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وزارت اطالعات خبر داد:

۲ گروهک تروریستی ضدانقالب متالشی شدند
و  اطالعاتی  اقدامات  با  غربی  آذربایجان  اطالعات  کل  اداره  در   ) )عج  زمان  امام  گمنام  سربازان 
تخصصی، دو تیم وارداتی ضدانقالب مسلح را شناسایی و طی دو مرحله عملیات غافلگیرانه منهدم 

کردند.
به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت اطالعات، سربازان گمنام امام زمان )عج ( در 
اداره کل اطالعات آذربایجان غربی با اقدامات اطالعاتی و تخصصی، دو تیم وارداتی ضدانقالب مسلح 
سیدالشهدا  حمزه  قرارگاه  رزمندگان  همکاری  با  غافلگیرانه  عملیات  مرحله  دو  طی  و  شناسایی  را 
منهدم کردند. در این عملیات دو تن از عناصر ضدانقالب به هالکت رسیدند و چند نفر دیگر به همراه 
چندین قبضه سالح، نارنجک جنگی و مهمات دستگیر شدند.این تیم های تروریستی به سفارش و با 

حمایت ویژه برخی کشورها، برای اقدامات تروریستی و خرابکارانه وارد کشور شده بودند.

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 250 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

پول آب و برق مشترکان پرمصرف 

تصاعدی محاسبه می شود

لزوم تدوین سناریویی دقیق

 برای مقابله با تهدیدات

مردم منتظر برخورد با متخلفان

 و مفسدان اقتصادی هستند
به گزارش زمان ، وزیر نیرو گفت: ما دوست نداریم با ابزار 
قیمت، مشترکین آب و برق را جریمه کنیم، اما در صورت 
پرمصرف ها  مصرفی  برق  و  آب  بهای  وضعیت  این  تداوم 

تصاعدی محاسبه خواهد شد.

به گزارش زمان ، فرمانده نیروی دریایی ارتش در نهمین جشنواره 
مالک اشتر نداجا اظهار داشت: نیروی دریایی ارتش به واسطه 
رزم در سطح، زیرسطح، هوا و ساحل پیچیدگی زیادی دارد و اگر 

بخواهیم یک ماموریت کامل انجام دهیم...

به گزارش زمان ، محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه گفت: در 
سال 91 فردی دستگیر شد که در سال 9٦ دوباره دستگیر شد،  
این فرد همان کسی است که می گویند دو تن طال خریداری 

کرده است.  1023
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سرمقاله
شرایط خلیج فارس در آستانه وضعیت قرمز؛

تأثیر مثبت واقع گرایی
 بر دیپلماسی

نگاه روز
فرمان مبارزه

 با محتکران کاالها

معافیت پتروشیمی های پاک از 
پرداخت عوارض آالیندگی  

باید توجه داشت که شرایط آینده حاکم بر روابط 
و مناسبات درونی اعضای شورای همکاری خلیج 
فارس، با همه تغییراتی که ممکن است در ابعاد 
چیزی  نمی تواند  خود  درذات  اما  دهد،  رخ  آن 
باشد که طی تقریبا ۳۸ سال  از وضعیتی  جدا 
گذشته بر آن شورا حاکم بوده. کشورهای شمال 
و جنوب خلیج فارس به هر دلیل و بنا به دالیل 
متعدد تاریخی، هویتی و سیاسی، نه می توانند و 
نه ظرفیت آن را دارند که به متحدانی استراتژیک 
و راهبردی برای یکدیگر تبدیل شوند. این یک 
رویا شبیه آلیس در سرزمین عجایب است.روابط 
ایران و همسایگان عربش، همراه با پیچیدگی های 
و  جذاب  بسیار  دارد  که  حیرت آوری  و  عجیب 
در عین حال عمیقاً دلهره آور شده، یا در آستانه 
تحلیل گران،  برای  جذاب  است  گرفته  قرار  آن 

دلهره آور بری سیاستمداران! 
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2 متین مسلم 

11مریم فکری 

2/3 میلیارد دالر سرمایه خارجی 
شد جـذب  کوچک  صنـایع  در 

رهبر معظم انقالب تاکید کردند:  لزوم تهیه نقشه راه اقتصاد کشور

 مردم باید احساس آرامش و ثبات کنند

معاون وزیر صنعت خبر داد:

نشریه اکونومیست در تفسیری با اشاره به دیدار امروز رئیس 
جمهوری آمریکا با رئیس جمهوری روسیه درهلسینکی فنالند 
نوشت: ناقوس مرگ برای سیاستهای غرب در منزوی ساختن 

روسیه کم کم به صدا در می آید.
ازایرنا، این هفته نامه انگلیسی می  به گزارش زمان به نقل 
نویسد: 4 سال پیش در اجالس سران ›گروه 20‹ در استرالیا، 
پوتین‹  ناگهان‹والدیمیر  که  بود  نشده  تمام  اجالس  هنوز 
این اجالس  از  را  رئیس جمهور روسیه تصمیم گرفت خود 
منفک کند.پائیز 2014 بود که جنگ در شرق اوکراین باال 
گرفته بود و همزمان ›گروه 20‹ در استرالیا تشکیل جلسه 
داده بود. سران کشورهای غربی حاضر در اجالس استرالیا به 
پوتین بی اعتنایی کردند.او قبال از‹گروه ۸‹بیرون انداخته شده 
بود. › باراک اوباما‹ رئیس جمهور قبلی آمریکا روسیه را‹طرد 
شده‹ خطاب کرده بود. دوربین های تلویزیونی صحنه ای از 
پوتین را شکار کردند که در سالن ناهارخوری اجالس استرالیا 
تنها نشسته است و همچون یک بچه مدرسه ای از کالس 
بیرون افتاده دارد به تنهایی ناهار می خورد.ناگفته نماند که 
است؛  تغییر کرده  بسیار  مواضع روسیه  تاکنون  زمان  آن  از 
پوتین  گذشته  هفته  یک  همینطور.درطول  هم  زمان  البته؛ 
میزبان صفی طویل از رهبران جهان بوده است.مسکو امروز /
یکشنبه/ میزبان دیدار نهایی فوتبال جام جهانی 201۸ است.

رئیس  ترامپ‹  ›دونالد  با  فنالند  هلسینکی  در  امروز  پوتین 
آستانه چهارمین  در  دو  این  کند.  دیدار می  آمریکا  جمهور 
سالگرد سقوط یک فروند هواپیمای خطوط هوایی مالزی بر 
فراز شرق اوکراین در سال 2014، رو در روی هم قرار می 
گیرند.ترامپ خواستار بازگرداندن روسیه به ›گروه ۸‹ است. 
ناقوس مرگ برای سیاستهای غرب در منزوی ساختن روسیه 
کم کم به صدا در می آید. ›آندری کورتونوف‹ رئیس شورای 
روابط بین الملل روسیه‹دراین باره می گوید:‹ در هلسینکی 

یک عدم تقارن وجود دارد. برای روسیه این اجالس فی نفسه؛ 
یک موفقیت است‹.از تجلی نمادها در هلسینکی بگذریم، هیچ 
کس در روسیه توقع ندارد که از دل این اجالس، دستاوردهایی 
فوق العاده درخشان استخراج شود. بلکه برعکس؛ بیشتر مردم 
در سوریه هلسینکی را ادامه دیالوگهای نیمه تمام رها مانده 
سالهای اخیر میان آمریکا و روسیه می دانند. یقینا مخاطرات 
کار فراوان است امااین به نفع آمریکا هم خواهد بود کانالهایی 
که برای مدیریت کردن خطرات وجود داشته است را احیا کند.

این عمدتا بستگی به این دارد که ترامپ در این باره احساس 

مسئولیت کند.بی تردید، نشست رو در رو پشت یک میز با 
تا  است  پوتین  برای  فرصت  بهترین  آمریکا؛  جمهور  رییس 
برای خودش یک اعتبار جهانی بخرد. پوتین به خصوص اگر 
در گفت وگوهایش با ترامپ دائما بر روی اشتباهات ›اوباما‹ 
انگشت تاکید بگذارد؛ حتما یک گوش شنوای دلسوز در ترامپ 
پیدا خواهدکرد.به خصوص اگر او دائما در این گوش اشتباهات 
و  روسیه  که  عمیق‹  حالت‹وضعیت  های  دسیسه  را؛  اوباما 
آمریکا را همواره در حالت دعوا و مخاصمه با هم نگاه می دارد 
را و نیز شگردهای رسانه های خبرپراکن را زمزمه کند؛ این 

گوش حتما شنوا خواهد بود. دیدار ترامپ- پوتین فقط چند 
روز بعد از اجالس سران ›ناتو‹ برگزار می شود. در اجالس هفته 
گذشته سران ناتو در بروکسل؛ ترامپ بشدت حرص متحدان 
اسمی خود را درآورد و آنها را از خود رنجاند. منتها در همان 
اجالس؛ ترامپ قطعنامه پایانی را که لحنی تند علیه روسیه 
بکار برده بود و به آلمان هم که خود را وابسته به گاز روسیه 
کرده است زهر چشم نشان داد؛ نیز امضا کرد.حاال ترامپ اگر 
در هلسینکی هم بر سر پوتین داد بزند، بشدت مایه تعجب 
خواهد بود.در هلسینکی؛ محور گفت و گوها تقریبا مشخص 

است که چیست. این محورها می تواند اعم از، دخالت روسیه 
در انتخابات آمریکا؛ سوریه، اوکراین و موضوع کنترل سالح 
باشد.در مورد موضوع کنترل سالح؛ دو طرف از اینکه‹پیمان 
مهم نیروهای هسته ای میان بردمصوب سال 19۸7‹ نقض 
شده است ناراحت اندومی خواهند که این پیمان زنده بماند.دو 
طرف همچنین از بابت نقض شدن ›پیمان کاهش سالحهای 
جدید استراتژیک‹ مصوب 2010 هم ناراحت اند و مایل اند که 
در هلسینکی مقدمات کار برای از سرگیری مذاکرات در این 
زمینه چیده شود. مهلت اعتبار این پیمان سال 2010 است. 
گفت  محورهای  سایر  بود.  فوق  موضوع  محور,  ترین  راحت 
هلسینکی  در  است.روسیه  و دشوار  العاده خطیر  فوق  گو  و 
یک بار دیگر نارضایتی اش را از گسترش بی رویه ناتو ابراز 
خواهد کرد.روسیه ضمنا ناراحتی اش را از بابت اینکه روسای 
ناتو در  جمهور گرجستان و اوکراین در اجالس اخیر سران 
داد.پوتین سخت  نشان خواهد  داشتند هم  بروکسل حضور 
کنجکاو خواهد بود بداند نظر ترامپ در مورد اوکراین چیست.

اگر ترامپ آنطور که قبال هم مطرح کرده است؛ الحاق کریمه 
از شادی در  به خاک روسیه را به رسمیت بشناسد؛ پوتین 
پوست خود نخواهد گنجید. البته رئیس جمهور آمریکا قانونا 
این حق را ندارد که در هیچ قالب رسمی یک چنین چیزی 
را به رسمیت بشناسد.به همان ترتیب؛ روسیه هم می داند 
به تحریمهای روسیه  نیز  را  ترامپ  پای  که کنگره سرانجام 
کشانده است. منتها پوتین دوست دارد بداند که ضمانت اجرایی 
این تحریمها تا کجاست. یک مسئله مهم دیگر؛ موضوع فروش 
سالح روسیه به شرکای آمریکا به خصوص هند و ویتنام است. 
پوتین عالقمند است نظر ترامپ را در این زمینه هم جویا شود.

محور مهم گفت وگوها؛ موضوع سوریه خواهد بود.ترامپ همچون 
متحدان منطقه ای اش شامل اسرائیل وکشورهای حاشیه ›خلیج 

)فارس(‹ خواستار آن است که ایران از سوریه خارج شود. 

آید درمی  صدا  به  وسیه  ر برابر  در  غرب  های  سیاست  مرگ  ناقوس 

روند دریافت ارز دولتی به واردکنندگان کاال تغییر کرده و از این به بعد 
به  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  تخصصی  دفاتر  عامل  بانک  جای  به 
واردکنندگان  به  ارز  تخصیص  با  ارتباط  در  تصمیم گیری  مرجع  عنوان 

براساس اولویت عمل می کنند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، با تغییر شرایط دریافت ارز دولتی بنا بر 
از این به بعد دفاتر زیرمجموعه  تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مجوز  صدور  خصوص  در  تصمیم گیری  مرجع  عنوان  به  وزارتخانه  این 
ترتیب دیگر  تا بدین  فعالیت می کنند  ارز دولتی  با تخصیص  ارتباط  در 
و  خودرو  صنایع  نگیرد.دفتر  صورت  عامل  بانک های  سوی  از  روند  این 
نیرو محرکه، دفتر صنایع ماشین سازی و تجهیزات، دفتر صنایع غذایی، 
دارویی و بهداشتی. دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی، دفتر صنایع نساجی 
و پوشاک، دفتر صنایع برق و الکترونیک و دفتر صنایع معدنی به عنوان 
به عنوان صادرکننده  تجارت  و  وزارت صنعت، معدن  زیرمجموعه  دفاتر 
آگاه در  منبع  تعیین شدند.یک  ارز دولتی  با تخصیص  ارتباط  در  مجوز 
سازمان توسعه تجارت ایران در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به صحبت های 
وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر توقف روند ثبت سفارش هایی که 
وزیر  تصمیم  بنابر  کرد:  اظهار  است،  گرفته  قرار  کار  دستور  در  تاکنون 
به  وزارتخانه  این  زیرمجموعه  تخصصی  دفاتر  تجارت  و  معدن  صنعت، 
عنوان مرجع صدور مجوز در ارتباط با تخصیص ارز دولتی جهت واردات 
کاال تعیین شدند و واردکنندگان ملزم هستند جهت دریافت ارز از این 
براساس  تومانی   4200 ارز  تخصیص  داد:  ادامه  کنند.وی  اقدام  مسیر 

تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  تخصصی  دفاتر  کاالیی  اولویت بندی 
صورت می گیرد و پس از آن با معرفی درخواست کنندگان به بانک های 

عامل فرآیند تامین ارز وارداتی انجام می شود.
واردکننده  شده  انجام  سفارش  ثبت  از  پس  گذشته  در  وی،  گفته  به 
چه  که  می داد  تشخیص  مربوطه  بانک  و  می کرد  مرجع  عامل  بانک  به 
این  که  است  در حالی  این  قرار می گیرد،  ارز  دریافت  اولویت  در  کسی 
روند تغییر کرده و از این به بعد مرجع تشخیص، دفاتر تخصصی وزارت 
از  یک  کدام  که  می کنند  تعیین  و  هستند  تجارت  و  معدن  صنعت، 

متقاضیان باید در اولویت قرار گیرند.

مجتمع های پتروشیمی که جلو آالیندگی  را بگیرند از پرداخت عوارض یک 
درصد معاف می شوند.

حفاظت  سازمان  فراگیر  پایش  مدیرکل  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
محیط زیست اظهار کرد: این سازمان در دوره های مالیاتی سه ماهه بر اساس 
نتایج پایش خروجی آالیندگی واحدهای پتروشیمی و پاالیشگاهی فهرست را 
به سازمان مالیاتی کشور اعالم می کند و درصورتی که واحد رفع آلودگی کند، 
موضوع به سازمان امور مالیاتی اعالم و آن صنعت از شمول پرداخت عوارض یک 
درصد خارج می شود.شینا انصاری افزود: بر اساس ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش 
افزوده که سال 1۳۸7 به تصویب رسید، واحدهای پتروشیمی و پاالیشگاهی 

ماهیتا آالینده تلقی شده اند.وی افزود: براین اساس نام این واحدها خود به خود 
در فهرست صنایع آالینده قرار می گیرد و برای دیگر واحدهای تولیدی صنعتی، 
نتایج  براساس  مالیاتی سه ماهه  سازمان حفاظت محیط زیست در دوره های 
پایش خروجی، فهرست را به سازمان مالیاتی کشور اعالم می کند و واحدهای 
مشمول باید یک درصد از فروش خود را تحت عنوان عوارض آالیندگی پرداخت 
کنند.انصاری ادامه داد: درباره واحدهای پتروشیمی و پاالیشگاهی برای خروج 
از فهرست صنایع آالینده، به بررسی کارشناسی و پایش نیاز است که ازسوی 
معاونت های نظارت و پایش ادارات کل استان ها یا از طرف آزمایشگاه های معتمد 
انجام می شود و درصورتی که  از طریق پایش خوداظهاری، بررسی  استان ها 
واحد رفع آلودگی کند موضوع به سازمان امور مالیاتی اعالم و آن صنعت از 
شمول پرداخت عوارض یک درصد خارج می شود.مدیرکل پایش فراگیر سازمان 
حفاظت محیط زیست تاکید کرد: این موضوع می تواند به عنوان یک ابزار تشویقی 
برای صنایع نفت به شمار می آید تا به جای پرداخت عوارض آالیندگی برای 
بهبود سیستم های کنترل آلودگی خود مثال احداث و بهینه سازی سیستم های 
تصفیه فاضالب یا نصب و ارتقای فیلتراسیون دودکش و مدیریت پسماندهای 
ویژه یا نصب سامانه های پایش آن الین اقدام کنند.وی عنوان کرد: در الیحه 
قانون مالیات بر ارزش افزوده که هم اکنون در کمیسیون های تخصصی مجلس 
شورای اسالمی در درست رسیدگی است، تفکیک صنایع نفت از سایر صنایع 
برداشته شده و همه واحدهای تولیدی صنعتی بر مبنای پایش خروجی خود و 
احراز آالیندگی و بسته به شدت، نوع و مدت آلودگی، باید 1,۵ درصد مالیات به 

ماخذ فروش پرداخت کنند.

شرایـط دریافت ارز دولـتی تغییـر کرد معافیت پتروشیمی های پاک از پرداخت عوارض آالیندگی  

به گزارش زمان  ، حضرت آیت اهلل خامنه ای دیروز در نشستی که با دعوت ایشان از رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت برگزار شد، شرط اصلی موفقیت در همه عرصه ها را برخورداری از »روحیه قوی، انگیزه، 
شجاعت و عزم راسخ« دانستند و افزودند: همه مدیران دولتی باید در مقابل مشکالت با تحرک بیشتر و با احساس مسئولیت مضاعف عمل کنند.رهبر انقالب اسالمی، تیم اقتصادی دولت را میاندار و محور اصلی 

کار و تحرک در کشور خواندند و همه دستگاهها را به هماهنگی با آن فراخواندند.
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کالم  نور

انهدام یک تیم تروریستی
 در نودشه 

نیروی زمینی سپاه پاسداران  قرارگاه نجف اشرف 
تیم  انهدام یک  از  انقالب اسالمی در اطالعیه ای 
تروریستی در منطقه مرزی نودشه استان کرمانشاه 

عصر روز شنبه خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا ، دراطالعیه قرارگاه نجف 
اشرف نیروی زمینی سپاه آمده است: در پی نفوذ یک 
تیم تروریستی ضد انقالب از منطقه مرزی نودشه در 
استان کرمانشاه برای انجام اقدامات خرابکارانه و ضد 
امنیتی، این تیم توسط رزمندگان دالور قرارگاه نجف 
نیروی زمینی سپاه مورد شناسایی و تعقیب قرار گرفته 
و مقارن عصر روزشنبه در یک درگیری به طور کامل 
منهدم شد.این اطالعیه می افزاید: در این درگیری سه 
تروریست به هالکت رسیده و یک تروریست دیگر به 
شدت زخمی شد. همچنین یکی از نیرو های بسیجی 
بومی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.در این اطالعیه 
بر اشراف اطالعاتی و آمادگی همه جانبه رزمندگان 
نیروی زمینی سپاه و دیگر نیروهای امنیتی حاضر 
در منطقه برای مقابله با هرگونه عرض اندام گروهک 
های ضد انقالب و معاند تاکید شده است.این اطالعیه 
می افزاید: در این عملیات موفق مقادیر قابل توجهی 
سالح، مهمات و تجهیزات از تروریست ها کشف و 

ضبط شد.

رنو و پژوسیتروئن در صورت ترک 
ایران، باید غرامت دهند

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: 
پژو  و  رنو  ویژه  به  اروپایی  شرکتهای خودروسازی 
سیتروئن در صورتی که قراردادها را فسخ و ایران را 

ترک کنند، باید به ایران غرامت بپردازند.
اسدی کرم  علی  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
خارجی  خودروسازی  شرکتهای  داشت:   اظهار 
موظفند براساس تعهداتی که به سازمان گسترش 
ایران خودرو  و  یا شرکتهای سایپا  ایران  نوسازی  و 
دارند، عمل کنند و در صورتی که این خودورسازان 
یک جانبه، اجباری یا اختیاری ایران را ترک کنند، 
به منزله فسخ قراردادهای دو جانبه یا چند جانبه 
است و از نظر حقوقی در دادگاه های بین المللی برای 
جمهوری اسالمی ایران ایجاد حق کرده و شرکتهای 
یا  غرامت  پرداخت  به  ملزم  خارجی  خودروسازی 
خسارت یا جبران خسارت به هر شیوه ممکن هستند.

وی بانک های متوسط و کوچک اروپایی را روزنه امید 
کوچکی برای حفظ قراردادها دانست و افزود: براساس 
گزارشهایی که از مقامات اروپایی برای استمرار حضور 
در بازار خودرویی ایران به گوش می رسد این احتمال 
وجود دارد که فرانسه و سایر کشورهای اروپایی بتوانند 
از طریق بانک های متوسط و کوچک تبادالت بانکی 
خود با ایران را انجام دهند که این مسئله خود مانع 
فسخ یک جانبه قراردادهای خودرویی و ترک کردن 
ایران توسط رنو و پژو سیتروئن یا سایر برندهای 
خودروسازی خارجی است.وی در عین حال خروج 
برندهای خودروسازی فرانسوی از بازار ایران را دارای 
آثار قیمتی دانست و افزود: وقتی به بازار خودرویی 
یک شرکت خودروسازی خارجی کاالیی عرضه نشود 
الجرم موجودی واردکنندگان و خودروسازان به تدریج 
به اتمام رسیده و کمبود عرضه به بازار و باال بودن 
تقاضا موجب افزایش شدید قیمتها می شود.این عضو 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بخش دیگری 
از این گفت وگو گفت: بازار خودرویی کشور عالوه بر 
آنکه به »واردات« وابسته است به نوسانات ناپایدار نرخ 
ارز هم به سرعت واکنش نشان داده و قیمتها افزایشی 
می شود. البته نباید فراموش کرد مشتری خودروهای 
خارجی مشتریانی هستند که دستشان به دهانشان 
می رسد و از پس افزایش قیمتها برمی آیند.اسدی کرم 
خاطرنشان کرد: برای کاهش آثار منفی توقف واردات 
رنو و پژو سیتروئن به بازار خودرویی کشور باید توسط 
تیم اقتصادی دولت و مدیران خودرویی کشور تدابیر 
سایر  با جایگزین شدن  تا  اندیشیده شود  ویژه ای 
برندهای با کیفیت داخلی از افزایش تقاضا در بازار 
خودرو جلوگیری شده و نیاز مردم به موقع تامین 
شود و  تا جایی که اطالع دارم شرکتهای خودروسازی 

داخلی توان تولید و جایگزینی دارند.

کشف جاسوس سایبری
 در خاورمیانه

 مرکز مدیریت راهبردی فضای تولید و تبادل اطالعات 
ریاست جمهوری نسبت به حمله یک گروه جاسوسی 
نام »بیگ بنگ« که منطقه  با  پیشرفته  سایبری 

خاورمیانه را هدف قرار داده است، هشدار داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، در چند هفته گذشته، 
جاسوسی  گروه  یک   Check Point امنیتی  تیم 
کشف  را  پیشرفته(  سایبری  تهدید  )گروه   APT
کرده است که حمالتی را علیه نهادهایی در سراسر 
خاورمیانه، انجام داده است.مرکز مدیریت راهبردی 
افتای ریاست جمهوری در این باره اعالم کرد: این 
حمالت با ارسال ایمیل های فیشینگ به اهداف انجام 
می شود که ایمیل ها حاوی یک فایل پیوست آرشیو 
self-extracting و شامل دو فایل است: یک سند 
 Word سند  مخرب.  اجرایی  فایل  یک  و   Word
قربانی را منحرف می کند تا بدافزار در پس زمینه 
که  حمالت  این  اصلی  شود.هدف  نصب  سیستم 
BigBang نام گرفته است، هنوز مشخص نیست، اما 
واضح است که مهاجم پس از جمع آوری اطالعات، 

مرحله دوم حمالت را آغاز خواهد کرد.

خبر

شرایط خلیج فارس در آستانه ٔ وضعیت قرمز؛
تأثیر مثبت واقع گرایی بر دیپلماسی

متین مسلم 

مناسبات  و  روابط  بر  حاکم  آینده  شرایط  که  داشت  توجه  باید 
تغییراتی  همه  با  فارس،  خلیج  همکاری  شورای  اعضای  درونی 
که ممکن است در ابعاد آن رخ دهد، اما درذات خود نمی تواند 
چیزی جدا از وضعیتی باشد که طی تقریبا ۳۸ سال گذشته بر 
آن شورا حاکم بوده. کشورهای شمال و جنوب خلیج فارس به 
نه  سیاسی،  و  هویتی  تاریخی،  متعدد  دالیل  به  بنا  و  دلیل  هر 
استراتژیک  متحدانی  به  که  دارند  را  آن  نه ظرفیت  و  می توانند 
و راهبردی برای یکدیگر تبدیل شوند. این یک رویا شبیه آلیس 
در سرزمین عجایب است.روابط ایران و همسایگان عربش، همراه 
و  بسیار جذاب  دارد  پیچیدگی های عجیب و حیرت آوری که  با 
در عین حال عمیقاً دلهره آور شده، یا در آستانه آن قرار گرفته 
سیاستمداران!  بری  دلهره آور  تحلیل گران،  برای  جذاب  است 
حاکم  سنگین  جو  نشان دهنده  اما  پرآزار،  و  متناقض  حسی 
وجود  همسایه اش.  عربی  پایتخت های  و  تهران  میان  فضای  بر 
بحران و اختالف میان کشورهای همسایه در دنیای دیپلماسی 
خلیج فارس  و  عربی  خاورمیانه  بحران زده  منطقه  در  به خصوص 
الزاماً پدیده بعید و عجیبی نیست. اتفاقاً وجود این گونه اختالفات 
بخش جدایی ناپذیر از تنوع زیستی در این منطقه فوق استراتژیک 
ایران  پیرامونی  محدوده  در  اکنون  آن چه  اما  می رود.  شمار  به 
به شدت  است  وضعیتی  می گذرد  اش  جنوبی  همسایگانش  و 
نگران کننده که به هیچ پدیده قبل از خود شباهتی ندارد. البته 
برخی تحلیل گران پوزویستی معتقدند اعراب جنوب خلیج فارس 
نیستند  ایران، مجموعه واحد و یکسانی  با  برخورد  دست کم در 
هم  آن قدر  وضع  داد.  قرار  جبهه  یک  را  آن ها  همه  نمی توان  و 
خود  استدالل  در  تحلیل گران  این  نیست.  بد  می شود  گفته  که 
شورای  عضو  دیگر  شش  از  عضو  دو  عمان  و  قطر  به  مشخصا 
با  خوبی  نسبتا  روابط  که  می کنند  اشاره  فارس  خلیج  همکاری 
ایران دارند. اما این نظر ازیک گسست ذاتی بسیار مخاطره آمیزی 
رنج می برد که موجب می شود در مدل سازی هندسه سیاسی-

با  یکدیگر،  از  عربی  دولت های  فاصله  ابعاد  منطقه،  دیپلماتیک 
میزان نزدیکی احتمالی شان به ایران یکسان فرض گرفته می شود. 
به همان  دور شوند  یکدیگر  از  آن ها  اعتبار که هرچقدر  این  به 

نسبت به تهران نزدیک خواهند شد. 
نه  است.  اشتباهی  بسیار  محاسباتی  فرض  این  که  واضح  پر 
سنت و تاریخ روابط عربی-ایرانی، نه تحوالت دنیای دیپلماسی 
مدرن و نه کانون های سیاسی-امنیتی شکل گرفته جدید اجازه 
کما  نمی دهد.  مطلقا  را  معکوسی  مناسبات  چنین  شکل گیری 
دیگر شورای همکاری  با سه عضو  قطر  روابط  بحران  در  این که 
یعنی عربستان، بحرین و امارات به وضوح مشاهده شده و می شود 
که از تقریبا یک سال پیش میزان نزدیکی قطری ها به ایران مطلقا 
تناسبی با میزان فاصله گرفتن آن ها از عربستان و دیگر متحدان 
این خالء گذرا  منافع خود  در چارچوب  ندارد. دوحه  قبلی شان 
را در کانسپت سیاسی- امنیتی - دیپلماتیکی فراتری که اتفاقا 
فصل  و  حل  زیادی  حد  تا  نبود  آن  شکل گیری  به  مایل  تهران 
کرد، یعنی ایاالت متحده. به همین دلیل فکر می کنم از وجود 
)البته  تهران حداکثر می تواند  اعراب،  درونی  این کشمکش های 
باشد  بتواند( نوعی بهره برداری تاکتیکی-دیپلماتیکی داشته  اگر 
نتیجه  اگر  بهره برداری  این  استراتژیکی.  سرمایه گذاری  یک  تا 
ظرفیت  به  توجه  با  باشد،  همراه  هم  نسبی  موفقیت  با  و  بدهد 
موفقیت  به خودی خود یک  عربی،  منطقه  در  ایران  دیپلماسی 
آینده  شرایط  که  داشت  توجه  باید  می شود.  تلقی  تهران  برای 
حاکم بر روابط و مناسبات درونی اعضای شورای همکاری خلیج 
دهد  رخ  آن  ابعاد  در  است  ممکن  که  تغییراتی  همه  با  فارس، 
و  نیزمواضع  و  خود  درذات  اما  بود(  خواهد  این گونه  حتما  )که 
نمی تواند چیزی  از آن، مسلماً  ناشی  اکت های سیاسی خروجی 
جدا از وضعیتی باشد که قبال و طی تقریبا ۳۸ سال گذشته بر 
آن شورا حاکم بوده. حداقل در ارتباط با ایران که این گونه خواهد 
بود. کشورهای شمال و جنوب خلیج فارس به هر دلیل و بنا به 
دالیل متعدد تاریخی، هویتی و سیاسی، نه می توانند و نه ظرفیت 
آن را دارند که به متحدانی استراتژیک و راهبردی برای یکدیگر 
تبدیل شوند. این یک رویا شبیه آلیس در سرزمین عجایب است. 
روابط  برای شکل گیری چنین  این میان خواست یک طرف  در 

رویایی و استراتژیکی امکان تحقق ندارد.
به  نزدیک  بسیار  ارشد  سیاسی  مقام  یک  ابوطالبی  حمید   
خود  تویئتری  صفحه  در  پیش  روز  چند  روحانی  رئیس جمهور 
و  راهبردی  زمانی  روابِط کشورها  نوشت: »در سیاست خارجی، 
استراتژیک است که هر دو طرف آن را استراتژیک بدانند، آن را 
استراتژیک بخوانند و در تعامالت به گونه ای استراتژیک نسبت به 
هم اقدام نمایند«. معلوم نیست منظور این مشاور سیاسی ارشد 
حسن روحانی به چه کشور یا محور سیاسی ست، اما او در توئیت 
خود ادامه داده: »نمی توان به صورت یک طرفه  و بدون توافق و 
اعالم رسمی طرف مقابل، روابط با کشورها را ویژه و استراتژیک 
اعالم نمود«. به نظر می رسد نکته بسیار درست و منطقی است. 
با این اوصاف تهران باید راهی برای ترمیم روابط و مناسبات خود 
با اعراب پیدا کند. قطر، عمان و کویت )به ویژه عمانی ها( شاید 
روزنه مناسبی برای این کار باشند. اما همکاری احتمالی تهران 
با آنها باید فارغ از نوع، شکل و ماهیت روابطی باشد که این سه 
کشوربا متحدان دیروز و فردای خود در شورای همکاری خلیج 
فارس دارند. در تحلیل نهایی باید قبول کرد ادامه این وضع نه 

تنها پرضرر که به شدت مخاطره آمیز شده است.
   matinmos@gmail.com

موسسات اعتباری 20 درصد سپرده های بانکی 
را جذب کرده اند

گفت:  الحجج  ثامن  موسسه  دادگاه  در  مرکزی  بانک  بازرس 
موسسات مالی اعتباری 20 درصد کل سپرده های بانکی کشور 

در سال های 1۳91 و 1۳92 را جذب کرده اند.
در  یکشنبه  روز  صدیقی  رضا  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده موسسه مالی اعتباری ثامن 
الحجج در دادگاه کیفری یک استان تهران اظهار داشت: اقتصاد 
کشور ما بانک محور است و بانک ها سپرده های مردم را جذب 

می کنند.
 برخی موسسات نیز مانند ثامن الحجج این سرمایه ها را از چرخه 
تولید خارج می کردند.وی توزیع سود نامتعارف از سوی موسسه 
ثامن الحجج را یکی از مصادیق حیف و میل اموال سپرده گذاران 
دانست و گفت: پرداخت تسهیالت با کمترین سود به برخی افراد 
از سوی این موسسه ضربه سنگینی به سپرده گذاران زده است.

خبر

رهبر معظم انقالب اسالمی،با تأکید بر توانایی 
با  اقتصادی  مشکالت  از  عبور  برای  کشور 
برخورداری از روحیه انقالبی و مجاهدت، کار 
و  و همکاری  مسئوالن  شبانه روزِی  تالش  و 
همراهی آحاد مردم، شرایط و الزامات استمرار 
پیشرفت و حرکت پر شتاب به سمت اهداف 

را بیان کردند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، حضرت آیت 
اهلل خامنه ای دیروز در نشستی که با دعوت 
ایشان از رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت 
همه  در  موفقیت  اصلی  شرط  شد،  برگزار 
عرصه ها را برخورداری از »روحیه قوی، انگیزه، 
افزودند:  و  دانستند  راسخ«  عزم  و  شجاعت 
همه مدیران دولتی باید در مقابل مشکالت 
مسئولیت  احساس  با  و  بیشتر  تحرک  با 
مضاعف عمل کنند.رهبر انقالب اسالمی، تیم 
اقتصادی دولت را میاندار و محور اصلی کار 
و تحرک در کشور خواندند و همه دستگاهها 
را به هماهنگی با آن فراخواندند.ایشان شرط 
دیگر غلبه بر تنگناها را ارسال تصویری مقتدر 
دولت  تصویر  افزودند:  و  برشمردند  دولت  از 
در چشم مردم باید تصویری توانا، کارآمد و 
تالشگر باشد، زیرا نفس تالشگری برای مردم 
انقالب  رهبر  است.  امیدوارکننده  و  جذاب 
اسالمی همچنین صداوسیما و دستگاههای 
از  درست  تصویر  انتقال  به  را  تبلیغاتی 
اقدامات دولت توصیه کردند و افزودند: البته 
بیان انتقادهای منطقی اشکالی ندارد، ضمن 

اینکه بخش عمده ای از تصویرسازی درست 
است،  به عملکرد مسئوالن  وابسته  از دولت 
یعنی مسئوالن باید به میان مردم، کارگران 
و صنایع بروند و از نزدیک با آنها ارتباط برقرار 
مقتدرانه  با  اهلل خامنه ای  آیت  کنند.حضرت 
توصیف کردن مواضع رئیس جمهور کشورمان 
در اروپا افزودند: نشان دادن اقتدار در مقابل 
است  الزم  امری  امریکایی ها  بویژه  بیگانگان 
انجام  باید بهنگام، صریح و قاطع  و این کار 
شود.»دنبال کردن جدی کارها با استفاده از 
امکانات و توانایی های کشور« سفارش دیگر 
رهبر انقالب اسالمی به مسئوالن بود.ایشان 
موظفند  اروپایی  طرف های  البته  افزودند: 
تضمین های الزم را در خصوص برجام بدهند 
اما نباید اقتصاد کشور به این موضوع گره زده 
و معطل آن شود.حضرت آیت اهلل خامنه ای با 
تأکید بر »لزوم گسترش روزافزون دیپلماسی 
موارد  به جز  افزودند:  خارجی«،  ارتباطات  و 
با  کشور  روابط  امریکا،  همچون  معدودی 
شرق و غرب باید هر چه بیشتر تقویت شود و 
تحرک عملیاتی و هدفمند دیپلماسی افزایش 
یابد.رهبر انقالب اسالمی در ادامه به بیان چند 
توصیه و راهکار برای حل مشکالت اقتصادی 
با  اقتصاِد  راه  »نقشه  تهیه  پرداختند.ایشان 
ثبات« را الزم دانستند و افزودند: اگر نقشه 
راه اقتصاد تهیه شود، مردم و فعاالن اقتصادی 
تکلیف خود را خواهند دانست و با احساس 
خواهند  دولت  کمک  به  آرامش  و  ثبات 

شتافت.»تقویت بخش خصوصی« و »ضرورت 
دیگر  توصیه  دو  متخلفان«  با  قاطع  برخورد 
در  بود.ایشان  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
همین زمینه به نمونه هایی از تخلفات برخی 
دستگاهها و افراد در مسائل اخیر سکه و ارز 
اشاره و تأکید کردند: باید با متخلفان در هر 
سطحی که هستند برخورد شود.رهبر انقالب 
اسالمی دستور رئیس جمهور برای برخورد با 
تخلفات در واردات خودرو را خوب خواندند 
پیگیری  باید  دستورها  این  البته  افزودند:  و 
شود تا به نتیجه مطلوب برسد.ایشان »اشراف 
و اعمال قدرت دولت بر مبادالت مالی برای 
و  قاچاق  نظیر  از عملیات مخرب  جلوگیری 
با اشاره به  پولشویی« را ضروری دانستند و 
ارز  از  استفاده  در  انجام شده  تخلفات  برخی 
دولتی گفتند: باید با سامانه های مربوط و یا 
مقررات قانونی جلوی چنین تخلفات آشکاری 
گرفته شود.»جدی گرفتن سیاستهای اقتصاد 
مقاومتی«، »اقدام بهنگام و عالج واقعه قبل از 
با فساد« محورهای  وقوع« و »مبارزه واقعی 
بعدی مورد تأکید رهبر انقالب اسالمی در این 
نشست بود.ایشان با تأکید بر اینکه در مبارزه 
با مفاسد ابتدا باید با فساد و عنصر متخلف 
برخورد و سپس به طور شفاف اطالع رسانی 
شود، گفتند: البته مسئله برخورد با مفاسد در 
وهله اول به عهده مسئوالن دستگاهها است و 
پس از آن باید موضوع به قوه قضاییه واگذار 
شود.حضرت آیت اهلل خامنه ای، »حرف زدن 

رودرروی مسئوالن با مردم و بیان شرایط« را 
الزم دانستند و خاطرنشان کردند: مشکالت را با 
مردم در میان بگذارید و ضمن ارائه اقدامات خود، 
نقشه دشمن را برای آنها تبیین کنید.ایشان در 
پایان گفتند: جداً معتقدم دولت به شرط انجام 
اقداماِت الزم، خواهد توانست بر مشکالت فائق 
آید و توطئه های امریکا را ناکام بگذارد.در این 
جلسه، آقای روحانی رئیس جمهور خطاب به 
رهبر انقالب اسالمی گفت: همه تالش خود را 
به کار می بندیم تا نکاتی را که بیان فرمودید، 
عملیاتی و اجرایی کنیم. رئیس جمهور با اشاره 
از  مردم  کردن  نگران  برای  تالش دشمن  به 
آینده و ایجاد انتظارات تورمی، افزود: با وجود 
همه تالشهای روانی و اقتصادی دشمنان ایران، 
درآمدهای ارزی و ریالی کشور در سه ماهه اول 
امسال بیش از سه ماهه اول سال قبل بوده و 
در بخش عمرانی 22 برابر سال قبل اعتبارات 
الزم تخصیص داده و تأمین شده است.آقای 
روحانی با تأکید بر اینکه برخی مسائل همچون 
با  ارتباطی  بانکی و نقدینگی،  اشکاالت نظام 
تحریم و فشارهای خارجی ندارد و از گذشته 
وجود داشته است، به برنامه دولت برای حل 
این مسائل اشاره کرد و گفت: حل این مسائل 
عالی  شورای  اساسی  دستورکارهای  جزو 
دولت  اقتصادی  ستاد  و  اقتصادی  هماهنگی 
است.رئیس جمهور همچنین هماهنگی کامل 
قوا و دستگاهها برای خنثی کردن توطئه های 

امریکایی ها را ضروری دانست.

کردند:  تاکید  انقالب  معظم  رهبر 
لزوم تهیه نقشه راه اقتصاد کشور

 مردم باید احساس آرامش و ثبات کنند

و  توان  تمام  گفت:  کشور  وزیر  منطقه ای  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
توجه دولت تدبیر و امید به مسائل معیشتی مردم و رفع مشکالت اقتصادی آنها است.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا، بابک دین پرست افزود: دولت در راستای بهبود وضعیت 
اجرای  است.او  کشور  سطح  در  تمام  نیمه  های  طرح  اتمام  پیگیر  مردم  معیشتی 
از  یکی  را  است  انقالب  معظم  رهبر  تاکید  مورد  که  مقاومتی  اقتصاد  های  سیاست 
دستور کارهای جدی دولت در راستای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، رفع بیکاری 
را  جمهوری  رئیس  تاکید  مورد  موارد  از  یکی  ادامه  در  دانست.وی  اشتغال  ایجاد  و 
و  دانست  اساسی  قانون   44 اصل  اجرای  راستای  در  دولتی  های  شرکت  واگذاری 
بخش  به  کشور  در  اقتصادی  بنگاه  پروژه   429 کشور  وزارت  های  پیگیری  با  گفت: 
خصوصی واگذار شده که از این تعداد هشت پروژه مربوط به استان کرمانشاه است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور با اشاره به اینکه امسال 
وارد چهلمین سال حیات جمهوری اسالمی شدیم، گفت: براساس برنامه ریزی های 
در  فجر  دهه  در  تومان  میلیارد  هزار   92 با  مقاومتی  اقتصاد  طرح   ۳01 شده  انجام 
بهبود وضعیت  برای  بر تالش همه مدیران  افتتاح می شود.معاون وزیر کشور  کشور 
اقتصادی کشور تاکید کرد و افزود: باید امسال تو دهنی جدی به همه دشمنان که 
برای ایجاد مشکالت برای مردم و کشور تالش می کنند، بزنیم.وی یادآوری کرد که 
باید با وحدت و همبستگی از این شرایط سخت عبور کنیم و نگذاریم دشمن برای 

ملت ایران مشکل ایجاد کند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش بر لزوم طراحی و تدوین یک سناریوی دقیق و کامل 
برای مقابله با تهدیدات منطقه ای و فرامنطقه ای تاکید کرد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی 
به  ارتش  دریایی  نیروی  داشت:  اظهار  نداجا  اشتر  مالک  نهمین جشنواره  در  ارتش 
واسطه رزم در سطح، زیرسطح، هوا و ساحل پیچیدگی زیادی دارد و اگر بخواهیم 
یک ماموریت کامل انجام دهیم، خواهیم فهمید که نیروی دریایی ارتش یک نیروی 
و  فناوری  امروز در حال سبقت  دنیای  این که  بر  تاکید  با  است.وی  تجهیزات محور 
و  تکنولوژی  از  می خواهیم  ما  اگر  کرد:  خاطرنشان  زمینه هاست،  تمام  در  اطالعات 
فناوری روز دنیا عقب نمانیم، دیگر سبک های قدیمی پاسخگو نیست و امروز طرح 
اشراف می تواند به منزله یک سناریوی دقیق و کامل در برابر هر نوع تهدید منطقه ای 
و فرامنطقه ای موثر باشد تا بتوانیم به واسطه آن بدانیم در چه نقطه ای قرار داریم و 
چه اقداماتی را باید انجام دهیم تا از آمادگی رزمی و توانایی هایمان مطلع شویم و 
بتوانیم بهترین تصمیم را در سخت ترین شرایط بگیریم.امیر خانزادی در پایان طرح 
اشراف را پیشانی نیروی دریایی دانست و تصریح کرد: همه مسئولین طرح اشراف در 
اگر  باشند؛ زیرا  باکفایت ترین کارکنان  بهترین و  از  باید  نیروی دریایی  تمام مناطق 
علم کافی در این زمینه نداشته باشند، باعث می شود با ارائه آمار اشتباه تمام طرح و 
برنامه هایی که سلسله مراتب فرماندهی برای باال بردن توان و آمادگی رزمی تصویب 

می کنند را دچار اشتباه کنند.

 اولویت اول دولت ؛ توجه 
به مسائل معیشتی مردم 

لزوم تدوین سناریویی دقیق
 برای مقابله با تهدیدات

 

موضوعات  نباید  که  کرد  تاکید  انتظامی  نیروی  فرمانده 
اجتماعی به موضوعات امنیتی بدل شود.

اشتری  حسین  سردار  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
معاونان،  فرماندهان،  تخصصی  نشست  چهاردهمین  در 
مدیران و روسای پلیس پیشگیری ناجا که دیروز در ستاد 
مرکزی ناجا برگزار شد، اظهار کرد: اشراف اطالعاتی پلیس 
اشراف  ما  که  هر چقدر  واقع  در  و  کند  پیدا  افزایش  باید 
و  بینی  پیش  قدرت  قطعا  دهیم  افزایش  را  اطالعاتی مان 
اینکه  بیان  با  یافت.اشتری  ارتقاء خواهد  نیز  ما  پیشگیری 
شود،  امنیتی  اجتماعی،  موضوعات  که  دهیم  اجازه  نباید 
آزادی هم در  به حمداهلل  و  داریم  پویایی  ما کشور  گفت: 
این کشور هست و بر خالف اینکه می گویند آزادی نیست 
همه گروه ها آزادی دارند و به همین دلیل ما نباید بگذاریم 
باید  بلکه  برود؛  امنیتی شدن  به سمت  اجتماعی  اتفاقات 
دهیم.فرمانده  افزایش  را  اجتماعی مان  پیشگیری  قدرت 
بیشتر  اینکه  بیان  با  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  ناجا 
در  انتظامی  نیروی  مجموعه  در  پاسخگویی  و  کار  حجم 
پلیس  تقویت  امسال  کرد:  اظهار  است،  پیشگیری  پلیس 
به  توجه  با  و  ناجاست  در  ما  اولویت های  جزء  پیشگیری 
باید بگویم که مردم بیشترین تعامل را  گستردگی پلیس 
افتخارمان  ما  اینکه  بیان  با  دارند.وی  پیشگیری  پلیس  با 
خدمتگزاری به مردم است، گفت: وظیفه ناجا ارائه بهترین 
خدمات با سرعت و دقت باال به مردم است. هیچ سازمانی 
نیست که به اندازه نیروی انتظامی به مردم ارائه خدمات 
ما  پاسگاه های  و  کالنتری ها  در  تنها  که  طوری  به  بدهد؛ 
بیش از ۳0 میلیون خدمت به شهروندان ارائه شده است.

