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حجت االسالم ناطق نوری:

مذاکره باآمریکا به مصلحت کشور نیست

معاون اول رئیس جمهور:

نیست کارساز  ایران  علیه  ها  یم  تحر  
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خودروسازان فرانسوی در ایران

 ماندنی شدند   

فراخوان دولت به ۲۵۰ هزار بیکار

 با طرح نوسازی بافت های فرسوده

 پیش بینی افزایش ۲ برابری سطح 

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

پژو، سیتروئن و رنو در ایران مانده...

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

بررسی بسته پیشنهادی اروپا 

در کمیسیون امنیت ملی مجلس

 بخش خصوصی همانند دوران جنگ 

با دولت همکاری کند

8۰ درصد پرداختی از جیب مردم 

در خدمات سرپایی
کمیسیون  رییس  نایب  دهقانی  کمال   ، زمان  گزارش  به 
بسته  بررسی  از  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت 
این  آینده  هفته  جلسه  در  برجام  درباره  اروپا  پیشنهادی 

کمیسیون خبر داد.

به گزارش زمان ،نوبخت حضور دولت در اقتصاد را به منزله عدم اعتماد به 
کارایی بخش خصوصی ندانست و گفت: بسته به شرایط عمل می کنیم و 
از بخش خصوصی انتظار داریم همانند دوران جنگ که خط تولید خود را 

متناسب با نیازها تغییر می دادند با دولت همکاری کنند.

به گزارش زمان ، ایرج حریرچی در نشست خبری در ارتباط با 
تمهیدات وزارت بهداشت برای مقابله با تحریم ها اظهار داشت: 
مدیران حوزه سالمت با تالش مؤمنانه به شدت در حال فعالیت 

بوده تا کمترین آسیب در تحریم ها  متوجه مردم باشد.  2119
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سرمقاله
چرا پوتین، ایران را با ترامپ 

معامله نمی کند؟

نگاه روز
ممنوع الخروجی برخی مسئوالن 

وزارت صنعت و معدن

آبرسانی سیار
 به 5500 روستا

بدون آن که الزم باشد ایران امتیازی منحصربه فرد 
به روسیه بدهد و یا یک فرستاده ویژه را راهی 
مسکو کند، می توانیم مطمئن باشیم که ایران 
ترامپ  آمریکای  و  روسیه  معامالتی  مورد 
نخواهد بود، حداقل نه به آن شکل هراسناک 
و خیانت آلودی که در ذهن ایرانیان نقش بسته 
است.برخی ایرانیان نگران معامله بزرگی میان 
روسیه و ایاالت متحده در دیدار رهبران دو کشور 
در هلسینکی هستند که طی آن ایران با توافق آن 
دو کشور به نحوی از سوریه بیرون رانده شده و 
در ازا، ایاالت متحده نوعاً الحاق کریمه به روسیه 
را به رسمیت بشناسد و یا تحریم های اقتصادی 
علیه روسیه را بکاهد. این نگرانی بدان جا رسید 
که سفر اخیر آقای والیتی به مسکو که حامل 
پیام رهبری و رئیس جمهور نیز بود، به عنوان 
تالشی برای منصرف کردن روسیه از این تصمیم 

و معامله احتمالی تفسیر شد. 

10

2 دیاکوحسینی 

3

 وزیر آموزش و پرورش خبر داد : 

تأثیر قطعی 30 درصدی  سوابق تحصیلی دانش آموزان در کنکور 98

پرداخت اولین قسط پاداش فرهنگیان با حقوق تیرماه

سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: در مورد دیدار پوتین و 
ترامپ ارتباطی با روسیه نداشته ایم.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، بهرام قاسمی در ابتدای 
با تبریک فرا  سخنان خود در این نشست مطبوعاتی 
رسیدن سومین سالگرد دستیابی ایران به تفاهم برجام در 
۲۳ تیرماه و با بیان اینکه از این روز با عنوان روز گفت وگو و 
تعامل سازنده با جهان یاد می شود، تصریح کرد: امیدوارم در 
عرصه جهانی و بین المللی، همواره گفت وگو و تعامل سازنده 
بتواند به عنوان مهم ترین عامل برای ارتباط بین دولت ها و 
ملت ها و دوری از خصومت و کینه توزی منشا اثر باشد و 

دیپلماسی بتواند نقش مهم خود را ایفا کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه اخبار منتشر شده در یکی از 
رسانه ها کویتی مبنی بر این که روسیه در روزهای اخیر 
میزبان مذاکرات مستقیم ایران و اسراییل بوده را تکذیب 
کرد و گفت : چنین چیزی به هیچ وجه نمی تواند درست 
باشد  و من آن را تکذیب می کنم. این گونه اخبار برای 
کسانی که با سیاست های ایران آشنا هستند و از مواضع 
ایران اطالع دارند بیشتر شبیه طنز است.سخنگوی وزارت 
خارجه در ادامه گفت وگوی خود با خبرنگاران در پاسخ به 
سوالی در مورد سفر چندی پیش ظریف به عمان و اینکه 
این سفر یک مرتبه انجام شد و با توجه به سابقه عمان در 
میانجیگری میان ایران و آمریکا برخی این سفر را به این 
موضوع مرتبط دانستند، تصریح کرد: روابط ایران و عمان 
از دیرباز روابط روشن و شفافی بوده است و ما این سفرها 
و تعامالت را بین دو کشور به صورت مرتب و در سطوح 
مختلف داریم.وی ادامه داد: قبل از سفر آقای ظریف به 
عمان، هیاتی از ایران به عمان رفته بود و مقامات عمانی نیز 
به تهران سفر کرده بودند.قاسمی با اشاره به روابط مستحکم 
و دیرینه ایران و عمان، گفت: در جریان رایزنی هایی که بین 
مقامات دو کشور صورت می گیرد در مورد پیشبرد مسائل 
دوجانبه و منطقه ای رایزنی و گفت وگو انجام می شود و از 
این سفرها نمی توان بر اساس یک مورد خاصی که در 

گذشته بوده چنین استنباط مشخصی را ارائه کرد و به نظر 
می رسد آنچه که در این زمینه مدنظر شماست گمانه زنی 
رسانه ای است.وی با بیان اینکه خبر سفر آقای ظریف به 
عمان به هنگام داده شد، گفت: چیزی پنهان در مورد سفر 

آقای ظریف به عمان وجود ندارد.
بر  به سوالی مبنی  سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ 
اینکه در آستانه اعزام حجاج ایرانی به مکه برای شرکت 
در مراسم حج واجب هستیم، آیا این موضوع می تواند 
زمینه ای را برای تغییر در روابط سیاسی دو کشور ایجاد 
کند؟ تصریح کرد: موضوع حج یک بحث مستقل از روابط 
دوجانبه ایران و عربستان است و سال گذشته نیز ما شاهد 
این بودیم که حجاج ایرانی به حج رفتند و مراسم حج بدون 
هیچ مشکلی برگزار شد.قاسمی ادامه داد: وقتی آنچه که 
در دو کشور مطرح است جدا کردن بحث حج از مسائل 
دوجانبه و سیاسی است ما امیدواریم که امسال نیز حج به 
خوبی برگزار شود ولی همانطور که گفتم مسائل دوجانبه 
را با توجه به مسائلی که وجود دارد نمی توان با موضوع 
حج مرتبط دانست.این دیپلمات ارشد کشورمان با تاکید 
بر اینکه به نظر می رسد که عربستان همچنان از آمادگی 
الزم برای تغییر نگاه خود نسبت به ایران و مسائل منطقه 
برخوردار نیست، تصریح کرد: امیدواریم که واقعیت ها در 
منطقه توسط مقامات این کشور دیده شود و واقع بینی و 
ایجاد صلح،  ثبات و امنیت در منطقه مبنای تصمیم گیری 
مقامات عربستانی باشد.وی در مورد اعتراضات اخیر در 
عراق و اینکه عده ای گفته اند که ایران به دنبال تالش 
برای رو کار آمدن دولت متبوع خود در این کشور است، 
اظهار کرد: دولت عراق در اختیار مردم عراق است. عراق 
کشور مستقلی است، ربطی به ایران ندارد و ما دخالتی 
در انتخاب دولت های عراق نداریم، این مردم هستند که 
دولت را انتخاب می کنند و همانطور که گفتم ما در این 
زمینه دخالتی نداریم.قاسمی همچنین در مورد دیدار اخیر 
اردکانیان وزیر نیرو ایران با وزیر انرژی عراق و مرتبط بودن 

آن با تحوالت اخیر در عراق، گفت: همواره این دیدارها 
پیرامون موضوعات متعدد بین مقامات دو کشور ایران و 
عراق وجود داشته است و این موضوع ربطی به سایر مسائل 
ندارد.وی همچنین در مورد بحث صدور ویزا برای سفر اتباع 
ایرانی به عراق و برخی از اخباری که در این زمینه منتشر 
شده است، تصریح کرد: تا آنجا که اطالع داریم دولت عراق 
درصدد است مقررات خود برای ارائه ویزا به سایر کشورهای 
جهان را تکمیل و کامل کند و تا آنجا که ما می دانیم این 
نوع تغییرات در مورد ایران در حال حاضر اجرایی نخواهد 
شد.سخنگوی وزارت خارجه در مورد فرصت داده شده 
برای الحاق ایران به FATF و معطل گذاشتن الیحه 
CFT در مجلس، گفت: این موضوع موضوعی پیچیده و 
حساس است. در مجلس شورای اسالمی مباحثی در این 
زمینه مطرح بوده، این مباحث ادامه دارد، تکلیف بخشی از 
موضوع مشخص است و در مورد بخش های دیگر در سایر 
نهادهای مرتبط از جمله مجلس تصمیم گیری می شود، 
فرصت وجود دارد و ما امیدواریم که در نهایت روند در 
چارچوب منافع کشور و نظام به پیش برود.سخنگوی 
وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوال دیگری در مورد 
اظهارات مقامات آلمانی مبنی بر اینکه ایران به دنبال این 
است که ۳۰۰ میلیون یورو از دارایی های خود را از آلمان 
خارج کند، تصریح کرد: من نیز چنین خبری را خوانده و 
شنیده ام ولی ترجیح می دهم که دوستان بانک مرکزی 
که پاسخگوی مسائل پولی و بانکی هستند در این زمینه 
صحبت کنند و پاسخگوی شما باشند.سفر اخیر علی اکبر 
والیتی، مشاور مقام معظم رهبری به مسکو و حاشیه های 
ایجاد شده در پی این سفر از جمله دیگر مسائلی بود که 
در جریان نشست مطبوعاتی سخنگوی وزارت خارجه 
چندین بار مورد توجه خبرنگاران قرار گرفت چنان که در 
این نشست خبرنگاری با اشاره به سفر انجام شده اظهار 
کرد که مقامات روس آنچه را که ایران از محتوای مذاکرات 
منتشر کرده تایید نکردند که سخنگوی وزارت خارجه با 

بیان اینکه مجموعه مذاکرات بین مقامات ایران و روسیه 
در جریان دیدار آقایان والیتی و پوتین حدود دو ساعت به 
طول انجامید، تصریح کرد: در جریان این مذاکرات مقامات 
دو کشور در مورد مسائل مختلف از جمله مسائل دوجانبه، 
منطقه ای و بین المللی مذاکره و گفت وگو کردند.وی با 
بیان اینکه  فکر نمی کنم جزئیات این مذاکرات منتشر 
شده باشد، گفت: چیزی که در رسانه ها مطرح شد بحث 
سرمایه گذاری و همکاری های نفتی بین دو کشور بود و 
به هر حال طرفین در ارتباط با این موضوع دیدگاه های 
خود را به دالیل خاص سیاست خارجی و سیاست هایی 
که دنبال می کنند مطرح کرده اند.سخنگوی وزارت خارجه 
همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه برخی 
از افراد سفر آقای والیتی به روسیه را یک نوع موازی کاری 
در عرصه سیاست خارجی عنوان کرده اند، تصریح کرد: 
در حوزه سیاست خارجی و وزارت خارجه به عنوان یک 
نهاد حاکمیتی ما باید کمترین میزان موازی کاری را داشته 
باشیم و در همین چارچوب این امر بسیار نادر است.وی 
گفت: سیاست خارجی مقوله ای از جنس حاکمیتی است 
و با توجه به منافع و مصالح ملی و آثاری که این آمد و 
شدها و رفت و آمدها بین ایران و سایر کشورها به وجود 
آورده و می آورد می بایست هماهنگی های الزم در سطوح 
مختلف وجود داشته باشد و ابتکار عمل در دست دستگاه 
دیپلماسی کشور است. قاسمی با اشاره به سیاست ایران بعد 
از خروج آمریکا از برجام جهت ارائه پیام رییس جمهور به 
سران کشورهای مختلف و با بیان اینکه این پیام را تاکنون 
مقامات مختلف کشورمان با سفر به دیگر کشورها به سران 

این کشورها تحویل داده اند، تصریح کرد: سفر آقای والیتی 
به مسکو در چارچوب تصمیم دستگاه دیپلماسی و دولت 
به عنوان فرستاده ویژه رییس جمهور انجام شد و البته در 
این سفر ایشان پیامی از مقام معظم رهبری را برای پوتین 
به همراه داشتند که این پیام را ارائه دادند.وی همچنین 
در مورد اخبار منتشر شده مبنی بر توافق ایران و روسیه 
مبنی بر دریافت کاال در ازای فروش نفت، گفت: تا آنجا 
که من به خاطر دارم این موضوع را یکی از مقامات روس 
مطرح کرده و من از طرف مقامات ایرانی چنین چیزی را 
نشنیدم. در مورد صحت و سقم این موضوع و صالحیت 
مقام روسی که چنین اظهارنظری داشته نمی توانم قضاوت 
کنم. به طور معمول برای رسیدن به تفاهم نیاز است که 
هیات های کارشناسی توسط دستگاه های ذیربط بین دو 
کشور مبادله شوند، با یکدیگر گفت وگو کنند تا نهایتا 
بتوانند به یک تفاهم و قرادادی برسند که این امر مسیر 
طوالنی است.قاسمی ادامه داد: البته سیاسیون می توانند 
دیدگاه های سیاسی خود را نیز مطرح کنند. وی با اشاره 
به نقش سفارتخانه های ایران در شناسایی بازارهای مناسب 
در کشورهای محل سفارت شان برای کاالهای ایرانی و 
تالش هایی که در این زمینه انجام داده اند، تصریح کرد: 
در کمیسیون های مشترک اقتصادی نیز که با کشورهای 
مختلف داریم بخش دولتی و غیردولتی در عرصه اقتصاد 
حضور دارند و ما تالش می کنیم که در چارچوب وظایف 
خود نقشی را که در اقتصاد کشور و پیشبرد آن داریم 

ایفا کنیم.
ادامه در صفحه 3

سخنگوی وزارت خارجه : برجام زنده و پابرجاست

شاید ترامپ برای مذاکره به ایران زنگ بزند

رئیس جمهوری آمریکا در ابتدای دیدار با رئیس جمهوری روسیه، خطاب به 
خبرنگاران اذعان کرد: 9۰ درصد سالح های اتمی جهان در اختیار واشنگتن و 

مسکو قرار دارد. این قدرت منفی است و مثبت نیست.
به گزارش زمان به نقل از ایرنا،دونالد ترامپ و والدیمیر پوتین رؤسای جمهوری 
آمریکا و روسیه دیدار کردند.والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که آغازگر 
سخنان بود، در ابتدای این دیدار گفت: از دیدار با ترامپ خوشحالم. می خواهم 
درباره روابط میان فدراسیون روسیه و ایاالت متحده آمریکا و مشکالت جهان در این 
نشست گفتگو کنم.پوتین در ادامه افزود: به تماسهای معمول خود ادامه می دهیم؛ 
البته هم  اکنون زمان آن است که با جزئیات بیشتری درباره روابط دوجانبه و 
درباره مسائل مختلف جهانی گفتگو کنیم.دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز 
برگزاری موفقیت آمیز رقابت  های جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ در روسیه را به پوتین 
تبریک گفت.رئیس جمهوری آمریکا ادامه داد: ما دو کشور صاحب تسلیحات هسته 
ای هستیم. ما 9۰ درصد تسلیحات هسته  ای کل جهان را در اختیار داریم؛ البته 
این موضوع چیز خوبی نیست و باید درباره آن گفتگو کنیم.وی افزود: سال  هاست 
نتوانسته  ایم خوب با هم کنار بیاییم. البته من مدت طوالنی نیست که در کاخ 
سفید هستم، حدود ۲ سال می  شود و لذا امیدوارم بتوانیم روابط خارق  العاده  ای را 
با یکدیگر طراحی کنیم. کنار آمدن با روسیه موضوع خوبی است و امر بدی نیست.

دادگستری  دیوان  به  شکایت  از  خارجه  امور  وزیر   » ظریف  جواد  »محمد 
بین المللی به دلیل اعمال مجدد تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا، محمد جواد ظریف دیروز در توئیتر خود نوشت: » 
ایران شکایت خود از ایاالت متحده برای برقراری مجدد و غیرقانونی تحریم های 
یکجانبه را تسلیم دیوان بین المللی دادگستری کرد«.وزیر امور خارجه تصریح 
کرد: »ایران در برابر ضدیت آمریکا با دیپلماسی و تعهدات حقوقی، بر حاکمیت 
قانون تأکید دارد. ضروری است که با این عادت آمریکا به نقض حقوق بین الملل 
برخورد شود«.دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ۱۸ اردیبهشت ضمن اعالم 
خروج آمریکا از توافق هسته ای طی فرمانی تحریمهای هسته ای آمریکا علیه 
روز  آمریکا  خارجه  وزارت  سیاستگذاری  مدیر  هوک  بازگرداند.برایان  را  ایران 
دوشنبه ۱۱ تیرماه ضمن تشریح راهبرد جدید دولت ترامپ در قبال ایران، اعالم 
کرد که دور جدید تحریم های شدید علیه ایران از ۱۳ مرداد، و بخش بعدی آن از 
۱5 آبان اجرا می شود و تالش خواهد شد که صادرات نفت ایران به صفر برسد.بر 
اساس گفته های این مقام آمریکایی تحریمهایی که ۱۳ مرداد، آغاز خواهد شد 
بخش خودروسازی ایران و تجارت طال را شامل می شود و بخش دوم تحریمها 

در ۱5 آبان، بخش انرژی و تراکنش های بانکی ایران را هدف قرار خواهد داد.

90 درصد سالح های اتمی در اختیار 
روسیه و آمریکا 

ایران از آمریکا نزد دیوان دادگستری 
بین المللی شکایت کرد

رهبر معظم انقالب : برخی دولت های اسالمی
 پیشمرگ امریکایی ها شده اند

معامله قرن هرگز 
محقق نخواهد شد

9



2 اخبارسه شنبه 26 تیر 1397                                                                                                                                                                                                     شماره 3805 

دلها ميل و هوايي و اقبال و ادباري دارند، 
پس به هنگام ميل و اقبال آنها سراغشان 
رويد و آنها را به کار گيريد ، زيرا دل را هرگاه 
وادارند کور شود و فهم  نا خواسته  به کاري 

و بصيرت خود را از دست بدهد

کالم  نور

روحانی:

 منافذ نفوذ دشمن بسته خواهد ماند

رئیس جمهور در جلسه هیات وزیران، ضمن 
تشکر از حمایت رهبر معظم انقالب از دولت 
عزم  بر  ایشان،  رهنمودهای  از  استقبال  و 
جدی همه اعضای دولت در پیگیری کامل و 

اجرای این رهنمودها تاکید کرد.
به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رسانی 
و  االسالم  حجت  جمهوری،  ریاست 
این که  به  اشاره  با  المسلمین حسن روحانی 
امروز دولت بار سنگین امید و اعتماد مردم 
دارد،  دوش  بر  را  آنان  مشکالت  حل  برای 
خطیر  شرایط  در  دولت  با  همگان  همراهی 
ضروری  را  دشمنان  با  موثر  مقابله  و  کشور 

دانست.
رئیس جمهور در ادامه اظهار امیدواری کرد 
استوار  عزم  ملی،  های  توانمندی  پرتو  در 
و  خصوصی  بخش  کامل  مشارکت  مردم، 
آینده  مسیر  دولتمردان،  مجدانه  تالش 
روشن تر و منافذ نفوذ دشمن بسته خواهد 

ماند.

بررسی بسته پیشنهادی اروپا 
در کمیسیون امنیت ملی مجلس

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
پیشنهادی  بسته  بررسی  از  مجلس  خارجی 
اروپا درباره برجام در جلسه هفته آینده این 

کمیسیون خبر داد.
کمال  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
دهقانی اظهار کرد: کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس در اولین جلسه بعد 
اروپا  پیشنهادی  بسته  مجلس  تعطیالت  از 
با  برجام  اجرای  برای  الزم  اقدامات  درباره 
خروج آمریکا از این توافق را بررسی می کند.

به گفته وی، این جلسه در روز یکشنبه هفته  
از  با حضور مسئوالنی  و  تیرماه(   ۳۱( آینده 

وزارت خارجه برگزار خواهد شد.

گزارش »سوال نمایندگان از 
روحانی« تقدیم هیات رئیسه 

مجلس شد

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی، از 
از  نمایندگان  از  ارائه »گزارش سوال جمعی 
رئیسه مجلس خبر  هیات  به  رئیس جمهور« 

داد.
احمد  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
وضعیت  آخرین  درباره  فراهانی  امیرآبادی 
رئیس جمهور  از  نمایندگان  از  جمعی  سؤال 
اظهار  است،  شده  آماده  محور  پنج  در  که 
علی رغم  رئیس جمهور  آنکه  از  داشت: پس 
برای  را  خود  نمایندگان  متعدد،  مکاتبات 
نکرد،  معرفی  مجلس  نمایندگان  به  توضیح 
و  شده  تمام  پاسخگویی  قانونی  مهلت 
ارائه  مجلس  رئیسه  هیأت  به  سؤال  گزارش 

شده است.
به  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  افزود:  وی 
گذشته  هفته  تخصصی،  کمیسیون  عنوان 
مجلس  رئیسه  هیأت  به  را  سؤال  گزارش 
در  آن  وصول  اعالم  درخواست  و  تقدیم 

جلسه علنی را مطرح کرده است.
اسالمی  شورای  مجلس  رئیسه  هیأت  عضو 
موضوع  بعد،  به  مرحله  این  از  کرد:  تصریح 
رئیس  اختیار  در  داخلی  آئین نامه  طبق 
آقای  تصمیم  منتظر  باید  و  است  مجلس 
فراهانی  باشیم.امیرآبادی  الریجانی 
خاطرنشان کرد: سؤال در مرحله اولیه بیش 
هنگام  در  اینکه  اما  داشته،  امضاء   ۱۰۰ از 
یا  بیشتر  امضاهای آن  رئیسه  به هیأت  ارائه 

کمتر شده، االن اطالع ندارم.
روحانی  حسن  از  مجلس  نمایندگان  سوال 
رئیس جمهور در خصوص وضعیت موسسات 
مالی و اعتباری و آشفتگی های ناشی از آن، 
از  حد  و هردوبار  در مجلس مطرح  بار  دو 
رئیسه  هیات  افتاد؛  نفر(   ۷۳( امضا  نصاب 
جلسه ای،  در  امسال  تیرماه  پنجم  مجلس 
زمان  خصوص  در  آمده  پیش  نظر  اختالف 
انصراف برخی نمایندگان از طرح سوال و از 
نصاب افتادن یا نیفتادن امضاها را بررسی و 
از دستور کار خارج کرد،  درنهایت سوال را 
اما همزمان مقرر شد، سوال دیگر جمعی از 
نمایندگان از رئیس جمهور که در پنج محور 
آماده شده، به جریان بیفتد.در این خصوص، 
مقرر  رئیسه  هیات  تیرماه  پنجم  جلسه  در 
رئیسه  هیات  طرف  از  امیرآبادی  احمد  شد 
و  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  همراهی  با 
روحانی  با  جمهور،  رئیس  پارلمانی  معاون 
برای  را  خود  نمایندگان  که  کند  رایزنی 
کند،  معرفی  سوال  طراحان  به  پاسخگویی 

اما این پیگیری ها به نتیجه نرسیده است.

خبر

چرا پوتین، ایران را با ترامپ معامله نمی کند؟
دیاکوحسینی 
بدون آن که الزم باشد ایران امتیازی منحصربه فرد به روسیه 
کند، می توانیم  راهی مسکو  را  ویژه  فرستاده  یا یک  و  بدهد 
آمریکای  و  روسیه  معامالتی  مورد  ایران  که  باشیم  مطمئن 
و  هراسناک  شکل  آن  به  نه  حداقل  بود،  نخواهد  ترامپ 
است.برخی  بسته  نقش  ایرانیان  ذهن  در  که  خیانت آلودی 
ایرانیان نگران معامله بزرگی میان روسیه و ایاالت متحده در 
دیدار رهبران دو کشور در هلسینکی هستند که طی آن ایران 
با توافق آن دو کشور به نحوی از سوریه بیرون رانده شده و 
در ازا، ایاالت متحده نوعاً الحاق کریمه به روسیه را به رسمیت 
بشناسد و یا تحریم های اقتصادی علیه روسیه را بکاهد. این 
نگرانی بدان جا رسید که سفر اخیر آقای والیتی به مسکو که 
حامل پیام رهبری و رئیس جمهور نیز بود، به عنوان تالشی 
برای منصرف کردن روسیه از این تصمیم و معامله احتمالی 
تفسیر شد. اما آیا واقعا ایران باید نگران معامله روسیه و آمریکا 
فرد  به  منحصر  امتیازی  ایران  باشد  الزم  آنکه  بدون  باشد؟ 
را راهی مسکو کند،  یا یک فرستاده ویژه  و  بدهد  به روسیه 
و  ایران مورد معامالتی روسیه  باشیم که  توانیم مطمئن  می 
آمریکای ترامپ نخواهد بود؛ حداقل نه به آن شکل هراسناک 
و خیانت آلودی که در ذهن ایرانیان نقش بسته است. دالیل 

این امتناع ساده است:
برای  مذاکراتی  امتیاز  یک  در سوریه  ایران  نظامی  ۱-حضور 
روسیه در برابر اسرائیل نیز هست که از آن طریق می تواند 
اسرائیل به انجام کارهای مطلوب روسیه تشویق کرده و یا از 
انجام اقدامات نامطلوب در راه دخالت در سوریه بازدارد. بدون 
»مسئله ایران«، این اهرم های مذاکراتی تقلیل خواهند یافت. 
فعالیت  که  دهد  اجازه می  روسیه  به  ایران  نظامی  ۲-حضور 
های ایران را در سوریه زیر نظر بگیرد و کنترلی توافق شده بر 
آن داشته باشد. سرخوردگی ایران از روسیه می تواند دامنه 
این فعالیت ها را بدون مالحظه منافع و خواست های مسکو 

در رابطه با اسرائیل گسترش دهد.
به عنوان یک  ایران، روسیه  با خروج  بیم دارد که  ۳-روسیه 
کشور مسیحی در همترازی با ایاالت متحده به عنوان جزئی 
مسلمان  کشور  یک  اشغال  در  مسیحی  کشورهای  اردوی  از 
شناسایی شده و جهان اسالم را علیه خود تحریک کند. حضور 
ایران به منزله یک کشور اسالمی در کنار روسیه، مانع از شکل 

گرفتن چنین تصویر مخربی می شود. 
روسیه  که  است  در سوریه  ایران  نظامی  مشارکت  با  4-تنها 
بار  خشونت  بالقوه  رویدادهای  از  برخی  مسئولیت  تواند  می 
ایران  به  را  نیروهای دولتی دمشق  به  راه مشاورت دادن  از 
واگذار کرده و خود را از چنین اتهاماتی تبرئه کند. در صورت 
خروج ایران از سوریه، مسکو، چاره ای جز پذیرش مسئولیت 

رخدادهای سیاسی و نظامی را نخواهد داشت. 
5-ایران با برخورداری از تجربه باالیی در نبردهای زمینی با 
گروه های نیابتی، قادر است که بخش بزرگی از مسئولیت در 
جبهه های جنگ را برای حفظ دولت بشار اسد برعهده بگیرد. 
از آنجاییکه روسیه نیروی زمینی قابل توجهی در سوریه ندارد، 
ها  این مسئولیت  منظور حفظ  به  ایران  نظامی  ادامه حضور 

ضروری است. 
رسیدن  سرانجام  به  تا  که  است  تر  عاقالنه  روسیه  6-برای 
مذاکرات سیاسی آستانه و ژنو، ایران را در کنار خود داشته 
باشد؛ نه تنها به این دلیل که پروژه روسیه برای آینده سوریه 
را چندجانبه گرایانه نشان دهد بلکه به این دلیل که مانع از 
سنگ اندازی ایران بر سر راه توافقات سیاسی و به عقب افتادن 

پیشرفت های مرتبط شود. 
۷-از نظر مسکو، روابط نزدیک ایران و دولت اسد، این امکان 
را تدارک می بیند که فشارهای الزم بر دولت اسد و نیروهای 
سوری را مضاعف کند. بلحاظ دیپلماتیک خطاب قرار دادن 
دولت سوریه به شکل دوجانبه با ایران به مراتب کارآمدتر از 

زمانی است که به تنهایی سوریه را مخاطب قرار دهد. 
۸-روسیه نگران است که پشت پا زدن به ایران یا هر اقدامی 
که تهران آن را به عنوان رفتاری خائنانه درنظر بگیرد، نهایتاً 
ایران را از طریق تقویت آنچه غرب گرایان نامیده می شوند، 
متحده  ایاالت  مدار  به  سرانجام  و  استراتژیک  گفتگوهای  به 
بکشاند و ترتیبات امنیتی روسیه را در صفحات جنوبی خود و 

ماروای آن تضعیف کند.
است،  ایران پشت کرده  به  روسیه  تلقی که  این  اشاعه  9-با 
مشارکت  های  طرح  که  کشورهایی  سایر  اعتماد  شالوده 
اند، آسیب می بیند  با روسیه را به اجرا گذاشته  استراتژیک 
و چه بسا ممکن است در کوتاه مدت با بدبین کردن ترکیه 
به مسکو، نقشه های روسیه برای ثبات در سوریه و در گامی 

فراتر، ایجاد متحدان و حوزه های نفوذ جدید را بر باد دهد. 
استراتژی  از  بخشی  ایران،  با  همکاری  روسیه،  منظر  ۱۰-از 
اورسیاگرایی به منزله همگرایی روسیه و آسیای مرکزی است. 
»ماموریت  کتاب  در  روسی  ناسیونالیست  دوگین  الکساندر 
در  اصلی  مسئله   « نویسد:  می  رابطه  همین  در  اوراسیایی« 
این روند، ایجاد محور ایران- روسیه است. کامل شدن روندد 
همگرایی وابسته به استقرار موفقیت آمیز مشارکت استراتژیک 
میان مدت و بلند مدت با ایران است. اتحاد ایران با پتانسیل 
منطقه  این  همگرایی  از  روسیه  سیاسی  و  نظامی  اقتصادی، 
حمایت کرده و می تواند توسعه برگشت ناپذیر و مستقل به 
آن ببخشد«. نفوذ طبیعی ایران در آسیای مرکزی و جوامع 
مسلمان آن، در صورت افزایش خصومت میان تهران و مسکو، 
این دو کشور را یکبار دیگر در رقابت با یکدیگر به مصاف با 
هم می برد و حداقل ایران می تواند قدرتی دردسر ساز برای 
به همه  باشد.  مناطق  این  بر  روسیه  تاریخی  احیای چیرگی 
این دالیل، ایران مورد معامالتی روسیه و آمریکا نیست البته 
به این معنا هم نیست که والدیمیر پوتین نمی تواند به ترامپ 
اطمینان دهد که رفتارهای ایران را بیشتر از گذشته زیر نظر 
خواهد گرفت و نیروهای ایرانی را از رفتارهایی که اسرائیل را 
تهدید می کنند، بازخواهد داشت. در فردای این دیدار و بدون 
آنکه ایران وادار به خروج از سوریه شده باشد، روسیه می تواند 
از ایران بخواهد که بیش از هر زمان دیگری اقدامات و عملیات 
غیراینصورت  در  کند  با مسکو هماهنگ  را  اش  نظامی  های 
قادر نخواهد بود در برابر اصرار آمریکا به اخراج ایران از سوریه 
مقاومت کند. آیا این همان هدفی نیست که دونالد ترامپ در 
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سرمقاله

مظهر  را  حج   ، اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
آمیختگی »معنویت و سیاست« و مهمترین 
و  زمان  در  مسلمانان  اجتماع  را  آن  ویژگی 
مکان مشخص دانستند و گفتند: حج واقعی 
حجی است که از یک طرف همراه با برائت 
از مشرکین باشد و از طرف دیگر زمینه ساز 

وحدت و همدلی و یکصدایی مسلمانان شود.
به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
اهلل  آیت  رهبری، حضرت  معظم  مقام  دفتر 
خامنه ای  دیروز در دیدار دست اندرکاران حج 
امسال،  شکل گیری نظام جمهوری اسالمی و 
ارائه توانایی اسالم در ورود به میدان سیاست و 
زندگی را باطل کننده سالها تالش برای القاء 
افزودند:  از سیاست خواندند و  جدایی دین 
اکنون بار دیگر افراد نادان و مغرض، تالش 
دارند تا لزوم جدایی دین از سیاست و زندگی  
و علم را به ذهن نسل جوان القاء کنند اما حج 
بهترین فرصت و یک صحنه عملی برای نشان 

دادن آمیختگی »دین و سیاست« است.
شدن  گرفته  نظر  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
زمان و مکان مشخص برای اجتماع مسلمانان 
در فریضه حج را نشان دهنده اهدافی فراتر از 
معنویِت ِصرف دانستند و خاطرنشان کردند: 

یکی از اهداف مهم حج، اجتماع و ارتباط و 
تفاهم مسلمانان با یکدیگر و در واقع همان 
موضوع شکل گیری امت اسالمی است.ایشان 
با تأکید بر اینکه کعبه شریف و مسجد الحرام و 
مسجد النبی متعلق به همه مسلمانان است و 
نه متعلق به کسانی که بر آن سرزمین مسلط 
هستند، افزودند: کسی حق ندارد مانع از تحقق 
مفاهیم واقعی حج شود و اگر حکومت و یا 
دولتی این کار را انجام دهد، در واقع »صّد عن 
سبیل اهلل« کرده است.رهبر انقالب اسالمی با 
اشاره به شکل گیری معنای جدیدی از حج 
به برکت هدایت های امام بزرگوار، گفتند: حج 
واقعی باید همراه با برائت از مشرکان و زمینه ساز 
وحدت و انسجام مسلمانان باشد، نه آنکه برخی 
دولتها در جهت ایجاد اختالف و جدایی میان 
امت اسالمی تالش و خود را به استکبار متصل 
کنند.حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین با 
اشاره به فاجعه مسجدالحرام و فاجعه منا در 
سال ۱۳94، آن را ظلمی بزرگ خواندند و با 
تأکید بر لزوم پیگیری مستمر و جدی برای 
احقاق حق، افزودند: این مطالبه به هیچ وجه 
نباید فراموش شود و دستگاههای مسئول باید 
از راههای مختلف بویژه مجامع بین المللی، 

این موضوع را پیگیری کنند تا کمیته حقیقت 
و  تشکیل  اسالمی  جمهوری  حضور  با  یابی 
تأمین  فاجعه،  دو  این  در  زیرا  شود  احقاق 
ایمنی و امنیت حجاج که مهمترین وظیفه 
و دیه  نشد  رعایت  است،  حکومت عربستان 
مقتوالن نیز داده نشد.ایشان با تأکید بر اینکه 
ضروری ترین نیاز امروز دنیای اسالم وحدت 
و یک صدایی است، به تمرکز دشمنان برای 
مقابله با مسلمانان به ویژه در موضوع فلسطین 
و در قضایای یمن اشاره و خاطرنشان کردند: 
اکنون امریکایی ها نام سیاست شیطانی خود 
درباره فلسطین را »معامله قرن« گذاشته اند اما 
بدانند که به فضل الهی، این معامله قرن هرگز 
محقق نخواهد شد و به کوری چشم دولتمردان 
امریکا، قضیه فلسطین از یادها نخواهد رفت و 
قدس پایتخت فلسطین باقی خواهد ماند.رهبر 
انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه ملت فلسطین 
در مقابل این توطئه خواهد ایستاد و ملت های 
مسلمان نیز پشتیبان مردم فلسطین خواهند 
بود، افزودند: البته برخی دولت های اسالمی 
که هیچ اعتقادی هم به اسالم ندارند، به دلیل 
حماقت و جهالت و مطامع دنیوی پیشمرگ 
امت  الهی،  توفیق  به  اما  امریکایی ها شده اند 

اسالمی و ملت فلسطین بر دشمنان خود پیروز 
خواهند شد و خواهند دید آن روزی را که ریشه 
رژیم جعلی صهیونیستی از سرزمین فلسطین 
َکنده شود.پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، 
حجت االسالم قاضی عسکر نماینده ولی فقیه و 
سرپرست حجاج ایرانی گفت: شعار حج امسال 
»حج، تحول روحی و اخالقی، سبک زندگی 
است.آقای  اسالمی«  کرامت  و  عزت  دینی، 
قاضی عسکر افزود: از حجاج خوسته ایم با پرهیز 
از بازارگردی، سوغات های خود را از تولیدات 
داخل فراهم کنند تا از ثواب کمک به تولید 
داخلی و اشتغال برای جوانان نیز بهره مند شوند.

همچنین آقای محمدی رئیس سازمان حج و 
زیارت با بیان گزارشی از اقدامات انجام گرفته 
گفت: فرایند اجرایی حج امسال با تایید شورای 
عالی امنیت ملی آغاز و تالش شد خواسته ها 
و انتظارات مردم و نظام در خصوص امنیت، 
عزت و کرامت حجاج تامین شود.آقای محمدی 
بر  حج  کارگزاران  فعالیت های  اینکه  بیان  با 
سه اصل تالش و کار بی وقفه، صرفه جویی و 
نوآوری متمرکز شده است، گفت: در حج سال 
جاری  حدود ۸6 هزار زائر در قالب 5۸6 کاروان 

سازماندهی شده اند.

دولت های  برخی   : انقالب  معظم  رهبر 
اسالمی پیشمرگ امریکایی ها شده اند

فلسطین درباره  قرن  معامله 
 هرگـز محقـق نخواهـد شد

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: امروز صنایع دفاعی کشور در همه زمینه ها از جمله 
هوایی، زمینی، دریایی، موشک و پهپاد قابل رقابت با دیگر صنایع مرتبط جهانی و متناسب با نیاز 

دفاعی کشور است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، امیر سرتیپ امیر حاتمی افزود: تولیدات صنایع دفاعی کشور منجر 
به تامین امنیت مردم شده است.وی اظهار داشت: دشمن فکر می کند تحریم موجب آسیب به 
کشــور می شــود لذا باید با همدلی و وحدت، این برنامه بلند مدت آنان را خنثی کنیم. وی وارد 
کردن آسیب جدی به ایران، تحریم، تجزیه کشورهای منطقه و حمایت از گروه های تروریستی 
را از اهداف بلند مدت دشمن دانست و افزود: جمهوری اسالمی ایران با حمایت مردم و هوشیاری 
مسئوالن، این دسیسه را خنثی خواهد کرد. وی اضافه کرد: سال گذشته موفق شدیم بخش بزرگی 
از توطئه های دشمن در حمایت از تروریست ها و تالش برای تجزیه کشور را خنثی کنیم و در 
شرایط کنونی نیز اقدام آنان در رابطه با فشار اقتصادی را شکست خواهیم داد. وی الزمه توسعه و 
پیشرفت کشور را حضور مردم و مسئوالن و تبعیت از مقام معظم رهبری دانست و گفت: دشمنان 
بدانند نقش به ظاهر دلسوزی آنان در ایران نتیجه ای به دنیال نخواهد داشت. امیر حاتمی افزود: 
دشمن می خواهد ملت ایران جای مردم سوریه و عراق را بگیرد اما به لطف الهی، همت مردم، 
تالش مسئوالن و در سایه هدایت مقام معظم رهبری نمی توانند به نیت خود دست یابد. وی اظهار 
داشت: ایران ظرفیت های بزرگ انسانی، علمی و سرزمینی دارد که هرچه تحریم ها افزایش یابد 
نمی توانند با این داشته ها مقابله کنند. وی بیان کرد: تحریم دشمن منجر به قدرتمندتر شدن 

ایران و ریشه دارتر شدن بذر کینه و نفرت از آنها در دل مردم ایران می شود. 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه پیشنهاد برخی برای مذاکره با آمریکا در شرایط 
فعلی ممکن است عملی و به مصلحت کشور نباشد، گفت: نسبت به درایت رهبرانقالب برای عبور 

از بحران اعتماد کنیم.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حجت االسالم علی اکبر ناطق نوری در پاسخ به سوالی درخصوص 
سخنان اخیر رهبرانقالب و رئیس جمهور مبنی بر ایستادگی ملت ایران در مقابل آمریکا و نامه برخی 
فعاالن سیاســی برای مذاکره با ترامپ، اظهار کرد: پیشنهاد برخی فعاالن سیاسی برای مذاکره با 
آمریکا در شرایط فعلی ممکن است عملی و به مصلحت کشور نباشد ولی به هر حال اینکه کسانی 
از سر دلسوزی پیشنهادی را مطرح کنند حرام نیست و بدیهی است که تصمیم گیری و صالحدید 
در چنین مواردی به عهده رهبری معظم انقالب است که خوشبختانه اشراف کامل بر سیر تحوالت 
دارند.وی در ادامه تصریح کرد: فراموش نکنیم مقدمات و شرایطی که در سال های قبل بوجود آمد، 
از جمله وساطت کشور عمان و اجازه رهبر انقالب به کارگزاران نظام برای مذاکره با آمریکا که سنگ 
بنای توافق تاریخی برجام شد، یکی از تدابیر دقیق نظام بود.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
گفت: در مورد سیاست خارجی و چالش های پیش رو باید همه ملت، به خاطر عزت و شرف کشورمان 
با وحدت واقعی و دست در دست یکدیگر، نسبت به درایت رهبر انقالب و ظرفیت های بی بدیل این 
کشور برای عبور از بحران اعتماد کنیم.ناطق نوری تاکید کرد: ظرفیت و توان کشور اسالمی ما بسیار 
فراتر از حجم تهدیدات دشمنانمان در طول تاریخ بوده است.وی در پایان خاطر نشان کرد: از خدای 
بزرگ خاضعانه طلب می کنیم که رستگاری و عزت را مقدر این ملت قرار داده و وجود با برکت رهبری 

انقالب را برای این مرز و بوم حفظ کند.

حجت االسالم ناطق نوری:

مذاکره باآمریکا
 به مصلحت کشور نیست

وزیر دفاع :

تحریم ها محدودیتی برای 
صنایع دفاعی ایجاد نمی کند

معاون اول رییس جمهوری گفت: با توجه به انسجام و وحدت به 
وجود آمده میان ارکان مختلف نظام و همدلی مردم و مسئوالن 
می توانیم به دشمن ثابت کنیم که تحریم ها علیه ملت و کشور 

بزرگ ایران کارساز نیست.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »اسحاق جهانگیری« در جلسه 
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با یادآوری دیدار هیات دولت 
با رهبر معظم انقالب و قدردانی از حمایت های ایشان از دولت 
برای عبور از مشکالت پیش رو، اظهار داشت: معتقدم با توجه به 
انسجام و وحدت بوجود آمده میان ارکان مختلف نظام و همدلی 
مردم و مسئوالن می توانیم به دشمن ثابت کنیم که تحریم 
ها علیه ملت و کشور بزرگ ایران کارساز نیست.وی به تاکید 
رهبر معظم انقالب مبنی بر ضرورت تدوین نقشه راه اقتصادی 
در شرایط پیش رو و ضرورت حفظ ثبات اقتصادی در کشور 
اشاره و تصریح کرد: با تدبیر حکیمانه ایشان جلسات شورای عالی 
اقتصادی سران قوا به صورت مستمر برگزار می شود و انسجام 
خوبی در داخل کشور شکل گرفته است که امیدواریم با تالش و 
جدیت همه بخش ها بتوانیم شرایط پیش رو را به خوبی پشت 
سر بگذاریم. معاون اول رییس جمهوری همچنین با یادآوری 
تاکید حضرت آیت اهلل خامنه ای در جلسه روز گذشته مبنی بر 
فعالیت همزمان دو ستاد اقتصادی برای مدیریت شرایط پیش رو 
تصریح کرد: بر اساس رهنمود رهبر معظم انقالب اسالمی وظیفه 
ستاد مقابله با تحریم، مقابله با برنامه ریزی های اتاق جنگی است 
که در آمریکا علیه اقتصاد کشور راه اندازی شده و تکلیف ستاد 
دوم که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است تالش برای برطرف 
کردن مسائل مرتبط با اقتصاد کشور است. جهانگیری با تاکید 
بر اهمیت اطالع رسانی صحیح و به موقع به جامعه درخصوص 
تحریم ها و پیامدهای آن خاطرنشان کرد: تشکیل ستاد اطالع 
رسانی برای شرایط تحریم موضوع مهمی است تا در مقابل جنگ 

روانی که دشمنان می خواهند به راه بیاندازند، مردم را از حقایق 
و واقعیت ها آگاه نماید و جنگ روانی دشمنان را خنثی کند. وی 
با یادآوری جایگاه و ظرفیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور از 
اتاق بازرگانی و بخش خصوصی خواست تا در شرایط فعلی کشور، 
همانند دوران دفاع مقدس  به دولت در جنگ اقتصادی و عبور از 
تحریم های پیش رو کمک کنند. معاون اول رییس جمهوری با 
بیان این که برنامه های دولت در حمایت از بخش خصوصی تغییر 
نکرده است؛  از رییس اتاق بازرگانی خواست تا با توجه به سیاست 
های کالن نظام، جلساتی را با فعاالن بخش خصوصی و بنگاه 
های اقتصادی برگزار کرده و به دنبال راهکارهایی برای کمک 
به دولت در مقطع فعلی باشند. رییس ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی ادامه داد: طبیعی است که در شرایط فعلی سیاست 
های دولت متناسب با وضعیت پیش رو تغییر می کند و دولت 
انتظار دارد بخش خصوصی با درک شرایط فعلی کشور که از 
آن به عنوان جنگ اقتصادی تعبیر می شود، همراهی الزم را 
انجام دهد.جهانگیری خاطرنشان کرد: قطعا با برنامه ریزی های 
انجام شده توسط دولت و با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی 
می توانیم بسیاری از نیازهای حیاتی کشور در مقطع فعلی را 
تامین کنیم و دولت در این زمینه دست یاری به سوی بخش 
خصوصی واقعی و دلسوز دراز می کند. وی به دغدغه های رهبر 
معظم انقالب در خصوص اجرای همه بندهای سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و اظهار داشت: دولت از ابتدا تالش 
کرد تا همه بندهای اقتصاد مقاومتی در هدف گذاری ها ظهور 
و بروز داشته باشد و بر این اساس برنامه و راهکار های الزم را 
تدوین کرده است.وی در عین حال از دبیرخانه ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی خواست تا با تشکیل کارگروهی موضوع اجرای 
همه بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را مورد بررسی 
قرار دهند و چنانچه بندهایی از سیاست ها مورد توجه کافی قرار 

نگرفته دالیل آن مشخص شود و راهکارهای اجرای کامل این 
سیاست ها را ارائه کنند. معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر 
این که دستگاه های اجرایی باید اداره کشور در شرایط تحریم را 
دستور کار نخست خود قرار دهند، گفت: دستگاه ها باید سایر 
موضوعات که در اولویت قرار ندارند را کنار گذاشته و با جدیت بر 
این موضوع تمرکز کنند که در شرایط تحریم چگونه باید کشور 
را اداره کنیم به نحوی که کمترین آسیب به مردم و اقتصاد کشور 
وارد شود.جهانگیری با بیان این که ما به توانمندی مدیران کشور 
برای عبور از شرایط پیش رو اطمینان داریم،  خاطر نشان کرد: 
وزیران و روسای دستگاه های اجرایی باید خود را فرمانده حوزه 
مسئولیتی خود بدانند و با اختیار کامل تصمیمات الزم را برای 

پیشبرد امور در مقطع فعلی اتخاذ کنند.
 وی با تاکید بر این که محدودیتی در تفویض اختیار به وزیران 
و روسای دستگاه های اجرایی وجود ندارد، افزود: اداره کشور 
و برنامه های دستگاه های اجرایی نباید به خاطر عدم اختیار 
کافی وزرا معطل شود از این رو وزرا اختیاراتی که برای تصمیم 
گیری الزم دارند به دولت اعالم کنند تا دولت این اختیارات را به 
آنها تفویض کند البته تنها شرطی که در این زمینه وجود دارد، 
این است که باید مراقبت کافی صورت گیرد تا در این زمینه 
سوء استفاده رخ ندهد و فسادی شکل نگیرد. معاون اول رییس 
جمهوری با بیان این که باید مردم را صادقانه در جریان واقعیت ها 
قرار دهیم و محدودیت های پیش رو را به اطالع جامعه برسانیم، 
اظهارداشت: طبقات متوسط و ضعیف جامعه در شرایط تحریم 
تحت فشار جدی قرار می گیرند و باید به آنها به طور ویژه توجه 
کنیم تا زندگی و معیشت آنها دچار آسیب نشود.جهانگیری از 
سازمان برنامه و بودجه کشور و دیگر دستگاه های مهم اقتصادی 
خواست با کار و تالش شبانه روزی هر چه سریع تر نقشه راه 

اقتصادی برای عبور از شرایط پیش رو تدوین کنند.

