
رئیس قوه قضاییه سخنان اخیر رئیس جمهوری 
مبنی بر هشدار به آمریکا در قبال تهدیداتش را 
سخن همه مردم و مسئوالن نظام دانست و گفت: 
آمریکا بداند هر حرکت نامعقول و غیرمنطقی اش 
در مورد ایران، پاسخی خواهد داشت که در تاریخ 

ماندگار خواهد شد.
قوه  عمومی  ازروابط  نقل  به  زمان  گزارش  به 
دیروز   الریجانی  آملی  صادق  اهلل  آیت  قضاییه، 
و  مردم  افزود:  قضایی  عالی  مسئوالن  جلسه  در 
برابر  مسئوالن، متحد و منسجم همانند کوه در 
تهدیدها ایستاده اند و از عزت خود دفاع خواهند 

کرد. بر این اساس آمریکا باید هوشیار باشد که 
مردم متین، عزیز و آبدیده ایران را چنین تهدید 
نکند.رئیس قوه قضاییه سخنان روز یکشنبه رئیس 
جمهوری در جمع سفرا و روسای نمایندگی های 
را  کشور  از  خارج  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
افزود:  و  کرد  توصیف  عزتمندانه  و  قدرتمندانه 
اظهارات  به  پاسخ  در  ترامپ  آقای  که  شنیدم 
رئیس جمهوری کشورمان تهدیدهای متکبرانه و 
بلندپروازانه ای داشته است. البته از فرد محجور و 
سفیهی مثل ترامپ، چنین سخنانی بعید نیست 
منتها باید بداند که همه فراعنه تاریخ، چنین تکبر 

غیرمنطقی داشته اند و همه را به عبودیت خود فرا 
می خوانده اند. آمریکایی ها نباید فراموش کنند 
که اگر حق متعال اراده کند، شن های روان نیز 
مامور الهی برای زمین گیر کردن آنها می شوند.

رئیس قوه قضاییه با ابراز امیدواری نسبت به اینکه 
عقالنی  و  منطقی  روش  و  بیاید  سرعقل  آمریکا 
این  نتیجه  کرد:  خاطرنشان  بگیرد،  پیش  در  را 
رفتارها، انزوای هرچه بیشتر این کشور در سطح 
صباحی  چند  است  ممکن  گرچه  است.  جهان 
برخی کشورها به دلیل فشار آمریکا با آن همراهی 
کنند اما هیچکس چنین روشی را قبول نمی کند 
و آمریکا بیش از هر زمان دیگری منزوی خواهد 
از  شد.آیت اهلل آملی الریجانی در بخش دیگری 
با اشاره به تصویب قانون سرزمین  سخنان خود 
روزهای  در  صهیونیستی  رژیم  سوی  از  یهود 
منش  و  ها  روش  ادامه  در  را  اقدام  این  اخیر، 
این رژیم جنایتکار  های غیرانسانی و غیرمعقول 
ارزیابی کرد و گفت: رفتارهای رژیم صهیونیستی 
را از زمان پدید آمدن این غده سرطانی در منطقه 
بارها مشاهده کرده بودیم اما اقدام اخیر آن مبنی 
تعیین  حق  از  فلسطین  مردم  کردن  محروم  بر 

سرنوشتشان، تحول رفتاری بسیار عجیبی بود. 
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روزانهم صبح اریان

قیمت خودرو
 ۲۰ تا ۳۰ درصد 

حباب دارد

با کمبود داروهای 
بیماران خاص 

مواجهیم

طوری یقه دشمن
 را می گیریم که 
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روحانی: تقویت هماهنگی دولت و مجلس ضروری است

مشکالت  از  عبور  برای  همدلی  با  مسئوالن 
کنند تالش 

رهبر معظم انقالب:

یهودی سازی فلسطین 
2خواب آشفته ای است که دیده اند

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

قیمت سکه آتی

 به مرز ۴ میلیون تومان رسید

روستا های سراسر ایران

از نعمت گاز برخوردار می شوند

منتظر راه حل های عملیاتی

 بسته پیشنهادی اروپا هستیم
به گزارش زمان ،سکه طال در بورس کاالی ایران در سه نماد دی، 
آبان و شهریور در قالب معامالت آتی مورد معامله قرار می گیرد که 
کمترین قیمت آن مربوط به سکه آتی تحویل شهریور ماه است که 

به تازگی به بیش از 3 میلیون و ۵00 هزار تومان رسیده است.

به گزارش زمان ، جهانگیری: خوشبختانه در پایان دولت یازدهم 14 
هزار خانوار روستایی از نعمت گاز برخوردار شده اند و با تخصیص اعتبار 
الزم از محل هدفمندی یارانه ها و صرفه جویی در مصرف سوخت تالش 

خواهیم کرد همه روستاهای کشور از مزایای گاز برخوردار شوند.

، معاون سیاسی وزیر امور خارجه: خواسته  زمان  گزارش  به 
ما فروش نفت ایران و بازگشت پول نفت است و این مذاکرات 
برای این است که ما به یک سازوکار عملی برای ادامه فروش 

نفت خود برسیم. 11101

1
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سرمقاله

فعال جنگ علیه غزه 
منتفی است!

نگاه روز
بازار ارز در انتظار تصمیمات 

تازه دولت

کافی شاپ محبوب ترین تفریح 
امروزه مردم ایران 

فعال اولویت نخست دولت نتانیاهو تمرکز 
بر ایران به ویژه در بحث سوریه و تحوالت 
پسابرجامی است. وقوع جنگ علیه غزه این 
اولویت را تحت الشعاع خود قرار می دهد  و 
تمرکز رسانه ای جهانی در موضوع ایران را 
به حاشیه و محاق می برد.هنوز یاد تلخ سه 
جنگ غزه )2008، 2012 و 2014( از اذهان 
زنده است که در دو ماه اخیر به ویژه چند 
روز گذشته خطر وقوع جنگ دیگری بیش 
از پیش احساس شد. ظرف این دو ماه چند 
بار حمالت متقابلی میان ارتش اسرائیلی و 
بار  هر  که  داد  رخ  غزه  مقاومت  نیروهای 
با میانجیگری مصر و طرف های دیگری به 
آرامشی شکننده ختم می شد. در این مدت، 
دوبار جنگنده ها دست به شدیدترین حمالت 

از زمان جنگ 2014 به غزه زدند.

9

2  صابر گل عنبری 

11

توییت خشم آلود 

ترامپ خطاب به رئیس 

جمهوری ایران!

آلمان خطاب به ترامپ:
 تهدید به جنگ کارگشا نیست!

سخنگوی قوه قضائیه خبر داد:

بازداشت۵مدیر وزارت صنعت در پرونده
 ثبت سفارش خودرو

معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه 
مذاکرات بر سر بسته پیشنهادی اروپا ادامه دارد، گفت: 
خواسته ما فروش نفت ایران و بازگشت پول نفت است 
و این مذاکرات برای این است که ما به یک سازوکار 

عملی برای ادامه فروش نفت خود برسیم.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سیدعباس عراقچی 
معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان گفت: اگر 
ایران نتواند صادرات نفت داشته باشد طبیعتا اینگونه 
نیست که بنشیند و نگاه کند که بقیه در حال صادرات 
باشیم  داشته  صادرات  نتوانیم  ما  اگر  هستند،  نفت 

دیگران هم نخواهند توانست، گزینه ها، اختیارات و 
انتخابات ایران زیاد است، اینطور نیست که یک راه 
حل و یک تنگه هرمز وجود داشته باشد.معاون وزیر 
العالم  با شبکه  امور خارجه کشورمان در گفت وگو 
درباره بسته پیشنهادی اروپا برای حفظ برنامه جامع 
اقدام مشترک )برجام( اظهارداشت: مجموعه تعامالتی 
که ما با کشورهای اروپایی داشتیم منتهی شده به یک 
مجموعه از تعهداتی که آن ها به ما داده اند که شامل 

بسته پیشنهادی آنها نیز می شود.
ادامه در صفحه 3

عراقچی: گزینه های متعددی برای مواجهه با تحریم نفتی داریم

منتظر راه حل های عملیاتی بسته پیشنهادی اروپا هستیم
رئیس قوه قضاییه:

سخنان رئیس جمهوری سخن همه مردم و مسئوالن نظام است

به  خود  توییتر  در  آمریکا  جمهوری  رئیس 
جمهوری  رئیس  روحانی  حسن  اخیر  سخنان 
را  تهران  ایران واکنش نشان داد و تالش کرده 

تهدید کند.
ترامپ  دونالد  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
خود  توییتر  صفحه  در  آمریکا  جمهوری  رئیس 
به سخنان اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری 
ایران واکنش نشان داده است.روحانی پیشتر در 
واکنش به ادعای آمریکایی ها مبنی بر جلوگیری 

از صادرات نفت ایران گفته بود آمریکا با ُدم شیر 
نوشته:  خود  توییتر  در  ترامپ  حاال  نکند.  بازی 
خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، 
تهدید  را  متحده  ایاالت  دوباره  هیچگاه  هرگز، 
نکن.وی در ادامه مدعی شده است که در صورت 
تهدید مجدد آمریکا، ایران شاهد عواقبی خواهد 
دیده  خود  به  کمتر  این  از  پیش  تاریخ  که  بود 
است. وی افزود: ما دیگر آن کشوری نیستیم که  
را  خشونت  و  مرگ  درباره  شما  مخرب  سخنان 

تحمل کنیم، مراقب باش! 
ترامپ که تمام این توییت را هم با حروف بزرگ 
انگلیسی نوشته تالش کرده لحن عصبانی خود 
با  او  این تالش  نیز نشان دهد که  را در توییت 
تمسخر کاربران فضای مجازی مواجه شده است. 
مشابه  را  ها  توییت  این  نیز  برخی  حال  این  با 
و  اند  دانسته  شمالی  کره  علیه  او  های  توییت 
برخی نیز آن را تهدید مستقیم به اقدام نظامی 

علیه ایران تلقی کرده اند.

آلمان خطاب به ترامپ:
 تهدید به جنگ کارگشا 

نیست!
توییت  به  واکنش  در  آلمان  خارجه  وزارت 
جمهوری  رئیس  به  خطاب  ترامپ  جنگ طلبانه 
ایران، هشدار داد: تهدیدهای جنگی کمکی )به 
حل مشکالت( نمی کند.سخنگوی وزارت خارجه 
که  جنگ طلبانه ای  توییت  به  واکنش  در  آلمان 
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران 
هرگز  جنگی  تهدیدهای  گفت:  کرد؛  منتشر 

کارگشا نیست.

توییت خشم آلود ترامپ خطاب به رئیس جمهوری ایران!
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کالم  نور

رهبر معظم انقالب:

یهودی سازی فلسطین خواب 
آشفته ای است که دیده اند

حضرت آیت اهلل خامنه ای فرمودند: »یهودی سازی 
فلسطین خواب آشفته ای است که دیده اند. نه آن 

اتّفاق می افتد نه معامله ی قرن.«
به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر 
حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای، حضرت 
به  دیداری،  طی  یکشنبه  روز  خامنه ای  آیت اهلل 
نقشه ی شوم آمریکا و رژیم صهیونیستی تحت عنوان 
»معامله ی قرن« برای فلسطین و قدس شریف اشاره 
فلسطین خواب  »یهودی سازی  فرمودند:  و  کردند 
آشفته ای است که دیده اند. نه آن اتّفاق می افتد نه 
معامله ی قرن.«پارلمان رژیم صهیونیستی چند روز 
پیش، قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، حق 
تعیین سرنوشت از مسلمانان و مسیحیان ساکن 
تنها در  را  این حق  و  اشغالی سلب  سرزمین های 
اختیار یهودیان قرار خواهد داد. این قانون در حالی 
تصویب شد که علی رغم محکومیت های بین المللی، 
رژیم متجاوز اسرائیل برای توسعه ی شهرک سازی های 
خود، روزانه مناطقی از خاک فلسطین را به منظور 
مصادره  شریف  قدس  و  فلسطین  یهودی سازی 
می کند.هم زمان با این طرح، آمریکا طرح غیررسمی 
خود را برای آغاز فرایند »عادی سازی روابط اشغالگران 
و فلسطینیان« تحت عنوان »معامله ی قرن« پیش 
می برد که هدف از آن تحکیم طرح یهودی سازی 

سرزمین های فلسطین است.

افتتاح خط تولید موشک هوا
 به هوای »فکور«

مراسم افتتاح خط تولید موشک هوا به هوای فکور با 
حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برگزار 

شد.
به گزارش زمان به نقل ازروابط عمومی وزارت دفاع، 
مراسم افتتاح خط تولید موشک هوا به هوای فکور با 
حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برگزار 
پشتیبانی  و  دفاع  وزیر  حاتمی  سرتیپ  شد.امیر 
نیروهای مسلح در این مراسم با تبریک دهه کرامت 
و فرارسیدن میالد امام رضا )ع( اظهار داشت: خداوند 
منان را شاکریم که به حول و قوه الهی متخصصان و 
دانشمندان متعهد و انقالبی سازمان صنایع هوافضای 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح توانستند 
با وجود تحریم ها، پس از اتمام طراحی، ساخت و 
آزمون شلیک موفق  موشک فکور در سال ۹۶، اینک 
خط تولید آن را با استفاده از توانایی ها و ظرفیت 
های بومی راه اندازی کنند.وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح در ادامه با اشاره به راهبرد وزارت 
دفاع در هوشمندسازی تسلیحات و تجهیزات مورد 
نیاز نیروهای مسلح افزود: موشک هوا به هوای فکور 
براساس نیاز عملیاتی و با همکاری نیروی هوایی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران تولید شده که موجب 
ارتقای توان رزم نیروی هوایی می شود که نوید آن 
را در مجلس شورای اسالمی به مردم عزیزمان داده 
بودم که در دوره جدید وزارت دفاع در جهت  تقویت 
توان رزم نیروهای مسلح گام های اساسی برداشته 
خواهد شد.وی با بیان اینکه این موشک قابل تعمیم 
است،  اسالمی  جمهوری  شکاری  هواپیماهای  به 
تصریح کرد: فکور، یک موشک هوا به هوای راداری 
های  فناوری  آخرین  براساس  که  است  میانبرد 
روز دنیا طراحی و ساخته شده است.وزیر دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه موشک هوا به 
هوای فکور توسط هواپیماهای جنگنده شلیک می 
شود، خاطرنشان کرد: این موشک می تواند با انواع 
مختلف جنگنده های مهاجم در محدوده عملیاتی 
خود درگیری داشته باشد.وی با قدردانی از تالش 
و همت متخصصان زبده و کارآمد سازمان صنایع 
هوا فضای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
در طراحی و تولید این موشک تاکید کرد: بدون 
تردید راه اندازی خط تولید این موشک که ناشی از 
رویکرد تحقیق، نوآوری، توسعه و تولید بر مبنای نیاز 
نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران صورت 
گام  مسلح،  نیروهای  توانمندسازی  ضمن  گرفته 
موثری برای افزایش قدرت دفاعی و بازدارندگی موثر 
محسوب می شود.وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح با بیان اینکه امروز جمهوری اسالمی ایران 
به جمع سازنده های موشک هوا به هوا پیوست، 
اضافه کرد: برخی کشورها صرفاً تکنولوژی را وارد می 
کنند، ولی امکان ارتقاء، بهنیه و تولید نسخه های 
جدید را ندارد، اما کشوری سازنده مانند جمهوری 
اسالمی ایران می تواند بنا به نیاز خود با توجه به 
پیشرفت علم و فناری، نسخه های جدیدی را از این 
نوع موشک تولید کند و بحمداهلل در بازدیدی که 
امروز به همراه جمعی از فرماندهان عالیرتبه نیروی 
انبوه  تولید داشتیم، ساخت  از خط  ارتش  هوایی 
موشک فکور از همین به حول قوه الهی امروز آغاز 

شده است

خبر

فعال جنگ علیه غزه منتفی است!
 صابر گل عنبری 

در  ویژه  به  ایران  بر  تمرکز  نتانیاهو  دولت  نخست  اولویت  فعال 
بحث سوریه و تحوالت پسابرجامی است. وقوع جنگ علیه غزه 
این اولویت را تحت الشعاع خود قرار می دهد  و تمرکز رسانه ای 

جهانی در موضوع ایران را به حاشیه و محاق می برد.
هنوز یاد تلخ سه جنگ غزه )2008، 2012 و 2014( از اذهان 
خطر  گذشته  روز  چند  ویژه  به  اخیر  ماه  دو  در  که  است  زنده 
دو  این  ظرف  شد.  احساس  پیش  از  بیش  دیگری  جنگ  وقوع 
نیروهای  و  اسرائیلی  ارتش  میان  متقابلی  حمالت  بار  چند  ماه 
مقاومت غزه رخ داد که هر بار با میانجیگری مصر و طرف های 
دوبار  مدت،  این  در  می شد.  ختم  شکننده  آرامشی  به  دیگری 
 2014 جنگ  زمان  از  حمالت  شدیدترین  به  دست  جنگنده ها 
به غزه زدند. آخرین بار جمعه پیش )نوزدهم ژوئیه( بود. در این 
حمالت ۶ فلسطینی از جمله دو کودک قربانی شده و یک افسر 
اسرائیلی نیز کشته شد.جنبش های حماس و جهاد اسالمی نیز 
غزه  اطراف  شهرک های  به  موشک  و  راکت  دهها  مدت  این  در 
چهار  طول  در  طرف  دو  حمالت  دامنه  چند  کردند.هر  شلیک 
در  را  خود  حمالت  وجود،  این  با  اما  بود،  بی سابقه  اخیر  سال 
سطح معینی یعنی درگیری و کم تر از جنگ نگه داشتند.به دالیل 
مختلفی نه غزه و نه تل آویو قصد ورود به جنگ جدید و تصمیمی 
که  می رفت  میدانی  تحوالت  اما  ندارند،  منظور  این  به  پیشینی 
چنین جنگی را تحمیل کند؛ ولی مصر، ترکیه و قطر با وساطت 
خود مانع آن شدند.فعال اولویت نخست دولت نتانیاهو تمرکز بر 
ایران به ویژه در بحث سوریه و تحوالت پسابرجامی است. وقوع 
می دهد  قرار  خود  تحت الشعاع  را  اولویت  این  غزه  علیه  جنگ 
تمرکز  و  است  انداخته  راه  به  تهران  علیه  که  روانی  جنگی  و 
و محاق می برد. به حاشیه  را  ایران  رسانه ای جهانی در موضوع 

از سوی دیگر، دولت آمریکا نیز در این وضعیت خواهان چنین 
جنگی نیست؛ هم از لحاظ تاثیرات منفی آن بر فشارها به ایران 
و هم بر معامله  قرنی که قرار است به زودی از آن پرده برداری 
شود.در همین حال نیز در سایه سه جنگ ویرانگر قبلی، حماس 
امروز برای در تنگنا گذاشتن هر چه بیشتر دشمن خود در عرصه 
مقاومت  روی  بر  آن  کردن  سالح  خلع  و  جهانی  عمومی  افکار 
مردمی سرمایه گذاری کرده است و از 30 مارس تاکنون تظاهرات 
اعتراضی بزرگی را هر جمعه در مرزهای نوار غزه به راه انداخته 
است که از دل آن سالح جدیدی به نام »بادبادک های آتش زا« 
را  غزه  مرزهای  در  زندگی شهرک نشینان  است که  آمده  بیرون 
به جهنم مبدل ساخته است.حماس گفته است این تظاهرات تا 
تحقق اهدافش و در راس آن ها شکست محاصره نوار غزه تداوم 
خواهد یافت.دولت نتانیاهو می خواست در دو ماه اخیر هر از چند 
گاهی از طریق حمالت پراکنده هوایی و توپخانه ای فضا را نظامی 
کرده و حماس را به توقف این تظاهرات ها وادار کند و این گونه 
طول  در  که  مرزی  نقاط  در  مسالمت آمیز  مردمی  مقاومت  به 
دهد.این  پایان  است،  بوده  بی سابقه  تقریبا  گذشته  سال  هفتاد 
تظاهرات، مساله فلسطین را دوباره از حاشیه حوادث منطقه ای 
مسالمت آمیز  تظاهرات  با  خشن  و  تند  برخورد  و  آورد  متن  به 
فلسطینی ها این رژیم اسرائیل را در تنگنای بین المللی قرار داد. 
برخی کشورها یا سفیران خود از تل آویو و یا سفرای این رژیم را 
فراخواندند و کشورهایی نیز روابط خود را قطع کردند. در عین 
حال نیز این شیوه برخورد و کشتار نزدیک به 150 فلسطینی و 
 BDS زخمی شدن 1۶ هزار نفر موضع جهانی جنبش بایکوت
را بیش ازپیش تقویت کرد و شرکت ها و مراکز علمی بیشتری 
تحریم  را  تل آویو  و  داده  مثبت  پاسخ  جنبش  این  فراخوان  به 
 ،BDS کردند. در سال های اخیر به دنبال گسترش دامنه فعالیت
نتانیاهو و دیگر مقامات اسرائیلی وجود این سازمان بین المللی را 
تاسیس  آن  با  مقابله  برای  وزارتخانه ای  و  دانسته  جدی  تهدید 
به  امید  به  دیگر  فلسطینی  نیروهای  و  حماس  کردند.جنبش 
ثمرنشستن تظاهرات بازگشت ابتدا به حمالت پراکنده و محدود 
دولت نتانیاهو که با هدف وادار کردن حماس به توقف تظاهرات 

انجام می شد، واکنشی نشان ندادند.
به  که  بخورد  رقم  جدید  معادله ای  که  می رفت  آن  دنبال  به   
موجب آن ارتش اسرائیلی با سوء استفاده از این موقعیت هر وقت 
بخواهد حمالتی انجام دهد و اوضاع را به قبل از 2008 بازگرداند.

در چنین وضعیتی حماس و جهاد اسالمی تصمیم گرفتند جلو 
شکل گیری چنین معادله ای را بگیرند. بنابراین به حمالت راکتی 
تل آویو  تندتر  واکنش  با  هم  زدند.این حمالت  موشکی دست  و 
افزایش  فلسطینی ها  موشکی  نیز حمالت  متقابال  و  مواجه شده 
یافت. در کنار آن نیز تظاهرات بازگشت استمرار یافت. هر کدام از 
دو طرف می خواست به قول معروف آخرین گلوله را شلیک کند تا 
دست باال را داشته باشد.در سه حالت نزدیک بود که این تحوالت 
میدانی به جنگی ویرانگر منجر شود، اما هر بار مصر پادرمیانی 
کرد و مانع شد. به گفته منابعی، بار آخر )جمعه گذشته( ترکیه 
نیز وساطت کرد.حال تنش ها خوابیده و حمالت دو طرف متوقف 
شده است، اما همچنان احتمال تکرار این حوادث و وقوع جنگ 
می رود، البته به دالیل پیشگفته تصمیمی برای جنگی تازه وجود 
کند.به  تحمیل  آنی  را  تصمیم  این  می تواند  میدان  ولی  ندارد، 
فعالیت  نیز  غزه  تجاری  گذرگاه  تنها  است  قرار  هاآرتص  نوشته 

خود را مثل قبل از سر گیرد.
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

وزیر خارجه انگلیس به اتحادیه اروپا هشدار داد

 فردی که به تازگی سمت وزیر خارجه انگلیس را عهده دار شده، 
هشدار داده احتمال تحقق برگزیت بدون حصول توافق با اتحادیه 
اروپا وجود دارد و مسئولیت چنین رویدادی بر عهده بروکسل است.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، »جرمی هانت« وزیر خارجه انگلیس 
که از حدود یک هفته پیش و با استعفای ناگهانی »بوریس جانسون« 
بدون  برگزیت  تحقق  احتمال  درباره  شد،  انتخاب  سمت  این  به 
حصول توافق با اتحادیه اروپا هشدار داد.در نخستین سفر خارجی 
پس از انتخاب به عنوان وزیر خارجه انگلیس، هانت که راهی برلین 
شده است، گفت: آلمان یکی از بهترین دوستان بریتانیا در سطح 
جهانی است و هر دو کشور پایبند نظم بین المللی مبتنی بر قانون 
هستند.وی همچنین تاکید کرد درصورت بروز هرج ومرج در روند 
برگزیت، افکار عمومی انگلیس بروکسل را سرزنش خواهند کرد و 
این مسئله در شکل گیری بینش نسل آینده این کشور نسبت به 
اتحادیه اروپا دخیل خواهد بود. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان نیز 
گفت برلین خواهان تحقق برگزیت در روندی نظام مند است.گفتنی 
است از جمله موضوعات مورد تنش میان لندن- بروکسل، توافق 
تجارت آزاد در دوره پسابرگزیت و نحوه اعمال قوانین گمرکی در 
منطقه مرزی ایرلند شمالی به عنوان بخشی از انگلیس و جمهوری 

ایرلند به عنوان بخشی از اتحادیه اروپا است.