فرمانده ناجا بر ضرورت به روزرسانی تجهیزات در نیروی 
انتظامی تاکید کرد و افزود: تاکید ما این است که خدمات 

ما باید از طریق فناوری های روز به مردم ارائه شود و ما باید 
متمایل  پیشرفته  روش های  به سمت  سنتی  روش های  از 
شویم.وی با تاکید بر اینکه پلیس از هر ابتکار عمل و طرح 
اظهار کرد: موضوع دیگری که  استقبال می کند،  جدیدی 
و  است  مشاوره  مراکز  تقویت  بگیرد  قرار  توجه  مورد  باید 
از  بیش  یعنی   9۸ سال  پایان  تا  باید  که  دارم  تاکید  من 
کالنتری ها  اکثر  در  مشاوره  مراکز  دیگر  نیم  و  سال  یک 
فعال شود؛ چرا که دیده اید که مراکز مشاوره چطور بیش 
از 70 درصد پرونده های ارجاعی به این مراکز را منجر به 
اشاره  با  ادامه  در  ناجا  است.فرمانده  کرده  سازش  و  صلح 
به ویژگی های یک رئیس کالنتری گفت: رئیس کالنتری 
رئیس  چنین  ما  و  باشد  محل  معتمد  و  مردم  امین  باید 
کالنتری می خواهیم کما اینکه چنین روسایی را نیز داریم.

وی با تاکید بر اینکه تعداد پرونده های تشکیل شده برای ما 

پرونده ها  تمامی  به  ما  گرچه  کرد:  تصریح  نیست،   افتخار 
جرم  که  است  این  ما  برای  افتخار  اما  می کنیم  رسیدگی 
کمتری رخ دهد و مردم با رعایت قانون و بر اساس شرع و 
باشیم.فرمانده  عرف کاری کنند که زندگی بهتری داشته 
از  تاکید کرد و گفت: منظور  نیز  ناجا بر ضرورت آموزش 
آموزش تنها معاونت تربیت و آموزش ناجا نیست بلکه تمام 
از نظر آموزشی و حرفه ای به یک سطح  باید  ناجا  اجزای 
دهیم. ارتقاء  را  آموزش هایمان  بتوانیم  و  برسند  مطلوب 

سردار اشتری درباره طرح آمایش ایستگاه های بازرسی نیز 
افراد داخل آنها  باید تجهیز شوند و  این ایستگاه ها  افزود: 
افراد آموزش دیده باشند. امسال اعتبارات پلیس پیشگیری 
بیشتر از قبل است و من امیدوارم که با توجه به وضعیت 

موجود بتوانیم این اعتبارات را بگیریم.

فرمانده ناجا: نباید موضوعات اجتماعی امنیتی شود



دوشنبه 25  تیر 1397                                                                                                                                                                                                     شماره 3804 3
اخبار

قابلیت نفوذ در سامانه های کنترل از راه دور

رئیس سازمان پدافند غیرعامل: هر سامانه ای که از راه دور کنترل شود 
امکان دسترسی و نفوذ دیگران در آن وجود دارد.

به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما؛ سردار غالمرضا جاللی در همایش 
ملی فرصت ها و چالش های هوشمندسازی افزود: یکی از روند های جهانی 
تلفیق فناوری سایبری در تمام حوزه های زندگی است و این تلفیق باعث 
شده امروزه نتوان حوزه ای را بدون علم سایبری تصور کرد.وی گفت: امروزه 
همه وسایل قدیمی در یک خانه از یخچال تا روشنایی هم به سیستم های 
هوشمند مجهز شده اند و در بیرون از خانه هم با شهر هوشمند مواجه 
هستیم که همه چیز در آن با فناوری در ارتباط است.جاللی افزود: در 
حوزه سالمت هم تمام تجهیزات تشخیصی، مراقبتی و درمانی هوشمند 
شده اند و در صنایع و کارخانجات هم اغلب فناوری هوشمند کار را پیش 
می برد.وی گفت: نمی توان در برابر فناوری سد ایجاد کرد و به طور معمول 
سرعت پیشرفت فناوری بیشتر از سرعت واکنش دولت ها به فناوری است، 
ما همواره با هجوم فناوری های جدیدی مواجه هستیم که تهدید ها و 

فرصت های آن ها را شناسایی نکرده ایم.

نصب۱۸هزاردوربین روی لباس وعینک ماموران 
پلیس تاپایان سال

 رئیس پلیس پیشگیری ناجا با اشاره به نصب 1۸ هزار دوربین روی لباس 
و عینک مأموران پلیس، از نوسازی ناوگان خودرویی این پلیس خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سردار محمد شرفی با حضور در جمع 
خبرنگاران توضیحاتی را درباره خدمات جدید این پلیس و همچنین 
دوربین های البسه ماموران ارائه کرد.وی گفت: واگذاری وظایف غیر ضروری 
کالنتری ها به بخش خصوصی و برون سپاری آن به دیگر نهادها از جمله 
اهدافی بود که در پلیس پیشگیری آن را دنبال کردیم و در همین راستا 
هفت مورد از وظایف به دفاتر پلیس+10 واگذار شد و حدود 1۳ فعالیت 
دیگر هم که ضرورتی برای انجام آن در پلیس پیشگیری و کالنتری ها وجود 
نداشت به نهادهای دیگر واگذار شد.رئیس پلیس پیشگیری ناجا افزود: به 
عنوان مثال در حال حاضر طرحی در تهران اجرا شده که دیگر برای مفقود 
شدن گذرنامه، گواهینامه و ... نیازی به مراجعه به کالنتری و دریافت نامه 
از کالنتری وجود ندارد بلکه می توانند به همان دستگاه مورد نظر مانند 
سازمان ثبت احوال مراجعه کرده و درخواست خود را ثبت کنند و آنجا از 
طریق سامانه استعالم های الزم انجام خواهد شد.شرفی درباره راه اندازی 
مراکز مشاوره در کالنتری ها نیز خاطرنشان کرد: در سراسر کشور حدود 
1۸00 کالنتری داریم که در 700 کالنتری ایستگاه های مشاوره دایر است. 
در ۳00 کالنتری این مراکز تا پایان سال دایر خواهد شد و برای مابقی آن 
نیز تا پایان سال آینده برنامه ریزی های الزم را انجام خواهیم داد.رئیس 
پلیس پیشگیری ناجا درباره نصب دوربین روی لباس ماموران پلیس نیز 
گفت: همانطور که گفتم ۵000 دوربین در سراسر کشور و به ویژه در مراکز 
استان های تهران خراسان رضوی و اصفهان روی لباس ماموران پلیس 
نصب شده است.وی با بیان اینکه هدفگذاری ما نصب 1۸ هزار دوربین تا 
پایان امسال است، اظهار کرد: برخی از این دوربین ها نیز با توجه به اینکه به 
شکل آزمایشی روی لباس ها نصب شده بود مورد آسیب شناسی قرار گرفته 
و مشکالت آنها استخراج شد. در همین راستا نیز نسبت به نصب دوربین 
بر روی عینک یا لباس ماموران اقدام خواهد شد تا مشکلی در کیفیت آن 

وجود نداشته باشد.

راه اندازی سامانه ارزی محصوالت و 
خدمات فناوری کشور 

با  کشور  فناوری  خدمات  و  محصوالت  ارزی  سامانه 
هدف تحت پوشش قرار دادن کلیه فرآیندهای اجرایی و 
عملیاتی خدمات ارزی فعاالن فناوری اطالعات کشور در 

بستر خدمات الکترونیکی راه اندازی شد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، خدمات ارزی این سامانه 
به دو گروه، سازمانهای دولتی و حاکمیتی و  شرکت ها و 
کسب و کارهای نوپا )startup( اختصاص دارد و فعالیت 
ها، حوزه های خدماتی و محصوالت مختلف در این حوزه 
را شامل می شود.شبکه های اطالعاتی، بازاریابی دیجیتال 
، خدمات مشاوره کارشناسان خارجی، خدمات کارشناسی 
در نصب و راه اندازی و آموزش تجهیزات، نظارت بر نصب 
و راه اندازی، تست و تعمیر دستگاه های اعزام شده به 
خارج،  استفاده از شبکه خدمات رایانه ای اینترنتی و 
اجاره دستگاه های مرتبط، اسناد طراحی و مهندسی، 
حق لیسانس و دانش فنی و نرم افزار از جمله فعالیت 
ها و حوزه های خدماتی و محصوالتی است که مشمول 
ارایه خدمات ارزی این سامانه می شوند.درصورت استفاده 
از سایر عناوین مشابه در معرفی خدمات و محصوالت، 
بررسی و تشخیص مشمول بودن خدمات ارزی متقاضی، 
با نظر کمیته های تخصصی و نظرات کارگروه های 
کارشناسی خواهد بود.متقاضیان برای دریافت این خدمات 
http:// در مرحله اول باید از طریق سامانه اینترنتی

nasr.irannsr.org برای ثبت نام اقدام کرده و پس از 
دریافت پیامک تایید ثبت نام، در مرحله دوم برای تکمیل 
پرونده الکترونیکی باید اطالعات و اسناد هویتی و ثبتی، 
تجاری خدمات و محصوالت ارزی و اطالعات پروفرمای 
خود را ثبت و تصاویر درخواست شده را ارسال کنند.اعالم 
نظر قطعی نتایج پس از بررسی از طرف کارگروه خدمات 

ارزی به متقاضیان اعالم می شود.

دیدار مقامات آمریکا و کره شمالی 
مقامات آمریکا و کره شمالی دیروز یکشنبه در دهکده 
مرزی مابین دو کره دیدار کردند.به گزارش زمان به نقل 
ازمهر، مقامات آمریکایی و کره شمالی با هدف بازگرداندن 
بقایای اجساد نظامیان آمریکایی در جنگ کره در سال 
های 19۵0 تا 19۵۳ به آمریکا، با یکدیگر دیدار کردند.

این دیدار دیروز یکشنبه در دهکده مرزی میان دو کره 
انجام شده است.انجام مذاکرات آمریکا و کره شمالی، در 
چارچوب توافقاتی است که رهبران دو کشور در نشست 
سنگاپور انجام داده بودند.این نشست در حالی برگزار شد 
که پس از آخرین سفر »مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا 
به پیونگ یانگ، اختالفاتی میان آمریکا و کره شمالی پدید 
آمد.مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا روزهای جمعه و 
شنبه )۶ و 7 ژوئیه( در پیونگ یانگ، پایتخت کره شمالی، 
مذاکرات فشرده ای با کیم یونگ چول، رئیس پیشین 
سازمان اطالعاتی این کشور، انجام داد. کیم از افراد نزدیک 

به کیم جونگ اون، زمامدار کره شمالی است.

خبرخبر

 91 سال  در  گفت:  قضاییه  قوه  سخنگوی 
فردی دستگیر شد که در سال 9۶ دوباره 
دستگیر شد،  این فرد همان کسی است که 
می گویند دو تن طال خریداری کرده است. 
با  است که  فرد همان حمید مظلومی  این 
همکاری فرزندش محمدرضا مظلومی خرید 

و فروش عمده ارز و سکه داشته است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، غالمحسین 
محسنی اژه ای روز یکشنبه در صد و بیست  
و هشتمین نشست سخنگوی قوه قضاییه با 
عذرخواهی از وقفه طوالنی مدت در برگزاری 
جلسات، به خاطر کسالت و مریضی درباره 
واردات غیرقانونی خودروهای لوکس گفت: 
برخی وزارتخانه ها در آن زمان مدعی شدند 
که این فرد با آنان همکاری داشته است و 
انجام  را  اقدام  این  آنان  نظر  با  که  گفتند 
دادند و حتی این موضوع را مکتوب کردند.

به گفته اژه ای، موضوع از سوی پلیس به 
گونه ای مطرح شد که این فرد دو تن سکه 
ایشان  از  که  حالی  در  است  داشته  همراه 
گرفته  ای  سکه  هیچ  فعلی  بازداشت  در 
نشده است.وی افزود: برخی مسئوالن منکر 
تخلفات در حوزه واردات خودروهای لوکس 
رئیس  ورود  و  تحقیقات  از  بعد  اما  بودند 
امروز خود دولت  جمهوری مشخص شد و 
مسئوالن  برخی  ناحیه  از  که  دارد  اذعان 
کردن  وارد  زمینه  در  غیردولتی  و  دولتی 
غیرقانونی خودروهای لوکس، تخلف صورت 
گرفته است. در این حوزه اولین نهادی که 
و  بود  بازرسی کل کشور  وارد شد سازمان 
در گزارش دوم، گزارش تخلفات را تکمیل 
این  در  لحظه  این  تا  البته  گفت:  کرد.وی 
مورد از ناحیه وزارت صنعت یا نهاد ریاست 
جمهوری هنوز چیزی به طور رسمی به قوه 
قوه  است.سخنگوی  نشده  منعکس  قضاییه 
قضاییه تصریح کرد: درباره تلفن های همراه 
احضار  افرادی  و  شد  انجام  اقداماتی  نیز 
برخی  هستند؛  بازداشت  افرادی  و  شدند 
شرکت ها پلمب هستند و اسناد و مدارک 
بزرگ  تخلف  چند  نشانگر  آمده  دست  به 
خصوص  در  گفت:  ای  اژه  است.محسنی 
داریم.  ارز و سکه دو سه مشکل دیگر هم 
بانک  طرف  از  که  است  این  موضوع  یک 
مرکزی یا وزارت صنعت یا دستگاه مربوطه 
دیگر، به برخی کاالهای غیر ضرور این ارز 

شرایط  این  در  است.  شده  داده  تخصیص 
باید  باید از ذخیره ارزی صیانت کنیم،  که 
ثبت سفارش  که  افرادی  که  باشیم  مراقب 
می کنند، چه کاالهایی را می خواهند وارد 
کنند.وی گفت: مردم به حق انتظار دارند در 
این شرایط با متخلفان و مفسدان اقتصادی 
روشن  صورت  به  و  شود  برخورد  شدت  با 
بگیرند،  قرار  جریان  در  مردم  هم  شفاف  و 
بنابراین مسائل را با مردم در میان می گذاریم 
و قوه قضاییه سریعتر برخورد خواهد کرد.

مهم  موضوعات  جمله  از  داد:  ادامه  وی 
بحث تخلفات ارزی و سکه و واردات برخی 
کاالها از جمله تلفن همراه و ورود برخی از 
غیرقانونی  و  متخلفانه  صورت  به  خودروها 
کرد:  تصریح  قضاییه  قوه  اول  است.معاون 
دستور  قبل  هفته  سه  قضاییه  قوه  ریاست 
داد تا چند شعبه ویژه برای رسیدگی هر چه 
سریعتر این پرونده ها اختصاص یابد؛ پس از 
رسیدگی در دادسرا قضات شجاع و مطمئن 
این  ارزی در دادگستری  به مسائل  و آشنا 
پرونده ها را رسیدگی کنند.محسنی اژه ای 
تخلفات  موضوع  به  تهران  دادسرای  گفت: 
موضوعی  هر  برای  و  کرده  ورود  اقتصادی 
شد  قرار  است.  شده  تعیین  ویژه  بازپرس 
دادستان کل کشور نیز نظارت بیشتر داشته 
باشد و کمک کند.وی ادامه داد: دادستانی 
وزارت  مثل  ربط  ذی  های  دستگاه  از  کل 
مرکزی،  بانک  و  بازرگانی  وزارت  و  اقتصاد 
در  را  اطالعات  سریعتر  چه  هر  خواسته 
دهند.معاون  قرار  تهران  دادسرای  اختیار 

موضوعات  از  دیگر  یکی  قضاییه  قوه  اول 
مهم که مورد تاکید رهبر انقالب هم است 
و  عنوان  قضاییه  قوه  ای  رسانه  تقویت  را 
اظهارکرد: مرکز رسانه قوه قضاییه چهار تا 
پنج کارگروه تشکیل داد و در هر کارگروه 
به  رسانه  مسائل  به  آشنا  و  خبره  افراد  از 
امیدواریم در آینده نه  کار گرفته است که 
موضوع  این  در  خوبی  تحول  دور  چندان 
تاکید  با  قضاییه  قوه  شود.سخنگوی  ایجاد 
بر نظارت و بررسی برخی نهادها در زمینه 
شد  می  بررسی  باید  گفت:  سفارش،  ثبت 
شرکتی که قصد واردات کاال داشته است آیا 
اصال سابقه ای برای واردات یک کاال داشته 
ارز  میلیون  چند  و  بیست  برادر  دو  نه.  یا 
برای واردات کاغذ گرفتند اما اصال سابقه ای 
در خصوص واردات کاغذ نداشته اند.معاون 
اول قوه قضاییه اظهار داشت: موضوع دیگر 
سال  در  که  روزها  این  در  شده  داده  روی 
91 هم شاهد رخ دادنش بودیم، این است 
بازار که نه صراف هستند و  افرادی در  که 
نه کارشان این است در خرید و فروش ارز 
افزود:  اند.وی  داشته  فعالیت  زیاد  مبالغ  با 
رخ  تحقیقات  اساس  بر  افراد  این  از  برخی 
داده مشخص شد که اصال صرافی ندارند اما 
مبالغ سنگینی خرید و فروش ارز داشته اند 
و در ورود و خروج ارز دخیل هستند؛ برخی 
که  می کنند  ادعا  و  شدند  دستگیر  آنان  از 
بانک مرکزی فعالیت داشتند. با هماهنگی 

این  کرد:  تصریح  قضاییه  قوه  اول  معاون 
افراد مدعی هستند بانک مرکزی سیاستی 

این  بانک مرکزی  با هماهنگی  ما  و  داشته 
کار را کرده ایم؛ اما هنوز معلوم نیست این 
مشخص  اصال  و  نه  یا  است  درست  ادعا 
نیست به همان ضابطه ای که قرار بوده کار 
انجام شده است.اژه ای درباره حکم دیوان 
خودروهای  تعرفه  درباره  اداری  عدالت 
 4۵ تا  تعرفه  قبال  داشت:  اظهار  خارجی 
شد.  اضافه  درصد   90 تا  بعد  و  بود  درصد 
برخی افراد شکایت کردند که دیوان عدالت، 
موقت  دستور  مصوبه  اجرای  توقف  برای 
نظر  عمومی  هیات  هنوز  افزود:  وی  داد. 
نکردند  عجله  که  دلیل  یک  و  است  نداده 
عمال  خودرو  ورود  که  است  این  خاطر  به 
قضاییه  قوه  است.سخنگوی  شده  منتفی 
مقامات  به  تابعیت   2۵00 اعطای  درباره 
ایرانی و اینکه آیا قوه قضاییه وارد شده است 
اما  از موضوع بی اطالع هستم  یا نه گفت: 
بار توضیح دادم.  درباره دوتابعیتی ها چند 
دولت  کارمند  که  کسانی  ما،  قانون  نظر  از 
هستند حق داشتن تابعیت مضاعف ندارند. 
اژه ای ادامه داد: وزارت اطالعات گفته که 
قبال نیروی دوتابعیتی داشته است که تذکر 
برکنارشان کردند و درحال  از کار  و  دادند 
کرد:  اضافه  وی  ندارند.  تابعیتی  دو  حاضر 
هیات تحقیق و تفحص گفته که دوتابعیتی 
وارد شده  داریم و دادستان کل کشور هم 
قضاییه  قوه  به  گزارش  دانم  نمی  االن  اما 
در  قضاییه  قوه  نه.سخنگوی  یا  است  آمده 
پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به 
اخاللگران  قانون مجازات  آیا  فعلی،  شرایط 
در نظام اقتصادی که مصوب دهه ۶0 است، 
این  که  دارم  اعتقاد  گفت:  دارد،  کارآیی 
دارد  کارایی  مجازات،  تعیین  نظر  از  قانون 
اما مصادیق و تعیین موضوع در این قانون 
باید به روز باشد. اژه ای افزود: نظر شخصی 
من این است که زمان جنگ، آیین دادرسی 
در  معتقدیم  ما  االن  و  دارد  را  خود  خاص 
هستیم  آمریکا  با  سنگین  اقتصادی  جنگ 
در  اقتصادی هستیم،  به جنگ  قائل  اگر  و 
لحاظ آیین دادرسی باید، یک آیین دادرسی 
مختص شرایط خاص داشته باشیم. از حیث 
و  ابالغ  و  احضار  نحوه  در  دادرسی  آیین 
رسیدگی، باید با شرایط زمان منطبق باشد 
و از این نظر باید قانون مبارزه با اخاللگران 

بازنگری شود.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد:

مردم منتظر برخورد با متخلفان و مفسدان اقتصادی هستند

آگهی ابالغ وقت دادرسی
کالسه پرونده :4/240/97

شعبه چهارم شوای حل اختالف شهرستان جوانرود
خواهان: محسن بشارتی  فرزند حسن

خوانده:مسعودخورشیدوند   فرزند: علی حسین
خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبه بطرفیت خوانده فوق تقدیم که به این 
شعبه ارجاع شده است و برای تاریخ 1۳97/۵/۳0 ساعت 10 وقت رسیدگی تعیین 
شده است .لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این آگهی به وی ابالغ 
می شود در وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود. نامبرده می تواند تا روز جلسه به 

این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
دبیر شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم صغری پوریوخت فرزند

/خانم  آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  کارگر   علیرضا  خانم  آقای/  خواهان 
صغری پوریوخت ابراهیم – کبری – رقیه – اسماعیل  ومهری همگی جلیلوند به  
خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
چهارباغ  بخش  عمومی  دادگاه  اول  97099۸۳0۵7۳007۸۶شعبه  کالسه  پرونده 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ 97/7/29ساعت 1۳:00تعیین که حسب دستور دادگاه 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   7۳ ماده  موضوع  طبق 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و دروقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
 تاریخ انتشار:97/4/2۵

متصدی امور دفتری دادگاه شعبه اول دادگاه عمومی بخش چهارباغ  غالمرضا عظیمیان

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی پژو 20۶ مدل ۸7 با شماره پالک 71۳ ص۳۵ ایران ۸2 با 
شماره موتور 141۸7017229 و شماره شاسی NAAp0۳ED۸۸j009721بنام 

سارا پارسا مهر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشند
 بابل 

آگهی مزایده نوبت اول
سرخرود  عمومی  دادگاه  مدنی  احکام  اجرای  کالسه9700۸۵  پرونده  حکایت  به   
محکوم علیها حمیدرضا و علیرضا و فهیمه همگی زین گنجه در حق فرزانه زین 
گنجه با وکالت سمیه. عبیری  محکوم است به فروش ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی در آن به مساحت 490 مترمربع مزایده در مورخه97,۵,7 ساعت 10 
الی 11 ۵ روز قبل از تاریخ مزایده جهت کسب اطالعات بیشتر به دفتر اجرا مراجعه 
نمایند مزایده از قیمت پایه شروع و کسانی برابر ماده 129 پیشنهاد نمایند برنده 
مزایده خواهد شد و همچنین 10 درصد مبلغ اعالمی آن فی المجلس برابر ماده 
129 قانون مذکور مابقی آن ظرف مدت یک ماه اخذ خواهد شد و یک هفته پس از 
برگزاری مزایده و عدم وصول اعتراض به آن پس از پرداختن کامل مبلغ پیشنهادی 
انتقال اموال صورت خواهد گرفت و چنانچه برنده مزایده باقی مانده بهای انواع را 
ظرف مدت یک ماه تعیین شده نپردازد سپرده و پس از کسر هزینه مزایده به نفع 
دولت ضبط خواهد شد در پرونده کالسه9700۸۵ ملک واقع در سرخرود خیابان 
امام رضا کوچه الله بهار 2۳ بازدید و گزارش را اعالم میدارد پالک ثبتی ۵2۶ فرعی 
با بنای احداثی و مساحت  از ۳۶ اصلی عبارت است شش دانگ یک قطعه زمین 
باقیمانده  به  متر  به طول۵0,19  زیر شماال   و مشخصات  با حدود  مترمربع   490
۳۶ شرقا به طول 2۵ متر به کوچه موجود ۶ متری جنوبا به طول7۵,1۵ متر به 
باقیمانده ۳۶ اصلی غربا به طول های 40,19متر به باقیمانده ۳۶ اصلی و۶0,۵. متر  
پالک ۳۶۸فرعی  در پالک مذکور یک واحد ساختمان مسکونی به صورت همکف 
و با اسکلت بلوکی با زیربنای تقریبی 11۵ متر مربع احداث شده که شامل سالن 
امتیاز آب  باشد دارای  بهداشتی می  اتاق خواب آشپزخانه و سرویس  پذیرایی دو 
و برق و گاز می باشد ضمناً از ضلع شرق به عمق یک متر دارای عقب نشینی می 
باشد نظریه کارشناسی با عنایت به موارد مطروحه و نظر به موقعیت مکانی پالک و 
لحاظ نمودن جمیع جهات در امر ارزیابی ارزش شش دانگ پالک ثبتی ۵2۶ فرعی 

از ۳۶ اصلی با بنای احداثی جمعا به مبلغ4۳00000000 ریال تعیین می گردد 
منشی اجرای احکام مدنی دادگاه بخش سرخرود

 آگهی احضار متهم
 نظر به شکایت آقای اسماعیل ولی پور فرزند رمضان با وکالت آقای شهرام احمدی 
در  نامشروع  ازطریق  مال  تحصیل  بر  دائر  اسکندر  فرزند  گنجی  مهناز  خانم  علیه 
بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  شعبه  این  در  9۶0۸10مطروحه  کالسه  پرونده 
غیر قابل دسترس بودن متهم فوق امکان ابالغ احضاریه به وی وجود نداشته لذا 
به استناد ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه های 
کثیراالنتشار درج میگردد تا متهم فوق ظرف یک ماه پس از انتشار به همراه مدارک 
و یا گواهان خود جهت رسیدگی به اتهام منتسبه خویش در این شعبه حاضر گردد 

در صورت عدم حضور این شعبه غیابا  اتخاذ تصمیم خواهد نمود 
سید مجتبی برهانی بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان نور

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

خواهان آقای/ خانم بنیاد مستضعفان استان البرز  دادخواستی به طرفیت خوانده 
آقای /خانم صدراهلل خراسانی به  خواسته مطالبه اجرت المثل اموال و قلع و قمع 
کالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  ید  خلع  و  مستحدثات 
وقت  و  ثبت  چهارباغ  بخش  عمومی  دادگاه  اول  97099۸۳0۵7۳007۸2شعبه 
طبق  دادگاه  دستور  حسب  که  10:00تعیین  97/7/22ساعت  مورخ  رسیدگی 
موضوع ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و دروقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. تاریخ انتشار:97/4/2۵
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه اول دادگاه عمومی بخش چهارباغ  غالمرضا عظمیان

آگهی مزایده نوبت دوم 
اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی سرخرود محکوم علیه سید محمد رضوی فرزند 
محکوم  سهم  بابت  ریال  مبلغ۶00000000  پرداخت  به  است  محکوم  سید حسین 
لهما و پرداخت مبلغ ۳00000000ریال بابت سود حاصله از دوران مشارکت یعنی 
از تاریخ۸۸,12,1۵ الی 92,9,29و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ92,10,2۵ تا 
زمان پرداخت و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل اجرایی در حق محکوم 
له علی دودانگه و عباس میگانی  و مبلغ ۵ درصد بعنوان  نیم عشر در حق دولت با 
توجه به توقیف مال لذا نظر به انجام مراحل کارشناسی مال توقیفی از طریق مزایده در 
تاریخ97,۵,۸ ساعت 10 الی 11 ۵ روز قبل از تاریخ مزایده جهت کسب اطالعات بیشتر به 
دفتر اجرای مراجعه نمایند مزایده از قیمت پایه شروع به کسانی برابر ماده 129 پیشنهاد 
نمایند برنده مزایده خواهد شد و همچنین 10درصد مبلغ اعالمی ان فی المجلس برابر  
ماده 129 قانون مذکور و مابقی ان ظرف یکماه اخذ خواهد شد و یک هفته پس از 
برگزاری مزایده و عدم وصول اعتراض به ان پس از پرداختن کامل پیشنهادی انتقال 
اموال صورت خواهد گرفت و چنانچه برنده مزایده باقیمانده بهای اموال را ظرف مدت 
یکماه تعیین شده نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد 
شد 9۶0449  اجرای ملک مورد نظر در روستای حاجیکال بازدید گزارش را به شرح زیر 
اعالم می دارد پالک ثبتی1۳۳۳,۵7,1,1۶ اصلی به مساحت79,۳09 مترمربع و حدود. 
و  مشخصات زیر می باشد شماال به طول4۵,14 متر به جاده فریدونکنار محمودآباد شرقا 
به طول 7۵,21متر به باقیمانده پالک ۵7. فرعی  جنوبا به طول0۵,14 متر به کوچه 
شش متری غربا به طول10,21 متر به باقیمانده پالک ۵7 فرعی در پالک مذکور بنای 
احداثی به صورت تجاری مسکونی احداث گردیده که  همکف به صورت تجاری مسکونی 
و طبقه اول به صورت دو واحد مسکونی می باشد مساحت تجاری که مشرف به خیابان 
اصلی می باشد حدود 200 متر مربع و بالکن به مساحت 70 متر می باشد طبقه اول نیز 
دارای دو واحد مسکونی که واحد مسکونی مشرف به خیابان اصلی به مساحت حدود 
170 متر مربع و واحد جنوبی طبقه اول به مساحت 70 متر مربع می باشد سیستم 
گرمایشی بخاری گازی و سرمایشی آن با کلر می باشد ساختمان دارای امتیاز آب و برق و 
گاز می باشد نظریه کارشناسی با عنایت به موارد مطروحه و نظر به موقعیت مکانی پالک 
و همچنین دو بر بودن پالک و امتیازات منصوبه و لحاظ نمودن جمعی جهاد در امر 
ارزیابی ارزش شش دانگ پالک ثبتی 1۳۳۳ فرعی از ۵7 فرعی از یک فرعی از 1۶ اصلی 

با بنای احداثی جمعا به مبلغ9,۵00,000000 ریال تعیین می گردد
 منشی اجرای احکام مدنی دادگاه بخش سرخرود

آگهی مزایده نوبت اول
سرخرود  عمومی  دادگاه  مدنی  احکام  اجرای  کالسه9700۸۵  پرونده  حکایت  به   
محکوم علیها حمیدرضا و علیرضا و فهیمه همگی زین گنجه در حق فرزانه زین 
گنجه با وکالت سمیه. عبیری  محکوم است به فروش ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی در آن به مساحت 490 مترمربع مزایده در مورخه97,۵,7 ساعت 10 
الی 11 ۵ روز قبل از تاریخ مزایده جهت کسب اطالعات بیشتر به دفتر اجرا مراجعه 
نمایند مزایده از قیمت پایه شروع و کسانی برابر ماده 129 پیشنهاد نمایند برنده 
مزایده خواهد شد و همچنین 10 درصد مبلغ اعالمی آن فی المجلس برابر ماده 
129 قانون مذکور مابقی آن ظرف مدت یک ماه اخذ خواهد شد و یک هفته پس از 
برگزاری مزایده و عدم وصول اعتراض به آن پس از پرداختن کامل مبلغ پیشنهادی 
انتقال اموال صورت خواهد گرفت و چنانچه برنده مزایده باقی مانده بهای انواع را 
ظرف مدت یک ماه تعیین شده نپردازد سپرده و پس از کسر هزینه مزایده به نفع 
دولت ضبط خواهد شد در پرونده کالسه9700۸۵ ملک واقع در سرخرود خیابان 
امام رضا کوچه الله بهار 2۳ بازدید و گزارش را اعالم میدارد پالک ثبتی ۵2۶ فرعی 
با بنای احداثی و مساحت  از ۳۶ اصلی عبارت است شش دانگ یک قطعه زمین 
باقیمانده  به  متر  به طول۵0,19  زیر شماال   و مشخصات  با حدود  مترمربع   490
۳۶ شرقا به طول 2۵ متر به کوچه موجود ۶ متری جنوبا به طول7۵,1۵ متر به 
باقیمانده ۳۶ اصلی غربا به طول های 40,19متر به باقیمانده ۳۶ اصلی و۶0,۵. متر  
پالک ۳۶۸فرعی  در پالک مذکور یک واحد ساختمان مسکونی به صورت همکف 
و با اسکلت بلوکی با زیربنای تقریبی 11۵ متر مربع احداث شده که شامل سالن 
امتیاز آب  باشد دارای  بهداشتی می  اتاق خواب آشپزخانه و سرویس  پذیرایی دو 
و برق و گاز می باشد ضمناً از ضلع شرق به عمق یک متر دارای عقب نشینی می 
باشد نظریه کارشناسی با عنایت به موارد مطروحه و نظر به موقعیت مکانی پالک و 
لحاظ نمودن جمیع جهات در امر ارزیابی ارزش شش دانگ پالک ثبتی ۵2۶ فرعی 

از ۳۶ اصلی با بنای احداثی جمعا به مبلغ4۳00000000 ریال تعیین می گردد 
منشی اجرای احکام مدنی دادگاه بخش سرخرود

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
شماره  به  که  درخواستی  بشرح  قاسمعلی      فرزند  جمالزاده  رضا  محمد  آقای  
انحصار  گواهی  صدور  درخواست  گردیده  ثبت  شورا  ،این  حکمی  10۸/97/ش2 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  حمید رضا جمالزاده فرزند محمد 

رضا    به شماره شناسنامه  ۵۶9 صادره از    تنکابن 
   در  تاریخ1/۵/ 97دراقامتگاه دائمی خود شهرستان    تنکابن   بدرود زندگی گفته 

وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
محمد رضا جمالزاده فرزند متوفی

خورشید کبیری مادر متوفی
آنا منصورکیایی همسر متوفی

و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال 

گواهی صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه   دوم  حکمی شورای حل اختالف خرم آبا د
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اسالمشهر، میزبان جشنواره آواها و نواهای رضوی 

نوری- اسالمشهر: سومین جشنواره آوها و نواهای رضوی عصر روز جمعه 
29 تیر ماه در اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسالمشهر برگزار می شود . 

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسالمشهر سید حسن 
حسینی با اعالم این مطلب افزود : به دنبال استقبال پر شور هنر دوستان 
شهرستان از جشنواره سال گذشته خوشبختانه امسال نیز توانستیم میزبانی 

دوره جدید این جشنواره را به دست آوریم .
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان اسالمشهر افزود : در جشنواره 
امسال که سومین دوره برگزاری آن است از ساعت ۳0 : 17 دقیقه روز یاد 
شده یک گروه از جمهوری آ ذربایجان و پنج گروه از استانهای خراسان 
رضوی ، مازندران ، کردستان، آذربایجان و لرستان اجرای برنامه خواهند 
داشت و قبل از اجرای آنان گروه موسیقی سوچال متشکل از هنرمندان 

اسالمشهری نیز قطعاتی را خواهند نواخت .
وی در پایان افزود : در برگزاری این رویداد بزرگ فرهنگی و هنری عالوه بر 
معاونت هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران و 
بنیاد بین المللی امام رضا )ع( در سطح شهرستان نیز فرمانداری شهرستان ، 
شهرداری اسالمشهر، فرماندهی نیروی انتظامی ، انجمن موسیقی شهرستان 

و ... مشارکت دارند .

 افزایش 4 درصدی جابجایی
 کاالهای صادراتی غیرنفتی

مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی از تخلیه و بارگیری 20 میلیون 
تن انواع کاال، رشد 1۵ درصدی صادرات فرآورده های نفتی و افزایش 4 
درصدی جابجایی کاالهای صادراتی غیرنفتی در این بندر طی فصل بهار 

سال جاری خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از واحد اطالعات و اخبار روابط عمومی اداره کل بنادر 
و دریانوردی هرمزگان، »اله مراد عفیفی پور« با اشاره به جدیدترین آمارها 
از وضعیت عملیاتی بندر شهید رجایی، اظهار داشت: در ماه های فروردین، 
اردیبهشت و خرداد سال 97، شاهد تخلیه و بارگیری 19 میلیون و ۵7۸ 

هزار و 7۵1 تن انواع کاالی نفتی و غیر نفتی در این بندر بودیم.
وی حجم عملیات تخلیه و بارگیری کاالهای غیر نفتی را بالغ بر 1۳ میلیون 
اعالم کرد و افزود: همچنین طی این مدت، ۶ میلیون و ۵۳۶ هزار تن فرآورده 

های نفتی در این بندر تخلیه و بارگیری شد.
مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی در ادامه اظهاراتش، حجم 
صادرات کاالهای غیرنفتی در بزرگترین بندر تجاری ایران را ۸ میلیون و 
۸72 هزار و 794 تن اعالم کرد و افزود: این رقم در همسنجی با سال گذشته 

رشد ۳,۸ درصدی داشته است.
عفیفی پور خاطرنشان کرد: طی فصل بهار سال جاری، 724 هزار و 149 تن 
کاالی غیرنفتی از بندر شهید رجایی به عنوان بندر اصلی با استفاده از کشتی 

های کوچکتر به بنادر دیگر منطقه ترانشیپ شد.
این مقام مسئول از ترانزیت بالغ بر یک میلیون و ۳2۳هزار تن و کابوتاژ 9 
هزار و 474 تن کاالی غیرنفتی طی سه ماه نخست سال جاری سخن به 
میان آورد و گفت: طی این مدت، واردات یک میلیون و 77۳ هزار تن از 
اینگونه کاالها در بندر شهید رجایی به ثبت رسید که کاهش ۳0 درصدی 

را نشان می دهد.

 افتتاح طرح توسعه فوالدسازی
 و نورد پیوسته سبا

رئیس  اول  معاون  سفر  پی  در  اصفهان:  بهادری- 
جمهوری به اصفهان چند طرح صنعتی وابسته به فوالد 

مبارکه اصفهان به بهره برداری رسید.
معاون اول رئیس جمهور به همراه وزیر صنعت، معدن 
و تجارت با حضور در کارخانه فوالد سبا در حاشیه 
کارخانه ذوب آهن اصفهان از طرح توسعه این کارخانه 
و چهار پروژه دیگر از جمله نیروگاه 2۵ مگاواتی فوالد 
سبا، کارخانه آهک کلسینه، تصفیه خانه پساب های 
مبارکه  فوالد  گاز  فشار  تقلیل  ایستگاه  و  صنعتی 
افتتاح این پروژه ها دکتر  بهره برداری نمود. در آئین 
این کارخانه  سبحانی مدیرعامل گروه فوالد مبارکه 
را مولود انقالب معرفی نمود و اظهار داشت: کارخانه 
فوالد مبارکه بزرگترین کارخانه تولید ورق های فوالدی 
و آلیاژی در منطقه خاورمیانه و شاخ آفریقا است و 
تولید در آن از مرز صد میلیون تومان گذشت و فعاًل 

ظرفیت ساالنه آن 10/۳ میلیون تن می باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود این شرکت را 
ارزش  افزود:  و  معرفی  سرمایه ای  شرکت  بزرگترین 
این شرکت در بورس ۳0 هزار میلیارد تومان است 
و  از معادن سنگ آهن  باالدست  و هزار شرکت در 
کارخانه های روغن گریس و سه هزار کارخانه در پایین 
دست با ما همکاری می کنند که مجموعاً 4 هزار شرکت 
با ما تعامل دارند و این مجموعه بزرگترین هلدینگ در 
کشور است. سبحانی این شرکت را سهامی عام معرفی 
و اعالم داشت: ۳0 درصد از سهامداران متعلق به سهام 
عدالت، 17 درصد ایمیدرو، 14 درصد آن متعلق به 

شستا و 19/7 درصد به سایرین تعلق دارد.
وی ظرفیت اولیه فوالد سبا را 7۵0 هزار تن فوالد و 
مذاب و 700 تن محصول نهایی اعالم نمود و ادامه 
این  الکتریکی  قوس  کوره  یک  کردن  اضافه  با  داد: 
ظرفیت به 1/۶ میلیون تن رسید و قادر است ورقهایی 
تا ضخامت 1/۵ تا 12 میلیمتر را تولید نماید. دکتر 
سبحانی ظرفیت ها و مزیت های ایجاد شده در فوالد 
سبا را بکارگیری سیستم های به روز و کارآمد دانست و 
اظهار داشت: در مجتمع فوالد سبا از توان تولید مطابق 
با نیاز بازار در نظر گرفته می شود به نحوی که به منظور 
تأمین حداکثری نیاز بازار داخل به ویژه صنایع اولیه و 
پروفیل حدود ۸۵ درصد ظرفیت تولید این واحد به 
تولید ورق های زیر 2 میلیمتر اختصاص می یابد که 
نقش تعیین کننده ای در بازار فوالد کشور دارد. دکتر 
جهانگیری در آئین افتتاح طرح توسعه فوالد سبا ضمن 
تجلیل از مدیران و دست اندرکاران صنعت فوالد اعالم 
از خود شایستگی  داشت: مدیران فوالد در اصفهان 
نشان دادند و انتظار ملت و دولت هم از شما همین 

بود که هم تولید و هم صادرات را افزایش دهید.

خبرخبر

سلیمانی- گلستان: قوانلو،رئیس سازمان صنعت 
معدن وتجارت استان گلستان گفت : اولین جلسه 
کارگروه تنظیم بازاراستان گلستان با حضور اعضای 
جدید در محل سالن جلسات استانداری گلستان 

برگزار گردید.
حسینقلی قوانلو در اولین جلسه کارگروه تنظیم 
بازاراستان گلستان گفت : پس از خروج امریکا از 
برجام و آغاز شرایط جدید برای کشور ، مسئولین 
کشور تصمیم گرفتند تا کارگروه تنظیم بازار استانها 

با ترکیب جدیدی به کار خود ادامه دهد .
به  در شرایط جدید  کارگروه  این   ، وی  گفته  به 
ریاست استانداران در مرکز استان و فرمانداران در 
سطح شهرستانها و با دبیری رئیس سازمان صنعت 
،معدن وتجارت استان و رئیس اداره صنعت ،معدن 
تعزیرات حکومتی  و عضویت  وتجارت شهرستان 
،جهاد کشاورزی ،اطالعات ،اقتصاد ودارائی ، رئیس 

اتاق اصناف مرکز استان وشهرستان ها تشکیل می 
گردد .

قوانلو گفت : روسای کارگروه موظف به برگزاری 
جلسات بصورت مستمر و هفتگی بوده و بر اساس 

ومشکالت  ،مسائل  کارگروه  کالن  های  سیاست 
ونتایج  نمایند  گیری  وتصمیم  بررسی  را  استانی 
بررسی ها وتصمیمات اتخاذ شده را بصورت منظم 
سازمان  در  کارگروه  خانه  دبیر  برای  وهفتگی 

صنعت ،معدن وتجارت استان ارسال نمایند.
وی گفت :طرح های ویژه نظارت وبازرسی که از 
هفته پیش در بخشهای مختلف آغاز شده باهدف 
 . است  شده  بازارایجاد  در  وآرامش  ثبات  ایجاد 
امروز که برخی سوءاستفاده   : تاکید کرد  قوانلو 
بازار وتولید شده ، دولت حمایت از مردم  هادر 
را دستور کار خود قرار داده و به همین منظور 
آرامش  حفظ  هدف  با  بازار  تنظیم  کارگروه  دو 
حقوق  تضییع  از  جلوگیری  جهت  بازار  ثبات  و 
شهروندان و تسهیل و رفع موانع تولید با هدف 
جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی را تشکیل 

داده است.

