین نامه  قانون  ثبت  
حکم به ابطال  سند مالکیت  المثنی  به شماره  چاپی 
۵7۳۵۸9  بشماره  پالک  ثبتی  ۸۳۵  فرعی  سنگ  1۲ 
بخش  ۲1 گیالن  بمقدار  مساحت  ۲۰7  متر مربع  و 
هفتاد  دسی  متر مربع  از بابت  اصل خواسته  و پرداخت  
مبلغ  دو میلیون  و پانصد  و سی  هزار ریال  بابت  هزینه  
دادرسی  و پرداخت  مبلغ  یک  میلیون  و هشتصد  و 
سی  و شش  هزار ریال  بابت  حق الوکاله  وکیل  در حق  
خواهان  محکوم  و ملزم  می نماید  رای  صادره  غیابی  
و ظرف  مدت  بیست  روز  پس از  ابالغ  قابل  واخواهی  
در این  شعبه  و سپس  ظرف  مدت بیست  روز  پس از  
انقضای  مهلت  واخواهی  قابل  تجدیدنظر خواهی  در 

محاکم  محترم  تجدیدنظر  استان  گیالن  می باشد.
 2040-رییس  شعبه  اول  دادگاه  عمومی  

حقوقی  شفت -  سیروس  محمدی

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به

کالسه پروند:97۰۰۸۰ وقت رسیدگی:97/۶/۲۰ ساعت 9 صبح 
به  مازندرانی  سر  دربند  مریم  خانم  وکالت  با  مظاهر  فرزند  مهریزی  خواهان:مریم 

نشانی ورامین بلوار شهید باهنر طبقه اول عکاسی واحد 1
خوانده:غالم صدیقی فرزند سیف اهلل نشانی مجهول المکان 
خواسته:مطالبه ۴ فقره چک به مبلغ ۶9۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

خواهان دادخواستی تسلیم  دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
دوم حقوقی دادگستری ورامین ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده .به علت 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 
7۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
میشود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر حوزه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید .و در 
وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند چنانچه بعدا ابالغی به وسیله آگهی 

الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
م الف 630 خ –  نوری زاده -دفتر شعبه 2 حقوقی  دادگستری ورامین 

ثبت اسناد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز 

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ساوجبالغ 
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

موضوع  هیات  شماره1۳97۶۰۳۳1۰1۲۰۰1۰۳9مورخه97/۴/1۳جلسه  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبت ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای وحید حسن زاده 
زنوز فرزند ایوب شماره شناسنامه 7۲ در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
باغ با بنای احداثی به مساحت ۶7۵/۸۴ مترمربع پالک ثبتی باقیمانده ۳۲۳ اصلی  
به  لذا  است  دفتر ۳9 محرز گردیده  ازسهمی غالمرضا عسگری ذیل صفحه ۵۶7 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز در روزنامه های کثیراالنتشار 
و محلی همزمان در یک تاریخ چاپ و آگهی می شود.در صورتی که اشخاص نسبت 
اولین  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  به صدور سند 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از رسید ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض درخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی 
سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است 

مالکیت صادر خواهد شد م/الف:1۶۴
حسنی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ 

نوبت اول:97/۴/۲۴ نوبت دوم :97/۵/9

ثبت اسناد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز 

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ساوجبالغ 
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

موضوع  هیات  شماره1۳97۶۰۳۳1۰1۲۰۰1۰۳۸مورخه97/۴/1۳جلسه  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبت ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مینو اژدر زاده 
اسگوئی  فرزند محمد به شماره شناسنامه 119۵ در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه باغ با بنای احداثی به مساحت ۶7۵/۸۴ مترمربع پالک ثبتی باقیمانده 
۳۲۳ اصلی  ازسهمی غالمرضا عسگری ذیل صفحه ۵۶7 دفتر ۳9 محرز گردیده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز در روزنامه های 
کثیراالنتشار و محلی همزمان در یک تاریخ چاپ و آگهی می شود.در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از رسید 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض درخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
اعتراض طبق  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  در صورت  است  بدیهی  نمایند 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف:1۶۵
حسنی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

نوبت اول:97/۴/۲۴ نوبت دوم :97/۵/9

آگهی فقدان سند
کارون  سازه  نریمان  شرکت  نیامدیرعامل  محمدبهمنی  آقای  نظرباینکه 
که  نموده  دفترخانه۶۶رامهرمزاعالم  استشهادیه  فرم  دوبرگ  باتسلیم 
ازششدانگ  مشاع  دودانگ  به  بشماره7۶۶79۵مربوط  ای  دفترچه  سندمالکیت 
ذیل  سندمالکیت  دربخش۳رامهرمزکه  پالک1/۲9واقع  دارای  کارگاه  یکباب 
وصادرگردیده  نیاثبت  محمدبهمنی  صفحه۴۸1دفتر1۳بنام  ثبت۲1۸۵ 
موردثبت  دفترخانه7۴رامهرمزتمامت  وبرابرسندشماره۶۳۳1مورخه7۸/1۲/1۴ 
رفته  وبه سرقت  است،  داده  قطعی  کارون)سهامی خاص(انتقال  سازه  رابه شرکت 
جهت  مراتب  ثبت  قانون  نامه  ماده1۲۰آیین  اصالحی  یک  است،لذابدستورتبصره 
اطالع یک نوبت آگهی می شودکه هرکس مدعی انجام معامله یاوجودسندمالکیت 
نزدخودمی باشدمی تواندظرف مدت ده روزازتاریخ انتشارآگهی اعتراض خودراباین 
اداره تسلیم داردودرغیراین صورت پس ازسپری شدن مدت قانونی وعدم واخواهی 

سندمالکیت المثنی بنام مالک صادرخواهدشد.
 تاریخ انتشار:1۳97/۴/۲۴-شماره م.الف)1۲/19۳(

باغدار-کفیل ثبت اسنادوامالک رامهرمز
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 انجام روزانه ۳ الی ۵ هزار لیتر سم پاشی
 در سراوان 

 خسارت جبران ناپذیر آتش سوزی به بخش های تاریخی
 مسجد جامع ساری

بیان  با  پور  علیرضا حاجی  منکویی- رشت: 
شیرآبه  خانه  تصفیه  نخست  فاز  اجرای  اینکه 
سراوان از تعهدات اخالقی شرکت طرف قرار داد 
با شهرداری بود تصریح کرد: قرار بود فاز نخست 
پروژه بدون دادن پیش پرداخت انجام شود و در 
شرایط فعلی باید تضامین اجرای پروژه از سوی 
شرکت طرف قرار داد به شهرداری رشت داده 

شود.
وی با بیان اینکه زمین اجرای پروژه تصفیه خانه 
سراوان به شهرداری رشت تحمیل شده است 
زباله در  رانش  گونه  بروز هر  گفت: در صورت 
سراوان مسئولیتی متوجه شهرداری رشت نبوده 
و زمین احداث تصفیه خانه توسط منابع طبیعی 
و محیط زیست به شهرداری تحمیل شده است.

وی با اشاره به عدم صدور برداشت مجوز شن 
توسط اداره کل صنعت و معدن گیالن به منظور 
ریختن روی زباله های سراوان افزود: از ابتدای 
سال جاری مجوز برداشت شن برای کاور کردن 
زباله های سراوان توسط صنعت و معدن گیالن 
صادر نشده و روز گذشته و پس از ماه ها انتظار 
این اقدام انجام شد و این در حالی است که عدم 
سراوان  در  آلودگی  مشکالت  مهم  این  اجرای 
را افزایش داده و سالمت ساکنین منطقه را به 

مخاطره می اندازد.
حاجی پور به اقدامات انجام شده پیرامون برق 
رسانی به دفنگاه سراوان اشاره کرد و گفت: پروژه 
برق رسانی به تاج دفنگاه سراوان به اتمام رسیده 
و آسفالت و ترمیم جاده دسترسی به سراوان نیز 

انجام شده است.
وی با اشاره به روند احداث تصفیه خانه سراوان 
بیان کرد: در سال 9۵ قرار دادی ما بین شهردار 
وقت رشت و شرکت لوله های بتنی شمال منعقد 
شد و این شرکت به عنوان پیمانکار و اسپانسر 
شیرآبه  خانه  تصفیه  احداث  مسئولیت  مالی 
سراوان را بر عهده گرفت. مدیر عامل سازمان 
پسماند شهرداری رشت بیان کرد: طبق قرار داد 
باید طی مدت سه ماه و پس از تحویل زمین به 
پیمانکار فاز اول تصفیه خانه به اتمام می رسید و 
در مرداد ماه سال 9۶ زمین مورد نیاز به پیمانکار 
تحویل داده شد اما این مهم اجرایی نشد. حاجی 
پور با بیان اینکه فضای ایجاد شده در زمین مورد 
نظر به منظور احداث تصفیه خانه شیرآبه سراوان 
با رانش زباله تخریب شد خاطر نشان کرد: پس 
از رانش زباله در سراوان این زمین زیر بار زباله 
رفت و با رایزنیهای متعدد توانستیم زمین دیگری 

از منابع طبیعی بری این منظور دریافت کنیم.

ایسنا- معاون میراث فرهنگی کشورگفت: خسارت 
وارده به بخش های قاجاری بنای مسجد تاریخی 

جبران ناپذیر است. 
محمد حسن طالبیان در بازدید از مسجد جامع 
تاریخی ساری در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه 
کابل های بیش از ظرفیت باید توسط هیئت امنای 
مسجد و مراکز دولتی برداشته شود اظهار کرد:  
خسارت وارده به بخش های قاجاری بنای مسجد 

تاریخی جبران ناپذیر است . 
وی گفت:  از شب گذشته با تالش های آتش نشان، 
شهرداری و گروه های مختلف کار اطفا حریق انجام 
تاریخی  برداری مسجد  آوار  و آتش مهار شده و 

همزمان در حال انجام است. 
معاون میراث فرهنگی کشور با بیان اینکه بخشی 
به کار رفته در مسجد  از درب ها و چوب های 
جدید قابل بازسازی است خاطر نشان کرد:  مرمت 
و بازسازی سازه مسجد به فوریت اقدام می شود 
و همزمان باید برای تاسیسات یک طرح یکپارچه 
ایجاد تا از کابل گذاری های گسترده و پراکنده 

جلوگیری شود. 
طالبیان  از اعتبار بخشی  منابع ملی و استانی  ظرف 
چندماه آینده جهت مرمت مسجد تاریخی خبر داد 
و افزود: ابتدا بخش های تاریخی مرمت شده و پس 

از آن برای مرمت بخش های دیگر اقدام می شود.

کشف 3۴ دستگاه کانتینر سوخت 
قاچاق در بندر شهید رجایی

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان از 
کشف ۳۴ دستگاه کانتینر حاوی سوخت قاچاق 
در بندر شهید رجایی توسط یگان حفاظت این 

اداره کل خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از واحد اطالعات و اخبار 
روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان 
پور« در خصوص  مراد عفیفی  »اله  هرمزگان، 
جزییات این خبر اظهار داشت: در هفته گذشته، 
سوخت  محموله  کانتینر  دستگاه   ۳۴ تعداد 
»منو  محموله  عنوان  با  که  قاچاق)گازوییل( 
اتیلن گلیکول« اظهار شده و قرار بود به کشور 
نیروهای یگان  ارسال شود، توسط  هندوستان 
حفاظت اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان 

شناسایی، ضبط و توقیف شد.
وی افزود: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و 
به منظور کسب تکلیف، پرونده به مرجع قضایی 

ارسال شد.
هرمزگان  استان  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 
این  قاچاق  آنکه  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان 
محموله در بیرون از منطقه ویژه اقتصادی بندر 
شهید رجایی،  برنامه ریزی و سازمان دهی شده 
بود، در راستای شناسایی، دستگیری و برخورد 
با متخلفین و تکمیل مراحل قضایی، پیگیری 
پرونده به پلیس انتظامی و آگاهی بندرعباس 

ارجاع شد.

رصد خدمت رسانی در بازدیدهای 
سرزده از ادارات به دستور فرماندار کرج

فرمانداری  توسعه  و  ریزی  برنامه  معاون 
سرزده  بازدیدی  گذشته  روز  کرج،  شهرستان 
از اداره کار داشت و روند ارایه خدمت در این 

شهرستان را مورد بررسی قرار داد.
استانداری و  روابط عمومی  از معاونت  نقل  به 
فرمانداری ویژه شهرستان کرج؛ بدنبال صدور 
خدمات  ارایه  بر  مبنی  کرج  فرماندار  ابالغیه 
ادارات  عملکرد  رصد  و  مردم  به  مناسب 
شهرستان، صبح امروز محمدمجرد معاون برنامه 
از  تیمی  همراه  به  فرمانداری  توسعه  و  ریزی 
بازرسان، بصورت سرزده در اداره کار حضور پیدا 
کرد و روند خدمت رسانی به شهروندان را مورد 

بررسی و ارزیابی قرار داد.
وی در جریان این بازدید، آنسوی میز خدمت 
نیز قرار گرفت و از نزدیک نحوه پاسخگویی به 
ارباب رجوع توسط کارشناسان این اداره را پایش 
کرد و با مطلوب ارزیابی نمودن فرایند خدمت 
به مردم گفت: تسریع در پاسخگویی به پرسش 
های مراجعه کنندگان و تسهیل گری در امور 
جاری از جمله اولویت هایی است که باید دستور 

کار ادارات و نهادها باشد.

خبر

بررسی برنامه های دهه کرامت در جلسه شورای فرهنگ 
عمومی اسالمشهر

نوری- اسالمشهر: شصت و هفتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی اسالمشهر 
با حضور اعضاء روز چهارشنبه ۲۰ تیر ماه در سالن جلسات اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی اسالمشهر برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان اسالمشهر، جلسه 
با تالوتی چند از کالم اهلل مجید آغاز و  سپس حجت االسالم نوروزی امام جمعه و 
رئیس جلسه ضمن تسلیت ایام شهادت امام جعفر صادق)ع( و تبریک فرارسیدن 
دهه کرامت به تفسیر آیاتی از سوره مبارکه الشمس پرداخت و افزود: پروردگار عالم 
در تعدادی از سوره های قرآن سوگند یاد کرده که نشان از اهمیت مطالبی است 
که در این سوره ها است و سوگندها متفاوت است و پرسوگندترین سوره ، سوره 
الشمس است که 11 سوگند مهم در آن آمده است. سوگند به آسمان و کسی که 
آن را بنا کرده و سوگند به زمین و کسی که آن را گسترانده و سوگند به نفس انسان 
و آن کسی که آن را آفریده است از جمله سوگند هایی است که در این سوره مبارکه 
آمده است. امام جمعه اسالمشهر در ادامه افزود: انسانیت و حقیقت انسان با نفس 
و روح انسان است و قطعا کسی که نفس خود را تزکیه کند به سعادت و رستگاری 
می رسد و کسی که مطیع نفس خویش باشد زیانکار و ناامید از رحمت الهی است. 
وی در ادامه سخنانش به معنای تزکیه که هم پاک کردن و هم رشد و نمو دادن 
است پرداخت و افزود: هدف بعثت همه انبیاء الهی همین تزکیه بوده است و همه 

بدبختی های بشر از تزکیه نشدن نفس است .
وی در پایان سخنانش ناهماهنگی ها ، مشکالت و اختالفات امروز جامعه اسالمی را 
نیز ناشی از همین تزکیه نشدن نفس و پیروی از هوای نفس افراد دانست که اگر بشر 
هوای نفس را کنار بگذارد و در کارهایش خدا را در نظر بگیرد تمامی این مسایل و 
مشکالت برطرف خواهد شد. در این جلسه مهندس حقیقی، فرماندار و نایب رئیس 
جلسه ضمن تسلیت شهادت امام جعفر صادق)ع( و تبریک فرارسیدن دهه کرامت، 
جلسه شورای فرهنگ عمومی را یکی از جلسات بسیار مهم و تاثیر گذار شهرستان 
دانست که با مشارکت اعضا در دستور جلسات می تواند خروجی خوبی در پی 
داشته باشد. فرماندار اسالمشهر در سخنانش ایجاد امید و نشاط در مردم را یکی از 
وظایف دولت برشمرد و افزود: از آنجاییکه دشمنان نظام و انقالب همواره در جهت 
یاس و ناامیدی جامعه تالش میکنند، بحمداهلل و بالطف خداوند و ائمه اطهار)ع( و با 
محوریت امام راحل و رهبری مقام معظم رهبری، نظام جمهوری اسالمی در طول 
۴۰ سال انقالب توانسته از سختی های مختلفی گذر کند و اکنون هم با لطف خدا 
و رهبری مقام معظم رهبری که نظام را هدایت می کند هیچ آسیب و گزندی به 
نظام و مردم وارد نخواهد شد. حقیقی همچنین با توجه به دستور جلسه، به برگزاری 
هفته فرهنگی در شهرستان اشاره و افزود: دبیرخانه هفته فرهنگی در اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی راه اندازی  و انشاء اهلل با مشارکت تمامی دستگاهها بتوانیم برنامه 
ریزی و فعالیت های خوبی برای این هفته داشته باشیم تا هرکسی که وارد این 
شهرستان می شود بداند که این شهر یک شهر فرهنگی و فرهنگ دوست است. در 
ادامه حسینی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیر شورای فرهنگ عمومی 
اسالمشهر ضمن خیر مقدم و خوش آمد گویی به حاضرین در جلسه توضیحات 
مبسوطی در خصوص نحوه برگزاری هفته فرهنگی اسالمشهربیان داشت و از کلیه 
دستگاههای اجرایی سطح شهرستان ،نهادها،ثمن ها ، انجمن ها و در یک کالم 
همه صاحب نظران و فعاالن دعوت کرد در راستای برگزاری هرچه بهتر این هفته 
اقدام نمایند . در ادامه رئیس اداره ارشاد اسالمی به برگزاری جشنواره آواها و نواهای 
رضوی اشاره نمود و همکاری کلیه دستگاهها را در برگزاری هر چه بهتر این رویداد 
بزرگ فرهنگی و هعنری خواستار شد.  گفتنی است: در این جلسه مواردی چون : 
تحویل و ارائه طرح و برنامه های عملیاتی جهت اجرا در هفته فرهنگی به دبیرخانه 
ارشاد، همکاری و حمایت های الزم کلیه دستگاههای اجرایی در برگزاری جشنواره 
آواها و نواهای رضوی در دهه کرامت )۲9 تیر(  به میزبانی شهرستان، همکاری و 
مساعدت الزم در خصوص تهیه شناسنامه فرهنگی شهرستان و تهیه اقالم شورای 
فرهنگ عمومی ، تالش  مسئولین شهرستان در برطرف سازی مسایل و مشکالت 
مردم جامعه ، برگزاری هفته فرهنگی شهرستان مصادف با هفته وحدت از تاریخ ۲۶ 

آبان لغایت ۲ آذر و ... به تصویب رسید.