سرمقاله

رییس جمهوری ضمن تقدیر از حمایت های 
فراکسیون امید مجلس از برنامه های دولت، 
شرایط  با  ایران  ملت  و  کشور  امروز  گفت: 
کند  می  ایجاب  که  شده  روبرو  جدیدی 
مسئوالن با همدلی و همکاری برای عبور از 
جامعه  نیازهای  به  پاسخگویی  و  مشکالت 

تالش کنند.
به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رسانی 
ریاست جمهوری، حجت االسالم و المسلمین 
با  حسن روحانی دیروز در نشست صمیمی 
رییس و اعضای هیات رییسه فراکسیون امید 
مجلس شورای اسالمی افزود: آرمان، گفتمان 

و اهداف دولت تدبیر و امید با این فراکسیون 
گیری  شکل  به  منجر  و  بوده  نزدیک  بسیار 
حل  راستای  در  مثبتی  همکاری  و  تعاون 
مشکالت مردم و توسعه کشور در سال های 
اخیر شده است.وی اظهار داشت: امروز کشور 
شده  روبرو  جدیدی  شرایط  با  ایران  ملت  و 
است که ایجاب می کند مسئوالن بیش از هر 
زمان دیگری با همدلی و همکاری برای عبور 
از مشکالت و پاسخگویی به نیازهای جامعه 
تالش کنند.رییس قوه مجریه ضمن تقدیر از 
حمایت های فراکسیون امید مجلس از برنامه 
های دولت، به تشریح مهم ترین مسایل حوزه 

سیاست خارجی و اقتصاد پرداخت و گفت: در 
شرایط ویژه ای که بواسطه خروج یک جانبه 
آمریکا از برجام با آن مواجه هستیم، مدیریت 
شرایط برای گذر از این دوران، حفظ امید به 
آینده در کشور بسیار حائز اهمیت است و باید 
بکوشیم تا مردم نسبت به آینده، هیچ گونه 
نگرانی نداشته باشند.روحانی با یادآوری این 
که شرایط و اقتضائات فعلی، گسترش تعامل 
دولت  و  مجلس  پیش  از  بیش  همکاری  و 
سازد،  می  را ضروری  مختلف  موضوعات  در 
خاطرنشان کرد: امروز تعاون و ارتباط دولت 
و مجلس باید برای دستیابی به اهداف مهم و 

سامان دادن به برخی مشکالت کشور شکل 
بگیرد تا بتوانیم در کنار هم کار بزرگی را در 
تاریخ سیاسی ایران رقم بزنیم.وی با تاکید بر 
این که دولت تدبیر و امید همچنان مصمم پای 
انتخابات  به مردم در دوران  وعده های خود 
ایستاده و برای عملی کردن قول هایش تالش 
فقر  اشتغال،  زمینه  آمار مثبت در  می کند؛ 
زدایی، صادرات غیر نفتی، درآمدهای عمومی 
دولت و اختصاص 20 برابری بودجه عمرانی 
در چهار ماهه سال جاری را که باوجود شرایط 
و مشکالت خاص سیاسی و اقتصادی محقق 

شده، گواه بخش مهمی از آنها دانست.

روحانی: تقویت هماهنگی دولت و مجلس ضروری است

مسئوالن با همدلی برای عبور از مشکالت تالش کنند

ادامه از صفحه 1
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: آمریکا، رژیم 
صهیونیستی را نمونه عالی دموکراسی در 
است  این  بود.  کرده  توصیف  آسیا  غرب 
نمونه عالی دموکراسی مورد تایید آمریکا 
آنان  و  آواره  را  سرزمین  یک  مردم  که 
خود  سرنوشت  مورد  در  رای  حق  از  را 
مردم یک سرزمین  اخراج  کنند.  محروم 
و  انسانی  معیار  کدام  با  وطنشان  از 
تا  گرچه  است؟  سازگار  بشری  حقوق 
قبل از این نیز رژیم صهیونیستی چنین 
غیرعقالنی  اقدام  اما  داشت  رفتارهایی 
مقام  در  رژیم  این  اخیر  غیرمنطقی  و 
تقنین و با پشتیبانی آمریکا و رژیم های 
ملتی  ساختن  محروم  در  منطقه  خائن 
متعدد  های  قطعنامه  در  آنان  حق  که 
شده  شناخته  رسمیت  به  ملل  سازمان 
است، اقدامی نیست که بتوان به راحتی 
با  الریجانی  کرد.آملی  عبور  آن  کنار  از 
نباید  اسالمی  کشورهای  اینکه  بر  تاکید 
اجازه باز شدن چنین راه هایی را بدهند، 
همه  و  اسالم  جهان  امروز  داشت:  اظهار 
به  موظف  جهان،  در  بیدار  های  وجدان 
حمایت از حقوق مردم فلسطین هستند. 
دست و پای ظالم باید قطع شود و تالش 
ماجرا  این  به  معطوف  باید  مسلمانان 

عصاره  و  نماد  صهیونیستی،  رژیم  باشد. 
و  جهانی  سلطه  جنایات  و  ها  ظلم  همه 
عصر  در  آمریکایی  بشر  حقوق  نمایانگر 
حاضر است.رئیس قوه قضاییه با اشاره به 
شهادت تعدادی از پاسداران و بسیجیان 
در مریوان از سوی عده ای فریب خورده 
و مزدور اجانب طی روزهای اخیر، اظهار 
عناصر  و  جنایات  این  عامالن  داشت: 
با  که  کنند  می  گمان  آن  پرده  پشت 
حرکت  بر  توانند  می  ایذاهایی  چنین 
و  منطقه  در  اسالمی  جمهوری  رفتار  و 
یک  گمان،  این  بگذارند.  تاثیر  جهان، 

اشتباه محض است زیرا مردم این کشور 
چنین  اسالمی،  انقالب  تاریخ  طول  در 
حرکت ها و بزرگ تر از آنها را پشت سر 
آرمان  از  قدمی  آنکه  بدون  اند،  گذاشته 
الریجانی  بنشینند.آملی  عقب  خود  های 
پرده  افراد پشت  و  عامالن  اینکه  بیان  با 
این جنایات بدانند که جمهوری اسالمی 
بر چنین ایذاهایی صبر نمی کند و قطعا 
برای  داد،  خواهد  آنها  به  قاطعی  پاسخ 
این شهدای گرانقدر، علو درجات و ضمن 
الهی  درگاه  از  بازماندگان،  به  تسلیت 
کرد.رئیس  اجر  و  صبر  طلب  آنان  برای 

اقتصادی  جنگ  به  اشاره  با  قضاییه  قوه 
ایران، تصریح کرد:  و روانی دشمن علیه 
با  آمریکا  حاکمه  هیات  که  است  مدتی 
غلط  های  مشاوره  از  ناشی  توهمات 
که  کند  می  گمان  انقالب  ضد  عوامل 
برهم  را  کشورمان  اقتصادی  وضعیت 
بی  دشمن  فشارهای  البته  است.  زده 
برخی  آمدن  پیش  در  اما  نیست  تاثیر 
اثرگذار  ها  سوءمدیریت  مطمئنا  شرایط، 
و  امکانات  دارای  ما  کشور  است.  بوده 
های  ثروت  نظر  از  فراوان  استعدادهای 
فقط  و  است  انسانی  منابع  و  خدادادی 
الزم است با تدبیر صحیح از این امکانات 
بیان  با  الریجانی  شود.آملی  استفاده 
توسعه  با  منافاتی  درون،  به  نگاه  اینکه 
افزود:  ندارد،  دیگر  کشورهای  با  روابط 
باید به گونه ای عمل کنیم که اگر زمانی 
روابط  برخی  قطع  با  کرد  خیال  دشمن 
می تواند تاثیری بر اقتصاد کشور بگذارد، 
این تاثیر به کمترین میزان ممکن برسد. 
امروز، ایران اسالمی به عنوان یک کشور 
و  است  منطقه  بالمنازع  قدرت  توانمند، 
معناست.  بی  کامال  آن  تحریم  و  تهدید 
با  مسئوالن  همه  اینکه  شرط  به  منتها 
و  فکر  با  نیز  مردم  و  وحدت  و  انسجام 

عمل متحد، تهدیدها را خنثی کنند.

رئیس قوه قضاییه:

سخنان رئیس جمهوری سخن همه مردم و مسئوالن نظام است

ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت: بدون تردید ملت ایران با اتحادی مثال زدنی، پاسخ اقدامات 
مداخله جویانه مقامات و سیاستمداران آمریکایی را خواهد داد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، بهرام قاســمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن محکوم کردن 
اظهارات سخیف و بی پایه و اساس مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در جمع گروهی از آمریکایی 
ایرانیان مقیم  این کشور در کالیفرنیا اظهار داشت: سخنرانی مزورانه و سخیف وزیر خارجه آمریکا 
در این جمع  که صرفا یک اقدام ابزاری و تبلیغاتی بود،  بیش از همیشه نشانگر درماندگی بی حد و 
حصر  دولت آمریکا در شرایط پس از خروج غیرقانونی این کشور از برجام و عدم دستیابی به اهداف 
خود از این اقدام  یک سویه و نابخردانه و انزوای جهانی ناشی از آن است. قاسمی افزود: این سخنان 
به وضوح  مصداق بارز دخالت این کشور در امور داخلی ایران و دقیقا در راستای سیاست های دیر 
پای بی ثبات ســاز و مخرب این کشور در منطقه ارزیابی می شود که ناقض تعهدات بین المللی 
این کشور است. سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تزویر ، فریبکاری و تناقض های بی شمار 
در اعمال شدیدترین تحریم های ظالمانه و غیرقانونی علیه منافع مردم ایران و تروریست خواندن 
آنها و همچنین قرار دادن نام آنها در لیســت کشورهایی که شهروندان آنها مشمول محدودیت و 
ممنوعیت ورود به آمریکا هستند از یک سو و طرح ادعاهای آکنده از فریب و نیرنگ و به نمایش 
گذاشتن نقش دروغین و ریاکارانه دوستی برای مردم ایران به سوابق طوالنی مداخالت پرهزینه اما 
عبرت آموز دولت های مختلف آمریکا در امور داخلی ایران اشاره کرد و گفت: هیچ ایرانی آزاده ای 
که دل در گرو سربلندی، عزت و تکریم ایران زمین و هویت شکوهمند ایرانی خود دارد، کودتای 28 
مرداد که منجر به سرنگونی دولت مردمی و قانونی در سال 32شد، حمایت بی دریغ از تروریست 
های جنایتکار و گروههای تجزیه طلب وابسته ، حمایت از صدام در تحمیل جنگ هشت ساله علیه 
ملت بزرگ ایران، سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران بر فراز آب های خلیج فارس و ده ها اقدام 
و رفتار ضدایرانی دیگر از سوی دولت های آمریکا را فراموش نخواهد کرد. در تزویز و عدم صداقت 
دولتمردان فعلی آمریکا همین بس که میان گفتار و کردار و رفتار پیدا و پنهان  آنان فرسنگ ها 
فاصله وجود دارد و نه تنها با مردم ایران بلکه با مردم خویش نیز صداقت ندارند. وی تصریح کرد: 
ایرانیان در طول تاریخ هرگز سلطه و سیاست های زورگویانه و قلدرمآبانه هیچ  بیگانه ای را نپذیرفته 
و قطعا در این شرایط حساس نیز نه تنها از سیاست های رئیس جمهور و اقلیت جنگ طلب فعلی 
آمریکا که به هیچ یک از اصول و هنجارهای اخالقی، انسانی و حقوقی و بین المللی پایبند نیستند و 
حرف ها و رفتارهایشان فاقد هرگونه اصالت است و به اعتراف بسیاری از دوستان و متحدان آمریکا 
قابل اعتماد نیستند وقعی ننهاده بلکه بدون تردید با اتحادی که همیشه در اینگونه شرایط از آنها 
انتظار می رود، پاسخ اینگونه اظهارات و اقدامات مداخله جویانه مقامات و سیاستمداران آمریکایی را 
با انسجام و یکپارچگی مثال زدنی خواهند داد. قاسمی در پایان خاطرنشان کرد: سخنان وزیر خارجه 
امریکا  و بخصوص سخنان شب یکشنبه او نشان می دهد وی کماکان از دارا بودن آگاهی الزم و 
درک صحیح و عمیق از گذشته و حال ایرانیان همچنان محروم است و  باید بداند منافع مردم ایاالت 
متحده امریکا به آنان دیکته می کند که  قبل از هر ارزیابی و قضاوتی پیرامون دیگر ملل و جوامع 

جهان، نیاز به دانش، خردورزی و درک عمیق از واقعیت های آن جوامع دارد. 

معاون هماهنگ کننده ارتش تاکید کرد: در جاهایی آنچنان می توانیم یقه دشمنان را بگیریم 
که خودشان هم باور نکنند.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، امیر دریادار حبیب اهلل ســیاری معاون هماهنگ کننده ارتش 
در حاشــیه مراســم رونمایی از کتاب »مجاهدت های ارتش در دفاع مقدس در بیانات مقام 
معظــم رهبری« که دیروز در ســتاد ارتش برگزار شــد، در جمع خبرنــگاران با بیان اینکه 
هم اکنون ارتش بحث ســاخت زیردریایی  فاتح و ناوشــکن های سهند و دنا و ناو شیراز را در 
دســتور کار دارد، گفت: این ها نشان دهنده اقتدار نظامی ماســت.وی در خصوص چگونگی 
نامگذاری ناوشــکن های نیروی دریایی گفت: اســم ناوشــکن ها در نیروی دریایی، اسم قلل 
معروف ایران است؛ دماوند، البرز، سهند، سبالن و دنا نام های ناوشکن های ایرانی است که یا 
ســاخته شده اند و یا مراحل نهایی ساخت را پشت سر می گذارند. قطعا ناوشکن بعدی نیروی 
دریایی ارتش به نام »تفتان« که یکی از قله های معروف کشــور در سیستان وبلوچستان است 
نامگذاری خواهد شــد.رییس ستاد ارتش در ادامه در خصوص نامگذاری ناوشکن جماران نیز 
گفت: برخی می پرســند چرا نام این ناوشکن را »جماران« گذاشتید. دلیل این نامگذاری این 
اســت که جماران اولین ناوشکن ساخته شده به دســت متخصصان توانمند کشور بود و ما 
می خواســتیم هر کس ناوشکن را می بیند به یاد جماران بیفتد و هر کسی که به یاد جماران 
می افتد امام خمینی)ره( در ذهنش تداعی می شــود. همــان امامی که به ما گفت روی پای 
خودتان بایستید.امیر سیاری ادامه داد: ناوهای موشک انداز نیروی دریایی، اسامی شاهنامه ای 
همچون »پیکان«، »جوشــن«، »درفش« و »نیزه« دارد و ناوهای پشــتیبانی کننده نیروی 
دریایی به نام بنادر کشــور اســت همچون ناوهای »بوشــهر« و »بندرعباس«. وی در بخش 
دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه ارتش جمهوری اســالمی ایران موظف اســت برای 
ماموریت هایی که به آن محول شــده، همواره خود را آماده نگه دارد، گفت: ماموریت ارتش 
جمهوری اســالمی ایران دفاع از مرزها، اســتقالل کشور و انقالب اسالمی است و ارتش باید 
توانمندی های خود را در عرصه های زمینی، هوایی، پدافند هوایی و دریایی باال ببرد تا بتواند 
با توجه به تهدیدات روز، آمادگی مقابله با این تهدیدات را داشــته باشــد.امیر سیاری افزود: 
کســب آمادگی برای مقابله با تهدیدات نیازمند آمــوزش، تربیت، ارتقای توان و تجهیزات و 
تاکتیک های روز و همچنین انجام رزمایش اســت.معاون هماهنگ کننده ارتش با بیان اینکه 
تهدیــدات امروز دیگر آن تهدیدات دوران دفاع مقدس نیســتند، گفت: ما از دفاع مقدس به 
عنوان یک گنجینه همواره باید بهره ببریم و از ســوی دیگر باید متناســب با تهدیدات روز، 
خودمان را مهیا کنیم.وی با بیان اینکه ما از ابتدا تا انتهای سال رزمایش های متعددی برگزار 
می کنیم، عنوان کرد: زمانیکه من فرمانده نیروی دریایی بودم ساالنه بین 25 تا 30 رزمایش 
برگزار می کردیم و این وضعیت در سایر نیروها نیز وجود داشت و مطمئنا امسال هم در ارتش 
رزمایش های متعددی متناســب با مسائل و تهدیدات روز برگزار خواهیم کرد که البته برخی 
از رزمایش ها بنا به مسائل و شرایطی که وجود دارد رسانه ای نمی شوند.امیر سیاری در پایان 
با بیان اینکه توان و قدرت مردم ما باید در مقابل دشــمنان بیان شود تا دشمنان فکر نکنند 
ملت ما به راحتی تحت تاثیر قرار می گیرد و زیر بار ظلم می رود، گفت: ما در جاهایی آنچنان 

می توانیم یقه دشمنان را بگیریم که خودشان هم باور نکنند.

قاسمی در واکنش به اظهارات وزیرخارجه آمریکا:

ملت ایران با اتحاد پاسخ اقدامات
 مداخله جویانه آمریکا را خواهد داد

امیر سیاری: 

طوری یقه دشمن را می گیریم که باور نکنند
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تقدیم طرح »استیضاح وزیر اقتصاد« به هیات رئیسه

 عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان والیی از تقدیم طرح استیضاح 
وزیر اقتصاد با ۹۰ امضا به هیات رئیسه مجلس خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، احمد علیرضا بیگی با اشاره به تالش 
تعدادی از نمایندگان برای استیضاح وزیر اقتصاد گفت: مقصر اصلی 
این وضعیت شخص رئیس جمهور و وزیر امور خارجه هستند، وزرای 
اقتصادی بر مبنای برآورد های آنان اتخاذ راهبرد کردند.نماینده مردم تبریز 
در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: آقای ظریف مدام وعده می داد که 
ظرف ۶ ماه تحریم ها به پایان می رسد و مشکالت اقتصادی از بین 
رفته و انجام مبادالت بانکی بین المللی  از این به بعد به سهولت انجام 
خواهد شد. آقای ظریف اخیرا نیز در اتاق بازرگانی این حرف ها را در 
دفاع از برجام تکرار کرد.عضو فراکسیون نمایندگان والیی گفت: منشا 
این اشتباه محاسباتی آقای ظریف و رئیس جمهور هستند و باید شخص 
آقای روحانی مسئولیت بپذیرد. در حوزه مشکالت اقتصادی گناهی گردن 
وزرای اقتصادی نیست؛ این افراد فقط حدود یک سال و نیم روی کار 
آمده اند، منشا مشکالت دولت یازدهم است.علیرضا بیگی گفت:تعدادی 
از دوستان طرح استیضاح وزیر اقتصاد را با بیش از ۹۰ امضا تقدیم هیات 

رئیسه مجلس کردند.
   

بانک های نظامی در دولتی ها ادغام می شود

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: بانک های نظامی و وابسته به نیروهای 
مسلح در دولتی ها ادغام می شوند تا موجب رقابت پذیری بیشتر شود.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا، فرشاد حیدری اظهار داشت: اصالح نظام بانکی 
جهت افزایش بهره وری و کاهش هزینه های سربار بانک ها در دستور کار 
است. وی افزود :در سنوات گذشته مهمترین موضوع مختل کننده در سیستم 
بانکی ، عدم زمان پذیری بانک ها بود که بخشنامه ها اجرایی نمی شد.معاون 
نظارتی بانک مرکزی گفت: موسسه مالی غیرمجاز در کشور وجود ندارد و 
تعاونی های اعتبار نیز تا پایان تابستان ساماندهی می شوند.وی اظهار داشت 
:وجود پارازیت در بازار پول به دلیل وجود موسسات مالی غیر مجاز بود که در 
دهه ۶۰ تا 7۰ ایجاد شد و در دهه 8۰ نیز گسترش داشت.حیدری با بیان اینکه 
تامین مالی کشور بانک محور است، گفت: در سنوات گذشته آنچه موجب 
اخالل در نظام بانکی می شد عدم فرمان پذیری بانک ها بود که بخشنامه ها 
را اجرا نمی کردند. وی افزود: منابع متعلق به مردم است و برآورد می شود که 
درصد باالیی از خانوار ها درآمد غیرکارمزدی دارند لذا یکی از سیاست های 
بانک مرکزی تدیل آرام سود بانک به تابعی از بخش اقتصادی است. معاون 
نظارتی بانک مرکزی گفت: عده ای در حوزه تولید و خدمات کار می کنند 
ولی درآمد عده ای دیگر غیرکارمزدی است و از طریق سود سهام عدالت، 
اجاره خانه و کسب درآمد می کنند. وی با بیان اینکه سود بانکی نباید برای 
طیف وسیعی از مردم چالش ایجاد کند، افزود: با اصالح نظام بانکی هزینه 
های سربار بانک ها کاهش می یابد. مسایل بانکی، بیمه و مالیاتی فعاالن 
اقتصادی لرستان امروز در حضور محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس 
جمهوری و هیات همراه در پنج کارگروه مالیاتی، بازآفرینی شهری پایدار، 
تامین اجتماعی، بانکی، ارتقای سیستم های کشت، نگهداری، بسته بندی و 
صادرات محصوالت کشاورزی و کارگروه کسب و کارهای نوپا و دانش بنیان 

بررسی خواهند شد.

مهلت ترخیص خودرو ۶ ماه شد

 با موافقت دولت مهلت ورود خودرو از سه ماه به ۶ ماه افزایش یافت.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، هیات وزیران در جلسه ۲7.۴.۹7 به پیشنهاد 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل ۱۳8 قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران، درخصوص شرایط ترخیص خودروهای سواری 
دارای ثبت سفارش معتبر در زمان ورود خودرو تصمیمات جدیدی اتخاذ 
کرد. بر این اساس؛ عبارت »سه ماه« به عبارت »تا شش ماه« تغییر کرد؛ 

به این معنا که مهلت ورود خودرو از سه ماه به شش ماه افزایش یافت.

 سخنان ترامپ علیه ایران
 »جنگ روانی« است

گفت:  مستضعفین  بسیج  سازمان  رئیس   
سخنانی که ترامپ علیه ایران بیان می کند، 
که  می کند  غلط  او  و  است  روانی  جنگ 

بخواهد علیه ایران اقدامی انجام بدهد.
سردار  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
رئیس  غیب پرور  غالمحسین  سرتیپ  
گفت وگویی  در  مستضعفین  بسیج  سازمان 
جمهور  رئیس  اخیر  مواضع  درخصوص 
آمریکا علیه ایران اظهار داشت: سخنانی که 
ترامپ علیه ایران بیان می کند، جنگ روانی 
علیه  بخواهد  که  می کند  غلط  او  و  است 

ایران اقدامی انجام بدهد.
وی افزود: ما از اصول و باورهای انقالبی 
خود کوتاه نمی آییم و در برابر زیاده خواهان، 
خواهیم  ایستادگی  زورگویان  و  مستکبران 
کرد؛ آن عده ای هم که مغلوب جنگ روانی 
این رئیس جمهور دیوانه شده اند، بدانند که 
آمریکا به کمتر از نابودی ما راضی نخواهد 
و  مردم  کرد:  تاکید  غیب پرور  شد.سردار 
نیروهای مسلح در برابر دشمنان ایستادگی 
اعتقاد  آمد.  نخواهند  کوتاه  و  کرد  خواهند 
ما بر این است که راه سعادت و پیشرفت، 
مقاومت و ایستادگی در برابر بدخواهان و 

دشمنان است.

دهمین گزارش برجامی وزارت 
خارجه هفته آینده بررسی می شود

و سیاست  ملی  امنیت  کمیسیون  سخنگوی 
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  خارجی 
دهمین گزارش وزارت امور خارجه درمورد 
کمیسیون  این  در  آینده  هفته  برجام  اجرای 

بررسی می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، علی نجفی 
گزارش  این  داشت:  اظهار  خوشرودی 
یکشنبه یا سه شنبه آینده در کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس مورد بحث 
افزود معاونان  و بررسی قرار می گیرد.وی 
ابعاد  جلسه  این  در  خارجه  امور  وزیر 

مختلف این گزارش را تشریح می کنند.
در  نیز  خارجه  امور  وزیر  دارد  امکان   
بابل  مردم  یابد.نماینده  حضور  جلسه  این 
این  اعضای  کرد:  خاطرنشان  مجلس  در 
درباره  یکشنبه  روز  جلسه  در  کمیسیون 
ماهه   ۶ گزارش  چهارمین  بندی  جمع 
مطرح  را  مباحثی  برجام  درباره  کمیسیون 
زودی  به  موضوع  این  که  بنا شد  و  کردند 
تعیین تکلیف شود.دهمین گزارش سه ماهه 
اجرای  درخصوص  خارجه  امور  وزارت 
برجام ۲۶ تیر ۱۳۹7 تقدیم کمیسیون امنیت 
شورای  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی 

اسالمی شد.

خبرخبر

ثبت  پرونده  در خصوص  قوه قضائیه  سخنگوی 
سفارش خودرو، گفت: تاکنون پنج نفر از مدیر 
و احیانا همکاران فعلی و چند ماه قبل وزارت 
صنعت ، معدن و تجارت دستگیر شدند که چهار 

نفر در بازداشت هستند.
مهر، حجت االسالم  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
والمسلمین غالمحسین محسنی اژه ای در حاشیه 
جلسه مسئوالن عالی قضایی  درباره پرونده های 
اخیر سکه ، ارز و خودرو اظهار کرد: قرار شد در 
این دسته از پرونده ها معاون اول قوه قضاییه با 
همکاری دادستان کل کشور به موضوع رسیدگی، 
هماهنگی و همکاری کنند.این مقام مسئول در 
دستگاه قضایی گفت: در این پرونده ها نشستی 
و  پرونده  به  کننده  رسیدگی  قضات  حضور  با 
همچنین دادستان تهران و ضابطان و خود بنده 
برگزار و ضمن هدایت مسایل و نظارت بر آنها، 
تسهیالتی داده شد.به گفته سخنگوی قوه قضائیه 
در خصوص پرونده ثبت سفارش به ویژه خودرو 
تاکنون پنج نفر از مدیر و احیانا همکاران فعلی 
و چند ماه قبل وزارت صنعت ، معدن و تجارت 
دستگیر شدند که چهار نفر در بازداشت هستند.