برگزاری اولین جلسه کارگروه تنظیم بازار گلستان

دادنامه
خواهان :مختار مرادی-فرزند: محمود–مقیم:جوانرود بازارچه مرزی موبایل زمانی   شماره 

تماس 091۸9۳۶21۶9
خوانده :1-شکوفه سنگاشکن  فرزند علی –مقیم: کرمانشاه شهرک معلم چهارراه عطار-

جنب شرکت زمزم  شماره تماس  091947۶7002 -2-داریوش دشتی سرابله فرزند 
ابراهیم )ضامن( مقیم:کرمانشاه خیابان سنجابی-روبروی فروشگاه ایران زمین منزل غفار 

کاکائی 091۸7940۳7۳
خواسته : مطالبه وجه سفته و خسارت تاخیرتادیه

با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح زیر انشاء رای می گردد:
رأی شورا: در خصوص دعوای مختار مرادی بطرفیت شکوفه بنگاشکنو داریوش دشتی 
سرابله)ضامن( بخواسته مطالبه مبلغ سی میلیون نظر به اینکه مستند دعوا سفته شماره 
9۶۳۸7۵ به مبلغ ده میلیون ریال)ضامن( و ۸004۳۸ به مبلغ بیست میلیون ریال  
پرداخت خواسته در حق  به  تعهد  بر  و داللت  توسط خوانده صادرگردیده  است که 
ارایه  ایجاب نماید  خواهان بعنوان دارنده سفته دارد و خواندگان دفاعی که رد دعوا 
ندادهاست لذا به استناد ماده 12۵7 قانون مدنی و مواد 19۸ و ۵22 قانونآیین دادرسی 
مدنی خواندگان به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ 9۶/۸/۵ لغایت زمان اجرای حکم با وصول هزینه دادرسی یک میلیون 
و پانصدوپنجاه هزار ریال و حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه است و ظرف 
مدت بیست روز دیگر پس از آن قابل اعتراض و تجدیدنظر در محاکم حقوقی)عمومی( 

شهرستان جوانرود می باشد.
قاضی شعبه دومشورای حل اختالف شهرستان جوانرود-محمدی

رونوشت حصر وراثت
آقای سیروان زارعی دارای شماره شناسنامه 4499 و شماره ملی ۳7۳0۵۸7171 به 
شرح دادخواست به کالسه 9704۵۳  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان ماهعزار نادری به شناسنامه ۸40 و شماره 
ملی ۵۵۸91701024 در تاریخ ۳0/۶/1۳70 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر:
ملی  شماره  7/1/1۳۳9و  ت  ت   7 شناسنامه  شماره  دارای  زارعی  منصور   .1

۵۵۸1۸1214۳ شوهر متوفی  
2. سیروان زارعی دارای شماره شناسنامه 4499 ت ت 2۵/12/1۳۶۳و شماره ملی 

۳7۳0۵۸7171 پسر متوفی
ملی  شماره  24/۵/1۳۶۸و  ت  ت   - شناسنامه  شماره  دارای  زارعی  سمیه   .۳

۳7200۵7۵۸۵ دختر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 6076 رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

رونوشت حصر وراثت
ملی  شماره  و   127 شناسنامه  شماره  دارای  محمدزاده  رضا  حمید  آقای 
۳7۳22۶۳90۸ به شرح دادخواست به کالسه ۸-97044۳  از این شورا درخواست 
جعفر  محمد  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی 
محمدزاده به شناسنامه 712۶ و شماره ملی ۳7۳0۳77124 در تاریخ 4/11/1۳9۶ 
آن مرحوم منحصر  الفوت  ورثه حین  زندگی گفته  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  در 

است به افراد مشروحه زیر:
و  دارای شماره شناسنامه 100۸۳ت ت 10/4/1۳14  فرهنگ دخت مظفریان   .1

شماره ملی ۳7۳040۳۵0۸ عیال متوفی
2. غالمرضا محمدزاده دارای شماره شناسنامه 479 ت ت 1۵/12/1۳۳۸ و شماره 

ملی ۳7۳191۵۵10 پسر متوفی
۳. حمید رضا محمدزاده دارای شماره شناسنامه 127 ت ت 14/۳/1۳4۳ و شماره 

ملی ۳7۳22۶۳90۸ پسر متوفی
4. روفیا محمدزاده دارای شماره شناسنامه 4۶7 ت ت 29/۶/1۳۳۶ و شماره ملی 

۳7۳1۸941۸1 دختر متوفی 
۵. سوفیا محمدزاده دارای شماره شناسنامه 920 ت ت 1۵/11/1۳۳7 و شماره ملی 

۳7۳19094۳1 دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 6078 رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

آگهی حصروراثت
درخواستی  ازآبادان  بشناسنامه10صادره  پدرصمد  نام  قلطه  عبدالباقی  آقای 
خانم  طرفه  مرحوم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
فوت  دائمی  91/9/10دربوشهراقامتگاه  درتاریخ  آبادان  بشناسنامه21صادره  قلطه 
متوفیه(2-طاهرجعفری  )فرزند  فوق  مشخصات  با  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه 
4-کریمه  بشناسنامه1۵97۶آبادان  قلطه  مهربشناسنامه2۵۳9آبادان۳-ورده 
بشناسنامه۳۵۳0آبادان۶-سمیره  قلطه  بشناسنامه۳۵۳4آبادان۵-فیصل  قلطه 
فرزندان  بشناسنامه۳۸7آبادان)همگی  قلطه  بشناسنامه۳۵۳۵آبادان7-ایرج  قلطه 
متوفیه(والغیر اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می 
نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که 

بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف:1۶/27۶
رئیس شعبه2 شورای حل اختالف ماهشهر

اگهی فقدان سند مالکیت
 پالک19۵۵ / 1۸۳0 / 1179 اصلی

آقای حمید شبرنگ زاده برابر وکالتنامه شماره 40۳۳۶مورخ 0۶/ 04 / 1۳9۵ دفترخانه 
وارده شماره ۸9۶۳ مورخ  از خانم زینب شوهانی طی درخواست  به وکالت  10ایالم 
19/ 04 / 97 منضم به دو برگ استشهاد محلی که به تایید دفترخانه شماره 10 ایالم 
رسیده مدعی است سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان پالک 19۵۵ / 1۸۳0 
/ 1179 اصلی واقع در ایالم بعلت سرقت مفقود شده است که برابر پرونده ثبتی سند 
اصلی ذیل   1179 /  1۸۳0 / آپارتمان پالک 19۵۵  مالکیت ششدانگ یک دستگاه 
ثبت ۶۸۵94صفحه 299 جلد 40۵ بنام . علی اکبرپور صادر وتسلیم گردید سپس مع 
الواسطه برابر سند انتقال شماره 2۳۳27 مورخ 20/ 09 / 1۳92 دفترخانه 2 ایالم بنام 
زینب شوهانی منتقل گردید و برابر سند رهنی شماره 210۵۶مورخ 17/ 0۳ / 1۳91 در 
قبال مبلغ ۳974۳4۳20ریال به مدت 12ماه در رهن بانک مسکن قرار گرفت. لذا مراتب 
در اجرای تبصره ذیل ماده 120 آئیین نامه قانون ثبت اعالم تا هرکس که سند مالکیت 
نزد وی بوده و یا مدعی انجام معامله می باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این 
آگهی اصل سند مالکیت ویا سند معامله را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم 
ارائه نماید در غیر این صورت پس از انقضای مهلت قانونی نسبت صدور سند مالکیت 

المثنی اقدام قانونی بعمل خواهد آمد .
صفری - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

آگهی ابالغ
بدینوسیله در خصوص پرونده کالسه به بایگانی 9۶1۳0۵/د 10 اتهامی آقای علی 
عدم  و  متهم  بودن  غایب  به  توجه  با  تهدید  بر  دایر  کاظم   فرزند  نجات  رحیمی 
دسترسی به متهم در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج تا جهت دفاع از اتهام 
انتسابی در شعبه 10 دادیاری حضور بهم رساند. تاریخ ابالغ یک ماه از تاریخ نشر 

آگهی می باشد.م/الف ۸19 
دادیار شعبه 10 دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر- یعقوبی زاده 

آگهی ابالغ
بدینوسیله در خصوص پرونده کالسه به بایگانی 9۶029۶/د 10 اتهامی آقای حبیب 
در  متهم  به  و عدم دسترسی  متهم  بودن  غایب  به  توجه  با  توهین  بر  دایر  مالئی 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج تا جهت دفاع از اتهام انتسابی در شعبه 10 
باشد.م/ می  آگهی  نشر  تاریخ  از  ماه  یک  ابالغ  تاریخ  رساند.  بهم  حضور  دادیاری 

الف ۸1۸ 
دادیار شعبه 10 دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر- یعقوبی زاده 

آگهی ابالغ
بدینوسیله به متهم مجهول المکان سیده زهرا عضو نام که به اتهام تحصیل مال 
و  عمومی  دادسرای  دادیاری  چهارم  شعبه   9۵101۸ کالسه  پرونده  در  نامشروع 
انقالب اسالمشهر تحت تعقیب می باشد، مراتب طی یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار به وی ابالغ گردد تا ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت 
انتسابی در این شعبه حاضر گردد و نتیجه عدم حضور جلب است.  اتهام  از  دفاع 

م/الف ۸20 
 دادیار شعبه چهار دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان

 اسالمشهر- محمد حسین گرگانی

آگهی حصروراثت
بانونرگس عبادی نام پدرصمد بشناسنامه4صادره ازهندیجان درخواستی بخواسته 
عبادی  عبدالعباس  مرحوم  که  داده  توضیح  و  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی 
بشناسنامه۵۳7 صادره هندیجان در تاریخ9۶/10/۳0درهندیجان اقامتگاه غیردائمی  
فوت ورثه اش عبارتنداز1-متقاضی بامشخصات فوق)زوجه متوفی(2-ولید عبادی بش

قانونی  تشریفات  باانجام  اینک  ناسنامه۶۶1010۶444ماهشهر)فرزندمتوفی(والغیر 
نامه  وصیت  داردیا  اعتراض  نمایدتاهرکس  می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب 
ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی 
ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  جزسری  به  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.شماره م الف1۶/277
رئیس شورای حل اختالف حوزه مرکزی ماهشهرشعبه3

دادنامه
پرونده کالسه 9۶099۸۳0۳0۶00۵0۳ شعبه 1دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان فردیس 

تصمیم نهایی  شماره ....
خواهان : آقای محمد تقی صادقی فرزند عباس باوکالت آقای سیدسهندموسوی فرزند سید 
عباس به نشانی تهران  شهرستان ورامین  میدان امام خمینی خیابان شهدا مجتمع تجاری 

یاسین طبقه اول واحد بیست کد پستی ۳۳7179۳7۸1
خواندگان: 

1.آقای محمدتقی صادقی خورآبادی به نشانی تهران خیابان خوش کوچه  فخارپ7
ایستگاه  – جاده مالرد  2.آقای داداش میکائیلی ۳.آقای جوادضرابی همگی به نشانی 

گلستان خ سبزعلی پورپ7 
4.آقای محمد علی عزیزی به نشانی فردیس کانال شرقی پالک ۳0

خواسته ها : 1. دستور موقت 2.ابطال سند )موضوع سند مالی است (
باتوجه به محتویات پرونده پایان رسیدگی اعالم وبا استعانت از درگاه خداوند به شرح ذیل 

رای انشا واعالم می شود 
رای دادگاه 

نام  رااز  خورآبادی  آخر  پسوند  که  خورآبادی   صادقی  تقی  محمد  ادعای  درخصوص 
خانوادگی خود حذف کرده با وکالت سیدسهند موسوی به طرفیت خواندگان 1.شخص 
مجهول الهویه که بنابر ادعای خواهان از نام ونام خانوادگی خواهان باجعل شناسنامه وی 
خود را به عنوان مالک اعالم واز مشخصات سجلی خواهان سوءاستفاده کرده وخواهان در 
دادخواست خود نام نام خانوادگی خود رابه عنوان خوانده ردیف اول درج کرده )محمدتقی 
صادقی خورآبادی ( 2.محمدعلی عزیزی ۳.داداش میکائیلی سراسکان 4.سید جواد ضرابی 
به خواسته صدور حکم  بر ابطال اسناد رسمی الف وکالتنامه رسمی شماره ی 1۳4۵۸۸ب 
سندرسمی مالکیت شماره ی 1۳۵۳7۵موخ ۸۳/۸/۵هر دو مربوط به دفتر خانه رسمی 
شماره ی 27تهران راجع به یک قطعه زمین به مساحت ۵70متر مربع قطعه ۵۵7تفکیکی 
پالک ثبتی ۶۶۵۸فرعی از 1۸14فرعی از 1۶۳اصلی سرحدآباد وصدور دستور موقت بر 
منع نقل وانتقال ومطالبه خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی نظر به اینکه 
خواهان برای تودیع خسارت احتمالی اقدامی نکرده درنتیجه به استناد ماده ۳19قانون 
آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست دستور موقت صادر واعالم می شود ودرخصوص 
سایر موارد از آنجایی که خواهان مدعی است شخص مجهول الهویه باسوءاستفاده از مدرک 
شناسنامه واسناد سجلی وی توانسته خود رابه جای خواهان معرفی کند وامضای وی را 
جعل کند وموفق به تنظیم وکالتنامه رسمی گردد درحالی که خواهان نام ونام خانوادگی 
آن شخص را اعالم نکرده وجعل اسناد سجلی وجعل امضای خواهان موضوعی کیفری بوده 
ولی خواهان در این خصوص شکایت کیفری مطرح نکرده نداشته وجعل اسناد سجلی وی 
در هیچ دادگاه کیفری ثابت نگردیده وبنابر مفاد پاسخ استعالم ثبتی خواهان درآن ملک 
مالکیت نداشته واصل پرونده ثبتی نیز بنایر اعالم اداره ثبت واسناد مفقود شده وتصویر سند 
رسمی دفترچه ای که از طرف خوانده ردیف سوم ارایه شده باتصویر سندی که خواهان ارایه 
کرده مطابقت ندارد ودر پرونده حقوقی نمی توان به این امور که ناشی از بزه جعل واستفاده 
از سند مجعول وکالهبرداری وفروش مال غیر )بنابرادعای خواهان ( است رسیدگی کرده 
وعالوه بر آن خوانده ردیف سوم در الیحه خود به مبایعه نامه عادی مورخ ۸۳/1/۶استناد 
کرده که خواهان تاکنون نسبت به ابطال آن اقدامی نکرده بنابر آنچه بیان شد دعوای مطرح 
شده یا کیفیت حاضر قابلیت استماع نداشته وبه استناد ماده دوقانون آیین دادرسی مدنی 
قرار عدم استماع دعوا صادر واعالم می شود .این قرار از تاریخ ابالغ تابیست روز قابل تجدید 

نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر مرکز استان است  .م/الف 190۵ 
 شعبه 1دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فردیس - 

دادنامه
پرونده کالسه 9۵099۸۳0۳0۸0012۸ شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان فردیس تصمیم 

نهایی  شماره 970997۳0۳0۸00020
خواهان : خانم طوبی همکانمراد فرزند عزیزمراد باوکالت آقای دل جوان باقری فرزند مقداد به نشانی 

کرج-  طالقانی شمالی نرسیده به میدان طالقانی ساختمان ۵۵۵طبقه اول واحد 1 
خواندگان :  1.خانم شیما غیاثی نژاد فرزند شهرام به نشانی تهران اقدسیه خ فیروز بخش باستانی 
کامران بن بست آذین ۶    2.آقای سلیمان کریمی راشد فرزند فرمانعلی به نشانی فردیس دهکده 
)شهرک خانه ( یاسمن شرقی پالک 2۳   ۳. خانم محترم سیه پر فرزند حسین به نشانی فردیس بلوار 
44متری امام خمینی )ره( شهرک آزادگان قطعه 71تفکیکی  4.خانم کتایون محبوبی فرزند عباس 
به نشانی فردیس دهکده گالیل شرقی آپارتمان بلوک 17واحد 2۳4ط 2تمجیدی  ۵.آقای محمدرضا 
مهربخش فرزند حسین به نشانی تهران حکیمیه خانه گستر ۸۸ط ۳غربی  ۶.آقای مهدی اله وردی 

زاده امامقلی فرزند حیدر به نشانی فردیس 1۳غربی جدید )2غربی قدیم ( ۵2م میدان واحد 1
7.شرکت خزر شیمی تهران به نشانی تهران خ سعدی جنوبی نرسیده به پل اکباتان ساختمان سالمت 

ط دوم واحد 209    ۸.پست بانک ایران به نشانی کرج چهار راه مصباح ساختمان پست بانک 
9.آقای پرویز پارسا منش فرزند غالم به نشانی تهران تهرانس بلوار الله 17۸واحد 702

10.اداره ثبت اسناد وامالک کرج به نشانی جاده فردیس منظریه ابتدای جاده مالرد پارک منظریه
11.خانم فاطمه جاللیان فرزند صادق به نشانی فردیس یاسمن شرقی پالک 1۶

12.آقای اسماعیل رحمتی فرزند ذبیح اله 1۳خانم اعظم کریمی راشد فرزند فرمانعلی همگی به نشانی 
فردیس بلوار شهداء ۳۳ساختمان یاسمن 44واحد1     14.خانم زهره جاللیان فرزند محمد به نشانی 

فردیس یاسمن شرقی پالک 1۶
خواسته :  1.ابطال سندرسمی )موضوع سندملک است ( 2.ابطال سندرهنی 

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به 
این شعبه وثبت به کالسه فوق وجری تشریفات قانونی دروقت مقرر دادگاه به تصدی امضاء کنندگان 
ذیل تشکیل است وباتوجه به محتوایات پرونده ومستندا موجودختم رسیدگی را اعالم وبشرح ذیل 

مبادرت به صدور رای می نماید 
 رای دادگاه 

در مورد دعوی طوبی همکاران مراد باوکالت دل جوان باقری به طرفیت 1( شیما غیاثی نژاد 2(
کریمی سلیمان کریمی راشد ۳(محترم سیه پر 4(کتایون محبوبی ۵(محمدرضا مهر بخش ۶( 
مهدی اله وردی زاده امامقلی (شرکت خزرشیمی تهران ۸(پست بانک ایران 9(پرویز پارسا منش 
10(اداره ثبت اسناد وامالک فردیس 11(فاطمه جاللیان 12( اسماعیل رحمتی 1۳(اعظم کریمی 
راشد 14( زهره جاللیان به خواسته ابطال سند رهنی شماره ۸0720مورخ ۸9/۸/29دفتر 2۵کرج 
وسند مالکیت شماره 009۵۵7۸الف/7۸مورخ ۸9/1/24ملخص دعوی خواهان این است که شش 
دانگ یکدستگاه آپارتمان به مساحت ۶۸/1۵متر مربع قطعه 2تفکیکی تحت پالک ۵91۸0فرعی از 
1۶۳اصلی مفرز ومجری شده از 10۳۳0فرعی را ابتدا ومطابق فروش نامه مورخ 79/۵/14از طریق 
خواندگان سلیمان کریمی راشد به خواندگان ردیف های سوم ، وچهارم وپنجم واگذار وسپس بموجب 
قرارداد شماره 1427992مورخ ۸1/۳/۶به خوانده ردیف ششم وازسوی وی نیز برابر فروش نامه 
شماره 1۶۶194مورخ ۸4/7/12به خواهان ومشارالیها نیز بشرح مذکور درظهر همین سند ملک 
را در مورخ ۸7/2/۶به مسعود زینال صفت کرمانشاهی وفرد اخیر نیز در ادامه همین مبایعه نامه 
درتاریخ ۸7/2/1۵کلیه حقوق خود را به خواهان منتقل می کند خوانده سلیمان کریمی راشد یکبار 
دیگر وطی سند انتقالی شماره ۸0720مورخ ۸9/۸/29دفتر 2۵کرج وبا داشتن وکالتنامه شماره 
2۶۵۵7مورخ 7۸/4/۶دفتر 10کرج وبه نیابت از فاطمه جاللیان – اسماعیل رحیمی اعظم کریمی 
راشد زهره جاللیان واصالتا از طرف خود آپارتمان مورد ترافع رابه عقد بیع به خوانده شیما غیاثی نژاد 
منتقل وخوانده پرویز پارسامنش وشیما غیاثی نژاد در قبال تسهیالتی که شرکت خزرشیمی تهران 
از پست بانک دریافت می کند ، ملک مورد ترافع رابابت تضمین بازپرداخت مطالبات بانک مرتهن 
دررهن آن بانک قرار می دهند وبعلت معوق ماندن اقساط تهسیالت ماخوذه ،نسبت به سند رهنی 
از طریق دفتر خاه عامل اجراییه صادرشده است نظربه اینکه اوال (خواهان احد از متعاملین )مسعود 
زینال صف کرمانشاهی (رادعوت به دادرسی نکرده ثانیا ( قبل از ابطال اجراییه امکان ابطال سند 
رهنی میسر نیست وابطال اجراییه مقدمه واجب برای ابطال سند مبحوث عنه است ودر وضعیتی که 
اجراییه از طریق دفتر خانه عامل درجریان اجرا قراردارد ،ابطال سند رهنی که اجراییه در اجرای مفاد 
آن صادر وپیگیری می گرددامکان تعقیب نداشته واین اقدام مغایر مفاد ماده یک قانون اصالح بعضی 
از مواد قانون دفاتر رسمی خواهد بود ثالثا متعاهدین سند رهنی شرکت خزرشیمی وپست بانک بوده 
وملک فوق التوصیف تضمین باز پرداخت تهسیالت قرارگرفته وابطال سند رهنی موجب الوصول 
ماندن تسهیالت پرداختی و ایجاد ضرزناروانسبت به بانک مرتهن خواهد بود وضرورت داشت خواهان 
صرفا آن بخش از سند رهنی که مغایر حقوقی خواهان در ترهین ملک مورد ترافع است را موضوع 
خواسته دردادخواست تقدیمی دردادخواست قرار می داد رابعا (خواهان  ابطال سند وکالت شماره 
2۶۵۵7مورخ 7۸/4/۶دفتر 10کرج راکه بموجب آن خوانده سلیمان کریمی راشد ماک فوق االشعار 
رابه خوانده غیاثی نژاد منتقل کرده ونیز بیع موضوع سند انتقالی ۸0720مورخ ۸9/۸/29دفتر 2۵کرج 
واایضا ابطال سند انتقالی اخیر راکه متفرع بر ابطال سند مالکیت شماره 9۵۵7۸/7۸بوده رامورد 
مطالبه قرار نداده است بنابه جهات معنون دعوی مغایر مقررات قانونی شده وقابلیت رسیدگی نداشته 
بنابر این وبا عطف توجه به دادنامه شماره 9۶09972۶2۵۶01029مورخ 9۶/۸/2شعبه محترم نهم 
دادگاه تجدید نظر استان البرز حکم بربطالن دعوی مطروحه صادر واعالم می نماید رای صادره ظرف 

مدت 20روز پس از ابالغ قابل تجدید نظردردادگاه تجدیدنظراستان البرز باشد 
رئیس شعبه سوم دادگاه حقوقی فردیس – احمد موبدی 

آگهی وقت رسیدگی 
با توجه به مجهول المکان بودن متهم در راستای ماده 174 قانون آیین دادرسی 
کیفری با چاپ آگهی در روزنامه رسمی متهم به اسم علی عبدی طالیی فرزند جافر 
علی به اتهام کالهبرداری موضوع شکایت حسین جدیدی فرزند مرتضی ظرف یکماه 

از تاریخ نشر آگهی جهت تفهیم اتهام در این شعبه احضار گردد. 
بازپرس شعبه نهم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – یونس آزاد پور . 

  تشکیل معاونت فرهنگی در قوه قضائیه
 اقدامی شجاعانه است

 برگزاری سمینار »اپتومتری« در دانشگاه 
علوم پزشکی گیالن

احمد فاضلیان رئیس کل دادگستری استان البرز 
در جریان بازدید تیم ارزیابی معاونت فرهنگی قوه 
قضائیه با اشاره به اینکه کسب رتبه برتر جایزه تعالی 
فرهنگی قوه قضائیه جز با تالش بی وقفه کارکنان 
دادگستری استان البرز در معاونت فرهنگی اعم از 
همکاران، مسئوالن فرهنگی و هسته های جهادی 
ممکن نبود گفت: کاستی های چندین ساله در این 
حوزه با تالش شبانه روزی همکاران برطرف شد و 
توانستیم رتبه برتر کشوری را در سال 9۶ کسب 

کنیم.
وی با اشاره به محدودیت های استان البرز متذکر 
چشم اندازهای  استان،  شرایط  به  توجه  با  شد: 
مختلفی در همه حوزه ها تعریف شده است که 
برخی از آن ها از جمله در حوزه معاونت فرهنگی 
طبق  نیز  بقیه  هستیم  مترصد  و  شده  محقق 

زمانبندی انجام شده تحقق پیدا کنند.
عالی ترین مقام قضایی استان البرز به ارزیابی انجام 
شده توسط معاونت منابع انسانی قوه قضائیه اشاره 
کرد و توضیح داد: در این ارزیابی استان البرز از نظر 
کمبود منابع انسانی در جایگاه چهارم قرار دارد در 
حالی که اگر ارزیابی با این مالک انجام شود که 
چارت سازمانی کاملی نداریم و مثل دیگر استان ها 
به هنگام چارت بندی برای استان برنامه ریزی 10-

1۵ ساله انجام نشده است قطعا محروم ترین استان 
کشور خواهیم بود.

وی افزود: کمبود ۶۵ تا 70 درصدی کادر اداری 

تاثیری محسوس در عملکرد دادگستری استان 
البرز داشته و فشار مضاعفی را به کارکنان وارد 
می کند؛ امیدواریم امسال با جذب نیروها بتوانیم 
به  خدمات  کیفیت  تخصص گرایی،  بر  تمرکز  با 

همکاران و مراجعان را افزایش دهیم.
فاضلیان متذکر شد: استان البرز در حال حاضر 
درگیر مسائلی است که استان های دیگر سال ها 
پیش حل کرده اند؛ زمانی که استان البرز تشکیل 
به  امکانات جدید  تابلوها تغییر کرد و  تنها  شد 

شهرستان کرج و توابع آن اضافه نشد.
تشکیل  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
معاونت فرهنگی در قوه قضائیه را اقدامی شجاعانه 
و پربار ارزیابی کرد و گفت: به هنگام تشکیل این 
معاونت انتقادات زیادی وجود داشت و منتقدان 
انجام امور فرهنگی را جزو ماموریت های قوه قضائیه 
نمی دانستند ولی امروزه با نتایج پربار آن همگان 

اذعان دارند که وجود این معاونت ضروری است.
و  ضریب  البرز  استان  دادگستری  کل  رئیس 
به دلیل  را  احتمال خطای کارکنان دادگستری 
باال  را  دارند  برعهده  آن ها  که  خطیری  وظایف 
دانست و گفت: در هیچ ارگانی این میزان احتمال 
انحراف وجود ندارد و قضات هر روزه با پرونده های 
حساس و مهمی سروکار دارند ولی شاهد هستیم 
این دستاورد  که  رخ می دهد  کمترین خطا  که 
مرهون نیروهای متعهد و مومنی است که در این 

مجموعه اشتغال دارند.

منکویی- رشت: دومین سمینار »اپتومتری« 
با موضوع استرابیسم و دید دو چشمی به همت 

انجمن اپتومتری در گیالن برگزار شد.
موضوع  با  گیالن  اپتومتری  سمینار  دومین 
انجمن  همت  به  دو چشمی  دید  و  استرابیسم 
اپتومتری استان و دانشگاه علوم پزشکی گیالن 
در روزهای 21 و 22 تیرماه برگزار شد و طی آن 
انحرافات چشمی،  زمینه  آخرین دستاوردها در 

تنبلی چشم، تجویز عینک و... ارایه شد.
دکتر یوسف زاده چابک -رییس دانشگاه علوم 
پزشکی گیالن، با حضور در این سمینار، ضمن 
قدردانی و تشکر از انجمن اپتومتری استان گیالن 
که با کمک هم این سمینار ارزشمند را برگزار 
نمودند، بیان کرد: با توجه به توانمندی هایی که 
در استان گیالن در حوزه چشم پزشکی فراهم 

شده است و توانمندی های بالینی  این حوزه، 
این  آموزشی  روند  در  خوبی  رشد  داریم  انتظار 
رشته داشته باشیم و بتوانیم  رزیدنت هایی را 
در رشته چشم پزشکی و بینایی سنجی آموزش 

دهیم .
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه استان گیالن 
اظهار  شود،  می  محسوب  سالمند  استان  یک 
داشت: بیماری های مانند دیابت و بیماری های 
غیر واگیر و حتی بیماری های چشمی در گیالن 
شیوع بیشتری پیدا کرده، به طوری که نیاز ما به 
فعالیت در این حوزه اجتناب ناپذیر خواهد بود. 
در این زمینه، باید از نیرو های تخصصی چشم 
پزشکی مانند اپتومتری استفاده کرد و دانشگاه 
علوم پزشکی گیالن در صدد است در آینده رشته 

بینایی سنجی را راه اندازی کند.
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قاچاق بنزین رونق گرفت؛

 خرید و فروش کارت سوخت
 با قیمت 30 تا 50 هزار تومان

کارت سوخت در حال حاضر عمال مورد استفاده قرار نمی گیرد، برخی از 
جایگاه داران آن را با قیمت ۳0 تا ۵0 هزار تومان خریداری کرده و اقدام به 

قاچاق سوخت به مناطق مرزی می کنند.
به گزارش زمان به نقل از فارس، استفاده از کارت سوخت و سهمیه بندی 
بنزین به دلیل جلوگیری از رشد فزاینده مصرف بنزین در دولت نهم کلید 
خورد و در دولت یازدهم با اما و اگرهایی همراه شد، به طوری که بیژن زنگنه 
و وزیر نفت چندین نوبت از ابقا و یا حذف کارت سوخت سخن گفت و در 
نهایت هم عنوان کرد که کارت سوخت ابقا شده، اما سهمیه بندی صورت 
نمی گیرد. در هر صورت با تصویب نمایندگان مجلس اکنون برای دریافت 
سوخت باید کارت سوخت داشت، حال این کارت سوخت می تواند از جایگاه 
دار اخذ شود و یا از کارت شخصی برای سوخت گیری استفاده کرد. اما بیشتر 
مصرف کنندگان بنزین سعی می کنند، از کارت سوخت جایگاه دار برای 
سوخت گیری بهره برند که علل مختلفی را می توان برای این کار بیان کرد، 
مثال حفظ سهمیه بنزین موجود در کارت سوخت و یا نداشتن کارت سوخت 
و غیره. با این شرایط اخیرا با پدیده ای به نام »خرید و فروش کارت سوخت« 
مواجه شده ایم، اقدامی که شاید در نگاه اول کار بیهوده ای باشد، چون کارت 
سوخت برای مردم تقریبا هیچ خاصیتی ندارد، اما برخی جایگاه داران سوخت 
برای خرید کارت سوخت مردم حاضرند، مبالغی بین ۳0 تا ۵0 هزار تومان 
هزینه کنند! البته این مبالغ برای کارت سوخت بنزین است که سهمیه بندی 
نمی شود. کارت سوخت گازوئیل هم خرید و فروش می شود و در خال نظارتی 
برای بازار خود ضوابطی را نیز تعیین کرده اند که فرد فروشنده باید سفته ای 
را به جایگاه دار بدهد، تا ضمانتی باشد که فروشنده، کارت سوخت گازوئیل 
خود را باطل نکند و در بعضی موارد مشاهده شده که کارت سوخت گازوئیل 

اجاره هم داده می شود.
سوال اینجا است که این کارت های سوخت چه کاربردی دارند و جایگاه 

داران با این کارت های سوخت چه کار می کنند؟
در پاسخ به این سوال باید گفت، آنها با خرید کارت های سوخت در واقع 
از  داللی می کنند و آن را در اختیار قاچاقچیان سوخت قرار می دهند و 
آنجایی که پایش فعالیت جایگاه ها بر اساس مانیتورینگ است و میزان 
کارت های وارد شده به دستگاه ها مورد بررسی قرار می گیرد، لذا قاچاقچیان 
برای قاچاق نیازمند کارت سوخت به تعداد زیاد هستند تا بتوانند سوخت 
بیشتری را دریافت و سپس قاچاق کنند و در این خال نظارتی چرخه ای 
که  می انجامد. چرخه ای  قاچاق سوخت  به  نهایت  در  که  می گیرد  شکل 
موجب به وجود آمدن بازار هم شده و این روزها بازار فروش کارت سوخت 
داغ است. جالب اینجا است که کارت های سوختی که به فروش می رسد، 
با قیمت های  آنجا  به مناطق مرزی کشور برده شده و در  توسط دالالن 
گزاف در اختیار قاچاقچیان سوخت قرار می گیرد. باید گفت، از زمانی که 
سهمیه بندی سوخت حذف شد، روند قاچاق سوخت که پیش از آن روندی 

کاهشی و نزدیک به صفر بود، روند صعودی به خود گرفته است.
سید محمد رضا موسوی خواه مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران معتقد است، در حال حاضر در کشور حدود ۳ هزار و ۶00 جایگاه 
سوخت وجود دارد و طبیعتا تخلفاتی از سوی آن ها صورت می گیرد. وی با 
اشاره به لزوم پایش و رصد فعالیت جایگاه های سوخت گفت: نظارت بر این 
حجم وسیع کار ساده ای نیست و اساسا این که ما برای همه جایگاه ها یک 
ناظر قرار دهیم، امکان پذیر نیست از این رو شاهد برخی تخلفات هستیم.  
مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تاکید کرد : برای 
مقابله و جلوگیری از تخلفات این چنینی و قاچاق سوخت می توان سهمیه 
جایگاه های سوخت را کاهش داد و نظارت ها را بیشتر کرد، اما نظارت بر 
این تعداد کار سختی است. همچنین مصطفی نخعی مدیر شرکت پخش 
فرآورده های نفتی منطقه چابهار از سرازیر شدن کارت های سوخت مهاجر 
به این منطقه خبر داده و گفته است: کارت های سوخت مهاجر به صورت 
بی رویه وارد منطقه چابهار و استان سیستان و بلوچستان می شود که روند 
مدیریت و کنترل مصرف فرآورده های نفتی در استان را با مشکل روبه رو 
می کند. وی با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و 
نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز که با حضور مسئوالن در زاهدان برگزار 
شد، اظهار کرده است: باید با اعمال کنترل و نظارت بیشتر، مانع از ورود 
کارت های سوخت مهاجر به استان شویم. این اقدام گامی مهم برای حفظ 
سرمایه های عظیم ملی است. مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه 
چابهار با تاکید بر لزوم ساماندهی سهمیه بگیران محلی تصریح کرد: اقدام های 
سازنده ای در این زمینه انجام شده، اما الزم است همه دستگاه های متولی 

برای ساماندهی و کنترل سهمیه بگیران محلی با یکدیگر همکاری کنند.
این گزارش حاکی است، اکنون که کشور در حال خودکفا شدن در تولید 
بنزین است مسئوالن دولتی باید به دنبال راه کاری باشند، تا مانع از خروج 
سوخت از کشور شوند که یکی از راه کارها می تواند سهمیه بندی سوخت 
باشد که نتیجه این کار درنهایت می تواند صادرات بنزین باشد که کشور از 

منافع صادرات این فراورده پر مصرف نیز بهره مند شود.

سرپرست سازمان پژوهش و برنامه ریزی  آموزشی:

تا سال ۹۹ کتاب جدید نداریم 

سرپرست سازمان پژوهش و برنامه ریزی  آموزشی گفت: تا پایان برنامه ششم 
توسعه کتاب جدیدالتالیف نخواهیم داشت و در این فرصت اهداف یادگیری 

دوره های تحصیلی و آموزش معلمان را انجام خواهیم داد.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، حیدر تورانی سرپرست سازمان پژوهش 
و برنامه ریزی آموزشی درباره حجم سنگین و اثربخش نبودن کتاب های 
درسی اظهار کرد: سال هاست که کارشناسان مختلف حوزه و دانشگاه و 
عموم مردم از حافظه محور بودن و حجم باالی کتاب های درسی گالیه 
دارند و ما نیز معتقدیم مشکالت کتاب های درسی قبل از اجرای ساختار 
۶,۳,۳ و همسو ساختن کتاب ها با سند تحول بنیادین بسیار بیشتر بود 
و بعد از همسو کردن با سند تحول تالش شد کتاب  های درسی مسئله 
محور، فعالیت محور و خالقیت محور باشند تا دانش آموز بتواند جست و جو 

و انتخاب کند.
داشت  توجه  باید  البته  داریم  فاصله  مطلوب  تا وضعیت  هنوز  افزود:  وی 
که حجم کتاب های درسی تابع معیارها و شاخص هایی است و به میزان 
صفحات مربوط نیست و چند عامل حجم کتاب های درسی را مورد چالش 
قرار می دهد که یکی از آنها چگالی و سختی و آسانی مطالب است یعنی 
ممکن است یک کتاب ۵0 صفحه باشد اما چگالی مطالب برای دانش آموزان 
سنگین باشد. تورانی گفت: بخشی از حجم کتاب های درسی به توانایی معلم 
و ابزار و تجهیزات آموزشی مربوط است البته در مدارسی که معلمان توانمند 
هستند مشکلی نداریم به عنوان مثال زمانی که کتاب ریاضی پایه ششم 
تالیف شد با اعتراضات نسبت به حجم سنگین کتاب های درسی مواجه 
شدیم اما به تدریج بخشی از مشکالت حل شد چون وقتی پایه شششم آغاز 
شد در اختصاص نیروی انسانی موفق نبودیم و معلمانی که از دوره متوسطه 
به این دوره آمدند توانایی تدریس دروس را نداشتند و چون نمی توانستند به 

خوبی تدریس کنند تصور بر این بود که حجم کتاب ها باالست.
نمی  خواهم  داد:  ادامه  آموزشی  برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان  سرپرست 
بگویم حجم کتاب های درسی متناسب است اما حجم را با تعداد صفحات در 
نظر نمی گیرند بلکه به چگالی مطالب و سختی و آسانی آن توجه دارند البته 
در بحث حجم کتاب های درسی چند عامل توانایی معلم، مدیریت کالس 

درس و ابزار کمک آموزشی موثر است.

 5۷ میلیون گوشی هوشمند 
در کشور داریم

دبیر شورای عالی فضای مجازی، با اشاره به وجود 
۵7 میلیون دستگاه گوشی هوشمند تلفن همراه در 

کشور بر ضرورت حفظ اطالعات تاکید کرد.
سیدابوالحسن  مهر،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
های  چالش  ملی  کنفرانس  در  فیروزآبادی 
رازی  همایش های  مرکز  در  که  هوشمندسازی 
دانشکده علوم پزشکی ایران برگزار شد، با اشاره به 
اینکه دولت یا حکومت به تنهایی نمی تواند در مسیر 
هوشمندسازی گام بردارد، اظهار داشت: آن چیزی 
که باید به آن توجه کنیم دخالت دادن مردم در این 

حوزه است و این با دستور امکان پذیر نیست.
از ضروریات  ملی  اینکه هوشمندسازی  بیان  با  وی 
جامعه است، افزود: امروز با هوشمندسازی به صرفه 
رسیده اند  آب  در مصرف  یک سوم  میزان  به  جویی 
و  بهداشت  در حوزه  که  رویم  می  این سمت  به  و 
های  سیستم  پایه  بر  سالمندان  از  مراقبت  درمان 

هوشمندسازی صورت می گیرد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: در توسعه 
خصوصی  حریم  بازتعریف  با  مواجه  مجازی  فضای 
هستیم، به عبارت دیگر وقتی میکروربات هایی داریم 
که از درون منازل خبر می دهند، اطالعات باید در 

داخل کشور محفوظ باشد.
وی تاکید کرد: مردم کشورمان در استفاده از وسایل 
و ابزارهای هوشمند پیشرو هستند؛ به عنوان مثال، 
در حال حاضر ۵7 میلیون گوشی هوشمند در کشور 
داریم که در مقایسه با کشور ترکیه در رتبه باالتری 

قرار داریم.

مقاومت سیاسی برخی نهادها مانعی بر 
سر راه »ساماندهی آموزش عالی« 

رییس سابق دانشگاه علم وصنعت با تاکید بر اینکه 
طرح  اجرای  مانع  نهادها  برخی  سیاسی  مقاومت 
»ساماندهی آموزش عالی« می شود،  گفت: دولت باید 
در اجرای این طرح با جدیت ورود کند و تحت تاثیر 

قرار نگیرد.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، دکتر محمد علی 
بر  تاکید  با  مطلب  این  اعالم  ضمن  برخورداری 
ضرورت اجرای جدی طرح »ساماندهی مراکز آموزش 
تابع  فعالیتی  هر  کرد:  اظهار  دولت،  توسط  عالی« 
عرضه و تقاضا است، یعنی مسئوالن دوره ای در حوزه 
آموزش عالی ظرفیت های پذیرش را بر اساس نیاز 
روز جامعه ایجاد کردند، اما امروز این تقاضا برحسب 
رشته های مورد پذیرش و تعداد نفراتی که متقاضی 

ورود به دانشگاه ها هستند، تغییرکرده است.
میزان  در خصوص  باید  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
انجام  پژوهی  آینده  عالی  آموزش  عرصه  در  تقاضا 
می دادیم و پیش بینی می کردیم که روزی این اتفاق 
یعنی بحران صندلی های خالی در دانشگاه ها بوجود 
می آید، در همین راستا تحوالتی را نیز در فعالیت های 
آموزش عالی صورت می دادیم که همچنان بتوانیم 

تقاضا را حفظ کنیم.
که  زمانی  تا  کرد:  خاطرنشان  برخورداری  دکتر 
توسعه کمی این مراکز از سوی دولت اجرای نشود، 
داشته  کیفیتی  با  عالی  آموزش  مراکز  نمی توانیم 
باشیم؛ اگر چه مسئوالن با تدوین طرح »ساماندهی 
آموزش عالی« تالش زیادی در راستای کیفی سازی 
آموزش می کنند اما به اعتقاد من اجرای این طرح 
باید با جدیت بیشتر از سوی دستگاه های اجرایی و 

سیاسی دولت پیش برود.
طرح  اجرای  موانع  مهم ترین  به  ادامه  در  وی 
»ساماندهی آموزش عالی« اشاره کرد و تصریح کرد: 
مراکز  واحدهای  برخی  می طلبد  طرح  این  اجرای 
آموزش عالی که در مناطقی از کشور تجمیع، ادغام 
و یا بطور کلی تعطیل شوند اما متاسفانه این موضوع 
با مقاومت برخی نهادهای سیاسی و افرادی که نفوذ 
سیاسی و اجرایی دارند مواجه می شود، بنابراین دولت 
باید با قوت و قدرت بسیاری در اجرای این طرح قدم 

بگذارد.
پایان  در  صنعت  و  علم  دانشگاه  سابق  رییس 
خاطرنشان کرد: »پذیرش دانشجو براساس شاخص 
پذیرش  »کاهش  ها«،  دانشگاه  در  علمی  هیات 
کردن  ای  منطقه  یعنی  دانشگاه ها  در  دانشجو 
های  برنامه  در  نوآوری  طریق  از  دانشجو  پذیرش 
خارجی«  دانشجویان  جذب  »افزایش  و  آموزشی« 
از جمله راهکارهایی است که با بکارگیری آنها می 
توانیم موضوع کاهش کیفیت آموزش در دانشگاه ها 
که تهدیدی برای سیستم آموزشی کشور است را به 

حداقل برسانیم.

مدرسه طبیعت در خاورمیانه نخستین 
بار در ایران دایر شد

بررسی های  دبیر سیاست محیط زیست در مرکز 
ایران  گفت:  جمهوری  ریاست  نهاد  استراتژیک 
نخستین کشورخاورمیانه و آسیای جنوب غربی در 

راه اندازی مدارس طبیعت است.
محمد درویش افزود: راه اندازی مدارس طبیعت از 
۳0 سال گذشته در کشورهایی نظیر فنالند، سوئد، 
کشورهای  از  گذر  از  پس  و  آغاز  دانمارک  و  نروژ 
سال  چهار  مالزی،  و  اندونزی  ژاپن،  کانادا،  آمریکا، 

پیش وارد ایران شد.
وی استقبال بخش خصوصی برای مشارکت در راه 
اندازی این مدارس را ستودنی دانست و بیان کرد: 
با گذشت این مدت، تاکنون کودکان 29 استان از 
مند  بهره  کشور  در  طبیعت  مدرسه   77 خدمات 

هستند.
درویش با بیان نبود مدرسه طبیعت در استان های 
قم و خوزستان اظهار داشت: راه اندازی مدارس در 

این استان ها در دست پیگیری است.

خبرخبر

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با 
تاکید بر اینکه »مشکلی برای تامین ارز مورد نیاز 
وجود  پزشکی  تجهیزات  و  دارویی  شرکت های 
تامین  بهداشت،  وزارت  اولویت  گفت:  ندارد«، 
ارز برای شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی 

است.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، حیدرعلی عابدی 
در خصوص تمهیدات اندیشیده شده برای تامین 
و  دارویی  موقع شرکت های  به  و  نیاز  مورد  ارز 
اظهار داشت: مشکل کشور  پزشکی،  تجهیزات 
از  ما  وگرنه  است  یورو  و  دالر  اسکناس  تبادل 
حیث درآمدی مشکلی نداریم چون فروش نفت 
نه کم شده و نه قیمت آن پایین آمده است، لذا 

در منابع ارزی ما اختاللی ایجاد نشده است.
خاص  عده ای  که  بود  آنجا  مشکل  افزود:  وی 
کشور  داخل  در  را  یورو  و  دالر  اسکناس های 
جمع کردند که در برهه ای مشکالتی را به وجود 
آورد. از آن طرف اگر کسی بخواهد خارج از کشور 
خریدی داشته باشد منابع ارزی و مورد نیاز وجود 
دارد لذا دلیلی ندارد که ارز مورد نیاز شرکت های 

دارویی و تجهیزات پزشکی با تاخیر تامین شود.
رییس  با  گذشته  روز  چند  شد:  یادآور  عابدی 
بهداشت  وزیر  معاون  و  دارو  و  غذا  سازمان 

هیچ  به  کرد  تاکید  ایشان  که  داشتم  صحبتی 
وجه در تامین ارز مورد نیاز شرکت های دارویی 
و تجهیزات پزشکی مشکلی وجود ندارد به همین 
دلیل این موارد در اولویت کاری وزارت بهداشت 
قرار دارد و آنها قاعدتا بدون مشکل می توانند به 

فعالیت یشان بپردازند.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
کاالهای  به  ارز  اختصاص  چگونگی  یادآوری  با 
نیازهای  تامین  برای  اول  گروه  گفت:  مختلف، 

اساسی  و تجهیزات پزشکی و کاالهای  دارویی 
با  مرتبط  صنایع  به  مربوط  دوم  گروه  است. 
در  شاید  که  است  اساسی  کاالهای  و  داروها 
محاصره اقتصادی قرار گیرد، گروه سوم مربوط 
به کاالهایی است که نیاز کشور است اما ضرورتی 
داده  اختصاص  مبادله ای  ارز  آنها  برای  ندارد 
شود، گروه چهارم آن دسته از تجهیزات، امکانات 
اجازه  و  تولید شده  است که در داخل  لوازم  و 
در  کلی  طور  به  ما  لذا  نمی شود  داده  واردات 

تامین ارز برای کشور مشکلی نداریم.
عابدی با تاکید بر اینکه »مسئوالن برای تمامی 
برنامه ریزی دارند«، درباره دلیل دستور  شرایط 
برخی  از  مجدد  استفاده  برای  بهداشت  وزارت 
از وسایل در اتاق عمل، گفت: این اقدام وزارت 
بهداشت در راستای صرفه جویی صورت گرفته و 

هیچ ارتباطی با تحریم ها ندارد.
وی توضیح داد: وزارت بهداشت در بخشنامه ای 
تاکید کرد که وسایلی که امکان استفاده مجدد 
را دارند در اتاق های عمل استفاده شوند، وسایلی 
استفاده  مجدد  استفاده  برای  در دستگاه ها  که 
می شود. این مثل آن است که در یک خانه وقتی 
استفاده  مصرف  بار  چند  سفره های  از  می توان 
کرد طبیعتا بهتر است سفره یک بار مصرف به 
کار گرفته نشود. وزارت بهداشت نیز برای کاهش 
کرده  استفاده  فرمولی  چنین  از  هزینه هایش 

است.
عابدی با تاکید بر اینکه »نباید موضوع اقتصاد 
اقتصاد  گفت:  کنیم«،  فراموش  را  مقاومتی 
باشد،  کارمان  دستور  در  همواره  باید  مقاومتی 
فعلی صرفه جویی در  بارز آن در شرایط  نمونه 
انرژی برق است که باید صورت گیرد که هیچ 

ارتباطی به تحریم ها هم ندارد.

