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الریجانی: دشمنان به دنبال ایجاد فضای ریاضتی اقتصادی هستند  

ملت ایران عزت خود را حراج نمی کند     

سرلشکر باقری مطرح کرد:

یکا  آمر ارتش  کردن  وادار  برای  ترامپ  تالش 
ایران   به  نظامی  حمله  به 

1

2

خودروسازان فرانسوی در ایران

 ماندنی شدند   

فراخوان دولت به ۲۵۰ هزار بیکار

 با طرح نوسازی بافت های فرسوده

 پیش بینی افزایش ۲ برابری سطح 

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

پژو، سیتروئن و رنو در ایران مانده...

به گزارش زمان ، معاون وزیر راه و شهرسازی با اعالم برنامه ساالنه 
نوسازی 100 هزار مسکن در بافت های فرسوده وناکارآمد شهری، 
گفت: ساالنه 2۵0 هزار فرصت شغلی در طرح نوسازی بافت های 

فرسوده ایجاد و این برنامه ارتباط مستقیمی...

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

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

 مغایرت آمار گمرک و پتروشیمی ها 

تا فسادآورِی ساختار نیما

پرداخت ۷۰ درصد حداقل مزد

 به افراد ناتوان از کسب درآمد

مهاجرت عظیم از شهرهای دچار 

خشکسالی به مرکز و شمال کشور
به گزارش خبرنگار زمان ، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت 
پتروشیمی با اشاره به مغایرت آمارهای گمرک با شرکت های پتروشیمی، 
ضمن بیان این نکته که طبق آمار سال 9۵ گمرک، 42میلیون تن 

محصوالت پتروشیمی به ارزش 1۶ میلیارد دالر صادر شده است..

به گزارش زمان ، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حفظ امنیت 
اجتماعی، حمل و نقل و مسکن به عنوان سه برنامه مهم دولت 
در دوران تحریم نام برد و گفت: حفظ معیشت مردم، مهمترین 

اولویت دولت در دوران تحریم است...

از  عظیم  مهاجرت  خصوص  در  کشور  ،وزیر  زمان  گزارش  به 
استانهای دچار خشکسالی به استانهای مرکزی و شمالی کشور 
مثبتی  اقدامات  از  بیش  آسیب ها  وافزود: سرعت  داد  هشدار 

است که انجام شده.  1092
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سرمقاله
رشِد شکاف جنسیتی،  آسیبی 

در کمین نشسته

نگاه روز
همگرایی »یورو« و »یوآن«

 در تقابل با »دالر«

اعمال خشونت آمیز مصداق 
اقدام تروریستی است

حاضر  شرایط  در 
با  کنونی  جامعه  که 
ضرباهنگ های متفاوت 
آسیب  از  متعددی  و 
دست  اجتماعی  های 
در  است،  گریبان  به 

گذرگاهِ ازدواج های سفید و ساعتی، در تعددِ 
مهیِب کودکان کار و دستفروشاِن خیابانی، در اوان 
افزایِش بی اخالقی های فضای مجازی، پدیدهء 
شکاف جنسیتی در حال بروز و گسترش است 
که شاید در این برهه، بی اهمیت جلوه کند اما 
بی تردید در دراز مدت، اثراِت سوء بر کالبد 
اجتماع می گذارد.»شاخص شکاف جنسیتی به 
سنجش میزان برابری زنان و مردان یک جامعه 
در دسترسی به فرصت های سیاسی، اقتصادی، 

آموزشی، بهداشتی می پردازد. 
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2 الهام آمرکاشی

11احمد جزایری 

علیـه  جرم  اعالم 
دارندگان کارت های 
اجاره ای                                              بازرگانی 

روحانی: آقای ترامپ! با دم شیر بازی نکن 

سیاست ایران بازدارندگی است، از تهدید نمی ترسیم

هشدار وزیر اقتصاد به فراریان مالیاتی؛

الریجانی: دشمنان به دنبال ایجاد فضای ریاضتی اقتصادی هستند

ملت ایران عزت خود را حراج نمی کند 
 روحانی: آقای ترامپ! با دم شیر بازی نکن 

سیاست ایران بازدارندگی است، از تهدید نمی ترسیم   
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: دشمنان به 
دنبال ایجاد فضای ریاضتی اقتصادی هستند اما ملت 
ایران می تواند این دوره را تبدیل به دوران بازسازی 

درونی اقتصاد ملی کند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، علی الریجانی رئیس 
دیروز  علنی  جلسه  در  اسالمی  شورای  مجلس 
مجلس شورای اسالمی دهه کرامت را که مقارن با 
میالد حضرت امام رضا )ع( و حضرت معصومه 
را  است  شاهچراغ  بزرگداشت حضرت  و  )س( 
گفت. تبریک  بیت  اهل  محبان  و  نمایندگان  به 
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: همانطور که 
مستحضر هستید در دوره بسیار حساس از تاریخ 

انقالب قرار داریم، هم از جهت مولفه های منطقه ای و هم 
از جهت وضعیت اقتصاد داخلی کشور که در تحلیل شرایط 
باید به همه این موضوعات توجه تام داشت.الریجانی ادامه 
داد: از جهت بین المللی با همه خصومتی که آمریکا علیه 
ملت ایران روا داشت اما در موضوع هسته ای وقتی ایاالت 
متحده پیشنهاد مذاکره را از طریق یکی از کشورهای منطقه 
ارائه نمود بعد از طی مراحلی برای ساماندهی پایه های 

گفتگو که یکی از آنها پذیرش غنی سازی در ایران بود، 
ایران پذیرفت مذاکرات در قالب ۱+۵ انجام پذیرد تا در 
این گفتگوها تحریم ها برداشته شود و مسیر مورد تایید 
آژانس از نظر فناوری هسته ای فراهم گردد.وی افزود: پس 
از دو سال مذاکره توافقی حاصل شد، تا امروز که بیش از 
۱۲ گزارش از آژانس منتشر شده است ایران متعهدانه به 
تعهداتش عمل نکرده است اما در طرف مقابل امریکا از 

ابتدا با تعلل و کم کاری به تعهدات خود عمل نکرد 
تا دوره رئیس جمهور فعلی آمریکا که به صورت کلی 
از توافق خارج شد.وی تاکید کرد: نکته مهم این است 
که مسئوالن کشور برای بهبود شرایط کشور مخصوصا 
از بعد اقتصادی تالش خود را حتی با مذاکره با دشمن 
انجام داده است. بعد از خروج آمریکا، اتحادیه اروپا 
تقاضا داشت که ایران متقابال بر اساس حق قانونی خود 
مقابله به مثل نکند و از توافق هسته ای خارج نشود و 
قول دادند که ساز و کارهایی تدارک ببینند که منافع 
توافق هسته ای را برای ایران تامین کند. برای مرتبه دوم 
مسئوالن کشور این تقاضا را رد نکردند به این جهت که 
تا امکان دارد شرایط برای مردم از نظر اقتصادی مشکل 
نشود. تا امروز این مرحله به نتیجه عملی نرسیده است 
و مذاکرات ادامه دارد.وی  اظهار داشت: از مجموعه این 
مسیر، یک نکته قطعی است که جمهوری اسالمی در مسیر 
تکنولوژی هسته ای از همه روش ها برای رفع سو تفاهم ها 
و حل مساله به نحوی که فشار اقتصادی بر مردم وارد نشود 

بهره جسته و این مسیر را نیز ادامه می دهد.
ادامه در صفحه 3

رئیس جمهور با بیان اینکه ما اهل تجاوز و تدافع نیستیم و به دنبال بازدارندگی 
هستیم، تاکید کرد: ما هیچ وقت از تهدید نترسیده و در برابر تهدید ، تهدید 

خواهیم کرد.
به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری،حجت االسالم 
والمسلمین حسن روحانی دیروز یکشنبه در همایش روسای نمایندگی های 
توان  اسالمی،  ایران  توان  افزود:  از کشور،  ایران در خارج  اسالمی  جمهوری 
بازدارندگی است، ما با هیچ کس دعوا و جنگ نداریم اما دشمنان باید خوب 
بفهمند که جنگ با ایران مادر جنگ ها و صلح با ایران مادر صلح ها است. وی 
ادامه داد:امروز سخن گفتن با آمریکا معنایی جز تسلیم و پایان دستاوردهای 
ملت ندارد. و آقای ترامپ! ما مرد شرف و ضامن امنیت آبراه منطقه در طول 
تاریخ هستیم ؛ با دم شیر بازی نکنید، پشیمان کننده است.رئیس جمهوری در 
این همایش که با محوریت گسترش هدفمند دیپلماسی و ارتباطات خارجی 
در محل مرکز مطالعات وزارت امور خارجه برگزار شد، گفت: سیاست خارجی 
بعد از امنیت ملی مهم ترین مسأله هر کشوری است.روحانی سیاست خارجی 
را مظهر حاکمیت ملی دانست و اظهارداشت: اگر برای حاکمیت ملی دو محل 
ظهور و بروز در نظر بگیریم، دمکراسی و آراء مردم در پای صندوق های رای، 
مظهر داخلی حاکمیت ملی هستند و سیاست خارجی مظهر حاکمیت ملی 
هر نظام سیاسی در دنیای بیرونی و عرصه بین المللی است.وی با بیان اینکه 
مداخله چه در سیاست خارجی و چه در سیاست داخلی ، ناقض حاکمیت ملی 
است، گفت:هرنظامی زمانی در پیشبرد سیاست خارجی خود موفق است که 
جلوی مداخالت خارجی در امور سرزمینی خود را بگیرد و در عرصه داخلی نیز 
زمانی حاکمیت ملی موفق است که جلوی مداخله دولت در تحقق دمکراسی 
و اظهارنظر و اعمال رأی مردم را بگیرد. اگر دولت در انتخابات دخالت کند 
اینکه سیاست  به  اشاره  با  نقض خواهد شد.رئیس جمهوری  حاکمیت ملی 
خارجی همچون موضوع دفاع از کشور، با مسایل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
تفاوت اساسی دارد، تصریح کرد: در مسایل فرهنگی و اقتصادی دولت فضا را 
برای فعالیت مردم آماده کرده و صرفاً در بعضی از امور کلی سیاستگذاری 
می کند، اما در عرصه سیاست خارجی کارعمدتاً بر عهده نظام و دولت و البته به 
نمایندگی از ملت است.روحانی خطاب به روسای نمایندگی های خارج ازکشور 
گفت: شما به عنوان دیپلمات های جمهوری اسالمی ، نمایندگان ملت ایران 
هستید آن هم نه صرفاً نمایندگان ایرانیان امروز، بلکه شما نمایندگان همه 
ایرانیان در طول همه تاریخ و سفیران فرهنگ باستانی ایران، اندیشمندان، فضال 
و بزرگان این سرزمین و تک تک آحاد ملت ایران از هر مذهب، قوم، مرام و 
ایده سیاسی از گذشته تاریخ تا امروز هستید.وی با تأکید بر اینکه شما سفرای 

نظام جمهوری اسالمی و ملت ایران هستید، خاطرنشان کرد: امضای فردی که 
پای استوارنامه شما است، منتخب مستقیم آراء مردم است. دلیل تأکید بر این 
موضوع این است که سفرا یا مسئولین نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران 
در خارج از کشور در هر سطحی که هستند باید خود را در برابر همه مردم 
از هر مذهب و قومی به صرف اینکه تبعه ایران هستند، مسئول بدانند.رئیس 
جمهوری گفت: سفرا و مسئولین نمایندگی های ایران باید به گونه ای عمل 
کنند که همه ایرانیان خارج از کشور، به غیر از عده معدودی که عزت و منافع 
ملی ایران را نادیده گرفته اند، خود را متعلق به ایران ببینند و سفارتخانه ها و 
نمایندگی های ایران در خارج کشور را متعلق به خود بدانند، حتی آن دسته از 
ایرانیانی که ممکن است دلبستگی چندانی به نظام جمهوری اسالمی نداشته 
باشند، اما عاشق ایران هستند، باید به سفارتخانه ها و نمایندگی های کشورمان 
در خارج از کشور جذب شوند.روحانی ادامه داد: همه کسانی که اردیبهشت 
سال 96 ساعات زیاد در صف های طوالنی ایستادند تا رأی خود را به صندوق 
و  بوده  ایران  بیندازند، عاشق  دوازدهم  ریاست جمهوری دوره  انتخابات  آراء 
هستند و رابطه سفرا و مسئولین نمایندگی های کشورمان در خارج با این دسته 
از ایرانیان نباید صرفاً در مناسبت ها باشد، بلکه سفرا باید به وزارت امور خارجه 
برنامه و گزارش بدهند که در طول سال با ایرانیان خارج از کشور که به ایران 
عشق می ورزند، چه دیدارها و گفتگوهایی داشته اند.وی بزرگترین مسئولیت 
سفرا و مسئولین نمایندگی های کشورمان در خارج را حفاظت و حراست از 
امنیت و منافع ملی ایران برشمرد و تاکید کرد: شرایط امروز جهان و ایران با 
دیروز متفاوت است. در جهان در حال تغییر و تحول هر اتفاق در هر کشوری 
مثل برگزاری یک انتخابات و پیروزی یک حزب بر حزب دیگر بر فضای کلی 
جهان و روابط بین المللی تأثیر مثبت یا منفی می گذارد. روحانی اظهارداشت: 
پس از یک دوره فراز و نشیب که یک ابرقدرت سعی داشت فضایی تک قطبی 
در جهان ایجاد کند، امروز کسی در آمریکا سر کار آمده که نه تنها می خواهد 
با دولت پیش از خود مرتب بجنگد بلکه با منافع همه دنیا و البته به تعبیری 
با منافع خودش در ستیز دائمی است، این مسأله نه تنها برای ایران، بلکه 
برای همه جهان یک خطر است که البته در دل آن فرصت های بزرگی نیز 
وجود دارد.رئیس جمهوری تصریح کرد: هیچ وقت نمی شد به راحتی امروز 
برای جهان توضیح داد که سیاست کاخ سفید تا چه حد ضد مسلمانان است 
و یا برای جهانیان استدالل کرد که حاکمان کاخ سفید تا چه اندازه نژادپرست 
هستند، اما امروز هر آنچه برای توضیح و استدالل در مورد این مسایل نیاز بود، 

شفاف و صریح در مواضع هیأت حاکمه آمریکا بیان می شود.   
     ادامه در صفحه 2

به گزارش زمان، رئیس جمهور با بیان اینکه ما اهل تجاوز و تدافع نیستیم و به دنبال بازدارندگی هستیم، تاکید کرد: ما هیچ وقت از تهدید نترسیده و در برابر تهدید ، تهدید خواهیم کرد. روحانی افزود: توان ایران 
اسالمی، توان بازدارندگی است، ما با هیچ کس دعوا و جنگ نداریم اما دشمنان باید خوب بفهمند که جنگ با ایران مادر جنگ ها و صلح با ایران مادر صلح ها است. وی ادامه داد:امروز سخن گفتن با آمریکا معنایی جز 

تسلیم و پایان دستاوردهای ملت ندارد. و آقای ترامپ! ما مرد شرف و ضامن امنیت آبراه منطقه در طول تاریخ هستیم ؛ با دم شیر بازی نکنید، پشیمان کننده است.
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کالم  نور

رئیس قوه قضاییه : 
دشمنان آشکارا از فروپاشی نظام 

سخن می گویند

رئیس قوه قضاییه : امروز دشمنان ما به ویژه آمریکا 
به دنبال تغییر نظام ایران هستند اما در این شرایط 

قوای کشور و ملت به هم نزدیک تر شده اند.
به گزارش زمان به نقل از صدا وسیما، آیت اهلل 
آملی الریجانی گفت: از همه سفرای حاضر در این 
اجرایی  کارهای  کنار  در  که  نشست می خواهم 
هم  ایران  اسالمی  جمهوری  ماهیت  درباره  تان 
اقدامات فکری و نظری داشته باشید و بنیان نظام 
و فلسفه سیاسی جمهوری اسالمی ایران را اطالع 
ها  غربی   : افزود  قضائیه  قوه  کنید.رئیس  رسانی 
اند و در  لیبرالیسم نوشته  باره  صد ها کتاب در 
این شرایط چرا ما درباره ماهیت نظام اسالمی به 
معنای دقیق کلمه بحث نکنیم؟ وي گفت:امروز 
دشمنان ما به ویژه آمریکا عریان و آشکارتر آمدند 
و می گویند به دنبال تغییر نظام جمهوری اسالمی 
ایران هستند اما در این شرایط قوای کشور و ملت 
به هم نزدیک تر شده اند.رئیس دستگاه قضا در 
شرایط  به  شاره  با  سخنانش  از  دیگری  بخش 
امروز جهان افزود: امروز نظام جمهوری اسالمی 
ایران مقتدرتر از همیشه ظاهر شده و لذا دشمنی 
بارز تر شده است. سلطه جهانی و آمریکایی ها 

آیت اهلل آملی الریجانی گفت: جمهوری اسالمی 
لحاظ  به  فراوان  امکانات  این  با  کشوری  ایران 
مالی، اقتصادی و سرمایه انسانی در منطقه نظیر 
ندارد و پزشکان، مهندسان و اساتید این سرزمین 
با خیلی از کشورها قابل مقایسه نیستند و اینها 
از اقتدار نظام است و اگرچه نتوانستیم انطور که 
باید در خدمت این نیروی انسانی باشیم اما آنها با 
حداقل امکانات در کشور کار می کنند و نمونه این 
اقدام آنان پیشرفت های ما در مباحث هسته ای 
و پزشکی است.وی افزود: بر خالف توهمات آمریکا 
و شخص رئیس جمهور متوهم اش که دنبال تلفن 
خودش  به  اسالمی  جمهوری  مسئوالن  کردن 
است ، فشار های آمریکایی ها و اذناب منطقه ای 
اش ؛ این رفتارها ملت ما و قوای کشور را به هم 
نزدیک تر و منسجم تر کرده است.رئیس دستگاه 
قضا سخنان صبح امروز رئیس جمهور کشورمان 
را بسیار عزتمندانه خواند و گفت: از صحبت های 
متین و مقتدرانه رئیس جمهور تشکر می کنیم و 
این سخنان تبلیغ نیست بلکه مبتنی بر امکانات و 

استعدادهای امروز کشور است.

دستگیری ۳۰۰ نفر از مخالن بازار 
سکه و ارز

و  از شناسایی  انتظامی  نیروی  فرمانده  جانشین 
دستگیری حدود ۳۰۰ نفر از افراد موثر در ایجاد 

اختالل و بی نظمی در بازار سکه و ارز خبر داد.
، سردار  ازصدا و سیما  نقل  به  به گزارش زمان 
تخصصی  نشست  حاشیه  در  مومنی«  »اسکندر 
اخالل در  و  قاچاق  با  مقابله  راهکارهای  بررسی 
از  جلوگیری  و  مراقبت  داشت:  اظهار  ارز  بازار 
خروج غیرقانونی سکه، طال و ارز از مرزهای کشور 
یکی از اهداف این نشست است. وی عنوان کرد: 
مردم عزیز بدانند و مطمئن باشند که با اخاللگران 
بازار ارز و سکه به جد و قاطعانه برخورد می شود 
و تاکنون ۳۰۰ نفر از افراد موثر در ایجاد اختالل 
و دستگیر  این حوزه شناسایی  در  نظمی  بی  و 
شدند و پرونده های این افراد یا تکمیل و یا در 
حال تکمیل شدن است.این مقام ارشد انتظامی 
خطاب به مردم بیان کرد : مطمئنا با کسانی که 
مبادرت به اقدامات غیرقانونی می کنند، برخورد 
نهادهای  و دیگر  پلیس، دستگاه قضا  می شود؛ 
را  موارد  حوزه،  این  در  کامل  اشراف  با  مسئول 
مردم  افزود:  کنند.وی  می  رسیدگی  و  دنبال 
این  جلوی  قطعا  که  چرا  باشند  داشته  آرامش 
التهابات گرفته و با مخالن بدون اغماض برخورد 
می شود.جانشین فرمانده ناجا در بخش دیگری 
از سخنان یادآور شد: برخی از شبکه ها و کانال 
های اجتماعی که به باندهای بزرگ و اخاللگران 
این حوزه مربوط هستند و نیز التهاب آفرینی می 
کردند، مسدود و اعضای اصلی کانال های مزبور 
شناسایی و دستگیر شدند.سردار مومنی افزود: از 
مردم عزیز خواهشمندیم به شایعات توجه نکرده 
با  کنند.وی  دنبال  رسمی  مراجع  از  را  اخبار  و 
تاکید براینکه پلیس، دستگاه قضا در همه بخش 
ها اعم از حقیقی و مجازی حضور و اشراف کامل 
دارد، تصریح کرد: مردم مطمئن باشند پلیس در 
روند فعالیت های اقتصادی در حوزه ارز و سکه 

حاضر و ناظر خواهد بود.

خبر

رشِد شکاف جنسیتی،  آسیبی در کمین نشسته

* الهام آمرکاشی

در شرایط حاضر که جامعه کنونی با ضرباهنگ های 
متفاوت و متعددی از آسیب های اجتماعی دست 
به گریبان است، در گذرگاهِ ازدواج های سفید و 
ساعتی، در تعددِ مهیِب کودکان کار و دستفروشاِن 

خیابانی، در اوان افزایِش بی اخالقی های فضای مجازی، پدیدهء شکاف 
جنسیتی در حال بروز و گسترش است که شاید در این برهه، بی اهمیت 
جلوه کند اما بی تردید در دراز مدت، اثراِت سوء بر کالبد اجتماع می گذارد.

»شاخص شکاف جنسیتی به سنجش میزان برابری زنان و مردان یک جامعه 
در دسترسی به فرصت های سیاسی، اقتصادی، آموزشی، بهداشتی می 
پردازد. این شاخص میان کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، دارای 

اختالف معناداری است.
آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد از افزایش شکاف جنسیتی در ایران 
خبر می دهد. در سال ۲0۱7 میالدی رتبه این شاخص در ایران یک ردیف 
تنزل و کشور را به قعر جدول نزدیک تر ساخت. از مجموع ۱44 کشور 
جهان، ایران رتبه ۱40 را در شکاف جنسیتی به خود اختصاص داده است 
در حالی که در سال ۲0۱6 ایران یک پله باالتر یعنی ردیف ۱39 قرار داشت.

شاخص شکاف جنسیتی، رتبه کشورها را در چهار حوزه مدیریت سیاسی، 
از  باالتر  ایران  در حال حاضر  بهداشت می سنجد.  و  آموزش  اقتصاد، 
کشورهای چاد، سوریه، پاکستان و یمن قرار گرفته و عربستان سعودی، 

ماالیا و لبنان نیز باالتر از ایران جای گرفته اند«.
سهم اندِک بانوان از اشتغال، حضور کمرنِگ زنان در عرصه های مختلِف 
سیاسی- اجتماعی- فرهنگی- آموزشی، کمبودِ جایگاه های مدیریتی برای 
جنس مونث در کشور، نشاندهندهء تمام و کمالی است برای رشِد شکاف 
جنسیتی که میتواند آسیب های جدی را به آرامی بر بدنهء اجتماع وارد کند.

»نگاهی به نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال 94 نشان می  دهد زنان در 
وضعیت خوبی از اشتغال قرار ندارند. بر اساس نتایج این طرح، بررسی نرخ 
بیکاری نشان می  دهد که ۱۱ درصد از جمعیت فعال زن، بیکارند و نرخ 

بیکاری در بین زنان نسبت به مردان بیشتر است«.
این آمارها که هر روز روند رو به رشد دارد، نشان از عدم ارتقاء حضور زنان 
در اجتماع و کاهش سطح آموزشی فرهنگی دارد که جایگاهی مناسب برای 

بانوان در عرصه های متعدد اجتماعی دیده نمی شود.
با نگاهی گذرا به استخدامی های دولتی، جای خالِی زنان در فرصت های 
شغلی به وضوح چشمگیر است که عدم قوانین حمایتی برای بانوان به 
خصوص در دوره های فرزندآوری، به کمرنگ شدن مشارکت بانوان در 

بخش های فرهنگی سیاسی- ورزشی- آموزشی کمک می کند.
»طبق اصالحیۀ قانون تنظیم جمعیت خانواده مصوب ۲0 خرداد 9۲ مجلس، 
مرخصی زایمان برای زنان باردار شاغل از شش ماه به 9 ماه افزایش یافت. 
با این حال، تنها تعداد اندکی از دستگاه های دولتی نسبت به اجرای این 
قانون اقدام کرده  اند و به طور عموم شرکت  های خصوصی فقط با شش 

ماه مرخصی زایمان موافقت می  کنند«.
و این یک روی سکه ای است که بانوان را در دوراهِی اشتغال- استقالل 
فردی و حضور در اجتماع و یا ازدواج و فرزندآوری و به صورت پررنگ، 

خانه داری؛ قرار داده است.
حتی در بسیاری از شرکت های خصوصی، ترِس از دست دادِن موقعیت 

کاری به طور فزاینده ای در روند تصمیم گیری های بانوان نقش دارد.
در این میان، قریب به اکثریِت بانوان، مادر شدن را به هر ِسمت و حفظ 
جایگاهی ترجیح می دهند و این کناره گیرِی زنان از فرصت های شغلی، 
میدان گسترده ای را برای حضور مردان و دستیابی به مشاغل و پست های 
مهم باز می کند که بعد از بازگشت چندماههء زنان به میدان اشتغال، رونق و 

مرتبهء گذشته را نمی توانند به دست آورند.
گرچه بهره مندی از حضور زنان در عرصه های مختلف اجتماع یکی از 
مطالبات جدی بانوان است که خوشبختانه در دهه های گذشته تا حدی در 
منصب نمایندگان مجلس توانسته اند به آن دسترسی پیدا کنند و در کنار 
دولتمردان، حضور ثابت خود را حفظ نمایند اما این حضور در تعداد کمی 
خالصه می شود و توانمندِی بانوان در عرصه های مختلف همچنان نادیده 

گرفته می شود.
»در حال حاضر یک سفیر زن، چند  معاون وزیر و  رئیس سازمان، سه معاون 
رئیس جمهوری در بدنه دولت و چند مدیر ارشد در سطوح فرمانداران، 
معاونان استانداران و مدیران کل در حال اشتغال هستند« اما در سطح هر 
استان و در کادرِ شورای اداری، چند زن به طور ثابت در حال فعالیت 

هستند!
امروزه اهمیت اشتغال در بسیاری از رشته ها برحسب نیاز، مورد توجه و 
بررسی قرار می گیرد و از ناوک روانشناسی و جامعه شناسی بر آن دقت 
می شود؛ هرچند که در درازنای تاریخ، چندین نظریه همواره وجود داشته و 
بالطبع وجود خواهد داشت:  یک عده به اشتغال بانوان در هر حوزه و حیطه 
ای مثبت نگاه کرده و بر توانمندی بانوان جامعه صحه می گذارند، یک عده 
متأسفانه نگاه منفی برآن داشته و به هیچ عنوان در هیچ محدودهء فعالیتی، 
زنان را بایستهء اشتغال نمیدانند و یک عده که بینابین تفکر این حوزه قرار 
دارند دیدگاه مشروط دارند و مشارکت خارج از منزل بانوان را در صورت 

عدم ضربه پذیری به ارکان اصلی خانواده شایسته میدانند.
بی تردید اشتغال بانوان، تأثیربسزایی در ابعاد مختلف زندگی دارد و بر 
بانوان، می تواند نقش و رابطهء  همگان مشخص است نوع و کارکرد 
دوسویه ای با آرامش و رضایت در خانواده داشته باشد اگر در سایهء توازن 

اخالقی- اجتماعی در اشتغال نقش گیرد. 
الزم است نگاه آزاداندیش داشته باشیم و روایات متفاوتی چون آسیب 
پذیری خانواده در لوای اشتغال بانوان، هنجار شکنِی حضور پایاپای زنان 
انرژی برای اهالی خانه در سایهء مشارکت  با مردان در اجتماع، کمبودِ 
اجتماعی زنان و ... را دست مایه ای برای حبس بانوان در امور اجتماعی 
و در رأس آن مدیریت یک حوزه ندانیم که بسیاری از بزرگان، یکی از 
مهمترین معیارها برای سنجش توسعه یافتگی در یک کشور را میزان اهمیت 
و اعتبارزنان جامعه در آن کشور می دانند که هر چه حضور بانوان در 

اجتماع، فعالتر باشد کشور پیشرفته تر خواهد بود.
بی شک افزایِش سهم زنان در اشتغال، مدیریت های سیاسی- فرهنگی 
ورزشی- بهداشت و ... به  طور چشمگیری باعث کاهِش رشِد شکاف 

جنسیتی در کشور خواهد شد. 
Elhamamerkashi@ymail.com

سرمقاله

ادامه از صفحه 1
روحانی ادامه داد: امروز تردیدی در این نیست 
ملت  با  آمریکا ضدیت شدیدی  حاکمان  که 
فلسطین دارند. امروز هیأت حاکمه آمریکا به 
وضوح احترام و عزت مسلمانان را نادیده گرفته 
و با جایگاه قدس شریف در قلوب مسلمانان 
می جنگد اما آنها نمی دانند که دارند چه کاری 
انجام می دهند.وی خاطرنشان کرد: اگر انسانی 
برای  باشد،  برده  از منطق  اندکی  بهره  حتی 
با یک میلیارد و  خوشایند یک رژیم غاصب 
5۰۰ میلیون مسلمان اعالم جنگ نمی کند.

به  می توانیم  راحتی  گفت:امروزبه  روحانی 
باطن،  در  آمریکایی ها  که  بگوییم  جهانیان 
هیچ تعهدی به صلح، معاهدات و سازمان های 
بین المللی ندارند، در حالی که تا چندی پیش 
که آمریکا در سازمان ها و معاهدات بین المللی 
حضور داشت، چنین استداللی سخت بود اما 
عملکرد هیأت حاکمه فعلی آمریکا نطق، بیان 

و قلم ما را برای توضیح دادن باطن حقیقی 
است. کرده  روان  کشور  این  حاکمه  هیأت 

رئیس جمهور با بیان اینکه ›رفتارهای هیأت 
حاکمه فعلی آمریکا خطرات زیادی برای جهان 
بوجود آورده، اما در دل این خطرها فرصت های 
بزرگی نیز وجود دارد‹، تصریح کرد: باید از این 
فرصت های بزرگ ، حداکثر بهره برداری انجام 
گیرد. همیشه می توانستیم مستندات زیادی 
ارائه کنیم مبنی بر اینکه رژیم صهیونیستی 
خیانت،  اشغال،  تجاوزگری،  مبنای  بر  اساساً 
آواره کردن مردم و کشتن کودکان و زنان و 
پیرمردان روی کار آمده است، اما با وضعیتی 
که امروز در سایه حمایت های بی منطق هیأت 
حاکمه فعلی آمریکا از این رژیم بوجود آمده، 
استدالل علیه این رژیم نیز آسان تر شده است.

رخدادهای  و  مواضع  برخی  به  اشاره  با  وی 
با فلسطین، گفت: هیچگاه  ارتباط  جدید در 
تا امروز صهیونیست ها و دولت آمریکا به این 

صراحت اعتراف نکرده بودند که اساساً دولتی 
به نام فلسطین نمی شناسند و یا قدس شریف را 
متعلق به مسلمانان نمی دانند و اساساً باورشان 
این است که فلسطین سرزمینی اسالمی نبوده 
و این مواضع هیچ وقت اینقدر صریح و با وقاحت 

بیان نشده بود.
رئیس جمهوری با تأکید مجدد بر اینکه در 
دل این وضعیت جدید که خطری بزرگ برای 
مسلمانان و منطقه است، فرصت های بزرگی 
نیز وجود دارد، اظهارداشت: جمهوری اسالمی 
ایران همواره در گفت وگو با کشورهای عرب 
و همسایگان فلسطین تاکید داشت که رژیم 
صهیونیستی اهل استدالل و گفتگوی منطقی 
نمی توان  کنفرانس  برگزاری  با  و  نیست 
سرزمین فلسطین را از این رژیم پس گرفت 
سرزمین شان  به  را  فلسطینی  آوارگان  و 
بازگرداند. اما امروز همگان این مسایل را به 

چشم می بینند .

مدعی  پیش  چندی  تا  شد:  یادآور  روحانی 
بودند که رژیم صهیونیستی الگوی دمکراسی 
باقی  تردیدی  امروز  آیا  اما  است  منطقه  در 
مانده که این رژیم الگوی آپارتاید در منطقه 
اینکه  کنار  در  امروز  سیاسی  شرایط  است؟ 
وضعیت را شاید برای ما سخت می کند، اما 
را  بین المللی  یارگیری در عرصه  و  استدالل 

برای ما راحت کرده است.
وی خاطرنشان کرد: امروز بهترین زمان است 
ایرانیان،  با  مجازی  و  حقیقی  فضای  در  تا 
دانشگاهیان، نخبگان و اهل نظر و اندیشه و 
همه کسانی که دغدغه دارند، ارتباط بگیریم 
برای  خوبی  بسیار  فرصت  مجازی  فضای  و 
است.رئیس  داده  قرار  ما  اختیار  در  کار  این 
جمهوری گفت: شرایط امروز ما با دیروز بسیار 
امروز  باشد که  اگر سفیری  و  است  متفاوت 
او نسبت به قبل ،  احساس نکند که وظایف 

چند برابر شده است جای تعجب دارد.

 روحانی: آقای ترامپ! با دم شیر بازی نکن 

سیاست ایران بازدارندگی است، از تهدید نمی ترسیم  

آگهی مزایده غیر منقول
از شعبه 9  پرونده کالسه 96۰۳84 صادره  به موجب 
سردشتی  سحر  له:خانم  کرج  خانواده  عمومی  دادگاه 
است  علیه محکوم  احسان سلک محکوم  آقای  وعلیه: 
به پرداخت مبلغ 214 عدد سکه تمام بهارآزادی بابت 
نیم  ریال  درصد   5 مبلغ  و  له  محکوم  حق  در  مهریه 
عشردولتی با توجه به اینکه اجرائیه صادره به محکوم 
علیه ابالغ شده ودر مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام 
منظور  به  له  محکوم  درخواست  به  بنا  است  ننموده 
استیفای محکوم به و هزینه اجرایی تعداد 16۰ طاقه 
اجرا  این  سوی  از  برده  نام  به  متعلق  ای  پرده  پارچه 
توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح 
مورخه  در  است  مقرر  و  شده  ارزیابی  و  توصیف  زیر 
اجرای  محل  در   1۰ الی   9 ساعت  از   97/۰5/28

احکام مدنی از طریق مزایده به فروش می رسد،مزایده 
از قیمت 2۰۰/1۳2/۰۰۰ ریال نظریه کارشناسی شروع 
باالترین  می شود وبه هرشخص حقیقی و حقوقی که 
درصد  خواهدشد.1۰  نماید،فروخته  پیشنهاد  را  قیمت 
یا چک  نقد  وجه  به صورت  المجلس  فی  مزایده  وجه 
بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یک ماه 
از وی وصول خواهد شد وپس از انجام مراحل قانونی و 
صدور حکم تملیک مورد مزایده به نام خریدار منتقل 
خواهد شد در صورتی که در مهلت مقرر خریدار وجه 
مزایده را پرداخت ننماید،سپرده وی پس از کسر هزینه 
می  تجدید  ومزایده  ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  های 
گردد. کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم 
طرفین  شد.  خواهد  پرداخت  فروش  محل  واز  علیه 
به  نسبت  مزایده  تاریخ  از  هفته  یک  توانند ظرف  می 

نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که دراین صورت تا 
رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام 
به شرکت  نخواهد شد. ضمنـأ طالبین  منتقل  خریدار 
در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده با اطالع 
این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایندو چنانچه روز 
بعد در همان  باشد،روز  ایان تعطیل  با  مزایده مصادف 

ساعت و مکان برگزار خواهد شد.
کارشناس  نظر  طبق  آن  بهای  و  مزایده  مورد  مال 
مورخه  جلسه  صورت  موجب  به  است:  شرح  بدین 
پرده  پارچه  طاقه   16۰ تعداد  کالنتری   1۳96/11/۳۰
در  است.  شده  منتقل  موصوف  نشانی  وبه  توقیف  ای 
سوی  از  شده  تعرفه  های  پارچه  قرار  اجرای  هنگام 
مالحظه  مراتب  که  باشد  می  زیر  شرح  به  له  محکوم 

وبازید گردید:

الف( پارچه های طاقه ای شامل: 1- پارچه پرده ای تور 
مارک اطلس عرض ۳متر به تعداد 16 طاقه و متراژ5۳2 
 ۳ عرض  هارجیکا  مارک  تور  ای  پرده  پارچه   -2 متر، 
پارچه  متر،۳-  متراژ 558/7  به  طاقه  تعداد 16  متربه 
 61 تعداد  به  متر   ۳ عرض  برلیان  مارک  تور  ای  پرده 
طاقه و متراژ 2215/4 متر،4- پارچه پرده ای تورمارک 
به متراژ16۳/5  تعداد 6 طاقه  به  متر  پاپیون عرض ۳ 
 ۳ عرض  پرنیان  مارک  تور  ای  پرده  پارچه   -5 متر، 
متر به تعداد 2طاقه و متراژ5۰ متر، 6-پارچه پرده ای 
متراژ  و  تعداد ۳طاقه  به  متر  آریان عرض ۳  تورمارک 
عرض  دپیرل  تورمارک  ای  پرده  پارچه  متر،7-   59/5
متر،8-پارچه   25/5 ومتراژ  طاقه   1 تعداد  به  ۳متر 
و  ۳طاقه  تعداد  ۳متربه  عرض  گلد  تورمارک  ای  پرده 
متراژ58/6 متر،9-پارچه پرده ای تورمارک لیندا عرض 

پرده  متراژ42متر،1۰-پارچه  به  2طاقه  تعداد  به  ۳متر 
طاقه  تعداد 1  به  گلدار عرض ۳متر  بافت  پردیس  ای 
 ASF تورمارک  ای  پرده  متر،11-پارچه  متراژ26  به 
متر،12-  21 متراژ  به  طاقه  تعداد  به  ۳متر  عرض 

تعداد  به  تورمارکH9۰۰ عرض ۳متر  ای  پرده  پارچه 
به  2 طاقه به متراژ71 متر که در مجموع 114 طاقه 

متراژ۳82۳/2.
ای  پرده  پارچه  قطعه   27-1 باز:  های  پارچه  ب( 
)6عدد1۰متری، شامل  ۳متر  عرض  برلیان  تورمارک 
4عدد7/5متری،2عدد12متری،2عدد15/5متری،2ع

دد 21 متری،5 عدد 1۰/5 متری، 5 عدد ۰/5 متری، 
1عدد 17 متری( مجموعـأ ۳۰1/5 متری.

عرض  هارجیکار  تورمارک  ای  پرده  پارچه  قطعه   ۳-2
۳متر هرکدام 1۰ متر مجموعـأ ۳۰ متر.

۳-۳ قطعه پارچه پرده ای تورمارک اطلس عرض 
۳متر هرکدام 1۰ متر مجموعـأ ۳۰ متر.

4-5 قطعه پارچه پرده ای تورمارک آریان عرض ۳متر 
هرکدام 7/5 متر مجموعـأ ۳7/5 متر.

5- 1۰ قطعه پارچه پرده ای تورمارک لیندا عرض ۳متر 
هرکدام 8 متر مجموعـأ 8۰ متر.

جمع کل متراژ پارچه های باز 479 متر می باشد.
ج( نظریه: ارزش کل پارچه ها به شرح بند های الف 
و  و وضعیت  متراژ  ،مدل  ،نوع  به جنس  توجه  با  و ب 
از  امراز  در  موثر  و شرایط  عوامل  دیگر  ولحاظ  کمیت 
جمله پایه مزایده 2۰۰/1۳2/۰۰۰ ریال معادل بیست 
اعالم  و  برآورد  تومان  و دویست  میلیون وسیزده هزار 

می گردد.م/الف 196۳
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رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت: هرچند 
رئیس جمهور فعلــی آمریکا حرف از جنگ 
نمی زند اما اطالعات متقنی وجود دارد که در 
یک سال گذشته تالش کرده تا ارتش امریکا 

را وادار به حمله نظامی به ایران کند.
بــه گزارش زمان به نقل ازمهر، سرلشــکر 
محمــد باقری رییس ســتاد کل نیروهای 
مســلح گفت : انقالب اسالمی یک انقالب 
مردمــی بــود و از روز اول هم مردم بودند 
که پای انقالب اسالمی ایستادند و در برابر 
مشکالت مقاومت کردند.وی ادامه داد: در 

سالهای گذشته بدون حضور مردم نمی شد از حوادث عبور کرد. در دفاع مقدس به دلیل حمایت 
همه کشورهای استکباری اگر حضور مردم نبود به شکست می انجامید اما مردم در قالب سربازی 
و حضور داوطلبانه در جبهه حضور یافتند و تعداد زیادی شهید و مجروح دادند. این وظیفه ماست 
که با خدمت رسانی پاسخی به تالش ها و مجاهدت های آنها بدهیم.سرلشکر باقری رسیدگی به 
ایثار گران را امری مهم دانست گفت: باید از زحمات رزمندگان قدردانی کرد. هرچند رئیس جمهور 
فعلی آمریکا حرف از جنگ نمی زند اما اطالعات متقنی وجود دارد که در یک سال گذشته تالش 
داشته ارتش امریکا را وادار به حمله نظامی به ایران کند. پس باید به دفاع از کشور اهمیت داد.وی 
گفت: اینکه حوادث آینده به چه سمت و سویی خواهد رفت به هیچ وجه قابل پیش بینی نیست؛ 
البته آنچه که در پیشــانی فشار دشمن علیه ملت ایران است، تحریم و مشکالت اقتصادی است.  
اما انواع و اقســام تهدیدات در مجموعه این سناریو می تواند وجود داشته باشد و اتفاق بیافتد.وی 
خاطرنشــان کرد: از این رو همه اقشار ملت ایران و در راس آن نیروهای مسلح به عنوان پشتوانه 
دفاع از نظام اسالمی و امنیت کشور باید آماده باشند.سرلشگر باقری گفت: عمده ترین کاری که 
در دوران دفاع مقدس انجام شــد، سازماندهی، آموزش و بکارگیری نیروهای مردمی بود. بخش 
زیادی از بدنه واحدهای رزمی نیروهای مسلح را مردم تشکیل می دادند، از این رو شهیدان زیادی 
تقدیم شد و امروز پیشکســوتان و ایثارگرانی داریم که نیاز به خدمت رسانی بیشتری دارند.وی 
افزود: بسیاری از کارکنان دولت، شرکت های دولتی و بخش های خصوصی نیز وارد نبرد شدند و 
جانانه جنگیدند و از نظام اسالمی دفاع کردند و بر ما است که وظیفه خود را در خدمت رسانی و 

انجام وظیفه به نحو احسن انجام دهیم.

وزیر کشــور در خصوص مهاجرت عظیم از 
استانهای دچار خشکسالی به استانهای مرکزی 

و شمالی کشور هشدار داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، عبدالرضا رحمانی 
فضلی در جلسه شورای اجتماعی کشور افزود: 
مســاله تهران را باید از نظر فرهنگی سیاسی 
اجتماعی و امنیتی بررسی کنیم. اگر برنامه ریزی 
صحیح نشود نمیدانیم در مواقع خاص تهران را 
چطور اداره کنیم. مواردی چون زلزله سیل و 
مســایل امنیتی. وی افزود: در نگاه بلندمدت 
شرایط امروز تهران ناشی از توسعه نامتوازن در 
7 دهه گذشته است. سرعت آسیب ها بیش از اقدامات مثبتی است که انجام شده. مهاجرت از شهرهای 
دچار خشکسالی به استانهای مرکزی و شمالی در حال افزایش است و دچار یک جابجایی و مهاجرت 
جمعیتی بزرگ خواهیم شد.وی ادامه داد: پیشنهاد می کنم گزارشی با آمارهای دقیق توسط سازمان های 
مرتبط با آسیب های اجتماعی تعیین شود، تقاضاها ارائه و سپس مشکالت برطرف شوند.وی با بیان اینکه 
در بحث اعتیاد جلسات متعددی برگزار شده است، گفت: همه مطالبی که در این جلسه مطرح شد، به 
نوعی با معضل اعتیاد در ارتباط بود،  قبال تصمیم گیری شده بود افراد معتادی که از شهرستان ها در تهران 
دستگیر می شوند توسط قوه قضائیه به شهرستان های خود برای درمان بازگردند.وی افزود: ما در حال 
حاضر گنجایش 8 هزار نفر برای بستری معتادان تهران را دراختیار داریم، وزارت بهداشت و بهزیستی باید 
در مسائل معتادان متجاهر ورود پیدا کنند و استاندار تهران همانطور که در گذشته پیگیر بودند، به بررسی 
مشکالت بپردازند. وی تصریح کرد: ما درمان افراد معتاد را پیگیری می کنیم و انجام خواهیم داد، ولی این 
افراد باید توسط خانواده و محل کار در جامعه پذیرش شوند، همچنین هر چه موضوعات اجتماعی تر شوند، 
راحت تر حل می شوند. تکدی گری و کودکان بی سرپرست از دیگر معضالتی هستند که نیازمند ساماندهی 
هر چه سریع تر هستند.وی درباره بافت های فرسوده و حواشی آن، گفت: این آسیب ها موضوعات متعددی 
را دربرمی گیرد و به نوعی حاشیه نشینی با دیگر معضالت اجتماعی در ارتباط است و همه دستگاه ها باید 
تالش خود را انجام دهند تا شرایط مناسب شود. وی اظهار داشت: ما سه ماه دیگر باید هفتمین گزارش 
خود را به مقام معظم رهبری ارائه دهیم، توقع ایشان این است که کار به نحو احسن انجام شود، همچنین 
ایشان توقع دارند حداقل 7۰ درصد تغییرات در بحث معضالت اجتماعی انجام شود. ما باید تمام تالش 

خود را انجام دهیم تا با تأمین زیرساخت ها در آسیب ها فائق آئیم. 