محسنی اژه ای گفت : یکی از دستگیر شدگان 
مدیرکل سازمان توسعه تجارت و دیگری معاون 
وی است و یک نفر هم طراح این سامانه است که 
اخیراً منفصل شده بود که وی نیز بازداشت شده و 
فرد چهارم نیز خانمی است که تا دو سه ماه پیش 
یعنی همزمان با ثبت این سفارش ها همکاری 
و مسئولیت داشته است.سخنگوی قوه قضاییه 
افزود: به دادستانها گفته شد روند رسیدگی را 

تسریع کنند و هیچ گونه اغماضی در خصوص 
فردی که مورد اتهام قرار گرفته است و در هر 
موقعیتی که باشد ، نکنند. همچنین دادستان 
تهران و دادستان کل کشور در این خصوص نامه 
هایی به وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشته 
بودند و دادستان کل کشور نیز نامه ای به بانک 
مرکزی نوشته بود که هرچه زودتر در خصوص 
ثبت سفارش ها لیست آنها را برای ما بفرستید و 
روز پنجشنبه بانک مرکزی آن را برای دادستان 
تهران و کل کشور فرستاد که دیروز دادستان کل 
کشور گفت سی دی آن فرستاده شده است و 
بررسی می کنیم ، البته نواقص زیادی دارد که 
از بانک مرکزی می خواهیم برطرف کند.محسنی 
اژه ای گفت: ما عالوه بر وزارت صنعت و معدن که 
نامه نوشتیم و پاسخ داده شده و توسط دادستان ها 
در حال بررسی است به وزارت امور اقتصادی و 

دارایی نیز نامه ای نوشتیم که هنوز جواب ندادند 
و امیدوارم جواب بدهند. با توجه به پاسخ هایی که 
تا کنون دریافت کردیم، افرادی تحجت تعقیب 
تعدادی  البته  شدند؛  دستگیر  و  گرفتند  قرار 
قرار  و مورد تحقیق  احضار  نیز  واردکننده ها  از 
گرفتند.وی ادامه داد: در مورد کاالها نیز موضوع 
در حال بررسی است و گزارش های آن تازه به 
دست ما رسیده که بررسی ها صورت می گیرد تا 
مشخص شود آیا در آنجا نیز این موضوع اولویت 
تقاضا  که  و شرکت هایی  یا خیر؟  است  داشته 
کردند و ارز به آن ها تعلق گرفته است در آنجا نیز 
تخلف شده است یا خیر؟ که البته نامه آن تازه 
به دست ما رسیده و در حال بررسی است.معاون 
اول قوه قضائیه بیان کرد: در خصوص کنترل بازار 
بانک  و  گرفته  صورت  اقداماتی  سری  یک  نیز 
از طریق صراف ها و عوامل غیر صراف  مرکزی 

اقداماتی را انجام داده است. بانک مرکزی برای 
کنترل بازار ارز از دو طریق صراف ها اعم از بانکی 
و غیر بانکی و همچنین افراد و عوامل همکار خود 
استفاده می کند. البته در اینجا اجماالً مشخص 
شده است که بخشی از این ارزی که برای کنترل 
بازار داده شده، نه تنها تاثیر نداشته بلکه قضیه را 
عکس کرده است.وی گفت: چون همین عوامل 
بجای اینکه ارز را به قیمت بازار تا بازار کنترل 
شود، اتفاقا آمدند برعکس عمل کردند و این ارز 
را همین عوامل مرتبط با بانک مرکزی بودند که 
بیش از قیمت بازار آن هم با یک تفاوت فاحش 
فروختند؛ بنابراین وقتی قیمت را باالتر از بازار 
دادند قیمت ها بالفاصله افزایش پیدا کرده است.

در اینجا نیز بجای اینکه از افراد مورد اعتماد و 
صرافی ها استفاده شود، از صرافی های معدود و 
از  استفاده شده است که ممکن است  محدود 
رانت افراد استفاده کرده باشند و مشکالتی پیش 
آمده که موضوع در حال بررسی و در ابتدای کار 
است.معاون اول قوه قضائیه گفت: در خصوص 
دالالن ارزی و افرادی که دستگیر شده اند برخی 
بازداشت هستند و برخی نیز با قرار آزاد شدند اما 
تعدادی در پنج شش روز اخیر بازداشت شدند 
که در بازداشت هستند و پرونده آن ها در حال 
بررسی است که آیا این ارزی که بانک مرکزی 
داده به دست مصرف کننده رسیده است یا با 

واسطه و دالل ها به خارج از کشور رفته است؟
که  دارد  وجود  نشانه هایی  و  عوامل  افزود:  وی 
حتما بخشی از این ها به صورت غیر قانونی از 

کشور خارج شده است.

سخنگوی قوه قضائیه خبر داد:

بازداشت۵مدیر وزارت صنعت در پرونده ثبت سفارش خودرو

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 تاریخ6 /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 97/6/3 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.
6-تاریخ بازگشایی پیشنهادها: ساعت 11 تاریخ 97/6/3 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 01021643۵7002 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 07633۵12344 
امور تدارکات تماس حاصل نمایند.

شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان

ردیف

1

2

3

4

۵

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(

3982۵۵۵68

4۵1704370

4۵7۵۵1900

2۵۵198۵10

303748۵71

شماره مناقصه

97-43

97-44

97-4۵

97-46

97-47

شرکت توزیع نیروی برق 
هرمزگان

 نوبت دوم

آگهی حصروراثت
پدرغالمرضابشناسنامه۱۹۹۰۱۲۴7۰۴صادره  نام  استاره  نجف  میثم  آقای 
وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  درخواستی  ازدزفول 
دزفول  بشناسنامه5۱۹۰۶صادره  خانی  یوسف  طاهره  که۹7۰۱7۶مرحوم  داده 
۱-متقاضی  عبارتنداز  اش  ورثه  فوت  دائمی  اقامتگاه  درتاریخ۹7/۲/5دردزفول 
اهواز۳-عبدالرضانجف  بشناسنامه87۰صادره  استاره  نجف  باال۲-عبدالرحیم 
بشناسنامه۳۹۴صادره  استاره  نجف  دزفول۴-محسن  بشناسنامه۶۳۲صادره  استاره 
متوفیه(۶-مریم نجف  بشناسنامه7صادره دزفول)پسران  استاره  دزفول5-داودنجف 
بشناسنامه۳۳۳۱صادره  استاره  نجف  دزفول7-ندا  بشناسنامه۶۴88۰صادره  استاره 
دزفول)دختران متوفیه(8-غالمرضانجف استاره بشناسنامه8۰۳ صادره دزفول)زوج 
قانونی  تشریفات  باانجام  اینک  گردید.  ثبت  شعبه  دراین  متوفیه(والغیر.پرونده 
نامه  داردیا وصیت  اعتراض  نمایدتاهرکس  نوبت آگهی می  مراتب مزبوررادریک 
ازمتوفی نزداو باشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی 
ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  بعدازاین  که  به جزسری و رسمی  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.
رئیس شعبه شورای حل اختالف دزفول

آگهی فقدان سند
برابروکالتنامه  بهبهانی  زاده  شهیب  اله  سیف  آقای  وکیل  اصالح  یداله  آقای 
شده  گواهی  استشهاد  برگ  دو  تسلیم  با  8۳ماهشهر  ۹7/۴/۲7-77۳۴۹دفترخانه 
دفترخانه 8۳ماهشهر مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک ۱۱/۴۲۳5واقع 
شهیب  اله  سیف  نام  5۰۴۱به  ثبت  ۲۶۹دفتر۲8ذیل  ده/۱۰اهوازدرصفحه  دربخش 
زاده بهبهانی ثبت وسند مالکیت صادروتسلیم گردیده که به علت جابه جایی مفقود 
گردیده لذا به دستورتبصره یک اصالحی ماده۱۲۰آئین نامه قانون ثبت مراتب جهت 
اطالع عموم یک نوبت آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت ده روزازتاریخ انتشاراین آگهی 
شدن  سپری  از  پس  اینصورت  ودرغیر  دارد  تسلیم  اداره  این  به  خودرا  اعتراض 
مالک صادرخواهد شد          نام  به  المثنی  مالکیت  سند  واخواهی  وعدم  قانونی  مدت 

شماره م الف:۱۶/۳۰۳
رئیس ثبت شهرستان ماهشهر-احمدی

آگهی حصروراثت
ازتهران  بشناسنامه۰۰۱۰۱۰۴585صادره  پدریعقوب  نام  سیس  یعقوبی  بانوالهام 
درخواستی بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که مادرم مرحوم 
شبستردرتاریخ۱۳۹7/۱/۱5درآبادان  صادره  بشناسنامه۳۲۴  باقرپورسیس  تاج  زرین 
فوق  بامشخصات  عبارتنداز۱-متقاضی  اش  ورثه  فوت  غیردائمیش  اقامتگاه 
الذکر۲-رقیه یعقوبی سیس بشناسنامه5۰۲7کرج۳-فیروزه یعقوبی سیس بشناسنامه 
۱۱۲۱۲تهران۴-بهاره یعقوبی سیس بشناسنامه۳۰8۲۰اسالم شهر)دختران متوفی(5-
سیس  یعقوبی  بشناسنامه۲۱7۹۹کرج)پسرمتوفی(۶-یعقوب  سیس  یعقوبی  مهدی 
باانجام  اینک  ندارد.  دیگری  ۳75۰شبستر)همسرمتوفی(والغیر.ورثه  بشناسنامه 
اعتراض  نمایدتاهرکس  می  آگهی  نوبت  رادریک  مزبور  مراتب  قانونی  تشریفات 
داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 
تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ 

ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.    شماره م الف)۹/۳8۶(
رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف خرمشهر-سید محمد محمدی

برگ اجرائیه
محل  اکبری-نشانی  خانوادگی:محمدرضا  نام  و  له:نام  محکوم  مشخصات 
-نام  علیه  محکوم  حافظ۳۱غربی-مشخصات  نیرو-خیابان  اقامت:شوشتر-کوی 
به:به  شوشتری-محکوم  لرکی۳-علی  احمدی۲-آیدین  خانوادگی:۱-علی  نام  و 
شعبه  اختالف  حل  شورای  ۹7/۲/۱۱قاضی  ۴۰/۹7مورخ  شماره  دادنامه  موجب 
۴مجتمع شماره یک محکوم علیه ۱-علی احمدی۲-آیدین لرکی۳-علی شوشتری 
زاده محکوم به پرداخت مبلغ هفتاد وهشت میلیون درحق محکوم له محمدرضا 
اکبری ریال )هفت میلیون وهشتصد هزارتومان(بالسویه خواندگان ردیف اول علی 
احمدی وردیف دوم علی شوشتری زاده ویک بیستم ازکل مبلغ خواسته بابت نیم 
ماده ۲۹قانون شوراهای حل اختالف محکوم علیه مکلف  استناد  .به  عشر دولتی 
است پس ازابالغ اجراییه ظرف ده روزمفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد ویا ترتیبی 
طبق  درغیراینصورت  بدهد  رای  ومفاد  تعهد  انجام  ویا  به  پرداخت محکوم  برای 
قانون اجرای احکام مدنی اقدام قانونی ازسوی اجرای احکام شورای حل اختالف 

صورت می پذیرد.شماره م الف:۱5/۱78
قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوشتر

آگهی حصروراثت
ازبهبهان  بشناسنامه5۲7۹۹5۰۳5۱صادره  پدرقاسم  حمودنام  بانوسحردریس 
پدرم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  درخواستی 
درتاریخ۱۳۹5/۱۰/۶در آبادان  صادره  حمودبشناسنامه8۳7  دریس  قاسم  مرحوم 
فوق  بامشخصات  عبارتنداز۱-متقاضی  اش  ورثه  فوت  دائمیش  خرمشهراقامتگاه 
بشناسنامه  متوفی(۳-نعیم  بشناسنامه5۲7۹7۴۴۹۲۱بهبهان)دختران  الذکر۲-سمیه 
متوفی(والغیر.  5۲7۹۹۰5۱8۶بهبهان۴-احمدبشناسنامه۱8۱۰۱7۹۲۹7آبادان)پسران 
اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس 
اعتراض داردیا وصیت نامه از متوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به 
دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین 

تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است. شماره م الف)۹/۳8۴(
رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف خرمشهر-سیدمحمدمحمدی

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز پیکان وانت مدل 8۶ با شماره موتور ۱۱۴8۶۰۲۶۳78 و 

شماره شاسی ۳۱۶۲۶۲۶۳ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 پروانه اشتغال به کار مهندسی بنام مهندس علی اخضری با شماره شناسنامه ۹5۴ 
متولد ۱۳۴7 با شماره پروانه اشتغال ۰۰۰۱۱-5۱۰-۱۲ با شماره عضویت ۰۲۳۱۰-

۱-5-۱۲ مفقود گردیده و ار درجه اعتبار ساقط می باشد
ابالغ وقت بابل 

 دادرسی نطر  به اینکه خواهان آقای محمد ابوالقاسم زاده و با وکالت آقای محمد تقی محمدی فرزند 
بشیر دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت فاطمه محمدی در این شعبه تسلیم نموده که پس از 
انجام مقدمات قانونی به کالسه7.۳7۳.۹7  ثبت و برای.  مورخه ۹7.۶.7ساعت ۹:۳۰ صبح تعیین وقت 
گردیده است لذا به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و تقاضای خان به استناد ماده 7۳ قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و به خوانده ابالغ می گردد 
که در وقت رسیدگی در شعبه هفتم حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم 
آن به دفتر شعبه هفتم مراجعه نماید در غیر اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب 

 مدیر دفتر شعبه ۷ شورای حل اختالف شهرستان بابلو اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد

اصالحیه 
ابالغ وقت رسیدگی به مجهول المکان محمد اهنگر از شعبه 8 شورای حل اختالف 
بابل با شماره کالسه 8.۶۳.۹7 که وقت رسیدگی ان مورخه ۹7.5.7 ساعت ۹:۳۰. 
این شماره  در  که  بود  نشده  نوشته  قبلی وقت رسیدگی.  در شماره  که  باشد  می 

اصالح میگردد

ابالغ وقت
 دادرسی نظر به اینکه خواهان آقای محمد ابوالقاسم زاده و با وکالت آقای محمد تقی محمدی فرزند 
بشیر دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت فریده محمدی در این شعبه تسلیم نموده که پس 
از انجام مقدمات قانونی به کالسه 7.۳7۲.۹7 ثبت و برای مورخ ۹7.۶.7ساعت ۹:۳۰ صبح تعیین وقت 
گردیده است لذا به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و تقاضای خواهان  به استناد ماده 7۳ قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و به خوانده ابالغ می گردد 
که در وقت رسیدگی در شعبه هفتم حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم 
آن به دفتر شعبه هفتم مراجعه نماید در غیر اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب 

 مدیر دفتر شعبه ۷ شورای حل اختالف شهرستان بابلو اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد

 مفقودی
و   7۲ ایران  ۲۹۲ ص۹۶  پالک  شماره  با   ۹۶ مدل   ۲۰7 پژو  سواری  سبز  برگ   
 NAAR۰۳FEXHJ۱58758 شاسی.  شماره  و   ۱7۹B۰۰۰7۰۳5 موتور  شماره 

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

ادامه از صفحه 1
عراقچی افزود: این بسته در حوزه های مختلف نفت و گاز، بیمه و 
بانکی و همه مواردی را که خواسته های ایران از برجام است، شامل 
می شود که ما کماکان منتظر این هستیم تا راه حل های عملیاتی برای 
اجرای این تعهدات به ما داده شود و این موضوع هنوز در حال 
مذاکره است.وی درباره مهلت اروپا برای ارائه پیشنهادات عملی خود 
به ایران، تصریح کرد: مهلتی که وجود دارد همان تاریخ ۱5 مرداد 
است که شروع بخش اول تحریم های آمریکا علیه ایران خواهد بود که 
طبیعتا تا قبل از تاریخ مذکور باید به مکانیزم های عملی رسیده باشیم تا 
خواسته های ایران تامین شود.معاون وزیر امور خارجه ایران افزود: در 
۱5 مرداد همه تحریم ها برنمی گردد و مهلت بعدی در آبان ماه است 
که ما درسه ماه باقی مانده فرصت کار روی راه حل های عملیاتی 
برای تحریم های بعدی را داریم.عراقچی خاطر نشان کرد: آنچه که 
اکنون وجود دارد تعهدات سیاسی در حوزه های مختلفی است که 
از طرف کشورهای ۱+۴ مطرح شده و در بیانیه نشست وزرای 
خارجی ۱+۴ نیز به صورت آشکار سرفصل های این تعهدات آمده  
است، از همین رو کماکان ما در حال مذاکره و کار روی راه حل های 
عملیاتی و سازوکارهای اجرایی این تعهدات هستیم. به همین دلیل 
مذاکرات کماکان ادامه دارد.وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره 
رویکرد سعودی ها در قبال ایران گفت: عربستان سعودی باید در نوع 
رویکردش به منطقه و نوع ارزیابی اش از سیاست های ایران تجدید 

نظر کند.عراقچی با بیان اینکه منطقه ما از اشتباهات محاسباتی مکرر 
عربستان در منطقه رنج می برد، گفت: همه مصائبی که در یمن، 
بحرین، لبنان، قطر، شورای همکاری خلیج فارس، سوریه، عراق و 
کردستان عراق رخ داده است به دلیل اشتباهات مکرر سعودی هاست.
وی درباره معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه و وظایفش اظهار 
داشت: معاونت اقتصادی وزارت خارجه یک نهاد تازه کار در این 
وزارت خانه است و قرار نیست کار اقتصادی در خارج از کشور 
کند. تمام نهادها و وزارتخانه ها و دستگاه های مسئول هستند که باید 
کار خود را انجام دهند، وزارت امور خارجه  به عنوان هماهنگ 
کننده و سیاست گذار در خصوص سیاست های کالن اقتصادی در 
خارج از کشور است و معاونت اقتصادی ما مشغول این طراحی ها 
و  خارجه  وزارت  بین  مکرری  جلسات  و  هماهنگی هاست  و 
دستگاه های اقتصادی برگزار شده، به ویژه در مورد تحریم ها و بازگشت 
تحریم هایی که برجام لغو کرده بود جلسات در حال برگزاری است.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه در رابطه با تحریم نفتی ایران از سوی 
آمریکا گفت: اگر ایران نتواند صادرات نفت داشته باشد طبیعتا اینگونه 
نیست که بنشیند و نگاه کند که بقیه در حال صادرات نفت هستند، اگر 
ما نتوانیم صادرات داشته باشیم دیگران هم نخواهند توانست، گزینه ها، 
اختیارات و انتخابات ایران  زیاد است، اینطور نیست که یک راه حل 
و یک تنگه هرمز وجود داشته باشد.عراقچی با بیان اینکه گزینه های 
متعددی برای مواجهه با اقدام آمریکا علیه ایران وجود دارد، تصریح 

کرد: من امیدوارم  به نقطه ای نرسیم که این بخواهد عملی شود. فکر 
می کنم که جامعه جهانی، متحدین آمریکا به خصوص اروپایی ها، 
چین، روسیه و هند هم خواهان رسیدن به این نقطه نیستند و به 
همین دلیل با ما مذاکره می کنند تا خواسته های ایران تامین شود.وی 
تاکید کرد: اولین خواسته ما فروش نفت ایران و بازگشت پول نفت  
است و مذاکرات با اروپایی ها برای این است که  ما به یک سازوکار 
عملی برای ادامه فروش نفت خود برسیم. جامعه جهانی خواهان 
رسیدن به  آن نقطه نیست  و ما هم خواهان این مسئله نیستیم  ولی 
اینطور نیست که اگر این شرایط به ایران تحمیل شود ایران دست و 
پا  بسته باشد و به تعبیر رییس جمهور بنشیند و فقط نگاه کند، حتما 

اینگونه نخواهد بود.

عراقچی: گزینه های متعددی برای مواجهه با تحریم نفتی داریم

منتظر راه حل های عملیاتی بسته پیشنهادی اروپا هستیم
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 افزایش میزان رضایتمندی مشتریان 
داخلی و خارجی فوالد مبارکه

پایان سال 13۹۶  به عمل آمده در  ارزیابی های  نتایج  بهادری- اصفهان:  
درزمینۀ شاخص ها و معیارهای مورد ارزیابی نشان می دهد میزان رضایتمندی 
مشتریان داخلی و خارجی شرکت فوالد مبارکه نسبت به سال 13۹5 به میزان 
2 درصد افزایش داشته است. مدیر پشتیبانی فروش و بازاریابی فوالد مبارکه 
ضمن تأیید این خبر گفت: ازآن جا که بقای هر سازمانی در گرو وجود مشتریان 
وفادار است، در برنامه ریزی های استراتژیک شرکت فوالد مبارکه منظر مشتریان 
به عنوان یکی از مناظر چهارگانۀ تابلوی استراتژی و اهداف شرکت از جایگاه 
ویژه ای برخوردار است. در این منظر، استراتژی شرکت »رضایتمندی مشتریان« 
تعریف شده است و بر همین اساس، پیشنهاد ارزش فوالد مبارکه برای مشتریان 
بر مبنای ارائۀ محصوالت با کیفیت مطلوب و پایدار، تأمین پایدار و تحویل به 
موقع، توسعۀ سبد محصوالت، ارائۀ محصوالت با قیمت و شرایط پرداخت رقابتی 
و پاسخگویی و ارائۀ راهنمایی های تجاری و فنی تدوین شده است. محمد تاجمیر 
ریاحی درخصوص اهمیت سنجش میزان رضایتمندی مشتریان گفت: به منظور 
سنجش میزان موفقیت شرکت در تحقق این اهداف، واحد پشتیبانی فروش و 
بازاریابی همه ساله اقدام به نظرسنجی سیستمی از مشتریان فعال شرکت می 
کند و نتایج به دست آمده پس از تجزیه و تحلیل به منظور برنامه ریزی و بهبود 
مستمر برای واحدهای مرتبط ارسال می شود. وی با تأکید بر اینکه شرکت فوالد 
مبارکه درزمینۀ فعالیتهای مختلف نیز روند افزایش یا تثبیت رضایت مشتریان 
را داشته است، افزود: میزان رضایتمندی درزمینۀ فعالیت لوله و پروفیل بیش از 
یک درصد، صنایع فلزی دو درصد و سازه های فلزی 3 درصد رشد داشته است و 
این افزایش رضایت مشتریان منجر به وفاداری بیشتر مشتریان خواهد شد. مدیر 
پشتیبانی فروش و بازاریابی فوالد مبارکه از تالش و تعهد تمامی کارکنان شرکت 
فوالد مبارکه به عنوان عاملی اثرگذار در کسب این موفقیت ها یاد و تصریح کرد: 
بیشتر شاخص های تأثیرگذار در رضایت مشتریان روند روبه رشدی داشته است. 
برخی از مهمترین این شاخص ها تحویل به موقع محصوالت و رضایت از کیفیت 
محصوالت است. ریاحی در بخش پایانی سخنان خود تأکید کرد: مهمترین انتظار 
مشتریان، پایداری و حفظ شرایط کیفی محصوالت و خدمات فوالد مبارکه است 
که تحقق این خواستۀ مشتریان و بهبود مستمر آن به یقین با تعهد و تالش 

همیشگی کارکنان شرکت امکانپذیر خواهد بود.

توزیع 28 میلیارد تومان اعتبار برای 300 پروژه در اردبیل

فرماندار اردبیل گفت: در سالجاری 28 میلیارد و ۶00 میلیون تومان کل اعتبار 
شهرستان اردبیل است که برای اجرای 300 پروژه در بین آنها توزیع خواهد 
شد. به گزارش ایسنا، جواد زنجانی در جلسه شورای برنامه ریزی شهرستان 
اردبیل، اظهار کرد: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور در سالجاری و رویکرد 
مردمی نظام جمهوری اسالمی ایران در استفاده از منابع و سرمایه های بخش 
خصوصی در کمک به توانمندی اقتصادی ما نیز در شهرستان اردبیل در 
سالجاری تالش می کنیم تا از این منابع عظیم بهره برداری کاملی را داشته 
باشیم. وی با بیان اینکه در ساختار جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک 
ساختار مردم پایه با اصل قرار دادن جمهوریت در کنار اسالمیت نظام اولویت 
اول توجه به مطالبات مردم و برآورده کردن خواسته های آنهاست، خاطرنشان 
کرد: ما امروز در بستر تحوالت اقتصادی راهی جز رجوع به مردم و استفاده از 
سرمایه های آنها نداریم و قطعا در اعمال اراده حاکمیت اصل و اساس توجه به 

خواسته ها و نیازهای مردم است.