عابدی: 

مشکلی برای تامین ارز شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی وجود ندارد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس؛

 11 مدیر دولتی پاداش نجومی 
گرفتند 

سبحانی فر با اشاره به گزارش رییس جمهور درباره تخلف در واردات خودرو؛

 نباید اجازه داد برخوردها با شبکه فساد 
مشمول مرور زمان شود

مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
بسیار  های  حقوق  برخی  اینکه  بیان  با 
نجومی  خدمت  پایان  های  پاداش  و  باال 
درپی خألهای قانونی پرداخت شده است 
درخواست  افراد  این  از  نفر  »یازده  گفت: 
بازنشستگی داده و پاداش خود را دریافت 
کردند و مجددا در سال 97 اعاده به کار 

شدند.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، محمد 
یک  های  پاداش  به  اشاره  با  حسینی 
مدیران  برخی  کار  پایان  تومانی  میلیارد 
ارقام  این  برای  »مجلس  گفت:  دولتی 
سقف تعیین کرد تا از پرداخت رقم های 
بسیاری  بنابراین  شود؛  خودداری  باال 
تا  دادند  بازنشستگی  تقاضای  مدیران 
دریافت  را  خود  پاداش  قبلی  قوانین  با 

کنند.«
اعالم  دوستان  »بسیاری  داد:  ادامه  وی 
کردند با این کار منجر به خروج نخبگان 
عملکرد  ما  بنابراین  شوید؛  می  دولت  از 
درخواست  نظارتی  های  دستگاه  از  را  ها 
شاهد  گزارش  این  اساس  بر  و  کردیم 
بودیم هیچ پرداختی خالف قانون صورت 

نگرفته است.«
افزود:  مطلب  این  توضیح  در  حسینی 
تومان  میلیارد  یک  که  فردی  آن  »حتی 
پاداش پایان خدمت دریافت کرده، حقوق 
بسیار باالیی داشته که وقتی ضرب در ۳0 
ماه شده ، پاداشی معادل سی ماه دریافت 

کرده است.«
حقوق  برخی  اینکه  از  تاسف  ابراز  با  وی 
های بسیار باال و پاداش های پایان خدمت 
پرداخت  قانونی  خألهای  درپی  نجومی 
این  از  نفر  »یازده  داد:  ادامه  است،  شده 
افراد درخواست بازنشستگی داده و رئیس 
دستگاه ها نیز با این بازنشستگی موافقت 
قانون دریافت  اساس  بر  را  پاداش خود  و 
کرده اند و جالب اینجاست که مجددا در 

سال 97 اعاده به کار شده اند.«
رادیو  با  مصاحبه  ادامه  در  حسینی 
در  اقدامی  چنین  اینکه  اعالم  با  گفتوگو 
نبوده  قانون  خالف  اجرایی  های  دستگاه 
و بر اساس خألهای قانونی صورت گرفته 
را  طرحی  باید  اینک  »هم  گفت:  است، 
پیگیری کنیم که در مجلس تصویب شود 

تا دیگر شاهد چنین اقداماتی نباشیم.«
»این  کرد:  تصریح  مجلس  نماینده  این 
افراد هم حقوق بازنشستگی می گیرند و 
طریق  از  البته  را!  خود  جدید  حقوق  هم 
اعالم  نظارتی  های  دستگاه  به  کمیسیون 
پایان  تا  را  خود  های  گزارش  که  کردیم 

شهریور به مجلس ارائه دهند.«
نامه  آئین  »طبق  کرد:  اضافه  حسینی 
داخلی می توان دو حکم را برای این افراد 
تقاضای  یا  جرم  عنوان  به  تا  کنیم  اجرا 
ارسال کنیم  قضایی  به محاکم  رسیدگی، 
یا این پرونده را به کمیسیون اصل 90 یا 

دیوان محاسبات ارسال کنیم.«

مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو  یک 
گفت: مسئوالن اجرایی، قضایی و نظارتی نباید 
فراموش کنند که طوالنی شدن فرآیند برخورد 
با مفسدان و شبکه های مافیای قدرت و فساد 
مدیریتی  نظام  بدنه  در  فساد  تثبیت  موجب 

می شود.
دستور  به  اشاره  با  سبحانی فر  رمضانعلی 
رییس جمهور به وزارتخانه های صنعت و معدن، 
حقوقی  و  اول  معاونان  و  اطالعات  و   اقتصاد 
سوداگران  و  سودجویان  گفت:  رییس جمهور، 
اقتصادی در همه زمانها و شرایط به ویژه شرایط 
حساس و بحرانی با همدستی و معاونت مدیران 
دولتی و دالالن اقتصادی به صورت شبکه ای در 

بازار اقتصادی کشور اخالل می کنند.
مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو  این 
افزود: اگر نظام بخواهد با این رفتارها که بدنه 
نظام مدیریتی کشور را فرا گرفته و به شکلی 
داشته  جدی  برخورد  شده،  فراگیر  و  اپیدمی 
باشد باید از خود شروع کند و با قاطعیت و شدت 
سیستم ها و شبکه های متخلف را متالشی کند. 
اگر برخورد با شبکه فساد که متشکل از افراد 
قاطع،  است  فرصت طلب  و  رانت خوار  سودجو، 
شدید و سریع نباشد یقینا این شبکه قدرتمندتر 

از گذشته به فعالیتش ادامه می دهد.
وی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد عزم آقای 
رییس جمهور به سهم خود در برخورد با فساد 
در بدنه نظام مدیریتی کشور جزم و جدی است. 
شدن  حساس  باعث  رییس جمهور  اقدام  این 
دستگاه های نظارتی و قضایی و همینطور جامعه 

نظام  بدنه  و فساد در  مافیای قدرت  به  نسبت 
مدیریتی می شود.

سبحانی فر یادآور شد: میزان تاثیرگذاری دستور 
رییس جمهور بستگی دارد به نوع و نحوه برخورد 
مافیای  با  قضایی  و  اطالعاتی  اجرایی،  مدیران 
مفسد رخنه کرده در بدنه نظام مدیرتی کشور. 
نباید اجازه داد برخوردها با شبکه فساد مشمول 
باید سریع السیر، قاطع و  مرور زمان شود بلکه 
شدید باشد در غیر این صورت نمی توان امیدی 

به تغییر در نظام فاسد مدیریتی کشور داشت.
وی با ابراز تاسف نسبت به  طوالنی شدن زمان 
 4200 ارز  کنندگان  استفاده  سوء  با  برخورد 
تومانی به ویژه واردکنندگان تلفن همراه، گفت: با 
وجودی که تلفن همراه مشمول طرح رجیستری 
است و مبدا و مقصد گوشی ها مشخص است و 
اطالعات آنها در سامانه گمرک و وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات ثبت است و سازمان تعزیزات 
را  گوشی ها  این  نگهداری  انبارهای  از  بخشی 
پلمب  کرده است و وارد کنندگان این گوشی ها 
شناخته شده هستند اما اقدام سریع السیری در 

جمع کردن بساط متخلفان مشاهده نمی شود.
کرد:  اظهار  مجلس  در  سبزوار  مردم  نماینده 
با  برخورد  به  نسبت  که  است  این  واقعیتش 
چون  نیستم  بین  خوش  چندان  مفسدان 
فرآیندهای اداری و قضایی کشور به حدی طوالنی 
است که رسیدگی به موضوع حساس و پیچیده 
فساد را مشمول زمان می کند و مردم دچار یاس 
و بی تفاوتی می شوند و مافیای فساد نیز قویتر از 

قبل همچنان به کارش ادامه می دهد.

بانک مرکزی با ارایه نتایج بررسی متوسط هزینه 
ــ درآمد خانوار سال 9۶ اعالم کرد: درآمد یک 
و  4۳میلیون  گذشته  سال  در  شهری  خانوار 
927هزار تومان و هزینه نیز 42میلیون و 1۳0هزار 

تومان بود.
میزان  که  می دهد  نشان  گزارش  این  بررسی 
مخارج  و  درصد   12 گذشته  سال  در  درآمدها 
نیز 7,2 درصد افزایش یافته است، در عین حال، 
۳۵,۵ درصد از مخارج 421 میلیون و ۳0۸ هزار و 
۵24 ریالی خانوار در بخش مسکن به میزان 149 
میلیون و ۳7۶ هزار و ۵۵4 ریال بوده و پس از 
سال  در  شهری  خانوار  هزینه  باالترین  مسکن، 
 99 به میزان  آشامیدنی ها  و  خوراکی ها  گذشته 

میلیون و 1۳0 هزار و 2۶۸ ریال بوده است.
وضعیت مخارج خانوار

بر پایه این گزارش، حمل ونقل با رقم 44 میلیون 
و ۶41 هزار و 1۵۶ ریال 10,۶ درصد و کاال و 
خدمات متفرقه نیز با ۳4 میلیون و ۵92 هزار و 
1۶۵ ریال، ۸,2 درصد مخارج سال گذشته یک 

خانوار شهری کشور را تشکیل داده است.
کمترین هزینه خانوار در سال گذشته مربوط به 
دخانیات با یک میلیون و ۳۸۸ هزار و ۶4۶ ریال 
معادل 0,۳ درصد و همچنین تحصیل به میزان 
7 میلیون و ۵99 هزار و 2۶1 ریال معادل 1,۸ 
درصد بود. بیشترین میزان رشد هزینه خانوار در 
سال گذشته مربوط به خوراکی ها و آشامیدنی ها با 
10,2 درصد بوده و هزینه مسکن نیز 7,1 درصد 

رشد داشته است.
به صورت کلی، خوراکی ها و آشامیدنی ها، دخانیات،  
پوشاک و کفش، مسکن، آب، برق و گاز و سایر 
سوخت ها، لوازم و اثاث و خدمات مورد استفاده 
در خانه، بهداشت و درمان، حمل ونقل، ارتباطات، 
تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران و هتل 
و کاال و خدمات متفرقه؛ 12 قلم اصلی در سبد 

مخارج خانوار را تشکیل می دهند.
وضعیت درآمد خانوار

در بخش درآمد خانوار در سال گذشته، کل درآمد 
ناخالص به میزان 4۳9 میلیون و 27۵ هزار و ۵02 
ریال بوده که از این میزان ۳09 میلیون و 91۸ 

رشد  با  ناخالص  پولی  درآمد  ریال  و ۵4۳  هزار 
1۳,9درصدی بوده است. درآمد غیرپولی خانوار 
در سال گذشته 129 میلیون و ۳۵۶ هزار و 9۵9 
ریال بود و در این بخش 7,۵ درصد رشد به ثبت 

رسید.
بانک مرکزی میزان  اعالم  به صورت کلی، طبق 
درآمد خانوار در سال گذشته به رقم 17 میلیون 
و 9۶۶ هزار و 97۶ ریال از هزینه ها پیشی گرفته 
یک  درآمد  متوسط  گزارش،  این  پایه  بر  است. 
خانوار شهری در سال گذشته ۳۶ میلیون و ۶0۶ 
هزار و 291 ریال و متوسط هزینه نیز ۳۵ میلیون 
و 109 هزار و 4۳ ریال بوده است؛ بنابراین درآمد 
هر خانوار در سال قبل، ماهیانه یک میلیون و 497 

هزار و 24۸ ریال از هزینه ها بیشتر بوده است.
در گزارش بانک مرکزی پیرامون موضوع نتایج 
بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران در 
سال 9۶ آمده است: آمارگیری از هزینه و درآمد 
خانوارهای شهری ایران در سال 1۳9۶ با مراجعه 
به حدود 1۳ هزار خانوار نمونه انجام گرفت و برخی 

از نتایج به دست آمده به شرح ذیل است:
متوسط تعداد افراد خانوار

در سال مورد بررسی متوسط تعداد افراد خانوار 
۳,2۸ نفر بود که نسبت به سال قبل کاهش داشته 
است. از کل تعداد خانوارها، خانوارهای چهارنفری 
با 2۸,9 درصد بیشترین و خانوارهای نه نفر و ده 

نفر و بیشتر هر یک با 0,1 درصد کمترین سهم را 
به خود اختصاص داده اند.

گروه های سنی
توزیع افراد خانوار بر حسب گروه های سنی نشان 
می دهد که در سال مورد بررسی، 7,2 درصد از 
افراد خانوارها ۵ سال و کمتر، ۶,4 درصد 10ــ۶ 
درصد   ۶,۸ سال،  1۵ــ11  درصد   ۶,۳ سال، 
 20 ــ1۶ سال، 1۶,۸ درصد ۳0 ــ21 سال، ۳1,1 
درصد ۵0ــ۳1 سال و 2۵,4 درصد ۵1 سال و 

بیشتر سن داشته اند.
تحصیالت

توزیع افراد شش ساله و بیشتر خانوارها بر حسب 
می دهد  نشان   1۳9۶ سال  در  سواد  میزان 
به  قادر  درصد   2,2 بی سواد،  درصد   10,9 که 
خواندن و نوشتن، 21,1 درصد دارای تحصیالت 
ابتدایی، 41,9 درصد دارای تحصیالت راهنمایی 
تحصیالت  دارای  درصد   2۳,9 و  متوسطه  و 

دانشگاهی بوده اند.
اشتغال

بر اساس نتایج بررسی، 27,9 درصد خانوارها بدون 
فرد شاغل، ۵۵,۳ درصد دارای یک نفر شاغل، 14,0 
درصد دارای دو نفر شاغل و 2,۸ درصد دارای سه 
نفر شاغل و بیشتر بوده اند. در مقایسه با سال 1۳9۵ 
درصد خانوارهای بدون فرد شاغل افزایش و درصد 
خانوارهای با یک نفر شاغل و با دو نفر شاغل کاهش 

نفر  با سه  درصد خانوارهای  است، ضمناً  داشته 
شاغل و بیشتر بدون تغییر بوده است.

مسکن
بررسی نحوه تصرف محل سکونت خانوارها در 
از  درصد   ۶4,۸ که  می دهد  نشان   1۳9۶ سال 
خانوارها در مسکن شخصی )مالک نشین(، 2۵,9 
درصد در مسکن اجاری، ۶4,۸ درصد از خانوارها 
در مسکن در برابر خدمت و ۸,9 درصد در مسکن 
سال  با  مقایسه  در  داشته اند.  سکونت  رایگان 
1۳9۵، درصد سکونت در مسکن شخصی افزایش 
و درصد سکونت در مسکن اجاری، رایگان بوده و 
کاهش داشته است. بر اساس نتایج بررسی مزبور، 
2,7 درصد خانوارها از یک اتاق، 29,۶ درصد از دو 
اتاق، ۵0 درصد از سه اتاق ، 14,2 درصد از چهار 
اتاق، 2,2 درصد از پنج اتاق و 1,۳ درصد از شش 

اتاق و بیشتر استفاده می نموده اند.
تسهیالت محل سکونت و لوازم زندگی مورد 

استفاده خانوارها
بررسی تسهیالت محل سکونت خانوارها نشان 
می دهد که در سال مورد بررسی، 99,4 درصد 
خانوارها از آب لوله کشی، 100,0 درصد از برق، 
94,۵ درصد از گاز شهری، ۵۳,۳ درصد از فاضالب 
شهری، 99,2 درصد از آشپزخانه، 99,۶ درصد از 
حمام، ۸2,۶ درصد از کولر ثابت، آبی یا گازی، 
دیواری،  شوفاژ  پکیج،  یا  شوفاژ  از  درصد   19,۳
4۵,0 درصد از انباری، 74,9 درصد از تلفن، ۶4,1 
درصد  و ۶1,۶  بوده  بهره مند  اینترنت  از  درصد 
از خانوارها نیز در شبکه های اجتماعی عضویت 
زندگی  لوازم  نظر  از   1۳9۶ سال  در  داشته اند. 
 1۶ شخصی،  اتومبیل  از  خانوارها  درصد   49,4
درصد از موتورسیکلت، 1۳,1 درصد از دوچرخه، 
از  درصد   2۵,۵ خیاطی،  چرخ  از  درصد   49,2
از  و ضبط صوت، 9۸,۳ درصد  رادیوضبط  رادیو، 
تلویزیون سیاه و سفید و رنگی، 41,۶ درصد از 
ویدئو و دستگاه پخش لوح فشرده، 44,۶ درصد از 
رایانه، کامپیوتر، 9,4 درصد از دوربین فیلم برداری، 
99,۶ درصد از یخچال، فریزر، یخچال فریزر، 99,7 
جاروبرقی،  از  درصد   94,2 گاز،  اجاق  از  درصد 
۸۸,۶ درصد از ماشین لباسشویی و 9۶,۶ درصد از 

تلفن همراه استفاده می کرده اند.

دخل ایرانی ها از خرج شان بیشتر شد 
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رحمتی و بیرانوند در بین نامزدهای بهترین 
گلر لیگ قهرمانان

صفحه رسمی توییتر کنفدراسیون فوتبال آسیا )ای.اف.سی( 
با انتشار پستی از کاربران خواست تا به بهترین دروازه بان 
لیگ قهرمانان آسیا تا اینجای کار رای دهند که در این میان، 
نام »سید مهدی رحمتی« و »علیرضا بیرانوند« دروازه بانان 

سرخابی ها نیز به چشم می خورد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، این صفحه با انتشار این پست 
نوشت: بهترین گلرهای لیگ قهرمانان آسیا در سال 2018 
چه کسی است؟ نکته قابل توجه در این خصوص این است 
که دو کرسی از چهار کرسی این نظرسنجی با نام های 
رحمتی سنگربان تیم استقالل و بیرانوند گلر ملی پوش تیم 

پرسپولیس پر شده است.
کنفدراسیون فوتبال آسیا پیش از این نیز پنج سوپر واکنش 
به  را  قهرمانان  لیگ  مسابقات  در  حاضر  دروازه بان های 
نظرسنجی گذاشته بود که در این نظرسنجی نام رحمتی و 

»رشید مظاهری« به چشم می خورد.

علیپور در جام جهانی
 سنگنوردی نهم شد

 سنگنورد ایرانی در جام جهانی شامونی به عنوان نهمی رسید.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، رضا علیپور سنگنورد ایرانی در 
رقابت های سنگنوردی جام جهانی شامونی به عنوان نهمی 

بسنده کرد.
قهرمانان اوکراینی، روسیه و فرانسه در رده های نخست 
تا سوم ایستادند.رضا علیپور پیش از این با دومین رکورد 
برتر مسابقات به مرحله نهایی رسیده بود.مرحله ششم این 

مسابقات در ایتالیا برگزار می شود.

کسب دو طالی جهان توسط 
دانشجویان پاورلفتینگ ایران

در دومین روز رقابت های پاورلیفتینگ دانشجویان جهان دو 
مدال طال و یک نقره برای دانشجویان ایران به دست آمد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، در دومین روز از  سومین 
دوره رقابت های پاورلیفتینگ دانشجویان جهان دو مدال طال 
و یک نقره توسط محمد رئیسی برای کاروان دانشجویان 

ایران به دست آمد.
محمد رئیسی در دسته 8۴ کیلوگرم  در حرکات اسکات با 
ثبت وزنه ۵/2۷۷ کیلوگرمی مدال طال به دست آورد نماینده 
کشور روسیه با ثبت وزنه ۵/2۵۷ در این حرکت دوم شد و 
نماینده کشور لهستان با ثبت وزنه 2۵۵ سوم شد.رئیسی با 
ثبت حرکت ۵/1۴۷ در حرکت پرس سینه نتوانست مدالی 

کسب کند.

افراط و تفریط بالی جان تیم ملی فوتبال 

 رضا میرزاییان

جام جهانی 2018 برای آسیایی ها از جمله ما تمام شد اما آنچه که عجیب می نماید این 
است که همچنان یک سری از دوستان برای کی روش »به به« و »چه چه« می کنند و 
گروهی دیگر به او می تازند و خالصه اینکه افراط و تفریط عجیبی در این رهگذر، جامعه 

فوتبال را هاج و واج کرده است.
در این رهگذر، نه کی روش از خر شیطان پایین می آید و با مربیان وطنی بخصوص مربیان 
لیگ برتری تعامل می کند و نه اینکه آستین همت باال زده می شود تا این دو طیف را به 
اتاق فکر فرا بخوانند و همانند چهار گوشه دنیا، تبادل اندیشه و خرد جمعی را میان سرمربی 
تیم ملی و کادر فنی باشگاهها شاهد و ناظر باشیم.رویکردهای جزء نگرانه و مانع تراشی های 
معمول هنوز هم به چشم می آید و این در حالی است که قطار فوتبال در آسیا با شتابی حیرت 
انگیز به حرکت خود ادامه می دهد و باید برای حضور در معتبرترین میدان فوتبال در قاره 
کهن یعنی جام ملت های آسیا آماده شویم.یک روز خبر از استعفای احتمالی کی روش به 
گوش می رسد و روزی دیگر از تمدید قرارداد ایشان تا پایان جام ملت های آسیا و چیزی که 
اصال محلی از اعراب ندارد، اتخاذ چارچوبی مدلل برای فردایی روشن است که در واقع این 
وضعیت نابهنجار باعث رنجش میلیون ها عالقه مند شده است.باالخره کی روش یا می ماند 
یا می رود، اگر قرار است بماند طبعا باید طوری برنامه ریزی شود که این مهندسی بتواند قطب 
نمای حرکت تیم ملی باشد و اسباب رضایت مندی جامعه را فراهم کند. ولی اگر مساله، چیز 
دیگری است بهتر است که بطور صریح اعالم گردد تا تکلیف مشخص شود.به قول قدیمی 
ها شتر سواری دوال - دوال نمی شود و ناگفته پیداست که با محافظه کاری و طرح اینگونه 
مسائل نمی توان، فردایی امید آفرین را خلق کرد.از اینها گذشته آنچه که در حال حاضر برای 
تیم ملی فوتبال ما می تواند نسخه شفا بخش باشد، تغییر ذائقه کی روش و فدراسیون فوتبال 
در خصوص نوع رفتار سرمربی است تا بتوان در سایه مشورت پذیری و همگرایی، تیم ملی 
را برای حضوری مقتدر در میدان معتبر امارات )جام ملت های آسیا( آماده کرد.نه کاشتن دانه 
های تحقیر از سوی منتقدان می تواند برگ برنده باشد و نه دوئل کی روش با مربیان لیگ 
برتر؛ لذا باید فدراسیون فوتبال تغییر ذائقه بدهد و راهی را برگزیند که میان این دو گروه پیوند 
منطقی رقم بخورد و خالصه اینکه دست در دست هم برای کارآمد سازی و بالندگی تیم 
ملی اهتمام کنیم.از یاد نبریم که استرالیا، ژاپن، کره جنوبی، عربستان و حتی عراق و چین هر 
کدام یکپا مدعی هستند و برای ایستادن بر بلندای قهرمانی جام ملت های آسیا خواب های 
طالیی دیده اند.باید از حضور در جام جهانی روسیه درس عبرت بگیریم و به جای منازعه و 
ایجاد تنش، فضا را تلطیف و دوستانه کنیم تا راه برای حضوری مقتدر در جام ملت های آسیا 
هموار شود وگرنه آرزویمان برای فتح این رقابت های بزرگ و مهم قاره کهن همچون چهار 

دهه اخیر همانند حباب خواهد ترکید.   

دوپینگ دشمن شرافت و جوانمردی

بر خالف تصور، مصرف داروهای فزاینده کارآیی در ورزش حرفه ای، معروف به »دوپینگ« 
امری متداول است به طوریکه می توان ادعا کرد غالب ورزشکاران آن را تجربه کرده اند؛ 
عملی که رذیلت اخالقی محسوب می شود و به کم و زیاد آن هم بستگی ندارد. به گزارش 
زمان به نقل ازایرنا، دوپینگ بیشتر از آن چه که در آزمایش ها مشخص می شود، در بین 
ورزشکاران حرفه ای رواج دارد. این سخن حاصل تحقیقات دانشمندان در زمینه دوپینگ در 
ورزش های حرفه ای است که به دلیل کمبود تجهیزات و مسایل مالی امکان نمونه گیری 
در سطح گسترده آن نه تنها در ایران، بلکه در سراسر جهان نیز امکان پذیر نیست.از این 
رو همواره عده ای در این بین از آزمایش ها معاف هستند و یا تخلفشان از دید کارشناسان 
و افسران مبارزه با دوپینگ دور می ماند.میل به بهترین بودن، کسب شهرت و درآمد، 
ورزشکاران را به مصرف داروهای نیرو زا ترغیب و آنان را به سمت عمل خالفی که با روحیه 

جوانمردی و شرافت در ورزش حرفه ای منافات دارد، سوق می دهد.

خبر خبر

آگهی مناقصه عمومی
بدینوسیله فرمانداری شهرستان مالرد در نظر دارد با توجه به مصوبات شماره 
نسبت  شهرستان  ریزی  برنامه  کمیته   1397/04/1٦ مورخ   5800/1/2729
فاقد  روستای  در  منظوره  چند  سالن  احداث  پروژه  عمرانی  عملیات  انجام  به 
افزوده  ارزش  اعتبارات  از محل  دهیاری مالرد ویالی جنوبی شهرستان مالرد 

اقدام نماید. 
لذا شرکت کنندگان در مناقصه )پیمانکاران واجد شرایط و صالحیت فنی مرتبط( پس از انتشار 
آگهی نوبت دوم جهت اخذ اوراق مناقصه به اداری و مالی فرمانداری مراجعه و پیشنهادات خود 

را تا پایان وقت اداری مورخ 97/5/8 به دبیرخانه فرمانداری تحویل نمایند. 

*تاریخ انتشار نوبت اول : 97/4/25
*تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/5/1

*مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه تا ساعت 14/30 مورخ 97/5/8
*تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه : روز 97/5/10

*شماره حساب جهت واریز سپرده شرکت در مناقصه 21711312٦8001 بانک ملی بنام فرمانداری 
شهرستان مالرد

*3 پاکت شامل )الف- فیش واریزی ب- اسناد مناقصه ج- پیشنهاد قیمت(
*فرمانداری شهرستان مالرد در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است 

*بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهادات به منزله قبول کلیه شرایط فرمانداری مالرد 
می باشد. 

*کلیه هزینه های چاپ آگهی در روزنامه بر عهده برنده مناقصه می باشد.
بهمن خطیبی  - فرماندار شهرستان مالرد

 نوبت اول

ردیف

1

عنوان پروژه عمرانی

عملیات عمرانی احداث سالن 
چند منظوره در روستای 

فاقد دهیاری مالرد ویالی 
جنوبی شهرستان مالرد مطابق 
مشخصات فنی اسناد و فهرست 

بها گروه ساختمان 97

مبلغ برآورد )ریال(

25/000/000/000

سپرده شرکت در مناقصه )ریال(

1/250/000/000

جمهوری اسالمی ایران
وزارت کشور

استانداری تهران
فرمانداری شهرستان مالرد

آگهی مناقصه عمومی
بدینوسیله فرمانداری شهرستان مالرد در نظر دارد با توجه به مصوبات شماره 
به  نسبت  شهرستان  ریزی  برنامه  کمیته   1397/04/1٦ مورخ   5800/1/2729
انجام عملیات عمرانی پروژه خرید آسفالت توپکا 19-0 جهت معابر روستاهای 
فاقد دهیاری  )مالرد ویالی جنوبی، جعفریه، اکرم آباد، عباس آباد گل شایگان و 
سایر روستاهای در حال اجرا(  شهرستان مالرد از محل اعتبارات ارزش افزوده 

اقدام نماید.
 لذا شرکت کنندگان در مناقصه )پیمانکاران واجد شرایط و صالحیت فنی مرتبط( پس از انتشار 
آگهی نوبت دوم جهت اخذ اوراق مناقصه به اداری و مالی فرمانداری مراجعه و پیشنهادات خود 

را تا پایان وقت اداری مورخ 97/5/8 به دبیرخانه فرمانداری تحویل نمایند. 

*تاریخ انتشار نوبت اول : 97/4/25
*تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/5/1

*مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه تا ساعت 14/30 مورخ 97/5/8
*تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه : روز 97/5/10

*شماره حساب جهت واریز سپرده شرکت در مناقصه 21711312٦8001 بانک ملی بنام فرمانداری 
شهرستان مالرد

*3 پاکت شامل )الف- فیش واریزی ب- اسناد مناقصه ج- پیشنهاد قیمت(
*فرمانداری شهرستان مالرد در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است 

*بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهادات به منزله قبول کلیه شرایط فرمانداری مالرد 
می باشد. 

*کلیه هزینه های چاپ آگهی در روزنامه بر عهده برنده مناقصه می باشد.
بهمن خطیبی  - فرماندار شهرستان مالرد

 نوبت اول

ردیف

1

2

عنوان پروژه عمرانی

عملیات عمرانی پروژه خرید آسفالت 
توپکا  19-0  جهت معابر روستاهای 

فاقد دهیاری شهرستان مالرد
حمل و پخش مکانیزه و قیرپاشی 

مطابق مشخصات فنی اسناد 
جمع کل

مبلغ برآورد )ریال(

25/000/000/000

5/000/000/000

30/000/000/000

سپرده شرکت در مناقصه )ریال(

1/500/000/000

جمهوری اسالمی ایران
وزارت کشور

استانداری تهران
فرمانداری شهرستان مالرد

شگفتی های زنان ورزشکار ایران تمامی ندارد، رکوردشکنی 
کسب 16 مدال در بازی های آسیایی، کسب 9 سهمیه 
المپیک  تاریخ  مدال  نخستین  و کسب  المپیک »ریو« 
تنها بخشی از افتخارات 39 ساله آنان در ورزش است 
و امسال 109 بانوی محجبه کشور آماده فتح سکوهای 
بازی های آسیایی 2018 هستند. به گزارش زمان به نقل 
ازایرنا، عناوین یاد شده گوشه ای از عزت و افتخار آفرینی 
زنان ورزشکار ایران در نبردهای ورزشی است که در عین 
حفظ اصول و ارزش های اسالمی به دست آمده است. 
امروزه ابهت و وقار بانوان ورزشکار ایرانی در عرصه های 
قهرمانی آنان را به الگویی برای دیگر کشورهای اسالمی 
و غیر اسالمی بدل کرده است.زنان ایران تا 11 سال پس 
از پیروزی انقالب اسالمی در هیچ رشته ورزشی حضور 
نداشتند، سرآغاز فعالیت زنان در بازی های آسیایی 1990 

»پکن« با حضور تنها یک زن در کاروان 12۵ نفره ایران 
کلید خورد.»لیدا فریمان« به عنوان نخستین زن ایرانی به 
رقابت های آسیایی راه یافت، هر چند مدالی کسب نکرد، 
اما حضور این بانوی محجبه سرآغاز تحول در ورزش زنان 
بر  آسیایی 199۴ هیروشیما، عالوه  رقابت های  شد. در 
فریمان ، »لیال تقی پور« نیز عازم مسابقات شد، هر چند آن 
ها موفق به کسب مدال نشدند، اما رکوردی باالتر از حداقل 
ورودی المپیک را کسب کردند.فریمان، عناوین نخستین 
زن تاریخ ورزش ایران، اولین بانوی تیرانداز المپیکی کشور 
و اولین پرچمداری کاروان ایران در المپیک 1996 آتالنتا 
را به نام خود ثبت کرده است. با وجود اینکه از سال 19۷9 
تا 1998 حضور بانوان ورزشکار ایران در عرصه های بین 
المللی کمرنگ و بدون مدال بود، اما در بازی های آسیایی 
2002 »بوسان« کره جنوبی نخستین مدال نقره آسیایی 

را »نسیم حسن پور« در رشته تیراندازی 10متر »تپانچه 
مدال  کرد.با شکست طلسم  ایران کسب  برای  بادی« 
آوری، در بازی های 2006 »دوحه« قطر عالوه بر افزایش 
تعداد زنان، تعداد نشان ها به سه مدال برنز »مهروز ساعی« 
و »افسانه شیخی« در تکواندو و »آتوسا پورکاشیان« در 
شطرنج تیمی افزایش یافت. در پی این موفقیت نخستین 
سهمیه بانوان در المپیک 2008 چین از سوی »نجمه 
آبتین« در تیراندازی با کمان، »هما حسینی« در قایقرانی و 
»سارا خوش جمال فکری« در تکواندو حاصل شد.ایران با 
88 ورزشکار زن در بازی های آسیایی 2010 چین حاضر 
شد. آنان با کسب 1۴مدال رنگارنگ و تصاحب نخستین 
مدال طالی تاریخ تکواندوی بانوان ایران توسط »فاطمه 
نعمتی« شگفتی ساز شدند. اوج موفقیت زنان ایران در بازی 
های آسیایی 201۴ »اینچئون« کره جنوبی با کسب 16 

نشان و با حضور ۵8 ورزشکار بود که نشان از کیفیت کار 
بانوان ورزشکاران ایران در مدال آوری داشت.حاال اما ایران 
با رکوردی بی نظیر و با 109 ورزشکار زن در بازی آسیایی 
2018 اندونزی شرکت خواهد کرد. عالوه بر آن در اقدامی 
کم سابقه پرچمداری کاروان به »کیمیا علیزاده«، بانوی 
تاریخ ساز المپیکی ایران سپرده شده است تا با برجسته 
شدن موضوع »حجاب« در بزرگترین رویداد ورزشی آسیا، 
ثابت شود که حجاب مانع و محدود کننده زن نیست و بر 
خالف نظر »اسالم ستیزان«، »زن مسلمان« پا به پای 
مردان در فعالیت های اجتماعی حضور دارد.زنان ورزشکار 
ایران زمین، قهرمان »حجاب ورزش« نیز هستند و سهم 
غیرقابل انکار و ستودنی در افزایش اعتماد به  نفس زنان 
مسلمان جهان دارند که این حرکت را باید جلوه ای از 
»کاربرد دیپلماسی ورزشی« توسط شیرزنان ایرانی دانست.

شگفتی های زنان ورزشکار ایران تمامی ندارد؛    

 قاره کهن زیر پای 109 قهرمان محجبه ایران    

هافبک تیم ملی فوتبال کرواسی به ستایش از همبازی 
خود پرداخت و او را شایسته توپ طال دانست.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا ، ایوان راکیتیچ هافبک 
تیم های فوتبال کرواسی در دیدار نیمه نهایی برابر 
انگلیس هم عملکرد خوبی از خود نشان داد و در صعود 
تیمش به فینال نقش داشت.او بعد از بازی گفت: شرایط 
بسیار سختی را پشت سر گذاشتم. قبل از دیدار نیمه 
نهایی مصدوم بودم اما نهایت تالش خود را به کار 
گرفتم. در دیدار فینال حتی با یک پا هم بازی خواهم 
کرد. بازی کردن در دمای 39 درجه بسیار سخت است 
اما برای تیم ملی دست به هر کار می زنیم.او ادامه داد: 
درست است که خسته هستیم اما هنوز چیزهای زیادی 
برای ارائه دادن داریم. ما دست از تالش برنمی داریم و 

بهترین بازی خود را در فینال به  نمایش می گذاریم. ما 
کشور کوچکی هستیم اما رویای بسیار بزرگی داریم.

راکیتیچ به ستایش از لوکا مودریچ پرداخت و گفت: زمان 
آن فرا رسیده است که مودریچ توپ طال را به دست آورد 
او به بدون شک شایسته این جایزه خواهد بود.او در پایان 
سخنانش گفت: در نیمه نخست نتوانستیم بازی خوبی را 
به نمایش گذاریم اما در نیمه دوم تیم برتر میدان بودیم 
و فشار زیادی روی حریف آوریم. انگلیس نتوانست فشار 
ما را تحمل کند و با شایستگی توانستیم پیروز این بازی 
شویم .سخنگوی کمیته  بین المللی المپیک اعالم کرد 
که توماس باخ، دعوت برای حضور در فینال جام جهانی 
2018 روسیه را از سوی جیانی اینفانتینو، رییس فیفا 

پذیرفته است.

ستاره  آرژانتینی،'نیمار'  ستاره  مسی'  'لیونل 
ملی  تیم  کاپیتان  رونالدو'  'کریستیانو  و  برزیلی 
براساس جدیدترین گزارش ها، رده های  پرتغال 
فوتبال جهان  بازیکنان  پردرآمدترین  تا سوم  اول 

را به خود اختصاص داده اند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، در فهرست 10 نفره 
ای که روزنامه »دیلی میل« انگلیس منتشر کرده 
 2 و  آرژانتینی   2 برزیلی،  بازیکن  سه  است،اسامی 
فرانسوی و سه بازیکن از کشورهای آلمان، پرتغال 
و شیلی دیده می شود.براساس این فهرست، مسی 
با دریافت ساالنه ۵3 میلیون و ۵00 هزار دالر، پر 
درآمدترین بازیکن حال حاضر فوتبال جهان است.

پس از وی نیمار بازیکن تیم ملی فوتبال برزیل و 

است  گرفته  قرار  فرانسه  ژرمن  سن  پاری  باشگاه 
که ساالنه حدود ۴2 میلیون دریافت می کند.پس 
ایتالیا،  یوونتوس  باشگاه  به  انتقال  با  که  رونالدو  از 
این  در  دالر،  میلیون   3۵ ساالنه  درآمد  کسب  و 
فهرست سوم است، » الکسیس سانچز« بازیکن تیم 
ملی 'شیلی' و 'منچستر یونایتد' انگلیس قرار دارد 
که حقوق ساالنه وی، 21 میلیون دالر اعالم شده 
ملی  تیم  پیشین  بازیکن  دوسانتوز«  است.»اسکار 
برزیل و شانگهای چین و »ازکوئیل الوتزی« مهاجم 
پیشین تیم ملی آرژانتین و بازیکن تیم »هبی« چین 
و 900  میلیون  درآمد ساالنه 2۷  با  ترتیب  به  نیز، 
و 26 میلیون و 800 هزار دالر در جایگاه پنجم و 

ششم قرار گرفتند.

زمان آن است که
 توپ طال به مودریچ برسد

پردرآمدترین 
فوتبالیست های جهان
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گیاهان خانگی خطرناک
برای کودکان

گیاهان خانگی خطرناک,انواع گیاهان خطرناک برای کودکان بعضی از 
گیاهان خانگی برای کودکان بسیار خطرناک هستند.

به گزارش پیام زمان به نقل از بیتوته، چند ســالی اســت که یک 
پیغام هشــداردهنده در رابطه با خطرات نگهــداری از گیاهان خانگی 
در شــبکه های اجتماعی دست به دست می شــود. در متن این پیغام 
به تجربه مادری داغدار اشــاره شــده که فرزندش را به دنبال مصرف 
تصادفی گیاه آپارتمانی »دیفن باخیا« و مســمومیت شــدید از دست 
داده است. خواندن این پیغام برای تمام والدین با ترس و نگرانی همراه 
است. شــما نیز ممکن است با آگاهی از این خبر برای همیشه از خیر 
نگهــداری گل و گیاه در آپارتمان بگذریــد و محیط خانه را از هرگونه 
گلدان تزئینی خالی کنید. اما قبل از این کار الزم است از خود بپرسید 
کــه این موضوع تا چه حد حقیقت دارد و درمورد کدام یک از گیاهان 

آپارتمانی صدق می کند.

کودکان آسیب پذیرتر هستند:
گیاهان آپارتمانــی به دلیل طراوت و زیبایی خود از جایگاه ویژه ای در 
منازل و آپارتمان ها برخوردار هســتند. اما بعضی از آنها علی رغم ظاهر 
زیبای خود، سمی هستند. بنابراین می توانند برای اهل خانه به خصوص 
کودکان خطرناک باشــند. بعضی از گیاهان نه تنها با چشــیدن بلکه 
از طریق تماس ســطحی با چشــم، بینی، مخاط دهان یا پوســت نیز 
موجب بروز سوزش و عوارض جدی می شوند. یکی از این گیاهان سمی 
»دیفن باخیا« اســت. چشــیدن یا خوردن یک برگ از این گیاه برای 
بزرگســاالن ممکن اســت فقط باعث عوارضی چون دل درد و سوزش 
دهان شــود و فرد را در خطر مرگ قرار ندهد اما مصرف همین مقدار 
گیاه توســط کودک یا نوزاد می تواند بســیار مسمومیت زا و خطرناک 
باشــد. این موضوع درمورد گیاهان سمی دیگر نیز صدق می کند؛ برای 
مثال اگر نوزاد یک عدد دانه »کرچک« بخورد شاید در خطر مرگ قرار 
بگیرد اما یک فرد بزرگســال به عارضه خطرناکی دچار نشــود. درواقع 
احتمال مســمومیت به دوز مصرفی گیاه، ســن، وزن، شرایط بدنی و 

وجود بیماری هایی همچون اختالالت کبدی و کلیوی بستگی دارد.

گیاهی که برای قلب مضر است:
از دیگــر گیاهان خطرناک می تــوان به گیاه »زامیفولیــا« یا گیاهان 
»عشــقه«، گیــاه »ویســتریا« یا »پیچ گلیســین« اشــاره کرد. گل 
»انگشــت دانه« نیز می تواند برای ســالمت قلب خطرناک باشــد. گل 
»ادریســی« یا »هایدرانژیا« یا »ارتانزا«، »زنبق دره« یا گل »برف« یا 
گل »موگه«، گیاه »آنتوریوم« یا »درفش« نیز همگی خطرناک هستند 

و باید از خوردن، چشیدن و لمس کردن آنها خودداری شود.

مراقب گیاهان باغچه و پارک هم باشید
به جز گیاهان آپارتمانی، گیاهان خارج از منزل و داخل حیاط یا باغچه 
نیز می توانند برای کودکان خطرناک باشــند؛ از جمله گیاه »داوودی«، 
»خرزهره«، »فیکوس«، »خرزه هندی« یا گل »نرگس«. بعضی گیاهان 
ســمی  به صورت خودرو در پارک ها، باغچه ها و حاشیه خیابان ها رشد 
می کننــد؛ از جمله »تاتوره« که گل های زیبا دارد و بعد از مدتی میوه 
می دهد. میوه این گیاه خاردار و ســمی اما بسیار زیبا است و دانه های 
زیادی تولیــد می کند. درواقع به همین دلیل اســت که تکثیر آن در 
طبیعت به راحتی انجام می شود. کودکان و حتی افراد بزرگسال ممکن 
اســت از روی کنجکاوی آن را لمس کنند و یا بچشند و به مسمومیت 
دچار شــوند. بنابراین در مورد گیاهان خــارج از خانه نیز باید دقت به 

عمل آید.

حذف گیاه از آپارتمان، راهکار مناسبی نیست
حذف گیاهان از محیط زندگی، راهکار مناســبی بــرای جلوگیری از 
خطرات آنها به حســاب نمی آید بلکه در این زمینه فقط نیاز به رعایت 
چندین نکته وجود دارد. نوزادان و کودکان بســیار کنجکاو هســتند و 
عالقــه دارند هر آنچه در اطراف خود پیدا می کنند به دهان وارد کرده 
و بچشند. بنابراین توصیه می شود گیاهان آپارتمانی را از دسترس آنها 
دور نگه دارید تا دچار مســمومیت نشوند. برای این منظور کافی است 
گلدان ها را باالی کمد یا سکو یا درون قفسه و حفاظ نگه دارید یا اینکه 

حداقل مراقب باشید فرزندان آنها را به دهان نگذارند.

با اورژانس تماس بگیرید
اگر کودک به گیاه سمی دسترسی پیدا کرده و آن را داخل دهان خود 
بگذارد، جای نگرانی شدید وجود ندارد زیرا گیاهان سمی اغلب تلخ یا 
سوزاننده هســتند و کودک بالفاصله با چشیدن، آن را از دهان خارج 
می کند. با این حال توصیه می شود برای دریافت راهنمایی های الزم در 
این مواقع با اورژانس تماس بگیرید. مامور اورژانس بســته به شرایط و 
خطرات موجود ممکن است به ذکر نکاتی ساده مثل شستشوی چشم، 
دهان و ... کودک بسنده کند و یا کودک را به مراکز درمانی ارجاع دهد.

کودکان

بیش از ۹ درصد جامعه کشور 
سالمند هستند

رئیس ســازمان بهزیستی کشــور گفت: حدود 
7 میلیــون و ۳00 هــزار نفر کــه 9.۳ درصد 
جمعیت کشــور را تشــکیل می دهند سالمند 
هســتند. به گزارش پیام زمان بــه نقل از مهر، 
انوشیروان محســنی بندپی گفت: بهزیستی از 
بیش از ۶00 هزار ســالمند حمایت می کند که 
حــدود 100 هزار نفر از آنهــا یارانه می گیرند، 
1۸ هزار نفر در مراکز شــبانه روزی هستند که 
یارانــه آنها حدود ۶00 هزار تومان اســت. وی 
ادامــه داد: امید بــه زندگی در ایــران افزایش 
یافته بطوری که جمعیت ســالمند اکنون به 7 
میلیون و ۳00هزار نفر رســیده اســت. رئیس 
سازمان بهزیســتی تصریح کرد: ســن امید به 
زندگی برای زنان به 7۸ ســال و برای مردان به 
74 سال رسیده اســت. محسنی گفت: از میان 
جمعیت سالمند کشــور، ۳ ملیون و 700 هزار 
نفر زن و ۳ میلیون و ۶00 هزار نفر مرد هستند 
که 9.۳ درصد جمعیت کشــور را تشــکیل می 
دهند. رئیس ســازمان بهزیستی کشور بر رصد 
و پیمایش شــاخص های سالمندی برای برنامه 
ریزی اقدامات الزم در آینده تاکید کرد و گفت: 
حدود 2۳0 مرکز نگهداری ســالمندان در ایران 
فعالیت می کنند. وی افزود: استان گیالن با 11 
درصد از جمعیت بیشــترین سالمندان و استان 
سیســتان و بلوچستان با 4.9 درصد از جمعیت 

استان کمترین میزان سالمندان را دارد.