تالش ترامپ برای وادار کردن ارتش 
آمریکا به حمله نظامی به ایران

مهاجرت عظیم از شهرهای دچار 
خشکسالی به مرکز و شمال کشور

وزیر اطالعات گفت که وزارت اطالعات با ادمین کانال هایی از 
گروه های تلگرامی سیاسی درون نظام به صورت نرم افزانه و بر 
اساس رهنمود جذب حداکثری و دفع حداقلی برخورد کرده است.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، حجت االسالم سیدمحمود علوی 
در جلسه علنی دیروز مجلس و در پاسخ به سوال جواد کریمی 
قدوسی، احد آزادی خواه و حسینعلی حاجی دلیگانی در خصوص 
علت همکاری و حمایت از ادمین ها و گروه های تلگرامی فعال در 
هتک حرمت حریم خانواده ها، فساد اخالقی و اقدامات ضد امنیت 
ملی،  اظهار کرد: هر دستگاهی بر اساس نگاه و نظر کارشناسی 
رویکردها و راهبردهای حاکم بر سازمان خود رفتار می کند. وزارت 
اطالعات و دستگاه های امنیتی و اطالعاتی هم هر کدام بر اساس 
کارشناسی خود عمل می کنند و مثال در موضوع فضای مجازی 
مالحظات غیرکارشناسی را دخالت نمی دهند.وی اضافه کرد: از نظر 
کارشناسی وزارت اطالعات ده ها هزار کانال تلگرامی حکم واحدی 
ندارند، ما بر اساس منافع عالی نظام و امنیت ملی در مورد آنها 
رفتار می کنیم و تصمیم می گیریم.علوی ادامه داد: وزارت اطالعات 
بازنشر  یا  کرده  منتشر  دین  محتوای ضد  رسما  که  کانال هایی 

می کنند و توهین به خدا، انبیا و ائمه و قرآن را داشتند را شناسایی 
کرده و مدیران آنها را احضار کرده است و باز هم آنها را دسته بندی 
کرده؛ آنجایی که مدیران با هیجان کور و نادانسته دست به این کار 
زده اند آنها را ارشاد کرده و به آنها تذکر داده و بخش عظیمی را به 
دستگاه قضایی نکشانده است بلکه از آنها تعهد گرفته، کانال ها را 
مسدود کرده و آنها را تحت اشراف اطالعاتی قرار داده است.وزیر 
اطالعات ادامه داد: اما در مورد آن دسته که به نتیجه رسیدیم، 
سازمان یافته کار می کنند و با اتاق فکر عملیات ضد دین انجام 
می دهند و محتوا تولید می کنند یا باز نشر می کنند را شناسایی 
کردیم و آنها را به دستگاه قضایی واگذار کردیم که بحث آنها، اصل 
با بیان اینکه وزارت اطالعات با هزار  دین و مقدسات است.وی 
کانال و گروه تلگرامی که فعالیت ضد امنیتی و ضد انقالبی داشتند 
برخورد کرده، یادآور شد: در این بین کانال های مربوط به منافقین، 
سلطنت طلب ها،  تجزیه طلب ها و فرق نوظهور بودند که آنها را تحت 
اشراف اطالعاتی قرار دادیم و بر اساس امنیت ملی با آنها برخورد 
کردیم. همچنین ده ها هزار کانال با محتوای مستهجن، کودک آزاری 
و تروریستی را شناسایی کرده و با استفاده از همکاری مسئولین 

دستگاه های مختلف و وزارت اطالعات آنها را مسدود کردیم.علوی 
اضافه کرد: در مورد کانال هایی که جنبه ضدامنیتی و ضداخالقی 
نداشته و  به فعالیت جناحی می پرداختند ما مانند داوری که باید 
در مورد استقالل و پرسپولیس بی طرف باشد عمل کردیم.  اینها از 
گرایش های مختلف سیاسی درون نظام هستند و ما هم بر اساس 
اصول و خطوط قرمز نظام با آنها نرم افزارانه برخورد کردیم اگر هم 
مواردی مغایر منافع ملی بود به آنها تذکر و هشدار الزم را دادیم 
و سعی کردیم بر اساس رهنمود حکیمانه رهبری یعنی جذب 
حداکثری و دفع حداقلی با آنها برخورد کنیم چرا که این افراد در 
محدوده نظام و با کارکردی در چارچوب نظام تمایالت جناحی خود 
را دنبال می کردند.وزیر اطالعات در ادامه اظهار کرد: وزارت اطالعات 
قبل از اینکه با عوامل ایجاد ناامنی برخورد کند، برای ایجاد امنیت 
تالش می کند. این وزارتخانه امنیت رسانه ای را حق فعاالن رسانه ای 
می داند و معتقد است که همه اقشار باید احساس امنیت کنند، ما 
باید نیمه پر لیوان را ببینیم. بیش از 1۰۰ مورد اقدامات تروریستی 
از سوی این وزارتخانه خنثی شده و تنها یک بار رخنه اتفاق افتاده 

که این نشانگر قوت دستگاه امنیتی است.

وزیر اطالعات: امنیت رسانه ای را حق فعاالن رسانه ای می دانیم 
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رد فعالیت مدیران دوتابعیتی در پست های 
حساس کشورتوسط وزارت اطالعات

روابط عمومی وزارت اطالعات به اظهارات یک نماینده مجلس درباره مدیران 
دو تابعیتی اطالعیه ای صادر کرد.

به گزارش زمان به نقل از وزارت اطالعات، متن این اطالعیه به این شرح 
باره وزارت اطالعات درخصوص جلوگیری  است:علیرغم اعالم چندین 
از فعالیت مدیران با تابعیت مضاعف و انعکاس گسترده آن در رسانه های 
مکتوب و تصویری، متأسفانه هنوز این مسئله برای برخی افراد حل نشده و 
اخیراً یکی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی نیز در این باره گفته است: 
»۲۱0 دو تابعیتی شناسایی شده ؛هنوز در دولت مشغول فعالیت هستند«. وزارت 
اطالعات ضمن تقدیر از حساسیت پسندیده نمایندگان محترم مجلس شورای 
اسالمی و اهتمام آنان به مسئله افراد دارای تابعیت مضاعف اعالم می دارد: 
اقدامات سربازان گمنام امام زمان )عج( به جای احساسات، برپایه اطالعات 
است و برهمین اساس نسبت به شناسایی افراد دارای تابعیت مضاعف اقدام و 
از انتصاب افراد فاقد صالحیت در مناصب اداری و دولتی ممانعت کرده و می 
نماید.وزارت اطالعات از منتقدان این موضوع می خواهد تا مستندات خود 
را که مغایر گزارشات متقن وزیر اطالعات در کمیسیون سیاست خارجی و 
امنیت ملی مجلس است ، اعالم کنند.همچنین از این نماینده محترم مجلس که 
جزو غائبین جلسه اعضای کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس 
با وزیر اطالعات بوده است نیز می خواهد تا مستندات خود را مبنی بر 
ادعای اغماض وزارت اطالعات نسبت به جاسوسی افراد دو تابعیتی در تیم 
دیپلماسی و محیط زیست نیز ارائه کند.شایان ذکر است وزارت اطالعات با 
الهام از دستورات و تأکیدات امام راحل )ره ( و مقام معظم رهبری ) مدظله 
العالی ( به صورت  مستقل عمل می کند و فارغ از بازی های سیاسی ؛ دچار 
هیجانات و تسویه حساب های جناحی نمی شود و در شرایط حساس کنونی 
کشور ؛ اصرار برخی افراد بر اعالم و انتشار اطالعات غیر واقعی و ایجاد شبهه 

در افکار عمومی را با دقت مورد  توجه و رصد اطالعاتی قرار خواهد داد .

واشنگتن برای تضعیف ایران کمپین راه اندازی 
کرده است

با  واشنگتن  داد:  گزارش  آمریکایی  مقامات  از  نقل  به  رویترز  خبرگزاری 
راه اندازی یک کمپین به دنبال ایجاد ناآرامی در ایران و افزایش فشار بر این 

کشور از طریق سخنرانی ها و ارتباطات آنالین است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، مقامات آمریکایی مطلع از از موضوع می گویند 
که دولت ترامپ موج تهاجمی از سخنرانی ها و ارتباطات آنالین را برای ایجاد 
ناآرامی در ایران و فشار بر این کشور برای توقف فعالیت های هسته ای اش 
و حمایت از گروه هایی که واشنگتن آنها را تروریستی می داند، راه انداخته 
است.بیش از ۱0 مقام کنونی و پیشین آمریکایی تاکید دارند که این کمپین با 
حمایت مایک پمپئو وزیر امور خارجه و جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا 
آغاز شده و همگان با تالش های دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا برای 
اعمال فشار اقتصادی بر ایران از طریق بازگرداندن تحریم ها پیش می رود. این 
تالش ها از زمان اعالم خروج ترامپ از توافق هسته ای ۲0۱۵ در ماه مه شدت 
یافته است توافقی که منجر به محدودیت برنامه هسته ای ایران در ازای رفع 

تحریم های بین المللی علیه این کشور شد.

اعمال خشونت آمیز مصداق اقدام 
تروریستی است

اسالمی ضمن مشخص  نمایندگان مجلس شورای 
کردند:  تصویب  تروریستی  اقدامات  مصادیق  کردن 
هر گونه عمل خشونت آمیز مصداق اقدام تروریستی 

محسوب می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، نمایندگان در جلسه 
الیحه  ماده ۱  اسالمی  شورای  مجلس  دیروز  علنی 
با  را  تروریسم  مالی  تامین  با  مبارزه  قانون  اصالح 
۱۲9 رای موافق، ۵7 رای مخالف، 6 رای ممتنع از 
۲40 نماینده حاضر تصویب کردند.نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی تصویب کردند: تهیه یا جمع آوری 
وجوه یا اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی 
باشد یا نباشد یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی 
حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمک های مالی و 
پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و 
اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین 
اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط 
خود یا دیگری برای انجام اعمال زیر یا جهت ارائه به 
افراد تروریست یا سازمان های تروریستی، تأمین مالی 

تروریسم است و جرم محسوب می شود. 

آمریکا به دنبال قطع راه های ارتباطی 
میان ایران، سوریه و لبنان 

به  واکنش  در  عراق  حزب اهلل  رسمی  سخنگوی   
ادعای روزنامه کویتی در رابطه با احتمال حمله رژیم 
گفت:  عراق،   در  ایرانی  پایگاه های  به  صهیونیستی 
هرگونه حمله رژیم صهیونیستی به عراق حمله آمریکا 
خواهد بود. به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمد 
محیی، سخنگوی رسمی حزب اهلل عراق در واکنش به 
ادعای روزنامه الجریده کویت در رابطه با احتمال حمله 
رژیم صهیونیستی به عراق و پایگاه های ایرانی، گفت: 
حمالت اسرائیل به سوریه و عراق با توجه به هدف 
قرار دادن نیروهای مقاومت و الحشد الشعبی بعید نیست 
و این مساله مساله جدیدی نیست اما مساله جدید این 
است که اسرائیل می خواهد از برخی چارچوب ها عبور 
کند.وی افزود: ما این تحریکات را دور از سیاست های 
آمریکا نمی دانیم زیرا به دنبال سیطره بر مناطق مهم و 
حیاتی در عراق است. آمریکا می خواهد چیزی که از 
دست داده است را به طور مستقیم از طریق اسرائیل 
به دست بیاورد به همین دلیل آنها را تحریک می کند تا 
مقاومت، الحشد الشعبی و مناطق استراتژیک که راه های 
ارتباطی میان عراق و جمهوری اسالمی ایران تشکیل 

می دهند را مورد هدف قرار دهند.

خبرخبر

ادامه از صفحه 1
وی تصریح کرد: به نظر می رسد وارد مرحله جدیدی 
شده ایم که جوهره  آن این است که طرف مقابل 
تصور دارد با فشار اقتصادی می تواند خواسته نامعقول 
و سلطه طلبانه خود را بر ملت تحمیل کند و اینجاست 
که باید به آنها فهماند ملت ایران ملتی صبور و اهل 
و  کند  نمی  حراج  را  خود  عزت  اما  است  تعامل 
غیرت ملی آنها اجازه نمی دهد به دلیل خوی سلطه 
طلبانه آمریکا آینده خود را از نظر پیشرفت تکنولوژی 
نادیده بگیرد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام  
گفت: نکته مهم این است گرچه آنها تئوری فشار 
و ریاضت اقتصادی را برای ملت ما در نظر گرفته 
اند اما ملت ما می تواند با هوشیاری این دوران را به 
دوران بازسازی درونی اقتصاد ملی بدل کند.الریجانی 
گفت: ظرفیت های زیاد نیروی انسانی متخصص و 
زمینه های طبیعی جهش اقتصادی، با تکیه بر منابع 
گوناگون، فرصت طالیی در اختیار کشور قرار می دهد 
که اوالً احیای این منابع به دست نیروهای متخصص، 
ظرفیت های جدیدی برای اقتصاد ملی خلق می کند. 
ثانیاً توسعه کشور به جای بهره جستن از واردات 
محصوالت و تکنولوژی دیگران، با سرمایه ایرانی 
از جهت مادی و علمی سامان یابد تا وزارتخانه ها و 
شرکت های ایرانی فرصتی پیدا کنند که با همکاری 
از  دوره ای  دانش بنیان،  مؤسسات  و  دانشگاه ها 
شکوفایی علمی و تکنولوژیک را ایجاد نمایند.رئیس 
برخی  ثالثاً  داشت:  اظهار  اسالمی  شورای  مجلس 
اِشکاالت در مسیر توسعه کشور وجود داشت که 
دولت ها معموالً از کنار آن عبور می کردند و انباشت 
آنها باعث برخی نابسامانی ها گردید. نظیر مشکالت 
مربوط به صندوق های بازنشستگی، بانک ها، نقدینگی 

و ... که در این دوره فرصت رسیدگی جدی تر به این 
امور فراهم می شود.وی ادامه داد: نتیجه آنکه گرچه 
ایجاد فضای ریاضتی  به دنبال  ایران  دشمنان ملت 
در اقتصاد کشور هستند، اما ملت و همه بخش های 
حکومت می توانند این فضا را تبدیل به دوره بازسازی 
درونی اقتصاد ملی کنند.وی افزود: شما به خوبی به 
یاد دارید در دوره جنگ تحمیلی، تحریم های نظامی، 
ملت را مصمم نمود. در دوره ای مجبور بودیم با صبر 
و مقاومت سپری نماییم تا به ساخت انواع موشک ها 
بازدارندگی  قدرت  از  ایران  امروز  شویم.  مسلط 
دفاعی برخوردار است. مناقشه دشمنان دیگر تهدید 
جنگ علیه ملت ایران نیست؛ بلکه سخن از کاستن 
از برد موشک است.به گفته الریجانی، این قدرت 
بازدارندگی دفاعی نتیجه تالش های آن دوره بازسازی 
درونی بنیه ی دفاعی بود؛ به همین منوال دوره تمرکز 

بر حل مسائل درونی اقتصاد ملی، این رهاورد را در 
آینده خواهد داشت که پس از آن، دیگر آمریکا با ایران 
امروز مواجه نیست که با تهدید تحریم اقتصادی، 
قدرت زورگویی پیدا کند؛ با اقتصادی مقاوم، زاینده 
و مسلط بر تکنولوژی های مورد نیاز مواجه است.

وی تصریح کرد: الزمه توفیق در این دوره این است 
که اوالً تحلیل مشترک در کشور وجود داشته باشد و 
به جای تحلیل های سطحی سیاسی و خط بازی، به 
توسعه درونی کشور توجه شود. عالوه بر این، همه 
بسترهای توسعه درونی کشور از نظر ایجاد فضای 
توسعه علمی و تکنولوژیک برای جوانان فراهم شود 
و چون زمینه استفاده از امکانات بیرونی کمتر فراهم 
است، تکیه بخش های مختلف به طور طبیعی به سوی 
توانمندی های درونی سوق پیدا می کند و باید از این 
عالی هماهنگی  بهره جست.عضو شورای  فرصت 

اقتصادی قوای سه گانه تأکید کرد: چالش های مهم 
کشور با همکاری دولت و مجلس به سمت راه حل های 
علمی سوق پیدا می کند و به جای راه حل های زودگذر 
و شعاری، مشکالت با استفاده از آرای صاحبنظران به 
راه حل خواهد رسید.عضو شورای عالی امنیت ملی 
با اشاره به تصمیم نفرت انگیز رژیم صهیونیستی در 
روزهای گذشته گفت:حادثه نفرت انگیز پارلمان رژیم 
صهیونیستی در روزهای گذشته نشانگر آن است که 
آمریکا و رژیم صهیونیستی به هر دری برای وارد کردن 
نابسامانی امنیتی در منطقه می زنند. آمریکا و رژیم 
صهیونیستی که سال ها با توافقاتی نظیر اسلو ژست 
مصالحه برای فلسطینی ها را می گرفتند یک باره از الک 
حقوق بشری خود خارج شدند و خالف همه نظامات 
بین المللی تصمیمی کامال نژادپرستانه را در پارلمان 
رژیم صهیونیستی تصویب کردند که به فلسطینی ها 
حقی را در سرزمین آبا و اجدادی خود نمی دهند و 
آن را یک سرزمین یهودی با زبان عبری نامیدند.عضو 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه تاکید 
کرد: ظاهرا معامله فضاحت بار غرب که آقای ترامپ 
نوید آن را می داد رخ کریح خود را نشان داد. این 
تصمیم ناشیانه آغاز یکسری مناقشات در منطقه خواهد 
بود و حتی همپیمانان آمریکا نیز این اقدام را تقبیح 
کردند.وی تصریح کرد: ملت رشید فلسطین و ملت 
های منطقه اجازه نخواهند داد صهیونیست های پررو 
منطقه را مجددا دچار هرج و مرج کنند.وی ادامه داد: 
مجلس شورای اسالمی این اقدام نژادپرستانه را محکوم 
می کند و از مجامع بین المللی به ویژه بین المجالس 
اسالمی می خواهد هر چه سریع تر با تشکیل جلساتی 
در این زمینه برای مقابله با این اقدام یهودگرایانه اقدامات 

الزم را برای مقابله با این دسیسه گران انجام دهد.

الریجانی: دشمنان به دنبال ایجاد فضای ریاضتی اقتصادی هستند

ملت ایران عزت خود را حراج نمی کند 

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی 
شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان در نظر دارد موضوع : 

 )از محل اعتبارات داخلی( را پس از ارزیابی کیفی از طریق برگزاری مناقصه عمومی ) یک مرحله ای ( با شرایط مشروحه زیر به پیمانکار دارای صالحیت واگذار نماید.
1-تاریخ تحویل اسناد ارزیابی کیفی به مناقصه گران: از تاریخ 97/۵/2 تا تاریخ۶ /97/۵  در ساعات اداری 8 تا 13

2-تاریخ دریافت اسناد ارزیابی کیفی از مناقصه گران : حداکثر تا پایان ساعت اداری تاریخ 97/۵/13 می باشد.
کلیه مناقصه گران ملزم می باشند نسبت به تکمیل اسناد ارزیابی کیفی اقدام و در موعد مقرر به دبیرخانه این شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند. )خریداران اسناد 

ارزیابی کیفی در صورت کسب حد نصاب امتیاز ارزیابی کیفی می توانند در مناقصه شرکت نمایند(.
3-تاریخ اعالم نتایج ارزیابی کیفی 97/۵/20 می باشد.

4-تاریخ فروش اسناد مناقصه : از تاریخ 97/۵/21  تا تاریخ 97/۵/22  در ساعات اداری 8 تا 13
۵-مهلت تحویل پیشنهادها )پاکت های الف ، ب و ج ( : تا مورخ 97/۶/3 قبل از ساعت بازگشایی پاکات می باشد. به پیشنهادهایی که فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و 

پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۶-تاریخ بازگشایی پیشنهادها: ساعت 11 تاریخ 97/۶/3 می باشد.

7-محل فروش اسناد ارزیابی و مناقصه: بندرعباس – بلوار جمهوری اسالمی – جنب شهرک مسکونی زیتون – شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان – امور تدارکات
: مبلغ ۵00.000 ریال واریز به حساب جاری شماره 01021۶43۵7002 نزد بانک صادرات شعبه گلشهر به نام شرکت توزیع نیروی برق  8-قیمت فروش اسناد مناقصه 

هرمزگان. 9-به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می شود ، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
10- تضمین شرکت در مناقصه : می بایست به صورت یکی از موارد ضمانت نامه بانکی ، ضمانت نامه های صادر شده از سوی موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز الزم از 
سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، فیش واریز وجه نقد در وجه مناقصه گزار )شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان( .ونامه کسر از مطالبات تائید شده توسط امور 
مالی شرکت توزیع می باشد .به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی ترتیب اثر داده نخواهد شد. 11-مدت 

انجام : 12 ماه. 
12-هزینه دو نوبت چاپ آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.  13-سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند به شبکه اطالع رسانی معامالت توانیر به نشانی www.tavanir.org.ir  مراجعه و یا با شمااره تلفن 07۶33۵12344 
امور تدارکات تماس حاصل نمایند.

شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان

ردیف

1

2

3

4

5

موضوع

انجام خدمات مربوط به تست-بازرسی-شناسایی و جمع آوری انشعابات غیر مجاز و دستکاری لوازم اندازه 
گیری در محدوده مدیریت برق ناحیه یک بندرعباس و حاجی آباد

انجام خدمات مربوط به تست-بازرسی-شناسایی و جمع آوری انشعابات غیر مجاز و دستکاری لوازم اندازه 
گیری در محدوده مدیریت برق ناحیه دو-سه-چهاربندرعباس و رضوان

انجام خدمات مربوط به تست-بازرسی-شناسایی و جمع آوری انشعابات غیر مجاز و دستکاری لوازم اندازه 
گیری در محدوده مدیریت برق ناحیه رودان-میناب-جاسک-هشتبندی و سیریک

انجام خدمات مربوط به تست-بازرسی-شناسایی و جمع آوری انشعابات غیر مجاز و دستکاری لوازم اندازه 
گیری در محدوده مدیریت برق قشم

انجام خدمات مربوط به تست-بازرسی-شناسایی و جمع آوری انشعابات غیر مجاز و دستکاری لوازم اندازه 
گیری در محدوده مدیریت برق ناحیه بستک-بندرلنگه-چارک-خمیر-روئیدر و پارسیان

تضمین)ریال(

398255568

451704370

457551900

255198510

303748571

شماره مناقصه

97-43

97-44

97-45

97-46

97-47

آگهی دعوت مجمع عمومی 
تأسیس انجمن صنفی کارگری کارگران صنعت ساختمان شهرستان داالهو، 
اولین مجمع عمومی انجمن صنفی ساعت 8 روز شنبه مورخه 97/۵/13 در 
محل اداره کار شهرستان داالهو )مجمع صنفی کارگران( برگزار می شود؛ لذا 
از اینکه کارگران ساختمانی که در حیطه ساختمان مشغول به کار هستند و 
کارت مهارت دارند دعوت به عمل می آید در تاریخ 1397/4/24 در جلسه 

مذکور شرکت کنند. 
دستور جلسه:

1 – تصویب اساسنامه انجمن 
2 – انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره بازرس انجمن 

3 – انتخاب روزنامه کثیراالنتشار برای درجه آگهی های انجمن 
هیئت مؤسس: خلیل مرادپور، مجتبی بهاری، علیرضا محمدی

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه یک
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی

تعیین  قانون  اول موضوع  برابر رای شماره 1۳976۰۳۳1۰۰9۰۰۰5۳1مورخ 97/۳/9هیات 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک کرج -  ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه رضا حسینی 
با  بشماره شناسنامه 21۰6 کد ملی 5529466788 به صورت ششدانگ یک قطعه زمین 
بنای احداثی به مساحت 29۰ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 2۰49 فرعی از 154- 
اصلی واقع در حسن آباد که انتقال مساحت 266/5۰ مترمربع از مورد تقاضا طبق سند رسمی 
سند رسمی شماره 5۰582 مورخ 86/9/4 دفترخانه 42 کرج به خانم فاطمه رضاحسینی از 
مالک رسمی ذیل ثبت صفحه 175 دفتر 1254 و مساحت 2۳/5۰ مترمربع از مورد تقاضا 
برابر قولنامه عادی توسط آقای محمدرضا کریمی فر مالک رسمی ذیل ثبت صفحه 485 دفتر 
125۳ به متقاضی منتقل شده است و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده 
)توضیحا خانم فاطمه رضاحسینی مالک مشاعی مساحت 266/5۰ مترمربع می باشد( محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.  97/11۰87/ف م/الف 
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/4/17 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/5/1

 عباسعلی شوش پاشا رئیس ثبت اسناد و امالک 

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه یک
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره 1۳976۰۳۳1۰۰9۰۰۰549مورخ 97/۳/12هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج -  ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
سید عباس سجادی الهاشم بشماره شناسنامه ۳1 کد ملی 16۳947۰557 به صورت 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 25۰ مترمربع مفروز و مجزی 
انتقال مساحت  آباد که  از 154- اصلی واقع در حسن  از پالک 2۰48 فرعی  شده 
76/55 مترمربع از مورد تقاضا طبق سند رسمی ) سند رسمی شماره 91۰19 مورخ 
92/۳/7 دفترخانه ۳2 کرج به آقای سید عباس سجادی الهاشم از مالک رسمی ذیل 
ثبت صفحه 1۳4 دفتر 1257 و مساحت 76/55 مترمربع از مورد تقاضا برابر قولنامه 
عادی توسط آقای فاضل پارسای مالک رسمی ذیل ثبت صفحه 74 دفتر 1258 و 
آقای مجتبی  از طرف  عادی  قولنامه  برابر  تقاضا  مورد  از  مترمربع  مساحت 2۰/5۰ 
حسینی مزلقانی مالک رسمی ذیل ثبت صفحه 15۳ دفتر 1255 و مساحت 76/55 
مترمربع از مورد تقاضا برابر قولنامه عادی توسط آقای رمضانعلی و منصور و زهره و 
سامع و سامان همگی خدابخشی و مرضیه میرالی و برگل احمدوند و راحله فاضلی و 
غالمرضا افضلی مالک رسمی ذیل ثبت صفحه 5۰7 دفتر 125۳ به متقاضی منتقل 
شده است و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده )توضیحا سید عباس 
سجادی الهاشم مالک مشاعی به مساحت 76/55 مترمربع می-باشد( محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  97/11۰76/ف م/الف 
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/4/17 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/5/1

 عباسعلی شوش پاشا رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی ابالغ
خواهان آقای مهدی نیلی دادخواستی به طرفیت خوانده خانم فاطمه جودکی زاده به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کالسه 97۰99887529۰۰226 شعبه نهم شورای حل اختالف شهرستان سنندج 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1۳97/۰6/1۰ ساعت 16:15 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  کامل خود  نشانی  اعالم  و ضمن  مراجعه  دادگاه  دفتر  به  آگهی 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
م الف:6231 مسئول دفتر شعبه نهم شور ای حل اختالف شهرستان سنندج

آگهی ابالغ نظریه کارشناس
کالسه پرونده 96۰99866۳12۰۰4۰5 خواهان : موبد سوری فرزند اسد علی –خوانده : سعید سلیمانی فرزند 

محمد رضا –خواسته : مطالبه خسارت 
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه عمومی شهرستان پلدختر نموده که جهت رسیدگی به شعبه یک شورای 
حل اختالف شهر پلدختر ارجاع گردیده نظر کارشناسی واصل گردیده که بعلت مجهول المکان بودن خوانده 
به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 7۳قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت هفت روز به دفتر شورا مراجعه و 

ضمن اعالم نشانی کامل خود و مالحظه نظریه کارشناسی و اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا حاضر شود . 
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف شهر پلدختر –مهرشاد حیدروند. 

آگهی اصالحیه
اختالف  حل  شورای  منتشره  چهارشنبه6تیر97شماره۳789آگهی  درمورخه 
میلیون  هشت  که  قیدگردیده  ریال  میلیون  اشتباهاهشت  شعبه۳۰سعیدکاکائی 

تومان صحیح می باشدبدینوسیله اصالح می گردد.

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

علی پور اشتری  فرزند علی اکبر 
خواهان آقای/ خانم  حمید صمد بین  فرزند  قاسم   دادخواستی 
اشتری  پور  علی  رضا  حمید  /خانم   آقای  خوانده  طرفیت  به 
 ( مالی(   ( داد  قرار  فسخ  تایید  خواسته   به   اکبر  علی  فرزند 
 ۱۵776000 به  موقوم  قرارداد(  فسخ  تنفیذ   به  حکم  صدور 
پرونده کالسه  به شماره  و  ارجاع  این شعبه  به  که  ریال مطرح 
97099830۵7300440شعبه اول دادگاه عمومی بخش چهارباغ 
که  ۱0:00تعیین  97/6/4ساعت  مورخ  رسیدگی  وقت  و  ثبت 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست 
در  رسیدگی  فوق جهت  مقرر  دروقت  و  دریافت  را  و ضمائم 

دادگاه حاضر گردد.تاریخ انتشار:97/۵/۱
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه اول دادگاه عمومی بخش چهارباغ  

مرتضی رستمی 

شرکت توزیع نیروی برق 
هرمزگان

 نوبت اول

معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور 
با بیان اینکه بیش از ۱۱ میلیون نفر از جمعیت کشور در حاشیه شهرها 
بسیار  بافت  کشور  در  حاشیه نشین  بافت  گفت:  کرده اند،  رسوب 
پیچیده ای است و مسائل فرهنگی، اقتصادی و سیاسی خاصی را با 

دگرگونی های فراوان در این مناطق شاهد هستیم.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سعید نمکی اظهار کرد: بحث حاشیه 
شهرها یکی از بحث های جدی کشور است و در حال حاضر بیش 
از ۱۱ میلیون نفر از جمعیت کشور در حاشیه شهرها رسوب کرده اند.
وی افزود: این رسوب جمعیتی به دالیل مختلف از جمله خشکسالی، 
مشکالت معیشتی مردم و سختی سکونت در مراکز شهرها در طول 

سال ها اتفاق افتاده است. بافت حاشیه نشین در کشور بافت بسیار 
پیچیده ای است و مسائل فرهنگی، اقتصادی و سیاسی خاصی را با 
دگرگونی های فراوان در این مناطق شاهد هستیم.وی تصریح کرد: 
اصال نمی توان گفت که حاشیه شهر اهواز با حاشیه شهر مشهد یا 
کرج قابل مقایسه است زیرا هرکدام جمعیت های متفاوت با مشکالت 
متفاوت دارند و در طول سال ها در این مناطق رسوب کرده اند.نمکی 
ادامه داد: این رسوب جمعیتی در حاشیه شهرها پیش از انقالب و 
پس از آن شکل گرفته است اما دولت آقای روحانی مصمم است 
بحث حاشیه نشینی در کشور را ساماندهی کند.وی افزود:  دولت آقای 
روحانی مصمم است سکونتگاه های غیرمجاز در حاشیه شهرها را 

به جای مناطقی که خدمات زیربنایی شهری دارند، جایگزین کند.
نمکی با بیان اینکه یک حاشیه نشین باید احساس شهروندی داشته 
باشد، گفت: اینکه یک حاشیه نشین احساس شهروندی داشته باشد به 
ضوابطی نیاز دارد و دولت درصدد است تا ضوابط مورد نظر در این 

زمینه را برای مردم فراهم کند.

رسوب بیش از 11 میلیون نفر از جمعیت کشور در حاشیه شهرها
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برگزاری سومین جشنواره سراسری آواها و نواهای 
رضوی در اسالمشهر   

نوری- اسالمشهر: همزمان با ایام دهه کرامت و میالد باسعادت امام 
رضا )ع(، سومین جشنواره سراسری آواها و نواهای رضوی با حضور 
۵ گروه برگزیده موسیقی داخلی و یک گروه برگزیده بین المللی روز 
جمعه  ۲9 تیر ماه با استقبال گسترده اهالی فرهنگ و هنر، مسئوالن و 
دست اندرکاران شهرستان اسالمشهر در سالن اجتماعات اداره فرهنگ 

و ارشاد اسالمی برگزار شد.  
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسالمشهر، 
در ابتدای این مراسم سید حسن حسینی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی ضمن خوش آمدگویی و خیرمقدم و تبریک دهه کرامت، 
میالد مسعود امام رضا)ع( و حضرت معصومه )س( به میهمانان و 
هنرمندان حاضر در مراسم، از استقبال و حضور پرشور عالقمندان 
در مراسم فوق تقدیر و تشکر نمود و سپس در ادامه افزود: بسیار 
مشعوف و خرسندیم که امسال و امروز برای دومین بار در خدمت 
شما بزرگواران هستیم در جشنواره آواها و نواهای رضوی که از جمله 
برنامه های شانزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا )ع( است.  رئیس 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان اسالمشهر افزود: همانطور که 
مطلع هستید سال گذشته با لطف و عنایت پروردگار و حمایت بی 
دریغ دوستداران فرهنگ و هنر برنامه ای بی نظیر و باشکوه بعد از 
سالها توقف اجرای موسیقی زنده در سطح شهرستان برگزار شد که 
خود انگیزه ای مضاعف را برای دست اندرکاران فراهم ساخت تا 
امسال نیز میزبانی این جشنواره را در این شهرستان برعهده بگیرند. از 
سال گذشته تا کنون شاهد اتفاقات و رویدادهای بسیار مثبت و امید 
بخشی در سطح شهرستان در زمینه موسیقی بودیم از جمله: برگزاری 
کنسرت موسیقی سنتی در شهریور ماه 96 توسط گروه بانوان که در 
همین سالن برپا شد، برگزاری چند کنسرت توسط مؤسسات فرهنگی 
– هنری شهرستان و برگزاری کنسرت موسیقی مشق عشق در اسفند 
ماه 96. وی در ادامه افزود: در ماه آینده روز ۲4 مرداد ساعت ۲0 
در سینما فجر نیز کنسرت گروه موسیقی سوچال وابسته به انجمن 
موسیقی شهرستان در سینما فجر برگزار می شود.  در پایان الزم می 
دانم از حمایت همه دوستان که دلسوزانه در این مسیر همگام و همراه 
ما بودند، همکاران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران که 
برنامه ریزی و تدارک گروهها را برعهده داشته و زحمات فراوانی را 
متحمل شده اند قدر دانی نمایم. در سطح شهرستان نیز الزم است از 
حمایت های شورای اسالمی اسالمشهر، شهرداری، فرمانداری، نیروی 
انتظامی ، اداره برق و دیگر نهادها و ارگانها که ما را در برپایی این 
جشنواره یاری کرده اند سپاسگزاری نمایم و نیز از همکاران عزیز و 
محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان که بی دریغ و با تمام 
توان و وجود تالش مضاعفی را برای برپایی این مراسم مبذول داشتند 

تشکر می نمایم. 
یادآور می شود: پخش کلیپ هایی در مدح امام رضا )ع(، مراسم تقدیر 
و تجلیل از سرپرستان گروههای حاضر در مراسم و نی نوازی مسئول 

انجمن موسیقی شهرستان از دیگر بخشهای این جشنواره بود. 

 برگزاری چهارمین 
همایش بین المللی ایمپلنت های 

دندانی در اصفهان

بین  همایش  چهارمین  امینی هرندی-اصفهان: 
المللی » ایمپلنت های دندانی « با هدف ارائه آخرین 
مرداد  زمینه  این  در  ها  تکنولوژی  و  دستاوردها 
امسال در اصفهان برگزار می شود. رئیس دانشکده 
روز  اصفهان  پزشکی  علوم  دانشگاه  دندانپزشکی 
چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: این همایش با 
تمرکز بر روش های نوین در درمان ایمپلنت، تشخیص 
و درمان در کامپلیکیشن های ایمپلنت، اخالق مداری 
در درمان ایمپلنت های دندانی و دندانپزشکی مبتنی بر 
دیجیتال، زیبایی در درمان ایمپلنت سوم تا پنجم مرداد 

ماه امسال برگزار می شود.
همایش  این  کرد:  تاکید  خادمی  عباسعلی  دکتر 
ظرفیت های جدیدی را برای توسعه پژوهش های 
چالش  و  مسائل  حل  راهکارهای  ارائه  و  بنیادین 
های فرآروی دندانپزشکان و متخصصین ایجاد می 
عالوه  همایش  این  برگزاری  برای  افزود:  وی  کند. 
برنخبگان و متخصصان ایرانی، از پژوهشگران با تجربه 
ازکشورهای آمریکا، کانادا، اروپا و استرالیا دعوت بعمل 

آمده است. 
همچنین دبیر اجرایی چهارهمین همایش بین المللی 
همت  به  همایش  این  گفت:  دندانی  های  ایمپلنت 
اساتید، پژوهشگران و نخبگان متخصص گروه های 
جراحی دهان، فک و صورت، پروتزهای دندانی، پریو 
و رادیولوژی دهان و فک و صورت برگزار خواهد شد. 
دکتر جابر یقینی افزود: برگزاری یک نشست علمی 
صمیمی برای تبادل آخرین دستاوردها و تکنولوژی ها 
در زمینه درمان ایمپلنت های دندانی، هدف از برگزاری 
این همایش است.  وی افزود: نمایشگاهی از آخرین 
درمان  درزمینه  تکنولوژی  و  دارویی  دستاوردهای 
ایمپلنت های دندانی و سایر تجهیزات دندانپزشکی در 

کنار این همایش برپا خواهد شد.
دبیر علمی همایش یاد شده نیز گفت : 1۰ کارگاه 
همزمان با برپایی همایش برگزار و 18 مقاله به شکل 
پوستر و۳۰ مقاله به صورت سخنرانی ارائه می شود. 
دکتر احمد مقاره عابد گفت: پنل های ارائه شده در این 
همایش برای اولین بار بصورت سوال و جواب برگزار 
خواهد شد. چهارمین همایش بین المللی ایمپلنت های 
دندانی در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان با حضور حدود یکهزار و 5۰۰ تن از متخصصان 
رشته های مختلف دندانپزشکی و ایمپلنت در تاریخ ۳ 

تا 5 مرداد 1۳97  برگزار می شود.

خبرخبر

منکویی- گیالن؛ سید محسن حسینی رئیس 
هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیالن با تشریح 
درصد   99/9 داشت:  اظهار  استان  آب  سیمای 
جمعیت استان تحت پوشش خدمات آب شهری 
دارد  آبفای گیالن تالش  و مجموعه  باشند  می 
مشترکین این حوزه را به 99/98 درصد افزایش 

دهد.
با بیان اینکه در شهرهای مختلف جمعیت  وی 
متفاوت  فاضالب  و  آب  خدمات  پوشش  تحت 
آبرسانی  طرحهای  اجرای  برای  افزود:  است 
نیرو  وزارت  که  است  نیاز  مورد  زیرساختهایی 
برای استان گیالن 8 طرح آبرسانی را پیش بینی 
فاضالب  و  آب  5 طرح شرکت  مجری  و  نموده 
اجرا  ای  منطقه  آب  مشارکت  با  نیز  طرح   ۳ و 

خواهد شد.
اینکه  بر  تأکید  با  گیالن  آبفای  مدیرعامل 
مجموعه طرحهای آبرسانی موجب ارتقاء کیفیت 
شدنی  محدود  کیفیت  افزود:  شد  خواهد  آب 
استان  آب  کیفیت  در  استانداردها  و  نیست 
آن  بر  نیز  بهداشت  مرکز  و  است  شده  رعایت 

نظارت دارد.
آبرسانی  پروژه  اول  فاز  در  افزود:  ادامه  در  وی 
محله  دوران  آب  شبکه  توسعه  و  چابکسر  شهر 
 1۰ ریال حدود  میلیارد   17 بر  بالغ  اعتباری  با 
کیلومتر لوله گذاری شده است و تالش داریم با 

همت جمعی فاز اول این پروژه همزمان با دهه 
مبارک فجر مورد بهره برداری قرار گیرد که آب 

شرب 1۰۰۰ خانوار را تأمین خواهد نمود.
 مهندس حسینی آب را یکی از مولفه های اصلی 
کاالیی  آب  کرد:  خاطرنشان  و  دانست  توسعه 
است که دولت در بخش خانگی برای آن یارانه 
موجب  پروژه  این  از  برداری  بهره  و  پردازد  می 
گردشگری  توسعه  و  بهداشت  رفاه،  افزایش 
گیالن  آبفای  مدیرعامل  شد.  خواهد  منطقه 
همچنین یادآور شد: علیرغم پرباران بودن استان 
است  میلیمتر   11۰۰ بارندگی  متوسط  گیالن، 

نسبت  باید  آبی  منابع  محدودیت  به  توجه  با  و 
اقدام نمود و صرفه  به مدیریت مصرف و تقاضا 
فرد  زندگی هر  برنامه  جویی در مصرف آب در 
قرار گیرد. وی با معرفی کمپین من مراقب آبم 
تصریح کرد: این کمپین توسط آبفای گیالن راه 
برنامه  و  جویی  راهکارهای صرفه  و  شد  اندازی 
های آموزشی در آن به اشتراک گذاشته خواهد 
طریق  از  گیالنی  شهروندان  همچنین  و  شد 
از  توانند  می  ساعته   24 بصورت   122 سامانه 

خدمات آب و فاضالب بهره مند شوند.
شریف  مردم  نماینده  عباسی  دکتر  سپس 

اینکه  به  اشاره  با  املش  و  رودسر  شهرستانهای 
عظیم  پروژه  این  جوابگوی  استانی  اعتبارات 
به  انقالب  پیروزی  از  بعد  افزود:  بود  نخواهد 
همت  با  و  شد  آبرسانی  روستاها  از  بسیاری 
مسئولین و تالش جمعی آبرسانی به این منطقه 
این  اجرای  تسریع در  انجام خواهد شد که  نیز 
انتظار  پروژه و بهره برداری فاز به فاز آن مورد 
برخی  در  آب  شرایط  اینکه  بیان  با  وی  است. 
استانها بحرانی است اظهار داشت: در شمال کم 
آبی وجود دارد ولی با بی آبی مواجه نیستیم و 
روستاها  از  بخشی  در  آبی  تنش  شرایط سخت 
این  مشکالت  رفع  در  همه  که  شود  می  دیده 

حوزه مجدانه پیگیر میباشیم.
در ادامه دکتر وارسته فرماندار شهرستان رودسر 
از مسائل جدی روز دانست  را یکی  مسئله آب 
و گفت: باید طرح جامعی درخصوص منابع آب 
آب  لیتر  یک  از هدررفت حتی  و  باشیم  داشته 

جلوگیری نمائیم. 
ضرورت  بر  تأکید  با  رودسر  شهرستان  فرماندار 
مدیریت  برای  داشت:  اظهار  مصرف  مدیریت 
امیدواریم  و  داشت  همگانی  تالش  باید  مصرف 
با پیگیریهای صورت گرفته و اهتمام ویژه، پروژه 
به گونه ای مدیریت شود که همزمان با سالگرد 
اول آن  فاز  برداری  بهره  انقالب، شاهد  پیروزی 

باشیم.

آئین کلنگ زنی پروژه تکمیل خطوط آبرسانی چابکسر و توسعه شبکه دوران محله 

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت اسناد و امالک ایالم
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1397
استناد ماده 59  به  قانون ثبت و  به دستور ماده 12  بنا 
آئیین نامه اشخاص که در سه ماهه چهارم سال 1۳97 
ثبت  درخواست  و  چوار  نه  و  ایالم  یک  قطعه  در  واقع 

نمودند به شرح ذیل آگهی می شود:
یک  ششدانگ  محمد  فرزند  اخالقی  هوشنگ  1-آقای 
قطعه زمین پالک 824/4 اصلی واقع در ایالم – چهار راه 

عبدالهی خیابان شهید رمضان محمدی.
2- آقای رضا حسین اقبالی فرزند نقدی بیگ ششدانگ 
بلوار   – ایالم  در  واقع  اصلی   1125/48 پالک  یکبابخانه 

فارابی کوچه فارابی یک
۳- آقای مظفر رشید نژاد فرزند پیره ششدانگ یکبابخانه 
مدرس  بلوار   – ایالم  در  واقع  اصلی   1126/44۳ پالک 

کوچه شهید کریم زارعی.
یک  ششدانگ  مرادعلی  فرزند  پرویشی  فاطمه  خانم   -4
 – ایالم  در  واقع  اصلی   1127/۳74 پالک  زمین  قطعه 

خیابان بالل حبشی
ششدانگ  ولی  شاه  فرزند  یعقوبی  محمد  علی  آقای   -5
 – ایالم  در  واقع  اصلی   1144/۳29 پالک  یکبابخانه 

چالیمار خیابان میالد 5
مقدار  به  نسبت  خسرو  فرزند  بستام  اسماعیل  6-آقای 
یکبابخانه پالک  از ششدانگ  از 21 سهم مشاع  5 سهم 
ایالم- چالیمار پشت جایگاه  در  واقع  اصلی   1215/741

گاز حسینی.
7- آقای نبی اله قریشی زاد فرزند عبدالحسین نسبت به 
یکبابخانه  از ششدانگ  از 21 سهم مشاع  مقدار 5 سهم 
پالک 1215/742 اصلی واقع در ایالم- چالیمار -خیابان 

ایثار کوچه بهشت.
به  نسبت  عزیزبگ  فرزند  اسدی  هادی  محمد  آقای   -8
یکبابخانه  از ششدانگ  از 21 سهم مشاع  مقدار 5 سهم 
میالد  میدان  ایالم-  در  واقع  اصلی   1215/74۳ پالک 

پشت مجتمع مسکونی میالد.
9- خانم طیبه لطفی کار فرزند علی ششدانگ یک قطعه 
زمین پالک 125۰/8۳ اصلی واقع در ایالم- بلوار شهید 

بهشتی باالتر از تانکر سازی درخشنده.
1۰- خانم طیبه لطفی کار فرزند علی ششدانگ یک قطعه 
زمین پالک 125۰/84 اصلی واقع در ایالم- بلوار شهید 

بهشتی باالتر از تانکر سازی درخشنده.
11- آقای عارف لطفی کار فرزند علی ششدانگ یک قطعه 
زمین پالک 125۰/85 اصلی واقع در ایالم- بلوار شهید 

بهشتی باالتر از تانکر سازی درخشنده.
یک  ششدانگ  علی  فرزند  کار  لطفی  فریده  خانم   -12
بلوار  ایالم-  واقع در  اصلی  قطعه زمین پالک 125۰/86 

شهید بهشتی باالتر از تانکر سازی درخشنده.
یک  ششدانگ  علی  فرزند  کار  لطفی  زینب  خانم   -1۳
بلوار  ایالم-  قطعه زمین پالک 125۰/87 اصلی واقع در 

شهید بهشتی باالتر از تانکر سازی درخشنده.
14- آقای محمد صادق لطفی کار فرزند جعفر ششدانگ 
ایالم-  در  واقع  اصلی  پالک 125۰/88  زمین  قطعه  یک 

بلوار شهید بهشتی باالتر از تانکر سازی درخشنده.
15- آقای محمد رضا حیاتی فرزند سعداله ششدانگ یک 
بلوار  ایالم-  قطعه زمین پالک 125۰/89 اصلی واقع در 

شهید بهشتی باالتر از تانکر سازی درخشنده.
16- آقای چراغعلی لطفی کار فرزند علیداد ششدانگ یک 
بلوار  ایالم-  قطعه زمین پالک 125۰/9۰ اصلی واقع در 

شهید بهشتی باالتر از تانکر سازی درخشنده.
17- آقای چراغعلی لطفی کار فرزند علیداد ششدانگ یک 
بلوار  ایالم-  قطعه زمین پالک 125۰/91 اصلی واقع در 

شهید بهشتی باالتر از تانکر سازی درخشنده.
18- آقای عبدالعلی لطفی کار فرزند علیداد ششدانگ یک 
بلوار  ایالم-  قطعه زمین پالک 125۰/92 اصلی واقع در 

شهید بهشتی باالتر از تانکر سازی درخشنده.
سعید  همه  فرزند  وندی  احمد  صادقی  یاسر  آقای   -19
ششدانگ یک قطعه زمین پالک 125۰/9۳ اصلی واقع در 
ایالم- بلوار شهید بهشتی باالتر از تانکر سازی درخشنده.