 تحقق زیباسازی منظر شهری
با مشارکت شهروندان

گلستان؛  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
باید  اینکه شهروندان  بیان  با  گلستان  شهردار 
در زیباسازی سیما و منظر شهری با مدیریت 
از  یکی  کرد:  اظهار  کنند،  همکاری  شهری 
واحد  محوریت  با  شهرداری  ذاتی  وظایف 
و  شهری  منظر  و  سیما  آراستن  زیباسازی 
است،  از چهره شهر  نازیبایی ها  و  زوائد  حذف 
شهروندان  مؤثر  مشارکت  بدون  هدف  این  اما 

تحقق نخواهد یافت.
گلستان؛  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
باید  اینکه شهروندان  بیان  با  گلستان  شهردار 
در زیباسازی سیما و منظر شهری با مدیریت 
از  یکی  کرد:  اظهار  کنند،  همکاری  شهری 
واحد  محوریت  با  شهرداری  ذاتی  وظایف 
و  شهری  منظر  و  سیما  آراستن  زیباسازی 
است،  از چهره شهر  نازیبایی ها  و  زوائد  حذف 
شهروندان  مؤثر  مشارکت  بدون  هدف  این  اما 

تحقق نخواهد یافت.
شهر  شهروندان  همه  شک  بدون  افزود:  وی 
باید  اساس،  همین  بر  دارند،  دوست  را  خود 
برای ایجاد آرامش و نشاط شهری به یکدیگر و 

مدیریت شهری کمک  کنند.
زیبایی  به منظور  اینکه  بیان  با  مهندس عرب 
و  کار  محیط  از  را  نظافت  باید  مردم  شهر 
دیده  برای  افزود:  کنند،  آغاز  خود  زندگی 
باید  شهروندان  شهر،  در  بصری  زیبایی  شدن 
به موضوع نمای ساختمان خود اهمیت دهند. 
احداث ساختمان ها با نماهای شکیل و باهویت 
و همچنین اجتناب از نصب و قرار دادن زوائد 
مؤثر  بسیار  زمینه  این  در  و...  تابلوها  از جمله 

است.
دستگاه های  کرد:  تصریح  گلستان  شهردار 
درست،  فرهنگسازی  و  آموزش  با  باید  متولی 
مشارکت مردم را در زیبایی شهری جلب کنند 
و شهروندان نیز باید در امر حفظ محیط زیست 
به  نسبت  و  شوند  مطالبه گر  شهری  زیبایی  و 

این امر توجه ویژه تری داشته باشند.

خبرخبر

فرماندار ویژه شهرستان کرج به همراه سرپرست 
معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار البرز 
و فرمانداران اشتهارد و فردیس، در مراسم معارفه 

بخشدار آسارا حضور پیدا کرد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی فرمانداری 
آیین  در  شفقی  سیروس  کرج،   شهرستان  ویژه 
معارفه بخشدار جدید آسارا که با حضور سرپرست 
استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاونت 
البرز، فرمانداران شهرستان های فردیس و اشتهارد 
محل  در  مسئوالن  دیگر  و  دهیاران  از  جمعی  و 
بخشداری آسارا برگزار شد؛ اظهار داشت: طی ماه 
های اخیر نیز ارتقاء جایگاه فرمانداری کرج و رفع 
قرار داشته است و  نواقص موجود در دستور کار 
امروز با معرفی رسمی بخشداران، حلقه مدیریتی 
مردم  به  تر  مناسب  هر چه  رسانی  برای خدمت 

تکمیل شد. 
جایگاه  ارتقاء  برای  عزم جدی  اینکه  بیان  با  وی 
معرفی  با  افزود:  دارد؛  وجود  کرج  شهرستان 
بخشداران جدید و اجرای برنامه های جدیدی از این 
پس، شاهد تحوالت خوبی در کرج به ویژه  بخش 

مهم آسارا خواهیم بود. 
بعنوان  امروز  که  عزیزی  داد:   ادامه  کرج  فرماندار 
خدمتگزار شما و مردم این بخش مهم و حساس 

در  ای  ارزنده  تجارب  دارای  کنیم،  می  معرفی 
حوزه کاری خود بوده است. وی با اشاره به حضور 
فرمانداران اشتهارد و فردیس در این مراسم افزود: 
و حضور  کار  در  وجدیت  ها  پیگیری  با  امیدوارم 
میدانی در این بخش و توانمندی که بین اعضای 
شوراهای اسالمی و دهیاری ها و مجموعه مدیریت 
شهری آسارا وجود دارد گام های موثر تری  را در 

این بخش شاهد باشیم.
شفقی  با بیان اینکه هم افزایی بین مسئوالن آثار 

ماندگاری از خدمت برای مردم این منطقه را به 
با تالش  همراه خواهد داشت؛ گفت: یقین دارم  
هایی که در این بخش صورت خواهد گرفت به ویژه 
در بحث اشتغال و عمران روستایی شاهد تحوالت 
ثمر بخشی باشیم. فرماندار کرج با اشاره به تاکیدات 
استاندار پر تالش در خصوص تسریع در عملیات گاز 
رسانی مسیرجاده کرج - چالوس، اقدامات و پیگیری 
های انجام شده را تشریح کرد و گفت: طبق تعهدی 
که برای گاز رسانی ایجاد شده  بود، نشست های 

مختلفی  در این رابطه برگزار و گزینه های متعددی 
مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت چهار مسیر از 
مبداء میدان استقالل کرج به کندر، طالقان - گراب 
- گچسر درطرح مطالعاتی مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اعالم اینکه طرح گازرسانی به بخش آسارا 
به جد آغاز شده است افزود: عملیات گازررسانی و 
شبکه گذاری در بخش آسارا و مسیر جاده کرج - 
چالوس از منطقه طالقان طی دو مسیر در محدوده 
روستاهای باال دست و پایین دست سد آغاز خواهد 
شد و به موازات آن اجرای پروژه گاز رسانی از میدان 
استقالل کرج به روستای کندر نیز عملیاتی خواهد 
شد.  شفقی گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده 
در کمیته برنامه ریزی شهرستان، حدود 22 میلیارد 
تومان اعتبار برای بخش آسارا کنار گذاشته است که 

شامل توسعه راه های روستایی خواهد بود. 
وی با بیان اینکه طرح های آبرسانی روستایی نیز 
در تخصیص اعتبارات مورد توجه قرار گرفته است؛ 
افزود: اعتبار خوبی نیز برای راه آزاد بر به عسلک 
پیش بینی شده که در امتداد آن به مسیر طالقان 

منتهی خواهد شد. 
معاون استاندار در بخش دیگری گفت: بزودی بازدید 
از مناطق عشایر بخش آسارا نیز با همراهی استاندار 

محترم انجام خواهد  شد.

با حضور فرماندار کرج صورت گرفت؛

 پیگیری طرح مطالعاتی گاز رسانی به آسارا

 رشد 3 درصدی تولید شمش 
فوالد خوزستان

همکاری 40 مگاواتی صنایع گیالن جهت کاهش 
بار مصرفی

وحیدی فر-اهواز: فوالد خوزستان طی سه ماه 
نخست سال ۹7 با سه درصد رشد، تولید خود را در 

فصل بهار به یک میلیون تن نزدیکتر کرد.
فوالد  شرکت  تولید  کنترل  و  برنامه ریزی  مدیر 
خوزستان با اعالم این مطلب به خبرنگار ما تصریح 
مربوط  مدت  این  در  تولید  رشد  بیشترین  کرد: 
و  یک  شماره  کارخانه  در  آهن  گندله سنگ  به 
بریکت سازی با 15 درصد و ماشین ریخته گری 

شمش اسلب با 14 درصد رشد بوده است.
غالمرضا طالبی افزود: فوالدگران پرتالش شرکت 
فوالد خوزستان در ادامه کارنامه درخشان تولید و 
عرضه شمش فوالد در سال گذشته، طی سه ماه 
بهار امسال توانستند به تولید ۹7۶هزار و 434 تن 
شمش فوالد دست یابند که نسبت به مدت مشابه 
سال پیش رشدی معادل 3 درصد را نشان می دهد 
و آغازی شایسته برای این فوالدساز بزرگ کشور در 
سال جدید محسوب می شود. طالبی یادآور شد این 
رشد تولید در شرایط دشوار آب و هوایی و با رعایت 

مورد  محدودیت های  و  استاندارد  مصرف  الگوی 
انتظار توزیع برق خوزستان و اهواز در ماه های اخیر 
استان حاصل شده است. وی افزود: در همین مدت 
۶ درصد رشد تولید گندله سنگ آهن و 5 درصد 
رشد تولید شمش بیلت نیز حاصل تالش فوالدگران 
خوزستان در بخش های مواد اولیه و فوالدسازی 
بوده است. به نقل از  مدیر برنامه ریزی و کنترل 
تولید همزمان با این رشد تولید، رشد 43 درصدی 
در سیستم جمع آوری دود فوالدسازی آسمانی 
پاک و آبی در این منطقه به شهروندان هدیه کرده 
و گزارشات زیست محیطی و ایمنی در مدت یاد 
شده نیز بیانگر موفقیت شرکت فوالد خوزستان 
در کاهش آالینده ها و سپری نمودن ماه های بدون 
حادثه شدید در تمامی بخش های این صنعت بوده 
است.غالمرضا طالبی در پایان ابراز امیدواری نمود با 
همین روند مطلوب، تحقق اهداف برنامه ریزی شده 
فوالد خوزستان تا پایان فصل تابستان با تالش و 

همدلی مثال زدنی کارکنان شرکت ادامه یابد.

برق  شرکت  عامل  مدیر  منکویی-رشت: 
منطقه ای گیالن از عقد تفاهم نامه با صنایع 
پیک  مدیریت  برای  گیالن  استان  بزرگ 

تابستان خبر داد.
عامل  مدیر  آبادي«  بلبل  »عظیم  مهندس 
در  گیالن  اي  منطقه  برق  سهامي  شرکت 
این خصوص گفت: مشترکین صنایع سنگین 
شرکت برق منطقه اي گیالن شامل؛ شرکت 
صنایع  گیالن،  فوالد  مجتمع  خزر،  سیمان 
در  خزر  فوالد  مجتمع  سبز،  گیالن  سیمان 
برنامه هاي پاسخگویی بار مشارکت خواهند 

کرد.
وی افزود: چهار مشترک صنایع سنگین استان 
گیالن با امضای تفاهم نامه ای با شرکت برق 
منطقه اي گیالن در راستاي استفاده بهینه از 
انرژی برق و پیک سائی با اجراي  برنامه هاي 
ذخیره عملیاتی وکاهش بار برنامه ریزي شده 
در روزهاي اوج بار تابستان پیش رو و کاهش 

بار مصرفي تا میزان 40 مگاوات از نیاز شبکه، 
همکاري و اعمال مدیریت بار خواهند نمود.

اینکه  بیان  با  آبادي  بلبل  عظیم  مهندس 
بهینه  استفاده  برای  کارها  و  تمامی ساز  از 
از انرژی برق بهره خواهیم برد،گفت: اعمال 
مدیریت بار توسط صنایع بزرگ استان گیالن 
در قالب طرح هاي ذخیره عملیاتی، کاهش یا 
قطع بار برنامه ریزي شده 24 ساعته و کاهش 
بار برنامه ریزي شده در ساعات اوج بار صورت 

گرفت.  

آگهی حصر وراثت}نامحدود{        
 55۶۰۳۴7۳88 شناسنامه  شماره  به  کسعلی  فرزند  یادگار  چراغی  حدیث  خانم/ 
صادره ازدلفان باتقدیم دادخواستی چنین اشعار داشته که شادروان مرحوم امیر علی 
صیادی موسی وند فرزند یعقوب به شماره شناسنامه ۴۲۰۲7۱۳۱۳۶ صادره ازدلفان 
متولد ۱۱/۲۱/ ۱۳۹۶ در تاریخ ۱۳۹7/۰۳/۲۶ در شهرستان چراغ فوت نموده وراث 
حین الفوت وی منحصر است به:                                                                                                                                            
متولد ۱۳۶7   ۱5۲ شناسنامه  به شماره  علی  فرزند  وند  موسی  ۱-یعقوب صیادی 

نسبت با متوفی پدر
۲-حدیث چراغی یادگار فرزند کسعلی به شماره شناسنامه 55۶۰۳۴7۳88 متولد 

۱۳7۴نسبت با متوفی مادر
طبق نامه مالیات بر ارث شماره   --- مورخه - / -/ - ارزش ماترک متوفی بیش از 
سی میلیون ریال است فلذا با انجام تشریفات مقدماتی دادخواست مزبور یک نوبت 
در روزنامه های کثیر النتشار اگهی میشود تاهر شخص حقیقی و حقوقی نسبت به 
موضوع اعتراض داشته  یا وصیت نامه ای از متوفی در دست داردظرف حداکثر یک 
ماه}۳۰{ روز پس از انتشار به شورای شعبه ۴ حقوقی دلفان تقدیم دارد واال مستندا 
به مواد ۳۶۱ و۳۶۲ قانون امور حسبی گواهی حصر وراثت صادر وبه اعتراضات 

خارج ازاین مواعد ترتیب اثر داده نخواهد شد.  م الف ۲۰۳
فرهاد گلمحمدی مسئول شورای حل اختالف شعبه چهارحقوقی شهرسستان دلفان

آگهی مفقودی
سند مالکیت خودروسواری پژو۲۰۶ هاچ بک  ۲۰۶TU۳به رنگ سفید-روعنی به 
NAAP۰۳EE5GJ و  به شماره شاسی 8۱۲۱۰5   شمارانتظامی ۴۶ 785 د۶۲ 
شماره موتور۱۶5A۰۰۴۴۲87   مدل ۱۳۹5  بنام فضیله حیا دخت نام پدر فیروز 

به شماره  کد ملی ۲۶۱۰۲۰8۳۰8 مفقود گردیده که درجه اعتبارساقط می باشد.
گیالن

آگهی وقت رسیدگی 
به  توجه  با  المکان  مجهول  فعال  حسین  فرزند  شاکرمی  امین  آقای  بدینوسیله 
به  است  متهم  دادگاه  این  کیفری   ۲ ۲5۴/۱۰۴/۹7/ک  کالسه  پرونده  محتویات 
مزاحمت ملکی موضوع شکایت محمد بهاروند که نظر به تعیین وقت رسیدگی 
به پرونده اتهامی در تاریخ ۹7/۰۶/۰۳ ساعت ۰8:۳۰ صبح مراتب در اجرای ماده 
۳۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری یک نوبت در جراید کثیر االنتشار آگهی تا نامبرده 
در وقت مقرر در جلسه دادگاه حضور و از اتهام انتسابی خود دفاع نماید بدیهی 
است در صورت عدم حضور نامبرده دادگاه در اجرای ماده ۴۰۶ قانون صدور الذکر 

اتخاذ تصمیم می نماید . 
مدیر دفتر شعبه 104دادگاه کیفری 2 خرم آباد – سعید سهرابی چگنی . 

آگهی حصر وراثت}نامحدود{
آقا/ زلفعلی صیادی موسیوند فرزند خداداد به شماره شناسنامه ۱۶۳ صادره ازنورآباد 
باتقدیم دادخواستی چنین اشعار داشته که شادروان مرحوم سوسن چراغی یادگار 
متولد ۱۲/۰۳/ ۱۳5۲ در  ازدلفان  به شماره شناسنامه ۳۹۶ صادره  فرزند علم شاه 
تاریخ ۱۳۹7/۰۳/۲۶ در شهرستان دلفان فوت نموده وراث حین الفوت وی منحصر 

است به:
متولد ۱۳۴7  شناسنامه ۱۶۳  به شماره  فرزند خداداد  موسیوند  ۱-زلفعلی صیادی 

نسبت با متوفی همسر
۲-محمد صیادی موسیوند فرزند زلفعلی به شماره شناسنامه ۴۲۰۰۲8۰5۰7 متولد 

۱۳7۳نسبت با متوفی فرزند
۳-کلثوم صیادی موسیوند فرزند زلفعلی به شماره شناسنامه ۴۲۰۰5۳۹۳۲۲ متولد 

۱۳8۰نسبت با متوفی فرزند
۴-فائزه صیادی موسیوند فرزند زلفعلی به شماره شناسنامه ۴۲۰۰۳۹۲۹۰۹ متولد 

۱۳75 نسبت با متوفی فرزند
5-احمد صیادی موسیوند فرزند زلفعلی به شماره شناسنامه ۴۲۰۰۶۹۱87۶ متولد 

۱۳۴۴ نسبت با متوفی فرزند
شناسنامه ۴۲۰۰75۶۲۴۲  به شماره  زلفعلی  فرزند  موسیوند  ۶-امیرحسین صیادی 

متولد ۱۳87 نسبت با متوفی فرزند
7-احترام دکاهتی فرزند پاپی حسین به شماره شناسنامه ۲75متولد ۱۳۳۳ نسبت 

با متوفی مادر
طبق نامه مالیات بر ارث شماره   --- مورخه - / -/ - ارزش ماترک متوفی بیش از 
سی میلیون ریال است فلذا با انجام تشریفات مقدماتی دادخواست مزبور یک نوبت 
در روزنامه های کثیر النتشار اگهی میشود تاهر شخص حقیقی و حقوقی نسبت به 
موضوع اعتراض داشته  یا وصیت نامه ای از متوفی در دست داردظرف حداکثر یک 
ماه}۳۰{ روز پس از انتشار به شورای شعبه ۴ حقوقی دلفان تقدیم دارد واال مستندا 
به مواد ۳۶۱ و۳۶۲ قانون امور حسبی گواهی حصر وراثت صادر وبه اعتراضات 

خارج ازاین مواعد ترتیب اثر داده نخواهد شد . م الف ۲۰۶
فرهاد گلمحمدی مسئول شورای حل اختالف شعبه چهارحقوقی شهرستان دلفان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
دادخواست وضمائم به آقای /خانم لیال سرشار

/خانم  آقای  خوانده  ظرفیت  به  دادخواستی  جمشیدی   علی  آقای/خانم  خواهان 
لیال سر شار به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک - الزام به اخذ پایان کار 
 ۹7۰۹۹8۳۰۳۰7۰۰۳۰۰ کالسه  پرونده  شماره  وبه  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح 
مورخ  رسیدگی  وقت  و  ثبت  فردیس  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۲ شعبه 
ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  که  تعیین   ۱۰:۰۰ ساعت   ۱۳۹7/۰7/۱
ودرخواست  بودن خوانده  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آئین  7۳قانون 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی 
کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.م/الف ۱۹7۲
منشی دادگاه شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فردیس- میرزایی

آگهی ابالغ اجرائیه 
شماره۱۲۳/۹7اجرائیه شورا

بگدلی  ابراهیم  علیه  شورامحکوم  شماره۱۳۲/۹7اجرایی  اجرائیه  موجب  به 
فرزندحسین به آدرس مجهول المکان محکوم است به حضوردریکی ازدفاتراسنادی 
جهت تنظیم سندرسمی نسبت به وسیله نقلیه به شماره پالک۲۳۱ن88/۶۹وتعویض 
پالک خودرودرحق حمیدمالیی علی هذانظربه اینکه محکوم علیه مجهول المکان 
می باشدودرموردی که ابالغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده7۳آیین دادرسی مدنی 
دادگاه  خودرابه  اقامت  محل  علیه  محکوم  ازصدوراجرائیه  وتاقبل  آمده  عمل  به 
مقرردرمادتین۱۱8و۱۱۹آگهی  ترتیب  به  نوبت  یک  باشدمفاداجرائیه  نکرده  اعالم 
می گرددوده روزپس ازآن به موقع اجرای گذاشته می شودودراین صورت برای 
عملیات اجرائی ابالغ یااخطاردیگری به محکوم علیه الزم نیست مگراینکه محکوم 
علیه محل اقامت خودراکتبابه قسمت اجرااطالع دهد.       شماره م.الف)۱۲/۲۱۳(

حسن رئیسی زاده-قاضی اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
استان  دانشگاهی  جهاد  دانشجویی۹۴۱۱5۳78،ازدانشگاه  عظیما،شماره  رویا   
مدرک  این  و  گردیده  مفقود  پیوسته  نا  کارشناسی  به  کاردانی  خوزستان-مدرک 

شهرستان دزفولدانشجویی فاقد اعتبار است.

آگهی مفقودی
پروانه تاسیس آزمایشگاه دکتررشیدیان واقع درخیابان آفرینش تقاطع طالقانی باشماره 
پروانه ۹5/۱۲/۱5۱۰مفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد. نوبت اول:۱۳۹7/5/۲-

شهرستان دزفولنوبت دوم:۱۳۹7/5/۴-نوبت سوم:۱۳۹7/5/۶

آگهی حصروراثت
بانوامل مطورنام پدرعبدالعظیم بشناسنامه۹5صادره ازخرمشهردرخواستی بخواسته 
عبدالعظیم  مرحوم  پدرم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی 
۱۳8۹/۲/۳۰درخرمشهراقامتگاه  خرمشهردرتاریخ  مطوربشناسنامه۳صادره 
الذکر  فوق  بامشخصات  عبارتنداز۱-متقاضی  اش  ورثه  فوت  دائمیش 
بشناسنامه57۰5رامهرمز۴- بشناسنامه۱5۰۲خرمشهر۳-سمیره  ۲-انیسه 
بشناسنامه۱۶5ماهشهر)دختران  خرمشهر5-امیره  بشناسنامه۳۱۴  کاظمیه 
بشناسنامه۹۶خرمشهر8- متوفی(۶-ناصربشناسنامه۱۱۶۴رامهرمز7-منصور 
بشناسنامه  حمیداوی  متوفی(۹-حمیده  بهزادبشناسنامه۶5۲خرمشهر)پسران 
مطوربشناسنامه585۹۴۹5۶۲5اروندکنار ۲۳۰۹خرمشهر)همسرمتوفی(۱۰-جمیله 
نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  اینک  غیر.  )مادرمتوفی(وال 
نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  وصیت  داردیا  اعتراض  نمایدتاهرکس  می  آگهی 
نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به 
جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است. شماره م 

الف)۹/۳78(
رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف خرمشهر-سیدمحمدمحمدی

آگهی اجرائیه
حل  ۲شورای  ازشعبه  ۹7/۳/۲۱صادره  مورخ  دادنامه۲۲۶/۲/۹7احکام  موجب  به 
انتقال  به  محکوم  عبود  فرزند  رضائی  ولید  آقای  علیه  محکوم  باغملک  اختالف 
سندخودروپراید۱۱۱مدل ۱۳۹۰به شماره انتظامی 8۴ب7۶۱ ایران ۲۴درحق محکوم 
له/رضا سروستانی وهمچنین نیم عشردولتی درحق صندوق دولت لذا محکوم علیه 
مذکورازتاریخ ابالغ ظرف ۱۰روز ازتاریخ نشرآگهی ملزم ومکلف به اجرای مفاد 
قانون اجرای احکام مدنی ازسوی اجرای  باشد درغیراینصورت طبق  اجرائی می 

احکام حقوقی شورا حل اختالف اقدام خواهد شد.شماره م الف:7/۹7/۱۴5
قاضی شورا حل اختالف باغملک -اباذردلیری
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ضرب االجل ۱0 روزه کمیسیون حقوقی به وزارت 
صنعت برای انتشار لیست ارزبگیران

از ضرب االجل ۱۰ روزه  یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 
کمیسیون حقوقی مجلس به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انتشار 

لیست ارزبگیران خبرداد.
جلیل رحیمی جهان آبادی با بیان این  خبر اظهار داشت: در جلسه روز یکشنبه 
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با حضور معاون وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و خداییان؛ معاون حقوقی قوه قضاییه، وضعیت ۱5 هزار خودرویی 
که ثبت سفارش شده و شرکت هایی که ارز باالیی دریافت کرده اند اما فعالیت 
آنها مرتبط نبوده بررسی  و سواالت و ابهامات نمایندگان پیرامون این مسائل 
مطرح شد. در پایان کمیسیون قضایی یک مهلت ۱۰ روزه به وزارت صنعت، 
معدن و تجارت داد تا در خصوص این مسائل یک گزارش کتبی به کمیسیون 
حقوقی و قضایی ارائه دهد تا ما این گزارش را به صحن مجلس شورای 

اسالمی گزارش دهیم.
وی افزود: ما این فرصت ۱۰ روزه را در نظر گرفتیم، اما اگر این گزارش ارایه 
نشود ما از اختیارات قانونی خود استفاده می کنیم و از وزرای مربوطه سوال 
مطرح خواهیم کرد و موضوع را به صحن مجلس شورای اسالمی می کشانیم.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی ضمن ابراز 
نگرانی نسبت به ناکارآمدی برخی مسئولین در این خصوص گفت: مجلس 
شورای اسالمی و قوه قضاییه باید این مسائل را با جدیت پیگیری کند. هیچ 
آسیبی و هیچ خطری برای نظام باالتر از این نیست که مردم احساس کنند که 
سیستم سیاسی حاکم و مجموعه مدیران دیگر دلسوز آنها نیستند و هیچ تالشی 
برای مقابله با فساد، مقابله با ناکارآمدی و مقابله با کسانی که از بیت المال 
سوء استفاده می کنند انجام نخواهند داد و قصد مبارزه ندارند. این موضوع 

بدترین حالت ممکن برای یک کشور و یک نظام سیاسی است.
رحیمی جهان آبادی با تاکید بر این که »تمام ارکان نظام باید بسیج شوند و از 
حیثیت نظام دفاع کنند« گفت: البته اینگونه نیست که همه مسئولین ما دچار 
مشکل باشند عده ای قلیل با این سوء استفاده ها و با این رفتارها زحمات 
شبانه روزی بخش وسیعی از مسئولین را که در این شرایط بین المللی و داخلی 
با هزار زحمت کشور را اداره می کنند به هدر می دهند و فضایی را ایجاد 
می کنند که مردم فکر کنند نمایندگان مجلس شورای اسالمی، قوه قضاییه و 

دولت به فکر آنها نیست.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی در پایان تصریح 
کرد: واقعیت امر این است که همه دستگاه ها تالش می کنند که بتوانند گره ای 
از کار مردم باز کنند و بتوانند نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را با حداکثر 

توان در خدمت مردم قرار دهند.