پیمایش ملی خانواده با هدف 
شناخت آسیب های اجتماعی اجرا 

می شود

رئیس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعات 
اجتماعــی جهــاد دانشــگاهی گفــت: جهاد 
دانشــگاهی به منظور شناســایی آســیب های 
اجتماعی، طــرح پیمایش ملی خانــواده را در 

کشور اجرا می کند. 
به گــزارش پیام زمــان  به نقــل از ایرنا، ایرج 
فیضی افــزود: در راســتای اجــرای این طرح 
مسائلی همچون خشونت، موانع ازدواج و طالق، 
تعارضات زناشویی، اختالفات خانوادگی و تمام 
آســیب هایی که گریبانگیر یــک خانواده می 
شود، مورد بررســی قرار می گیرد. وی تصریح 
کرد: هم اکنــون ۵0 درصد اجــرای این طرح 
پیمایشی در کشور انجام شده است و امیدواریم 
بتوانیم به زودی اطالعــات مربوط به این طرح 
را جمع آوری کنیم. فیضی یادآورشــد: پس از 
جمــع آوری اطالعــات الزم در قالب این طرح، 
پیش بینی می شــود در مدت یک ماه گزارش 
نهایی طرح آماده شــود و بــرای بهره برداری و 
اســتفاده از آمار و اطالعــات در اختیار معاونت 
امور زنان و خانواده ریاست جمهوری قرار گیرد. 
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه این پیمایش با 
استفاده از سیســتم نرم افزاری انجام می شود، 
تمام اطالعات مربوط به پرسشگر و همه فعالیت 
هایی کــه انجام می دهد، مورد ارزیابی قرار می 
گیرد و حتی می دانیم که یک پرسشگر در چه 
زمانــی و چه مکانی فعالیت خــود را انجام می 
دهد. رئیس پژوهشــگاه علوم انسانی و مطالعات 
اجتماعی جهاد دانشگاهی گفت: اکنون 40 گروه 
پژوهشی در حوزه های علوم انسانی و اجتماعی 
در جهاد دانشگاهی فعالیت دارند که حدود 20 
گروه از این تعداد در حوزه زنان و خانواده فعال 
هستند تا ضمن شناســایی بخشی از مشکالت 
این حوزه، برای رفع موانع و مشــکالت موجود 
طرح های پژوهشی و تحقیقاتی نیز انجام دهند 
که نمونه آن نیــز انجام این طرح پیمایش ملی 
در حوزه خانواده است. وی اضافه کرد: همچنین 
موضوع آسیب شناسی در حوزه علوم انسانی در 
دانشگاه ها نیز انجام می شود تا بتوان مشکالت 

این حوزه را شناسایی و راهکارهایی ارائه کرد.

جزئیات استخدام در سازمان 
تامین اجتماعی 

مدیــر کل امور اداری ســازمان تامیــن اجتماعی از 
استخدام پیمانی نیروی انسانی در تیرماه سال جاری 

خبر داد. 
به گزارش پیام زمان به نقل از تســنیم، سید حسین 
حسینی آذرنوشــان با اشــاره به نیروی موردنیاز در 
مدیریت های درمان اســتانهای اصفهان، کردســتان، 
ســمنان، کرمانشــاه و فارس اظهار داشــت: سازمان 
تامیــن اجتماعی به منظور راه انــدازی مراکز درمانی 
جدید التاســیس در شهرســتانهای تیــران و کرون، 
بانه، ســرخه، سنقر، داراب و ســپیدان نیروی انسانی 
موردنیــاز خود را از طریق آزمــون کتبی، مصاحبه و 
گزینش جذب می کند. وی افزود: داوطلبان استخدام 
می توانند در صورت احراز شــرایط حسب مفاد آگهی 
اســتخدامی که متعاقباً از طریق پایگاه اطالع رسانی 
www.tamin. ســازمان تامین اجتماعی به نشانی

ir اعالم خواهد شــد، نســبت به ثبت نام از روز ســه 
شــنبه مورخ 29/۳/97 لغایت دوشنبه 4/4/97 اقدام 
و مــدارک مربوطه را صرفا به صورت حضوری در بازه 
زمانی مذکور به نشانی مندرج در آگهی ارائه نمایند. به 
گزارش تامین اجتماعی-حســینی آذرنوشان در ادامه 
افزود: آزمون کتبی اســتخدام پیمانی سازمان تامین 
اجتماعی در روز جمعه مورخ 1۵/4/97 برگزار خواهد 
شــد. وی تاکید کرد: داوطلبان گرامی توجه کنند هر 
گونه اطالع رســانی در خصوص آزمون اســتخدامی، 
صرفا از طریق سایت این سازمان معتبر و قابل استناد 

است.

خبر

چرا افراد مسن به سختی به خواب عمیق می روند؟

خوردن وعده هــای غذایی ســنگین نزدیک به 
زمان خواب یا خوردن نوشیدنی های کافئین دار، 
خــواب را به تاخیــر می انــدازد. میان وعده های 
کوچک برای قبل از خواب می توانند مفید باشد. 
همچنین از خوردن نوشــیدنی ها در اواخر شب 
خــودداری کنید چون می تواننــد باعث بیداری 

مکرر برای رفتن به دستشویی شوند.

از سالمتیســم،  به نقل  به گزارش پیام زمان 
مشــکالت خواب بیش از آن که یــک ناراحتی 
باشــند، تهدیدی بــرای ســالمتی و طول عمر 
هســتند. طبق مطالعاتی متعــدد، کمبود خواب 
عمیق در افراد مسن به طور مستقیم به مشکالت 
مغزی و مشــکالت حافظه ای منجر می شود. در 
ادامــه با مهم ترین دالیــل بی خوابی های دوران 

سالمندی آشنا می شویم:

بیولوژی
ریتم های دورانی یا دوره هــای خواب و بیداری 
طبیعی ما در هر 24 ســاعت، با گذشــت زمان 
تغییر می کنند. مثال بزرگســاالن سالمند تمایل 
دارند که سِر شــب بخوابند، و معموال هم صبح 

زود بیدار می شوند.
در بعضی ها، این تغییرات ناچیز است: آنها هنوز 
هم هفت یا هشت ساعت می خوابند، فقط نسبت 
بــه زمان قبل زودتر به رختخــواب می روند. اما 
دیگران، ســاعت خواب شــان بی نظم می شود و 
به زور بــه خواب می روند. این به ویژه برای افراد 
مســن بد اســت: چون هر چه مشکالت خواب 
ادامه پیدا کند، ســخت تر می توان به الگوهای 

نرمال برگشت.

پزشکی
بســیاری از افراد مســن تر به دلیل مشــکالت 
می شود  مختل  خواب شــان  کیفیت  جســمانی 
مانند: دیابت، بیمــاری ریفالکس معده، بیماری 
قلبی، دردهای مزمن مثل آرتروز و افســردگی. 

مصرف دارو نیز می تواند خواب را مختل کند.
وضعیت روحی

اضطــراب و افســردگی ناشــی از موقعیت هایی 
مانند تنهایی، بازنشســتگی، از دست دادن یک 
دوســت نزدیک و مشــکالت مالی یا ســالمتی 
می توانــد به طور جــدی خــواب را مختل کند. 
حتی نگرانی بابت خواب ناکافی، می تواند به کم 

خوابی بیشتر منجر شود. مسلما با ذهن ناراحت، 
نمی توان به خواب راحت رفت.

محیطی
افرادی که به تازگی به خانه ســالمندان منتقل 
شــده اند یا به کمک پرســتار زندگــی می کنند 
اغلب راحتی دوران اســتقالل خود را از دســت 
می دهنــد. در نتیجه کیفیت خــواب آنها ممکن 

است کاهش یابد.

خواب  یک  ســالمندی،  دوران  در  چگونه 
خوش داشته باشیم

اگرچه بعضی از جنبه های پیری از کنترل ما 
خارج است، گام هایی وجود دارد که می تواند 

به بهبود کیفیت خواب کمک کند:
1. برنامه داشــته باشــید.  نظارت و کنترل 
بیداری، کلید برخورداری  ســاعات خواب و 

از خواب خوب است. 
2. به چیزهای خوب عــادت کنید.  به آنچه 
که برای تان آرامش بخش اســت عادت کنید 
مانند خواندن، نوشــتن، یا غوطه وری در وان 
قبل از خواب. ســعی کنید دو ســه ســاعت 

قبل از خــواب دیگر تلویزیون نبینید، چراکه 
نور آبی ســطح مالتونین مغز را که هورمون 
مسئول خواب است تحت تاثیر قرار می دهد.

۳. اتــاق خواب خود را اختصاصی کنید. اتاق 
خواب باید فقــط خاص خواب باشــد. اتاق 
خواب باید تاریک، سرد و آرام باشد و نیازی 

به تلویزیون ندارد.
4. ورزش کنیــد.  فعالیت و تحرک می تواند 
کیفیت خواب شــما را تا حد زیادی افزایش 
دهد. فقــط یادتان باشــد کــه ورزش باید 
حداقل سه ساعت با خواب تان فاصله داشته 
باشــد زیرا باعث هوشیاری و تاخیر در خواب 

می شود.
۵. در مــورد تغذیه خود هوشــمند باشــید. 
خــوردن وعده های غذایی ســنگین نزدیک 
بــه زمان خواب یــا خوردن نوشــیدنی های 
کافئیــن دار، خــواب را به تاخیــر می اندازد. 
از خواب  بــرای قبل  میان وعده های کوچک 
می تواننــد مفید باشــد. همچنین از خوردن 
نوشــیدنی ها در اواخر شــب خودداری کنید 
چون می تواننــد باعث بیــداری مکرر برای 

رفتن به دستشویی شوند.

عضــو کمیتــه ملی پیشــگیری و 
کنتــرل بیماری هــای غیرواگیر با 
ایرانیان  نمــک  اینکه مصرف  بیان 
متاسفانه  افزود:  باالســت،  بســیار 
میانگیــن مصرف نمک در کشــور 
حدود ســه برابر میزان مجاز است. 
باید بدانیم که مصرف زیاد نمک با 
بیماری هایی چون فشار خون  بروز 

مرتبط می شود.
به گزارش پیــام زمان به نقل از 
تکیان  امیرحســین  دکتر  ایســنا، 
با اشــاره بــه کم تحرکــی ایرانیان 
نیــز اظهار کــرد: میانگین فعالیت 
فیزیکی در کشــور ما کم اســت و 
حدود ۵7 درصد جمعیت کشــور 
کمبود فعالیت فیزیکــی دارند که 
این میزان در مــردان 47 درصد و 
در زنان ۶۵ درصد است. یعنی این 
میــزان از زنان و مردان در کشــور 

فعالیت فیزیکی کافی ندارند.
شرایط نامطلوب مصرف لبنیات 

در 80 درصد ایرانی ها
وی درباره وضعیــت مصرف میوه، 
ســبزیجات و لبنیــات در ایرانیان، 
گفــت: در حــال حاضر بــه طور 
میانگیــن تنهــا کمتــر از نیمی از 
مردم کشــورمان به طــور صحیح 
میوه و سبزیجات مصرف می کنند. 
باید توجه کرد که طبق استانداردها 
افراد باید روزانه حداقل ســه واحد 
میوه و سبزیجات مصرف کنند. این 

درحالیست که 42.۵ درصد زنان و 
مردان ایرانــی به طور صحیح میوه 
و ســبزیجات مصرف می کنند. این 
عدد در مردان ایرانی 41.۵  درصد 
و در زنــان ایرانی هــم  4۳ درصد 

است.
وضعیت نامطلوب 2 استان در 

مصرف سبزیجات
از  اینکــه برخــی  بیــان  بــا  وی 
اســتان های ما از نظر مصرف میوه 
و سبزیجات وضعیت خوبی ندارند، 
افزود: به عنــوان مثال وضعیت دو 
اســتان خراســان رضــوی و ایالم 
از نظــر مصرف میوه و ســبزیجات 

مناسب نیست.
عضــو کمیتــه ملی پیشــگیری و 
در  غیرواگیر  بیماری هــای  کنترل 
ادامه در پاســخ به ســوالی درباره 

سالمت سبزیجات و صیفی جات در 
تهران، گفت: در برخی از سبزیجات 
و صیفی جاتــی کــه خصوصــا در 
جنوب تهران کشت می شوند شاید 
به این دلیل که به صورت غیرقابل 
کنترلــی فضوالت انســانی در آنها 
درصد  کــه  دیده شــده  هســت، 
نیترات شــان زیاد و تا چندین برابر 

حد مجاز هم بوده است. 
چند درصد از ایرانیان لبنیات 

می خورند؟ 
لبنیات  وضعیت مصرف  درباره  وی 
نیز گفت: توصیه می شود که روزنه 
دو واحد لبنیات مصرف شــود، اما 
متاســفانه کمتــر از  20 درصــد 
جمعیت کشــور ما به طور صحیح 
لبنیات می خورنــد. حال در مردان 
میزان مصرف صحیــح لبنیات 21 

درصد و در زنان 17 درصد اســت. 
این آمارها بســیار هشــدار دهنده 
بوده و به این معنی اســت که تنها 
یک پنجم جمعیت کشور ما به طور 
می کنند.  مصــرف  لبنیات  صحیح 
ایــن وضعیت بویــژه در زنان بدتر 
اســت. زیرا زنان بواســطه شرایط 
خاص جسمی باید برای پیشگیری 
بیشتری  از پوکی استخوان کلسیم 
مصرف کنند و  یکی از منابع اصلی 
کلســیم در زنان و مردان، لبنیات 

است.
نداشــتن  اینکه  بیــان  بــا  تکیان 
ســواد ســالمت درســت منجر به 
گفت:  می شــود،  موضوعــات  این 
بایــد توجه کرد که میوه، ســبزی 
و لبنیات در ایران نســبت به سایر 
مناطق گران نیســت، اما از آنجایی 

که ذائقه مردم ما بیشــتر به سمت 
مصرف مواد کربوهیدرات، شیرینی 
و ... اســت، کمتر از میوه، سبزی و 

لبنیات استفاده می کنند.
مصرف ماهی و پیشگیری از 

سکته قلبی 
وی درباره مصــرف ماهی نیز گفت: 
مصرف صحیح ماهی برای پیشگیری 
از بیماری های قلبی- عروقی بســیار 
مناســب اســت و بایــد حداقل دو 
واحد ماهــی در هفته مصرف کنیم، 
امــا در ایــن زمینه هم مشــکالتی 
داریم. به طوریکه مصــرف ماهی در 
کشــور زیر 10 درصد اســت و این 
وحشــتناک است. بر اســاس آمارها 
9.7 درصــد مــردان و 9.۶ درصــد 
زنان به طور مناسب و صحیح ماهی 
مصرف می کنند. این درحالیست که 
ماهی منبع اصلی امگا ۳ اســت و در 
پیشگیری از ســکته قلبی می تواند 
تاثیرگذار باشــد. متاسفانه بر اساس 
پژوهش های انجام شــده اگر از افراد 
کشــورمان بپرســیم طی دو هفته 
گذشــته چقدر از فست فود استفاده 
کرده اید؟، تقریبــا 1۳ درصد هر دو 
جنس حداقل یکبار در طی دو هفته 
ایــن کار را انجام دادند که در مردان 
1۵ و در زنان 11 درصد اســت. این 
درحالیست که فســت فودها موادی 
هستند که نه تنها ارزش غذای ندارند، 

بلکه می توانند به فرد ضرر بزنند.

مصرف نمک در ایران، 3 برابر حد مجاز

اگر شــما هم از آن دســته افرادی هستید که در این 
روزهای گرم از گرمازدگی و باال رفتن دمای بدنتان رنج 

می برید. این گزارش را بخوانید.
به گزارش پیام زمان  به نقــل از مهر، به گرم ترین 
روزهای سال رســیده ایم روزهایی که اگر زیادی توی 
گرما بمانید و زیر ظل آفتاب مستقیم و داغ این روزها 
فعالیت کنید بی برو برگرد گرمازده خواهید شــد و به 
گوشــه ای خواهید خزید. گرمازدگی شایع ترین اتفاق 
روزهای گرم تابستانی اســت که باید خیلی زود آن را 
از تن تــان بیرون کنید تا به بدنتــان ضربه نزند چون 
ممکن است در صورت گرمازدگی شدید چندروزی را 
خانه نشین شوید. پس راهکارهای جلوگیری و درمان 
گرمازدگی را بدانید تا این روزهای داغ را صحیح و سالم 

سپری کنید.
گرمازدگی چیست؟

اگر در طول مدت زمان طوالنی در برابر گرمای شدید 
قرار بگیرید، سیستم تنظیم حرارت بدن نمی تواند در 
برابر این گرمای شــدید مقاومت کند و گرمای اضافی 
را دفــع کند و حرارت بدن باال مــی رود و به اصطالح 
گرمازده می گویند.درجه حرارت انسان به طور معمول 
حدود ۳7درجه سانتیگراد است اگر این درجه حرارت 
به 40 درجه برسد گفته می شود فرد دچار گرمازدگی 

شدید شده است.

گرمازدگی با تب متفاوت است
حاال اگر هم در گرمازدگی و هم در تب دمای انســان 
بــاال می رود پس این دو چــه تفاوت هایی باهم دارند؟ 
تب در اثر حضــور باکتری ها و عفونت ها در بدن ایجاد 
می شود. وقتی بدن شما عفونت می کند. هیپوتاالموس 
که وظیفه تنظیم دمای بدن را به عهده دارد دمای بدن 
را بــاال می برد تا عوامل بیماری زا را نابود کند. در واقع 
تــب در اثر یک واکنش درونی در بدن رخ می دهد. اما 
گرمازدگی اینطور نیست و در اثر فشارگرمای بیرونی و 

محیط اتفاق می افتد.
گرمازدگی چه شکلی است؟

گرمازده ها پوستشــان ســرخ و بعد از آن رنگ پریده 
یا کبود می شــود. تنفسشــان کوتاه می شود و انگاری 
نفس شان می خواهد بند بیاید. نبضشان نامنظم می زد 
و اگر دســت روی دستشــان بگذارید حس می کنید 
در حال ســوختن هستند. گرمازده ها سردردهای بدی 
می گیرند. عضالتشان دچار گرفتگی می شود و ممکن 
است چشم هایشان غیرعادی به نظر برسد چون گشادی 
مردمک چشم هم یکی از نشانه های آن است. سیستم 
گــوارش آن به هم می ریــزد و دچار تهوع و اســهال 

می شوند.
جدا از نشــانه های زیستی گرمازده ها به هذیان گویی، 
زدن ســخنان بی ربــط و گیجی و حتــی رفتارهای 

پرخاشگرانه و آشــفته نیز از آنها بروز پیدا می کند و 
حتی ممکن اســت برخی از رخوت و بی حالی شــان 

تشنج کنند که بسیار خطرناک است.
از گرمازدگی چطور جلوگیری کنیم؟

سبک لباس بپوشید و ســعی کنید لباس های شما 
بیشــتر از الیاف طبیعی و نخی باشــد تا پالستیکی. 
لباس های پالســتیکی سبب تعریق زیادی می شود و 
آب بدن شــما را در هنگام ایستادن در گرما به شدت 

کاهش می دهد.
از عینــک دودی و نقاب هــای محافــظ صورت حتما 
استفاده کنید. صورت و سر شما از جمله اعضای مهمی 

است که به شدت در گرمازده شدن شما موثر هستند.
در روزهــای آفتابی پوشــیدن لباس های روشــن را 
فراموش نکنید و تا می توانید از پوشیدن لباس های تیره 
خودداری کنید.قبل از ورود به گرما می توانید لباس تان 

را مرطوب کنید تا سطح بدنتان را خنک نگه دارد.
نوشــیدنی های خنک می تواند از گرما زده شدن شما 
جلوگیــری کند.صبح ها از قســمت غربی خیابان های 
شمالی -جنوبی و قسمت جنوبی خیابان های شرقی-

غربی حرکــت کنید. بعــد از ظهرها نیز از قســمت 
شرقی خیابان های شــمالی-جنوبی و قسمت شمالی 
خیابان های شرقی-غربی حرکت کنید تا آفتاب کمتری 
به ســرتان بخورد.از خوردن غذاهای سنگین و پرادویه 

در تابســتان به خصوص زمانی کــه می خواهید مدت 
زیــادی را در گرما طی کنید به شــدت پرهیز کنید. 
نوشیدنی های کافئین دار نیز هرچه کمتر مصرف کنید 

خیلی بهتر است.
سعی کنید محیط کار یا منزل را آنقدر سرد نکنید که 
بدن شما در مواجهه با گرمای بیرون شوکه شود. هرچه 

بدن خود را با محیط تطبیق بدهید برایتان بهتر است.
زکریای رازی توصیه می کند در گرما شربت سکنجبین 
خنک زیاد مصــرف کنید. چون صفــرا را می برد و از 
التهاب و حرارت معده می کاهد و آنچه در بلغم در معده 
و روده ها باشد خارج می کند. اگر سکنجبین را با ریشه 
و تخم کاسنی مخلوط کنید و کمی هم گالب بریزید که 
نوشیدنی شگفت انگیز و بسیار مفیدی خواهید داشت. 

به خصوص اگر از درون دچار حرارت می کنید.
اگر گرمازده شدید چه کنید؟

اگر گرمازده شدید هرچه سریعتر خودتان را به محل 
خنک یا سایه برسانید. ســعی کنید لباس هایتان را 
در صــورت امکان کم کنیــد و بدنتان را با آب خنک 
یا پارچه مرطوب خنک کنید. اگر می توانید پاهایتان 
را داخل آب ســرد فرو کنید. یا اینکه پاها را بلندتر از 
بــدن به دیوار تکیه دهید.اگر به منزل می روید فوری 
لباس هایتان را عوض کنید. نوشــیدنی های خنک و 
بنوشــید و دوش آب خنک بگیرید. به هیچ عنوان در 
آن حالت بی حال و خســته نخوابید که موجب بدتر 
شدن شما می شود.هنگام دوش گرفتن از شامپوهای 
خنــک کننده مثل اســانس های نعنــا، اکالیپتوس 
استفاده کنید.نوشیدنی هایی با طبع سرد مثل آبلیمو، 
خاکشیر، تخم شــربتی، آب هندوانه، به لیمو کاسنی 
می توانند حرارت بدن شــما را به میزان چشمگیری 

پایین بکشند.

دمای هوا در این روزها به اوج خود رسیده؛

چطور با گرمازدگی مبارزه کنیم؟



8 گزارشدوشنبه 25  تیر 1397                                                                                                                                                                                                     شماره 3804 

ترامپ در حالی صادرات نفت ایران را تهدید به صفر شدن کرده است که تجربه تاریخی 
نشان می دهد چنین گفته ای امکان اجرایی نداشته و تنها یک »رویای آمریکایی« است.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، چهار دهه فروش نفت ایران برخالف سایر کشورهای نفتی 
جهان تاریخی پرفراز و نشیبی را پیموده است که عمده دالیل این وضعیت، متاثر شدن 
تجارت نفت از تحوالت سیاسی و بین المللی است؛ به نحوی که با پیروزی انقالب اسالمی 
ایران، تولید نفت ایران با کاهشی چشمگیر همراه شد و با توجه به پایان قرارداد کنسرسیوم 
در سال 1۳۵۸، شرکت های بزرگ نفتی قراردادشان برای خرید نفت ایران را پایان دادند.

بررسی ها نشان می دهد با این وجود و پس از افزایش تولید نفت به فاصله یکسال پس از 
پیروزی انقالب، روند بازاریابی نفت ایران به ریل سابق برگشت هرچند که میزان صادرات 
نفت ایران به دلیل کاهش تولید، روند نزولی به خود گرفت و عمده خریداران نفت ایران در 
آن زمان، شرکت هایی مانند شل، بی پی، اگزون، شرکت های ملی نفت کشورهای مصرف 

کننده و ... بودند اما با آغاز جنگ تحمیلی، شرایط سخت تر شد.

دهه نخست انقالب و جنگ تحمیلی
در این دوره، به دلیل بمباران جزیره خارک – تنها جزیره صادراتی نفت ایران –  ریسک 
خرید نفت از ایران به شدت افزایش یافت و بازاریابی برای نفت کشور با مشقت بسیاری 
همراه بود. در همین حال بیمه های بین المللی از پوشش بیمه محموله های ایرانی سر باز 
زدند و به همین دلیل شرکت ملی نفت تصمیم گرفت با پر کردن نفتکش های ایرانی در 
پایانه های صادراتی و با پوشش حمایتی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران، این 
نفتکش ها را به صورت کاروان از خلیج فارس عبور داده و محموله ها را به صورت کشتی به 
کشتی به نفتکش های خارجی تحویل می دهد. البته راهکارهای دیگری مانند گوی های 
شناور هم در نظرگرفته شد اما ریسک ورود به آب های ایران، مشکل بزرگی برای صنعت 
نفت کشور شده بود.از سوی دیگر، با آغاز بمباران تاسیسات تولید نفت در استان خوزستان 
و غرب کشور، تولید نفت ایران از حدود 4 میلیون بشکه در روز به 2.۵ میلیون بشکه در 
روز کاهش یافت که به همین دلیل، میزان صادرات هم با کاهش همراه شد. مهمترین 
محدودیت ایران در این دوره، مشکل بیمه بود که با توجه به شرایط در نظر گرفته شده در 

قراردادهای نفتی، این مشکل هم تا حدودی برطرف شد.

دهه 70 و بازسازی
پس از پایان جنگ تحمیلی، دوران بازسازی تاسیسات نفتی و اسکله های صادراتی خارک 
در دستور کار قرارگرفت و تولید نفت در این دهه به حدود  4.2 میلیون بشکه افزایش 
یافت. با ورود پاالیشگاه های شازند اراک و بندرعباس به مدار بهره برداری، سهم داخل از 
تولید نفت افزایش یافت ولی صادرات نفت به عنوان راهبرد اصلی کشور به کار خود ادامه 
داد.در این دوران، تحریم های داماتو تصویب و به مرحله اجرا درآمد که براساس خودداری 
شرکت های آمریکایی از خرید نفت ایران، حدود ۵00 هزار بشکه از نفت ایران بدون 
مشتری باقی ماند اما شرکت ملی نفت ایران با وجود محدودیت های فراوانی که در این 
باره داشت، توانست طی مدت سه ماه بازارهای دیگری را جایگزین کند.جالب آنجاست که 
شرکت های آمریکایی خریدار نفت ایران، منتقد اصلی تحریم های داماتو بودند و حتی در 
مواقعی، خواستار همکاری های غیررسمی با شرکت ملی نفت برای خرید محموله بودند 

که مورد موافقت قرار نگرفت.

دهه 80 و آرامش فروش
این دهه را باید دهه آرام تجارت نفت ایران نامید؛ گرچه تبعات جنگ عراق موجب تکان 
خوردن بازارها شد ولی در مجموع سیاست جمهوری اسالمی ایران برای تداوم روند صادرات 
نفت به قوت خود باقی ماند. یک نکته مهم در این دوره، افزایش تعداد نفتکش های ایران 
بود که در دهه 70 مورد تاکید قرار داشت. از آنجا که ایران در خطر تحریم های تازه قرار 
داشت و مهمترین رکن در فروش نفت، حمل و نقل بود، شرکت ملی نفت، نفتکش های 
سفارش داده شده به کشور کره جنوبی را تحویل گرفت تا مشکلی در این حوزه پیش نیاید. 
در پایان این دهه، صادرات بنزین به ایران تحریم شد اما معاونت امور بین الملل شرکت ملی 

نفت با تهاتر نفت و بنزین، سوخت مورد نیاز کشور را تامین کرد.

دهه 90 و سخت ترین تحریم
از اواخر دهه ۸0 زمزمه تحریم خرید نفت ایران به گوش می رسید و در ابتدای دهه 90 
این تحریم ها اجرایی شد. به گفته مطلعین امر، به دلیل اجماع جهانی علیه ایران و تکلیف 
آمریکا به کشورهای خریدار نفت ایران برای کاهش 20 درصدی واردات نفت کشورمان به 
صورت هر شش ماه یکبار، صادرات نفت ایران به رقم 700 هزار بشکه در روز هم رسید. 

مهمترین مشکل در این دوره، عدم دسترسی ایران به شبکه مبادالت جهانی و تحریم بانک 
مرکزی بود که برای نخستین بار چنین شرایطی بوجود می آمد.تا پیش از آن، هیچگاه بانک 
مرکزی به عنوان دریافت کننده پول نفت تحریم نشده بود اما در این دوره با تحریم بانک 
مرکزی و عدم ارتباط با شبکه جهانی سوئیفت، عمال بانک مرکزی به بن بست رسید.شرکت 
ملی نفت در این دوره وظیفه بانک مرکزی را برعهده گرفت و از طرق مختلفی که در 
باالترین سطح تصمیم گیری مجوز دریافت می کرد، توانست فروش نفت را به 1.۵ میلیون 
بشکه افزایش دهد و با دور زدن همه تحریم ها، ارز حاصل از فروش نفت را در اختیار دولت 
قرار دهد.با انعقاد معاهده برحام، همه محدودیت های صادرات نفت ایران برداشته شد اما 
مشکالت بانکی همچنان دولت را آزار می داد. پس از برجام صادرات نفت و میعانات گازی 
ایران افزایش چشمگیری داشت و بیش از ۵0 میلیون بشکه از میعانات گازی و نفت کوره 

کشور به صورت آرام، به طوری که قیمت ها را متاثر نسازد وارد بازار شد.
 

صادرات نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس در گروی صادرات نفت ایران

با خروج ایاالت متحده آمریکا از توافق برجام و در پی آن تهدیدهای توییتری رییس 
جمهوری این کشور مبنی بر صفر شدن صادرات نفت ایران تا 1۳ آبان ماه سال 97، دوباره 
زمزمه بازگشت سنگالخ ها به مسیر صادرات نفت کشور قوت گرفته است. به موازات این 
تهدیدها عربستان سعودی برای تزریق 2 میلیون بشکه نفت به بازار به طور ضمنی اعالم 
آمادگی کرده است که با پاسخ به موقع کاظم پوراردبیلی، نماینده ایران در اوپک، این موضع 
سعودی ها تاحدی در هم شکسته شد. البته حسن روحانی، رییس جمهوری کشورمان 
نیز تهدید آمریکایی ها مبنی بر صفر کردن صادرات نفت ایران را بی جواب نگذاشت و طی 
سفر خود در سوییس اعالم کرد که در صورت صفر شدن صادرات نفت ایران تضمینی 
برای صادرات نفت کشورهای حوزه خلیح فارس وجود ندارد. همین اظهارنظر در کمترین 
زمان ممکن بر بازار تاثیر گذاشته و موجب  افزایش قیمت نفت شد. ترامپ پیش از تهدید 
صادرات نفت ایران و همچنین قبل از برگزاری نشست 174 اوپک از اعضای اوپک ) به ویژه 
عربستان( در خواست کرده بود که با افزایش عرضه قیمت های کنونی نفت را کاهش دهند. 
خبرگزاری مهر طی گزارشی با عنوان »خوش رقصی با مشت خالی / پیدا و پنهان ادعای 
سعودی برای افزایش تولید نفت « به استناد امار، تحلیل کرد که با توجه به ظرفیت های 

تولید و مصرف موجود در عربستان، چنین افزایش تولیدی امکان پذیر نیست.

 لفاظی آمریکا در صفحات مجازی/عمال دست بسته اند

رییس جمهوری آمریکا در تازه ترین توییت خود نوشته است: » انحصار اوپک باید به خاطر 
داشته باشد که قیمت های بنزین افزایش یافته است. اگر نگوییم کاری نکره اند، اقدام الزم را 

هم برای این شرایط انجام نداده اند. 
آنها قیمت ها را افزایش می دهند، درحالی که ایاالت متحده آمریکا در مقابل دالرهای 
اندک آنها از بسیاری از کشورهای عضو اوپک حمایت می کند. این باید یک خیابان دوطرفه 
باشد. قیمت های جهانی نفت خام را همین حاال کاهش دهید!«نماینده ایران در اوپک نیز 
این توییت ترامپ را بی جواب نگذاشت و پاسخ داد: » با توئیت های پیاپی و مذموم شما 
قیمت های جهانی نفت خام 10 دالر افزایش یافته است، لطفا به این رویه پایان دهید، در 
غیر این صورت قیمت های جهانی نفت خام باالتر می رود.«محمدعلی خطیبی، نماینده 
اسبق ایران در اوپک با بیان اینکه رشد ساالنه تقاضای نفت به میزان ۵ میلیون بشکه در 
روز، هر ساله عطش بازار نفت را تازه نگه می دارد، گفت: تولیدکنندگان بزرگ نفتی دارای 
۶0 روز ذخیره نفتی صنعتی، ۳0 روز ذخیره نفتی استراتژیک هستند که کاهش هر یک 
روز ازاین 90 روز می تواند قیمت ها را تکان دهد. با توجه به حساسیت عربستان به ذخایر 
مازاد خود در نقش سوپاپ اطمینان بازار نفت، می توان گفت استفاده از ذخایر نفتی خود 

به منظور عرضه آن به بازار بعید به نظر می رسد.

آمریکا بخواهید هم نمی تواند

در این میان باید توجه داشت که درست است آمریکا در تالش است تا با زیر فشار قرار 
دادن فروش نفت ایران، پاشنه آشیل اقتصاد کشور را نشانه برود، اما در صورت اجرایی شدن 
دور جدید تحریم ها علیه ایران تفاوت اساسی نسبت به دوران سال های 90 تا 92 که 
سایه قطعنامه های شورای امنیت بر سر کشور سنگینی می کرد وجود دارد نخست اینکه 
دیگر اجماع جهانی علیه ایران وجود ندارد و از سویی دیگر تجربیات تحریم های گذشته 
که تا کنون برای هیچ کشور نفتی پیاده نشده است، شرکت ملی نفت را آبدیده کرده است. 

سراب های آمریکایی

روایت ۴۰ سال فروش پرفراز و فرود نفت ایران

 مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان اظهار کرد: همراهی افزایش قیمت دو تا سه 
برابری تجهیزات و دســتگاه ها با نوسانات ارزی موضوعی که شرکت های دانش 
بنیان را دچار مشــکل می کند.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، صغری جلیلی با 
اشــاره به اینکه یکی از مشکالت پیش روی شــرکت های دانش بنیان، در حال 
حاضر، نوســات ارزی دالر است، گفت: این نوسانات اگر چه به طور مستقیم اثر 
خود را بر روی شرکت های دانش بنیان ندارند اما موجب می شود که شرکت های 
دانش بنیان در خرید مواد اولیه خود دچار مشکل شود. وی ادامه داد: همچنین 
خرید تجهیزات و سایر دستگاه های مورد نیاز این شرکت ها را با مشکل روبه رو 
می کند، به طوری که دســتگاهی که پیش از این قیمت ثابتی داشت با نوسات 
ارزی افزایش قیمت دو تا ســه برابری پیدا می کند و همین موضوع می تواند بار 

مالی زیادی را به شرکت های تازه تاسیس وارد کند. 
جلیلی تصریح کرد: افزایش قیمت محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان 
راهکار مناسبی برای نوسانات ارزی نیست؛ چرا که باعث محدود شدن مخاطبین 
شــرکت های دانش بنیان می شود. همچنین شــاید خرید مواد اولیه به صورت 
ماهیانه و یا ســاالنه صورت گیرد اما نوسانات ارزی می تواند مشکالت زیادی را 
پیش روی شرکت های دانش بنیان بگذارد. جلیلی خاطرنشان کرد: پیش از این 
وجود تحریم ها به نوبه خود به اقتصاد شرکت های دانش بنیان لطمه می زند و در 
دانش بنیان ایجاد می کنند. داده نمی شــود، این امر مشــکالت مالی زیادی را در مسیر توسعه شرکت های حال حاضر و با توجه به اینکه دالر دولتی به شرکت های دانش بنیان اختصاص 

مدیرعامل این شرکت دانش بنیان، با اشاره به اینکه متاسفانه در استان زنجان 
حمایتی از شــرکت های دانش بنیان نمی شــود، گفت: حمایت از شرکت های 
دانش بنیان به معنای پرداخت وام و ســایر امکانات به شرکت های دانش بنیان 
نیســت، اگر چه این بخش نیز مورد نیاز شــرکت های دانش بنیان اســت اما 
شرکت های دانش بنیان نیازمند این هســتند که دولت در واگذاری بخشی از 
کارها به این شــرکت ها اعتماد کند و کارهای محوله خود را به این شرکت ها 
واگذار کند، آن هم شرکت هایی که مختص همین استان هستند و نه در سایر 
استان های کشــور. وی با اشــاره به اینکه بازپرداخت  وام ها، بزرگترین معضل 
پیش روی شرکت های دانش بنیان است، تصریح کرد: بازپرداخت های سنگین 
وام ها برای شــرکت های دانش بنیان تازه تاسیس شده بسیار سخت است و به 
نظر می رســد اگر افراد هزینه هایی این چنینی داشتند، دیگر نیازی به گرفتن 
وام نداشــتند. جلیلی افزود: با توجه به اینکه این شرکت ها بر پایه علم تاسیس 
می شوند به روز بودن و تجهیز آنها یکی از نکاتی است که باید به آن توجه شود 
و از همین رو شرکت ها باید از فناوری روز اطالع داشته باشند تا بتوانند اعتماد 
مخاطبان خود را جلب کنند. وی خاطرنشــان کرد: این شــرکت، یک شرکت 
دانش بنیان اســت که از سال 9۳ فعالیت خود را شروع کرده است و در زمینه 
مشاوره و زمینه های مختلف نظیر سفره های زیرزمینی آب، پسماندهای معدنی 

و استخراج پاسخ گوی مخاطبان خود است.

نوسانات ارزی؛ مشکل پیش روی شرکت های دانش بنیان

حدود یک ماه از اعالم بانک مرکزی مبنی بر ایجاد بازار ثانویه اوراق  
سکه گذشته اما با وجود بحث ها و مسائلی که در این رابطه مطرح و 
حتی زمان آغاز به کار طرح نیز اعالم شده، هیچ خبری از آن نیست. 
به نظر می رسد این طرح بانک مرکزی برای ورود به بورس نیز بایگانی 

شده است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، یک ماه پیش بود که بانک مرکزی 
در  را  اوراق سکه  است  قرار  گرفته  مذاکراتی که شکل  با  کرد  اعالم 
بورس منتشر و معامله کند. ماجرا از این قرار بود که دارندگان سکه های 
پیش فروش که از بهمن ماه سال گذشته تا فروردین ماه امسال در 
این طرح شرکت و اقدام به خرید کرده بودند، می توانستند با ورود به 
بورس این سکه ها را در قالب اوراق به فروش رسانده و آن را قبل از 
سررسید نقد کنند. این در حالیست که سکه های پیش فروش تا زمان 
سررسید قابلیت نقد شوندگی نداشت و مورد معامله قرار نمی گرفت 
ولی در اوراق، روال متفاوت بوده و دارنده از امکان معامله آن برخوردار 
می شود. در این حالت فردی که اوراق سکه را خریداری می کند می تواند 
آن را دوباره به فروش رسانده یا اینکه نزد خود نگهداشته و در سررسید 

آن با مراجعه به شعب بانک ملی سکه پیش فروش را به طور فیزیکی 
دریافت کند.گرچه مسئوالن بانک مرکزی اعالم کردند که از 10 تیر 
اما در مورد مقرر چنین  اوراق در بورس معامله خواهد شد  این  ماه 
اتفاقی نیفتاد و با وجود گذشت بیش از 10 روز از زمان اعالم، خبری 
از این طرح نیست.گرچه اطالع رسانی شفافی از سوی بانک مرکزی یا 
سازمان بورس در رابطه با دالیلی طرح تعلیق اوراق سکه اعالم نشده 
است اما اخبار دریافتی از این حکایت دارد که اختالف نظرهایی در 
رابطه با دریافت مالیات از این سکه ها و از سوی دیگر آماده نبودن نرم 
افزارهای الزم برای معامالت اوراق سکه از عوامل اصلی عقب افتادن 
طرح انتشار اوراق سکه است.اما در کنار موانعی که برای اجرای طرح 
انتشار اوراق سکه مطرح می شود، باید یادآور شد که در مدت اخیر 
بازار سکه کم حاشیه نبوده و مسائلی از جمله چرایی خریدن تعداد 
باالی سکه از سوی افرادی که در طرح پیش فروش شرکت کرده اند 
مطرح بود. همچنین برخی نمایندگان مجلس در این رابطه از طرحی 
برای محدود کردن تحویل سکه های پیش فروش خبر داده بودند که 
در نهایت کنار گذاشته شد. مجموع اختالف نظرها در مورد سکه های 

پیش فروش به نظر می رسد اکنون خود عاملی برای 
توقف طرح اوراق سکه در بازار بورس شده است.در 
حدود دو ماه گذشته بانک مرکزی دو طرح را برای 

ورود به بورس مطرح کرد که ظاهرا 
هیچ کدام به نتیجه نرسیده است. 
اولین مورد به ورود ارز صادراتی 
از محل 20 درصد صادرات غیر 
ابالغیه  وجود  با  که  بود  نفتی 

معاون اول رئیس جمهور برای 
نهایت  در  بورس  به  آن  ورود 
در فضایی مبهم منتفی شد 
یکپارچه  نظام  سامانه  به  و 

از  شد.  واگذار  )نیما(  ارضی 
در  سکه  اوراق  انتشار  طرح  دیگر  سوی 

بورس نیز فعال به مرحله اجرا در نیامده و مشخص نیست 
که چه سرانجامی در انتظار آن خواهد بود.   

سرنوشت 
مبهم اوراق 

سکـه
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رعایت عدالت در تخصیص منابع در 
روند خودمراقبتی تاثیر بسزایی دارد

وزارت  سالمت  ارتقای  و  آموزش  سرپرست 
بهداشت گفت: باید به عدالت در تخصیص منابع 
توجه ویژه ای داشته باشیم. چرا که می تواند در 

جهت ارتقا سالمت موثر و مفید واقع شود.
به گزارش گروه اجتماعی پیام زمان، محمد مهدی 
گلمکانی در آستانه برگزاری ششمین سمپوزیوم 
و سومین جشنواره ملی خود مراقبتی و آموزش 
اظهار  خودمراقبتی  اهمیت  خصوص  در  بیمار 
کرد: یکی از توصیه های مهم سازمان بهداشت 
جهانی برای ارتقای سالمت ، مشارکت جامعه و 
تا مردم برای  از اصول خودیاری است  حمایت 
سالمت  مدیریت  جهت  هایی  راه  کردن  پیدا 

جامعه خویش تشویق شوند.
در  مردم  نقش  اثرگذاری  به  ها  توصیه  این  در 

حفظ سالمت خود و جامعه اشاره شده است.
وی افزود: اولین نقش افراد در جامعه این است 
که از خودشان در مقابل تهدیدها محافظت کنند 
که این موضوع نیاز به یک سری مهارت هایی 
بتواند نسبت به  بایست  دارد. در واقع فرد می 
خودش توانا باشد و در جهت بهبود سالمت خود 

گام بردارد.
گلمکانی اظهار کرد: مهارت های خودمراقبتی 
اجتماعی،  سالمت  جسمی،  سالمت  درانواع 
سالمت روانی و سالمت معنوی تعریف می شود. 
این مهارت ها بسیار ضروری هستند که افراد با 
یادگیری آنها می تواند  در شرایط و موقعیت های 
مختلف فردی اجتماعی و خانوادگی صحیح ترین 

رفتار را از خود بروز دهد.
وزارت  سالمت  ارتقای  و  آموزش  سرپرست 
بهداشت،درمان و آموزش پزشکی گفت: همایش 
خودمراقبتی و کنگره های همانند آن، به نقش 
اثرگذار مردم و تاثیر نظام سالمت بر ارتقا سطح 

خودمراقبتی می پردازد.
وی ادامه داد: ما به عنوان متولیان سالمت کشور 
برای آحاد جامعه به ارتقا سطح سالمت نیازمندیم. 
این امکان پذیر نیست مگر اینکه در درجه اول 
مشارکت معنادار مردم را داشته باشیم و برای 
بسترسازی  مختلف  های  بخش  در  آن  ارتقای 
در  عدالت  به  باید  نهایتا  و  گیرد  صورت  الزم 
تخصیص منابع توجه ویژه ای داشته باشیم. چرا 
که مجموعه آنها می تواند در جهت ارتقا سالمت 

موثر و مفید واقع شود.
ی  همه  در  خودمراقبتی  کرد:  اظهار  گلمکانی 
گروه های سنی که توانایی درک آنها را داشته 
باشد قابلیت آموزش دارد. البته این آموزش ها 
متفاوت  مختلف  گروه های سنی  و  اقشار  برای 
برای  خودمراقبتی  های  آموزش  مثال  است. 
کودکان با آموزش به میانساالن متفاوت است. 
همچنین افرادی که مشاغل متفاوتی دارند نیز 
را  خود  به  مخصوص  خودمراقبتی  آموزشهای 

خواهند داشت.
ششمین سمپوزیوم و سومین جشنواره ملی خود 
مراقبتی و آموزش بیمار 2 مرداد مصادف با روز 
جهانی خود مراقبتی در مجتمع بیمارستانی امام 

خمینی)ره( تاالر امام )ره ( برگزار می شود.
می  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  عالقمندان 
توانند با شماره تلفن ۶۶۵۸1۵۶0 داخلی 1۳9 
  www.patient-education.ir و یا به سایت

مراجعه فرمایند.