خبر

سلیمانی- گلستان: مدیر کل بهزیستی گلستان 
به مناسبت هفته بهزیستی در نشست خبری با 
اصحاب رسانه  اظهار داشت: سال گذشته 1۸۶ واحد 
مسکونی ویژه مددجویان ساخته و تحویل آنان شد 
و در هفته بهزیستی امسال نیز ۳9 واحد مسکونی 

دیگر افتتاح می شود.
اقزایش 1۴ درصدی مستمری مددجویان  از  وی 
خبر داد و همچنین افزود:  نزدیک به 1۰ هزار نفر 
در سامانه ثبت دریافت مستمری سازمان بهزیستی 

ثبت نام شده اند.
متعهد  ما  گذشته  سال  در  افزود:  همچنین  وی 
بودیم برای ۸۵۵ نفراز مددجویان زمینه اشتغال را 
فراهم کنیم ، که توانستیم به لطف خدا، این تعداد 
را افزایش و1۰۳۶شغل جدید برای مددجویان ایجاد 
کردیم. تعهد ما برای برای امسال 1۲۰۰ شغل است 
که از ابتدای امسال تاکنون ۲۸۰ شغل در سامانه به 

ثبت رسیده است.
وی با توجه به ضروری بودن  پرداخت تسهیالت 
 ۲ امسال  برای  افزود:  مددجویان  به  اشتغالزایی 
ارزان  تسهیالت  تومان  میلیون  یکصد  و  میلیارد 
قیمت برای اشتغال مددجویان در نظر گرفته شده 

است.
و  هزار   ۴9 تعداد  حاضر  حال  در  گفت:  غفاری 
دارند  قرار  بهزیستی  پوشش  تحت  معلول   ۵۰۰
که از این تعداد ۲۳ هزار نفر را معلوالن جسمی 
و حرکتی، 1۰ هزار و 1۰۰ نفر را معلوالن ذهنی، 

9 هزار نفر را معلوالن کم شنوا، هفت هزار و ۵۰۰ 
نفر را ناشنوایان و چهار هزار و 7۰۰ نفر را بیماران 
روانی مزمن تشکیل می دهند. وی افزود: ۲7 مرکز 
نگهداری کودکان بی سرپرست و بدسرپرست و یک 
شیرخوارگاه نیز در استان فعال است. وی همچنین 
بی  کودکان  متقاضی  خانواده   1۶۰ کرد:  عنوان 
سرپرست پشت نوبت قرار دارند و سال گذشته بیش 

از ۳۰ کودک به فرزندخواندگی داده شد.
امسال ۵ مرکز  بهزیستی  غفاری گفت: در هفته 
شهرستان های  در  ژنتیک  تخصصی  مشاوره 
افتتاح می شود که در این  گنبدکاووس و گرگان 
صورت تعداد کل این مراکز به 7۳ مرکز افزایش 
خواهد یافت که خدمات مشاوره ایی رایگان ارائه می 

دهد و رضایتمندی مردم را نیز به دنبال داشته است.
مادران  ویژه  ژنتیک  غربالگری  غفاری درخصوص 
باردار گفت: سال گذشته 7 هزار و ۴۰۰ مادر باردار 

گلستانی از مشاوره ژنتیک برخوردار شدند.
وی ادامه داد: گلستان رتبه یک معلوالن نابینا را 
درکشوردارد که بسیاری از آنها به دلیل کم توجهی 
خانواده ها و شرکت نکردن در طرح های غربالگری 
کم بینا شده اند ودر معرض نابینا شدن قرار گرفته 
اند. سال گذشته 9۳ هزار و 1۴9 کودک ۳ تا ۶ 
سال تحت پوشش طرح تنبلی چشم قرار گرفتند 
و از این تعداد درمان ۲9۰ کودک مبتال به عیوب 

انکساری انجام شد.
وی افزود: برای خانواده های دارای دو معلول هم 9۴ 

واحد در نظر گرفته شده بود که ۳1 واحد آن تکمیل 
شده و سهمیه هر مددجو برای دریافت تسهیالت 
مسکن 1۰ میلیون تومان در شهرها و ۶ میلیون 
تومان در روستاها است همچنین سال گذشته تعداد 
1۸۶ مسکن به مددجویان بهزیستی در گلستان 

واگذار شد.
به دو میلیارد  افزود: سال گذشته نزدیک  غفاری 
تومان وسایل کمک توانبخشی برای معلوالن تحت 
پوشش خریداری شد و حدود ۶۰۰ میلیون تومان 
لوازم ارتوپدی در اختیار آنان قرار گرفت که نسبت به 

سال گذشته رشد ۲۵ درصدی داشته است.
وی گفت: به تازگی استان گلستان برای اولین بار 
اقدام به خرید دو دستگاه توانبخشی معلوالن ضایعه 
نخاعی با مبلغ 11۲ میلیون تومان کرده است و با 
ورود این دستگاه بسیاری از معلوالن ضایعه نخاعی 
که امکان تحرک و توانبخشی را از دست داده اند، 
می توانند بدون پرداخت هزینه توانبخشی، تحت 
درمان قرار گیرند. مدیر کل بهزیستی گلستان افزود: 
با توجه به اینکه گلستان رتبه هفتم کشور در رابطه 
با معلولیت ها را به خود اختصاص داده است، هزینه 
های زیادی را بر دوش بهزیستی گذاشته و هرساله 

بر تعداد مددجویان افزوده می شود.
مبتال  نخاعی  به ضایعه  که  افرادی  گفته وی،  به 
اما  ندارند  رفتن  راه  امکان  عمر  آخر  تا  می شوند 
دستگاه پاراواک امکان راه رفتن و حرکت کردن را 

به آنان می دهد.

مدیر کل بهزیستی گلستان خبر داد:

خرید دو میلیارد وسایل کمک توانبخشی برای مدد جویان

تجدید آگهی مناقصه
نظر  در  صفادشت  شهرداری 
مصوبه   7 بند  باستناد  دارد 
نشست شماره 21 شورای محترم اسالمی 
شهر نسبت به احداث استخر در ناحیه 2 
مسکن مهر از طریق مناقصه اقدام نماید. 

لذا متقاضیان جهت دریافت برگه مناقصه 
عمران  واحد  به  بیشتر  اطالعات  کسب  و 

مراجعه نمایند. 
مبلغ اعتبار: 24/970/000/000 ریال

پایان تحویل مدارک : 1397/۵/6
محمدعلی کریمی  - شهردار صفا دشت

 نوبت دوم

تجدید آگهی مناقصه
نظر  در  صفادشت  شهرداری 
مصوبه   2 بند  باستناد  دارد 
نشست شماره 16 شورای محترم اسالمی 
مدرسه  واحد   2 احداث  به  نسبت  شهر 
مهر  مسکن   4 و   3 ناحیه  در  کالسه   12

صفادشت از طریق مناقصه اقدام نماید. 
لذا متقاضیان جهت دریافت برگه مناقصه 
عمران  واحد  به  بیشتر  اطالعات  کسب  و 

مراجعه نمایند. 
مبلغ اعتبار: 30/366/8۵2/720 ریال

پایان تحویل مدارک : 1397/۵/6
محمدعلی کریمی  - شهردار صفا دشت

 نوبت دوم

تجدید آگهی مناقصه
نظر  در  صفادشت  شهرداری 
مصوبه   ۵ بند  باستناد  دارد 
نشست شماره 16 شورای محترم اسالمی 
شهر نسبت به احداث ساختمان کالنتری 
مناقصه  طریق  از  مهر  مسکن  ناحیه  در 

اقدام نماید. 
لذا متقاضیان جهت دریافت برگه مناقصه 
عمران  واحد  به  بیشتر  اطالعات  کسب  و 

مراجعه نمایند. 
مبلغ اعتبار: 6/247/۵00/000 ریال
پایان تحویل مدارک : 1397/۵/6

محمدعلی کریمی  - شهردار صفا دشت

 نوبت دوم

مفقودی
 سند کمپانی سمند کرایه مدل ۸9 دوگانه با شماره پالک ۳۳۴ع99 ایران ۲۲ با 
شماره موتور 1۲۴۸9۰1۲9۳1و شماره شاسی ۰۶۲۳1۴ مفقود گردیده و از درجه 

بابل اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
با شماره موتور  ایران ۸۲  با شماره پالک ۳۵۵ص۲۴   برگ سبز سمند مدل ۸۵ 
آهنگر  زاده  عبداهلل  اصغر  علی  17۶۳۴1۴1بنام  شاسی  شماره  1۲۴۸۵11۶۲۴۰و 

بابل مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

مفقودی
کلیه اسناد و مدارک خودرو سواری نیسان ماکسیما ATمدل 1۳۸۵ به رنگ نقره ای 
VQ۳۰۶17۴99B آبی متالیک با شماره پالک ۴۸۴ه۵1 ایران 7۲ با  شماره موتور

مفقود  شاربی   ایلیا  محمد  PKLHA۳۳CDL۵1197۰بنام  شاسی  شماره  و 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

نکا 

مفقودی
اصل سند کمپانی و برگه تاییدیه  نقل و انتقال خودرو و شناسنامه  سند  خودرو 
و تسلسل اسناد خودرو سواری TU۳ ۲۰۶ به  رنگ سفید  روغنی  مدل 1۳9۴ به 
شماره  انتظامی  ۴۶- ۲1۴ ق ۲۴ به نام  آقای  اردشیر  رضایی  به شماره  ملی 

۲۶۳1۵۸79۸7 نام پدر سداله  مفقود گردیده که از درجه اعتبار ساقط می باشد.
گیالن

آگهی مفقودی
پالک  شماره  مدل 1۳۸۲به  معمولی  سفید  ،رنگ  پیکان  سبزسواری  برگ  و  سند 
شاسی۰۰۸۲۵۶771۳به  موتور11۲۸۲۰۴۸۲۴1شماره  ایران۳۴-۶1۴ب1۲،شماره 
ازباغملک  به شماره شناسنامه1۴۸صادره  فرزند محمد حسن  نباری  نورمحمد  نام 

مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.
شهرستان باغملک

مفقودی 
سند کمپانی و برگ سبز سواری پژو ۴۰۵ مدل ۸۸ با شماره پالک 7۲۸ ج ۸۵ ایران 7۲ 
 NAAm11cA۳Ak9۸71۲۵ .و شماره موتور 1۲۴۸۸۲۸۰۲۳۵ و شماره شاسی

بنام شهربانو حسن تبار درزی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی مفقودی
پالک  1۳۸۸،شماره  مدل  مشکی  رنگ  همتاز،CDI-1۵۰به  موتورسیکلت  سند 
تنه  موتور1۶۲FM1۲MNBF۸۸۰۰۵۵9۳شماره   ۵۶۳/۵۳۸۵7،شماره 
شماره  قنبربه  فرزند  شهریاری  ا...  هدایت  نام  به   NBF***  1۵۰E۸۸۰۴۲۸۶

شناسنامه1۰۵9۰صادره از باغملک مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
شهرستان باغملک 

مفقودی
 برگ سبز پژو ۲۰۶ مدل 9۳ با شماره شهربانی 9۳۳ج7۲ ایران 7۲با شماره موتور 
خاکپور  علی  NAAP۴1FD۳E۶7۰۰۴۳بنام  شاسی  شماره  1۶۳b۰۰۶9۶۶۳و 

بابل مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

متن آگهی
محمدی  امین  خوانده  بطرفیت  دادخواستی  غضبان  فرزند  دورقی  وفا  خانم  خواهان 
فرزندعیسی خون به خواسته صدورحکم طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی 
بخش بندرامام خمینی نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی(بخش 
بندرامام خمینی واقع دربندرامام خمینی ارجاع و به کالسه 97۰99۸۶1۳۲۳۰۰۵۲7ثبت 
.به علت مجهول  است  گردیده که وقت رسیدگی آن 1۳97/۶/1۳وساعت9:۰۰تعیین شده 
المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویزماده7۳قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی وانقالب درامورمدنی ودستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی 
می شود تاخوانده پس ازنشر آگهی واطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 

کامل خود ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
مدیردفترشعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی(بخش بندرامام خمینی-تام

متن آگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای کمال افتاده –خواهان آقای 
نورالدین کرمی فرزندحسین دادخواستی بطرفیت خوانده آقای کمال افتاده وغیره به 
خواسته صدوردستورفک پالک مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه 
97۰99۸۶1۲71۰۰۲۳۲شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان باغملک ثبت 
ووقت رسیدگی مورخ1۳97/۵/۲۰ساعت9:۰۰تعیین که حسب دستوردادگاه  طبق 
خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آیین  ماده7۳قانون  موضوع 
ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
مقررفوق  ودروقت  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  خود،نسخه  کامل  نشانی 

جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد. شماره م الف:7/97/1۳۰
 منشی شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی(دادگستری شهرستان

 باغملک-اسحاق شیخ رضایی

آگهی مفقودی
برگ سبز وسند کمپانی موتورسیکلت سیستم سناتورتیپCDI1۲۵به رنگ مشکی 
شاسی موتور91۳۵9۸۵۲،شماره  پالک۵۶۳/۴۴1۴۵،شماره  شماره  1۳۸۸به   مدل 

N۲D***  1۲۵E۸۸۰۵۸۶1،نوع سوخت بنزین،به نام کریم مجدم فرزندظهراب، 
شماره شناسنامه ۲9۵۸،شماره ملی17۵۳۸۰۶۵۴۲صادره از اهواز مفقود گردیده و 

ازدرجه اعتبارساقط می باشد.
شهرستان شادگان

رونوشت آگهی حصروراثت
شرح  به    11۳۵ شماره  شناسنامه  دارای  هفشجانی   بروجنی  رسول  آقای 
حصروراثت  گواهی  درخواست  شورا  این  از    ۳۲۸/97 کالسه  به  دادخواست 
به شماره  بروجنی هفشجانی    پناه  توضیح داده که شادروان علی  نموده وچنین 
شناسنامه۲۸درتاریخ1۳9۶/11/۲۰ دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصراست به :
1ـ  خورشیدصدیقی هفشجانی  به  ش ش 1۶ همسر متوفی  

۲ـ رسول  ش .ش 11۳۵ 
۳ـ حبیب  ش .ش 7۴79
۴ـ مجید  ش .ش 7۲۳۴

۵ـ کیوان  ش .ش ۲۰۵  )پسران متوفی (
۶ـ مرضیه   ش .ش ۴۶۳

7ـ عفت ش.ش ۶۰
۸ـ بتول ش .ش ۸۲۳۶

9ـ زهرا ش.ش ۴۶1۰۰۸۶۴۵1
1۰ـ عصمت ش.ش 1۵۵۵۵)دختران متوفی (

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.
شورای حل اختالف شماره 19هفشجان

  آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم  

امامعلی محمودی فرزند 
به حکایت این پرونده آقایان حمید صوفی و محمدصالح عزیزی فر شکایتی مبنی 
بر کالهبرداری بر علیه اقای امامعلی محمودی مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 9۶۰99۸۸۴۶۵۴۰۰۵۰۶ شعبه 1۰1 دادگاه کیفری دو شهر 
جوانرود )1۰1جزایی سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1۳97/۵/۳۰ ساعت 9:۰۰ 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 17۴ قانون آئین دادرسی کیفری 
به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شکایت مراتب یک نوبت در یکی 
از جرایدکثیراالنتشار آگهی می گردد تا متهم در موعد مقرر حاضر شود و از خود 
دفاعی به عمل اورد در غیر اینصورت دادگاه به صورت غیابی اقدام به صدور رای 

مینماید. 
منشی شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر جوانرود)101 جزایی سابق(-مهدی رمضانی

شهرستان جوانرود-میدان انقالب-ابتدای خیابان شورا
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 افزایش ۱۴ درصدی مستمری مددجویان
 از تیر ماه ۹۷ 

محسنی بندپی با بیان اینکه بر اساس ماده 79 برنامه ششم توسعه هر ساله 
مستمری مددجویان افزایش پیدا می کند، تصریح کرد: تا پایان سال 9۵ به 
خانوارهای یک نفره ۵۲ هزار تومان، دو نفره ۶۳ هزار تومان، پنج نفره حدود 
1۰۰ هزار تومان پرداخت می شد. این در حالیست که از سال 9۶ این مستمری 
نزدیک به ۳.۴ برابر شده است و برای حفظ این افزایش در سنوات آتی نیز هر 

ساله این مستمری بیشتر خواهد شد.
به گزارش پیام زمان،انوشیروان محسنی بندپی در نشست این سازمان به 
مناسبت هفته بهزیستی افزود: ظرفیت مراکز استان ها برای پذیرش معتادان 

متجاهر تا حتی ۶ ماه فراهم است و کمبود جا نداریم.
وی افزود: بر خی نگاه ها به لحاظ علمی و تخصصی قابل قبول نیست و باید از 

نگاه اردوگاهی خودداری کرد.
بندپی با بیان اینکه برنامه سال 97 در مورد معتادان اشتغال و توانمندسازی 
آنهاست اظهار کرد: با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر در 11 استان دنبال 
پیگیری وضعیت اسکان و اشتغال ۳ هزار معتاد هستیم، البته برای غربالگری 
صورت  در  کهریزک،  بازداشتگاه  از  استفاده  پیشنهاد  و  داریم  کمی  جای 
تشخیص ضوابط و شاخص ها، به عنوان مرکز غربالگری بهزیستی مناسب است.

بندپی از انتقال 1۰۳۰ نوزاد متولد شده به بهزیستی به دلیل اعتیاد مادر از 
سوی وزارت بهداشت خبر داد و گفت: نیمی از این کودکان بعد از درمان مادر 
به خانواده وی منتقل شده اند و برای سایر آنها نیز به دنبال اطمینان از درمان 

مادر آنها هستیم.
وی با تاکید بر اینکه بهزیستی تالش می کند تا مرکز نگهداری کودکان به 
خانواده واقعی شبیه شوند تصریح کرد: بررسیها نشان می دهد واگذاری کودکان 
به شکل »امین موقت« نسبت به نگهداری کودکان در مراکز بهزیستی بهتر 

است.
محسنی بندپی با بیان اینکه بر اساس ماده 79 برنامه ششم توسعه هر ساله 
مستمری مددجویان افزایش پیدا می کند، تصریح کرد: تا پایان سال 9۵ به 
خانوارهای یک نفره ۵۲ هزار تومان، دو نفره ۶۳ هزار تومان، پنج نفره حدود 
1۰۰ هزار تومان پرداخت می شد. این در حالیست که از سال 9۶ این مستمری 
نزدیک به ۳.۴ برابر شده است و برای حفظ این افزایش در سنوات آتی نیز هر 

ساله این مستمری بیشتر خواهد شد.
وی از افزایش 1۴ درصدی مستمری مددجویان از تیر ماه 97 خبر داد و 
اظهار کرد: برای کاهش فقر مطلق نیز ۲۲۰۰ میلیارد تومان بودجه اختصاص 
پیدا کرده است. این بودجه به افراد پشت نوبتی که تنها از کمک های موردی 
برخوردار می شدند اما تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار نداشتند پرداخت 

می شود.
رئیس سازمان بهزیستی کشور تاکید کرد: این افراد پشت نوبتی به مرور بر 
اساس آزمون وسع تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار خواهند گرفت. این 
آزمون برای ۳۲9 هزار خانواده پشت نوبتی برگزار می شود و موضوع پیچیده ای 
نیست بلکه قرار است تنها با کسب اجازه از افراد به میزان درآمدهای بانکی آنها 

دسترسی پیدا کنیم.
بندپی با بیان اینکه ۲۳۰ میلیارد تومان نیز برای بیمه اجتماعی زنان سرپرست 
خانوار تخصیص داده شده است اعالم کرد: به این ترتیب پیشنهاد بودجه 7۰۰۰ 
میلیاردی دولت، پرداخت ۴۴۵۰ میلیارد مستمری برای مستمری بگیران و 
۲۲۲۰ میلیارد برای افراد تحت پوشش و ۲۳۰ میلیارد بیمه اجتماعی زنان 

سرپرست خانوار در نظر گرفته شده است.
بندپی با بیان اینکه وام تامین مسکن معلوالن از سال 9۴ به بعد افزایش یافته 
است گفت: این میزان در سال 9۴، چهار میلیون تومان بود که در سال 9۵ 
به شش میلیون تومان رسید اما با تفاهم انجام شده این رقم در شهرها به ۳۰ 

میلیون تومان و در روستاها به ۲۰ میلیون تومان رسیده است.
رئیس سازمان بهزیستی با بیان اینکه خرید و فروش نوزادان قابل رد نیست اما 
به شکل موردی اتفاق می افتد تاکید کرد: خرید و فروش کودک جرم بوده و این 
افراد در آینده نمی توانند برای این کودکان شناسنامه و دفترچه بیمه بگیرند. 
همچنین در مورد جمع آوری کودکان کار و خیابان بنا داریم که از ظرفیت 

سازمان های مردم نهاد استفاده کنیم.
وی با اشاره به تفاهم نامه با خانه صنعت و معدن نیز اظهار کرد: قرار است در 
سال 97 حدود ۲۰ هزار معلول و معتاد بهبود یافته در بنگاه های اقتصادی 
مشغول به کار شوند. همچنین برای تامین مسکن نیز 11 هزار نفر ثبت نام 

کردند.

خبر

 3۰ میلیون نفر فیلتر تلگرام
 را دور می زنند

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: تعداد ۳۰ 
میلیون و 1۰۰ هزار نفر، طبق آماری که مرکز ملی 
فضای مجازی در تاریخ نوزدهم تیر ماه 1۳97 اعالم 
کرده است، از طریق فیلترشکن های هاتگرام و تلگرام 

طالیی، فیلتر تلگرام را دور می زنند.
عبدالصمد خرم آبادی در صفحه شخصی خود در پیام  
رسان سروش نوشته است: بر اساس این اعالم، اینترنت 
بدون فیلتر هاتگرام و تلگرام طالیی را وزارت ارتباطات 

تامین می کند.
کرده  تاکید  کشور  کل  دادستانی  در  مسئول  مقام 
است: این در حالی است که فعالیت فیلترشکن های 
داخلی نظیر هاتگرام و تلگرام طالیی برخالف اهداف و 
سیاست های تعیین شده در مصوبه شورای عالی فضای 
مجازی است. مصوبه مربوط به »سیاست ها و اقدامات 
ساماندهی پیام رسان های اجتماعی« حدود یک سال 
پیش )در خردادماه 1۳9۶( به تصویب شورای عالی 
پیام رسان های  فراگیرشدن  و  فضای مجازی رسید 
داخلی و جلوگیری از دسترسی بیگانگان به داده های 
عظیم کشور صراحتا جزو اهداف و سیاست های مذکور 

در این مصوبه هستند. 
خرم آبادی توضیح داده است: از آنجا که فعالیت هاتگرام 
و تلگرام طالیی هم مانع از فراگیرشدن پیام رسان های 
داخلی و هم موجب دسترسی بیگانگان به داده های 
عظیم کشور خواهد شد، از این رو فعالیت این دو نرم 
افزار برخالف مصوبه شورای عالی فضای مجازی است. 
اینکه نهادهای ذیربط منتظر بمانند تا تلگرام و سایر 
پیام رسان های خارجی بستر ارتباطاتی مردم در فضای 
مجازی کشور را فراهم و شرکت های داخلی را به عمله 

تلگرام تبدیل کنند، نهایت تنبلی است.