ایران خرداد ماه ۱۱30 بار لرزیده است 

بر اساس آمار ماهیانه ای که مرکز لرزه نگاری ایران منتشر می کند، در خردادماه، 
ایران مجموعاً ۱۱۳۰ بار به لرزه درآمده که قوی ترین زمین لرزه خرداد نیز با 

قدرت 5 ریشتر مربوط به استان کرمان و حوالی »راور« است.
به گزارش زمان به نقل از فارس، روز گذشته دو زلزله با قدرت 5.7 و 5.۹ 
ریشتر استان های هرمزگان و کرمانشاه را متاثر از خود کرد و در این بین 
کرمانشاه با بیش از 5۰ پس لرزه که ۹ بار آن قدرتی بیش از ۳ ریشتر داشته اند، 

رکورددار بوده است.
بنابر آمار مرکز لرزه نگاری ایران، روز گذشته سه استان کرمانشاه، کرمان 
و هرمزگان از ساعت ۲۲ شب گذشته تا ۹ صبح دیروز، ۴۱ بار لرزیده اند 
که نشان از تمرکز زمین لرزه ها در این سه استان است. تمرکز زمین لرزه ها 
نشان دهنده کانونی بودن زلزله در این استان ها است  و باید مسئوالن امر 
در خصوص مدیریت بحران این استان ها در خصوص وقوع زمین لرزه های 
قوی تر برنامه ریزی دقیق تری داشته باشند تا سردرگمی و هرج مرج امداد 

رسانی که در زمین لرزه سال گذشته کرمانشاه شاهد آن بودیم، تکرار نشود.
بر اساس آمار ماهیانه ای که مرکز لرزه نگاری ایران منتشر می کند، در خردادماه، 
ایران مجموعاً ۱۱۳۰ بار به لرزه در آمده که قوی ترین زمین لرزه ماه پیش نیز با 

قدرت 5.۰ ریشتر مربوط به استان کرمان و حوالی »راور« است.
بنابر این گزارش شبکه های لرزه نگاری مرکز لرزه نگاری کشوری در خرداد ماه 
۱۳۹7، تعداد نزدیک به ۱۱۳۰ زمین لرزه رخ داده در ایران و نواحی مرزی را 
ثبت و تعیین محل کرده اند. نمودار فراوانی زمین لرزه ها براساس بزرگی و 

»رو مرکز« زمین لرزه های ثبت شده در شکل های زیر نمایش داده شده است.
در این ماه تعداد ۱7 زمین لرزه با بزرگی بیش از ۴.۰ در داخل کشور توسط 
مرکز لرزه نگاری کشوری به ثبت رسیده است. بزرگ ترین زمین لرزه در داخل 
کشور در تاریخ ۲۳/۰۳/۱۳۹7 با بزرگی5.۰ حوالی راور واقع در استان کرمان، 

رخ داده است.
بنابر گزارش این مرکز، پراکندگی زمین لرزه های ایران نیز طبق نقشه رومرکز 
بدین شکل است. طبق اطالعات منتشره، بیشترین زمین لرزه هایی که در ایران 
به وقوع پیوسته است، قدرتی بین ۴.۰ تا 5.۰ ریشتر داشته اند که در نقشه زیر 

با دایره های آبی رنگ مشخص شده اند.

 صادرات نانوداروی درمان سرطان
 به ترکیه و سوریه

یک شرکت دانش بنیان ایرانی موفق به تولید نانوداروی درمان سرطان شده که 
این نانودارو را به کشورهای ترکیه و سوریه صادر کرده است.

به گزارش زمان به نقل از مهر، دکتر نوید گودرزی- مدیر عامل یک شرکت 
دانش بنیان تولید کننده دارو اظهار کرد: در این شرکت موفق شدیم داروی 
درمان سرطان را که تاکنون جزء اقالم وارداتی کشور محسوب می شده را 

به تولید برسانیم.
وی با بیان اینکه »پاکلی تاکسل« دارویی است که آن را با فناوری نانو برای 
درمان سرطان به تولید رسانده ایم، گفت: کار تحقیق و توسعه این دارو 5 سال 
طول کشیده است.مدیر این شرکت دانش بنیان با اشاره به انواع سرطان هایی 
که با این دارو درمان می شوند، گفت: از این دارو می توان برای درمان سرطان 

های پانکراس، لوزالمعده، پستان، ریه، معده و تخمدان بهره برد.
وی خاطر نشان کرد: این دارو بر پایه تکنولوژی موسوم به نانوذرات پیوند 
به آلبومین توسعه یافته است.عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
گفت: فرموالسیون و تهیه نانوداروها در قالب نانوذرات آلبومین کمک می کند 
تا نیازی به استفاده از مواد جانبی ناسازگار با بدن که منجر به بروز بخشی از 
عوارض جانبی داروها می شوند، نباشد.گودرزی با اشاره به تدوین اهداف 
مرکز تحقیقات نانوفناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران مطابق برنامه راهبردی 
پنج ساله گفت: انجام تحقیقات پایه و کاربردی در زمینه نانوفناوری در پزشکی 
براساس نیاز کشور و نیازهای جامعه پزشکی، فراهم کردن زیرساخت سخت 
افزاری و نرم افزاری در جهت تولید محصوالت نانوفناوری در پزشکی بخشی 
از این برنامه ها است. وی یادآور شد: تاسیس شرکت های دانش بنیان با محور 
دانش تخصصی توسعه یافته از اهداف مرکز است که تولید دارو شامل این 

هدف می شود.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به صادرات داروی 
درمانی سرطان این شرکت دانش بنیان افزود: ما موفق شدیم این داروی درمانی 

سرطان را به کشورهای ترکیه و سوریه صادر کنیم.
گودرزی با اشاره به مزیت این دارو نسبت به نمونه های خارجی گفت: قیمت 
این دارو بسیار باالست و جز اقالم وارداتی ما محسوب می شود و از امریکا 

وارد کشور می شد.

حذف »فوق العاده ویژه« از پاداش 
پایان خدمت بازنشستگان 

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش 
و پرورش توضیحاتی درباره مصوبه اخیر دولت 
پایان  پاداش  از  شغل  فوق العاده  بر حذف  مبنی 
خدمت بازنشستگان ارائه کرد و گفت: این مصوبه 

از امسال اجرا می شود.
علی الهیار ترکمن درباره علت حذف فوق العاده 
ویژه از پاداش پایان خدمت بازنشستگان فرهنگی 
اظهار کرد: حذف فوق العاده ویژه از پاداش پایان 
خدمت جزو مصوبات دیوان محاسبات است که 

دولت به همه دستگاه ها ابالغ کرده است.
و  است  شاغل  که شخص  زمانی  تا  افزود:  وی 
حقوق دریافت می کند فوق العاده را در حقوقش 
را دارد. اما پس از فراغت از شغل از حالت مستمر 
خدمت  پایان  پاداش  محاسبه  در  و  شده  خارج 

لحاظ نمی شود.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش 
و پرورش درباره زمان اجرای این مصوبه گفت: 
این مصوبه عطف به ماسبق نمی شود و از امسال به 
اجرا در می آید. تاریخ اجرا را هنوز به طور قطعی 
اعالم نکردند و ممکن است نیمه دوم سال باشد.

الهیار در پاسخ به اینکه با حذف فوق العاده ویژه 
چه میزان از دریافتی پاداش پایان خدمت فرهنگیان 
به  بستگی  گفت:  کاسته خواهد شد؟  بازنشسته 
درصدی دارد که به دستگاه ها ابالغ شده است. 
تا 5۰ درصد در  از حدود ۲5 درصد  فوق العاده 
دستگاه های اجرایی متفاوت است و در آموزش 
و پرورش ۳۲ درصد است. این درصد در فرمولی 

قرار گرفته و محاسبه می شود.

اطالعات »فرزندان غیرشاغل 
بازنشستگان« ثبت می شود 

از  کشوری  بازنشستگی  صندوق  سخنگوی 
راه اندازی سامانه بانک ثبت اطالعات تخصصی 
فرزندان غیرشاغل بازنشستگان تحت پوشش این 
این  داد و گفت:  پایش خبر  صندوق در سایت 
بانک صرفا برای جمع آوری اطالعات فرزندان 

متخصص و غیرشاغل بازنشسته است.
به گزارش زمان به نقل از اداره کل روابط عمومی 
و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، 
محمدرضا افشار اظهار کرد: یکی از برنامه هایی که 
صندوق بازنشستگی کشوری با تاکید مدیرعامل 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  حمایت  با  و  صندوق 
اجتماعی اجرایی خواهد کرد، راه اندازی تعاونی 
و  کارآفرینی  ایجاد  هدف  با  منظوره  چند  های 
اشتغال زایی برای فرزندان متخصص بازنشستگان 

تحت پوشش است.
بانک  سامانه  اندازی  راه  اینکه  بیان  با  افشار 
غیرشاغل  متخصص  فرزندان  اطالعات  ثبت 
آزمایشی  صورت  به  است  مدتی  بازنشستگان 
اندازی تعاونی  آغاز شده است، گفت: برای راه 
اشتغال  بستر  کردن  فراهم  و  منظوره  چند  های 
فرزندان بازنشسته، بازنشستگان کشوری می توانند 
از طریق این سامانه، اطالعات مربوط به فرزندان 
داد:  ادامه  وی  کنند.  ثبت  را  خود  کار  جویای 
بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی 
با مراجعه به »سایت پایش«  کشوری می توانند 
ir/fa/.http://www.payesh85۲۳ به نشانی
jobseeker فرم مربوط به اطالعات فرزندان 

جویای کار خود را ثبت کنند.
وی یادآور شد: بانک اطالعات تخصصی فرزندان 
بازنشستگان کشوری در مرحله اول صرفا به منظور 
جمع آوری اطالعات مربوط به سوابق تحصیلی، 
شغلی و علمی فرزندان بازنشستگان تحت پوشش 
ایجاد شده است تا در زمان مورد نیاز، با در نظر 
گرفتن تخصص ها، دانش و مهارتهای افراد و با 
کشوری،  بازنشستگان  فرزندان  اشتغال  اولویت 
بتوان از داده های موجود در این بانِک اطالعاتی، 

استفاده کرد.

مازاد محصوالت کشاورزی داریم

مازاد  گفت:  کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون 
باید  که  داریم  کشاورزی  حوزه  در  محصول 
بخش خصوصی به صنایع تبدیلی و بسته بندی 

و صادرات این بخش ورود کند.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، طهماسبی در 
و  نگهداری  سیستم های کشت،  ارتقای  جلسه 
اتاق  در  که  کشاورزی  محصوالت  صادرات 
بازرگانی لرستان برگزار شد، اظهار کرد: بحث 
زنجیره تولید در کشاورزی بسیار با اهمیت است 
و وجود سردخانه و صنایع تبدیلی نیز در لرستان 

ضروری است.
وی اضافه کرد: طرح ارتقای سیستم های کشت، 
نگهداری، بسته بندی، صادرات میوه و سبزیجات 
و  خوزستان  کردستان،  لرستان،  استان های  در 
فارس نیاز به تسهیالت دارد و البته کار مهم و 

مفیدی برای این استان هاست.
طهماسبی اضافه کرد: بخش خصوصی باید به 
بدون حضور بخش  کند، چون  کار ورود  این 
خصوصی این پروژه با شکست روبرو می شود.

اینکه  با اشاره به  معاون وزیر جهاد کشاورزی 
است،  عظیم  شبکه  یک  روستایی  تعاون 
حوزه  در  محصول  مازاد  کرد:  خاطرنشان 
خصوصی  بخش  باید  که  داریم  کشاورزی 
به صنایع تبدیلی و بسته بندی و صادرات این 

محصوالت ورود کند.
وی افزود: نیاز است که اتاق بازرگانی نسبت به 
ارتقای سیستم های کشت، نگهداری و صادرات 
چراکه  کند،  اقدام  مازاد  کشاورزی  محصوالت 

این قضیه به نفع کل استان است.

خبرخبر

معاون اقتصادی رییس جمهوری گفت: ساالنه ۲۰۰ 
هزار واحد مسکونی در بافت های فرسوده شهری 

بازآفرینی می شود.
نهاوندیان  ازایرنا، محمد  نقل  به  زمان  به گزارش 
افزود: باید از چند زمین لرزه در کشور که موجب 
پرونده  و  بگیریم  عبرت  شده  جانی  های  آسیب 
بازآفرینی بافت های ناکارآمد )فرسوده ( که آسیب 
پذیری مردم را افزایش می دهد را تا پنج سال آینده 

به اتمام برسانیم.
وی اظهار داشت: در این راستا بازآفرینی ۲۰۰ هزار 
واحد در سال هدفگذاری شده و رییس جمهوری 
نیز در جلسه اخیر دولت از همه دستگاهها خواستند 
همکاری خود را با وزارت راه و شهرسازی برای 
تعیین و در اختیار قرار دادن زمین های دولتی افزایش 

دهند.
مهلت  این خصوص  در  کرد:  تصریح  نهاوندیان 

زمانی یک ماهه ای تعیین شده تا جهش مطلوبی در 
آغاز طرح ها ایجاد شود. 

وی اظهار داشت: در آیین نامه طرح ملی بازآفرینی 
پایدار شهری وظایف دستگاههای دولتی و شهرداری 

ها، تسهیالت الزم در کم کردن هزینه ها و در اختیار 
قرار دادن زمین های دولتی تدوین شده است.

افزود:  همچنین  جمهور  رئیس  اقتصادی  معاون 
یک  و  زمین  شناسایی  آباد  خرم  محله  چهار  در 
از  برای جابجایی ساکنان در یکی  ابتکاری  طرح 
سکونتگاههای غیررسمی این شهر نیز ارائه شده 

است.
نهاوندیان تاکید کرد: استاندار به عنوان مقام عالی 
استان و رئیس ستاد بازآفرینی شهری اختیار دارند 
در این طرح برای تمامی زمین های دولتی تصمیم 

گیری کنند که این مهم مجوز قانونی دارد.
وی هدف اصلی طرح بازآفرینی شهری پایدار را 
امنیت جانی مردم عنوان کرد و گفت: در صورت 
بخش  در  بزرگی  تحول  استان  در  طرح  اجرای 
اشتغال ایجاد خواهد شد و دهها هزار فرصت شغلی 

در صنعت ساختمان فراهم می شود.

معاون اقتصادی رئیس جمهوری:

ساالنه 200 هزار واحدمسکونی در شهرها بازآفرینی می شود

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی؛

شرکت های داروسازی کشور به سمت 
ورشکستگی پیش می روند

تالطم در بازار کاغذ؛

کاغذ تحریر به بندی 1۵0 هزار تومان 
رسید 

تبریز - نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: 
نزدیک به ۹7 درصد داروهای مورد نیاز در کشور 
تولید می شود اما متاسفانه همین شرکت های 
داروسازی رفته رفته به سمت ورشکستگی پیش 

می روند.
به گزارش زمان به  نقل از مهر، مسعود پزشکیان 
بابیان اینکه دولت در تحت پوشش قراردادن مردم 
در بیمه سالمت مسیر را اشتباه رفته است، اظهار 
کرد: دولت می بایست در بیمه سالمت به مردم 
اعالم می کرد اگر کسی به دنبال خدمات درمانی 
و بیمه است مثاًل در مراکز بهداشت ثبت نام کند 
اما قطعاً کسانی که پولدار بودند به خاطر گرفتن 
دفترچه حاضر به این کار نمی شدند و عمدتًا 
کسانی دنبال روی این سیاست می شدند که واقعًا 

نیازمند بودند.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی افزود: دولت 
قبول دارد که در اجرای طرح تحول نظام سالمت 
راه را اشتباه رفته است و حال می خواهد بازگردد 
این در حالی است که ۴ سال زمان را از دست داده 
اند و توقعاتی به وجود آورده اند که بازگشت از آن 
کمی دشوار است. وی ادامه داد: قابل قبول است 
که دولت و وزارت بهداشت به سیستمی بازگردد 
که راهکار اصولی و علمی دارد اما به شرطی که 

مسیر تعیین شده قانون را دنبال کنند.
پزشکیان با اشاره به اینکه اصوالً پزشکی که طرف 
قرارداد بیمه ها نیست نمی تواند در دفترچه بیمار 
دارو بنویسد و برای بیمه هزینه تراشی کند، گفت: 
اما حال در سیستم طرح تحول نظام سالمت این 
کار را به سادگی انجام می دهند به طوری که در 

قانون راه های مدیریت بسیاری قید شده بود که 
اگر به آنها عمل می شد اکنون در نظام سالمت با 

کمبود منابع مالی مواجه نمی شدیم.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: 
دولت تدبیر و امید بیش از سایر دولت ها برای 
بهداشت و درمان زمان و هزینه صرف کرد اما 
چون در اجرای طرح تحول نظام سالمت علمی 

پیش نرفتند با شکست مواجه شدند.
و  یازدهم  دولت  داریم  قبول  داشت:  ابراز  وی 
دوازدهم در شهرها و روستاهای آذربایجان شرقی 
به حوزه بهداشت و درمان ارتقاء بخشید اما اگر 
در چهارچوب تعیین شده حرکت نکنند با چالش 

های اساسی تری مواجه خواهند شد.
پزشکیان با تاکید بر اینکه نزدیک به ۹7 درصد 
داروهای مورد نیاز در کشور تولید می شود اما 
متاسفانه همین شرکت های داروسازی رفته رفته 
گفت:  روند،  می  پیش  ورشکستگی  سمت  به 
را  داروسازی  های  شرکت  مطالبات  دولت  اگر 
پرداخت کند داروسازی ها ورشکسته نمی شوند 
هرچند نرخ ارز در نوسان باشد اگر این شرکت ها 
پول داشته باشند خود می دانند چگونه مواد اولیه 

تولید دارو را پیدا کنند.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی از تخصیص 
ارز دولتی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی برای واردات و پرداخت بدهی ها خبر 
وزارت  که  است  این  بر  ما  تاکید  گفت:  داد، 
بهداشت ابتدا مطالبات شرکت های داروسازی را 
پرداخت و آنها را از حالت ورشکستگی خارج 

کند.

با وجود تدبیر دولت برای حفظ ثبات بازار کاغذ،  
طی یک هفته گذشته شاهد افزایش قیمت قابل 
توجه کاغذ چاپ و تحریر هستیم. جالب اینکه 
هیچ واردکننده ای حاضر به فروش کاغذ خود 

نمی شود.
به گزارش زمان به نقل از باشگاه خبرنگاران پویا ، 
با وجود تزریق دالر ۴۲۰۰ تومانی به بازار کاغذ 
برای واردات هزاران تن کاغذ چاپ و تحریر و 
روزنامه و بازگشت آرامش نسبی به بازار،  دوباره 
در یک هفته گذشته تالظم در بازار کاغذ به وجود 
امده و با افزایش قیمت شدید در کاغذ چاپ و 

تحریر مواجه شدیم.
بر این اساس قیمت هر بند کاغذ تحریر 7۰ گرمی 
در بازار که تا پیش از این ۱۲5 تا ۱۳۰ هزار تومان 
تومان  هزار  تا ۱۶۰  به ۱5۰  می رسید ،  بفروش 

افزایش یافته است.
هم چنین کاغذ گالسه و مقوای پشت طوسی نیز 
با افزایش قیمت نسبی مواجه بوده است،  بسیاری 
ایجاد شده را  بازار کاغذ حباب  از کارشناسان 
ناشی از تاخیر در ارسال محموله های خریداری 

شده به ایران دانسته اند.
افزایش  تایید  ضمن  کاغذ  فروشنده  رحیمی 
قیمت کاغذ به تسنیم گفت:  با وجود اینکه با 
افزایش قیمت در بازار مواجه هستیمف  هیچ 
با  بفروشد،   کاغذ  نیست  حاضر  واردکننده ای 
سرمایه یک میلیارد تومانی نتوانستیم حتی چند 

بند کاغذ چاپ و تحریر خریداری کنیم.
و  خرید  عدم  از  نیز  رضوان  بازرگانی  مدیر 
فروشدر بازار کاغذ خبر داده و اضافه می کند:  

کاغذ را گران کرده اند اما هیچ بازرگانی حاضر 
به فروش کاغذ نیست،  معلوم نیست چرا با وجود 

افزایش قیمت کاغذها را نمی فروشند.
سید حسن میرباقری رئیس انجمن واردکنندگان 
کاغذ و مقوا اما معتقد است که افزایش قیمت 
اخیر در بازار کاغذ واقعی نیست و حباب است، 
این افزایش قیمت بدلیل تاخیری است که  در 
تومانی پیش آمده است،   ارز ۴۲۰۰  اختصاص 
کاغذهای  رسیدن  محض  به  می کنم  تصور 
خریداری شده با دالر ۴۲۰۰ تومانی به ایران این 

افزایش قیمت از بین برود.
وی ضمن اظهار امیدواری نسبت به پایین آمدن 
قیمت کاغذ در بازار با ترخیص کاالهای وارد 
شده از گمرک گفت:  نوسانات بازار دالر خواه 
ناخواه تاثیر خود را روی بازار کاغذ نیز نشان 

می دهد.
غالمرضا شجاع نماینده مصرف کنندگان کاغذ 
نیز ضمن انتقاد از عملکرد سازمان تعزیرات در 
این زمینه گفت:  تعزیرات نباید تنها به جریمه 
باید واردکننده های متخلف را  بلکه  اکتفا کند،  
شناسایی کند و با همکاری سازمان حمایت از 
حقوق مصرف کننده و دفتر اقتصاد و بازرگانی 
وزرات صنعت و بخش خصوصی که مصرف 
کننده کاغذ است،  محموله ها را شناسایی گرد و 

واردکنندگان را وادار به فروش کند.
اصیل  واردکنندگان  از  ما  گفت:   هم چنین  وی 
می خواهیم جلوی این بی انظباطی را بگیرند،  تا 
افراد غیرحرفه ای وسوسه ورود به بازار را نداشته 

باشند

کشور  علمی  سیاست  تحقیقات  مرکز  علمی  هیئت  عضو 
گفت:  مجاز  فضای  در  سلبریتی ها  درآمدهای  به  بااشاره 
میلیون تومان می گیرند  تا ۱5  از ۳5  ایران  سلبریتی ها در 
و در اینستاگرام پست می گذارند که این مبلغ برای تلگرام 

۱۰ میلیون است.
سلسله  در  ناظمی  امیر  ایسنا،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
بازنمایی رویداد« که  افکار عمومی و  نشست های »رسانه، 
در وزارت رفاه برگزار شد به جایگاه شبکه های اجتماعی 
در دنیا اشاره کرد و گفت: سلبریتی ها اصلی ترین بازیگران 
حوزه  در  سلبریتی  نوع  دو  هستند.  اجتماعی  شبکه های 

عمومی و خصوصی داریم.
شبکه های  از  سلبریتی ها  درآمد  کسب  شاهد  افزود:  وی 
اجتماعی و اثرگذاری آنها هستیم. باالترین درآمد از پستهای 
اینستاگرامی در دنیا مربوط به خواننده مشهور »سلنا گومز« 
می فروشد.  دالر  هزار   5۳۰ را  خود  پست  هر  وی  است؛ 
و  فیلم  قرارداد  که  مواجهیم  سلبریتی هایی  با  واقع  در 
الشعاع پستهای  آنها تحت  اما عمده درآمد  بازی می بندند 

اینستاگرامی است.
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی افزود: در 
ایران در حوزه تخصصی فناوری، پستهای وزیر ارتباطات 
جزو 5 نفر اول پربازدید است. سلبریتی هایی در این حوزه 

تخصصی داریم که از وزیر پرمخاطب ترند.
وی با بیان اینکه سلبریتی ها در ایران از ۳5 تا ۱5 میلیون 
این  و  می گذارند  پست  اینستاگرام  در  و  گیرند  می  تومان 
اکنون  کرد:  اظهار  است  میلیون   ۱۰ تلگرام  برای  مبلغ 
جایگزین های رسانه های متداول کارکردهای خود را دارند 
و با افرادی روبرو هستیم که صرفا بلندگو هستند بدون آنکه 

فکری پشت بیانات همه آنها باشد.

این میان برای روابط عمومی ها راهبرد  افزود: در  ناظمی 
اول شناسایی بازیگران کلیدی و جذب آنهاست. تغییر از 
اکنون  ویدئو  و  تصویر  است.  دوم  راهبرد  تصویر  به  متن 
در  نمی توان  که  است  این  سوم  راهبرد  است.  اثرگذارتر 
مقابل بسیاری مسائل بی تفاوت بود و سکوت حاوی پیام 
تایید است و دیگر تاکتیک خوبی نیست. راهبرد چهارم نیز 

ارائه پیام ضمنی به جای پیام صریح است.
اسداله رازانی، معاون امور هولدینگ های شرکت سرمایه 
گذاری تامین اجتماعی )شستا( با بیان اینکه همه می دانیم 
است  خورده  گره  دولت  به  مردم  سرنوشت  ما  کشور  در 
اظهار کرد: گفته می شود اقتصاد ایران، دولتی است و تاکید 
است؛  سازی  خصوصی  رستگاری  و  صالح  راه  می شود 
هرچند بحث فراتر است و امروز عالوه بر اقتصاد، آموزش، 
فرهنگ، امنیت، انتظامات، عمران، امور شهری، تشکیالت 
امور مردم، دولت  ثقل همه  نقطه  قضایی همه دولتی اند و 

است.
وی افزود: هرگونه نارسایی و عدم کارآمدی مستقیما همه 
نظام را زیرسوال می برد. مردم با پی بردن به این پیوستگی 
سرنوشتشان به عملکرد دولت، به شدت رفتار حاکمیت و 

دولت را رصد می کنند.
در  که  سرنوشتی  تاثیر  تحت  ایرانیان  اینکه  بیان  با  رازانی 
طول تاریخ داشته اند رفتار اجتماعی و سیاسی خاصی دارند 
و مردمی هستند که هم به شدت دین خواه هستند گفت: 
به تعبیر دکتر بشیریه، ایرانیان در طول تاریخ حکومت دینی 
داشته اند و حتی پیش از اسالم از جمله ساسانیان و کیانیان 
از این قاعده مستثنی نبودند. دین در کشور ما ریشه دارد. 
که  نیست  ایرانی  هیچ  است.  خواهی  ملیت  دیگر  ویژگی 
حس وطن پرستی نداشته باشد. ویژگی سوم تجدد خواهی 

باال و  از دولت  مردم  انتظارات همه  دلیل  به همین  است. 
کارش بسیار سخت است.