 الیحه تامین امنیت زنان مراحل نهایی
 را طی می کند

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: لوایح تامین امنیت زنان 
در مقابل خشونت و حمایت از کودکان و نوجوانان از جمله پیگیری های 
مستمر این معاونت با همکاری بانوان نماینده مجلس و در راستای حمایت 

از دختران امروز و مادران فردای کشور مراحل نهایی را طی می کنند.
 به گزارش پیام زمان از  معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، 
معصومه ابتکار در پیامی ضمن تبریک سالروز تولد حضرت معصومه )س( 
و روز دختر به همه دختران ایران افزود: همچنین توجه به آموزش های 
حقوقی از سطوح ابتدایی تا دانشگاه و مهارت های زندگی مدنظر است؛ 
چراکه می تواند تاب آوری فردی، اجتماعی و خانوادگی را ارتقا دهد و 

دختران را در مسیر آینده خویش استوار و پر امید به پیش برد. 
وی ادامه داد: دختران امروز جهان، مادران فردا هستند و این در حالی 
است که شرایط کنونی برای آنان در جای جای دنیا با مشکالت و آسیب 
های متفاوت مواجه است. از جوامع درگیر جنگ و ناامنی که بیشترین 
آسیب ها به زنان و دختران وارد می آید تا جوامعی که در معرض خشونت 

و ترور و بازدارندگی دختران از تحصیل و رشد اجتماعی است. 
ابتکار اضافه کرد: همچنین در جوامعی که تحجر و واپسگرایی، مناسبات را 
رقم می زند و نگاه کلیشه ای نسبت به دختران برای آن محدودیت های 
زیادی در زمینه های آموزش و بهداشت و نشاط و ورزش ایجاد و سبب 
افسردگی و آسیب های جسمی و روحی می شود. در چنین جوامعی که 
بسیار هم هستند حداقل الزامات زندگی شرافتمندانه برای دختران فراهم 

نیست. 
وی اظهار داشت: از سوی دیگر در جوامعی که به نام آزادی، به دختران 
مانند کاالی مصرفی نگریسته می شود نیز آسیب های روانی بسیار بر آنان 
 me‹ وارد شده و تبعات گسترده اجتماعی آن اکنون با پویش هایی مانند
too‹ علیه سوءاستفاده های جنسی در محیط های کاری بروز و ظهور 

یافته است.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: به همین دلیل امروزه 
برنامه ریزی برای دسترسی به آموزش، بهداشت و ورزش برای تضمین 
سالمت و نشاط جسمی و روحی دختران از جهت گیری های اصلی دولت 
ها به شمار می رود. همچنین مقابله با خشونت علیه دختران و زنان از 
طریق آموزش و برنامه های مداخله پیشگیرانه، که در کشور ما نیز همه 

این موارد مد نظر بوده است.
وی خاطرنشان کرد: پیشرفت دختران در آموزش و به ویژه سطوح علمی 
و دانشگاهی به همت خود آنان و با زمینه های ایجاد شده در کشور از 
وضعیت خوبی برخوردار بوده و از دستاوردها به شمار می آید. در زمینه 
های دیگری مانند ورزش و به خصوص ورزش قهرمانی نیز شاهد نمونه 
های موفق بسیار مانند قهرمانان ایرانی فوتسالیست آسیا هستیم و دختران 

هنرمند سرآمدی را در عرصه های ادبی، تجسمی و دیگر رشته ها داریم.
ابتکار افزود: در عین حال جامعه ما نیز مانند هر جامعه دیگری از مشکالت 
و گرفتاری هایی رنج می برد که قرار نیست بر آنها سرپوش بگذاریم، 
بلکه تالش می شود با همت دختران عزیز و سیاستگذاری های صحیح 
فرهنگی و اجتماعی حل و فصل شوند. تردیدی نداریم که شرع مقدس 
اسالم محدودیتی را برای تعالی و پیشرفت دختران و زنان ایجاد نمی 
کند، بلکه با تعریف برخی حدود، ضامن شان و عزت انسانی همه انسان ها 
اعم از زن و مرد و دختر و پسر است. بنابراین باید فارغ از نگاه های کلیشه 
ای به راهکارهایی اندیشید که با حفظ کرامت انسان، گشاینده مسیرها و 

راههای تازه است.
وی ادامه داد: البته در این میان اولین قدم و مهم ترین اقدام برای مقابله 
با آسیب ها به دختران و جوانان توجه به خانواده سالم و شکوفاست. 
معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده به همین دلیل به طور 
خاص گفت و گوی ملی خانواده و بین نسلی را از فعالیت های اصلی خود 

قرار داده است.
ابتکار اضافه کرد: امیدوارم با اقدامات و همکاری های مجدانه دستگاه های 
اجرایی و سازمان های مردم نهاد بتوانیم آینده ای سرشار از امید و روشنی 

را برای دختران ایران زمین رقم زنیم.
وی تاکید کرد: در این روز مبارک، صدای دخترانمان را بشنویم و پناهشان 

باشیم.
روز یکشنبه 24 تیرماه مصادف با والدت حضرت فاطمه معصومه )س( و 

روز دختر نامگذاری شده است.

خبر خبر

با  کشوری  بازنشستگی  صندوق  مدیرعامل 
اعالم پرداخت رفاه کارت یک میلیون تومانی 
صورت  به  کارت  این  گفت:  بازنشستگان  به 
از شهریورماه سال جاری در اختیار  آزمایشی 

۵0 هزار بازنشسته در تهران قرار می گیرد.
در  با  بازنشستگان  افزود:  زاده  تقی  جمشید 
دست داشتن این کارت می توانند به صورت 
یک  سقف  تا  رفاه  فروشگاه های  از  اقساطی 

میلیون تومان خرید کنند.
افزود: چنانچه مرحله آزمایشی این طرح  وی 
نتایج مثبتی به دنبال داشته باشد، در مراحل 
بعدی به صورت سراسری در سایر استان های 

کشور نیز اجرایی خواهد شد.
تقی زاده ادامه داد: صندوق بازنشستگی دومین 
و  میلیون  است که یک  بزرگ کشوری  بنگاه 
400 هزار بازنشسته را تحت پوشش قرار داده 
است و ۵۶ درصد از این افراد، بازنشسته آموزش 

و پرورش هستند.

از سال جاری در زمینه  وی خاطرنشان کرد: 
معیشت، سفرهای زیارتی و سیاحتی، درمان، 
ورزش و پیشگیری از بیماری ها اقدامات خوبی 

در صندوق برای بازنشسته ها آغاز شده است.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: 
عالوه بر این، از ابتدای سال جاری و تصدی تیم 
جدید صندوق بازنشستگی کشوری و حمایت 
های همه جانبه وزیر رفاه و اعضای هیات امنای 

سازمان تامین اجتماعی، تصمیمات تاثیرگذار 
و مهمی در راستای بهبود شرایط اجتماعی و 
اقتصادی بازنشستگان اتخاذ شده است که در 

حوزه های مختلف اجرایی خواهد شد.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان 
اینکه بانک اطالعاتی فرزندان بازنشستگان نیز 
بانک  این  در  داشت:  اظهار  شود،  می  ایجاد 
تخصص و تحصیالت فرزندان بازنشستگان را 
وارد و تالش می کنیم در بکارگیری نیرو در 
فرزندان  زیرمجموعه،  و بخش های  شرکت ها 

بازنشستگان در اولویت باشند.
در  امید  خانه های  ایجاد  کرد:  تصریح  وی 
شهرهای باالی پنج هزار نفر، واگذاری اقدامات 
خصوص  در  همچنین  و  غیردولتی  بخش  به 
و  زیارتی  تورهای  برگزاری  و  تکمیلی  بیمه 
سیاحتی برای بازنشستگان، برنامه هایی تدارک 
دیده شده است که در سال جاری اجرا خواهیم 

کرد.

پرداخت رفاه کارت به بازنشستگان از شهریور

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: از میان تماسهای گرفته شده با 
خط مشاوره و اعتیاد، ۸0 درصد تماس گیرندگان زنان بودند که با خط 

ملی اعتیاد برای دریافت مشاوره تماس گرفته اند.
انوشیروان محسنی بندپی در جشنواره روز دختران، حمایت های روانی 
اجتماعی توسعه پایدار با تاکید بر این که خانواده اولین رکن جامعه پویا 
و خالق و با انرژی است افزود: زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور 
به مراتب تاثیرگذارتر هستند. وی گفت: در تماس خط مشاوره 14۸0 

بیش از ۸۳ درصد از تماس گیرندگان زنان بودند.
وی ادامه داد: در تماس خط ملی اعتیاد با شماره 09۶2۸ بیش از ۸0 

درصد نیز زنان تماس گرفتند.
محسنی با اشاره به پژوهش انجام گرفته در یکی از مراکز نگهداری 
کودکان زیر 1۸ سال در استان سیتان و بلوچستان اظهار کرد: در بین 
1۵0 پرسشنامه ای که در این مرکز پر شده است، ۵1 درصد کودکانی 
که دچار اعتیاد بودند، مادرشان نیز معتاد بوده است. این مساله نشان 

دهنده نقش محوری زنان در آسیب های اجتماعی است.
وی گفت: همچنین گسترش خانه های امن در حدود 41 مرکز نیز در 

این زمینه راه اندازی شده است.
محسنی بندپی گفت: مراکز نگهداری از کودکان به سمت مراکز شبه 
خانواده سوق دادیم و امیدواریم الیحه حمایت از حقوق کودکان هر 

چه سریعتر تصویب شود.

 متاس 80 درصدی زانن
 اب خط میل اعتیاد

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مجلس به 
خوبی رسالت خود برای تعیین اعتبارات سازمان های حمایتی را 

انجام داده است.
انتشار خبری از سوی رئیس  بابایی صالح در مورد  روح اهلل 
سازمان بهزیستی مبنی بر اینکه در پی افزایش آسیب های 
اجتماعی ناشی از تغییر سبک زندگی، این سازمان اقدام به 
دارای  شهرستان های  تمام  در  اجتماعی  اورژانس  استقرار 
جمعیت باالتر از ۵0 هزار نفر کرده است، گفت: هم اکنون در 
هر لحظه از زمان شاهد پیشرفت تکنولوژی هستیم و همین 
امر نقش اثرگذاری در تغییر سبگ زندگی و نوع انتظارات مردم 
دارد و این موضوعی است که هم در سطح کالن شهرها و هم 
سایر شهرها و حتی روستاها شاهد آن هستیم، کما اینکه هر 
حادثه ای که در هر نقطه از دنیا اتفاق بیفتد، تمام نقاط کشور 

به سرعت از آن اطالع می یابند.
معضالت  دامنه  مجازی  فضای  تاثیرگذاری  کرد:  اظهار  وی 
اجتماعی همچون طالق توافقی که در گذشته کمتر شاهد 
است  داده  دورافتاده هم گسترش  روستاهای  تا  را  بودیم  آن 
که شاید در دهه های قبل یک مورد طالق هم در آنها اتفاق 
نمی افتاد، همچنین سرقت و اختالس از طریق این فضا هم از 

دیگر آسیب های اجتماعی بوده که در حال رشد است.

 گسرتش طالق های توافیق 
در روستاها

یکی از پرمصرف ترین داروهای بیماران پیوندی کلیه که در ماه های 
اخیر با رشد دو برابری قیمت روبرو شده بود، با پیگیری های انجمن 
خیریه حمایت از بیماران کلیوی و دستور مسئوالن وزارتخانه های 
بهداشت و رفاه، در داروخانه های سراسر کشور به صورت رایگان 

توزیع می شود.
بنا بر اعالم انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی، مدتی پیش  
داریوش آرمان - رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی نسبت به 
برخی مشکالت و رشد قیمت داروی گران این بیماران در ماه های 

اخیر ابراز نگرانی کرده بود.
وی با تقدیر از اقدام به موقع وزارتخانه های بهداشت و رفاه در 
راستای پیگیری این موضوع،  گفت: با توجه به مشکالت جدی که 
افزایش قیمت داروی » راپامیون« برای بیماران پیوند کلیه بوجود 
آورده بود، جای تشکر دارد که وزرای بهداشت و رفاه دستور توزیع 
رایگان این دارو را دادند و این دارو در داروخانه های سراسر کشور 
در دسترس بیماران پیوند کلیه قرار گرفته است. آرمان ادامه داد: 
امیدواریم این روند ادامه یافته تا بخشی از مشکالت بیماران پیوندی 
برطرف شود. همچنین انتظار داریم وزرای محترم بهداشت و رفاه 
تدابیری اتخاذ کنند تا سایر داروهای پرمصرف این بیماران نیز با 
قطع فرانشیز بصورت رایگان در اختیارشان قرار گیرد تا گوشه ای از 

مشکالت مالی این افراد کاهش یابد.

داروی گران قیمت بیماران پیوند 
کلیه رایگان شد

وزیر بهداشت با اشاره به سخنان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مبنی 
بر اصالح نظام پرداخت مطالبات وزارت بهداشت، گفت: دکتر نوربخش 
و  دارد  محیط  در  بیشتر  هماهنگی  به  نیاز  که  داد  خوشی  خبرهای 
خوشحالیم که ۶0 درصد از اسناد ارسال شده به سرعت پرداخت و 40 

درصد مابقی، حداکثر ظرف مدت یک ماه، تسویه می شود.
تامین  مدیرعامل  و  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  جمهور،  رییس 
اجتماعی، مصمم به پرداخت مطالبات وزارت بهداشت هستند/ وزارت 
بهداشت و سازمان تامین اجتماعی، در یک موضع واحد به دنبال خدمت 

به مردم هستند

به گزارش زمان به نقل از  اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، 
دکتر سید حسن هاشمی در دومین روز از یکصد و ششمین اجالس 
روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور که با حضور 
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی برگزار شد، اظهار داشت: رییس جمهور، 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، 
مصمم هستند که مطالبات سال گذشته وزارت بهداشت توسط سازمان 
تامین اجتماعی ظرف یک ماه آینده پرداخت شود که این اتفاق بزرگی 

در شرایط کنونی است.
دکتر هاشمی یادآور شد: ما و سازمان تامین اجتماعی، در یک موضع واحد 
و به دنبال خدمت به مردم هستیم و با همکاری مشترک می توانیم به 
قشر شریف کارگر، اقشار ضعیف، کم درآمد و افرادی که دچار آسیب های 

اجتماعی هستند، کمک کنیم.
وزیر بهداشت تصریح کرد: پرداخت سریع ۶0 درصد اسناد ارسالی به 
سازمان تامین اجتماعی، کمک زیادی به بخش دارویی به ویژه شرکت 
های دارویی این سازمان خواهد کرد و قول داده ام که در صورت پرداخت 

مطالبات توسط این سازمان، اولین اقدام در این زمینه، پرداخت مطالبات 
شرکت های دارویی است تا گشایشی در کار آنها ایجاد شود.

دکتر هاشمی با بیان اینکه هیچ مشکلی با سازمان تامین اجتماعی نداریم، 
گفت: حرف ما فقط این است که مطالبات وزارت بهداشت با 2 تا ۳ ماه 
تاخیر پرداخت شود تا بتوانیم مدیریت کنیم. سازمان تامین اجتماعی 
7۶ بیمارستان ملکی دارد و به اداره آن می پردازد و خوب می داند که 
اداره بیمارستانها به ویژه در شهرستانها، دشوار است، چون طلبکاران برای 
مطالبات خود، پشت درب اتاق روسای دانشگاه ها می آیند که حق دارند 
و رییس دانشگاه نیز نمی داند که مطالبات خود را چه زمانی دریافت 

می کند.
وزیر بهداشت ضمن تقدیر از سازمان تامین اجتماعی به دلیل قول هایی 
که برای پرداخت مطالبات وزارت بهداشت داد، خاطرنشان کرد: بخشی از 
تاخیرهای پرداخت های بیمه ای، مربوط به آماده شدن و ارسال اسناد 
پزشکی به بیمه است که گاهی، زمان زیادی طول می کشد تا این اسناد 

ارسال شود.

وزارت بهداشت و سازمان تامین 
اجتماعی، در یک موضع واحد به 

دنبال خدمت به مردم هستند

آگهی مفقودی
شماره  سالح  به  مربوط   0۵۶۸۳۳ سریال  شماره  به  شکاری  سالح  حمل  مجوز 
241209-41 متعلق به آقای مرحوم سیف اله تقی پور طاهر فرزند باب اله مفقود 

بابلو از درجه اعتبار ساقط گردیده است.

اگهی مفقودی
برگ سبز خودرو تویتا استیشن به شماره پالک ایران 72- ۸۳۳ه24 و شماره موتور 

7720۵۳ و شماره شاسی 0۸۵۸۶۶ مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بهشهر

آگهی مفقودی
سند کمپانی خودرو پژو 20۶ هاچ بک مدل 1۳۸9 به رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی ایران 
 NAAP0۳ED۶AJ14۳۶9۶ ۸2-429ل۳۸ و شماره موتور 141۸90۳2۵97 و شماره شاسی

به نام حامد رکابی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بابلسر

مفقودی
بدین وسیله به اطالع میرساند که شناسنامه مالکیت(برگ سبز)خودرو سواري سیستم: 
سایپا  –تیپ 1۳1SE مدل 1۳9۵  به  شماره موتور      M1۳ / ۵7۵0204 و شماره 
شاسی NAS411100G12۸۶۶۵1 به نام  شعیب الماسی مفقود گردید و از درجه 

اعتبار ساقط میباشد. 
کرمانشاه

آگهی حصروراثت
درخواستی  ازشوشتر  بشناسنامه294صادره  پدرعیسی  نام  گمار  موسی  آقای 
گمار  عیسی  مرحوم  که  داده  توضیح  و  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
فوت  خود  دائمی  اقامتگاه  97/2/12دردزفول  شوشتردرتاریخ  بشناسنامه1۶1صادره 
ورثه اش عبارتنداز 1-متقاضی باال2-یوسف گمار بشناسنامه ۸۸7۳شوشتر۳-روزه گمار 
متوفی(۵-شازده  بشناسنامه12شوشتر)پسران  گمار  بشناسنامه۸۸74شوشتر4-حسن 
گماربشناسنامه292شوشتر۶-بطول بشناسنامه29۳شوشتر 7-شوکت گماربشناسنامه 
قربانی  متوفی(9-سلطان  )دختران  گماربشناسنامه۶۸شوشتر  2۶4شوشتر۸-زیبا 
بشناسنامه 1 دزفول)زوجه متوفی( اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک 
نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  اعتراض داردیا وصیت  نوبت آگهی می نمایدتاهرکس 
نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری 

ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف شعبه8دزفول-تقدسی فر

آگهی حصروراثت
آقای عبداهلل فرزین مهر،نام پدرابراهیم ،بشناسنامه 107،صادره ازخرمشهردرخواستی 
مرحوم چکنامه  مادرم  که  داده  توضیح  و  تقدیم  بخواسته صدورگواهی حصروراثت 
اقامتگاه  ۸4/9/14دراهواز  درتاریخ  خرمشهر  249صادره  بشناسنامه  اصل  عریضی 
بطیلی  فوق2-خلیل  مشخصات  با  متقاضی  عبارتنداز 1-  اش  ورثه  فوت  غیردائمی 
19۶۶9صادره  مهربشناسنامه  فرزین  ازخرمشهر۳-محمدعلی  1۳صادره  بشناسنامه 
ازخرمشهر)پسران متوفی(4-منا بطیلی بشناسنامه 219۳صادره از خرمشهر۵-کفایت 
بطیلی بشناسنامه 212صادره ازخرمشهر)دختران متوفی(به جزنامبردگان فوق متوفی 
وارث دیگری ندارد. اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می 
نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که 

بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف:9/۳۵۳
سید محمد محمدی-رئیس شعبه 7شورای حل اختالف خرمشهر

آگهی حصروراثت
دبیه  از  بشناسنامه19۸9۸40۳1صادره  جحیف  پدر  نام  سواری  شاهه  خانم 
درخواستی بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که همسرش 
آزادگان  دشت  19۸9۵0۶۳۳1صادره  بشناسنامه  سواری  عبدالرضا  مرحوم 
مشخصات  با  عبارتنداز:1-متقاضی  اش  ورثه  فوت  1۳91/۸/22درگتوند  درتاریخ 
ازهویزه۳-مینا  12۸11صادره  بشناسنامه  )همسرمتوفی(2-کاظمیه  الذکر  فوق 
بشناسنامه120۸صادره  ازشوشتر4-نعیمه  بشناسنامه1۸700749۸1صادره 
متوفی(۶- ازشوشتر)دختران  بشناسنامه1۸۸2۳79179صادره  ازشوشتر۵-فاطمه 

بشناسنامه  7-غازی  آزادگان  ازدشت  بشناسنامه19۸۸۵۸۳2۶۸صادره  علی 
بشناسنامه19۸۸۸9۵۸۳9صادره  آزادگان ۸-عاشور  ازدشت  19۸۸۵۸029۳صادره 
-10 آزادگان  ازدشت  بشناسنامه19۸۸۸9۵۸12صادره  آزادگان9-حمید  ازدشت 

سعید بشناسنامه20۵2صادره ازشوشتر11-عاطی بشناسنامه19۸۸۵۸0۳07صادره 
شوشتر)پسران  بشناسنامه1۸7022۳9۳4صادره   12-موسی  آزادگان  دشت  از 
متوفی(شهرت همگی سواری والغیر.تشریفات قانونی مراتب را دریک نوبت متوالی 
نامه  اعتراض داردیا وصیت  تاهرکس  بفاصله یک ماهی یک مرتبه آگهی مینماید 
ازمتوفی نزد اوباشدازتاریخ نشرنخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادروهروصیت نامه بجزسری و رسمی که بعداز این تاریخ ابرازشود از درجه 

اعتبارساقط است.شماره م الف:1۶/۵7
دبیرشعبه اول شورای حل اختالف شهرستان گتوند

آگهی دادنامه 
قرارتحریرترکه:خواهان:اسمعیل  اجرای  وقت  پرونده:171-۳/97  شماره 
–مجتبی-عبداله-عبدالحمید- احمدی  خوانده:رباب  افشاری  افشاری-اشرف 
افشاری- همگی  شهرت  عزت  مرتضی-غالمحسین-زاچیه-غالیه-کوکب-مصطفی 

خواسته:تحریرترکه-آگهی وقت اجرای قرار تحریرترکه:بدینوسیله اعالم می نماید به 
موجب درخواست 1-اسمعیل افشاری2-اشرف افشاری بطرفیت خواندگان فوق قرار 
اختالف  افشاری طی شماره۳/97-171 درشورای حل  تحریرترکه مرحوم محمود 
گردیده  مورخه97/۶/۵تعیین  قرارساعت9صبح  اجرای  ماهشهر صادرووقت  مرکزی 
وکسان  متوفی  به  ومدیونین  آنها،بستانکاران  قانونی  نماینده  یا  ورثه  از  لذا  است 
مذکوردرمحل  شودودرموعد  می  دعوت  دارند  متوفی  برترکه  حقی  که  دیگری 
بلوارطالقانی حاضر شوند.عدم حضور  این شورا واقع درشهرستان ماهشهربا آدرس 

مدعوین مانع اجرای قرار نخواهدبود.شماره م الف:1۶/27۸
مدیردفترقاضی شورای حل اختالف ماهشهر-شفیعی

آگهی مزایده مال غیر منقول
شماره آگهی :1۳970۳91۳44700000۸

تاریخ آگهی:1۳97/04/17
شماره پرونده:1۳9۵0401۳4470001۶2

ششدانگ یک باب خانه به شماره پالک 10۳1 فرعی از ۳۸ اصلی واقع در بخش 4 خوی 
به مساحت 1۸4 متر مربع که سه دانگ ان در دفتر جلد 2۵ صفحه 2۶4 ذیل شماره 
۳4۵1و سه دانگ دیگر آن در دفتر الکترونیکی به شماره 1۳9۵20۳1۳002474به 
ثبت رسیده محدود به حدود شش دانگی ذیل  شماال : به طول ۸ متر به شارع شرقا 
در دو قسمت اوال به طول 2 متر و 40 سانتی متر به دور برگردان دوم پی به پی به 
طول 20 متر و ۶0 سانتی متر به شماره یک هزارو سی و دو فرعی جنوبا : پی به پی 
به طول هشت متر به شماره یک هزارو سی و شش فرعی غربا : پی به پی به طول 
بیست و سه متر به شماره یک هزارو سی فرعی مالکیت سه سهم از شش سهم به نام 
جوانشیر صادق پور و سه سهم از شش سهم به نام مریم کریم نژاد به آدرس خوی 
شهرک ولیعصر کوی یازده گانه بن بست نسیم کد پستی ۵۸1۵977۳۶4 مدیونین 
اعیانی  پرونده اجرایی گالسه 9۵0017۳که طبق صورت جلسه مورخه 9۶/12/1۵ 
ملک به مساحت 1۶۵ متر مربع شامل 4۵ متر پارکینگ و 120 متر مربع اعیانی 
مسکونی )حدود 1/۸ متر باال تر از کد کف کوچه ( که پارکینگ با کف موزاییک و 
دیوار ها و سقف با نازک کاری از اندود گج سفید ارتفاع مفید دو متر با درب فلزی و 
قسمت مسکونی شامل حال پذیرایی و دو خوابه و آشپزخانه اپن و سرویس ها که کف 
حال با پوشش سرامیکی و دیوار ها و سقف ها با نازک کاری گجی و تزیینات گج بری 
و سرویس ها و آشپزخانه اپن با کف دیوار های تا ارتفاع 1/۵ متر با پوشش سرامیکی و 
کابینت آشپزخانه ام دی اف و درب های داخلی چوبی و درب و پنجره بیرونی  فلزی 
و ارتفاع مفید 2/9۵ متر می باشد سازه ساختمان دیوار هایی باربر پیرامونی و ستون 
وسطی فلزی و سقف های طاق ضربی و با قدمت حدودی 20 سال که نمایی بیرو.

نی ساختمان آجر سه سانت و پوشش کف حیاط موزاییکی و ملک دارای امتیازات 
آب برق و گاز شهری می باشد که در قبال مبلغ 470/۳00/000 ریال اصل طلب و 
مبلغ 2۳/۵1۵/000 ریال نیمعشر اجرائی بازداشت و شش دانگ آن توسط کارشناس 
رسمی دادگستری به مبلغ 1/۳۵0/000/000 ریال ارزیابی شده است . کل طلب بانک 
بستانکار تا مورخ 1۳97/۵/17 به مبلغ - /7۵4/2۶۸/000 ریال محاسبه گردیده است 
لذا از ساعت نه الی دوازده روز چهارشنبه مورخه 1۳97/۵/17 در محل اجرای ثبت 
خوی از طریق مزایده به فروش می رسدمبلغ مورد مزایده از /1/۳۵0/000/000 ریال 
شروع و به باالترین قیمت پیشنهاد شده از طرف خریدار فروخته می شود فروش نقدی 
است و کلیه هزینه های شهرداری و دارایی و حق مزایده پرداخته بدهی های مربوطه 
به آب برق گاز اعم از حق انشعاب یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آن ها باشد و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و در صورت 
از محل مازاد مربوطه قابل پرداخت می باشد این آگهی در یک نوبت  وجود مازاد 
منتشر خواهد شد ضمنا داوطلبین می توانند جهت اطالع از مشخصات ملک به شعبه 

اجرای ثبت مراجعه تا اطالعات الزمه در اختیار آن ها واگذارده شود.
تاریخ انتشار : 1۳97/4/2۵

معاونت اداره کل و سرپرست ثبت خوی – سلیمانپور

اداره ثبت اسناد  و امالک  حوزه  ثبت  ناحیه  یک  رشت
هیات موضوع قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی و ساختمانهای  

فاقد سند  رسمی
آگهی  موضوع  ماده 3 قانون

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

قانون   موضوع   هیات    97/۳/22  -1۳9۶۶0۳1۸00100۵۸9 شماره  رای  برابر  
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد سند رسمی مستقر  در 
واحد ثبتی  حوزه  ثبت  ملک ناحیه یک رشت تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی 
خانم طاهره پیروی به  شناسنامه شماره 192 کد ملی  2۵9۳7۶21۶0 صادره  از 
رشت  فرزند محمود در ششدانگ یک باب خانه  و محوطه  به مساحت  ۳7۳/71 
متر  مربع ۶۵19  فرعی  مفروز  از پالک شماره یک فرعی  از اصلی  1۳  واقع  در 
چونچنان بخش 11 گیالن حوزه  ثبت  ملک  ناحیه  یک رشت  احراز  مالکیت  
متقاضی  نسبت  به ملک  مورد  تقاضا  و انتقال  ملک  از مالک  رسمی  به  متقاضی  
محرز  گردیده است. لذا به منظور  اطالع  عموم  مراتب  در دو نوبت  به فاصله  
1۵ روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند مالکیت  
متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی  به مدت  
دو ماه  اعتراض  خود را به این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ رسید  ظرف  مدت  
یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض  دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم 
نمایند.  بدیهی  است در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  

طبق  مقررات  سند مالکیت  صادر خواهد شد.
رم الف:1756- رییس  اداره  ثبت  اسناد  و امالک  ناحیه  یک رشت -  محسن ابراهیم زاده 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/4/10 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/4/2۵

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی به آقای علیرضا فتاحی فرزند عین اله 

خواهان آقای حجت تات کارخانه فرزند علی اکبر دادخواستی به طرفیت خوانده 
اله به خواسته مطالبه وجه چک مطرح که  آقای آقای علیرضا فتاحی فرزند عین 
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 97099۸020710019۳ و بایگانی 
ثبت  ورامین  )حقوقی(دادگستری شهرستان  عمومی  دادگاه  اول  )970197(شعبه 
ووقت رسیدگی مورخ 1۳97/0۶/2۶ ساعت 12:00 تعیین که حسب دستور دادگاه 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   7۳ ماده  موضوع  طبق 
خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد . 
م الف 652 خ- باختر – مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی(دادگستری شهرستان ورامین 

رونوشت نظریه  آگهی حصر وراثت
به  دادخواست  دارای شناسنامه شماره14به شرح  ابادی تک  احمد  آقای غالمعلی 
کالسه 1/97 ش/ ۵۳۳ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان همدم حسینی  بشناسنامه شماره 4۳9 متولد 1۳07 در 
آن  الفوت  ورثه حین  گفته  زندگی  بدرود  را  خود  دائمی  اقامتگاه   ۸۸/۶/1۶ تاریخ 

مرحوم منحصر به:
1-متقاضی فوق الذکر غالمعلی احمد آبادی تک نام پدرر عباسعلی شماره شناسنامه 

14 متولد 1۳۳0
2-الهه احمد ابادی تک نام پدر عباسعلی ش . ش 242 متولد 4۳

۳-مسعود احمد ابادی تک نام پدر عباسعلی ش . ش 170 متولد ۳7
4-محمد احمد ابادی تک نام پدر عباسعلی ش .ش 9۳ متولد ۳۳

۵- فرح ناز احمد ابادی تک  نام پدر عباسعلی ش . ش۳7 متولد ۳9
۶-محمود احمد ابادی تک نام پدر عباسعلی ش. ش 2۳ متولد 41 
7- احمد احمد ابادی تک نام پدر عباسعلی ش .ش ۶۳ متولد 49 
۸- اقدس احمد ابادی تک نام پدر عباسعلی ش. ش ۳4 متولد ۳۵

9-منصوره احمد ابادی تک نام پدر عباسعلی ش . ش24 متولد ۳1
آگهی می  نوبت  را در یک  مزبور  مقدماتی درخواست  تشریفاتی  انجام  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 و اال گواهی صادر خواهد شد.
م الف651 خ – رئیس حوزه یک شورای حل اختالف ورامین 
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پول آب و برق مشترکان پرمصرف تصاعدی 
محاسبه می شود

وزیر نیرو گفت: ما دوست نداریم با ابزار قیمت، مشترکین آب و 
برق را جریمه کنیم، اما در صورت تداوم این وضعیت بهای آب و 
برق مصرفی پرمصرف ها تصاعدی محاسبه خواهد شد. به گزارش 
زمان به نقل از ایسنا، رضا اردکانیان اظهار کرد: ما هم در بخش 
خانگی و هم به شکل عمومی با در نظر گرفتن شرایط تولید برق 
داریم  قرار  شرایط خاص  در  دما  افزایش  و  آب  منابع  کاهش  و 
و  انجام شده  تا 10 درصد صرفه جوئی  کنند  باید همت  و همه 
بخشی از خاموشی ها تعدیل شود. وی خاطرنشان کرد: در چنین 
روی  را  زیادی  فشار  دستگاه های سرمایشی  بکارگیری  شرایطی 
امیدواریم هموطنان  که  به طوری  وارد می کند  ما  برق  سیستم 
درجه   2۵ روی  را  خود  گازی  کولر  دمای  گرمسیر  مناطق  در 
تنظیم کنند تا با توجه به گرمای هوا مصرف برق در این حوزه 
به وجود  روزانه  قطعی های  و  در خاموشی ها  را  متفاوتی  شرایط 
هزار   21 اینکه  به  توجه  با  اینکه  به  اشاره  با  نیرو  وزیر  نیاورد. 
دستگاه های  روی  مصرفی  برق  بار  مگاوات  هزار   ۵۶ از  مگاوات 
سرمایشی است، تصریح کرد: اگر صرفه جوئی در مصرف برق به 
آرامش  با  تابستان  تا آخر  ما  انجام شود  شکل صحیح و درست 
کنیم.  را سپری  گرم  روزهای  این  می توانیم  بیشتری  آسایش  و 
موارد مصرف  رعایت  با  تا  مردم کشورمان خواست  از  اردکانیان 
بهینه به ویژه در ساعات اوج بار و با خاموش کردن وسایل برقی 
خود در این ساعات و استفاده حداقلی از آنها به پایداری منابع 
کنند  کمک  توانیر  بخش  و  نیرو  وزارت  به  و  کرده  کمک  برق 
وی  کنند.  ارائه  هموطنان  به  را  مستمری  و  مناسب  خدمات  تا 
ساعات اوج بار مصرف برق را 12 تا 17 و 20 تا 2۳ اعالم کرد و 
گفت: مصرف برق در بخش خانگی و صنعت در کالنشرها با توجه 
به شرایط اقتصادی و گستردگی این مناطق بسیار باالست و ما در 
این شهرها با تغییر ساعات کار ادارات و اکیپ هایی که در ادارات 
با هدف پیمایش وسایل سرمایشی دستگاه ها مستقر کردیم تالش 
می کنیم تا مصرف را به نوعی کاهش داده و تعدیل کنیم. وزیر 
نیرو افزایش 20 درصدی مصرف برق را به نسبت سال گذشته 
یادآور شد و افزود: ما مذاکراتی را با صاحبان واحدهای تولیدی و 
چاه های کشاورزی داشتیم تا نسبت به توقف واحد تولیدی خود 
مصرفی  برق  ساعات  سایر  در  تا  کنند  اقدام  بار  اوج  ساعات  در 
دو  کرد:  اضافه  اردکانیان  شود.  محاسبه  رایگان  صورت  به  آنها 
مسئله امسال در کشور در اعمال این خاموشی ها و شرایط خاص 
به  توجه  با  برق  تولید  به کمبود  اولی مربوط  داده است که  رخ 
کاهش بارندگی ها و در مرحله بعدی افزایش مستمر دمای هوا در 
شهرهای مختلف است که سبب شده هموطنان بیش از گذشته 
از وسایل سرمایشی استفاده کنند. وی گفت: ما با ۵ هزار مگاوات 
کاهش تولید برق به دلیل کم بارشی ها در نیروگاه های برق آبی 
مصرف  دما  افزایش  درجه  یک  هر  آن  کنار  در  و  هستیم  روبرو 
1۵00 مگاوات برق را در ساعات اوج به نیروگاه های ما تحمیل 
می کند که همه این شرایط می طلبد تا با یک مدیریت صحیح 
در مصرف برق همه ملت ایران توجه بیشتری را به این موضوع 
با بیان اینکه صرفا با  داشته باشند. عضو کابینه دولت دوازدهم 
ابزار قیمت نمی توانیم مدیریت مصرف را انجام دهیم، اظهار کرد: 
اگر مشترکان ما به توصیه های مسئوالن بی توجهی کرده و برق 
و آب زیادی را مصرف کنند به یقین مانند سایر کشورها قیمت 

تصاعدی را برای آنها محاسبه خواهیم کرد.

 کاهش واردات نفت کره جنوبی 
از ایران

واردات نفت خام کره جنوبی از ایران در ژوئن 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 40.۳ درصد 
کاهش یافت و به پایینترین میزان از ژانویه سال 

201۵ تاکنون رسید.
بر اساس این گزارش، آمار گمرکی نشان داد کره 
جنوبی که یکی از مشتریان آسیایی بزرگ نفت 
ایران است، ۶۸۶ هزار و ۸49 تن یا معادل 1۶7 
هزار و ۸20 بشکه در روز نفت ایران را در ژوئن 
وارد کرد که در مقایسه با 1.1۵ میلیون تن در 
ژوئن سال 201۵، به میزان 40.۳ درصد کاهش 
داشت. همچنین در مقایسه با میزان واردات در 

ماه مه، 9.۵ درصد کاهش نشان داد.
در سه ماهه نخست سال میالدی جاری، خرید 
نفت کره جنوبی از ایران ۳۳.9 درصد در مقایسه 
یافت وبه  با مدت مشابه سال گذشته کاهش 
۶.1۳ میلیون تن یا معادل 24۸ هزار و ۳۶7 

بشکه در روز رسید.
تحریم های  بازگشت  آستانه  در  کاهش  این 
آمریکا علیه ایران روی داده است. با این حال 
سئول سرگرم مذاکره با واشنگتن برای دریافت 
معافیت از تحریم ها و ادامه واردات نفت از ایران 
است. منابع آگاه اظهار کرده اند که در ماه اوت 
ایران ممکن است  از  واردات نفت کره جنوبی 
برای نخستین بار در شش سال گذشته به صفر 

برسد.
کره جنوبی عمدتا نفت فوق سبک معروف به 
میعانات از ایران خریداری کرده و آمار وارداتش 

را به صورت کلی منتشر می کند.
کره جنوبی در سال 2012 موفق شد از دولت 
اوباما برای ادامه خرید نفت ایران معافیت بگیرد. 

این تحریم ها در سال 201۶ معلق شدند.
به  ژوئن مجموعا  در  نفت کره جنوبی  واردات 
1۳.14 میلیون تن یا معادل ۳.21 میلیون بشکه 
در روز رسید که در مقایسه با 11.۶1 میلیون 
تن در مدت مشابه سال گذشته، 1۳.2 درصد 

افزایش داشت.
واردات نفت کره جنوبی از عربستان سعودی در 
ژوئن 2۶.1 درصد نسبت به ژوئن سال گذشته 
یا 1.07  تن  میلیون  به 4.۳۸  و  یافت  افزایش 
میلیون بشکه در روز رسید. واردات از مکزیک 
نیز تقریبا پنج برابر افزایش یافت و به ۵۶۸ هزار 

و ۳77 تن رسید.
ماه  شش  در  جنوبی  کره  خام  نفت  واردات 
نخست سال میالدی جاری 74.11 میلیون تن 
یا معادل ۳ میلیون بشکه در روز بود که 2.7 
میلیون تن در مدت  به 72.17  درصد نسبت 

مشابه سال 2017 رشد داشت.
از سوی شرکت ملی  واردات ژوئن  نهایی  آمار 

نفت کره جنوبی اعالم خواهد شد.

کوتاه از انرژی نفت در جهان

گفت:  کشور  برق  صنعت  سخنگوی 
خاموشی های خارج از برنامه اعالم شده و تغییر 
اتفاقات  و  به دلیل حوادث  جدول خاموشی ها 
شبکه  و  برق  تولید  در  بینی  پیش  غیرقابل 

توزیع است.
نیرو،  وزارت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
محمودرضا حقی فام- معاون هماهنگی توزیع 
شرکت توانیر و سخنگوی صنعت برق کشور 
برخی  در  خاموشی ها  جداول  تغییر  درباره 
که  است  این  کار  روال  داشت:  اظهار  زمان ها 
شرکت مدیریت شبکه برق ایران یک روز قبل 
میزان محدودیت هر منطقه را اعالم کرده و 
محدودیت هر منطقه بین شرکت های توزیع 

تقسیم می شود.
این  نیز  توزیع  های  شرکت  داد:  ادامه  وی 
انجام داده  نواحی شهرها  به  را  تقسیم بندی 
انجام  رسانه ها  طریق  از  آن   اطالع رسانی  و 

می دهد.
اینکه در برخی  مواقع  به  اشاره  با  فام  حقی 

ممکن است جدول های ما دستخوش تغییراتی 
مانورهای  تغییرات  این  کرد:  تصریح  بشوند، 
شبکه و حوادث غیرمترقبه در مجموعه صنعت 
برق است که مجبور می شویم آن را اعمال 
کنیم. به عنوان مثال به صورت غیرمترقبه یک 
نیروگاه دچار مشکل می شود که طبیعتاً از قبل 
پیش بینی نشده است و به جهت افزایش بار 
این مشکل ایجاد می شود که در این شرایط، 
کار،  راهبری  با  ایران  برق  مدیریت  شرکت 

دستور اعمال تغییرات را صادر می کند.
بیان  توانیر  شرکت  توزیع  هماهنگی  معاون 
داشت: از این رو تغییرات انجام شده جداول، 
ناشی از اتفاقات غیرمترقبه است که در برخی 
مواقع مجبور می شویم عالوه بر جدول زمانی، 

تغییراتی صورت بگیرد.
تمامی  به  اینکه  بیان  با  مسوول  مقام  این 
که  است  شده  ابالغ  توزیع  شرکت های 
خاموشی ها بر اساس جداول باشد، بیان داشت: 
از آنها خواسته شده در صورت تغییر خاموشی 

از سوی شرکت مدیریت برق، هر چه سریع تر 
نسبت به تغییر جداول اقدام کنند. با رصدی 
که صورت گرفته، تقریباً 90 درصد جداول در 
شهرها اعمال شده و به صورت محدود و کم در 

برخی نقاط تغییر زمان داشتیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در زمان پیک 
مصرف برق کشور، صادرات برق به کشورهای 
یا  دارد  وجود  برق  صنعت  سوی  از  همجوار 
و  بهار  اوایل  پائیز،  اواخر  در  داد:  پاسخ  خیر، 
زمستان به دلیل اینکه میزان تولید نیروگاه های 
ما باالست و تراز تولید بیش از مصرف است، 

محاسن  که  گیرد  می  صورت  برق  صادرات 
با  کشور  سیاسی  و  اقتصادی  جهت  در  آن 
کشورهای همسایه است. این در حالی است که 
در ساعت های پیک بار شبکه سراسری در اواخر 
خرداد تا انتهای شهریور، صادرات برق کشور در 
اوج بار مصرف داخل کشور صفر است و فقط 
واردات در کشور اتفاق می افتد و بنده به عنوان 
نماینده صنعت برق کشور رسماً اعالم می کنم 
که زمان پیک مصرف هیچگونه صادرات برق 
نداشته ایم و اولویت اصلی ما تامین برق پایدار 

داخل کشور است.

سخنگوی صنعت برق:

فعال صادرات نداریم!

ایران گفت:  مدیر شرکت ملی صادرات گاز 
صادر  مذاکرات  با  ارتباط  در  دستورالعملی 
نشده و بحث بر سر این است که اگر آمریکا 
تمایل دارد وابستگی اروپا به روسیه کم شود 
خط  یا  و  ال.ان.جی  بخش  در  است  بهتر 
لوله انتقال گاز ایران به اروپا سرمایه گذاری 
صورت گیرد و از این طریق وابستگی اروپا به 

گاز روسیه کاهش پیدا کند.
مهران  ایلنا،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
امیرمعینی درباره پیشنهاد مشارکت آمریکا 
داشت:  اظهار  ایران  ال.ان.جی  توسعه  در 
است  پیشنهاد  در حد  مطرح شده  موضوع 
و دستورالعملی در ارتباط با مذاکرات صادر 
اگر  است که  این  بر سر  بحث  است.  نشده 
آمریکا تمایل دارد وابستگی اروپا به روسیه 
و  ال.ان.جی  بخش  در  است  بهتر  شود  کم 
یا خط لوله انتقال گاز ایران به اروپا سرمایه 
گذاری صورت گیرد و از این طریق وابستگی 

اروپا به گاز روسیه کاهش پیدا کند.
وی گفت: این موضوع در حد پیشنهاد است 
و بحث اینکه با آمریکائی ها با این سرعت وارد 

مذاکره شویم، نیست.
ایران تاکید  مدیر شرکت ملی صادرات گاز 
کرد: تا مباحث سیاسی حل نشود بعید است 
بتوانیم وارد مسائل اقتصادی شویم، بنابراین 

در  مذاکره  بحث  برای  مفری  موضوع  این 
ارتباط با تامین نیاز گاز اروپا است و الغیر.