سرطان سینه دومین علت مرگ زنان

معاون اجتماعی وزارت بهداشت با بیان اینکه بعد از 
بیماری های قلبی-عروقی، شیوع سرطان سینه در زنان 
۳۰ تا 7۰ ساله قابل توجه است، گفت: از هر 1۰۰ هزار 

نفر، ۳۲ نفر به سرطان سینه مبتال می شوند.
به گزارش فارس،سید محمدهادی ایازی در حاشیه 
پستان،  از سرطان  پیشگیری  همایش  چهارمین 
افزود: از هر 1۰۰ هزار نفر، ۳۲ نفر به این بیماری 
مبتال می شوند و سرطان پستان بعد از بیماری های 
قلبی-عروقی، عامل بیش ترین مرگ و میر در زنان 

است.
وی گفت: غربالگری در زمینه سرطان پستان بسیار 
مهم است. هم چنین باید در این زمینه فرهنگسازی 
متاستاز  بیماری  این  آنکه  از  قبل  باید  افراد  و  کرد 
)گسترش و سرایت سرطان به قسمت های دیگر بدن( 
کند از آن اطالع یابند و اقدامات پیشگیرانه را انجام 

دهند.
چهارمین  درباره  بهداشت  وزارت  اجتماعی  معاون 
همایش پیشگیری از سرطان پستان گفت: در این 
همایش هزار نفر از بانوانی که به این بیماری مبتال 
بودند و خوشبختانه با اقدامات پیشگیرانه و کنترلی 
این مشکل را پشت سر گذاشتند، حاضر شده اند تا 
فرهنگسازی انجام دهند و دیگر بانوان را به مشارکت 
بطلبند تا قبل از این  که بیماری حاد شود، اگر زنی 
شاهد تغییراتی در بدن خود بود که عالمت ابتال به این 
بیماری باشد، به پزشک معالج مراجعه کند و پزشک، 

اقدامات غربالگری را انجام دهد.

خبر

موضوع  بودن  جدی  بر  تاکید  با  بهداشت  وزیر 
تحریم ها و با بیان اینکه آنچه نگران کننده است 
بعد از آبان ماه است و روز مبادا همین روزها است، 
گفت: باید باور کنیم طوفانی نزدیک شده تا آمادگی 
آن را داشته باشیم و با کسانی که می توانند تدبیر 
کنند، صحبت کنیم دکتر سیدحسن هاشمی در 
اجالس روسای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر 
کشور با اشاره به دستاوردهای طرح تحول نظام 
تا  کرد:  اظهار  گذشته،  سال  پنج  طی  سالمت 
کلینیک  راه اندازی ۶۰۰۰  مانند  اقداماتی  کنون 
ویژه، تربیت پزشک خانواده، تکمیل نظام شبکه 
پایداری  و  سالمت  الکترونیک  پرونده  بهداشت،  
تا  نیز  دولت  و  مجلس  است.  شده  انجام  منابع 
حدودی در این زمینه کمک کردند و شرایط مانند 
دو یا سه سال قبل نیست. همه این اقدامات برای 
امیدواریم  است.  شده  انجام  ارجاع  نظام  استقرار 
همه کمک کنند تا این امر مهم به صورت واقعی 
و نه نمایشی اجرا شود. نباید در این زمینه شتابزده 
عمل کرد. همچنین چشم و هم چشمی ها نیز نباید 
باعث شود نپخته و بیگدار به آب بزنیم. مهم است 
از ناکامی های گذشته درس بگیریم و نظام ارجاع را 
که به کنترل هزینه ها و مردم به خصوص نیازمندان 

کمک می کند، مستقر کنیم.
وی افزود: اگر بتوانیم تا پایان دولت نظام ارجاع را 
حتی در دو یا سه منطقه به صورت کم نقص ایجاد 
کنیم به هدف خود دست پیدا کرده ایم. مهم نیست 
این اتفاق در همه کشور رخ ندهد. این موضوع به 
عزم دانشگاه های علوم پزشکی مربوط است. امروز 
نظام ارجاع پیش از آنکه متوجه حوزه بهداشت 
روسای  اگر  است.  درمان  حوزه  به  مربوط  باشد، 
دانشگاه ها می خواهند این نظام در مجموعه آنها 
شکل پیدا کند، باید روی درمان و هماهنگی آن 

با بهداشت کار کنند. چون بیشترین نقص ما در 
سطح دو و سه درمان، الکترونیکی شدن خدمات، 

مطالبه گری و اداره علمی مباحث است.
هاشمی در ادامه با اشاره به آغاز خرید راهبردی 
و کاهش تصدی گری در حوزه سالمت در این 
از  بسیاری  بهداشت  وزارت  در  کرد:  اضافه  دوره 
افراد این نگاه را نمی پسندند. وزرا و روسای زیادی 
آمدند که دوست داشتند این اتفاق بیفتد، اما به 
دلیل برخی مقاومت ها موفق نشدند. هیچ کس 
بهداشت  حوزه  در  بتواند  کسی  نمی کرد  تصور 
برون سپاری انجام دهد. در حالیکه بخش بهداشت 
حتی از حوزه توسعه نیز جلوتر است. راه نجات ما 
کاهش تصدیگری، برون سپاری، خرید راهبردی، 

سیاستگذاری و نظارت است.
خرید  حوزه  در  کرد:  تصریح  ادامه  در  هاشمی 
که  مقاومت هایی  دلیل  به  دیالیز  تجهیزات 
البته کسانی  توفیق کمی داشتیم.  وجود داشت 
سنگ  نیز  بود  افتاده  خطر  به  منافع شان  که 

اندازی های زیادی داشتند. من خواهش می کنم 
فکر سرمایه گذاری مستقیم در زمینه دستگاه های 
سرمایه ای از طرف وزارت بهداشت، دانشگاه های 
علوم پزشکی و بیمارستان ها از سرمان بیرون برود.

وزیر بهداشت با اشاره به ضرورت اعتماد روسای 
با  همکاری  به  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
شرکت های داخلی ادامه داد: ۳۰ درصد از شرکت 
تبسم متعلق به خود دانشگاه های علوم پزشکی 
و 7۰ درصد آن متعلق به مپناست که می تواند 
در طوالنی مدت ما را از بخشی از واردات بینیاز 
کند، اما شما کاری نکردید که سایر سرمایه گذاران 
نیز برای مشارکت در این بخش ها تشویق شوند. 
نگاه مثبت از سوی دانشگاه ها به این مجموعه و 
همچنین مجموعه هایی که می توانند به کاهش 

تصدی گری کمک کنند، ضروری است.
هاشمی در ادامه با تاکید بر اینکه امروز موضوع 
گاهی  کرد:  اظهار  است،  جدی  بسیار  تحریم ها 
ممکن است بگوییم چیزی درباره این مسئله به 

مردم نگوییم، چون عده ای می ترسند. همچنین 
برخی ممکن است بگویند شاید توافق شد، اما بعد 
با واقعیت مواجه خواهیم شد. اما در حالتی دیگر 
می توان باور کرد که طوفانی نزدیک می شود. به 
همین دلیل باید آمادگی داشته باشیم و به کسانی 
که می توانند تدبیر کنند درباره این موضوع صحبت 
کنیم. من طرفدار روش دوم هستم. اعتقاد ندارم که 
مدیران را در غفلت و خوش خیالی نگهداریم. عزم 
طرف مقابل ما جزم است. به چه زبانی باید بگوید 
که من می خواهم بیرحمانه ترین تحریم مالی را در 

طول تاریخ برای ایران اعمال کنم.
وی تاکید کرد:  مسئولیت دارو و تجهیزات بر عهده 
ماست. باید دقت کنیم و بتوانیم در چالش مهمی 
کشور  مدیریت  بین المللی  قدرت  از  بخشی  که 
از  یکی  بدانیم.  را  وظیفه خود  کرده،  آن  وارد  را 
مهم ترین وظایف ما این است که بدانیم تیمی که با 
آن کار می کنیم آمادگی این شرایط را دارد یا خیر؟ 
من این نگاه را نسبت به کل حاکمیت دارم. ممکن 
است بعضی از ما برای شب عملیات مناسب نباشیم. 
اگر تیم مدیریتی آمادگی مقابله با تحریم را ندارد 

باید عوض شود.
وزیر بهداشت در ادامه تصریح کرد: بحث دارو و 
تجهیزات پزشکی مهمتر از گندم، روغن و کنجاله 
است و امروز نیاز داریم که به ما در این زمینه کمک 
کنند. از دانشگاه ها نیز خواهش می کنیم هر امکانی 
که دارند به میدان بیاورند. البته امسال مشکالت 
ما کمتر است. عددی که از فروش نفت به دست 
می آید، بی سابقه است. آنچه نگران کننده است بعد 
از آبان ماه است. روز مبادا همین روزها است. باید 
بدانیم که چقدر منابع در اختیار داریم و مصرف مان 
تا  کنیم  چه  بدانیم  باید  همچنین  است.  چقدر 

درآمدمان بیشتر و هزینه هایمان کمتر باشد.

وزیر بهداشت :از آبان ماه آماده طوفان تحریم ها باشیم

معاون بهداشتی وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد: 
مطب ها از اول مرداد امسال به سیستم پرونده الکترونیک ایرانیان 

متصل می شوند.
علیرضا رئیسی اظهار کرد: پرونده الکترونیک سالمت ایرانیان، پرونده 
ای است که تمام وقایع سالمت یک فرد از تولد تا مرگ در آن ثبت 
می شود، در حال حاضر انرژی مایمان را روی این موضوع متمرکز 
کرده ایم که این اتفاق در نظام سالمت ایران برای اولین بار رخ دهد.

وی در مورد 
وی در ادامه به ایرناگفت : اکنون مصوبه برقراری پرونده الکترونیک در 
مطب ها )در سطح یک خدمات درمانی بخش خصوصی ( را گرفته 
ایم و کار اجرایی آن شروع شده است. در حوزه بهداشت، تکمیل 
پرونده الکترونیک، بحث پزشک خانواده و نظام ارجاع کارهای مهمی 
است که باید با کیفیت بخشی به ارائه خدمات و با پایه گذاری دقیق 

انجام دهیم.
رئیسی ادامه داد: در پرونده الکترونیک دو کار اساسی انجام شد، یکی 
آنکه برای اولین بار سامانه یکپارچه بهداشت راه اندازی شده که کار 
بزرگی است. در سامانه یکپارچه بهداشت همه مراکز درمانی به هم 
وصل می شوند به طوری که دو میلیون و ۵۶۰ هزار نفر همپوشانی 
خدمتی وجود داشت و ساالنه ۳۰۰ میلیارد تومان در توزیع منابع 
مشکل ایجاد می شد که با راه اندازی سامانه یکپارچه بهداشت این 

میزان هزینه را صرفه جویی کردیم.

مطب ها از مرداد به پرونده 
الکرتونیک سالمت وصل یم شوند

معاون حقوقی رئیس جمهوری با بیان اینکه توزیع امکانات و فرصت 
ها باید جدی گرفته شود، تاکید کرد: نیروهای جوان تحصیلکرده 
بسیاری وجود دارند که باید آموزش ببینند و در اداره امور کشور 

مشارکت داده شوند.
لعیا جنیدی در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های 
اجرایی، شاخص جدی شفافیت را بحث تعارض منافع دانست و اظهار 
داشت: ترجیح این است که از یک نفر در بخش های متعدد استفاده 
نکنیم و اگر از مشورت فردی می خواهیم در چندجا استفاده کنیم، 
باید آن فرد متعهد باشد که به مقاوم مافوق خود اعالم کند در چند 

جا ذینفع است. 
وی تصریح کرد: اگر در مورد تعارض منافع افراد و این مسیرها شفافیت 

نداشته باشیم، قدم جدی برای الیحه شفافیت نمی توانیم برداریم.
جنیدی اظهار داشت: مردم می گویند قانون زیاد داریم، در اجرا چه 
می کنید؛ درست هم می گویند و ما مشتاقانه منتظر نظر کارشناسان 

هستیم.
معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: برای تبیین و اجرای مفهوم 
شفافیت، معاونت حقوقی خود می تواند یک آزمایشگاه باشد؛ بنابراین 

شاخص های شفافیت را جدی گرفتیم. 
وی بر موضوع تعارض منافع تاکید کرد و افزود: الیحه تعارض منافع 
به دولت ارائه شده و قرار است به مجلس شورای اسالمی هم تقدیم 

شود تا در کل کشور قابلیت اجرا یابد.

فرصت مشارکت بین نیروهای 
جوان تحصیلکرده توزیع شود

مریم حضرتی، معاون وزیر بهداشت اظهارداشت: پرستاران ۶۵ 
درصد نظام سالمت را تشکیل می دهند، و به عنوان بزرگترین 
گروه نظام سالمت هستند وبه همین جهت نقش های زیادی 

در آموزش، پژوهش و بالین و جامعه دارند.
معاون پرستاری وزیر بهداشت با بیان اینکه متاسفانه پرستاران 
بخصوص در ایران بیشتر در بالین دیده شده اند، افزود: در 
برنامه ششم نوسعه نقش پرستاران جامعه و ارایه خدمات آنها 
توصیه شده است به این معنی که باید زمینه برای حضور 

پرستاران و خدمات آنها به جامعه فراهم شود.
افزایش  و  واگیر  غیر  بیماری های  به گسترش  اشاره  با  وی 
سرسام آور هزینه های درمان، گفت: از این رو تمام جوامع به 
دنبال کاهش هزینه ها هستند. در ایران نیز حدود ۸۰ درصد 
مرگ و میرها ناشی از ۴ بیماری غیر واگیر قلبی و عروقی، 
سرطان، دیابت و تنفسی هستند که یکی از راههای کاهش 
این بیماریها و هزینه های آن استفاده از خدمات پرستاران 

در جامعه است.
در  سالمندی  سمت  به  ایران  جمعیت  داد:  ادامه  حضرتی 
حرکت است و تا ۳۰ سال آینده کشور پیری خواهیم داشت 
و کشور سالمند و پیر مشکالت خاص خود را دارد و باید از 
امروز به فکر سالمت جامعه باشیم تا دوران سالمندی موفق و 

سالمی را داشته باشیم.

٨٠درصد مرگ ومريها انيش از 
٤بمياري در كشور

آگهی حصروراثت
درخواستی  ازماهشهر  بشناسنامه۵9۴صادره  پدرقریب  نام  جانشاهی  صادق  آقای 
قریب  مرحوم  که  داده  توضیح  و  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته 
اقامتگاه  درتاریخ97/۴/7درماهشهر  آبادان  بشناسنامه۲7۰صادره  جانشاهی 
فوق)فرزندمتوفی(۲- مشخصات  با  1-متقاضی  عبارتنداز  اش  ورثه  فوت  دائمی 

جانشاهی  بشناسنامه۴9۵۴ماهشهر۳یوسف  جانشاهی  ابراهیم 
بشناسنامه۴9۵ماهشهر۵-اسمعیل  جانشاهی  بشناسنامه۴77ماهشهر۴-موسی 
جانشاهی  ذکورمتوفی(۶-زلیخا  بشناسنامه۵۸7ماهشهر)فرزندان  جانشاهی 
اناث  )فرزندان  بشناسنامه۵۶1ماهشهر  جانشاهی  بشناسنامه۴9۵۳ماهشهر7-ایران 
متوفی(۸-خانم رقیه شیخی پشت لر بشناسنامه۴۸۵ماهشهر)زوجه متوفی(والغیر.

باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس  اینک 
به  ماه  یک  نشرآگهی ظرف  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  وصیت  داردیا  اعتراض 
دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین 

تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف:1۶/۲71
شورای حل اختالف حوزه مرکزی ماهشهر شعبه3

آگهی ابالغ
در خصوص  دادخواست  خانم هاجر  صباح زنجانی  به  طرفیت  آقای محمد  رضا  
اسحاقی  معافی  دایر بر صدور  گواهی  عدم امکان  سازش  نظر به  اینکه  موضوع  
به داوری  ارجاع  شده است  لذا  حسب ماده  ۲۸  قانون  حمایت  از خانواده  مربوط  
به  طالق  مصوب  1۳91/1۲/19  به نامبرده  آقای  محمدرضا  اسحاقی  ابالغ  می 
گردد  ظرف  مهلت  مقرر  یک هفته  یکی از  ارقاب  خود را  که واجد شرایط  داوری  
باشد ) متاهل – حداقل سی سال سن  و آشنا  به مسایل  شرعی  و خانوادگی  و 
اجتماعی (  به این  دادگاه معرفی  نمایید. در غیر این صورت  دادگاه  راسا  از میان  

افراد  واجد شرایط  مبادرت  به تعیین  داور  خواهد نمود. 
2038- مدیر دفتر  شعبه  سوم  دادگاه  خانواده  رشت -  برجی

آگهی فقدان سند مالکیت 
ی  شماره  به  وارده   ، درخواستی  ی  ارائه  با  محمد  فرزند  رستمی  کامیاب  آقای 
1۳۳۶-1۳97/۴/۲1 منضم به دوبرگ استشهادیه ی مصدق اسناد رسمی شماره ۲۴ 
جوانرود ، مدعی فقدان سند مالکیت شماره سریال ۲۳7۶۳۵د91 مربوط به پالک 
11۲ فرعی از ۲۵ اصلی ده توت)واقع در بخش 1۳ کرمانشاه( به علت سهل انگاری 
در نقل مکان گردیده است و صدور المثنای سند مالکیت مزبور در دست اقدام است.