2۰- آقای فرشاد لطفی کار فرزند گنجعلی ششدانگ یک 
بلوار  ایالم-  قطعه زمین پالک 125۰/95 اصلی واقع در 

شهید بهشتی باالتر از تانکر سازی درخشنده.
21- آقای فرشاد لطفی کار فرزند گنجعلی ششدانگ یک 
بلوار  ایالم-  واقع در  اصلی  قطعه زمین پالک 125۰/96 

شهید بهشتی باالتر از تانکر سازی درخشنده.
یک  ششدانگ  نجف  فرزند  پاکزاد  معصومه  خانم   -22
بلوار  ایالم-  قطعه زمین پالک 125۰/97 اصلی واقع در 

شهید بهشتی باالتر از تانکر سازی درخشنده.
2۳- آقای نوربخش محمدی فرزند حیدر ششدانگ یک 
بلوار  ایالم-  قطعه زمین پالک 125۰/98 اصلی واقع در 

شهید بهشتی باالتر از تانکر سازی درخشنده.
24- آقای عبدالمهدی رسولی فرزند صید عباس نسبت 
یکبابخانه  از 1176 سهم ششدانگ  به مقدار ۳۰7 سهم 
ساختمان پالک 1254/579 اصلی واقع در ایالم- خیابان 

شهروند – کوچه نسیم.
25- آقای علی شکری فرزند ستار نسبت به مقدار ۳۰7 
پالک  ساختمان  یکباب  ششدانگ  سهم   1176 از  سهم 
1254/588 اصلی واقع در ایالم- بلوار خرم رودی روبروی 

مجتمع دانگاه علوم پزشکی.
26- آقای صید نظر پور حسن فرزند صید مراد نسبت به 
فرزند صید مرداد  پورحسن  اکبر  اقای  و  دانگ مشاع  دو 
نسبت به دو دانگ مشاع و خانم نظیره پور حسن فرزند 
صید مراد نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
محمد  شهید  خیابان  در  واقع  اصلی   1266/148 پالک 

نادری- کوچه کمیل
به  نسبت  مراد  صید  فرزند  حسن  پور  جمال  27-آقای 
سه دانگ مشاع و اقای جلیل پورحسن فرزند صید مرداد 
نسبت به سه دانگ مشاع جمعا ششدانگ یک قطعه زمین 
نادری-  شهید  خیابان  در  واقع  اصلی   1266/149 پالک 

کوچه کمیل
28- آقای محمد حسین قربانی فرزند کامران ششدانگ 
یکبابخانه پالک 1257/26۳ اصلی واقع در ایالم خیابان 

شهروند پشت نهالستان شهرداری.
به  نسبت  فرزند علی حیدر  زاده  29-آقای سعید مهدی 
پالک  یکبابخانه  ششدانگ  سهم   ۳۰ از  سهم   14 مقدار 
رودی  خرم  بلوار   – ایالم  در  واقع  اصلی   1287/۳88

خیابان شهید چمران.
۳۰- آقای رحیم بادپا فرزند ابراهیم نسبت به مقدار 14 
سهم از ۳۰ سهم ششدانگ یکبابخانه پالک 1287-۳91 
اصلی واقع در ایالم- محله نام دنان خیابان شهید کرم پور.

نژاد فرزند محمد ششدانگ یک  ۳1- خانم شیرین علی 
قطعه زمین پالک 1۳1۰/65 اصلی واقع در ایالم ابتدای 

بلوار اصناف.
نژاد فرزند محمد ششدانگ یک  ۳2- خانم شیرین علی 
قطعه زمین پالک 1۳1۰/66 اصلی واقع در ایالم ابتدای 

بلوار اصناف.

پور فرزند محمد ششدانگ یک  آزادی  آقای جلیل   -۳۳
قطعه زمین پالک 14۰5/2/294 اصلی واقع در ایالم – 

نوروز آباد خیابان شهدای رضا پسند.
۳4- آقای حمید رضا حبیبی فرزند عسگر ششدانگ یک 
قطعه زمین پالک 1421/14 اصلی در ایالم- میدان نبوت 

خیابان شهدای چالسرا.
۳5- آقای عزت اله آقایی فرزند قنبربیگ نسبت به مقدار 
سه دانگ مشاع از ششدانگ و آقایان جالل و مهراب نوری 
ها  خانم  و  سهم   14 از  سهم  دو  به  نسبت  هرکدام  نژاد 

سهیال و فرزانه و طاهر نوری نژاد.
فرزندان علی پاشا هرکدام نسبت به یک سهم از 14 سهم 
ششدانگ یک قطعه زمین پالک 1464/۳9 اصلی واقع در 

ایالم – کانون کارآموزی.
۳6- خانم سلطنت ناصری فرزند نیاز ششدانگ یکبابخانه 
خیابان  انتهای  ایالم-  در  واقع  اصلی   1465/168 پالک 

فنی و حرفه ای روبروی آپارتمانها سپاه.
۳7- آقای مختار مهرجو فرزند علی نسبت به مقدار 441 
سهم مشاع از66۰ سهم مشاع ششدانگ یکبابخانه پالک 
بلوار شهدای چالسرا-   – ایالم  147۰/21 اصلی واقع در 

پایین تر از ساختمان شرکت نفت.
به  نسبت  علی  مهر  فرزند  مرادی  اله  صغری  خانم   -۳8
از ششدانگ  مشاع  سهم  از66۰  مشاع  سهم   441 مقدار 
یکبابخانه پالک 147۰/22 اصلی واقع در ایالم – میدان 

نبوت کوچه جنب شایسته بار
به  نسبت  جان  علی  فرزند  محمدزاده  مجید  آقای   -۳9
مقدار 2 سهم مشاع از6 سهم ششدانگ یکبابخانه پالک 
1474/69 اصلی واقع در ایالم – میدان امام حسین- بلوار 

نبوت- کوچه عقیل.
به  4۰- آقای محمدرضا شکر خانی فرزند محمد نسبت 
مقدار سه سهم مشاع از 6 سهم ششدانگ یکبابخانه پالک 
1475/4۳ اصلی واقع در ایالم – محله پیج اشوری کوچه 

ثاراله.
ششدانگ  آقاجان  فرزند  مرادی  علیرضا  آقای   -41
ایالم  در  واقع  اصلی   1478/14 پالک  زمین  قطعه  یک 
کمربندی میدان نبوت به طرف میدان امام حسین- محله 

پیچ اشوری.
ششدانگ  آقاجان  فرزند  مرادی  مسعود  آقای   -42
یکبابخانه پالک 1478/15 اصلی واقع در ایالم کمربندی 
پیچ  )محله  حسین  امام  میدان  طرف  به  نبوت  میدان 

اشوری( 
ششدانگ  عبدالنور  فرزند  حیدری  اله  روح  آقای   -4۳
یکبابخانه پالک 15۰۰/176 اصلی واقع در ایالم – بلوار 

جنوبی امام- پشت همیاری شهرداری.
ششدانگ  احمد  فرزند  خدادادی  عبداله  آقای   -44
بانبرز  یکبابخانه پالک 1546/299 اصلی واقع در ایالم- 

پشت تیرچه بلوک پارسا.
ششدانگ  محمدعلی  فرزند  زاده  هادی  علی  آقای   -45
بلوار  ایالم-  در  واقع  اصلی   1656/149 پالک  یکبابخانه 

عدالت کوچه عدل 7
46- آقای الوان حشمتی زاده فرزند علی نسبت به مقدار 
14 سهم مشاع از 77 سهم مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
فتح  خیابان   – ایالم  در  واقع  اصلی   1671/426 پالک 

المبین کوچه شهید عباس جمشیدی پور.
47- آقای رمضان لطفی فرزند بارانی نسبت به مقدار 14 
سهم مشاع از 77 سهم مشاع از ششدانگ یکبابخانه پالک 
1671/427 اصلی واقع در ایالم – خیابان انقالب خاتمیه 

کوچه شهید کاظمی.
48- آقای قاسم لطفی فرزند بارانی نسبت به مقدار 14 
سهم مشاع از 77 سهم مشاع از ششدانگ یکبابخانه پالک 
1671/428 اصلی واقع در ایالم – خیابان خاتمیه کوچه 

شهید کاظمی.
49- آقای مولود جعفری زاده فرزند حسن نسبت به مقدار 
14 سهم مشاع از 77 سهم مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
– خیابان 7 تیر کوچه  ایالم  1671/429 اصلی واقع در 

شهید کمری.
5۰- آقای مرتضی امیرخانی دهباالنی فرزند پرویز نسبت 
به مقدار 49 سهم مشاع از 6۰ سهم از ششدانگ یکباب 
ساختمان پالک 1678/94 اصلی واقع در ایالم- خیابان 
کوچه  امیرخانی  احمد  شهید  خیابان  دهگردی-  آزاد 

رخسار.
یکبابخانه  مراد ششدانگ  فرزند  نوری  معارف  آقای   -51
فتح  خیابان   – ایالم  در  واقع  اصلی   168۳/69 پالک 

المبین کوچه شهید نقدیان.
ششدانگ  علی  فرزند  نیا  شهبازی  سحر  خانم   -52
خیابان  ایالم-  در  واقع  اصلی   18۳۳/9 پالک  یکبابخانه 

جمهوری اسالمی- انتهای خیابان زراعتی بدر 9.
قطعه 9 چوار

5۳- آقایان صید تقی باقالنی فرزند محمد و اسد باقالنی 

باقالنی فرزند پنج شنبه هر  نادر  آقا محمد و  فرزند 
کدام نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 

زمین مزروعی پالک 2/245/2298 اصلی واقع در ایالم 
– بان گنجاب جنب دانشگاه ایالم.

یک  ششدانگ  ولی  میر  فرزند  باسره  حمزه  آقای   -54
قطعه زمین مزروعی پالک 2/245/2299 اصلی واقع در 

ایالم- بان گنجاب.
55- آقای حمزه باسره فرزند میرولی ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی پالک 2/245/2۳۰۰ اصلی واقع در ایالم- 

جاده دانشگاه جنب اداره برق.
یک  احمد ششدانگ  فرزند  یوسفی  مراد  علی  آقای   .56
قطعه زمین مزروعی پالک 2/245/2۳۰1 اصلی در ایالم 

– جاده دانشگاه بان گنجاب.
ششدانگ  ولی  شیر  فرزند  قربانی  حمیدرضا  آقای   -57
یک قطعه زمین مسکونی پالک 4/29/8۰6 اصلی واقع در 

چوار- خیابان دکتر حسابی کوچه فجر.
58- آقای علی هاشم بیگی فرزند محمد ششدانگ یک 
چوار-  در  واقع  اصلی   4/29/8۰7 پالک  زمین  قطعه 

خیابان دکتر حسابی کوچه 8 متری.
59- خانم زینب رستمی فرزند کسعلی ششدانگ یکباب 
ساختمان پالک 5/28/1۳16 اصلی واقع در چوار – بلوار 

حضرت امام.
قطعه ۳ بدره

6۰- آقای جمعه عزیزی فرزند علی محمد نسبت به مقدار 
2 سهم از 6 سهم ششدانگ یکباب ساختمان )مرغداری( 
پالک 4۳/62/1۰71 اصلی واقع در ایالم – بخش سیوان 

جعفرآباد.
لذا مطابق ماده 16 و 17 قانون ثبت و ماده 86 آئیین نامه 
اجرائی هر کس نسبت به امالک مورد آگهی اعتراض دارد 
به مدت 9۰  آگهی  اولین  نشر  تاریخ  از  را  اعتراض خود 
روز به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم- تسلیم 
نسبت  دیگری  اشخاص  چنانچه  دارد  دریافت  رسید  و 
اند  اقامه دعوی نموده  به امالک فوق در محاکم صالحه 
غیر  در  نمائید  ارائه  اداره  این  به  و  اخذ  را  الزم  گواهی 

اینصورت حق آنان ساقط خواهد شد.
نوبت  انتشار  تاریخ   97/5/1 اول:  نوبت  انتشار  تاریخ 

دوم:97/6/1
رئییس ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم – همایون صفری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  1-پرونده کالسه 166۳و رای شماره 1۰6۰9 
مورخه 96/11/2  به تقاضای پاپی نامدار اسا  فرزند صید محمد رضا نسبت به 
پالک  از  شده  مجزی  مربع  19۰/98متر  مساحت  به  عمارت  یکباب  ششدانگ 
41 اصلی واقع در بخش2  شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه 
در  مراتب  گردیده  انشاء  و  تائید  و  رسیدگی  حسینی  خدا  شیر  سید  )رسمی( 
اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو 
نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه 
کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه 
در  و  آگهی  اولین  نشر  تاریخ  از  دارند  اعتراض  تقاضا  مورد  به  نسبت  اشخاص 
روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع 
قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه 
عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور 
سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 4155۰46 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳97/5/1 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳97/5/16 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد –ملک نیاز اسداللهی

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  1-پرونده کالسه 1۳/94  و رای شماره 1۰۰874 
امید علی نسبت به ششدانگ  به تقاضای بتول سگوند فرزند  مورخه 97/2/29 
فرعی   ۳۳ پالک  از  شده  مجزی  مربع  متر   91/2۰ مساحت  به  عمارت  یکباب 
19۰۳ اصلی واقع در بخش یک  شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک 
اولیه )رسمی( محمد جواد خورشیدی رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در 
اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو 
نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه 
کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه 
در  و  آگهی  اولین  نشر  تاریخ  از  دارند  اعتراض  تقاضا  مورد  به  نسبت  اشخاص 
روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع 
قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه 
عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور 
سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 4155۰47 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳97/5/1 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳97/5/16 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد –ملک نیاز اسداللهی

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

فاقد سند  رسمی
آگهی  موضوع  ماده 3 قانون

  و ماده  1۳  آیین  نامه  قانون  تعیین تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  
فاقد  سند رسمی 

قانون   موضوع   هیات   رای شماره 1۳976۰۳18۰۰1۰۰۰66۳- 97/۳/۳۰  برابر  
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد سند رسمی مستقر  در 
واحد ثبتی  حوزه  ثبت  ملک ناحیه یک رشت تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی 
خانم فرزانه کیخائی به شماره  شناسنامه 4۳28 کد ملی ۰۰6678927۳ صادره از  
تهران  فرزند  باقر  در سه دانگ  مشاع  از ششدانگ  یک باب  خانه  و محوطه  به 
مساحت  81۰/882  متر مربع  به شماره  98 فرعی  مفروز  از پالک شماره  یک  
فرعی  از اصلی  26  واقع  در لشت  نشاء  بخش 11  گیالن  حوزه  ثبت  ملک  
ناحیه  یک  رشت  احراز  مالکیت  متقاضی  نسبت  به ملک  مورد تقاضا  و انتقال  
ملک  از مالک  رسمی  به متقاضی محرز  گردیده است. لذا به منظور  اطالع  عموم  
مراتب  در دو نوبت  به فاصله  15 روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  
نسبت به  صدور  سند مالکیت  متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند می توانند  از تاریخ  
انتشار اولین آگهی  به مدت  دو ماه  اعتراض  خود را به این  اداره  تسلیم  و پس 
از  اخذ رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض  دادخواست  خود را  
به مراجع  قضایی  تقدیم نمایند.  بدیهی  است در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و 

عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند مالکیت  صادر خواهد شد.
 رم الف:2226- رییس  اداره  ثبت  اسناد  و امالک  ناحیه

  یک رشت -  محسن ابراهیم زاده 
تاریخ انتشار نوبت  اول:97/5/1 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/5/15

دادنامه 
شهرستان  دادگستری  حقوقی  عمومی  دادگاه  پنجم  شعبه  کالسه 97۰998661۰5۰۰۰21  پرونده 
خرم آباد تصمیم نهایی شماره 97۰997661۰5۰۰۳۰5 خواهان بانک ملت استان لرستان با وکالت 
آقای عباس امیری فرزند قدرت علی به نشانی استان لرستان شهرستان خرم آباد خیابان ولیعصر بانک 
ملت ۰916۳6755۳4 خواندگان :1-آقای نبی جمشیدی پور فرزند پیری بگ به نشانی استان لرستان 
به نشانی  تراب  )قراردادی (2- فریبا هاشمی فرزند  اتکا  آباد میدان تختی فروشگاه  شهرستان خرم 
استان لرستان شهرستان خرم آباد خ 6۰ متری جنب بانک تجارت گلیم بافی یگانه )قراردادی ( ۳- 
پریسا نوری فرزند صادق به نشانی استان لرستان شهرستان خرم آباد خ بهارستان چهارراه سوم سمت 
چپ کوچه دوم پالک 65 – خواسته ها : مطالبه خسارت دادرسی 2-مطالبه وجه بابت ....۳-مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه              رای دادگاه در خصوص دعوی بانک ملت استان لرستان با وکالت آقای 
عباس امیری به طرفیت خواندگان 1-فریبا هاشمی 2-نبی جمشیدی پور ۳-پریسا نوری به خواسته 
مطالبه مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و خسارات دادرسی و خسارات تاخیر تادیه تا زمان وصول کامل 
دین با عنایت به دادخواست تقدیمی و تصویر قرارداد اعطایی تسهیالت به خوانده ردیف اول به شماره 
8۰8622252212 که به امضاء سایر خواندگان به عنوان ضامن رسیده و با توجه به پرینت بانکی 
ارائه شده توسط خواهان و اینکه خواندگان دفاعیاتی دال بر رد ادعا و یا بی اعتباری مستند دعوی 
خواهان و یا برائت ذمه خود به عمل نیاورده فلذا دادگاه با وارد دانستن دعوی خواهان مستندا به مواد 
522-519-515-5۰2-198 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 15 از قانون عملیات بدون ربا و ماده 
1۰ از قانون مدنی حکم به محکومیت خواندگان به نحو تضامن به پرداخت مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
بابت اصل خواسته مانده اصل وام و سود متعلقه و پرداخت 14/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل 
که در صورت قطعیت دادنامه در مرحله بدوی و عدم تجدید نظر خواهی 6۰ درصد آن )8/4۰۰/۰۰۰ 
ریال ( به خواهان تعلق می گیرد و پرداخت خسارت تاخیر تادیه مانده اصل وام طبق شاخص اعالمی 
بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست مورخه 1۳96/12/19 لغایت اجرای کامل دادنامه که توسط 
اجرای احکام محاسبه و وصول می گردد در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی 
غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه دادگاه می باشد و پس از آن ظرف 

بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
دادرس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد – حسین رضا دلفان . 

وحیدی فر- اهواز: به همت شرکت توسعه نیشکر 
شیالت  کل  اداره  همکاری  با  و  جانبی  صنایع  و 
خوزستان و در راستای تقویت و حفظ ذخایر آبزیان 
در منابع آبی شور و لب شور ، عملیات رهاسازی 
4۰۰ هزار قطعه بچه ماهی در کانال زهاب نیشکر 
و  کشت  مدیرعامل  زمینه  همین  در  شد.  انجام 
صنعت میرزا کوچک خان در حاشیه اجرای فازهای 
دیگر طرح پرورش ماهی با زهاب نیشکر و رها سازی 
ماهی در کانال المهدی ، گفت: این طرح در راستای 
استفاده بهینه از زهاب نیشکر، جلوگیری از هدر 
رفتن پتانسیل های موجود آبی و صرفه جویی در 

مصرف آب انجام می شود.
وی با بیان اینکه  طرح پرورش ماهی با زهاب نیشکر 
با سرمایه گذاری شرکت توسعه نیشکر و صنایع 
جانبی انجام می شود، گفت: اجرای این طرح  بزرگ 
و انتقال زهاب آن به اراضی خشک و بایر که از کانون 
های ریزگردها هستند از اهدافی است که با اجرای 

این طرح در استان خوزستان دنبال می شود.
شکیبا عنوان کرد: زهاب تولید شده توسط  کانال 

های پرورش ماهی نیز  قابلیت ورود به تاالب ها 
را دارند  و از این آب ها می توان برای ایجاد حیات 
دوباره در تاالب ها استفاده کرد که این امر ضمن 
کمک به اکوسیستم های منطقه،  نقش مهمی در 
تلطیف هوا در استان ایفا می کند. مدیر عامل کشت 
و صنعت میرزا کوچک خان گفت: ایجاد یک محیط 
سالم برای رونق صنعت گردشگری و صیادی نیز از 
دیگر مزایای احیای تاالب ها با بهره گیری از زهاب ، 

پرورش ماهی از طریق زهاب  نیشکر است.
شکیبا تصریح کرد: در راستای بهبود و غنی بخشی 
به ذخایر آبزیان موجود در تاالب بنا داریم که همه 
ساله ماهی ها را در کانال های زهاب نیشکر رها 
کنیم و سپس این زهاب را به  تاالب ها هدایت کنیم 

تا ضمن کمک به امرار معیشت صیادان حرفه ای، 
انگیزه های گردشگری در تاالب ها را برای کسانی 

که به قصد تفریح ، صیادی می کنند، باال ببریم.
بین شرکت  با همکاری هایی که  بیان کرد:  وی 
توسعه نیشکر و صنایع جانبی، شیالت خوزستان، 
محیط زیست و منابع طبیعی صورت گرفته است، 

این طرح با موفقیت آغاز شده است.
این  از اجرای  اولین روز  امروز و در  شکیبا گفت: 
طرح،  4۰۰ هزار قطعه ماهی بومی منطقه در کانال 
المهدی رها سازی شدند که البته بخشی از طرح 
پرورش ماهی با زهاب نیشکر در دست اقدام است 
که نتایج آن نشان داده است که رها سازی بچه 
ماهی ها در زهاب نیشکر که طی سالهای گذشته نیز 

انجام شده، نقش مهمی در گسترش صنعت ماهی 
گیری و ایجاد جلوه های جدید اشتغال در منطقه 
دارد. ضمن اینکه هیچ گونه زهاب نیشکر در رودخانه 

کارون یا رودخانه دیگر وارد نمی شود.
شکیبا همچنین یادآور شد: در حال حاضر زهاب 
نیشکر در وضعیت بسیار مناسبی از نظر ای سی 
و سایر امالح قرار دارد و می توان از آن در بخش 
کشاورزی و زراعت و در بخش های باغی و آبزی 
پروری استفاده کرد. وی افزود: هم اکنون با همکاری 
دانشگاه، سازمان آب و برق ، شرکت توسعه نیشکر 
و چندین مرکز علمی کشور طرح هایی در کشت و 
صنعت میرزاکوچک خان تحت عنوان شور ورزی 
مورد مطالعه تحقیقاتی است  که در این طرح ها 
پرورش ماهی و میگو به صورت پایلوت در حوضچه 

های زهاب نیشکر انجام می شود.
شکیبا گفت: زراعت گندم، جو ، پنبه و کنف با زهاب 
نیشکر نیز از طرح هایی است که در این کشت و 
صنعت در حال انجام است که نتایج مثبتی نیز به 

دنبال داشته است.

به همت شرکت توسعه نیشکر و همکاری شیالت خوزستان صورت گرفت؛

رهاسازی ۴۰۰ هزار قطعه بچه ماهی در کانال 
زهاب نیشکر
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از اول تا نوزدهم مرداد ساعت آغاز به کار ادارات 
به 6/۳۰  تغییر پیدا می کند

استاندار تهران گفت: از تاریخ اول تا نوزدهم مرداد ادارات دولتی و 
دستگاه های اجرایی مستقر در تهران و شهرستان های استان از ساعت 
6:30 آغاز به کار می  کنند و الزم است سیستم های سرمایشی از 

ساعت ۱3/30 خاموش شوند.
به گزارش زمان به نقل از فارس، محمدحسین مقیمی استاندار تهران 
طی ابالغیه ای ساعت کاری ادارات را از تاریخ یکم مردادماه اعالم 

کرد. 
وی اظهار داشت: از تاریخ اول تا نوزدهم مرداد ساعت آغاز به کار 
ادارات دولتی، دستگاه های اجرایی مستقر در تهران و شهرستان های 

استان از ساعت 6:30 است. 
استاندار تهران بیان داشت: برای صرفه جویی در مصرف برق الزم 
است از ساعت ۱3:30 سیستم های سرمایشی در دستگاه ها خاموش 
شوند. وی درباره پایان ساعت اداری گفت: در چارچوب مقررات 
با توجه به فعالیت سازمان ها، برعهده مدیران ادارات و ارگان های 
دولتی است تا ساعت پایان را مشخص کنند. همچنین سازمان های 

خدمات رسان از این موارد استثنا هستند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

مشکالت اقتصادی تا دو هفته آینده تعدیل می شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تشکیل شورای عالی 
اقتصاد گفت: انتظار داریم طی دو هفته آینده روند نوسانات قیمت 

ها و مشکالت ارزی کاهش یابد.
به گزارش زمان به نقل از مهر، محمد رضا پور ابراهیمی اظهارداشت: 
در دو بخش  منظم  به صورت  را  کار خود  اقتصاد  عالی  شورای 
جلسات اصلی با حضور روسای سه قوه و جلسات فرعی با حضور 
مسئوالن اقتصادی برگزار می کند و تصمیمات متناسب با وضعیت 

اقتصادی کنونی گرفته می شود.
وی تصریح کرد: با توجه به تصمیم گیری های پیگیرانه و حمایتی 
که در بخش اقتصاد گرفته شده است تصور می کنیم طی دو هفته 
آینده روند بهبود وضعیت اقتصادی آغاز می شود و مردم می توانند 

نتیجه این تصمیمات را ببینند.
وی گفت: نوسانات نرخ ارز، افزایش قیمت ها که موجب نگرانی 
های مردم شده است و مقابله با ترفندهای اقتصادی دشمن، بهبود 

وضعیت صادرات و واردات در دستور کار قرار دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دغدغه های اقتصادی مردم 
باید برطرف شود هدف شورای عالی اقتصاد نیز بهبود شرایط موجود 

در کشور است.
پور ابراهیمی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی بیان کرد: حمایت از 
تولید ملی، مبارزه با قاچاق که مانع پویایی تولید داخلی است، رفع 
جلوگیری از صادرات کاالها، بهبود روند واردات، ساماندهی جدی 

بازار داخلی مهمترین اهداف این شورا است.
وی مدیریت حجم نقدینگی را بسیار مهم دانست و گفت: برنامه 
جامع مدیریت نقدینگی در کشور در حال نهایی شده است که در 
این چارچوب دولت باید از پروژه های نیمه تمام فاصله بگیرد و 
به بخش خصوصی واگذار کند، واگذاری دارایی های مازاد، توسعه 

بازار سرمایه در این چارچوب پیگیری می شود.

گمرک خود را از موضوع دپوی کاال کنار کشید

در پی اعتراض بخش های مختلف اقتصادی به دپوی حجم زیادی 
کاال در گمرکات، مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه 
گمرک تاکید کرد که خود واردکنندگان باید در این خصوص توضیح 

دهند و مشکل دپوی کاال، گمرکی نیست.
که  شده  گونه ای  به  کشور  اقتصادی  شرایط  اخیر  هفته های  طی 
بسیاری از واردکنندگان برای واردات کاالی خود به هر دلیلی دچار 
مشکل شده اند و همین امر، دپوی مقدار زیادی کاال در گمرکات 

ایران را سبب شده  است.
گفت وگو با واردکنندگان و تولیدکنندگان کاالهای مختلف حاکی از 
آن بود که در مواردی آن ها از دپوی کاالهای خود در گمرک و عدم 

ترخیص آن ناراضی بودند.
دارد،  فراوانی  متعدد و  هرچند که دپوی کاال در گمرکات دالیل 
آن ها مطرح می شد،  از سوی  که  مهم ترین مشکالتی  از  یکی  اما 
مشکالت مربوط به مسائل ارزی و تفاوت های ارز 4۲00 تومانی و 

آزاد بود که سبب می شد اجازه ترخیص به کاالها داده نشود.
در همین راستا علی معقولی، مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق 
آزاد و ویژه گمرک در خصوص دپوی حجم زیادی از کاالهای 
مختلف در گمرک و اعتراض واردکنندگان به این موضوع تصریح 
کرد: در مورد کاالهای دپو شده خود واردکنندگان باید روشن و 
بهتر  شفاف توضیح دهند که دلیل آن چیست چرا که خودشان 
و  است  شده  متوقف  گمرک  در  کاالیشان  دلیل  چه  به  می دانند 
واردکنندگان،  سوی  از  این خصوص  در  شده  مطرح  مشکالت 

گمرکی نیست  .
وی ادامه داد: اما در حیطه کار گمرک می توانیم بگوییم که از ابتدای 
امسال دو موضوع را با توجه به مسائلی که به وجود آمده برای 

تسهیل کار تولیدکنندگان بخشنامه کردیم.
ایران  گمرک  ویژه  و  آزاد  مناطق  امور  و  واردات  مرکز  مدیرکل 
ادامه داد: یکی از موارد بحث این بود که واحدهای تولیدی بتوانند 
کاالهای خود را به صورت نسیه ترخیص کنند؛ در واقع ما بخشی 
از کاالها را نگه می داریم و بخش عمده کاال بدون پرداخت هر گونه 
حقوق گمرکی ترخیص می شود و پس از آنکه این کاالها به چرخه 
تولید رفت، از محل گردش مالی ایجاد شده از آن تولیدکننده بتواند 
هم حقوق گمرکی را بدهد و هم مابقی کاالی خود را ترخیص کند.
واحدهای  برای  موضوع ضمانت نامه  دوم  مورد  معقولی  گفته  به 
تولیدی و موارد مشابه آن بود که این ضمانت نامه ها یکساله شد 
و حتی واحدهایی که نمی خواهند درصدی باشند، بتوانند کاالی 
خود را وارد کنند و در ازای آن ضمانت نامه بانکی بدهند که کمک 

شایانی به آنهاست.
وی با بیان اینکه با توجه به دستور و پیگیری های وزیر امور اقتصادی 
و دارایی گمرک تمام تالش خود را برای تسهیل کار تولیدکنندگان 
انجام می دهد، اظهار کرد: در مدت اخیر ما از تمام ظرفیت های قانون 
امور گمرکی، ماده 4۲ و سایر موارد استفاده کردیم که در پی آن به 
سرعت ستادی در معاونت امور گمرکی تشکیل شد که خودمان 
سریعا به موارد مهم رسیدگی کنیم و آن چیزی که مربوط به گمرک 
است را به سرعت انجام دهیم. در واقع ما در گمرک تمام امکانات 
را بسیج کردیم که کمترین مشکل برای واردات کاالهای اساسی، 

تجهیزات پزشکی و واحدهای تولیدی ایجاد شود.
به این ترتیب در صورتی که ادعای معقولی به طور کامل صحت 
داشته باشد، می توان گفت که دلیل دپوی کاال در گمرکات، مشکالت 
گمرکی نیست و دالیل دیگری از جمله مسائل ارزی، مشکالت 

مجوز و ... دارد.

6۰ درصد طالق ها ناشی از مصرف 
مواد مخدر است

دبیر کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه 60 درصد 
طالق ها، سرقت ها و قتل ها به خاطر اعتیاد است، 
گفت: آموزش و پرورش الزم است با توجه به سن 
دانش آموز، مضرات مواد مخدر را در کتب درسی 
بگنجاند. به گزارش زمان به نقل از فارس، ابوالفضل 
ابوترابی، نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای 
اسالمی درباره برنامه های پیشگیری و مبارزه با مواد 
مخدر در شهرستان نجف آباد، گفت: این شهرستان 
دارای  اعتیاد  حوزه  در  کشور  نقاط  دیگر  همانند 
مشکالتی است اما طی سال های اخیر کمپ های 
ترک اعتیاد فعال و خوبی در نجف  آباد ایجاد شده که 
به لحاظ کیفیت و مسائل بهداشتی و نظارتی بسیار 

خوب کار می کنند.
دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به 
موقعیت سوق الجیشی کشور، افزود: قرار گرفتن 
ایران در مسیر ترانزیت مواد مخدر از افغانستان باعث 
ایجاد مشکالت عدیده ای در کشور شده است؛ به 
افغانستان  به  آمریکایی ها  که  زمانی  از  خصوص 
آمده اند کشت موادمخدر بیش از دو برابر شده است .

آمریکایی ها  ورود  با  متاسفانه  افزود:  ابوترابی 
البراتوارهای تولید موادمخدر در افغانستان راه اندازی 
شده است؛ به گونه ای که شاهد تولید هروئین و اخیرا 

تولید کراک از هروئین در این البراتوارها هستیم.
منابع  اعتیاد،  معضل  پیچیدگی  کرد:  تصریح  وی 
عظیم مواد مخدر در افغانستان، قرار گرفتن ایران 
در مسیر ترانزیت مواد مخدر و دشمنی آمریکا برای 
نابودی نسل جوان کشور با ترویج فرهنگ استفاده از 
موادمخدر، موجب معضالت بسیاری در کشور شده 
است. دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید 
کرد: آمارها نشان می دهد حدود 60 درصد طالق ها، 
سرقت ها و قتل ها ناشی از مصرف مواد مخدر است. 
وجود این آسیب ها می طلبد که به سمت پیشگیری 
از مصرف مواد مخدر برویم، این پیشگیری باید 

مبتنی بر فرهنگ سازی باشد.
پرورش در حوزه  و  آموزش  به وظایف  ابوترابی 
پیشگیری از اعتیاد اشاره کرد و افزود: آموزش و 
پرورش الزم است با توجه به سن دانش آموز مضرات 
مواد مخدر را در کتب درسی بگنجاند، همچنین 
برای فرهنگ سازی در جامعه باید از ظرفیت مراکز  
فرهنگی مثل دانشگاه ها، مساجد، حوزه های علمیه و 
دیگر ارگان های فرهنگی استفاده کرد. وی تاکید کرد: 
نباید به اقدامات بهزیستی و ناجا بسنده کرد بلکه 
برای مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد باید 
نگاهی ملی داشت. این نماینده مجلس تاکید کرد: 
ستاد مبارزه با مواد مخدر باید سیاستگذاری  کالن 
بیشتری داشته  ابتکار و خالقیت  کند و نوآوری، 
باشد. ابوترابی در پایان گفت: کشورهای اروپایی به 
خوبی می دانند که جمهوری اسالمی ایران حدود 
4000 شهید در راه مبارزه با مواد مخدر داده است و 
ساالنه هزینه های بسیاری در راه مبارزه با مواد مخدر 
انجام می دهد اما با این وجود افزایش چشم خود را 

به روی واقعیت بسته اند.

حداقل ۳ هفته مانده تا پایان 
خاموشی ها 

مردادماه امسال در تمام هفته ها مشکل برق رسانی 
خواهیم داشتم و احتماالً هفته اول شهریورماه نیز 
اینگونه باشد، البته باید این را گفت که اگر رشد 
این  مصرف در حد همین 3 درصد حفظ شود، 
وضعیت خاموشی ها و اعالم ساعات قطعی برق 

حداکثر تا 3 هفته آینده باقی می ماند.
محمودرضا  تسنیم،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
حقی فام معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر و 
سخنگوی صنعت برق ایران در نشستی خبری اظهار 
داشت: رشد بار در ۱0 سال گذشته ۵ درصد بوده و 
امسال نیز پیش بینی ما همین درصد بوده که بالغ بر 

۵8 هزار و 3۱۵ مگاوات است.
حقی فام با بیان اینکه 6 هزار و ۵00 مگاوات کمبود 
در حداکثر بار شبکه سراسری داریم، بیان داشت: 
در حال حاضر در باالترین کسری شبکه قرار داریم 
که با مدیریت مصرف توانستیم رشد ۵ درصدی 
را به 3 درصد کاهش دهیم و اگر این رشد در 
زمان فعلی همان ۵ درصد بود، قطعاً از ۵8 هزار 
مگاوات عبور می کردیم و شرایط بحرانی برایمان 

به وجود می آمد.
سخنگوی صنعت برق کشور به نیروگاه های برق 
آبی اشاره کرد و گفت: ظرفیت تولید این نیروگاه ها 

در حالی حاضر ۵0 درصد است.
حقی فام ادامه داد: مردادماه امسال در تمام هفته ها 
مشکل برق رسانی خواهیم داشتم و احتماالً هفته 
اول شهریورماه نیز اینگونه باشد، البته باید این را 
گفت که اگر رشد مصرف در حد همین 3 درصد 
اعالم  و  ها  خاموشی  وضعیت  این  شود،  حفظ 
ساعات قطعی برق حداکثر تا 3 هفته آینده باقی 
می ماند. معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر از 
تغییر برنامه جداول خاموشی در برخی نقاط گفت 
و تصریح کرد: این تغییرات عمدتاً بخاطر حوادث 
غیرمترقبه ای است که در شبکه به وجود می آید و 
شبکه انتقال در بعضی زمان ها به شدت دچار فشار 
می شود و به سیستم و تجهیزات آسیب وارد می کند 
که قابل پیش بینی نیست، با این حال به تمام مناطق 
اعالم شده که طبق جداول خاموشی ها اجرا شود 
و االن حدود 9۵ درصد برنامه های خاموشی طبق 
جدول بوده است. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر 
اینکه مشترکینی که از نوسانات برق تجهیزات آنها 
دچار خسارت می شود، چه باید کنند، گفت: طبق 
قانون بودجه باید هزینه حداقلی به ازای هر مشترک 
از طریق صنعت برق دریافت شود و منبع مالی و 
پرداخت خسارات توسط یک کارگزار بیمه تعیین 

و به مشترکین پرداخت شود.

خبرخبر

بر اساس اطالعات استخراج شده از سامانه کارا، 
برای  اشتغال زا  طرح  و 37۲  هزار  دیروز ۱6  تا 
دریافت 3 هزار و ۲63 میلیارد تومان وام روستایی، 
مصوب گردیده و منتج به امضای قرارداد با بانکها 

شده است.
به گزارش زمان به نقل از مهر، بر اساس اطالعات 
استخراج شده از سامانه ثبت تقاضای تسهیالت 
طرح  و37۲  هزار  دیروز۱6  تا  اشتغال)کارا(، 
اشتغال زا برای دریافت 3 هزار و ۲63 میلیارد تومان 
وام روستایی، مصوب گردیده و منتج به امضای 

قرارداد با بانکها شده است.
مرکز پژوهش های مجلس اواخر هفته گذشته در 
گزارشی ضمن انتقاد از عملکرد 8 ماهه اجرای 
»برنامه ملی اشتغال روستایی«، جدولی را منتشر 
برای  پرداختی  وام  میزان  داد  می  نشان  که  کرد 
اشتغالزایی در روستاها  تنها ۱73 میلیارد تومان 

بوده است. 
این آمار از سوی مرکز پژوهش های مجلس در 
حالی ارائه شد که چند روز پیش از آن، معاون 
انعقاد  از  کار  وزیر  اشتغال  و  کارآفرینی  توسعه 
قرارداد با طرحهای اشتغال زای روستایی با مجموع 
اعتبار 3000 میلیارد تومان خبر داده بود که به این 
ترتیب، اعداد اعالم شده از سوی این دو مرجع، 
حدود ۲800 میلیارد تومان اختالف در عملکرد 8 

ماهه این برنامه ملی را نشان می داد. 
این  از  مهر  خبرگزاری  انتقادی  گزارش  از  پس 
اختالف آماری فاحش و حساسیت اذهان عمومی 
و جامعه رسانه ای به جلوگیری از انحراف منابع 
شفاف  جهت  در  کار  وزارت  المال،  بیت  مالی 

سازی اجرای این برنامه، جزئیات آماری از آخرین 
وضعیت پرداخت تسهیالت اشتغال روستایی را 
با استخراج اطالعات از سامانه کارا )سامانه ثبت 
تقاضای متقاضیان تسهیالت اشتغال( در اختیار 

خبرگزاری مهر قرارداد.
امضای قرارداد ۱6 هزار و 300 طرح اشتغال با 

بانک برای پرداخت تسهیالت
با توجه به گذشت چند ماه برای تدوین الیحه 
اشتغال  تسهیالت  پرداخت  قانون  تصویب  و 
نام  ثبت  فراخوان،  فرایند  مجلس،  در  روستایی 
متقاضیان و پرداخت تسهیالت عمال از بهمن ماه 
وارد فاز اجرایی شد که بر اساس اطالعات به روز 
دریافتی، تا دیروز )30 تیرماه(، در مجموع ۱6 هزار 
و 37۲ طرح اشتغالزا در 6 ماه گذشته پس از تایید 

در دستگاه های اجرایی و کمیته های فنی ملی و 
استانی، توسط چهار موسسه عامل پرداخت کننده 

این تسهیالت به تایید رسیده است.
برای این میزان طرح مصوب معادل 3۲63 میلیارد 
منابع صندوق  تلفیق  با  بانکی  تسهیالت  تومان 
توسعه ملی و منابع داخلی بانک ها اختصاص یافته 
است که بخشی از آن به متقاضیان پرداخت شده و 
بخش دیگر نیز در نوبت تشکیل پرونده و پرداخت 

قرار دارند.
ثبت ۲80 هزار طرح اشتغالزا در سامانه کارا

مطابق  کارا  سامانه  از  آمده  دست  به  اطالعات 
جدول مذکور نشان می دهد از ابتدای بهمن 96 تا 
دیروز در مجموع ۲80 هزار و ۲99 طرح اشتغالزا 
رسیده  ثبت  به  سامانه  این  در  متقاضیان  توسط 

که این طرح ها به تناسب نوع فعالیت اقتصادی 
)کشاورزی، گردشگری، صنعتی و...( به دستگاه 

اجرایی مربوط ارجاع داده شده است.
بر ۲80 هزار طرح ثبت شده در سامانه  بالغ  از 
کارا، 9807۵ طرح توسط دستگاه اجرایی مربوطه 
تایید و به کمیته فنی استان نیز ارجاع داده شده 
که پس از بررسی طرح ها در نهایت 44 هزار و 
79۲ طرح از طرف کمیته های فنی به یکی از چهار 
موسسه عامل بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون، 
پست بانک یا صندوق کارآفرینی امید ارسال شده 
 ۱6 مجموع  در  طرح ها،  این  بین  از  که  است 
هزار و 37۲ پروژه و طرح اشتغال زا به تصویب 
از  نیمی  تاکنون  است.  رسیده  عامل  موسسات 
منابع ۱.۵میلیارد دالری صندوق توسعه ملی یعنی 
حدود 3 هزار میلیارد تومان در قالب دو مرحله به 
چهار موسسه عامل پرداخت شده که با تلفیق 3 
هزار میلیارد از منابع داخلی بانک ها در مجموع 
6 هزار میلیارد تومان تاکنون برای اشتغالزایی در 
روستاها، منبع مالی تامین شده است. قرار است 
6 هزار میلیارد تومان دیگر)3 هزار میلیارد تومان از 
صندوق توسعه ملی و 3 هزار میلیارد تومان از منابع 
داخلی بانک های عامل( برای اجرای طرح های 
اشتغالزا تا پایان شهریورماه در قالب اجرای برنامه 
ملی اشتغال روستایی اختصاص یابد. برنامه ملی 
اشتغال روستایی از سال گذشته با دریافت مجوز از 
رهبر انقالب با اختصاص ۱.۵ میلیارد دالر از منابع 
صندوق توسعه ملی با تلفیق منابع چهار موسسه 
مناطق  در  اشتغال  رونق  هدف  با  مذکور  عامل 

روستایی، عشایری و مرزی آغاز شد.

جزئیات تازه طرح ها و تسهیالت اشتغال روستایی؛

پرداخت۳۲۰۰میلیارد وام

نگاهی به وضعیت بیمه های سالمت در کشور

هر ایرانی چقدر حق بیمه درمان می پردازد؟
فاز دوم افزایش قیمت آب معدنی

هر بطری 1۰۰۰ و 16۰۰ تومان شد

ضمن  بهداشت  وزارت  درمان  معاون  مشاور 
در  درمانی  بیمه های  ساختار  معرفی  و  تشریح 
کشور، گفت: پیش بینی می شود بین شش تا هشت 
میلیون همپوشانی بیمه ای در کشور وجود داشته 
باشد و جالب است که بین چهار تا شش میلیون 
نفر هم فاقد دفترچه بیمه هستند. تنها راهکار حل 
ساماندهی  و  قانون  به  بازگشت  مشکالت،  این 

مدیریت اطالعات است.
اشاره  ایسنا دکتر موسی طباطبایی،  با  از  نقل  به 
به سه رویکرد متفاوت در حوزه بیمه ،  گفت: در 
یکی از این رویکردها، بیمه به عنوان تامین کننده 
رفاه اجتماعی است که در حال حاضر در کشور 
این  اجتماعی در  تعاون، کار و رفاه  ما  وزارت 
چون  اصطالحاتی  و  می کند  فعالیت  حوزه 
و...   اجتماعی  تامین  رفاه،  چتر  رفاه،  دولت های 
در این رویکرد جای می گیرد. دیدگاه دیگر بیمه، 
رویکردی اقتصادی است و در آن از صنعت بیمه 
اقتصادی سخن گفته می شود و  با عملکردهای 
سومین رویکرد هم بیمه با دیدگاه نظام سالمت 
و به عنوان یکی از شیوه های تامین مالی در این 

نظام  است.
وی با بیان اینکه در کل نظام سالمت ایران بیمه 
تقریبا  ۲0 درصد از منابع را تامین می کند و حدود 
40 درصد از منابع توسط مردم و حدود 30 درصد 
افزود: میزان  تامین می شود،  از سوی دولت  هم 
باقی مانده نیز از سوی سایر منابع از جمله بیمه های 
تکمیلی، خیرین و ... تامین می شود. باید توجه کرد 
که کل هزینه های کشور در نظام سالمت حدودا 
۱۱0 هزار میلیارد تومان در سال 9۵ و معادل حدود 
هشت درصد درآمد ناخالص داخلی بوده است.  