وی افزود: در این میان ثبت رویدادها و توجه به چگونگی 
وقایع  است.  اثرگذار  رویدادها  بازنمایی  در  آن  انعکاس 

خوبی رخ می دهد اما ثبت نمی شود.
ایران  دانشجویان  افکارسنجی  مرکز  مدیر  آقاسی  محمد 
مردم،  اول  مطالبه  و  دغدغه   ۱۰ اینکه  بیان  با  نیز  )ایسپا(، 
مسائل اقتصادی است گفت: در دو پیمایش ملی که داشتیم 
مواردی چون محیط زیست و کم آبی و... جزو اولویت های 
پایین تر بودند که حاکی از آن است که دیالوگ بین مردم، 

رسانه و حاکمیت برقرار نشده است.
پرسیدیم  مردم  از  مقطع  دو  در  گذشته  سال  افزود:  وی 
دوست دارید جلوی »تورم« گرفته شود یا »اشتغال«؟ بیش 
از 8۰ درصد مردم اشتغال را انتخاب کردند. در حالی که 
ایجاد  شغل  نیابد  کاهش  تورم  تا  معتقدند  صاحب نظران 

نمی شود.
مهجور  بسیار  عمومی  افکار  مفهوم  اینکه  بیان  با  آقاسی 
است گفت: هر چه می گذرد احساس می کنم به نوعی مردم 

ساالری وکالتی و نه مردم ساالری مشورتی تن داده ایم.
آمده  بوجود  بشر  که  روزی  از  افکارعمومی  افزود:  وی 
ساخت  با  که  شده  تر  آکادمیک  زمانی  اما  گرفته  شکل 
جدید سیاسی دولت- ملت ها روبرو شد که برخی دولت 
افکار  می کنند.  بندی  بسته  آن  برای  را  متفاوتی  ملت های 
عمومی دارای قدرتی است که می تواند سویه دولت ها را 

تعیین کند.
گفت:  و  کرد  اشاره  شکننده  دولت های  مفهوم  به  آقاسی 
مفهوم دولت شکننده یک باب جدی در دنیاست و مبتنی بر 
اختالل در سه قطب از جمله اعمال اقتدار، ارائه خدمت به 
مردم و یا مشروعیت حاکمیت است. اگر می خواهیم فضای 
عمومی همانند فضای عمومی در دولت های غیرشکننده 
افکار  برای  باشدکه  این  باید  اولین کارمان  باشیم  را داشته 

عمومی جایگاه تعریف کنیم.
این  در  نیز  ارتباطات  و  رسانه  پژوهشگر  گیویان،  عبداله   
نشست به برخی مشکالت جدی در نظام ارتباطاتی اشاره 
کرد و گفت: در تبلیغات رسانه ملی زمانی که می خواهند 
تبلیغ  کاال  یک  از  استفاده  شرط  به  را  خوب  زندگی  یک 
کنند یک زندگی لوکس متوسط به باالی غربی را نمایش 

می دهد.
مشترکی  آرزوی  ملت  یک  عنوان  به  ما  آیا  داد:  ادامه  وی 
تاریخی  لحظه  آیا یک  و  اسطوره سعادت چیست  داریم؟ 

داشته ایم که مشترکا این کامروایی را تصویر کرده باشیم؟.
گیویان با بیان اینکه نه در سطح نظری و نه عملی هیچ تعبیر 
مشخصی از آنچه که می خواهیم نداریم گفت: مقصر کیست 
؟ قصور جمعی ما در خلق و بازنمایی این اسطوره تبعات 

ویرانگری در زندگی امروز ما دارد.
اسطوره  این  ارتباطاتی  نظام  پازل سراسری  در  افزود:  وی 
مغفول است. یکی از اصلی ترین وظایف اهالی رسانه این 
است که تالش کنند ذرهای زمینه ساخت این اسطوره را 
فراهم کنند که بخشی از رسالت رسانه است و وظیفه ملی 

تلقی می شود.

درآمدهای 
چنــد ده 

میلیونـی 
 سلبـریتی ها

 از اینستاگرام 
و تلگـرام
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تیم ملی والیبال نشسته مردان 
ایران قهرمان جهان شد

از رقابت های جهانی والیبال نشسته هلند،   در آخرین روز 
تیم ملی والیبال نشسته ایران با نتیجه ۳ بر صفر بوسنی را 

شکست داد و برای هفتمین بار قهرمان جهان شد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، در آخرین روز از رقابت های 
والیبال نشسته قهرمانی جهان و در دیدار فینال، تیم ملی 
والیبال نشسته مردان ایران با امتیاز ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۱۳ 
و ۲۵ بر ۲۰ تیم بوسنی و هرزگویین را شکست داد و برای 
هفتمین بار قهرمان جهان شد.تیم ملی والیبال نشسته مردان 
کسب  به  موفق  اوکراین  تیم  شکست  با  همچنین  ایران 
سهمیه بازی های پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو شده بود.تیم ملی 
والیبال نشسته بانوان ایران نیز در این رقابت ها در جایگاه 

نهم جهان ایستاد.

رونمایی از بلیت های جام ملت های 
فوتبال آسیا

 کنفدراسیون فوتبال آسیا ضمن رونمایی از بلیت  بازی های 
از  این رویداد  بلیت فروشی  جام ملت های آسیا اعالم کرد 

هفته آینده شروع می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، جام ملت های آسیا اوایل دی 
ماه سال جاری در کشور امارات برگزار می شود و برای اولین 
بود. کنفدراسیون  این رویداد حاضر خواهند  تیم در  بار ۲۴ 
فوتبال آسیا با همکاری کمیته محلی برگزاری جام ملت های 
آسیا، دیروز از بلیت های این دوره از رقابت ها رونمایی کردند.

رقابت ها  از  این دوره  بلیت فروشی  همچنین مقرر شد که 
از هفته آینده شروع شود. عالقه مندان به فوتبال می توانند 
بلیت ها را خریداری کنند. ویندزور جان، دبیر کل کنفدراسیون 
امارات  گفت:  اماراتی ها  میزبانی  از  رضایت  با  آسیا  فوتبال 
پیشرفت خیلی خوبی در ماه های اخیر داشته است و مطمئن 
هستیم این دوره را با باالترین کیفیت میزبانی خواهد کرد. 
می توانیم هواداران، تیم ها و عالقه مندان در قاره آسیا را یک 
ماه گرد هم آوریم و از این رویداد لذت ببریم.جام ملت های 
آسیا از ۵ ژانویه تا یک فوریه برگزار خواهد شد و تیم ملی 
ویتنام هم گروه  تیم های عراق، یمن و  با  نیز  ایران  فوتبال 

شده است.

تاج: آدیداس باید از ملت ایران 
عذرخواهی کند

کمیته  سرپرست  به  نامه ای  در  فوتبال  فدراسیون  رییس   
بازاریابی تاکید کرد با توجه به اقدام سخیف صورت گرفته 
ضرورت  ایران،  تحریم  بر  مبنی  آدیداس  شرکت  سوی  از 
دارد ضمن پیگیری حقوقی جدی این موضوع در مجامع بین 
المللی با همراهی ارکان حقوقی فدراسیون، زمینه عقد قرارداد 

جایگزین فراهم آید.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، مهدی تاج با ارسال نامه ای 
نسبت به عملکرد شرکت آدیداس در تحریم ایران واکنش 

نشان داد. 

نشاط اجتماعی و جمعی
 با حضور زنان در ورزشگاه ها

زنان همواره در مجامع مختلف همراه مردان حضور پررنگی داشته اند. رفع موانع 
ورود بانوان به ورزشگاه ها برای تماشای مسابقات ورزشی سبب بالندگی و نشاط 
جامعه می شود و در این زمینه نباید با برخی اعمال سلیقه ها مانع از حضور این 

قشر از جامعه در اماکن ورزشی شد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا؛ حضور زنان ایرانی در ورزشگاه ها برای تماشای 
مسابقات ورزشی به دلیل برخی مالحظات و سیاست ها، ممنوع شد. مقوله ای 
که در ارتباط با آن در طول این سال ها دیدگاه های متفاوتی شکل گرفت. به 
گونه ای که برخی از این ممنوعیت حمایت کردند و بسیاری آن را مورد انتقاد 
قرار دادند. اما جام جهانی روسیه ۲۰۱۸ در کنار تمامی هیجان ها و زیبایی های 
ورزشی به عنوان نقطه عطفی در جهت توجه به خواسته ها و مطالبات جامعه 
ایران به شمار می رود زیرا در این برهه برای نخستین بار خانواده ها توانستند 
در کنار یکدیگر برای تماشای دیدار تیم ملی فوتبال ایران با رقبای خود با حفظ 
تمامی شئونات و رعایت ارزش های اسالمی در ورزشگاه آزادی حضور یابند و از 
طریق نمایشگر بزرگ استادیوم به تماشای مسابقات بنشینند. رویدادی که نشان 
داد زنان و مردان ایرانی می توانند به دور از تمامی دغدغه ها و نگرانی های 
مطرح شده در طول این سال ها در کنار یکدیگر، افتخارآفرینی نمایندگان خود 
را مشاهده کنند و فضای پویاتر و پرنشاط تری به وجود آورند و اینگونه شادی 
و نشاط سهم تمامی قشرهای جامعه می شود و تنها به جنسیتی خاص خالصه 
نخواهد شد. حضور زنان ایرانی در ورزشگاه آزادی با استقبال گسترده ای روبرو 
شد و شور و نشاط غیرقابل وصفی را در میان جوانان و خانواده ها ایجاد شد، 
از  خارج  و  داخل  در  مناسبی  بسیار  اجتماعی  بازتاب  مهم  این  که  ای  گونه  به 
کشور داشت. مسووالن مربوطه بارها اعالم کرده اند که »نه تنها مخالف حضور 
زنان در ورزشگاه ها نیستیم بلکه معتقدیم خانواده ها نیاز دارند که در ورزشگاه 
حضور داشته باشند زیرا این حضور با رعایت مبانی شرعی و قانونی یک فرصت 
فر وزیر ورزش و جوانان در  ارتباط مسعود سلطانی  تلقی می شود.« در همین 
گزارشی به حسن روحانی رییس جمهوری نوشت: »این امر مهم با حمایت های 
وزیر  جمهور،  رییس  دفتر  محترم  ریاست  واعظی  دکتر  زحمات  و  حضرتعالی 
محترم کشور، وزیر محترم اطالعات، فرماندهی و پرسنل محترم نیروی انتظامی 
و استاندار محترم تهران و سایر دست اندرکاران بدون حاشیه و مطلوب خانواده ها 
از  پذیر شد و صمیمانه  امکان  آزادی  ویژه مجموعه ورزشی  به  در ورزشگاه ها 
نامه سلطانی فر  به  پاسخ  در  رییس جمهوری  و تشکر می کنم.«  قدردانی  همه 
نوشت: »این حضور به نحو مناسب و با همکاری وزارت کشور ادامه یابد.« حسن 
روحانی همچنین در دیدار صمیمی با جمعی از ورزشکاران، گفت: »می گویند در 
ورزشگاه  های فوتبال حرف های زشتی زده می شود و صحیح نیست که زنان 
در آنجا حضور داشته باشند. آیا اگر مردهای ما در ورزشگاه ها چیزی بگویند که 
زیبا نباشد، باید زنان تاوان آن را پرداخت کنند؟« شایسته است که مسووالن با 
اجرای سیاست های کارآمد و بسترسازی های الزم، شرایط حضور تمامی اقشار 
جامعه را در ورزشگاه ها فراهم آورند زیرا در کنار آنکه این مهم، حق تمامی افراد 
است، سبب ایجاد فضایی سالم تر خواهد شد و اینگونه می توان نتایج مطلوب 
آن را هم مشاهده کرد. ایرنا، برای درک و آگاهی بهتر حل این موضوع نظرات 

و راهکارهای کارشناسان و مسووالن را جویا شد. 
این  به  پاسخ  در  اسالمی  شورای  مجلس  دوره  دهمین  نماینده  سلیمی  اصغر 
بود،  امیدوار  ها  ورزشگاه  در  زنان  به حضور  توان  می  آینده  در  آیا  که  پرسش 
گفت: پژوهشگران و جامعه شناسان می توانند با تدابیر کارشناسانه زمینه های 
و  ایران  ملی  تیم  بازی  تماشای  آورند.  فراهم  ها  ورزشگاه  در  را  زنان  حضور 
اسپانیا در ورزشگاه آزادی و حضور خانواده ها در کنار یکدیگر به عنوان الگویی 
بارز می تواند زمینه های فضاسازی را در این گونه مسایل فراهم آورد. حضور 
بانوان در ورزشگاه ها نباید همراه با مخاطرات باشد زیرا گاهی دیده می شود 
که برخی از تماشاگران حرکات و شعارهایی می دهند که برای زنان و خانواده 

ها مناسب نیست.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی، فرهنگ سازی و آگاه سازی افراد را بسیار 
الزم و ضروری دانست و اظهار داشت: زنان در اجتماع در کنار مردان به فعالیت 
وجود  به  هم  خاصی  مشکل  گونه  هیچ  و  پردازند  می  مختلفی  اجتماعی  های 
نمی آید. این نگاه باید در زمینه های ورزشی نیز شکل بگیرد و بسترهای الزم 
برای حضور آنان در استادیوم های مختلف ورزشی فراهم شود. رعایت اخالق و 
فرهنگ سازی مناسب می تواند مشکالت موجود در ورزشگاه ها را بر طرف کند 
و سبب حضور این قشر در این مکان ها شود. وی در ادامه افزود: در ورزشگاه ها 
باید کار فرهنگی الزم انجام شود تا در آینده بتوان فضا را فراهم کرد تا هیچ 

مشکلی برای حضور بانوان در ورزشگاه ها نباشد.
 بازی های جام جهانی از راه نمایشگرها در ورزشگاه آزادی پخش شد و این 
و  شناسی الزم  آسیب  با  باید  است.  متفاوت  بسیار  میدانی  و  زنده  بازی  با  امر 
بهره گیری از نظرات جامعه شناسان و افراد فرهنگی بی طرف، موانع حضور بانوان 

در ورزشگاه ها را برطرف کرد.
بازیکن سابق تیم ملی  استاد دانشگاه و  اعظم شیرویی جامعه شناس ورزشی، 
به موضوع حضور خانواده ها در ورزشگاه ها  اشاره  با  فوتبال، در همین زمینه 
می گوید: اگر حضور زنان در ورزشگاه های ورزشی بالمانع شود تاثیرهای زیاد 
برای  توانند  خانواده ها می  زیرا  ایجاد خواهد کرد  بالندگی جامعه  در  مثبتی  و 
پرکردن قسمتی از اوقات فراغت خود به استادیوم ها بروند و در کنار یکدیگر و با 

هیجانی خاص به تماشای بازی تیم های مورد عالقه خود بنشینند. 
این بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال زنان در ادامه کلید خوردن طرح ورود خانواده 
ها به ورزشگاه ها را بسیار مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: طرح حمایت از 
حضور زنان در ورزشگاه ها به منزله این است که بستر، اندیشه و زمینه های 
الزم وجود دارد تا بانوان نیز بدون هیچ مانعی بتوانند در کنار خانواده های خود 

به تماشای بازی های مختلف بنشینند.
 گرچه هنوز هم امکان اجرایی کردن این گونه طرح ها به دالیل برخی نگاه های 
خاص دشوار به نظر می رسد اما باید امیدوار بود. حضور خانواده ها سبب می شود 
تا بسیاری از فضاهای ناخوشایندی که وجود دارد منعطف تر شوند و تعامالت 
مطلوب اجتماعی به وجود آید. وی ورزش را به عنوان عامل مهمی در همبستگی 
جامعه معرفی کرد و بیان داشت: انواع رشته های ورزشی به همبستگی جامعه 
کمک می کند. سرمایه گذاری و تامین زیرساخت های الزم به وسیله مسووالن 
و متولیان امر با همیاری وزارت ورزش می تواند در توسعه همه جانبه آن نقشی 
ارزنده داشته باشد. ورزش به مثابه یک امر اجتماعی در همبستگی کشور بسیار 
تاثیر گذار است زیرا با پیروزی در مسابقات داخلی و بین المللی نشاط اجتماعی 
و جمعی گسترده ای شکل می گیرد که این مهم می تواند با حضور خانواده ها 
در میادین ورزشی بسیار کارساز باشد. این جامعه شناس ورزشی حضور زنان در 
ورزشگاه ها را عاملی برای کم شدن فاصله های بین المللی دانست و توضیح 
فضای  از  ها  فاصله  می کنند  پیدا  حضور  ورزشگاه ها  در  بانوان  که  زمانی  داد: 
بین المللی کمتر می شود و نگاهی مثبت را رقم می زند و این تاثیر را بر روی 

ورزش بانوان نیز خواهد گذاشت. 
داشتن جامعه ای پویا در گرو فراهم آوردن بسترهای الزم برای نشاط و سالمت 
های  تشکل  دارند.  نیاز  عوامل  این  به  همواره  کشور  جوانان  زیرا  است  جامعه 
مردمی در ورزش، فدراسیون ها و نهادها می توانند دستاوردهای خوبی را برای 
ورزش کشور رقم بزنند که باید بدان ها توجه ویژه ای شود. حمایت های دولت 
و همکاری با وزارت ورزش و همراهی مجلس در این زمینه می تواند مجوزهای 
الزم را برای ورود زنان به ورزشگاه ها صادر کند و زنان نیز از این شور و نشاط 

اجتماعی بهره ببرند.   

خبر خبر

سرمربی تیم کشتی فرنگی نوجوانان ایران گفت: آینده 
ُکشتی کشور به شرط حفظ و نگهداری کشتی گیران 
نوجوان و مستعدی که موفق به کسب عنوان قهرمانی 

جهان شده اند، تضمین می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »فرشاد علیزاده« دیروز 
کشتی  تیم  آوران  مدال  از  تجلیل  مراسم  حاشیه  در 
قهرمانی جهان  پیکارهای  در  نوجوانان  آزاد  و  فرنگی 
افزود: فرنگی کاران رده های سنی پایه و نوجوان را با 
برنامه ریزی و در قالب اردوهای بسترسازی باید حفظ و 
نگهداری کنیم تا جوانان و بعد از آن بزرگساالن بتوانند 
افتخار آفرینی های خود را تکرار کنند.وی اظهار داشت: 
فدراسیون کشتی با اهدای جوایز به این قهرمانان، کار 
بزرگی انجام داد چرا که این موضوع موجب افزایش 

انگیزه بین آنان می شود.
علیزاده ادامه داد: از حدود 6 ماه پیش با کمک کادر 
فنی و مدیر تیم های ملی و با تالش شبانه روزی تیم 
را از لحاظ فنی، روحی و روانی آماده کردیم. با توجه به 

برگزاری بازیهای المپیک نوجوانان، مسابقات قهرمانی 
آسیا و جهان، ۲ ماه زودتر برگزار می شد و به همین 

دلیل کار مشکلی برای آماده سازی تیم داشتیم.دارنده 
مدال برنز پیکارهای قهرمانی جهان گفت: تیم کشتی 

فرنگی نوجوانان در مسابقات قهرمانی آسیا و جهانی، 
نوپا بود و از سال قبل فقط یک کشتی گیر در این تیم 
حضور داشت که خوشبختانه توانستیم در آسیا و جهان 

قهرمان شویم.
نوجوانان  فرنگی  تیم کشتی  اردوی  در خصوص  وی 
برای حضور در بازی های المپیک ۲۰۱۸ نوجوانان در 
آرژانتین نیز گفت: اردوی این تیم از ۱۱ مرداد ماه آغاز 
خواهد شد و تا اعزام به آرژانتین چهار اردوی ۱۲ روزه 
پیش بینی شده است.علیزاده بیان داشت: کسب مدال 
در بازی های المپیک نوجوانان از اهمیت زیادی برای 
کاروان ورزشی و همچنین کشتی ایران دارد و بر همین 
اساس با برنامه ریزی سعی داریم با ۲ سهمیه ممکن 

بهترین نتیجه را بگیرم.
با  و  تیم، همدل  وی گفت: در حال حاضر کادر فنی 
هماهنگی باالی سر تیم کشتی فرنگی نوجوانان است 
و با برنامه ریزی قصد داریم افتخار آفرینی را در سال 

آینده نیز تکرار کنیم. 

سرمربی تیم نوجوانان ایران:

آینده ُکشتی به شرط حفظ کشتی گیران نوجوان تضمین می شود

آگهی مناقصه عمومی
بدینوسیله فرمانداری شهرستان مالرد در نظر دارد با توجه به مصوبات شماره 
نسبت  شهرستان  ریزی  برنامه  کمیته   1397/04/16 مورخ   ۵800/1/2729
فاقد  روستای  در  منظوره  احداث سالن چند  پروژه  عمرانی  عملیات  انجام  به 

دهیاری جعفریه شهرستان مالرد از محل اعتبارات ارزش افزوده اقدام نماید.
فنی  صالحیت  و  شرایط  واجد  )پیمانکاران  مناقصه  در  کنندگان  شرکت  لذا   
فرمانداری  مالی  و  اداری  به  مناقصه  اوراق  اخذ  جهت  دوم  نوبت  آگهی  انتشار  از  پس  مرتبط( 
مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری مورخ 97/۵/9 به دبیرخانه فرمانداری تحویل 

نمایند. 

*تاریخ انتشار نوبت اول : 97/4/26
*تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/۵/2

*مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه تا ساعت 14/30 مورخ 97/۵/9
*تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه : روز 97/۵/10

*شماره حساب جهت واریز سپرده شرکت در مناقصه 2171131268001 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 روستاهای 

فاقد دهیاری جعفریه شهرستان 
مالرد مطابق مشخصات فنی 

اسناد و فهرست بها گروه 
ساختمان 97

مبلغ برآورد )ریال(

2۵/000/000/000

سپرده شرکت در مناقصه )ریال(

1/2۵0/000/000

جمهوری اسالمی ایران
وزارت کشور

استانداری تهران
فرمانداری شهرستان مالرد

فدراسیون فوتبال عراق با سرمربی سابق تیم ملی فوتبال انگلیس به توافق رسیده است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، تیم   ملی فوتبال عراق در مرحله گروهی جام ملت های آسیا با تیم 
ایران هم گروه است. عراقی ها به دنبال انتخاب مربی سرشناس خارجی هستند و به نظر می رسد که 
آنها با اسون گوران اریکسون سرمربی سرشناس سوئدی به توافق نهایی رسیده اند.یک منبع نزدیک به 
فدراسیون فوتبال عراق در گفت وگویی که با سایت استاد الدوحه قطر داشت تاکید کرد که اریکسون 
با پیشنهاد فدراسیون فوتبال عراق که یک میلیون دالر برای یک سال است، موافقت کرده و به زودی 
قرارداد خواهد بســت.قرار است که این مربی سوئدی اواخر هفته آینده قرارداد خود را امضا کند. او 

مربی بسیار با تجربه ای به شمار می آید و در تیم   ملی فوتبال انگلیس هم سابقه مربیگری دارد.

تیم ملی فوتسال ایران در تازه ترین رده بندی تیم های جهان با هزار و ۶54 امتیاز همچنان جایگاه 
ششم جهان و اول آسیا را در اختیار دارد.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا، رده بندی جدید تیم های فوتسال جهان دیروز )دوشنبه( در تارنمای 
فوتسال ورلد رنکینگ منتشر شد که بر این اساس برزیل با هزار و ۹35 امتیاز در صدر جهان ایستاده 
است. اسپانیا با هزار و 807 امتیاز و پرتغال با هزار و ۶۹۶ امتیاز به ترتیب رده های دوم و سوم را در 
اختیار دارند.روسیه و آرژانتین باالتر از ایران و در رده های چهارم و پنجم ایستاده اند. ایتالیا، قزاقستان، 

اوکراین و جمهوری آذربایجان هم به ترتیب در جایگاه های هفتم تا دهم قرار دارند.

موافقت اریکسون با حضور 
در تیم ملی فوتبال عراق

جایگاه ششمی ایران در تازه ترین
 رده بندی فوتسال جهان

برنز   3 نقره و   1 1 مدال طال،  با کسب  ایران  بانوان  تیم ملی تکواندوی 
به کار خود در رقابت های ججو کره جنوبی پایان داد.