جهانگیری: تحریم ها علیه ایران کارساز نیست
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برخورد با سوءاستفاده کنندگان ارز مسافری

وزیر اقتصاد و دارایی ظهر امروز طی سخنانی در جمع مدیران کل و روسای ادارات 
کل مالیاتی استانها از مطالبه مالیات بر سود اتفاقی برای خریداران عمده سکه و ارز 

توسط سازمان امور مالیاتی خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از وزارت اقتصاد و دارایی، مسعود کرباسیان طی یادداشتی 
در اینستاگرام خود در این باره نوشت: برای پیگیری امور مربوط به اتفاقات اخیر و 
در راستای عمل به دستور رئیس جمهور به سازمان امور مالیاتی رفتم و در جمع 
تمامی مدیران سازمان از آنها خواستم که با جدیت وارد عمل شوند؛ چراکه در راه 
مبارزه با رانت و فساد و  برای حفظ ثبات اقتصادی و حراست از منابع کشور هیچ 
خط قرمزی وجود ندارد.وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری هم در دیدار  با هیات 
دولت بار دیگر بر اصل مبارزه با فساد و برخورد با متخلفان تاکید کردند، گفت: 
عمل به این موضوع اساس اقدامات وزارت اقتصاد است.وزیر اقتصاد همچنین در 
این یادداشت اینستاگرامی تاکید کرد: بر این اساس اقدامات اجرایی زیر در این حوزه 

صورت خواهد گرفت: 
اول/ سازمان امور مالیاتی خریداران عمده سکه را شناسایی کرده  و طبق قانون آنها 
مکلف به پرداخت مالیات بر»سود اتفاقی« هستند. وی افزود: ۱۰۰ نفر اول این لیست 
که بیشترین خرید را انجام داده اند، به صورت اولویت دار مورد بررسی و مطالبه مالیات 
قرار می گیرند.  دوم/ همین روند در مورد بازار ارز هم صورت می گیرد. هر مجموعه 
ای یا فردی که از طریق خرید و فروش ارز سوداتفاقی بدست آورده، مشمول این 
مالیات می شود و دایره بررسی ها و مطالبه گری ما شامل تمام بخش های اقتصادی 
کشور می شود. کرباسیان تصریح کرد: خوشبختانه سازمان امورمالیاتی این گروه را نیز 
شناسایی کرده و طی روزهای جاری آنها مکلف به پرداخت مطالبات دولت می شوند.

وزیر اقتصاد افزود: همچنین موسسات و آژانس های مسافرتی هم به دقت رصد 
می شوند و با برخی از آنها که از موضوع پرداخت ارز مسافری برای سفر به کشورهای 
بدون نیاز به روادید سوء استفاده کرده اند، برخورد خواهد شد و همچنین شامل 
دریافت مالیات می شوند. وی خاطر نشان کرد: کسانی هم از وضعیت ارز مسافری 
سوء استفاده کرده اند و با برخی اقداماتشان سودهایی بدست آورده اند که این گروه 
نیز باید مالیات سود اتفاقی را پرداخت کنند. وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه »مردم 
مطمئن باشند کوتاه نخواهیم آمد و ریال به ریال حق آنها را مطالبه می کنیم«، گفت: 
قرار نیست تولیدکنندگان با زحمت و عبور از موانع کار کنند، مالیات بدهند و گروه 
دیگری زیر سایه اقتصاد زیرمینی از پرداخت حقوق دولت و ملت خوداری کنند.  
کرباسیان با بیان اینکه، حرکت وزارت اقتصاد در این میدان براساس قانون و برمبنای 
گسترش شفافیت است،  اظهار داشت: به همکاران سازمان امور مالیاتی تاکید کردم 
وزارت امور اقتصادی و دارایی حامی بخش خصوصی متعهد است؛ بنابراین اساس 
رفتار با این گروه باید برمبنای صداقت باشد کما اینکه سال گذشته یک میلیون و 

۳۰۰ هزار اظهارنامه مالیاتی از سوی آنها به صورت خوداظهاری پذیرفته شد.

وزیر صهیونیست خواستار کشتار کودکان غزه شد

 »نفتالی بنت« از وزرای رژیم صهیونیستی در سخنانی خواستار کشتار کودکان 
ساکن نوار غزه شد. به گزارش زمان به نقل ازمهر ، »نفتالی بنت« وزیر آموزش 
رژیم صهیونیستی تأکید کرد که هواپیماهای اسرائیلی باید کودکانی را که اقدام 
به ارسال بادبادک ها و بالون های آتش زا می کنند، مستقیما هدف قرار داده و 
به قتل برسانند.این وزیر رژیم صهیونیستی خواستار هدف قرار دادن مستقیم 
کودکان فلسطینی با جنگنده ها و پهپادهای این رژیم شد.بنت کودکان فلسطینی 
را تروریست خواند و گفت باید آنان را مستقیم هدف قرار داده و به قتل برسانیم.

واکنش وزارت ارتباطات به خبراستقرار 
نسخه های تلگرام در ایران

 
بر  مبنی  خبری  انتشار  به  نسبت  ارتباطات  وزارت 
استقرار سرورهای نسخه های فارسی شبکه اجتماعی 
وزارت  در  تلگرام طالیی  و  هاتگرام  از جمله  تلگرام 

ارتباطات، واکنش داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، پس از آنکه چند روز 
پیش عبدالصمد خرم آبادی معاون دادستانی کل کشور 
و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعالم 
کرد که تعداد ۳۰ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از طریق 
فیلترشکن های هاتگرام و تلگرام طالیی فیلتر تلگرام 
را دور می زنند و اینترنت بدون فیلتر این شبکه های 
روز  کند،  می  تامین  ارتباطات  وزارت  را  اجتماعی 
گذشته سردار غالمرضا جاللی رئیس سازمان پدافند 
غیرعامل نیز این موضوع را عنوان کرد.سردار جاللی 
گفته است: متأسفانه کمترین حمایتی از شبکه های 
داخلی نشده و سرورهای تلگرام، در اختیار هاتگرام و 
طالگرام قرار گرفته است؛ در صورتی که می توانستند 
آنها را به پیام رسان های داخلی بدهند.به گفته رئیس 
سازمان پدافند غیرعامل، سرورهای هاتگرام و طالگرام 
در طبقه نهم ساختمان مرکز امام)ره( وزارت ارتباطات 
قرار دارند و شما با مراجعه به شما با مراجعه به طبقه 
نهم ساختمان دیتاسنتر مرکز امام خمینی)ره( می 
توانید ببینید سرورهایی که برای تلگرام بوده، در اختیار 
هاتگرام و طالگرام قرار گرفته است، در صورتی که می 
توانستند آنها را به شبکه های اجتماعی بومی بدهند 

اما ندادند.

آلمان: دیگر نمی توانیم به آمریکا 
تکیه کنیم

وزیر امور خارجه آلمان دیروز گفت، اروپا نمی تواند 
به دونالد ترامپ تکیه کند و به صفوف نزدیکتر نیاز 
که  می شود  مطرح  آن  از  پس  اظهارات  این  دارد. 
رئیس جمهوری آمریکا اتحادیه اروپا را در باره تجارت 

»دشمن« خطاب کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، هایکو ماس، وزیر امور 
خارجه آلمان به روزنامه فونکه گفت: دیگر نمی توان 
به صورت کامل به کاخ سفید تکیه کرد. برای حفظ 
روابطمان با آمریکا باید این مناسبات را مجددا تنظیم 
کنیم. اولین تحول می تواند این باشد که ما در خودمان 
در اتحادیه اروپا بیش از پیش به یکدیگر نزدیک و متحد 
شویم.وزیر خارجه آلمان تاکید کرد: با وجود حمالت 
لفظی تند و نامعقول بودن توئیت ها، اروپا نباید اجازه 

دهد که دچار دودستگی و تفرقه شود.

خبرخبر

ادامه از صفحه 1
قاسمی در مورد جمع بندی ایران از بسته پیشنهادی 
کشورهای عضو برجام که حدود دو هفته پیش در 
وین به ایران داده شد، گفت:  بعد از خروج آمریکا 
از برجام با توجه به اصرارهایی که دیگر کشورهای 
عضو برجام و جامعه جهانی برای حفظ این توافق و 
تداوم حضور ایران در این توافق داشتند تصمیم بر 
این گرفته شد که مذاکراتی صورت بگیرد که ایران 
بتواند از مزایایی که در برجام پیش بینی شده است 
استفاده کند. در همین چارچوب همانطور که اطالع 
دارید مذاکراتی در سطوح کارشناسی و همچنین 
معاونین وزرای خارجه و وزیر امور خارجه با کشورهای 
عضو برجام و همچنین دیگر کشورهای موثر صورت 
برجام  اعضای  است، یک جلسه کارشناسی  گرفته 
نیز در تهران برگزار شد و کمتر از دو هفته پیش 
وین  در  برجام  عضو  کشورهای  خارجه  وزرای  نیز 
جلسه ای را برگزار کردند.وی با بیان اینکه در این 
جلسه تاکید شد که کشورهای عضو برجام بر روی 
پارامترهای مورد نظر ایران کار جدی تری انجام دهند، 
گفت: نهایتا فرصت داده شد که آنها کار بیشتری 
را روی بسته پیشنهادیشان انجام دهند تا بتوانند تا 
حد ممکن رضایت ایران را جلب کنند و ما در همین 
چارچوب منتظر هستیم که در روزهای آینده شاهد 
بتواند  تا  باشیم  این کشورها  از سوی  پیشنهاداتی 

رضایت ایران در عرصه های مختلف را جلب کند و 
در پی آن به یک تفاهم منصفانه برسیم.سخنگوی 
وزارت خارجه با بیان اینکه فرصت زیادی نداریم و 
ما نمی توانیم اقتصاد کشور را در گروی تصمیم گیری 
بگذاریم،  برجام معطل  باقیمانده در  دیگر شرکای 
تصریح کرد: باید دید که پیشنهادات نهایی که داده 
بر آن  نهایی  بود و تصمیم  می شود چگونه خواهد 
اساس اتخاذ خواهد شد و امیدواریم این پیشنهادات 
در چارچوبی باشد که ایران بتواند از مزایای برجام 
برخوردار شود و ایران در آن مقطع در سطح کالن 
در مورد این موضوع تصمیم گیری می کند.سخنگوی 
وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر 
اینکه طبق برخی از اخبار منتشر شده بازرسان آژانس 
از دانشگاه علم و صنعت بازدید کرده اند و آیا این 
بازدید در چارچوب برجام بوده است این در حالی 
است که برجام دیگر از موضوعیتی برخوردار نیست، 
گفت: برجام موضوعیت دارد، زنده است، استحکام 
دارد، پابرجاست و در سطح بین المللی در چارچوب 
برجام مذاکراتی در حال انجام است که ایران بتواند از 
منافع برجام برخوردار شود. در مورد بازدیدها که اشاره 
کردید این موضوع حوزه کاری من نیست. من سخنی 
در مورد آن نمی گویم و بهتر است شما این موضوع را 

از سخنگوی سازمان انرژی اتمی جویا شوید.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ایران در نشست 

وین ضرب االجلی را برای کشورهای عضو برجام 
جهت ارائه پیشنهادهای نهایی خود برای بهره مندی 
ایران از توافق برجام ارائه کرده است یا نه؟ گفت: 
مذاکرات ایران با گروه ۱+4 در حال انجام است و 
همه آنها به سهم خودشان به صورت یکسان متعهد 
هستند که باید تعهد و وظایف خود را در ارتباط 
با این توافق انجام دهند چنان که ایران بتواند از 
مزایای این توافق بین المللی استفاده کند.سخنگوی 
وزارت خارجه با بیان اینکه ما پیشرفت های خوبی 
داشته ایم و گام هایی رو به جلو برداشته ایم، اظهار 
اروپا  سیاسی  مواضع  و  سیاسی  حوزه  در  کرد: 
استحکام بیشتری دیدیم، آنها را جدی دیدیم و 
آنها در تالش هستند که ببینند چگونه می توانند 
خواسته های ایران را تامین کنند و ما امیدواریم در 
فرآیند این مذاکرات بتوانیم به یک روند مشخصی 
دست پیدا کنیم ولی اینکه روز و ساعت مشخصی 
فکر  باشد  شده  مشخص  ضرب االجل  عنوان  به 
نمی کنم چنین چیزی وجود داشته باشد.وی بادر 
دیگر تصریح کرد: ما در انجام امور کشور از جمله 
مسائل اقتصادی منتظر نتایج این مذاکرات نخواهیم 
طراحی  را  خود  سیاست های  و  اقدامات  و  بود 
که  همانطور  و  می دهیم  ادامه  را  راه  می کنیم، 
گفتم منتظر دریافت پیشنهادات آنها نیز هستیم.

قاسمی همچنین در مورد سفر اخیر سیدعباس 

عراقچی معاون وزیر خارجه به هند نیز گفت: سفر 
آقای عراقچی به این کشور در چارچوب دیدارهای 
منظم سیاسی بین مقامات تهران و دهلی صورت 
می گیرد و قطعا در این سفر مقامات دو کشور در 
ارتباط با موضوعات متعددی در حوزه های سیاسی 
و اقتصادی دو کشور  و همچنین مسائل بین الملل 
و منطقه رایزنی و گفت وگو می کنند. سخنگوی 
آقای  اظهارات  مورد  در  وزارت خارجه همچنین 
ترامپ مبنی بر اینکه آمریکا در تالش است که 
صادرات نفت ایران را به صفر برساند و آیا ایران 
برای جلوگیری از این موضوع، رایزنی هایی را در این 
زمینه با شرکای سیاسی و اقتصادی خود در عرصه 
جهانی انجام داده است یا نه؟ تصریح کرد: آقای 
ترامپ زیاد صحبت می کند، زیاد خواب می بیند و 
آرزوهای زیادی دارد.وی با بیان اینکه ادعای ترامپ 
مبنی بر اینکه آمریکا صادرات نفت ایران را به صفر 
برساند، گزافه گویی است و شدنی نیست و تجربه در 
موارد بسیار این موضوع را نشان داده است، تاکید 
کرد: ما با تمام شرکای سیاسی و اقتصادی خود در 
سطح جهان به صورت مستمر در تماس هستیم 
این  کردن  خنثی  برای  خود  ابزارهای  تمام  از  و 
توطئه ها و تالش ها استفاده می کنیم و امیدواریم 
در نهایت با موفقیت های خوبی این دوران را سپری 

کنیم.

سخنگوی وزارت خارجه : برجام زنده و پابرجاست

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی به آقای محمد درویش زاده فرزند مهر علی   

شاکی آقای آرش حسنوندیان با وکالت خانم مرضیه حسنی شکایتی علیه متهم آقای 
محمد درویش زاده با عنوان جعل و استفاده از سند مجعول که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 9۷۰99۸665۲5۰۰۱۲۸  شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان 
سلسله )۱۰۱ جزایی سابق ثبت و رسیدگی مورخ ۱۳9۷/۰6/۳ ساعت ۱۱:۳۰ تعیین که 
حسب دستور دادگاه با تجویز ماده ۱۷4 قانون آ د ک مصوب ۱۳9۲ به علت مجهول 
المکان بودن متهم و درخواست شاکی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 
آگهی می گردد تا متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی  به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد . 
منشی دادگاه کیفری شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان سلسله )101 جزایی سابق 
(-مسعود حسنوند . 

آگهی ابالغ
نفره  سه  هیات  توسط   96۰۰۱69 کالسه  پرونده  وثیقه  مورد  ارزیابی  ابالغ  آگهی 

کارشناسان رسمی
به: آقای طاهر تراب نژاد نام پدر: هدایت شماره ملی: ۱46۰9۸4۱۸۸ بنشانی اردبیل: 
خیابان کاشانی کوچه شهیدمقدم احمدی جنب مسجد باب الحوائج روبروی گورستان 

ستاره آباد
در خصوص پرونده اجرایی کالسه 96۰۰۱69 بانک سپه شعبه امام خمینی اردبیل و 
علیه طاهر تراب نژاد طبق گزارش مورخ 9۷/4/۱۷ هیات کارشناسان رسمی دادگستری، 
پالک ثبتی ۱54۲۲ فرعی از ۷۳5۰ اصلی در بخش: ۲ ناحیه: ۱ واقع در: اردبیل مورد 
وثیقه سند رهنی شماره ۱۰۷56۱ توسط هیات سه نفره کارشناسان رسمی بمبلغ 

6/۰6۸/5۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده و مبلغ این ارزیابی قطعی است. 
رئیس واحد اجرای اسناد رسمی اردبیل

شماره :3130 تاریخ : 97/4/6 
آگهی ماده 3 قانون

 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمان فاقد سند رسمی 
نظر به اینکه به اسناد مفاد رای بشماره ۱۳9۷6۰۳۰۱۰۲۲۰۰۰۳۰4 مورخ 9۷/۲/۱۷ 
هیئت رسیدگی به اسناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رباط کریم 
بر حسب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف و ضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای  فاقد سند 
رسمی منبی بر تاکید انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی محمد صیادی آذر   فرزند 
علی حسین به شماره شنایسنامه ۱۰۱۷۲ صادر از تهران نسبت به شیش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 9۸/۸9 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک  
فرعی  مفروز از قطعه تفکیکی از ۱5۷ اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم 
مالکیت رسمی نادر درخشانی محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱5 روز اگهی می شود در صورتیکه شخص یا اشخاص نسبت به صدور سند 
ما لکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذا نماید تا به داد گاه صالحه احاله 
و اقدامات موکول به ارائه حکم قطی دادگاه گردد بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و در در هر 
حال صدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به داد گاه نخواهد بود  م الف ۷۰4

تاریخ انتشار اولین اگهی : 9۷/4/۱۱  تاریخ انتشار دومین اگهی 9۷/4/۲6 
رییس اداره ثبت اسناد رباط کریم منوچهر کاظم اصالنی

رونوشت آگهی حصروراثت

آقای رسول بروجنی هفشجانی  دارای شناسنامه شماره ۱۱۳5  به شرح دادخواست به 
کالسه ۳۲۸/9۷  از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده 
که شادروان علی پناه بروجنی هفشجانی   به شماره شناسنامه۲۸درتاریخ۱۳96/۱۱/۲۰ 
دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به :

۱ـ  خورشیدصدیقی هفشجانی  به  ش ش ۱6 همسر متوفی  
۲ـ رسول  ش .ش ۱۱۳5 
۳ـ حبیب  ش .ش ۷4۷9
4ـ مجید  ش .ش ۷۲۳4

5ـ کیوان  ش .ش ۲۰5  )پسران متوفی (
6ـ مرضیه   ش .ش 46۳

۷ـ عفت ش.ش 6۰
۸ـ بتول ش .ش ۸۲۳6

9ـ زهرا ش.ش 46۱۰۰۸645۱
۱۰ـ عصمت ش.ش ۱5555)دختران متوفی (

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

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

فقدان سند
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابررای شماره ۱۳9۷6۰۳۰۱۰59۰۰۰۲9۲/9۳/4۰   
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات   ۱۳9۷/۰۲/۱۱ مورخ 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی اسالمشهر تصرفات مالکانه بال 
معارض متقاضی آقای  عباس شکاری کلیان فرزند مرتضی شماره شناسنامه ۱9  صادره 
از سراب نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۸9/6۲   متر 
مربع به  پالک ۳۷۱56    فرعی از 4۲  اصلی بصورت مفروز و مجزی شده  در قسمتی از 
باقیمانده پالک ۱۳466   فرعی از 4۲ اصلی )4۲/۳۰۱9۱( مذکور واقع در قریه قاسم آباد 
شاهی بخش ۱۲ تهران خریداری از مالکیت رسمی خانم مهین حسینعلی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی میشود، 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت 
اسناد و امالک اسالمشهرتسلیم نموده و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست 
را به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض و یا عدم گواهی تقدیم دادخواست طبق مقررات سند مالکیت متقاضی 

صادر خواهد شد. م/الف 69۳
تاریخ انتشار نوبت اول : 9۷/۰4/۱۲ تاریخ انتشار نوبت دوم: 9۷/۰4/۲6

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  اسالمشهر سید محسن سادات حسینی

اخطاریه نوبت دوم
ونام خانوادگی:قاسم سواری-فرزند محیبس-اقامتگاه وآدرس:خرمشهر-خیابان  نام 
–خیابان جهان آرا۱۱-روبروی مدرسه فاطمه زهرا- به استحضار می رساند  آرش 
همسرشما خانم حوریه داودپورفرزندعبدالواحدبا داشتن گواهی عدم امکان سازش 
جهت طالق به این دفترخانه مراجعه کرده و خواهان طالق می باشد لذا به شما 
به  طالق  مراحل  انجام  جهت  اخطاریه  ازابالغ  ۷روز  مدت  ظرف  شود  می  اخطار 
دفترخانه مراجعه کنید درغیراینصورت مراتب به دادگاه اعالم و برابرمقررات اقدام 

خواهد شد. 
سردفتر طالق 106خرمشهر

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
در خصوص پرونده اجرائی 9۷۰۰4۲ الف م صادره از شعبه دوماجرای احکام مجتمع 
تورج  آقای  زیان  به  و  اسد  ف  چقاقزانی  فرامرزی  سحرا  خانم  سود  به  اهواز  قضایی 
فرامرزی ف علیمراد دایر برمحکومیت وی بپرداخت مبلغ سیصد عدد سکه تمام بهار 
آزادی .واحداجرای احکام مدنی دادگستری روانسر در نظر دارد مال غیر منقول موصوف 
در زیر را مطابق ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی بفروش برساند.مشخصات مال 
غیرمنقول:یکدستگاه خودرو وانت نیسان با رنگ آبی به شماره انتظامی ۲9-۳9۳ل46 
مدل ۱۳۸۷ بنام آقای تورج فرامرزی چقاقزانی بوده و اتاق تعویض بوده و دارای باربند بر 
روی اتاق بار و الستیکهای 5۰ درصد و کمی خسارات و ضربه روی پهلوی سمت راست 
و درب اتاق بار بوده و کابین راننده فعال سالم می باشد و قیمت خودرو مذکور براساس 
ارزیابی کارشناس مربوطه به مبلغ شانزده میلیون تومان برآورد شده است.۷-مزایده از 
قیمت شانزده میلیون تومان شروع می شود.۸-ساعت و روز و محل مزایده: ۱۳9۷/5/۱۷ 
راست ساعت 9 صبح در محل اجرای احکام حقوقی شهرستان روانسر ضمنا مال توسط 
کارشناسان رسمی ارزیابی شده است.طالبین و خریداران می توانند پنج روزقبل از موعد 
مزایده به این اجرا واقع در روانسر-میدان اورامان دادگستری مراجعه تا ترتیب مالحظه 
آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود.مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هرکس 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شدو برنده مزایده 
مکلف است ۱۰درصد بهای پیشنهادی را فی المجلس بعنوان سپرده به حساب سپرده 
دادگستری تودیع و رسید دریافت و باقیمانده آن را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ 
مزایده به حساب مزبور واریز کند.در صورت عدم پرداخت بقیه ی بهای مال در موعد 
مقرر مطابق ماده ۱۲9 قانون اجرای  احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه  

مزایده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.
مدیر اجرای احکام حقوقی شهرستان روانسر-شکری

آگهی اجرائیه
سیدضیاء  آقای  مدیریت  مهراقتصادبه  لهم:۱-نام:بانک  له/محکوم  محکوم  مشخصات 
اهواز-اهواز- خوزستان-شهرستان  پدر:نشانی:استان  خانوادگی:نام  ایمانی.نام 

خیابان۲4متری جنب کالنتری۱۳. مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم:۱-نام:صالح نام 
خانوادگی:باقالئی نام پدر:ناجی نشانی:استان خوزستان-شهرستان کارون-کوت عبداله-

قلعه چنعان-خیابان4شرقی.۲-نام:کاظم.نام خانوادگی:باقالئی نام پدر:ناجی نشانی:استان 
مشخصات  چنعان-خیابان4شرقی.  عبداله-قلعه  کارون-کوت  خوزستان-شهرستان 
خانوادگی:حقیقی  علیه:نام:وحیدنام  له/محکوم  محکوم  قانونی  مقام  یاقائم  نماینده 
طالقانی- اهواز-اهواز-خیابان  خوزستان-شهرستان  نشانی:استان  علی  پدر:محمد  نام 

مهراقتصادبه  لهم:بانک  له/محکوم  وکیل.محکوم  رابطه:  سعیدصلیح.نوع  دفتروکالت 
مدیریت آقای سیدضیاء ایمانی.محکوم به: بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به 
شماره وشماره دادنامه مربوطه96۰99۷6۱959۰۱۱۱9 خواندگان رابه نحوتضامنی به 
پرداخت مبلغ موردخواسته فوق الذکروخسارات تاخیرتادیه ازتاریخ گواهی عدم پرداخت 
برمبنای نرخ تورم اعالمی ساالنه بانک مرکزی ایران لغایت اجرای دادنامه وهزینه دادرسی 
وحق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی درحق خواهان محکوم می نمایداجرای دادنامه 
منوط به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی پس ازمحاسبه خسارات تاخیرتادیه 
خواهدبود. مدیردفترشعبه۲۱دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز-خشایارنیک مقام 

محل امضاء دادرس ومهردادگاه:علی امیرابراهیمی محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
اجرائیه:۱-ظرف ده روز مفادآنرا بموقع اجرا گذارد)ماده ۳4قانون اجرای احکام مدنی(۲-

ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد۳-مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم 
به ازآن میسر باشد.چنانچه خودرا قادر به اجرای مفاد اجراییه نداندبایدظرف سی روز کلیه 
اموال خودرا شامل تعداد یامقداروقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول،به طور مشروح 
مشتمل برمیزان وجوه نقدی که به هرعنوان نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری 
ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او 
به هرنحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل 
وانتقاالت وهرنوع تغییر دیگردر اموال مذکوراز زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نمایدواال به درخواست محکوم له بازداشت 
می شود)مواد۸و۳قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳94(4-خودداری محکوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فراراز اجرای حکم،حبس تعزیری درجه هفت را 
درپی دارد.)ماده۳4قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ق.م.ا و ماده ۱6قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی۱۳94(5-انتقال مال به دیگری به هر نحوبا انگیزه فراراز ادای دین به 
نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهردومجازات می شود.)ماده۲۱ قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی۱۳94(6-چنانچه صورت اموال پس ازمهلت سی روز ارائه شود 
آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 
توسط محکوم علیه خواهدبود..)تبصره ۱ماده۳قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳94(.

شعبه21دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای حمدی احمدی دارای شماره شناسنامه ۱6۲۲ شماره ملی ۳۷۳۱۰۱۸4۳۸به شرح 
دادخواست به کالسه 9۷۰۱45۸از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه رحمانی به شناسنامه 694 و شماره ملی 
۳۷۳۱۰۰94۳9در تاریخ۱۳9۳/۱/۱در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر:
۱-حمدی احمدی دارای ش ش۱6۲۲ت ت ۱۳54/۷/۱ شماره ملی ۳۷۳۱۰۱۸4۳۸پسر 

متوفی.
 ۳۷۳۱۰۱4۷۰۱ ملی  شماره   ۱۳4۲/۱/۱ ت  ۱۲۲۲ت  ش  ش  احمدی  ۲-مریم 

دخترمتوفی.
۳-نهیه احمدی ش ش ۱5۲۳ت ت ۱۳4۷/۳/۱ شماره ملی ۳۷۳۱۰۱۸454 دخترمتوفی.

 ۳۷۳۱۰۲۰۷۳4 ملی  شماره   ۱۳5۸/9/۱ ت  ت   ۲۰۰۰ ش  ش  احمدی  4-قدری 
دخترمتوفی.

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 باشداز تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 5419 رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

رونوشت حصر وراثت
خانم شاهناز شیخی دارای شماره شناسنامه 6۳6 و شماره ملی ۳۷۳۱46۷۷۱۲ به شرح 
دادخواست به کالسه 9۷۰4۷۰  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان ایوب کیخسروی به شناسنامه ۳ در تاریخ ۱۱/4/۱۳9۷ 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
افراد مشروحه زیر: ۱. شاهناز شیخی دارای ش ش 6۳6 ت ت 6/۸/۱۳5۰و شماره ملی 

۳۷۳۱46۷۷۱۲ همسر متوفی
۲. امید کیخسروی ش ش - ت ت ۲9/۱۰/۱۳۷۲ و شماره ملی ۳۷۲۰44994۷ پسر 

متوفی
۳. مهناز کیخسروی ش ش - ت ت 4/۱۲/۱۳۷۰ و شماره ملی ۳۷۲۰۲9۲۸9 دختر 

متوفی
4. بشرا کیخسروی ش ش - ت ت ۱9/۳/۱۳۷6و شماره ملی ۳۷۲۰۷۳۷454 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 6۱۰4
رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

برگ اجراییه 2/791/96
مشخصات محکوم له حسین با وکالت  جمشید کالری فرزند رستمی به نشانی بابل کاظم 
بیگی والیت ۸ معرفت سه منزل شخصی وکیل بابل خیابان مدرس مجتمع تجاری نیما 

طبقه همکف واحد ۳6 
مشخصات محکوم علیه  حمید پروین فرزند محمدعلی شغل آزاد به نشانی بابل بلوار 
کشاورز پاسداران کوی رسول اکرم رفعت 9 کوچه بن  بست منزل آقای حمید پروین 
به موجب رأی شماره 9۱ تاریخ 9۷/۲/۸شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان بابل 
و رای شماره ۲/۷9۲/96تاریخ 96/9/4شعبه دوم دادگاه عمومی بابل که قطعیت یافته 
است محکوم علیه محکوم است  به پرداخت مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ۱/۳۳۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغی به عنوان حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک ۸۸/۲/۲5لغایت اجرای حکم در حق 

خواهان صادر گردید نیم عشر دولتی 
مدیر دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان بابل 

برگ اجراییه2/791/96
 مشخصات محکوم اهلل حسین رستمی با وکالت جمشید کالری به نشانی محل اقامت 
بابل کاظم بیگی والیت ۸ معرفت سه منزل شخصی وکیل بابل خیابان مدرس مجتمع 
فرزند  قنبری  علیرضا  علیه  محکوم  مشخصات  واحد ۳6  همکف  طبقه  نیما  تجاری 
عباسعلی شغل آزاد به نشانی بابل بلوار کشاورز پاسداران کوی رسول اکرم رفعت 9 کوچه 

بن بست منزل شخصی
 به موجب رای شماره ۱۰4۷ تاریخ 96/۱۲/۱9شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان 
بابل رای شماره ۲/۷9۱/96تاریخ 96/9/4شعبه دوم دادگاه  عمومی بابل که قطعیت یافته 
است محکوم علیه محکوم است پرداخت مبلغ 65 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
۸9۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغی به عنوان حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک ۸۸/۷/۱5-۸۸/5/۱لغایت اجرای حکم در حق 

خواهان  صادر گردید نیم عشر دولتی 
مدیر دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان بابل 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت خانم راضیه جانی دارای شماره شناسنامه ۱۲ به 
شرح دادخواست به کالس ۱۰/۳66/9۷ از این دادگاه درخواست صدور گواهی انحصار 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن نصراهلل پور تیجی  به شناسنامه 6 
-۲۰644۳۲۱6۷در تاریخ9۷/4/۱۳ اقامتگاه دائمی خود بدرود  زندگی گفته ورثه حین 

الفوت  آن مرحوم منحصر است و
۱- راضیه جانی فرزند سبزعلی و سلیمه به شماره شناسنامه ۱۲ متولد ۱۳۳6 محل 

تولد بابل همسر متوفی 
۲-رضا نصراهلل پور تیجی  فرزند حسن و راضیه به شماره شناسنامه ۱۰۳9 متولد ۱۳6۱ 

محل تولد بابل پسر متوفی
۳- علی نصراهلل پور تیجی  فرزند حسن و راضیه به شماره شناسنامه 5۰96 متولد ۱۳66 

محل تولد بابل فرزند متوفی 
4-معصومه نصراهلل پورتیجی  فرزند حسن و راضیه به شماره شناسنامه ۲۷4۳ متولد 

۱۳59 محل تولد بابل فرزند متوفی 
5-نجیبه نوروزی تیجی  فرزند عباس مشهد یه ننه به شماره شناسنامه ۱4۱ متولد 

۱۳۰۳ محل تولد بابل مادر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
قاضی شعبه دهم شورای حل اختالف شهرستان بابل

مفقودی
سندکمپانی ال نود مدل9۳رنگ سفید شماره  پالک 65۳ص 96 ایران۸۲ش موتور 
D۲۸۰۱۳۷ش شاسیNAPLSRALDE۱۲۱۷۰4۰ مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد 
بابل 

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم همکاری همه 
قوا، نهادها و رسانه ها با دولت و همچنین همت 
مضاعف و تالش جهادگونه توسط دستگاه های 
اجرایی، از رسیدگی ویژه به پرونده های مربوط 

به ارز و سکه و واردات خودرو و موبایل خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، آملی الریجانی 
با اشاره به موضوع مهم مقابله با فساد در کشور، 
های  دستگاه  به  جمهوری  رئیس  اخیر  دستور 
واردات  به  مربوط  تخلفات  زمینه  در  اجرایی 
خودرو و درخواست او از قوه قضاییه برای برخورد 
با متخلفان را مثبت ارزیابی کرد و در عین حال 
گفت: ذکر این نکته الزم است که دستگاه قضایی 
از مدت ها قبل توسط سازمان بازرسی کل کشور 
به این موضوع ورود کرده بود. سازمان بازرسی 
دادستانی  به  را  پرونده  این  جرم،  اعالم  ضمن 
ارجاع داده بود و دادستانی تهران نیز در روزهای 

اخیر، اقداماتی را در این زمینه صورت داده است.
اقدامات  برخی  به  اشاره  با  قضاییه  قوه  رئیس 
قضایی صورت گرفته در این مورد تصریح کرد: در 
جریان تحقیقات صورت گرفته، برخی از مدیران 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  مسئوالن  و 

با این پرونده، ممنوع الخروج، احضار  در ارتباط 
و بازجویی شده اند و بررسی ها همچنان ادامه 
دارد. عالوه بر این، مدیران برخی شرکت های 
واردکننده خودرو احضار شده اند و پرونده آنان نیز 

در مرحله تحقیقات است. 

در خصوص شرکت هایی که با ارز دولتی اقدام به 
واردات گوشی تلفن همراه کرده بودند نیز برخی 
مدیران این شرکت ها احضار شده اند و تحقیقات 
ادامه دارد. آملی الریجانی با بیان اینکه در پرونده 
واردات موبایل با ارز دولتی مسلم شده است که 
برخی  به وجود  اند،  بوده  فاکتورها جعلی  برخی 
تناقضات در موضوع تخلفات واردات خودرو اشاره 
کرد و افزود: در این زمینه تناقض های عجیبی 
میان اظهارات دستگاه های اجرایی وجود دارد. از 
یک طرف، وزارت صنعت مدعی است که ثبت 
سفارشی صورت نگرفته و از سوی دیگر، گمرک 
می گوید ما بدون ثبت سفارش مجوز واردات نمی 
دهیم و همه می دانند که واردات خودروها صورت 
گرفته. این تناقض ها نشان می دهد که مشکلی 
در روند واردات این تعداد خودرو وجود داشته و 
دستگاه قضایی مشغول بررسی این موضوع است.

رییس قوه قضاییه خبر داد:

ممنوع الخروجی برخی مسئوالن وزارت صنعت و معدن
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فرماندار ویژه شهرستان کرج ابالغ کرد:

 تشکیل کمیته ویژه ارزیابی و نظارت
 بر مصرف قبوض ادارات

فرماندار ویژه شهرستان کرج از تشکیل کمیته ویژه ارزیابی و نظارت بر عملکرد 
قبوض ادارات در سطح شهرستان کرج خبر داد.

به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی معاونت استانداری البرز و  فرمانداری 
ویژه شهرستان کرج؛» مهندس سیروس شفقی« با اعالم این خبر گفت: بدنبال 
مصوبه جلسه اخیر هیات دولت درخصوص کاهش میزان منابع و مصارف حامل 
های انرژی در ادارات و سازمان های دولتی و تاکیدات استاندار در این رابطه، 
کمیته ویژه ای بمنظور ارزیابی و نظارت بر عملکرد مصرف حامل های انرژی در 

سطح شهرستان کرج تشکیل می شود.
وی افزود: در این کمیته که متشکل از بازرسان ویژه فرمانداری کرج است، 
میزان مصرف آب، برق، گاز، تلفن و مخابرات مطابق با سقف شاخص های 
کشوری رصد و بررسی خواهد شد. فرماندار کرج ضمن اشاره به تاکیدات رییس 
جمهوری مبنی بر برخورد جدی با اسراف گران تصریح کرد: هدف اصلی ما در 
اجرای این طرح، نه مچ گیری بلکه پیشگیری است و البته اگر در جریان پایش 
ها با عبور از حدود تعیین شده و افزایش میزان مصارف حامل های انرژی بیش 

از مصارف قبل مواجه شویم با خاطیان امر برخورد جدی خواهد شد. 

استاندار اصفهان:

آب مورد نیاز توسعه سبا از زاینده رود تأمین نمی شود

بهادری - اصفهان: دکتر مهرعلیزاده در صفحات خود در شبکه های 
اجتماعی در پاسخ به دغدغۀ شهروندان دربارۀ مسائل کم آبی استان اصفهان 
و افتتاح پروژۀ توســــعۀ فـــوالد سبا گفــت: پساب خطوط تولید مجتمع 
سبا و شرکت ذوب آهن اصفهان، پس از تصفیه در تصفیه خانه های به روز، در 
خطوط تولید بازچرخانی میشود و در مجتمع فوالد سبا نیز از این آب استفاده 
میشود. به عبارت دیگر، آب موردنیاز طرح توسعۀ مجتمع فوالد سبا که به 
تازگی به بهره برداری رسیده، از محل تصفیه و بازچرخانی پساب صنعتی تأمین 

شده و از رودخانه زاینده رود تأمین نمی شود.
محسن مهرعلیزاده با اشاره به اهمیت صنایع به عنوان سرمایۀ ملی و اشتغالزا 
برای چندین هزار نفر نوشت: آب تخصیصی به صنایع کاهش زیادی پیدا کرده 
و آنها موظف به صرفه جویی و تغییر روش های مصرف و همچنین بازچرخانی 
آب و استفاده از پساب شده اند و طی ماه های اخیر، منبع آب جدیدی به این 
حوزه اضافه نشده و بهره برداری از همین طرح های توسعۀ فوالد، خود گواه 
همکاری صنایع درخصوص کاهش مصرف آب و استفاده از روشهای جایگزین 
است. استاندار اصفهان در ادامه اذعان کرد: حدود 9 ماه است که بنده افتخار 
خدمتگزاری به مردم اصفهان را پیدا کرده ام. روزی که من آمدم، زاینده رود، 
این نگین و سرمایه طبیعی اصفهان، ماه ها بود که خشک شده بود. میزان آب 
پشت سد زاینده رود به صورت بی سابقه ای کم بود و هست و من کامال متوجه 
تبعات این قضیه هستم و بیشترین زمانم را صرف حل این مشکل کرده ام؛ ولی 
آنچه مهم است این است که با یک نگاه منصفانه باید گفت مشکل آب زاینده 
رود یک شبه به وجود نیامده که یک شبه نیز حل شود. بنده تمام تالشم را 
انجام میدهم و از مردم عزیز نیز تقاضا دارم با صبر و بردباری و البته همکاری 
در مصرف بهینۀ آب خانگی، صنعتی و کشاورزی، به بنده و همکاران در این 

حوزه کمک کنند.

آبفای جنوب غربی استان تهران برگزار کرد؛

نشست مدیریت و ایجاد فرهنگ 
مصرف بهینه آب 

با هدف مدیریت و ایجاد فرهنگ مصرف بهینه آب 
شرب نشست یک روزه مدیران آبفا با ائمه جمعه و 
جماعات و معتمدین شهرستان بهارستان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفای جنوبغربی استان 
تهران در این نشست یک روزه که طی روز پنج شنبه 
و بنا به درخواست و صالحدید مدیر عامل این شرکت 
در سالن اجتماعات آبفای شهر گلستان برگزار گردید 
، موضوعات کمی و کیفی، میزان و منابع استحصال 
و تولید و توزیع آب آشامیدنی و همچنین تهدیدات 
ناشی از مصارف غیر ضرور و عدم رعایت الگوی مصرف 
توسط برخی از شهروندان و مشترکین مورد بحث و 

بررسی قرار گرفت. 
در این برنامه که با حضور ائمه جمعه شهرهای گلستان 
و نسیم شهر و ائمه جماعات مساجد محور شهرها و 
شهرکهای تابعه و معتمدین این شهرها برگزار شد ، 
ضمن بازدید میدانی از مخازن و تاسیسات شهرهای 
گلستان ، نسیم شهر و صالحیه و دستگاههای RO)آب 
شیرین کن( مستقر در این مخازن و همچنین تشریح 
منابع و میزان آب تامین شده و میزان مصرف آب در 
شهرستان ، ضمن اعالم پیام مدیر عامل شرکت آبفای 
جنوبغربی موضوع مدیریت مصرف ، پرهیز از مصارف 
غیر ضرور و تهدیدات و مشکالت مصارف بی رویه 
توسط برخی از شهروندان و مشترکین مورد تاکید 

قرار گرفت. 
در بخشی از این پیام که در جمع حاضرین اعالم شد 
آمده است تمام سعی و تالش ما در جهت تغییر شیوه 
و مدیریت مصرف آب است ولی مخالف وحشت آفرینی 
و ایجاد هراس در مورد محدودیت منابع آب شرب می 
باشیم . لذا اعالم می کنیم که شهروند محترم آب برای 
ادامه  و  بهداشت  مصرف است و ضمانت سالمت و 
حیات منوط به وجود آب است . لطفاً آب را مصرف 
کنیم ولی اسراف نکنیم . و با حذف مصرف غیر اصولی 
موجب ایجاد فرهنگ صحیح و درست آب آشامیدنی 

در خانواده ها و جامعه باشیم.  
در پایان این مراسم حجه االسالم نورپور امام جمعه 
محترم شهر گلستان نیز ضمن تقدیر و تشکر از خدمات 
و زحمات صورت گرفته  و امکانات ایجاد شده و تاکید 
بر تبلیغات الزم در مساجد و منابر توسط ائمه جماعات 
شهرها و شهرکهای تابعه در خصوص مصرف بهینه آب 
آشامیدنی، موضوع اسراف و تبذیر و مصرف بی رویه 
تمامی نعمات الهی مخصوصاً آب را که مایع حیات بشر 
و تمامی مخلوقات عالم است مذموم دانست و اتکاال 
به آیات نورانی وحی و روایات اهل بیت علیهم السالم 

اسراف را نمونه بارز فعل حرام ذکر کرد.

خبرخبر

اجتماعی  تامین  مدیرکل  کردستان:  کرمی- 
تامین  کردستان جمعیت تحت پوشش خدمات 
را  6۲۳ هزار و ۳56  اجتماعی استان کردستان 
نفر عنوان کرد و گفت: حدود 4۰ درصد از مردم 
سازمان  این  خدمات  پوشش  تحت  کردستان 
با  خبری  نشست  در  قریشی  صالح  هستند. 
شهری  جمعیت  از  درصد  استان 55  خبرنگاران 
استان را بهره مندان از خدمات این سازمان عنوان 
کرد و افزود: از مجموع بیمه شدگان استان را ۱۰4 
هزار و 6۱6 نفر بیمه شدگان اجباری، 95 هزار و 
۷49 نفر بیمه شده خاص، ۲ هزار و ۲۱۲ نفر بیمه 
شده توافقی و ۲۰5 هزار و 9۲۲ نفر هم بیمه شده 
اصلی هستند. وی نسبت پشتیبان را در کردستان 
عدد 6/6 اعالم کرد و گفت: تعداد مستمری بگیران 
بیمه  بگیران  تعداد مقرری  و  نفر  استان ۳۱۰۳۱ 

بیکاری در کردستان ۳۳45 نفر می باشد.
وی تعداد کارگاه های فعال استان را ۱5 هزار و 

۷۸5 واحد عنوان کرد و گفت: در سه ماهه نخست 
امسال هم 4۱4 کارگاه جدید شناسایی، بیمه و به 

کارگاه های استان اضافه شده است.

با هدف اصلی  این سازمان  اینکه  بیان  با  قریشی 
و مولد جامعه  نیروی کار  از  و پشتبیانی  صیانت 
ارائه  با  و  مختلف  حوزه های  در  را  خود  خدمات 

۱۸ نوع خدمت پشتیبانی کرده است، اظهار کرد: 
سازمان اعتقاد کامل به ارتباط سه ضلع سازمان، 
بیمه شده و کارفرما دارد اگر نتوانیم این سه ضلع 
را با هماهنگ کنیم در ارائه خدمات دچار مشکل 
خواهیم شد بنابراین در حال حاضر این سازمان در 
۱۰ شعبه رسمی، ۳ واحد کارگزاری و چهار واحد 

اقماری در استان خدمت رسانی می کند.
وی از اخذ مجوز برای ایجاد کارگزاری در شهرستان 
های قروه، بیجار، مریوان و کامیاران و مکان یابی 
برای این شعبات خبر داد و افزود: در طول سال 
گذشته 4۷۷ میلیاردو ۷۸۲ میلیون تومان تعهدات 
پرداخت  که  بوده  استان  مدت  وکوتاه  بلندمدت 
کردستان  اجتماعی  تامین  مدیرکل  است.  شده 
افراد  به حساب  که  تعهداتی  میزان  اظهارداشت: 
تحت پوشش سازمان دراستان واریز شده در سال 
گذشته نسبت به مدت مشابه درسال ماقبل آن 

۲۳.۷ درصد رشد داشته است.

مدیرکل تامین اجتماعی کردستان خبر داد:

40 درصد مردم استان تحت پوشش خدمات تامین اجتماعی

 افزایش جایگاه خوزستان با اجرای پروژه های 
صنعت برق

شتاب اشتغال زایی روستایی با مشارکت بنیاد برکت 

وحیدی فر-اهواز: استاندار خوزستان در جلسه 
ی بررسی مسائل و چالش های پیمانکاران شرکت 
برق منطقه ای خوزستان گفت: برق خوزستان به 
لحاظ جایگاه ویژه این استان در تولید ناخالص 
ملی کشور و شرایط اقلیمی باید از لحاظ کیفیت و 

پایداری به باالترین سطح ممکن برسد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه 
ای خوزستان، غالمرضا شریعتی بعد از شنیدن 
صحبت ها و چالش های برخی از پیمانکاران )بحث 
تعدیل نرخ ارز برای قراردادهای جاری و آتی، بحث 
تخصیص ارز، تسریع در نقدینگی و ..(، اظهار کرد: 
این  اجرایی  ارزشمند  های  سرمایه  پیمانکارن 
مملکت هستند و در حد توان پیگیر رفع مشکالت 

شما در استان و مرکز خواهم بود.
وی ادامه داد: اداره کشور نیازمند برطرف کردن 
تفکری که  از  باید  و  است  پیمانکاران  مشکالت 
می  ایجاد  فاصله  پیمانکاران  و  ها  سازمان  بین 
کند و مشکل این نیروهای توانمند را تنها مشکل 

خودشان می داند فاصله بگیریم.
استاندار خوزستان با اعالم آمادگی برای رفع چالش 
های پیمانکارن، بیان کرد: الزم است که کارفرمایان 
و ذینفعان از هم حمایت کنند و در کنار هم باشند 
تا کار به نتیجه برسد، نباید به زیان پیمانکاران 
راضی باشیم بلکه باید کاری کنیم تا تقویت شوند.