وی یادآور شد: مشکل ما با آمریکائی ها فعال 
شود  حل  مسئله  این  وقتی  است  سیاسی 
مباحث اقتصادی خود به خود حل می شود، 
بنابراین طرح این موضوع می تواند به نوعی 
منجر به تعدیل سیاست های آمریکا در قبال 

ایران تلقی شود.
حسین  جمعه  روز  گزارش،  این  اساس  بر 
در  کشورمان  نماینده  اردبیلی   پور  کاظم 
هئیت عامل اوپک به رویترز گفته بود: اگر 
گاز طبیعی  تولید  بود طرح های  قادر  ایران 
دهد،   توسعه  را  خود  )ال ان جی(  مایع شده 
تهران می توانست به کاهش وابستگی اروپا 
عالقه  مورد  که  موضوعی  روسیه،  گاز  به 

آمریکاست، کمک کند.
وی همچنین تصریح کرده بود: ترامپ نگران 
وابستگی اروپا و آلمان به گاز روسیه است، 
پس چرا شرکت های آمریکایی و شرکت های 
اتحادیه اروپا با همکاری یکدیگر در طرح های 
طبیعی  گاز  تولید  کارخانه های  ساخت 
سرمایه گذاری  ایران  )ال ان جی(  شده  مایع 
نمی کنند؟! ایران بزرگ ترین دارنده ذخایر گاز 

طبیعی جهان است.
روز  ترامپ  اردبیلی  کاظم پور  گفته  به 

همکاری  دلیل  به  تیرماه(   20( چهارشنبه 
آلمان با روسیه در پروژه انتقال گاز  از دریای 
بالتیک، به برلین حمله لفظی شدیدی کرد و 

گفت آلمان به اسارت روسیه درآمده است.
احتمال برگزاری جلسه شورای راهبری در 
عمان برای صادرات گاز؛ در آینده نزدیک

امیر معینی در ادامه درباره آخرین وضعیت 
صادرات گاز به عمان نیز بیان کرد: مذاکرات 
ما با این کشور ادامه دارد، احتماال در آینده 
در  راهبری  شورای  جلسه  یک  نزدیک 
راه  ادامه  با  ارتباط  در  و  شود  برگزار  عمان 

تصمیم گیری شود.
عمان  با  ما  مذاکرات  کرد:  خاطرنشان  وی 
هستیم  این  دنبال  دارد،  ادامه  جدیت  با 
که چارچوب همکاری را تدوین کنیم و به 

استحضار وزرا برسانیم.
 مدیر شرکت ملی صادرات گاز ایران اظهار 
داشت: با عمان به توافق رسیدیم که از طریق 
خط لوله 42 میلیون متر مکعب در روز گاز 

انتقال دهیم.
وی افزود: همچنین توافق شده که بخشی نیز 
تبدیل به ال.ان.جی شود و بخش عمده باید 
بازاریابی شود که با توجه به طوالنی مدت 
بازاریابی  برای  کافی  وقت  پروژه،  این  بودن 

داریم.

مدیر شرکت ملی صادرات گاز ایران: 

مذاکره اب عمان در زمینه صادرات گاز متوقف نشده است 

در ماه های اخیر، آمار ورود کارت های مهاجر به 
استان مرزی سیستان و بلوچستان افزایش یافته 
در  مشکل  ایجاد  سبب  موضوع  این  که  است 

مدیریت سوخت استان می شود.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، مصطفی 
نفتی  فرآورده های  پخش  شرکت  مدیر  نخعی، 
منطقه چابهار از سرازیر شدن کارت های سوخت 
مهاجر به این منطقه خبر داد و گفت: کارت های 
منطقه  وارد  بی رویه  صورت  به  مهاجر  سوخت 
چابهار و استان سیستان و بلوچستان می شود که 
روند مدیریت و کنترل مصرف فرآورده های نفتی 

در استان را با مشکل روبه رو می کند.
کمیسیون  جلسه  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز که با حضور مسئوالن در زاهدان برگزار 
نظارت  و  اعمال کنترل  با  باید  اظهار کرد:  شد، 
مهاجر  سوخت  کارت های  ورود  از  مانع  بیشتر، 
به استان شویم. این اقدام گامی مهم برای حفظ 

سرمایه های عظیم ملی است.
منطقه  نفتی  فرآورده های  پخش  شرکت  مدیر 
چابهار با تاکید بر لزوم ساماندهی سهمیه بگیران 
محلی تصریح کرد: اقدام های سازنده ای در این 
زمینه انجام شده، اما الزم است همه دستگاه های 
متولی برای ساماندهی و کنترل سهمیه بگیران 

محلی با یکدیگر همکاری کنند. 

کارت های سوخت مهاجر، 
مانع مدیریت مصرف 

فرآورده های نفتی

آگهی تغییرات شرکت
شناسه  و   12147 ثبت  شماره  به  تعاونی  شرکت  کرج  میثاق  ایثارگران   
مورخ عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10100472818  ملی 

02/14/ 1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
- صورت های مالی منتهی به سال 9٦ شرکت شامل سود و زیان، عملکرد و 
ترزانامه تصویب شد. -محمدمهدوی نیا آقاگل 4898٦1٦518 الهیار قادری 
یکتا مهدی 4910975314 بهمن علی محمدی علی 4371٦٦٦851 ابوالفضل 
اصالنی خانی علی اکبر 0323009980 اسمعیل زینی اصغر 0322959497 
به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. 
-عبداله نجف خانی علی ٦189494٦41 نصرت اله شاهپروری علی اوسط 
003٦2973٦4 محرم گروسی احمد 0323005845 به عنوان اعضای علی 
گردیدند  انتخاب  سال  سه  مدت  برای  تعاونی  شرکت  مدیره  هیات  البدل 
الهیار ایلیات چراغعلی 0323009972 به سمت بازرس اصلی اصغر اصالنی 
خانی علی اکبر 0320944328 به سمت بازرس علی البدل شرکت تعاونی 

برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 
روزنامه  و  اصلی  روزنامه  عنوان  به  زمان  پیام  کثیراالنتشار  روزنامه   -
کثیراالنتشار اطالعات به عنوان روزنامه علی البدل برای درج آگهی های 

تعاونی انتخاب گردید.
  اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج )204110(

آگهی مفقودی
ترکیه   ساخت  چخماقی  پر  ته  لول  تک   12 کالیبر  شکاری  سالح  حمل  مجوز 
و شماره ملی  به شماره شناسه 100  اله سجادیان  نبی  نام  به  )مخصوص عشایر( 
۶۳49۶۵۶0۵9 و شماره سالح 221000221 مفقود و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد.
ایالم

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه   به  دادخواست  بشرح   ۳0۵ شماره   شناسنامه  دارای  راثی  زهره  خانم 
چنین  و  نموده   وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  دادگاه  این  970۶42/ش۳    
توضیح داده که شادروان صفر راثی بشناسنامه97 در تاریخ 9۵/۸/1 اقامتگاه دائمی 
خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  عیسی راثی فرزند  صفر 
–ش ش  2۸0۳0۵2۸۵7 خوی –پسر متوفی/2- زهره راثی فرزند  صفر -ش ش 
۳0۵ خوی-دختر متوفی/۳-  خدیجه راثی فرزند صفر -ش  ش 2۸00۸۳۸442 
   2۸02۳7۸2۶0 ش  ش  صفر  فرزند  دیزج  راثی  زری  متوفی/4-    –خوی-دختر 
-خوی-دختر متوفی/۵- خاور راثی دیزج فرزند صفر ش ش2۸0۳0۵71۸2 خوی- 
دختر متوفی/ینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی 
در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

و اال گواهی صادر خواهد شد/ 
جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه   به  دادخواست  بشرح  شماره۶۳9  شناسنامه  دارای  لک  زبیده  آقای   
970۶9۶/ش۳  این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
اقامتگاه  تاریخ۸1/1/2۶   در     17204 بشناسنامه  لک  شادروان حسین  که  داده 
دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  تقی لک فرزند  
حسین –ش ش 2۸0۳07۶۶40 خوی –پسر متوفی/2-  نقی لک فرزند حسین ش 
ش 2۸00929۳۸۳ خوی-پسر متوفی/۳- زبیده  لک فرزند حسین ش  ش ۶۳9  –

خوی-دختر متوفی/4- رقیه لک فرزند حسین ش ش2۸0092۸۵49 -خوی-دختر 
متوفی/۵- مریم لک فرزند حسین ش ش 9۳ خوی- دختر متوفی/۶- سکینه لک 
فرزند  شریفی  زهرا  –دخترمتوفی/7-  خوی  فرزند حسین ش ش27901۳020۵ 
تشریفات  انجام  با  اینک  متوفی/  حسین  ش ش 2۸0090۵۸40  خوی -همسر 
مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد/ 
جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه   به  دادخواست  1۳۸بشرح  شماره    شناسنامه  دارای  علیزاده  محرم  آقای  
970۵99/ش۳   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان محمد علیزاده بشناسنامه ۶7   در تاریخ ۸7/7/2۳اقامتگاه دائمی 
فرزند  علیزاده  به/1-محرم   است  منحصر  مرحوم  آن  ورثه  گفته  درود  به  را  خود 
-ش  محمد  فرزند   علیزاده  بهمن  متوفی/2-  –پسر  1۳۸خوی  ش  –ش  محمد 
19-خوی-پسر متوفی/۳- مرتضی علیزاده فرزند محمد -ش  ش 21۵ –خوی-پسر 
متوفی/۵-  -خوی-پسر     ۳۵4 محمد ش ش  فرزند  علیزاده  محمود  متوفی/4-  
علیزاده  یله  بد  متوفی/۶-  خوی-پسر   271 محمد ش ش  فرزند  علیزاده  محبوب 
فرزند محمد ش ش1۶1    خوی –دخترمتوفی/7- گللرعلیزاده فرزند محمد ش ش 
179 خوی -دختر متوفی/۸- کلثوم علیزاده فرزند محمد  ش ش 270 خوی-دختر 
متوفی/9- فرح علیزاده فرزند محمد ش ش۳۵۵   خوی – دختر متوفی/10- نوبر 
پلچی- فرزند عزیز ش ش 271۵۶-خوی- همسر متوفی/ اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد/ 
جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی مربوط به تجدید نظر 
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی به آقایان رامین بهاری و محمد 
رضا فصیحی تجدید نظر خواه آقای محمد معتمدی دادخواست تجدید نظر خواهی به 
طرفیت تجدید نظر خواندگان رامین بهاری و محمد رضا فصیحی نسبت به دادنامه 
شماره 970997۶۶10۶002۳۸ در پرونده کالسه 97099۸۶۶10۶000۵۵ شعبه 
ششم دادگاه حقوقی خرم آباد تقدیم که طبق موضوع ماده 7۳ و ۳4۶ قانون آیین 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن تجدید نظر خوانده مراتب تبادل لوایح 
تا تجدید نظر خوانده  االنتشار آگهی می گردد  از جراید کثیر  نوبت در یکی  یک 
اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  دفتر  به  آگهی  انتشار  تاریخ  از  پس  روز  ده  ظرف 
نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم و تجدید نظر خواهی را دریافت 
و چنانچه پاسخی دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید در غیر اینصورت پساز انقضاء 
مهلت مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر اقدام خواهد شد. 

 مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری
 شهرستان خرم اباد – مرتضی سپهوند . 

دادنامه 
پرونده کالسه 97099۸۶۶10900۳24 شعبه 2 دادگاه خانواده دادگستری شهرستان 
خرم آباد )نهم حقوقی سابق ( تصمیم نهایی شماره 970997۶۶10900۶11 خواهان 
: خانم مژگان عزیز پور فرزند علی با وکالت خانم مطهره سهرابی فرد فرزند تراب به 
نشانی استان لرستان –شهرستان خرم آباد 4 راه بانک پاساژ قاسمی طبقه دوم دفتر 
وکالت – خواندگان : 1-آقای مهدی شفیعی فرزند حسین به نشانی استان لرستان –

شهرستان خرم آباد گلدشت غربی میدان اسفند زاگرس یک حیاط دوم سمت راست 
2-آقای علی عزیز پور فرزند عزیز به نشانی مجهول المکان – خواسته : اذن در ازدواج 
رای دادگاه : در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم مژگان عزیز پور فرزند 
علی با وکالت خانم مطهره سهرابی بطرفیت خوانده آقای علی عزیز پور فرزند عزیز 
و آقای مهدی شفیعی فرزند حسین به خواسته تقاضای اذن در ازدواج به دلیل عدم 
دسترسی به پدر و مجهول المکان بودن آن به انضمام کلیه خسارات دادرسی وارده 
دادگاه با عنایت به جامع محتویات اوراق پرونده دادخواست تقدیمی خواهان اظهارات 
مشارالیها و باالتفات به اینکه با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید 
بنام آقای مهدی شفیعی فرزند حسین و نیز در خصوص شرایط عقد و عروسی و 
مهریه بین آنان توافق بعمل آمده و مهریه را به میزان ۵00 عدد سکه طال تمام بهار 
آزادی و یک هزینه سفر کربال تعیین و توافق نموده اند و با عنایت به اینکه خواهان 
21 سال سن دارد و مدرک تحصیلی وی دیپلم می باشد و نیز حسب اظهارات وی 
به ازدواج نیاز دارد و از عقل سلیم بر خوردار می باشد و خیر و شر خود را به خوبی 
می داند و فرد معرفی شده نیز با وصف موصوف هم کفو خواهان بوده از طرف دیگر 
حسب مفاد اظهارات خواهان مبنی بر اینکه پدرش از سال 1۳91 مجهول المکان است 
و از سرنوشت وی اطالعی ندارند و مودای گواهی گواهان در این خصوص و اینکه 
خوانده دعوی علی رغم ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه دادرسی حضور 
نیافته و دلیلی خالف ادعای خواهان به دادگاه ارائه ننموده است و ماال دفاع موثری 
در قبال دعوی مشارالیها بعمل نیاورده است علیهذا دادگاه من حیث المجموع دعوی 
خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده و توجها نظریه قاضی مشاور خانواده و 
مستند به مواد 1044 و 104۳ از قانون مدنی و ماده 19۸ از قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی به خواهان خانم مژگان عزیز پور فرزند 
علی به شماره ملی 40۶09490۶1 اجازه ازدواج با آقای مهدی شفیعی فرزند حسین 
متولد 1۳77/2/۸ میشود تا به یکی از دفاتر رسمی ثبت ازدواج مراجعه و با حصول 
توافقات بعمل آمده فی ما بین نسبت به ثبت ازدواج خود اقدام نمایند رای صادره 
غیابی محسوب و ظرف 20 روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این مرجع و 
سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
رئیس شعبه دوم دادگاه خانواده خرم آباد – سید غالمرضا مرتضوی . 

دادنامه 
پرونده کالسه 9۵099۸2۸۸2۶007۸۶   شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان 

اسالمشهر ) 104 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9709972۸۸۶400۳2۵
متهم: آقای وحید مقاره- فرزند محمد علی- به نشانی : اسالمشهر-

اتهام: نگهداری مشروبات الکلی 
رای دادگاه 

در خصوص اتهام آقای وحید مقاره فرزند محمد علی دائر بر نگهداری مشروبات الکلی 
دست ساز به میزان ۳7 لیتر دادگاه با توجه به شرح و محتویات پرونده- شرح گزارش 
مرجع انتظامی- کشف آن در ید متهم- صدور کیفر خواست در دادسرای عمومی و 
انقالب اسالمشهر- عدم حضور متهم در جلسه رسیدگی در نتیجه عدم دفاع موثر بزه 
منتسبه بر وی محرز و مسلم بوده مستندا به ماده 702 از قانون مجازات اسالمی کتاب 
پنجم تعزیرات متهم موصوف را به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق 
دولت به عنوان پنج برابر ارزش عرفی مشروب مکشوفه- هفتاد ضربه شالق تعزیری و 
یکسال حبس تعزیری محکوم می نماید رای صادره غیابی بوده و  بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و بیست روز پس از آن قابل تجدید نظردر محاکم 

تجدید نظر استان تهران خواهد بود. م/الف ۸21
بیاتی- رئیس شعبه 104 دادگاه کیفری 2 اسالمشهر

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
شماره پرونده:1۳9۵0400101۳0014۳7

آگهی مزایده مال غیر منقول پرونده اجرائی کالسه 12۸ 9۵00 
مقدار ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی پالک ۳71۸۵فرعی از یک اصلی قطعه 
سوم تفکیکی مفروز از ۵۶27 فرعی از اصلی مذکور بمساحت یکصد و چهل و نه متر 
و پنجاه و هفت دسیمتر مربع واقع در طبقه سوم که یک متر و هفتاد و یک دسیمتر 
مربع آن بالکن است بانضمام انباری قطعه دوم تفکیکی بمساحت چهار متر و هفتاد و 
سه سانتی متر واقع در سمت شمالی همکف بانضمام پارکینگ قطعه دوم تفکیکی 
بمساحت یازده متر مربع واقع در شمال شرقی همکف ذیل ثبت 29917۸ صفحه 221 
دفتر 21۳2 بنام بهرام مهماندوست ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم شده است و برابر 
سند 9۵27 مورخ 0۸/ 10 / 9۳ دفتر 1۳۶۵ تهران نزد بانک اقتصاد نوین در رهن است 
. حدود و مشخصات آن به این شرح می باشد: شماال در پنج قسمت که قسمت چهارم 
آن شرقی است و قسمت دوم آن غربی است بطولهای سه مترو هشتاد سانتی مترو چهل 
سانتی متر و سه مترو شصت و سه سانتی متر و چهار متر وسه مترو چهل ودوسانتی متر 
اول دیوار و پنجره است دوم وسوم دیوار است چهارم و پنجم دیوار و پنجره است اول 
و دوم بفضای نورگیر مشاعی سوم بقطعه یکصد و هفتادو شش چهارم و پنجم بفضای 
نورگیر مشاعی شرقا در دو قسمت بطولهای سه متر ونه متروپنجاه سانتی متر اول ودوم 
دیواریست به درز انقطاع اول بقطعه یکصدوهفتادوپنج دوم بقطعه یکصد و هشتادودو 
جنوبا در سه قسمت بطولهای چهارمترو پنجاه سانتی متر ویک مترو نود سانتی متر و 
چهار مترو چهل و پنج سانتی متر اول دیوار و پنجره است دوم نرده است . سوم دیوار 
و پنجره است اول تا سوم بفضای حیاط مشاعی غربا در ده قسمت که قسمت سوم آن 
شمالی قسمت هشتم آن شرقی است و قسمتهای پنجم و هفتم ونهم آن جنوبی است 
بطولهای شش مترو پنجاه سانتی متروهشتادسانتی متر و چهار متروهشتادوپنج سانتی 
متر وسه متر و پنجاه و پنج سانتی مترو یک مترو پنج سانتی متر و پانزده سانتی متر 
ویک مترو پنجاه سانتی متر ویک مترو شصت و پنج سانتی متر ویک مترو پنج سانتی 
متر ودومترو سی سانتی مترو شش مترو هفتاد و پنج سانتی متر اول و دوم دیواری است 
به درز انقطاع سوم دیواری است چهارم درب و دیواری است پنجم تا نهم دیواری است 
دهم دیواری است درز انقطاع اول به فضای سبز که ماورا آن فضای خیابان هجده متری 
دوم بقطعه یکصدو هفتاد و هفت سوم تا نهم به راه پله آسانسور مشاعی دهم بقطعه 
یکصدوهفتادوهشت سقف با کف طبقه چهارم مشترک کف با سقف طبقه دوم مشترک 
است که به علت عدم ایفای تعهد منجر به صدور اجرائیه تحت شماره 9۵0012۸ شده 
است و برابر نظریه مورخ 19/ 12 /9۶ کارشناس رسمی دادگستری در مرحله تجدید 
نظر توصیف اجمالی مورد وثیقه عبارتست از ملک فوق واقع در شهریار فاز 2 اندیشه 
خیابان نیلوفر شهرک راه آهن بلوار گلهای غربی خیابان ارغوان خیابان شقایق پالک 1۸1 
طبقه سوم می باشد که واقع در یک ساختمان ۵ طبقه اسکلت بتنی دارای نمای سنگ 
تراوتن میباشد که طبقه همکف پارکینگ و انباری و طبقات اول الی چهارم واحد های 
مسکونی و هر طبقه یک واحد جمعا 4 واحد است . کف و دیوار همکف سنگ و ساختمان 
شمالی و ورودی از سمت حیاط میباشد . واحد مورد کارشناسی سه خواب و دیوارهای 
سرویس و آشپزخانه کاشی وآشپزخانه دارای کابینت میباشد و شیر آالت آشپزخانه و 
سرویس بهداشتی و حمام نصب و سیستم گرمایش پکیج و سرمایش کولر آبی و پنجرها 
یو پی وسی است . و دارای انشعاب برق و آب و گاز بوده و قدمت ساختمان سه سال 
میباشد. و در زمان بازدید در تصرف محمد بیات میباشد که به مبلغ ۳,700,000,000 
ریال ) سه میلیارد و هفتصدو پنجاه میلیون ریال ( ارزیابی شده است. وجهت وصول طلب 
بانک وحقوق دولتی کالسه فوق الذکر در روز یکشنبه مورخ 21/ 97/0۵ از ساعت 9 الی 
12ظهر در محل اداره ثبت شهریار واحد اجراء به نشانی شهریار شهرک اداری از طریق 
مزایده به فروش می رسد و مزایده از مبلغ ۳,700,000,000 ریال شروع و به باالترین 
قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد شرکت در جلسه مزایده برای عموم 
آزاد است و فروش کال نقدی است چنانچه روز تعیین شده با تعطیل رسمی مصادف 
گرددروز بعد از تعطیل جلسه مزایده در همان ساعت ومکان تشکیل خواهد شدطالبین و 
خریداران میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری به ثبت شهریار اجراءبه 
نشانی باال مراجعه و جهت شرکت در مزایده در وقت مقرر در جلسه مزایده شرکت 
نمایند، ضمنا بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب واشتراک ونیز 
بدهی مالیاتی وعوارض شهرداری و غیره که رقم قطعی آنها برای این اداره معلوم نشده 
بعهده برنده مزایده است و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا حسابهای دارایی و 
شهرداری و.. خواهد بود مورد مزایده بیمه می باشد.م. الف:۶99    تاریخ انتشار آگهی 

مزایده: 2۵/ 97/04 
مسئول اجرای ثبت شهریار

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

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

فاقد سند رسمی
رای شماره 1۳97۶0۳۳10110002۵2مورخه 1۳97/02/2۳ هیات موضوع  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
مجید خلیلی بشناسنامه شماره 2014 صادره از کرج فرزند فتح اله در ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 92/74 مترمربع مفروز از پالک 
مهدی  آقای  از  خریداری  با  و  البرز  در  واقع  اصلی  از 170  فرعی  شماره 1۶219 
شفاعتی و با مالکیت مالک اولیه آقای فتح اله ترابی تایید می نماید. لذا به منظور 
فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که  به  نوبت  اطالع عموم مراتب در دو 
توانند  باشند می  اعتراضی داشته  اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 97/10۵29/ف م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳97/04/09 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳97/04/2۵
سیروس قنبرپور - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج
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فرمان مبارزه با محتکران کاالها
* مریم فکری 

مدتی است بازار روال قبل را طی نمی کند. گذر از بازار فروش کاالهای مختلف و 
به خصوص کاالهای وارداتی، مهر تاییدی بر رفتار متفاوت فعاالن بازار است که 

فروش را بایکوت کرده اند.
در حال حاضر برخی از فروشگاه ها مملو از کاال هستند، اما از عرضه خبری نیست 
و در برخی نیز سفارش جدید قبول نمی شود. به نظر می رسد این تغییر جهت 
فروشندگان، دالیل چندگانه ای دارد که در نهایت منجر به احتکار یا اختفای 
کاالها شده است.از یک طرف، هرج و مرج در بازار خرید و فروش کاالها، برخی 
فروشندگان و سودجویان را به سمتی برده که کاالها را در انبارها به امید فروش 
با نرخ های باال احتکار کنند؛ کاالهایی که اغلب با ارز 4200 تومانی وارد کشور 
دیگر،  طرف  از  می شوند.  فروخته  دالر  برابری  دو  قیمت های  با  اما  شده اند، 
نااطمینانی فعاالن بازار نسبت به عدم جایگزین برای کاالهای فروخته شده و 
چالش های موجود در تامین مواداولیه موجب شده تا فروش برخی کاال در بازار 
متوقف شود.نوسان ماه های اخیر قیمت ارز یکی از عمده دالیلی است که برخی از 
فروشندگان، عدم عرضه را به آن نسبت داده و معتقدند تا زمانی که ثبات در بازار 
ارز حاکم نشود، نسبت به توزیع اقدام نخواهند کرد. در کنار نوسان نرخ ارز، فعاالن 
بازار بر این نکته تاکید دارند که ممنوعیت های جدید واردات موجب شده تا تولید 
در واحدهای تولیدی به دلیل کمبود مواداولیه با چالش های بسیاری مواجه شود؛ 
از سوی دیگر با توجه به اینکه واردات این نوع کاال نیز ممنوع شده است، نمی توان 
آینده بازار را پیش بینی کرد و با این شرایط فروشندگان بایکوت کاال تا اطالع ثانوی 
را در دستور کار قرارداده اند.علی فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران در تشریح 
دالیل این که چرا برخی از واحدهای صنفی، کاالهای خود را عرضه نمی کنند، 
توضیح می دهد: نمی توان به صورت کامل عرضه نکردن کاال از سوی برخی 
واحدهای صنفی و توزیع کنندگان را رد کرد، اما کمبود کاال یا نبود آن در بازار 
چندان مورد تایید نیست؛ چراکه در میان ۳ میلیون بنگاه و واحد صنفی به طور 
قطع امکان تخلف به صورت آشکار یا پنهان وجود دارد.به گفته وی، مساله احتکار 
چندان نمی تواند درست باشد، اما این موضوع با اختفا تفاوت دارد. در جاهایی که 
اختفا صورت می گیرد، بنگاه ها مطمئن به تامین کاالی خود برای جایگزینی آن 
به جای چیزی که فروخته اند، نیستند؛ بنابراین باید چنین مسایل و دغدغه هایی را 
رصد کنیم. فاضلی تاکید می کند: مسلما ارزیابی و پایش درست و دقیقی از بازار، 
انبارها و حتی آنهایی که کاالیشان را عرضه نمی کنند، داشته ایم که در این زمینه 
اتحادیه های صنفی پیشگام بوده و هستند.البته در ابتدای امسال برخی فعاالن 
اقتصادی، وضعیت این روزهای بازار را پیش بینی کرده بودند. فرهاد احتشام زاد، 
رییس فدراسیون واردات ایران همزمان با نوسان قیمت ها در فروردین ماه، از 
احتکار بسیاری از کاالها خبر داده بود. به گفته وی، بسیاری از فروشندگان در 
تالش هستند با عدم عرضه، کاالها را به قیمت واقعی در بازار بفروشند. در این 
شرایط، دور جدید فعالیت ها برای کنترل بازار به طور آرام و خزنده در بازار افزایش 
یافته است؛ تا جایی که دیروز سه وزیر دولت در رابطه با احتکار یا انبار کاالها 
هشدار دادند. دیروز وزیر اقتصاد در صفحه اینستاگرامی خود، سه فرمان برای 
دریافت مالیات از واردکنندگان خودرو با ارز 4200 تومانی و خریداران سکه صادر 
و تاکید کرد دولت در خط مقدم مبارزه با هر نوع رانت و فساد از مسولیت های 
قانونی خود کوتاه نخواهد آمد.فرمان اول: گمرک و وزارت صنعت لیست تمامی 
شرکت ها و اشخاص واردکننده را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و 
سازمان امور مالیاتی قرار داده تا بررسی های دقیق در مورد سوابق مالیاتی آنها 
صورت گیرد. همچنین برای شفافیت هرچه بیشتر لیست مورد نظر به زودی در 
اختیار افکار عمومی هم قرار خواهد گرفت.فرمان دوم: در صورتی که واردکنندگان 
خودرو با ارز 4200 تومانی، اقدام به فروش محصوالت با قیمت باالتر در بازار کرده 
باشند و این درآمد را »ابراز کنند« مالیات آنها براساس قانون و برمبنای کارشناسی 
دقیق سازمان امورمالیاتی تا ریال آخر مطالبه خواهد شد. ارزش ابراز شده کاالی 
وارداتی آنها و قیمت فروش نهایی با نهایت دقت مورد بررسی قرار می گیرد. 
البته سازمان های نظارتی مانند تعزیرات، بازرسی کل کشور و سازمان حمایت از 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان هم با گروهی که کاالهای وارداتی با ارز رسمی 
را با قیمت باالتر فروخته باشند، در نهایت جدیت برخورد خواهند کرد.فرمان سوم: 
در صورتی که این گروه از واردکنندگان با ارز 4200 تومانی اقدام به واردات کرده 
باشند و درآمدی بیشتر از آنکه ابراز می کنند کسب کرده باشند، سازمان مالیاتی 
ضمن شناسایی درآمدهای آنها با این گروه به مثابه افرادی که »فرار مالیاتی« انجام 
داده اند، براساس نص صریح قانون و بدون اغماض برخورد خواهد کرد. در همین 
حال، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباط و فناوری اطالعات تاکید موبایل های 
احتکار شده توسط سودجویان پس از پلمپ توسط تعزیرات، به زودی به بازار 
تزریق و بازار متعادل می شود. پیش از این، محمدباقر نوبخت، رییس سازمان 
برنامه و بودجه خبر داده بود که رییس جمهور با تشکیل جلسه ای با مسووالن و 
فعاالن بخش خصوصی، به طور رسمی درخواست کرد که این بخش به بازار ورود 
پیدا و افزایش غیرمتعارف قیمت ها را متوقف کنند. وی خطاب به کسانی که به 
قصد داللی و احتکار از فروش اجناس خود خودداری می کنند، گفته بود: کاالهای 
وارداتی با ارز دولتی افزایش قیمت نخواهند داشت. وزیر صنعت، معدن و تجارت 
نیز در صفحه شخصی خود در فضای مجازی خبر داد که برای ثبات بازار و 
نظارت بر عرضه و احتکار کاالهایی که با ارز دولتی وارد شده اند، از روز شنبه ستاد 
تشدید مبارزه با احتکار یا اختفا به طور ویژه آغاز به کار می کند. بر این اساس، 
اعضای ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کلیه کاالهای وارداتی یا تولید 
شده با مواد اولیه وارداتی با نرخ رسمی منصوب شدند.در متن حکم وزیر صنعت، 
معدن و تجارت آمده است؛ آقایان حسن یونس سینکی )رئیس( معاونت اقتصادی 
بارگانی، نوابی ریاست سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و 
انصاری، ریاست سازمان تعزیرات به عنوان اعضای ستاد تشدید مبارزه با احتکار و 
اختفای تمامی کاالهای وارداتی و یا تولید شده با مواد اولیه وارداتی با نرخ رسمی 
معین می کنم تا با استفاده از ظرفیت های سازمان حمایت و سازمان تعزیرات و 
تمامی سازمان های دولتی استانی و به کارگیری توان خارق العاده مردمی و در 
رأس آنها انجمن ها و اتحادیه های تولیدکنندگان و بازرگانان همراه و متدین که 
منافع خود را برای آرامش و رضایت عموم ملت ایران جست وجو می کنند، در 
اطالع رسانی آنها از مراکز اختفا و احتکار و هم همکاری آنان در رسیدگی ها و 
بازرسی ها و همچنین استفاده از ظرفیت فوق العاده فضای مجازی، در تحقق 
این هدف براساس برنامه تهیه شده اقدام کنید. پیش از این وزیر صنعت، معدن 
و تجارت اعالم کرده بود: فهرست اطالعات ارز تخصیص یافته به نرخ رسمی در 
اختیار بانک مرکزی بوده و نسبت به انتشار اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی 
  )HS(اقدام کرده است. به گفته وی، با تقاضای بانک مرکزی، کدهای اچ.اس
مربوط به نظام هماهنگ شده گمرکی مربوط به خودرو را در فهرستی با بانک 
مرکزی اعالم کردیم تا اسامی دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی برای واردات 
مجاز خودرو اطالع رسانی شود.شریعتمداری یادآور شده بود: کاالهای اساسی که 
ارز 4200 تومانی به آنها تخصیص می یابد و یا با یارانه 400 تومانی با نرخ ۳۸00 
تومان محاسبه می شود، دارای قیمت تثبیتی مصوب ستاد تنظیم بازار هستند 
که از سوی بازرسان مشترک سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و 

سازمان تعزیرات حکومتی از مبدا کنترل می شود.  

خبر

راه اندازی قرارداد اختیار معامله سکه از 
2۶ تیرماه

راه اندازی  به  ایران  کاالی  بورس  مشتقه  بازار  مدیریت 
اختیار معامالت سکه طال مربوط به سررسید دی ماه 
1۳97 اشاره کرد و گفت که قیمت بازگشایی این نمادها 
از دو میلیون و 700 هزار تا 2 میلیون و 900 هزار تومان 

است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، از 2۶ تیر ماه سال جاری 
قرارداد اختیار معامله سکه طال سررسید دی ماه 1۳97 
راه اندازی شد و به این ترتیب از سه شنبه این هفته این 
معامالت قابل انجام خواهد بود.در بخشی از این اطالعیه 
آمده است: معامالت قراردادهای مشتقه مطابق با بند 71 
مشخصات قرارداد اختیار معامله سکه طال در شرکت 
بورس کاال ایران، قراردادهای اختیار خرید و فروش سکه 
طال، سررسید دی ماه 79۳1 از روز سه شنبه 2۶ خرداد 
راه اندازی شده و قابل معامله خواهد بود.این طور که 
مدیریت بازار مشتقه بورس کاالی ایران اعالم کرده در 
صورت افزایش قیمت سکه به بیش از 2 میلیون و 900 
هزار تومان، یا کاهش آن به کمتراز 2 میلیون و 700 
هزار تومان مطابق با نحوه درج قراردادهای اختیار معامله 
در مشخصات قرارداد، نماد معامالتی جدید به نمادهای 

معامالتی روز سه شنبه اضافه خواهد شد.

ثبت شبای مشموالن در سامانه سهام 
عدالت ازسرگرفته شد

سهام  سامانه  در  مشموالن  شبای  شماره  ثبت  امکان 
مردادماه(  دوشنبه)1۵  تا  تیرماه(  دیروز)24  از  عدالت 

برای مدتی محدود فعال شد.
سازی،  خصوصی  ازسازمان  نقل  به  زمان  گزارش  به 
دریافت شماره شبای بانکی مشموالن جهت واریز سود 
سال مالی 1۳9۵ شرکت های سرمایه پذیر به حساب 
مشموالن در حالی از ۳0 فروردین ماه سال 9۶ تاکنون 
از طریق سامانه سهام عدالت در حال اجرا بوده است 
که از یکم تیرماه سال جاری، سامانه سهام عدالت در 
بخش مربوط به دریافت شماره شبای مشموالن برای 
بروزرسانی و همچنین بررسی در خصوص نحوه ادامه 
دریافت شماره شبا از مشموالن سهام عدالت از دسترس 
خارج و امکان ثبت شماره شبای بانکی جدید در این 
مکرر  درخواست های  به  توجه  نبود.با  فراهم  سامانه 
مشموالن سهام عدالت، این امکان از امروز)24 تیرماه( 
تا روز دوشنبه)1۵ مردادماه( برای مدتی محدود فراهم 
شده است تا مشموالن اقدام به ثبت شماره شبای حساب 
www. بانکی خود در سامانه سهام عدالت به نشانی

samanese.ir کنند.نکته قابل تاکید این که پس از 
این مدت دوباره امکان ثبت شماره شبا در سامانه سهام 
عدالت غیرفعال خواهد شد.سازمان خصوصی سازی به 
مشموالن سهام عدالت که تا کنون اقدام به ثبت شماره 
شبای بانکی خود نکرده اند اعالم می دارد که از این 
فرصت ایجاد شده زمانی)24 تیرماه لغایت 1۵ مردادماه 
امسال( در جهت ثبت و وارد کردن شماره شبای بانکی 

خود استفاده کنند.

 اعطای تسهیالت هزار میلیاردی
 به صنایع الکترونیک

مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع 
صنفی  نظام  سازمان  رئیس  با  دیدار  در  الکترونیک 
رایانه ای، حمایت های صحا از شرکت های حوزه فناوری 

اطالعات را تشریح کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، دکتر علی وحدت در 
نشستی که با حضور رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای 
در محل صندوق حمایت از صنایع الکترونیک برگزار 
اینکه خدمات صندوق حمایت از صنایع  با بیان  شد، 
الکترونیک شامل اعطای تسهیالت با نرخ ترجیحی )۵ 
تا 1۵ درصد( و صدور ضمانت نامه به شرکت های فعال 
صنایع الکترونیک است، گفت: روند حمایتی صحا در 
سال های اخیر نشان می دهد که تسهیالت مالی اعطایی 
در سه سال اخیر از 1۳0 درصد مجموع تسهیالت قبلی 
طوری  به  است.  گرفته  پیشی  فعالیت  سال  طی 1۶ 
که تنها در سال گذشته، از 1۶7 شرکت فعال صنایع 
میلیارد  هزار  به  نزدیک  میزان  به  کشور،  الکترونیک 
افزود: همچنین  ریال حمایت صورت گرفته است.وی 
در بخش ضمانت نامه، صحا موفق به صدور 1۵۶ فقره 
ضمانت نامه به ارزش ۶11 میلیارد ریال شده است که 
این میزان امکان گرفتن بیش از 4700 میلیارد ریال 
قرارداد را توسط صنایع الکترونیک کشور میسر کرده 
است.وی ضمانت نامه های صادرشده صحا در سه سال 
اخیر را بیش از ۵ برابر ضمانت نامه های صادرشده 1۶ 
سال قبل از آن اعالم کرد.وحدت با تأکید بر اینکه حوزه 
فناوری اطالعات یکی از سبدهای اصلی حمایت های صحا 
به شمار می رود، تصریح کرد: در ۳سال اخیر نزدیک به 
۳00 میلیارد ریال تسهیالت فقط به شرکت های فناوری 
اطالعات از سوی صندوق حمایت از صنایع الکترونیک 
اعطا شده و تنها در سال گذشته سهم ریالی حمایت صحا 
از طرح های این حوزه معادل 14 درصد از کل تسهیالت 

اعطایی بوده است.

خبر

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بیش از 2 
میلیارد و ۳00 میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی 
در یک سال گذشته توسط ۳9 واحد صنعتی کوچک 

و متوسط جذب شد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »صادق نجفی« افزود: 
به زودی 2 واحد تولید سیگار و مونتاژ تلویزیون با 
سرمایه طرف های خارجی در شهرستان سقز استان 
کردستان به بهره برداری می رسد.وی گفت: سازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی با ارایه مشوق 
هایی چون واگذاری زمین و تسهیالت، در زمینه 
جذب نقدینگی های سرگردان گام برداشته و فقط 
در نیمه دوم پارسال 700 هکتار زمین به سرمایه 
گذاران واگذار شد که در تاریخ این سازمان بی سابقه 
بود.به گفته نجفی، اکنون در شهرک صنعتی قرچک 
ورامین ۶00 واحد صنعتی کوچک در حال ساخت 
است و توسعه مناطق ویژه اقتصادی تحت پوشش 
سازمان صنایع کوچک دنبال می شود.معاون وزیر 
به اجرای  با توجه  صنعت، معدن و تجارت گفت: 
قانون انسداد برای حفاظت از شرکت های اروپایی 

همکار با ایران در مقابل تحریم های آمریکا، هفته 
گذشته هیاتی 4۵ نفره از سازمان صنایع کوچک و 
شهرک های صنعتی ایران به آلمان سفر کرد که در 
قالب آن 1۸ قرارداد در زمینه واحدهای بنگاه های 
کوچک و متوسط )SME( به امضا رسید.به گفته 
نجفی، با وجود تهدید آمریکا به تحریم های جدید 

همکاری کشورهای مختلف با ایران در زمینه بنگاه 
های کوچک و متوسط ادامه دارد، به طوری که یک 
گروه از این سازمان اکنون در کره جنوبی به سر می 
برد، هیاتی دیگر در زمینه صنعت پوشاک، نساجی 
و کفش به ایتالیا سفر کرده است و یک گروه نیز 
در حال برنامه ریزی برای سفر به اتریش هستند.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران تاکید کرد: در شرایط کنونی و تهدید 
متوسط صنعتی  و  بنگاه های کوچک  ها،  تحریم 
بهترین گزینه برای ورود سرمایه و فناوری های جدید 
خارجی به کشور است.نجفی یادآور شد: بزرگترین 
مشکالت بنگاه های کوچک و متوسط کشور، نبود 
فناوری های جدید و تنگناهای مالی است که حتی 
و  رسته های مزیت داری همچون پوشاک، کیف 
کفش نیز با آن دست به گریبانند و از این رو برای 
رفع این دو مشکل به دنبال همکاری با کشورهای 
پیشرو اروپایی و آسیایی هستیم.معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت ابراز امیدواری کرد با این رویکرد 
از کل صنایع کوچک و  بتوان دستکم 10 درصد 
متوسط کشور را »صادرات گرا« کرد.جذب سرمایه 
گذار خارجی بویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور در 
زمینه تولید کاالهای حوزه فناوری اطالعات، پوشاک 
و صنایع پایین دستی پتروشیمی و مس از برنامه 
های سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 

است.

معاون وزیر صنعت خبر داد:

2/3 میلیارد دالر سرمایه خارجی در صنایع کوچک جذب شد

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی به شماره پرونده کالسه 97. م.1۵۳ مورخه 97,4,21 ساعت 10:۳0 خواهان 
میر محمود حسینی بصرا  خوانده جهانگیر زمانی خواسته مطالبه وجه خواهان فوق موجب 
درخواست شماره 171مورخه 97,4,20 مطالبه وجه به مبلغ ۳2,۵00,000 ریال به  استناد 
و  حقوقی  موسسه  تسلیم  و  خوانده  طرفیت  به  2۳41۶مورخه9۶,12,21  شماره  فاکتور 
مشاوره داوری قانون مهرگان سپنتا مازندران واقع در بابل خیابان مدرس ساختمان بندگان 
موسسه  این  داوری  فاکتور  ذیل  شرط  به  خوانده   اینکه  و  است  نموده   Aواحد  4 طبقه 
تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن   المکان  مجهول  علت  به  نموده  قبول  را 
از جراید  یکی  نوبت در  مراتب یک  دادگاه  و دستور  آیین دادرسی مدنی  قانون  ماده 7۳ 
به موسسه  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  تا خوانده پس  آگهی می شود  کثیراالنتشار 
خود  کامل  نشانی  اعالم  و ضمن  مراجعه  مازندران  سپنتا   مهرگان  قانون  داوری  حقوقی 
حاضر  رسیدگی  فوق جهت  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمایم  و  دادخواست  دوم  نسخه 
گردند ضمناً در مورخه97,۵,2۵ ساعت 10:۳0 در این موسسه حاضر و چنانچه مدارکی 
داوری  رای  به صدور  نسبت  این صورت  غیر  در  نمایید  ارائه  دارید  ادعای خواهان  جهت 

اقدام خواهد شد 
موسسه حقوقی و مشاوره داوران قانونی مهرگان سپنتامازندران

آگهی فقدان سند
آقای عبداالمیرسعدی آل کثیربا تسلیم دوبرگ استشهاد گواهی 
شده دفترخانه 2۸شوشترمدعی است که سند مالکیت ششدانگ 
بخش۵شوشتردرصفحه  در  واقع  12اصلی  از  47۸0فرعی  پالک 
آل  عبداالمیرسعیدی  آقای  نام  27۳۸به  1۸ثبت  24۵دفترجلد 
کثیروسند مالکیت صادرو تسلیم گردیده انتقال قطعی یافته که 
یک  دستورتبصره  به  لذا  گردیده  مفقود  انگاری  سهل  علت  به 
اطالع  جهت  مراتب  ثبت  قانون  نامه  ماده120آیین  اصالحی 
عموم یک نوبت آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله 
مدت  ظرف  تواند  می  باشد  می  نزدخود  مالکیت  سند  وجود  یا 
اداره  این  به  خودرا  اعتراض  آگهی  انتشاراین  ازتاریخ  روز  ده 
قانونی  ازسپری شدن مدت  این صورت پس  تسلیم داردودرغیر 
مالک صادر خواهد  نام  به  المثنی  مالکیت  واخواهی سند  وعدم 

شد.شماره م الف:شماره م الف:1۵/1۶1
حیدرشاهینی فر-رئیس ثبت اسناد و امالک شوشتر

آگهی
در خصوص دعوی خانم  ستاره کرمانی نژاد به طرفیت 
منوچهر    -2 نوین  اقتصاد.  بانک    -1 خانم ها  و  آقایان 
جعفر  مشهدی  رامین  فرهادی  فاطمه  جعفر  مشهدی 
پزشکان  زاده  سیف   بانو  مهین  جعفر  مشهدی  رویا 
مهدی فرهومند به خواسته اثبات وقع. عقد بیع  و ابطال 
 104۵۶1 رهنی  سند  ابطال  104۵۶0و  قطعی.  سند 
مورخه۸۵,4,1۶ دفترخانه ۳۳ تهران و با احتساب کلیه 
خسارت دادرسی نظر به اینکه خواندگان به اسامی مهین 
بانو سیف زاده پزشکان و مهدی فرهومند حسن احمدی 
مجهول المکان می باشند تا خواندگان را جهت مالحظه 
نظریه کارشناسی دعوت شوند مقتضی است تا در یکی از 
جراید کثیراالنتشار منتشر و چنانچه اعتراض دارند ظرف 

مهلت هفت روز از تاریخ ابالغ به این دادگاه اعالم نمایند
 مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور هادی صادقی

آگهی مزایده وفروش اموال منقول  نوبت اول
در پرونده اجرائی کالسه 970۳42 و به موجب اجرائیه صادره از شعبه  ششم دادگاه عمومی حقوقی  دادگستری  هشتگرد 
محکوم علیه  آقای تهراندشت بتن  محکوم است به پرداخت مبلغ ۸0/۵۸9/991 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم 
له مسعود ناصر زعیم  وپرداخت مبلغ 1/000/000 ریال بابت هزینه اجرایی  در حق دولت میباشد . چون  مشارالیه پس از 
ابالغ اجرائیه  ظرف مهلت  قانونی از پرداخت  محکوم به امتناع نموده است بنا به  تقاضای محکوم له  اموالی به شرح ذیل 

از محکوم علیه  توفیق و کارشناس مربوطه پس از ارزیابی  ارزش کلی آنها را  به شرح آتی تعیین  نموده:
با     24000westpoint : نظریه کارشناسی 1- کولر گازی اسپیلت  اموال توقیف شده واقع درشرکت تهراندشت بتن 
کندانسور به ارزش دو میلیون تومان 2- کولر گازی اسپیلت 1۸000westpoint   با کندانسور4 دستگاه  به ارزش شش 
به  تومان/نظریه مذکور  ارزش یک میلیون  به  با کندانسور     12000westpoint اسپیلت  تومان۳- کولر گازی  میلیون 
محکوم علیه ابالغ در مهلت مقرر اعتزاضی به آن نشد  و محکوم له تقاضای مزایده و فروش اموال توفیقی را نموده لذا اموال 
مذکور به صورت مزایده حضوری از طریق اجرای احکام مدنی در شعبه اول دادگستری هشتگرددر مورخه 97/۵/20 از 
ساعت9 صبح الی  10 صبح در محل اجرای احکام مدنی  شعبه اول دادگستری هشتگرد به فروش خواهد رفت. کسانیکه 
مایل به شرکت در مزایده خرید میباشند میتوانند تا مهلت ۵ روز قبل از مزایده اموال  آگهی  شده را مالحظه و سپس در 
تاریخ و ساعت مقرر در محل مزایده حاضر و شرکت نمایند مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به باال ترین پیشنهاد 

فروخته خواهد شد برنده مزایده موظف است 10 درصد قیمت خرید را نقدا در محل مزایده تودیع نماید. 1۳97/4/2۵
مدیر شعبه خانواده اجرای احکام مدنی دادگستری هشتگرد دهقان

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار، با تأکید بر ضرورت مراقبت 
نسبت به جلوگیری از انحراف منابع تسهیالت اشتغال، گفت: قواعد 

کسب و کار و اقتصاد، باید در تخصیص منابع رعایت شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، عیسی منصوری در نشست بررسی 
ظرفیت های اشتغال زایی که در اتاق تعاون ایران برگزار شد، گفت: 
در این شرایط انتظار داریم مسائل و موضوعات جزئی کشور از جمله 
اشتغال را به صورت ویژه تر نگاه کنیم و در اجرای برنامه ها، دقت 
بیشتری داشته باشیم.وی با اشاره به تجربه انحراف منابع برنامه های 
اشتغال زایی و فرصت طلبی برخی افراد در ادوار گذشته، تصریح کرد: 
پیش از جلوگیری از انحراف منابع باید به این موضوع توجه کنیم که 
صرفاً قاعده پرداخت تسهیالت نمی تواند منجر به اشتغال شود و اگر 
برنامه های اشتغال صرفا متکی به پرداخت تسهیالت باشد، می تواند 
انحراف منابع را نیز به دنبال داشته باشد.معاون توسعه کارآفرینی 
و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  با ذکر مثالی از فعالیت 
اقتصادی توسط یک فرد سرمایه گذار اظهار داشت: اگر فردی در 
فضای اقتصادی و در فعالیتی سرمایه گذاری می کند که نرخ بازدهی 
این فعالیت 1۵ درصد است، در این شرایط اگر همین فرد سرمایه 
گذار پول خود را با نرخ سود 1۸ درصد در نظام بانکی سپرده گذاری 
کند و در مقابل بتواند تسهیالت با نرخ سود یارانه ای 4 تا 10 درصدی 
درصدی دریافت کند در این شرایط اگر یک فعال اقتصادی عقالنی 
بخواهد عمل کند باید سرمایه خود را در نظام بانکی سرمایه گذاری 
کند. به همین دلیل در این شرایط باید اعالم کنیم که وام یارانه دار 
فساد آمیز است. بنابراین ناگزیریم تا قاعده بازی را در شرایط فعلی 
اقتصادی درست بنا کنیم.منصوری، با اشاره به برنامه اشتغال روستایی 
در بهمن سال گذشته، خاطرنشان کرد: روزی که پیشنهاد اجرای این 
برنامه از طرف وزارت کار به رئیس جمهور ارائه شد به هیچ وجه نظر 
ما پرداخت تسهیالت نبود اما در فرآیند بررسی ها در نهایت منجر به 
ارائه الیحه ای به مجلس برای اختصاص منابعی از صندوق توسعه ملی 
در حوزه اشتغال شد. در این شرایط هرچند تخصیص منابع یکی از 
ضرورت های توسعه اشتغال در کشور است اما باید با مداخالت توسعه 
ای نگرانی های پایه ای برای جلوگیری از انحراف منابع را رفع کنیم.