طور  به   ۱3۵4 سال  از  اینکه  بیان  با  طباطبایی 
رسمی سازمان بیمه با قانون مصوب و با شکل 
فعلی آغاز به کار کرد، افزود: بعد از آن وزارت 
فعالیت های  مالی  تامین  حوزه  در  هم  بهداشت 
مستقیمی در مراکز ارائه خدمات و برای حمایت 
از بیماران انجام داد. از سال 73 با تصویب قانون 
بیمه همگانی، تامین مالی نظام سالمت با وضعیت 
بیمه  آن سازمان  دنبال  به  و  فعلی شکل گرفت 
سالمت، کمیته امداد و نیروهای مسلح نیز کارشان 
را با شرایط جدید آغاز کردند. مشاور معاون درمان 
وزارت بهداشت با بیان اینکه در حال حاضر در 
کشور چهار بیمه پایه اصلی، حدود ۱7 بیمه توام 
)ارائه همزمان خدمات پایه و تکمیلی( و 40 بیمه 
تکمیلی داریم، درباره افراد تحت پوشش بیمه های 

افراد  پایه کشور، گفت: سازمان تامین اجتماعی 
شاغل را تحت پوشش قرار می دهد و به نوعی 
بر اساس بیمه های اجتماعی پایه ریزی شده است. 
سازمان بیمه سالمت نیز دارای پنج صندوق شامل 
روستاییان،  صندوق  دولت،  کارکنان  صندوق 
صندوق بیمه همگانی رایگان، صندوق بیمه ایرانیان 
و صندوق سایر اقشار است. درباره بیمه نیروهای 
مسلح نیز الزم به ذکر است که در بیشتر کشورهای 
دنیا نیروهای نظامی بیمه جداگانه ای دارند. بیمه 
پایه دیگر در کشور ما، بیمه نیازمندان یعنی کمیته 
امداد است. طباطبایی درباره یکسان بودن بسته 
خدمتی پایه بیمه ها، افزود: در نظام سالمت یک 
راهبرد کلی وجود دارد که تاکید می کند نباید بر 
اساس گروه بندی های اجتماعی یا مزیت شغلی، 
پاسخگویی به نیازهای سالمتی افراد فرق چندانی 
باهم داشته باشد. وقتی حرف از عدالت در سالمت 
می شود به این معنی است که همه باید به اندازه 
نیازشان از خدمات سالمت بهره مند شوند. یعنی 
افراد ثروتمند نباید بسته خدمات پایه متفاوتی با 
افراد با درآمد کمتر داشته باشند و در مقابل باید 
مذکور  شرایط  اساس  بر  افراد  پرداختی  میزان 
متفاوت باشد. خوشبختانه در کشور ما باالی 80 
درصد بسته خدمات پایه یکسان است و خدمات 
باقی مانده برای این است که مثال نیروهای مسلح 
یا نیازمندان کمیته امداد برخی از خدمات را بیشتر 
تحت پوشش قرار داده یا برعکس بیمه روستاییان 

برخی خدمات را پوشش نمی دهند.
وی در ادامه صحبت هایش به نحوه پرداخت حق 
بیمه در کشور اشاره و اظهار کرد: سازمان تامین 
اجتماعی و برخی از سازمان ها تا پیش از سال 86 
تقریبا 9 درصد حقوق و دستمزد را برای سالمت 
هزینه می کردند، اما حق بیمه سایر سازمان ها بر 
اساس حقوق و دستمزد نبود، بلکه سرانه مشخصی 
به عنوان حق بیمه تعیین می شد. البته از سال 86 به 
بعد همه بیمه ها کسری از درآمد بیمه شدگان را به 
عنوان حق بیمه دریافت می کنند و نوعی یکپارچگی 
در دریافت حق بیمه ایجاد شده است. کسانی هم 
بیمه شدگان  روستاییان،  مانند  ندارند  درآمد  که 
کمیته امداد و... دولت هفت درصد حداقل حقوق 
و دستمزد را به عنوان حق بیمه خانوار برایشان 
می پردازد. در عین حال باید توجه کرد که حق بیمه 
افراد فاقد حقوق که به صورت خویش فرما تحت 
پوشش بیمه قرار می گیرند، در سال 97 به ازای هر 

نفر ماهیانه 44 هزار تومان است.

پس از آنکه قیمت آب بسته بندی معدنی و 
آشامیدنی چندی پیش افزایش یافته بود برای 
با  تاکنون  جاری  سال  ابتدای  از  بار  دومین 

افزایش قیمت مواجه شد.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، در ابتدای سال 
قیمت بطری آب معدنی و آشامیدنی کوچک 
آب  قیمت  و  تومان  به 8۵0  تومان  از 700 
بسته بندی معدنی و آشامیدنی بزرگ از ۱۱۵0 
به ۱400 تومان افزایش یافت. حال در فاز دوم 
افزایش قیمت این محصوالت، قیمت بطری 
به  از 8۵0  آشامیدنی کوچک  و  معدنی  آب 
۱000 تومان و قیمت آب بسته بندی معدنی 
و آشامیدنی بزرگ از ۱400 به ۱600 تومان 
افزایش یافت. چندی پیش اعالم شد که قیمت 
مواد اولیه تولید بطری به رقمی بیش از ۱۵ 
هزار تومان به ازای هر کیلوگرم رسیده است 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد بیش 

از 360 درصدی حکایت دارد.
حال هرچند که در ابتدای سال جاری قیمت ها 
شاهد  مجددا  اما  یافت،  افزایش  درصد   ۲0
آشامیدنی  و  معدنی  آب های  قیمت  افزایش 
بسته  آب  صنعت  فعاالن  گفته  به  هستیم. 
بندی قیمت مواد اولیه تولید بطری نقش 60 
درصدی در قیمت تمام شده تولید آب  معدنی 

و آشامیدنی دارد.
فعاالن این صنعت همچنین اعالم کردند که 
افزایش  در  آمده  پیش  مشکالت  بر  عالوه 
لیبل هم با  قیمت مواد اولیه حتی در بحث 
مشکل مواجه هستند. آن ها معتقدند که نرخ 
تورم اعالمی از سوی مراجع رسمی قابل قیاس 

با افزایش قیمت مواد اولیه به ویژه تولید بطری 
نیست و در حالی که نرخ تورم هشت تا ۱0 
درصد اعالم می شود، اما شاهد افزایش 360 
درصدی قیمت مواد اولیه تولید بطری هستیم.

عالوه بر عوامل اشاره شده که منجر به افزایش 
مجدد قیمت آب بسته بندی شده است فعاالن 
افزایش مجدد  دارند که عدم  اعتقاد  صنعت 
به  منجر  حتم  طور  به  مصرف کننده  قیمت  
تعطیلی واحدهای فروش می شود و آنها باید 
تعادلی بین افزایش هزینه های تولید و فروش 

محصوالت خود ایجاد کنند.
تولید  از  یک  هیچ  این که  بر  تاکید  با  ها  آن 
کنندگان عالقه مند به افزایش قیمت محصوالت 
خود نیستند، خاطرنشان کردند که با توجه به 
شرایط معیشتی مردم هیچ یک از تولید کنندگان 
و فعاالن صنعت بسته بندی آب بسته بندی و 
آشامیدنی عالقه مند به افزایش قیمت نیستند، 
اما افزایش قیمت نجومی مواد اولیه بطری کار 
را تا جایی پیش برده که اگر شاهد تغییر در 
با تعطیلی واحد  نباشند  قیمت فروش خود 

مواجه می شوند.
فعاالن این حوزه با انتقاد از وضعیت به وجود 
آمده در بازار قیمت مواد اولیه تولید بطری، 
تاکید کردند که طی مدت اخیر شاهد خاموشی 
آب  متوسط  و  کوچک  تولید  واحدهای 
بسته بندی معدنی و آشامیدنی به دلیل افزایش 
قیمت مواد اولیه )PET(  بوده و در صورت 
عدم کنترل بازار و تعدیل قیمت ها این روند 
ادامه دار خواهد بود و زنگ خطر برای فعاالن 

صنعت آب به صدا در می آید.

به تازگی یک استاندارد جدید برای سیستم های 
صوتی بی سیم در حال توسعه است که باعث 
تقویت قابل توجه سیستم بلوتوث خواهد شد. 
به این ترتیب تلویزیون دارای بلوتوث می تواند 
به هر نوع اسپیکر بلوتوثی متصل شود و کاربر 
را از خرید سیستم های صوتی سینمای خانگی 

سنتی بی نیاز کند.
تازگی  به  ایسنا،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
سیستم های  توسعه  در  جدیدی  استاندارد 
بی سیم در حال توسعه است که می تواند به 
را  »بلوتوث«  از  استفاده  توجهی،  قابل  طور 

افزایش دهد.
این سیستم جدید صوتی که موسوم به »تپ 
تی وی«) TAP TV( است، یک پروتوکول 
صوتی بلوتوث است که به کاربران این امکان 
بلوتوثی  بلندگوی  هرگونه  به  که  می دهد  را 

متصل شوند.
در این سیستم کاربران می توانند یک سینمای 

خانگی واقعی را تجربه کنند.
و  تلویزیون  به  می تواند  تی وی«  »تپ 
ستاپ باکس دارای بلوتوث، حتی ارزان ترین و 

قدیمی ترین مدل آن ها اتصال یابد.
این سیستم همچنین نیاز به سخت افزار خاصی 
ندارد و قادر به پراکندگی صدای فراگیر یک 

اسپیکر بلوتوثی است.
صدای فراگیر، فناوری استفاده از بیش از پنج 
بلندگو برای شنیدن یک صدا است که بیشتر از 

طریق صداگذاری قابل انجام است.
صدای دالبی تنها ویژگی »تپ تی وی« نیست. 
این سیستم قادر به تشخیص چند زبان است که 
به تلویزیون این امکان را می دهد که  آهنگ های 
به  که  گوناگون  هدفون های  به  را  مختلفی 

تلویزیون متصل هستند، ارسال کند.
این هدفون ها از طریق یک برنامه موبایل به 
تلویزیون اتصال می یابند و استفاده از فناوری 
است  گرانقیمت و دشوار  که  فراگیر  صدای 

آسان می کند.

سیستم بلوتوثی جدید رقیب سینمای خانگی
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کبدی ایران زیر ذره بین رسانه های هندی

سایت خبری هندی در گزارشی به بررسی شرایط تیم 
کبدی ایران در آستانه بازی های آسیایی ۲0۱8 پرداخته 
 Sports است. به گزارش زمان به نقل از ایسنا، سایت
keeda، در مطلبی تیم کبدی ایران را آنالیز کرده که 
را جدی  ایران  ها  هندی  می دهد  نشان  موضوع  این 
ترین رقیب خود برای قهرمانی می دانند و همچنین 
آسیایی  بازیهای  کبدی  مسابقات  در  قهرمانی  اینکه 
جاکارتا چقدر برای آنها اهمیت دارد.در این سایت آمده 
است: تیم کبدی ایران با گرفتن مدال نقره در بازی های 
مسترز دوبی ۲0۱8 فصل خوبی را پشت سر گذاشته 
است. ایران یکی از قدرت های حال حاضر کبدی به 
حساب می آید. ایران ۱6 نفر را به عنوان اعضای تیم 
کبدی معرفی کرده است. غالمرضا مازندرانی، سرمربی 
این تیم است. کنار گذاشتن معراج شیخ کاپیتان سابق 
از ترکیب تیم تعجب آور بود.ایران  ایران  تیم کبدی 
مهاجمان جادویی را پرورش داده است که مرزها را 
جابه جا کرده اند. این بازیکنان که کشتی و ورزش های 
رزمی را در خون خود دارند تکنیک بسیار باالیی را نیز 

کسب کرده اند.

هزینه ۲۰۰ میلیارد دالری قطر برای 
جام جهانی ۲۰۲۲

 دوحه قصد دارد حداقل ۲00 میلیارد دالر هزینه جام 
جهانی ۲0۲۲ کند. به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سفیر 
روسیه در قطر اعالم کرده است که قطری ها قصد دارند 
۲00 میلیارد دالر خرج جام جهانی ۲0۲۲ کند.او اظهار 
کرد: حداقل ۲00 میلیارد دالر هزینه جام جهانی ۲0۲۲ 
می شود. آن ها می خواهند بهترین کار خود را به نمایش 
مسابقه ها  برای  را  هزینه  بیشترین  بنابراین  بگذارند، 
جام  میزبانی  روسیه  که  سال ۲009  کرد.در  خواهند 
جهانی را از آن خود کرد هزینه برگزاری جام جهانی 

۱0 میلیارد دالر تخمین زده شده بود.

حضور داور ایرانی در جام جهانی 
بسکتبال جوانان

 با دعوت فدراسیون جهانی بسکتبال صادق قنبری در 
جام جهانی جوانان سوت خواهد زد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، جام جهانی دختران 
داور  قنبری  و صادق  آغاز شده  بالروس  میزبانی  به 
بین المللی بسکتبال ایران با دعوت فدراسیون جهانی 
در این رویداد بزرگ حضور خواهد داشت و قضاوت 
می کند.قنبری داور بین المللی بسکتبال کشور است که 
در رویدادهای مختلف بین المللی حضور داشته و اکنون 

جام جهانی را نیز تجربه خواهد کرد.

نگاهی منتقدانه به نمایش شاگردان کی روش در روسیه 2۰1۸:

مهاجمانی که فدای فوتبال دفاعی ایران شدند

فوتبال ایران در جام جهانی نشان داد که بیش از هر زمان دیگری نیاز به تغییر 
نگرش در ارائه فوتبال خود دارد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، جام جهانی دیگری نیز برای ایران به پایان رسید و 
باز هم فوتبال ایران در حسرت صعود به دور بعد جام جهانی ماند و در مرحله 
گروهی حذف شد. البته این بار تیم ملی ایران توانست 4 امتیاز از 3 دیدار خود 
به دست بیاورد.شاید خیلی ها بگویند اگر توپ طارمی در دقیقه آخر وارد دروازه 
پرتغال می شد اکنون ایران به صعودی تاریخی دست پیدا می کرد ولی فوتبال بازی 
حساب و کتاب نیست. چه بسا اگر پنالتی رونالدو گل می شد تیم ملی ایران گل 
های بعدی را هم دریافت می کرد...شکست اسپانیا برابر روسیه و توقف برابر 
مراکش، برد دشوار پرتغال برابر مراکش و شکست برابر اروگوئه به خوبی نشان 
داد که رقیبان ما در این دوره نقاط ضعف زیادی داشتند و آن طور که درباره این 
تیم ها گفته شد، این تیم ها شکست ناپذیر نبودند.در تاریخ جام جهانی نیمه اول 
دیدار ایران - آرژانتین با 47 پاس از سوی بازیکنان ایران، کمترین تعداد پاس 
یک نیمه جام جهانی از سال ۱960 که مرکز آماری فوتبال ایجاد شد را داراست 
و نیمه اول دیدار ایران و اسپانیا با 49 پاس بار دیگر از سوی ایران در رده دوم 
است.تیم ملی فوتبال ایران با سبکی وارد بازی های خود در جام جهانی شد که در 
آن تمام بازیکنان برای یک هدف واحد جنگیدند، )گل نخوردن(. در این سیستم 
مهاجمان تیم ملی ایران را در زمین خودی و مرکز زمین می دیدیم. سردار آزمون 
در پستی که معموال هافبک های دفاعی بازی می کنند و انصاری فرد و طارمی 
را در پست بک های چپ و راست دیدیم. سخت ترین کار برای یک مهاجم در 
این پست همین است که نیاز به تالش بسیار زیاد است و مهاجم باید دائم در 
حرکت باشد. همه کار کند جز عدم تمرکز در گلزنی.فوتبال ایران می توانست از 
بازی با اسپانیا و پرتغال جور دیگری استفاده کند. خیلی از بزرگان فوتبال جهان 
با دیدن بازی های ایران در این دو دیدار، برداشت کلی از فوتبال ایران پیدا کردند. 
همانطور که االن همه برای فوتبال ژاپن احترام قائل هستند. شاید اگر اتفاق های 
بعد از گل خورده ایران برابر اسپانیا و پرتغال نبود، اکنون خیلی از کشورها ما را با 
بحرین و فوتبال چرک و دفاعی می شناختند.بعد از قرعه کشی جام جهانی حداقل 
به این امیدوار بودیم که برابر دو تیم بزرگ بازی داریم و می توانیم شانه به شانه 
برترین بازیکنان جهان بازی کنیم و نام فوتبال خودمان را بر سر زبان بیندازیم. 
نام فوتبال مان را بر سر زبان انداختیم ولی نه با صفت های خوب بلکه با صفاتی 
چون بازی بسته، دفاعی، وقت کشی و ... بالفاصله بعد از سوت داور در نیمه اول 
بازی ایران و اسپانیا بود که بازیکنان بزرگ و باتجربه اسپانیا از جمله اینیستا سمت 
داور رفتند و به انتقاد از وقت کشی بازیکنان ایران پرداختند. سرخیو راموس به 
انتقاد از کی روش و سبک بازی ایران پرداخت و دیگو کاستا و کارواخال نیز چنین 
صحبت هایی را بیان کردند و کارواخال اعالم کرد ایران بازی را زشت کرده بود 
و این فوتبالی نیست که او دوست داشته باشد.دیدیه دروگبا بازیکن سابق نامدار 
چلسی نیز بعد از نیمه اول بازی با اسپانیا گفت: دیگر هوادار ایران نیست چون 
بازیکنان با تاکتیک هایی دنبال اتالف وقت هستند.  نکته بارز در بازی های ایران 
این بود که فوتبال ایران قابلیت بازی هجومی حتی برابر بزرگان را داشت و این 
را می شود بعد از خوردن گل از اسپانیا و پرتغال مشاهده کرد، جایی که ایران 
چیزی برای از دست دادن نداشت و شروع به فوتبال بازی کردن کرد و انصافا 
هم بازی زیبایی را در آن دقایق به نمایش گذاشت ولی چرا نباید فوتبال ایران از 
ابتدا برابر حریفان با این نگرش به میدان برود. در این دوره قدرت هجومی تیم 
ملی ایران باال بود. علیرضا جهانبخش آقای گل لیگ هلند بود  ولی در این سیستم 

نتوانست کار خاصی پیش ببرد. 

خبر خبر

آگهی مناقصه عمومی
بدینوسیله فرمانداری شهرستان مالرد در نظر دارد با توجه به مصوبات شماره 
نسبت  شهرستان  ریزی  برنامه  کمیته   1397/04/1۶ مورخ   ۵800/1/2729
فاقد  روستای  در  منظوره  چند  سالن  احداث  پروژه  عمرانی  عملیات  انجام  به 
افزوده  ارزش  اعتبارات  از محل  دهیاری مالرد ویالی جنوبی شهرستان مالرد 

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

را تا پایان وقت اداری مورخ 97/۵/8 به دبیرخانه فرمانداری تحویل نمایند. 

*تاریخ انتشار نوبت اول : 97/4/2۵
*تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/۵/1

*مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه تا ساعت 14/30 مورخ 97/۵/8
*تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه : روز 97/۵/10

*شماره حساب جهت واریز سپرده شرکت در مناقصه 21711312۶8001 بانک ملی بنام فرمانداری 
شهرستان مالرد

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

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

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

 نوبت دوم

ردیف

1

عنوان پروژه عمرانی

عملیات عمرانی احداث سالن 
چند منظوره در روستای 

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

بها گروه ساختمان 97

مبلغ برآورد )ریال(

25/000/000/000

سپرده شرکت در مناقصه )ریال(

1/250/000/000

جمهوری اسالمی ایران
وزارت کشور

استانداری تهران
فرمانداری شهرستان مالرد

آگهی مناقصه عمومی
بدینوسیله فرمانداری شهرستان مالرد در نظر دارد با توجه به مصوبات شماره 
به  نسبت  شهرستان  ریزی  برنامه  کمیته   1397/04/1۶ مورخ   ۵800/1/2729
انجام عملیات عمرانی پروژه خرید آسفالت توپکا 19-0 جهت معابر روستاهای 
فاقد دهیاری  )مالرد ویالی جنوبی، جعفریه، اکرم آباد، عباس آباد گل شایگان و 
سایر روستاهای در حال اجرا(  شهرستان مالرد از محل اعتبارات ارزش افزوده 

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

را تا پایان وقت اداری مورخ 97/۵/8 به دبیرخانه فرمانداری تحویل نمایند. 

*تاریخ انتشار نوبت اول : 97/4/2۵
*تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/۵/1

*مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه تا ساعت 14/30 مورخ 97/۵/8
*تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه : روز 97/۵/10

*شماره حساب جهت واریز سپرده شرکت در مناقصه 21711312۶8001 بانک ملی بنام فرمانداری 
شهرستان مالرد

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

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

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

 نوبت دوم

ردیف

1

2

عنوان پروژه عمرانی

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

فاقد دهیاری شهرستان مالرد
حمل و پخش مکانیزه و قیرپاشی 

مطابق مشخصات فنی اسناد 
جمع کل

مبلغ برآورد )ریال(

25/000/000/000

5/000/000/000

30/000/000/000

سپرده شرکت در مناقصه )ریال(

1/500/000/000

جمهوری اسالمی ایران
وزارت کشور

استانداری تهران
فرمانداری شهرستان مالرد

سامان قدوس از درخشش در ترکسیب اوسترشوند 
ابراز خوشحالی کرد.

قدوس،  سامان  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اخیرش  بازی های  همانند  استرشوند  ایرانی  ستاره 
موفق به باز کردن دروازه حریفان شد تا در صدر 
جدول گلزنان لیگ سوئد قرار بگیرد. اوسترشوند که 
بازیکن ایرانی را در اختیار دارد به مصاف ترلبورگ 
رده سیزدهمی رفت و 4 بر یک به برتری رسید.در 
این دیدار قدوس باز هم از روی ضربه ایستگاهی 
توانست گلزنی کند تا هم چون بازی با مالمو، در 
این دیدار نیز از روی ضربه ایستگاهی گلزنی کند. 
قدوس با خوشحالی از درخشش در دیدار این هفته 
گفت: نمایش خیلی خوبی در این هفته داشتیم و 
توانستیم 4 گل به ثمر برسانیم. طبیعی است که خیلی 
خوشحال باشیم ولی از طرفی از این که دروازه ما 

باز شد ناراحتیم. از این که بار دیگر توانستم از روی 
ضربه کاشته گلزنی کنم خوشحالم. فکر کنم امضای 
من در این فصل گل زدن از روی ضربات ایستگاهی 
بوده است و این فکر کنم چهارمین گل من از روی 
ضربه ایستگاهی در این فصل بوده است. زدن دو 
گل در این دیدار حس خیلی خوبی داشت و باید از 
هم تیمی هایم تشکر کنم که توانستند من را در این 
دیدار یاری کنند.لیگ سوئد که به خاطر جام جهانی 
مدتی تعطیل بود، بار دیگر از سر گرفته شد و در 
حالی که خیلی از لیگ های دنیا تعطیل هستند، در 
سوئد بازی ها هم چنان ادامه دارد. در این بین چند 
تیم لیگ برتری از جمله کریستال پاالس نیز به شدت 
بازی های قدوس را زیر نظر گرفتند و تمایل دارند تا 
پایان نقل و انتقاالت تابستانی، این بازیکن ایرانی را 

به خدمت بگیرند.

قدوس: امضای من گل زدن از روی ضربات ایستگاهی بوده است

درخشش آزادکاران جوان ایران در ۵ وزن اول آسیا حذف پرچمدار از تورنمنت کره جنوبی

در ۵ وزن روز نخست مسابقه های کشتی آزاد جوانان 
آسیا تیم ملی ایران صاحب 3 مدال طال و ۲ مدال برنز 
شد. به گزارش زمان به نقل ازایسنا، در روز نخست 
نو  دهلی  در  آسیا  جوانان  آزاد  کشتی  رقابت های 
پایتخت هندوستان، تیم ملی کشتی آزاد ایران در هر 
۵ وزن صاحب مدال شد که 3 طال و ۲ برنز حاصل 
کار جوانان ایران بود.امیرحسین کاووسی در وزن 70 
کیلوگرم، سجاد غالمی در وزن 79 کیلوگرم و سجاد 
عزیزی در وزن 97 کیلوگرم، سه طالیی ایران بودند 
و رضا علیجان زاده جویباری در وزن ۵7 کیلوگرم، 
امیرحسین مقصودی در وزن 6۵ کیلوگرم صاحب 
مدال برنز شدند. هدایت تیم ملی کشتی آزاد جوانان بر 
عهده تقی اکبرنژاد است.اما در مسابقات عصر امروز، 
در دیدار رده بندی وزن ۵7 کیلوگرم، رضا علیجان 

زاده جویباری با نتیجه ۱۱ بر صفر رز گلدی سیدف 
از ترکمنستان را ضربه فنی کرد و صاحب مدال برنز 
شد.همچنین در مسابقه رده بندی وزن 6۵ کیلوگرم، 
امیرحسین مقصودی ۵ بر ۲ از سد کوانیش دویسنکول 
از قزاقستان گذشت و به مدال برنز دست یافت.در 
شد  موفق  کاووسی  امیرحسین  کیلوگرم،  وزن 70 
ویشال کالیرامانا از هند را در یک کشتی دیدنی و 
حساس ۱0 بر 7 مغلوب کند و اولین مدال طالی ایران 
را بر سینه بزند.همچنین در وزن 79 کیلوگرم سجاد 
غالمی در فینال با ضربه فنی از سد ساچین گیری از 
هند گذشت و قهرمان شد. غالمی در همان دقایق 
نخست کشتی حریف را در خاک نشاند و با 4 فتیله 
پیچ پیاپی به پیروزی ۱0 بر صفر رسید.در فینال وزن 
97 کیلوگرم نیز سجاد عزیزی سریک باکیتخانف از 
قزاقستان را از پیش رو برداشت تا سومین مدال طال 
را نصیب ایران کند. عزیزی که کشتی گیری پر زور و 
مستحکم است، در طول مسابقه حریف را در کنترل 
خود داشت و فینال را 6 بر یک به سود خود تمام کرد 
تا ایران در روز نخست با سه مدال طال و دو برنز در 

پنج وزن به کار خود پایان دهد.

کیمیا علیزاده با شکست در مبارزه دوم تورنمنت کره 
جنوبی از دور این رقابتها کنار رفت.

بین  تورنمنت  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
المللی تکواندوی »ججو« در کره جنوبی از صبح 
 ۱۱34 حضور  با   ۱397 تیر   ۲7 چهارشنبه  روز 
تکواندوکار در دو بخش پومسه و کیوروگی آغاز 
شده و به مدت شش روز پیگیری خواهد شد. تیم 
ملی بانوان ایران نیز به منظور کسب آمادگی جهت 
حضور در بازیهای آسیایی ۲0۱8 جاکارتا، در این 
از  ترتیب  این  به  است.  یافته  حضور  مسابقات 
دیروزدر روز پنجم این رقابتها تکواندوکاران اوزان 
67- و 73- کیلو گرم تیم بانوان به مصاف رقبا رفته 
اند که تا کنون کیمیا علیزاده و زینب اسماعیلی با 
شکست مقابل رقیبان از دور رقابت ها کنار رفته 
اند.در وزن ششم )67- کیلوگرم(، کیمیا علیزاده که 
پرچمدار ایران در بازیهای آسیایی ۲0۱8 جاکارتا 
است، نخستین مبارزه خود در مرحله یک شانزدهم 
ئینگ  »وای  با  مصاف  در   ۲ بر   8 حساب  با  را 
تسانگ« از هنگ کنگ با پیروزی پشت سر گذاشته 
و راهی مرحله یک هشتم شد. او در این مرحله 

۱7 بر ۲۲ نتیجه را به »یانگ سئو« نماینده کشور 
میزبان )کره جنوبی( واگذار کرده و از دور رقابتها 
کنار رفت.همچنین در وزن 73- کیلوگرم نیز زینب 
اسماعیلی در نخستین مبارزه خود در مرحله یک 
هشتم با نتیجه ۵ بر 7 مغلوب »موخرو« تکواندوکار 
تاجیکستان شد و از گردونه این مسابقات کنار رفت. 
ملیکا میرحسینی دیگر تکواندوکار ایران در این وزن 
است.اسامی تکواندوکاران حاضر در ترکیب تیم ملی 
بانوان برای شرکت در این مسابقات به قرار زیر 
است: وزن 46- کیلوگرم، مریم ملکوتی خواه وزن 
49- کیلوگرم، ناهید کیانی وزن ۵3- کیلوگرم، الهه 
شیدایی وزن ۵7- کیلوگرم، پریسا جوادی وزن 6۲- 
کیلوگرم، زهرا شیدایی وزن 67- کیلوگرم، کیمیا 
علیزاده وزن 73- کیلوگرم، ملیکا میرحسینی و زینب 
اسماعیلی وزن 73+ کیلوگرم، اکرم خدابنده و زهرا 
پوراسماعیل.هدایت تیم ملی تکواندوی بانوان ایران 
را مهرو کمرانی به عنوان سرمربی، ریحانه فوالدی 
و زهرا حاجی وند به عنوان مربی در اختیار دارند. 
زهرا افتخاری نیز به عنوان سرپرست در کنار تیم 

حضور دارد.

قرعه کشی مسابقه های فوتبال بازی های آسیایی ۲0۱8 
دوباره انجام می شود.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، کنفدراسیون فوتبال آسیا 
به مسئوالن برگزاری بازی های آسیایی دستور داده است 
بازی های  مردان  فوتبال  مسابقه های  برای  دوباره  که 
قرعه کشی  دلیل  کنند.  قرعه کشی  امسال  آسیایی 
دوباره این است که کشورهای امارات و فلسطین در 

قرعه کشی اول از قلم افتاده بودند. گفته می شود که 
این دو کشور به درستی و مطابق قوانین برای بازی ها 
ثبت نام کرده بودند. بدین شکل، قرعه کشی دوم با ۲6 
کشور برگزار می شود.قرعه کشی جدید روز ۲3 جوالی 
)دوشنبه( در جاکارتا برگزار می شود.در قرعه کشی قبلی 
تیم ایران در گروه F در کنار عربستان سعودی، میانمار 
و کره شمالی قرار داشت. کره شمالی در بازی های 

آسیایی ۲0۱4 اینچئون نایب قهرمان مسابقه ها شده بود.
مسابقه های فوتبال بازی های آسیایی با تیم های زیر ۲3 
سال انجام می شود. هر تیم می تواند تا سه بازیکن بیش 
از این محدوده سنی داشته باشد که با وایلد کارت وارد 
بازی ها می شود.بازی های آسیایی ۲0۱8 از ۱8 آگوست 
آغاز می شود اما بازی های فوتبال مردان در رده گروهی 

از ۱4 آگوست شروع خواهد شد.

مسابقه های فوتبال 
بازی های آسیایی ۲۰۱۸ 
دوباره قرعه کشی می شود
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درمان حساسیت دندانی 
حساسیت دندانی، مشکلی است که تعداد زیادی از افراد جامعه از آن رنج 
می برند. عالیم این بیماری، درد هنگام غذا خوردن و مصرف نوشیدنی 

های سرد و گرم یا مواد قندی مثل شیرینی هاست.
به گزارش زمان به نقل از بیتوته، این حساسیت معموال به علت سایش 
مینا و دالیل دیگری مانند استفاده از خمیردندان ها و پودرهای ساینده 
یا دندان قروچه یا روش نادرســت مســواک زدن رخ می دهد. بیماری 
ریفالکس نیز که منجر به بازگشــت اسید معده به دهان می شود، می 
تواند با حل کردن مینای دندان باعث بروز حساســیت دندانی شود. از 
دســت رفتن مینای دندان باعث می شود عاج زیرین عریان شود. عاج 
دندان حاوی توبول های عاجی اســت. داخل توبول های عاجی مایعی 
شــبیه پالسما وجود دارد که با شــوک های سرمایی و گرمایی حرکت 
و اعصــاب دندان را تحریک می کند و درد ایجاد می شــود.درمان این 
حساسیت چندان دشوار نیست و راه حل آن استفاده از خمیردندان های 
ضدحساسیت اســت. این خمیردندان ها حاوی موادی چون فلوئوراید 
)به مقدار زیاد(، نیترات پتاســیم و کلرید استرونیوم یا فسفات کلسیم 
هستند که دهانه توبول های عاجی را می بندند و مانع بروز حساسیت 
دندانی می شوند. مهم ترین درمان حساسیت های درمانی، حذف عامل 
ایجادکننده حساسیت است. با این کار مشکل تا حد زیادی کنترل می 
شود.از سوی دیگر، یکی از عوامل مهمی که باعث حساسیت دندانی می 
شود، مصرف برخی غذاهاست. رژیم های غذایی حاوی کربوهیدرات های 
زیاد یا مصرف مقادیر زیادی ترشــی و مرکبات باعث می شود فرد دچار 
افزایش حساســیت دندانی شــود، پس قدم اول در درمان این افراد آن 
است که چنین موادی از رژیم غذایی شان حذف شود یا به حداقل برسد. 
فرد نباید تا 2 ســاعت پس از مصرف مواد اســیدی و مرکبات مسواک 
بزند زیرا مصرف مواد اســیدی باعث می شــود مینای دندان نرم و به 
راحتی با مســواک زدن ساییده شود.بهترین درمان، توصیه به استفاده 
از خمیردندان های ضدحساسیت است. ترکیب خمیردندان ها به گونه 
ای اســت که عالیم را از بین می برد ولی در بســیاری از موارد پس از 
قطــع مصرف آنها حساســیت عود می کند. یکی دیگــر از عواملی که 
باعث حساســیت دندانی می شود، پوسیدگی دندان است. خمیردندان 
های ضدحساســیت گرچه ممکن است موقتا عالیم را از بین ببرند اما 
با پیشرفت پوسیدگی، درد نیز به عالیم اضافه می شود. به همین دلیل 
همه بیمارانی که دندان های حساســی دارند، بهتر است برای مشخص 

شدن دقیق تر مشکل به دندان پزشک مراجعه کنند.

با افزایش سن نیازهای تغذیه ای 
چه تغییری می کنند؟

با باال رفتن سن نیازهای تغذیه ای فرد تغییر می کند و به همین دلیل 
برای افراد در ســنین باالتر مصرف خوراکی های ســالم و رعایت رژیم 

غذایی صحیح بیشتر اهمیت دارد.
به گزارش پیام آشنا به نقل از ایسنا، باال رفتن سن با بروز انواع تغییرات 
از جملــه کمبود مواد و امالح معدنــی، کاهش کیفیت زندگی و عدم 
برخورداری از وضعیت ســالمتی مطلوب مرتبط اســت. خوشبختانه 
راه های بســیاری وجود دارد که می توان به کمک آنها از این کمبودها 
و تغییــرات مرتبط با ســن جلوگیری کــرد. به طــور مثال مصرف 
خوراکی های سرشــار از مواد مغذی و مکمل های مناسب می تواند به 
حفظ سالمتی توام با افزایش سن کمک کند.افزایش سن با بروز انواع 
تغییرات همچون از بین رفتن حجم عضالنی، نازک شــدن پوســت و 
کاهش اســید معده مرتبط است. برخی از این کمبودها فرد را مستعد 
کمبودهای تغذیه ای می کند و برخی دیگر از آنها بر کیفیت زندگی فرد 
تاثیر می گذارد.به گزارش هلث الین، از جمله تغییرات تغذیه ای که فرد 

با افزایش سن با آنها روبرو می شود می توان به موارد زیر اشاره کرد:
نیاز به کالری کمتر و مواد مغذی بیشتر:  نیاز روزانه به کالری به عواملی 
چون وزن، قد، حجم ماهیچه ای، سطح فعالیت و چندین فاکتور دیگر 
بستگی دارد. افراد مسن تر برای حفظ وزن به میزان کالری کمتری نیاز 
دارند زیرا آنان تحرک کمتری داشته و ورزش نمی کنند. در صورتیکه 
افراد مســن و سالمندان میزانی از کالری روزانه را مصرف کنند که در 
دوران جوانی دریافت می کرده اند دچار چربی مازاد بخصوص در ناحیه 

شکم می شوند.
همچنین اگرچه افراد مســن تر کالری کمتری نیــاز دارند باید میزان 
کافی از مواد مغذی را دریافت کنند. از جمله مواد مغذی که با افزایش 
ســن مصرف آنها اهمیت بیشتری پیدا می کند می توان به پروتئین ها، 
ویتامین D، کلسیم و ویتامین B12 اشاره کرد.نیاز به مصرف پروتئین 
بیشتر: از دســت دادن قدرت و حجم عضالنی با باال رفتن سن شایع 
است. در حقیقت، افراد بزرگسال پس از سن ۳۰ سالگی در هر دهه ۳-8 
درصد حجم ماهیچه ای خود را از دســت می دهند. این وضعیت علت 
ضعف و شکستگی اســتخوانی میان افراد مسن و سالمندان است.نیاز 
به مصرف فیبر خوراکی بیشتر: یبوست مشکل شایعی میان سالمندان 
است. این مشکل بخصوص در بین افراد باالی 65 سال شایع است و دو 
تا سه برابر در زنان بیشتر بروز می کند زیرا با افزایش سن افراد تحرک 
کمتــری دارند و همچنین از داروهایی مصرف می کنند که یبوســت 
از جمله عوارض جانبی آنهاســت. خوردن مواد غذایی حاوی فیبر به 
کاهش یا رفع مشــکل یبوســت کمک می کند.نیاز به مصرف کلسیم 
و ویتامین D بیشــتر: کلســیم و ویتامین D از مهمترین مواد غذایی 
برای سالمت اســتخوان هستند. کلسیم به حفظ سالمت استخوان ها 
کمک می کنــد در حالیکه ویتامین D جذب کلســیم را باال می برد. 
هر چند افراد مسن مقدار کلسیم کمتری از رژیم غذایی شان دریافت 
می کنند. برای مقابله با تاثیرات افزایش سن بر سطح کلسیم و ویتامین 
D، الزم اســت با مصرف مواد غذایی و مکمل ها این دو ماده مغذی به 
 ،B12 ویتامین :B12 بدن برسند.نیاز به دریافت مقدار بیشتر ویتامین
ویتامین محلول در آب اســت که برای تولید گلبول های قرمز خون و 
حفظ عملکرد مغز ضروری است. هر چند طبق مطالعات انجام گرفته 
1۰ تا ۳۰ درصد افراد باالی 5۰ سال توانایی کمتری در جذب ویتامین 
B12 موجود در مواد غذایی دارند. به همین دلیل ســالمندان باید از 
طریق مصرف مکمل ها و خوراکی های حاوی این ویتامین، نیاز روزانه 
خود را برطرف کنند.همچنین پتاسیم، اسیدهای چرب امگا۳، منیزیم 
و آهن از دیگر مواد غذایی هستند که مصرف آنها با افزایش سن توصیه 
می شود. مستعد کم آبِی بدن: حفظ آب بدن در تمامی سنین مهم است 
هر چند با افزایش سن احتمال از دست رفتن آب بدن بیشتر می شود. 
بدن از طریق گیرنده های مغز و دیگر بخش های بدن متوجه وضعیت 
از دست رفتن آب بدن می شود اما واقعیت این است که با افزایش سن 
این گیرنده ها حساســیت خود را از دست داده و به سختی می توانند 

تشنگی را تشخیص دهند.
مستعد بی اشتهایی: از دیگر مشکالت نگران کننده برای افراد سالمند 
کاهش اشتهاســت و در صورتیکه به این مشــکل رسیدگی نشود به 
کاهش وزن و کمبودهای غذایی منجر می شود. همچنین کاهش اشتها 

سالمت فرد را به خطر انداخته و خطر مرگ را افزایش می دهد.

سالمت

افزایش ۱9/5 درصدی حقوق 
مستمری بگیران حداقل بگیر 

تأمین اجتماعی

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: حقوق 
مســتمری بگیران حداقل بگیر ســازمان تأمین 
اجتماعی تا سقف 19 و نیم درصد افزایش یافت. 
به گزارش زمــان  به نقل از فارس، ســید تقی 
نوربخــش از افزایش حقوق مســتمری بگیران 
حداقل بگیر سازمان تأمین اجتماعی تا سقف 19 
و نیم درصد خبر داد و گفت: افزایش حقوق سایر 

سطوح هم به زودی مشخص خواهد شد.
 مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی گفت: هر 
ســاله بعد از تعیین سطوح دســتمزد شاغالن، 
افزایش حقوق مستمری بگیران مشخص می شود 
که امســال به علت تأخیر در برگزاری جلســه 
مذکور این افزایش حقوق مشخص نشده است. 

وی ادامــه داد: از آنجــا که امســال در تعیین 
دستمزد شاغالن هم درصد و هم رقم ثابت وجود 
داشت، محاســبات تعیین رقم مستمری بگیران 
باید با دقت بیشــتری انجام شود و این دستمزد 
متناســب با نرخ تورم، درصد حقوق شــاغالن و 

تبدیل رقم ثابت به درصد مشخص می شود.
 نوربخش اظهار امیدواری کرد که هیأت وزیران 
قبل از زمان پرداخت مســتمری که از بیســتم 
هر ماه شــروع می شــود، مصوبــه را دریافت و 
اجرایی کند. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی 
همچنین وعده همسان سازی حقوق بازنشستگان 
را تا پایان سال 97 به شرط پرداخت شدن بدهی 
دولت بــه تأمین اجتماعی داد و اظهار داشــت: 
خوشبختانه مجلس شــورای اسالمی در بودجه 
ســال 97 دولت را مکلف بــه پرداخت 5۰ هزار 
میلیارد تومان از مطالبات سازمان کرده است که 
به شرط اجرایی شدن شرایط برای همسان سازی 

حقوق ها مهیا می شود. 
نوربخــش بــا بیــان این کــه ســازمان تأمین 
اجتماعی تاکنون 1۰ هــزار میلیارد تومان بابت 
همسان ســازی حقوق هزینه کرده است، افزود: 
در ســال 88 مرحله نخست همسان سازی انجام 
و دولت دهم متعهد بــه پرداخت 2۳۰۰میلیارد 
تومان شد که متأسفانه وعده خود را عملی نکرد.

تلگرام هر آن ممکن است
فیلتر شود 

مرکز ملــی فضای مجازی صحبتهای رئیس این 
مرکز را شفاف سازی کرد: هر آن ممکن است اگر 
شــرایطی پیش بیاید انسداد تلگرام حاصل شود 
ولی فعال قرار بر این اســت کــه علی رغم اینکه 
ما قوانین ضــد انحصار نداریم، به روش معمولی 
نســبت به تقویت پیام رســانهای داخلی اقدام 

می کنیم. 
به گزارش زمان  به نقل از باشگاه خبرنگاران پویا؛ 
روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور در پی 
بازنشر سخنان ابوالحسن فیروزآبادی؛ دبیر شورای 
عالی فضای مجازی در رسانه ها که در برنامه رادیویی 

ذره بین صورت گرفت، بیانیه صادر کرد.
مشروح این بیانیه به شرح زیر است:

»به اطالع می رســاند به اشتباه از سخنان دکتر 
فیروزآبادی در رســانه ها تعبیر به عدم انســداد 
پیام رسان تلگرام شده است، در صورتیکه ایشان 
در این گفت وگو اعــالم کردند که فعال تاریخی 
برای مســدود کردن تلگرام و اصال بحث مسدود 
شــدن برای تصمیم گیری مطرح نشــده است؛ 
مرتبا شــقوق مطــرح می شــود و همانطور که 
می دانیــد در دی ماه نیز برای مــدت دو هفته 
مسدود شــد و هر آن ممکن است اگر شرایطی 
پیش بیاید این انسداد در تلگرام حاصل شود ولی 
فعال قرار بر این است که علی رغم اینکه ما قوانین 
ضد انحصار نداریم و به روش معمولی نسبت به 
تقویت پیام رسانهای داخلی اقدام می کنیم، فعال 
تصمیمی در رابطه با انسداد گرفته نشده و تالش 
می کنیم تا از راه تشــویق و اقناع هم مردم و هم 
کســانیکه کانالها و گروههای پر ترافیک دارند، 
کسبوکارها، سازمانها و مؤسساتی که کانال دارند، 
نســبت به کوچ اقدام کنند و داخل کشــور نیز 

ظرفیت مناسب فراهم کردیم.«

دریافت حق مدیریت دارویی 
توسط داروخانه ها ممنوع شد

با رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری دریافت 
وجه تحت عنوان حــق مدیریت دارویی به جای 

حق فنی سابق، ممنوع شد.
به گزارش زمان  به نقــل از دیوان عدالت اداری، 
هیأت عمومی دیوان صبح دیروز با بررسی شکایت 
از مصوبه هیأت وزیران درباره دریافت حق مدیریت 
دارویی از نسخه های بیماران توسط داروخانه ها  و 
اســتماع نظرات نماینده طرف شکایت و نظرات 
موافقان و مخالفان، دریافت هرگونه وجهی تحت 
هر عنوان از جمله حق مدیریت دارویی به جز در 
مورد داروهای ترکیبی را ممنوع و مصوبه شماره 
/5۳79ت 517۰۰ه  مورخ 2۳ فروردین ماه سال 
94 هیــأت دولت را باطل اعــالم کرد. حق فنی 
داروخانه ها پیشتر در سال 9۳ با رأی هیأت عمومی 
دیوان عدالت اداری ممنوع شده بود. گفتنی است 
چندی پیش نیز با ابطال مصوبه اخذ آبونمان گاز 
از مشــترکین و ممنوع شدن دریافت آن، شرکت 
گاز مــاه بعد بــا دور زدن قانون  و حذف ظاهری 
آبونمان، هزینه خدمات مشترکین را جایگزین آن 
کرده بود که بــا عکس العمل فوری دیوان عدالت 
اداری، دریافــت وجه تحت عنوان هزینه خدمات 

مشترکین نیز ممنوع شد.