الزم به ذکر است که ،سندمالکیت مذکور متعلق به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین زراعتی  به مساحت ۴9۸۲9/7۵ مترمربع است و در تاریخ 1۳9۳/۵/۲۳ 
ذیل ثبت 11۲1 صفحه 1۰ دفتر جلد 1۳/7۲ به نام آقای کامیاب رستمی فرزند 
محمد صادر و تسلیم  گردیده است و در این تاریخ در قید بازداشت و وثیقه نمی 

باشد.
لذا مراتب ،در اجرای ماده ی 1۲۰ آیین نامه ی قانون ثبت وتبصره ی ذیل آن ،در 
یک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه  شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله ویا وجود 
سند مالکیت مزبور،نزد خود هستند از تاریخ انتشار این آگهی ،ظرف مدت 1۰ روز 
اعتراض خود را)ضمن ارائه ی اصل سند مالکیت( کتبا، به این اداره تسلیم نمایند 
. در غیراینصورت ، المثنای سندمالکیت مزبور پس از انقضای مهلت مذکور، طبق 
مقررات به نام مشاراله صادر و تسلیم خواهد شد.  تاریخ انتشار:   ۲۴ / ۴ / 1۳97 

رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان جوانرود-نعمت عزیزی

آگهی ابالغ
  وقت  رسیدگی  به نام آقای  محمد رضا  اسحاقی  معافی فرزند محمد مهدی  

مجهول المکان 
خواهان: خانم  هاجر  صباح  زنجانی

 خواسته :  طالق  
کالسه  پرونده : 97۰199

وقت  رسیدگی:  شنبه  97/۵/۲7  ساعت ۸/۳۰ صبح
محل  حضور:  شعبه  سوم  دادگاه  خانواده  رشت

 خواهان  دادخواستی  تسلیم  دادگاه  های  عمومی  رشت  نموده  که  جهت  
رسیدگی  به  شعبه  سوم دادگاه  خانواده  رشت  دادگاه  و به  تجویز  ماده  7۳  
قانون  آیین  ددادرسی  دادگاه های  عمومی  و انقالب  در امور مدنی  مراتب  یک 
نوبت  در یکی  از جراید  کثیراالنتشار  آگهی  منتشر  می شود  تا خوانده  از تاریخ  
نشر آخرین آگهی  ظرف  یک ماه  به  دفتر  دادگاه مراجعه  و ضمن  اعالم  نشانی  
کامل خود  نسخه  دوم دادخواست  و ضمائم  را دریافت  نماید  و در وقت  مقرر  
باال جهت  استماع  شهادت  شهود  واحیانا  ایراد  جرح  نسبت به  آنان  حضور  بهم 
رساند  در غیر اینصورت  دادگاه  غیابا  رسیدگی  و تصمیم  مقتضی اتخاذ  خواهد  
نمود.  ضمنا بعدا  ابالغ  به  وسیله  آگهی  الزم شود  فقط  یک نوبت  منتشر  و 

مدت  آن ده  روز  خواهد بود.
2037- مدیر  دفتر شعبه  سوم  دادگاه  خانواده  رشت -  برجی

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 1۳ آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 1۳9۲۶۰۳1۶۰۰7۰۰1۶۶۸ مورخ 9۴/7/۳۰ هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
مظفر  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  روانسر  ثبتی شهرستان  در حوزه 
فتحی به شماره شناسنامه  ۲7۵ صادره از روانسر کد ملی ۵9۶9۵۶۲۸۳1 فرزند 
رحمت اله درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خریداری خود و صدور سند مالکیت 
نموده است که پرونده نیز تحت کالسه 9۲/1۶۵ تشکیل و به هیئت موضوع قانون 
فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رای فوق مستندا به ماده ۳ قانون 
و ماده 1۳ آیین نامه قانون مزبور رای به صدور سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه 
پالک  از  فتحی  مظفر  آقای  نام  به  مربع  متر   1۲۳/۸۵- مساحت  به  را  ساختمان 
۵۳  اصلی روانسر واقع در بخش 1۲ کرمانشاه واقع در روانسر خیابان بهار کوچه 
باشد  می  اردالن  سلطانعلی  آقای  از  الواسطه  مع  و  مظفری  الفت  از  خریداری   ۶
صادر نموده است لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روزآگهی می شود تا چنانچه 
کسانیکه نسبت صدور سند مالکیت مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت 
و رسید  تسلیم  اداره  این  به  را کتبا  اعتراض خود  ماه  به مدت دو  این آگهی  اول 
دریافت نمایند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد،لذا معترض باید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی 
است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
یداله کاظمی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان روانسر 

تاریخ انتشار: 9 / ۴ / 1۳97 تاریخ انتشار: ۲۴ / ۴ / 1۳97

آگهی
دادنامه  باارائه  مرادی  احترام  نام  همسرشمابه  چون  خسرومرادی  آقای 

شماره97۰997۸۳1۰۵۰۰۲۲۳مورخ1۶
جهت  سوم  شماره1۳97۰۵۰۰۰۰۲۳9۶۵۶ازشعبه  اردیبهشت97وپاسخنامه 

امرطالق درغیاب شمابه این دفترخانه مراجعه نموده است.
انتشارروزنامه  روزازتاریخ  هفت  مدت  شودظرف  اخطارمی  شما  به  وسیله  لذابدین 
جهت اجراحکم به آدرس ذیل مراجعه نمایید.بدیهی است درصورت عدم مراجعه 

مراتب برابردستورمقام محترم قضایی اجراخواهدشد.
سردفترازدواج وطالق33.28کرمانشاه - سیداحمدموسوی
امامی_ ومصطفی  نشانی  آتش  چهارراه  ارشادشرقی_بین  کرمانشاه۳۰_متری 

پالک1۲۴تلفن:۳۸۲۳۴۴۲۰

آگهی فقدان سند
نظرباینکه آقای محمد بهمنی نیا مدیرعامل شرکت نریمان سازه کارون با تسلیم دو 
برگ فرم اشتشهادیه دفترخانه۶۶رامهرمز اعالم نموده که سندمالکیت دفترچه ای 
بشماره7۶۶79۶مربوط به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه دارای پالک 
1/۲9واقع دربخش۳رامهرمزکه سندمالکیت ذیل ثبت ۲1۸۶صفحه۴۸۴دفتر1۳بنام 
۶۳۳1مورخه1۴ شماره  وبرابرسند  گردیده  صادر  و  ثبت  مبارکه  کاویان  هوشنگ 

کارون)سهامی  سازه  شرکت  رابه  ثبت  مورد  /7۸/1۲دفترخانه7۴رامهرمزتمامت 
خاص(انتقال قطعی داده است،وبه سرقت رفته است،لذا بدستورتبصره یک اصالحی 
که  میشود  آگهی  نوبت  یک  اطالع  جهت  مراتب  ثبت  قانون  نامه  ماده1۲۰آیین 
هرکس مدعی انجام معامله یاوجودسند مالکیت نزدخودمی باشدمیتواندظرف مدت 
ده روزاز تاریخ انتشارآگهی اعتراض خودراباین اداره تسلیم داردودرغیر این صورت  
مالک  بنام  المثنی  مالکیت  سند  واخواهی  وعدم  قانونی  مدت  ازسپری شدن  پس 

صادرخواهدشد.تاریخ انتشار:1۳97/۴/۲۴-شماره م.الف)1۲/19۴(
باغدار-کفیل ثبت اسنادو امالک رامهرمز

رونوشت  نظریه آگهی حصر وراثت
به کالسه  دادخواست  دارای شناسنامه شماره۲۶۰۳به شرح  دستافر   عباس  آقای 
1/97 ش /۵۳۰ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
اقامتگاه   97/۳/۴ تاریخ  در  بشناسنامه ۳7۳۶  عباسپور   شادروان صدیقه  که  داده 

دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر به:
 ۲۶۰۳ شناسنامه  شماره  اکبر  علی  پدر  نام  دستافر  عباس  الذکر  فوق  1-متقاضی 

متولد 1۳۳۰
۲-ایرج عباسپور نام پدر عزیز ش.ش ۵۳۰۶ متولد ۳۵

۳-فضل اله عباسپور نام پدر عزیزش.ش ۳۰۲7 متولد ۲۲
۴-رحمت اله عباسپور نام پدر عزیز ش.ش 1۲7۶ متولد ۳۲

۵-توران عباسپور نام پدر عزیز ش. ش ۳7۳۵ متولد ۳۰ 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می  با  اینجانب  
نماید تا هر کسی اعتراضی داردو یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر 

آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 648 خ – رئیس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین 

آگهی موضوع تبصره 3 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 

ورثه  از  احد  وکیلی  ابراهیم  آقای  در خواست شماره 1۳97/۰۶/۰۴-۵۰7۳  به  بنا 
پرویز وکیلی مبنی بر اعالم اینکه سند مالکیت در ید آقای محمد رضا وکیلی احد از 
ورثه پرویز وکیلی می باشد مراتب در اجرای ماده 1۲۰ آیین نامه قانون ثبت بشرح 

ذیل آگهی میگردد. 
1-نام ونام خانوتدگی مالک :آقای پرویز وکیلی 

میزان مالکیت :سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت ۳۰۰ متر مربع 
بهنام  از ۳ اصلی واقع در ورامین  قطعه ۴ تفکیکی تحت پالک ثبتی ۵9۲ فرعی 
وکیلی  پرویز  بنام   1۴۲ ۴1۸دفتر  صفحه   ۴۳۲۸۴ ثبت  بشماره  ورامین  پازوکی 

بشماره چاپی 7۲9۵7۶ ثبت و صادر شده است .
به مورد ثبت معامله  تا کنون نسبت  امالک  ثبتی وثبت دفتر  ۴- بحکایت سوابق 
اینکه سند در ید  بر  نامبرده مبنی  ادعای  به  با توجه  لذا  نگرفته است  ای صورت 
اقای محمد رضا وکیلی  احد از وراث می باشد مراتب طی اخطار شماره ۵۳۶9-

تسلیم  اخطار سند  قانونی  مهلت  که طی  گردیده  اخطار  ایشان  به   1۳97/۰۴/1۰
نگردیده است . مراتب اعالم تا شخص یا اشخاصی نسبت به ملک مورد اگهی معامله 
ای انجام داده اند و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد ظرف مدت 1۰ 
اعتراض خود را ضمن  اسناد ورامین مراجعه و  به ثبت  انتشار آگهی  تاریخ  از  روز 
نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر  ،تسلیم  انتقال  یا سند  مالکیت  ارائه اصل سند 
اعتراضی واصل نشود سند مالکیت سهم االرث وراث طبق قانون و مقررات صادر و 

تسلیم خواهد شد . 
م الف 218 خ – محمد رحیم پور راینی – ریئس ثبت و اسناد و امالک شهرستان ورامین 

آگهی
شماره دادنامه:97۰997۲۲9۰۴۰۰۰1۴

تاریخ تنظیم:1۳97/۰1/19
شماره پرونده:9۶۰99۸۲۲9۰۴۰۰۵۳1

شماره بایگانی شعبه:9۶۰۵۴۲
فرزند علی  فر  پویان  الهام  وکالت خانم  با  فرزند جواد  پریسای  خواهان:آقای سینا 
به نشانی خیابان اشرفی اصفهانی – خیابان باهنر- خیابان امیر ابراهیم – مجتمع 

مسکونی الزهرا – بلوک دی غربی – واحد ۲۴
خواندگان: 1-آقای محمد رضا برومند به نشانی تهران خ ولیعصر باالتر از میدان ونک 

خ شهید خدامی پ 7 واحد 1۰ 
۲- بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی به نشانی تهران بزرگراه رسالت نرسیده به بلوار 

افریقا ساختمان مرکزی 
۳- آقای حسن فاتح به نشانی 

خواسته: دستور فروش ملک مشاع 
گردشکار:دادگاه با استعانت از خداوند متعال و با توجه به اوراق و محتویات پرونده 

ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
))رأی دادگاه((

به  پریسای  سینا  آقای  از  وکالت  به  فر  پویان  الهام  خانم  درخواست  خصوص  در 
طرفیت1- بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی ۲- محمد رضا برومند ۳- حن فاتح به 
خواسته دستور فروش پالک های 1۰۳ فرعی الی 1۲9 فرعی از 1۵۲اصلی و۶۵ و 
۶۸ فرعی از 1۵۳ اصلی نظر به اینکه مالکیت مشاعی طرفین دعوی بر پالکهای ذکر 
شده و قابل افراز نبودن آنها به داللت پاسخ استعالم ثبتی و گواهی ثبتی صادره 
درخواست  دادگاه   ، شده  ذکر  پالکهای  نبودن  افراز  قابل  به  توجه  با  است،  محرز 
خواهان را صحیح دانسته مستندا«  به مواد1، ۲و ۴ قانون افراز و فروش امالک مشاع 
دستور فروش پالکهای ذکر شده و تقسیم قیمت حاصله میان طرفین به نسبت سهم 
انها صادر و اعالم می دارد. در خصوص درخواست فروش پالک۶۸ فرعی از 1۵۳ 
اصلی، چون پالک مذکوردارای مالکین مشاعی دیگری میباشد که طرف درخواست 
دستور فروش قرار نگرفته اند، لذا دادگاه مستندا« به ماده یک قانون افراز و فروش 
امالک مشاع قرار رد درخواست مذکور را صادر و اعالم می دارد. دستور صادر قطعی 

است. م الف ۸۴۰ 
رئیس شعبه چهارم حقوقی شهرستان رباط کریم  رحیم خوش نظر
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برای نخستین بار انجام شد؛

اجرای عملیات خدمات چاه های نفت و گاز بدون نیاز به دکل

برای نخستین بار در کشور، عملیات حساس خدمات چاه های نفت و گاز بدون 
نیاز به دکل توسط متخصصان داخلی انجام شد تا عالوه میلیون ها دالر صرفه 

جویی ارزی رقم بخورد.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، عملیات بدون دکل اسیدکاری گسترده و 
تمیزسازی چاه با نرخ تولیدی باال)High-Rate( در فاز ۴ میدان گازی پارس 
  Northern Genesis جنوبی با کشتی اسیدکاری و تمیزسازی پیشرفته
به دست متخصصان داخلی انجام شد. اجرای موفقیت آمیز این پروژه برای 
نخستین بار، نتیجه دو سال بررسی، طراحی مهندسی و آنالیز ریسک بود که 
شرکت نفت و گاز پارس با قبول ریسک، زمینه حذف دکل از عملیات انگیزش 
و زنده کردن چاه ها را فراهم ساخته و موجب میلیون ها دالر صرفه جویی 
ارزی شد.در این پروژه حذف دکل از عملیات چاه ها، موجب کاهش هزینه های 
عملیاتی، بهینه سازی در زمان و چابکی عملیات خدمات چاه ها در میدان 
گازی استراتژیک پارس جنوبی شد تا توانمندی داخلی در ارائه راهکارهای 
موثر و نوین در بهینه سازی تولید و عملیات حساس خدمات چاه ها در میادین 
دریایی کشور به ثبت برسد.از مزایای انحصاری این روش، عالوه بر مقرون به 
صرفه بودن میتوان به مواردی همچون سرعت باالی اجرای عملیات، عدم نیاز 
کشتی به لنگر اندازی یا اتصال به BoatLanding  با استفاده از سیستم 
Dynamic Positioning جهت تثبیت موقعیت هنگام اسیدکاری و 
جریان دادن چاه )که احتمال آسیب به خطوط لوله و فیبر های نوری بستر 
دریا را کاهش میدهد(، نصب کلیه تجهیزات مورد نیاز بر روی کشتی و عدم 
نیاز به تغییرات در سازه از پیش طراحی شده پلتفرم های تولیدی جهت نصب 
و برپایی King Post و Burner Boom  که خود هزینه های گزاف 

جرثقیل های دریایی را به همراه دارد اشاره کرد.
قابلیت مانور کشتی با توجه به تغییر جهت وزش باد حین جریان دادن چاه 
به منظور کاهش زمان از دست رفته نهان، از دیگر مزایای این روش است. 
این روش همچنین دارای کمترین وابستگی به پلتفرم است که نتیجه آن 
کمترین مداخله در روال عادی عملیات سکوی تولیدی است. همچنین فاصله 
بسیار زیاد مشعل از سکو با توجه به محل و نحوه قرارگیری کشتی نسبت به 
سکو و همچنین طراحی و اجرای سیستم پیشرفته پرده آب جهت به حداقل 
رساندن اثر تششعات حرارتی به سمت تجهیزات و ادوات عملیاتی سکو و در 
نهایت قدرت مانور کشتی در جهت ترک سریع موقعیت در شرایط اضطراری 
به منظور افزایش ایمنی سکو در صورت بروز حادثه احتمالی، از دیگر مزایای 

این روش جدید محسوب می شود.
این عملیات از مهندسی شامل برنامه ریزی و طراحی عملیات، شبیه سازی ها، 
تجزیه و تحلیل خطرات احتمالی و عواقب آن با نرم افزارهای روز دنیا، تا اجرای 
موفقیت آمیز- ایمن، کارآمد، مقرون به صرفه و دوستدار محیط زیست- آن 
حاصل کار تیم مشترکی از مهندسان و متخصصان شرکت نفت و گاز پارس 
و شرکت مهندسی و خدمات چاه پیمای مهران بود. دو سال قبل، پس از 
طرح اولیه موضوع و ارائه بسته پیشنهاد فنی شرکت مهران، جلسات فنی و 
ایمنی بحث و تبادل نظر با کارفرما - شرکت نفت و گاز پارس - و متعاقب 
آن نیز جلساتی در قالب مهندسی ارزش پروژه با حضور مدیران، کارشناسان و 
صاحبنظران برگزار شد که در نتیجه شرکت نفت و گاز پارس، روش پیشنهادی 
شرکت مهران را با کسب  باالترین امتیاز در مقایسه با روش های مرسوم با دکل 
و حتی سایر روش های بدون دکل، انتخاب کرد تا دریچه جدیدی در اجرای 
ایمن، سریع، کارآمد و از نظر اقتصادی بهینه برای انجام عملیات اسیدکاری 

گسترده و تمیز سازی چاه های با نرخ تولیدی باال گشوده شود.

با راه اندازی فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، بنزین 
صادر می کنیم

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: با توجه به اینکه فاز 
دوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس راه اندازی شد نه تنها کمبود بنزین نداریم 
بلکه با راه اندازی فاز سوم این پاالیشگاه صادر کننده بنزین خواهیم بود و 

مشکلی از جهت تأمین بنزین در داخل کشور نداریم.
علی بختیار در خصوص احتمال سهمیه بندی بنزین، اظهار کرد: با توجه به 
اینکه فاز دوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس راه اندازی شد نه تنها کمبود بنزین 
نداریم بلکه با راه اندازی فاز سوم این پاالیشگاه صادر کننده بنزین خواهیم بود 

و مشکلی از جهت تأمین بنزین در داخل کشور نداریم.
وی افزود: نکته مهم این است که مصرف بنزین را کنترل کنیم. هر چه در 
زمینه ساخت پاالیشگاه اقدام کنیم با این روند مصرف، شرایط به گونه ای است 
که مصرف بنزین از مرز ۸۰ میلیون لیتر می گذرد و روز به روز افزایش مصرف 
در بنزین را شاهد هستیم. نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای 
اسالمی، گفت: در بودجه سال 97 نه در زمینه افزایش قیمت و نه در خصوص 
سهمیه بندی حکم و اجازه ای به دولت ندادیم. اگر دولت بخواهد هر یک از 
این موارد را اجرایی کند باید اجازه مجلس را داشته باشد و تاکنون هم دولت 
بعد از تصویب بودجه درخواستی برای افزایش قیمت یا سهمیه بندی بنزین 
نداشته است. بختیار تصریح کرد: میزان مصرف بنزین در این ایام که تعطیالت 
تابستانی است، باالست. در زمینه بهینه سازی مصرف هم خودروسازان تعهداتی 
را داده اند که متأسفانه اجرایی نشده است و مردم هم درست مصرف کردن را 
رعایت نمی کنند. نکته اساسی این است که کمبود بنزین در کشور نداریم و تا 
پایان سال فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس راه اندازی می شود و اگر مصرف 

بهینه شود بدون شک جزء صادرکنندگان بنزین خواهیم بود.

قرارداد نفتی روسیه با ایران متوقف نشده است

وزیر انرژی روسیه با بیان این که برنامه نفتی روسیه با ایران درحال حاضر 
متوقف نشده است، گفت: مسکو درحال بررسی ابعاد حقوقی ادامه همکاری 
با ایران است. »الکساندر نوواک« این مطلب را در پاسخ به پرسش خبرنگاران 
درباره احتمال تاثیر تحریم های آمریکا بر روی توافقات نفتی بین تهران و 
مسکو اعالم کرد. خبرگزاری تاس نیز در همین ارتباط به نقل از نوواک نوشت: 
ما عالقه مند به ادامه همکاری با ایران هستیم چرا که به ایران این امکان را می 
دهد تا کاال و خدمات از روسیه خریداری کند که خود منجر به افزایش مبادالت 

تجاری و ارتقا سطح روابط بین دوکشور می شود.
به گزارش ایرنا، در آذرماه سال گذشته روسیه اعالم کرده بود که صادرات 
نفت ایران به این کشور در آبان ماه آغاز شده و روسیه یک میلیون بشکه نفت 
دریافت کرده است. پیش تر بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران از برنامه ریزی 

برای صادرات روزانه 1۰۰ هزار بشکه نفت به روسیه خبر داده بود.
به گفته وی، براساس این توافقنامه روزانه 1۰۰ هزار بشکه نفت خام ایران به 
روسیه تحویل و به مقاصدی که این کشور اعالم می کند، صادر خواهد شد و 

روسیه در این برنامه به عنوان اپراتور و عامل فروشنده اقدام می کند.
وزیر نفت افزود: ۵۰ درصد از ارزش محموله های صادراتی یاد شده، در موارد 

مشخص به صورت نقد به ایران پرداخت می شود.

کوتاه از انرژی

 صادرات نفت ایران به اروپا
 نصف شد 

آژانس بین المللی انرژی در جدیدترین گزارش خود 
اعالم کرد صادرات نفت ایران به اروپا در ماه ژوئن 

حدود ۵۰ درصد کاهش داشته است.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، آژانس بین المللی 
انرژی در جدیدترین گزارش خود اعالم کرد، ظرفیت 
تولید ذخیره نفت جهان ممکن است به دلیل طوالنی 
با  کنندگان  تولید  برخی  تولید  کاهش  دوره  شدن 
ها  قیمت  افزایش  ضمن  و  شود  مواجه  محدودیت 

رشد تقاضا را تهدید نماید.
در سال جاری  ایران  نفت  احتمال کاهش صادرات 
میالدی به دلیل تحریم های جدید آمریکا همچنین 
تولید در  افت  لیبی در کنار  تولید ونزوئال و  کاهش 
کانادا و دریای شمال موجب شده تا قیمت نفت در 
هفته های اخیر به میزان قابل توجهی افزایش یابد.