شریعتی اضافه کرد: برق زیرساخت اصلی همه امور 

است و نباید در اجرای پروژه های آن خللی وارد 
شود، باید برق استان خوزستان که نقش عمده ای 
در تولید ناخالص ملی کشور دارد از لحاظ کیفیت 

در صدر و باالترین نقطه ی ممکن باشد.
وی با بیان اینکه قبال نیز چنین مشکالت اقتصادی 
برای کشور به وجود آمده بود و به سالمت از آن 
عبور کرده ایم، تصریح کرد: با رعایت حقوق دولت و 
حفظ بیت المال مسائل پیمانکاران را پیگیری کرده 
و آنها را با دستگاه های نظارتی و اجرایی در استان و 
مرکز در میان می گذارم تا با رفع این موانع در کنار 

هم برای عمران و آبادانی خوزستان تالش کنیم.
 مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان نیز در 
این جلسه بیان کرد: این جلسه رویه ی جدیدی 
است که طرفین قرار داد در یک فضای صمیمی و 
رو در رو با حضور عامل سوم )استاندار خوزستان( 
مسائل را حل کنند و به شرایط قطع همکاری 

نرسند.
محمود دشت بزرگ با بیان آنکه عمده مسائل 
شرایط  مانند  بیرونی  عوامل  از  ناشی  موجود 
اقتصادی و تغییر نرخ ارز است، تصریح کرد: فرصتی 
دست داده تا از بروکراسی زمان بر اداری فاصله 
بگیریم و موانع و چالش هایی که در حوزه نرخ 
ارز، تعدیل قراردادها و همکاری در حوزه سازمان 
های درون استانی است را با کمک استاندار برطرف 

کنیم و پروژه ها را با سرعت بیشتری جلو ببریم.

 با مشارکت بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی 
اشتغال زایی  روند  امام)ره(،  حضرت  فرمان 

اجتماع محور روستایی شتاب گرفت. 
براساس تفاهم نامه ی منعقدشده بین بنیاد برکت 
وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 
و بانک قرض الحسنه ی مهر ایران، بالغ بر ۱5۰ 
طرح های  به  قرض الحسنه  وام  تومان  میلیارد 
اشتغال زایی اجتماع محور بنیاد برکت در روستاها 

و مناطق محروم اختصاص یافته است. 
امام)ره(  فرمان حضرت  اجرایی  ستاد  رویکرد 
اقتصادی،  توانمندسازی  و  اشتغال  حوزه ی  در 
نگاهی سیستماتیک به ویژه در مناطق محروم، 
کم تر توسعه یافته و روستایی است تا منابع، منجر 
به تولید، ایجاد اشتغال و درآمد پایدار شود. این 
ستاد با توجه به دغدغه های مقام معظم رهبری 
توجه  مقاومتی،  اقتصاد  و  اشتغال  حوزه ی  در 
ویژه ای به این موضوع دارد و تمرکز خود را روی 
این حوزه قرار داده است تا نتیجه ی فعالیت ها به 
اشتغال پایدار در مناطق محروم و روستاها منجر 

شود. 
در همین راستا، بنیاد برکت به نمایندگی از 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( از حدود ۲ 
سال قبل مطالعاتی را انجام داده و به چارچوبی 
از حیث منابع و بحث نظری رسیده است و امروز 
در کنار الگوهای مشارکتی در بنیاد برکت، شاهد 

عملیاتی شدن الگوی مشارکتی در جوامع محلی 
به ویژه در روستاها و مناطق محروم در زمینه ی 

ایجاد اشتغال پایدار هستیم. 
مدیرعامل بنیاد برکت، عملیاتی شدن طرح های 
»آسمان« و »آفتاب« را در همین راستا توصیف 
کرده و می گوید: باید بتوانیم مشارکت جوامع 
محلی را با اجرای این طرح ها جلب کنیم و با 
با  و  اجتماعی مردم  و  اقتصادی  توانمندسازی 
در  منطقه  هر  اقتصادی  مزیت های  شناسایی 
به  را  بازاریابی  و  توزیع  تولید،  جامعه ی هدف، 

شکل یک زنجیره ی کامل داشته باشیم. 
فوق  تفاهم نامه ی  دریافتی،  گزارش های  بنابر 
هامون،  نهبندان،  شهرستان های  در  تاکنون 
و  است  شده  اجرایی  راور  و  تکاب  سرخس، 
متقاضیان دارای شرایط در حوزه های مشاغل 
اجتماع محور روستایی و خانگی مانند پرورش 
تولید  خیاطی،  کارگاه  قالی بافی،  سبک،  دام 
پوشاک و پارچه بافی از تسهیالت قرض الحسنه 
تاکنون  گزارش  این  براساس  بهره مند شده اند. 
تعداد 4۳5 نفر در زمینه ی قالی بافی، 4۲۰ نفر 
در  نفر   ۱4۰ سبک،  دام  پرورش  حوزه ی  در 
عرصه ی پارچه بافی و ۷۰ نفر برای تجهیز کارگاه 
خیاطی و تولید پوشاک در شهرستان های مذکور 
بنیاد  از تسهیالت قرض الحسنه ی اشتغال زایی 

برکت استفاده کرده اند. 

آگهی مزایده 
در پرونده کالسه 9۷۰۰۳۷ اجرا آگهی مزایده نوبت اول به حکایت پرونده کالسه 
-9۷۰۰۳5-9۷۰۰۳9-9۷۰۰4۱-9۷۰۱۱4-۷۰۱6۲ پرونده های  9۷۰۰۳۷و 

عمومی  دادگاه  مدنی  احکام  9۷۰۱44اجرای   -9۷۰۱46-9۷۰۰4۰  --9۷۰۰۳۸
سرخرود محکوم علیه شرکت صنایع غذایی نوژمحکوم است  به پرداخت ۲۷5۲4۸۲۳ 
و  بیمه  لیست  ارسال  و  مبلغ ۱۳5۰۰۰۰۰ریال  و  مشایی  پور  در حق حاجی  ریال 
پرداخت مبلغ54۸۷۳65۳ ریال و پرداخت نیم عشر و پرداخت لیست بیمه96.9.۱ 
لغایت 96.۱۰.9و لیست بیمه از تاریخ۸۷.۱۱.۱ لغایت 96.۱۰.9در حق محکوم لها 
ابراهیم گرامی پور و غیره با توجه به توقیف مال لذا نظر به انجام مراحل کارشناسی 
مال توقیفی از طریق مزایده در تاریخ9۷.5.۸ ساعت 9 الی ۱۰ صبح در اجرای احکام 
دادگاه عمومی بخش سرخرود و در صورت نیاز در محل مورد نظر به فروش می رسد 
متقاضیان شرکت در مزایده می توانند حداقل 5 روز قبل از تاریخ مزایده جهت کسب 
اطالعات بیشتر به دفتر اجرا مراجعه نمایند مزایده از قیمت پایه شروع و کسانی که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده خواهد شد و همچنین ۱۰ درصد مبلغ 
اعالمی آن فی المجلس  برابر ماده ۱۲9 قانون مذکور و مابقی آن ظرف مدت یک 
ماه اخذ خواهد شد یک هفته پس از برگزاری مزایده و عدم وصول اعتراض به آن 
بیش از پرداختن کامل مبلغ پیشنهادی انتقال اموال صورت خواهد گرفت و چنانچه 
برنده مزایده باقی مانده بهای اموال را ظرف مدت یک ماه تعیین شده نپردازد سپرده 
او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد پرونده کالسه 9۷۰۰۳۷در 
لف-9۷۰۰۳۸-9۷۰۰۳5-9۷۰۰۳9-9۷۰۰4۱-9۷۰۱۱4--9۷۰۱46-9۷۰۰4۰-

نوژ دستگاه های  واقع در سرخرود گلستان شرقی شرکت  توقیفی  9۷۰۱44اموال  
مورد ارزیتابی  طبق صورتجلسه توقیف اموال مورخه9۷.۲.۲ اجرائیات یک دستگاه 
فرمینگ تمام استیل ساخت شرکت فروزان قطعه سپاهان با متعلقات جهت تولید 
کباب لقمه همبرگر انواع ناگت و فالفل با در نظر گرفتن قیمت روز و جمیع جوامع 
موثر در کارشناسی و ارزش پایه 55۰۰۰۰۰۰۰ریال یک دستگاه چرخ گوشت بزرگ 
گریندر  میکسر  پایه 4۰۰۰۰۰۰۰۰ریال یک دستگاه  ارزش  به  متعلقات  با  صنعتی 
همراه با باالبر و متعلقات 4۰۰۰۰۰۰۰۰ریال یک دستگاه پرینتر صنعتی به ارزش 

پایه۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال توپال 
 منشی اجرای احکام مدنی دادگاه سرخرود

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم پروانه محمدی نوره دارای شماره شناسنامه ۱۸۸5 شماره ملی ۳۷۳۰۸۳۱۸۲۸به 
شرح دادخواست به کالسه 9۷۰454از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان معصومه احمدی نورهبه شناسنامه ۲۸و شماره ملی 
۳۷۲۰۸۱۳۲۲۳در تاریخ۱۳94/۱۱/۲4در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر:
۳۷۳۲6۷۷4۷۸پسر  ملی  ۱۳۲۱/۷/5شماره  ت  ش۲۱ت  ش  نوره  محمدی  ۱-عزت 

متوفی.
۲-ایوب محمدی ش ش4۲ت ت ۱۳۲۳/۸/5 شماره ملی ۳۷۳۲6۸۱۷۳6پسر متوفی.
۳-احمد احمدی ش ش۱۰ ت ت ۱۳۲6/5/5 شماره ملی ۳۷۳۲6۸6۷44پسر متوفی.

 ۳۷۳۰۸۲۲5۱9 ملی  شماره   ۱۳۱9/6/۳ ت  ش96۰ت  ش  نوره  محمدی  4-آمنه 
دخترمتوفی.

ملی ۳۷۳۰۸۲4۳5۱  نوره ش ش۱۱45ت ت ۱۳۳۲/۲/۱ شماره  محمدی  5-عایشه 
دخترمتوفی.

ملی ۳۷۳۰۸۳۱۸۲۸  شماره   ۱۳4۲/۸/۱ ت  ش۱۸۸5ت  ش  نوره  محمدی  6-پروانه 
دخترمتوفی.

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 باشداز تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 6088 رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانمماریه توریوریدارای شماره شناسنامه ۱4۲۲ شماره ملی ۳۷۳۱4۳۰69۱به شرح 
دادخواست به کالسه ۸/9۷۰۲45از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
ملی  به شناسنامه ۷6۱و شماره  توریوری  احمد  داده که شادروان  توضیح  و چنین 
۳۷۳۱4۲4۰۱۰در تاریخ ۱۳94/۱۲/۱در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر:
 ۳۷۳۱4۳۰6۸۱ ملی  شماره   ۱۳۳6/۳/۱ ت  ت   ۱4۲۱ ش  ش  افتخارنیا  ۱-ابراهیم 

پسرمتوفی.
۲-محمد شریف شریفی زاده ش ش ۱4۲۳ ت ت ۱۳4۱/۸/۱ شماره ملی ۳۷۳۱4۳۰۷۰۳ 

پسر متوفی.
افتخارنیا ش ش 5 ت ت ۱۳46/۱/۸ شماره ملی ۳۷۳۲۸۱5۷۷۳ پسر  ۳-اسماعیل 

متوفی.
پسر  ملی ۳۷۳۲۸۱۷5۲۰  توریوری ش ش ۷ ت ت ۱۳49/۱/6 شماره  4-میکاییل 

متوفی.
5-اجالل افتخارنیا ش ش 9۷5۸ ت ت ۱۳5۱/۷/۱ شماره ملی ۳۷۳۰4۸۳۸۷۰ پسر 

متوفی.
 ۳۷۳۱4۳۰69۱ ملی  شماره   ۱۳۳۸/5/6 ت  ت   ۱4۲۲ ش  ش  توریوری  6-ماریه 

دخترمتوفی.
۷-آلتون توریوری ش ش ۱۷۱5 ت ت ۱۳45/۱۲/۱۰ شماره ملی ۳۷۳۱4۳۳6۳۱ دختر 

متوفی.
۸-خاتون افتخارنیا ش ش 9۷59 ت ت ۱۳5۳/6/۳۰ شماره ملی ۳۷۳۰4۸۳۸۸9 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 باشداز تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 6095 رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

آگهی
شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شهرستان آمل

پرونده کالسه 94۰99۸۱۲۱۲5۰۰۱۲۷ شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شهرستان آمل 
دادنامه شماره 94۰99۷۱۲۱۱9۰۰۳۸۳

شاکی: گزارش کالنتری ۱۱ انتظامی شهرستان آمل به نشانی شهرستان آمل کالنتری 
۱۱

متهم:  آقای یاسر حیدری زاده فرزند علی به نشانی شهرستان آمل – پایین بازار جنب 
امامزاده قاسم منزل پدری

اتهام: خرید و نگهداری میزان یک گرم و پنجاه سانتی گرم حشیش
رای دادگاه

به موجب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان آمل آقای یاسر 
حیدری زاده فرزند علی، متولد ۱۳5۸، متاهل، فاقد سابقه کیفری در این پرونده متهم 
است به خرید و نگهداری یک گرم و پنجاه سانت حشیش، دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده، گزارش تنظیمی از مرجع محترم انتظامی، کشف مواد مخدر از متهم و برگ 
توزین تنظیمی ضم پرونده، دفاعیات متهم در دادسرا و دادگاه، بزه انتسابی به متهم را به 
استناد بند یک از ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۷6 با اصالحیه سال ۸9 
محرز دانسته، متهم موصوف را به پرداخت مبلغ یکصدوپنجاه هزار ریال جریمه نقدی در 
حق دولت و تحمل دو ضربه شالق و ضبط مواد مخدر مکشوفه به نفع دولت محکوم می 

نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. م الف - ۱94۸
رئیس دادگاه انقالب آمل – مرتضی مهدوی

دادنامه
پرونده کالسه 94۰99۸۱۲۲۸9۰۰۰۱۰ شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شهرستان آمل 

تصمیم نهایی شماره 94۰99۷۱۲۱۱9۰۱5۳۳
متهم 

آقای محسن روستایی فرزند علی به نشانی شیراز مرودشت بخش کام فیروز شمالی 
روستای خانی من

اتهام: نگهداری و مالکیت مواد مخدر
رای دادگاه

به موجب کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان محمودآباد، آقای 
محسن روستایی فرزند علی متولد ۱۳۷۱ متاهل فاقد سابقه کیفری، در این پرونده متهم 
است به نگهداری مواد مخدر از نوع گراس به میزان پنجاه و چهار سانت دادگاه با توجه 
به محتویات پرونده، گزارش تنظیمی از مرجع محترم انتظامی کشف مواد مخدر از متهم 
و برگ توزین تنظیمی ضم پرونده دفاعیات متهم در دادسرا بزه انتسابی به متهم را به 
استناد بند یک از ماده 5 از قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۷6 با اصالحیه سال 
۸9 محرز دانسته، متهم موصوف را به پرداخت یک میلیون ریال جریمه نقدی در حق 
دولت و تحمل پنج ضربه شالق و ضبط مواد مخدر مکشوفه به نفع دولت محکوم می 
نماید. رای صادره غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در دادگاه 
صادرکننده رای و سپس ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم 

تجدیدنظر استان مازندران می باشد. م الف – ۱946
رئیس شعبه دادگاه انقالب اسالمی شهرستان آمل – مرتضی مهدوی

آگهی
دادگستری کل استان مازندران

بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای مهدی صالحی فعال مجهول المکان ابالغ می 
شود.شکایت علیه شما دائر بر تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زارعی و باغها ، دادنامه 
شماره 9۷۰99۷۱۲9۳۸۰۰4۰5در پرونده کالسه 96۰۷۲4متهم از اتهام تغییر کاربری 
اراضی زراعی وباغها قلع و قمع بنا احداثی به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی درجه 
هشت محکوم می گردد.رای صادره غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی دراین شعبه و سپس ظرف همین مهلت قابل تجدید نظر خواهی در مرکز 

استان میباشد.
مدیر دفتر شعبه 101دادگاه کیفری 2 شهرستان جویبار- سید کاظم مهدیزاده

دادنامه
پرونده کالسه 95۰99۸۱۲۱۳۲۰۱۲۷۲ شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شهرستان آمل 

تصمیم نهایی شماره 9۷۰99۷۱۲۱۱9۰۰۲59
متهم: 

آقای مهدی پورحداد فرزند احمدی به نشانی مازندران – آمل خ طالب آملی کوچه مرمر 
کوچه شهدای گمنام دو جنب حمام نیما منزل پدری

اتهام: نگهداری و مالکیت مواد مخدر
رای دادگاه: به موجب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان آمل 
آقای مهدی پورحداد فرزند احمد، متولد ۱۳6۷، متاهل و فاقد سابقه کیفری در این 
پرونده متهم است به استعمال مواد مخدر از نوع تریاک و نگهداری تریاک به میزان یک 
گرم و نود سانت، دادگاه با توجه به محتویات پرونده، گزارش تنظیمی از مرجع محترم 
انتظامی، کشف مواد مخدر از متهم و برگ توزین تنظیمی ضم پرونده، اقرار صریح متهم 
در مرجع انتظامی و دادسرا، بزه انتسابی به متهم را به استناد بند یک از ماده 5 و ۱9 
از قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۷6 با اصالحیه سال ۱۳۸9 محرز دانسته؛ 
با رعایت ماده ۱۳4 از قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳9۲ و ماده 4۰6 از قانون آیین 
دادرسی کیفری متهم موصوف را در خصوص استعمال تریاک به پرداخت مبلغ پنج 
میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت و تحمل هفتاد و چهار ضربه شالق و در خصوص 
نگهداری تریاک به پرداخت مبلغ یکصد و بیست هزار ریال جریمه نقدی در حق دولت 
و تحمل دو ضربه شالق و ضبط مواد مخدر مکشوفه به نفع دولت محکوم می نماید. رای 
صادره غیابی ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده 
رای و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان مازندران می 

باشد. م الف – ۱94۷
رئیس دادگاه انقالب اسالمی شهرستان آمل – مرتضی مهدوی

آگهی مزایده مال غیرمنقول نوبت دوم 
اجرای احکام مدنی دادگستری بابل در نظر دارد جهت وصول محکوم به و هزینه اجرائی 
در پرونده اجرائی کالسه 9۷۰۰99 یک قطعه زمین شالیزاری دارای پالک ثبتی ۳۰۰۸ 
فرعی از راه 5۲ اصلی بخش ۱۱ بابل بمساحت ۳96۰ مترمربع متعلق به محکوم علیه 
اقای مهدی فالح واقع در بابل مرزون آباد روستای درویش خیل انتهای خیابان امام 
حسین جنب دامداری اقای اکبریان را در روز چهارشنبه تاریخ 5/۱۰ /9۷ساعت ۱۰ صبح 
در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری بابل از طریق مزایده بفروش برساند. کارشناس 
قیمت کل زمین فوق را بمبلغ ۰۰۰/ ۰۰ / 96۰ / ۳ریال تعیین نموده است که مزایده 
از قیمت پایه اعالم شده کارشناس شروع و به باالترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد 
شد. برنده مزایده ده درصد مبلغ را في المجلس و باقیمانده را باید ظرف یکماه پس از 
مزایده پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت و یا انصراف از مزایده ده درصد اخذ شده 
در حق دولت ضبط خواهد شد کلیۀ هزینه های نقل و انتقال سند بعهده خریدار است. 

مدیر شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری بابل - ولی اله اصغری آردی

آگهی احضار متهم 
و ابالغ وقت دادرسی به موجب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب نور 
بدین وسیله به آقای سعید نوروزی فرزند ذبیح اله فعال مجهول المکان در پرونده کالسه 
9۷۰۳45 که به اتهام استفاده غیر از مجاز از برق شکایت شرکت توزیع نیروی برق غرب 
مازندران تحت تعقیب می باشد ابالغ می شود برای روز سه شنبه 9۷/5/۳۰ ساعت ۱۰ 
صبح دادگاه حاضر شوید از اتهام منتسبه در پرونده کالسه فوق از خود دفاع نمایند در 
صورت عدم حضور دادگاه غیابا  به اتهام شما رسیدگی و تصمیم مقتضی صادر خواهد 

رئیس شعبه 102 کیفری 2نور خسرو نوائیاننمود م. الف 9۷/۳۳۳

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 خانم ثریا سعیدی یوسفی فرزند نصرت به شرح درخواستی که به شماره 9۷۰۲۷4 
این شعبه ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته 
که شادروان محمد سعیدی یوسفی فرزند رمضان به شماره شناسنامه ۳9۸4 صادره از 
تاکستان در تاریخ 9۷/4/۱۲ در اقامتگاه دائمی خود شهرستان نور فوت نموده و ورثه/ 

وارث حین الفوت وی عبارتند از/ عبارتست  از:
 ۱_ ثریا سعیدی یوسفی فرزند نصرت شماره شناسنامه 4۰۱4 صادره از ضیاءآباد همسر 

متوفی 
۲_مختار سعیدی یوسفی فرزند محمد شماره شناسنامه 59۳۱ صادره از ضیاءآباد پسر 

متوفی 
۳_ حسین سعیدی یوسفی فرزند محمد شماره شناسنامه 4۳۰5 صادره از تهران پسر 

متوفی
4_ رضا سعیدی یوسفی فرزند محمد شماره شناسنامه ۸۳۳۰ صادره از تهران پسر 

متوفی
 5_ بتول سعیدی یوسفی فرزند محمد به شماره شناسنامه 6464 صادره از ضیاآباد 

دختر متوفی 
6_مهناز سعیدی یوسفی فرزند محمد شماره شناسنامه ۳۱6۸ صادره از تهران دختر 

متوفی
 و الغیر این شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ 
انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد 

شد م. الف 9۷/۳۳
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف نور محمدعلی گل برارزاده شیر تبار

موضوع ابالغ وقت دادرسی
 نظر به اینکه خواهان آقای علیرضا حسین زاده فرزند حسن دادخواستی به خواسته 
مطالبه به طرفیت محمد شعبانیان  فرزند ذوالفقار در این شعبه تسلیم نموده که پس از 
انجام مقدمات قانونی به کالسه۳/94/9۷ ثبت و برای مورخ 9۷/5/۳۰ساعت 9 سه شنبه 
صبح تعیین وقت گردیده است لذا به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و تقاضای 
خواهان به استناد ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار درج و به خوانده ابالغ می گردد که در وقت رسیدگی در شعبه 
سوم حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه 
سوم مراجعه نمایند در غیر اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب و 

اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد 
مدیر دفتر شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت دوم 
اجرای احکام مدنی بابل در نظر دارد جهت وصول محکوم به وهزینه های اجرایی پرونده 
های کالسه 95۲5۳9احکام مدنی، نسبت به فروش یک باب مغازه تجاری متعلق به آقای 
جعفر میرزانژاد دارای سند مالکیت به شماره پالک ۱95۱ / ۲۸۲۰ اصلي بخشي یک 
شرق بابل به مساحت 9/4۳ مترمربع که نیم دانگ عرصه آن ملک و 5/5 دانگ عرصه 
موقوفه ودارای دهنه ۳/ ۷ متر در ضلع جنوب به خیابان انقالب وبا حدود مشخصات 
مندرج در سند مالکیت ،این مغازه در همکف ساختمان ۲ طبقه مسکونی روی تجاری 
است ضمنا این مغازه دارای امتیازات آب وبرق وگاز و به عنوان ارایشگاه زنانه مورد بهره 
برداری قرار میگیرد را در روز پنج شنبه در تاریخ ۱۱/ 5 / ۱۳9۷ساعت 9صبح از طریق 
مزایده در دفتر اجرای احکام مدنی بابل اقدام نماید کارشناس ارزش ملک مذکور )حقوق 
تصرفی عرصه موقوفه ( را مبلغ ۱654۲۱۰۰۰۰ ریال برآورد نموده است مزایده از قیمت 
پایه کارشناسی شده شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می شود و برنده مزایده 
باید ده درصد مبلغ خرید را في المجلس و ومابقی را ظرف یک ماه پرداخت نماید در 
صورت انصراف و عدم پرداخت مابقی مبلغ ده درصد پرداختی در حق دولت ضبط خواهد 

ضمنا هرگونه هزینه بعدی بر عهده خریدار می باشد
عابدی - دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری بابل

آگهی
برگه دادخواست به دادگاه با شماره پرونده5/۱۲4/9۷ وقت رسیدگی 9۷/6/۱۷ساعت 
۱۱:۳۰صبح مشخصات طرفین خواهان مهدی ظرافتیان  فرزند احمد وکیل پایه یک 
به نشانی بابل خیابان شریعتی میدان جهاد مجتمع هلیا  ۲ طبقه ۳ دفتر وکالت با 
کد ملی۲۰6۲۸۷96۷9 خوانده زهرا جعفرزاده فرزند جعفر به نشانی بابل خیابان 
گلشن محله شهید نظیر پالک 5 منزل محمدزاده با کدپستی4۷۱۳946۸44 وکیل 
یا نماینده قانونی سعید حسین زاده فرزند ولی اهلل وکیل به نشانی بابل اجراییات 
دادگستری پوشه  95 تماس ۰9۱۱۱۱۳۲۷۳5خواسته تقاضای محکومیت خوانده 
لحاظ  به  تومان  میلیون   ۱۷ معادل  ۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  نمودن  مسترد  به 
محکومیت  دادخواست  شرح  به  خواسته  اصل  عنوان  به  نامشروع  و  ناروا  تحصیل 

خوانده به کلیه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و تاخیر تادیه
 دالیل و منضمات دادخواست فتوکپی دادخواست استعالم از شماره کارت و جاری 
به  واریزی  پرینت  و  وکالتی  تمبر  به  ملصق  وکالتنامه  مذکور  مبلغ  واریز  بابت  از 

حساب خوانده 
مدیر دفتر شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان بابل
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جای خالی اینترنت اشیا در مدیریت مصرف برق

در روزهای گرم تابستانی که مصرف برق پیاپی رکورد می زند و وزارت نیرو 
مجبور به اعمال خاموشی های گاه و بیگاه می شود، جای »هوشمندسازی 

ساختمان« و »اینترنت اشیا« خالی است.
به گزارش زمان به نقل از ایرنا، دو دهه از عمر اینترنت اشیا می گذرد؛ فناوری 
جدیدی که هر موجودی از جمله انسان، حیوان یا اشیا را به هم متصل و 
قابلیت ارسال داده از طریق شبکه های ارتباطی مانند اینترنت را فراهم می کند.

در واقع اینترنت اشیا به ما کمک می کند که فعالیت بسیاری از اشیا و وسایل 
محیط اطراف خود را با اتصال به شبکه اینترنت مدیریت کنیم. با اینترنت اشیا، 
همه وسایل و حتی اشیای بی جان می توانند برای خود هویت دیجیتال داشته 

باشند و به رایانه ها اجازه دهند آنها را سازماندهی و مدیریت کنند.
بر اساس پیش بینی موسسه پژوهشی و مشاوره گارتنر، در دو دهه ای که از 
عمر این فناوری می گذرد، چهار میلیارد شی تا پایان سال ۲۰۱6 در دنیا به 
اینترنت متصل شده اند که این میزان تا سال ۲۰۲۰ به ۲5 میلیارد شی خواهد 

رسید و تعداد دستگاه های هوشمند از مرز 5۰ میلیارد عبور خواهد کرد.
استفاده از اینترنت اشیا می تواند راهکاری هوشمندانه برای مدیریت مصرف 
انرژی در کشور ما باشد؛ با اتصال همه وسایل منزل به اینترنت اشیا، می توان 
بهترین زمان استفاده از انرژی برق را انتظار داشت و با تدوین برنامه و دادن آن 
به اینترنت مطمن بود که وسایل در زمان هایی که الزم است انرژی مصرف 

خواهند کرد.
»علیرضا احمدی یزدی« معاون دفتر مدیریت مصرف توانیر در این خصوص 
گفت: مطالعه و تجربه ها نشان داده است که با بهره گرفتن از اینترنت اشیا 

مصرف برق را می توان تا 5۰ درصد کاهش داد.
وی با بیان اینکه این کاهش مصرف بدون ایجاد مشکل در رفاه مشترکان محقق 
می شود، گفت: اینترنت اشیا اگر فقط در بخش روشنایی و سرمایش بکار گرفته 

شود، مصرف برق ۱5 تا ۲۰ درصد کاهش می یابد.
معاون دفتر مدیریت مصرف توانیر با تاکید بر اینکه این سامانه هنوز خیلی 
فراگیر نشده است، گفت: در نظر داریم در ابتدا از این فناوری در مدیریت 

سیستم های سرمایشی دستگاه های دولتی استفاده کنیم.
احمدی یزدی در مورد هزینه هوشمندسازی اشیا گفت: اکنون قیمت تجهیزات 

به صورت میانگین از ۳۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون تومان است.
وی از فعال شدن کارگروهی برای تدوین نظام نامه اینترنت اشیا خبر داد و 
گفت: بر اساس این نظام نامه، آنهایی که اینترنت اشیا را نصب می کنند، مانند 
مشترکان کشاورزی و صنعتی، به میزانی که بارشان را کاهش می دهند، از 

وزارت نیرو پاداش می گیرند.
معاون دفتر مدیریت مصرف توانیر در مورد اقدامات انجام شده در این زمینه 
گفت: اکنون برخی مشترکان به صورت پراکنده به این فناوری مجهز شده 
اند؛ اینترنت اشیا در ستاد شرکت توزیع برق خراسان شمالی نیز نصب شده 

و تجهیزات ۲۰ ساختمان اداری در این استان به این فناوری مجهز شده اند.
وی ادامه داد: در تهران بزرگ نیز قرارداد تجهیز ۲۰ ساختمان اداری آغاز 
شده و شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران نیز برای این امر اعالم آمادگی 

کرده است.
احمدی یزدی اظهار داشت: این سه شرکت برای اتصال به اینترنت اشیا به 
صورت آزمایشی انتخاب شده اند؛ نتیجه اجرای این طرح پس از مدتی بررسی 
و پس از آن در همه ساختمان های دستگاه های اداری اجرا می شود تا از این 

طریق مصرف برق در ساختمان های اداری را به حداقل برسانیم.

توسط یک شرکت تایوانی تولید شد

آینه ای که عیب های صورت را تحلیل می کند

یک شرکت تایوانی تحت عنوان »های میرور«)HiMirror ( آینه ای کوچک 
تولید کرده است که با تجزیه و تحلیل ایرادهای صورت، نقص های آن را 

تشخیص می دهد. 
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، یک شرکت تایوانی آینه ای تولید کرده است 
که درصدی از مشکالت پوستی از قبیل »چین و چروک«،«خطوط روی 
پوست«،«رنگ چهره«،«لک های تیره«،«جوش« و منافذ موجود روی پوست 

را تجزیه و تحلیل می کند.
صاحبان این آینه می توانند کرم مرطوب کننده ای که روزانه استفاده می کنند را 
در این آینه اسکن و یا انتخاب کنند، سپس آینه مشخص می کند که این کرم 

برای پوست آن ها مناسب است یا خیر.
انتظار می رود که فروش این آینه در انگلیس بسیار زیاد باشد و با قیمت 46۷ 

دالر به فروش برسد. 
بنیاد »اختالل خودزشت انگاری« این کشور از تولید این آینه ابراز نگرانی کرده 
است. این بنیاد معتقد است که ممکن است این آینه روی افراد حساس و 

آسیب پذیر اثرات منفی داشته باشد.
»امیت جاسی« روانشناس بیمارستان »مادزلی« در جنوب لندن گفت: استفاده 
از چنین محصولی که چهره یک فرد را که مهم ترین جنبه ظاهری وی است، 

بررسی می کند و نقاط ضعف وی را نمایان می سازد، خطرناک است.
یکی از سخنگوهای شرکت سازنده اظهار کرد، استفاده از فناوری هایی که 
موجب تناسب اندام و رعایت مراقبت های بهداشتی در افراد می گردد، یکی از 
نیازهای زندگی در این عصر است. بنابراین فناوری شرکت ما بینش افراد نسبت 

به زیبایی را افزایش می دهد.
 »HiMirror« فقط افراد باالی ۱۳ سال می توانند یک حساب کاربری در

بسازند.
گفتنی است سیستم امنیتی این آینه به نحوی است که اطالعات و شرایط بدن، 

سالمتی و پوستی کاربران خود را محفوظ می دارد.
همچنین در سیستم حریم خصوصی این آینه عکس ها و صدای ضبط شده 
کاربران نیز با یک شرکت که شخص سوم به حساب می آید، به اشتراک گذاشته 

می شود تا آن شرکت محصوالت خود را به فروش کاربر بگذارد.

قیمت سیب نجومی شد 

در  )گالب(  فصل  سیب  کیلوگرم  هر  قیمت 
میدان میوه تره بار به ۸9۰۰ تومان رسید و 
در خرده فروشی های سطح شهر در محدوده 
۱5۰۰۰ تومان و در میدان مرکزی میوه در 
محدوده 6۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰ تومان قرار گرفت.

به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، قیمت بیشتر 
درختی  سر  اصطالح  به  و  باغی  های  میوه 
افزایش چشم گیری داشته به طوری که هنوز 
نرخ این میوه ها برای مردم قابل هضم نیست 
و به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و 
نیز افت زیادی  بار، تقاضای خرید مردم  تره 

داشته است.
در  )گالب(  فصل  سیب  کیلوگرم  هر  قیمت 
میدان میوه تره بار به ۸9۰۰ تومان رسید و 
در خرده فروشی های سطح شهر در محدوده 
میوه  مرکزی  میدان  در  و  تومان     ۱5۰۰۰

6۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰ تومان قرار گرفت.
فروشی  خرده  در  هلو  کیلوگرم  هر  قیمت 
حدود ۷۸۰۰ تومان، موز 69۰۰ تومان، آلبابو 
پیوندی ۱۳5۰۰  آلبالوی  تومان،  ۱۳۰۰ هزار 
فرونی  گوجه   ، تومان    ۳۰۰۰ خیار  تومان، 
۱۸۰۰ تومان و انگوی یاقوتی ۱55۰۰ تومان 

است
انگور  قیمت  تسنیم  میدانی  گزارش  بنابر 
رطبی در میادن میوه و تره بار 59۰۰ تومان، 
آلو ۷۸۰۰  زرد   ، تومان   69۰۰ یاقوتی  انگور 
لیمو ترش ۸۲۰۰  تومان،  تومان، هلو 6۲۰۰ 

تومان و موز 6۰۰۰ تومان است.

معاون وزیر محیط زیست نیجریه:

عملکرد ایران در بیابان زدایی 
الگویی برای دیگر کشورها است

گفت:  نیجریه  زیست  محیط  وزیر  معاون 
جمهوری اسالمی ایران در زمینه اجرای طرح 
های بیابان زدایی بسیار موفق عمل کرده و 
کشورها  دیگر  برای  خوبی  الگوی  تواند  می 

باشد.
به گزارش زمان به نقل از ایرنا، احمد محمود 
عثمان روز یکشنبه در حاشیه بازدید از طرح 
جمع  در  بیدگل  و  آران  زدایی  بیابان  های 
خبرنگاران بیان کرد: دیدن طرح های بیابان 
زدایی در ایران لذت بخش و آموختنی بود که 
امید می رود بتوانیم از تجربه های جمهوری 

اسالمی در کشور نیجریه بهره بگیریم. 
وی افزود: ۱۱ ایالت شمال کشور نیجریه هم 
اکنون درگیر پدیده های بیابان زایی و گرد و 
غبار بوده و با مشکالتی مانند فرسایش بادی 

و هجوم ریزگردها رو به رو هستند. 
معاون وزیر محیط زیست نیجریه بیان کرد: 
آمدند  ایران  به  وزارتخانه  مدیران  از  نفر   ۱۳
تا در کنار دیدن طرح های بیابان زدایی، از 
تجربه حفاظت از شهرها و زیرساخت ها در 
به  اشاره  با  او  شویم.   مند  بهره  شرایط  این 
نقش پررنگ مردم و سازمان های مردم نهاد 
برای اجرای طرح های بیابان زدایی در ایران 
های  کانون  شناسایی  همچنین  کرد:  اضافه 
بحران و کاشت درختان نیازمند آب کم مانند 
برابر خشکسالی  در  آوری  تاب  قدرت  با  تاغ 
از جمله تجربه موفقی هستند که در کشور 

نیجریه از آنها بی بهره بودیم. 
محمود عثمان ادامه داد: انتظار می رود مسئوالن 
سازمان جنگل ها و محیط زیست ایران دانش 
فنی تولید نهال تاغ و روش تولید و تکثیر آن را در 
اختیار نیجریه قرار دهند تا بتوانیم از این تجربه 
موفق استفاده کنیم.  به گزارش ایرنا، ۳۲ میلیون 
هکتار بیابان و ۲.5 میلیون هکتار جنگل دست 
کاشت در کشور وجود دارد که ۳۰۰ هزار هکتار 

آن در استان اصفهان جای گرفته است. 
شهرستان آران و بیدگل با مساحت 6۱۰ هزار 
هکتار، نزدیک به ۲۷۸ هزار هکتار عرصه  بیابانی 
و ۱۰۲ هزار هکتار کانون بحران فرسایش بادی 
دارد و با برخورداری از ۱۰۰ هزار هکتار جنگل 
های دست کاشت تاغ نزدیک به ۳5 درصد از 
و  آران  داراست.   را  اصفهان  استان  تاغزارهای 
نفر در  بر ۱۰۳ هزار  افزون  با جمعیت  بیدگل 
کیلومتری  و ۲۱5  کاشان  کیلومتری  فاصله 6 

شمال اصفهان واقع است. 

خبرخبر

با  امور دانشجویان وزارت علوم  رئیس سازمان 
دانشجویان  به  دانشجویی  ارز  اینکه  بر  تاکید 
جدیدالورود دوره کارشناسی متقاضی تحصیل در 
خارج از کشور تعلق نمی گیرد، گفت: دانشجویان 
جدیدالورود متقاضی تحصیل در خارج از کشور 
در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری می توانند 

بدون هیچ مشکلی ارز دانشجویی دریافت کنند.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، دکتر مجتبی 
صدیقی ضمن اعالم این مطلب به آخرین وضعیت 
پرداخت ارز دانشجویی اشاره کرد و افزود: با توجه 
وزارت  سوی  از  گرفته  صورت  پیگیری های  به 
علوم، ارز دانشجویی در سه مقطع کارشناسی، 
کارشناسی ارشد و دکتری به دانشجویان ایرانی 
مشغول به تحصیل در خارج از کشور بدون هیچ 
مشکلی و در موعد زمانی مقرر پرداخت می شود.

وی در ادامه تصریح کرد: پرداخت شش ماهه 
تا  بانک مرکزی  موافقت  با  ارز دانشجویی  اول 
آخر شهریور ماه جاری به اتمام می رسد و ثبت 
نام شش ماهه دوم دریافت ارز دانشجویی نیز به 
امور دانشجویان اعالم  از طریق سازمان  زودی 

خواهد شد.
علوم  وزارت  دانشجویان  امور  سازمان  رئیس 
که  دانشجویانی  کرد:  خاطرنشان  همچنین 
برای اولین بار برای تحصیل به خارج از کشور 
اعزام شوند نیز در دو مقطع کارشناسی ارشد و 
دکتری می توانند ارز دانشجویی دریافت کنند، 
اما براساس تصمیمات اعمال شده ارز دانشجویی 
به دانشجویان جدیدالورود دوره های کارشناسی 

پرداخت نخواهد شد.
دکتر صدیقی تاکید کرد: براساس توصیه های 
صورت گرفته، دانشجویان جدید دوره کارشناسی، 
باید دانشگاه های داخل را به عنوان محل تحصیل 
خود انتخاب کنند و تنها دانشجویانی که تا ۳۱ 
اردیبهشت 9۷ در دانشگاه های خارجی مشغول به 
تحصیل شده اند، می توانند ارز دانشجویی دریافت 

کنند.
معاون وزیر علوم همچنین ادامه داد: براساس 
دانشجویی  ارز  گرفته،  صورت  برنامه ریزی های 
به  دالر  مبلغ 6۰۰۰  به  بار  یک  ماه  هر شش 
دانشجویان مشغول به تحصیل در خارج از کشور 
تدریج  به  و دانشجویانی که  پرداخت می شود 
تدریج  به  کرده اند،  نام  ثبت  ارز  دریافت  برای 

برای دریافت ارز مورد نظر به بانک عامل معرفی 
می شوند.

ثبت نام بیش از 15 هزار نفر برای دریافت ارز 
دانشجویی

وی با تاکید بر اینکه بیش از ۱5 هزار دانشجو 
کرده اند،  ثبت نام  دانشجویی  ارز  دریافت  برای 
گفت: تاکنون بیش از نیمی از این دانشجویان 
توانستند ارز تعیین شده را در مهلت در نظر 

گرفته دریافت نمایند.
آمادگی کشور برای پرداخت ارز دانشجویی در 

شرایط تحریم های سنگین تر
با  امور دانشجویان وزارت علوم  رئیس سازمان 
اشاره به آمادگی این وزارتخانه برای پرداخت ارز 
دانشجویی در شرایط تحریم های سنگین تر نیز 

گفت: تحریم ها برای کشور ما مساله  جدیدی 
نیست،  ما طی چند سال اخیر همواره با شرایط 
تحریم مواجه شده ایم، بنابراین آمادگی الزم برای 
ارائه خدمات در شرایط تحریم نیز وجود دارد. 
البته هر تحریمی ممکن است آثار منفی نیز داشته 
باشد ولی با توجه به تجربه جمهوری اسالمی 
ایران و دستگاه های اجرایی طی سالیان گذشته 
می توانیم خدمات الزم را با کمترین صدمات ارائه 
دهیم. دکتر صدیقی با تاکید بر اینکه دانشجویان 
مشغول به تحصیل در خارج از کشور می توانند 
برای تحصیل به دانشگاه های داخل مراجعه کنند، 
گفت: به تدریج درخواست هایی برای بازگشت و 
تحصیل در داخل کشور از سوی دانشجویان ارائه 
می شود و این روند در تابستان امسال بیشتر نیز 
شده است و ما آمادگی را داریم که در همه مقاطع 
دانشجویان را در داخل کشور پذیرش کنیم . این 
وضعیت در مقطع کارشناسی بسیار آسان تر وجود 
دارد، اگرچه در مقاطع ارشد و دکتری نیز این 

امکان مهیا می شود.
تقاضای حدود 400 دانشجوی ایرانی برای ادامه 

تحصیل در دانشگاه های داخل
رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم در 
پایان خاطرنشان کرد: در سال های گذشته به 
طور متوسط حدود ۳۰۰ تا 4۰۰ دانشجوی ایرانی 
مشغول به تحصیل در خارج از کشور درخواست 
تحصیل در دانشگاه های داخل را داده اند و تصور 
می کنیم این آمار برای سال جاری با توجه به 

شرایط پیش آمده افزایش پیدا کند.

رئیس سازمان امور دانشجویان خبر داد:

دانشجویان کارشناسی جدیدالورود »ارز« نمی گیرند

حمایت واردکنندگان خودرو از شفاف سازی های اخیر؛

از واردات غیرمجاز سایر کاالها غافل نشویم
ممانعت از ورود نوشت افزار اسالمی ایرانی به برخی از مدارس؛

پژمان فر: برخی از نهادها بهانه جویی می کنند 

گفت:  خودرو  واردکنندگان  انجمن  رئیس 
دستورات رئیس جمهوری به سه وزارتخانه برای 
غیرمجاز  واردات  پرونده  متخلفان  با  برخورد 
خودرو اقدام خوب و به جایی بود که از رئیس 
ما  به  پرونده  این  البته  متشکریم.  جمهوری 
یادآوری می کند که از احتمال واردات غیرمجاز 

سایر کاالها غافل نشویم.
خوشبختانه  کرد:  اظهار  احتشام زاد،  فرهاد 
و  ابهامات  به  رییس جمهوری  اخیر  دستورات 
تعلل های چند ماهه در پرونده واردات غیرمجاز 

چند هزار دستگاه خودرو پایان داد.
وی ادامه داد: موضوع واردات غیر مجاز چند هزار 
دستگاه خودرو در زمان ممنوع بودن واردات، 
هشداری به ما و سیاست گذاران اقتصادی کشور 
است که از احتمال واردات غیرمجاز سایر کاالها 

در زمان ممنوعیت واردات، غافل نشوند.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: 
همیشه گفته می شد که خودرو به دلیل فرایند 
تنها  آن،  شماره گذاری  دولتی  کامال  و  خاص 
کاالیی است که امکان قاچاق و واردات غیرمجاز 
آن وجود ندارد اما در عمل شاهد بودیم که برای 
چنین کاالیی در زمان ممنوعیت واردات، این 

اتفاق افتاد.
هشدار  ما  به  تجربه  این  بنابراین  افزود:  وی 
می دهد که ممکن است در سایر کاالهایی که 
همچون خودرو قاچاق و واردات غیرمجاز آن 
سخت نیست هم، موضوع واردات غیرمجاز در 
زمان ممنوعیت واردات، اتفاق افتاده باشد و یا در 

آینده اتفاق بیفتد.
سال  طول  در  ما  اینکه  بیان  با  احتشام زاد 
واردات  ممنوعیت  شاهد  دوره ای  طور  به 
شیرخشک،  چای،  برنج،  همچون  کاالهایی 
تولید  از  حمایت  برای  غیره  و  فوالد  روغن، 
آمدن  پیش  کرد:  تصریح  هستیم،  داخل 

زمان  در  خودرو  غیرقانونی  واردات  موضوع 
تا  است  خوبی  بهانه  واردات،  ممنوعیت 
سایر  واردات  وضعیت  مربوطه  مسووالن 
کاالها در زمان ممنوعیت واردات را بررسی 
کرده و تخلف های احتمالی در ورود غیرمجاز 

کاالها را کشف و با آن برخورد کنند.
پیش  هفته  دو  حدود  ایسنا،  گزارش  به 
به  و  شده  عمل  وارد  شخصا  رییس جمهوری 
وزارت صنعت، معدن و تجارت دو هفته مهلت 
داد تا متخلفان در پرونده واردات غیرقانونی بیش 
از 64۰۰ دستگاه خودرو را شناسایی و به مردم و 

قوه قضاییه معرفی کند.
دو روز پیش نیز رئیس جمهوری پس از دریافت 
گزارش وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، 
اطالعات، امور اقتصادی و دارایی و نیز بازرسی 
متخلفان  زمینه؛  این  در  جمهوری  ریاست 
سه گانه این پرونده را معرفی و دستورات الزم 

را برای برخورد با آنها صادر کرد.
طبق اعالم رییس جمهوری در گزارشی که در 
افراد  کرد،  منتشر  مردم  به  رابطه خطاب  این 
اصلی درگیر در تخلفات ثبت سفارش واردات 
خودرو شامل برخی از کارکنان وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، تعدادی از واردکنندگان خودرو 
و چند نفر از کارشناسان شرکت رایانه ای طرف 
قرارداد برای پشتیبانی از سامانه ثبت سفارش 

واردات، بوده اند.
حسن روحانی در این زمینه دستوراتی به معاون 
حقوقی خود و وزرای صنعت، معدن و تجارت، 
دادگستری و اقتصاد و دارایی برای برخورد با 
متخلفان داده و از قوه قضاییه نیز خواسته است 
»با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده 
رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات 
قانونی برسند و اموال و سودهای کالن نامشروع 

به بیت المال بازگردد«.