اخبار

معــاون فرهنگی جهاد دانشــگاهی 
اعالم کرد: طبق نظرســنجی نوروزی 
– ملی مرکز افکارسنجی دانشجویان 
به جهاددانشــگاهی،  وابســته  ایران 
59.5 درصــد مردم ایران از شــبکه 
می کنند  اســتفاده  تلگرام  اجتماعی 
و در صورتی که تلگرام فیلتر شــود، 
تنهــا ۳7.8 درصد کســانی که از آن 
استفاده می کنند، حاضر به جایگزینی 
ایــن شــبکه اجتماعی مجــازی به 
 46.۳ هستند.  داخلی  پیام رسان های 
درصد نیز از پیام رســان های داخلی 
استفاده نخواهند کرد و 14.9 درصد 
نیز گفته انــد نمی دانیم در این صورت 
از پیام رسان داخلی استفاده خواهیم 

کرد یا خیر.
به گزارش زمان به نقل از ایســنا، 
عیسی علیزاده با توجه به این که یکی 
از موضوعات مهم این روزها در جامعه، 
موضوع فضای مجــازی و فیلترینگ 
تلگرام است، گفت: مرکز افکارسنجی 
دانشجویان ایران )ایســپا( بر اساس 
رسالت اصلی خود، سالیانه در چندین 
طرح به رصد و سنجش افکار عمومی 

در خصوص موضوعــات مختلف روز 
جامعــه و جهان از نگاه مــردم ایران 
می پــردازد. طبق نتایج نظرســنجی 
نوروزی – ملی ایســپا، 59.5 درصد 
مردم ایران از شبکه  اجتماعی تلگرام 
استفاده می کنند و در این میان 59.7 
از کل استفاده کنندگان فعلی  درصد 
تلگرام، گفته اند، در صورتی که تلگرام 

فیلتر شــود، برای اســتفاده از آن از 
فیلترشکن استفاده خواهند کرد و تنها 
۳9.۳ درصد گفته اند، از فیلترشــکن 

استفاده نخواهند کرد.
پوی افــزود: ایســپا عالوه بــر انجام 
نظرسنجی اخیر، با انتشار بهارانه کتاب 
“افکار عمومی و شبکه های اجتماعی 
مجــازی”، بخشــی از طرح های این 

مرکــز که به “شــبکه های اجتماعی 
مجــازی” اختصاص داشــته و در آن 
بــه موضوعاتی از قبیل “اســتفاده از 
شبکه های اجتماعی مجازی”، “محتوا 
و مطالب گروه هــا و کانال های عضو 
در شــبکه ها” و “نظر پاسخگویان در 
خصوص معایب و مزایای شبکه های 
اجتماعــی مجازی” پرداخته شــده 

را، منتشر کرده اســت. علیزاده بیان 
کرد: همچنین مطالب مطرح شــده 
در سلســله نشســت های تخصصی 
“عصر گفت وگو” با محوریت اهمیت 
فضــای مجازی کــه با ســخنرانی 
اســاتید مطرح و کارشناسانی چون 
دکتــر محمدرضــا جــوادی یگانه، 
دکتر  منتظرالقائــم،  مهــدی  دکتر 
محمدمهدی لبیبی و دکتر سیدجواد 
میری در این حوزه برگزار شــده، به 
ایسپا  نظرســنجی  یافته های  همراه 
در این کتاب مدون شــده اســت و 
می تواند منبع مهم و مناســبی برای 
سیاست گذاران این حوزه قرار گیرد.

وی درباره اقبال مردم ایران نســبت 
به استفاده از پیام رسان های داخلی، 
گفت: بر اساس نظرسنجی یادشده، 
در صورتی که تلگرام فیلتر شود، تنها 
۳7.8 درصد کسانی که از آن استفاده 
می کننــد، حاضــر بــه جایگزینی 
ایــن شــبکه اجتماعی مجــازی با 
پیام رسان های داخلی هستند. 46.۳ 
درصد نیز از پیام رســان های داخلی 

استفاده نخواهند کرد.

بر اساس نتایج نظرسنجی ایسپا اعالم شد:

۵9 درصد مردم ایران از شبکه اجتماعی تلگرام استفاده می کنند

مطالعات نشــان می دهند افرادی که 
بیشتر با گل و گیاه در ارتباط هستند، 
کمتر به افســردگی مبتال می شوند. 
داشتن گل و گیاه در خانه، به روحیه 

شادتر افراد خانواده کمک می کند.

به گزارش پیام آشنا به نقل از بیتوته، 
چه بهتر که با آمدن بهار و زنده شدن 
طبیعت، ما نیز بخشی از طبیعت را به 
خانه بیاوریم و به جای خریدن اشیاء 
و وســایل معمولی منزل، موجودات 
سبز زنده و هیجان انگیز را به زندگی 
مان راه دهیم و باعث شادی خانواده 

شویم.
ضمــن این که این گیاهــان مراقبت 
چندانی هم الزم ندارند و با کمی آب 
و نور می توانند تا مدت ها باقی بمانند 

و همنشین زیبای منزل ما باشند.
 

کودکان و گلدان های سبز
بیش از بزرگســاالن، ایــن کودکان 
هســتند که عاشق گیاهان می شوند 
و ما می توانیم ارتباط با طبیعت را از 
راه ارتباطــی که با گلدان ها داریم به 

کودکان مان یاد بدهیم.
 بــرای مثال می توانیم برای هر کدام 

از فرزندانمان یک گلدان جدا بخریم 
و او را مســئول نگهــداری از گلدان 
کنیــم. بدین ترتیــب کودکمان یاد 
می گیرد که مراقبت و پرورندگی به 
چه معناســت و روحیه پرورندگی در 

فرزندمان رشد می کند.
همچنین بــا نگهــداری و آب دادن 
صحیح به گلدان، مســئولیت پذیری 
را به او یاد می دهیــم. می توانیم از 
فرزندمان بخواهیم روی گیاهش اسم 
بگذارد و آن را با اســم جدیدش صدا 
بزنیم.همچنین بــه او یاد بدهیم که 
بــا صحبت کردن بــا گیاهش و ابراز 

محبت به آن، انرژی مثبت برای گیاه 
می فرســتد و در نتیجــه گیاه هم او 
را دوســت خواهد داشت و بهتر رشد 
کرده و انرژی مثبت برای او و همه ما 

که در منزل هستیم خواهد فرستاد.
به فرزندمان یــاد بدهیم که گیاهان 
زنده انــد و می توانند بــا ما ارتباط 
برقــرار کنند و بدیــن ترتیب روحیه 
عالقمندی و حفظ محیط زیســت را 

در فرزندانمان ایجاد کنیم.
 

گیاهان حس گرهای طبیعی 
نیرومند

حال برای این کــه به قدرت گیاهان 
پی ببریــد نظرتان بــه آزمایش زیر 
جلب می کنم. دکتر کن هاشــیموتو 
که در زمینه ارتبــاط بین گیاهان و 
انسان مطالعه می کرد روزی نظرش به 
این سؤال جلب شد که آیا می توان با 
گیاهان وارد یک گفتگوی دوستانه ی 

دو طرفه شد؟!
 به ایــن منظــور، او تصمیم گرفت 
آزمایشــی را بــا کمــک کاکتــوس 
ارزشمند خانوادگی شان ترتیب دهد 
و از همکاری همســرش نیز استفاده 

کند.
 همسر هاشیموتو اســتعداد و عالقه 
زیادی به پرورش و نگهداری گل ها و 

گیاهان داشت.
 هاشیموتو برای آزمایش خود دستگاه 
ضبط صوتی با کارایی  خاص طراحی 

کرد، تا عکس العمــل های احتمالی 
گیاه را ضبط کند.  این سیستم قادر 
به ردیابی نوســانات صوتی به صورت 
نمــودار بود و او بــا ترجمه مجدد و 
تبدیل این نوســانات و تلفیق آنها با 
طول موج هایی خاص می توانست به 

گیاهش صدایی را ارزانی کند.
بــه کاکتوس   همســر هاشــیموتو 
شــان اطمینان داد که خیلی خیلی 
دوستش دارد. این ابراز عالقه تاثیری 
آنــی بر روی کاکتوس گذاشــت و با 
کمک دستگاه هاشیموتو، صدای گیاه 
به صورت زمزمــه ای با دانگ صدای 

باال قابل شنیدن گشت.
 شــگفت انگیز این بود کــه این آوا 
بســیار شــبیه آواز بود و برخوردار از 
ریتم و لحنی خاص که آن را متفاوت 
و دوست داشــتنی تر می کرد و می 
توانســت با گذشــت زمــان در فرد 
شــنونده احساسی از شادابی و شعف 
را بر جای بگــذارد. گیاه کاکتوس به 
ابراز محبت خانم هاشــیموتو پاســخ 
داده بود! آن هم چه پاســخ دلنشین 
از  باورنکردنی  ای!خانواده هاشیموتو  و 
این موضوع چنان به شوق آمدند که 
ارتباط بسیار قوی بین آنها و کاکتوس 
محبوب خانوادگی شان ایجاد شد، به 
طوریکه توانستند شمردن اعداد را تا 
2۰ به گیاهشــان یاد بدهند باورتان 
می شود کاکتوسی وجود داشته باشد 

که بتواند تا 2۰ بشمارد!

کودکان، گل ها و قدرت گیاهان

اگر قرمــزی گونه شــما را آزار می دهــد، می توانید از 
فونداســیون های برپایه رنگ ســبز برای خنثی کردن 
رنگ قرمزی اســتفاده کنیــد. ژل بریمونیدین و کرم 
اکسی متازولین نیز برای درمان روزاسه مناسب هستند. 
این محصوالت تا حدود 12 ساعت دوام دارند،  ولی شما 
باید به صورت روزانه از آن ها استفاده کنید تا به نتیجه پایدار 

برسید.
به گزارش زمان  به نقل از سالمتیسم، قرمزی گونه ها از 
قرن ها پیش به عنوان یکی از نشانه های سالمت مطلوب 
و قوای جســمانی شناخته می شود. حتی در چند قرن 
گذشته، داشتن گونه های قرمز در بعضی از فرنگ ها مانند 

بریتانیا واقعا یک آرزو بود.
با این حال، اگرچه داشتن گونه های قرمز لزوما به معنای 
داشتن سالمت مطلوب نیست، اما لزومی هم ندارد که 
نسبت به چنین حالتی نگران شوید. البته گاهی اوقات 
نیز قرمزی گونه ها می تواند یکی از نشانه های مشکالت 
نهفته در بدن باشد. در ادامه با جزئیات بیشتری در این 

باره آشنا خواهید شد.
قرمزی گونه ها چه علت هایی دارد؟

 روزاسه
بیش از 16 میلیون نفر در آمریکا به روزاسه مبتال هستند،  
درحالی که بیشتر آنان درباره مبتال بودن خودشان به این 
بیماری پوستی هیچ اطالعی ندارند، چون عالئم روزاسه 
بیشتر به همین قرمزی پوست شباهت دارد. در روزاسه، 
رگ های خونی صورت منبسط می شوند و درنتیجه اجازه 

می دهند که خون بیشتری در گونه ها به جریان بیفتد. 
عالوه بر قرمزی، روزاسه با عالئم زیر همراه می شود: 

- نمایان شدن رگ های خونی 
- جوش های قرمز و ریز شبیه به آکنه 

- گرم شدن پوست 
- تورم و قرمزی در پلک ها 
- پوسته دادن روی بینی 

چه می توان کرد؟ 
شما می توانید در خانه از شیوه های زیر برای کنترل قرمزی 

ناشی از روزاسه کمک بگیرید: 
- از عوامل محرک مانند حرارت زیاد یا مصرف غذاهای 

تُند پرهیز کنید.
- پیش از خارج شدن از خانه، حتما کرم ضدآفتاب دارای 
SPF ۳۰ یا باالتر به پوست خودتان بزنید و حتما کاله 

روی سر بگذارید تا آفتاب به صورت تان برخورد نکند.
- صورت خودتان را با شوینده های مالیم بشویید،  از آب 
ولرم برای این کار کمگ بگیرید و پوســت خودتان را با 

حوله های نرم خشک کنید.
اگر قرمزی همچنان شــما را آزار می دهد، می توانید از 
فونداســیون های برپایه رنگ ســبز برای خنثی کردن 
رنگ قرمزی اســتفاده کنیــد. ژل بریمونیدین و کرم 
اکسی متازولین نیز برای درمان روزاسه مناسب هستند. 
این محصوالت تا حدود 12 ساعت دوام دارند،  ولی شما 
باید به صورت روزانه از آن ها استفاده کنید تا به نتیجه پایدار 

برسید.

آکنه 
آکنه از شایع ترین بیماری های پوستی است که هر فردی 
حداقل در برهه کوتاهــی از زندگی اش، خصوصا دوران 
نوجوانی، با آن مواجه می شــود. آکنه با انسداد در منافذ 
پوستی شــروع می گردد و باعث می شود که سلول های 
پوستی مرده،  چربی و ترکیبات اضافی زیر منافذ پوستی 

حبس شوند.
این فضای مسدود، زمینه خوبی برای رشد باکتری ها فراهم 
می کند و درنهایت به تورم منافذ پوستی و شکل گیری 
آکنه ها منجــر می گردد. اگر آکنه هــا در این حالت به 
تعداد زیادی برسند، قرمزی می تواند تمام گونه های شما 
را بپوشاند. به طور کلی،  آکنه ها به انواع مختلفی تقسیم 
می شــوند که هر کدام نیز به صورت متفاوتی بروز پیدا 
می کنند. بیشتر شما حتما با آکنه های سرسیاه و سرسفید 

آشنا هستید.
چه می توان کرد؟

برای درمان آکنه خفیف، شــما می توانید با درمان های 
خانگی زیر شروع کنید: 

- صورت خودتان را روزانه با آب گرم و شوینده های مالیم 
تمیز کنید. پوست را مالش ندهید، چون باعث تحریک آن 

می شوید و آکنه ها را بدتر می کنید.
- اســتفاده از محصوالت تحریک کننده پوســت مانند 

الیه بردارها، قابض ها و تونرها را کنار بگذارید.
- به صورت دست نزنید و پوست آن را دستکاری نکنید. 

کندن آکنه ها می تواند به اسکارهای پوستی منجر شود.

- اگر پوست تان چرب اســت، موهای سرتان را هر روز 
بشویید.

- تماس با نور خورشــید می تواند آکنه را تشدید کند. 
حتما از کرم ضدآفتاب به  صورت روزانه استفاده کنید. در 
ضمن، کرم ضدآفتاب شما نباید چرب باشد و همچنین 
بهتر است عنوان noncomedogenic روی آن درج 

شده باشد.
- از داروهای بدون نســخه ضدآکنه اســتفاده کنید که 
حاوی بنزوئیل پراکسید، آلفا هیدروکسی اسیدها یا اسید 

سالیسیلیک باشند.
اگر هیچ کدام از شیوه های ذکرشده برای شما موثر نبودند، 

حتما باید نزد پزشک متخصص پوست بروید.

چرا گونه ها قرمز می شوند و چطور می توان این حالت را کنترل کرد؟

سرپرســت گــروه علمــی ســالمت زنان 
فرهنگســتان علوم پزشــکی از تدوین سند 
سالمت زنان و ارجاع آن به نهادهای دیگر برای 

اجرا و هماهنگی های بین بخشی خبر داد.
به گزارش زمان  به نقل از ایسنا، بتول احمدی 
درباره جزییات سند سالمت زنان توضیح داد و 
گفت: این سند برنامه ای ملی و راهنمای تمام 
ســازمان ها و ارگان هایی است که به صورت 
مســتقیم یا غیر مستقیم بر سالمت جامعه 
تاثیرگزار هستند. سند سالمت زنان تدوین شد 
که این ارگان ها بتوانند برنامه هایی عملیاتی در 
این زمینه تدوین کنند و تالش هایی منسجم 
و یکپارچه برای ارتقای سالمت زنان صورت 

گیرد.
وی ادامه داد: تهیه این ســند از طرف گروه 
علمی سالمت زنان فرهنگستان علوم پزشکی 
انجام می شود و برای تدوین آن از صاحبنظران 

در رشــته های مختلف دعوت شــده است. 
شاخص های ســالمت زنان در کشور ما طی 
ســه دهه اخیر بهبود یافته اســت و روند رو 
به رشــدی را طی کرده اســت. این موضوع  
تاحد زیادی نتیجه تغییر وضعیت اجتماعی، 
اقتصــادی و فرهنگی زنان اســت. مواردی 
همچون میزان تحصیالت و باســوادی زنان، 
مشــارکت اجتماعی، اشتغال و ... کمک کرد 
که شاخص های سالمت زنان بهبود یابد، با این 
وجود هنوز مشکالتی وجود دارد که این برنامه 

درصدد برطرف کردن آنهاست.
سرپرست گروه علمی سالمت زنان فرهنگستان 

علوم پزشکی با تاکید بر اینکه این سند اولین 
سندی است که تمام ابعاد سالمت زنان را در 
بر می گیرد، تصریح کرد: ســند سالمت زنان 
اولین سند سیاستی است که شامل تمام ابعاد 
سالمت جســمی، روانی، اجتماعی و معنوی 
زنان است و مسائل نگران کننده ای که در این 
موارد مطرح است را مورد توجه قرار داده است.  
احمدی همچنین اضافه کرد: ســند در سه 
بخش آموزش، پژوهش و ارائه خدمات برای 
بازه زمانی 97 تا 14۰4 در نظر گرفته شــده 
است تا بتواند با برنامه های پنج ساله کشوری 
و برنامه های اساسی دیگر قابل انطباق باشد. 

سعی کردیم این سند تمام دوره های زندگی 
زنان از بلوغ تا یائسگی را درنظر بگیرد؛ به همین 
منظور برنامه های مختلفــی برای غربالگری 
بیماری ها و ارتقای ســالمت در بخش های 

مختلف دیده شده است.
به گفته وی، یکی دیگر از موارد مهم در سند، 
مشارکت زنان است که می تواند ابزاری قوی 
برای بهبود ســالمت خود، خانواده و جامعه 
باشد؛ چون آنها عنصر اصلی  سالمت خانواده 
و مراقبان اصلی در حوزه سالمت هستند و در 
حال حاضر زنان 7۰ درصد جمعیت کارکنان 

مراقب سالمت را تشکیل می دهند.

سرپرست گروه علمی سالمت زنان فرهنگستان 
علوم پزشکی با بیان اینکه در سند سالمت زنان 
عالوه بر بعد بالینی وپزشکی، به استراتژی های 
ارتقای سالمت نیز توجه شــده است، افزود:  
در حال برنامه ریزی هســتیم که کمیته های 
هماهنگی ملی و استانی در این زمینه ایجاد 
کنیم تا این راهکارها منجر به برنامه ای عملیاتی 
شوند و نتیجه بخش باشد. در حال حاضر این 
سند تدوین شده و به اطالع رسانی نیاز دارد تا 

نظرات مختلف سازمان ها به ما منعکس شود.
احمدی افزود: این ســند برای معاونت زنان 
ریاســت جمهوری و وزارت بهداشت ارسال 
می شود تا در دستور کار کمیته های تخصصی 
شورای عالی سالمت و امنیت غذایی قرار گیرد. 
شبکه های بهداشــت و درمان بخش اصلی 
اجرای این برنامه ها هســتند و ظرفیت آنها  

می تواند مورد استفاده قرار گیرد. 

از سوی فرهنگستان علوم پزشکی؛

سند سالمت زنان تدوین شد 
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معامله عقیم قرن

طرح ترامپ و دوستان صهیونیست او که قرار است »معامله قرن« را رقم 
بزند با مخالفت ملت های منطقه، جهان اسالم و جامعه جهانی روبرو است 
و ناهمخوانی با واقعیات فلسطین از هم اکنون بر آن مهر فسخ می نشاند.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب 
اسالمی  ۲۵ تیرماه در دیدار دست اندرکاران حج امسال، یک بار دیگر 
رژیم  فلسطین و  میان  پروژه سازش  پیاده سازی  در  ناکامی غرب  بر 
صهیونیستی تاکید کرده و فرمودند »اکنون آمریکایی 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 
آمریکا، قضیه فلسطین از یادها نخواهد رفت و قدس پایتخت فلسطین 
باقی خواهد ماند.« این در حالی است که »دونالد ترامپ« رییس جمهوری 
آمریکا در فلسطین به دنبال تحقق اهدافی بلندپروازانه و در عین حال 
سودجویانه است تا ضمن ادای دین به حامیان صهیونیست، پشتیبانی آنان 
را استمرار دهد. ترامپ سخت تمایل دارد تا پروژه ناتمام رهبران پیشین 
واشنگتن را با سبک خاص خود به انجامی مشخص برساند.معامله قرن به 
عنوان طرح ابتکاری رییس جمهوری آمریکا بر این اساس بنا شده تا در 
برابر واگذاری بخش هایی مهم از سرزمین اشغالی به رژیم صهیونیستی و 
نادیده گرفتن سیاست های تجاوزکارانه تل آویو، تشکیل کشوری مستقل 
برای فلسطین را در سرزمینی کوچک شامل نیمی از کرانه باختری، نوار 
غزه و چند محله از بیت المقدس شرقی به رسمیت بشناسد. بر اساس این 
طرح، فلسطینی ها باید از بخش هایی مهم و قابل توجه از خاک سرزمینی 
خود چشم پوشی کنند.ترامپ در راستای اجرای این طرح نامعقول، تاکنون 
هزینه های بسیاری را به جان خریده است. او حتی در آذرماه سال گذشته 
به رغم مخالفت های گسترده داخلی و بین المللی و با آگاهی از پیامدهای 
سنگین، مصوبه بر زمین مانده کنگره از سال ۱99۵ تاکنون مبتنی بر انتقال 
سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس و به رسمیت شناختن این شهر 
به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی را به اجرا گذاشت. ترامپ با این اقدام 
نشان داد قصد دارد به هر قیمتی که شده، برنامه خود را به اجرا بگذارد، 
حتی با اعمال فشار و زور و با هزینه هایی از اعتبار خود در عرصه نظام 

بین الملل. 
دولت ترامپ در این راستا تضعیف محور مقاومت به عنوان مهمترین 
مانع بر سر اجرای این طرح صهیونیستی را در دستور کار خود قرار داده 
است. بسیاری از صاحبنظران اعمال فشار واشنگتن بر تهران به منظور قطع 
حمایت از محور مقاومت در منطقه را در این چارچوب تفسیر می کنند. 
رفتار و کنشگری واشنگتن در خاورمیانه از جمله در یمن، لبنان، سوریه 
و ... و همسویی رهبران تل آویو و واشنگتن در هجمه و فشار بر تهران، 
این تحلیل را تقویت می کند. جالب اینکه برخی کشورهای عربی مدعی 
مصالح جهان اسالم هم در این مسیر با واشنگتن همراهی می کنند و برای 
سازش با اسراییل از یکدیگر پیشی می گیرند. آمریکا برای اجرای برنامه 
های خود در سرزمین اشغالی، بر همین سازشکاری و همراهی کشورهای 
عربی اتکا کرده است. فقدان واکنش جدی و قاطع از سوی برخی پایتخت 
های عربی در برابر اشغالگری و جنایات اسراییل و حتی تصمیم دولت 
ترامپ برای شناسایی بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی، نه 
تنها دست اشغالگران برای تشدید تجاوزگری را باز گذاشته بلکه آمریکایی 
ها را به نتیجه بخش بودن طرح های مبتنی بر سازش امیدوار ساخته 
است. از این رو است که رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری از بیانات 
خود، با تاکید 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 آمریکایی ها شده اند اما به 
توفیق الهی، امت 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.« در همین راستا ملت های مسلمان مخالفت 
صریح خود را با طرح های ضدفلسطینی ترامپ آشکار ساخته و از طریق 
نهادهای بین المللی و پویش های جهانی، اقدام خود علیه سیاست های 
تجاوزگرایانه آمریکا و رژیم صهیونیستی را پیش می برند. در پیوند با 
سرنوشت محتوم به شکسِت معامله مورد نظر ترامپ، همین بس که تنها 
یک پویش مردمی موسوم به »تظاهرات بازگشت« از فروردین ماه تاکنون 
در جریان است و فلسطینی ها را به هماوردی خیابانی با اشغالگران کشانده 
است؛ جریانی فراگیر که ماه ها است رژیم صهیونیستی و حامیان بین 
المللی تل آویو را در پیشبرد اهداف متجاوزانه شان زمینگیر کرده است. 
طرح یک شبه و به دور از واقعیِت ترامپ، در حالی پروژه سازش در 
فلسطین را در سراشیبی افول قرار داده که پیش از این، همه برنامه های 
مبتنی بر راه حل »دو دولت« به خاطر ناهمخوانی با واقعیت فلسطین، 
خواست مردم این کشور و جهان اسالم، راه به جایی نبرده، چه رسد به 
طرح »معامله قرن« که قصد دارد منازعه ریشه دار و چند دهه ای میان 
فلسطینیان و اشغالگران صهیونیست را با اتکا به زور به سطح یک معامله 

سوداگرانه تقلیل دهد. 

یادداشت

 انباشت سرمایه اجتماعی با تقویت 
اعتماد عمومی و کارآمدی

های  سرمایه  به  توجه  و  عمومی  اعتماد  تقویت 
از اصلی ترین زمینه های راهبردی هر  اجتماعی 
نظام سیاسی است و بر این اساس کشورها با باال 
بردن میزان کارآمدی به انباشت سرمایه اجتماعی در 

راستای توسعه پایدار می اندیشند.
اعتماد عمومی از جمله واژگان پر بسامدی است که 
این روزها راجع به آن بسیار می شنویم یا مطالبی را 
در رسانه ها و فضای مجازی می خوانیم. در این میان 
دیدگاه های متفاوتی وجود دارد؛ برخی معتقدند که 
طی سال های گذشته اعتماد عمومی در ایران کاسته 
شده است، دسته ای دیگر نگاهی تندتر نسبت به 
مساله دارند و معتقدند که اعتماد عمومی دچار بحران 
شده است. با این حال بیشتر تحلیل ها نگاهی آسیب 
شناسانه دارند و کمتر رویکرد راهبردی در زمینه 
برون رفت از این وضعیت ارائه داده اند. در واقع 
اعتماد عنصری است که به علت گستردگی معنایی، 
می تواند در مرحله گذار از بحران های موجود در 
روند توسعه سیاسی به نحو موثری به نظام سیاسی 
کمک کند. در نگرشی نظام مند و سیستماتیک اعتماد 
در ورودی نظام، تصمیم گیری ها، الگوسازی ها، 
برنامه ریزی ها، عملکرد ها و خروجی نظام و به 
ویژه بر روی بازخورد سیستم نقش فعال و موثری 
دارد و به صورت یک عامل و عنصر نامرئی اثر خود 
را در نظام باقی می گذارد و غیاب آن در جامعه، 
موجب آشفتگی، ناآرامی و حتی بحران می شود. 
سیاسی،  نظام  هر  راهبردی  های  سرمایه  از  یکی 
اعتماد عمومی است. بر این اساس، یکی از چالش 
های عمده پیش روی دولت ها، »مدیریت اعتماد 
عمومی« است. از این رو مدیریت ها برای تحقق 
چنین نوع مدیریتی ناگزیرند به سازوکارهایی متوسل 
خدمات  از  استفاده  در  اجتماعی  »برابری  شوند. 
دولت«، »ایجاد آرامش سیاسی و اقتصادی«، »وجود 
نهادهای قضایی کارآمد«، »پاسخگویی و مسئولیت 
پذیری دولت« و »پذیرش کاستی ها و اشتباهات« 
پنج دسته از سازوکارهای مهم در این زمینه است. در 
این میان از اصلی ترین زمینه های ایجاد و انباشت 
اعتماد عمومی، توجه به سرمایه های اجتماعی است. 
بر این اساس گسترش اعتماد عمومی در سایه توجه 
به سرمایه های اجتماعی، همدلی و مسئولیت پذیری 
اجتماعی را به همراه می آورد. در مقابل بی اعتمادی 
در جامعه منجر به تضعیف تعهد اجتماعی و کمرنگ 
شدن هویت اجتماعی و ملی می شود. کارآمدی، 
در حقیقت بیانگر قابلیت و توانایی اداره هر کشور 
توسط مدیران و کارگزاران آن است که ایفای بهینه 
کار ویژه های دولت و کسب بیشینه رضایتمندی 
مردم را درپی دارد. سرمایه اجتماعی نیز مفهومی 
با مولفه های گوناگون و زمینه های مختلف است 
که برخی برای ترسیم دایره معنایی آن از واژه هایی 
نظیر اعتماد اجتماعی، ارزش های اجتماعی، امنیت 
اجتماعی، مشارکت اجتماعی، آگاهی و شناخت، 
انسجام اجتماعی و سرمایه فرهنگی استفاده می کنند.

نسبت سنجی میان کارآمدی دولت ها و سرمایه 
اجتماعی چهار برونداد را به همراه می آورد؛ در 
نخستین حالت، نسبت دولت های کارآمد و درجه 
باالیی از سرمایه اجتماعی منجر به افزایش »رفاه 
اقتصادی و توسعه اجتماعی« می شود. در حالت 
دوم، نسبت دولت کارآمد با درجه پایینی از سرمایه 
اجتماعی به »نزاع نهفته« می انجامد. در حالت سوم 
در نسبت دولت ناکارآمد با درجه باالیی از سرمایه 
اجتماعی یا اعتماد، »مدارا کردن« سایه می افکند. در 
حالت چهارم نیز در نسبت دولت ناکارآمد با درجه 
پایین از سرمایه اجتماعی »اغتشاش« رخ می دهد. 
این نسبت سنجی حاکی از آن است که با مثبت 
شدن همزمان کارآمدی و سرمایه اجتماعی، جامعه 
به سمت توسعه هدایت خواهد شد و در زمانی 
که عکس این نسبت ایجاد شود جامعه به سمت 

فروپاشی خواهد رفت. 
سرمایه  و  اعتماد  کاهش  عوامل  ترین  اصلی  از 
اجتماعی می توان به توزیع ناعادالنه منابع میان گروه 
های مختلف اشاره کرد. این مساله در فرایند زمانی 
بر انفکاک ها افزوده و تمایزها را وسعت می دهد. 
در این رویه بی اعتمادی در جامعه شدت می گیرد 
و سرمایه اجتماعی رو به زوال می گذارد. در واقع 
توزیع نامناسب منابع به شکاف طبقاتی دامن می زند 
و این نابرابری اقتصادی در بازه زمانی طوالنی بر 
سه مساله گسترش فقر، افزایش جرم و بی انگیزگی 
یا احساس محرومیت دامن می زند. بر این اساس 
کم کردن یا برداشتن فاصله میان گروه ها و طبقات 
اجتماعی از آفت های ثانویه ای که بر جامعه وارد 
می شود، جلوگیری می کند. گسترش فساد اقتصادی 
و ضعف عنصر شفافیت از مساله هایی است که 
نمی توان نقش آن را در گسترش بی اعتمادی و 
واقع  در  گرفت.  نادیده  اجتماعی  سرمایه  کاهش 
ناهمگون  ناهمسان و  منابع  توزیع  به  فساد منجر 
می شود و دامنه گسل های میان طبقات را افزایش 
می دهد. بی اعتمادی ابتدا نسبت به ساختارهای 
سیاسی، سپس به عرصه اجتماعی و در نهایت به 
روابط میان فردی کشیده می شود و نتیجه اش نیز 
کوچک شدن ساحت اجتماعی و تقلیل مناسبات 
فردی است. بر این اساس به نظر می رسد که در 
روند اعتماد سازی متقابل میان مردم و حکومت، 
نه تنها نظام سیاسی بلکه نهادهای غیرحکومتی و 
نخبگان جامعه می توانند نقش موثری ایفا کنند. در 
این میان با سیاستگذاری های مناسب می توان از 
بار بی اعتمادی ها کاست و با اعتمادافزایی جامعه 
را بسامان کرد. البته نباید از این نکته غافل شویم 
که یکی از معضالت عمده سیاستگذاری عمومی 
درکشورمان به ضعف هماهنگی میان سیاست های 
این رو دستیابی  از  باز می گردد.  بخشی و کالن 
به  موکول  مناسب  سیاست گذاری  فرآیند  یک  به 
هماهنگی بخش های مختلف در چارچوب نظام 

جامع اقتصادی-  اجتماعی کشور است. 

نگاه

حاشیه نشینی یا حاشیه رانی؛ زخمی بر چهره شهرها

معضل  یک  عنوان  به  نشینی  حاشیه  پدیده 
شهری که مسائل و مشکالت عدیده ای در 
حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در 
پی داشته، یکی از مسائل اصلی و از دغدغه 
های دولتمردان و برنامه ریزان شهری به شمار 

می رود.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، ارائه هر گونه 
پدیده  این  با  مقابله  برای  عملیاتی  راهکار 
از بزرگ ترین معضالت شهری در  که یکی 
کشورهای در حال توسعه بشمار می آید و هم 
اینک بخش قابل توجهی از جمعیت کشور ما 
نیز درگیر آن هستند، منوط به شناخت درست 
تعریف  از چرایی و چگونگی آن است. در 
حاشیه نشینی، مالک ها و معیارهای متفاوتی 
و  اقتصادی  جغرافیایی،  معیارهای  همچون 
طبق  گیرد.  می  قرار  استفاده  مورد  اجتماعی 
تعریف جامعه شناسان شهری، حاشیه نشین به 
کسی گفته می شود که در شهر ساکن است، اما 
به دالیل مختلف نتوانسته است به شکل رسمی 
در نظام اجتماعی-اقتصادی شهر ادغام گردد.
بنابر این حاشیه نشینی، صرفاً شامل سکونت 
دوری  و  رسمی  غیر  های  گاه  سکونت  در 
فیزیکی از شهر یا مرکز شهر نیست. با این حال 
بارزترین شکل حاشیه نشینی در همین سکونت 
گاه های غیر رسمی و در حاشیه شهرها شکل 
می گیرد.بر این اساس و به باور کارشناسان 
نشین  حاشیه  کشور  در  نفر  حدود۲0میلیون 
هستند. البته این مقدار شامل ساکنان بافت های 
فرسوده نیز می شود. در واقع ۱۱ میلیون نفر در 
بافت های فرسوده 49۵ شهر و حدود 9 میلیون 
نفر نیز در سکونت گاه های غیر رسمی در 9۱ 
شهر زندگی می کنند. بنابر این حتی اگر صرفًا 
ساکنان سکونت گاه های غیر رسمی را در نظر 
بگیریم، جمعیت کثیری از کشور در شرایط 
نامناسبی در حاشیه شهرها زندگی می کنند. با 
در نظر گرفتن این موضوع که حدود 30 درصد 
از جمعیت کشور در روستاها ساکن هستند، 
سنگینی بار حاشیه نشینی بر جامعه به ویژه 
جامعه شهری بیشتر احساس می شود. حال 
سؤال این است که حاشیه نشینی چیست؟چه 
کسانی به حاشیه شهرها روی می آورند؟ چرا 
با  افراد در حاشیه شهرها ساکن می شوند؟ 
چه مسائل و مشکالتی روبه رو هستنند؟ آیا 
اجتماعی  مسئله  این  برای  اساسی  حلی  راه 
وجود دارد؟ برای پاسخ به این سؤال ها و ده 
ها پرسش و سؤال دیگر نیازمند کالبدشکافی 
تاریخی این مسئله در کشور هستیم. هر چند به 

اعتقاد کارشناسان، مسئله شهری حاشیه نشینی 
در  حال  این  با  است  طوالنی  قدمتی  دارای 
کشورهای در حال توسعه همچون ایران پدیده 
حاشیه نشینی به شکل کنونی اش محصول 
فرایند مدرنیزاسیون و به ویژه اجرای برنامه های 
مختلف توسعه بوده است.به گفته کارشناسان، 
تجربه توسعه در ایران به شکلی بوده که ابتدا در 
اجرای برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی بخشی از جامعه به حاشیه رانده شده 
و در واقع نوعی حاشیه رانی اقتصادی،اجتماعی 
و فرهنگی رخ داده و متعاقب آن مسئله حاشیه 
نشینی در شهرها پدیدار شده است. واقعیت این 
است که برنامه های توسعه چه در قبل و چه 
در بعد از انقالب، عمدتا شهر-محور و اقتصاد-
محور بوده است. محتوای این گونه برنامه ها به 
صورتی بوده که همواره شهرها و اقتصاد در 
مرکز سیاستگذاری ها قرار داشته و روستاها 
و ابعاد اجتماعی فرهنگی برنامه ریزی های 
توسعه ای به حاشیه رانده شده اند. بنابر این 
نخستین حاشیه رانی در محتوای خود برنامه 
های توسعه رخ داده است. پیامد این برنامه ها 
ابتدا حاشیه رانی اقتصادی، سپس حاشیه رانی 
نهایت حاشیه رانی اجتماعی  فرهنگی و در 
بوده است. این امر به لحاظ نظری ناشی از 
این واقعیت بود که بخش کشاورزی در مقابل 
صنعت و در نتیجه روستا در مقابل شهر در 
برنامه های توسعه نادیده گرفته شد. در ایران 
از نظر تاریخی نخستین و بارزترین نمود این 
حاشیه رانی در برنامه اصالحات ارضی قابل 
مشاهده است. ماهیت این برنامه به گونه ای 
بود که رویای تبدیل شدن به کشوری صنعتی 
و توسعه یافته منجر به توسعه صنایع مونتاژ 
متعدد در  کارخانه های  احداث  وابسته و  و 
شهرها و نادیده گرفتن روستاها و روستاییان 
شد. در کنار این حاشیه رانی اقتصادی و رشد 
روزافزون رسانه های ارتباط جمعی همچون 
رادیو و تلویزیون، نوعی حاشیه رانی فرهنگی 
نیز رخ داد. بدین صورت که به تدریج فرهنگ 
و سبک زندگی شهری به عنوان نمود پیشرفت 
و مدرن بودن به جامعه معرفی شد و فرهنگ 
و سبک زندگی روستایی همچون نماد عقب 
و  تغییر  جریان  در  ترتیب  بدین  ماندگی. 
تحوالت فرهنگی جامعه روستاییان و فرهنگ 
روستایی به حاشیه رانده شد.آنچه امروزه با 
نام حاشیه نشینی و به عنوان یک مسئله مهم 
نوعی  واقع  در  یاد می شود  آن  از  اجتماعی 
حاشیه رانی اجتماعی است که در نتیجه حاشیه 

رانی های اقتصادی و فرهنگی رخ داده است. 
این حاشیه رانی اجتماعی زمانی نمایان شد که 
در نتیجه طرد اقتصادی و فرهنگی روستاییان که 
زمانی بیشترین بخش جمعیت کشور را شکل 
می دادند پدیده مهاجرت های روستا - شهری 
اتفاق افتاد. در نتیجه مهاجرت از روستاها به 
نسبت جمعیت  بزرگ،  و  شهرهای کوچک 
روستایی به جمعیت شهری کشور به تدریج 
معکوس شد. به گواه نخستین سرشماری های 
انجام شده در دهه 30 ، جمعیت روستاییان 
از 70 درصد  از اصالحات ارضی بیش  قبل 
کل جمعیت کشور بود. این در حالی است 
که امروزه تنها حدود 30 درصد از جمعیت 
کشور در روستاها ساکن هستند.در ابتدا پدیده 
حاشیه نشینی به دلیل تمرکز اداری-سیاسی و 
اقتصادی در پایتخت تا حدود زیادی مختص 
شهر تهران بود. اما امروزه اکثر شهرهای بزرگ 
و مراکز استان ها با این پدیده روبه رو هستند. 
بازآفرینی  ستاد  آمار  اساس  بر  و  مثال  برای 
شهری وزارت راه و شهرسازی، 30درصد از 
جمعیت شهر مشهد یعنی بیش از یک میلیون 
نفر و 34درصد از مساحت شهر، حاشیه نشین  
به شمار می روند.رشد پدیده حاشیه نشینی 
به  کشور  شهرهای  برای  مختلفی  پیامدهای 
ویژه شهرهای بزرگ در بر داشته است. مناطق 
حاشیه ای خاستگاه انواع مختلف آسیب ها 
و مسائل اجتماعی دیگر همچون، اعتیاد، فقر، 
جرم و... است. گسترش پدیده حاشیه نشینی 
و پیچیدگی ابعاد آن و نیز تاکیدات صورت 
گرفته از سوی مقام معظم رهبری برای مقابله 
با این پدیده ، باعث شده است تا دستگاه ها 
و نهادهای مختلف و از جمله دولت در این 
مورد راهکارهایی بیاندیشند. به همین خاطر 
در برنامه های مختلف و از جمله از برنامه 
چهارم توسعه به بعد دولت موظف شده است 
تا با اجرای برنامه هایی، هر ساله ده درصد از 
پدیده حاشیه نشینی را کم کند تا این مسئله 
ریشه کن شود. آنچه که در اینجا مهم است 
این  با  برخورد  چگونگی  و  نگاه  نوع  تغییر 
مسئله و در نتیجه ارائه راهکارهایی عملیاتی 
و استفاده از تمامی ظرفیت ها است.به همین 
دلیل الزم است از تمامی ظرفیت های مردمی 
و سمن ها )سازمان های مردم نهاد( نیز در حوزه 
از  ناشی  آثار  و  اجتماعی  آسیب های  کاهش 
حاشیه نشینی استفاده شود.عبدالرضا رحمانی 
فضلی وزیر کشور در همین راستا با اشاره به 
تشکیل کارگروه ویژه ساماندهی حاشیه نشینی 

به  توجه  با  است:  داشته  بیان  شهرها،  در 
این موضوع یک موضوع میان بخشی  این که 
است و دولت، مجلس و قوه قضاییه باید در 
ساماندهی آن همکاری کنند، شورای اجتماعی، 
تدوین  و  سیاست گذاری  برای  کارگروهی 
مساله  این  ساماندهی  برای  قانونی  احکام 
با  همچنین  است.رحمانی فضلی  کرده  ایجاد 
اشاره به اولویت برنامه های کوتاه مدت برای 
ساماندهی حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ، 
بیان داشته است که برنامه های بلندمدت نیز 
در این زمینه تدوین و در برنامه ششم توسعه 
گنجانده خواهد شود.سید حسن هاشمی وزیر 
نیز درخصوص عنوان کرده است:  بهداشت 
مناطق حاشیه نشین به دلیل عدم برخورداری 
از بهداشت و امکانات درمانی، فقدان امکانات 
شهری، اثرات منفی  و وخیمی بر محیط انسانی، 
محیط زیست و شرایط کالبدی شهر برجای 
می گذارند. به همین دلیل متولیان حوزه سالمت، 
معضل حاشیه نشینی را در آغاز فاز دوم طرح 
تحول نظام سالمت، در صدر برنامه ریزی های 
خود قرار دادند و در دو محور الف ـ تدوین 
استراتژی کالن و راهبردی و بـ  برنامه ریزی 
خرد در حوزه بهداشت، اقدامات موثری را به 
انجام رساندند.وی افزود: تحقیقات انجام شده 
حاشیه نشینی را به دلیل عواملی چون: توسعه 
نامتوازن ناشی از ساختارهای اقتصادی، نقصان 
برنامه  ریزی شهری و مقابله با معلول ها به  جای 
علت ها، پیدایش شکاف طبقاتی میان مردم و 
در نهایت ناتوانی شهروندان در تطبیق با محیط 
شهری و پس زدگی آنان به حاشیه شهر می داند. 
همین تحقیقات تاکید می کنند که وجود یک 
زخم اجتماعی در گوشه ای از شهر به عنوان یک 
پیکر واحد، عملکرد دیگر نقاط شهر را تحت 
تاثیر قرار می دهد.به گفته وی، ›بی تردید ارائه 
خدمات بهداشتی به حاشیه نشینان با هدف 
قوام و دوام جامعه و تحقق تعادل، یکپارچگی، 
توانمندسازی و بهسازی کانون های حاشیه ای 
تدوین و اجرایی شده است و ادامه این مسیر 
جز با همکاری همه اجزای دولت، مشارکت 
و  غیردولتی  تشکل های  و  بخش خصوصی 
مردم نهاد میسر نیست. در این راستا با حمایت 
دولت تدبیر و امید، به عنوان متولیان سالمت 
مردم، در صدد هستیم تا شاخص های بهداشتی 
و درمانی حاشیه نشینان در شهرها را با توجه به 
امکانات موجود ارتقاء دهیم و نا گفته پیداست 
که تحقق این امر، تعهد، الزام و عزمی همگانی 

می طلبد.