از  نفت  کنندگان  تولید  از  دیگر  برخی  و  اوپک 
تولید  کاهش  توافق  اجرای  تعدیل  با  روسیه  جمله 
به وضعیت موجود بازار نفت واکنش نشان داده اند 
و عربستان تحت فشارهای آمریکا قول داده که از 

توازن بازار حفاظت خواهد کرد.
انرژی گفته، نشانه های »بسیار  المللی  آژانس بین 
تولید  اینکه  بر  مبنی  دارد  وجود  آیندی«  خوش 

کنندگان مهم تولید نفت خود را افزایش داده اند.
اما آژانس در عین حال گفته، اختالالت ایجاد شده 
موجب تشدید فشارها بر عرضه جهانی نفت شده در 
نفت جهان »ممکن  تولید ذخیره  حالی که ظرفیت 

است با محدودیت مواجه شود.«
ظرفیت تولید ذخیره به میزان توانایی افزایش تولید 
تولید کنندگان نفت در مدتی نسبتا کوتاه گفته می 
در  ذخیره  تولید  ظرفیت  این  عمده  بخش  شود. 

خاورمیانه قرار دارد.
آژانس بین المللی انرژی همچنین گفته، تولید نفت 
گذشته  ماه   ۴ رقم  باالترین  به  ژوئن  ماه  در  اوپک 
است.  رسیده  روز  در  بشکه  میلیون   ۳۱.8۷ یعنی 
ظرفیت تولید ذخیره در خاورمیانه در ماه جوالی ۱.۶ 
میلیون بشکه یعنی حدود 2 درصد کل تولید جهانی 

بوده است.
بر اساس این گزارش، از آنجایی که انتظار می رود 
صادرات  شدید  کاهش  موجب  آمریکا  های  تحریم 
نفت ایران در سه ماهه پایانی امسال شود، عربستان 
احتماال تولید خود را باز هم افزایش خواهد داد و در 
این صورت ظرفیت تولید ذخیره این کشور به رقم 

بی سابقه زیر یک میلیون بشکه خواهد رسید.
ممکن  که  کرده  برآورد  انرژی  المللی  بین  آژانس 
است صادرات نفت ایران این بار بسیار بیشتر از ۱.2 
میلیون بشکه دوره قبلی تحریم ها کاهش یابد. به 
گفته آژانس، چین و هند، ممکن است با چالش های 
یافتن  برای  هایی  جایگزین  یافتن  برای  ای  عمده 

نفت ایران و ونزوئال مواجه شوند. 
نفت  صادرات  است،  حاکی  همچنین  گزارش  این 
ایران به اروپا در ماه ژوئن حدود ۵۰ درصد کاهش 

داشته است.

احتمال عقب نشینی آمریکا از موضع 
قطع کامل صادرات نفت ایران

کامل  قطع  از  آمریکا  نشینی  عقب  احتمال 
تثبیت  برای  اوپک  تالش  ایران،  نفت  صادرات 
کمبود  جبران  برای  روسیه  برنامه  ها،  قیمت 
کاهش  احتمال  و  سیاه  طالی  عرضه  احتمالی 
تقاضا برای نفت اوپک، مهمترین اخبار انرژی در 

۲۴ ساعت اخیر بود.
وزیر  پومپئو«  »مایک  گزارش،  این  اساس  بر 
خارجه آمریکا گفت: چند کشور به آمریکا می 
برای  ها  تحریم  از  معافیت  درخواست  تا  آیند 
این  ما  باشند،  داشته  را  ایران  از  نفت  خرید 

درخواست ها را بررسی می کنیم.
از سوی  که  است  بار  نخستین  نظر،  اظهار  این 
آمریکا  کنونی  دولت  ارشد  مسئوالن  از  یکی 
خریداران  به  معافیت  اعطای  احتمال  درباره 
نفتی  شود.کارشناسان  می  مطرح  ایران،  نفت 
اعالم کرده اند که چین، هند و ترکیه، از جمله 
واردکنندگان نفت ایران هستند که پیش از این 
اعالم کرده بودند ممکن است تحریم های آمریکا 
بازار  کارشناسان،  این  گفته  بگیرند.به  نادیده  را 
جهانی نیازمند نفت ایران است و شاید نتوانند 

توقف عرضه نفت ایران را تحمل کنند.
از  کشوری،  هر  که  گفت  حال  عین  در  پومپئو 
معافیت برخوردار نشود و از ایران نفت خریداری 

کند، مجازات می شود.

روسیه به دنبال جبران کمبود احتمالی 
عرضه نفت جهان

وزیر  نواک«  »الکساندر  رویترز،  گزارش  به 
دیگر  و  کشورش  که  کرد  اعالم  روسیه  انرژی 
صورت  در  جهان،  نفت  اصلی  تولیدکنندگان 
می  جهانی  نفت  بازار  در  نفت  عرضه  کمبود 

توانند تولید نفت خود را افزایش دهند. 
کاهش احتمالی عرضه نفت از سوی کشورهایی 
میدان  و  کانادا  لیبی،  ایران،  ونزوئال،  نظیری 
است  شده  سبب  شمال  دریای  در  نفتی  های 
که قیمت نفت به باالترین میزان خود از سال 
۲۰1۴ میالدی برسد.  به گفته نواک، در صورت 
نیاز بازار به افزایش بیش از یک میلیون بشکه 
و تصمیم  رایزنی  آن  به سرعت درباره  روز،  در 

گیری می کنیم.
می  نیز  اصلی  تولیدکنندگان  دیگر  افزود:  وی 
شرایط  درباره  تلفنی  کنفرانس  یک  در  توانند 
یادآور شد که  نواک  بازار تصمیم گیری کنند. 
افزایش تولید روسیه حتی ممکن است از ۲۰۰ 

هزار بشکه در روز فراتر برود.

نفت در جهان

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز گفت: مطابق 
وعده شرکت ملی گاز ایران به دولت، تا پایان 
گازرسانی  روستا   ۶۰۰ و  هزار   ۳ به  امسال 

می کنیم.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، سعید 
ملی  شرکت  وعده  تحقق  درباره  مومنی 
گازرسانی  بر  مبنی  دوازدهم  دولت  به  گاز 
روزانه به 1۰ روستا تا پایان امسال گفت: در 
اجرایی  عملیات  همه  امسال  ابتدایی  ماه های 
به  گازرسانی  انجام  برای  زیرساخت ها  و 
روستاهای کشور انجام شده است، همچنین تا 
پایان خرداد امسال، تعداد شهرهای گازرسانی 
 9۶,9 معادل  و 117 شهر  هزار  به یک  شده 

درصد ارتقا یافته است.
گاز،  ملی  شرکت  وعده  اساس  بر  افزود:  وی 
به صورت میانگین روزانه 1۰ روستا در نقاط 
تعداد  که  می شوند  گازرسانی  کشور،  مختلف 
پایان امسال به ۳ هزار و ۶۰۰ روستا  تا  آنها 

می رسد.
کرد:  اظهار  گاز  ملی  شرکت  گازرسانی  مدیر 
گازرسانی  طرح های  اجرای  برای  الزم  اعتبار 

قانون  دو  تبصره  بند »ق«  محل  از  روستایی 
بودجه سال 9۳، تامین می شود.

امسال،  خردادماه  پایان  تا  مومنی،  گفته  به 
بدون  کشور  روستاهای  به  گازرسانی  درصد 
درنظر گرفتن استان سیستان و بلوچستان به 
7۸ درصد رسیده است و این رقم با در نظر 
 7۳,۶ بلوچستان،  و  سیستان  استان  گرفتن 

درصد اعالم شده است.
بدون  شده  گازرسانی  روستاهای  تعداد  وی 
احتساب سیستان و بلوچستان را ۲۶ هزار و 
1۰ روستا و با احتساب سیستان و بلوچستان، 

۲۶ هزار و 1۳ روستا اعالم کرد.
موضوع  در  که  نکته ای  شانا،  گزارش  به 
گازرسانی شهری و روستایی باید مورد توجه 

و  روستاها  تعداد  که،  است  این  گیرد  قرار 
در  ساکن  خانوار  همراه  به  کشور  شهرهای 
اساس  بر  همواره  روستاها،  و  شهرها  این 
از آخرین سرشماری کشور  اعالم شده  نتایج 
شهرها  همه  قانون،  مطابق  و  می شود  اعالم 
برای  صالحیت  داشتن  لحاظ  از  روستاها  و 

دریافت گاز طبیعی، بررسی می شوند.
بر اساس سرشماری سال 9۰ و تعداد شهرها 
سرشماری،  آن  در  شده  اعالم  روستاهای  و 
 9۶ سال  پایان  تا  روستایی  گازرسانی  میزان 
و  درصد   ۸1 ایران  گاز  ملی  از سوی شرکت 
پارسال،  پایان  تا  شهری  گازرسانی  میزان 
9۶,۶ درصد اعالم شد اما از ابتدای امسال، به 
دلیل تبدیل شدن تعدادی از روستاها به شهر 
تاثیری که در سرشماری سال 9۵ داشته،  و 
نحوه محاسبه شهرها و روستاهای  گازرسانی 
شده کشور تغییر کرده است.  بنابراین، اکنون 
درصد   7۸ به  روستایی  گازرسانی  میزان 
رسیده و با تحقق گازرسانی به 1۰ روستا در 
هر روز تا پایان امسال، این رقم به ۸1 درصد 

افزایش می یابد.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز: 

۳۶۰۰ روستا تا پایان امسال گازرسانی می شوند 

وزیر نیرو:سرمایه گذاری در تولید 
برق خورشیدی افزایش می یابد

1.2 میلیارد لیتر بنزین در پاالیشگاه 
شازند تولید شد

وزیر نیرو گفت: تولید برق خورشیدی در مناطق 
مرکزی ایران در اولویت برنامه های این وزارتخانه 
است و سرمایه گذاران داخلی و خارجی می تواند 
با تولید انرژی برق عالوه بر تامین نیاز کشور در 

زمینه صادرات نیز فعال باشند.
رضا اردکانیان در حاشیه بازدید از طرح های سد 
برق  تولید  افزایش  افزود:  اردبیل  استان  سازی 
از منابع مختلف در برنامه توسعه ای کشورمی 
باشد و هم اکنون نیز خطوط فشار قوی انتقال 
برق جمهوری اسالمی ایران به تمام کشورهای 
همسایه متصل بوده و در حال تبدیل به هاب 
بزرگ تولید و انتقال برق هستیم. وی اضافه کرد: 
با وجود اجرای طرح های مختلف هم اکنون در 
کشور حدود ۵۰۰۰ مگاوات کمبود برق وجود 
دارد که باید با صرفه جویی بیشتر از این دوره 
پرمصرف که عمدتا ناشی از گرمای هواست، عبور 

کنیم.
او اظهار داشت: امسال به علت گرمای هوا، مشکل 
کمبود برق نه تنها در ایران بلکه در کشورهای 
همسایه نیز وجود دارد بطوریکه در روزهای اخیر 
در کشور جمهوری آذربایجان کل شبکه برق برای 

مدتی قطع و از مدار خارج شد. 

از  آب  هدررفت  اینکه  به  اشاره  با  نیرو  وزیر 
بزرگترین مشکالت موجود در مدیریت منابع آب 
کشور است، گفت: متاسفانه طبق گزارش های 
رسمی فقط در منطقه مغان بیش از 1۲۰ میلیون 
مترمکعب آب در شبکه های انتقال آب از بین 

می رود.
اردکانیان ادامه داد: کم آبی واقعیتی کتمان ناپذیر 
و جزیی از واقعیت اقلیم ایران است، امسال نیز 
بارش ها به طور میانگین ۲۶ درصد کمتر از سال 
قبل بوده ، تامین آب مطمئن وظیفه دولت می 
باشد اما مدیریت مصرف وظیفه ای میان بخشی 
بوده و باید همه عوامل موثر در آن مشارکت کنند.

برای  برنامه و طرحی  تاکید کرد که هیچ  وی 
صادرات یا فروش آب به هیچ کشوری وجود ندارد 
و در روزهای اخیر که مردم برای تامین آب و 
برق مورد نیاز در زحمت هستند عده ای مغرضانه 

شایعه صادرات راه انداخته اند.
اردکانیان بیان کرد: با عنایت مقام معظم رهبری 
و دستور رییس جمهوری تقریبا تمام آب های 
مرزی کشور با رعایت ضوابط بین المللی مهار 
کشورهای  متعارف  های  حقابه  بجز  و  شده 

همسایه آبی از کشورخارج نمی شود.

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( 
شازند گفت: یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون لیتر 
بنزین یورو چهار و سوپر امسال تاکنون در این 

پاالیشگاه تولید شده است.
امین  ایرنا، علیرضا  از  به نقل  به گزارش زمان 
افزود: بنزین تولیدی امسال شرکت پاالیش نفت 
امام خمینی)ره( شازند بیش از ۲۳ درصد نیاز 
تامین کرده و بخش  را  این سوخت  به  کشور 
عمده آن در استان های تهران، البرز و مرکزی 

به مصرف رسیده است. 
مایع،  گاز  لیتر  میلیون   ۲۶۴ داد:  ادامه  وی 
لیتر  میلیون  پروپیلن، ۸۰۸  لیتر  میلیون   ۲۶
گازوییل، 1۸ میلیون لیتر نفت های سبک و 7۰ 
میلیون لیتر سوخت جت نیز از آغاز سال 97 

تاکنون در این شرکت تولید شد.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( 
شازند، میزان نفت سفید و نفت کوره تولیدی 
امسال این پاالیشگاه را به ترتیب ۸۲ و ۳۲۲ 
این مدت  اعالم کرد و گفت: در  لیتر  میلیون 
۳۰ هزار تن گوگرد در این واحد پاالیشگاهی 

تولید شد.
این محصوالت پاالیشگاهی در  بیان کرد:  وی 

شرایطی تولید شد که شرکت پاالیش نفت امام 
خمینی)ره( شازند حدود یک ماه درگیر تعمیر و 
بازسازی اساسی)اورهال( بود و در شرایط عادی 
حجم تولید در این پاالیشگاه ۲۰ درصد بیشتر 

است.
امین، در خصوص تعمیرهای اساسی این شرکت 
نیز گفت: مرحله نخست تعمیرات این پاالیشگاه 
اردیبهشت 97 انجام شد و مرحله دوم نیز مهر 

سال جاری انجام می شود.
وی اظهار داشت: در مرحله نخست تعمیرهای 
اساسی این واحد پاالیشگاهی بررسی وضعیت 
سالمت دستگاه ها و تجهیزات پاالیش، واحد های 
آر، گاز مایع،  تولیدی شامل تقطیر، سی سی 
غلظت شکن و تصفیه نفت سفید با موفقیت و 

بدون هیچ مشکلی انجام شد.
تولید  خمینی)ره(  امام  نفت  پاالیش  شرکت 
کننده بنزین یورو ۴ و از مهمترین پاالیشگاه 
های نفت کشور است که به عنوان بزرگترین 
 1۳7۲ سال  در  ایران  واحدی  تک  پاالیشگاه 
راه  روز  اسمی 1۵۰ هزار بشکه در  با ظرفیت 
پاالیشگاه  کنونی  ظرفیت  است.  شده  اندازی 

شازند 171 هزار بشکه در روز است.

رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی 
عظمت  و  اقتدار  نماد  را  جنوبي  پارس  ایران، 
متخصصان ایرانی در به ثمر رساندن طرح های 
عظیم صنعت نفت عنوان کرد و گفت: رسانه ملی 
متخصصان  عظیم  دستاوردهای  و  ها  تالش   ،
ایرانی صنعت نفت در پارس جنوبی را بیش از 

گذشته برای ملت ایران به نمایش بگذارد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی شرکت 
روز  عسگری  علی  عبدالعلی  پارس  گاز  و  نفت 
پنجشنبه- ۲1 تیرماه در رأس هیئتی از مدیران 
باهمراهي محمد  ارشد سازمان صدا و سیما و 
مشکین فام، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس، 
شهرستان  مسئوالن  سوی  از  استقبال  از  پس 
عسلویه در فرودگاه خلیج فارس ، از طرح هاي 

درحال توسعه پارس جنوبي بازدید کرد.
رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی 
پارس  فاز 1۳  توسعه  طرح  از  بازدید  در  ایران 
جنوبی وجلسه با مجري و پیمانکاران این طرح 
اجرایی  های  فعالیت  خوشبختانه  کرد:  اظهار 
صورت گرفته از سوی پیمانکاران داخلی تحت 
راهبری کالن وزارت نفت، دستاوردهای خوبی را 

در پارس جنوبی به همراه داشته است .
وي با تاکید بر اینکه باید قدردان توانمندی هاي 
ملت ایران باشیم ، خاطرنشان کرد: دستاورد های 
عظیم این مجموعه بزرگ صنعتی باید موجب 
»اعتماد به نفس ملی« شده و با همراهی مردم 
گام های بلندی در پیشرفت و توسعه اقتصادی 

برداشته شود.
را  جنوبی  پارس  فازهای  توسعه  عسگری  علی 
با هدف  و دسیسه دشمنان  ها  تحریم  باوجود 
افزایش  نتیجه  کشور،  اقتصادی  ماندگی  عقب 
سطوح دانش فنی ومهندسی متخصصان داخلی 
عنوان و ابراز امیدواری کرد رسانه ملی بیش از 
گذشته بتواند در راستای حمایت هم جانبه از 

صنعت داخلی اهتمام بورزد.
توسعه پارس جنوبی مصداق بارز عزت ملی است

وی در این باره ادامه داد: امیدواریم رسانه ملی 
تالش هاي کارکنان طرح های درحال توسعه در 
شرایط دشوار آب و هوایی منطقه پارس جنوبی 
را که مصداق بارز غیرت و عزت ملی است،  به 
نمایش  به  مردم  برای  شکل  بهترین  و  خوبی 
بگذارد .اگرچه عظمت این کار بزرگ را صرفا می 
توان بطور عینی و ملموس احساس کرد و زبان 
هر رسانه ای در برابر این موفقیت های بزرگ 

قاصر است.
رئیس سازمان صدا و سیما افزود: درصورتی که 
این  تحقق  دشوار  شرایط  و  چگونگي  با  مردم 
دستاوردها آشنا شوند ، در راستای مصرف بهینه 
منابع ملی و مشارکت مطلوب در ارتقای بهره 

وری تولیدات داخلی گام بر می دارند.
پیمانکاران  حداکثري  مشارکت  ادامه  در  وي 
و  پاالیشگاهي  هاي  طرح  اجراي  در  داخلي 
فراساحل را مایه افتخار و مباهات توصیف کرد 
و افزود: خوشبختانه اکنون در نقطه اي ایستاده 

و  ساحلي  تاسیسات  از  عظیمي  بخش  که  ایم 
سکوهاي فراساحل و همچنین حفاري و خطوط 
لوله بدون نیاز به نیروهاي خارجي و با باور و توان  
داخلي انجام مي شود. البته توان بسیار باالیي در 
اختیار صنعت نفت ایران است و در این زمینه 

باید روند رو به جلو خود را اد امه دهد.
به  کرد:  نشان  خاطر  ادامه  در  عسگری  علی 
نمایندگي از مجموعه رسانه ملي، از وزارت نفت 
ایران، مدیران ارشد این وزارت خانه ، مجریان 
ایرانی که عالرغم  طرح ها و پیمانکاران بزرگ 
موانع موجود با اتکا به توانمندی ایرانی ، پروژه 
های باقیمانده را به مراحل پایان کار خود رسانده 

اند تقدیر و تشکر می کنم.
توسعه پارس جنوبي پس از 20 سال به جمع بندي 

نهایي مي رسد
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس نیز در جریان 
بازدید رئیس رسانه ملي از پارس جنوبي اعالم 
فازهاي  در  جنوبي  پارس  میدان  توسعه  کرد: 
درحال توسعه پس از ۲۰ سال ، تا پایان امسال، 

به جز فاز 11 به جمع بندي نهایي مي رسد.

محمد مشکین فام در این دیدار با ارائه گزارشي 
از وضعیت ۵ بخش کلي هرکدام از طرح هاي 
گازي پارس جنوبي گفت: عملیاتي شدن فازهاي 
1۳ و ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبي تا پایان سال 97، 
نویدي براي ملت ایران است که فرزندان آنها پس 
از ۲۰ سال تالش ، به اهداف تعیین شده رسیدند.