تکواندوی »ججو«  بین المللی  تورنمنت  ازایسنا،  نقل  به  به گزارش زمان 
 1134 حضور  با   13۹7 تیر   27 چهارشنبه   روز  صبح  از  کره جنوبی 
به  )دوشنبه(  دیروز  و  آغاز  کیوروگی  و  پومسه  بخش  دو  در  تکواندوکار 
مسابقات  این  در  که  نیز  ایران  بانوان  تکوندوی  ملی  تیم  پایان  رسید. 
حضور یافته بود، با کسب 5 مدال )1 طال، 1 نقره و 3 برنز( به کار خود 

در این رقابت ها پایان داد.
ایران  این رقابت ها ملی پوشان وزن 73+ کیلوگرم  دیروز در آخرین روز 
با کسب یک  پایان تنها  اکرم خدابنده و زهرا پوراسماعیل بودند که در 
این  یافتند.به  دست  رقابت ها  این  برنز  مدال  به  شکست  یک  و  پیروزی 
ترتیب اکرم خدابنده نماینده وزن 73+ کیلوگرم تیم ملی ایران به دلیل 
عدم حضور هوگوپوش کره جنوبی راهی مرحله یک چهارم شد. او در این 
رو  پیش  از   5 بر   7 را  ازبکستانی  اسیپوا«  »اسوتالنا  شد  موفق  مرحله 

نیمه نهایی شد.  برداشته و راهی مرحله 
میزبان  نماینده کشور  نا کیم« دیگر  برابر »بیچ  این مرحله  خدابنده در 
بر سکوی سومی  و  کرد  واگذار  را  نتیجه   7 بر   ۹ نتیجه  با  )کره جنوبی( 

ایستاد.
در  ایران  تکواندوکار  دیگر  پوراسماعیل  زهرا  رقابت ها  این  ادامه  در  اما 
صورت  در  و  چین  از  هوگوپوشی  با  نخست  گام  در  بود  قرار  وزن،  این 
شیاپچانگ  روی  به  نپال  تکواندوکار  مقابل  دوم  مبارزه  برای  پیروزی 
برود، به دلیل عدم حضور این دو هوگوپوش راهی مرحله یک چهارم شد. 
ساحل  از  ترائور«  »چارلن  مقابل  شد  موفق  مرحله  این  در  پوراسماعیل 

عاج با نتیجه 1۹ بر 17 پیروز شود.
 او در مبارزه نیمه نهایی رو در روی »سائه بوم« تکواندوکار میزبان قرار 
بر سکوی سومی  تا  واگذار کرد  را  نتیجه   2 بر   12 با حساب  گرفت که 

این دوره از رقابت ها بایستد.

پایان کار تکواندوی بانوان 
در تورنمنت ججو

 با 1 طال، 1 نقره و 3 برنز
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مضرات آرسنیک موجود 
در برنج را بشناسید

به گفته محققان، وجود ماده شــیمیایی آرسنیک در برنج بسیار برای سالمت 
خطرناک است.

به گزارش زمان به نقل از مهر، محققان عنوان می کنند تهدید ناشی از آرسنیک 
موجود در برنج به سرعت مسموم کننده نیست، اما مصرف بلندمدت این نوع برنج 
می تواند خطر ابتال به سرطان های مثانه، ریه و پوست، بیماری قلبی و دیابت را 
افزایش دهد. در بانوان باردار مسمومیت با آرسنیک می تواند باعث سقط جنین 
یا کاهش وزن نوزاد گردد. تماس با آرسنیک در دوران جنینی باعث اختالالت 

سیستم ایمنی و اختالل در تکامل مغز در نوزاد می شود.
آرســنیک به طورطبیعی در خاک و آب وجود دارد چراکه پوسته زمین حاوی 
این ماده شیمیایی است، اما ممکن است در پی استفاده از برخی آفت کش ها و 

کودها هم تجمع یابند.
برنج سریع تر از هر گیاه دیگری آرسنیک را جذب می کند. برنج قهوه ای دارای 
باالترین میزان آرسنیک است چراکه این ماده شیمیایی در الیه خارجی سالم آن 

تجمع می یابد و با جداشدن این الیه برنج سفید حاصل می شود.
محققان با آزمایشات مختلف دریافته اند که میزان آرسنیک بر اساس نوع برنج و 

محل کاشت آن متفاوت است.
دانشمندان هشدار می دهند که آزمایش های اخیر آنها نشان می دهد در یک روش 
معمول پخت و پز برنج که برنج را در یک ظرف با آب بجوشانیم تا بخارپز شود 
در تمام کسانی که برنج را به این روش مصرف کرده اند آثار وجود سم آرسنیک 

دیده شده است.
به گفته »اندی مهارگ«، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه کوئین کانادا، »در حالی 
که به طور کلی اعتقاد عمومی بر این است که آرسنیک با آب پز کردن برنج از 
بین می رود اما باید بگوییم که این سم فقط زمانی از بین می رود که برنج به مدت 

یک شب خیسانده شود.«
وی در ادامه می گوید: »ما برای سنجش میزان آرسنیک در برنج، برای پختن برنج 
از 3 روش استفاده کردیم؛ در روش اول، نسبت دو بخش آب به یک بخش برنج 
را به کار بردیم که همان روش معمول پختن برنج توسط عموم است، سپس از 
نسبت 5 قسمت آب و یک قسمت برنج استفاده کردیم و در نهایت برنج را یک 

شب خیساندیم.«
نتایج نشان داد میزان آرسنیک باقیمانده در روش اول 80 درصد و در روش دوم 

نصف و در روش آخر تقریباً به صفر رسیده بود.
از اینرو محققان عنوان می کنند امن ترین روش پختن برنج آن است که برنج را 

قبل از پختن از شب قبل بخیسانید.

مردم نگران تامین دارو نباشند
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی با تاکید بر اینکه تحریم های 
احتمالی آمریکا در ۶ ماه آینده مشــکلی را بــرای ایران ایجاد نمی کند، 
گفت: دارو به اندازه کافی در کشور موجود است و جای هیچ نگرانی نیست.

به گزارش زمان به نقل از ایرنا، حسن قاضی  زاده هاشمی در حاشیه جلسه 
هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا طبق شنیده 
هایی مبنی بر اینکه قرار است در ۶ ماه آینده تحریم های آمریکا برگردد، 
در صورت بازگشت این تحریم ها در زمینه دارو با مشکل مواجه خواهیم 
شــد، اظهار داشت: باید آمادگی الزم را داشته باشیم تا اگر آن شرایط رخ 
داد، در بخش غذا و دارو و تجهیزات پزشکی مشکلی برای مردم پیش نیاید.

وی توضیح داد: دارو به اندازه کافی در کشور موجود است و ما هم مرتب 
رصد می کنیم؛ در عین حال معاون اجتماعی وزارت بهداشــت نیز دائما 
جلســه دارد تا اگر مشکلی در یک شهر یا منطقه رخ داد، آن را حل می 

کنیم.
وزیر بهداشــت، در پاسخ به این ســوال که آیا قرار است برخی داروها از 
فهرست کاالهای اساســی خارج شوند، نیز گفت: این گونه اظهار نظرها 
شایعه است، به شایعات توجه نکنید؛ ما تصمیم جدیدی را جدای از آنچه 
که در طول یکی دو سال گذشته داشتیم، نداریم و مراقبت می کنیم که 

آسیبی در این خصوص به مردم وارد نشود.
هاشمی افزود: اگر تالطمی در یکی دو ماه آینده رخ داد، مطمئن باشید که 
مهمترین اولویت ما بحث داور، تجهیزات پزشکی و مراقبت از افزایش قیمت 

و در عین حال تامین و دسترسی دارو است.

پیگیری انتقال تامین برخی داروهای خاص از 
بخش خصوصی به دولت

ســخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه برخی واردکنندگان دارو در 
بخش خصوصی در تامین نیاز دارویی کشور پایین تر از حد انتظار ظاهر 
شــده اند، تاکید کرد که بازگشت تهیه و تامین یکسری داروها به دولت 
و بخش دولتی بطور جدی در دســتور کار ســازمان غذا و دارو و وزارت 

بهداشت قرار گرفته است.

به گزارش زمان به نقل از ایســنا، کیانوش جهانپور با تایید این مطلب 
که برخی واردکنندگان بخش خصوصی در تامین نیاز کشــور به داروی 
وارداتی پایین تر از حد انتظار ظاهر شده اند، گفت: شاید برآوردها از توان 
مدیریتی بخش خصوصی در تامین نیاز دارویی کشور بخصوص در حوزه 
داروهای خاص، استراتژیک و حیاتی از ابتدا قدری خوش بینانه  بوده و یا 
به هر دلیل دیگری در مواردی شرکت های تامین کننده دارو آنگونه که 
باید و شاید در این حوزه کارآمد حاضر نشده اند و این امر هر از گاه موجب 
بروز کمبود مقطعی یا تاخیر و تعلل در تامین داروی مورد نیاز می شود. 
وی در ادامه تصریح کرد: بنابراین تجارب و سوابق، موضوع برگشت تهیه 
و تامین یکســری داروها به دولت و بخش دولتی بطور جدی در دستور 
کار سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت قرار گرفته و پس از بررسیهای 
الزم، تامین تمام یا بخشی از داروهای خاص مورد نیاز با ساز و کارهایی 
که در نظر گرفته خواهد شد به بخش دولتی باز خواهد گشت. سخنگوی 
سازمان غذا و دارو تصریح کرد: امنیت دارویی کشور اقتضاء میکند که با 
رصد، شناســایی و احصای نقاط آسیب در سال های گذشته برای آینده 
تدابیر جدیدی اندیشیده شود و این موضوع با جدیت در سازمان غذا و 

دارو در حال پیگیری است.
بنابر اعالم روابط عمومی سازمان غذا و دارو، وی در پایان اظهار داشت: 
قاعدتــا از نقاط قوت بخش خصوصی در ایــن زمینه بهره کافی گرفته 
خواهد شد، ولی در حوزهها و مواردی که به هر دلیلی بخش خصوصی 
در گذشته یا امروز، کارآمد ظاهر نشده است، تجدید نظر صورت خواهد 
گرفــت و دولت با راهکارهای قانونــی بعنوان یک امر حاکمیتی در این 

موارد مداخله مستقیم خواهد داشت.

خبر

عودت هزینه های ثبت نام 
ناقص کارت ملی هوشمند 

ازهفته آینده
در پی تماس ها و پیامک های مکرر برخی شهروندان 
مبنی بر اینکه ماه گذشــته هنــگام پیش ثبت نام 
کارت ملی هوشمند هزینه ای از حساب بانکی آنها 
کسر شــده ولی فرآیند نوبت دهی به صورت کامل 
صورت نگرفت و حتی این مبالغ کســر شــده نیز 
در موعد مشــخص شده بازگردانده نشد،سخنگوی 
ســازمان ثبت احوال اعالم کرد کــه از هفته آینده 

مبالغ کسر شده بازگردانده خواهد شد.

به گزارش زمان به نقل از ایسنا، سیف ا... ابوترابی 
درباره کسانی که در اسفندماه ۹۶ اقدام به ثبت نام 
برای کارت ملی هوشــمند کرده اما موفق به نوبت 
گیری نشدند و صرفا مبالغی از حسابشان کسر شده 
بود، اظهارکرد: جامعه هدف و تمام کسانی که این 
مبالغ از حسابشــان کسر و نوبت دهی برای ثبت نام 
انجام نشد شناسایی شــده اند و از هفته آینده این 
مبالغ کسر شده به حسابی که از آن پول واریز شده  

بازگردانده خواهد شد.
وی همچنین به تعداد کارت های ملی صادر شــده 
نیز اشــاره کرد و گفت: در حال حاضر 42 میلیون 
و 103 هزار نفر پیش ثبت نام کارت ملی هوشمند 
را انجام داده اند که از این تعداد 3۹ میلیون و 43۶ 
هزار و 500 نفر ثبت نامشان تکمیل شده و برای37 
میلیون و 318 هزار نفر از 3۹ میلیون نفر هم کارت 

ملی هوشمند صادر شده است.

بیمه تکمیلی فرهنگیان 
بازنگری می شود

مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش 
از بازنگری در بیمه تکمیلی فرهنگیان خبر داد.

به گزارش زمان بــه نقل از فارس، گودرز کریمی 
فر مدیــرکل تعاون و پشــتیبانی وزارت آموزش و 
پرورش، اظهار داشــت: در ایام نــوروز 345 مرکز 
آموزشــی و رفاهی با 14 هــزار و 4۶0 تخت، 50 
پردیس دانشگاهی، 300 سوئیت اردوگاهی و 100 
هزار کالس درس برای مسافران فرهنگی پیش بینی 

شد.
وی با بیان اینکه شــعار ما در ایــام نوروز »امنیت 
پایدار، کیفیت مطلوب و مسافرت ارزان« بود، ادامه 
داد: در ایام نوروز در 707                       پایگاه اسکان فرهنگیان، 

نمایشگاه بومی- محلی برپا شد.

متقاضیان وام ازدواج به 
بانک ها مراجعه نکنند

معاون ســاماندهی امور جوانــان وزارت ورزش و 
جوانان از وجود حدود 150 هزار متقاضی دریافت 
وام ازدواج که تا سال گذشته درخواستشان را در 
ســامانه ثبت کرده اما هنوز وام خــود را دریافت 

نکرده اند، خبر داد.

به گزارش زمان به نقل از ایســنا، محمد مهدی 
تندگویان ، با اشــاره به آغــاز فرایند پرداخت وام 
ازدواج در ســال ۹7 همزمان با ابالغ بانک مرکزی 
گفت: متقاضیان دریافت وام ازدواج الزم نیســت 
بــه بانــک مراجعه کننــد بلکه می بایســت ابتدا 
https://ve.cbi.   درخواستشــان را در سامانه

ir که به این منظور طراحی شده است، ثبت کرده 
و پس از دریافت کد پیگیری برای تشکیل پرونده 

به بانک مراجعه کنند.
به گفته وی، سامانه ثبت درخواست وام ازدواج، از 
طریق ارسال این پیامک نزدیک ترین شعبه بانکی 
که امکان پرداخت وام به متقاضیان را دارد، برای 

مراجعه حضوری آنها مشخص خواهد کرد.
بنابر گفته معاون ســاماندهی امور جوانان وزارت 
ورزش و جوانــان افرادی که در ســال گذشــته 
درخواست وام ازدواج خود را در سامانه ثبت کرده 
اند امــا تا کنون آن را دریافت نکــرده نکرده اند، 
مشمول دریافت وام 15 میلیون تومانی می شوند.

به گزارش ایســنا، در حالیکــه بانک مرکزی، بند 
”الــف“ تبصره 1۶ قانون بودجه ســال 13۹7 کل 
کشــور را که براســاس آن مبلغ تسهیالت قرض 
الحســنه ازدواج برای هریک از زوج ها در ســال 
13۹7، 15 میلیون تومان تعیین شــده اســت را 
به شــبکه بانکی ابالغ کرد، رحیم زارع، سخنگوی 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفته 
که پرداخت وام ازدواج نیازمند طی پروســه های 
اداری اســت که یک ماه زمان می برد، چراکه به 
نظر می رسد هنوز بندهای قانون بودجه سال ۹7 
و آیین نامه های مورد نیاز آن آماده و ابالغ نشده 
اســت، اما به هر ترتیبی بایــد قانون بودجه و بند 

مرتبط به وام ازدواج اجرایی شود.
نماینده مــردم آبــاده در مجلس دهم شــورای 
اســالمی با تاکید براینکه پرداخت وام ازدواج 15 
میلیونی حتما اجرایی می شود، گفت: کمیسیون 
برنامه، بودجه و محاسبات و کمیسیون اقتصادی، 
نظارت 100 درصدی و کامل بر نحوه اجرای قانون 
بودجه دارند و هر نهــادی از این امر تخطی کند 

باید پاسخگو باشد.
وی با اشــاره به روند اجــرای وام ازدواج توضیح 
داد: بعد از ابالغ قانون توســط رئیس مجلس، باید 
آییــن نامه های بودجه تنظیــم، به بانک مرکزی 
ابالغ و دســتورالعمل اجرایی وام به شــعب بانکی 
اقتصادی مجلس  اعالم شود.سخنگوی کمیسیون 
شــورای اســالمی، با بیان اینکه تا پایان فروردین 
کار اداری وام ازدواج بــه طول می انجامد، گفت: 
کار اداری اجــرای این قانون زمان می برد، اما هر 
نهادی به ســهم خود طبق قانون مکلف به اجرای 

آن است.

خبر

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه 
اعتیاد و طالق به ترتیب دو آسیب مهم 
کشور اســت، گفت: تسهیالت ویژه ای 
برای کمک به زنان سرپرست خانوار در 

نظر گرفته شده است.

به گزارش زمــان  به نقــل از مهر، 
انوشیروان محسنی بندپی افزود: بخش 
زیادی از زنان سرپرســت خانوار بعد از 
طالق به چرخه حمایت بهزیستی اضافه 
می شــوند به همین دلیل در سازمان 
بهزیستی برنامه ها و طرح های زیادی برای 
کاهش آمار طالق و همچنین رسیدگی 

به وضعیت زندگی زنان سرپرست خانوار 
در دستور کار قرار گرفته است. وی گفت: 
باید نسبت به شناسایی این زنان که بعد از 
طالق دچار مشکل می شوند، اقدامات الزم 
از سوی دستگاه های مرتبط انجام شود و 
همچنین در خصوص تحصیل، اشتغال و 
استعدادیابی، اقدامات الزم صورت گیرد. 
رئیس سازمان بهزیستی گفت: بر اساس 
قانون برنامه ششم توسعه، وزارت رفاه و 
معاونت زنان ریاست جمهوری اقداماتی 
در خصوص کاهش طالق زنان سرپرست 
خانوار انجام می دهند و برنامه ریزی برای 
جلوگیری از این آســیب اجتماعی در 

شورای عالی وزارت کشور، بر عهده آنها 
گذاشته شده است و ما مطالعات انجام 
شــده و اطالعــات الزم در این زمینه را 
به آنهــا ارائه کرده ایم. بندپــی در مورد 
توانمندسازی زنان سرپرست خانوار نیز 
اظهار داشــت:  در این خصوص نسبت 
به تشــکیل گروه های خودیار و همیار و 
شناسایی استعدادهای آنها اقدام کرده ایم، 
به طوری که در حال حاضر 1200 گروه 
همیار و 2۶00 گروه خودیار از این زنان 
تشکیل شده است و در قالب گروه های 
15 تا 17 نفره اشتغالزایی می کنند. وی 
گفت: به این گروه ها وام های اشــتغال 

فردی تا 20 میلیون تومان داده می شود 
و همچنین به کارفرمایان در ازای اشتغال 
این افراد، تسهیالتی ارائه می شود. رئیس 
سازمان بهزیســتی افزود:طالق دومین 
آسیب اجتماعی در کشور شناخته شده 
است که بعد از اعتیاد قرار دارد و بر اساس 
مطالعات انجام شده، اعتیاد خود باعث 
افزایش طالق، کودک آزاری، رها شــدن 
کودکان کار و خیابان، فرار و ... می شود. 
به گفته محسنی ، بعد از طالق، زندگی 
فرزندان و والدین از هم پاشیده و هر یک 
با مشکالت زیادی دســت و پنجه نرم 
می کنند و در این مرحله نیاز به اقدامات 

روانشناسی و مداخالت بهنگام وجود دارد 
که با توجه به گســتردگی این موضوع، 
باید نهادهای مرتبط همکاری های الزم را 
انجام دهند. وی به طرحی که به منظور 
کاهش طالق انجام شــده اشاره کرد و 
گفت: این طرح در برخی از استان ها مانند 
یزد انجام شده و تا حدودی توانسته ایم 
باعــث کاهش آمار طالق در اســتان ها 
شویم. همچنین در دادگاه های خانواده 
نیز مشاوران سازمان حضور دارند که آنها 
نیز می توانند در جلوگیری از بروز آسیب 

طالق نقش داشته باشند.

رئیس سازمان بهزیستی خبر داد:

ارائه وام تا 20 میلیون تومان به زنان سرپرست خانوار

اجرای آزمایشی استفاده از سامانه ردیاب خودرو 
از ابتدای خرداد در 15 استان آغاز می شود.

به گزارش زمان به نقل از تســنیم، محمود 
ســاوری درباره آخرین وضعیت سامانه ردیاب 
خودرو اظهار کرد: از حدود یک سال قبل معاونت 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با 
همکاری و هماهنگی سایر دستگاه های ذی ربط 
از جمله دادستانی کل کشور، رؤسای پلیس های 
تخصصی ناجا شــامل پلیــس آگاهی و پلیس 
پیشــگیری طرحی تحت عنــوان نصب ردیاب 
خودرو برای کشــف علمی خودروهای مسروقه 
مورد پیگیری قرار گرفت. این مقام مســئول در 
معاونت اجتماعی قوه قضاییه با بیان اینکه این 
طــرح از ابتدای خرداد ماه ســال جاری در 15 
استان کشــور اجرا می شود افزود: انتظار می رود 
با اجرای این طرح شــاهد کاهــش قابل آمار و 
ارقام مرتبط با ســرقت خودرو باشیم. با اجرای 
این طــرح، حتی اگر خودرویی هم به ســرقت 
برود در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به کشف 
علمی آن اقدام می شود. ساوری گفت: خودروی 
مسروقه به عنوان ابزار مادر در تکوین سایر جرایم، 
نقش بســیار مهمــی دارد زیــرا از خودروهای 
مسروقه برای حمل ونقل مواد مخدر، سرقت های 
مسلحانه، زورگیری ها و همچنین کالهبرداری ها 
استفاده می شــود. پیش بینی می شود با اجرای 

این طرح و کشــف علمی خودروی مسروقه از 
این ابزار مادر در تکوین ســایر جرایم اســتفاده 
نشــود. مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه 
افزود: نکته ای که وجود دارد این است که طرح 
نصب ردیاب خودرو یــک طرح کامالً اختیاری 
اســت و نصب ردیاب صرفاً یک ارتباط دوسویه 
بین مالک و خودرو بوده و فاقد هرگونه متعلقات 
دیگر نظیر ســرورها و موضوعاتی از این دست 
است. ساوری ادامه داد: سرقت خودرو در کشور 
ما جزو جرایمی اســت که متأسفانه به کّرات در 
تمام استان ها و شهرســتان ها اتفاق می افتد اما 
امیدواریم با اجرای این طرح عملیات مجرمانه را 
برای مجرمین و مرتکبین سخت و از این طریق 
نسبت به شناسایی و دستگیری عامل یا عامالن 

سرقت های خودرو اقدام کنیم.
 این مقام مســئول در دســتگاه قضایی گفت: 
شناسایی و دســتگیری سارقان به طور طبیعی 
موجب می شــود بخش قابل توجهی از سارقین 
خودرو از چرخه عملیات مجرمانه سرقت خودرو 
خارج شوند اما دو یا سه نکته در بحث طرح نصب 
ردیاب بســیار مؤثر است؛ نخست اینکه با توجه 
به هماهنگی و همکاری که قرار است بین مقام 
انتظامی و مقام قضایی صورت بگیرد، از مردم و 
مالباختگان که خودروهای مسروقه شان مجهز به 
این ردیاب هاست تقاضا داریم از اقدام خودسرانه و 

شخصی برای دستگیری سارق پرهیز کنند. دوم 
اینکه مقامات انتظامی و قضایی در یک هماهنگی 
مؤثر در پاســخگویی به کســانی که به عنوان 
مالباخته مراجعه می کننــد در کوتاه ترین زمان 
ممکن نســبت به شناسایی و دستگیری سارق 
و کشــف خودرو اقدام خواهند کرد. سوم اینکه 
مزایای اجرای این طرح باید برای افکار عمومی 
تبیین شود اما نیاز به اطالع رسانی های عمومی 
برای استقبال از اجرای این طرح داریم. وی اضافه 
کرد: این هشدار و انذار به سارقان نیز داده می شود 
که با اجرای طرح مذکور، خطر دستگیری شان 
باال می رود و مجازات هایی که برای اینها در نظر 
گرفته شده بسیار باالست و از طرفی هم منافع 
ناشی از جرم سرقت نیز برای شان به شدت کاهش 
می یابد. ساوری در پاسخ به سؤال دیگری درباره 
هزینه نصب این سامانه برای مردم گفت: بر اساس 
دستورالعمل ابالغی به استان های پانزده گانه، در 
مرحله اول چند شــرکت مــورد تأیید معاونت 
اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم قرار گرفته 
که فروش ردیاب ها توســط این شرکت ها انجام 
می شود و سایر شرکت ها نیز می توانند تقاضاهای 
مشابه خود را برای رقابت در اجرای این طرح به 
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم بدهند 
تا آنها نیز امکان رقابت در اجرای این طرح داشته 
باشند. مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه 

افــزود: این طرح یک طرح انحصاری نیســت و 
همه شرکت ها و افرادی که مایل به مشارکت در 
اجرای این طرح هستند می توانند تقاضای خود 
را بدهند. قیمتی که برای این محصول گذاشته 
شــده، 150 هزار تومان اســت و شــرکت های 
تعیین شده حق ندارند بیش از مبلغ یادشده را از 
مردم دریافت کنند. ساوری بیان کرد: اثر عمیق 
این طرح به لحاظ روانی برای پیشگیری از جرم 
سرقت خودرو بسیار باالست. در حال حاضر در 
سطح کشــور 21 الی 22 میلیون خودرو وجود 
دارد که سه میلیون خودرو به دلیل پایین بودن 
ضریب ایمنی در معرض خطر سرقت قرار دارند. 
این سه میلیون خودرو عمدتاً مربوط به 5 برند 
خودرو شامل پراید، پژو، سمند، نیسان و پیکان 
است که عمدتاً نیز ســال تولید آنها مربوط به 
سال 88 و پایین تر از آن است. این مقام مسئول 
در معاونت اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم 
افــزود: اولویــت ما در اجرای ایــن طرح، نصب 
ردیاب به روی خودروهای مذکور اســت؛ ضمن 
اینکه نصب ردیاب روی ســایر خودروها نیز بنا 
به تقاضای مالکان شان بالمانع است و پیش بینی 
می شود تا پایان امسال 300 تا 500 هزار دستگاه 
خودرو مجهز به ردیاب شــوند. وی تصریح کرد: 
سارق یا سارقان نمی دانند کدام خودروها به این 
سامانه مجهز هستند زیرا حدود 20 نقطه از هر 

خودرو قابلیت نصب این سامانه را دارد.