شورای  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو 
اسالمی از ممانعت ورود نوشت افزار اسالمی 
ایرانی به برخی از مدارس خبر داد و گفت: 
تالش داریم امسال مشکالت این چنینی را 
حل و شرایط ورود این کاالها به مدارس را 

تسهیل کنیم.
به گزارش زمان به نقل از باشگاه خبرنگاران 
آستانه  در  ایرانی  اسالمی  نوشت افزار  پویا، 
هفتمین سال فعالیت خود توانسته عالوه بر 
ارتقای کیفی آثار و افزایش میزان تولیدات 
خود از 5۰۰ هزار نسخه به ۷ میلیون عدد 
تیراژ، عالوه بر جلب توجه خانواده ها، بیانگر 

ظرفیت کار در این حوزه باشد.
این  فعاالن  و  تولیدکنندگان  این،  وجود  با 
پنجه  و  دست  متعددی  مشکالت  با  حوزه 
نرم می کنند؛ از واردات بی رویه اقالم مختلف 
نوشت افزار گرفته تا نبود طرح های متناسب 
با مخاطبان کودک و نوجوان امروز. با توجه 
به این موضوع، کمیسیون فرهنگی مجلس 
تالش  اخیر  سال های  در  اسالمی  شورای 
کرده تا با برگزاری جلسات مختلف با نهادها 
و مسئوالن ذی ربط در این زمینه، شرایط کار 

برای تولیدکنندگان را تسهیل کند.
فرهنگی  کمیسیون  عضو  پژمان فر،  نصراله 
گفت وگو  در  اسالمی،  شورای  مجلس 
اقدامات  به  اشاره  با  تسنیم،  خبرنگار  با 
از سوی  در سال های گذشته  صورت گرفته 
مجلس در این زمینه گفت: مجلس تالش 
بررسی  با  تا  گذشته  سال های  در  کرده 
مشکالت تولیدکنندگان نوشت افزار اسالمی 
از  دسته  این  برای  کار  شرایط  ایرانی، 
تولیدکنندگان را تسهیل کند. گردش مالی 
قابل توجهی در حوزه لوازم التحریر در کشور 
وجود دارد که سودش به دلیل کوتاهی برخی 
تولیدکننده  غیر  افراد  جیب  به  مدیران  از 
که  اقتصادی  بُعد  بر  عالوه  می رود.  داخلی 
از  نوشت افزار  اقالم  دارد،  چشمگیری  سود 
نظر اجتماعی و فرهنگی نیز حائز اهمیت اند. 
این کاالها  از  طرح های غربی که در برخی 
جامعه  بر  را  فراوانی  آثار  می شود،   استفاده 

مخاطبان دارد.
وی به بعد محتوایی این آثار و تأثیر آن بر 
مخاطب امروز اشاره و تصریح کرد: عالوه بر 
به  توجه  کشور،  داخل  تولیدات  از  حمایت 
اولیه  مواد  کردن  فراهم  مانند  زیرساخت ها 

مانند کاغذ و ... نیز مهم است. از سوی دیگر، 
محتوای این آثار نیز حائز اهمیت است. نهادها 
و مؤسساتی مانند صدا و سیما، کانون های 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان و... به منظور 
رسیدن به شرایط مطلوب در حوزه فرهنگی 
و ایجاد تعلق خاطر دانش آموزان نسبت به 
بسزایی  سهم  داخل  تولید  نوشت افزارهای 
دارند. در حال حاضر، با استفاده از برندهایی 
همچون باربی اقالم مختلف از دفترمشق و 
... تولید  دفترچه گرفته تا کتاب و فرش و 
می شود. برای رسیدن به اهداف فرهنگی در 
این زمینه، نیازمند برنامه ریزی منسجم میان 
مسئوالن ذی ربط در این زمینه به ویژه وزارت 
ارشاد هستیم. در حال حاضر متأسفانه کمتر 
از ۱۰ درصد لوازم التحریر مصرفی در داخل 
کشور تولید می شود و مابقی بازار را کاالهای 

وارداتی پر کرده است.
مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو  به گفته 
تا  این طور نیست که صفر  شورای اسالمی؛ 
به عهده  زمینه   این  در  فرهنگ سازی  صد 
یک یا دو نهاد باشد. با توجه به این موضوع، 
سال های  در  مجلس  فرهنگی  کمیسیون 
گذشته تالش کرده تا همگرایی الزم میان 
وزارت  ارشاد،  وزارت  مانند  مرتبط  نهادهای 
صنعت، صدا و سیما و ... ایجاد کرده و آنها 

را ملزم به رعایت قانون و تکالیف خود کند.
داریم  »متأسفانه  اینکه  بیان  با  پژمان فر 
به  می دهیم«،  دست  از  را  فرصت ها 
مرتبط  نهادهای  از  برخی  در  کم کاری ها 
و  اشاره  پرورش  و  آموزش  وزارت  به ویژه 
از  پرورش  و  آموزش  وزارت  کرد:  تصریح 
نظر قانونی موظف است نسبت به حمایت 
از کاالی ایرانی از ظرفیت خودش استفاده 
از  برخی  میان  تعلل هایی  متأسفانه  کند. 
مدارس نسبت به ورود نوشت افزار اسالمی 
ایرانی و استفاده دانش آموزان از این کاالها 
وجود دارد که حتماً پیگیری خواهد شد، گاه 
نیز بهانه هایی مطرح می شود مبنی بر اینکه 
نیازهای  با  منطبق  داخل  تولیدات  مقدار 

دانش آموزان نیست.
با  امسال  تا  داریم  تالش  کرد:  تأکید  وی 
پیگیری های الزم نسبت به ورود این کاالها 
به مدارس تسهیالتی ایجاد کنیم و مدارس 
استفاده از کاالهای تولید داخل را در اولویت 

خرید خود قرار دهند.

آنطور که وزیر بهداشت عنوان کرده است، تحریم ها در حال جدی شدن 
است و می بایست، شرایطی فراهم کرد که مردم در حوزه سالمت، کمتر 
 دچار مشکل شوند. شاید تامین »دارو«، مهم ترین اقدام دولت تلقی 

می شود.
به گزارش زمان به نقل از مهر، به رغم اینکه در حدود 96 درصد نیاز 
دارویی کشور در داخل تامین می شود، اما چند درصد باقی مانده از سهم 
بازار دارویی کشور، متعلق به آن دسته از داروهایی است که به عنوان 
داروهای حیاتی تلقی می شوند و مصرف کنندگان این قبیل داروها، 

بیماران خاص، مبتال به سرطان، صعب العالج و...، هستند.
بررسی ها نشان می دهد که در حال حاضر، کمبودهای دارویی در کشور 
رو به کاهش است، بطوریکه کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و 
دارو، گفته است کمبودهای مقطعی دارو که خرداد گذشته به 65 قلم 
رسیده بود، در تیرماه جاری به 5۷ قلم و در پایان هفته گذشته به 5۲ 
قلم رسید و طبق پیش بینی ها و با تمهیدات و اقدامات انجام شده در 
پایان ماه جاری به کمتر از ۳۲ قلم خواهد رسید و بزودی در مردادماه 
پیش رو، به نقطه بهینه در 5۰ سال اخیر خواهد رسید. این در حالی است 
که عبور کمبودها از نقطه ای می تواند بحران دارویی تلقی شود چنانکه 
در سال های تحریم 9۰ و 9۱ این عدد به بیش از ۳5۰ قلم دارو رسیده 
 بود و شاید در مقطعی کشور دچار بحران دارویی بود. اما، حاال به نظر

می رسد که بازار دارویی کشور در شرایط جدیدی قرار گرفته و اگر تحریم 
ها تشدید شود، حتما بازار دارویی کشور نیز تحت الشعاع ترکش های 

تحریم ها قرار خواهد گرفت.
در همین حال، دکتر سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت با اشاره به تشکیل 
کمیته تخصیص ارز در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: اولویت 

بندی تخصیص ارز بر اساس اهمیت مواردی است که نیاز به 
ارز دارند و برخی از کاالها باید در بورس ارزی، ارز مورد نیاز 
خود را تامین کنند، چون مشمول قیمت گذاری نمی شوند و 
اما شرکت هایی که ارز دولتی دریافت می کنند، تحت نظارت 

و کنترل هستند. در حوزه دارو این نظارت ها کامل است.
وی با اشاره به شرایط تحریم ها علیه کشورمان، اظهارداشت: 
برخورد با تحریم ها، دو روش دارد اول اینکه چیزی نگوییم 
تا کسی نترسد و نگران نشود و به فکر مذاکره و توافق باشیم 
و احتماالت را درنظر بگیریم و بعد با واقعیت روبرو شویم. اما، 
روش دوم، باور نزدیک شدن به طوفان است که باید آمادگی 
داشته باشیم و همه افراد و مدیرانی که در معرض هستند باید 

در این زمینه تدبیر کنند. بنده طرفدار روش دوم هستم؛ نباید جامعه و 
 مدیران را در غفلت و خوش خیالی نگه داریم.

هاشمی افزود: باید دو مشکل عمده را حل کنیم، یکی بحث نقدینگی و 
دیگری ارز است. در حال حاضر  عقل حکم می کند که دانشگاه ها مواد 
اولیه، دارو و تجهیزات ضروری مازاد بر نیاز را ذخیره کنند و این آمادگی را 
داشته باشیم که اگر مشکلی پیش آمد، به هیچ وجه متوجه مردم نشود، 

برای این کار نیازمند منابع مالی هستیم.
وزیر بهداشت: در حال حاضر  عقل حکم می کند که دانشگاه ها مواد اولیه، 

دارو و تجهیزات ضروری مازاد بر نیاز را ذخیره کنند
به گفته وزیر بهداشت، آنچه باعث نگرانی خواهد بود، بعد  از آبان است در 
نتیجه باید از االن تدبیر انجام شود بنابراین اقدامات غیرضروری و ساخت 
و سازهایی که آرزو بوده نباید شروع شود و پروژه  هایی که پیشرفت زیر 
۳۰ یا 4۰ درصد  دارد، باید متوقف شود و سرمایه به سمت پروژه هایی 
برود که پیشرفت ۸۰ تا 9۰ درصدی دارد تا به بهره برداری برسد و وارد 
چرخه خدمت شود چراکه اگر قرار باشد رفتار ما در  شرایط ویژه مانند 
شرایط عادی باشد، نهایت بی تدبیری است و مشکل آفرین خواهد بود. 

در همین حال، دکتر اکبر برندگی مدیر کل دارویی سازمان غذا 
و دارو گفت: صنعت داروسازی کشور در جایگاهی قرار دارد 
که اگر همین امروز راه های واردات دارو به کشورمان بسته 
شود، می توانیم 5۰ درصد دارو را در داخل تامین کنیم. صنعت 
داروسازی کشور در جایگاهی قرار دارد که اگر همین امروز 
راه های واردات دارو به کشورمان بسته شود، می توانیم 5۰ 
درصد دارو را در داخل تامین کنیموی با تاکید بر اینکه رقم 
واردات ماده اولیه دارویی به کشور برای تولید دارو، بین 65۰ تا 
۷۰۰ میلیون دالر است، افزود: در واردات ماده اولیه دارویی به 
کشور، ضوابط کنترلی شدید صورت می گیرد، بطوریکه مالک 
ما برای تایید محصول وارداتی، کتاب دارویی آمریکا است. زیرا، 
در این کتاب نوشته شده هر ماده اولیه دارویی چه مشخصاتی داشته 
باشد. حیدرعلی عابدی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با 
عنوان این مطلب که افزایش قیمت دارو برای ما قبول نیست مگر همان 
9 درصدی که مورد پذیرش سندیکاهای دارویی و  سازمان غذا و دارو 
است، گفت: سازمان غذا و دارو باید تدابیری بیاندیشد که اگر قرار بر تغییر 
قیمت برخی از داروها است باید با هماهنگی بیمه ها انجام شود تا هزینه 

های بیمار افزایش پیدا نکند.
در همین حال، یعقوب شیویاری عضو کمیسیون بهداشت و درمان 

مجلس، در خصوص ضرورت توجه به ذخیره استراتژیک دارو در زمان 
تحریم، گفت: دارو یکی از اقالم حیاتی حوزه سالمت بوده و باید برای 
جلوگیری از هرگونه مشکل در زمان تحریم از حال حاضر تدابیری را 
اتخاذ کرد، حیات بیماران به دارو وابسته بوده و بی توجهی به این مسئله 

ممکن است در ماه های آینده مشکالتی را ایجاد کند.
وی با اشاره به اینکه برای داروهای تولید داخل بعید است که مشکلی به 
وجود آید، افزود: هم اکنون ۳۰ درصد ذخیره دارویی در انبارها موجود 
است، اما وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو باید تمهیدات و هماهنگی 
های الزم را برای شرایط تحریم ها با هدف جلوگیری از بروز هرگونه 
مشکل در نظر بگیرند، البته مواد اولیه برخی داروها از خارج وارد می شود، 
اما باید به این نکته هم توجه کرد که عدم برنامه ریزی الزم می تواند در 

زمان تحریم ها سبب افزایش مشکالت شود.
شیویاری با تاکید براینکه دولت بارها اعالم به تامین ارز الزم برای واردات 
داروهای خاص کرده است، گفت: دولت به هیچ عنوان نباید نسبت به 
حوزه سالمت در بخش دارو و تجهیزات پزشکی بی توجه بوده و باید 
در شرایط فعلی بیشتر از گذشته با مافیای حوزه دارو و البی گران برای 
جلوگیری از دپوی غیرقانونی برخورد قانونی داشته باشد، البته مسئوالن 

بارها قول دادند که در حوزه دارو هیچ مشکلی به وجود نمی آید.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به اینکه دولت برای 
ورود مواد اولیه تولید برخی داروها فکر اساسی کند، افزود: وزارت بهداشت 
باید با شرکت های تولید کننده دارو تعامل جدی داشته و شرایط ویژه 
زمان تحریم را مد نظرقرار دهند، به طور حتم تا پیش آغاز تحریم ها 
باید فکری اساسی برای کاهش هرگونه مشکل کرده و تمهیدات الزم 

را فراهم کنند.

وضعیت »دارو« در زمان تشدید تحریم ها؛

 دانـشگاه ها دارو ذخـیره کـنند
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»فغانی،  سخندان و منصوری«؛ 
قاب ماندگار ایرانی

 عملکرد علیرضا فغانی در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه نشان 
داد که شاید تنها مسائل دیپلماتیک می تواند مانع از سوت 
زدن او در فینال جام جهانی شود وگرنه داور ایران از نظر 

فنی نقصی نداشت.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، نتایج جذاب تیم ملی ایران در 
جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه پس از مدت ها مردم را با فوتبال 
آشتی داد و شادی را دوباره در دل مردم فوتبال دوست 
ایرانی انداخت اما نماینده دیگر ایران در جام جهانی کاری 
را کرد که تا مدت ها در یاد و خاطره ها بماند.زمانی که نام 
علیرضا فغانی و کمک هایش در لیست داوران اصلی جام 
جهانی قرار گرفت، انتظارها از این تیم داوری افزایش یافت 
و همه منتظر قضاوت فینال یا رده بندی توسط این آن ها 
بودند. هفت خوانی که فغانی، سخندان و منصوری در پیش 
داشتند فراتر از افسانه ها بود و عالوه بر مسائل فنی، باید با 
مسائل دیپلماتیکی و سیاسی، انواع حاشیه ها و جنگ های 
روانی می جنگید.دیدار آلمان- مکزیک و قاب به یادماندنی 
ایستادن در مقابل فریادهای تونی کروس، نشان داد قاضی 
فوتبالی ایران حاضر به تسلیم نیست. البته کار فغانی انقدر 
خوب بود که کسی اشتباه او در هل دادن هافبک آلمان 
را به خاطر نسپرد. عملکرد بی نقص فغانی حتی مقابل 
شبیه سازی های نیمار حضور او در مراحل حذفی را قطعی 
کرد به طوری که مسئوالن فیفا را مجاب کرد حساس ترین 
بازی این مرحله یعنی آرژانتین - فرانسه را به او بسپارند.

استارت ۷۰ متری این داور ایرانی همپای کیلیان ام باپه یکی 
از سرعتی ترین بازیکن های جام جهانی و تشخیص درست 
پنالتی این معنی را می داد که تیم داوری ایرانی در آستانه 
شکستن شاخ غول و قضاوت در دو بازی مهم جام یعنی 
دیدار رده بندی و فینال هستند. انتشار عکس هایی از فغانی 
که در حال خوش و بش با کمک داور زن برزیلی پیش از 
دیدار رده بندی نیز باعث از بین رفتن تمرکز این داور نشد 
و علیرضا فغانی به همراه دو بازوی خود یعنی رضا سخندان 
و محمدرضا منصوری با خیالی راحت پا به دیدار رده بندی 
گذاشت و سربلند از آن بیرون آمد و مدال افتخار خود 
را از دستان رییس فیفا دریافت کرد.البته شرایط نابسامان 
سیاسی باعث شد فیفا تحت جو این اوضاع حاضر نباشد 
تیم داوری ایران را قاضی های میدان بزرگترین بازی جهان 
در سال ۲۰۱۸ بکند. انتخاب پیتانا آرژانتینی برای دیدار 
فینال که متاثر از مسائل سیاسی بود، باعث تا آوردن نام این 
داور برای قضاوت دیدار فینال دهان سایر تیم های داوری 
را باز بگذارد و حتی آن ها فغانی، سخندان و منصوری را 
دلداری دهند؛ دلداری برای حقی که علی رغم حضور در 
رتبه اول رده بندی کیفی داوری از آن ها خورده شده بود.

جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به پایان رسید و کسی فراموش 
نخواهد کرد که فغانی و کمک هایش 4 دیدار این جام را 
بدون استفاده از VAR به پایان رساندند و نام آن ها برای 
همیشه در تاریخ بزرگترین رویداد ملی جهان جاودانه 

خواهد شد.

 افزایش لژیونرهای والیبال ایران؛ 
به خاطر یک مشت دالر

تعداد بازیکنان ایرانی شاغل در باشگاه های والیبال اروپا رشد چشمگیری 
داشته است. شاید افزایش قیمت ارزهای خارجی و انحالل تیم متمول 

بانک سرمایه، دالیل اصلی تمایل بازیکنان به حضور در اروپا باشد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، والیبال ایران در سال های اخیر گام های 
پیشرفت را با سرعت زیاد طی کرده و به یکی از تیم های مطرح جهان 
تبدیل شده است. در این سال ها همواره یکی از مسائلی که درباره 
بازیکنان تیم ملی مطرح می شد این بود که آنها خود را به حضور در 
لیگ داخلی محدود کرده اند؟لژیونر نشدن بازیکنان ایرانی در حالی بود 
که پیشنهادهای زیادی از سوی باشگاه های خارجی مطرح می شد، اما 
بازیکنان ایرانی عالقه ای به خروج از ایران نداشتند. در چند سال اخیر، 
»سعید معروف« تنها بازیکنی بود که برای یک نیم فصل به تیم زنیت 
کازان روسیه پیوست و اگرچه با این تیم قهرمان لیگ قهرمانان اروپا هم 
شد اما به دلیل اینکه در اواخر فصل به یک نیمکت نشین تبدیل شده بود، 
در پایان فصل به باشگاه های داخلی بازگشت.روند منتقل نشدن بازیکنان 
ایرانی به اروپا، تا پارسال هم ادامه داشت تا اینکه »محمدجواد معنوی 
نژاد« و »میالد عبادی پور« با پیوستن به تیم های ورونا ایتالیا و اسکرا 
لهستان، نخستین بازیکنان ایرانی شاغل در سری »آ« ایتالیا و سوپرلیگ 
لهستان شدند. این دو بازیکن با عملکرد خوب خود، به مهره کلیدی 
ورونا و اسکرا تبدیل شدند و عبادی پور در پایان فصل جام قهرمانی لیگ 
لهستان را هم تصاحب کرد.اما امسال تعداد بازیکنان ایرانی که به حضور 
در اروپا تمایل دارند، بیشتر از قبل شده است. شاید کاهش ارزش پول ملی 
در مقابل ارزهای خارجی یکی از دالیل این تمایل باشد. انحالل باشگاه 
بانک سرمایه هم امید ستاره های والیبال ایران را برای بستن قراردادهای 
نجومی کمتر کرده است.در سال های گذشته همواره بازیکنان ایرانی، 
پیشنهادهای خارجی را رد می کردند، زیرا در ایران پول بیشتری می 
گرفتند. حتی وقتی عبادی پور و معنوی نژاد راهی لهستان و ایتالیا شدند، 
قرارداد آنها با باشگاه خارجی، نسبت به قراردادی که فصل قبل از آن با 
تیم های داخلی بسته بودند رقم کمتری داشت. اما امسال با توجه به 
تغییراتی که در قیمت ارز به وجود آمده است، احتماال یک قرارداد ارزان 
قیمت با باشگاه خارجی هم، رقم بیشتری نسبت به قراردادهای داخلی 
خواهد داشت.از سوی دیگر بانک سرمایه که در سه فصل گذشته با ریخت 
و پاش فراوان، ستاره های والیبال ایران را در تیم خود جمع کرده بود، 
منحل شده است و تیم های باقی مانده در لیگ برتر نه توان مالی برای 
بستن قراردادهای سنگین را دارند و نه به نظر می رسد تمایلی به این کار 
داشته باشند.حاال به نظر می رسد تعداد بازیکنان ایرانی شاغل در باشگاه 
های اروپایی بیشتر از هر زمان دیگری شده است. البته ممکن است 
لیست فعلی از لژیونرهای ایرانی در اروپا، تغییراتی داشته باشد. باید منتظر 
پایان فرصت نقل و انتقاالت باشیم تا مشخص شود از میان بازیکنانی که 
تاکنون خبر توافق آنها با باشگاه های اروپایی منتشر شده است، چند نفر 
قرارداد رسمی امضا می کنند و آیا بازیکنان دیگری هم به جمع لژیونرها 
می پیوندند یا نه.عالوه بر معنوی نژاد )ورونا(، امسال سعید معروف به 
سیه نا و »مجتبی میرزاجانپور« به کاسته النا گروته پیوسته اند تا تعداد 
بازیکنان ایرانی در سری »آ« ایتالیا به سه نفر برسد. فرهاد قائمی هم به 
زراعت بانک ترکیه ملحق شده و در کنار عبادی پور که قرارداد خود را با 
اسکرا بلهاتوف لهستان تمدید کرده است، تعداد لژیونرهای والیبال ایران 
در اروپا را به پنج بازیکن رسانده اند.البته در روزهای گذشته خبر توافق 
»صابر کاظمی« با تیم زراعت بانک ترکیه منتشر شده بود، اما باشگاه 
کاله آمل اعالم کرد که تا سال ۱4۰۰ با این بازیکن قرارداد دارد و بدون 
دریافت حق رشد، اجازه انتقال این بازیکن را به اروپا نمی دهد.همچنین 
در هفته های گذشته خبرهایی از عالقه باشگاه لوبه ایتالیا به جذب »امیر 
غفور« و تیم التینا ایتالیا به بستن قرارداد با »مرتضی شریفی«، در رسانه 
های ایتالیایی منتشر شد، اما هنوز انتقال این بازیکنان نهایی نشده است.

انتقال بازیکنان ایرانی به اروپا، اگر هم با انگیزه مادی و برای کسب درآمد 
بیشتر باشد، قطعا در نهایت به سود والیبال ایران است زیرا بازیکنان را با 
شرایط زندگی حرفه ای و تمرینات و مسابقات فشرده تر آشنا می کند.  

بختیار رحمانی از نیم فصل دوم در سپاهان

 تیم فوتبال سپاهان با بختیار رحمانی برای حضور در این تیم از نیم 
فصل دوم لیگ برتر به توافق رسید.

به گزارش زمان به نقل از ایسنا، بختیار رحمانی با نظر امیر قلعه نویی 
ضمن حضور در باشگاه سپاهان و انجام مذاکرات با مدیرعامل این 
باشگاه با عقد قرارداد داخلی به مدت دو فصل به جمع زردپوشان 
اصفهانی پیوست.الزم به ذکر است با توجه به تکمیل شدن سهمیه 
لیگ برتری سپاهان، بختیار رحمانی نیم فصل اول را در تیم دیگری 

توپ خواهد زد و از نیم فصل دوم به جمع سپاهانی ها می پیوندد.

تیم کومیته مردان قهرمان کاراته آسیا شد

 در پایان مسابقات بخش کومیته تیمی مسابقات کاراته قهرمانی آسیا 
۲۰۱۸ اردن، تیم مردان ایران به مدال طال دست یافت.

به گزارش زمان به نقل از ایسنا، سومین روز مسابقات کاراته قهرمانی 
آسیا ۲۰۱۸ اردن نماینده ایران در بخش مردان و زنان به مصاف رقبای 
خود رفتند که در پایان مدال طالی بخش مردان به نمایندگان ایران 
رسید.به  این  ترتیب تیم کومیته مردان ایران با پیروزی مقابل رقبای 
خود راهی مبارزه فینال شد که در دیدار پایانی با شکست تیم عربستان 
عنوان قهرمانی و طالی این رقابت ها را ازآن خود کرد. اما تیم بانوان با 

شکست در دومین مبارزه خود از گردونه رقابت ها کنار رفت.

ام باپه رئالی ها را ناامید کرد

 ستاره جوان تیم   ملی فوتبال فرانسه به شایعه حضور خود در رئال مادرید 
پایان داد و تاکید کرد که در پاری  سن  ژرمن باقی خواهد ماند.

ام باپه، جام جهانی بسیار خوبی  ازایسنا، کیلیان  نقل  به  به گزارش زمان 
را پشت سر گذاشت. این بازیکن جوان در دیدار فینال برابر کرواسی هم 
گلزنی کرد تا در قهرمانی خروس ها برای دومین بار در تاریخ نقش داشته 
باشد.خبرهای زیادی درباره احتمال حضور ام باپه در رئال مادرید به گوش 
می رسید اما این بازیکن تاکید کرد که به حضورش در پاری  سن  ژرمن ادامه    
خواهد داد. ستاره جوان تیم   ملی فوتبال فرانسه، گفت :  ۱۰۰ درصد در پاری 
 سن  ژرمن باقی می مانم و این تیم را ترک نخواهم کرد. من هنوز در آغاز راه 
هستم و باید به تالش خودم ادامه دهم. مثل همیشه بازی کردم. گلزنی در 
فینال جام جهانی حس عجیبی دارد و بسیار ویژه  و خاص بود.او ادامه  داد: 
برای پیروزی باید به توانایی و قدرت خود ایمان داشت، چرا که تنها داشتن 
مهارت کافی نیست. ایمان داشتن به توانایی خود شرط نخست پیروز شدن 
است. کسی که اعتماد به نفس بیشتری دارد در نهایت پیروزی می شود. از  
همان ابتدای جام جهانی به توانایی خودمان ایمان داشتیم و همین باعث شد 
تا جام جهانی را باالی سر بریم.ام باپه بعد از گلزنی در دیدار فینال جام جهانی 
۲۰۱۸ روسیه به کم سن و سال ترین بازیکن بعد از پله در تاریخ فوتبال جهان 
تبدیل شد که توانسته در فینال گلزنی کند. از  این بازیکن جوان به عنوان 
جایگزین کریستیانو رونالدو در رئال مادرید یاد می شد اما  ظاهرا او در شرایط 

کنونی به دنبال تغییر باشگاه نیست.

خبر خبر
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 نوبت اول

ردیف

1

عنوان پروژه عمرانی

عملیات عمرانی احداث سالن 
چند منظوره در روستاهای 

فاقد دهیاری جعفریه 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

تیم ملی فوتبال فرانسه با برتری چهار بر دو مقابل 
کرواسی برای دومین بار قهرمان جام جهانی شد. 
این تیم در سال ۱99۸ نیز جام را از آن خود 

کرده بود.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا؛ دیدار پایانی جام 
شهر  »لوژنیکی«  ورزشگاه  در   ،۲۰۱۸ جهانی 
مسکو برگزار شد و فرانسه با کسب پیروزی قاطع 
چهار بر دو، جام قهرمانی را از آن خود کرد. با 
این اوصاف »دیدیه دشان« سرمربی فرانسه پس از 
»ماریو زاگالو« برزیلی و »فرانس بکن بائر« آلمانی 
به سومین فردی تبدیل شد که هم به عنوان 
بازیکن و هم سرمربی، فاتح جام جهانی شده 
است.فرانسه در مرحله گروهی برابر استرالیا و پرو 
به برتری دست یافت و با دانمارک به تساوی بدون 
گل رسید. خروس ها در مرحله حذفی نیز مقابل 

آرژانتین، اروگوئه و بلژیک به پیروزی دست یافتند 
و فینالیست شدند.کرواسی در مرحله گروهی از 
سد نیجریه، آرژانتین و ایسلند گذشت و در دور 
حذفی نیز دانمارک و روسیه را در ضربات پنالتی 
شکست داد و در مرحله نیمه نهایی ۲ بر یک 
از سد انگلیس گذشته و به دیدار پایانی رسید.

دیدار پایانی با دوندگی باال و میدان داری هافبک 
های کرواسی آغاز شد و فرانسوی ها در پی حفظ 
دروازه بودند تا در زمان مناسب به اهدافشان دست 
یابند.در حالی که کرواسی عملکرد بهتری داشت 
در دقیقه ۱۸ ارسال »گریژمان« را »مانژوکیچ« به 
اشتباه درون دروازه تیم خودی جای داد تا فرانسه 
به گل نخست دست یابد.پس از این گل به خودی، 
بازیکنان کرواسی برای جبران نتیجه با شهامت 
بیشتری حمالت را ادامه دادند و فرانسه نیز در ضد 

حمالت به تکتیک »گریژمان« و سرعت »امباپه« 
دل بسته بود. در دقیقه ۲۸ حمالت کرواسی ثمر 
داد و »ایوان پریشیچ« با شوتی تماشایی کار را 
به تساوی کشاند.در دقیقه ۳6 توپ در محوطه 
جریمه کرواسی به دست مدافع این تیم برخورد 
کرد و »نستور پیتانا« آرژانتینی پس از استفاده از 
سیستم ویدئو چک نقطه پنالتی را به سود فرانسه 
نشان داد.»گریژمان« این ضربه پنالتی را به راحتی 
تبدیل به گل دوم کرد تا فرانسه نیمه نخست را 
با برتری ۲ بر یک به اتمام برساند.در ابتدای نیمه 
دوم، کرواسی برای رسیدن به گل تساوی سراپا 
حمله شد که خط دفاعی منسجم فرانسه به 
خوبی از دروازه محافظت کرد.بازیسازی »مودریچ« 
و »راکیتیچ« و دوندگی باالی »بروزویچ« سبب 
شد تا این تیم در میانه میدان برتری نسبتی برابر 

ستاره های فرانسه داشته باشد.پس از دقایقی 
فرانسه شرایط بهتری در زمین پیدا کرد و در 
دقیقه 59 ضد حمله سریع این تیم سبب شد تا 
»پل پوگبا« با ضربه ای زیبا، گل سوم تیمش را به 
ثمر برساند و خروس ها را در آستانه قهرمانی قرار 
دهد.در دقیقه 65 »کلین امباپه« مهاجم جوان 
فرانسه با شوتی زمینی از پشت محوطه جریمه 
گل چهارم این تیم را به ثمر رساند و سند قهرمانی 
تیمش را امضاء کرد.در دقیقه 6۸ اشتباه »هوگو 
لوریس« دروازه بان و کاپیتان فرانسه سبب شد 
تا »مانژوکیچ« گل دوم کرواسی را به ثمر برساند.

ستاره های فرانسه در ادامه دقایق به خوبی از 
داور  سوت  تا  کردند  محافظت  خود  اندوخته 
آرژانتینی به نشان برتری 4 بر ۲ فرانسه و قهرمانی 

خروس ها به صدا درآید. 

آواز خروس ها در مسکو؛

فرانسه برای دومین بار فاتح جام جهانی شد

ووشوکاران تیم ملی جوانان ایران در شب پایانی 
مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۸ برزیل، با کسب 9 

مدال طال به عنوان قهرمانی جهان رسیدند.
دوره  هفتمین  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
رقابت های ووشوی قهرمانی جوانان جهان که با 
حضور 4۰۰ ووشوکار از 45 کشور به میزبانی برزیل 
و در شهر »برازیلیا« آغاز به کار کرده بود، روز دوشنبه 
به اتمام رسید. تیم ملی ووشوی جوانان ایران نیز در 
این رقابتها حضور داشت که با کسب ۱۱ مدال طال، 
۸ نقره و ۷ برنز برای نخستین بار در مجموع دو 
بخش ساندا و تالو به سکوی قهرمانی جهان تکیه 
زد.در روز پایانی این رقابت ها، 9 سانداکار ایران که به 
دیدار پایانی اوزان مختلف بخش دختران و پسران 
رسیده بودند، همگی با غلبه بر حریفان خود به 
مدال طال رسیدند. به این تیم جوانان ایران در شب 

تاریخی خود، عالوه بر رسیدن به عنوان قهرمانی 
در بخش ساندا، برای نخستین بار در مجموع دو 
بخش تالو و ساندا نیز با کسب ۲6 مدال رنگارنگ 
عنوان قهرمانی جهان را به خود اختصاص داد.به این 
ترتیب برای نخستین بار است که تیمی به غیر از 
چین در مجموع دو بخش ساندا و تالو به عنوان 
نخست رقابت های جهانی دست می یابد.همچنین 
تیم هنگ کنگ با کسب ۱۰ مدال طال، 4 نقره و 
۸ برنز به عنوان نایب قهرمانی دست یافت و آمریکا 
با ۸ مدال طال، 4 نقره و ۳ برنز سوم شد. تیم های 
مالزی و چین نیز در رتبه های چهارم و پنجم قرار 
گرفتند. در دیدار پایانی وزن 4۸ کیلوگرم دختران، 
آیدا حیدری در ۲ راند متوالی برابر »ساویتا« رقیب 
قدرتمند هندی به برتری دست یافت و طالیی 
ساندای  کیلوگرم  وزن 6۰  نهایی  مبارزه  شد.در 

دختران، کیمیا شوشتری برابر »نورا سلیمان« از 
مصر قرار گرفت و با ارائه مبارزه ای حساب شده و 
زیبا در ۲ راند متوالی به پیروزی رسید و مدال طال 
را بر گردن آویخت.همچنین در مبارزه نهایی وزن 
5۲ کیلوگرم ساندای نوجوانان محمدمهدی رضایی 
برای کسب مدال طال با »بینتانگ رینورا« از اندونزی 
روبرو شد و با غلبه بر این حریف به مدال طال دست 
یافت و قهرمان جهان شد.در مبارزه نهایی وزن 56 
برای  ابراهیم اصالنی  نوجوانان  کیلوگرم ساندای 
کسب مدال طال با »محمد سالم« از هند رقابت 
کرد و در مبارزه ای که سه راند به طول انجامید 
پیروز شد و به مدال طال رسید.در مبارزه نهایی وزن 
56 کیلوگرم ساندای پسران شجاع پناهی مقابل 
»عبدالرحمن حسن« از مصر در مبارزه ای سه رانده 
به برتری دست یافت و قهرمان جهان شد.در فینال 

وزن 6۰ کیلوگرم پسران، محمد فرهادی توانست 
با اقتدار »چونگ ترونگ« از ویتنام را مغلوب کند 
و طالی قهرمانی جهان را به دست آورد.در مبارزه 
پایانی وزن 65 کیلوگرم حمید کیانیان با »گاما 
مورنو« از برزیل که از حمایت گسترده هواداران 
سود می برد روبرو شد و در ۲ راند متوالی با ارائه 
مبارزه ای شجاعانه و استفاده از فنون مختلف به 
پیروزی رسید و طالیی شد.در مبارزه پایانی وزن 
۷۰ کیلوگرم محمد حاجی زاده با »جائه کوک لی« 
از کره جنوبی رو در رو شد و این حریف را با اقتدار 
از پیش روی برداشت تا نام وی نیز در میان طالیی 
های تیم ایران ثبت شود.در مبارزه پایانی وزن وزن 
۸۰ کیلوگرم حسن لطفی با »محمد« از اردن روبرو 
شد و در همان راند نخست کار را یکسره کرد و به 

مدال طال رسید.

ایران قهرمان ووشوی جهان شد؛

طوفان ووشوکاران ایران در شب پایانی با کسب 9 طال

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان در خصوص درخواست 
سلطانی فر برای معافیت هفت بازیکن تیم ملی فوتبال از خدمت مقدس سربازی توضیح 
داد.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمدرضا داورزنی در خصوص واکنش های مختلف 
به نامه سلطانی فر برای اعطای معافیت به ملی پوشان فوتبال، گفت: گرفتن مدال در 
رشته های تیمی مثل فوتبال، والیبال و بسکتبال بسیار سخت است و همه مردم و عالقه 
مندان به ورزش این را می دانند که در دنیا فوتیال وضع خاص خود را دارد.معاون توسعه 
ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: از لحاظ ایجاد هیجانات بین 
مردم و ابعاد گسترده میدان رقابت در فوتبال در دنیا از آن نه به عنوان یک ورزش بلکه 
به عنوان یک فرهنگ و آیین یاد می کنند. شما در جام جهانی شاهد بودید بیش از سه 
و نیم میلیارد آدم این رویداد را تعقیب می کنند و این که فوتبال با سایر رشته ها مقایسه 
شود ،  قیاس مع الفارغ است.داورزنی افزود: من در رشته های مختلف ورزشی حضور 
داشتم و در والیبال بسیار در دنیا مطرح هستیم و نتایج خوبی هم گرفتیم. والیبال هم 
طرفداران زیادی در دنیا دارد اما دقت داشته باشید جام جهانی فوتبال رویداد بزرگی 
است که هر 4 سال یکبار برگزار می شود نه هر سال ،  بیش از ۲۰۰ کشور دنیا برای 
رسیدن به جام جهانی رقابت می کنند که فقط ۳۲ کشور به مرحله نهایی برسند و امسال 
شاهد بودیم بسیاری از قدرت های دنیا نظیر ایتالیا و هلند در این جام غایب بودند.وی 
در ادامه با اشاره به بازی های درخشان و نتایج بی سابقه تیم ملی در جام جهانی گفت: 
با وجود اینکه تیم ما دو بار برنده میدان نشد اما مقام معظم رهبری از بچه های تیم ملی 
تشکر کرد. مردم ما دیدند که تیم ملی از جان مایه گذاشت و جنگید و به همین دلیل 
خرسند هستند و شادی می کنند.داورزنی درباره درخواست معافیت ملی پوشان فوتبال 
ایران و  طرح سرباز قهرمان در آیین نامه ستاد نیروهای مسلح گفت: این آیین نامه در 
بعضی موارد نیاز به اصالح دارد. ما در بعضی رشته ها همواره در قهرمانی جهان و جام 
جهانی هستیم و توقع حضور روی سکو همواره در آنها وجود دارد چون قابلیت زیادی 
دارند. پس در این رشته ها اگر به دارنده سکوی جهانی تسهیالتی داده شود طبیعی است.

وی افزود: اما در پاره ای از موارد هم نظام تصمیمات ویژه ای در شرایط خاص گرفته است. 
معافیت علیرضا کریمی در کشتی به دلیل عدم رویارویی با نماینده رژیم غاصب در هیچ 
کجای طرح سرباز قهرمان نبود. یا معافیت های حمید استیلی و مهدی مهدوی کیا بعد از 
درخشش برد تیم ملی ایران مقابل آمریکا در جام جهانی فرانسه هم در این طرح نبود اما 
به نوعی توسط فرمانده کل قوا تصمیم گیری و اجرا شد. در این موارد نظام تشخیص می 
دهد این اقدام ارزنده مورد تجلیل قرار گیرد چرا که اثرگذاری زیادی داشته است.معاون 
توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان خوشحالی مردم بعد از باخت 
تیم ملی را ناشی از رضایت آنان ازعملکرد تیم ملی دانست و گفت: موضوعی بنام تبعیض 
بین رشته ها را نمی پذیرم در اینجا که نمی توان گفت حتما باید تیم فوتبال روی سکوی 
جهانی برود تا از خدمت سربازی معاف شود. اثرگذاری یک عمل و یک نتیجه و روحیه ای 
که به جامعه تزریق شده در اینجا مهم است نه نتیجه ما باید این اشکال آیین نامه را 
حل کنیم چون در رشته های تیمی مثل فوتبال، والیبال، بسکتبال و هندبال ایستادن 
روی سکوهی جهانی بسیار سخت است و در این رشته ها حتی گرفتن سهمیه المپیک 
و جهانی و درخشش در این مسابقات ارزشمند است. با توجه به شرایطی که رشته های 
تیمی دارد باید در این آیین نامه یک بازنگری شود. در کل این سال ها یک بار والیبال و 

یک بار بسکتبال فقط سهمیه المپیک گرفت. 

داورزنی:

اصالح آیین نامه سرباز قهرمان 
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برای روشن شدن پوست کودک چه باید کرد؟

جنس پوســت نوزاد با توجه به طول مدت بارداری متغیر است. هر تغییری 
در رنگ پوست کودک شما که بخاطر تابش خورشید باشد، مطمئن باشید 
موقتی خواهد بود. رنگ پوست کودک شما هر چقدر تیره و یا روشن باشد، 

این رنگ با توجه به ژن مشخص می شود.
 بــه گزارش زمان  به نقل از بیتوتــه، هر کاری که در دوران بارداری یا در 
زمان حال انجام دهید ممکن اســت رنگ پوست کودک شما را غیرطبیعی 

کند.
ژنتیک مقدار مالنین موجود در پوست بدنتان را مشخص می کند. مالنین 
رنگ دانه ای است که به پوست کودک شما رنگ می دهد. که در صورت 
وجود مالنین بیشتر رنگ پوست شــما تیره تر خواهد شد. مالنین پوست 
کودک شــما را در مقابل اشــعه های خطرناک خورشید که موجب آفتاب 
ســوختگی و سرطان پوستی می شوند، محافظت می کند.پوست می تواند 
بصورت خودکار با توجه به مقدار زمانی که در برابر خورشید قرار می گیرد، 
تولید مالنین را تنظیم کند. بنابراین اگر کودک شــما بطور مرتب در برابر 
خورشــید قرار می گیرد، پوست وی تیره تر شده و اگر کودک به ندرت در 
برابر تابش خورشــید قرار بگیرد، این امر منجر به درخشان تر شدن پوست 
کودک شــما خواهد شد.اما به این نکته توجه کنید که کودک شما از رنگ 
پوست طبیعی ای که چند ماه پس از تولدش مشخص می شود، روشن تر 

نخواهد شد.
نوزادان اغلب هنگام تولد روشن تر بنظر می رسند و گاهی تن صورتی رنگی 
دارند. این رنگ صورتی بر اثر رگ های خونی اســت که بر روی پوســت 

لطیف نوزاد مشخص است.
اکثر والدین تصور می کنند که این رنگ پوســت حقیقی کودکشان است. 
اما پوســت نوزاد تیره می شود چون بیشتر رنگدانه های طبیعی، رنگ داده 
و تولید مالنین می کند. پس طبیعتا چهره ی کودک شــما پس از مدتی از 
تولــد بصورت خودکار تغییر رنگ می دهد.جنس پوســت نوزاد با توجه به 
طول مدت بارداری متغیر است. نوزادانی که زودرس هستند، پوستی نازک 
و شفاف داشته و ممکن است حالتی کرکی داشته باشد. همچنین گاهی این 
نوزادان با ورنیکس )Vernix( -نوعی ماده ای چرب و سفید است که از 

پوست در برابر مایع آمنیوتیک محافظت می کند-پوشش داده می شوند.
نوزادانی که طول مدت بارداری را کامال ســپری کــرده اند و حتی زمان 
بیشــتری را در دوران جنینی ســپری کرده اند، اثر کمتری از ورنیکس در 
بند های پوستشــان دیده می شــود. نوزادانی که زمان بیشتری را قبل از 
بدنیا آمدن گذراندند ممکن است کمی پوستشان چروک باشد و خیلی کم، 

کرکی باشد.
نگهداشــتن کودکتان دور از آفتاب، تا چهره ای روشــن تری داشته باشد 
درســت نخواهد بود و به همان شــکل بیش از حد در تابش خورشید قرار 
گرفتن هم خطرناک خواهد بود.اگر کودک شما با زردی پوست مواجه است، 
ممکن اســت پزشک از شما بخواهد تا به هنگام صبح به مدت ۱۰ الی ۱۵ 

دقیقه کودک خود را در برابر تابش خورشید قرار دهید.
این کار بخش مهمی از درمان کودک شما محسوب می شود و نباید بخاطر 
رنگ پوســت کودک از آن صرف نظر کنید. هر تغییری در رنگ پوســت 
کودک شما که بخاطر تابش خورشید باشد، مطمئن باشید موقتی خواهد بود.

همانطور که کودک شــما در خارج از خانه مشــغول بازی کردن است، نور 
خورشــید را جذب می کند که برای تقویت بینایی کودک و رشد فیزیکی و 
ســالمتی کل بدن کودک امری بسیار مهم است. فرزند شما نیاز به بازی 
کردن زیر تابش خورشید دارد تا ویتامین D جذب کند، این ویتامین نقش 
بسزایی در سالمتی استخوان های کودک خواهد داشت.رنگ پوست کودک 

شما در طی زمان رشدش تغییر می کند. 
در زمان هایی که کودک شــما زمان بیشتری را صرف بازی کردن تحت 
تابش خورشید می کند، پوســتش کمی تیره تر می شود. در ماه هایی که 
بازی کردن خارج از خانه ممکن نخواهد بود، فرزندتان روشن تر بنظر می 

رسد.
اما نگران نباشــید، رنگ پوســت کودک شــما همچنان برای کسانی که 
دوســتش دارند جذابیت خود را خواهد داشــت و رنگ درخشان به معنی 

پوست زیباتر نخواهد بود.
خیلی از مادران ســعی می کنند تا رنگ پوســت فرزندشان را با استفاده از 
ماســک ها، اوبتان )ubtan( و یا کرم ها تغییر بدهند. اما استفاده از این 
نوع مواد نه تنها رنگ پوست کودکتان را تغییر نمی دهد بلکه ممکن است 

برای کودکتان ضرر داشته باشد.

مصرف مکمل ها قبل از بلوغ موجب 
توقف رشد قدی می شود

بازرس واحــد نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، ســنتی و مکمل 
معاونت غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: مصرف 
مکمل ها قبل از رســیدن به سن بلوغ موجب توقف رشد قدی، تیرگی 

پوست و رشد غیرطبیعی مو در بدن می شود.
به گزارش زمان  به نقل از ایرنا، دکتر حســین مراحل، عوارض کبدی، 
روانــی و قلبی را از پیامدهای مصرف خودســرانه مکمل ها دانســت 
و اضافــه کرد: اختــالل در عملکرد کبد، افزایــش آنزیم های کبدی، 
سرطان، پرخاشگری، افســردگی، اضطراب، وابستگی فیزیکی و روانی 
بــه دارو، افزایش فشــار و چربی خون و افزایش احتمال ســکته های 
قلبی و مغزی از دیگر عوارض خطرناک مصرف مکمل ها اســت. وی 
ادامــه داد: همچنین مصرف مکمل در بانوان نیز موجب رشــد موهای 
زائد، کلفت شــدن صدا، پوســت چرب و کم خونی می شــود. بازرس 
واحــد نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، ســنتی و مکمل معاونت 
غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشــکی شهید بهشــتی گفت: جوانان باید 
درنظرداشــته باشند اخذ مشــاوره درباره مکمل ها از مربیان ورزشی و 
تهیه آنها از باشــگاه ها و فروشــگاه های غیرمجــاز عرضه مکمل ها، 
غیرقانونی است و الزم است مکمل ها را در صورت نیاز پس از مشورت 
با پزشک متخصص در حوزه مصرف مکمل بدنسازی، فقط از داروخانه 
ها خریداری کنند. مراحل ادامه داد: فرآورده خریداری شــده حتما باید 
دارای برچســب اصالت باشــد و با اســتعالم کاال با مراجعه به سایت 
www.ttac.ir از اصــل بودن آن اطمینان حاصل شــود. با توجه به 
آغاز فصل تابســتان، مراجعه جوانان و نوجوانان به اماکن ورزشی برای 
گذراندن اوقــات فراغت به صورت چشــمگیری افزایش می یابد و در 
این بین از باشــگاه های بدنســازی نیز اســتقبال بیشتری می شود. از 
آنجایی که برخی تبلیغات باشــگاه های بدنســازی فریبکارانه است و 
نوجوانان باید هنگام مراجعه به این باشــگاه ها به ویژه در مورد مصرف 
مکمل ها هشــیار باشند. بازرسان به صورت گسترده بازرسی های الزم 
از باشــگاه های بدنســازی را انجام می دهند و با باشگاه های متخلف 
طبــق قانون رفتار می کنند . مهمترین و تاثیرگذارترین تخلف باشــگاه 
ها که بر سالمت مشتریان تاثیر می گذارد، فروش و توزیع دارو، مکمل 
و پودرهای غیرمجاز بدن سازی است که بازرسی و برخورد با این تخلف 

در حیطه وظایف دانشگاه های علوم پزشکی است.