کره زمین در حال تغییرات جدی است. تحولی به نام گرمایش جهانی که 
با ایجاد اختالل در اکوسیستم، حیات موجودات زنده را با تهدید جدی 
همراه می سازد و در صورت بی توجهی به آن ادامه زندگی در زمین را 

ناممکن خواهد کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا؛ سیالب های بی موقع، خشکسالی های بی 
امان و آب شدن یخ های قطبی، میهمانان ناخوانده ساکنان این کره خاکی 
محسوب می شوند. آنها در واقع ارمغان تلخ فعالیت های مخرب انسانی 
به شمار می روند که اختالل در روند طبیعی زندگی جوامع مختلف را 
هدف گرفته اند. زمین سده های متمادی، آماج اهداف و آرمان های بشر 
به منظور دستیابی به آسایش و آرامش بوده و اینک در پس این رنج های 
فزاینده نفس هایش به شماره افتاده است. اکنون همگان شاهد تغییر در 
اکوسیستم جهان هستند که می تواند ساختار جوامع انسانی را دگرگون 
سازد، موضوعی که به دلیل افزایش درجه حرارت و تغییر الگوهای بارش 
روی داده و نگرانی بسیاری از نهادهای علمی را برانگیخته است.روزگاری 
کمتر کسی فکر می کرد که کانادا تحت تاُثیرات اقلیمی قرار بگیرد اما 
احتمال دارد تا ساکنان کالن شهرهای این کشور تا پایان این قرن تابستان 
های گرمسیری و استوایی را تجربه کنند و در صورت ادامه روند گرمایش 
زمین، کانادا بر روی منطقه ای با آب و هوای معتدل قرار گیرد. رویدادی 
تلخ که اینک جنوب و جنوب شرقی آسیا، آفریقای التین و صحرا در 
آفریقا، آن را با شدت بیشتری به دلیل ناحیه جغرافیایی خویش تجربه کرده 
و با تغییرات شدید در آب وهوای خود روبرو شده اند. در همین زمینه 
علیرضا مساح بوآنی عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفت وگو با 
پژوهشگر گروه اطالع رسانی ایرنا با اشاره به این موضوع که انتشار بیش 
از حد گازهای گلخانه ای، مهم ترین عامل ایجاد تغییرات اقلیمی است، 
گفت: بر پایه پژوهش های معتبر جهانی ترکیب گازهای موجود در اتمسفر 
سبب تغییرهای اقلیمی خواهد شد. مساح بوآنی در پاسخ به این پرسش 
که آینده اقلیمی چه ارتباطی با میزان انتشار گازهای گلخانه ای دارد، گفت: 
وضعیت آینده تغییرات اقلیمی ارتباط مستقیمی با میزان انتشار گازهای 
گلخانه ای دارد. به طوری که اقلیم شناسان در اقصی نقاط جهان با توجه به 
همین موضوع و با پیش بینی مقادیر متفاوتی از گازهای گلخانه ای موجود 
در جو در سال های آتی، شرایط آینده اقلیم جهان را بر پایه برنامه های 
مختلفی در این زمینه تخمین می زنند. دی اکسید کربن موجود در جو، به 
عنوان مهم ترین گاز گلخانه ای، حدود ppm 408 است که از حدود 600 
هزار سال پیش تا ۱9۵0میالدی هیچ گاه مقدار این گاز در اتمسفر زمین از 

ppm 300 تجاوز نکرد اما از این سال به بعد به دلیل رشد فعالیت های 
صنعتی بشر، مقدار این گاز در جو به طور چشمگیری افزایش یافت، به 
طوری که این میزان در۱990 میالدی به بیش از ppm 3۵0 و در ۲0۱۵ 
میالدی به حدود ppm 400 رسیده است.وی با اشاره به اینکه کشورهای 
جهان وظیفه دارند تا در جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به 
تعهدات خود عمل کنند، اظهار داشت: کشورها باید به تعهدهای خود 
پایبند باشد که اگر این عمل محقق نشود میزان دی اکسید کربن موجود 
در اتمسفر امکان دارد تا پایان قرن جاری به ppm ۱۲۵0 برسد که فاجعه 
ای بزرگ برای ساکنان زمین خواهد بود. احتمال وقوع هر کدام از این 
موضوع ها به میزان پایبندی کشورها به حفظ محیط زیست بستگی دارد. 
در این زمینه باید حالت متوسطی هم در نظر گرفت که برپایه آن میزان دی 
اکسید کربن موجود در جو تا ۲۱00 میالدی حدود ppm 6۵0خواهد 
شد. این اقلیم شناس با توجه به تاثیر مهاجرت بر تغییرهای اقلیمی بیان 
داشت: مهاجرت ساکنان زمین به دلیل کمبود آب و موادغذایی می تواند 
عاملی اثرگذار بر تغییرات اقلیمی باشد. باالرفتن دمای هوا به حداقل چهار 
درجه سانتی گراد در همین سده بدبینانه ترین حال برای ساکنان زمین 
خواهد بود زیرا اینگونه اثرات منفی بر زندگی بشر و حیات زیست خواهد 
گذاشت. مساح بوآنی در ادامه افزود: در این زمینه متوسط دمای هوای 
ایران تا ۲03۵ میالدی یک تا ۵.۱ درجه و تا ۲0۵۵ میالدی ۲.۵ تا سه 
درجه و تا ۲۱00 میالدی، چهار تا پنج درجه نسبت به مقدار کنونی بیشتر 

می شود. همچنین برپایه این پیش بینی، مقدار بارندگی سالیانه در کشور تا 
پایان سده جاری میالدی حداقل ۱0 درصد کمتر از میزان فعلی بارش 
سالیانه خواهد شد. هوای ایران مانند همه کشورهای دنیا، به طور قطع 
در سال های پیش رو گرم تر می شود. مهم ترین اثر گرم شدن هوا افزایش 
بیش از پیش تبخیرهای 70 درصدی و در نتیجه کاهش چشمگیر منابع 
آب تجدیدپذیر است. گرم شدن هوا و افزایش نرخ تبخیر سطحی ناشی 
از آن، همچنین باعث کاهش آورده رودخانه ها، به عنوان بخشی از آب های 
سطحی در دسترس خواهد شد. پیش بینی می شود تا ۲0۵۵ میالدی، میزان 
آورده رودخانه های کرخه، کارون و زاینده رود که شریان های حیاتی فالت 

مرکزی ایران هستند، میان 30 تا ۵0 درصد کاهش یابد.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه پیامدهای تغییر اقلیم محدود 
به افزایش دما، کم شدن مقدار بارندگی و کاهش شدید آورده رودخانه های 
کشور نیست، گفت: این پدیده اثرات سوء دیگری نیز در زیست بوم ایران 
ایجاد خواهد کرد که یکی از مهم ترین آنها افزایش گرد و غبار است زیرا 
با افزایش نرخ تبخیر سطحی، تاالب ها و روان آب ها در مناطقی از کشور 
و کشورهای همجوار که به عنوان کانون ریزگردها شناخته می شود به طور 
کامل خشک یا بسیار کم حجم می شود و در نتیجه ذرات ریز بیشتری 
از این کانون ها می تواند در هوا پراکنده شود. اگر همچنان حقابه برخی 
تاالب ها در این مناطق به بخش های دیگر اختصاص یابد، با توجه به 
روند نوسانات اقلیمی می توان انتظار داشت پدیده ریزگردها در چند دهه 
آینده اوضاعی فاجعه بار برای همه ساکنان فالت مرکزی ایران رقم بزند. 
همچنین گرم شدن هوا، گونه های حیوانی و گیاهی را نیز تحت تاثیر قرار 
خواهد داد. آب شدن یخ های قطبی و باالآمدن سطح آب دریاهای آزاد 
نیز به دنبال افزایش دما است. به زیرآب رفتن برخی تاسیسات در سواحل 
جنوبی و جزایر کشور نیز از جمله پیامدهای گرم شدن هوا به شمار می 
رود.در همین ارتباط علی سالجقه رییس اتحادیه انجمن های علمی منابع 
طبیعی و محیط  زیست ایران با بررسی راهکارهای سازگاری با اثرات 
تغییرهای اقلیمی گفت: راهکارهای سازگاری با تبعات تغییراقلیم می تواند 
کاهش آسیب پذیری را در برابر عوارض این پدیده به وجود آورد که این 

مهم در بلند مدت اثر خود را نمایان می کند. 
سالجقه با اشاره به اینکه همکاری تمامی نهادهای اجرایی با سازمان محیط 
زیست کشور در زمینه رفع چالش های اقلیمی ضروری و الزم است، بیان 
کرد: کارشناسان باید برای حل چالش های فعلی، برنامه هایی ارایه دهند 
تا بتوان در زمینه های مختلف از آنها استفاده کرد. در سال های اخیر همه 
دستگاه های اجرایی با همکاری سازمان محیط زیست برنامه هایی برای 
سازگاری با تبعات اقلیمی تدوین کرده اند اما تاکنون هیچ اقدامی که بتواند 
در جهت افزایش تاب آوری انسان، طبیعت و حیات وحش در شرایط 
دشوار موثر باشد، به اجرا در نیامده است. وی تغییرات اقلیمی را یکی از 
دغدغه های اصلی کشور دانست و اظهار داشت: تغییر اقلیم باید به عنوان 
یکی از دغدغه های اصلی کشور در سطوح باالی نظام تعریف شود و همه 
برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی در این زمینه صورت گیرد. سازمان 
جنگل ها و مراتع به عنوان یکی از مراکز مهم باید با بررسی اینکه اثرات 
تغییر اقلیم در آینده بر جنگل ها و مراتع کشور به چه صورت خواهد بود، 
راهکارهایی برای سازگاری این بخش ارایه دهد. همه نهادهای مسوول 
در بخش های کشاورزی، آب و انرژی یعنی وزارتخانه های نیرو، جهاد 
کشاورزی، نفت، صنعت و دیگر دستگاه های دولتی و غیر دولتی باید 
بیش از پیش تغییر اقلیم و بحران های زیست محیطی ناشی از آن را جدی 
بگیرند.رییس اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط  زیست ایران 
با بیان این مطلب که تغییرات اقلیمی به دلیل بهره برداری بیش از حد بشر 
از طبیعت است، گفت: چالش های اقلیمی در چنده سده اخیر همه انسان 
ها، طبیعت و حیات وحش را در برگرفته است. مقابله و تحقق این هدف 
نیازمند اجماع جهانی و توافق همه جانبه کشورها در اجرای برنامه های 
زیست محیطی بین المللی است. این فعالیت ها شاید سال ها طول بکشد 
و اوضاع زمین بسیار بدتر از حال آن باشد. بنابراین کشورها باید در کنار 
شرکت در پیمان های جهانی، هر کدام به تنهایی برنامه ای برای افزایش 
تحمل انسان ها و دیگر موجودات زنده در شرایط سخت طبیعی داشته 
باشند. سالجقه در پایان اجرای دقیق این برنامه ها در کشور را مستلزم 
مشارکت های میان بخشی دانست و اظهار داشت: در زمینه کاهش و 
مهار تغییرات اقلیمی باید بخش های مختلف با همکاری و همیاری مردم 
و مسووالن گام بردارند. ممکن است در سال های آینده دانشمندان بر 
پایه داده های جدید و با دستیابی به فناوری های پیشرفته تر برنامه های 
جدیدی اتخاذ کنند تا بتوانند به سازگاری مطلوب جهت مقابله با تغییرات 

اقلیمی برسند. 

تهدید حیات زمین با سیطره گرمایش جهانی
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الیحه تأمین امنیت زنان در قبال 
خشونت در انتظار تأیید نهایی 

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: 
الیحه تأمین امنیت زنان در قبال خشونت منتظر تأیید 
نهایی رئیس قوه قضاییه است و ما در این موضوع از 

قوه قضاییه انتظار داریم.
 معصومه ابتکار در حاشیه مراسم اختتامیه لباس اقوام 
وضعیت  به  اشاره  با  خبرنگاران  جمع  در  و  ایرانی 
دختران شین آبادی و نشستی که با آنان داشته است 
برای  گسترده ای  اقدامات  بهداشت  وزارت  گفت: 
درمان دختران شین آبادی انجام داده است به طوری 
که بیش از 340 مورد عمل جراحی داشته اند ولی به 
دلیل آسیب سنگینی که به وجود آمده؛ هنوز مشکالتی 

دارند.
ابتکار افزود: نشست مفصلی از این جهت داشتیم که 
هم صحبت های وکیل، هم دختران و هم خانواده ها را 
گوش کردیم و طی آن قرار شد مشکالتی از جمله 
بحث مشاوره روانپزشکی که بسیار مهم است ارائه 
شود؛ مشاور امور بانوان وزارت بهداشت اعالم کردند 

که حتماً این مشاوره ها انجام خواهد شد.
وی در خصوص وضعیت تحصیلی دختران شین آبادی 
نیز خاطرنشان کرد: با اعالم وزیر آموزش و پرورش، 
انان  برای  درسی  کمک  برنامه های  امسال  تابستان 
ارائه خواهد شد. در هر حال دولت در قبال دختران 
شین آبادی وظیفه دارد و همه تالش خود را برای بهبود 

وضعیت آنان انجام خواهد داد.
وی در خصوص پرونده تجاوز  در ایرانشهر نیز اعالم 
کرد: از طریق قوه قضاییه و استاندار این موضوع را 
دنبال کرده ایم که با مقصرین برخورد شود؛ از طرفی 
موضوع دیگری که در این زمینه برای ما اهمیت زیادی 
دارد الیحه تامین امنیت زنان در قبال خشونت است؛ 
این الیحه مدتی است که در قوه قضاییه است و از این 

قوه انتظار داریم.
ابتکار افزود: این الیحه در انتظار توشیح و تایید نهایی 

رئیس قوه قضاییه است.

هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان جرایم 
کارفرمایان خوش حساب بخشیده شد

معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی گفت: هزار 
کارفرمایان خوش  از جرایم  تومان  میلیارد  و ۱۲0 
حساب با اجرای طرح بخشودگی جرایم بیمه ای 

بخشیده و این مبلغ وارد حوزه کار و تولید شد.
طرح بخشودگی جرایم که از حدود ۲ سال پیش به 
اجرا گذاشته شد، مورد استقبال بسیاری از کارفرمایان 
واحدهای تولیدی و صنعتی قرار گرفت؛ از این رو، 
امسال نیز از اوایل اردیبهشت ماه تا دهم تیرماه این 
طرح برای استفاده کارفرمایان خوش حساب اجرا 

شد. 
کارفرمایان واحدهای تولیدی، با پرداخت بدهی  های 
معوقه خود در مدت ۱8 ماه از بخشودگی معادل 8۵ 
درصد، پرداخت در مدت ۲4 ماه از بخشودگی معادل 
7۵ درصد، پرداخت بدهی  های معوقه در مدت 30 
ماه از بخشودگی معادل 60 درصد و با پرداخت بدهی  
های معوقه حداکثر طی مدت 36  ماه از بخشودگی 

معادل ۵0 درصد جرایم مربوطه برخوردار شدند. 
افزود: در  ایرنا  با  محمدحسن زدا در گفت و گو 
از  این طرح ۱۱۵ هزار درخواست  راستای اجرای 
سوی کارفرمایان به ثبت رسید که هزار و ۱۲0 میلیارد 
تومان از میزان جرایم معوقه این کارگاه های تولیدی، 

صنعتی و اقتصادی در سراسر کشور بخشوده شد. 
وی با بیان اینکه رونق تامین اجتماعی در گرو رونق 
تولید و اشتغال است، گفت: با رونق تولید هزینه های 
سازمان تامین اجتماعی کاهش می یابد، گسترش 
اشتغال و کارآفرینی، دریافت حق بیمه ها را افزایش 
می دهد و در نتیجه زمینه ساز ارتقای خدمات این 

سازمان می شود. 
زدا تصریح کرد: با توجه به اینکه تمام برنامه ریزی 
ها و هدف گذاری ها در سازمان تامین اجتماعی 
بر اساس رونق کارآفرینی و اشتغال انجام می شود، 
رونق  در  تواند  می  نیز  ها  طرح  اینگونه  اجرای 
اقتصادی و اشتغال بسیار موثر باشد؛ زیرا بخشی از 

بدهی کارفرمایان به سازمان پرداخت می شود. 
داد:  ادامه  اجتماعی  تامین  سازمان  ای  بیمه  معاون 
از  دیگر  یکی  عنوان  به  کارفرمایان  بدهی  تقسیط 
نیروهای  به  کمک  برای  اجتماعی  تامین  اقدامات 
مولد است که می تواند در راستای توسعه اشتغال 

نیز تاثیرگذار باشد. 
بر اساس آمار سازمان تامین اجتماعی، بیش از یک 
میلیون و ۲00 هزار کارفرما در فعالیت های مختلف 
فعال هستند و این کارفرمایان ۱۲ هزار میلیارد تومان 
به تامین اجتماعی بدهکارند که بخشی از جرایم این 

کارفرمایان در این طرح بخشوده شد. 
تامین اجتماعی با 4۲ میلیون بیمه شده ۱8 نوع خدمت 

بیمه ای و درمانی به بیمه شدگان ارائه می دهد. 

اعالم نتایج دهمین دوره »جشنواره مداد کمرنگ« 
در شهریور ماه

 نتایج دهمین دوره جشنواره نشریات و تولیدات رسانه ای دانش آموزی با 
عنوان »جشنواره مداد کمرنگ« در شهریور ماه امسال اعالم می شود.

به گزارش گروه اجتماعی پیام زمان ، مسعود زین العابدین معاون فرهنگیـ  
تربیتی برادران اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان گفت: دهمین جشنواره 
مداد کمرنگ با حضور نشریات و تولیدات رسانه ای دانش آموزی ویژه اعضای 
توانمندسازی  و  تربیت  شناسایی،  هدف  با  دانش آموزان  اسالمی  انجمن 
دانش آموزان مستعد در حوزه نویسندگی و هنر، آشنایی دانش آموزان با آرمان ها 
و دستاوردهای انقالب اسالمی، آشنایی دانش آموزان با مطالبات رهبر فرزانه 
انقالب از افسران جنگ نرم، تقویت روحیه کار جمعی و تشکیالتی و ایجاد 
پویایی و نشاط در بین دانش آموزان از طریق رقابت سازنده و تعالی بخش 
برگزار شده است.وی با بیان اینکه با توجه به اهمیت ویژه نویسندگی و هنر 
در عصر حاضر به منظور تربیت نیروهای خالق با استفاده از هنر، دهمین دوره 
این جشنواره برگزار شد، افزود: این جشنواره در دو بخش آثار برتر)انفرادی( 
و نشریات برتر)گروهی( در سطح مدارس سراسر کشور ویژه دانش آموزان 
دختر و پسر در مقطع متوسطه اول و متوسطه دوم از سوی اتحادیه انجمن های 
اسالمی دانش آموزان برپا شده است.زین العابدین خاطرنشان کرد: بخش آثار 
برتر به صورت انفرادی برگزار شد که دانش آموزان آثار خود را در 7 قالب 
سرمقاله و یادداشت، متن ادبی، طنز، شعر، اینفوگرافیک، کاریکاتور و عکس 
در 8 عنوان کلی با موضوعات سبک زندگی اسالمی - ایرانی ، انقالب اسالمی 
و دفاع مقدس، اقتصاد مقاومتی، استکبارستیزی، فضای مجازی، جهان، بدون 

ترور، مهدویت و انتظار و موضوع آزاد ، به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند.
وی اظهار کرد: در بخش نشریات برتر نیز 3 قالب ارائه اثر نشریه مجلد، نشریه 
تک برگی و نشریه دیواری با موضوع آزاد تعریف شده است که دانش آموزان 

به صورت گروهی در جشنواره شرکت کردند.
معاون فرهنگی تربیتی برادران اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان گفت: 
بیش از ۱۵00 نفر از دانش آموزان دختر و پسر در مقاطع متوسطه اول و دوم 

در سامانه الکترونیکی جشنواره مداد کمرنگ ثبت نام کردند.
وی افزود: از جمع ۱۵00 دانش آموز ثبت نام کننده در جشنواره ، تعداد ۱03۲ 
اثر توسط دانش آموزان در سامانه جشنواره بارگذاری شده است،که نسبت 
به سال گذشته افزایش سه برابری داشته است؛ از تعداد کل آثار، 67درصد 

دختران و 33 درصد برادران مشارکت داشته اند.
معاون فرهنگیـ  تربیتی برادران اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان در 
خصوص دالیل افزایش استقبال دانش آموزان در این دوره، گفت: در این دوره 
از جشنواره تدبیری اندیشیده شد تا فرم ها و کاغذها به صورت سنتی حذف 
شده و ارسال آثار نیز به صورت پستی صورت نگیرد؛ در همین راستا سامانه 
الکترونیکی جشنواره طراحی شد تا مراحل اضافی جشنواره کاهش و ارسال 
آثار تسهیل شود. وی تصریح کرد: راه اندازی سایت و کانال اطالع رسانی 
جشنواره و ارائه محتوای آموزشی در قالب های مختلف جشنواره و همچنین 
تولید موشن گرافیک جشنواره از دیگر دالیل افزایش رغبت دانش آموزان به 
این جشنواره بوده است. الزم به ذکر است دبیرخانه دهمین جشنواره مداد 
کمرنگ در استان خراسان جنوبی است و این جشنواره با حضور نشریات 
و تولیدات رسانه ای دانش آموزی ویژه اعضای انجمن اسالمی دانش آموزان 
است؛ داوری آثار این جشنواره در دو بخش دختر و پسر و همچنین آثار 
دانش آموزان متوسطه اول و دوم به صورت جداگانه در هر قالب صورت 
خواهد گرفت. نتایج جشنواره در شهریورماه اعالم و به نفرات و گروه های 
برتر در هر قالب ارائه اثر جوایز نفیسی از طرف اتحادیه انجمن های اسالمی 

دانش آموزان اهدا خواهد شد.

»قانون تسهیل ازدواج«، قانونی که اجرایی نشد

 مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان با اشاره 
به آخرین آمار ثبت ازدواج تا سی ام تیرماه سال جاری گفت: تا این لحظه ۱47 
هزار و 880 ازدواج و 34 هزار و ۲۲6 طالق در کشور ثبت شده است و نسبت 

طالق به ازدواج در مقایسه با سال 96 کاهش داشته است.
سید جواد رضوی که در نشستی در معاونت امور جوانان وزارت ورزش و 
جوانان برای بررسی کارشناسی و آسیب شناسی تسهیل ازدواج جوانان برگزار 
شده بود گفت: در سال 96 ، ۱0 درصد طالق ها با طول مدت کمتر از یکسال 
اتفاق افتاده است. همچنین ۱0 درصد دیگر طالق ها نیز بین سال های اول تا 

دوم زندگی مشترک به وقوع پیوسته اند.
وی با بیان اینکه حدود 43 درصد طالق ها در پنج سال نخست زندگی رخ 
داده است اظهار کرد:  میانگین سن طالق در سال 96 برای زنان 3۲ سال و 
برای مردان 36 سال بوده است. همچنین 83 درصد ازدواج های ثبت شده در 
سال 96 برای مردان زیر 30 سال و 87 درصد ازدواج ها برای خانم های زیر 
30 سال ثبت شده است.رضوی با اشاره به اینکه قانون تسهیل ازدواج در سال 
84 تصویب شده و قرار بود بعد از شش ماه آئین نامه های مربوط به آن ابالغ 
شود اما این اتفاق هرگز نیفتاد تصریح کرد: یکی از ارکان اصلی این قانون 
تشکیل صندوق اندوخته ازدواج جوانان بود که در صندوق فرصت های شغلی 
ادغام و صندوق مهر امام رضا)ع( برای وام ازدواج تشکیل شده بود به این 
ترتیب عمال منابع مالی الزم برای این قانون تامین نشد و در نهایت بخشهای 

دیگر آن معطل ماند.
با  مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان 
اشاره به گزارش مجلس در مورد چرایی اجرا نشدن این قانون توضیح داد: 
دستگاه های وزارت ورزش و جوانان، راه و شهرسازی، وزارت علوم و وزارت 
کشور در نهایت مسئول شناخته شدند و به نظر می رسد دالیل عدم اجرای 
قانون تسهیل باید آسیب شناسی شود و تجربیات ارزنده ای که در موضوع 
مشاوره های ازدواج و کارگاه های مهارتها در اقدامات وزارت ورزش و جوانان 
وجود دارد استفاده شود و با برررسی کارشناسانه مسایل طرحی قابل اجرا و 
الزام آور برای دستگاه ها تدوین شود.وی افزود: در این طرح باید موضوعات 
مربوط به انتخاب آگاهانه از بحث مشاوره تا آموزش، تسهیالت که پیگیری 
آن به عهده وزارت ورزش و جوانان است، کمک به خرید جهیزیه و اقدامات 
مربوط به ازدواج آسان و مسکن جوانان شامل وام قرض الحسنه، وام مسکن و 
حمایت های مربوط به برگزاری مراسم در نظر گرفته شود و اقدامات فرهنگی 

متناسب و اقدامات دستگاه های مختلف با دقت بررسی شود.

خبر خبر

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حفظ امنیت اجتماعی، 
حمل و نقل و مسکن به عنوان سه برنامه مهم دولت در 
دوران تحریم نام برد و گفت: حفظ معیشت مردم، مهمترین 
اولویت دولت در دوران تحریم است که در همین راستا 
می خواهیم به دو دهک به طور کامل سبد غذای رایگان 

بدهیم.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، علی ربیعی گفت: بررسی های 
ما نشان می دهد که این سه عامل باعث افزایش فقر و جابه 
جایی دهک ها می شود، به همین دلیل برنامه ای که طی این 
سال ها تعریف کرده ایم، در راستای حمایت غذایی خانوارها 
و دهک های پایین جامعه است و برای پوشش فقر غذایی، 
بودجه مورد نیاز را تامین کرده ایم.وی ادامه داد: در حال 
حاضر برنامه جامع تری را دنبال می کنیم و برآورد بودجه آن 
۲۵00 میلیارد تومان در سال است. بر اساس این طرح برای 
افراد به طور مستقیم سبد غذا تعریف کرده ایم و می خواهیم 
برنامه ای را دنبال کنیم که همه دهک ها را پوشش بدهد. 
البته در نظر داشتیم برنامه وسیع تری را ببینیم که ۱۲ هزار 
میلیارد تومان بار مالی داشت، لذا با حفظ قیمت ها و عدد 

۲۵00 میلیارد تومان می خواهیم این حمایت را داشته باشیم 
و دهک های مدنظر را بیشتر تقویت کنیم.به گفته وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی در این برنامه خوراک و غذا با نرخ 
امروز تعیین و تثبیت می شود و دولت از زندگی اجتماعی 
و معیشتی مردم محافظت  می کند تا خوراک و غذای آنها 
دستخوش تحریم ها نشود.ربیعی افزود: ما می خواهیم تبعات 
تحریم بر قیمت خوراک حداقل پنج دهک را بپذیریم و 
دست کم به دو دهک هم به طور کامل سبد غذای رایگان 
بدهیم.وی ادامه داد: برنامه دوم ما محافظت از سبد معیشت 
مورد  و  اساسی  کاالهای  است.  تحریم  دوران  در  مردم 
نیاز روزمره مردم را محافظت می کنیم و بودجه آن را هم 
پیش بینی کرده ایم.وزیر کار در بخش دیگری از سخنان خود 
با بیان اینکه ترامپ برای مذاکره با ایران اصرار دارد و 8 
بار تماس گرفته است، تصریح کرد: تحریم ها روح و روان 
جامعه را هدف قرار داده و هدف آن ها شورش ذهنی و القای 
ناتوانی است. ما هم این مساله را می دانیم و به همین دلیل 
در شرایط موجود که می خواهند با تحریم ها به مردم فشار 
بیاورند، تالش می کنیم تاب آوری را باال برده و از معیشت و 

زندگی مردم حفاظت کنیم.وی که در برنامه نگاه یک سخن 
می گفت، از تضمین حداقل درآمد مردم به عنوان برنامه سوم 
در دوران تحریم نام برد و اظهار کرد:قصد داریم این برنامه 
را برای بیش از یک دهک پیش ببریم و در برنامه ششم هم 
آن را دیده ایم. به افرادی که به هیچ عنوان توانایی کسب 
درآمد ندارند غیر از سبد کاال، 70 درصد حداقل دستمزد 
را به آنها می دهیم.ربیعی با بیان اینکه 70 درصد حداقل مزد، 
با احتساب یارانه هایی است که هر فرد می گیرد، گفت:890 
خانوار و دو میلیون و 900 هزار نفر را در این برنامه پوشش 
خواهیم داد و دلیل اینکه چنین برنامه ای را در دستور کار 
قرار دادیم این بود که احساس کردیم تحریم ها به مردم فشار 
وارد کند و ممکن است افراد را از دهک 9 به دهک ۱0 
سوق دهد.وی در پاسخ به این پرسش که شناسایی خانوارها 
چطور خواهد بود؟  به سامانه رفاه ایرانیان اشاره کرد و گفت: 
ایرانیان  پایگاه اطالعاتی رفاه  خوشبختانه در وزارت کار 
را کامل کردیم و توانستیم با این کار ۲۵00 میلیارد تومان 
صرفه جویی کنیم. این بانک اطالعاتی در بحث پوشش 
بیمه ای بیماران خاص و کارگران ساختمانی به کمک آمد و 

وزارت ارتباطات در این طرح همکاری کرد و اکنون بیش از 
60 پایگاه اطالعاتی به این پایگاه متصل هستند.وزیر کار به 
برنامه حمل و نقل اشاره کرد و گفت: هدف ما این است که 
افزایش قیمتها در بخش حمل و نقل مشمول فقرا و طبقات 
پایین جامعه نشود. ایده اش مطرح شده و در حال تدوین 
است تا از افزایش هزینه حمل و نقل بر طبقات محروم و 
پایین جلوگیری کنیم.ربیعی گفت: در برنامه مسکن هم قانون 
به ما اجازه داده مسکن های مهر باقی مانده را به نهادهای 
حمایتی واگذار کنیم که این کار می تواند بخشی از مشکل 
تامین مسکن نیازمندان را برطرف کند.به گفته وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی در بحث بافتهای فرسوده با بودجه ای 
که در صندوقهای بازنشستگی پیش بینی شده قرار است 
مسکن اجتماعی بازنشستگان نیز در دستور کار قرار گیرد.
وی از اختصاص وام های دو ساله به بازنشستگان خبر داد و 
گفت: به منظور باال بردن قدرت خرید بازنشستگان، کارتهای 
خرید ارزان در نظر گرفته شده و قرار است اختصاص آن به 
شکل پایلوت از یک منطقه آغاز و پس از آن در کل کشور 

عملیاتی شود.

سیدمحمد بطحائی، وزیر آموزش و پرورش درباره تصاویری که در 
خالل المپیاد در فضای مجازی منتشر شده بود و تعدادی از دانش 
آموزان دختر سایر کشورها روسری خود را برداشته بودند. به تسنیم 
گفت: حجاب شرکت کنندگان خارجی در حدی که در افتتاحیه و 
اختتامیه دیدیم با تذکراتی که در سالن داده می شد در حد مطلوب بود.در 
چند مورد هنگام مسابقه حجاب دخترها کنار رفته بود و یک مورد چون 
پسرها کالهشان را به نشانه احترام برداشته بودند چند تن از دخترها 
تصور کرده بودند باید به نشانه احترام حجابشان را بردارند. باید از این 
اتفاقی که در شبکه های مجازی اتفاق افتاده گالیه کنم، گاهی بی انصافی 
هایی صورت میگیرد و دستاوردها نادیده گرفته میشود و اگر برای چند 
لحظه غفلتی صورت گرفته و روسری شرکت کنندگان کنار رفته عکس 
می گیرند و فضاسازی می کنند. اینها بداخالقی هایی هست که برخی 

دچارش میشوند و اتفاقات خوبی که افتاده را نادیده می گیرند.

توضیحات بطحایئ درابره یب حجایب 
برخی از دخرتان در املپیاد 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در مصوبه ای انتقال و فروش خاک 
به خارج از کشور را ممنوع کردند و برای این اقدام مجازات تعزیری 
وضع کردند. نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی مجلس 
و در جریان بررسی الیحه حفاظت از خاک، ماده ۲0 این الیحه را به 
تصویب رساندند که براساس آن احکام این قانون در خصوص تخریب 
خاک نافی اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست در پیگیری جرائم 
مربوط به تخریب در مناطق تحت اختیار، موضوع ماده ۱6 قانون حفاظت 
و بهسازی محیط زیست نیست. به موجب ماده ۲۱ این الیحه که به 
تصویب مجلس شورای اسالمی رسید انتقال و فروش خاک به خارج 
کشور ممنوع است و مرتکب به یک یا دو مورد از مجازات تعزیری درجه 
پنج محکوم می شود. تشخیص ماده معدنی برعهده وزارت صنعت است 
و برای خروج خاک معدنی از کشور اخذ مجوز توسط وزارت مذکور 
الزامی است.طبق تبصره این ماده معدنی )کانی( موضوع بند الف ماده یک 
قانون اصالح قانون معادن از حکم این ماده مستثنی است و خروج مقادیر 
کم خاک به منظور امور پژوهشی به خارج از کشور بنا به درخواست 
دانشگاه یا واحد پژوهشی با مجوز وزارت جهاد کشاورزی بالمانع است. 
همچنین به موجب مصوبه مجلس شورای اسالمی در ماده ۲۲ این الیحه 
قوه قضاییه به منظور رسیدگی به جرائم موضوع این قانون نسبت به ایجاد 
شعب تخصصی اقدام و به جرائم مربوط خارج از نوبت رسیدگی می کند.

 فروش خاك به خارج از كشور 
ممنوع شد

عبدالصمد خرم آبادی معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی 
در صفحه شخصی خود نوشت: بر اساس آخرین آمار ارائه شده از 
سوی مرکز ملی فضای مجازی تا ۱9 تیر ماه ۱397 حدود ۲9 میلیون 
کاربر در 7 پیام رسان اجتماعی داخلی )سروش، بیسفون، ویسپی، گپ، 

ایتا، بله و آی گپ( ثبت نام کرده و فعالیت دارند.
پیام رسان سروش به تنهایی حدود دوازده و نیم میلیون نفر عضو دارد. 
مهاجرت کاربران ایرانی به پیام رسانهای داخلی عالوه بر اینکه امنیت و 
آسایش را برای خانواده ها بهمراه داشته و جرایم را کاهش داده است، 
موجب صرفه جویی قابل توجه ارزی برای کشور و کاهش هزینه های 

اینترنتی مردم شده است.
کسانی که اعالم می کنند فیلتر تلگرام در ایران شکست خورده است در 
اشتباه محض هستند. سال گذشته کمتر از ۵ میلیون کاربر در پیام رسان 
های اجتماعی داخلی عضویت داشتند. اما بعد از فیلتر تلگرام جذابیت 
های مختلف پیام رسانهای داخلی موجب شد ظرف مدت کوتاهی 

میلیون ها نفر عضو این پیامرسانها شوند
همانگونه که قاچاق و واردات بی رویه کاال به تولید داخلی لطمه جدی 
وارد می کند، فعالیت غیر قانونی فیلتر شکن ها و پیام رسانهای خارجی 
در فضای مجازی کشور، اساسی ترین مانع بر سر راه پیشرفت و ترقی 

پیام رسان های داخلی محسوب می شوند.

خرم اابدي:به زودي تلگرام 
فراموش مي شود

دبیر علمی بیستمین کنگره بین المللی تازه های قلب و 
عروق ایران با شاره به نقش علرضه پرفشاری خون در 
ابتال به نارسایی قلبی گفت: از هر ۱00 نفر ایرانی دو 

نفر به نارسایی قلبی مبتال می شوند.
به گزارش پیام زمان به نقل از روابط عمومی انجمن 
فوق   اسالمی  مسعود  دکتر   ، ایران  آترواسکلروز 
تخصص الکتروفیزیولوژی ، درباره بیماری نارسایی 
قلب توضیح داد: این عارضه زمانی ایجاد می شود که 
قلب نتواند نیازهای بافت بدن را تأمین کند یا اینکه 

تأمین نیاز بافت ها با فشار قلبی بیشتری انجام شود 
وی افزود: فرم معمول نارسایی قلب زمانی است که 
عضله قلب ضعیف شده و قلب بزرگتر می شود و 
قدرت انقباضی اش که حدود ۵۵ یا 60 درصد است 
به زیر ۵0 برسد. در آن زمان می گوییم عضله قلب 

ضعیف شده است.
دکتر اسالمی با بیان اینکه ضعیف شدن قلب درجات 
مختلفی دارد، توضیح داد: ممکن است قدرت انقباضی 
قلب به 3۵ تا ۵0 درصد برسد که در این موقع با 

عارضه نارسایی قلبی مواجه می شویم.
اسالمی در خصوص عالیم این بیماری توضیح داد: 
احساس تنگی نفس، خستگی در حین فعالیت های 
روزانه، ورم شکم که ناشی از تجمع آب در آن است و 
ورم پاها از جمله عالیم این بیماری به شمار می روند.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفت: 
در مواردی که فرد با نارسایی شدید قلب مواجه باشد 

در زمان استراحت نیز دچار تنگی نفس می شود.
دبیر علمی  بیستمین کنگره تازه های قلب و عروق 
ایران با بیان اینکه پرفشاری خون ارتباط مستقیمی با 
بروز نارسایی قلب دارد، توضیح داد: پرفشاری خون 
باعث می شود که عضله بطن چپ قلب ضخیم شود، 
فشار خون فرد باال برود و این فشار به ریه ها منتقل 
شود که این پروسه باعث ایجاد تنگی نفس خواهد 

شد.  وی تصریح کرد: درمان نارسایی در مراحل اولیه 
با رژیم غذایی مناسب و پرهیز از مصرف غذاهای 
حاوی نمک و غذاهای نفاخ امکانپذیر است همچنین 
فعالیت های ورزشی مثل پیاده روی باعث کاهش ابتال 

به این عارضه خواهد شد.
دبیر انجمن آترواسکلروز ایران در خصوص برطرف 
کردن عوامل نارسایی قلب توضیح داد: کنترل فشار 
خون، باز کردن عروق قلبی و برطرف کردن مشکالت 
دریچه قلب می تواند در تشدید این عارضه مؤثر باشد.

اسالمی با بیان اینکه در حال حاضر نارسایی قلب را 
می توان با کمک برخی از داروها درمان کرد، توضیح 
داد: در مواردی که انقباض قلب کمتر از 30 درصد 
باشد برای فرد باطری قلبی استفاده می شود که این 

دستگاه باعث تقویت عضله قلب خواهد شد.
وی پیوند قلب را آخرین مرحله برای درمان نارسایی 
شدید قلبی دانست و گفت: خوشبختانه در تعدادی 
از مراکز درمانی ما عمل پیوند قلب با موفقیت انجام 
می شود اما باید در نظر داشته باشیم که قلب مناسب که 
با گروه خونی بیمار مطابقت داشته باشد باید پیدا شود.
 متخصص قلب و عروق در پایان در خصوص شیوع 
این عارضه در بین ایرانیان توضیح داد: به طور معمول 
بیمار  به  نفر  الی دو  نفر در کشور یک  از هر صد 
نارسایی قلبی مبتال هستند. گفتنی است بیستمین کنگره 
بین المللی تازه های قلب و عروق از تاریخ بیستم 
الی بیست و سوم شهریورماه با حضور سخنرانانی از 
کشورهای آلمان ،ایتالیا، فرانسه ،امریکای شمالی ،ترکیه 
،انگلیس ،اتریش در مرکزهمایش های بین المللی برج 

میالد برگزار خواهد شد.
عالقه مندان برای حضور در این کنگره علمی می توانند 
 http://www.iranathero.ir سایت  طریق  از 
ثبت نام  و یا با شمار ه تلفن۲۲387706 تماس حاصل 

فرمایند .

2 نفر از هر 100 نفر مبتال به نارسایی قلبی در کشورند

رونوشت حصر وراثت
خانم مینو ویسی دارای شماره شناسنامه 8۰۳ و شماره ملی ۳8۳9495۰24 به شرح دادخواست 
به کالسه 97۰49۳  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان نصراله دانایی کویک به شناسنامه ۳68 و شماره ملی ۳8۳9۳41884 در تاریخ 2/۳/1۳97 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه 
زیر: 1. شکراله دانایی کویک ش ش 2۰۳ ت ت ۳/12/1۳19 شماره ملی ۳8۳9۳4۰217 پدر متوفی 
2. خدیجه حمیدی ش ش ۳25 ت ت 1/11/1۳۳4 شماره ملی ۳8۳9271۰5۳ مادر متوفی ۳. 
مینو ویسی ش ش 8۰۳ ت ت 1/1۰/1۳54و شماره ملی ۳8۳9495۰24 همسر متوفی 4. کارو 
دانایی کویک ش ش - ت ت 1۰/6/1۳87 شماره ملی ۳8۳۰47۰29۰ پسر متوفی  5. دنیا دانایی 

کویک ش ش - ت ت 5/4/1۳79 شماره ملی ۳8۳۰۳2۰221 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 6216
رییس شعبه ۸ شورای حل اختالف سنندج

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  
1-پرونده کالسه ۳4۳  و رای شماره 1۰۰۰85۰  مورخه 1۳97/2/26 به تقاضای صغری پیروزفر فرزند درویش   
نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 26۰/28 متر مربع مجزی شده از پالک 7 فرعی از 2۰  اصلی واقع در 
بخش دو شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( اسد بازگیر رسیدگی و تائید و انشاء گردیده 
مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز 
جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها 
الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به 
مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض 
مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست 
و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات 
صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 4155۰48 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳97/5/1 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳97/5/16 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد –ملک نیاز اسداللهی

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  1-پرونده کالسه 1129 
به  پاپی  نسبت به ششدانگ یکباب عمارت  تقاضای محمد علی جانفشان چگنی فرزند  و رای شماره 1419 مورخه 1۳97/۰۳/19به 
مساحت 182/26  متر مربع مجزی شده از پالک 22۰9  اصلی واقع در بخش یک  شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه 
)رسمی( احمد افتخاری 2- پرونده کالسه 11۳۰  و رای شماره 14۰9  مورخه 1۳97/۰۳/17به تقاضای جعفر شاهی چگنی فرزند پاپی 
مراد  نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 177/21  متر مربع مجزی شده از پالک 22۰9  اصلی واقع در بخش یک  شهرستان 
خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( احمد افتخاری رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر 
مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و 
گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول 
اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود.  تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳97/5/1 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳97/5/16 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد –ملک نیاز اسداللهی

اگهی مفقودی
برگ سبز ماشین سواری وانت نیسان زامیاد مدل 1۳72 به شماره شهربانی 72-762ج72 و شماره موتور 

۰14215 و شماره شاسی ۰91672 بنام قاسم اکبرپور گوری مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل
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خبری از وام بانکی برای گازرسانی روستایی نیست
شرکت ملی گاز ایران به دولت وعده داده که تا پایان امسال به 3 هزار و 600 
روستا گازرسانی کند، گرچه تاکنون این وعده اجرایی شده است، اما ادامه راه 
به تامین سرمایه نیاز دارد. به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، سعید مومنی، 
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز درباره تامین سرمایه طرح های گازرسانی 
کشور، گفت: در بودجه سال 97، مقرر شده تا شرکت های گاز استانی از 
اعتبارات و تسهیالت بانکی برای اجرای طرح های گازرسانی استفاده کنند. وی 
افزود: مکاتبات میان شرکت های گاز و بانک های استان ها انجام شده و پیگیری 
شرکت های گاز استانی به طور مستمر برای دریافت این تسهیالت ادامه دارد، 
اما تاکنون موفق به دریافت تسهیالت نشده اند. بر اساس آخرین آمار مدیریت 
گازرسانی، تا پایان خردادماه امسال،96.9 درصد از خانوارهای شهری در یک 
هزار و ۱۱7 شهر از نعمت گاز برخوردار شده اند که این رقم در آمار روستایی، 

78 درصد در بیش از ۲6 هزار روستا است.

۳5 درصد آب تهران در بخش شرب مصرف می شود 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران گفت: در استان تهران حدود 
3۵ درصد مصرف کل منابع آب استان به شرب اختصاص می یابد. به گزارش 
زمان به نقل از پاون، محمدرضا بختیاری با بیان این مطلب ادامه داد: برخی 
از شهروندان می گویند سهم آب شرب از کل مصارف آبی کشور فقط دو 
درصد است و کشاورزی بیش ترین سهم را دارد، چرا به مقوله صرفه جویی 
آب کشاورزی بیش تر پرداخته نمی شود. در این مورد مردم باید بدانند که 
تهران 0.9 درصد مساحت کشور را تشکیل می دهد درحالی که حدود ۱7 
درصد جمعیت کشور را در خود اسکان داده است. او اضافه کرد: حتی در 
کل کشور هم اگر بررسی کنیم، باید در نظر داشته باشیم که آب شرب، آب 
بسیار پرزحمت و گرانی است و هر آبی را نمی توانیم وارد چرخه شرب کنیم؛ 
درست است که درصدش کم است، اما هزینه و زحمت بسیار فراوانی به 
کشور تحمیل می کند. بختیاری خاطرنشان کرد: امسال در تهران تا امروز ۲۵0 
میلی متر بارندگی داشته ایم، در حالی که سال گذشته این مقدار 340 میلی متر بوده 
است. مدیرعامل آبفای استان تهران گفت: حجم مخازن سدهای تهران در حال 
حاضر 8۱0 میلیون مترمکعب است در حالی که سال گذشته در این تاریخ یک 
میلیارد متر مکعب بوده است و در حال حاضر حدود 300 میلیون مترمکعب 
کسری آب در مخازن سدهای تامین کننده آب شرب تهران داریم و کمبود 
میزان بارندگی در پاییز و زمستان سال گذشته در 40 سال اخیر بی سابقه بود، 
به گونه ای که ما فقط ۱0 درصد ذخیره برِف سال آبی گذشته را داشتیم و 90 
درصد ذخیره برف کاهش پیدا کرد. او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به 
این که »با سیری در میزان مصرف و مطالعه نوع برخورد مردم در جامعه شاهد 
هستیم که نگاه جامعه به مقوله آب بسیار تغییر کرده و بخش زیادی از جامعه 
این مقوله را به خوبی حس کرده اند«، گفت: حدود 6۵ تا70 درصد شهروندان 
تهرانی این مسئله را رعایت و زیر ۲0 مترمکعب در ماه آب استفاده می کنند، اما 
بخش کمی از جامعه یعنی حدود ۲0 درصد مردم تهران هم چنان به همان رفتار 
قبلی خود ادامه می دهند. بختیاری با بیان این که »جامعه ای که بداند وضعیت 
منابع آب کشورش به چه گونه است و با چه فرایندی آب شرب آماده می شود، 
رفتار و شیوه مصرفش به نسبت جامعه ای که در قبال این مسئله آگاهی نداشته 
باشد قطعا بهینه تر است« اظهار داشت: دولت یارانه باالیی برای آب می پردازد، 
چون آن را کاالی حیاتی می داند و به دلیل نگاه و سیاست حمایتی، قیمت آب 
را پایین نگه داشته است، اما مردم ما باید بدانند که در همین تهران برای هر 
مترمکعب آب بیش از ۲000 تومان هزینه می شود و این در حالی است که ما 

از مردم بابت یک مترمکعب آب 600 تومان می گیریم.