انعکاس تالش هاي صورت گرفته در بخش 
باالدستي پارس جنوبی همگام با اصالح الگوي 

مصرف
از  گاز  برداشت  اینکه  به  اشاره  با  فام  مشکین 
سرمایه  و  زیاد  بسیار  تالش  با  جنوبي  پارس 
گذاري حدود 7۵ میلیارد دالري در مدت ۲۰ 
براي  بتوانیم  باید  افزود:  گرفته  صورت  سال 
بخش پایین دستي که به حوزه مصرف مرتبط 
است، به منظور اصالح شیوه مصرف برنامه هایي 
داشته باشیم و مردم هم  با سختي هاي فرایند 

استحصال و تولید گاز مصرفي آشنا شوند.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس خاطرنشان 
کرد: به همین ترتیب، رسانه و  بخش صنعتي 
باید در زمینه صرفه جویي دوشادوش و درکنار 
فرآیند  تشریح  هایي، ضمن  برنامه  ارایه  با  هم 
فوق، به اصالح الگوهاي مصرف انرژي بپردازند 
تا بتوانیم همواره از مواهب این نعمت طبیعي 

استفاده و درعین حال از آن حفاظت کنیم.
در جریان بازدید میداني رئیس سازمان صدا و 
سیما از ردیف هاي شیرین سازي و مرکز کنترل 
پاالیشگاه طرح توسعه فاز1۳، گزارشي از وضعیت 
هاي  بخش  در  اجرایي  هاي  فعالیت  و  تولید 
مختلف دریا و پاالیشگاه خشکي توسط مجري 

این طرح ارائه شد.
از  بازدید  از  پیش  و سیما  رئیس سازمان صدا 
فازهاي درحال توسعه منطقه دو پارس جنوبي 
پتروشیمي  هاي  مجتمع  برخي  از  کنگان،  در 

منطقه دیدن کرده بود.

اهتمام رسانه ملی به انعکاس دستاوردهای صنعت نفت ایران در پارس جنوبی
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رشد ۱۰۸هزار تومانی قیمت سکه

سکه طرح جدید در معامالت روزگذشته  بازار تهران با 1۰۸ هزار تومان 
رشد ۲ میلیون و ۸1۴ هزار تومان و یورو با افزایش 1۸۵ تومانی 9۳۲۲ 
تومان به فروش رسید.قیمت سکه و ارز در معامالت بازار تهران افزایش 
یافت.سکه طرح جدید 1۰۸ هزار تومان، سکه طرح قدیم ۸۰ هزار تومان، 
نیم سکه ۲۵ هزار تومان، ربع سکه ۵۰ هزار تومان و هر گرم طالی 1۸ 
عیار ۵۶۴۰ تومان رشد داشته است. سکه گرمی بدون تغییر ۴۰1 هزار 
تومان فروخته شدقیمت اونس طال )هر اونس معادل ۳1.1۳۲گرم( در بازار 
جهانی طال با ۲۳ سنت افزایش 1۲۴1 دالر و ۶1 سنت داد و ستد شد.در 
بازار ارز، یورو با 1۸۵ تومان افزایش 9۳۲۲ تومان، پوند با ۲۲۴ تومان رشد 
1۰ هزار و ۵۶۳ تومان و درهم با ۴۳ تومان افزایش قیمت ۲17۲ تومان 
معامله شد.جنگ تجاری آمریکا و چین، سبب تقویت دالر شده و قیمت 
طال را به کمترین میزان در 7 ماه گذشته رسانده است.با خریدهای ناشی از 
جنگ تجاری میان آمریکا و چین که سبب تقویت دالر به باالترین رقم دو 
هفته گذشته شد، قیمت طال و نقره به کمترین رقم 7 ماه گذشته رسید. 
البته تقاضا برای طال به علت انتظار برای افزایش نرخ بهره نیز کاهش یافت.

هر اونس طال با ۳,۰7 دالر کاهش 1۲۴۴,۳۲ دالر فروخته شد. در ابتدا 
طال به 1۲۳۶,۵۸ دالر، کمترین رقم از 1۲ دسامبر رسیده بود.

قیمت طال از نیمه ماه آوریل تاکنون 9 درصد از ارزش خود را از دست 
داده است و طی هفته گذشته یک درصد از ارزش خود را از دست داد.

پس از اینکه آمارها نشان داد که مازاد تجاری چین در برابر آمریکا به رکورد 
بی سابقه ای رسیده  که می تواند تنش تجاری میان دو کشور را شعله ور 
به  دالر  ارزش  کردند،  در دالر سرمایه گذاری  در  و سرمایه گذاران  کند 
باالترین رقم در ۲ هفته گذشته رسید.افزایش قیمت دالر، طال را برای 
مالکان دیگر ارزها گران تر می  سازد و این امر بر تقاضا تاثیر می گذارد.راب 
هاورث، استراتژیست ارشد سرمایه گذاری در بانک ولث مننجمنت آمریکا 

گفت: »انتظار برای افزایش نرخ بهره افزایش یافته است.«
ذخایر طالی گلدتراست، بزرگ ترین صندوق سرمایه گذاری طال در جهان 
از اواخر ماه آوریل بیش از ۸ درصد کاهش یافته است و به کمتر از ۲۶ 

میلیون اونس رسیده است.

اضافه شدن ۸ دفتر معاونت وزارت صنعت به 
دفاتر مجوز دهنده سهمیه بندی تخصیص ارز

سامانه جامع تجارت طی اطالعیه ای اعالم کرد: دفاتر معاونت صنایع وزارت 
صمت به عنوان مجوز دهنده جهت سهمیه بندی تخصیص ارز دولتی اضافه 

شدند.
به گزارش فارس، سامانه جامع تجارت طی اطالعیه ای اعالم کرد: بنا به 
تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت، دفاتر زیر به عنوان مجوز دهنده در 

رابطه با تخص ارز دولتی مشخص شده اند: 
1 - دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه - تخصیص ارز 

۲ - دفتر صنایع ماشین سازی و تجهیزات تخصیص ارز 
۳ - دفتر صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی تخصیص ارز

۴ - دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی - تخصیص ارز 
۵ - دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی - تخصیص ارز 

۶ - دفتر صنایع نساجی و پوشاک تخصیص ارز 
7 - دفتر صنایع برق و الکترونیک تخصیص ارز

۸ - دفتر صنایع معدنی تخصیص ارز

میز خدمت حضوری در مرکز توسعه تجارت 
الکترونیکی راه اندازی شد

مرکز توســعه تجارت الکترونیکی اعالم کرد، به منظور ارائه خدمات به 
موقع، ســریع و آســان به ارباب رجوع، میز خدمت حضوری این مرکز 
راه اندازی شــد.به منظور ارائه خدمات به موقع، سریع و آسان به ارباب 

رجوع، میز خدمت حضوری این مرکز راه اندازی شد. 
در پس بخشنامه ابالغی ریاست جمهوری در مورد جلوگیری از تضییع 
حقوق شــهروندان، تکریم ارباب رجوع، جلوگیری از ســرگردانی مردم 
در ساختمان اداری دســتگاه های اجرایی، پیشگیری از امکان برقراری 
ارتباط غیرحضوری و مفســده آمیز با کارکنان دولت و ایجاد نظام اداری 
پاسخگو و کارآمد، میز خدمت حضوری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 
راه اندازی شــد. براساس این گزارش در حال حاضر 2۰ خدمت در زمینه 
سامانه های تدارکات الکترونیکی دولت، جامع تجارت، نماد الکترونیکی، 
مرکز دولتی صدور گواهی ریشه و مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی 
عام در حال خدمت رسانی است. با توجه به رسالت الکترونیکی بودن این 
مرکــز تقریبا مراحل انجام کار به صورت الکترونیکی صورت می گیرد و 
تنهــا در زمان احراز هویت برای ثبت نام یا تحویل توکن )صدور گواهی 
الکترونیکی( در چهار خدمت نیاز به مراجعه حضوری اســت. ضمنا میز 

خدمت الکترونیکی مرکز نیز به زودی راه اندازی می شود.

آمادگی کریمه برای جذب سرمایه گذاران ایرانی

جمهــوری کریمــه شــرایط الزم را برای ســرمایه گــذاران ایرانی و 
ترکمنســتانی فراهم مــی کند.به گزارش ایســنا از وســتی، گئورگی 
مرادف - معاون رئیس شــورای وزرای جمهوری کریمه - گفت: ایران 
و ترکمنســتان عالقه وافری به همکاری اقتصادی با کریمه دارند.وی 
افزود: به زودی هیات تجاری این دو کشــور به شبه جزیره کریمه سفر 
می کنند و ما منتظر هیات ایران هستیم.به گفته این مقام روس، پس از 
الحاق کریمه به خاک روســیه، عالقه جمهوری های سابق شوروی نیز 
برای ســرمایه گذاری در این منطقه افزایش یافته است. از سوی دیگر 
شــرکت های چینی نیز در تالش هســتند تا وارد بازار اقتصادی کریمه 
شــود و در صنایع غذایی این منطقه ســرمایه گذاری کنند. با این حال 
امریکا و اتحادیه اروپا ســرمایه گذاری در منطقه کریمه را ممنوع کرده 
اند و شــرکت های خارجی حاضر در این منطقه تحت تحریم های آنان 
قرار می گیرد.روسیه در سال 2۰۱۵ میالدی در پی برگزاری همه پرسی 
منطقه کریمه را از خاک اوکراین جدا کرد و به روسیه ملحق کرد. با این 

وجود تا کنون مجامع بین المللی آن را به رسمیت نشناخته اند.

 آغازطرح کدگذاری دام عشایر کشور بزودی

رئیس سازمان امور عشــایر ایران از اجرای طرح شناسایی و کدگذاری 
آمار دام عشــایر در آینده نزدیک خبر داد.کرمعلی قندالی در نشســت 
مشترک با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: تشکل 
های عشــایری بایستی در طول برنامه ششم توســعه در زمینه کشت 
گیاهان دارویی، گردشــگری و توســعه صنایع دستی در مناطق عشایر 
ی وارد عمل شوند.وی بیان داشت: برای ارزش گذاری به جایگاه زنان 
عشایر، تشــیکل و راه اندازی صندوق خرد زنان عشایری کمک شایان 
توجه ای به حفظ و توســعه مشاغل خانگی می کند.رئیس سازمان امور 
عشایر ایران در سفر به اصفهان از پروژه عمرانی سد گاوخفت شهرستان 
فریدونشهر و همچنین میدان دام محمدآباد اصفهان بازدید کرد. میدان 
دام محمدآباد اصفهان با ۱۱۰ هکتار وســعت امکان عرضه ســی هزار 
راس دام را دارا می باشد که با راه اندازی آن کمک شایان توجه ای به 

زنجیره تولید گوشت توسط عشایر اصفهان می شود

خبر

سهم ۴۰ درصدی زامیاد از 
خودروهای تجاری کشور

مدیر عامل شــرکت زامیاد در جمع سهامداران 
این شــرکت اعالم کرد: زامیاد توانسته است با 
تحقق اهداف خود در زمینه تولید و فروش انواع 
خودروهای تجاری ســبک و ســنگین در سال 
گذشته، سهم ۴۰ درصدی بازار خودروهای کار 

و تجاری کشور را کسب کند.
به گزارش سایپا نیوز، محمد زارع پور اشکذری 
در مجمع عمومی ســالیانه این شــرکت ضمن 
بیان مطلب فوق افزود: این شــرکت در ســال 
گذشــته توانســت با تولید بیــش از 28 هزار 
دســتگاه خودرو تجاری، ضمــن افزایش تولید 
نســبت به مدت مشــابه ســال قبل، سهم ۴۰ 
درصدی از تولید خودروهای تجاری کشــور را 

بدست آورد.
وی ادامه داد: این افزایش تولید در شــرایطی 
بدست آمد که علیرغم برخی موانع و مشکالت 
توانســتیم برنامه های اســتراتژیک خود را در 
تمامــی حوزه ها از قبیــل تولید و فروش پیاده 

نماییم. سازی 
اشــکذری در ادامه به وضعیت فروش شــرکت 
زامیاد اشــاره داشــت و خاطر نشــان کرد: در 
این حوزه نیز با ارائه شــرایط متنوع و منعطف 
فروش بــرای خریداران انواع محصوالت زامیاد 
توانســتیم با فروش 2۹۵۰۵ هزار دســتگاه، به 

رشد 2۴ درصدی دست یابیم.
مدیر عامل شــرکت زامیاد بــه برنامه ریزی و 
اجرای پــروژه هــای توســعه ای و زیربنایی 
این شــرکت اشــاره و تصریح کــرد: زامیاد در 
ســال جاری در راســتای تداوم و توسعه تولید 
محصــوالت باکیفیــت با اجرای پــروژه های 
زیربنایــی و توســعه ای از قبیل پــروژه بهینه 
سازی سالن رنگ، توســعه پلتفرم وانت نیسان 
و پادرا، پروژه ارتقاء موتور و... عالوه بر رعایت 
قوانیــن و الزامات ســازمان هــای مراجع ذی 
ارتقاء ســطح کیفی محصوالت  صالح، موجب 
افزایش رضایتمندی مشتریان گردیده است. و 

شــایان ذکر است، پس از ارائه گزارش از طرف 
حســابرس مســتقل و بازرس قانونی و هیات 
مدیره، ســهامداران صورت هــای مالی منتهی 
به 2۹ اســفند ۹۶ را تصویب کردند. ســازمان 
حسابرسی به عنوان حسابرس قانونی و روزنامه 
اطالعات به عنوان روزنامه رســمی جهت درج 
آگهی برای سال ۹۷ با اکثریت آرا تصویب شد. 
همچنیــن در ادامه مجمــع عمومی فوق العاده 
شرکت زامیاد نیز برگزار شد و تغییرات در مفاد 
اساســنامه شــرکت زامیاد قرائت و به تصویب 

رسید.

سودهای کالن در معامالت کاغذی
فراری های بازار ارز
 به بازار طال آمدند!

رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان طال 
و جواهر اعالم کرد کــه دالالن میلیاردی بازار 
ســکه و طال، افراد عادی نیستند و پشتوانه های 
خاصــی دارنــد؛ از آنجا کــه این افــراد دیگر 
نمی توانند آزادانه در بازار ارز داد و ســتد داشته 
باشــند و رصد می شوند، به بازار سکه و طال آن 
هم نه مصنوعات، بلکه طالی آب شده آمده اند و 
سرمایه شان را به سکه و طالی آب شده تبدیل 

و از کشور خارج می کنند.
به گزارش ایسنا، در نوسانات اخیر بازار طال و ارز 
عده ای نیز اخبارشــان به گوش می رسید که با 
یک تن سکه طال بازداشت شده اند یا یک جوان 
ســی و چند ساله بیش از ۵۳ میلیارد تومان سکه 

طال خریده است. 
حال سوال اینجاست که آیا این ها افرادی عادی 
هستند که با این گونه تقاضای کاذب می توانند، 
بازار را بهم بریزند. همچنین مسئوالن و ناظران 
باید بــرای کنترل بازار چه کننــد.در این زمینه 
ابراهیم محمدولی اظهار کرد: پس از آنکه دولت 
اعالم کرد که " اجازه نمی دهد در بازار ارز داللی 
و نوســان قیمت ادامه پیدا کند" و نظارت ها بر 
بازار ارز شــدت گرفت، دالالن پول های خود را 
برای اینکه ســود بیشــتری ببرند یا آنکه بتوانند 
راحت تر بتوانند سرمایه شــان را از کشــور خارج 

کنند، آن را به بازار سکه وارد کردند.
وی افــزود: این دالالن کالن بازار طال و ســکه 
سرمایه شــان را از ایــن طریــق به کشــورهای 
همســایه منتقل می کنند و عــده دیگری نیز در 
این میان هســتند که معامالت میلیاردی کرده و 
تنها سودشان را به جیب می زنند، چرا که در این 
معامالت کاال و سکه ای رد و بدل نمی شود و تنها 
آن ها مابه التفاوت معامله ای کــه انجام می دهند 
را دریافت می کنند.محمدولــی تصریح کرد: این 
رفتارها در بازار به زیان صنعت بوده و باید با آن ها 
برخورد شود که با اقدامات انجام شده به نظر می 
رسد اوضاع و شــرایط بازار طال و سکه آرام تر و 
بهتر می شــود و بهتر است که در این میان بخش 
خصوصی و تشــکل ها را نیز دخیل کنند تا بتوان 
مدیریت بهتری بر بازار اعمال کرد.رئیس اتحادیه 
فروشندگان و تولیدکنندگان طال و جواهر با اشاره 
به تاثیر اوراق ســکه بر شرایط موجود اظهار کرد: 
در این ثبت نام ها باید به تعهداتشــان عمل کنند. 
در غیــر این صورت اثر منفــی و روانی بر بازار و 
ذهن مردم می گذارد. ایــن موضوع از دید بازار و 
اقتصاد، نتوانسته اثر مطلوبی تاکنون بگذارد. البته 
شاید مقطعی موثر بوده اما در درازمدت اثر مثبتی 
نگذاشــته و روند کندی داشته است. امیدواریم با 
سیاست های مناسب اثر مطلوبی در بازار اقتصاد و 

کسب و کار بگذارد

خبر

وزیر صنعــت، معدن و تجارت در حکمی اعضای 
ستاد مبارزه با تشدید احتکار و اختفاء را منصوب و 
اعالم کرد که این ستاد فعالیت خود را ار روز شنبه 
2۳ تیرماه آغاز خواهــد کرد.به موجب این حکم 
آقایان  را به عنوان اعضای ستاد تشدید مبارزه با 
احتکار و اختفاء کلیه کاالهای وارداتی یا تولید شده 
با مواد اولیه وارداتی با نرخ رسمی معین می نمایم 
تا با اســتفاده از ظرفیت های ســازمان حمایت و 
سازمان تعزیرات و کلیه سازمانهای دولتی استانی 
و به کارگیــری از توان خارق العــاده مردمی و در 
رأس آن ها انجمن ها و اتحادیه های تولیدکنندگان 
و بازرگانان همراه و متدین هستند که منافع خود 
را در آرامش و رضایت عموم ملت ایران جست وجو 
می کنند، در اطالع رســانی آنها از مراکز اختفاء و 
احتکار و هم همکاری در رسیدگی ها و بازرسی ها 
و همچنین اســتفاده از ظرفیت فوق العاده فضای 
مجازی، در تحقق این هدف بر اساس برنامه تهیه 
شده اقدام نمایید. کلیه اســتانداران و فرمانداران 
محترم و روسای سازمانهای استانی همکاری الزم 
با آن ســتاد معمول خواهند داشت.شریعتمداری 
همچنین در صفحه توییتر خود نوشت: در راستای 
شــفافیت، گزارش وزارت صمت دربــاره واردات 
خودرو و فســاد زمجیره ای بجا مانــده از قبل به 
رییس جمهور محترم تقدیم شد. برای ثبات بازار 
و نظــارت بر عرضه و احتکار  کاالهایی که با ارز 
دولتی وارد شده اند، از روز شنبه ستاد تشدید مبارزه 
با احتکار و اختفاء به طور ویژه آغاز به کار می کند.

»متخلفان۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی« 
نقره داغ می شوند

از سوی دیگر به دنبال انتقادات اخیر کارشناسان از 
پرداخت یارانه ۶۰۰ میلیارد تومانی به واردکنندگان 
خــودرو و ابراز نگرانــی از حیف و میل شــدن 
بیت المال، وزیر اقتصاد بــه موضوع ورود کرده و 
ضمن هشدار به واردکنندگان خودرو، وعده داد حق 

مردم را ریال به ریال از متخلفان پس می گیرد.

واردات با کارت های بازرگانی
 محدود شد

از ســوی دیگر به منظور کنترل بیشــتر بر روی 
کاالهــای وارداتی ، معــاون اول رییس جمهور 
مصوبه هیات وزیران در خصوص اعمال محدودیت 
واردات از طریق کارتهای بازرگانی در دو سال اول 
را ابالغ کرد.در بخشــی از ابالغیه ای از اســحاق 
جهانگیری به وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده 
است: سقف ارزشی واردات برای اشخاص حقیقی 
و حقوقی دریافت کننده کارت بازرگانی، برای سال 
اول، ۵۰۰ هزار دالر و برای ســال دوم 2 میلیون 
دالر تعیین می شود.واحدهای تولیدی دارای مجوز 
صنعتی از قبیل پروانه بهره برداری، جواز تاسیس، 
گواهی فعالیت صنعتی و کارت شناسایی از وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و یا عناوین مشابه آن از 
سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و همچنین اتحادیه 
ها و تشــکل های قانونی، صرفا برای تامین نیاز 
تولیدی خود از شمول این تبصره مستثنی هستند.

دارندگان کارت بازرگانی برای ســال سوم و پس 
از آن در صورت مثبت بودن ارزیابی عملکرد آنها 
بــدون رعایت محدودیت ســقف ارزش مجاز به 
واردات هستند.برای اشــخاص حقوقی بازرگانی 
معتبر و سایر موارد اســتثنا رعایت سققف ارزش 
مذکور صرفا در صورت تایید وزیر صنعت، معدن و 
تجارت یا به پیشنهاد اتاق بازرانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و تایید وزیر 

صنعت، معدن و تجارت الزامی نیست.