کودکان

مصرف زیاد ویتامین، 
مسمومیت می آورد

رئیس انجمن داروسازان بالینی ایران گفت: مصرف زیاد ویتامین 
ها عوارض متعددی در پی دارد و حتی می تواند موجب برخی 
مسمومیت ها شــوند بطور مثال در مسمومیت با ویتامین آ 
)هیپرویتامینوز A (، فرد دچار کاهش قدرت دید و بینایی می شود.

به گزارش زمان ، به نقل از ایرنا، جمشید سالم زاده افزود: 
عالئم مسمومیت با ویتامین ها برحسب نوعی ویتامینی که 
مصرف می شــود، متفاوت است بطور مثال در مسمومیت با 
ویتامین آ، عالوه بر کاهش بینایی فرد با اختالل در متابولیسم 
چربی ها نیز مواجه می شود. وی ادامه داد: همچنین مصرف زیاد 
ویتامین آ موجب افزایش آنزیم های کبدی و مشکالت کبدی 
می شود؛ گاهی نیز تظاهرات پوستی یا مخاطی ممکن است در 
افراد ظاهر شود که نیاز به مراقبت های الزم دارد. رئیس انجمن 
داروسازان بالینی ایران با اشاره به رشد روزافزون تبلیغات ماهواره 
ای درباره تاثیرات شگفت انگیز انواع ویتامین ها و مکمل ها گفت: 
توصیه جدی من به مردم به ویژه بیماران این است که فریب 
بسیاری از تبلیغات در شبکه های ماهواره ای یا فضای مجازی 
را نخورند و این ویتامین ها را حتما زیر نظر پزشک مصرف کنند.

دسالم زاده تاکید کرد: در بسیاری از موارد، مصرف مکمل ها 
برای بیماران مشکل ساز شده است؛ به ویژه برخی ویتامین ها 
جزء ویتامین های محلول در چربی هستند و می توانند در بدن 
انباشته شوند و مسمومیت های ویتامینی ایجاد کنند. وی تصریح 
کرد: ویتامین آ، ویتامین ای و ویتامین کا از جمله ویتامین های 
محلول در چربی هستند که می توانند انباشته شوند و در بدن 
مشکل ایجاد کنند که در موارد متعدد با آنها مواجه بودیم. سالم 
زاده گفت: گاهی افرادی به داروخانه ها مراجعه و درخواست انواع 
ویتامین ها را می کنند اما در شرح حالی که از آنان می گیریم 
عالئم مشخصه هایپرویتامینوز یا مسمومیت با ویتامین ها را از 
خود نشان می دهند و طبیعتا توصیه می شود که برای مدتی از 

مصرف ویتامین خودداری کنند.

سامانه نوبت دهی اینترنتی اهدای 
خون راه اندازی شد

مدیرکل برنامه ریزی جذب و نگهداری اهداکنندگان سازمان 
انتقال خون ایران ، گفت:امکان نوبت دهی اینترنتی با هدف 
مدیریت بهینه حضور داوطلبان اهدای خون در مراکز اهدای 
خون فراهم شده است.به گزارش زمان  به نقل از مهر، عباس 
صداقت افزود: سامانه نوبت دهی اینترنتی اهدای خون موجب 
افزایش رضایتمندی اهداکنندگان در راســتای طرح تحول 
سالمت و همسو با گســترش دولت الکترونیک است. وی 
تصریح کرد: ســامانه »نوبت دهی اینترنتی اهدای خون« از 
مهر ماه سال گذشته بر روی پرتال رسمی سازمان انتقال خون 
در دسترس عموم قرار گرفت و از این پس اهداکنندگان می 
توانند با مراجعه به پرتال سازمان انتقال خون یا آدرس اینترنتی  
nobatdehi.ibto.ir به ثبت نام و دریافت نوبت اینترنتی 
جهت اهدای خون اقدام کنند. مدیرکل برنامه ریزی جذب و 
نگهداری اهداکنندگان سازمان انتقال خون ایران، اظهار داشت: 
سامانه نوبت دهی اینترنتی اهدای خون برای افرادی که با هر 
نیت اقدام به نذر خون کرده اند، این فرصت را فراهم می آورد 
تا در تمامی ایام ســال و در فرصت های مناسب و به دور از 
ازدحام ایجاد شده در مناسبت های مذهبی از طریق ثبت نام 
در این سامانه و اخذ نوبت، با آرامش بیشتر خون خود را به هم 

نوعان خود اهدا کنند. 

“فیشینگ” خطرناک ترین حمله 
سایبری شناخته شد 

گــزارش جدید گروه اینفوســکیوریتی نشــان می دهد که 
حمالت “فیشــینگ” بیش از انواع دیگر تهدیدات سایبری، 
کسب وکارهای کوچک و متوسط را با نگرانی و مخاطره مواجه 
کرده اند.به گزارش زمان به نقل از باشــگاه خبرنگاران پویا؛ 
نظرسنجی جدیدی از 6۰۰ تصمیم گیرنده فناوری اطالعات 
در کسب و کارهای کوچک تا متوسط )SMBs( انجام شده 
که خروجی آن نشان می دهد تقریبا تمام این بیزینس ها در 
حال انجام نوعی آموزش برای آگاهی رسانی کارکنان درباره 
امنیت سایبری هستند. در گزارش جهانی جدید که وب روت 
منتشر کرده است، تصمیم گیرندگان فناوری اطالعات تقریبا 
صد درصد از کارکنان کســب و کار  خود را در زمینه آگاهی از 
امنیت ســایبری آموزش می دهند؛ با این حال، این گزارش 
نشان می دهد که این تعداد دوره های آموزشی به طور قابل 
توجهی در حال کاهش است و تنها 39 درصد از شرکتها به 
طور مداوم در طول مدت استخدام به کارکنان خود آموزش 
می دهند. این اقدام در حالیکه ناشی از ترس فیشینگ است، 
ظاهرا در کســب و کار های امریکا، انگلستان و استرالیا نمود 
بیشتری دارد و بیزینسهای این مناطق توجه بیشتری به مقوله 
امنیت سایبری دارند.در حالیکه سال 2۰۱7 حمالت فیشینگ 
رتبه سوم خطرناکترین نفوذهای سایبری را داشتند، رتبه اش 
برای سال جاری میالدی تغییر کرده است؛ تا جاییکه تقریبا 
نیمی )48 درصد( از پاســخ دهندگان حمالت فیشینگ را به 
عنوان تهدید شناخته و 4۵ درصد گفته اند که کسب وکارشان 
حساس به حمالت DNS است. به طور کلی، نوع جدیدی 
از نرم افزارهای مخرب به رتبه ششم رسیده و  فیشینگ رتبه 
اول است؛ باج افزار نیز با اینکه در حوزه های جغرافیایی متفاوت 
است اما از جایگاه پنجم در سال 2۰۱7 تا سوم در سال 2۰۱8 

رشد کرده است. 

تاثیر ویتامین D در پیشگیری 
از سرطان سینه

به گفته محققان، رژیم غذایی سرشار از ویتامین D موجب 
کاهش ریســک سرطان سینه می شود.به گزارش زمان  به 
نقل از مهر، محققان دانشگاه کالیفرنیا دریافتند وجود میزان 
باالتر ویتامین D با کاهش ریسک سرطان سینه مرتبط است. 
محققان در این مطالعه، داده های دو آزمایش بالینی متشکل 
از 332۵ شرکت کننده و یک مطالعه پیشرفته شامل ۱7۱3 
شرکت کننده را برای بررسی رابطه بین ریسک سرطان سینه 
در زنان و غلظت ویتامین D موجود در خون بررسی کردند. 
تمامی زنان ۵۵ سال به باال بودند. داده ها مربوط به سال های 
2۰۰2 تا 2۰۱7 بود. شرکت کنندگان در ابتدای مطالعه فاقد 
بیماری سرطان بودند و به طورمیانگین به مدت 4 سال تحت 
نظــر بودند. میزان ویتامین D خون این زنان در طول مدت 
مطالعه اندازه گیری شــد. در طول مدت مطالعات، 77 نمونه 
جدید ابتال به ســرطان سینه تشخیص داده شد. »سدریک 
گارلند«، سرپرســت تیم تحقیق، در این باره می گوید: »ما 
دریافتیم شرکت کنندگان دارای میزان ویتامین D باالتر از 
ng/ml 6۰ در خون شان در مقایسه با افراد دارای ویتامین  
D کمتر از ng/ml 2۰، یک پنجم کمتر در معرض ابتال 

به سرطان سینه بودند.«

خبر
توصیه های تغذیه ای در فصل تابستان

آب سرد برای کبد ضرر دارد؟
با شروع تابستان و شور سفر و گشت وگذار در این فصل، عطش و تشنگی اولین مشکل آزاردهنده ای است که 
حس می شود. بنابر باورهایی که در افکار عمومی شکل گرفته، مصرف برخی از نوشیدنی ها و مواد غذایی باعث 

کاهش کم آبی بدن می شود.
به گزارش زمان  به نقل از ایسنا، دکتر نسرین امیدوار- متخصص تغذیه در ارایه اطالعات درست و دقیق تر در 
این باره گفت:  بحث کم آبی به تابستان محدود نمی شود ودر هر چهار فصل سال باید به این موضوع توجه کرد. 

در دنیا با تغییرات آب وهوایی، رژیم های غذایی پایدار مورد توجه قرار می گیرد.

تابستان مصرف گوشت قرمز را محدود کنید
وی افزود: توصیه هایی در این مورد در دنیا وجود دارد که باید عامه مردم یاد بگیرند، مصرف غذاهایی که ردپای 
آب وکربن در آن ها زیاد است مثل گوشت قرمز مخصوصا گوشت گاو و همچنین غذاهای فرآوری شده که 
مراحل کارخانه ای زیادی را برای تولید طی کردند؛ در الگوی غذایی خود کمتر کنند. مهم تر از آن، این است که 
از غذاهای منطقه ای و غذاهای همان فصل استفاده کنند. رعایت همین دو نکته باعث می شود مصرف غذاهایی 

که از نظر طب سنتی و خرد بومی مناطق رشد کرده و تولید شده است، افزایش یابد.
وی در رابطه با مصرف گوشت قرمز خاطر نشان کرد: توصیه عمومی دنیا این است که مصرف گوشت قرمز 
مخصوصا گوشت گاو را به ماهی یک بار برسانیم و توصیه ملی غذایی این است با مصرف کمتر گوشت قرمز، 

حبوبات بیشتر مصرف کنیم. این سیاست ها باید در کشاورزی و تولیدمان هم دیده شود.
این متخصص تغذیه با تاکید بر لزوم پرهیز از مصرف میوه های صادراتی تا حد امکان، گفت: بهتر است از میوه ها 
و سبزیجات منطقه ای فصلی مصرف کنیم. حتی می توانیم باغچه ها و گلدان کوچک سزیجات در محل زندگی 

خود داشته باشیم. با این کار به فرزندان خود نیزعادت های صحیح غذایی را آموزش می دهیم.
امیدوار در ادامه گفت: با مصرف بیشتر پروتئین های گیاهی و کاهش مقدار مصرف پروتئین های حیوانی به 

خصوص بعد از سنین رشد، می توانیم کم آبی را کم تر حس کنیم و طول عمر بیشتری خواهیم داشت.
آب سرد برای کبد ضرر دارد؟

وی در ادامه صحبت هایش همچنین درباره برخی اظهارات مبنی بر عارضه دار بودن آب سرد گفت: نوشیدن آب 
سرد اولین تاثیر را بر روی معده و لوله گوارش می گذارد و این که گفته می شود روی کبد تاثیر مخرب می گذارد 
یک باور غلط است. ولی در کل خوردن و نوشیدن مواد غذایی خیلی سرد یا گرم توصیه نمی شود. خوردن و 
نوشــیدن مواد غذایی که درجه حرارت باالتر یا پایین تر از درجه حرارت بدن را دارند باعث شوک شدن بدن 

می شوند و بهتر است درجه حرارت مواد غذایی خیلی با بدن تفاوت نداشته باشد.

زیاده از حد چای و قهوه نخورید
این متخصص تغذیه با اشاره به مصرف چای و قهوه به عنوان بخشی از الگوها و عادات غذایی مردم، گفت: 
چای و قهوه و نوشیدنی های کافئین دار باعث دفع آب بدن از طریق ادرار می شوند. بنابراین برای جبران کم آبی 
مناسب نیستند و باید در حالت تعادل مصرف شوند؛ چرا که خود باعث کم آبی بدن می شوند. توصیه در مصرف 

چای در حد یک تا دو لیوان در شبانه روز و قهوه نیز یک 
تا دو فنجان است.

نوشابه های گازدار، از عادات غذایی خطرناک
امیدوار در پاســخ به این ســوال که آیا نوشیدنی های 

گازدار باعث رفع عطش می شــوند، گفت: این حس به 
دنبال مصرف نوشیدنی های گازدار، لحظه ای است. در 
نوشیدنی های فرآوری شده غیر از کربن و آب، قند فراوانی 
وجود دارد که باید برای دفع آن مقدار زیادی آب مصرف 
شود. بنابراین مصرف نوشیدنی های گازدار جزو عادت های 
اشتباه وخطرناک است. باید آموزش های صحیح در مصرف 

نوشابه های گازدار بخصوص به کودکان داده شود و جز در 
موارد کم مثل مهمانی و پیک نیک، این نوشیدنی ها در سبد 

خرید مواد غذایی قرار نگیرد.
این متخصص تغذیه همچنین با یادآوری این که سیر و پیاز 
جزو سبزجات مفید و درمانی هستند، افزود: مصرف سیر و پیاز 
در حالت تعادل بسیار مفید است؛ زیرا که خاصیت سم زدایی 
دارند و با بیماری های واگیردار مبارزه می کنند. اما در فصل گرم 
مصرف این نوع سبزیجات به دلیل بوی آزاردهنده آن ها توصیه 
نمی شود؛ البته این موضوع نیز با مصرف آب زیاد و سبزیجات 

معطر قابل کنترل است.
 در تابستان به دلیل مصرف زیاد آب می توان از طعم دهنده ها و مواد 
معدنی همراه آب استفاده کرد مثل شربت آب لیمو خیلی رقیق که در 

رفع تشنگی و عطش بسیار موثر است.

سرپرســت روابط عمومــی و امور بین 
الملل سازمان بیمه سالمت با بیان اینکه 
بیمه همگانی سالمت همچنان با قدرت 
به کار خــود ادامه  می دهد، گفت: بیمه 
همگانی سالمت مخصوص محرومین 
است و در حال حاضر بالغ بر 8 میلیون 

نفر عضو دارد. 
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، محمد 
هاشــمی درباره موارد مطرح شده اخیر 
در خصوص مراجعه بیمه شدگان بیمه 
همگانی  سالمت به مراکز درمانی بخش 
خصوصی اظهار داشت: مراجعه بیماران 
مشمول بیمه همگانی سالمت فعال فقط 
به بخش دولتی امکان پذیر اســت، اما 
سایر بیمه شدگان صندوق های دیگر مثل 
بیمه های روستایی، کارکنان دولت، سایر 
اقشار و ایرانیان می توانند به مراکز درمانی 

بخش  خصوصی نیز مراجعه و از خدمات 
درمانی این مراکز هم اســتفاده کنند.  
سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل 
سازمان بیمه سالمت با بیان اینکه بیمه 
همگانی سالمت همچنان با قدرت ادامه 
دارد و متعلق به محرومین است، تاکید 
کرد: خط قرمز ســازمان بیمه سالمت، 
 محرومین هستند.  هاشمی ادامه داد: در 
حال حاضر روزانه حدود 3۰ هزار تمدید یا 
صدور اولیه دفترچه بیمه سالمت در تمام 
صندوق های مربوط به این سازمان انجام 
می شود و صندوق بیمه  همگانی سالمت 
بالــغ بر 8 میلیون نفر عضــو دارد.  وی 
درباره مراجعه بیمه شدگان صندوق بیمه 
همگانی سالمت به بخش  دولتی بیان 
کرد: این محدودیــت فقط در صندوق 
بیمه همگانی سالمت و بر اساس قانون 

بودجه سال 96 و 97 وجود دارد. در واقع 
تمهیداتی برای  کمتر آسیب دیدن بیمه 
شدگان صندوق بیمه همگانی سازمان 
دیده شده و هر جا که بخش دولتی در 
حوزه سرپایی توانایی ارائه خدمت نداشته 
باشد،  مراجعه بیمه شدگان این صندوق 
به بخش خصوصی آزاد شده است. یعنی 
فقط حدود 2۰ تا 2۵ درصد جمعیت بیمه 
شده همگانی سالمت محدود به  بخش 
دولتی هستند. زیرا این افراد تمکن مالی 
ندارنــد و اصال نمی توانند برای دریافت 
خدمات درمانی بــه بخش خصوصی 
مراجعه کنند.  هاشــمی با تاکید بر عدم 
هر نوع تغییر در صندوق بیمه همگانی، 
گفت: کســانی که تمکــن مالی دارند 
می توانند از بیمه سالمت ایرانیان استفاده 
کنند که قبال نیز وجود داشته است. افراد 

به این منظور می توانند ساالنه 264 هزار 
تومان پرداخت کرده و به این ترتیب هم 
از خدمات بخش دولتی و هم خصوصی 
استفاده کنند. این مبلغ 264 هزار تومان 

در سال مربوط به صندوق بیمه ایرانیان 
است و اطالع رسانی در مورد آن فقط به 
علت تغییر ســرانه است که در هر سال 

اتفاق می افتد.

8 میلیون دارنده بیمه همگانی بخوانند 

فضای نشیمن یکی از پرطرفدارترین فضاها در هر 
دکوراسیونی محســوب می شود، که بسته به نوع 
پالن فضایی و استفاده از آن به روش های گوناگونی 
می توانید آن را بچیند، امــا این که کدام چیدمان 
مبلمان برای فضای نشیم شما بهتر است موضوعی 
است که امروز به بررسی آن می پردازیم، پس با این 
مطلب همراه باشید تا با هم بهترین چیدمان مبلمان 

در دکوراسیون را بشناسیم با ما همراه باشید.  

چیدمان مبلمان در دکوراسیون
 براساس عملکرد

به گزارش پیام آشنا به نقل از چیدانه، برای چیدمان 
مبلمــان خود درنظــر بگیرید که چگونــه از اتاق 
نشیمنتان استفاده می کنید، آیا این نشیمن حکم اتاق 
تلویزیون و یا نشیمن خصوصی شما را دارد و یا به 
عنوان نشیمن مهمان از آن استفاده می کنید. بنابراین 
با توجه به این فاکتورها می توانید چیدمان مبلمان 
نشیمنتان را تعیین کنید و ظاهر دکوراسیون خود را 

منحصر به فرد نمایید. 
چیدمان مبلمان در دکوراسیون

 براساس نقطه کانونی 

فضای نشــیمن خصوصی غالبــا حول یک نقطه 
ی کانونی مانند شــومینه و یا تلویزیون شکل می 
گیرد،بنابراین اگر شما قصد تماشای تلویزیون و یا 
گرم شدن کنار شومینه را دارید باید فاصله ی مناسب 
را از آن ها حفظ نماییــد. به طور مثال فاصله ایده 
آل بین مجموعه مبلمان و تلویزیون سه برابر اندازه 

صفحه نمایش شما است.

چیدمان مبلمان در دکوراسیون 
براساس اولویت

در هنگام چیدمان مبلمان نشیمنتان توجه نمایید که 
ابتدا ازمبل بزرگتر شروع کنید و محل آن را تعیین 
کنید، سپس مبل های تکی را به تناسب فضا و نقاط 
کانونی در اطراف آن بچنید. توجه داشته باشید که از 

چسباندن مبلمان به دیوارها خودداری نمایید. 

چیدمان مبلمان در دکوراسیون براساس 
تقارن

چیدمــان متقارن مبلمان بهترین ایــده برای اتاق 
نشــیمن مهمان محسوب می شود، چرا که نظم و 
ترتیب خاصی را به فضای دکوراسیون ما می بخشد 

و ظاهر فضای شما را منحصر به فرد تر می نماید. 
چیدمان مبلمان در دکوراسیون 

براساس عبور و مرور
یکی از مهمترین مواردی که باید چیدمان مبلمان 
آن را در نظر بگیرید عبور و مرور است. توجه داشته 
باشید که همواره مسیر دسترسی و عبور را در فضای 
نشیمن تان باز نگه دارید، برای این منظور مبل های 
بزرگ تر را به سمت دیوار قرار دهید و مبل های تک 

را در اطراف ان به صورت پراکنده تر بچینید.

چیدمان مبلمان در دکوراسیون
 براساس تنوع

تغییر در اندازه، فرم و یا رنگ هر قطعه از مبل شما 
می تواند ظاهر مدرن تری به فضای دکوراســیون 
داخلی شما ببخشد، کافی است کمی خالقیت داشته 
باشید و چیدمان مبلمان خود را تغییر دهید و ظاهر 
دکوراسیون نشیمنتان را با این روش متحول کنید. 

چیدمان مبلمان در دکوراسیون 
براساس راحتی

در هر چیدمانی راحتی و آسایش اولویت محسوب 

می شود. پس عالوه بر انتخاب مبلمان راحت برای 
دکوراسیونتان توجه داشتید که نوع چیدمان مبلمان 
تان نیز صدمه ای به آسایش و آرامش شما در خانه 

تان وارد نکند. 

چیدمان مبلمان در دکوراسیون 
براساس گردش

در چیدمان مبلمان اتاق غذاخوریتان حتما فضایی را 
برای گردش در نظر بگیرید این فضای گردش باید 
حداقل ۱2۰cm بین لبه میز و نزدیکترین دیوار باید 
باشد. پس در چیدمان مبلمان خود حتما فضایی را 
برای گردش و عبور و مرور راحت تر در نظر بگیرید.

چیدمان مبلمان در دکوراسیون 
براساس پالن 

آنچه که در چیدمان مبلمان شــما از همه ی موارد 
مهم تر است پالن بندی است. برای داشتن بهترین 
چیدمان مبلمان در دکوراسیون باید ابتدا پالن خانه 
ی خود را در نظر بگیرید و ســپس بر مبنای پالن 
مذکور مبلمان خود را انتخاب و نسبت به چیدمانآن 

اقدام نمایید.

بهترین چیدمان مبلمان برای دکوراسیون شما کدام است؟

مواد غذایی مناسب ضد درد، التهاب و کلسترول
حفظ ســالمت و ارزش غذایی بعد از پخت و طبع آن، 
لذتی دارد که انکار نشدنی است.  در این ستون، برآنیم 
تهیه یکسری از غذاهایی که اکثریت خانم های کدبانو 
در طبــخ آن مهارت دارند را بانوع و نگاهی دیگر، بیان 

کرده و به آن بپردازیم.
در این شماره به ذکر مواد غذایی مناسب ضد درد، التهاب 

و کلسترول می پردازیم.
۱- گیــالس : دکتر نیر مورالیدهارن  دکترای رشــته 
تولیدات طبیعی و شیمیایی از دانشگاه ایالت میشیگان 
دریافته است که عصاره گیالس ترش در کاهش التهاب 
ده برابر موثرتر از آسپرین است. برای این منظور، روزی 
دو قاشق غذاخوری عصاره غلیظ شده کافی و موثر می 
باشد. البته مصرف عصاره گیالس شیرین نیز به همین 

منظور بی تاثیر نیست. 
2- توت سیاه

3- تمشک
4- زغال اخته

 ۵- توت فرنگی: مدتی بعد دکتر نیر، همان ترکیبات 
ضد درد را در توت ســیاه، تمشک، زغال اخته و توت 

فرنگی یافت. 
6- کرفــس و دانه های کرفــس: دکتر دوک جیمز 
نویســنده کتاب روانشناسی سبز بیشــتر از 2۰ نوع از 
ترکیبات ضد التهاب را در کرفس و دانه های کرفس 
پیدا کرده است که از آن جمله ماده ای به نام اپیجنین 
می باشد که عملکرد ضد التهابی قوی دارد. می توان دانه 
های کرفس را به انواع سوپ و خورش اضافه کرد و یا 
از آنها به عنوان جایگزین در بسیاری از دستورالعمل های 

آشپزی استفاده نمود. 
7- زنجبیل : زنجبیل ســبب کاهش درد ناشــی از 
پروستاگالندین ها در بدن می شود که در هندوستان 
به طور گسترده  برای درمان در و التهاب مورد استفاده 
قرار می گیرد. محققین هندی با مطالعه بر روی افرادی 
کــه از دردهای عضالنی رنج می بردند، به این نتیجه 
دست یافتند که مصرف زنجبیل سبب بهبود این افارد 

می شود. دوز یا مقدار پیشنهادی زنجبیل بین ۱۰۰۰- 
۵۰۰ میلی گرم در روز می باشد. البته چنانچه از داروی 
خاصی استفاده می کنید، با پزشک خود در مورد تداخل 

داروهای گیاهی مشورت نمایید.
8- زردچوبه : زردچوبه )ریشــه عربی آن کورکوما می 
باشد( ادویه ای زرد رنگ است که معموال در پودر کاری 
هندی استفاده می-شود. طبق تحقیقات انجام شده، 
اثر ضد التهابی آن بسیار بیشتر از داروهای استروئیدی 
در درمان التهابات حاد می باشد. عنصر یا عامل اصلی 
درمان، همان کورکومین است. همچنین تحقیقات نشان 
داده اند که کورکومین درد را از طریق مکانیسم مشابه با 

داروهای بازدارنده متوقف می کند. 
9- ماهی های چرب و روغن ماهی: بسیاری از ماهی 
های چرب مثل ســالمون، مکــرل و هرینگ دارای 
اســیدهای چرب با ارزش امگا - 3 می باشــند. امگا 
-3 در بدن به مواد هورمون مانندی تبدیل می شــود 
که به کاهش درد کمک می کنند، بنابر اظهارات دکتر 

آلفرد داستین برگ،متخصص روماتیسم در انستیتو ملی 
ســالمت، روغن  ماهی عاملی ضد التهاب است که 
از طریق سرکوب نمودن ســایتوکین های رها شده، 
مستقیما بر روی سیســتم ایمنی عمل می کند. این 
مواد به عنوان تخریب کننده مفاصل شناخته شده اند. 
بسیاری از مطالعات دیگر نیز نشان داده اند که خوردن 
مقدار متوسط ماهی یا روغن ماهی سبب کاهش درد و 
التهــاب )به خصوص در افرادی که از آرتریت رنج می 

برند( می شود. 
۱۰- دانه و روغن کتــان: دانه های زمینی تازه کتان 
و روغن فشرده سرد شــده آن، شامل مقدار فراوانی از 
اسیدهای چرب شناخته شده مثل امگا-3 می باشند. با 
روغن کتان غذا نپزید، چرا که به بدترین شکل عمل می 
کند و اثرات تحریکی بر بافت های بدن دارد و ســبب 

درد می شود.
 ۱۱- گردو و روغن گردو : گردو و روغن گردو نیز شامل 
اسید چرب امگا -3 می باشند که ضد درد و التهاب است.



8 گزارشسه شنبه 26 تیر 1397                                                                                                                                                                                                     شماره 3805 

چند نکته در باب طرح اصالح قانون نظام 
مهندسی و کنترل ساختمان

*طاهره نصر 

این روزها کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی توجه خود را به 
اصالح قانون نظام مهندسی ساختمان و همچنین قرارگیری این سازمان 
زیرمجموعه نظام فنی و اجرایی کشور معطوف داشته است. در همین 
راستا می توان به نکاتی در طرح اصالح قانون نظام مهندسی و کنترل 
ساختمان اشاره کرد. قابل ذکر است که موارد و بندهایی که در ادامه ذکر 
می شود، مربوط به متن مصوبه کمیته نظام فنی )زیرمجموعه کمیسیون 
عمران مجلس( است که بررسی آن از مورخ ۱۳9۷/4/۳ در کمیسیون 

عمران آغاز شده است.
در ماده ۲ بند ۱۱ اصالحی زمینه سازی پاسخگویی و مسئولیت پذیری 
بیشتر عوامل اجرایی ساختمان ها از طریق حضور شرکت های صاحب 
صالحیت در طراحی و نظارت و اجرا و بهره برداری ساختمان ها ذکر 
شده است. به نظر می رسد در صورت قرارگیری سازمان نظام مهندسی 
در زیرمجموعه نظام فنی و اجرایی، و با توجه به اهتمام نظام فنی اجرایی 
به شرکت های حقوقی، دیگر شرکت های حقیقی صاحب صالحیت و 
همچنین افراد حقیقی صاحب صالحیت معنا نخواهند داشت و عمال 
اشتغال بسیاری از مهندسان کشور با مشکل مواجه خواهد شد. چرا که 
نظام فنی و اجرایی، حافظ منافع دولت به نام کارفرما است و این در حالی 
است که لزوما در نظام مهندسی ساختمان حفاظت از منافع دولت به 
معنای حفاظت از منافع عمومی نیست چون ناظر، حافظ منافع پیمانکار 
الحاق شده است که تشکیل سازمان های  است.در ماده ۳ تبصره ای 
نظام مهندسی در شهرستان های با حداقل 5۰۰ عضو حقیقی دارای 
پروانه صالحیت حرفه ای صورت خواهد پذیرفت. بنابراین در آینده ای 
نه چندان دور تأسیس سازمان های بسیاری صورت خواهد پذیرفت که 
این تعدد، انسجام را به دنبال نخواهد داشت و تمرکز را تحت تأثیر قرار 
می دهد.در ماده 4 ذکر شده است که مرجع صدور گواهینامه صالحیت، 
سازمان برنامه و بودجه، مرجع صدور پروانه صالحیت حرفه ای سازمان 
نظام مهندسی خواهد بود. به زعم اینجانب در صورت ادغام سازمان ها در 
یکدیگر، صدور پروانه صالحیت حرفه ای نمی تواند به دلیل مسأله تعارض 
منافع، مستقیما توسط سازمان صورت گیرد.در تبصره ۱ همین ماده ذکر 
شده است که فعالیت شرکت های مربوط به حوزه ساختمان باید در حوزه 
مقررات نظام مهندسی ساختمان با رعایت ظرفیت به کار مجاز آنان فقط 
در یک استان میسر است. سوال این است که در صورتی که طبق ماده ۳ 
پیشنهادی، اگر سازمان های جدیدی در نقاط مختلف استان ها تأسیس 
شوند و همزمان این بند نیز مد نظر باشد چگونه می توان عادالنه نظام 
تقسیم کار را برای مهندسینی که شرکت حقوقی ندارند ایجاد نمود. آیا 

اصال پروژه ای باقی می ماند که سهم آنها باشد؟
در ماده ۸ در اصالح ماده 9 قانون، از وظایف مجمع عمومی، بررسی و 
تعیین ترازنامه استان و بودجه پیشنهادی هیأت مدیره کال حذف شده 
است که به دلیل نگاه دولتی است که به سازمان نظام مهندسی شده 
است. حال آنکه این سازمان، سازمانی غیردولتی و مردم نهاد است که 
در طول سالیان توانسته جایگاه خود را حفظ کند.در ماده 9 در اصالح 
ماده ۱۰ و در ماده ۲۱ در اصالح ماده ۲۲، انتخاب اعضای هیأت مدیره 
و انتخاب رئیس شورای مرکزی برای چهار سال ذکر شده است. به نظر 
می رسد افزایش سنوات مدیریت فقط رکود کاری در مدیریت را به دنبال 
خواهد داشت. این مسأله زمانی بیشتر قابل توجه است که انتخاب اعضای 
هیأت رئیسه نیز برای دوسال ذکر شده است که به نظر می رسد نیاز به 
تفکر بیشتر دارد.در ماده ۱۳ در اصالح ماده ۱4 انتخاب هیأت اجرایی 
انتخابات سازمان نظام مهندسی، توسط شورای مرکزی نظام مهندسی 
ذکر شده است. این مسأله قطعا منافع متعارض را به دنبال خواهد داشت.

در ماده ۱4 در اصالح ماده ۱5 بند 9 کمک به ترویج ضوابط نظام فنی 
اجرایی کشور و اصول صحیح مهندسی و معماری و همکاری در زمینه 
تدوین و اجرای کنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معیارهای 
فنی از وظایف سازمان نظام مهندسی ذکر شده است. سؤال این است که 
در حالی که سازمان از زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی خارج شده و 
به زیرمجموعه نظام فنی و اجرایی وارد شده است و بالتبع باید ضوابط 
و شرایط عمومی پیمان را در نظر داشته باشد چرا باید ضوابط وزارت 
راه و شهرسازی و مقوله مقررات ملی ساختمان را مدنظر قرار دهد؟ به 
بیانی دیگر یک بام و دو هوا آیا می تواند پاسخگو باشد؟ این در حالی 
است که نظام فنی اجرایی دارای نشریاتی است که اصول مهندسی در 
آن درج شده است.در ماده ۱4 در اصالح ماده ۱5 بند ۱5 نیز به تهیه 
مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی و پیشنهاد شورای مرکزی برای 
ارسال به برنامه و بودجه اشاره شده است که با توجه به مبانی قیمت 
گذاری و فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه این مساله در تعارض 
است. در همین ماده، در بند الحاقی 6 ماده ۱5 صدور شناسنامه فنی و 
ملکی با مسئولیت مهندسان ذیربط و کنترل مقررات ملی ساختمان و 
ضوابط مرتبط با نظام فنی و اجرایی کشور از طریق به کارگیری مهندسان 
دارای پروانه صالحیت حرفه ای و با مسئولیت آنان ذکر شده است. به 
نظر می رسد معیارهای نظام فنی و اجرایی را نمی توان به طور کامل برای 
پروژه های ساختمان سازی تعمیم داد.در ماده ۱9 در اصالح ماده ۲۰ 
عضویت در شورای مرکزی با استعفا از عضویت در هیأت مدیره سازمان ها 
همراه است. به نظر می رسد این مورد به عدم توجه به حل مسایل استانی 
سازمان های نظام مهندسی منجر خواهد شد و عدم مسئولیت پذیری را 
برای اعضای شورای مرکزی به دنبال دارد. هرچند گفته شده که این 
عضو مستعفی از هیأت مدیره و عضو شورای مرکزی، می تواند بدون حق 

رأی در جلسات هیأت مدیره استانی شرکت کند.
 در ماده ۳5 در اصالح ماده ۳۷ هزینه های سازمان از محل حق عضویت 
اعضا و کمک های اعطایی اشخاص حقیقی و حقوقی ذکر شده است. اگر 
سازمان مردم نهاد نظام مهندسی ساختمان زیرمجموعه سازمان برنامه و 
بودجه قرار بگیرد بنابراین باید از بودجه دولتی برای اداره آن نیز استفاده 
نمود که این مساله جای سوال است که با بودجه دولتی چگونه سازمان 
مردم نهاد هدایت و اداره شود و با توجه به اینکه بودجه عمرانی کشور 
معموال کمتر از ده درصد بودجه کل را به خود اختصاص می دهد این 
مسأله نیاز به تفکر بیشتر دارد.در پایان باید یادآور شد هرچند وضعیت 
کنونی ساختار نظام مهندسی ساختمان، نظام فنی و اجرایی و وزارت راه 
و شهرسازی به صورت ایده ال نمی باشد، اما شاید بتوان بدون ادغام شدن 
مجموعه ها در یکدیگر و یا قرار دادن مجموعه ای به عنوان زیرمجموعه 
دیگر، رابطه جدیدی را تعریف کرد؛ به گونه ای که محاسن هر دو سیستم 
حفظ شود و در نهایت، منفعت شامل مصرف کننده بیرونی باشد.یادآوری 
می شود که سازمان نظام مهندسي ساختمان، به عنوان سازمانی مردم 
نهاد، طي دو دهه به تدریج جایگاه شایسته  اي را در دفاع از حقوق 
بهره  برداران ساختمان کسب کرده  است. نباید فراموش کرد که این 
سازمان  همواره در جلوگیري از ساخت وسازهاي غیراصولي پیشگام بوده 
و همچنین بر اساس ماده ۲ قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، که 
بر ترویج اصول معماري و شهرسازي و رشد آگاهي عمومي نسبت به آن 
و باال بردن کیفیت خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي خدمات، 
الزام به رعایت مقررات ملي ساختمان و افزایش بهره وري، حمایت از 
مردم به عنوان بهره برداران از ساختمان ها و فضاهاي شهري و ابنیه و 
مستحدثات عمومي و همچنین رشد و اعتالي مهندسي در کشور به 
صورت آشکار تاکید شده است، همواره فعال بوده  است. بنابراین الزم 
است جایگاه سازمان  نظام مهندسي ساختمان به عنوان سازمانی مردم 

نهاد بیش از پیش مدنظر قرار گیرد.   

یادداشت

 هزینه فایده جایگزینی
 دالر با یورو

حذف دالر از مبادالت تجاری ایران و جایگزینی 
آن با ارزهایی چون یورو یکی از راهکارهای ایجاد 
بازدارندگی در برابر تحریم های آمریکا عنوان و 
سبب اظهارنظرهای گوناگون کارشناسان درباره 

پیامدهای این تصمیم شده است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، چند روز پیش 
برخی رسانه های خارجی از تصمیم تروئیکای 
اروپایی شامل انگلیس، فرانسه و آلمان مبنی بر 
تداوم مبادالت تجاری با تهران بدون استفاده 
از دالر آمریکا خبر دادند؛ تصمیمی که برآیند 
کمیسیون مشترک برجام بود. در بیانیه پایانی 
این کمیسیون آمده است که »حفظ کانال  های 
ایجاد  و  ایران  گاز  و  نفت  فروش  ادامه  بانکی، 
خارجی  سرمایه  گذاری  برای  مناسب  محیط 
توافق  از  آمریکا  وجود خروج  با  کشور  این  در 
هسته ای، در اولویت ایران و گروه ۱+4 است.« 
و  خارجی  مبادالت  از  دالر  حذف  ضرورت 
جایگزینی آن با ارزهای دیگر از جمله لیر ترکیه 
و یورو اتحادیه اروپا موضوع تازه ای نیست و از 
ماه های گذشته مورد توجه تصمیم گیرندگان 
اقتصادی در ایران بوده است. حال این پرسش 
به ذهن می رسد که آیا چنین اقدامی از قابلیت 
صورت  در  و  است  برخوردار  سازی  عملیاتی 
داشت؟  خواهد  همراه  به  پیامدهایی  چه  اجرا، 
در این ارتباط »مهرداد عمادی« مشاور شرکت 
انگلیس  اینترنشنال«  مشاوره ای »بتامتریکس 
بر این باور است که با وجود ریسک جایگزینی 
یورو به جای دالر در معامالت نفتی، اقدام ایران 
و اروپا در این برهه کار درستی است. وی در 
جمهوری  »ترند«  خبرگزاری  با  وگو  گفت 
آذربایجان بیان داشته »به محض خارج کردن 
دالر از پرداخت ها، ایران آزادی بیشتری برای 
استفاده از درآمدهای حاصل از فروش نفت خام 
خود و نیز استفاده از این پرداخت ها در سیستم 
بانکداری بین المللی خواهد داشت. با وجود این 
، به دلیل احتمال خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا 
این  تر  ضعیف  اقتصادهای  مالی  شرایط  نیز  و 
پذیر  آسیب  مالی  لحاظ  به  هنوز  که  اتحادیه 
هستند، این تبدیل ارزی ریسک هایی نیز برای 
ایران در میان مدت و بلندمدت خواهد داشت.« 
تاریخی  تجارب  به  اقتصادی  تحلیلگران  برخی 
اشاره  به دالر  وابستگی تجارت خارجی  حذف 
بازار  کارشناس  من«  لویشت   »اولریش  دارند؛ 
وگو  گفت  در  آلمان  بانک«  »کومرتس   در  ارز 
تئوری  لحاظ  از  اظهار داشته  وله«  با »دویچه 
جایگزین کردن یورو با دالر کامال قابل تصور 
است. در حال حاضر هم کشورهای بسیاری در 
معامالت خارجی  دوطرفه شان از دالر استفاده 
نمی کنند. اما وقتی پای ارز سوم به میان می آید 
هنوز بیشترین تمایل به دالر آمریکا وجود دارد. 
درست است که نقش دالر اندکی کم  رنگ شده 
و ما شاهد رشد معامالت با ارزهای خارجی دیگر 
به ویژه یورو هستیم، یا در برخی معامالت شرق 
آسیا از واحدهای پولی دیگر استفاده می  شود، 
اما بیشتر ارزها تنها در کشور خود اعتبار دارند. 
در حالی که اعتبار دالر جهانی است. به همین 
خاطر کارشناسان در کنار امیدواری به تحقق 
حذف دالر از معامالت با ایران، هزینه هایی را نیز 
برای آن در نظر می گیرند که »ابراهیم عماد« 
متخصص حقوق اقتصاد بین  الملل در این باره 
ارتباط  در  است:  معتقد  توضیح می دهد. وی 
با برخی مبادالت تجاری مربوط به محصوالتی 
مانند نفت، گاز، طال، الماس و یک سری از مواد 
اولیه که در بازار سوم به عمل می آید، الزم است 
خاطرنشان کرد که از زمان جنگ جهانی دوم به 
این سو، تمامی مبادالت به دالر صورت گرفته 
بدون دالر مطرح  و هنگامی که بحث تجارت 
تعلق  آن  به  معاوضه  نوعی  عمل  در  می شود 
می گیرد. در چنین حالتی برای مصرف کننده، 
مابه التفاوت سایر ارزها با دالر باعث می  شود 
که کاال برای مصرف کننده گران  تر تمام شود. 
این کارشناس مسائل اقتصادی در گفت وگو با 
رسانه ها ابراز داشته وقتی وابستگی به هر پولی 
وجود داشته باشد ) دالر یا ارزهای دیگر تفاوتی 
اقتصاد  و  اقتصادی  به وضعیت  توجه  با  ندارد( 
اقتصادی-  تعریف شده در سطح جهانی، نگاه 
پولی به یک نگاه سیاسی، اقتصادی و پولی تقلیل 
می  یابد که بر اساس حکمرانی و رقابت  میان 
چنین  در  می گیرد.  شکل  مختلف  کشورهای 
موافقت  مانند  این دست  از  مواردی  وضعیتی، 
ایران،  با  دالر  بدون  تجارت  برای  اروپایی  ها 
نوعی بازی سیاسی، رسانه ای و مقطعی است که 
بیشتر منجر به لطمه خوردن اقتصاد کشورهای 
مقابل  شد.در  خواهد  ایران  مانند  کننده  وارد 
این دیدگاه، »میرقاسم مومنی« مدیر موسسه 
پژوهشی »چشم انداز ابرار نوین« حذف دالر را 
در راستای تامین منافع ملی کشورمان ارزیابی 
کرده و گفته است: منافع اقتصادی کشورهای 
برجامی ایجاب می کند که در قالب برجام منهای 
آمریکا، مبادالت تجاری را از راه های دیگر ادامه 
از  این گزینه ها حذف دالر  از  دهند که یکی 
مبادالت است. به باور این تحلیلگر مسائل بین 
المللی، اروپا اهمیت روابط سیاسی و اقتصادی 
با ایران را درک کرده است. یکی از عمده ترین 
دالیلی که اروپا را ملزم به باقی ماندن در برجام 
می کند، منافع اقتصادی و گسترش مناسبات 
تجاری با ایران است. بحران اقتصادی که در اروپا 
ایجاد شده، نقش تعیین کننده ای در تحقق این 
هدف دارد و موجب شده که اروپا به شدت به 
دنبال حفظ روابط سیاسی - اقتصادی با تهران 
باشد. بنابراین اروپا هیچگاه این دستاورد برد- برد 
را فدای زیاده خواهی های ترامپ نخواهد کرد. 