نصب دستگاه اندازه گیری جریان مواد 
در چند مرکز انتقال نفت منطقه تهران

با نصب اوروفیس فلنج )دستگاه اندازه گیری جریان 
مواد( در ورودی مراکز انتقال نفت ری/ کن و ری/ 
توجهی  قابل  میزان  تا  لوله  خطوط  ایمنی  قوچک، 

افزایش یافت .
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی منطقه تهران، 
علیرضا بیات- رئیس نگهداری و تعمیرات خط درباره 
این خبر گفت : به منظور ارتقاء ایمنی خطوط لوله نفت 
و اندازه گیری شدت جریان مواد در سطح شهر تهران ، 
برنامه ریزی های دقیقی انجام گرفت که تصمیم گرفته 
شد به دلیل حساسیت های انتقال فرآورده ها از مبدأ 
ری و مقصد تأسیسات کن در شمال غرب و قوچک 

در شمال شرق پایتخت، این عملیات اجرائی شود.
وی افزود: پس از توقف ارسال مواد نفتی به کن و 
قوچک ، تخلیه ی خط  و سپس برش لوله با همکاری 
واحدهای ترابری ، ابزار دقیق و بهره برداری مراکز 
مذکور در حالی با موفقیت انجام پذیرفت که این مراکز 
پیش از این فاقد فلومیتر و یا دستگاه اندازه گیری 
جریان مواد بوده اند.وی با اشاره به اهمیت این پروژه 
خاطرنشان ساخت: اندازه گیری جریان و یا میزان مواد 
ارسالی و مقایسه میزان جریان ورودی یا دریافتی در 
مراکز یاد شده به ما این امکان را می دهد تا از مقدار 
دقیق ارسال فرآورده ها از مبداء تا مقصد اطمینان الزم 
را کسب کنیم، در غیر این صورت ما را نسبت به 
هرگونه کم و کاست ناشی از نشتی و یا رخدادهای 
دیگر در مسیر خط آگاه می سازد. وی تصریح داشت: 
این دستگاه به بهره بردار کمک می کند تا در هر لحظه 
مقدار مواد عبوری از خط را کنترل نماید و چنانچه 
از  آن  واسطه  به  شود  ایجاد  تغییری  مقدار  این  در 
وضعیت و عملکرد دستگاهها و سالمت خط مطلع 
شود.بیات عنوان کرد: نقش اصلی این اطالعات در 
زمان پارگی خط است که از ریخت و پاش و هدر 
رفت مواد جلوگیری می نماید.رئیس تعمیرات خط 
منطقه تهران در خصوص مزایای استفاده از این دستگاه 
گفت: دقت باال ، عدم نیاز به کالیبراسیون، نصب آسان، 
امکان استفاده از آن در انواع فراورده های نفتی و ایجاد 
مشکالت کمتر در حین بهره برداری را می توان از 
 flow( مزایای فلومیتر برشمرد.گفتنی است : فلو متر
را  عبوری  مواد  حجم  که  ایست  وسیله   )meter

نسبت به زمان اندازه گیری می کند.

کوتاه از انرژی خبر

صنعت  کارفرمایی  صنفی  انجمن  دبیرکل 
آمارهای  مغایرت  به  اشاره  با  پتروشیمی 
ضمن  پتروشیمی،  شرکت های  با  گمرک 
بیان این نکته که طبق آمار سال 95 گمرک، 
42میلیون تن محصوالت پتروشیمی به ارزش 
تصریح  است،  شده  صادر  دالر  میلیارد   16
کرد: این مهم در حالی است که آمار واقعی 
صادرات پتروشیمی حدود 2۰ میلیون تن به 
ارزش 12 میلیارد دالر بوده است وشرکت های 
پتروشیمیدر سال 95، 2۰ میلیون تن صادر 

کرده اند.
مهدوی-  زمان،احمد  خبرنگار  گزارش  به 
صنعت  کارفرمایی  صنفی  انجمن  دبیرکل 
پتروشیمی دیروز در نشست خبری با اصحاب 
بیاِن علت مغایرت آمار گمرک  رسانه ضمن 
اساس  بر  گمرک  افزود:  ها،  پتروشیمی  و 
دستورالعمل های خود اقالم صادراتی را دسته 
بندی می کند اما برخی محصوالت ارتباطی 
با  کدی  مشترکاِت  دلیِل  به  نداردو  ما  به 
شرکت های پتروشیمی،برخی از کدها به نام 
محصوالت پتروشیمی ثبت می شودو در آمار 
گمرک جزو محصوالت صادراتی پتروشیمی 
قرار می گیرد، که این موضوع باعث تناقض 

میان آمار گمرک و پتروشیمی می گردد.
وی افزود: پارسال 12 میلیارد دالر محصول 
پتروشیمی صادر کردیم که 8.4 میلیارد دالر 
در بازار داخل به فروش رساندیم و بقیه صرف 

خرید تجهیزات مورد نیاز شد.
راه  با  که  مهم  این  ذکر  با  ادامه  در  مهدوی 
اندازی نیما به دولت و تمام مسئولین اعالم 
کردیم که ساختار نیما فسادآور است، تصریح 
را  خریدار  فروشنده  مسیر،اوال  این  کرد:در 
دوما  کند.  انتخاب  است  ممکن  و  می بیند 
نهایی  را خرید، مصرف کننده  ارز  کسی که 
ممکن  و  می بیند  را  واردکننده  همان  یا  ارز 

است تبانی صورت بگیرد. وی با انتقاد بر این 
موضوع کهچرا باید سیستم ما طوری طراحی 
شود که زمینه فساد را ایجاد کند، پیشنهاد 
داد: برای رفع تبانی های احتمالی، دولت می 
تواند ارز صادراتی را خریداری کند و سپس 
بر اساس اولویت ها و قوانین به شرکت های 
ذیصالح واردکننده بفروشد و در حقیقت به 

کاالییاختصاص دهد که اولویت دارد.
صادرات  وضعیت  بودن  نگران  از  مهدوی 
پتروشیمی خبر داد و عنوان کرد: برای مثال 
می خرد.  را  ایران  نفت  که  کرده  اعالم  چین 
این  پتروشیمی  داده  قول  عربستان  به  اما 
کند  ایران  پتروشیمی  جایگزین  را  کشور 
از  پتروشیمی  صادرات  اینکه  به  توجه  با  و 
است،  دالر  میلیارد   6 حدود  چین  به  ایران 
پیدا کردن جایگزین کار بسیار سختی برای 
انجمن کارفرمایی  بود.دبیر کل  ایران خواهد 
صنعت پتروشیمی اظهار کرد: پتروشیمی ها 
با اینکه بخشی از ارز مورد نیاز کشور را تامین 
می کنند، اما در برخی موارد از سیاست های 
افزایش  وجود  با  و  اند  خورده  ضربه  ارزی، 
که  هستند  ناچار  ها  پتروشیمی  دالر،  نرخ 
تومانی  ارز 42۰۰  نرخ  با  را  محصوالت خود 
در بورس کاال به فروش برسانند که این مساله 
مورد سوءاستفاده دالالن قرار گرفته است.وی 
ادامه داد: همچنین پیش از نوسان های ارزی، 
صرافی  به  آزاد  نرخ  به  را  ارز  ها  پتروشیمی 
 42۰۰ نرخ  به  باید  اکنون  اما  فروختند  می 
ارز  فروش  ادعای  درباره  ادامه  بفروشند.ویدر 
پتروشیمی ها خارج از سامانه نیما بیان کرد: 
حضور  بورس  در  ها  پتروشیمی  درصد   9۰
دارند و به طور پیوسته حسابرسی می شوند، 
از  بنابراین حتی نمی توانند یک دالر خارج 

سامانه به فروش رسانده و تخلف کنند.
دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمیبا 

ارز در سال جدید به سه  اینکه فروش  بیان 
را در  اول  دوره زمانی تقسیم می شود، دوره 
فروردیندانست   2۰ تا  فروردین  اول  از  بازهء 
که به عنواِن دوره قبل از اعالم سیاست ارزی 
 15 تا  فروردین   21 از  است.مهدوی  جدید 
اردیبهشترا در دوره دوم لحاظ کرد که دوره 
پس از اعالم سیاست ارزی با راه اندازی سامانه 
تا  اردیبهشت  از15  را  دوره سوم  و  نیمابوده 
بازهء راه اندازی  ۳1 خردادماه عنوان کرد که 
سامانه نیما است.وی اذعان کرد: پتروشیمی ها 
عید  تعطیالت  آن  روز  که 15  اول  دوره  در 
نوروز بود؛ 26۰ میلیون دالر ارز و در دوره دوم 
با قیمت42۰۰ تومان  ارز  25۰ میلیون دالر 
ارائه کردند. در دوره سوم یک میلیارد و 25۰ 

میلیون دالر ارز در سامانه نیما وارد کردیم.
به  که  بورس  به  انتقاد  با  همچنین  مهدوی 
فروش  استدرباره  شده  تبدیل  داللی  محل 
از  دالالن  اکنون  گفت:  دربورس  محصوالت 
نوسان نرخ دالر در بورس کاال نسبت به بازار 
آزاد استفاده کرده و با خریدهای سنگین مانع 
رسیدن محصول به دست تولید کننده واقعی 
پتروشیمی  صنعت  دستی  پایین  بخش  در 
می شوند.وی اضافه کرد: تقاضا برای پلیمرها 
در فصل بهار در بورس کاال حدود سه برابر 
این است  افزایش داشته است؛ حال پرسش 
که آیا میزان تولید واقعی بخش پایین دستی 
میزان  که  شده  برابر  سه  کشور  در  پلیمر 
یافته  افزایش  مقدار  این  بخش  این  تقاضای 

و یا اینکه دالالن اقدام به خرید می کنند؟
دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی 
پت  دالالن  مثال،  عنوان  به  کرد:  اضافه 
)PET( را به نرخ حدود 68۰۰ هزار تومان 
از بورس کاال خریداری کرده و به قیمت 1۳ 
بازار آزاد یا کشورهای  تا 16 هزار تومان در 

همسایه به فروش می رسانند.

وی یادآور شد: متاسفانه به دلیل سوءاستفاده 
دست  به  نیاز  مورد  اولیه  مواد  دالالن،  های 
مصرف کننده و تولید کننده واقعی نمی رسد.

توسط  نمک  جای  به  پی.وی.سی  »قاچاق 
دالالن«، یکی از موارد مهمی بود که مهدوی 
از  گمرک  اینکه  بیان  با  و  کرد  اشاره  آن  به 
برخوردار  کافی  های  آزمایشگاه  و  نفرات 
دالالن  این  موارد  برخی  در  گفت:  نیست، 
توانسته اند که محصول پی.وی.سی را به جای 

نمک به خارج از کشور صادر کنند.
صنعت  کارفرمایی  انجمن  کل  دبیر 
برای  دولت  دستور  از   ادامه  پتروشیمیدر 
به  پتروشیمی  صادرات  کردن  محدود 
تولیدکنندگان باالدستی خبر داد و گفت: این 

دستورالعمل به تازگی ابالغ شده است.
مهدوی با بیان اینکه تحریم ها از چهارم نوامبر 
صنعت  وابستگی  می شود،از  آغاز  ایران  علیه 
دشواری  احتمال  و  تجهیزات  به  پتروشیمی 
تأمین آنها در صورت آغاز تحریم ها خبر داد 
و با بیان این مهم که باید تمرکز بر واردات 
تجهیزات و کاالهای مورد نیاز صورت بگیرد، 
نزدیک تر  زمان  آن  به  چه  هر  کرد:  تصریح 
می شویم، تحریم ها شدیدتر و شرایط سخت تر 
می شود. بنابراین ما باید تجهیزات و کاالهایی 
که ممکن است واردات آنها در زمان تحریم ها 
با مشکل مواجه شود، خریداری کنیم و برای 
خرید این تجهیزات به ارز بیشتری نیاز داریم. 
وی در پایاناز تشویق دولت نسبت به خرید و 
وارد کردن تجهیزات مورد نیاز و انبار کردن 
آنها در داخل کشور خبر داد و ادامه داد: تأمین 
به موقع تجهیزات در صنعت پتروشیمی بسیار 
قطعه  یک  کارافتادن  از  زیرا  دارد  اهمیت 
کوچک به مدت چندین روز می تواند سبب 
میلیون  ها  ده  خسارت  و  تولید  خط  توقف 

دالری به کشور شود.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان 

آگهی موضوع ماده 10 
آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و 

عرضه مسکن 
مستقر  الذکر  فوق  قانون  موضوع  هئیت   97/4/1۰ مورخ   2۳9 شماره  رای  برابر 
فرزند  شاکرمی  اسماعیل  آقای  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  پلدختر  ثبتی  واحد  در 
میرزا قلی به شماره شناسنامه 284 صادره از خرم آباد در ششدانگ یکباب عمارت 
مسکونی به مساحت 19۰ متر مربع پالک 7۳7 فرعی از 28 اصلی واقع در شهر 
آقای علی جان  مالکیت رسمی  از  آباد  پلدختر بخش 8 خرم  معموالن شهرستان 
محمودوند محرز گردیده است به منظور اطالع عموم در یک نوبت آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت نامبرده اعتراض داشته باشند 
میتوانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 2۰ روز اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض  تقدیم نمایند بدیهی است در صورت 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

 اداره ثبت اسناد و امالک  حوزه  ثبت  خمام
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

وماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد  
سند رسمی  برابر رای شماره 1۳976۰۳18۰15۰۰۰621–1۳97/4/1۰ هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی  و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خمام  تصرفات  مالکانه بال معارض  متقاضی  
اقای بهنور رضائی نیارکی فرزند حمزه بشماره شناسنامه ۳211 صادره از قزوین  در 
یک  و نیم دانگ  مشاع  از ششدانگ  یک قطعه  زمین مشتمل بر  اعیانات  احداثی  
به  مساحت 54/ 18۰۳ متر مربع مفروز و مجزی شده  از پالک  5 فرعی از 22  اصلی  
واقع در  خواچکین  خریداری  از مالک  رسمی  آقای  عاشور علی  اقبالی خمامی محرز 
گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  
اعتراضی   . در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی   میشود 
داشته باشند  میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود رابه 
این  ادراه تسلیم و پس  ازاخذ  رسید  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع  قضائی  تقدیم نمایند  . بدیهی  است درصورت انقضاء  

مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد.
رم الف : 2۰13- رئیس ثبت اسناد و امالک خمام- سید محمد میری راد

 تاریخ انتشار نوبت اول :97/4/17 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/5/1

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

فاقد سند  رسمی
آگهی  موضوع  ماده 3 قانون 

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

قانون   موضوع   هیات   رای شماره 1۳976۰۳18۰۰1۰۰۰661- 97/۳/۳۰  برابر  
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد سند رسمی مستقر  در 
واحد ثبتی  حوزه  ثبت  ملک ناحیه یک رشت تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی 
آقای مهدی محبی به شماره  شناسنامه 1894 کد ملی ۰۰56768۰52 صادره از  
تهران  فرزندرضا  در سه دانگ  مشاع  از ششدانگ  یک باب  خانه  و محوطه  به 
مساحت  81۰/882  متر مربع  به شماره  98 فرعی  مفروز  از پالک شماره  یک  
فرعی  از اصلی  26  واقع  در لشت  نشاء  بخش 11  گیالن  حوزه  ثبت  ملک  
ناحیه  یک  رشت  احراز  مالکیت  متقاضی  نسبت  به ملک  مورد تقاضا  و انتقال  
ملک  از مالک  رسمی  به متقاضی محرز  گردیده است. لذا به منظور  اطالع  عموم  
مراتب  در دو نوبت  به فاصله  15 روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  
نسبت به  صدور  سند مالکیت  متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند می توانند  از تاریخ  
انتشار اولین آگهی  به مدت  دو ماه  اعتراض  خود را به این  اداره  تسلیم  و پس 
از  اخذ رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض  دادخواست  خود را  
به مراجع  قضایی  تقدیم نمایند.  بدیهی  است در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و 

عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند مالکیت  صادر خواهد شد.
 رم الف:2224- رییس  اداره  ثبت  اسناد  و امالک  ناحیه

  یک رشت -  محسن ابراهیم زاده 
تاریخ انتشار نوبت  اول:97/5/1 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/5/15

اداره ثبت اسناد و امالک  حوزه  ثبت  خمام
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 وماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد  سند رسمی  برابر رای شماره 1۳976۰۳18۰15۰۰۰62۰–1۳97/4/9 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی  و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خمام  تصرفات  مالکانه بال معارض  
متقاضی  اقای حسن مختاری فرزند رجبعلی  بشماره شناسنامه 6۳۳ صادره از  آمل  
در چهار و نیم  دانگ  مشاع  از ششدانگ  یم قطعه  زمین مشتمل بر  اعیانات  
احداثی  به مساحت 54/ 18۰۳ متر مربع مفروز و مجزی شده  از پالک  5 فرعی 
از 22  اصلی  واقع در  خواچکین  خریداری  از مالک  رسمی  آقای  عاشور علی  
اقبالی خمامی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی  میشود . در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
به مدت  اولین آگهی  انتشار  تاریخ  از  میتوانند  باشند   اعتراضی  داشته  متقاضی  
دو ماه اعتراض خود رابه این  ادراه تسلیم و پس  ازاخذ  رسید  ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع  قضائی  تقدیم نمایند  . 
بدیهی  است درصورت انقضاء  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض طبق مقررات 

سندمالکیت صادر خواهد شد.
رم الف : 2۰11- رئیس ثبت اسناد و امالک خمام - سید محمد میری راد

 تاریخ انتشار نوبت اول :97/4/17 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/5/1

آگهی ابالغ
شماره پرونده:1۳97۰4۰16۰45۰۰۰549.1

شماره بایگانی پرونده:97۰۰596
شماره آگهی ابالغیه:1۳97۰۳816۰45۰۰۰۰7۰

تاریخ صدور:28تیر1۳97
  سازمان ثبت اسنادوامالک کشور

شماره  به  اردشیربخشایش  بخشایش،آقایان  عباس  مرحوم  وراث  به  وسیله  بدن 
شناسنامه258وامیرارسالن بخشایش به شماره شناسنامه58ومحمدسعیدبخشایش 
شناسنامه41۰وپروین  شماره  به  بخشایش  شناسنامه794وکامران  شماره  به 
ثبت_ کرمانشاه_خیابان  همگی  شناسنامه4۰5آدرس  شماره  به  بخشایش 

شماره  به  عزتی  بس  همین  خانم  شودکه  می  امانی_پالک166_ابالغ  کوی 
به استنادمهریه مندرج  بهارآزادی  شناسنامه61جهت وصول بیست عددسکه تمام 
درسندازدواج شماره6728دفترازدواج شماره5کرمانشاه علیه شمااجرائیه صادرنموده 
گزارش  وطبق  شده  تشکیل  اداره  کالسه97۰۰596دراین  به  اجرائی  وپرونده 
نشده،لذابنابه  سندشناخته  متن  شرح  شمابه  اقامت  مورخ2۳تیر97مامور،محل 
دریکی  مرتبه  یک  فقط  اجرامفاداجرائیه  نامه  ماده18آئین  بستانکارطبق  تقاضای 
ازروزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شودوچنانچه ظرف مدت ده روزازتاریخ 
خوداقدام  بدهی  پرداخت  به  گردد،نسبت  می  محسوب  روزابالغ  که  آگهی  این 

ننمائید،عملیات اجرائی جریان خواهدیافت.
رئیس واحداجرای اسنادرسمی کرمانشاه - مجوزارشاد:413۵

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای شاهپور ابراهیمی دارنده شناسنامه شماره 866۳ متولد 1۳4۰/4/۳ به شرح 
دادخواست به کالسه 97۰172 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان تاجی باباخانی  به شناسنامه شماره 7۳۳ متولد 
1۳۰6 در تاریخ 95/1۰/17 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آن 

مرحوم منحصر است به :
ابراهیمی دارنده شماره شناسنامه شماره 1۳44متولد 51/1۰/۳  نسبت  1-مزبان 

با متوفی : فرزند 
2- فرنگیس ابراهیمی دارنده شماره شناسنامه شماره 1۳46 متولد 54/7/1  نسبت 

با متوفی : فرزند 
۳- فرخ دولت ابراهیمی فرد دارنده شماره شناسنامه شماره 8249 متولد 1۳۳2/۳/1  

نسبت با متوفی :فرزند  
4- شاهپور ابراهیمی دارنده شماره شناسنامه شماره 866۳ متولد 4۰/4/۳ نسبت 

با متوفی : فرزند
اینک شورا با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

رئیس شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان پلدختر – مهرشاد حیدروند.

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1397
رعایت  و  ثبت  قانون  ماده 12  امالک شهرستان جوانرود طبق  و  اسناد  ثبت  اداره 
ماده 59 آیین نامه قانون ثبت اسامی اشخاصیکه در سه ماهه اول سال 97 نسبت 
به امالک مجهول المالک در حوزه ثبتی شهرستان جوانرود تقاضای ثبت نموده اند 

جهت اطالع عموم بشرح ذیل اگهی میشود:
امالک واقع در بخش 1۳ کرمانشاه

فروعات یک اصلی جوانرود
پالک 4974 فرعی از 116 فرعی از یک اصلی جوانرود آقای امیراله مرادی فرزند 

حسن ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1۰۰/۳5 مترمربع
پالک 11۰ فرعی از ۳7- اصلی قریه کالش آقای نورالدین یوسفی فرزند محمدامین 

ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 7787/52 مترمربع
لذا برابرماده 16 قانون ثبت کسانیکه به درخواست های ثبت مندرج در این آگهی 
معترض می باشند می توانند اعتراضات خود را از تاریخ انتشار نوبت اول آگهی ظرف 
مدت 9۰ روز به اداره ثبت اسناد و امالک جوانرود تسلیم و رسید دریافت نمایند 
و با توجه به ماده 17 قانون چنانچه بین متقاضیان ثبت و دیگران قبل از انتشار 
آگهی دعوی در محاکم قضایی مطرح بوده به اخذ گواهی از شعبه مربوطه و ارائه آن 
ظرف همان مدت مانع اسقاط حق خود میشوند.حقوق ارتفاقی و اعتراض به حدود 
در موقع تحدید حدود و تنظیم صورت مجلس تحدیدی پذیرفته و منظور میگردد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳97/5/1 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳97/6/1
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود-عزیزی

قوه قضاییه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرزاداره ثبت اسناد و امالک ساوجبالغ
اگهی فقدان سند مالکیت

سند مالکیت تک برگی ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه زمین  به مساحت 1۰25۰ 
متر مربع به  بشماره 1۰5 فرعی از 89 اصلی قطعه 4۰ تفکیکی  جزء حوزه ثبتی 
شهرستان ساوجبالغ  به نام ابراهیم خونساری   ذیل صفحه ۳18 دفتر 971 ثبت و 
صادر گردیده است  و طبق سند قطعی شماره 26115 مورخه 1۳97/2/21 دفتر خانه 
8 هشتگرد به سید محمد و سید محمود  و سید احمد همگی با نام خانوادگی  حسینی 
)بالسویه( منتقل شد و به علت جابه جایی  مفقود گردیده است وآقای سید احمد 
حسینی و سید محمد حسینی اصالتا و وکالتا به موجب وکالتنامه شماره  11756 مورخه 
1۳97/۳/12 دفتر خانه 1۳5۰ تهران و 6۳521 مورخه 96/1/6 دفتر خانه 45۳ تهران 
و 4522۳ مورخه 96/11/8 دفتر خانه 582 تهران از طرف وراث مرحوم سید محمود 
حسینی  که به موجب گواهی حصر وراثت 96۰9971۰111۰۰۳45 مورخه 96/5/7 
شعبه 61 مجتمع شماره  دو شورای حل اختالف شهر تهران به نامهای سیده مریم  
حسینی و سیده اشرف حسینی  و نسرین سادات  بستانی  فرد درخواست صدور سند 
مالکیت المثنی به عهلت جابه جایی  نموده است لذا مراتب به استناد به ماده 12۰ ایین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد 
خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشاراین  اگهی به مدت ده روز 
اعتراض خود را ضمن ارائه ی سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد. 
حسنی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

م/الف 189  تاریخ 1۳97/5/1

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

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

فاقد سند رسمی
موضوع  اول  97/۳/1۰هیات  مورخ   1۳976۰۳۳1۰۰9۰۰۰547 شماره  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  یک  ناحیه    - کرج  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در 
متقاضی آقای غالمعلی ترکاشوند فرزند شعبانعلی بشماره شناسنامه 2 به صورت 
از  مفروز  مترمربع  به مساحت 6۰/9۰  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  ششدانگ یک 
پالک 44۰ فرعی از 155 اصلی واقع در جواد آباد خریداری از مالک رسمی آقای/ 
محمد ناصر تاج بخش به طور قولنامه ای که مالکیت نامبرده در صفحه 177 دفتر 
115 محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.  97/11262 م/الف 
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/5/1 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/5/16

عباسعلی شوش پاشا رئیس ثبت اسناد و امالک 

دادنامه
مرجع رسیدگی :شورای حل اختالف  شعبه بیستم خوی به نشانی بلوار آصفی –

جنب دادسرا
کشاورز-کوچه  .میدان  خوی   ساکن  فرزندصادق   سیاح   شهرت  خواهان:توحید 
هرسه  شهرت  سهیل-میرکاوه-ماریا-مریم    میر  1۳.خواندگان:  4-پالک  قنبرلوی 
..موضوع  المکان  فرزندهرسه میرجلیل---- ساکن مجهول  اقدم  –اکبری  حسینی 

: فک پالک و تنظیم سند  
رای شورا/ در خصوص دعوی  خواهان آقای توحید سیاح بطرفیت خواندگان: میر 
سهیل-میرکاوه هر دو حسینی –ماریا میر حسینی مریم اکبری اقدم   به خواسته 
تقاضای الزام خوانده به فک و تعویض پالک  و تنظیم سند یک دستگاه اتومبیل 
مقوم  دادرسی  کلیه هزینه های  احتساب  با  ایران ۳7   به شماره پالک ۳۳1د96 
به 16۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جهت ابطال تمبر قانونی با عنایت به محتویات  پرونده و 
مستندات خواهان خصوصا قرارداد منعقده فی ما بین طرفین که حکایت از انتقال 
اخطاریه   ابالغ  علرغم  خواندگان  و  است  مانده  تعرض  از  مصون  و  داشته  مالکیت 
دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده اند  لذا به نظر دعوی  خواهان وارد 
بوده و در خصوص خواسته اول خواهان  به تعویض فک و پالک بنام خواهان در 
دستور موقت صادره به شماره 2۰/96/1251/ش صادر گردیده است و در خصوص  
خواسته دوم خواهان مبنی بر تنظیم سند مستندات به مواد 198و515و519 قانون 
آئین دادرسی مدنی و مواد 1۰ و 22۰ قانون مدنی حکم بر محکومیت  خواندگان به 
حضور در یکی از دفاتر رسمی خوی به تنظیم سند  بنام خواهان و پرداخت هزینه 
ابطال تمبر قانونی صادر و اعالم میدارد  رای صادره غیابی بوده  ظرف بیست روز 
پس از آن قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست  روز پساز آن قابل 

تجدیدنظر دردادگستری می باشد.
حیدر رحمانی-قاضی شعبه بیستم شورای حل اختالف خوی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  کوروش رنجبر قراجه     دارای شناسنامه شماره   8۰5  بشرح دادخواست به 
کالسه  97۰74۳/ش۳  این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین 
توضیح داده که شادروان صفر رنجبر قراجه  بشناسنامه  1   در تاریخ 96/12/24 
اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1- کوروش 
رنجبر قراجه     فرزند  صفر –ش ش 8۰5   خوی –پسر متوفی/2-  حجت رنجبر 
قراجه     فرزند صفر –شش  46۳۳6 خوی-پسر متوفی/۳-  وحدت رنجبر قراجه     
فرزند صفر -ش  ش 22۰5 –خوی-پسر متوفی/4-شهین  رنجبر قراجه     فرزند 
انجام تشریفات مقدماتی در  با  صفر ش ش۳4251   -خوی-دختر متوفی/ اینک 
خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

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

آگهی حصروراثت
ازخرمشهردرخواستی  بشناسنامه95صادره  پدرعبدالعظیم  مطورنام  بانوامل 
بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که پدرم مرحوم عبدالعظیم 
1۳89/2/۳۰درخرمشهراقامتگاه  خرمشهردرتاریخ  مطوربشناسنامه۳صادره 
الذکر  فوق  بامشخصات  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  فوت  دائمیش 
بشناسنامه57۰5رامهرمز4- بشناسنامه15۰2خرمشهر۳-سمیره  2-انیسه 

بشناسنامه165ماهشهر)دختران  خرمشهر5-امیره  بشناسنامه۳14  کاظمیه 
بشناسنامه96خرمشهر8- متوفی(6-ناصربشناسنامه1164رامهرمز7-منصور 

بشناسنامه  حمیداوی  متوفی(9-حمیده  بهزادبشناسنامه652خرمشهر)پسران 
2۳۰9خرمشهر)همسرمتوفی(1۰-جمیله مطوربشناسنامه5859495625اروندکنار)

مادرمتوفی(وال غیر. اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی 
می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی 
جزسری  به  نامه  صادروهروصیت  داردواالگواهی  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف 
ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است. شماره م الف)9/۳78(

رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف خرمشهر-سیدمحمدمحمدی

دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی تشریح کرد:

از مغایرت آمار گمرک و پتروشیمی ها 
تا فسادآورِی ساختار نیما
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همگرایی »یورو« و »یوآن« در تقابل با »دالر« 
* احمد جزایری

دالر یکصد سال فرمانروایی مطلق در اقتصاد جهانی داشت اما به نظر می رسد 
که نشانه های واضح کاهش قدرت آن و تمایل کشورها به سمت ارزهای 

نوظهوری همچون »یورو« و »یوآن« قابل رویت است.
پس از پایان جنگ جهانی اول در سال ۱9۱8، اروپای ویران و بدهکار دیگر 
نقش مهمی در اقتصاد جهانی و مبادالت بین المللی نداشت. فرانسه و انگلستان 
با میلیاردها دالر بدهی و آلمان ورشکسته با تورم لجام گسیخته، آینده ای مبهم 
را پیش روی خود تصور می کردند. اما آن سوی اقیانوس اطلس، کشوری که 
به تازگی توانسته بود بحران های خود را سپری کند با بانک تازه تاسیس فدرال 
رزرو )۱9۱3( توانست پیروز جنگ باشد. بدهی های کشورهای اروپایی به 
آمریکا آنقدر زیاد بود که نه تنها توان پرداخت وجود نداشت، بلکه هر شرطی از 
سوی آمریکا برای این کشورها قابل پذیرش بود. که این شرایط، دالر را به ارز 
غالب در بازارهای جهانی تبدیل کرد.اما از اواخر بیستم شرایط به تدریج تغییر 
کرد، یوان چین با تکیه بر رشد میانگین ۱0 درصدی، در طول سه دهه موفق 
شد تنه به تنه دالر زده و در سال ۲0۱6 وارد سبد ارزهای ذخیره خارجی شود. 
حال چین با قدرت »یوآن« خود زنگ خطری برای »دالر« بود.از سوی دیگر 
اتحادیه اروپا از سال ۲00۲ توانست با »یورو« قدرت نوظهوری را معرفی کند. 
اکنون یورو توانسته اتحادیه اروپا را که مقام اول جهان در تولید ناخالص داخلی 
را داراست، به صورت یکپارچه در مبادالت بین المللی مطرح سازد.این پتانسیل 
سبب شده تا یورو به عنوان گزینه ای برای پایان دادن به حکم فرمایی یک قرن 
دالر مطرح شود و حتی بیشتر از آن توانست در مقطعی از زمان، قدرت دالر را 
به عنوان ارز ذخیره خارجی سایر کشورها کمرنگ سازد.براساس گزارش های 
صندوق بین المللی پول )IMF( در دوره زمانی اوایل سال ۲008 میالدی تا 
اواسط سال ۲0۱3 ارزش یورو که نزد دولت ها و بانک مرکزی کشورهای دیگر 
نگهداری می شد، تقریبا سه برابر شد و از 393 میلیارد به ۱.4۵ تریلیون افزایش 
یافت که این نشان از عالقه سایر کشورها بر جایگزینی ارز خارجی و زنگ 
خطری برای دالر است.از سوی دیگر، چین به عنوان نخستین سرمایه گذار و 
خریدار اوراق قرضه خرانه داری آمریکا )در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت( 
محسوب می شود. در ابتدا خزانه داری آمریکا از فروش اوراق یادشده و افزایش 
میزان بدهی خود استقبال می کرد، زیرا این مساله باعث رشد اقتصادی آمریکا 
می شد که در نتیجه، کاهش نرخ بهره و در نهایت کاهش قیمت را برای مصرف 
کننده به دنبال داشت.اما با گذشت زمان و در کمتر از یک دهه، ابتکار عمل در 
دست چینی ها افتاد. سرمایه گذاری چین در اوراق قرضه خزانه داری آمریکا 
همچون شبکه باروتی است که تنها نیاز به شعله های بسیار کوچک دارد تا 
بحرانی جدید با شدتی نامعلوم را به دنبال داشته باشد.از این روست که ژست 
های ترامپ در خصوص اعمال تعرفه بر واردات اجناس چینی با کوچکترین 
اقدام چینی ها در بازار سهام به سونامی اقتصادی برای آمریکا تبدیل خواهد 
شد. در اواخر سال ۲0۱7 و اوایل ۲0۱8 عدم تحقق سیاست های اقتصادی 
ترامپ سرمایه گذاران را تشویق به بازگشت به قاره سبز کرد و در نهایت ارزش 
یورو ۱.۲ برابر هر دالر افزایش یافت. گرچه ترامپ قصد دارد هژمونی آمریکا 
را احیا کند، اما به واقع شرایط اکنون با گذشته کامال متفاوت شده و خیزش 
اقتصادی چین و احیای اقتصادی اروپا به حدی بوده که یورو و یوآن به عنوان 

ارز جایگزین در ذخایر ارزی خارجی سایر کشورها مطرح هستند.
به نظر می رسد پس ازبحران مالی ۲008، موسسه های مالی آمریکا ورشکسته 
شده اند و قدرت اقتصادی آمریکا در دنیا رو به کاهش گذاشته و به نوعی اقتصاد 
این کشور از بیرون کنترل می شود.چین و ژاپن با اوراق قرضه، روسیه با منابع 
انرژِی و نزدیکی به اروپا و آلمان به نوعی بلوک جدیدی را در مقابل آمریکا و 
فرمان روایی ۱00 ساله دالر در جهان شکل داده اند.اتحادیه اروپا که تا پیش از 
این، در راستای سیاست های آمریکا هماهنگ عمل می کرد، با گرایش به شرق 
و اقدامات متقابل با تصمیم های ترامپ سنت قدیم خود را پشت سر گذاشته 
است، به طوری که در یک تصمیم هماهنگ، این اتحادیه بر واردات طیف 
وسیعی از محصوالت تولید آمریکا تعرفه ۱3۵ درصدی وضع کرد که برآورد 
می شود ارزش این کاالها سه میلیارد دالر باشد.اقدامات و تصمیمات رئیس 
جمهوری آمریکا در حوزه های مختلف تنها یک دستاورد برای این کشور 
داشته و آنهم متحد کردن همه دنیا برعلیه این کشور است؛ مفهومی که تا پیش 
از ترامپ برای اتحادیه اروپا نیز کامال غریب به نظر می رسید. اکنون با اقدامات 
متقابل برعلیه آمریکا عمال جنگ تجاری بین این کشور و همه قدرت های 
های اقتصادی جهان کلید خورده است که این امر به بی اعتباری نقش آمریکا 
در تصمیم های مهم جامعه جهانی و در نتیجه، رشد رقبای اقتصادی این کشور 
منجر می شود.سیاست های ترامپ برخالف آنچه نشان می دهد، آخرین میخ ها 
را بر تابوت دالر می زند؛ دالر یکصد سال فرمانروایی مطلق در اقتصاد جهانی 
داشت و به نظر می رسد نشانه های واضح کاهش قدرت آن و تمایل کشورها 

به سمت ارزهای نوظهور چون یورو و یوآن قابل رویت است.

یادداشت

توضیحات »شریعتمداری« درباره 
تخلفات ثبت سفارش خودرو

سخنگوی فراکسیون مستقلین گفت که در نشست 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  فراکسیون،  این 
درباره تخلفات صورت گرفته در  را  توضیحاتی 

موضوع ثبت سفارش خودرو ارائه کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، مهرداد الهوتی با 
اشاره به نشست دیروز فراکسیون مستقلین که با 
حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، 
گفت: در این جلسه آقای شریعتمداری توضیحاتی 
را راجع به تخلفات صورت گرفته در ثبت سفارش 
خودرو ارائه کرد و گفت که در آن زمان واردات 
ممنوع شده بود، اما سیستم ثبت سفارش از بیرون 
هک شده بود که همان زمان موضوع به دستگاه های 
نظارتی اعالم شد و اخبار مربوط به آن در سال 
۱396 از صداوسیما پخش شد.وی اضافه کرد: آقای 
شریعتمداری همچنین گفتند از 648۱ خودروی 
ثبت سفارش شده، ۱940 خودرو ترخیص شده 
و جلوی مابقی گرفته شده است. ایشان همچنین 
گفت علل این موضوع در حال بررسی است و 
ضرورت برخورد با متخلفین مورد توجه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.وی با اشاره به 
طرح موضوع افزایش قیمت خودروهای داخلی در 
این جلسه اضافه کرد: آقای شریعتمداری گفتند که 
خودروهای باالی 4۵ میلیون تومان براساس مصوبه 
ستاد تنظیم بازار 9.6 درصد و خودروهای زیر 4۵ 
میلیون تومان براساس مصوبه شورای رقابت 7.۱ 
اضافه  است.الهوتی  داشته  قیمت  افزایش  درصد 
کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره 
به تاثیر رشد نقدینگی در اقتصاد کشور و ضرورت 
هدایت آن به سمت تولید گفت که مردم برای حفظ 
پول های خود به سمت طال و ارز رفتند البته قبول 

داشتند دولت در این زمینه کوتاهی کرده است.

 اتاق ایران راهکارهای مقابله
 با تحریم ها را تدوین می کند

نایب رئیس اتاق ایران گفت: سامانه کارگروه اقدام 
موضوعات  تحلیل  هدف  با  ایران  اتاق  در  ویژه 
تحریمی ایران و اخذ مشاوره از فعاالن اقتصادی 

راه اندازی شد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، پدرام سلطانی در 
بازرگانی، صنایع،  اتاق  نمایندگان  هیئت  نشست 
سامانه  اندازی  راه  از  ایران  کشاورزی  و  معادن 
ارائه  و  بررسی  هدف  با  ویژه  اقدام  کارگروه 
راهکارهای مقابله با تحریم ها خبر داد.وی افزود: 
ایران برای همه  اتاق  این سامانه از طریق سایت 
اعضای هیئت نمایندگان قابل دسترس است  و 
اعضا می توانند با توجه به موضوع ارجاع شده به 
آنها طی 48 تا 74 ساعت در خصوص موضوعات 
ارائه شده تصمیم گیری و اظهار نظر کنند.نایب 
رئیس اتاق ایران افزود: اعضای هیئت نمایندگان 
در دو بخش ورود به موضوعات و تحلیل آنها به 
اتاق ایران کمک کرده و با توجه به اهمیت موضوع 
اعم از تشکلی، استانی یا ملی به ستاد اتاق ایران 
کمک رسانی کنند.وی خاطرنشان کرد: اتاق ایران 
نیز نهایتا تصمیم گیری ها را به دولت ارجاع می 
دهد.به گفته سلطانی جمع بندی موارد ارجاع شده 
از طریق سامانه کارگروه اقدام ویژه برای تحلیل 
موضوعات تحریمی، این امکان را می دهد که هر 
ماه یک بیانیه یا سند از سوی اتاق ایران تدوین شده 
و در نشست های ماهانه هیئت نمایندگان اتاق ایران 

مطرح و تصویب شود.

خبر

وزیر اقتصاد از شناسایی بیش از ۲۵00 
فراری مالیاتی و 3000 شرکت صوری 
و همچنین صدور برگه مالیاتی نه هزار 

میلیارد تومانی برای بانک ها خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از صدا وسیما، 
اینکه  بر  تاکید  با  کرباسیان  مسعود 
وزارت اقتصاد ضمن اعالم جرم علیه 
ای،  اجاره  بازرگانی  کارت  دارندگان 
تا  جریمه،  همراه  به  را  آنها  مالیات 
ریال آخر از آنها می گیرد، از شناسایی 
بیش از دو هزار و ۵00 فراری مالیاتی 
و سه هزار شرکت صوری و همچنین 
از صدور برگه مالیاتی نه هزار میلیارد 
تومانی برای بانک ها خبر داد.وی اظهار 

داشت: برای بهبود شرایط کسب و کار، 
باید  مالی  های  شفافیت  ایجاد  ضمن 
انواع فشارها از دوش بخش خصوصی 
شود.وی  برداشته  کارآفرین  و  مولد 
رویکرد  اساس  دلیل،  همین  به  افزود: 
شده  تنظیم  مبنا  براین  اقتصاد  وزارت 
که با شناسایی مودیان جدید، جلوگیری 
بسترهای  ایجاد  و  مالیاتی  فرار  از 
الکترونیک برای سهولت هر چه بیشتر 
از  فشار  از  بخشی  مالیاتی  فرآیندهای 
دوش تولید برداشته شود.وی با تاکید بر 
اینکه وزارت اقتصاد با نهایت قدرت در 
مقابل این رفتارها ایستاده  است، افزود: 
برای  الزم  اقدامات  جهت  همین  به 

ممانعت از فرار مالیاتی دارندگان کارت 
مودیان  شناسایی  طریق  از  بازرگانی 
از  که  درآمد  اصلی  و صاحبان  واقعی 
کارت بازرگانی اجاره ای به منظور فرار 
مالیاتی استفاده می کردند، انجام شده 
است.وی تصریح کرد، در اجرای تبصره 
۱۵7 قانون مالیات های مستقیم علیه این 
متخلفین به مراجع قضایی اعالم جرم 
مالیاتشان  آخر  ریال  تا  و  ایم  کرده 
کرد.کرباسیان  خواهیم  دریافت  را 
مالیاتی  فشار  دهیم  نمی  اجازه  گفت: 
مولد،  خصوصی  بخش  دوش  روی 
کارآفرینان متعهد، کارمندان و کارگران 
بمانند  سایه  در  دیگر  عده ای  و  باشد 

و مالیات ندهند.وی افزود: اولویت ما 
مردم و تولید است و کارآفرینان مطمئن 

باشند که حق آنها را از فراریان مالیاتی 
می گیریم.