احتمال تجدیدنظر در ممنوعیت
 واردات خودرو

این در حالی است که یک مقام مسئول از احتمال 
تجدیدنظر در ممنوعیت واردات خودرو خبر داد و 
گفت: این تصمیم برای کوتاه مدت اتخاذ شده و به 
طور قطع تغییر می یابد، اما رفع ممنوعیت واردات 

خودروهای هیبریدی در اولویت است.
محمدرضا تابش با بیان اینکه ورود خودروهای 
هیبریدی به ناوگان حمل و نقل شــهری، امری 
ضروری است به مهر  گفت: تصمیم ممنوعیت 
واردات خودرو برای عبور از شرایط حاد و سخت 
اقتصادی اتخاذ شــده اســت و پس از عبور از 
بحران هــای به وجود آمــده، تجدیدنظر در آن 

صورت می گیرد.
وی با اشــاره به اینکه در شــرایط حاد و سخت 
اقتصــادی قــرار داریم، گفت: مشــکالت حاد 
و اساســی که جــدای از تحریم هــا در عرصه 

اقتصــادی در حــال حاضر وجــود دارد، بحث 
نقدینگی کارآمدی سیستم مدیریتی بانکها است 
که باید تالش شــود این نقدینگی سرگردان، به 
ســمت تولید برود تا ما شاهد اتفاقات مثبتی در 
این بخش باشیم.این نماینده مجلس افزود: یکی 
از مولفه های اساسی کاهش ترافیک و آلودگی ها 
در کالنشهرها، استفاده از کم هزینه  ترین، سالم 
 ترین و راحت  ترین وســایل نقلیه اســت که در 
این راستا، خودروهای هیبریدی می تواند در این 
زمینه کمک بســزایی به کاهش آالیندگی های 
زیســت محیطی و آلودگی هوای کالن شهرها 
کند؛ اما باید اولویت برای مصارف ارزی کشــور 
قائل شد.وی با بیان اینکه رفع ممنوعیت واردات 
خودروهای هیبریدی در اولویت است، ادامه داد: 
با نظام تعرفــه ای، می توان کیفیت خودرو های 
داخلی را افزایش داد و شاهد ایجاد رقابت سالم 
و شفاف بود؛ اما شــرایط اقتصادی کشور باعث 
شــده است که تصمیم ممنوعیت واردات خودرو 
اتخاذ شود.تابش با بیان اینکه ورود خودروهای 
هیبریدی در کنار امتیاز ویژه ای که برای ناوگان 
حمل و نقل شهری دارند، می تواند ارزش افزوده 
باالیــی برای جامعــه ایجاد کنــد، تاکید کرد: 
تصمیم ممنوعیت واردات خودرو  برای شــرایط 
حال حاضر کشــور است و پس از عبور ازبحران 
های به وجود آمده در اقتصاد کشور در خصوص 
تصمیماتی کــه برای کوتاه مدت اتخاذ شــده 

است، تجدید نظر صورت می گیرد.

فرمان مبارزه با متخلفان از سوی دولتمردان صادر شد 

بـازار در انتظـار آرامـش

در ســال ۹۶ بدهــی بانک های تجــاری دولتــی ۶2.۵ درصد و 
بانک هــای تخصصی دولتی ۴.۵ درصــد کاهش یافت اما بدهی 
بانک های غیردولتی و موسســات اعتباری بدون احتســاب خط 
اعتباری ســاماندهی موسسات غیرمجاز با ۵۷.۷ درصد رشد از ۶۰ 

هزار میلیارد تومان گذشت.
براساس آمار خالصه دارایی ها و بدهی ها، دارایی های خارجی بانک  
مرکزی در پایان ســال گذشته به ۴۰۷ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان 
رسیده که نسبت به سال ۹۵ به میزان 2۰.۱ درصد افزایش داشته 
است.بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۵2 هزار و ۵2۰ میلیارد 
تومان محاسبه شده که سهم دولت 2۶ هزار و ۶2۰ میلیارد تومان 
و سهم شرکت های دولتی 2۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است. در 
سال گذشــته بدهی دولت 2.8 درصد و بدهی شرکت های دولتی 
۱۴.۳ درصد کاهش یافته است.سپرده قانونی بانک ها و موسسات 
اعتباری نزد بانک مرکزی در سال گذشته ۱۵۴ هزار و ۳۴۰ میلیارد 

تومان بود که در دوره یک ســاله 2۳.۱ درصد رشــد داشته است.
همچنین سپرده های بخش دولتی نزد بانک مرکزی 2۵.۹ درصد 
رشــد داشته و به رقم ۱۶۰ هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان رسید.بدهی 
بانک ها به بانک مرکزی اما با ۳2.۴ درصد رشد به عدد ۱۳2 هزار و 
۳۰ میلیارد تومان رسیده است. با این حساب در طول سال گذشته 
بدهی بانک ها به بانک مرکزی ۳2 هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان رشد 
کرده اســت.در این میان بدهی بانک های تجاری دولتی به بانک 
مرکزی با ۶2.۵ درصد کاهش ۴ هزار و ۵۱۰ میلیارد تومان شــد. 
بدهی بانک های تخصصی دولتی هــم ۴.۵ درصد کاهش یافت 
و به ۴۷ هــزار و 2۱۰ میلیارد تومان رســید. بخش عمده بدهی 
بانک های تخصصی به بانک مرکزی خط اعتباری مســکن مهر 
اســت. برخالف این دو گروه بانکی، بدهی بانک های غیردولتی و 
موسســات اعتباری با افزایش ۱۱۰.۱ درصدی به 8۰ هزار و ۳۱۰ 

میلیارد تومان رسیده است.

 از ایــن رقم گفته می شــود حــدود 2۰ هزار میلیــارد تومان آن 
ناشــی از خط اعتباری بانک مرکزی برای بازپرداخت سپرده های 
ســپرده گذاران موسسات غیرمجاز پرداخت شده است. در صورتی 
کــه رقم 2۰ هزار میلیارد تومان را هم کســر کنیم، باز هم حجم 
بدهی بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری به ۶۰ هزار و ۳۱۰ 
میلیارد تومان می رسد. به عبارت دیگر بدهی بانک های غیردولتی 
و موسسات اعتباری پس از کســر خط اعتباری برای ساماندهی 
موسســات غیرمجاز، در سال گذشته 22 هزار و 8۰ میلیارد تومان 

رشد داشته است.
به گزارش فارس، با کاهش نرخ سود سپرده بانکی در سال گذشته 
تصور می شد رشــد شــدید بدهی بانک های غیردولتی به بانک 
مرکزی متوقف شــود اما باز با وجود کاهش نرخ ها، باز هم بدهی 
بانک هــای غیردولتی ۵۷.۷ درصد )بدون احتســاب خط اعتباری 

ساماندهی موسسات غیرمجاز( رشد کرده است.

رشد ۵۸ درصدی بدهی بانک های غیردولتی به بانک مرکزی 

علی فاضلی، روز گذشــته  در حضــور جمعی از 
روسای اتاق های اصناف مراکز استان های کشور، 
با اشــاره به ظرفیت های موجود در ساختار صنفی 
کشور گفت: اصناف نسبت به شرایط روز بازار واقف 
هستند. دلیلی وجود ندارد که با دمیدن دشمنان در 
شیپور جنگ برآشفته شویم. چرا که ما امتی هستیم 
که در بدترین شرایط توانسته ایم مقاومت کنیم و از 
بحران ها عبــور کنیم. رئیس اتاق اصناف ایران به 
موضوع حل مشکالت و معضالت فعاالن بخش 
خصوصی در شرایط فعلی پرداخته و تصریح کرد: 
علیرغم وجود برخی از نامالیمات باید توجه داشت 
که اکنون یقیقا قهر کردن و بداخالقی کردن به نفع 
نظام و انقالب و شــرایط اقتصادی کشور نخواهد 
بود.وی ادامه داد: سیاست گذاری و تصمیم سازی ها 
در عرصه اقتصاد خیلی خوب نیست. اینکه ما بگویم 
تنها مشکل ما نرخ ارز است و در یک شرایط عالی 
هســتیم، دور از واقعیت اســت.فاضلی در بخش 
دیگری از این جلســه به بروز برخی مشکالت در 
عرصه اقتصادی کشور طی ماه های گذشته اشاره 
کرده و افزود: در سه ماهه گذشته اشتباهاتی رخ داد 
و ارز رسمی کشور را به دست کسانی سپردیم که 
مالحظات و الزامات نظام پولی و بانکی را رعایت 
نکردند. هیچ کس هم خبر نداشــت که این ارزها 
چگونه به ساختارهای غیرتخصصی تحویل داده 
شــد.رئیس اتاق اصناف ایران، هوشمندی و اقدام 
ســریع و به موقع فعاالن صنفی را یک ضرورت 
در شــرایط فعلی دانســته و گفت: متأســفانه در 
بدنه اصناف هم گرفتــار برخی بداخالقی های بد 
شــده ایم. البته ترجیح می دهم در شرایط فعلی به 
آن نپردازم.در چند ماه گذشــته فرصت خوبی را از 
دســت داده ایم و این بداخالقی ها وزن اصناف را 
پایین آورد. با کمال تأســف بازیچه دست برخی 
افرادی شــدیم که در اصناف نقشی نداشتند. البته 
در همین مدت نیز اقدامات موثری انجام شــد. به 
عنوان نمونه، بیش از ۹ جلسه با حضور وزیر صمت 
و اتحادیه های صنفی برگزار شد. حتی در یک مورد 
با ۴8 اتحادیه جلسه داشت و نزدیک به 8۰ اتحادیه 
به طور مستقیم با وزیر صحبت کردند و مسائل و 
مشکالتشان را عنوان کردند. افزون بر این تاکنون 
بیش از ۶۰ اتحایه با آقای سینکی جلسه داشتند و ۴ 
کارگروه را با معاونت آقای سینکی ایجاد کردند که 

اتاق اصناف محور اصلی این کارگروه است.در این 
کارگروه ها مباحث تخصص ارز، تامین مواد اولیه، 
تامین کاالهای مورد نیاز صنفی و چگونگی حمایت 
از شرکت های صنفی در اولویت قرار گرفته است. 
یکــی از اولویت های اصلی این کارگروه ها، ارتباط 
و تعامل با روسای اتاق های مرکز استان ها هستند 
که این جلسات کارشناسی را به بدنه اتاق ها تعمیم 
خواهیم داد و جلسات بعدی در استان ها با حضور 
اتاق های شهرستان های تابعه برگزار خواهد شد و 

مسائل و معضالت شان بررسی خواهد شد.
وی در ادامه انعقاد تفاهم نامه با وزارت کشور را در 
همین راستا توصیف کرده و افزود: در صورتی که 
تفاهم نامه با وزارت کشــور و استانداران عملیاتی 
شود، بســیاری از مشــکالت اتاق های اصناف با 
همکاری استانداران حل وفصل خواهد شد.فاضلی 
در بخش دیگری از این جلســه به برخی اقدامات 
انجام شــده اشــاره و اظهار کرد: تمام مشکالت و 
مسائل اصناف را در جلسات شورای اقتصاد بازگو 
کــردم و بارها گفته ام بازار در گرانی کاالها مقصر 
نیست. باید دید دالیل گرانی فروشی چیست کاال 
داخلی است یا خارجی؟ کاالی داخلی با ۱۰ درصد 
افزایش قیمت که از سوی کارخانجات اعمال شده 
فروخته می شــود اما برای افزایش قیمت کاالی 
خارجی نــرخ ارز را مالک قرار می دهند. طی این 

مدت به اندازه کافی اطالع رسانی کردیم.
وی ادامه داد: جایی که حدود 2 میلیون و ۴۵۰ هزار 
بنگاه رسمی داریم و ۷۰۰ هزار واحد غیررسمی و 
بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد دست فروشی 

داریم که در نظام اقتصادی کشــور فعالیت دارند و 
تنها یک هزار و 8۰۰ بازرس داریم که حقوقشــان 
را درست دریافت نمی کنند و ۳۰ درصدشان ستادی 
هستند، چطور می خواهیم کل بازار کشور را نظارت 
و کنترل کنیم کدام عقل ســلیمی این موضوع را 
قبول می کند.رئیس اتاق اصناف ایران ســپس به 
سابقه و توان اصناف پرداخته و اظهار کرد: بازار را 
با زد و بند نمی توان گرفت و از زمان جنگ تاکنون 
با این نوع شیوه نتیجه نگرفته ایم. باید در مواردی 
که می توان کار کرد و ظرفیت های تازه ایجاد کرد، 
اهتمام کافی را داشــت.به طــوری که از ظرفیت 
اســتان ها هم باید در همین راستا استفاده کنیم. 
فاضلی در ادامه با اشــاره مجموعه اقداماتی که در 
اتاق اصناف ایران انجام شده است خطاب به یکی 
از روسای اتاق های اصناف گفت: مجموعه اقدامات 
متعددی در اتاق اصناف ایران انجام شــده است و 
شــما به عنوان روســای اتاق های سراسر کشور 
در جریان آن قرار داریــد اما باید بگویم که چهار 
کارگروه شکل گرفته به طور حتم کارگشا خواهد 
بود و در آینده شــاهد خواهیم بود که مشکالت با 
درایت یک به یک برطرف خواهد شد.وی افزود: از 
همه طرف فشار وجود دارد و باتحریم های موجود 
برای اقالمی که اعالم شده مجموعه های عظیمی 
که این نوع کاالها را وارد می کردند بیکار خواهند 
شد و شغل و سرمایه شان از بین می روند. خانواده 
اصناف باید بداند که در برخی موارد نیز رانت موجود 
در بدنه نظام اجرایی کشور هم اجازه توسعه بخش 
خصوصــی را نمی دهد. برخــی از مقامات بخش 

خصوصی را باور ندارند اما تا جایی که توانسته ایم 
تالشــمان را کرده ایم و هر چه مشکالت بیشتر 
شــود و ما به عنوان سپر دفاعی از کشور و اصناف 

دفاع خواهیم کرد.
فاضلی گفت: جنگی که در حال حاضر ایجاد شده 
یک جنگ واقعی است، اشتباه ما این است که هنوز 
دنبال ایده آل ها هســتیم بایــد بگویم که ما این 
مهم را خیلی جدی نگرفته ایم که دشمن به دنبال 
تسلیم ما اســت. آقایان باید توجه داشه باشید که 
دوران سخت را گذرانده ایم و اینکه بخواهیم اسیر 
دست دشمن بشویم خیلی خوب نیست. ایرادات در 
حوزه تصمیم گیری را کسی نفی نمی کند.وی ادامه 
داد: وزیر صنعت، معدن و تجارت دســتور بررسی 
به موضوع ممنوعیت واردات کاال را داده اســت تا 
مشخص شود در کدام سرفصل ها می توانیم تولید 
داخلی داشــته باشــیم و در کدام سرفصل ها باید 
واردت صــورت گیرد. اولویت تخصیص ارز دولتی 
شامل واردات اقالم و کاالهای اساسی که در گروه 
سبد خانگی است قرار می گیرد که منبع واردات آن 

توسط خود دولت تامین می شود.
 بنا به گفته وی واردات کاالهایی مانند برنج ،روغن 
و ... خیلی در بخش خصوصی کار ســاز نیست و 
بایــد ارز این گروه کاالیی جــدا از دیگر گروه ها 
تخصیص یابد.وی ادامه داد: باید توجه داشته باشیم 
که ارز با نرخ ترجیهی به اصناف اختصاص پیدا کند 
و فلورانس نرخ ارز باید با ۵ درصد در طول ســال 
باشد نه اینکه در طول 2 الی ۳ ماه افزایش قیمت 
۶۰ الی ۷۰ درصد را شــاهد باشیم.وی تاکید کرد: 
جلسه برای مشارکت بیش از پیش اصناف است که 
می بایست اصناف به عنوان محور اصلی در کنار 
دولت نقش ایفا کنند و اصناف چه در بحث تولید و 
چه در بحث توزیع همراهی داشته باشند. فاضلی با 
بیان اینکه شاخه اصلی نظام توزیع در دست اصناف 
است وکســی نمی تواند آن را کتمان کند و نظام 
توزیع را مدیریت کند، افزود: به همین جهت تمام 
تــالش اتاق اصناف ایران در جهت وحدت رویه و 

اتحاد و انسجام است.
وی تاکید کرد: دشمن به دنبال تسلیم ماست و این 
مســاله در قاموس ما نیست و با برگزاری جلسات 
متعدد و و مشارکت های اتاق های اصناف و ایجاد 
همفکری، مشکالت و مسائل را حل خواهیم کرد.

بازار را با زد و بند نمی توان مدیریت کرد



 لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی 
برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان 

بودند. خوشبختی 
دکتر علی شریعتی

سخن حکیمانه

شاهد آن نیست که مویی و میانی دارد 
 بنده ی طلعت آن باش که آنی دارد

شیوه ی حور و پری گرچه لطیف است ولی 
 خوبی آن است و لطافت که فالنی دارد

امروز با حافظ

چالش فلسفی موافقان ومخالفان 
شکنجه در »اخالق بازجویی«

کتاب »اخالق بازجویی« نوشته 
مایکل اسِکرِکر با ترجمه افشین 
خاکباز توسط نشر نو منتشر و 
راهی بازار نشر شد.به گزارش 
مهر، کتاب »اخالق بازجویی« 
نوشته مایکل اسِکرِکر به تازگی 
با ترجمه افشین خاکباز توسط 
نشر نو منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب 
یکی از عناوین مجموعه »کتابخانه فلسفه زندگی« 

است که این ناشر چاپ می کند.
این کتاب به خاطر نگرانی هایی که بین مردم آمریکا و 
اذهان عمومی جهان پس از مشاهدات وضعیت زندانیان 
ابوغریب و گوانتانامو وجود آمده نوشته شده است. گروهی 
با قرار دادن امنیت ملی و اجتماعی در صدر اولویت های 
حکومت، توسل به هر شیوه ای حتی توسل به درجات 
مختلف خشونت را برای دستیابی به اطالعات حساس 
روا می دارند. برخی دیگر اما حوزه عمل بازجویان را به 
قانون و اصول اخالقی محدود می کنند و بر این باورند 
که حتی در دشوارترین شرایط نیز عمِل بازجویان باید 
در چارچوب قانون باشد. اسکرکر در این کتاب به این 
و  فیلسوفان  از چشم  را  آن ها  و  پرداخته  رویکرد  دو 
حقوق دانان نگاه کرده است.این کتاب با ۴۱۰ صفحه، 
شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۴۴ هزار تومان 

منتشر شده است.
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اوقات شرعی

سینما زبان مشترک قوی امروز جهان است

یادگار امام، عقال را بزرگترین عامل موثر مقابل افراطی 
گری خواند و گفت: عقالء می توانند در قالب روحانی 

محل، سینماگر یا ورزشکار باشند.
به گزارش پیام زمان از  روابط عمومی بنیاد سینمایی 
فارابی به نقل از پایگاه خبری جماران، حجت االسالم 
امضای  مراسم  در  خمینی  حسن  سید  المسلمین  و 
امام  آثار  نشر  و  تنظیم  مؤسسه  همکاری  تفاهمنامه 

خمینی)س( و مؤسسه فرهنگی اکو گفت: واقعیت این است که اگر همیشه سخن از 
فرهنگ در میان کشورهای منطقه ما واجب بوده، امروزه از اوجب واجبات است.