خبر

کوک دوبله روی جیب رانت خواران خودرو

دستور روحانی برای رسیدگی به پرونده فساد در 
واردات خودرو اقدامی مهم برای جلوگیری از رانت 
خواری است. تکمیل این روند اما شناسایی ریشه ها 

و جلوگیری از شکل گیری فسادهایی مشابه است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، برخورد قاطع »حسن 
روحانی« در زمینه پرونده فساد در واردات خودرو 
این روزها توجه بسیاری از ناظران و صاحبنظران را 
به خود جلب کرده و هر یک از زاویه دید خود به 
طرح دیدگاه هایی در این زمینه پرداخته اند.اهمیت 
این موضوع سبب شد تا رهبر معظم انقالب نیز در 
دیدار روز یکشنبه )۲4 تیرماه( خود به اقدام دولت 
برای برخورد با واردات غیرقانونی خودروهای لوکس 
با ارز دولتی اشاره و تصریح دارند »دستور روز گذشته 
رییس  جمهوری برای برخورد با تخلفات در واردات 
خودرو خوب است؛ البته این دستورها باید پیگیری 
شود تا به نتیجه مطلوب برسد.« ایشان با تاکید بر 
اینکه در مبارزه با مفاسد ابتدا باید با فساد و عنصر 
متخلف برخورد و سپس به  طور شفاف اطالع رسانی 
شود، گفتند: البته مساله  برخورد با مفاسد در وهله  
اول به عهده  مسووالن دستگاه ها است و پس از آن 
باید موضوع به قوه  قضائیه واگذار شود.در پیوند با 
اقدامات  انجام  این موضوع، دیدگاه هایی در مورد 
بازدارنده به موازات برخورد با رانت خواری در بخش 
های مختلف اقتصادی عنوان شده است.پس از جهش 
قیمت ارز، دولت تصمیم گرفت در جهت کنترل و 
تنظیم بازار به برخی از کاالهای وارداتی دالر با نرخ 
مصوب 4۲۰۰ تومانی اختصاص دهد. البته این اولین 
بار نیست که بازار تحت تاثیر تغییر ناگهانی نرخ ارز 
قرار می گیرد و بازار پیش از این هم در سال های 
۷۲ -۷۳ ، 9۱ -9۲ این شرایط را تجربه کرده است. اما 
این بار دولت در راستای سیاست مهار تورم اختصاص 
ارز دولتی برای واردات را در پیش گرفت بنابراین 
بخشی از ذخایر ارزی کشور به واردکنندگان و برخی 
از فعاالن اقتصادی اختصاص یافت.اجرای شتابزده و 
غیر کارشناسی این سیاست در برخی از دستگاه ها 
از جمله وزارت صنعت،  معدن و تجارت باعث شد تا 

مسیری ویژه برای معدودی به منظور واردات کاالهای 
غیرضروری و لوکس ایجاد شود، آن هم در شرایطی 
که دولت از آبان ماه با تحریم های جدید به ویژه تحریم 
فروش نفت مواجه خواهد شد. در این فرایند، هر چند 
هدِف دولت تنظیم بازار و کاهش فشار اقتصادی بر 
مردم بود اما برخی از سودجویان مانع از تحقق این 
هدف شدند چرا که قرار نبود ارز دولتی که امروز 
سرمایه مهمی برای کشور محسوب می شود به دست 
واردکنندگان خودروهای گران قیمت بیافتد یا اینکه 
از سایر کاالهای غیرضروری و داللی مسافرت های 
تفریحی سر دربیاورد.با بروز چنین آسیب هایی بر پیکر 
تصمیم سازی های اقتصادی، دولت با شفاف سازی و 
انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی عزم خود 
برای برخورد با رانتخواران جزم کرد. در تازه ترین اقدام، 
رییس جمهوری پس از دریافت گزارش وزارتخانه های 
و  اقتصاد  امور  اطالعات،  تجارت،  و  معدن  صنعت، 
دارایی و نیز بازرسی ریاست جمهوری درباره وقوع 
تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، ضمن 
دستورهای جدید به سه وزارتخانه و معاون حقوقی 
ریاست جمهوری از رئیس قوه قضائیه خواست ترتیبی 
اتخاذ کند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این 
پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات 
قانونی برسند و اموال و سودهای کالن نامشروع به 
بیت المال بازگردد. »سعید مدنی« مدیرعامل پیشین 
گروه خودروسازی سایپا درباره تخلفاتی که اخیرا در 
حوزه واردات خودرو با دالر دولتی انجام شده،  گفت: 
در ابتدا باید بپذیریم که اختصاص ارز دولتی برای 
واردات خودرو اساسا سیاست درستی نیست و چه 
ضرورتی دارد در این شرایط ارز دولتی صرف واردات 
کاالی لوکس شود. وی ادامه داد: نرخ گذاری دستوری 
در بازار نتیجه ای جز رانت ندارد و حال که دالر با 
نرخ دولتی و آزاد وجود دارد باید دالر با نرخ مصوب 
برای کاالهای اساسی مانند غذا و دارو اختصاص یابد 
و دلیلی ندارد که خودرو کاالی اساسی قلمداد شود. 
مدنی درباره دومین آسیب در این زمینه اظهار داشت: 
معموال وقتی برای قیمت دالر یک نرخ ثابت اعالم می 

شود باید انتظار رانت در برخی از بازارها را داشت. در 
این شرایط باید تا حدی پشتوانه وجود داشته باشد 
تا با وجود نقدینگی بسیار سنگین، توان تزریق چند 
برابری دالر دولتی در بازار جلوی افزایش قیمت ها 
را بگیرد. همچنین، نرخ گذاری دستوری در بلندمدت 
اقتصاد کشور را دچار مشکالت متعددی می کند اما 
اگر بر اساس نرخ بازار آزاد و نرخ شناور عمل می کردیم 
نرخ دالر از قیمت فعلی کمتر می شد. زمانی که نرخ 
ثابت اعالم می شود و قدرت تزریق مکفی دالر در 
بازار را هم نداریم خود به خود فاصله نرخ دالر واقعی 
و نرخ دالر دولتی افزایش می یابد. این فاصله باعث 
می شود که سرمایه های سرگردان به صورت دالل 
منشانه وارد بازارهای مختلف از جمله خودرو شود. 
مدنی در باره وجود انحصار در حوزه واردات خودرو 
بیان داشت: فعاالنی که دارای سرمایه های کالنی 
هستند وارد بخش های اقتصادی می شوند و ممکن 
است در هر بخشی انحصار به وجود آید اما آنچه که 
باعث به وجود آمدن انحصار می شود، ایجاد قوانین 
محدود کننده است. واقعیت این است که واردات 
خودرو نیاز به یک نقدینگی سنگین دارد و از سوی 
دیگر خودروسازی های بزرگ محصوالت خود را به 
صورت فاینانس به فروش می گذارند. وی ادامه داد: 
تا پیش از این سیاست گذاری ها هر سرمایه گذاری 
می توانست وارد کننده خودرو باشد. قیمت بازار هم 
در حد معقولی نوسانات جزیی داشت. اگر نرخ دالر به 
قیمت واقعی می رسید قیمت خودرو هم متناسب با 
آن به صورت معقول نرخ گذاری می شد نه اینکه یارانه 
ای مانند دالر دولتی در اختیار وارد کننده قرار بگیرد 
و بعد با نرخ آزاد و چند برابر قیمت خودروی وارداتی 
در بازار به فروش برسد. در سال های گذشته مقرراتی 
برای ورود سرمایه گذاران به حوزه واردات خودرو وضع 
شد بر این مبنا که کسانی می توانند وارد کننده خودرو 
باشند که خدمات پس از فروش و ضمانت های آن را 
تامین کنند و براساس این مقررات هم خودرو وارد 
می شد. از سوی دیگر باید قبول کنیم که خودروهای 
تولید داخل نمی توانند تمام نیازها و سالیق موجود را 

پوشش دهند. این حق مردم است که در ازای پرداخت 
هزینه بیشتر امکان دسترسی به خودروی با کیفیت تر 
را داشته باشند. بنابراین وقتی این شرایط محدود می 
شود طبیعی است که مسیر را برای ایجاد انحصار باز 
کرده ایم. مدنی تاکید کرد: محدود کردن عرصه عمل 
اقتصادی و بازرگانی باید برای برای احراز توانایی باشد 
نه اینکه شرایط تنها برای ورود عده ای سخت گردد. 
در شرایطی که اعالم می شود ورود خودروهای باالی 
۲5۰۰ سی سی ممنوع است این سیاست نمی تواند 
بهانه ای برای حمایت از خودرو تولید داخل باشد چرا 
که اساسا خودرو های داخلی باالی ۲5۰۰ سی سی 
تولید نمی شود. نتیجه این است که پس از اجرای این 
قانون شاهد ایجاد رانت و انحصار در بازار خودرو برای 
واردات خودروهای گران قیمت می شویم. بنابراین 
همین قوانین هستند که انحصارزایی در اقتصاد می 
کنند و در اغلب موارد این انحصار از جنس رانت است. 
وی افزود: معتقدم شرط واردات خودرو باید برقراری 
تراز ارزی باشد. یعنی در ازای ارزی که وارد کشور می 
کنند واردات خودرو داشته باشیم اما عمال سیاست 
گذاری ها در راستای خروج ارز از کشور است. بنابراین 
صورت  به  خاص  ای  عده  برای  شرایط  این  وقتی 
انحصاری و رانتی ایجاد شود مشخص است که باید 
منتظر افزایش قیمت چند برابری در بازار باشیم. وی 
راهکار ساماندهی بازار خودروهای وارداتی را چنین 
عنوان کرد: پیشنهاد من به دولت برای ساماندهی 
شرایط این است که در این برهه پیچیده اقتصادی 
سیاسی در سیاست گذاری ها هر چه سریع تر بازنگری 
شود. اگر امکان تامین ارز وجود ندارد، می توان اجازه 
واردات خودرو را به شرط تامین ارز از منشا خارجی 
به وارد کنندگان داد. اگر تراز ارزی ایجاد شود دلیلی 
برای منع واردات خودرو وجود ندارد. البته باید توجه 
داشته باشیم که در حال حاضر تنها مشکل واردات 
خودرو نیست و مشکل این است که خودروهایی که 
در کشور هم تولید می شود نیاز به تزریق ارز دارد 
و بخش قابل توجهی از هزینه های تولید خودرو در 
کشور ارزی است از این این بخش هم نباید غافل شد.

رئیس جمهوری آمریکا در حالی انگلیس را ترک کرد که برغم سخنان 
امیدوارکننده و وعده های سازنده، از نگرانی های این متحد قدیمی خود کم 
نکرد و لندن نمی تواند مطمئن باشد که ترامپ پس از مالقات با پوتین بر سر 

حرف خود باقی خواهد ماند یا نه.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، سفر ترامپ به انگلیس هفتمین سفر خارجی 
وی به عنوان رئیس جمهوری آمریکا به شمار می رود. وی در سفرهای قبلی 
از ۱9 کشور دیدن کرده بود. دیدار ترامپ در ادامه سفر او به بروکسل به قصد 
شرکت در نشست سران پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( شکل گرفت. سفر 
ترامپ به انگلیس پیش ازاین سه بار لغو و هر بار دالیل مختلفی برای لغو 
آن اعالم شده بود. بااین حال به نظر می رسد دلیل اصلی، نگرانی از اعتراض 
و تظاهرات مردم انگلیس بوده باشد. مخالفت ها با سفر ترامپ تا جایی 
پیش رفت که دولت مجبور شد به جای دیدار رسمی، ترامپ را برای یک 
مالقات »کاری« دعوت کند.در هنگام حضور دونالد ترامپ در انگلیس 
تظاهرات مختلفی در مخالفت با سفر اوبه این کشور انجام شد. در لندن 
در بزرگ ترین راهپیمایی ضد ترامپ نزدیک ۲۰۰ هزار نفر شرکت کردند. 
روز بعد، یعنی شنبه ۲۳ تیرماه و پس از سفر او به اسکاتلند در چند شهر 
تظاهرات دیگری بر پا شد. ازجمله در ادینبرو، مرکز اسکاتلند نزدیک به 
6۰ هزار نفر به خیابان ها آمدند. با توجه به جمعیت کم اسکاتلند که تقریباً 
یک دهم جمعیت انگلیس است، این تظاهرات به طور نسبی خیلی بزرگ تر از 
تظاهرات لندن محسوب می شود.گفته می شود نیروهای امنیتی انگلیس پنج 
میلیون پوند برای دورنگه داشتن تظاهرات از ترامپ هزینه کرده اند. درواقع 
مسیر حرکت، محل های اقامت و مالقات های ترامپ همه خارج از لندن 
بود. نخست وزیر به جای اقامتگاه اصلی در شماره ۱۰ خیابان »داونینگ« در 
اقامتگاه دوم، موسوم به چکرز که خارج از لندن است از او پذیرایی کرد و 
برای دیدار با ملکه به جای کاخ باکینگهام، به کاخ ویندزور در 5۰ کیلومتری 
لندن برده شد.ترامپ پس ازآن بالفاصله به سمت امالک شخصی خود در 
اسکاتلند حرکت کرد. پس از دیدار سران گروه هفت در کانادا و سخنان تند 
ترامپ در خصوص ناتو و حتی احتمال خروج آمریکا از این پیمان، متحدین 
سنتی آمریکا در دو سوی آتالنتیک با نگرانی منتظر سفر اخیر ترامپ بودند. 
نگرانی هایی وجود داشت که ممکن است آمریکا از پیمان ناتو خارج شود. در 
این سفر ترامپ قرار بود عالوه بر شرکت در اجالس ناتو و دیدار از انگلیس، 
به مالقات پوتین، رئیس جمهویر روسیه برود. ترامپ در نشست گروه هفت 
از بازگشت روسیه به این گروه سخن گفته بود. درحالی که اعضای گروه 
هفت پس از انضمام شبه جزیره کریمه به خاک روسیه، عضویت این کشور 
را لغو کرده بودند. از ترامپ حتی شنیده  شده بود که تحریم های آمریکا علیه 
روسیه ممکن است برداشته شود. در قضیه مسمومیت یک جاسوس روس و 
دخترش در شهر سالزبری در انگلیس توسط ماده نوویچوک، روابط انگلیس 
و سپس اروپا با روسیه تیره تر شد، تا جایی که کشورهای اروپایی در همراهی 
با انگلیس شماری از دیپلمات های روس را اخراج کردند. آمریکا در واکنش 
به این موضوع 6۰ دیپلمات روس را اخراج کرد. بعدها شنیده شد که ترامپ 
از اینکه آلمان فقط سه دیپلمات روس را اخراج کرده بود عصبانی شده و 
این طور فکر کرده بود که در اتخاذ واکنش تند علیه روسیه توسط اروپایی ها 
گمراه شده است.در نشست اخیر سران ناتو نیز ترامپ مجدداً به همه اعضا 
هشدار داد که باید با باال بردن بودجه دفاعی، سهم خود از هزینه های ناتو 
را بپردازند. ترامپ در دیدار با »ترزا می« اظهار داشت که اکنون 9۰ درصد 
بودجه ناتو را آمریکا می پردازد )که البته صحیح نیست( و از بین ۲9 عضو 

ناتو فقط پنج عضو، ازجمله انگلیس سهم خود را به طور کامل می پردازند. 
وی مدعی شد که پس از نشست ناتو، اعضا پرداخت ۳۲ میلیارد دالر دیگر 
به ناتو را متقبل شده اند.نکته دردناک برای متحدان آمریکا اینجاست که 
پس از اجالس گروه هفت و سرزنش اعضای آن و اعالم نبرد تجاری و 
افزایش تعرفه بر کاالهای کانادایی و اروپایی، ترامپ بالفاصله به دیدار کیم 
جونگ اون، رهبر کره شمالی رفت. حال پس از نشست ناتو، و بازهم سرزنش 
اعضای آن، ترامپ به مالقات پوتین خواهد رفت. مالقاتی که انتظار می رود 
دوستانه باشد. مالقات با پوتین درحالی که جزیره کریمه همچنان در اختیار 
روسیه قرار دارد برای متحدین آمریکا بسیار عجیب است. درواقع رفتار 
دوگانه و متضاد ترامپ با دوستان و دشمنان آمریکا، برای متحدین این 
کشور قابل هضم نیست. به نظر می رسد ترامپ بیش از هر چیز به نمایش 
دادن عاملیت فردی خود عالقه دارد. در رفتار با دشمنان، بیشتر آزادی 
عمل و فضای مانور برای کارهای خارج از انتظار و محیرالعقول وجود دارد 
که می تواند یک شخصیت تشنه توجه را ارضا کند. اما در رفتار با متحدین 
و دوستان چه کار خارق العاده ای می شود کرد؟ ترامپ در سفر اخیر خود به 
لندن حمالت لفظی خود به صادق خان، شهردار این شهر را افزایش داد. 
این دو البته سابقه مشاجره لفظی در شبکه های اجتماعی داشتند. ترامپ در 
موارد متعدد صادق خان را متهم کرد که شهردار بی عرضه ای است، پاسخ او 
به حمالت تروریستی مناسب نبوده و اینکه امنیت لندن در وضعیت بدی 
است. وی حتی مدعی شد که وضعیت چاقوکشی در لندن، بیمارستان ها 
این شهر را به بیمارستان های مناطق جنگی شبیه کرده است. صادق خان 
خودش معتقد است که علت حمالت لفظی ترامپ فقط مسلمان بودن 
اوست. صادق خان اولین شهردار مسلمان یک شهر بزرگ اروپایی است. 
بااینکه در سال گذشته حمالت تروریستی دیگری، گاه بزرگ تر، در سایر 
شهرهای اروپا اتفاق افتاده، اما ترامپ فقط به صادق خان پیله کرده است. در 
حادثه تروریستی منچستر ۲۲ نفر کشته شدند درحالی که در همین مدت، 
لندن ۱4 کشته در حمالت تروریستی داده است. ضمن اینکه ترامپ در 
مورد شهرداران نیس، پاریس و برلین که آن ها هم هدف این گونه حمالت 
بودند اظهارنظر خاصی نکرده است.ترامپ در سفر خود به لندن نیز موضع 
ضد مهاجرتی خود را مخفی نکرد. وی در کنفرانس خبری با نخست وزیر 
انگلیس، به صراحت گفت که پذیرفتن مهاجران به ضرر اروپاست و فرهنگ 
این کشورها را تهدید می کند. وی همچنین مدعی شد که نتیجه همه پرسی 
برگزیت را از قبل پیش بینی می کرد، چراکه به نظر او دغدغه مهم مردم 

انگلیس مهاجرت است. سیاست ضد مهاجر و ضد اقلیت ترامپ در آمریکا 
نیز مشهود و پس از سختگیری های اخیر که منتهی به جدا کردن کودکان 
مهاجر از خانواده ها شد، ابعاد ناگوار جدیدی پیداکرده است. ممنوعیت 
ورود شهروندان چند کشور مسلمان ازجمله ایران را نیز می توان در ادامه 
رویکرد نژادپرستانه ترامپ تحلیل کرد. در سفر اخیِر ترامپ، آنچه بیش از هر 
چیز جامعه میزبان را به مخالفت با این سفر و انجام تظاهرات وادار می کرد 
همین رویکرد نژادپرستانه بود. طرفداران ترامپ نیز روز پس از تظاهرات 
مخالفین یک راهپیمایی انجام دادند. نکته جالب شرکت گروه های راست 
افراطی مانند EDL و باال رفتن پرچم رژیم صهیونیستی در این راهپیمایی 
بود که در ادامه و با برخورد با گروه های ضد فاشیست به خشونت کشیده 
شد.نقطه عطف دیگر این سفر، مصاحبه مطبوعاتی می و ترامپ بعد از دیدار 
و گفت وگو در اقامتگاه »چکرز« بود. هرچند نمی توان فهمید »می« در آن 
دو ساعت به ترامپ چه گفت اما هر چه هست ترامپ پس ازاین مالقات 
تقریباً از تمام مواضع خود در مصاحبه با روزنامه سان عدول کرد. وی از 
می به عنوان زنی برجسته تقدیر کرد و او را به خاطر انجام مذاکرات برگزیت 
که کار دشواری است تمجید کرد. وی روابط انگلیس و آمریکا را »خیلی 
ویژه« توصیف کرد و گفت که این روابط در »باالترین حد ویژگی« است. 
وی حتی گفت کاری به نحوه انجام برگزیت ندارد و نتیجه هرچه باشد، 
آمریکا عالقه مند به تجارت با انگلیس است. وی گرچه حرف خود در مورد 
جانسون را پس نگرفت، اما درعین حال از »می« به عنوان زنی استثنایی 
تمجید کرد. این مصاحبه درواقع امتیاز بزرگی بود برای طرفداران برگزیت. 
همان قدر که مذاکره کنندگان اروپایی پس از مصاحبه روزنامه سان احساس 
کرده بودند حاال دست باال رادارند و آمریکا به انگلیس امتیاز ویژه ای نخواهد 
داد، کمتر از ۲4 ساعت بعد، برگزیتی ها دست باال را داشتند. چراکه نه تنها 
ترامپ وعده قراردادهای اقتصادی به انگلیس داد، بلکه عالوه بر آن اتحادیه 
اروپا را به خاطر آنچه سوءاستفاده تجاری از آمریکا می خواند، سرزنش کرد. 
وی مدعی شد که اتحادیه اروپا موانع زیادی بر سر واردات از آمریکا به ویژه 
واردات محصوالت کشاورزی می گذارد و حتی اظهار داشت که اتحادیه اروپا 
در صورت ادامه دادن این وضع، ›بهای زیادی خواهد پرداخت‹؛ جمله ای که 
به وضوح تهدیدآمیز بود.از نکات مهم این مصاحبه که باید آن را در راستای 
رفتار خصمانه ترامپ با اروپا مالحظه کرد جایی بود که درباره خط لوله 
گاز روسیه به آلمان حرف زد. وی این خط لوله را یک ›تراژدی‹ و فاجعه 
بزرگ معرفی کرد که باعث می شود به گفته او ساالنه ۷۰ میلیارد دالر وارد 
خزانه روسیه شده و قدرت چانه زنی اروپا در برابر این کشور را کم کند. 
وی عالوه بر این بانام بردن از آنگال مرکل از سیاست های وی در پذیرفتن 
مهاجرین نیز انتقاد کرد.اکنون در پایان سفر ترامپ به انگلیس، »می« که 
به خاطر استعفای دو وزیر در وضع شکننده ای بود، وضعیت مستحکم تری 
دارد. طرفداران برگزیت احساس موفقیت می کنند. اتحادیه اروپا در مذاکرات 
برگزیت باید تهدید آمریکا را در نظر بگیرد. با نیرو گرفتن طرفداران برگزیت، 
گروه های راست افراطی، نژادپرست، ضد مهاجر و ضد مسلمان، جامعه 
انگلیس بیشتر به سمت دوقطبی شدن حرکت کرده است. اما آنچه مهم تر 
از همه این هاست، اینکه اکنون اروپایی ها و متحدین سنتی آمریکا به شدت 
احساس ناامنی می کنند از اینکه ترامپ دمدمی و بی ثبات است. حتی 
انگلیس که در سفر اخیر، سخنان امیدوارکننده و قول های سازنده از وی 
شنید، نمی تواند مطمئن باشد که ترامپ تا فردا که با پوتین مالقات می کند 

بر سر حرف خود باقی بماند. 

سفر ترامپ به انگلیس از نگرانی های لندن کم نکرد
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پرداخت اولین قسط پاداش 
فرهنگیان با حقوق تیرماه

پاداش  وزیر آموزش و پرورش: نخستین قسط 
پایان خدمت فرهنگیان، معادل یک سوم پاداش، با 

حقوق تیر واریز می شود.
به گزارش زمان به نقل از صدا و سیما، سید محمد 
بطحائی افزود: سه هزار و 6۰۰ میلیارد تومان برای 
پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان در نظر 
گرفته شده است که هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آن 
را سازمان برنامه و بودجه به خزانه واریز کرده است.

وی گفت: پاداش پایان خدمت فرهنگیان درسه 
قسط هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی در ماه های 
تیر، مرداد و شهریور پرداخت و تا پایان شهریور 
همه پاداش ها تسویه خواهد شد.وزیر آموزش و 
پرورش به تصمیم جدید شورای سیاست گذاری 
کنکور در تأثیر سوابق تحصیلی دانش آموزان در 
کنکور 9۸ اشاره کرد و افزود: بر اساس این تصمیم 
سوابق تحصیلی دانش آموزان در کنکور 9۸ به 
صورت تأثیر قطعی ۳۰ درصدی خواهد بود.بطحائی 
همچنین خبر کاهش حقوق و مزایای معلمان در 
ایام تابستان را تکذیب کرد و گفت: این خبر را 
برخی شبکه های مجازی در یک توئیت جعلی از 
من ساختند و هیچ حقوق و مزایایی از معلمان در 
ایام تابستان کاسته نخواهد شد.وی افزود: از روابط 
عمومی وزارتخانه خواسته ام که موضوع را بررسی 
و منتشر کنندگان این توئیت جعلی را شناسایی و 

معرفی کنند.

 80 درصد پرداختی از جیب مردم 
در خدمات سرپایی

سخنگوی وزارت بهداشت از افزایش نظارت بر داروخانه ها، 
فروشندگان تجهیزات پزشکی و مطب ها خبر داد و گفت: 
در هر شهر سه گروه مختلف برای نظارت بر این تخلفات 
پیش بینی شده است.ایرج حریرچی در نشست خبری در 
ارتباط با تمهیدات وزارت بهداشت برای مقابله با تحریم ها 
به  با تالش مؤمنانه  اظهار داشت: مدیران حوزه سالمت 
شدت در حال فعالیت بوده تا کمترین آسیب در تحریم ها  
متوجه مردم باشد. وی افزود: در سال 9۱ و 88 با توجه به 
تحریم ها تورم دو رقمی و باالی 3۰ درصد ایجاد شد که 
شرایط  شد  سبب  سالمت  حوزه  دادن  قرار  اولویت  عدم 
خطیری در این حوزه برای مردم ایجاد شود و پرداختی از 
جیب مردم ۵4.8، ۵8.2، ۵6 و ۵4.8 درصد کل هزینه های 
سالمت شد. سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: از سال ۵۰ 
تا 9۰ وضعیت مشابه سایر کشورها بوده که این مسأله به دلیل 
افزایش امید به زندگی و شیوع سالمندی بوده است همچنین 
کنترل بیماری های غیرعفونی، افزایش بیماری های غیرواگیر، 
گسترش شهرنشینی، ظهور تکنولوژی های تشریفی، افزایش 
انتظارات مردم و ... سبب شد هر سال شاهد افزایش استفاده 

مردم از خدمات بهداشتی و درمانی باشیم.

ویژه برنامه های اتحادیه انجمن های اسالمی دانش 
آموزان در بزرگداشت دهه کرامت در سطح ملی 

دبیرکل اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان برنامه های دهه کرامت این 
تشکل دانش آموزی را تشریح کرد.

به گزارش پیام زمان از  روابط عمومی و امور بین الملل دفتر مرکزی اتحادیه 
انجمن های اسالمی دانش آموزان، حامد عالمتی دبیرکل اتحادیه انجمن های 
اسالمی دانش آموزان در تشریح برنامه های دهه کرامت این اتحادیه، اظهار 
داشت: دهه کرامت دهه اول ماه ذیقعده است که آغاز آن با والدت حضرت 
فاطمه معصومه )س( وبا بزرگداشت حضرت احمد بن موسی)ع( )شاهچراغ(

ادامه می یابد و پایانش با والدت حضرت امام رضا )ع( می باشد که این دهه 
تمام مفاهیم سازنده ای که ما در فرهنگ اسالمی داریم را برای مسلمین تداعی 
می کند . وی با  اشاره به عناوین برنامه های اتحادیه انجمن های اسالمی دانش 
آموزان در خصوص بزرگداشت دهه کرامت گفت: انعقاد تفاهم نامه با آستان 
قدس رضوی که در راستای امضای این تفاهم نامه ۳۰۰۰ نفر از دانش آموزان 
عضو انجمن اسالمی به کسوت»خادم یار نوجوان رضوی« نائل شدند و انعقاد 
تفاهم نامه با آستان مقدس احمد بن موسی)ع( )شاهچراغ( در دو تفاهم نامه 
مجزا از جمله برنامه های اتحادیه برای استفاده بیشتر از ظرفیت های این 
آستان های مقدس می باشد. وی با اشاره به برگزاری جشن روزدختر در سراسر 
کشور خاطرنشان کرد: جشن »دختر ماه«به مناسبت میالد با سعادت حضرت 

فاطمه معصومه )س( و روز دختر در سراسر کشور برگزار می شود
عالمتی با اشاره به اینکه اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان کارگاه های 
آموزشی ویژه دختران عضو انجمن های اسالمی مدارس در این دهه برگزار 
خواهد کرد، بیان داشت: یکی دیگر از برنامه های اتحادیه انجمن های اسالمی 
دانش آموزان در دهه کرامت برگزاری کارگاه های آموزشی با موضوعات سبک 
زندگی اسالمی ، ارتباط موثر با والدین، هویت یابی و شخصیت یابی و مدیریت 

معنوی دختران می باشد. 

درمانی جدید برای بیماران مبتال به سرطان

سمینار  چهارمین  برگزاری  آستانه  در  منشادی  دهقان  حمیدرضا  دکتر 
تومورهای سر و گردن اظهار داشت: در این سمینار موضوع رادیوتراپی های 
نوین از جمله درمان به روشIMRT که در واقع نوعی نقطه زنی در درمان 

رادیوتراپی تومور است مورد بحث و گفت وگو قرار می گیرد.
به گزارش گروه اجتماعی پیام زمان ،این متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی افزود: 
سرطان درمان های مختلفی شامل جراحی، شیمی درمانی و پرتو درمانی دارد 
که پرتو درمانی نیز شامل روش های مختلف بوده که یکی از روش های نوین در 

این زمینه روشIMRT است.
وی ادامه داد: این روش سبب می شود که اشعه ای که از دستگاه رادیوتراپی 
خارج می شود تمرکز حداکثری روی تومور و مناطق اطراف آن که احتماال 
بخشی از تومور را شامل می شود، داشته باشد و در واقع با استفاده از این روش 
بافت طبیعی و نرمال اطراف تومور دوز کمتری از اشعه به آن وارد شده لذا 

آسیب کمتری می بیند.
دهقان منشادی عنوان کرد: این روش رادیوتراپی در برخی از کلینیک های 
تهران انجام می شود که دستگاهی آمریکایی بوده و علی رغم تحریم ها در ایران 
وارد شده و در درمان رادیوتراپی برای بیماران یک روش درمانی نوین به شمار 
می رود. وی بیان داشت: هزینه استفاده از این روش بستگی به بیماری و نوع 
تومور دارد و حدود ۳۰ تا 5۰ میلیون تومان برای بیمار هزینه دارد البته برخی 
از بیمه ها همچون بیمه تکمیلی ارتش و بانک ها خدمات حمایتی را پذیرفته و 

مذاکره با بیمه های تامین اجتماعی در حال انجام است.

خبر خبر

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه 
گفت: متاسفانه امروز طالق ها در سنین پایین رخ 
می دهد اما مراکز مشاوره می توانند اختالفات بین 

خانواده ها را به صورت ریشه ای حل کنند.
محمدباقر الفت در جلسه شورای سیاست گذاری 
مراکز مشاوره خانواده قوه قضاییه افزود: عدم ورود 
به دلیل عدم درک  به حل مشکالت  خانواده ها 
مشترک خانواده و فرزندان، ما را با انبوهی از اختالفات 
خانوادگی رو به رو کرده که حل این مساله در شورای 

اجتماعی کشور پیگیری می شود.
وی گفت: تالش می کنیم آمار ورودی پرونده ها 
اگر  کند.  پیدا  کاهش  دعاوی  و  اختالفات  بروز  و 
بخواهیم اقدامات عملی و موثری انجام دهیم، نباید 
همه انتظارات را به دادگاه معطوف کنیم، چرا که به 
دلیل تعدد پرونده های ورودی و فضای ذاتی حاکم 
بر دادگاه ها، محاکم قادر نیستند طرفین دعوا را به 

سبک درست زندگی در خانواده سوق دهند.
الفت با اشاره به این مطلب که قانونگذار تالش کرده 
در  مجرب  افراد  حضور  با  را  خانوادگی  اختالفات 
محیطی آرام تر نسبت به دادگاه مرتفع کند، اظهار 
داشت: مراکز مشاوره می توانند اختالفات بین خانواده 

ها را به صورت ریشه ای حل کنند.
به  این مراکز در کشور  قرار است  اضافه کرد:  وی 

صورت هماهنگ، دقیق و کارساز فعالیت کنند که 
برای نیل به این مهم باید قوه عاقله ای این مراکز را 
هدایت کند و اعضای این جلسه، هسته راهبری آنها 

را تشکیل می دهند.
خانواده ها اختالفات سطحی را عمیق نکنند

الفت گفت: خانواده ها اجازه ندهند اختالفات سطحی 
بین آنها، عمیق و به دادگاه منتهی شود. در مراکز 
مشاوره خانواده، مشاوره تخصصی در راستای کاهش 
اختالفات به خانواده ها ارائه خواهد شد و مقرر شده 

تا افراد کارآزموده در این شورا با مطالعه جمعی از 
دستگاه های مختلف انتخاب شده و شایسته ترین 
ارائه  به  مطلوب  کیفیت  با  خصوص  این  در  افراد 

خدمت بپردازند.
مشاوره  مراکز  گذاری  سیاست  شورای  جلسه  وی 
خانواده قوه قضاییه را از مهمترین جلسات دستگاه 
قضایی دانست و با بیان اینکه تعداد زیادی از پرونده 
های ورودی به دادگاه ها مربوط به دعاوی خانواده 
هاست، گفت: دعاوی و امور مربوط به خانواده به 

عنوان یکی از مهمترین موضوعات در این شورا مورد 
بررسی قرار می گیرد.

مهمترین مرجع برای کاهش طالق
مشاوره  مراکز  گذاری  سیاست  شورای  از  مومنی 
خانواده قوه قضاییه به عنوان مهمترین مرجع برای 
کاهش موضوع طالق در کشور یاد کرد و گفت: باید 
در این شورا راهکارهای مختلف ارائه و تصمیمات 

اثربخش در باالترین سطح کشور اتخاذ شود.
وی برخورد ناصحیح زوجین با یکدیگر را ناشی از عدم 
شناخت مسائل مرتبط با اخالق در خانواده دانست و 
تاکید کرد: معرفی این افراد به مراکز مشاوره خانواده 

می تواند در کاهش اختالفات موثر باشد.
مشکل  حل  برای  فقط  مراکز  این  افزود:  مومنی 
بلکه  نشده  ایجاد  توافقی  طالق  میزان  کاهش  و 
تحکیم بنیان خانواده، جلوگیری از افزایش اختالفات 
خانوادگی، سعی در ایجاد صلح و سازش و پیگیری 
امور حضانت و نگهداری اطفال در حیطه وظایف آنها 

قرار خواهد داشت.
وی افزود: طالق توافقی بیشتر در بین زوج های جوان 
رخ می دهد و بی تجربگی زوجین و عدم پذیرش 
مسئولیت های زندگی موجب می شود با بروزکمترین 
مشکل به دادگاه ها مراجعه کنند که این مراکز می 

توانند در حل این مشکالت مثمر ثمر باشند.

کـاهش سـن طـالق در کـشور 

سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در حاشیه مراسم افتتاحیه 
بیست و نهمین المپیاد جهانی زیست شناسی در خصوص ثبت نام 
دانش  آموزان افغانستانی در مدارس ایران گفت: بر اساس تأکیدات رهبر 
معظم انقالب، در سال تحصیلی پیش رو همانند سال گذشته حمایت 
همه جانبه ای از همه فرزندانی که در سن تحصیل در کشور هستند 
به ویژه اتباع افغانستانی خواهیم داشت و امیدوارم پوشش تحصیلی 

دانش  آموزان افغانستانی در کشور بیش از سال قبل باشد.
وی ادامه داد: در سال جاری در خصوص پوشش تحصیلی دانش  آموزان 
افغانستانی با یک رشد خوبی مواجه بودیم اما امسال تالش می کنیم 
موانع سر راه تحصیل آنها را بیش از گذشته برطرف کنیم و امیدواریم 
در سال تحصیلی آینده هیچ دانش  آموز افغانستانی که در سن تحصیل 

است از مدرسه باز نماند.
وزیر آموزش و پرورش درباره مدارس الکچری گفت: مدارس الکچری، 
خیلی مدارس شیک و تمیزی هستند اما درونشان فرقی با مدارس 
عادی ندارد و بخشی از نظام تعلیم و تربیت را مورد تهدید قرار داده اند.

بطحایی تأکید کرد: اما مردم هم باید خودشان هشیار باشند ظاهر 
مدرسه با آنچه در مدرسه اتفاق می افتد همیشه یکسان نیست و در این 

موضوع با پیگیری و هوشیاری مردم موفق تر خواهیم بود.
وزیر آموزش  و پرورش درباره قسط اول پاداش پایان خدمت فرهنگیان 

اظهار کرد: قسط اول با حقوق این ماه پرداخت خواهد شد.

 اب مدارس الکچری
برخورد یم شود

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه در بخش توسعه فن 
آوری ها در این سازمان اقدامات موثری انجام شده است، گفت: مراجعه 
به شعب سازمان تامین اجتماعی از 6۰ میلیون به 4۰ میلیون کاهش 

یافته و این کار با نهضت آی تی تحقق یافته است.
به گزارش پیام زمان از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، 
دکتر سید تقی نوربخش در جلسه با دکتر سورنا ستاری معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهور افزود: تامین اجتماعی سازمانی است که نیمی از 
جمعیت کشور را تحت پوشش قرار داده است و از جمله 6 میلیون نفر 
مستمری بگیران و اعضای خانواده آنان که تمام ابعاد زندگی و معیشت 

آنان را این سازمان تمشیت می کند.
وی اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی ۱۸ مزیت بیمه ای و درمانی 
را به جامعه ارائه می دهد و وظیفه این سازمان پوشش ریسک های 

مختلف از جمله بیماری و سالمندی است.
دکتر نوربخش گفت: سازمان تامین اجتماعی بدون اتکا به منابع عمومی 

این خدمات را ارائه می دهد و یک سازمان در آمد هزینه ای است.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه مصارف این سازمان 
در سال 9۷ حدود 6۷۰۰ میلیارد تومان است که برای خدمت رسانی 
به جامعه تحت پوشش هزینه می شود، گفت: بودجه امسال سازمان 
تامین اجتماعی یکصد هزارمیلیارد تومان و معادل یک چهارم بودجه 

عمومی کشور است.

مراجعه به شعب اتمین اجمتاعی 
به ٤٠ میلیون کاهش یافت

رئیس جمهور ایران در پاسخ به گزارش وزیر ورزش و جوانان درباره 
حضور خانواده ها در استادیوم آزادی و تماشای بازی های ایران در جام 
جهانی گفت: »این حضور به نحو مناسب و با همکاری وزارت کشور 
ادامه یابد«. به نقل از وزارت ورزش و جوانان، در بخشی از گزارش 
مسعود سلطانی فر به رییس جمهور آمده است: برای اولین بار پس از 
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی، خانواده ها برای تماشای دیدار تیم 
ملی فوتبال ایران با رقبای خود در جام جهانی روسیه ۲۰۱۸ روسیه از 
طریق نمایشگر بزرگ با حفظ شئونات و رعایت ارزش های اسالمی در 
ورزشگاه آزادی حضور یافتند و این امر نه تنها با استقبال گسترده ای 
مواجه گردید، بلکه با ایجاد فضای شور و نشاط در میان جوانان و 
خانواده ها، بازتاب اجتماعی بسیار مناسبی نیز در داخل و خارج از کشور 

در بر داشت.
در ادامه گزارش وزیر ورزش و جوانان به دکتر روحانی آمده است: 
این امر مهم با حمایت های حضرتعالی و زحمات دکتر واعظی ریاست 
محترم دفتر رییس جمهور، وزیر محترم کشور، وزیر محترم اطالعات، 
فرماندهی و پرسنل محترم نیروی انتظامی و استاندار محترم تهران و 
سایر دست اندرکاران بدون حاشیه و مطلوب خانواده ها در ورزشگاه ها به 
ویژه مجموعه ورزشی آزادی امکان پذیر شد و صمیمانه از همه قدردانی 
و تشکر می کنم. بنابراین گزارش، روحانی در پاسخ نامه دکتر سلطانی فر 
نوشت:«این حضور به نحو مناسب و با همکاری وزارت کشور ادامه یابد.«

حضور ابنوان در استادیوم آزادی 
ادامه یابد

برگه اجراییه 5/70/95
جاده  بابل  نشانی  به  رمضانعلی  فرزند  حیدرنتاج   حسن  علیه   محکوم  مشخصات 
قائمشهر گرجی آباد شرکت مازند میثم مشخصات محکوم علیه  مهدی داداش زاده 
۲- رویا طاهرنژاد هر دو فریدونکنار روستای ملبان به موجب رای شماره ۲۰۰ تاریخ 
95/۳/۱۲شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان بابل محکوم علیه محکوم به پرداخت 
تضامنی مبلغ 5۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۷5۰ هزار ریال بابت هزینه 

دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید94/۱۲/۱۲ لغایت اجرای حکم 
مدیر دفتر شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان بابل

ابالغ 960033
خواهان هاجر هادی زاده خوانده امیرخان نارونی خواسته مطالبه مهریه فریدونکنار مهلت 
حضور ۷ روز نوع علت حضور مالحظه نظریه کارشناس با توجه به علت حضور مندرج 
در این ابالغیه به شما ابالغ می گردد ظرف مهلت مقرر اقدام در غیر اینصورت مطابق 
مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد پس از دریافت این ابالغیه ابالغ اوراق قضایی به صورت 
الکترونیک انجام خواهد شد ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثنا انجام 
میشود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده ابالغیه و ابالغ های آتی از 
طریق سامانه اقدام نمایید چنانچه جهت ورود به سامانه حساب کاربری شناسه و رمز 
دریافت ننموده اید جهت ثبت نام به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و در صورت 

عدم دسترسی به نزدیکترین واحد قضایی مراجعه نمایید 
مسئول دفتر شورای حل اختالف واحد اول  فریدونکنار لیال علیزاده

برگه اجراییه 5/69/95
جاده  بابل  نشانی  به  رمضانعلی  فرزند  حیدرنتاج   حسن  علیه   محکوم  مشخصات 
قائمشهر گرجی آباد شرکت مازند میثم مشخصات محکوم علیه  مهدی داداش زاده 
۲- رویا طاهرنژاد هر دو فریدونکنار روستای ملبان به موجب رای شماره ۱99 تاریخ 
95/۳/۱۲شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان بابل محکوم علیه محکوم به پرداخت 
تضامنی مبلغ 5۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۷5۰ هزار ریال بابت هزینه 

دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید94/۱۲/۱۲ لغایت اجرای حکم 
مدیر دفتر شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان بابل

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند 

رسمی
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره۱۳9۷6۰۳۳۱۰۱۰۰۰۰44۰  برابررأی 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای یداله باقری  فرزند حسن  به 
شماره شناسنامه 4۷9۰  کد ملی 4۳۷۰۰4۷56۰ صادره از خدابنده در ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت 5۰۰۰ مترمربع پالک 96۰ فرعی از ۱6۳ اصلی واقع 
درفردیس فلکه پنجم – جنب پارک تندرستی – قطعه ۳۷4خریداری از ملک رسمی 
علی حسینی میر محله محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  
به  فاصله ۱5 روز آگهی می شود. درصورتی 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.م/الف ۱496 تاریخ انتشار نوبت اول: 9۷/4/۲6 تاریخ انتشار نوبت دوم: 9۷/5/۱۰
محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

دادنامه 
کالسه پرونده ۱۰/۱۲9۸/96شماره دادنامه۲49-9۷/۳/۲۱ خواهان محمد ابراهیم رضا 
زاده چاری فرزند حسین بابل خیابان کشاورز شهرک شمال جنب مسجد فاطمه زهرا م. 
ش خوانده علی حسینی عالمی فرزند محمد مجهول المکان ۲- حمزه نظری فرزند قربان 

بابل جاده قدیم آمل و بابل روستای خراسان محله خواسته مطالبه وجه 
رای قاضی شورا در خصوص دعوای خواهان آقای محمد ابراهیم رضازاده چاری فرزند 
حسین به طرفیت خوانده علی حسینی عالمی حمزه نظری فرزند قربان به خواسته مطالبه 
مبلغ ۷4 میلیون ریال  وجه یک فقره چک به شماره 9۰46۲۷در تاریخ 95/6/۲5عهده  
حساب جاری ۰۱۰9645699۰۰۰نزد بانک صادرات متعلق به خوانده به انضمام خسارت 
هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل و نیز خسارت تاخیر تادیه به شرح منعکس در 
دادخواست تقدیمی نظر به اینکه خواهان با تقدیم فتوکپی مصداق چک موضوع خواسته 
و گواهی عدم پرداخت وجه آن و با این ادعا که خوانده از بابت بدهی خود چک موصوف 
را اصرار نموده و چون از جهت وصول وجه آن به بانک محال علیه مراجعه نمودم بانک 
مذکور به علت کسر موجودی برگشت نموده و علیرغم  مراجعه به مشاورالیه  از پرداخت 
دین خویش امتناع لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را نموده است با 
عنایت به اینکه وجود اصل چک در ید خواهان داللت بر بقاء دین ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده را دارد و از جهتی خوانده علیرغم  استحضار از وقت دادرسی در شورا حاضر نشده 
و به مستندات خواهان و دعوی وی  دفاع و تکذیبی به عمل نیاورده است دعوی خواهان 
در این مرحله از رسیدگی علی الظاهر محمول بر صحت است و با استصحاب بقاء دین و 
مستنداً به مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و مواد 5۲۲ و ۱9۸ قانون آیین دادرسی مدنی 
خواندگان محکوم اند متضامناً به مبلغ ۷4 میلیون  ریال بابت اصل خواسته و نیز مبلغ 
۱/۰۱۰/۰۰۰ریال بابت خسارت هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید تا زمان اجرای حکم در حق خواهان پرداخت نماید رای صادره 
غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی و سپس ظرف ۲۰ روز پس از قابل 

تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی بابل می باشد 
قاضی شعبه دهم شورای حل اختالف بابل محمدیان

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند 

رسمی
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره۱۳9۷6۰۳۳۱۰۱۰۰۰۰۷۷۷  برابررأی 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن قادری مصور  فرزند حاجی 
محمد به شماره شناسنامه ۱۰۷۱  کد ملی 4۰۱۰۸۳6۸5۷ صادره از اسدآباد در شش 
دانگ یک باب ساختمان به مساحت ۲۲۰ متر مربع پالک ۱۲۸5۸ فرعی از ۱6۳ اصلی 
واقع درجاده مالرد- کوچه اداره برق گلستان دوم پالک۸5 - خریداری از مالک رسمی 
نجات اله ضرابی مقدم کلیمی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت  به  فاصله ۱5 روز آگهی می شود. درصورتی 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.م/الف ۱9۲۱
تاریخ انتشار نوبت اول:9۷/۰4/۲6 تاریخ انتشار نوبت دوم:9۷/۰5/۱۰

محمد سلیمانی  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

آگهی فقدان پرونده المثنی
نظر به اینکه پرونده ثبتی یک قطعه زمین به مساحت ۱۱6۰ مترمربع قطعه ۳۱ تفکیکی 
به پالک شماره 4۷۳9 فرعی مفروز و مجزی شده از پالک ۱46۷ اصلی  واقع درقریه 
سرحدآباد جزءحوزه ثبتی فردیس ذیل ثبت ۸۰۰94صفحه ۲۰9جلد۲6۰دفترامالک به 
نام اقدس سافرثبت وصادر،گردیده است فلذابه استنادبندهای ۳۳۲.۳۳۳مجموعه بخش 
نامه های ثبتی وکد۳4-۰۱طرح تکریم ارباب رجوع درسیستم اداری مراتب دریک نوبت 
آگهی می شود تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی و انتقال نسبت به پالک فوق الذکر 
و با وجود پرونده ثبتی نزد خود می باشد و یا حقی که در این آگهی قید نشده  یا بنفع 
کسی در قید بازداشت می باشد می توانند ظرف مدت ۳۰ روز پس از انتشار آگهی 
اعتراض خود را به همراه مدارک مستندات مربوطه به این اداره تسلیم و رسید دریافت 
دارد در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت تعیین شده این اداره نسبت به تشکیل 

المثنی پرونده ثبتی مذکور برابر مقررات اقدام خواهد نمود.م/الف ۱9۱۰ 
محمدسلیمانی  کفیل اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان فردیس 

آگهی
در خصوص اعتراض ثالث آقای مهدی لردلسمی با وکالت آقایان رضا توکلی و سید ذبیح 
اهلل حسینی به طرفیت آقای محمد ابهری و خانم ها فرنگیس و ایران وآقای همایون 
هرسه زرتشتی و ورثه مرحوم عباسقلی درویش و... به خواسته اعتراض ثالث طاری نسبت 
به دادنامه شماره ۲۸۷/۷9شعبه اول نور پرونده ۳۷9/۷4به علت این که خواندگان ردیف 
اول الی چهارم مجهول المکان می باشد مراتب ارسال تا خواندگان را جهت مالحظه 
نظریه کارشناسی رشته خط دعوت شوند .لذا تا در یکی از جراید کثیراالنتشار منتشر 
تا چنانچه اعتراض دارند ظرف مهلت ۷ روز از تاریخ ابالغ به این دادگاه اعالم نمایند م 

الف ۱۸۳
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور هادی صادقی 

آگهی مزایده
درپرونده کالسه 9۷۰۱۲۸، 9۷۰۱۲6، 9۷۰۱۲۷، 95۰۲۱6، 95۰۲۱۷، 95۰۲۱۸، 
95۰5۷۳محکوم علیه اصغر کریمی و شرکت شوکا پاالیش خزر به پرداخت مبلغ 
....در  و  تادیه  تاخیر  انضمام خسارت  به  بابت اصل خواسته  ۲.۲46.۲6۱.۰۷۸ریال 
حق آقای محمد روحی و سید محمد جعفری و ....محکوم گردیده اند.لذا این اجرا 
بنا به درخواست محکوم علیه را جهت تامین آن توقیف و از طریق مزایده با حضور 
نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام دادگستری شهرستان جویبار تحت شرایط 

زیر بفروش میرسد.
مال مورد مزایده به شرح ذیل میباشد: 

۱- دستگاه رنگ پودر استاتیک به مبلغ59۰.۰۰۰.۰۰۰ریال
مبلغ  به  اصفهان  بندی  بسته  های  ماشین  شرکت  از  شیرینگ  دستگاه   -۲

46.5۰۰.۰۰۰ریال
۳- مخزن هوای ۱۰۰۰لیتری به مبلغ 9۰۰۰.۰۰۰ریال

4- جک هیدرولیکی چهار تکه تبدیل شده به اتوماتیک به مبلغ ۱.۱95.۰۰۰.۰۰۰ریال
5- قالب پروگراسیو 5مرحله ای به مبلغ 4۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال

6- قالب عمقی پروگراتیو به مبلغ ۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ریال
۷- دستگاه چسب زن پنو ماتیک به مبلغ ۱4.۰۰۰.۰۰۰ریال

۸- دستگاه چین کن فیلتر هوا و روغن به همراه دستگاه میکس چسب به مبلغ 
۲64.۰۰۰.۰۰۰ریال

9- دستگاه هارب تراپ دستی به مبلغ ۱۷.5۰۰.۰۰۰ریال
مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع، کسانیکه باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند، برنده 

مزایده محسوب میشوند.
موعد و زمان فروش روز چهارشنبه ۲4/5/9۷ ساعت 9صبح دردفتر اجرای احکام 
مدنی دادگستری شهرستان جویبار میباشد.زمان بازدید از مال مورد مزایده دریکی 

از روزهای اداری پس ازانتشار میباشد.
آدرس : جویبار - شهرکوهیخیل- شهرک صنعتی - شرکت شوکا پاالیش خزر

مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری جویبار- بربری

دادنامه
پرونده کالسه 96۰99۸۳۰۳۷۸۰۰۳۳۳ شعبه ۸ شورای حل اختالف شهرستان فردیس 

تصمیم نهایی  شماره ....
خواهان : آقای فرزاد خداپرست عسگرآباد فرزند رحمان به نشانی : استان البرز- شهرستان 

کرج- خ فریبا پالک 4۱
خواندگان: ۱. آقای هادی میرآبی به نشانی مجهول المکان 

۲.آقای اکبر کشاورز به نشانی : مجهول المکان 
خسارت  مطالبه   .۳ دادرسی  خسارات  مطالبه   .۲ سفته  وجه  ۱.مطالبه  ها:  خواسته 

تاخیرتادیه 
))رای قاضی شورا((

درخصوص دعوی آقای فرزاد خدا پرست عسگرآباد به طرفیت آقایان: ۱- اکبر کشاورز 
۲- هادی میر آبی به خواسته مطالبه وجه ۱ طغری سفته به شماره های 4۲۰9۰9به 
مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال و خسارت تاخیر تادیه هزینه دادرسی نظر به جامع اوراق و 
محتوای پرونده از جمله ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده والیحه ای ارسال 
ننموده اند وعنایتا به اینکه بقای سفته در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه خواندگان 
به نظر دعوی خواهان وارد تشخیص واستنادا به مواد 5۲۲..5۱5..5۰۲..۱9۸..5۱9قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عموی وانقالب در امور مدنی مصوب ۷9/۱/۲۱وبند الف ماده 
9قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/9/۱6حکم به محکومیت خواندگان متضامنا 
به پرداخت مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت اصل خواسته ومبلغ ۱/۳۳۰/۰۰۰ریال بابت 
هزینه دادرسی در حق خواهان اصدار واعالم می گردد لکن ودر خصوص خسارت 
تاخیر تادیه عنایتا به اینکه شرایط مقرردرماده 5۲۲قانو آیین دادرسی مدنی احرتز نمی 
گرددقرار رد دعوی دراین بخش اصدارواعالم می گردد رای صادره غیابی بوده وظرف 
۲۰روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه وپس از آن ظرف ۲۰روز قابل 
تجدیدنظر در محاکم محترم عمومی حقوقی شهرستان فردیس می باشد  .م/الف ۱9۱۸

قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف شهرستان فردیس -سیدرضی حسینی ویه

 آگهی احضار متهم
 آقای رضا نائیجی نظر به شکایت محمد دوراندیش فرزند حسین با وکالت اکبر یوسفی 
علیه آقای رضا نائیجی فرزند رحیم در پرونده کالسه 96۱۳9۱مطروحه در شعبه سوم 
دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان نور مبنی بر جعل اسناد رسمی و استفاده 
از سند مجعول وقت رسیدگی به تاریخ 9۷/5/۳۰تعیین گردیده و نظر  به اینکه به لحاظ 
مجهول المکان بودن متهم فوق امکان ابالغ احضاریه به وی وجود نداشته لذا به استناد 
ماده ۱۷4 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار درج 
میگردد تا متهم فوق ظرف یک ماه از تاریخ انتشار چنانچه مدارک و یا گواهی جهت اثبات 
بی گناهی خود داشته برای رسیدگی به اتهام منتسبه خویش به این  شعبه ارائه نمایند در 

صورت عدم حضور این شعبه غیابا اتخاذ تصمیم خواهد نمود9۷/۳۲9
 دادیاری شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان نور

آگهی حصروراثت
ازدزفول  بشناسنامه۱9۱۳صادره  پدرعلی  نام  شنگرنیا  جعفرخسرجی  آقای 
مرحوم  که  داده  توضیح  و  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته  درخواستی 
درتاریخ۱۳۲5/۱/۱۲دردزفول  دزفول  شنگرنیابشناسنامه۲۸۲صادره  خسرجی  علی 
باال۲-عبدالصاحب  عبارتنداز۱-متقاضی  اش  ورثه  خودفوت  دائمی  اقامتگاه 
خسرجی  ازدزفول۳-عبدالکریم  شنگرنیابشناسنامه۷۸۰صادره  خسرجی 
شنگرنیابشناسنامه۷9۷صادره از دزفول4-احمد خسرجی شنگرنیابشناسنامه۱94صادره 
از دزفول)پسران متوفی(5-حکیمه خسرجی شنگرنیا بشناسنامه ۷56صادره ازدزفول 
6-فاطمه خسرجی شنگرنیا بشناسنامه ۳۷4صادره ازدزفول )دختران متوفی(۷-سکینه 
باانجام  اینک  متوفی(والغیر  ازدزفول)زوجه  بشناسنامه6۷۱69صادره  کشاورزکشیدی 
تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیاوصیت 
نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی 
صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط 

است.
قاضی شورای حل اختالف شعبه8-تقدسی فر

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به طرفیت خوانده  فرزند سلیمان دادخواستی  نژاد فرخی  آقای رحیم شیر  خواهان 
شماره  چک  وجه  مطالبه  خواسته  به  قالوند  به  معروف  مهر  پویان  داریوش  آقای 
و  ارجاع  این شعبه  به  به مبلغ ۲۰9/64۰/۰۰۰ ریال مطرح که   ۱5۸5/9۷۰۱۱۱/44
به شماره پرونده کالسه 9۷۰99۸66۱۰۱۰۰۲۰6  شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 
دادگستری شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳9۷/5/۲۷ ساعت ۰۸:۳۰ 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
منشی شعبه اول حقوقی شهرستان خرم آباد – زهرا زینی وند. 