هشدار وزیر اقتصاد به فراریان مالیاتی؛

اعالم جرم علیه دارندگان کارت های بازرگانی اجاره ای

آگهی مزایده اموال غیر منقول
شماره آگهی :1۳97۰۳9۰11۰7۰۰۰۰۰۳

 تاریخ آگهی  :1۳97/۰۳/2۰
شماره پرونده :1۳89۰4۰۰11۰7۰۰۰۰77

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی( پرونده کالسه 89۰۰142 
در خصوص پرونده اجرایی به شماره بایگانی 89۰۰142 متعهدین: آقای علی محمد 
میر زاده فیروز آباد ) مشتری( و محمد حسین میر زاده فیروز آباد ) راهن(- متعهد 
له: بانک پارسیان( ششدانگ یکباب خانه و مغازه متصل به مساحت 99 متر مربع 
به شماره پالک 2182 فرعی از 155 اصلی مفروض از قطعه 22۰تفکیکی از اصلی 
مذکور واقع در اصغر آباد بخش رباط کریم – تقی آباد- روبروی کوچه مسجد- نبش 
کوچه گل مریم ۳- پالک 46 با حدود و مشخصات: شماال 5/95 متر دیوار به دیوار 
باقیمانده قطعه 22۰ شرقا 16/۳5 متر درب و دیواریست به کوچه بن بست جنوبا 
۰/95 متر دوم به طول 5 متر درب و دیواریست به شارع غربا 17/5۰ متر دیوار به 
دیوار قطعه 22۰ تفکیکی، که ذیل ثبت شماره 44۰59 صفحه 7۳ دفتر 21۰ بنام 
آقای محمد حسین میر زاده فیروز آباد ثبت و سند صادر گردیده و طبق سند رهنی 
9764 مورخ 85/7/17 دفتر خانه 529 تهران در رهن بانک پارسیان قرار گرفته که 
با توجه به بازدید انجام گرفته. ملک فوق دارای اسکلت فلزی و سقف طاق ضربی، 
زیرزمین  است:  ذیل  بشرح  و مسکونی  تجاری  استفاده  بمنظور  بصورت سه طبقه 
دارای کف و دیوارهای سیمانی است. همکف تجاری به مساحت حدود ۳۰ متر مربع 
دارای  مربع  متر  بمساحت 6۰  مسکونی  واحد  یک  است.همکف  دارای کف سنگ 
خواب، نشیمن، آشپزخانه، سرویس بهداشتی، و حمام که کفها موزائیک، دیوارها 
گرمایش  و سیستم  فلزی  های  پنجره  فلزی،  کابینت  دارای  آشپزخانه  سفید،  گچ 
بخاری گازی، و سرمایش کولر آبی است ساختمان دارای آب و برق و گاز و تلفن 
باشد. طبقه اول یک واحد مسکونی  باشد نمای خارجی ساختمان سنگ می  می 
بمساحت حدود 94 متر مربع دارای خواب، نشیمن، آشپزخانه، سرویس بهداشتی 
و حمام بوده که کفها موزاییک، دیوارها گچ سفید، آشپزخانه دارای کابینت فلزی، 
پنجره های فلزی و سیستم گرمایش بخاری گازی، و سرمایش کولر آبی می باشد 
و قدمت آن بالغ بر ۳۰ سال میباشد و ملک فوق تا تاریخ 95/4/۳1 توسط شرکت 
برابر  بیمه حوادث و آتش سوزی قرار گرفته است. و  پارسیان تحت پوشش  بیمه 
گزارش کارشناس ارزیاب به مبلغ ۳/۰5۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال کارشناسی گردیده است 
پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه97/6/4 در واحد اجرای اسناد رسمی 
رباط کریم واقع در رباط کریم بلوار آزادگان خیابان دادگستری اداره ثبت اسناد و 
از مبلغ  به فروش می رسد. مزایده  از طریق مزایده  امالک رباط کریم طبقه دوم 
۳/۰5۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. 
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب 
و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد ونسر بدهی 
های مالیاتی و عوارض شهرداری و .... تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن 
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، 
وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق ازاز محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد 
شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل 
رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت ومکان مقرر برگزار 

خواهد شد. م/الف 8۳6  تاریخ انتشار آگهی: 97/5/1 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم  منوچهر کاظم اصالنی

آگهی مزایده
مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  نژاد  مهران  تقی  آقای  اجرایی   96۳175 پرونده  در  
1/۰4۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در حق آقای حسن شبانی و مبلغ 52/۰۰۰/۰۰۰ ریال نیم عشر دولتی 

در حق صندوق دولت حسب تقاضای محکوم له اموال به شرح زیر: 
موضوع پرونده کالسه 96۳175/5 اجرا 

احتراما در اجرای قرار صادره  در خصوص پرونده کالسه 96۳175/5 اجراموضوع دادخواست 
آقای حسن شبانی به طرفیت آقای تقی مهران نژاد  مبنی بر ارزیابی پالک 47/7۰67 اینجانب 
کارشناس منتخب به محل مورد تقاضا به نشانی: اسالمشهر، شهرک الله، کوچه نیلوفر7 پالک 
۳4 قواره دو نبش شمالی مراجعه و پس از بازدید و مشاهده محل نظریه خود را به شرح ذیل 

اعالم مینمایم.
مستندات ثبتی مورد کارشناسی به موجب اسناد و مدارک ابرازی ملک مورد کارشناسی  به  
مساحت عرصه 1۳7/55 متر مربع به شماره پالک ثبتی 7۰67  فرعی از 47 اصلی قطعه 79 
تفکیکی مفروز و مجزی شده از 47  فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه محمد آباد چهار طاقی 
جزء دهستان غار بخش 12 تهران با حدود و مشخصات شماال به طول 7 متر به قطعه مجاور 
شرقا به طول 2۰ متر قطعه مجاور جنوبا به طول 5/7 متر به گذر موجود غربا در دو قسمت 
اول پخ به طول 1/8 متر به تقاطع گذرهای موجود و دوم به طول 18/۳ متر به گذر موجود 
که ذیل شماره ۳۰6۳18 صفحه 527  دفتر 1۳6۰ به نام شرکت تعاونی مسکن کارگران 
شهرداری و فرمانداری دادسرای اسالمشهر ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 6۰885۳  
صادر گردیده است و سپس تمامی مورد ثبت فوق به موجب سند قطعی شماره 2۰۰۰9۰  
مورخ 7۳/11/27 دفتر 24 تهران به خانم اختر دولتی ممقانی و آقای صالح قبچاقی شاهی 
مسکن هرکدام به مقدار ۳ دانگ مشاع از 6 دانگ منتقل گردیده است. مورد کارشناسی قطعه 
زمینی به مساحت 1۳7/55 متر مربع به شماره پالک ثبتی 47/7۰67 با بنای احداثی در آن 
به صورت ۳ طبقه با زیر بنای تقریبی ۳۰۰ متر مربع طبقات همکف اول و دوم هر کدام یک 
واحد مسکونی اسکلت فلزی ، نما سنگ درب فلزی و  پنجره آلومینیوم دارای انشعاب آب 

برق و گاز شهری می باشد
نظریه کارشناسی: با عنایت به مراتب اعالم شده فوق، موقعیت و محل قرار گیری ملک مورد 
کارشناسی و در نظر گرفتن جمیع جهات و عوامل موثر در امر کارشناسی ارزش ریالی ششدانگ 
پالک ثبتی مورد نظر در صورتیکه بال معارض بوده و انتقال آن از نظر قوانین جاریه منعی در 
دفترخانه نداشته و فاقد بدهی به بانکها و موسسات مالی و اعتباری و شهرداری میباشد به مبلغ 
4/2۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال معادل  چهارصد و بیست  میلیون تومان و قدر السهم خوانده آقای 
تقی مهران نژاد از سهم مرحوم صالح قبچاقی شاهی مسکن با توجه به گواهی حصر وراثت 
1۰5۳/1/86 مورخ 1۳86/9/1 به میزان ۰/75 دانگ مشاع از ششدانگ به مبلغ 525/۰۰۰/۰۰۰ 

ریال معادل پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار تومان تعیین و اعالم می گردد.
1.توقیف و ارزیابی آن بوسیله کارشناس انجام گردیده که اموال مزبور به منظور استیفای حق 
محکوم له از طریق مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع می گردد. 2- محل فروش اموال: اجرای 
احکام مدنی دادگستری  اسالمشهر است. ۳- هر کس می توان 5 روز قبل از مزایده با هماهنگی 
اجرا از اموال بازدید و در مزایده شرکت نماید روز انجام مزایده شنبه 97/۰5/27 از ساعت 9:۳۰ 
الی  1۰:۳۰ می باشد برنده مزایده ده در صد قیمت پیشنهادی را فی المجلس به عنوان سپرده 
نقدا می بایست پرداخت نماید. مال متعلق به کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد کرده 
است و بقیه بها در فرجه قانونی که از یک ماه تجاوز نخواهد کردپرداخت خواهد شد. ضمنا 
چنانچه روز مزایده به عللی مصادف با تعطیلی باشد فردای همان روز در همان مکان و همان 

ساعت مزایده انجام خواهد شد. م/الف 784
یغمائی- دادورز شعبه ۵ حقوقی محاکم عمومی اسالمشهر

مفقودی
 برگ سبز پراید مدل 9۳ با شماره پالک 645و47ایران 72شماره موتور 52۰۰116و 
از  و  مفقود گردیده  نام عبداهلل مال  به   NAS4111۰۰E۳686۰91شماره شاسی

درجه  اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
 برگ سبز سواری ولیکس مدل 1۳95با شماره پالک 562م22 ایران 82 با شماره موتور 
GW4G1515۰1۰72411و شماره شناسایی NA6NF2111FC۰۰6142بنام 

ندا علیزاده فردمنجیلی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
به  دادخواست  شرح  به  شماره  شناسنامه  دارای  درزیکال  فرجی  بانو  شهر  خانم  
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  کالس 1۰/۳9۰/97 
توضیح داده شادروان محمد ابوالفضلی  وسطی شناسنامه 697 در تاریخ97/۳/۳۰ 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه  حین الفوت آنمرحوم منحصر است 
1-عرفان ابوالفضلی وسطی  فرزند محمد و شهربانو به شماره شناسنامه 11876متولد 

1۳۳8 پسر متوفی محل تولد بابل
2- شهر بانو فرجی درزیکال فرزند شعبان و بیگم  شماره شناسنامه 24۰98متولد 

1۳5۳ محل تولد بابل همسر متوفی 
۳-حسنیه رمضان تبار بزرودی  فرزند شکراهلل و ربا به شماره شناسنامه 4 متولد 

1۳2۳ محل تولد بزرودی مادر متوفی 
شناسنامه 11  به شماره  جانمار  و  فرزند حسینعلی  وسطی   ابوالفضلی  4-نورعلی 

متولد 1۳16 محل تولد بابل پدر 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 
برگ سبز سواری پراید جی ال ایکس  آی مدل 88 با شماره پالک 579ج44 ایران 
سید  بنام   S1412288994812 شاسی شماره  موتور 299748۳و  شماره  با   82

کمال عماد الدین مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی کامیونت ون نیسان به شماره انتظامی 454ب29 ایران7۳ 

به نام عبدالرضا روستا مفقود و فاقد اعتبار می باشد
یزد

 آگهی مزایده نوبت اول
سرخرود  عمومی  دادگاه  مدنی  احکام  94۰1۰6اجرای  کالسه  پرونده  بحکایت    
محکوم علیه سید جعفر رضوی فرزند سید حسن محکوم است به پرداخت 46:5عدد 
سکه تمام بهار آزادی در حق محکوم له مهناز احمدی نیا. با  وکالت نادر جعفری 
با توجه به توقیف مال نظر به انجام مراحل کارشناسی مال توقیفی از طریق مزایده 
احکام دادگاه عمومی بخش  اجرای  الی 1۰ صبح در  تاریخ 97.5.21ساعت 9  در 
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 1۰ درصد مبلغ اعالمی آن 
قانون مذکور و مابقی آن ظرف مدت یک ماه اخذ  برابر ماده 129   المجلس  فی 
خواهد شد و یک هفته پس از برگزاری مزایده و عدم وصول اعتراض به آن پس از 
پرداختن کامل مبلغ پیشنهادی انتقال اموال صورت خواهد گرفت و چنانچه برنده 
مزایده باقی مانده بهای اموال را ظرف مدت یک ماه تعیین شده نپردازد سپرده و پس 
از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد پرونده کالسه 94۰1۰6اجرای 
به  توقیفی قطعه زمین  واقع در سرخرود روستای حاجیکال ملک  نظر  ملک مورد 
مساحت تقریبی 5۰۰۰ مترمربع بوده که از حد شمال به منزل مسکونی آقای رضا 
بذر افشان شرقا  به نهر آب جنوبا به منزل آقای هادی بخشی  و غربا به خیابان 
آسفالت روستای حاجیکال محدود می گردد ملک فاقد اعیانی  است لذا با عنایت 
عرصه  از  مربع  متر  هر  ارزش  کلیه جوانب  نمودن  لحاظ  نیز  و  مکانی  موقعیت  به 
فوق  توقیفی  اعیان  و  عرصه  کل  ارزش  مجموع  در  2/5۰۰/۰۰۰ریال  متر  قرار  از 

12/5۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال برآورد و اعالم می گردد
توپال  منشی اجرای احکام مدنی دادگاه سرخرود

برگه اجراییه 12/406/95
زاده  حسن  حمیدرضا  وکالت  با  میدانی  پور  اصغر  حسن  له  محکوم  مشخصات 
وکالت  دفتر  دوم  طبقه  پارسیان  ساختمان  طبرسی  شیخ  خیابان  بابل  نشانی  به 
بابل  نشانی  به  محمد  سید  فرزند  ء  اوصیا  محمود  سید  علیه   محکوم  مشخصات 
کمربندی شرقی چهارراه دانش گلستان 14 مغازه ماهافرایژو به موجب رای شماره 
1811 تاریخ 95/11/17شعبه 12 شورای حل اختالف شهرستان بابل محکوم علیه 
یک  مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال  میلیون   5۰ مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم 
از  تادیه  تاخیر  و خسارت  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار  و چهارصد 75  میلیون 
تاریخ سررسید چک 9۳/11/21لغایت تاریخ وصول محکوم به و حق الوکاله وکیل 

مدیر دفتر شعبه 12 شورای حل اختالف شهرستان بابل

مفقودی
 برگ سبز سواری هاچ بک پژو 2۰6 مدل 96 با شماره پالک 291ص96 ایران 72 با 
شماره موتور 179B۰۰۰7۰۳5و شماره شاسی NAAR۰۳FEXHJ158758بنام 

نرگس خواجوند عابدینی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

 سازمان خصوصی سازی 
دچار فساد نیست

 معرفی 1۰ هزار و 1۰۰ میلیارد تومان طرح
 به بانک ها برای دریافت تسهیالت

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: من با جرأت 
و شفاف عرض می کنم یک مورد فساد در سازمان 

خصوصی سازی وجود ندارد.
به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، پوری حسینی 
در برنامه ای در پاسخ به عضو اتاق بازرگانی که 
فساد را از موانع خصوصی سازی در کشور بیان کرد 
افزود: در هیئت واگذاری 4 نفر صاحب رای هستند 
، دو نفر وزیر و دو نفر نماینده از بخش خصوصی 
به  از حقشان  نمایندگان بخش خصوصی  اگر  و 
خوبی استفاده نمی کنند خودشان باید پاسخگوی 
این موضوع باشند.رئیس سازمان خصوصی سازی 
قانون اصل 44 را قانونی مترقی دانست و گفت: در 
واگذاری ها ما وظیفه نظارت هم داریم و با بنگاهی 
که بعد از واگذاری به وظایف و تعهداتش عمل نکند 
قطعا برخورد می کنیم.پوری حسینی با بیان این که 
در ذات خصوصی سازی مقاومت هم وجود دارد 
افزود: قاعدتا دولتی هایی که در بنگاهی که قرار است 
واگذار شود ذینفع هستند، قطعا دربرابر واگذاری 
خصوصی  سازمان  کرد.رئیس  خواهند  مقاومت 
برابر  در  مقاومت  دالیل  یا  علل  از  یکی  سازی 
واگذاری ها را واقعی نبودن قیمت ها عنوان کرد و 
گفت: در زمینه برق و آب و گاز و آرد و گندم 
که کاال و خدماتشان یارانه ای است تا یارانه برداشته 
نشود خصوصی سازی در این حوزه ها به سختی و 
کند انجام خواهد گرفت و ممکن است شکست هم 
بخورد و به نتیجه نرسد.پوری حسینی گفت: باید 
از مسئوالن پرسید که آیا اراده ای برای واقعی کردن 

قیمت ها مثل قیمت برق و آب و ... وجود ندارد؟
درباره  همچنین  سازی  سازمان خصوصی  رئیس 
واگذاری تعهدی گفت: ما هم واگذاری تعهدی به 
اهل آن را بلد هستیم و طبق قانون اصل 44 در این 

زمینه دستمان بسته نیست، اما هیچ یک از مجریان 
دل و جرآت این کار را ندارند که شرکتی یا بنگاهی 
را رایگان یا با بهایی اندک به اهلش بدهند و از او 
اتاق  عضو  بخواهند.بهادرانی  را  تعهدات  اجرای 
بازرگانی در ادامه برنامه با برشمردن پیش نیازهای 
خصوصی سازی گفت: کاهش فساد، شفاف شدن 
اطالعات و  به  دسترسی  آسان شدن  و  اطالعات 
انحصار شکنی و تصویب قوانین ضد انحصار و 
نیز ایجاد محیط کسب و کار مناسب و رقابتی از 
با  است.بهادرانی  نیازهای خصوصی سازی  پیش 
اشاره به الگوی واگذاری بنگاه ها در چین و آلمان 
گفت: متاسفانه فساد در کشور ما نهادینه شده و مانع 
بزرگ خصوصی سازی است و فضای کسب و کار 
نیست.  عبدالرضا مصری عضو کمیسیون  رقابتی 
اصل 44 مجلس نیز گفت: ما خصوصی سازی را 
با فروش بنگاه های دولتی اشتباه گرفته ایم.مصری 
افزود: نمی شود با حفظ ساختار دولتی و واگذاری 
مالکیت، خصوصی سازی کرد.این نماینده مجلس 
گفت: قانون کامل است و مشکل در اجرای قانون 
است، ما در مجلس بارها از دولت محترم خواسته 
ایم اگر مشکلی به لحاظ قانون هست بگویند تا 
واگذاری  بر  عالوه  گفت:  کنیم.  مصری  برطرف 
مالکیت باید مدیریت و ساختار بنگاه ها کامال در 
اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد،   نباید بنویسیم 
اختیار  در  قدرت  همچنان  اما  خصوصی،  بخش 
مدیران دولتی باشد باید مسئولیت ها را هم به بخش 
خصوصی واگذار کنیم بعد از آن اجرای تعهدات 
همچنین   44 اصل  کمیسیون  بخواهیم.عضو  را 
گفت: کشور ما نسخه خصوصی سازی متناسب با 
ویژگی های خودش می خواهد و پیش نیاز این کار 

هم مطالعه است.

 معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی از معرفی ۱0 هزار و ۱00 میلیارد 
تومان طرح به بانک ها برای دریافت تسهیالت 

خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا ، عیسی منصوری 
بیان کرد: خوشبختانه روند خیلی خوبی در لرستان 
برای پرداخت تسهیالت اشتغالزایی شکل گرفته 
و همکاری بین دستگاه ها و بانک های عامل در 
مقایسه با سایر مناطق بهتر است و به خوبی می توان 
از این ظرفیت استفاده کرد.وی گفت: روان سازی 
و تسهیل در دسترسی به تسهیالت روستایی برای 
ما مهم است و رئیس جمهور روی این موضوع 
تاکید دارند. امیدوارم این فرآیند بهتر اجرا شود و 
کمک کنیم دغدغه روستاییان در گرفتن تسهیالت 
کمتر شود و زمان دریافت وام را کوتاه تر کنیم.
منصوری افزود: امیدواریم این تسهیالت منجر به 
ایجاد اشتغال پایدار شود که این مسئله به چند نکته 
اساسی وابسته است؛ اول هدف گیری درست در 

ارائه تسهیالت و دوم اینکه رسته فعالیت مناطق 
مختلف ظرفیت اشتغال داشته باشند که اگر این 
دو اتفاق بیفتد امکان اشتغال پایدار بیشتر می شود.
وی تاکید کرد: دستگاه ها باید یک نگاه استراتژیک 
به توسعه اشتغال منطقه داشته باشند و منابع را 
به رشته فعالیت هایی هدایت کنند که بیشترین 
ظرفیت ایجاد اشتغال را داشته باشد.وی یادآور 
شد: بر اساس آخرین گزارشی که تا ۲7 تیرماه از 
سامانه کارا داریم، 6000 میلیارد تومان منابع برای 
ارائه تسهیالت در اختیار داشتیم که کمیته های فنی 
شهرستانی، استانی و ملی حدود ۱0 هزار و ۱00 
میلیارد تومان طرح به بانک ها معرفی کرده اند و 
موسسات عامل)سه بانک و یک صندوق( تا کنون 
3۲00 میلیارد تومان انعقاد قرارداد داشته اند و رسمًا 
اعالم می کنیم که میزان انعقاد قرارداد بین موسسات 
عامل و اشخاص برای دریافت وام تا ۲7 تیرماه 
این رقم درست است نه آماری که برخی رسانه ها 

منتشر کرده اند.

مهمترین دالیل نارضایتی مصرف کنندگان از خدمات 
پس از فروش خودروهای داخلی و وارداتی اعالم شد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، اخیرا گزارش ارزیابی 
عملکرد شرکتهای خدمات پس از فروش خودروسازان 
و واردکنندگان خودرو در طول سال ۱396، منتشر 
شد.براساس این ارزیابی اگرچه متوسط رضایتمندی 
مشتریان از خدمات پس از فروش خودرو در طول 
سال گذشته معادل 3.۲ درصد نسبت به وضعیت سال 
ماقبل آن )۱39۵(، بهبود یافته است اما مصرف کنندگان 
همچنان از وضعیت خدمات پس از فروش خودرو 
ناراضی هستند.در این زمینه براساس مصاحبه تلفنی 
از  نفر  هزار   ۲00 و  میلیون  یک  با  گرفته  صورت 
مراجعان به شبکه خدمات پس از فروش خودروسازان 

و واردکنندگان خودرو در ۱۲ ماهه سال ۱396، عمده 
دالیل نارضایتی مصرف کنندگان از خدمات پس از 
فروش خودرو مربوط به سه موضوع »کمبود یا نبود 
قطعات یدکی«، »کیفیت پایین خدمات و تعمیرات« 
و »دریافت هزینه باال برای خدمات و قطعات« بوده 
است.این موضوع نشان می دهد که مصرف کنندگان 
از مهمترین بخش های فرایند خدمات پس از فروش 
خودرو که همان کیفیت تعمیرات، اجرت خدمات، 
قیمت قطعات و در دسترس بودن قطعات یدکی مورد 

نیاز است، ناراضی هستند.براساس این ارزیابی شاخص 
»رضایت مشتریان از وضعیت تامین قطعات یدکی« که 
یکی از مهمترین عوامل کسب رضایت مشتریان در 
می شود  محسوب  خودرو  فروش  از  پس  خدمات 
نسبت به سال های گذشته، »افت محسوسی« داشته 
است که این موضوع نشان دهنده افزایش کمبود و 
کسری قطعات یدکی در شبکه نمایندگی های خدمات 
پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو در 
طول سال گذشته است.این وضعیت در حالی است 

که براساس همین ارزیابی در میان 4۲ شرکت ارائه 
دهنده خدمات پس از فروش خودروهای داخلی و 
از  وارداتی در طول سال ۱396، عملکرد هیچ یک 
این شرکتها »انطباق کامل« با الزامات آیین نامه اجرایی 
خودرو  مصرف کنندگان  حقوق  از  حمایت  قانون 
نداشته است.این موضوع به این معنا است که هیچ 
یک از شرکتهای ارائه دهنده خدمات پس از فروش 
خودرو در کشور، پایبندی کامل به قوانین جاری در 
این حوزه نداشته و تمام این شرکتها بخش هایی از 
قانون را نقض می کنند.نتیجه چنین وضعیتی استمرار 
نارضایتی مصرف کنندگان از خدمات پس از فروش 
سال  در طول  واردکنندگان خودرو  و  خودروسازان 

گذشته بوده است.

 اعالم دالیل نارضایتی مشتریان
 از خدمات خودرویی 



 ادبیات درست ، نخستین نشان یک 
سیاستمدار خوب است .  

حکیم ارد بزرگ

سخن حکیمانه

روزگاری است که سودای بتان دین من است 
 غم این کار نشاط دل غمگین من است

دیدن روی تو را دیده ی جان بین باید 
 وین کجا مرتبه چشم جهان بین من است

امروز با حافظ

رمان الهام فالح درباره اوتیسم 
منتشر شد

کن«  نگاه  من  »به  رمان   
توسط  فالح  الهام  نوشته 
و  منتشر  ققنوس  نشر 

راهی بازار نشر شد.
»به  رمان  مهر،  گزارش  به 
الهام  نوشته  نگاه کن«  من 
فالح به تازگی توسط نشر 
ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شده است. 
این کتاب نودمین رمان و صد و سی و نهمین 
کتاب داستان ایرانی است که این ناشر چاپ 

می کند.
این رمان درباره بیماری اوتیسم نوشته شده 
است که این روزها زیاد نامش را می شنویم 
روابط  برقراری  برای  در  اختالل  نوعی  و 
اجتماعی است. در این رمان، یک زن و مادر 
فرزندش  و  است  نویسنده  که  دارد  حضور 

مبتال به بیماری اوتیسم است.
این، کتاب های داستانی »همه  از  فالح پیش 
آلبالو«،  طعم  با  »زمستان  دریا«،  دختران 
»خون مردگی«،  »سامار« و »کشور چهاردهم« 
را  جدیدش  رمان  او  است.  کرده  منتشر  را 
جامعه  در  اوتیسم  بیماری  فراگیری  دلیل  به 
ابتالی  اعالم  از  خانواده ها  برخی  امتناع  و 
به  است.  نوشته  بیماری  این  به  فرزندانشان 
در  داشته  تالش  نویسنده  این  ترتیب،  این 
این کتاب، نگاهی به زندگی کودکان مبتال به 

اوتیسم و خانواده هایشان داشته باشد.
»غزاله«، »ابراهیم«، »غزاله و ابراهیم«، عناوین 

3 فصل این رمان هستند.
با ۲88 صفحه، شمارگان هزار و  این کتاب 
منتشر  تومان  هزار   ۲۲ قیمت  و  نسخه   ۱00

شده است.

در دنیای کتاب

اذان صبح 4/25   طلوع آفتاب 6/۰5 
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اوقات شرعی

سینمای معاصر ایران در مادرید مرور می شود

اثر در مادرید اسپانیا  با نمایش ۱0  ایران  سینمای 
مرور می شود.

به گزارش پیام زمان از روابط عمومی بنیاد سینمایی 
فارابی، مراسم افتتاحیه دوره فیلم سینمای ایران در 
مرکز فرهنگی کایشافروم مادرید اسپانیا برگزار شد.

توجهی  قابل  جمع  حضور  با  که  مراسم  این  در 
از عالقه مندان سینمای ایران در اسپانیا، در مرکز 

فرهنگی کایشافروم برگزار شد، ابتدا خانم »مننه گرس« مدیر بخش نمایشگاه های 
فرهنگی خانه آسیا درباره نمایش فیلم های سینمای ایران که با همکاری بنیاد 

سینمایی فارابی و خانه آسیا برگزار می شود، توضیحاتی ارائه کرد.
وی همچنین به ویژگی های سینمای امروز ایران و نسل جدیدی از فیملسازان 
که مضمون های اجتماعی و فرهنگی جامعه ایرانی را پیش برده اند و راهی که 

سه دهه از آغاز آن می گذرد ادامه داده اند، پرداخت.
نمایش  برگزاری دوره های  از  نمایشگاه های فرهنگی خانه آسیا  مدیر بخش 
فیلم های ایرانی در اسپانیا با اشاره به نمایش این دوره اظهار امیدواری کرد که در 

آینده شاهد نمایش های بیشتری از سینمای ایران باشیم.
گرس در پایان پس از معرفی مختصری از فیلم »امکان مینا« ساخته کمال تبریزی 
سخنانش را به پایان برد. در ادامه علیرضا اسماعیلی رایزن فرهنگی کشورمان در 
اسپانیا با خوشامدگویی به حاضران در مراسم و اظهار خرسندی از میزبانی این 
دوره نمایش فیلم، سینمای ایران را یکی از دستاوردهای مهم انقالب اسالمی 
برشمرد که امروز توانسته است مورد توجه مردم در کشورهای مختلف دنیا قرار 

بگیرد و راه تازه ای را در سینما باز کند.
وی تفاوت اصلی سینمای ایران را با سینمای هالیوود، در تأکید بر ارزش های 
فیلمسازی در  رایج  برخالف مشی  یادآور شد:  و  دانست  انسانی  و  اخالقی 
هالیوود که در آن موضوعاتی چون جنسیت و خشونت برجسته می شوند، 
سینمای ایران با تمرکز بر ارزش های دینی و انسانی موفق شده است با مردم 

جهان ارتباط برقرار کند.
پس از سخنان افتتاحیه، فیلم »امکان مینا« ساخته کمال تبریزی به نمایش درآمد.

الماسی به سراغ »اندی قلقلی و دوستانش« رفت

نگارش فیلمنامه »اندی قلقلی و دوستانش« توسط 
جهانگیر الماسی به تازگی به پایان رسیده است.

جهانگیر الماسی درباره فعالیت های حال حاضر 
خود به بانی فیلم گفت: »نگارش فیلمنامه فیلم 
سینمایی »اندی قلقلی و دوستانش« را اوایل امسال 
به پایان رسانده ام و بزودی برای پروانه ساخت 
آن درخواست خواهم داد. البته این احتمال وجود 

دارد که فیلم توسط کارگردان دیگری ساخته شود و هنوز تصمیم نهایی را درباره 
کارگردانی این فیلم نگرفته ام«.وی افزود: »»اندی قلقلی و دوستانش« مضمونی 
اجتماعی دارد و به زلزله کرمانشاه و منطقه سر پل ذهاب می پردازد. محوریت 
اصلی فیلم نوجوانان هستند که در این مقطع سنی باید با مشکالت عدیده ای 
دست به گریبان باشند. در واقع هدف اصلی فیلم این است که امید را به مردم 

زلزله زده بازگرداند«.
الماسی در ادامه گفت: »اگر چه مضمون اصلی »اندی قلقلی…« اجتماعی است 
ولی در برخی از لحظات، فیلم مخاطب را حتی می خنداند و وی را دچار 
هیجان نیز می کند«.این بازیگر در پایان درباره لوکیشن های فیلم جدیدش 
نیز گفت: »فیلمبرداری به طور کامل در سر پل ذهاب و مناطق محروم انجام 
می شود. در صورتی که فیلمبرداری نیز به موقع آغاز شود اولین نمایش فیلم 
در جشنواره سی و هفتم فیلم فجر خواهد بود«.جهانگیر الماسی پیش از این 
فیلم سینمایی »رنج و سرمستی« را در سال 9۲ با بازی ماه چهره خلیلی، مهدی 
صبایی، احمد کاوری، حسین خانی بیک و جمشید مشایخی مقابل دوربین برده 
است و »اندی قلقلی و دوستانش« دومین فیلم وی در مقام کارگردان محسوب 

می شود.

علی مسعودی نویسنده سریال »آخر خط« شد

سریال »آخر خط« به نویسندگی علی مسعودی در 
مرحله نگارش قرار دارد.

به گزارش بانی فیلم، علی مسعودی مدتی است 
نگارش سریالی را با عنوان »آخر خط« آغاز کرده 
این  گفت:  فیلم  بانی  به  باره  این  در  وی  است. 
البته  تولید خواهد شد.  مجموعه در ۲6 قسمت 
اما  هنوز کارگردان سریال مشخص نشده است. 

مجید میرخان تهیه کننده سریال است.
وی همچنین افزود: تا به امروز ۱۵ قسمت از فیلمنامه به نگارش درآمده است و 
تا زمانی که فیلمنامه کامل نشود، کار وارد مرحله تولید نخواهد شد. البته فکر می 
کنم تا یک ماه دیگر فیلمنامه کامل شود. او درباره زمان و شبکه پخش سریال 
هم بیان کرد: هنوز زمان و شبکه پخش مشخص نیست. اما احتماال در همین 

سال 97 روی آنتن خواهد رفت.
مسعودی درباره مضمون سریال هم توضیح داد: کار کمدی است و داستان 
دو پسرخاله است که بسیار شرورند و خانواده ها از دست این دو نفر به ستوه 

آمده اند.
این نویسنده و بازیگر درباره حضور خودش هم به عنوان بازیگر در این سریال 
افزود: هنوز هیچ چیزی مشخص نیست. اما شاید خودم هم در این کار بازی 
کنم. فعال که متمرکز روی فیلمنامه هستم و اتفاقا پس از آن هم باز فیلمنامه 
سریال دیگری را در دست خواهم گرفت. وی در پایان هم درباره لوکیشن های 
این سریال عنوان کرد: بخشی از کار خارج از کشور تولید خواهد شد که احتماال 
دو کشور ار برای این سریال انتخاب کنیم و از لوکیشن های تازه استفاده کنیم 
و به نوعی مخاطب را غافلگیر می کنیم.»آخر خط« عنوان سریال ۲6 قسمتی 
است که علی مسعودی نگارش فیلمنامه را برعهده دارد و مجید میرخان تهیه 

کننده آن خواهد بود.

خبر

تاکید  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
تقویت ظرفیت های مردمی حوزه فرهنگ و 
هوشمندسازی مدیریت فرهنگی، گفت: تا پایان 
امسال پنجره واحد وزارت ارشاد را با حداکثر 

تعامل ارائه خواهیم کرد.
عباس  ازایرنا، سید  نقل  به  زمان  گزارش  به 
صالحی دیروز در نشست هم اندیشی مدیران 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استانهای کشور، 
فضاهای  به  موجود شهری  فضاهای  تبدیل 
فرهنگی و هوشمندسازی مدیریت فرهنگی را 
به عنوان کالن پروژه های مورد توجه این وزارت 
ارشاد معرفی کرد.وی افزود: برنامه های ما در 
این دوره با توجه به برنامه های فرهنگی رییس 
جمهوری و برنامه های باالدستی به سه بخش، 
9 مساله و 40 برنامه تقسیم از این رو همه 
مدیران باید براساس این برنامه متناسب با آن 
پیش بروند و نباید حرف های متناقض وجود 
داشته باشد.صالحی در تشریح برنامه های اصلی 

دولت  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
دوازدهم، گفت: برنامه های ما در سه بخش 
شامل صیانت از تعالی و هویت سبک ایرانی 
اسالمی، حمایت از تولید و مصرف فرهنگی 
و هنری و ارائه نقش پیشتاز فرهنگی ایران در 
منطقه و جهان است.صالحی یادآور شد: این 40 
برنامه، امکان تحقق در 9 برنامه کالن را دارد و 
باید در استان ها این موضوع پیگیری و مسیر 
عملیاتی شدن آن فراهم شود.وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی با تاکید بر شفاف سازی ادامه داد: 

باید بتوانیم با ذی نفعان فرهنگ و هنر به شکلی 
رفتار کنیم که آنها فکر کنند در یک اتاق شیشه ای 
هستیم و اقدامات به صورت شفاف است.وی 
ادامه داد: برنامه دوم ما هوشمندسازی مدیریت 
فرهنگی است، شرایط در این وزارتخانه به گونه 
ای است که مردم باید برای انجام امور خود 
به صورت حضوری مراجعه کنند که در این 
برنامه سعی کردیم دولت الکترونیک را ایجاد 
کنیم تا میزان مراجعات مردمی کاسته شود.وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی با تاکید بر مدیریت 

هوشمند فرهنگی تصریح کرد: در این بخش در 
تالشیم تا بتوانیم به حداقل کار انسانی در انتقال 
و دسترسی به امور برسیم و به حداقل رساندن 
تاثیر تحلیل های انسانی را در بحث مدیریت 
هوشمند دنبال می کنیم.صالحی، سومین پروژه 
مهم وزارت ارشاد را عمومی سازی دسترسی 
فرهنگی خواند و گفت: اینکه مخاطبان فرهنگی 
بتوانند به محصوالت فرهنگی راحت تر دست 
پیدا کنند، کار مهمی است و در این راستا به دنبال 
ایجاد گذرها، خیابان ها و یا میدان های فرهنگ و 
هنر هستیم.وی معرفی شهرهای خالق فرهنگ 
و هنر را از دیگر برنامه های وزارت ارشاد ذکر 
کرد و گفت: در بسیاری از شهرها هنرهای 
مختلفی داریم و یک استان ممکن است در 
برخی از هنرها خالقیت بیشتری داشته باشد و 
ما به دنبال این هستیم که هر شهری بر اساس 
مزیت نسبی هنری خود، به عنوان شهر خالق 

در آن هنر معرفی شود.

کاریکاتور

سیدمهدی سجادی در حکمی به عنوان خزانه دار بنیاد 
سینمایی فارابی منصوب شد.

بنیاد سینمایی  به گزارش پیام زمان  از روابط عمومی 
فارابی، سیدمهدی سجادی در حکمی از سوی رییس 
سینمایی  بنیاد  امنای  هیات  رییس  و  سینمایی  سازمان 

فارابی به عنوان خزانه دار این بنیاد منصوب شد.
در حکم سید مهدی سجادی که از سوی محمد مهدی 
حیدریان رییس سازمان سینمایی و رییس هیات امنای 
بنیاد سینمایی فارابی صادر شده آمده است: »به استناد 
بند ۲ – الف - ۲ اساسنامه و با توجه به مصوبه مورخ 
عنوان  به  حکم  این  موجب  به  امنا،  هیات   97/4/۱6

خزانه دار بنیاد سینمایی فارابی منصوب می شوید.
ساماندهی و برقراری انضباط مالی و اداری بر اساس 
مصوبات هیات محترم امنا، حفظ و حراست از اموال 
دقیق  اجرای  و  رسانی  روز  به  بنیاد،  های  دارایی  و 
بنیاد و  اداری، رعایت صرفه و صالح  ضوابط مالی و 
ارائه گزارش دوره ای از جمله وظایف دارای اولویت 
جنابعالی است که با تعامل و همکاری اعضای محترم 
هیات عامل و دیگر بخش های بنیاد باید پیگیری شود.
توفیق جنابعالی را از خداوند متعال خواستارم.«سیدمهدی 
سجادی دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته حسابداری 
و دانشجوی دکترا در همین رشته است. از جمله سوابق 
حوزه  خدمات  مرکز  ذیحساب  به  می توان  وی  کاری 
حوزه  خدمات  مرکز  مالی  اداری  معاون  علمیه،  های 
های علمیه، معاون اداری مالی سازمان سما- دانشگاه 
دانشگاه  حسابرسی  کمیته  در  عضویت  اسالمی،  آزاد 
الملل  بین  بنیاد  اداری  و  مالی  مشاور  و  اسالمی  آزاد 

علوم وحیانی اِسرا اشاره کرد.

خزانه دار بنیاد سیمنایی فارایب 
منصوب شد

آخرین قیمت سکه مهریه!

صالحی: پنجره واحد وزارت ارشاد تا پایان امسال ارائه می شود

»دارکوب« به کارگردانی بهروز شعیبی به نفع ۲ موسسه 
خیریه جمعیت طلوع بی نشان و زنان خانه خورشید به 

نمایش در می آید.
مهر«،  سیمای  »موسسه  عمومی  روابط  از  گزارش   به 
فیلم »دارکوب« ساخته بهروز شعیبی چهارشنبه 3 مرداد 
ماه ساعت ۱9 در پردیس ملت به نفع ۲ موسسه خیریه 
جمعیت طلوع بی نشان و زنان خانه خورشید با بلیت 

همت عالی روی پرده می رود.
این ۲ موسسه خیریه در زمینه کاهش آسیب اعتیاد زنان 
یا  افراد بی سرپناه  تامین مایحتاج و اسکان  و همچنین 

بدسرپناه به ویژه زنان فعالیت می کنند.
بازیگران و عوامل  بر کارگردان،  اکران، عالوه  این  در 
پیدا  نیز حضور  از سینماگران  فیلم »دارکوب«، جمعی 

می کنند.
حضور  با  نشستی  است  قرار  فیلم،  نمایش  از  پس 
کارشناسان مسایل اجتماعی و خانوادگی و سازندگان 

»دارکوب« برگزار شود.
»دارکوب« هم اکنون با بازی مهناز افشار، سارا بهرامی، 
و  هاشم پور  جمشید  عابدی،  نگار  حجازی فر،  هادی 
امین حیایی و با شعار »هرکس چیزی برای ترک نکردن 

دارد« روی پرده سینماها است.

»دارکوب« به نفع ۲ موسسه 
خیریه اکران یم شود

»در  فرهادی  اصغر  کارگردانی  به  می دانند«  »همه  فیلم 
صورت درخواست برای اکران در ایران به عنوان یک فیلم 

خارجی بررسی و به نمایش درخواهد آمد.«
به گزارش ایسنا، پس از رونمایی از آخرین ساخته اصغر 
»همه  عمومی  اکران  برنامه  کن،  جشنواره  در  فرهادی 
از  اما خبری  اعالم شد،  مختلف  کشور  در چند  می دانند« 
اکران آن در ایران نیست در حالی که فرهادی پیش تر تاکید 

کرده بود که »میل قلبی اش نمایش فیلم در ایران است.«
او در جشنواره کن گفته بود: »اولویت من ساخت فیلم در 
ایران است و سعی می کنم فیلم هایم را نیز تا جایی که بشود 
نمی دانم  درباره »همه می دانند« هم  نمایش دهم.  ایران  در 
چه اتفاقی می افتد و فیلم دوباره تدوین می شود یا خیر. اما 
من کار خودم را می کنم و اگر امکان نمایش آن فراهم شود 

بسیار خوشحال می شوم.«
معاون  داروغه زاده  ابراهیم  از  ایسنا  پیگیری  حال  این  با 
است  این  از  حاکی  سینمایی  سازمان  نظارت  و  ارزشیابی 
که با وجود قطعی شدن تاریخ اکران فیلم »همه می دانند« 
در کشورهای آرژانتین، اسپانیا، آلمان و ایتالیا در ادامه اکران 
عمومی اش در کشورهای فرانسه، بلژیک و سوئیس )بخش 
آخرین ساخته  اکران  برای  درخواستی  هنوز  زبان(  فرانسه 

فرهادی در ایران به سازمان سینمایی ارائه نشده است.

درخواسیت برای اکران فیلم 
فرهادی در ایران نیست

اثر  سامری«  دیوار  »پشت  نقاشی  تابلو  از  رونمایی  مراسم 
در  مردادماه،  روز  دومین  قبل ازظهر  چخماقی،  محسن 

نگاه خانه سوره حوزه هنری برگزار خواهد شد.
به گزارش پیام زمان از  پایگاه خبری حوزه هنری، نقاشی 
»پشت دیوار سامری« اثری از محسن چخماقی در حمایت از 
مقاومت مردم سرزمین های اشغالی فلسطین، دوم مردادماه در 
نگاه خانه مرکز تجسمی حوزه هنری در معرض دید عموم 

قرار خواهد گرفت.
سامری«  دیوار  »پشت  نقاشی  تابلو  پیام  درباره  چخماقی 
گفت: این اثر با هدف نشان دادن نیت پلید صهیونیست ها در 
تصرف کامل سرزمین فلسطینیان و بیت المقدس تولید شده و 
هم زمان نشانگر روحیه  خستگی ناپذیر و مقاوم مردم فلسطین 

است. محسن چخماقی، سیودوساله، متولد بندرعباس است. 
تهران،  معاصر  پیام  هنرستان  از  گرافیک  دیپلم  دارای  وی 
لیسانس صحنه آرایی نمایش و فوقلیسانس نقاشی از دانشگاه 
تهران مرکز، همچنین مدارک و تخصص های مختلف  آزاد 

در حوزه های گریم، تدوین و گویندگی است.
بنا بر این گزارش، مراسم رونمایی از این اثر که با تکنیک 
رنگ و روغن روی بوم در ابعاد ۲40 در ۱۲0 سانتیمتر خلق 
شده است، با حضور جمعی از هنرمندان، مسئولین و صاحب 
اثر ساعت ۱۱ صبح روز سه شنبه دوم مردادماه در نگاه خانه 
مرکز تجسمی حوزه هنری به نشانی خیابان سمیه، نرسیده به 
خیابان حافظ برگزار خواهد شد. حضور عموم عالقه مندان 

در این مراسم آزاد است.

مراسم رونمایی از تابلو نقاشی »پشت دیوار سامری« در حوزه هنری

 ایزابل هوپر در جشنواره رم 
تجلیل می شود

 پوستر »مواجهه« 
رونمایی شد

یک  جایزه  اهدای  با  رم  فیلم  جشنواره 
عمر دستاورد هنری خود به ایزابل هوپر، 

از این بازیگر فرانسوی تجلیل می کند.
به گزارش  از هالیوود ریپورتر جشنواره 
فیلم رم دریافت کننده دومین جایزه یک 
عمر دستاورد هنری خود در دوره پیش 

روی  را معرفی کرد.
این  بود  شده  اعالم  پیشتر  که  حالی  در 
مارتین  از  امسال  دارد  قصد  جشنواره 
اعالم  اکنون  کند،  تجلیل  اسکورسیزی 
یک  فرانسوی  بازیگر  هوپر  ایزابل  شده 
دریافت  این جشنواره  از  را  مهم  جایزه 

خواهد کرد.
تونی سرویلو بازیگر ایتالیایی این جایزه 
رم  در  فرانسوی  پرافتخار  بازیگر  به  را 

اهدا می کند.
فیلمسازان  از  متنوعی  جمع  با  هوپر 
اروپایی و آمریکایی همکاری کرده که از 
ژان-لوک گدار تا مارکو فِرری، برادران 
تاویانی، میشل هانکه، مایکل چیمینو، و 

دیوید او راسل را در برمی گیرد.
دی  ادواردو  شده  گفته  حال  عین  در 
فیلم  با  ایتالیایی  فیلمساز  آنجلیس 
رسمی  بخش  در  امید«  »بدی  جدیدش 
جشنواره رم حضور خواهد داشت. وی 
تقسیم«)  »غیرقابل  فیلمش  آخرین  با 
Indivisibili( موفق به کسب 6 جایزه 

دیوید دی دوناتلو ایتالیا شده بود.
تا ۲8  از ۱8  فیلم رم  سیزدهمین جشن 

اکتبر برگزار می شود. به  »مواجهه«  سینمایی  فیلم  پوستر 
کارگردانی سعید ابراهیمی فر رونمایی شد.
به گزارش  از مشاور رسانه ای پروژه، فیلم 
ابراهیمی  سعید  ساخته  »مواجهه«  سینمایی 
فر بعد از ۱4 سال قرار است در گروه »هنر 
اکران،  آستانه  در  و  شود  اکران  تجربه«  و 
آرمان  فیلم که توسط  اولین پوستر رسمی 
و  رونمایی  است،  شده  طراحی  کوچکی 

منتشر شد.
همچنین اولین اکران رسمی و افتتاحیه فیلم 
و  سینماگران  فیلم،  عوامل  حضور  با  نیز 
اهالی رسانه روزرسه شنبه ۲ مرداد ساعت 

۱9 در موزه سینما برگزار می شود.
کارگردانی  به  »مواجهه«  سینمایی  فیلم 
تهیه  و  ابراهیمی فر  سعید  نویسندگی  و 
ساخته   ۱383 سال  تقی پور  ایرج  کنندگی 
و  بیست  در  آن  نمایش  تنها  و  است  شده 
چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر در سال 

84 بود.
نیوشا  پگاه،  حمیدرضا  »مواجهه«  فیلم  در 
قربان  آصفی،  آرش  مقدم،  مریم  ضیغمی، 
عبدالهی،  ارسالن  پناهی ها،  پانته آ  نجفی، 
محمد  کاظمی،  اردشیر  مکری،  هوتن 
تینا  و  میهن دوست  حمید  شجاعی، 

چرخچیان حضور دارند.
در خالصه داستان این فیلم آمده است: اشیا 
بیشتر از مردم دوام می آورند. ۲ چاقو پس 
هم  با  دیگر  بار  سال  یکصد  به  نزدیک  از 
مواجه می شوند. کسی چه می داند، شاید 
این مواجهه باز هم ادامه یابد، شاید هم این 

قصه همین جا خاتمه یابد.
از  »مواجهه« عبارتند  فیلم سینمایی  عوامل 
ابراهیمی فر،  سعید  کارگردان:  و  نویسنده 
سرمایه گذار:  تقی پور،  ایرج  تهیه کننده: 
فیلمبرداری: محمدرضا  یراقی، مدیر  عادل 

سکوت

*احمد شاملو

میاِن کتاب ها گشتم
میاِن روزنامه های پوسیده ی پُرغبار،

در خاطراِت خویش
در حافظه یی که دیگر مدد نمی کند

خود را ُجستم و فردا را
عجبا!

ُجستجوگرم من
نه ُجستجو شونده

من این جایم و آینده
در مشت های من

یک جرعه شعر

فیلمبرداری »سکوت یک فریاد« 
به پایان رسید

با  فریاد«  یک  »سکوت  فیلم 
اکنون  هم  فیلمبرداری  پایان 
دارد.  قرار  تدوین  مرحله  در 
به گزارش رسیده، فیلم کوتاه 
فریاد«  یک  »سکوت  داستانی 
با  و  اجتماعی  رویکرد  با 
اقتباس از احادیث پیامبر مبنی 
بر تکریم حیوانات به طراحی 
و  الناز خردپژوه  کارگردانی  و 
نویسندگی محمدرضا نظری علی آباد 30 خردادماه 
در بیمارستان دامپزشکی آتیه پاالس واقع در شهرک 
غرب کلید خورد و هم اکنون با پایان فیلمبرداری در 
مرحله تدوین قرار دارد. فریبرز منزه تدوین این فیلم 
را برعهده دارد. بازیگران اصلی »سکوت یک فریاد« 
رضا کالنتری، مهتاب جعفری، شاهین حسینی، غزل 
مردی هستند. در این فیلم همچنین »جو«، سگ نجات 
یافتۀ بومی ایرانی نیز حضور دارد. محمدرضا نظری 
علی آباد تهیه کننده، مؤسسه فرهنگی هنری هلیا فیلم 
فیلمبرداری  مدیر  آقاجانی  اسماعیل  طرح،  مجری 
و مرتضی سربیشه دستیار کارگردان، فرشید مشایخ 
مدیر تولید طراح گریم مژدۀ زادمهر و مجریان گریم 

امیرحسنی و سمانۀ فرجی.

خبر