یادگار امام با بیان اینکه فضای جهانی، بر خالف انتظار، به سمت نوعی ستیزه جویی 
پیش می رود، تصریح کرد: شاید دهه های قبل کسی فکر نمی کرد که تنش در دنیا 
دوباره به نوع دیگری پدید آید، اما پیدایش افراط گری که در جامعه اسالمی در قالب 
داعش و امثال آن خودش را نشان داد و همچنین افراط گری دیگری که در تمامیت 
خواهی آمریکایی ها جلوه کرده است و ماجراجویی هایی که در برخی از کشورهای 
منطقه ما مالحظه می شود-با هزینه هنگفتی هم که می کنند- این ضرورت را به وجود 

می آورد که عقالی جهان بیش از پیش با هم صحبت کنند.
وی با تأکید بر اینکه بعد از جنگ جهانی دوم، سخن گفتن عقالی جهان با یکدیگر، 
تبدیل به یکی از نیازهای اساسی شد، یادآور شد: در آن مقطع همه احساس کردند جدا 
از هم افتادن ها باعث شده تا که گروهی بتوانند کشورها را به جان هم بیاندازند؛ نتیجه 
آن سخن گفتن ها و مراودات نیز پدید آمدن یک صلح طلبی جهانی بود که جنگ را به 

عنوان یک ناهنجاری جلوه داد و آثار بسیار خوبی هم به جا گذاشت.
سید حسن خمینی ادامه داد: با توجه به فضایی که امروز در دنیا مشاهده می شود، بعد 
از جنگ جهانی دوم خیلی افراد انتظار جنگ جهانی سوم، هسته ای و کشتارهای دیگر 
را داشتند، ولی در حقیقت سخن گفتن ها، هماهنگی ها و مراودات فرهنگی عقالی دنیا 
مانع هر جنگ جهانی شد. البته در این دهه ها جنگ های منطقه ای پدید آمد؛ ولی با 
توجه به سالح هایی که دست کشورها بود می توانست فاجعه هایی به مراتب سنگین 
تر پدید بیاورد. وی با یادآوری اینکه 1۰ کشو عضو مؤسسه فرهنگی اکو هستند، اظهار 
داشت: این مؤسسه دارای ظرفیت بسیار مهمی است که باید از آن استفاده کرده و منافع 
کشورهای دهگانه عضو آن را قالب منافع مشترک تعریف شود؛ در همین راستا. باید از 
سخن گفتن با هم، رفت و آمد کردن با هم و بهانه هایی برای همین سخن گفتن ها که 

می تواند فرهنگی، ورزشی یا مراودات مختلف باشد، استقبال کرد.
یادگار امام با اشاره به جایگاه بسیار مهم اکو، افزود: این اتحادیه شاید بیش از آنچه که تا 
کنون شناخته شده باید شناسانده شود و فعالیت کند؛ لذا الزم است که از قالب دفاتر 
بیرون بیاید و به متن جامعه برود؛ کاری که بنیاد فارابی هم می تواند در قالب سینما 
-که زبان مشترک بسیار قوی امروز جهان است- و مراودات هنرمندان با هم، انجام داد. 
وی تأکید کرد: مطمئن باشیم بزرگترین عامل موثر در مقابل افراطی گری و جنون 
شوونیسم)میهن شیفتگی(، که می تواند هر منطقه ای را دستخوش خودش کند، عقالء 
هستند؛ عقالء می توانند در قالب روحانی محل، سینماگر یا ورزشکار باشند. سید حسن 
خمینی تأکید کرد: از پتانسیل دیپلماسی عمومی بسیار می توان در جهت صلح خواهی 
جهانی استفاده کرد. یادگار امام همچنین از بخش های مختلف موسسه فرهنگی اکو 
بازدید کرد.  در این مراسم دکتر حمید انصاری قائم مقام موسسه تنظیم و نشر آثار امام 
خمینی)ُس(، طی سخنانی با ابراز خرسندی از امضای این تفاهم نامه، غیر دولتی بودن 
موسسه فرهنگی اکو را امکان مناسبی برای فعالیت آن در کشورهای عضو اکو برشمرد و 
بر ضرورت انجام فعالییت های مشترک میان تمام بخش های مجموعه موسسه تنظیم 

و نشر آثار امام با موسسه فرهنگی اکو تأکید کرد.
در این مراسم تفاهم نامه همکاری معاونت بین الملل موسسه تنظیم و نشر آثار امام 
خمینی)ُس( و موسسه فرهنگی اکو)ECI( میان حجت االسالم و المسلمین دکتر 

محمد مقدم و دکتر محمد مهدی مظاهری امضاء شد.
موسسه فرهنگی اکو با رویکرد »تحکیم قرابت های فرهنگی، پیوندهای معنوی و روابط 
دوستانه میان ملت های کشورهای عضو از طریق روش های اجتماعی و فرهنگی 

بصورت تئوری و عملی« در سال 199۵ تأسیس شد.

جشن »دختر ماه« در سراسر کشور برگزار می شود  

معاون فرهنگی تربیتی خواهران اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان گفت: » 
دختر ماه » به مناسبت میالد با سعادت حضرت فاطمه معصومه )س( و روز دختر در 

سراسر کشور برگزار می شود  
معاون فرهنگی تربیتی خواهران اتحادیه انجمن های اسالمی به گزارش پیام زمان،دانش 
آموزان در آستانه روز دختر گفت:   در جامعه ایرانی با خصوصیت اسالمی و انقالبی 
بودن آن، روز دختر، به عنوان یک واقعه ملی، بهترین زمان برای پرداختن به موضوعات، 

مسائل و دغدغه های دخترانه و فرصت مغتنمی برای کار جمعی در این مورد است. 
وی گفت: پیش بینی و اجرای فعالیت هایی که زمینه ساز حرکت های بزرگ و تغییر 
و تحوالت درخشان برای توسعه و بهبود زندگی دختران، یکی از ضرورت های پیش 

روست.  
ملکی خاطرنشان کرد: اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان، با پیش بینی و 
عملیاتی سازی اردوهای یک روزه  و اجرای برنامه«جشن دخترماه« در این اردوها، 
بر آن است تا سهم خود را در پاسداشت جایگاه دختران ایران اسالمی ایفا نماید. 
بر این اساس، اردوی روز دختر و جشن دختر ماه با اهداف کمک به خودآگاهی 
دخترانه)استعدادها و توانمندی ها(، کمک به شناخت نقش اجتماعی بانوان، کمک 
به هویت شناسی بانوان)در هستی(اهتمام به ارتقای روحیه عفو و گذشت، اهتمام به 
آراستگی، اهتمام به ارتقای روحیه رأفت، محبت و مهربانی، اهتمام به ارتقای روحیه 
قناعت، اهتمام به ورزش و کمک به کسب مهارت های هنری برگزار می گردد.  وی 
گفت:ویژه برنامه های روز دختر دو بخش اجرا می شود. بخش اول، برنامه های عمومی 
اردو و بخش دوم، برنامه جشن دخترماه است. برنامه ها با توجه به بافت فرهنگی، 
ظرفیت های استان ها متفاوت خواهد بود. در مجموع در ۳۲ استان کشور بیش از7۰ 
اردو و جشن دخترماه برگزار می گردد.  معاون فرهنگی تربیتی خواهران اتحادیه 
انجمن های اسالمی دانش آموزان گفت:اهم برنامه ها شامل سرود، تئاتر، انواع مسابقات، 
برگزاری نمایشگاه های مختلف، تست سالمت، کوهنوردی، بازی های بومی و محلی، 
برنامه های ورزشی، کتابخوانی، جشنواره غذا، آموزش انواع دست سازه ها، مراسم 
سخنرانی با موضوعات مرتبط با دختر و شخصیت حضرت معصومه)سالم اهلل علیها(، 
مولودی خوانی، و... می باشد.   الزم به ذکر است ویژه برنامه های روز دختر۲۳ لغایت 

۲۸ تیر در سراسر کشور برگزار می شود .

خبر

فرزاد فرزین معتقد است یک خواننده وقتی می تواند از موفقیت و 
ماندگاری سخن بگوید که در سن ۴۰ سالگی با مخاطبانی از نسل 

های مختلف ارتباط برقرار کرده باشد.
فرزاد فرزین خواننده موسیقی پاپ که روزهای اخیر مشغول برگزاری 
کنسرت هایی در داخل و خارج از کشور است در گفتگو با مهر با اشاره 
به دورنمای فعالیت های آینده خود در حوزه موسیقی توضیح داد: من 
و افرادی که با آنها همکاری می کنم درتالشیم بهترین کیفیت را به 
مخاطبان ارایه دهم و عالوه بر جلب رضایت مخاطبان داخلی، شرایط 

حضور در عرصه جهانی موسیقی را نیز فراهم کنیم.
وی با اشاره به اینکه در مسیر تحقق اهدافش تالش می کند، گفت: 
ارتباط موسیقی ایران با عرصه های خارجی به سختی برقرار می شود 
ولی به هر حال در جریان است و من هم کوشش می کنم می کنم 
در این عرصه حضور پیدا کرده و فعالیت های خود در عرصه موسیقی 
جهانی را آغاز کنم. این خواننده موسیقی پاپ که در ایام برگزاری جام 
جهانی فوتبال روسیه در شهر سن پترزبورگ اجرای زنده داشت، درباره 
حال و هوای این روزهای مردم و محدودیت اجرای ترانه های مربوط به 
هواداران فوتبال تیم های مختلف توسط برخی خوانندگان توضیح داد: 
تعدادی از خوانندگان به صورت مستقل و تعدادی دیگر با موسسات و 
شرکت های طرف قرارداد مشغول به فعالیت هستند و با برنامه های 
تدوین شده آنها به فعالیت خود ادامه می دهند. من هم برای خودم 
مدیر برنامه دارم اما مستقل تصمیم گرفته و در زمینه انتخاب ترانه و 

اجرای آنها آزادی عمل دارم.
من بر این باورم یک خواننده زمانی می تواند خود را هنرمند موفقی 
بداند که وقتی به سن چهل سالگی رسید آثار او، نسل های مختلفی 
را در برگیرد در آن زمان می توان گفت که یک خواننده در عرصه 
موسیقی ماندگار شده استفرزین درباره درست یا نادرست بودن اجرای 
ترانه هواداری برای تیم مورد عالقه یک خواننده و دالیل خود برای 
اجرا نکردن چنین ترانه هایی افزود: هر شخصی طرفدار یک تیم خاص 

چه داخلی و چه خارجی است ولی به این دلیل که خوانندگان باید 
شکلی از اتحاد را به مردم جامعه نشان دهند، بهتر است که در دسته و 
طرف خاصی قرار نگیرند. اگر عادل فردوسی پور در برنامه 9۰ که یک 
برنامه برای عموم مردم جامعه است از یک تیم خاص جانبداری کند 
اصال درست نیست من هم به شخصه فکر می کنم امر غلطی است که 

کار حرفه ای را با عالیق شخصی قاطی کنم.
برنده بهترین قطعه »art-Fotball ۲۰1۴ « درباره فعالیت های 
آینده خود متناسب با سالیق و عالقه مندی مخاطبان عنوان کرد: 
یک خواننده برای آنکه بتواند سالیق و عالیق مختلف را راضی کند راه 
سختی پیش رو دارد. مثال من دیگر ترانه ای که در آلبوم »شراره« در 
سن بیست وچند سالگی خوانده ام، تولید و اجرا نمی کنم ولی این به 
آن معنی نیست که من تنها به طرفدارانی فکر کنم که با آلبوم های 
من بزرگ شده اند و جلو آمده اند و تنها برای سالیق آنها دست به 
خلق موسیقی بزنم بلکه بر این باورم که باید ترانه هایی برای آن نسل 

و نسل های پایین تر به صورت توامان ضبط و اجرا شود.
این خواننده تصریح کرد: بسیاری از خوانندگان دو یا سه سال فعالیت 

می کنند و سپس عرصه موسیقی را رها می کنند و به نوعی کم رنگ 
می شوند ولی من بر این باورم یک خواننده زمانی می تواند خود را 
هنرمند موفقی بداند که وقتی به سن چهل سالگی رسید آثار او، نسل 
های مختلفی را در برگیرد در آن زمان می توان گفت که یک خواننده 
در عرصه موسیقی ماندگار شده است و رسیدن به این نقطه کار راحتی 
نیست. یکی از دالیل ماندگاری هنرمندان با ثبات و باسابقه این است 
که تمامی سالیق را پوشش می دهند و من هم به تمامی نسل ها فکر 
می کنم و برای هریک از آنها از جوان تا میانسال ترانه هایی متناسب 

با حال و هوا و سالیق شان اجرا می کنم.
فرزین در پاسخ به این پرسش که چرا در اغلب کنسرت ها از ارایه 
یا نمایش بخشی از متن ترانه ها روی صفحه های نمایشی صحنه 
برای همراهی بیشتر مخاطبان استفاده نمی شود، توضیح داد: وجود 
متن ترانه ها روی مانیتورها در زمان اجرای کنسرت آنچنان واجب 
و ضروری نیست. ضمن اینکه وقتی فردی به کنسرت فرزاد فرزین 
می آید، منهای تعداد محدودی که توسط شخص دیگری دعوت می 
شوند، به انتخاب خودش در این کنسرت حاضر شده و با ترانه ها 
آشنا است. وی افزود: در صورت نمایش متن ترانه ها، بخشی از جلوه 
ها و جذابیت های بصری و نورپردازی آسیب می بیند و چون به 
شخصه معتقد به اجرای کنسرت در قالب یک »شو« هستم و به هیچ 
عنوان اجرای زنده خواننده بدون وجود یک نمایش را نمی پسندم نمی 
خواهم این جذایبت ها آسیب ببیند. وی در پایان اظهار کرد: شاید در 
یک کنسرت خاص به عنوان تکنیک و جلوه بصری از متن ترانه ها نیز 
کمک بگیریم اما حضور مداوم آن را روی مانتیورها نمی پسندم و عقید 
دارم شخصی که به کنسرت می رود، عالقه مند یا طرفدار وی است 
و اگر در آن لحظه نخواهد که با خواننده هم خوانی کند یا متن ترانه 
در خاطرش نباشد، مشکلی به وجود نمی آید و صدای همان تعدادی 
که با خواننده همراه می شوند انرژی خوبی به همه مخاطبان حاضر در 

سالن منتقل خواهد کرد.

کاریکاتور

انیمیشن »یکی بود، یکی نبود« از تولیدات جدید مرکز گسترش 
سینمای مستند و تجربی به کارگردانی مهین جواهریان آماده نمایش 
شد. به گزارش رسیده، در انیمیشن موزیکال »یکی بود، یکی نبود« 
مادری برای کودکش قصه می گوید و در قالب ترانه های فولکلور، راه 
و رسم زندگی را به وی می آموزد. مهین جواهریان هدف از ساخت 
این انیمیشن ۱2 دقیقه ای را نهادینه کردن فرهنگ غنی کشورمان 
در ذهن مخاطب معرفی کرد و توضیح داد: فرهنگسازی یکی از 
مهمترین وظایف هر فرد یا مرکز فرهنگی است و کار کردن در حیطه  
ادبیات، گرافیک و موسیقی سرزمینمان تالش بسیار می طلبد. وی 
ادامه داد: من سال ها است با استفاده از ترانه های زیبای فولکلور در 
قالب انیمیشن، سعی در حفظ و نهادینه کردن فرهنگ غنی کشورمان 
در ذهن مخاطب اعم از بزرگ و کوچک دارم و انیمیشن »یکی بود، 
یکی نبود« هم حاصل بخشی از این تالش است. کارگردان »بارون 
میاد جر جر« درباره  مخاطبان جدیدترین فیلم انیمیشن خود گفت: هر 
چند ما کودکان را به عنوان مخاطبان اصلی »یکی بود یکی نبود« 

در نظر گرفته ایم، اما این انیمیشن از فضای آهنگین برخوردار است.

 »ییک بود، ییک نبود« 
انیمیشن شد

بحران جهانی آب موضوعی غیر قابل اناکر

راز ماندگاری یک خواننده در ۴۰ سالگی

فیلم »به وقت طالق« در آخرین مراحل فنی قرار دارد و بزودی آماده 
نمایش خواهد شد.

به گزارش بانی فیلم، فیلم »به وقت طالق« به نویسندگی و کارگردانی 
حسن حجگذار با اتمام تدوین، این روزها آخرین مراحل صداگذاری 
اش توسط سیدمحمود موسوی نژاد در حال انجام است. همزمان با 
صداگذاری آیدین فتاحی نیز اصالح رنگ این فیلم را برعهده دارد. 
ساخته جدید حجگذار ظرف چند روز آینده و با اتمام کامل مراحل پس 

تولید آماده نمایش خواهد شد.
هنوز ساخت موسیقی »به وقت طالق« آغاز نشده که بزودی و با 

انتخاب آهنگساز این بخش از فیلم نیز آماده می شود.

 روزهای اپیاین صداگذاری 
 »به وقت طالق«

تهیه کننده و کارگردان مستند »سریک« با انتشار نامه ای گالیه آمیز 
نسبت به بازتاب های رسانه ای اهدای بیلبوردهای تبلیغاتی شهرداری 
تهران به فیلمش، از قبول این هدیه انصراف داد. به گزارش مهر، 
بهاره افشاری تهیه کننده و کارگردان مستند »سریک« با انتشار نامه ای 
در اعتراض به بازتاب های خبر اهدای بیلبوردهای تبلیغاتی شهرداری 
تهران به فیلمش، از پذیرفتن این هدیه خبرساز انصراف داد. رونمایی 
از مستند »سرلک« با محوریت رابطه سردار آزمون بازیکن سابق تیم 
ملی فوتبال ایران با اسب خود، از همان ابتدا بازتاب های گسترده ای در 

فضای رسانه ای داشت.

 هباره افشاری هدیه پراهبام 
هشرداری را پس فرستاد!

رایزن فرهنگی سفارت آلمان درایران با مدیرکل هنرهای نمایشی ، دبیر سی و ششمین 
جشنواره بین المللی تئاتر فجر و مدیر امور بین الملل این اداره کل دیدار کرد.

به گزارش پیام زمان از  روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، در این جلسه پیرامون 
تعامالت فرهنگی و هنری دو کشور به خصوص درباره معرفی گروه ها و هنرمندان آلمان به 

جشنواره بین المللی تئاتر فجر رایزنی شد.
شهرام کرمی مدیر کل هنرهای نمایشی در این جلسه بر ارتباط فرهنگی و هنری دو کشور 
طی سال های اخیر اشاره کرده و حضور آثار با کیفیت و گروه های شاخص تئاتری از کشور 

آلمان طی چهار سال گذشته در ایران را مورد توجه قرار داد.
وی در بخشی از صحبت هایش در پاسخ به گفته های رایزن فرهنگی سفارت آلمان مبنی 
بر مسائل اقتصادی و سیاسی حال حاضر ایران گفت: بابت شرایط اقتصادی و سیاسی نگران 
نیستیم. نظام ما با این شرایط خو گرفته و همواره تالش شده تا با وجود همه مشکالت 
بهترین نتیجه به نفع کشور بدست آید. آموخته ایم که شرایط را مدیریت کنیم و امیدوارم 
جدای از این فضا ،رویدادی بزرگ را در فجر امسال شکل دهیم. یوستوس کمپر، رییس 
بخش فرهنگی سفارت آلمان که طی چهارسال حضورش در ایران سه دوره جشنواره تئاتر 
فجر را از نزدیک دیده به حضور گروه های شاخص آلمانی در جشنواره تئاتر فجر اشاره کرده و 
گفت: امیدواریم که کارهای متنوع تری از آلمان به جشنواره امسال راه پیدا کنند. وی با اشاره 
به زمانبندی برنامه های بین المللی گروه های تئاتری گفت: تا سه هفته آینده پیشنهاد های 
خودمان را معرفی خواهیم کرد و برایمان سرعت عمل در پاسخ دهی شما اهمیت دارد. در 
بخش پایانی این جلسه به دعوت از متخصصین تئاتر آلمان در حوزه های مختلف پژوهشی ، 
نقد ، تولید ، تهیه کنندگی و..  در جشنواره بین المللی تئاتر فجر تاکید شد. همچنین معرفی 
آثار ایرانی در آلمان ، حضور هنرمندان ایرانی در فستیوال های این کشور طی سال های 

اخیر و افزایش سطح تعامالت فرهنگی و هنری بین دو کشور مورد گفت وگو قرار گرفت.

 دیدار رییس بخش فرهنگی سفارت آلمان 
با مدیر کل هنرهای نمایشی و دبیر فجر

تصویربرداری سریال »نفوذ« که این روزها در شهرستان ساوه انجام می شود قرار است در 
چند شهر دیگر ادامه پیدا کند و بخش هایی از آن هم در ترکیه ضبط می شود.

محسن علی اکبری تهیه کننده سریال »نفوذ« در گفتگو با  مهر درباره وضعیت ساخت 
این پروژه بیان کرد: »نفوذ« یک سریال ضدآمریکایی در قالب ۳۰ قسمت است که حدود 

پنج ماه از تصویربرداری این سریال گذشته و ۴۵ درصد آن انجام شده است.
وی ادامه داد: این سریال متنوع ترین لوکیشن ها را دارد مثال فاز اول را در بیش از ۴۵ 
لوکیشن تصویربرداری کردیم. علی اکبری درباره دیگر جزییات این مجموعه اظهار کرد: 
قصه سریال تا هشت ماه پس از تاریخ انقالب یعنی از دی ماه ۵7 تا آبان ۵۸ رقم می 
خورد که این بازه زمانی در لوکیشن های مختلفی در ایران و خارج از کشور تصویربرداری 
می شود. تهیه کننده سریال »مریم مقدس« درباره شهرهای داخل کشور و بخش های 
خارج از ایران یادآور شد: بخش عمده ای از تصویربرداری سریال در تهران می گذارد که 
در شهرک تلویزیونی غزالی دکورهای مورد نظر از جمله دکور سفارت آمریکا را بازسازی 
می کنیم. بخش هایی هم در گنبد، بندر گز و مشهد و همچنین از نماهای بیرونی سایت 

جاسوسی آمریکا در کبکان تصویربرداری می شود.

 »نفوذ« اتفاقاتی که در ترکیه رقم می خورد