مفقودی
اینجانب علیرضا اسداهلل پور چمازی مالک خودرو وانت پیکان ۱6۰۰ و شماره شناسه 
پالک  شماره  و  موتور۱۱4۸۷۰۷69۳۸  NAAA46AA۰9G۰594۸۸شماره  بدنه 
44۸ج۱۳ایران 9۲به علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی سند خودروی 
مذکور را نموده است لذا چنانچه ادعایی در خصوص خودروی فوق دارند ظرف مدت ۱۰ 
روز به دفتر منطقه ساری واقع در کیلومتر 5 جاده ساری به نکا جنب  شرکت شمالیت 

مراجعه نمایند بدیهی است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد

آگهی مفقودی
بدنه  شماره  به    4۰5SLX-TU5 خودروی  مالک  رضازاده  مرضیه  اینجانب 
پالک  شماره  و   ۱۳9B۰۰۱۷۱۸۷ موتور  شماره  NAAM۳۱FC۳DK۸644۰۳و 
ایران ۷۲-6۳6ق9۳بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی سند خودروی 
مذکور را نموده است. لذا چنانچه ادعایی در خصوص خودروی فوق دارد ظرف مدت ده 
روز به دفتر منطقه ای ساری واقع در کیلومتر 5 جاده ساری به نکا جنب شرکت شمالیت 

مراجعه نمایند. بدهی است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
بهشهر
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 کمیته راهبردی ایران و عمان در آینده نزدیک
 تشکیل می شود 

مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران از تشکیل کمیته راهبردی ایران و عمان 
درآینده نزدیک خبر داد و گفت: گروه ایرانی برای نهایی کردن چارچوب همکاری 

ایران به زودی به عمان سفر می کند.
به گزارش زمان به نقل از وزرات نفت، مهران امیرمعینی درباره تازه ترین تحوالت 
مذاکرات ایران و عمان برای صادرات گاز  به این کشور اظهار کرد: پس از نهایی 
شدن چارچوب همکاری بین ۲ کشور و امضای آن از سوی وزیران نفت ایران و 

عمان، فراخوان برای انتخاب پیمانکار داده می شود. 
وی با بیان این که مذاکره بر سر مسائل حقوقی این قرارداد نیز ادامه دارد، تاکید 
کرد:  البته باید به این نکته توجه داشت که مسائل حقوقی پیچیدگی خاص 
خود را دارد و زمان بر است. امیرمعینی به سفر هیئت عمانی به ایران در اواخر 
اردیبهشت ماه اشاره کرد و افزود: در این سفر  درباره بخشی از چارچوب همکاری 
میان ۲ کشور بحث شد. مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران پیش تر نیز 
اظهار کرده بود: پروژه صادرات گاز ایران به عمان قرار است با همکاری ۲ کشور 
انجام شود. گاز تحویلی در صحار خواهد بود و در کارخانه ال ان جی عمان به 
شکل ال ان جی تحویل ایران می شود که به نوعی سوآپ گاز است. باید گفت 
که بازاریابی آن نیز از سوی شرکت ملی نفت ایران انجام می شود. در این زمینه 
هر کشور دارای قوانین خودش است، بنابراین پروژه پیچیده می شود. در ایران 
و عمان هم افزون بر وزارت نفت، نهادهای دیگری نیز اثرگذار خواهند بود و 
هماهنگی بین این نهادها کاری زمان بر است. در این زمینه بحث های فراوانی 
شده و حل کامل آن به زمان نیاز دارد. آنچه مسلم است توافق بر سر جزئیات 
کمی زمان بر و چالشی است. باید گفت زمانی یک قرارداد نهایی می شود که 
درباره تک تک بندها توافق شده باشد؛ در برخی موارد یک بند قراردادی می تواند 
همه بندهای دیگر را تحت تاثیر قرار دهد. مذاکرات اولیه صادرات گاز ایران به 
عمان به سال ۱۳۸۳ بر می گردد، اما از آنجا که آن زمان تراز گاز ایران مثبت نبود، 
یعنی مصرف از تولید بیشتر بود، از این رو ظرفیت صادرات گاز وجود نداشت، 
بنابراین تمایل کمتری برای مذاکرات جدی وجود داشت. اما با روی کار آمدن 
دولت یازدهم و با ورود فازهای جدید پارس جنوبی و افزایش تولید گاز ایران، به 
طور طبیعی صادرات گاز به دیگر کشورها در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت، 
بنابراین از سال 9۲ مذاکرات به صورت جدی دنبال و تفاهم نامه ای هم امضا شد.

پتروشیمی های پاک از پرداخت عوارض آالیندگی معاف می شوند

مجتمع های پتروشیمی که جلوی آالیندگی  را بگیرند از پرداخت عوارض یک 
درصد معاف می شوند. به گزارش زمان به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 
مدیرکل پایش فراگیر سازمان حفاظت 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 
۱۳۸۷ به تصویب رسید، واحدهای پتروشیمی و پاالیشگاهی ماهیتا آالینده تلقی 
شده اند. مدیرکل پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست افزود: براین اساس 
نام این واحدها خود به خود در فهرست صنایع آالینده قرار می گیرد و برای دیگر 
واحدهای تولیدی صنعتی، سازمان حفاظت محیط زیست در دوره های مالیاتی 
سه ماهه براساس نتایج 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 استان ها از طریق پایش خوداظهاری، بررسی انجام می شود 
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.

ضرورت افزایش تعرفه برق مشترکین 
پرمصرف  و بدمصرف

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: وقتی در 
کشور تعرفه مشترکین پر مصرف و کم مصرف یکی 
باشد به طور طبیعی بدمصرفی و اسراف انرژی ظهور 

پیدا می کند.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، علی ادیانی درباره دالیل 
خاموشی های اخیر و توقف صادرات برق ایران، اظهار 
داشت: با توجه به شرایط فعلی کشور و نیاز مردم به 
طور طبیعی اولویت با مردم کشور است از همین منظر 
صادرات برق در شرایط کنونی فاقد موضوعیت است. 
کمبود برق و خاموشی های اخیر دارای چندین دلیل 
است؛ دلیل اول آن کاهش بارندگی است. ما به طور 
طبیعی شاهد هستیم که در چند سال اخیر نزوالت 
آسمانی تقلیل یافته است و طی چندین سال گذشته 

حدود 44 درصد کاهش نزوالت آسمانی داشته ایم.
وی در ادامه گفت: از آنجا که بخشی از برق کشور 
از طریق نیروگاه های برق آبی تامین می شود به طور 
تولید  یابد  کاهش  سدها  پشت  آب  وقتی  طبیعی 
برق نیروگاه های برق آبی نیز به همین نسبت کاهش 
می یابد. نکته ای دیگری که وجود دارد این است که به 
طور میانگین هر سال ما شاهد افزایش پنج درصدی 
مشترکین هستیم، این آمار در برخی از استان ها به ۱5 

درصد به طور میانگین در سال می رسد.
ادیانی افزود: مساله بعدی که وجود دارد این است که در 
طول این سال ها ما نتوانسته ایم دستگاه ها و ابزارآالتی که 
انرژی بر هستند را در چارچوب استانداردهای بین المللی 
تولید کنیم لذا اغلب دستگاه هایی که با انرژی برق سر 
و کار دارند فاقد استانداردهای بین المللی هستند و به 
همین نسبت مصرف برق آنها نیز باالتر است. وی با تاکید 
بر اینکه »باید فرهنگ سازی در مصرف برق و انرژی در 
کشور جدی تر گرفته شود«، تصریح کرد: قطعا تعرفه 
مشترکین پرمصرف با تعرفه مشترکین کم مصرف نیز 
باید متفاوت باشد، در همه جای دنیا نیز اینگونه است. در 
برخی از کشورهای اروپایی و آمریکایی برای مشترکین 
پرمصرف تا صددرصد و در برخی کشورهای دیگر تا 5۰ 
درصد افزایش قیمت در نظر می گیرند. ادیانی خاطرنشان 
کرد: وقتی در کشوری تعرفه مشترکین پرمصرف و کم 
مصرف یکی باشد به طور طبیعی بدمصرفی و اسراف 
انرژی ظهور پیدا می کند. ما استفاده بهینه و رعایت 
الگوی مصرف انرژی را به فرهنگ عمومی تبدیل نکردیم. 
نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
دولت باید مکانیزمی را تعبیه کند و مشترکین بدمصرف و 
پرمصرف باید هزینه های خود را پرداخت کنند، این قاعده 
عقالنی است. هر کسی خدمت می خواهد باید هزینه اش را 
پرداخت کند. این عضو کمیسیون انرژی مجلس در پایان 
گفت: وزارت نیرو نیز چه در بحث تولید برق و چه در 
بحث تولید آب منابع کافی در اختیار ندارد. قیمت تمام 
شده برای تولید با قیمت دریافتی از مشترکین برابری ندارد 
بلکه مشترکین نصف هزینه را پرداخت می کنند و مابقی 
را دولت و وزارت نیرو باید بپردازد به همین دلیل به دلیل 
کمبود منابع مالی نتوانستیم نیروگاه ها و سدهای جدیدی 
احداث کنیم و آب های سطحی را مهار کنیم، همه اینها 
دست به دست هم داده تا ما اکنون شاهد خاموشی ها 

باشیم.

کوتاه از انرژی خبر

بینی  پیش  بر  بنا  گفت:  توانیر  شرکت  مدیرعامل 
سازمان هواشناسی، شدت گرما تا دوهفته آینده در 
کشور پایدار است و پایان قطعی برق نیز احتماالً پس 

از این مدت خواهد بود.
به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت 
نیرو )پاون(، آرش کردی مدیرعامل شرکت توانیر در 
برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان 
اینکه افزایش مصرف برق با باالرفتن دمای هوا مرتبط 
است، اظهار داشت: این افزایش موجبات قطعی برق 
را فراهم می آورد، از این رو بنا بر پیش بینی سازمان 
هواشناسی، شدت گرما تا دوهفته آینده در کشور 
پایدار است و پایان قطعی برق نیز احتماالً پس از این 

مدت خواهد بود.
وی ظرفیت نیروگاه های برق آبی کشور را ۱4 درصد 
بیان  و  دانست  کشور  نیروگاهی  ظرفیت  مجموع 
داشت: این نیروگاه ها پنج درصد برق کشور را تأمین 

می کنند.
از  انرژی،  درصد   5 هم اکنون  داد:  ادامه  کردی 
نیروگاه های برق آبی است که برای تابستان ذخیره می 
شود و ما در ساعات پیک بین 5 تا 6 هزار مگاوات، 

بیشتر نمی توانیم از برقابی ها استفاده کنیم.
مدیر عامل شرکت توانیر با اشاره به کم بارشی در سال 
گذشته افزود: سال پیش تا 95۰۰ مگاوات از ظرفیت 
نیروگاه های برقابی استفاده کردیم و امسال ظرفیت 
استفاده از آنها بیش از پنج هزار مگاوات کاهش یافته 

است.
وی ادامه داد: در زمان اوج مصرف تابستان سال 96 

این  از 55 هزار مگاوات برق مصرف شد که  بیش 
میزان هم اکنون به 5۷ هزار مگاوات افزایش یافته 

است.
کردی عمده ترین مشکل حوزه برق را تقاوت قیمتی 
آن در تکمیل و تمام شده این حوزه دانست و اضافه 
کرد: صنعت برق کشور بخاطر این مابه التفاوت، یک 

زیان و ضرر ۲4 هزار میلیارد تومانی دیده است.
وی افزود:  قیمت تمام شده هر کیلووات برق ۱۱۰ 
 تومان است در حالی که آن را کیلوواتی 6۷ تومان

می فروشیم و این تفاوت موجبات مشکالت دیگر برای 
صنعت برق می شود.

مدیرعامل شرکت توانیر از تلفات شبکه گفت و عنوان 
کرد: در سال 9۲، تلفات و هدررفت برق در شبکه 

توزیع ۱6 درصد بود که با اقدامات صورت گرفته این 
مقدار هم اکنون به ۱۰.6 درصد کاهش یافته است.

وی در ادامه سخنان خود بیان کرد: روند رشد مصرف 
برق در کشور مناسب نیست، از این رو نیازمند نگرشی 

جدید در مصرف برق هستیم.
کردی درباره برنامه احتمالی قطع برق در کشور گفت 
و تصریح کرد: با توجه به کمبود برق و فشار وارد 
شده به شبکه برق رسانی، تدابیری اتخاذ شد تا با 
مدیریت مصرف بصورت محدود و در زمانی مشخص، 
بتوانیم  فشار بار در شبکه را کاهش دهیم که از این 
رو از طریق سایت ها، اطالع رسانی به مردم انجام 
خواهد شد. وی افزود: تغییر برنامه قطعی برق نیز به 
جهت حوادث غیرمترقبه ای است که در شبکه اتفاق 

می افتد و پیش بینی آن از قبل میسر نیست، اما به 
شرکت های توزیع ابالغ شده است که برای اعمال 

خاموشی طبق برنامه مشخص شده اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت توانیر در پاسخ به این سوال که آیا 
در ساعات پیک، صادرات برق به کشورهای همسایه 
داریم یا خیر؟ بیان داشت: در حال حاضر در زمان 
پیک مصرف داخل کشور صادرات برق به خارج از 
کشور نداریم، بلکه برای کمک به شبکه ۳۰۰ تا 4۰۰ 
مگاوات برق نیز واردات داریم. وی ادامه داد: در بخش 
صنعت در تالش با صاحبان صنعت برای توافق در 
زمینه مدیریت مصرف برق هستیم و موفق به مدیریت 
مصرف ۱5۰۰ مگاوات برق در این بخش شده ایم و در 
این خصوص 6۰ درصد نیروگاه های کشور را بخش 
اداره می کند و سرمایه گذاری در ۱۰۰  خصوصی 
درصد انرژی های تجدیدپذیر را هم بخش خصوصی 
انجام داده است. کردی با اشاره به تغییر ساعات اداری 
و مدیریت مصرف برق در دستگاه های دولتی، عنوان 
داشت: اولین دستگاه دولتی که مدیریت مصرف را در 
مجموعه خود اعمال کرد، وزارت نیرو بود و وزیر بر 
اساس اختیارات خود اولین فردی بود که تا قبل ابالغ 
مصوبه هیات وزیران، در کاهش مصرف برق وزارتخانه 

و مجموعه های تحت امر ورود کرد.
مدیر عامل شرکت توانیر اضافه کرد: امسال تدابیر ویژه 
ای برای دستگاه های دولتی از فصل بهار اتخاذ شد و 
هم اکنون ادارات تا ۱۰ درصد کاهش مصرف دارند و 
هر دستگاه یا سازمانی نسبت به کاهش مصرف اقدام 

نکند، مشمول جریمه های تعریف شده خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توانیر در گفتگوی ویژه خبری مطرح کرد:

پایان قطعی برق تا دو هفته آینده

پنج هزار و 54۰ روستای کشور در تابستان سال 
جاری تحت پوشش آبرسانی سیار هستند که در 
مقایسه با سال گذشته حدود 5۰۰ روستا در پی 
افت بی سابقه بارش ها و به تبع آن بروز خشکسالی 
به جمع مناطق نیازمند به آبرسانی سیار اضافه شده 

است.
به گزارش زمان به نقل از پاون، طی سال های اخیر، 
آب مورد نیاز تعدادی از روستای کشور به دالیل 
مختلف از جمله افت کیفیت منابع آب، افت بی 
سابقه بارندگی و به تبع آن خشکسالی و خشک 
شدن منابع محلی، عدم تکمیل پروژه های آبرسانی 
و... از طریق آبرسانی تانکری تامین و توزیع می گردد.

در حال حاضر پنج هزار و 54۰ روستای کشور تحت 
پوشش آبرسانی سیار هستند که در مقایسه با سال 
گذشته حدود 5۰۰ روستا به جمع مناطق نیازمند 

به آبرسانی سیار اضافه شده است.
در سال ۱۳95 از محل اعتبارات صندوق توسعه 
ملی حدود هزار و 5۰۰ روستا با تکمیل و اجرای 
مجتمع های آبرسانی روستایی از چرخه آبرسانی 
سیار حذف شده و از 65۰۰ روستا به حدود 5۰۰۰ 
روستا کاهش یافته بود که به دلیل بروز خشکسالی 

رشد  جاری  سال  در  مجددا  روستا  تعداد  این 
صعودی پیدا کرده است. هم اکنون بیش از 46۷ 
هزار خانوار روستایی و عشایر تحت پوشش آبرسانی 
سیار هستند که ۸۱۱ تانکر در طول ماه با 55 هزار 
سرویس وظیفه توزیع بیش از 6۲۱ هزار مترمکعب 

آب برای این مناطق را بر عهده دارند.
استان سیستان و بلوچستان در میان سایر استان ها 
دارای بیشترین تعداد روستا و حجم آب توزیع شده 
است، به نحوی که 95 هزار مترمکعب آب در بین 

یک هزار و ۱۲۲ روستای این استان با جمعیت ۲۲۰ 
هزار نفر توزیع شده است.

به همین منظور هیئت دولت نیز طی ماه جاری 
حدود ۲۲۰ میلیارد تومان را برای انجام و تکمیل 
پروژه های  آبرسانی روستایی، انجام فعالیت هایی از 
جمله خرید تانکر سیار، اجاره تانکر سیار، بازسازی 
و نوسازی ناوگان آبرسانی سیار، پرداخت معوقات، 
آبرسانی سیار به عشایر و ... در بیش از پنج هزار 

روستای کشور اختصاص داده است.

آخرین وضعیت تنش آبی در روستاهای کشور؛ 

آبرسانی سیار به 5500 روستا
پتروشیمی جم با اشاره به ثبت رکورد جدید تولید و 
فروش محصوالت پتروشیمی در حدفاصل سال 94 تا 
پایان 96، اعالم کرد: در این مدت میزان تولید ۲۸۰ هزار 
تن و فروش ۳۱۷ هزار تن در مقایسه با سه سال پیش از 

آن افزایش یافته است.
به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی انجمن 
صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی، مجتمع پتروشیمی 
جم با داشتن 5 واحد تولیدی الفین، پلی اتیلن سنگین، 
پلی اتیلن خطی، بوتادین، بوتن-۱ ضمن ایفای نقش 
های  پتروشیمی  ارزش  زنجیره  تکمیل  در  برجسته 
منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی توانسته سهم خود 
توجه  مورد  و  کسب  جهان  و  منطقه  بازارهای  در  را 
این  بر  گیرد.  قرار  پتروشیمی  اصلی صنعت  بازیگران 
اساس دستیابی به رکورد بیشترین میزان تولید و فروش 
محصوالت پتروشیمی طی سه سال گذشته با میانگین 
تا 96  تولیدات کل مجموعه در طول سال های 94 
در مقایسه با میانگین سال های 9۱ تا 9۳ با افزایش 
میانگین  و  )معادل ۳5 درصد(  تن  هزار  حدود ۲۸۰ 
فروش مجتمع در طول سال های 94 تا 96 در مقایسه 
با میانگین سال های 9۱ تا 9۳ افزایش ۳۱۷ هزار تن 

)معادل ۲۲درصد(  را نشان می دهد.

در طول سه سال گذشته؛

رکورد تولید در پتروشیمی 
جم شکسته شد

آگهی ابالغ رای
در اجرای ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی بدینوسیله به خانم 
دکتر منصوره علیمردانی فرزند محمود - دارای شماره شناسنامه 

2868 صادره از تهران ابالغ می گردد.
تخلفات  به  رسیدگی  بدوی  هیات  در  شما  پرونده  اینکه  به  نظر 
اداری کارمندان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
البرز مورد بررسی قرار گرفته است و طی رای قابل پژوهش شماره 
به  موقت  »انفصال  به   97/03/27 مورخ   0110041004397004101
از  ماه  اید الزم است ظرف مدت یک  ماه« محکوم شده  مدت سه 
تاریخ انتشار این آگهی به نشانی: کرج- بلوار طالقانی شمالی باالتر 
از میدان طالقانی شهرک اداری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
اداری  تخلفات  به  بدوی رسیدگی  هیات   - البرز  درمانی  بهداشتی 
کارمندان جهت رویت رای مذکور مراجعه نمایید. بدیهی است پس 
از انقضای مهلت مقررهیچگونه اعتراضی قابل قبول نخواهد بود. و 

برابر صدور حکم مربوطه اقدام خواهد شد. 
شناسه آگهی: 205545

رییس هیات

آگهی ابالغ رای
در اجرای ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی بدینوسیله به خانم 
آزاده معینی فرزند عزیزاله - دارای شماره شناسنامه 64 صادره از 

کردستان ابالغ می گردد.
تخلفات  به  رسیدگی  بدوی  هیات  در  شما  پرونده  اینکه  به  نظر 
اداری کارمندان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
البرز مورد بررسی قرار گرفته است و طی رای قابل پژوهش شماره 
به  موقت  »انفصال  به   97/03/13 مورخ   0110041004397003301
از  مدت یک ماه« محکوم شده اید الزم است ظرف مدت یک ماه 
تاریخ انتشار این آگهی به نشانی: کرج- بلوار طالقانی شمالی باالتر 
از میدان طالقانی شهرک اداری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
اداری  تخلفات  به  بدوی رسیدگی  هیات   - البرز  درمانی  بهداشتی 
کارمندان جهت رویت رای مذکور مراجعه نمایید. بدیهی است پس 
از انقضای مهلت مقررهیچگونه اعتراضی قابل قبول نخواهد بود. و 

برابر صدور حکم مربوطه اقدام خواهد شد.  
شناسه آگهی: 205542

رییس هیات

آگهی فقدان
 / از بین رفتن سند مالکیت ) موضوع ماده ی ۱۲۰ آ.ق.ثبت (

آقای سید سجاد کاظمی فیضی  ) وکیل مالک( طبق در خواست به شماره وارده ۲6۳9۳ 
مورخ ۱۳96/۱۱/۲4 اعالم داشته سند مالکیت پالک ثبتی ۳۷/4۲6۸  که عبارتست  از 
ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت ۲۰9/۱۸  متر مربع قطعه ۲۸ تفکیکی 4۲6۸ فرعی از 
۳۷  اصلی مفروز از پالک ۱6۱۱ فرعی از  اصلی مذکور ذیل ثبت ۷6۸46 صفحه 6۷ دفتر 
5۳۸  با سریال چاپی ۰۰5۱۸۱  الف 9۱   بنام رضا قنبری  ثبت و سند صادر شده است. به 
علت اثاث کشی مفقود شده است لذا تقاضای صدور سند مالکیت مذکور  را نموده است در 
همین راستا وفق مقررات ماده ۱۲۰ آئین نامه اصالحی قانون ثبت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۸ مراتب 
در یک نوبت آگهی می گردد  تا چنانچه کسی مدعی حقی برای خود بوده یا اعتراضی داشته 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف  مدت ۱۰ روز به این اداره مراجعه و ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله اعتراض خود را تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض 
در مهلت مقرر قانونی و یا عدم ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله  سند المثنی  پالک 

مذکور طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم  خواهد شد.م/الف ۸۳5
رییس اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر  سید محسن سادات حسینی 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  محمد اروجلو دارای شناسنامه شماره   ۳4۱۰  بشرح دادخواست به کالسه  
9۷۰6۲۲/ش۳   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده 
که شادروان عظیم اروجلو بشناسنامه۱4۷9 در تاریخ 96/۷/۲۱ اقامتگاه دائمی خود را 
به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱- محمد اروجلو فرزند عظیم –ش ش  
۳4۱۰ خوی –پسر متوفی/۲- اسماعیل اروجلو فرزند  عظیم -ش ش ۳۷9۸  خوی-پسر 
متوفی/۳-  صغری اروجلو فرزند عظیم -ش  ش ۲۸۳۳ –خوی-دختر متوفی/4- هاجر 
اروجلو فرزند عظیم ش ش۳4۰9 -خوی-دختر متوفی/5-سارا اروجلو فرزند عظیم  ش 
ش۲۸۳۲ خوی- دختر متوفی/6- ماهی اروجلو فرزند عظیم ش ش ۱5۰  خوی –

دخترمتوفی/۷- بلقیس اروجلو فرزند عظیم ش ش۳4۰۸ -خوی-دختر متوفی/۸-  نه 
نه قیز نقی لو فرزندعلی  ش ش ۱6۸6   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

اجرائیه
محکوم له/محکوم لهم :نام شرکت سهامی بیمه ایران استان آ.غ  به نشانی ارومیه –خ گلستان 

ساختمان مرکزی بیمه ایران ص پ ۳۷۳ کد پستی 5۷۱۳5
محکوم علیه/ محکوم علیهم :مهدی اسماعیل زاده –خوی حمید آباد .کوچه ش باغی-محله قره 
درویش-کوچه آراز ک ۲ مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم عیله:بابک 
صادقی بازرگانی- فرزند صاحبقلی به نشانی ارومیه –خ گلستان-ساختمان مرکزی بیمه ایران 
–طبقه سوم –ص پ ۳۷۳-کدپستی 5۷۱۳5-نماینده حقوقی محکومه له / محکوم لهم :شرکت 

سهامی  بیمه ایران استان آ.غ
محکوم به :بسمه تعالی            بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مربوطه 9۳۰99۷44۳5۳۰۰6۰5 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 5۸9۰۰/۰۰۰ ریال 
وجه خواسته و مبلغ ۱۷۱۷۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از مورخه 9۳/۲/۱5 و 
حق الوکاله  و نیم عشر دولتی برعهده محوم علیه می باشد.مدیر  دفتر شعبه سوم  دادگااه  عمومی 
)حقوقی( دادگستری شهرستان خوی-علی گلوانی محل امضا رئیس و مهر دادگاه :موال قلی زاده 
محکوم علیه مکلف است  از تاریخ ابالغ اجرائیه :۱- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 
۳4 قانون اجرای احکام مدنی(۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد ۳- مال معرفی کند که 
اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  
نداند باید ظرف مهلت سی روز  کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیر منقول  به طور  مشروح بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصا ت دقیق حسابهای مذکور  و کلیه اموالی که اوبه 
هر نحو نزد  اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات اواز اشخاص  ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر 
نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح  دعوای اعسار  به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له بازداشت می شود )ماده ۸و۳ قانون 
اجرای  محکومیت مالی ۱۳94(4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال  به منظور 
فرار از اجرای حکم حبس  تعزیری درجه هفت را در پی دارد.)ماده ۳4 قانون اجرای احکام مدنی 
و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده ۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳94(. 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد 
موجب مجازات تعزیری  درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به  یا هردو مجازات می 
شو )ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳94(6- چنانچه صورت اموال  پس از مهلت 
سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکومه له یا تودیع وثیقه یا 
معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.)تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 

۱۳94(.نشانی –خوی –بلوار مطهری

آگهی حصر وراثت
آقای شکرعلی قربانی جبه دار دارای شناسنامه بشماره ۲ به شرح پرونده کالسه 
549-9۷ این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محبوب قربانی جبه دار به شماره شناسنامه ۱64 در تاریخ 9۷/۰۳/۱5 در 

اردبیل اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه آن مرحوم منحصر است به:
همسر   ۱45۱۸۲۳۳55 شناسنامه  شماره  به  رضا  فرزند  مجنده  پورعلی  ۱-مهسا 

متوفی.
۲-شکرعلی قربانی جبه دار فرزند علی به شماره شناسنامه ۲ پدر متوفی.

۳-محبوبه قربانی جبه دار فرزند بایرامقلی به شماره شناسنامه 5۷۱۱ مادر متوفی.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید. 
هرکس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد، از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیتنامه ای جز سری و 

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

آگهی دادنامه
شهرستان  حقوقی  عمومی  کالسه96۰99۸6۱959۰۰496شعبه۲۱دادگاه  پرونده 
مهراقتصادبه  بانک  شماره96۰99۷6۱959۰۱۲6۰-خواهان:  نهایی  اهوازتصمیم 
مدیریت آقای سیدضیاء ایمانی باوکالت آقای وحیدحقیقی فرزندمحمدعلی به نشانی 
استان خوزستان-شهرستان اهواز-اهواز-خیابان طالقانی دفتروکالت آقای سعیدصلیح.

استان خوزستان-شهرستان  نشانی  به  فرزندعبدالکاظم  خواندگان:۱-آقای جوادعفری 
اهواز-اهواز-انتهای خیابان عدالت دبیرستان حضرت ساره۲-آقای محمدبروایه فرزندعوده 
به نشانی استان خوزستان-شهرستان اهواز-اهواز-جاده اهواز-اندیمشک روستای بروایه-

بانک  دعوی  دادگاه:درخصوص  چک.رای  وجه  مسجد.خواسته:مطالبه  البوعزیزجنب 
مهراقتصادبا وکالت وحیدحقیقی به طرفیت۱-جوادعفری فرزندعبدالکاظم۲-محمدبروایه 
انضمام خسارات  به  مبلغ۲۰5/۰۰۰/۰۰۰ریال  به  وجه  مطالبه  به خواسته  فرزندعوده 
دادرسی،بدین توضیح که خواهان دعوی اعالم نموده که خوانده ردیف اول دعوی یک 
فقره چک به شماره۱49۳59مورخ۱۳96/4/۲۱عهده بانک ملی صادرنموده وخوانده ردیف 
دوم ظهرآن رابه عنوان ضامن امضاء نموده اندکه پس از مراجعه به بانک محال الیه منتهی 
به صدورگواهی عدم پرداخت گردیده است وتقاضای محکومیت خواندگان به پرداخت 
مبلغ۲۰5/۰۰۰/۰۰۰ریال به عنوان اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسی نموده 
اند،نظربه اینکه خواندگان دعوی دلیلی برپرداخت وجه ارائه ننموده اند،وجودچک به 
عنوان سندتجاری دریدخواهان راداللت براشتغال ذمه ومدیونیت صادرکننده سندتجاری 
ازطرف خواهان  برذمه خوانده طرح دعوی مطروحه  بقاء دین  وبااستصحاب  دانسته 
رامقرون به صحت تشخیص داده ومستندابه مواد۲49-۳۱۰-۳۱۱و۳۱۳قانون تجارت 
مصوب۱۳۱۱/۲/۱۳ومواد۱9۸و5۱5وتبصره۲ آن،5۱9و5۲۲قانون آیین دادرسی مدنی 
مصوب ۱۳۷9/۱/۲۱حکم به محکومیت خواندگان دعوی منفرداومتضامنابه پرداخت 
مبلغ۲۰5/۰۰۰/۰۰۰ریال به عنوان اصل خواسته وپرداخت هزینه دادرسی وپرداخت حق 
الوکاله وکیل خواهان طبق تعرفه وپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسیدچک 
استنادی مورخ۱۳96/4/۲۱برطبق نرخ شاخص قیمت که ازطرف بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران اعالم ومحاسبه آن به عهده اجرای احکام مدنی است،دایره اجرای احکام 
مکلف است که آن رامحاسبه وازخوانده دعوی وصول وبه خواهان ایصال نماید.خواهان 
نیزموظف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی خواهدبود.رای صادره غیابی وظرف 
مدت زمان بیست روزپس ازابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه وپس ازانقضاء مدت زمان 
واخواهی ظرف مدت زمان بیست روزقابل تجدید نظرخواهی درمحاکم تجدیدنظراستان 

خوزستان است.
علی امیرابراهیمی-دادرس شعبه بیست ویکم دادگاه حقوقی اهواز

آگهی مزایده
اموال غیر منقول-به موجب پرونده اجرایی کالسه ۳5/96/ج  آگهی مزایده و فروش 
ش محکوم علیه آقای حاتم سپاس زاده فرزند محمدمحکوم است به پرداخت مبلغ 
یکصدوسی میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون ریال بابت هزینه دادرسی 
و تاخیر تادیه ۱۳95/4/۱۰تا زمان اجرای حکم درحق محکوم له پرویز آرامیده و پرداخت 
مبلغ شش میلیون و ششصدریال  بابت نیم عشردولتی در حق صندوق دولت ودرراستای 
اجرای مفاد اجرائیه اموالی به شرح ذیل:۱-یک قطعه زمین مسکونی واقع درباغملک 
محله شهید تاراس به مساحت ۲4۰متراز محکوم علیه توقیف وتوسط کارشناس منتخب 
دادگستری به مبلغ ۲۱6/۰۰۰/۰۰۰ریال ارزیابی به عمل آمده است که بنا به درخواست 
محکوم له برای یک نوبت مزایده به فروش می رسد لذا وقت مزایده روزسه شنبه مورخه 
۱۳9۷/5/۲۰ ساعت9تا۱۱صبح تعیین می گردد وازکلیه اشخاصی که شرکت درمزایده 
را دارند دعوت می شود درتاریخ فوق درمحل شورای حل اختالف شعبه اجرای احکام 
شوراهای حل اختالف درجلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه ازمبلغ کارشناسی شروع 
و برنده مزایده کسی ست که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایدضمنا اشخاصی که تمایل به 
شرکت درمزایده را دارند می توانند تا پنج روز قبل ازمزایده اموال ذیل واقع درشهرستان 
باغملک روستای دوراهی اسالم کوچه نبوت بازدید نمایند ضمنا ده درصد مبلغ مزایده 

فی المجلس اخذ می گردد.شماره م الف:۷/9۷/۱۳۸
مدیردفتر اجرای احکام شوراهای حل اختالف باغملک-جمشیدزنگنه

آگهی مفقودی
موضوع:اعالم مفقودیت مدارک موتورسیکلت-احتراما بدینوسیله گواهی می شودکه 
اینجانب محمد مدنی فرزندجواد ساکن خرمشهردارای یک دستگاه موتورسیکلت تریل 
۲۰۰به شماره پالک 564-9۳۲۷5قرمزرنگ با شماره موتور54۰۰۰5۷۳و شماره شاسی 
۸۷۸۱56۲می باشد.متاسفانه اخیرا مدارک موتورسیکلت شامل کارت-سند وبرگ سبز 
آن را مفقود نموده ام لذا چون احتمال هرگونه سوءاستفاده ازمدارک مفقودی وجوددارد 

بدینوسیله خواهشمند است دستورالزم رادراین خصوص صادرفرمائید.
شعبه دوم دادسرای عمومی انقالب خرمشهر

آگهی احضار متهم 
درپرونده کالسه 9۷۰۲۱۳این شعبه سلمان یداله پور به اتهام ضرب و جرح تحت تعقیب 
قرارگرفته است.با عنایت به مجهول المکان بودن متهم ودر اجرای مقررات ماده ۱۷4 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ میگرددتا 
ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضرگردد.

بدیهی است درصورت عدم حضور ، مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان جویبار- یاسر عسگری

آگهی مزایده 
درپرونده کالسه 96۰۷۲۳اجرای مدنی متمرکز ، محکوم علیه آقای علی اکبر یزدانی به 
مبلغ ۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ریال در حق آقای احمد متولی محکوم گردیده است .لذا این اجرا 
بنا به درخواست محکوم علیه، اموال وی را جهت تامین آن توقیف و از طریق مزایده با 
حضور نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام دادگستری شهرستان جویبار تحت شرایط 
زیر بفروش میرساند.مال مورد مزایده ، یک قطعه باغ مرکبات بمساحت ۲۰۰۰متر مربع

حدوداربعه: از شمال: اداره کشاورزی 
از جنوب: باقیمانده زمین نادرکثیری

ازشرق: اسداهلل رضایی
ازغرب: راه شوسه عمومی 

به آدرس: جویبار- پهناب - آیش انجیل خرابه بازار
قیمت کارشناسی شده : بمبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)یک میلیارد( ریال میباشد.

۲- موعد و زمان فروش روز۸/5/9۷ساعت 9 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری 
جویبار میباشد.زمان بازدید از مال مزایده دریکی ازروزهای اداری پس از انتشارمیباشد.

دفتر اجرای احکام مدنی شهرستان جویبار - معصومی

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز نقل و انتقال و معاینه فنی به شماره پالک ۳۳۳ن4۸ایران ۸۲ 

بابلمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
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فروش مدت دار خودرو ممنوع شد

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعالم کرد: تا اطالع 
ثانوی هرگونه فروش مدت دار خودرو ممنوع است.به گزارش زمان به 
نقل ازایسنا، درپی دستورالعمل اخیر سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان به مدیران عامل شرکت های واردکننده خودرو، سخنگوی 
این سازمان گفت: براساس این دستورالعمل شرکت های واردکننده موظف 
شدند تا اطالع ثانوی نسبت به قطع تمام برنامه های فروش مدت دار بیش 
از ۳۰ روز انواع خودرو با عناوین مختلف شامل پیش فروش، فروش 
مشارکتی و مشارکت در تولید سریعا اقدام کنند.غالمرضا کاوه اظهار کرد: 
براساس تصمیمات اتخاذ شده از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
جهت ابطال تمام ثبت سفارش های صادر شده قبل از ۳۱ خرداد ۱۳9۷ 
واردات خودرو که از طریق سیستم بانکی تامین ارز نشده اند، واردکنندگان 
خودرو ملزم شدند ضمن اعمال تمهیدات الزم جهت اجراي دستورالعمل 
ذکر شده، هر چه سریع تر در خصوص تعیین تکلیف آن بخش از 
تعهداتشان که به واسطه تصمیمات امکان تحقق نخواهند داشت، اقدام 
کنند.وی ضمن تاکید بر لزوم اجرای دقیق مفاد بخشنامه های ذکر شده، 
خاطر نشان کرد : طی بازرسی های دوره ای توسط کارشناسان سازمان 
حمایت مصرف کنندگان وتولیدکنندگان و  سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان ها بر نحوه فروش شرکت ها در سراسر کشور نظارت می شود و در 
صورت مشاهده هرگونه تخلف یا طرح شکایت توسط مصرف کنندگان، 
با شرکت های متخلف برخورد قانونی صورت می گیرد.سخنگوی سازمان 
حمایت از شهروندان خواست کماکان هرگونه موارد تخلف یا تخطی از 

توافقات به عمل آمده را با تلفن ۱۲4 برای رسیدگی در میان بگذارند.

هزینه ثبت نام در سامانه روابط کار نهایی شد

تعرفه ثبت نام کارگران و کارفرمایان در سامانه جامع روابط کار نهایی 
شد و قرار است ثبت نام از هفته جاری در فاز نخست در استان تهران 
آغاز می شود.به گزارش زمان به نقل ازمهر، در جلسه کمیته کمیسیون 
تخصصی تنظیم مقررات تعرفه ثبت نام کارگران و کارفرمایان در سامانه 
جامع روابط کار از طریق دفاتر پیشخوان به تایید رسید.طبق مصوبه این 
کمیته، نرخ ثبت نام برای کارگران و کارفرمایان با دو تعرفه متفاوت تعیین 
شد؛ به این ترتیب که هزینه ثبت نام و تشکیل پرونده برای کارفرمایان 
حقیقی و حقوقی 55۱۰ تومان و با احتساب 49۰ تومان مالیات بر ارزش 
افزوده مجموعا 6 هزار تومان و هزینه ثبت نام برای کارگران نیز 459۰ 
تومان و با احتساب 4۱۰ تومان مالیات بر ارزش افزوده در مجموع 5 
هزار تومان تعیین شد.سامانه جامع روابط کار سامانه ای است که تمام 
فرایندها و روابط کاری بین کارگر و کارفرما به صورت الکترونیکی ثبت می 
شود. ثبت الکترونیکی شکایات کارگران بدون مراجعه حضوری به مراجع 
حل اختالف و ثبت قراردادهای کار نیروی انسانی توسط کارفرمایان تنها 
بخشی از ویژگی های سامانه جامع روابط کار است.در این سامانه حدود 
۳۰ خدمت در حوزه روابط کار، هم برای کارگران و هم برای کارفرمایان 
پیش بینی شده است که عالوه بر شفافیت در اطالعات، امکان نظارت 
و پایش وضع موجود حاکم بر روابط کاری را به سیاستگذاران می دهد.

از طرفی با توجه به نابسامانی در قراردادهای کار و افزایش قراردادهای 
موقت با نیروی کار طی دهه های اخیر، راه اندازی این سامانه و ثبت 
قراردادها این امکان را به وزارت کار به عنوان سیاستگذار تنظیم روابط 
کار می دهد تا بتواند میزان قراردادهای موقت را رصد و پایش کند و 
نسبت به تدوین سیاست های کاهش این نوع قراردادها در جهت ارتقای 
سطح امنیت شغلی نیروی کار اقدام کند.کارگران و کارفرمایان باید فقط 
برای یکبار با در دست داشتن مدارک هویتی به دفاتر پیشخوان دولت 
مراجعه و پس از تشکیل پرونده نسبت به دریافت نام کاربری و رمز عبور 
منحصر به فرد خود اقدام کنند که با توجه به تعیین شدن هزینه ثبت نام، 
فراخوان آغاز تشکیل پرونده از هفته جاری به زودی اعالم خواهد شد.در 
فاز نخست پیاده سازی این سامانه، صرفا کارگران و کارفرمایان استان 
تهران امکان ثبت نام در سامانه را دارند اما به تدریج طی هفته های آینده 
در استان های البرز، قزوین، اردبیل و سمنان به صورت آزمایشی و سپس 
طی ماه های آینده در کل کشور در دسترس کارگران و کارفرمایان 

خواهد بود.سامانه جامع روابط کار از طریق آدرس اینترنتی
و  کارگران  و  است  دسترس  قابل   http://prkar.mcls.gov.ir  
کارفرمایان پس از تشکیل پرونده در دفاتر پیشخوان دولت و دریافت نام 

کاربری و رمز عبور می توانند وارد سامانه شوند.

افزایش ۱0 درصدی قیمت لبنیات

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران کشور با بیان اینکه قیمت 
شیرخام ۱5۷۰ تومان تعیین شده و منتظر امضا و ابالغ این مصوبه 
هستیم،گفت: براین اساس قیمت لبنیات نیز 9 تا ۱۰ درصد گران می شود.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، سید احمد مقدسی با بیان اینکه نرخ شیرخام 
بعد از مدت ها کش و قوس، ۱5۷۰ تومان و با چربی هر دهم ۱5 تومان 
درب دامداری تعیین شده است، اظهار کرد: سازمان حمایت با بررسی 
همه شواهد و مستندات موجود این قیمت را تعیین کرده و در حال 
حاضر منتظر امضا و ابالغ آن توسط 9 ارگان مربوطه از جمله وزارت جهاد 
کشاورزی، وزارت صنعت، سازمان برنامه و بودجه، اعضای ستاد تنظیم بازار 
و غیره هستیم.وی اظهارامیدواری کرد که این مصوبه امروز امضا و ابالغ 
شود، چرا که تاخیر در این زمینه موجب زیان دامداران و تولیدکنندگان می 
شود.  مقدسی با بیان اینکه پیشنهاد ما برای قیمت شیرخام ۱۷۰۰ تومان 
با ۱۰ درصد سود بوده است، گفت: قیمت تمام شده تولید هرکیلوگرم 
شیرخام درب دامداری ۱56۳ تومان است و با نرخی که تعیین شده 
دامداران ۷ تومان بابت هر کیلوگرم سود می کنند. وی افزود: به تبع این 

افزایش نرخ، قیمت لبنیات نیز حدود 9 تا ۱۰ درصد افزایش می یابد.  