وی با تأکید بر اینکه قوانین کسب و کار و اقتصاد در روش های اجرا و 
تخصیص منابع باید رعایت شود، درباره راه های جلوگیری از انحراف 
منابع بانکی، افزود: اگر دولت به جای پرداخت وام در ارائه ضمانت های 
بانکی و کاهش ریسک برای شبکه بانکی کشور متمرکز شود، به صورت 

اتوماتیک جریان پرداخت تسهیالت، آسان می شود.
این مقام مسئول با اشاره به تفاهم نامه وزارت کار با چهار صندوق 
ضمانت سرمایه گذاری برای تضمین تسهیالت اشتغال روستایی یادآور 
شد: به دلیل اینکه این صندوق های ضمانت منابع الزم در اختیار 

نداشتند براساس آئین نامه تبصره 1۸ قانون بودجه 97 پیشنهاد دادیم 
که سرمایه صندوق های سرمایه گذاری ضمانت به صورت تعهدی 
افزایش پیدا کند که این آئین نامه قرار است امروز در دولت بررسی و 
تصویب شود.معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی همچنین با اشاره به رفع مشکل برخی متقاضیان تسهیالت 
اشتغال زایی که دارای چک برگشتی و اقساط معوقه بودند نیز گفت: 
با ابالغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به 4 بانک و موسسه عامل 
اجرای برنامه اشتغال روستایی مقرر شد تا برخی متقاضیان دریافت این 
تسهیالت به رغم داشتن چک برگشتی و اقساط معوق البته مشروط به 
قواعدی بتوانند از این تسهیالت استفاده کنند تا این دو موضوع مانعی 
برای پرداخت تسهیالت به افراد دارای طرح های اشتغال زا نشود چرا 
که ارزیابی ما این است در این شرایط اقتصادی کمتر فعال اقتصادی 
پیدا می شود که چک برگشتی و اقساط معوق نداشته باشد.منصوری 
در مورد تقاضای برخی نمایندگان مجلس از نظام بانکی در خصوص 
پرداخت تسهیالت اشتغال به برخی متقاضیانی که آورده اولیه ندارند، 
خاطرنشان کرد: قطعا منابع صندوق توسعه ملی و منابع بانک ها از 
منابع بین النسلی و پول بیت المال است و نمی توانیم به فردی که 
حتی آورده اولیه برای اشتغال زایی ندارد، تسهیالت پرداخت کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم تثبیت اشتغال 
در شرایط فعلی اقتصادی گفت: قاعده سیاست گذاری در این شرایط 
ایجاب می کند تا نسبت به تثبیت اشتغال، حساسیت بیشتری داشته 
باشیم که در این زمینه براساس پیشنهادی که به دولت ارائه شده، 
قرار است از منابعی از نوع صندوق بیمه بیکاری برای تثبیت اشتغال 
به واحدهای تولیدی پرداخت شود.معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در صورت انحراف 
منابع تسهیالت گیرندگان در طرح های غیر از طرح های مصوب 
نرخ سود بازپرداخت برای این افراد با نرخ 1۸ درصد نرخ متعارف 
نظام بانکی محاسبه می شود و مشمول رخ سود یارانه ای نمی شوند، 
اظهار داشت: از بهمن ماه سال گذشته که برنامه اشتغال روستایی اجرا 
شد تاکنون ۶ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی 
و منابع داخلی بانک های عامل برای اجرای این برنامه ملی تخصیص 
یافته است که حدود دو هزار و ۸00 میلیارد تومان طرح اشتغال ساز 
مصوب و منجر به انعقاد قرارداد با بانک ها شده است.وی  روان سازی 
و دسترسی روستائیان به تسهیالت را یکی از مهمترین اولویت های 
اجرای برنامه اشتغال روستایی عنوان کرد و اذعان داشت: این در حالی 
است که در گذشته ۵4 درصد از تسهیالت نظام بانکی به تهرانی ها 
پرداخت می شد و دسترسی تسهیالت به روستائیان سخت تر بود.

منصوری در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به اینکه به دلیل 
کمبود منابع آبی، اشتغال در بخش کشاورزی رو به افول است، تصریح 

کرد: بنابراین باید صنایع تبدیلی را که در دولت های مختلف همواره 
مورد توجه بوده توسعه دهیم.معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین به لزوم توجه به صنایع موجود 
برای تثبیت اشتغال اشاره و تأکید کرد: در قالب اجرای برنامه اشتغال 
فراگیر باید مراقب باشیم تا ظرفیت های صنایع موجود از بین نرود و 
اشتغال این بخش را تثبیت کنیم. بنابراین اولویت ما در اجرای برنامه 
اشتغال فراگیر، توجه به صنایع موجود است.وی ادامه داد: مشاغل 
مرتبط با دام و فرض دستباف، دو آیتم پرتقاضای اشتغال ثبت شده در 
سامانه کارا )سامانه ثبت تقاضای وام اشتغال روستایی( است در حالی 
که در این زمینه باید برای جلوگیری از انحراف منابع اقدام کنیم. حدود 
9 سال پیش صادرات فرش ما ۵ هزار تن در سال بود اما با توجه به 
اینکه در حال حاضر این حجم از صادرات به کمتر از ۵00 تن رسیده 
است، ما نمی توانیم منابع اشتغال را به صنعتی ببریم که بازار جهانی 
قابل توجهی ندارد. در این شرایط ما در صورت پرداخت تسهیالت به 
این متقاضیان به دلیل مشکل در زنجیره فروش و صادرات آنها را به 
بدهکاران بانکی تبدیل خواهیم کرد.منصوری همچنین با اشاره به اینکه 
رفع مشکل اشتغال در تعاونی های مرزی نیازمند نظام انگیزشی خاص 
خود است، گفت: در این زمینه باید سیاست های جلوگیری از قاچاق 
کاال مدنظر قرار گیرد تا با ساماندهی واردات بتوان اشتغال این تعاونی 
ها را تا حدودی سامان داد. در این زمینه طی توافق با معاونت تعاون 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر شد از ظرفیت های بخش 
تعاون در 11 استان مرزی کشور استفاده شود.معاون توسعه کارآفرینی 
وزارت کار در بخش پایانی اظهارات خود از ضمن درخواست از فعاالن 
و مسئوالن اتاق تعاون ایران برای ارائه طرح های ملی به این معاونت 
گفت: در واقع ما این طرح ها را با اولویت برای توسعه اشتغال و استفاده 
از ظرفیت های تعاونی ها و اتحادیه ها برای اشتغال زایی حمایت می 
کنیم. البته طرح ملی از نظر ما به طرحی گفته می شود که یا در 
بیش از یک استان باشد و یا در همان استان یک طرح ویژه و فراگیر 

محسوب شود.

معاون ربیعی خبر داد:

اولویت حمایت از صنایع موجود در برنامه اشتغال فراگیر

پرداخت 151 میلیارد تومان تسهیالت اشتغال روستایی تا پایان تیرماه راه اندازی قرارداد
 اختیار معامله سکه از 26 تیرماه

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون از پرداخت 1۵1 میلیارد تومان 
تسهیالت اشتغال روستایی تا پایان تیرماه خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سیدباقر فتاحی گفت: تا پایان تیرماه 
امسال مجموع مصوبات ما ۳۶1 میلیارد تومان بوده و 1۵1 میلیارد 
تومان تسهیالت اشتغال روستایی پرداخت کرده ایم و به اندازه سهم 
واریزی صندوق توسعه ملی مصوبه و پرداختی داشتیم.عضو هیات 
مدیره بانک توسعه تعاون با اشاره به سرعت گرفتن روند پرداخت 
جلسات  کرد:  اظهار  اخیر،  ماه  دو  طی  روستایی  اشتغال  منابع 
مختلفی را با معاونت اشتغال و معاونت تعاون وزارت کار در کارگروه 
اشتغال بانک ها برگزار و جزییات طرح را به طور مجزا تشریح و 
بررسی کردیم.به گفته وی، بانک ها توسعه تعاون تنها بانکی بوده 
که در جریان اعطای تسهیالت اشتغال روستایی، تا سقف شش 
میلیارد تومان را به استان های کشور تفویض اختیار کرده و گردش 
بانک  منابع  ادامه داد: مجموع  را کوتاه تر کرده است.فتاحی  کار 
توسعه تعاون برای اختصاص به متقاضیان وام اشتغال روستایی 
2000 میلیارد تومان است که با سود ۶ تا 10 درصد پرداخت 
احتساب دو سال دوران مشارکت، یکسال  با  افزود:  می شود.وی 
دوران تنفس و شش سال بازپرداخت وام، در مجموع بازپرداخت 

وام اشتغال روستایی 9 سال است که در نظام بانکی تسهیالت 
بلندمدت محسوب می شود و کمتر بانکی توان مدیریت و اجرای آن 
را دارد.عضو هیات مدیره توسعه تعاون اظهار کرد: درخصوص وثایق 
بانکی نیز براساس آیین نامه، وثایق تسهیالت روستایی، زمین است. 
البته بیشتر دفاتر ثبت اسناد برای رهن گرفتن وثیقه یا سند ملکی 
می خواهند که باید تامین شود و در بخش تعاون، صندوق ضمانت 
سرمایه گذاری بخش تعاون برای ضمانت وام اشتغال روستایی به 
کمک آمده است.وی ادامه داد: طرح اشتغال روستایی سال گذشته 
از اواخر دی ماه با مشارکت چهار بانک توسعه تعاون، کشاورزی، 
پست بانک و صندوق کارآفرینی امید کلید خورد که 2۵ درصد 
از منابع و تسهیالت طرح اواخر سال گذشته و 2۵ درصد دوم 20 
اردیبهشت ماه امسال واریز شد.فتاحی گفت: تاکنون صندوق توسعه 
ملی ۵0 درصد منابع اجرای طرح که ۳000 میلیارد تومان است را 
به حساب بانک های عامل واریز کرده و ۵0 درصد تسهیالت طرح 
برعهده بانک کشاورزی است.به گفته فتاحی، بانک توسعه تعاون به 
واسطه توسعه ای و دولتی بودن خود مشمول این طرح شده است و 
نگاه این بوده که برای افزایش ظرفیت بخش تعاون در اقتصاد ملی 

از این منابع استفاده شود.

معامالت  اختیار  راه اندازی  به  ایران  کاالی  بورس  مشتقه  بازار  مدیریت 
سکه طال مربوط به سررسید دی ماه 1۳97 اشاره کرد و گفت که قیمت 
بازگشایی این نمادها از دو میلیون و 700 هزار تا 2 میلیون و 900 هزار 

تومان است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، از 2۶ تیر ماه سال جاری قرارداد اختیار 
معامله سکه طال سررسید دی ماه 1۳97 راه اندازی شد و به این ترتیب 

از سه شنبه این هفته این معامالت قابل انجام خواهد بود.
در بخشی از این اطالعیه آمده است: معامالت قراردادهای مشتقه مطابق 
بورس  در شرکت  معامله سکه طال  اختیار  قرارداد  بند 71 مشخصات  با 
دی  سررسید  طال،  سکه  فروش  و  خرید  اختیار  قراردادهای  ایران،  کاال 
معامله  قابل  و  شده  اندازی  راه  خرداد   2۶ شنبه  سه  روز  از   79۳1 ماه 

خواهد بود.
در  کرده  اعالم  ایران  کاالی  بورس  مشتقه  بازار  مدیریت  که  طور  این 
صورت افزایش قیمت سکه به بیش از 2 میلیون و 900 هزار تومان، یا 
کاهش آن به کمتراز 2 میلیون و 700 هزار تومان مطابق با نحوه درج 
قراردادهای اختیار معامله در مشخصات قرارداد، نماد معامالتی جدید به 

نمادهای معامالتی روز سه شنبه اضافه خواهد شد.



آدم های فرهمند ، پیوسته بدنبال آغازهای 
شیرین هستند ، تا از آن بزم و جشن بسازند.

حکیم ارد بزرگ

سخن حکیمانه

راه عشق ارچه کمینگاه کمانداران است 
 هرکه دانسته رود صرفه ز اَعدا ببرد

حافظ اَر جان طلبد غمزه ی مستانه یار 
 خانه از غیر بپرداز و بهل تا ببرد

امروز با حافظ

ترجمه »اتاق« به چاپ چهاردهم 
رسید

 رمان »اتاق« نوشته اما دون 
اهو با ترجمه علی قانع توسط 
نشر آموت به چاپ چهاردهم 

رسید.
علی قانع مترجم در گفتگو با  
مهر، گفت: ترجمه ام از رمان 
»اتاق« نوشته اما دون اهو به 
تازگی توسط نشر آموت به چاپ چهاردهم رسیده 

است.
پسربچه  رمان، یک  این  داستان  راوی  افزود:  وی 
کوچک است که در اتاقی به دنیا آمده و جز همین 
اتاق، جای دیگری را ندیده است. اما مادر این بچه، 
از دنیای بیرون خبر دارد و حسرتش را می خورد. 
همان طور که می دانید چند سال پیش با اقتباس از 
این رمان، یک فیلم سینمایی ساخته شد که باعث 

موفقیت بازیگر زن آن در نقش مادر شد.
بین الملل  این رمان در سطح  این مترجم گفت: 
موفقیت های خوبی داشته و تا جایی که اطالع دارم، 
ترجمه اش در فهرست پرفروش های نشر آموت قرار 
دارد. چاپ چهاردهم این کتاب با ۳۶0 صفحه و 

قیمت 2۵ هزار و ۵00 تومان عرضه شده است.
قانع همچنین درباره آثار دیگرش گفت: این روزها 
مشغول مطالعه و بررسی چند اثر داستانی برای 
نداده ام.  انجام  انتخابی  هنوز  ولی  هستم  ترجمه 
راستش اوضاع اقتصادی و شرایط پیش آمده برای 
فعال  و  دلسردی ام شده  باعث  مردم  معاش  وضع 
ظرف  امیدوارم  اما  ندارم.  ترجمه  برای  انگیزه ای 

مدتی، دوباره برای کار آماده شوم.
از رمان »اتاق« ترجمه های دیگری نیز در بازار نشر 

ایران عرضه شده است.

در دنیای کتاب
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حیدریان: هیچ کجا به اندازه حوزه هنری ابزار فهم و بیان 
تصویری محتوای دین و انقالب را ندارد

محمدمهدی حیدریان رییس سازمان سینمایی کشور اظهار کرد: صنعت تصویر و انتقال 
محتوا با بیان تصویری به سرعت با ابزارها و امکانات شخصی منتقل شده و ما همچنان 
همه تالشمان مصروف سالن سازی است لذا باید به این تغییر تکنولوژی بیشتر توجه 
کنیم. همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند» نهضت تولید محتوا را باید هدف عملیاتی 
قرار دهیم« باید چند و چون رسیدن به اهداف مان را درست بررسی کنیم و یادمان باشد 
شرط تحقق این اهداف کار جمعی است. سیر حرکت مولدین به عنوان تولید کننده 

شخصی تر می شود و هرچه جلوتر برویم کنترل های سنتی بی خاصیت تر خواهد شد. 
رئیس سازمان سینمایی خاطرنشان کرد: امروز شرط حیات در هر شکلش این است که 
تولید کننده موثری باشیم. می دانم برخی دغدغه های تولید کننده ها با ما یکی نیست.

تریبون سینما موثر و فراگیر است پس باید آن را در حوزه منافع ملی تعریف و با فهم 
مشترک نسبت به آن حرکت کنیم. من ابزار دیگری به قدرت و نفوذ تصویر سراغ ندارم.

حیدریان با بیان اینکه مدیران باید با شناخت به روز از جامعه پیش بروند، افزود: حوزه 
هنری متولد شده چرا که دین و انقالب ما حرف هایی دارد که باید گفته شود. به نظر 
می رسد تولید محتوا و بیان تصویری ارزش های دین و انقالب مهمترین وظیفه این نهاد 
است و هیچ کجا به اندازه حوزه هنری ابزار فهم و بیان تصویری این محتوا را ندارد. باید 
قبل از تولید فکر کنیم که چگونه حرف هایمان را با زبان تصویر بیان کنیم. چشم مان را 
به شرایط نبندیم ، نقد مشفقانه کنیم و از یاد نبریم که هنرمندان از دل همین جامعه 
بیرون آمده اند. اما با کسی که منافع خودش را از جای دیگر تامین می کند نمی توان به 
مقصد مشترک رسید. باید رسیدن به منافع مادی را در چارچوب توجه به مفاهیم معرفتی 

و فرهنگی، حمایت کنیم. 
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با تاکید بر اینکه باید درباره همه چیز گفتگو کرد 
ادامه داد: خوشبختانه اختالف نظری هم بین ما وجود ندارد. در مورد بخش های اجرایی 
نیاز به جلساتی تفکیک شده داریم تا بتوانیم درباره هر یک از مسایل جامع و کامل 
صحبت کنیم. وی با بیان اینکه می توان نقد کرد اما از مسئولیت نمی توان فرار کرد، گفت: 
یادمان باشد که ما با انسان ها سر و کار داریم و حوزه ما فرهنگ است. باید با اشتیاق 
مواظب یکدیگر باشیم و بدانیم که با تخریب دیگری خودمان را تضعیف می کنیم. ما 
وارث وضعیت منفعالنه ای هستیم که فراگیر شده است و اگر بپذیریم همه با هم مسئول 
وضع موجود هستیم، کار راحت تر می شود.رئیس سازمان سینمایی همچنین گفت: این 
حوزه مسئولیت دارد و باید با تمام توان برای آن زحمت بکشیم. اگر در نقطه نظر، نگاه، 
اصول و کلیات هم افق باشیم و لوازمش را با همکاری هم فراهم کنیم بقیه تفاوت ها 
طبیعی و الزمه کار است. وی با اشاره به تحوالت تکنولوژیکی پیش آمده و تسلط فضای 
سایبری به جوامع ادامه داد: تحول فعلی تحولی است که مجددنویسی بنیان های فلسفه 
اجتماعی را می طلبد. امروز روابط به شکل دیگری معنا می شود و در دنیای جدید باید 
بدانیم جامعه به کدام سمت پیش می رود. این نکته بسیار مهمی است زیرا عدم فهم آن 
و اتخاذ روش های حاشیه ای ما را به نتیجه نمی رساند بنابراین هر روز باید شیوه مدیریت 
مناسب با اقتضاعات همان زمان را انتخاب کنیم. رئیس سازمان سینمایی کشورگفت: 
اگرهنوز فیلمی وجود دارد که کسی با خانواده نمی تواند برود و آنرا ببیند، ما مقصر 
هستیم و نباید اینگونه باشد اما برای برخی تغییرات و جایگزینی مفاهیم عمیق و متفاوت 
باید زمان بگذرد تا کم کم شرایط آن مهیا شود ضمن اینکه نباید با زور وارد شویم زیرا 
در این صورت پاسخ نمی گیریم. همه بخش های سینما به هم متصل است و یک ساختار 
مهندسی نیاز دارد تا این مجموعه اهداف و برنامه ها شرایط تحقق پیدا کند و بشود در 
چارچوب اصول نظام،تولیداتی قابل قبول در اختیار مخاطب قرار گیرد. یکی از اصلی ترین 
دالیل ماندن در سینما را نقد می دانم و به نظرم ما منتقد جامع نداریم زیرا منتقد جامع 
است که سینما را جامع می کند. وی با اشاره به اینکه درحوزه تولید متن، فقر وجود دارد، 
اظهار کرد: فیلمنامه سرچشمه تامین اصولی تولیدات مبتنی بر اعتقادات و نیازهای جامعه 
در سینماست. هر فردی که طرحی برای تامین محتوا دارد و به خوبی از عهده تبدیل 
آن به یک ساختار سینمایی برآمده باشد از آن استقبال می کنیم. اگر برنامه درست باشد، 
هزینه اش هم تامین می شود. قدم های بزرگی برداشته شده اما تا رسیدن به اهداف برنامه 

و استقرار جریان تولید فیلم شایسته ایران اسالمی راه زیادی در پیش داریم.

برگزاری اولین دوره از»رویداد خلق ایده« با شعار 
»حمایت از جوان ایرانی، اندیشه ی ایرانی«

اولین دوره از»رویداد خلق ایده« با رویکرد کارآفرینی 
و  ایده   ارائه ی  و  تولید  نویسی،  فیلمنامه  زمینه  در 
طرح های متنوع برای سینمای حرفه ای، در تاریخ ۳، 
4 و ۵ مردادماه 1۳97 در پردیس سینماگالری ملت 

برگزار خواهد شد.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی بنیاد سینمایی 
تیم  یک  ایران،  درسینمای  بار  اولین  برای  فارابی، 

استارتاپی جوان و مستقل، متشکل از هنرمندان عرصه سینما و نیز جواناِن متخصص 
در زمینه رویدادهای نوین از دانشگاه شریف و تهران، بشکل خودجوش اقدام به 
طراحی رویدادی کرده اند که در آن به موضوعاتی همچون کارآفرینی، آموزش و تجربه 
در محیط حرفه ای، توانمندسازی فیلمنامه نویسان و افزایش مهارت های حرفه ای و 
روزآمد، توجه شایانی شده است. »رویداد خلق ایده«  از لحاظ ساختاری به شکل 
یک استارت آپ ویکند برگزار می گردد؛ در این رویداد سینمایی، ایده های کوتاه و 
خالقانه ی شرکت گنندگان، بشکل کار گروهی )Team Working( با همراهی 
و راهنمایی نویسندگاِن برجسته ی کشور در مقام مربی )Mentor( به طرح هایی 
حرفه ای برای ساخت فیلم های سینمایی بدل شده و در انتها برای شتاب دهندگانی 
 )Pitching( که همانا تهیه کنندگان، کارگردانان و مسئوالن سینمایی هستند، ارائه

خواهد شد.
این رویداد پس از یکسال کار مطالعاتی، مشاوره از اساتید مختلف و نیز بررسی 
چالش های موجود در سینما، و با اخذ تایید و حمایت از مراکزی همچون معاونت 
توسعه فناوری و مطالعات سینمایی سازمان سینمایی، پردیس سینماگالری ملت، بنیاد 
سینمایی فارابی و ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، و به دبیری مصطفی نظری  زاده، و با حضور اساتیدی همچون 
علی اکبر قاضی نظام، فرهاد توحیدی، کامبوزیا پرتوی، مهدی سجاده چی، عبدالرضا 
منجزی، عباس رافعی، مهراب قاسم خانی، سروش صحت و شهرام مکری اجرا خواهد 

شد.
برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت www.startartweekend.ir مراجعه 

کرده و یا در فضای مجازی کلید واژه ی startartweekend@ را جستجو کنید.

خبر

به  اشاره  با  میراث فرهنگی  سازمان  رئیس   
مخالفت این سازمان با روش ارائه ارز مسافرتی 
این  در  و  باید اصالح شود  این روش  گفت: 
زمینه مکاتبات متعددی با رئیس بانک مرکزی 

صورت گرفته است.
عمومی  روابط  از  زمان   پیام  به گزارش 
مونسان  علی اصغر  فرهنگی،  میراث  سازمان 
سازمان  رئیس  و  رئیس جمهوری  معاون 
گردشگری  و  صنایع دستی  میراث فرهنگی، 
سازمان  افزود:  مسافرتی  ارز  ارائه  مورد  در 
ارز  ارائه  این روش  با  ابتدا  از  میراث فرهنگی 
مسافرتی مخالف بود، چراکه ارزی که برای 
شده  گرفته  نظر  در  مردم  سفر  تسهیل 

زمینه ساز سودجویی برخی افراد شده است.
او تصریح کرد: مکاتبات متعددی با رئیس کل 
بانک مرکزی در زمینه اصالح این روش انجام 
شده است، طبق آخرین رایزنی ها مقرر شد در 

هفته پیش رو در این زمینه تصمیم گیری شود 
تا زمانی که راه و روش ارائه ارز مسافرتی اشتباه 
باشد، نظارت مشکلی را حل نمی کند، مبانی 

این سودجویی باید از بین برود چراکه کنترل 
این تعداد مسافر کار سختی است.

معاون رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه روش 

افزود:  شود،  اصالح  باید  مسافرتی  ارز  ارائه 
ارز  موضوع  راجع به  هفته  این  در  امیدواریم 
مسافرتی تصمیم گیری شود. بهتر است اگر 
قرار است کمک و مساعدتی صورت بگیرد در 

حوزه گردشگری ورودی به کشور باشد.
تشکیل  موضوع  به  پاسخ  در  ادامه  در  او 
صف های طوالنی در فرودگاه ها برای گرفتن 
افزود: طبیعی است که وقتی  ارز مسافرتی، 
افزایش  مطالبه  باشد،  داشته  وجود  مشوق 
هم  سودجویان  میان  این  در  و  می یابد 
اختالالتی  را ایجاد کرده اند، البته همه اوقات 
این گونه نیست و بیشتر در زمان پیک سفر 
گرفتن  برای  ایجاد صف های طوالنی  شاهد 
ارز هستیم، با توجه به این شرایط مسافران 
باید زمانی را برای گرفتن ارز در نظر بگیرند 
و اگر زمان بندی درستی داشته باشند مشکلی 

نخواهند داشت.

کاریکاتور

در  ها« جمعه گذشته  »زندانی  فیلم سینمایی  فیلمبرداری 
لوکیشنی حوالی منطقه جمکران به پایان رسید.

به گزارش بانی فیلم، فیلمبرداری فیلم سینمایی »زندانی ها« 
به کارگردانی مسعود ده نمکی پس از حدود 40 جلسه جمعه 

شب گذشته در منطقه جمکران به پایان رسید.
با پایان یافتن فیلمبرداری، هم اکنون مراحل تدوین این پروژه 

سینمایی توسط خشایار موحدیان در حال انجام است.
صداگذاری و ساخت موسیقی »زندانی ها« نیز ظرف روزهای 
آتی آغاز خواهد شد تا نسخه نهایی این فیلم هر چه زودتر 

آماده نمایش شود.
هدایت هاشمی، بهنام تشکر، هومن برق نورد، برزو ارجمند، 
بهاره افشاری، بهنوش بختیاری، اصغر نقی زاده، رسول نجفیان، 

امیر نوری بازیگران این پروژه سینمایی هستند.
»زندانی ها« به نویسندگی مسعود ده نمکی مضمونی اخالقی و 
اجتماعی با رگه هایی کمدی دارد. ده نمکی خود تهیه کنندگی 
فیلم جدیدش را برعهده داشته است. این کارگردان در کارنامه 
خود ساخت فیلم های پرفروشی چون سه گانه »اخراجی ها« و 

دوگانه »رسوایی« و »معراجی ها« را دارد.

 اپیان کار »زنداین ها« 
 در جمکران

اگو »۹ هزار َمن« شیرده!!!

مونسان:روش ارائه ارز مسافرتی اصالح شود

تهیه کننده فیلم سینمایی »خاله قورباغه« هم به سیم 
آخر زد.

به گزارش بانی فیلم،یکی از اتفاقات جالب هفته ای که 
گذشت، پخش تیزرهای فیلم سینمایی موزیکال »خاله 
مدتی  که  است  هاشمی  افشین  کارگردانی  به  قورباغه« 
است از شبکه های جم پخش می شود. گویا تهیه کننده 
محترم پیش از این نامه ای خطاب به رییس صداوسیما 
این  از  تلویزیون  حمایت  عدم  از  مند  گله  و  بود  نوشته 
فیلم سینمایی بوده است. او در این نامه از لحن تند و 
نوشته  آخرش  در جمله  که  بود  کرده  استفاده  صریحی 
کجا  تا  را  ما  خواهید  می  عسکری  علی  بود:»جناب 
برادرانمان،  بهره مندی  نظاره  به  پشت شیشه رسانه تان 
منتظر بگذارید؟« از این رو تصمیم گرفته که با توجه به 
ممنوعیت پخش تیزرهای فیلم های سینمایی از شبکه 
به  و  ای  ماهواره  های  از شبکه  فیلمش  تیزر  های جم، 
خصوص جم پخش شود تا از این طریق بتواند آمار فروش 
فیلمش را باال ببرد. غافل از اینکه مشکل سینمای کودک 

و کارهای عروسکی جای دیگر است

»خاله قورابغه« رس از ماهواره 
درآورد!

فیلمبرداری فیلم »دو کیلومتر به کردان« به تهیه کنندگی، 
نویسندگی و کارگردانی محمدجعفر رضایی هنجنی به پایان 

رسید.
به گزارش رسیده، محمدجعفر رضایی هنجنی تهیه کننده، 
کارگردان و نویسنده فیلم سینمایی »دو کیلومتر به کردان« از 

پایان فیلمبرداری این فیلم بعد از ۳ هفته خبر داد.
این فیلم در حوزه اجتماعی ساخته شده و داستانی از کینه، 
دروغ و ناامیدی را روایت می کند که در نهایت این صفات منجر 
به اتفاقات ناخوشایند و جبران ناپذیر شده و باعث می شود فرد 

حتی از عزیزان خود بگذرد.
بازیگران این فیلم سینمایی عبارتند از حمیدرضا پگاه، شقایق 
فراهانی، مهدی صبایی، یوسف مرادیان، شهرزاد کمال زاده، 
علی رضا استادی، سیاوش چراغی پور، سیاوش گرجستانی، 
مهری آل آقا، پروین ملکی، صفر کشکولی و با معرفی رضا 
خیاط، محمد حسین رضایی هنجنی، نگار ایمانی، زهرا سزاوار، 
آریا یوسف وند، بهار داورزنی، محمد اکبرزاده، محمد حمیدی 
فرد و فرنام میرهاشمی و با هنرنمایی بازیگر نوجوان علی اصغر 

رضایی هنجنی.

فیلمربداری »دو کیلومرت به 
کردان« به اپیان رسید

به  شبنم«  برای  شبانه ای  »ضیافت  نمایش 
تهیه کنندگی  و  روحی پور  روزبه  کارگردانی 
روی  لوشاتو  نوفل  عمارت  در  مقیمی  لیلی 

صحنه می رود.
به گزارش رسیده،این نمایش با نگاهی آزاد به 
فیلم »ضیافت« مسعود کیمیایی اجرا می شود.

تولید فیلم ضیافت مسعود  از  بعد  2۳ سال 
برای  شبانه ای  »ضیافت  نمایش  کیمیایی، 
شبنم« که ادای دینی به این فیلم است، روی 

صحنه می رود.
است:   آمده  نمایش  این  داستان  خالصه  در 
»شیرین امشب کافه ماه طاووس را قرق کرده 
و تدارک یک ضیافت شبانه را دیده است.او 
بعد از سالها تعدادی از همکالسی های دوره 
دانشگاه خود را دعوت کرده. همه می آیند جز 

شبنم!«
الفبا  ترتیب حروف  به  نمایش  این  بازیگران 
توانگری،  علی  بقایی،  گلبرگ  از:  عبارتند 
محمدرضا جمال، مهران رنج بر، هدیه رضایی، 

ریحانه سالمت، گل ناز عباسی، فربد فرهنگ، 
ساغر مسعودی، متین نظری.

این دستیار سینما  از  پیش  روحی پور  روزبه 
بوده و تا کنون با کارگردان هایی چون مسعود 
امینی  علی رضا  و  موتمن  فرزاد  کیمیایی،  

همکاری کرده است. ساخت عنوان بندی دو 
فیلم »حکم« و »رییس« مسعود کیمیایی هم 
توسط روحی پور انجام شده است. همچنین 
او تدوین بیش از 70 عنوان فیلم و سریال، 
کارگردانی  و  کوتاه  فیلم   12 کارگردانی 

فیلم های بلند »رفقای فراموش شده«، »یادگار 
خون سرو«، »مشت زن« و »واقعیت پوشالی« 

را در کارنامه حرفه ای خود دارد.
نمایش »ضیافت  شبانه ای برای شبنم« از اول 
مرداد ساعت 21:۳0 در عمارت نوفل لوشاتو به 
روی صحنه می رود. برای تهیه بلیت های این 
نمایش می توانید به سایت تیوال مراجعه کنید.

سایر عوامل این نمایش عبارتند از: نویسندگان: 
روزبه روحی پور، مریم تاجیک ، مجری طرح : 
احمد عابدینی، مدیر تولید: علی توانگری،طراح 
صحنه: سینا ییالق بیگی،طراح لباس: لیلی 
مقیمی،طراح نور: رضا خضرایی، موسیقی: علی 
سینا رضانیا، ساخت تیزر : امیر مقیمی، طراح 
پوستر و بروشور: سینا افشار، مشاور کارگردان: 
و مشاور رسانه:  فرهنگی  فرهنگ،مدیر  فربد 
مریم نراقی،عکاس:  فرهاد جاوید،دستیار اول 
رضایی،مدیر  هدیه  ریز:  برنامه  و  کارگردان 
کارگردان:  فراهانی،دستیار  محمد  صحنه: 

مرجان فریقی.

»ضیافت شبانه ای برای شبنم« در نوفل لوشاتو

منتقدان »ماموریت غیرممکن« جدید را 
تحسین کردند

 »مغزهای کوچک زنگ زده« 
به اکران پاییز رسید

مجموعه  از  کروز  تام  جدید  فیلم  اکران  با 
»ماموریت غیرممکن« منتقدان نسبت به این 
تحسین  را  آن  مجموع  در  و  دادند  نظر  فیلم 

کردند.
به گزارش  از هالیوود ریپورتر، نقدهایی که تا االن 
از فیلم  »ماموریت غیرممکن: فال آوت« منتشر 
شده اند بیشتر مثبت بوده و منتقدان بیشتر از 

سکانس های اکشن فیلم تعریف کرده اند.
»ماموریت  فرنچایز  در  قسمت  ششمین  این 
غیرممکن« است و در آن تام کروز یک بار دیگر 
نقش شخصیت اتان هانت از سازمان اطالعاتی 
لندن  و  پاریس  در  او  می کند.  ایفا  را  آی ام اف 
دنبال  را  سندیکا  تروریستی  سازمان  ماموران 
می کند و تحت تعقیب آنها قرار می گیرد. این 
فیلم کریستوفر مک کوآری را پس از موفقیت 
 201۵ سال  فیلم  انتقادی  و  باکس آفیسی 
»ماموریت غیرممکن: ملت سرکش« دوباره روی 
صندلی کارگردانی  نشانده است و از بازیگرانش 
می توان به ربکا فرگوسن، هنری کویل و ونسا 

کربی اشاره کرد.
تا اینجا منتقدان می گویند ماموریت موفقیت آمیز 
بوده است. با وجود اینکه تاد مک کارتی منتقد 
فیلم  داستانی  خط  گفت  ریپورتر  هالیوود 
»غیرقابل رمزگشایی« است، در عین حال نوشت 
که اکشن فیلم به تنهایی باعث شد فیلم تبدیل 
به یک »منظره سریع در حال حرکت« شود که 
»به شیوه ای خارق العاده به جلو حرکت می کند.«

چنین  صحنه  پاریس  هرگز  شاید  نوشت:  او 
صحنه  دو  شامل  که  خارق العاده ای  اکشن 
نبوده  می شود،  ماشین  و  موتور  با  دنبال بازی 
از  حسی  هر  این،  مثل  صحنه هایی  در  باشد. 

ضرورت دراماتیک یا هدف واقعی کامال توسط 
حس خالص اکشن از میان می رود که در فرمت 
آی مکس بسیار هم شدیدتر می شود. بازسازی 
زیبای لورن بالفی از تم های آهنگین اصلی فیلم 
اکشن  به صحنه های  فیلم  تمام طول  در  هم 

کمک می کنند.
کریس ناشاواتی از انترتینمنت ویکلی نوشت که 
این فیلم ثابت می کند این فرنچایز درست مثل 
ستاره اش که به نظر می رسد هرگز پیر نمی شود، 
هیچ وقت قدیمی نمی شود. با این حال بر خالف 
فیلم  داستانی  خط  از  منتقد  این  مک کارتی، 
تعریف کرد و گفت »از نظر روایتی جاه طلبانه و 
به اندازه بدل کاری های جذاب کروز، هوشمندانه 
است.« او نوشت: االن وقتش شده که حداقل 
این مکالمه را آغاز کنیم که فیلم های »ماموریت 
غیرممکن« توانسته اند از فیلم های جیمز باند جلو 
بزنند. دیگر مجله ها مثل فوربز هم این فیلم را 
به عنوان تزیین روی کیکی توصیف کردند که 
شاید بتوان آن را بهترین فرنچایز اکشن در تاریخ 
مدرن سینما خواند. اسکات مندلسون منتقد 
فوربز گفت »ماموریت غیرممکن« جدید سرعت 
بدون توقف »مد مکس: جاده خشم«، شدت و 
سنگینی »شوالیه تاریک« و سبکی خاص دارد 
که باعث می شود دیگر سخت بتوان گفت تام 
کروز یک بازیگر اکشن تکراری است و نوآوری 
ندارد. مایک رایان از آپ راکس در نقد خود به 
این نکته اشاره کرد که این فیلم  »اسکای فال« 
مجموعه فیلم های »ماموریت غیرممکن« است 
از این نظر که بیننده برای اینکه بتواند کامال از 
آن لذت ببرد باید تا حدودی فیلم های قبلی را 

تماشا کرده باشد.

»مغزهای کوچک زنگ زده« به کارگردانی 
هومن سیدی پاییز امسال روی پرده می 

رود.
»مغزهای کوچک زنگ زده« به کارگردانی 
هومن سیدی و تهیه کنندگی و تهیه کنندگی 
سعید سعدی محصول سال 1۳9۶ است. 
مسابقه  بخش  در  پارسال  که  فیلم  این 
داشت،  حضور  فجر  فیلم   ۳۶ جشنواره 
جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگرانراکسب 
کرد. مغزهای کوچک زنگ زده همچنین 
کاندیدای دریافت یازده جایزه از جشنواره 
فجر و برنده چهار جایزه از جمله سیمرغ 
بلورین بهترین فیلمنامه شد.نوید محمدزاده 
دراین  برادر  دو  نقش  در  اصالنی  فرهاد  و 
بازیگران  از  اند.تعدادی  کرده  بازی  فیلم 
ارسالی  ویدیوی  بین 1۵هزار  از  فیلم  این 
کالس های  شاگردان  و  بازیگری  فراخوان 

هومن سیدی انتخاب شدند.
نازنین  عالیی،  سجادی حسینی،علی  فرید 
بیاتی، نوید پورفرج، مرجان اتفاقیان، هامون 
راحت طلب،  مهیار  ژاوه وند،  الدن  سیدی، 
مهرداد بهاالدینی، اشکان حسن پور، پیمان 
پازوکی، امید شیری، آرمین بهجت، منصوره 
و  ایلخانی، مهران ملکوتی، صفر محمدی 
محمود کیان از جمله بازیگرانی هستند که 
در این فیلم سینمایی ایفای نقش کرده اند.

است:  آمده  فیلم  این  داستان  خالصه  در 
تلف  گوسفندا  نباشه  چوپان  اگه  میگن 
میشن یا گم میشن یا گرگ بهشون میزنه 
ندارن،  مغز  میمیرن چون  گرسنگی  از  یا 
احتیاج  چوپان  به  نداره  مغز  که  هرکسی 

داره، یه چوپان دلسوز.
گفته می شود این فیلم پس از »هزارپا«روی 

پرده خواهدرفت.

 نصب اثر منیرفرمانفرمائیان
 در فضای عمومی

شاهرودی  منیر  از  اثری   
هنرمند  اولین  فرمانفرمائیان، 
ایرانی  سنت  از  که  معاصر 
در  جسته،  بهره  آیینه کاری 
به  مبتال  کودکان  از  حمایت 
سرطان به ساختمان طرح توسعه 

بیمارستان فوق تخصصی محک اهدا شد.
بهشتی،  با حضور سید محمد  مراسمی  اثر در  این 
صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  پژوهشگاه  رئیس 
دستی و گردشگری؛ هادی مظفری، مدیرکل دفتر 
و  فرهنگ  وزارت  هنری  معاونت  تجسمی  هنرهای 
ارشاد اسالمی؛ و جمعی از هنرمندان و فعاالن عرصه 
امامی،  گلی  درودی،  ایران  همچون  هنر  و  فرهنگ 
حوزه  متخصصان  طهماسب؛  ایرج  قریبیان،  فرامرز 
اعضای هیأت  و  نیکوکاران  درمان سرطان کودکان، 
امنا و مدیره محک، جمعه 22 تیر ، رونمایی شد. این 
اثر هنری اهدائی به محک در سال 2014 توسط این 

هنرمند خلق شده است .
امنا  هیأت  عضو  فرهی،  فربود  دکتر  مراسم  این  در 
مؤسسه خیریه محک، در رابطه با همراهی هنرمندان 
برای حمایت همه جانبه از کودکان مبتال به سرطان 
گفت: باور داریم که هنر زیباترین جلوه ای است که 
می تواند عظمت بشردوستی مردمان ایران را در خلق 
ناممکن ها نشان  دهد. در محک هر روز شاهد آرزوهای 
گره  یاوران مان  بلند  همت  به  که  هستیم  بزرگی 
می خورد تا شایسته ترین خدمات درمانی و حمایتی 
به کودکان مبتال به سرطان سرزمین مان ارائه شود. 
این سازمان همواره تالش می کند تا امانتدار هنر مهر 
و نوعدوستی نیکوکاران باشد. در این مراسم همچنین 
سید محمد بهشتی، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
نیز طی سخنانی گفت: آثار هنری منیر شاهرودی 
فرمانفرمائیان سهل الممتنع است. به این معنی که 
بیان هنری اش با زبانی ساده و برای هر فردی که با 
آن مواجه می شود، قابل درک است. همچنین قلم موی 
این هنرمند، آیینه و زبان هنری اش از جنس نور است. 
اثر شاخص کمتر هنرمندی تاکنون در خیریه بزرگ و 

ارزشمند محک، به عنوان یادگاری، نصب شده است.
وی افزود: این اثر به خاطر قدرشناسی از فعالیت های 
این سازمان اهدا شده تا هنرمند بزرگی چون منیر 
فرمانفرمائیان در کاری که این سازمان انجام می دهد 
شریک باشد. توصیه می کنم برای اینکه حالتان خوب 
شود به این اثر نگاه کنید چرا که درمان درد است. از 
آنجایی که محک نیز مأموریتش حمایت از کودکان 
مبتال به سرطان و خانواده های آنهاست این اثر یادگار 

مناسبی برای این سازمان محسوب می شود.

خبر