خبر

اولویت بندی ثبت سفارش با ارز 
رسمی در وزارتخانه ها

 رییس سازمان توسعه تجارت ایران درباره موضوع 
گفت:  رسمی  ارز  با  کاال  سفارش  ثبت  تعلیق 
وزارتخانه های مرتبط با امر تولید و مصرف موظفند 
تقاضای ثبت سفارش واردات کاال با ارز رسمی را 

بررسی و اولویت بندی کنند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، مجتبی خسروتاج 
کرد:  اظهار  تجارت  و  معدن  صنعت  وزیر  معاون 
عمدتا  که  را  وارداتی  اولویت های  وزارتخانه ها 
تاکید بر تامین کاالهای اساسی، دارو و تجهیزات 
و  تولیدی  واحدهای  اولیه  مواد  بیمارستانی، 
ماشین آالت است، با بررسی تقاضاها تعیین کنند.

به گفته وی، این اولویت ها از طریق سیستمی به 
شبکه بانکی برای اختصاص ارز اعالم می شود.

کاهش قیمت برخی
 خودروهای وارداتی با عرضه 

محصوالت انبارشده

عرضه  از  خودرو  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
کاهش  و  بازار  به  شده  انبار  وارداتی  خودرو های 

قیمت این کاال در بازار خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، سعید موتمنی 
با اشاره به کاهش ۱۰۰ میلیون تومانی خودروهای 
وارداتی افزود: عرضه خودروهای وارداتی به بازار 
درحالی که ورودی خودرو از گمرکات کشور انجام 
نمی شود نشان دهنده انبار شدن این کاالست که 
حاال با وجود عرضه آن خریداری وجود ندارد.وی 
با اشاره به آرامش موجود در بازار خودرو گفت: هم 
اکنون اختالف قیمت خودروهای داخلی زیر 3۰ 
میلیون تومان در بازار و کارخانه از ۱ تا 3 میلیون 
تومان، خودروهای  3۰ تا 4۰ میلیون تومانی بین 
3 تا 6 میلیون تومان، خودروی باالی 4۵ میلیون 
این  که  است  تومان  میلیون   ۱8 تا   ۵ از  تومان 
تفاوت قیمت در خودروهای مونتاژی مدل 2۰۰8 

تا 6۰ میلیون تومان است.
در  خودرو  بازار  وضعیت  خوردگی  هم  به  وی 
چندهفته اخیر را به دلیل عرضه نشدن این کاال از 
سوی خریداران عمده دانست و ادامه داد: افزایش 
گذشته  چندهفته  در  وارداتی  خودروهای  قیمت 
نوع  این  زیرا  رساند  به صفر  را  کاال  این  فروش 
مصرف  که  است  جهانی  قیمت  دارای  خودروها 

کننده با توجه به آن خرید خواهد کرد.
به  ناظر  های  دستگاه  ورود  به  اشاره  با  موتمنی 
کنندگان  احتکار  و  متخلفان  گفت:  خودرو  بازار 
بازرسان شروع به عرضه کاال در  با ورود  خودرو 
بازار کردند که این روند قیمت خودرو را کاهش 
ادامه خواهد داشت.وی  این کاهش  داده است و 
اختالف  ایجاد  از  مانع  را  بازار  روزانه  نیاز  تامین 
در قیمت خودرو دانست و افزود: پس از افزایش 
میلیون   4۵ زیر  خودروهای  در  درصدی   8 تا   7
در  کارخانه  قیمت  به  خودروها  این  باید  تومان 
بازار عرضه شوند اما این درحالیست که   همچنان 
بازار  و  کارخانه  در  نوع خودرو  این  قیمت  تفاوت 

وجود دارد.
انجام  و  فروشی  کارتکس  تاثیر  به  اشاره  با  وی 
صلح در افزایش قیمت خودرو و ایجاد حاشیه بازار 
گفت: هم اکنون شرکت سایپا از این نوع عرضه 
بصورت  خودرو  و  است  کرده  جلوگیری  خودرو 
که  درحالی  می شود  بازار عرضه  به  پالک شده 
مابقی خودرو سازان همچنان بصورت کارتکسی 
عمده  فروش  کنند.موتمنی  می  عرضه  خودرو 
خودرو را شامل تخفیفهایی از سوی شرکت تولید 
کننده به خریدار دانست و ادامه داد: این تخفیف 
ها به دست مصرف کننده نمی رسد زیرا خریداران 
عمده خودرو باید این کاال را با قیمت مصوب به 
بازار عرضه کنند اما این رویه تاکنون انجام نشده 
است.وی با تاکید بر ورود سازمان صنعت معدن و 
تجارت و سازمان حمایت به بازار خودرو و نظارت 
موقع  به  تحویل  درصورت  آن  گفت:  بر وضعیت 
خودرو و انجام پیش فروش های کوتاه مدت،  بازار 

خودرو آرامش بیشتری خواهد گرفت.
موتمنی افزود: یکی از راهکارهای ساماندهی بازار 
خودرو، ثبت اطالعات خرید و فروش این کاال در 
کشور است که برای انجام این کار، سامانه ای که  
بهره  هنوز  اما  شده   طراحی  گذشته  چندسال  در 
این سامانه،  فعالیت  با شروع  برداری  نشده است 

می توان بازار را در شرایط بهتری قرار داد.

خبر

رونوشت آگهی حصروراثت
شرح  به    ۷۸۰4 شماره  شناسنامه  دارای  قهفرخی   شمس  ناصر  آقای 
دادخواست به کالسه ۲۸5/9۷  از این شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان بختیار شمس  قهفرخی به شماره 
شناسنامه  ۱4۱تاریخ۱۳9۷/۳/۲۸ دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به :
۱ـ  بهناز ربیعی قهفرخی  فرزند قلی  به  ش ش 9۸5۸  همسر متوفی  

۲ـ ناصر  شمس قهفرخی فرزند مهدی ش .ش ۷۸۰4  پدر متوفی  
۳ـ اشرف شمس قهفرخی فرزند یوسف  ش .ش 5۰  مادر متوفی   

4ـ راضیه شمس قهفرخی فرزند بختیار  ش .ش  46۱۰6۷69۱5 فرزند 
متوفی 

5ـ امیر محمد شمس قهفرخی فرزند بختیار ش .ش 46۱۱۲6۳۷۷۰  فرزند 
متوفی وال غیر

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می 
نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ 
نشرآگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.

شورای حل اختالف شماره 20 فرخشهر

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای   علی صدیق دارای شناسنامه شماره   46۸ بشرح دادخواست به کالسه  9۷۰69۳/

ش۳  این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که 
شادروان ابراهیم صدیق بشناسنامه ۲۰9 در تاریخ 9۷/۲/۱9 اقامتگاه دائمی خود را به 
درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱- علی صدیق فرزند  ابراهیم –ش ش 46۸ 
خوی –پسر متوفی/۲-یوسف  صدیق فرزند  ابراهیم -ش ش 46۷ خوی-پسر متوفی/۳- 
حسین صدیق فرزند ابراهیم -ش  ش 555–خوی- پسر متوفی/4-  جمال صدیق فرزند 
ابراهیم ش ش۲۷9۰۳۰5۱۲9 -خوی- پسر متوفی/5-مهدی  صدیق فرزند ابراهیم  ش 
ش  ۲۷9۱۳۰46۱4خوی- پسر متوفی/6- بهروز صدیق فرزند ابراهیم ش ش 4  خوی 
- پسر متوفی/۷-فیروز  صدیق فرزند ابراهیم ش ش 54 خوی -  پسرمتوفی/۸- منیره 
صدیق فرزند ابراهیم ش ش469 خوی-دختر متوفی/9-زهرا  صدیق فرزند ابراهیم ش 
ش4۷۰ خوی – دختر  متوفی/۱۰- سکینه صدیق فرزند ابراهیم ش ش 6۳۳  -خوی 
–دختر متوفی/۱۱- فریبا صدیق فرزند ابراهیم –ش ش ۲۷9۰۲۱5۱6۲-خوی –دختر 
متوفی/۱۲- صغری میرزائی-فرزند سلطان  ش ش یک  -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

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
آگهی اخطاریه 

ماده 101 آیین نامه اجرا 
آقای سلمان بهاروند فرزند غالمرضا شناسنامه ۱۷۰5 خرم آباد و کدملی 4۰۷۱۰۲۸4۷5 و غالمرضا 
بهاروند فرزند محمد کد ملی 4۰۷۰5۲۸954 طبق گزارش مورخ 9۳/۲/۲۱ کارشناس رسمی دادگستری 
ششدانگ پالک ثبتی ۱ به شماره پالک ۲ فرعی از ۲۲۸۲ اصلی در بخش یک خرم آباد مورد وثیقه سند 
رهنی شماره ۳5۱ تنظیمی دفتر خانه اسناد رسمی شماره 45 شهر خرم آباد استان لرستان به مبلغ سه 
میلیارد ریال ارزیابی گردیده لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید اعتراض کتبی 
خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید 
نظر به مبلغ هفت میلیون ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد 

فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. م الف ۱۲9
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی خرم آباد

متن آگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای جاسم سویچی پورفرزند مجید-خواهان خانم 
زهرا غضبانیان فرزند فریددادخواستی به طرفیت خوانده آقای جاسم سویچی پورفرزند مجید به خواسته 
صدورحکم طالق طرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9۷۰99۸6۱4۱۲۰۰۳۰۸شعبه 
۲دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهرثبت ووقت رسیدگی مورخ ۱۳9۷/6/۳ساعت 9:۰۰تعیین 
که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده۷۳قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر االنتشارآگهی می گرددتا خوانده 
ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت فوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.شماره م الف:9/۳6۰
مدیردفترشعبه 2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر-محمود مقدس نژاد

آگهی ابالغ
دادخواست و ضمائم

نادرابهری بخواسته  خواهان محمدشهریاری فرزند فرضعلی دادخواستی بطرفیت 
مبلغ  به  تجارت  بانک  ۰۷۰۱۳6-پ/۲9۸عهده  شماره  به  چک  فقره  یک  مطالبه 
۲4/5۰۰/۰۰۰ریال با احتساب تاخیرتادیه و هزینه دادرسی ازابتدا تا زمان اجرای 
ارجاع  باغملک  شهرستان  اختالف  حل  شورای  قاضی  شعبه  به  که  تقدیم  حکم 
9۷/5/۲۰ساعت۱6:۳۰تعیین  روز  برای  و  ثبت  ۲56/۱/96ح.ش   کالسه  به  و 
خواهان  تقاضای  برحسب  لذا  شده  اعالم  المکان  مجهول  چون  و  گردیده  وقت 
ودستورشورا ومستندا به ماده۷۳از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب 
درامورمدنی مصوب۱۳۷9مراتب فوق یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشاردرج 
به  نشرآگهی ظرف مدت۱۰روز  ازتاریخ  که  الذکر دعوت می شود  فوق  وازخوانده 
دفترشورامراجعه وبادریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آدرس محل اقامت 
خود را اعالم درغیراینصورت مفاد دادخواست وضمائم آدرس محل اقامت خودرا 
اعالم درغیراینصورت مفاد دادخواست ووقت رسیدگی ابالغ شده تلقی وشورا تصمیم 
مقتضی اتخاذ خواهدنمود و چنانچه بعدا نیازی به درج آگهی باشد فقط یک نوبت 

ومدت آن ده روزخواهد بود.شماره م الف:۷/9۷/۱۳9
مسئول دفتر شعبه یک شورای حل اختالف باغملک-نجفی

مفقودی 
مدرک کاردانی ناپیوسته در رشته تربیت بدنی- مربیگری از دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد قشم مرکز هرمز متعلق به آقای مصطفی سرخوش فرزند احمد 
به شماره ملی ۳۳9۲۱۲۰۷۳۲ متولد ۱۳6۳ مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد

مفقودی
 برگ سبز سمند ال ایکس مدل 9۰ با شماره پالک ۸۲۸م9۲ ایران ۸۲ با شماره 
موتور ۱۲49۰۰۷۳۳9۷و شماره شاسی NAAC9۱CCXBS۸654۷۲بنام  زهرا 

اصغری گودرزی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 برگ سبز نیسان وانت مدل ۷۱ با شماره پالک 4۷۲ج۷6 ایران ۷۲ با شماره موتور 
4۱96۷۲و شماره شاسی ۰۷۱۰9۳بنام سید روح اهلل ابراهیمی حسینی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

در  دولت  حضور  بودجه،  و  برنامه  سازمان  رئیس 
به کارایی بخش  اعتماد  منزله عدم  به  را  اقتصاد 
خصوصی ندانست و گفت: بسته به شرایط عمل 
می کنیم و از بخش خصوصی انتظار داریم همانند 
دوران جنگ که خط تولید خود را متناسب با نیازها 

تغییر می دادند با دولت همکاری کنند.
»محمدباقر  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اقتصاد  ستاد  جلسه  حاشیه  دیروزدر  نوبخت« 
مقاومتی در جمع خبرنگاران گفت: دولت همچنان 
به بخش خصوصی نیاز دارد و این بخش در شرایط 
حساس نقش تعیین کننده برعهده دارد. وی تاکید 
کرد: اگر دولت و ملت کنار هم باشند می توانیم 
در مقابل تحریم های ظالمانه، ناجوانمردانه و غیر 

عرف بین الملل و غیرقانونی بایستیم.
 نوبخت درباره جلسه  اقتصاد مقاومتی گفت: در 
این جلسه بر توافق و تعهد بین بخش خصوصی و 
دولت تاکید شد و از بخش خصوصی انتظار داریم 
تولید  خط  کارخانجات  که  جنگ  دوران  همانند 
خود را متناسب با نیازها تغییر می دادند با دولت 
بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس  کنند.  همکاری 
کنند  می  تالش  خدمتگزاران  همه  کرد:  تاکید 
مردم  برای  زحمت  کمترین  با  را  تحریم  شرایط 
پشت سر بگذارند و از همه ظرفیت برای سربلندی 
ملت ایران استفاده کنند. وی اظهارداشت: زمانی 
برای  پسندی  عامه  توجیه  کشور  یک  زورگویی 
سایر کشورها دارد اما امروز مسئوالن کاخ سفید 

آن قدر در جهان منفورند که پیش از ورود مقام 
های آمریکایی به کشورها معترضان به خیابان ها 
می آیند. نوبخت ادامه داد: »ما به حق هستیم و 
پشتیبانی جهانی را نیز داریم حتی اگر این را هم 
نداشته باشیم با پشتیبانی ملت از این مرحله نیز به 

خوبی عبور خواهیم کرد.«
رئیس جمهوری  ترامپ  دونالد  آمدن  کار  روی  با 

آمریکا و تاکید مکرر وی مبنی بر اینکه برجام یک 
در  کشور  این  های  بدعهدی  است،  بد«  »توافق 
قبال ایفای تعهداتش در برجام آغاز شد و سرانجام 
این  از  امسال خروج کشورش  اردیبهشت  در ۱8 
معاهده را اعالم کرد تا تحریم های یکجانبه این 
کشور که در 2.۵ سال گذشته تعلیق شده بود، بار 

دیگر در 2 بازه زمانی 9۰ و ۱8۰ روزه اجرا شود.

نوبخت: با اتحاد می توانیم در مقابل تحریم ها بایستیم

 بخش خصوصی همانند دوران جنگ
 با دولت همکاری کند

اگر  گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
خودرویی بیش از حد استاندارد در تعمیرگاه بماند، 
کارخانه موظف است پول خواب خودرو را نیز به 

مشتری بدهد.
سیدمحمود  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
از  حمایت  سازمان  نظارت  به  اشاره  با  نوابی 
و عرضه  بر حوزه خودرو  حقوق مصرف کنندگان 
قانون  ما  گفت:  بازار  به  کارخانه ها  محصوالت 
سال  مصوب  خودرو  مصرف کنندگان  از  حمایت 
نه  آیین نامه ای   ۱39۱ سال  در  اما  داریم؛   ۱38۵
چندان خوب در این زمینه ابالغ شد که به دنبال آن 
در سال ۱39۵ نیز دولت قانون اصالح شده را ابالغ 
کرد که در آن تمام حقوق مصرف کننده در حوزه 
خودرو دیده شده است.وی تصریح کرد: براساس 
این قانون مصوب اگر خریدار از سیستم هایی نظیر 
جعبه دنده، گیربکس و غیره نارضایتی داشته باشد 
بعد از دو بار مراجعه و در صورت تعمیر نشدن و 
رفع نشدن معایب خودرو می تواند خودروی خود را 
به کارخانه داده و تعویض کند که در این زمینه در 
سال های اخیر اقداماتی نیز انجام شده است.معاون 
وزیر صنعت، معدن و تجارت تالش خودروسازان 
برای ارتقای کیفی خودروی تولید شده و توجه به 

گارانتی ها و حفظ قانون حمایت از مصرف کننده 
را یادآور شد و گفت: قرار است در این قانون اگر 
خودرویی بیش از حد استاندارد در تعمیرگاه بماند 
کارخانه موظف است پول خواب خودرو را نیز به 
مشتری بدهد.نوابی، گارانتی تعمیرات را تا سه ماه 
و تغییر قطعات را 6 ماه اعالم و تصریح کرد: قبال 
این گارانتی ها در این حد و اندازه نبوده و با توجه 
تنوع  با  ما  در کشور  میلیون خودرو  به وجود ۱7 
مراجعات برای بهره مندی از گارانتی ها و تعویض 

و تغییر قطعات روبرو هستیم.وی در مورد نظارت 
بر قیمت خودروهای عرضه شده از طریق کارخانه 
و نمایندگی ها بیان کرد: ما بر خودروی دست اول 
و فروش آن از طریق نمایندگی نظارت داریم اما 
نداریم. خودرو  دوم  دست  بازار  بر  دخالتی  هیچ 

رئیس  سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان گفت: در خودروهای وارداتی نیز 
به ویژه نحوه ترخیص و عرضه آن در بازار نظارت 
داریم و قطعا با متخلفین در افزایش بی رویه قیمت 

برخورد می کنیم اما به دلیل آنکه خودروی دست 
دوم در مالکیت افراد است ما دخالتی در این حوزه 
نداریم و دستگاه هایی همچون مالیات می توانند در 

این حوزه ورود پیدا کنند.
بخش  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
دیگری از سخنان خود بیان کرد: در حوزه قاچاق 
آرایشی  لوازم  حوزه  در  تخلفات  بیشترین  کاال 
این  جمع آوری  بر  ما سعی  که  است  پوشاک  -و 
کاالهای قاچاق از بازار عرضه داریم.نوابی بیشترین 
و  قیمت  درج  عدم  به  مربوط  را  صنفی  تخلفات 
صدور فاکتور رسمی اعالم کرد و افزود: متاسفانه 
همه  در  و  شده  نهادینه  کشور  در  تخلف  این 
واحدهای صنفی به نوعی ساری و جاری است.وی 
ادامه داد: بیشترین تخلفات در حوزه تعمیرگاه ها، 
پارکینگ ها و میوه فروشی ها گزارش می شود ولی 
در حوزه تولید، تخلفات ما به مراتب کمتر است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان گفت: 
تعداد واحدهای تولیدی کشور 84 هزار واحد است 
که در مقایسه با تعداد واحدهای صنفی به تعداد 3 
میلیون واحد شرایط متفاوت تری را دارند؛ به طوری 
که 7۰۰ هزار واحد صنفی در کشور نیز بدون پروانه 

فعالیت می کنند.

معاون شریعتمداری اعالم کرد:

تعمیرگاهها پول خواب خودرو را به مردم بدهند

 

دبیرکل بانک مرکزی از آغاز تحویل ســکه های پیش فروش ســه ماهه از امروز در شعب بانک 
ملی خبر داد وگفت: بر همین اساس 9۰۰ هزار قطعه سکه به متقاضیان تحویل می شود.

به گزارش زمان به نقل ازپژوهشکده پولی و بانکی، محمود احمدی، با تاکید بر آغاز تحویل سکه 
های پیش فروش 3 ماهه از امروز )26 تیر ماه ســال جاری( اظهار داشــت: دوره تحویل از امروز 
آغاز و این دوره به مدت دو ماه به طول خواهد کشــید.دبیرکل بانک مرکزی تاکید کرد که این 
بانک به تعهد خود برای تحویل سکه های ثبت نامی عمل خواهد کرد و تمامی کسانی که برای 
ســکه های پیش فروش اقدام کرده بودند، به طور حتم در زمان سررســید آن، این سکه ها را به 
طــور فیزیکی تحویل خواهند گرفت و تردیدی در این موضوع وجود ندارد، تصریح کرد: ثبت نام 
کنندگان می توانند از امروز به همان شــعبه ای از بانک  ملی که ثبت نام پیش فروش ســکه را 
انجام داده اند مراجعه و سکه ها را تحویل بگیرند.دبیرکل بانک مرکزی با اشاره به تحویل سکه 
های پیش فروش برای دوره یک ماهه توسط بانک مرکزی، اظهارداشت: حدود ۱۰ درصد از ثبت 
نام کنندگان ســکه های پیش فروش یک ماهه تاکنون اقدامی برای تحویل سکه ها نکرده اند.

احمدی، دبیرکل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: اما هر آنچه که دارندگان سکه های پیش فروش 
تحویــل نگرفتند، نزد بانک امانت باقی مانده و هر وقت که اراده کنند، می توانند مراجعه کرده و 
آن را دریافت کنند. وی تاکید کرد: در همین حال سکه های تحویل سه ماهه که از فردا تحویل 
آن آغاز می شــود، به روال قبل بوده و دارندگان می توانند آن را تحویل بگیرند، اما اگر در زمان 

آن مراجعه نکردند سکه ها نزد بانک به امانت باقی خواهد ماند.

 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور باتاکید بر لزوم تجدیدنظر جدی در وضعیت معافیت های مالیاتی 
کشور، از آمادگی این دستگاه برای برون سپاری مالیات نقل و انتقال امالک خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازسازمان امور مالیاتی، سید کامل تقوی نژاد  با اشاره به اینکه مهمترین جهت گیری 
سازمان امور مالیاتی کشور در سال های اخیر، اعتمادآفرینی، مودی مداری، برقراری عدالت اجتماعی، مبارزه 
با فرار مالیاتی و تعامل حداکثری با مردم بوده، گفت: در سال جاری سازمان امور مالیاتی کشور به این سمت 
که یک دستگاه محبوب باشد حرکت کرده و ماحصل اقدامات صورت گرفته آن بوده که امسال در خرداد 
و تیرماه شاهد بیشترین مشارکت مردم در پرداخت مالیات با کمترین تنش و مسئله ای بودیم.وی با بیان 
اینکه کارآیی این دستگاه صرفا به وصول درآمدها محدود نمی شود، افزود: تسهیل خدمات رسانی به مردم 
و رضایت مندی آنان از مجموعه اقدامات این دستگاه، معیار مهمی برای کارآیی این دستگاه است.تقوی 
نژاد با اشاره به اینکه سال گذشته تقریبا ۱۰۰ درصد درآمدهای مالیاتی محقق شد، گفت: امسال با مجموعه 
تحوالت صورت گرفته در نظام مالیاتی و همچنین تشــدید مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، شناسایی 
مودیان جدید و رسیدگی جدی به معوقات و مطالبات مالیاتی، قصد داریم درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده 
را محقق کنیم و البته در این مسیر، الزم است رعایت بخش های مختلف اقتصادی به ویژه تولید، صادرات 
و اشتغال را کنیم.وی در ادامه بر انجام تجدید نظر جدی در خصوص وضعیت معافیت های مالیاتی در کشور 
تاکید و خاطرنشان کرد: معافیت بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی از مالیات، باعث شده نتوان متناسب 
با ظرفیت اقتصاد کشور، مالیات وصول کرد.تقوی نژاد گفت: در این شرایط حساس باید بیشترین حمایت 

از نظام مالیاتی صورت بگیرد و همه دستگاه ها و بخش های اقتصادی، یک پارچه و هم افزا عمل کنند.

آغاز واگذاری 900 هزار سکه 
پیش فروش 3 ماهه

لزوم تجدیدنظر جدی در
 معافیت های مالیاتی



سیاستمداران ، بیشتر زمان ها ، پاسخگوی 
پرسش هایی هستند که دوست دارند

حکیم ارد بزرگ

سخن حکیمانه

سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد
دلبر که در کف او موم است سنگ خارا

 آیینه سکندر جام می است بنگر
تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا

امروز با حافظ

ترجمه »آخرین قارون« به بازار 
نشر آمد

 ترجمه فارسی رمان نیمه تمام اسکات فیتز جرالد با 
نام »آخرین قارون« توسط نشر چشمه منتشر و راهی 

بازار نشر شد.
به گزارش  مهر، رمان »آخرین قارون« نوشته اسکات 
فیتز جرالد به تازگی با ترجمه علیرضا کیوانی نژاد توسط 
نشر چشمه منتشر و راهی بازار نشر شد. این کتاب 
دویست و شصت و یکمین عنوان »داستان غیرفارسی« 

است که این ناشر چاپ می کند.
مرگ  دلیل  به  و  پیچیده  اثری  قارون«  »آخرین 
زودهنگام نویسنده اش پیش از نهایی شدن متن، رمانی 
رازآلود است. پس از مرگ فیتزجرالد و ناتمام ماندن 
رمان، وظیفه نوشتن مقدمه به عهده ادموند ویلسن، 
دوست نویسنده و منتقد آمریکایی گذاشته شد. او در 
مقدمه ای که برای رمان دوستش نوشت، اشاره کرد که 
درست است که کتاب پس از اتمام اولین بخش از فصل 
ششم، با مرگ فیتزجرالد نیمه کاره می ماند اما این اثر تا 
همین جا آن قدر از نظر روایت داستان، پیچیده است که 
در همین شکل کنونی اش جاافتاده ترین اثر نویسنده 

مورد اشاره است.
اسکات فیتز جرالد را بیشتر به خاطر رمان »گتسبی 
بزرگ  نویسنده های  از  یکی  او  می شناسند.  بزرگ« 
نسل گمشده دهه بیست قرن بیستم است. او عالوه 
بر گتسبی بزرگ، ۳ رمان کامل دیگر دارد که عبارت 
اند از: »این سوی بهشت«، »زیبا و ملعون« و »و لطیف 
است شب«. »آخرین قارون« رمان ناتمام اوست. در 
نسخه ای که از »آخرین قارون« چاپ شد، ویلسن اشاره 
کرد که تا این جا طبق نسخه دستنویس فیتزجرالد 
بوده و پس از این داستان ادامه پیدا می کند. او جدولی 

طراحی کرد و ادامه رمان را طبق آن نوشت.
رمان »آخرین قارون« محصول حضور و کارکردن فیتز 
جرالد در هالیوود است. از این رمان، در سال ۱9۷6 
فیلمی سینمایی هم به کارگردانی الیا کازان ساخته 
شد که جک نیکلسون، رابرت دنیرو و تونی کورتیس 
در آن ایفای نقش می کردند. فیلم هم مانند رمان، 
درباره شخصیتی به نام مونرو استار و زندگی پرفراز و 
نشیب اش است. راوی داستان، دختر استار است که در 

روایتش به روحیات پدر و زندگی اش می پردازد.
با ۲۲۷ صفحه،  شمارگان ۷۰۰ نسخه و  این کتاب 

قیمت ۲۲ هزار تومان منتشر شده است.

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

وزیر ارشاد:

 از فرصت های معنوی و عبادی حج باید بهره برد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: فرصت های خاص معنوی و عبادی 
حج باید بخوبی استفاده شود.

با  زیارت  و  حج  عالی  شورای  جلسه  سیزدهمین  در  صالحی  سیدعباس 
اشاره به اینکه مراسم حج برای جامعه اسالمی اهمیت خاصی دارد، گفت: 
در قالب مناسک هیچ اتفاقی را همچون حج سراغ نداریم. این سفر فرصت 
حجاج  برای  جمعی  و  فردی  صورت  به  را  معنوی  و  عبادی  خاص  های 

فراهم می کند.
وی ادامه داد: حج رویداد بزرگ اجتماعی برای مسلمانان و جهان اسالم 
به شمار می آید و امسال هم با وجود شرایط دشوار بین المللی و منطقه 
ای این توفیق حاصل شده که هموطنانمان بتوانند فریضه حج را برگزار 
فواید  که  است  اسالم  جهان  همه  برای  ارتباطی  بزرگ  اتفاق  این  کنند. 

بسیاری دارد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ابراز امیدواری کرد که همچون سال گذشته 
که سفری توام با عزت و کرامت به همراه امنیت کامل برگزار شد، امسال 

هم شرایط مناسبی برای حضور در کنگره بزرگ حج داشته باشیم.
زیارت  و  اندرکاران حج  زحمات دست  از  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
تشکر کرد و گفت: تالش های خوبی در این زمینه انجام شده است و اینکه 
در شرایط کنونی منطقه ای، حج امسال در یک فضای توام با آرامش بر پا 

شود حاصل تالش دست اندرکاران این حوزه است.
براساس اعالم وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،در ادامه این جلسه، رئیس 
سازمان حج و زیارت گزارشی از اقدامات انجام شده برای حج سال جاری، 
از ابتدای مذاکرات با عربستان تا اولین پرواز مجموعه عوامل و کارگزاران 

در روز گذشته )شنبه( را ارائه داد.
و  ریزی  برنامه  از  بخشی  نیز  عسگر  قاضی  والمسلمین  االسالم  حجت 

فعالیت های فرهنگی برای حجاج در طول موسم حج را تشریح کرد.
به گزارش ایرنا، در آستانه حج 9۷، شورای عالی حج امروز تشکیل جلسه 
داد و آخرین برنامه ریزی های انجام شده برای حج بررسی و تصمیمات 

الزم اتخاذ شد.
در این جلسه که به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد عالوه 
بر نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، رئیس سازمان حج و زیارت، 
معاونان و نمایندگان وزارتخانه ها و سازمان ها و دستگاه های عضو شورای 

عالی حج نیز حضور داشتند. 

»عصبانی نیستم« در راه اشتوتگارت

نیستم!«  »عصبانی  سینمایی  فیلم   
ساخته رضا درمیشیان در تازه ترین 
نمایش جهانی خود در »کینو آرت 
هاوس« اشتوتگارت آلمان به نمایش 
»عصبانی  سینمایی  فیلم  درآمد. 
نیستم!« ساخته رضا درمیشیان که 
برلین  جشنواره  در  بار  اولین  برای 
رونمایی شد، تاکنون بیش از هفتاد 

نمایش جهانی داشته و دوازده جایزه دریافت کرده است.
بر پرده  را  نمایشش  توقیف آخرین روزهای  از چند سال  فیلم پس  این 
بهبودی  رضا  و  کوثری  باران  محمدزاده،  نوید  دارد.  کشور  سینماهای 
بازیگران این فیلم هستند. پخش جهانی »عصبانی نیستم« را مستقل های 

ایرانی ) محمد اطبایی ( بر عهده دارد.

ساخت المان شهری غول پیکر از ضایعات پالستیکی

ساخت  به  موفق  محققان 
از  شهری  المان  بزرگترین 
ضایعات پالستیکی در شهر بروژ 

)شهری در بلژیک( شدند.
زباله های  تریهاگر،  از  گزارش  به 
بزرگ  مشکلی  پالستیکی 
محسوب  امروزی  زندگی  در 
می شوند و محققان با جمع آوری 
را  نهنگ غول پیکری  المان  آنها، 

طراحی کرده اند که سر از آب بیرون آورده است.
در پاسخ به برآورد ۱5۰ میلیون تن زباله  پالستیکی که در حال حاضر 
در اقیانوس هاست، معماران و طراحان شرکت StudioKCA توانستند 
المان  اطلس،  و  آرام  اقیانوس  پالستیکی  ضایعات  تن  پنج  از  استفاده  با 
نهنگی را بسازند که تفسیری از وضعیت فعلی محیط  زیست است و با این 
عمل خواستند یادآوری کنند که چه نوع مواد پالستیکی و چه مقدار در 
اقیانوس ها و طبیعت رها شده است. این مواد پالستیکی در مدت چهار 
ماه جمع آوری شده اند. طراحی این نهنگ نشان می دهد که باید در زندگی 
تولید  کاهش  به  منجر  تا  کرد  ایجاد  تغییر  امروز  دسته جمعی  و  فردی 

ضایعات پالستیک شود.

خبر

حامد  تهیه کنندگی  به  »پدر«  سریال 
شب  از  توفیقی  بهرنگ  کارگردانی  و  عنقا 
به  از شبکه دو سیما  ماه(  تیر  گذشته)۲5 

روی آنتن رفت.
روابط  از  نقل  به  زمان   پیام  گزارش  به 
عمومی شبکه دو، طراحی و نگارش سریال 
سریال هایی  نویسنده  عنقا  حامد  را  »پدر« 
زیبا«،  »انقالب  آسمان«،  »نردبام  چون 
»تنهایی لیال« و »پیکسل« بر عهده داشته 
با  را  سریال  این  تیتراژ  قربانی  علیرضا  و 
ستار  آهنگسازی  و  ایمان  اهورا  از  ترانه ای 

اورکی اجرا کرده است.
در خالصه داستان این سریال آمده است: 
یک  طی  که  است  جوانی  پسر  »حامد 
او  می شود.  عاطفی  ماجرایی  درگیر  اتفاق 
برایش  که  پدری  و  اعتقاداتش  خاطر  به 
دو  یک  سر  ناچار  است  عیار  تمام  الگویی 

راهی قرار می گیرد که باید دست به انتخابی 
سرنوشت ساز بزند.«

به مهدی  »پدر« می توان  اصلی  بازیگران  از 

مسعود  مهراد،  سینا  زنگنه،  لعیا  سلطانی، 
کاوه  مشیری،  مجید  رییسی،  نیما  فروتن، 
ترانه،  مژگان  رحمتی،  اکبر  خداشناس، 

الهام طهموری، ساناز طاری، شهاب مهربان، 
سید  سلطانزاده،  پوریا  شیروانی،  مهتاب 
با  و  امکانیان  بیژن  حضور  با  میثاق  حسام 
معرفی ریحانه پارسا در نقش لیال اشاره کرد.

این سریال کاری است از گروه فیلم و سریال 
چهارشنیه  تا  شنبه  که  سیما  دو  شبکه 
پخش  سیما  دو  شبکه  از   ۲۱:۳۰ ساعت 
از  عبارتند  آن  عوامل  از  بخشی  و  می شود 
طراح، نویسنده و تهیه کننده: حامد عنقا، 
کارگردان: بهرنگ توفیقی، همکار نویسنده: 
سید حسین امیرجهانی، مدیرتصویربرداری: 
سامان  تصویربردار:  کریمی،  بهنام 
خاقانی،  امیرشیبان  تدوین:  عمارفطرت، 
طراح صحنه و لباس: محسن شریفی، طراح 
امیر  صدابردار:  طبیبی،  مهرنوش  گریم: 
مدیرتولید:  دارایی،  عکاس: محمد  حاتمی، 

افشین قلی پور.

کاریکاتور

 
نوازنده و آهنگساز موسیقی ایرانی از انتشار تازه ترین آلبوم خود 
تا سه ماه آینده و احتمال برگزاری کنسرت تک نوازی در یکی از 

تاالرهای تهران سخن گفت.
علی اصغر عربشاهی نوازنده، آهنگساز و مدرس موسیقی ایرانی که 
مشغول برنامه ریزی برای برگزاری یک کنسرت در مرداد ماه است 
به  مهر گفت: قرار است به صورت تک نوازی در یکی از تاالرهای 
کوچک موسیقی یا یکی از تماشاخانه های تئاتر تهران میزبان عالقه 
مندان موسیقی باشم که این کنسرت مقدمه ای برای برگزاری 

مجموعه کنسرت هایم است.
وی درباره سرنوشت انتشار آلبوم جدید خود که قرار است با عنوان 
»خیال پرواز« روانه بازار موسیقی شود، بیان کرد: تمامی کارهای 
مربوط به انتشار آلبوم انجام شده و فکر می کنم تا سه ماه آینده در 

بازار موسیقی منتشر شود.
این نوازنده تار ، توضیح داد: این اثر ذهن و گوش مخاطب را به 

موسیقی دهه شصت ارجاع می دهد. 

»خیال پرواز« ات سه ماه آینده 
منترش یم شود

اظهارات دوره گرد بیچاره !!!

سریال »پدر« با صدای علیرضا قربانی روی آنتن رفت

فیلم کوتاه »دوئل« به کارگردانی محمدرضا خردمندان در جشنواره 
فیلم »دوربان« کشور آفریقای جنوبی به نمایش در می آید. 

روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه  از  پیام زمان  به گزارش 
هنری، فیلم »دوئل« محصول باشگاه فیلم سوره وابسته به سازمان 
سینمایی حوزه هنری است که پیش از این در چندین جشنواره 
داخلی و خارجی حضور داشته و تا کنون موفق به دریافت چندین 

جایزه از جشنواره های داخلی و خارجی شده است.
جشنواره فیلم »دوربان« در طول برگزاری خود، عالوه برنمایش 
فیلم، ورکشاپ های فیلمسازی، سمینار و سخنرانی درباره فیلم و 

فیلمسازی نیز برپا می کند.
این جشنواره ازتاریخ ۱9 تا ۲9 جوالی برابر با ۲۸ تیر تا ۷مرداد 
در شهر ساحلی »دوربان« در جنوب شرقی آفریقای جنوبی برگزار 

می شود.
گفتنی است، امسال سی و نهمین دوره برگزاری جشنواره فیلم 
»دوربان« بوده و این جشنواره از قدیمی ترین و بزرگترین فستیوال 

فیلم در منطقه جنوب آفریقا است.

منایش فیلم کواته »دوئل« در 
جشنواره »دورابن« آفریقای جنویب

یکی از اتفاقات خوب یکی دو هفته اخیر تلویزیون بازپخش 
مجموعه پرمخاطب »کاله قرمزی« در شبکه دو است که 
آنتن  روی  گذشته  هفته  جمعه شب  آن  نخست  قسمت 
رفت. گویا قرار است که »کاله قرمزی« 9۳ تا 9۷ به صورت 

هفتگی از شبکه دو پخش شود.
به گزارش بانی فیلم ،از آنجایی که این مجموعه عروسکی 
همواره در مقایسه با سریال ها و برنامه های دیگر جزو 
پربیننده ترین برنامه ها در طول سال محسوب می شود 
و قابلیت این را دارد که مخاطبانی از هر سن و سال را 
پای برنامه خود بنشاند، بازپخش آن می تواند برگ برنده 
شبکه دو برای جذب مخاطبانش باشد. گرچه از زمانی که 
مدیریت شبکه به محمدرضا جعفری جلوه سپرده شد، وی 
با پخش برنامه ها و سریال های مخاطب پسند سعی در 
جذب بیشتر بیننده هایش دارد. اما شنیدن این خبر برای 
اتفاق خوشایندی  این مجموعه  عالقه مندان و طرفداران 

خواهد بود.

ابزپخش »کاله قرمزی« برگ 
برنده شبکه دو

در  آباد،  آناهید  کارگردانی  به  وا«  »یه  فیلم 
پانزدهمین دوره از جشنواره زردآلوی طالیی، در 
دو بخش بهترین بازیگری و بهترین فیلم نشان 

این رویداد را به خود اختصاص داد.
به گزارش روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، 
محصول  آباد  آناهید  ساخته  وا«  »یه  فیلم 
مشترک ایران و ارمنستان در پانزدهمین دوره 
زردآلوی طالیی در بخش »پانورامای سینمای 

ارمنستان«، جایزه بهترین فیلم را کسب کرد.
همچنین در این بخش جایزه بهترین بازیگر مرد 
به »شانت هوانیسیان« برای نقش آفرینی در 

فیلم »یه وا« تعلق گرفت.
در  نیز  ابوالفضل صفاری  از  سایه«  »بی  فیلم 
همین بخش جایزه بهترین فیلمنامه را دریافت 

کرد.
از »اصغر فرهادی«، »دارن آرنوفسکی«، »شین 
نقش  پاس  به  ُرسی«  »جانفرانکو  و  بیکر« 

چشمگیر در سینمای جهان با اعطای جایزه 
یک عمر دستاورد سینمایی تقدیر به عمل آمد و 

مدال »پاراجان اف« اهدا شد.

در این رویداد سینمایی که اصغر فرهادی ریاست 
هیات داوران در بخش رقابتی اصلی را بر عهده 

داشت، کارگاه آموزشی نیز برگزار کرد. همچنین 
اصغر  کارگردانی  به  می دانند«  »همه  فیلم 
فرهادی نیز در این جشنواره نمایش داشت که با 

استقبال فراوان مخاطبان روبه رو شد.
فیلمنامه  بهترین  زمان،جایزه  پیام  گزارش  به 
جشنواره بین المللی زردآلوی طالیی ارمنستان 
برای  صفاری  ابوالفضل  و  افشاریان  سجاد  به 

نگارش فیلم »یک کامیون غروب« رسید.
روز ۱4 جوالی مصادف با ۲۳ تیرماه در مراسم 
اختتامیه جشنواره بین المللی زردآلوی طالیی 
ارمنستان جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره به 
سجاد افشاریان و ابوالفضل صفاری برای نگارش  

فیلم »یک کامیون غروب« رسید.
پانزدهمین جشنواره فیلم »زردآلوی طالیی« 
ارمستان از تاریخ ۸ تا ۱5 جوالی )۱۷ تا ۲4 

تیر( در ایروان برگزار شد

»یه وا« برنده نشان زردآلوی طالیی شد

 »هتل ترانسیلوانیا« 
اول شد

دوازدهمین جشنواره بین المللی»فیلم 100« 
اسفندماه 

با  ترانسیلوانیا«  »هتل  سوم  فیلم 
عبور  و  دالری  میلیون   44.۱ فروش 
 ۲5.5 فروش  با  »آسمان خراش«  از 
میلیون دالر در بازار داخلی، موفق شد 
آن  از  را  آمریکا  آفیس  باکس  راس  تا 

خود کند.
وارد  تازه   فیلم  ورایتی،  از  گزارش  به 
تعطیالت   :۳ ترانسیلوانیا  »هتل 
مجموعه  از  قسمت  سومین  تابستانی« 
 46.4 فروشی  با  پرفروش  انیمیشنی 
میلیون دالری و با افتتاح در 4۲ بازار 
حالی  در  شد  ظاهر  موفق  بین المللی 
دواین  بازی  با  »آسمان خراش«  که 
میلیون   4۰.4 افتتاحیه  یک  جانسون 
دالری را در بازار بین المللی ثبت کرد.

موفق  سونی  انیمیشن  ترتیب  این  به 
یعنی  تازه وارد  فیلم  دیگر  تا  شد 
داخلی  بازار  در  را  »آسمان خراش « 
در  اکران  با  و  بگذارد  سر  پشت  هم 
 44.۱ نمایشش،  هفته  آخرین  و  اولین 
 4۲6۷ در  نمایش  از  دالر  میلیون 

کسب  آمریکا  شمال  در  سینما،  سالن 
با احتساب  کند و فروش جهانی اش را 
به  پرایم  آمازون  در  آنالین  نمایش 
»هتل  برساند.  دالر  میلیون   ۱۰۰.۲
تابستانی«  تعطیالت   :۳ ترانسیلوانیا 
برای  جدیدی  رکورد  تا  شد  موفق 
در  اکران  بزرگ ترین  عنوان  به  سونی 
4۲ بازار بین المللی برای یک انیمیشن 

را به ثبت برساند.
در این انیمیشن آدام سندلر صداپیشگی 
اصلی را برعهده دارد و سلنا گومز، اندی 
همراهی  را  او  هان  کاترین  و  سمبرگ 
در   »۳ ترانسیلوانیا  »هتل  می کنند. 
که  فروخت  میلیون   ۲۳ التین  آمریکای 
۸.6 میلیون دالر آن در مکزیک بود و سهم 
آرژانتین ۲.۱  برزیل ۳.۸ میلیون و سهم 
میلیون دالر شده است. این فیلم خانوادگی 
در روسیه 5.۸ میلیون دالر و در استرالیا  
۲.4 میلیون دالر فروش کرد. این فیلم به 
زودی در آلمان و بعد فرانسه، بریتانیا، کره 

جنوبی و ایتالیا به نمایش درمی آید.

»فیلم  المللی  بین  جشنواره  دوازدهمین 
۱۰۰« به همت حوزه هنری انقالب اسالمی 
با موضوع اخالق و سبک زندگی اسفند ماه 
تهران  در  قربانی  علی  دبیری  به  امسال 

برگزار می شود.
عمومی  روابط  از  زمان  م  پیا  گزارش  به 
»فیلم  بین المللی  جشنواره  دوازدهمین 
۱۰۰«؛ این رویداد سینمایی در دو بخش 
مسابقه ای و مسیر تجربه و در قالب مستند، 
داستانی و پویانمایی طراحی شده است. 
همچنین، بخش مسابقه سینمای جهان 
در قالب های مستند، داستانی و پویانمایی 
برای حضور شرکت کننده های  نیز صرفا 

غیرایرانی خواهد بود.
فیلمسازانی که فیلم های ۱۰۰ ثانیه ای اول 
و دوم خود را تولید کرده اند تنها در یکی از 
بخش های اصلی یا مسیر تجربه می توانند 

شرکت کنند.
دوره  این  مختلف  بخش های  موضوعات 
جشنواره به این شرح است: اخالق و سبک 
همچون  اخالقی  مفاهیم  ترویج  زندگی، 

ایثار،  صدر،  سعۀ  گذشت،  قانون مداری، 
ترویج الگوی انسان انقالب اسالمی، خانوادۀ 
اصیل  فرهنگ  اسالمی،  ایرانی  الگوی 
ایرانی، نگاه دوباره به زندگی و زدودن غبار 

روزمرگی.
موضوعاتی  ویژه  بخش  برای  همچنین، 
چون: حمایت از تولید ایرانی )ایران ساخت 
(، حمایت از تولید کاال و خدمت دانش بنیان 
ایرانی، فرهنگ تولید محصوالت باکیفیت 
از  مردمی  حمایت  و  ملی  پویش  ایرانی، 
تولید کاال و خدمات دانش بنیان باکیفیت 
کاالهای  خرید  مخرب  تأثیرات  ایرانی، 
غیرقانونی  و  بی رویه  واردات  خارجی، 
)قاچاق کاال(، معرفی کسب و کارهای نوین 
و  علم  از  ثروت  تولید  و  استارت آپ ها  و 
فّناوری، معرفی اقتصاد دانش بنیان در نظر 

گرفته شده است. 
دبیرخانه جشنواره بین المللی »فیلم ۱۰۰« 
مهلت ارسال آثار را پایان دی ماه و معرفی 
آثار راه یافته را ۲۰ بهمن ماه سال جاری 

اعالم کرده است.

فاطمه گودرزی در» ممنوعه«

مصطفی  گودرزی،  فاطمه  قائدی،  شهرام 
قدیری، شیدا یوسفی، سوگل خالقی و محمد 
امین، بازیگران جدید سریال »ممنوعه« شدند.

امیر  عهده  بر  »ممنوعه«  سریال  کارگردانی 
نجفی  اکبر  علی  آن  تهیه کننده  و  پورکیان 
است، همچنین مهدی یاری جانشین تهیه و 
مجری طرح و صادق یاری سرمایه گذار این 

سریال است.
الفبا  حروف  ترتیب  به  »ممنوعه«  بازیگران 
استادی،  علی  آرمان،  امیرحسین  از:  عبارتند 
امین،  محمد  افشاری،  بهاره  اسدی،  خاطره 
جعفری،  امیر  پسیانی،  آتیال  بازغی،  پژمان 
هادی حجازی فر، الهه حصاری، سوگل خالقی، 
زارع،  لیال  رجایی فر،  نیلوفر  درگاهی،  آناهیتا 
نیما شعبانژاد، شهرام قائدی، مصطفی قدیری، 
نیکی کریمی، فاطمه گودرزی، مجید مظفری، 

نسرین نکیسا و شیدا یوسفی.
صورت  به  را  نسل  سه  داستان  »ممنوعه« 
از  می کند،  روایت  پیوسته  و  همزمان 
دغدغه های امروز جوانان تا آسیب مسائل روز 

خانوادگی و اجتماعی.

خبر