آغاز اجرای آزمایشی سامانه ردیاب خودرو

کالهبرداری بدین معنا است که شخص با استفاده 
از وسایل متقلبانه سعی در بردن مال دیگری نماید 

و موفق شود که مال دیگری را برباید.
تمایز اصلی کالهبرداری با سایر جرایم در آن است 
که در بیشتر جرایم علیه اموال مال بدون رضایت 
مالک و حتی از طریق توســل به خشــونت به 
مجرم منتقل می شود اما در کالهبرداری شخص 
کالهبردار به گونه ای رفتار می کند که صاحب مال 
فریب خورده، خود با رضایت و میل آن مال را در 

اختیار کالهبردار قرار می دهد.
کالهبرداری به طور کلــی دارای 2 رکن اصلی 

است.
 اولین رکن آن، این است که کالهبردار با توسل 

به وسایل متقلبانه ســعی در فریب دادن مالک 
دارد. بــرای تحقق این جرم متقلبانه بودن رفتار 
یا وسیله ی مورد استفاده ی کالهبردار بسیار حایز 
اهمیت است مانند استفاده از نام و عنوان جعلی 
و از طریــق آن فریب دادن مــردم. رکن دوم آن 
اینست که کالهبردار از طریق توسل به وسایل 
متقلبانه که در شخص صاحب مال اثر گذاشته 
و منجر به فریب او شــده است، مال آن شخص 
را دریافت کند یعنی شخص مال باخته به خاطر 
فریب کالهبردار با رضایت و تمایل مال خود را در 

اختیار وی قرار دهد.

جرم شروع به کالهبرداری

با توجه به فراهم کردن وسایل متقلبانه  و به علت 
خارجی مجرم به اهداف خود نمی رسد در واقع این 
حالت قصد به اضافه تهیه مقدمات حاصل گردیده 
است و قانوگذار در این حالت برای مجرم مجازات 

تعیین نموده است.
بر طبق تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات آن 
حداقل 1 یا 2 سال می باشد و شامل جزای نقدی 

و رد مال نمی گردد.

نکات مهم جرم کالهبرداری
در پایان در جــرم کالهبرداری چند نکته حایز 

اهمیت است:
* برای اعالم شــکایت کالهبــرداری، فرد مال 

باخته می تواند از وکیل کمک بگیرد که این امر 
سبب می شود اثبات جرم راحت تر و ظرف مدت 

کمتری صورت بگیرد.
* جرم کالهبرداری حتما با انجام یک فعل صورت 
می گیرد و ترک فعل هیچ گاه کالهبرداری نیست.

* مجازات کالهبــرداری از جمله مجازات های 
سنگین اعمال شــده در جامعه است و عالوه بر 
حبس 1 تا 7 سال، جزای نقدی به میزان ارزش 
مال برده شده به مالک اصلی آن نیز در خصوص 
کالهبردار اعمال می شود و کالهبردار باید مالی 
را که از طریق فریب بدست آورده به صاحب آن 

رد نماید.

از کالهبرداری و تمایز اصلی آن با سایر جرایم چه می دانید؟

گوشی های "آنر" خود را چک کنید!
شــما می توانید قابلیت جدید باز 
شدن قفل گوشــی از طریق چهره 

خود را داشته باشید.

به گزارش زمان به نقل از بیتوته، 
آنر 7X با آپدیت جدید خود قابلیت 
باز شــدن قفل با کمک چهره را به 

گوشی اضافه کرد.
آنــر برندی جوان، نوآور و پیشــرو 
زیر مجموعه گروه هواوی است که 
قابلیت پیشرفته و جدید باز شدن 
قفل گوشــی با کمک چهره را در 
 7x گوشی های اخیر خود با نام آنر

به بازار ارائه داده است.
گوشی آنر همیشه در نوآوری های 
تکنولوژیکی پیشگام بوده و خواهد 
بــود و این قابلیت باز شــدن قفل 
با کمــک چهره نیــز از این قاعده 
مستثنی نیست. این قابلیت تنها نیاز 
به یک به روز رسانی نرم افزاری دارد 
چرا که تیم آنر قباًل در سخت افزار 
گوشــی ملزومات و نیازمندی های 
این قابلیت جدید را در نظر گرفته 
و تعبیــه کرده اســت. این ویژگی 

منحصر به فرد، ارزش بیشــتری را 
به این گوشــی های قابل دسترس 
افزوده و ویژگی بهترین بودن را به 
آنها داده است. همانطور که از نام آن 
پیداست، این ویژگی بازشدن قفل 
با کمک چهره موجب می شود که 
شما بتوانید قفل گوشی آنر 7x خود 
را با کمک چهره خودتان باز کنید. 
شما باید با دسترسی به قابلیت باز 
شدن قفل با کمک چهره در منوی 
تنظیمات گوشی، چهره خود را ثبت 

کنید و سپس به راحتی تنها با نگاه 
کردن بــه مقابــل دوربین جلویی 
دســتگاه خود، آن را باز کنید. این 
امر کمک می کنــد که تکنولوژی 
تشخیص چهره تعبیه شده، چهره 
شما را بشناســد و کاربرد باز شدن 
آسان قفل گوشــی را عالوه بر اثر 
انگشت موجود در آن، الگوی رمزی 

یا باز شدن با پین را مقدور سازد. 
کریس سان بایگونگ، نایب رئیس 
آنر در خاورمیانه و آفریقا همیشــه 

ایــن جمله را می گویــد که " آنر 
به عنوان یک برنــد جوان، مبتکر 
و به روز، همیشــه در تالش است 
کــه باالترین و بهترین ویژگی را به 
مشتریانمان ارائه دهد" . این قابلیت 
باز شدن قفل گوشی با کمک چهره، 
از طریق آخرین به روز رســانی در 
آنــر 7x، در دســترس  گوشــی 
مشتریان قرار خواهد گرفت. کاربرد 
باز شــدن قفل با کمک چهره که 
بر پایه الگوریتم تشــخیص چهره 
پیشــرفته و مد روز توســعه یافته 
اســت، می تواند بالفاصله با اسکن 
چهره کاربر که قباًل شــناخته شده 
است برای باز شــدن قفل گوشی 
هوشمند مورد استفاده قرار بگیرد. 
کاربــران با کمک ایــن کاربرد می 
تواننــد از یک ویژگــی قدرتمند و 
پیشرفته کاربری در گوشی دوست 

داشتنی آنر 7x لذت ببرند.
این قابلیت باز شــدن قفل با کمک 
چهــره در صفحه جلویــی و ایمن 
گوشی  بر اساس تکنولوژی شناخت 
بیومتریک ایجاد شده است که می 

تواند به شــکل مؤثری از باز شدن 
قفل گوشی یک کاربر با استفاده از 
ویدئوها و عکس های تکثیر و کپی 
شده، عکس های چاپی یا شرایطی 
که در آنها چشــم هــای کاربر در 
طول شناسایی چهره بسته هستند، 

جلوگیری کند. 
همچنین آنچه که این قابلیت انجام 
می دهد این است که در زمانی که 
شما به صفحه قفل شده گوشی نگاه 
می کنید ، چهره شما را تشخیص 
می دهــد و اعالنات و گزارشــات 
گوشــی تان را نیز بــرای این که 
بتوانید آنها را بخوانید در مقابلتان 
بــاز می کند. اگر شــخص دیگری 
این کار را با گوشــیتان انجام دهد، 
تمام اعالنات گوشی پنهان باقی می 

مانند. 
همچنین این قابلیت در زمانی که 
شما به گوشی نگاه می کنید اما هیچ 
کاری با گوشی موبایلتان ندارید نیز 
به کار برده می شود؛ یعنی صفحه 
گوشــی تا زمانی که به آن نگاه می 

کنید خاموش نمی شود.

مدیرعامــل صندوق بیمــه اجتماعی 
روستاییان و عشــایر با اشاره به اینکه 
ورود ایــن صندوق بــه بخش درمان 
روســتاییان و عشایر در دست بررسی 
است، گفت: گسترش پوشش فوت این 

افراد در سال جاری در اولویت است.
به گزارش زمــان، محمدرضا واعظ 
مهدوی افــزود: در حال حاضر درمان 
روستاییان و عشــایر از سوی سازمان 

بیمه ســالمت انجام می شود و ارائه 
خدمــات درمانی در مراکــز دولتی و 
تحت پوشــش به این افــراد صورت 
می گیرد و صنــدوق بیمه اجتماعی 
کشــاورزان ، روستاییان و عشایر فقط 
در مباحث بیمه ای، بازنشســتگی، از 

کارافتادگی و فوت فعالیت می کند.
وی گفت: با توجه به اینکه روستاییان 
و عشــایر مراجعات متعددی به دفاتر 

و کارگزاریهای صندوق در اســتانهای 
مختلف داشــته و تقاضــای دریافت 
خدمات درمانی از صندوق روستاییان 
را کرده اند به همین دلیل این موضوع 
در دستور کار قرار گرفته و کارشناسان 

در حال بررسی آن هستند.
مدیرعامل صندوق بیمه روستاییان و 
عشایر تاکید کرد: چنانچه بررسی های 
کارشناســی به نتیجه رسید و پاسخ 

مثبت بود در این صورت درخواســت 
فعالیتهای درمانی  بــه  ورود صندوق 
برای روســتاییان و عشایر را به وزارت 

رفاه و دولت و مجلس می دهیم.
واعظ مهدوی تاکیــد کرد: هم اکنون 
بودجه و اعتبارات مربــوط به درمان 
روستاییان نیز به سازمان بیمه سالمت 
پرداخت می شــود و در صورت ورود 
صندوق روســتاییان و عشایر باید این 

اعتبارات به ما داده شود.
وی همچنین به مهمترین برنامه های 
سال جاری نیز اشاره کرد و گفت: در 
سال ۹7 تالش ما این است که پوشش 
فوت روستاییان و عشایر و کشاورزان 
را افزایــش دهیم و ضریــب امنیتی 
باالیی را در قبال حوادث غیر مترقبه 
و فقر برای افراد تحت پوششمان ایجاد 

کنیم.

ورود صندوق روستاییان به بحث درمان



افزایش مطالبات عمومی برای برخورد با فساد و تاکید مسووالن ارشد 
کشور بر مبارزه جدی با مفاسد و مفسدان اقتصادی بار دیگر اهمیت 
فرمان هشت ماده ای رهبری را به عنوان پشتوانه ای نظری و عملی 

در این راستا به تصویر می کشد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، مبارزه با فساد همواره از دستورات 
موکد مقام معظم رهبری بوده و اخیرا نیز در بیاناتی در دیدار رئیس 
و مسئوالن قوه قضائیه تصریح داشتند »یک قلم دیگر از کارهایی که 
قوه قضاییه در زمینه ی مسائل اقتصاد می خواهد انجام بدهد، همین 
است؛ مبارزه ی با مفاسد اقتصادی و مفسدین اقتصادی. قوه قضائّیه 
در این زمینه به صورت واضح و گاهی حتی به صورت جنجالی وارد 

بشود.«
مقام معظم رهبری پیشتر نیز در دیدار مسووالن قضایی کشور در 
سال 1387 تصریح کرده بودند »فاسد اقتصادی را صرفاً به عنوان یک 
کار خالف نباید در کشور در نظر گرفت. این کار اگر چنانچه دنبال 
نشود، تعقیب نشود، ریشه یابی نشود، قوای مختلف کشور دست به 
دست هم ندهند برای خشک کردن ریشه ی این کار، ضربه و خطرش 
برای کشور بسیار کالن و عظیم خواهد بود. مفاسد اقتصادی، مفاسد 
فرهنگی را هم با خود میآورد، مفاسد اخالقی را هم میآورد. وجود 
و رواج مفاسد اقتصادی یکی از بزرگترین خطرهایش این است که 
عناصر خوب دستگاهها را متزلزل میکند، زیر پای آنها را سست می 
کند.« در همین راستا، فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری 
در سال 1380 بی تردید نقطه عطفی در این خصوص بشمار می 
آید. در متن فرمان رهبر انقالب اسالمی به رؤسای قوای سه گانه 
تصریح شده »اگر دست مفسدان و سوءاستفاده کنندگان از امکانات 
حکومتی، قطع نشود، و اگر امتیازطلبان و زیاده خواهان پرمّدعا و 
انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه گذار و تولید کننده و اشتغال طلب، 
همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به 
استفاده از راههای نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.« به 
گفته ایشان، »خشکانیدن ریشه ی فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع 
و گره گشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسیله ی قوای سه 
گانه مخصوصاً دو قوه ی مجریه و قضائیه است. قوه ی مجریه با نظارتی 
سازمان یافته و دقیق و بی اغماض، از بروز و رشد فسادمالی در 
دستگاهها پیشگیری کند، و قوه ی قضائیه با استفاده از کارشناسان 
و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر 
راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه ی مقننه در وضع 
ایفاء  قوانین که موجب تسهیل راه کارهای قانونی است و نیز در 
وظیفه ی نظارت، بسیار مهم و کارساز است.« ایشان تذکر داده بودند: 
به مسئوالن خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه 
با فساد، بنوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی 
به دستگاههای دولتی و قضائی در گرو آن است که این دستگاهها در 
برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند. 
ایشان همچنین تاکید کرده بودند »کار مبارزه با فساد را چه در دولت 
و چه در قوه ی قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سالمت و امانت 
بسپارید. دستی که میخواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد، و 
کسانی که میخواهند در راه اصالح عمل کنند باید خود برخوردار از 
صالح باشند ... ضربه ی عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و 
ظریف باشد. متهم کردن بیگناهان، یا معامله ی یکسان میان خیانت و 
اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. 
مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بیگمان، اکثریت کارگزاران 
در قوای سه گانه کشور را تشکیل می دهند نباید مورد سوء ظن 
و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند. چه نیکو 
است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و 
مفسد، وظیفه ئی مهم شناخته شود ... در امر مبارزه با فساد نباید هیچ 
تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا 
شود. هیچ شخص یا نهادی نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر 
مسئوالن کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هر 

جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.« 
در این فرمان همچنین بیان شده است: بخشهای مختلف نظارتی در 
سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت 
اطالعات باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی 
و اقتصادی کشور را بدرستی شناسائی کنند و محاکم قضائی و نیز 
مسئوالن آسیب زدائی در هر مورد را یاری رسانند... وزارت اطالعات 
موظف است در چهارچوب وظائف قانونی خود، نقاط آسیب پذیر در 
فعالیت های اقتصادی دولتِی کالن مانند: معامالت و قراردادهای 

خارجی، و سرمایه گذاری های بزرگ، طرح های ملّی، و نیز مراکز مهم 
تصمیم گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطالعاتی دهد و به 
دولت و دستگاه قضائی در تحقق سالمت اقتصادی یاری رساند و بطور 
منظم به رئیس جمهور گزارش دهد ... با این امر مهم و حیاتی نباید 
بگونه ی شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. بجای تبلیغات 
باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. اما یکی از ماندگارترین بیانات 
رهبر معظم انقالب در جریان دیدار نمایندگان مجلس هفتم در تاریخ 
27 خردادماه 83 است. مقام معظم رهبری در این دیدار تصریح 
داشتند »از جمله  مهمترین کارها، مبارزه  با فساد است. مبارزه  با فساد، 
یک جنبه  اخالقی محض نیست؛ اداره  کشور متوقف به مبارزه  با فساد 
است. بنده دو سه سال پیش که آن نامه را درباره  مبارزه  با فساد به 
مسئوالن کشور نوشتم، به دنبال یک کار طوالنی و یک بررسی و 
مطالعه  وسیع و همه  جانبه بود. از هر طرف می رویم، می بینیم اگر با 

فساد مبارزه نشود، همه  کارها لنگ خواهد ماند.« 
ایشان افزودند: فساد مالی، مثل خوره، ایدز و سرطان است؛ باید با 
آن مبارزه کرد ... باید با فساد مبارزه  جدی کرد. یک پایه  مبارزه، 
شمایید. آن روزی که بنده مسأله  مبارزه  با فساد را گفتم، توقعم 
این بود که مجلس شورای اسالمی سینه سپر کند و جلو بیاید و 
در این میدان حرکت کند تا ما دیگر احتیاج نداشته باشیم دنبال 
کنیم؛ اما متأسفانه این طور نشد. آنها نکردند، شما بکنید. البته 
به قول برادر ظریف و نکته  سنج مان، با دستمال کثیف نمی  شود 
شیشه را تمیز کرد. اگر انسان بخواهد با فساد مبارزه کند، باید 
در درجه  اول مراقب باشد که فساد دامن خودش را نگیرد. داخل 
خودتان و درون مجلس مراقب باشید. دست پاک، دامن پاک، زبان 
پاک و چشم پاک خواهد توانست در حوزه  اقتدار وسیعی که شما 
دارید، همه چیز را پاک کند. دکتر روحانی رییس جمهوری نیز در 
راستای منویات رهبری، همواره بر مبارزه جدی با فساد اقتصادی 
تأکید داشته است. وی در سخنانی در همایش ملی ارتقای سالمت 
نظام اداری و مقابله با فساد در آذر ماه 13۹3 بیان داشت: همزمان 
که با تورم، رکود و بیکاری مبارزه می کنیم باید با فساد نیز مبارزه 
و برای کاهش آن تالش کنیم. متاسفانه در جامعه ما فساد وجود 
دارد و یک روزه هم تمام نمی شود. ... همه باید تمام توان را به کار 
گیریم که قدم به قدم فساد را کم کرده و کاهش دهیم؛ به گونه ای 
که برای مردم ملموس باشد، مردم ببینند اراده ای جدی در سطح 
مسووالن باال و میانی کشور در مبارزه با فساد وجود دارد. گزارش 
اخیر رییس جمهوری به مردم درباره ثبت سفارشات غیرقانونی 
و  وزرا  برخی  به  روحانی  های  نیز دستور  و  خودروهای خارجی 
معاونان برای برخورد با این مساله از جمله نمونه هایی از مواضع 
شفاف دولت به منظور مبارزه با فساد است. بدون تردید حل مساله 
فساد با توجه به تاکیدات صورت گرفته نیازمند کالبد شناسی و 

تبیین دقیق این مساله و نیز حل آن در دو سطح خرد و کالن است. 
فساد محصول ساختار یا عاملیت 

اهمیت مساله فساد تا اندازه ای است که از دیرباز موضوع دغدغه های 
فکری اندیشمندان زیادی بوده است. برای مثال »ابن خلدون« تاریخ 
نگار و جامعه شناس قرن هشتم هجری در کنار اسراف و تبذیر از فساد 
به عنوان یکی از عوامل فروپاشی حکومت ها یاد می کند. فساد در 
گسترده ترین معنا عبارت است از همه انواع و اشکال گوناگون انحراف 
یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی. 
بنابر این فساد در چارچوب سازمان ها و نهادهای مختلف دولتی، 
عمومی و خصوصی اتفاق می افتد؛ جایی که افراد از مقام و منصبی 
برخوردار هستند که می توانند به واسطه آن در جریان امور اداری 
سازمان مربوطه به نفع خود و اطرافیانشان اعمال نفوذ نمایند. طبق 
گزارش سازمان شفافیت بین الملل شاخص ارزیابی فساد ایران عدد 
30 است که در بین 180 کشور مورد بررسی در رتبه 130 قرار دارد. 
الزم به ذکر است که هرچقدر شاخص مذکور به عدد صفر نزدیک تر 
باشد نشان دهنده فساد بیشتر و به میزانی که به عدد 100 نزدیک تر 
گردد نشانه فساد کمتر در یک کشور است. درواقع در راستای مبارزه 
با فساد، از ابتدای دولت یازدهم تاکنون اقدامات قابل توجهی صورت 
تمامی شرکت های مشخص  از جمله ملزم ساختن  گرفته است، 
شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار به اجرای استانداردهای 
IFRS، راه اندازی سامانه جامع ُکدال جهت امنیت سرمایه گذاری 
در بورس، مقابله با فرار مالیاتی از طریق تصویب اصالح قانون مالیات 

های مستقیم و تصویب بخشنامه گمرک در دوم شهریورماه 13۹4. 
اقدامات فوق نشان می دهد که دولت از همان ابتدای روی کار آمدن، 
مبارزه با فساد را در دستور کار قرار داده و به صورت گسترده در حوزه 
های مختلف بانک، بیمه، گمرک، مالیات و... اقداماتی به انجام رسانده. 
با این حال وقوع موارد اخیر فساد در زمینه ثبت سفارشات صوری و 
دریافت ارز دولتی و... نشان می دهد که مبارزه با فساد در وهله اول 
نیازمند ریشه یابی علل شکل گیری آن و سپس ارائه راهکارهای ریشه 
ای است. مروری بر دیدگاه کارشناسان و صاحب نظران به ویژه در 
روزهای اخیر نشان می دهد که تأکید بیشتر آنها بر عوامل ساختاری 
و سطح کالن مؤثر در پیدایش فساد در جامعه است. با این حال، در 
تحلیل و تبین فساد بایستی به الگوهای حاکم بر روابط بین افراد در 
سطح خرد و در واقع بر نقش افراد به عنوان عامالن حاضر در جامعه 
و ساختارها نیز توجه کرد. در واقع پدیده های سطح کالنی همچون 
عدم شفافیت، قانون گریزی و ... که به عنوان علل بروز فساد از آنها 
یاد می شود در مناسبات اجتماعی و کنش های متقابل روزمره بین 
افراد در جامعه ریشه دارد. بنابر این باید در کنار عوامل ساختاری به 
چگونگی برساخت و بازسازی فساد در کنش های روزمره افراد توجه 
کنیم. افراد عامالنی هستند که در چارچوب ساختارها دست به کنش 
می زنند. اما با کنش خود از یک طرف امکان بازتولید ساختارها را 

فراهم کرده و از سوی دیگر زمینه های تغییر آن را نیز می توانند فراهم 
سازند. پس در پدیده فساد افراد و ساختارها دو روی یک سکه هستند. 
تأکید بر سطوح خرد تولید فساد در جامعه از آنجا ناشی می شود که 
ما چه از نظر نهادسازی و چه به لحاظ قانونگذاری در مبارزه با فساد 
شاید از شرایط مطلوب فاصله داشته باشیم اما از وضعیت نامناسبی 
نیز برخوردار نیستیم. به عبارت دیگر نهادها و قوانین زیادی در زمینه 
مبارزه با فساد ایجاد شده اند. با این حال این پرسش مطرح است چرا 
با وجود قوانین و نهادهای متعدد متولی مبارزه با فساد شاهد فساد 
گسترده و سازمان یافته در کشور هستیم. واقعیت این است که ما به 
شدت در زندگی روزمره خود با عوامل فسادزا و حتی خود فساد روبه 
رو می شویم. قبل از هرچیز باید اشاره کرد که عدم شفافیت در کنش 
روزمره ما جاری است و یکی از خلقیات ما ایرانی ها حرف زدن با کنایه 
و در لفافه عمل کردن و دوری از صراحت در روابط اجتماعی است. 
این عدم شفافیت را با خود به سازمان ها و ارگان ها انتقال می دهیم. 
عدم صراحت بیان از یک کارمند ساده تا مدیران و مقامات مختلف 
قابل مشاهده است. استعاری صحبت کردن و با مالحظه حرف زدن از 
هم از ویژگی های مردم و هم مسووالن است. دیگر این که قانونمداری 
به عنوان یکی از ارکان مدرنیسم در فرهنگ و زندگی روزمره ما از 
جایگاه چندان محکمی برخوردار نیست. در واقع نادیده گرفتن قوانین 
و دور زدن قانون در زندگی روزمره مصداق زرنگی است. در عوض 
تمکین به قوانین و رعایت حقوق دیگران در روابط روزمره گاه مصداق 
سادگی و ساده لوحی است. به عبارت دیگر قانون گریزی دارای قبح 
اجتماعی زیادی نیست. شفافیت و قانونمندی نیز نیازمند وجود یک 
بستر اجتماعی مناسب و چندصدایی است؛ یعنی جایی که افراد بتوانند 
در مورد مسایل آزادانه گفت وگو کرده و همه صداها شنیده شود. این 
که جامعه ما تا چه حد دارای فرهنگی دموکراتیک است و ما چقدر 
در کنش ها و روابط روزمره خود دموکراتیک عمل می کنیم جای 
بحث دارد. مهم تر از همه اینکه در نبود موارد فوق آنچه رخ می دهد 
گسترش نابرابری اجتماعی، بی عدالتی، فقر و شکاف طبقاتی است. 
این امر خود به گسترش فساد در جامعه دامن می زند. در یک جامعه 
نابرابر اقدام به فساد توجیه پذیر می شود. به ویژه در سطوح و الیه 
های مختلف سازمان ها و نهادها رشوه دادن و رشوه گرفتن به امری 
روزمره و عادی بدل می شود. بنابر این توجه به علل و عوامل فساد و 
راه کارهای مبارزه با آن نیازمند نگاه دوجانبه به سطوح خرد و کالنیم. 
فساد طی یک فرایند تاریخی و در رابطه متقابل بین این سطوح تولید 
و بازتولید شده است. ریشه کن یا دست کم محدود کردن آن نیازمند 
اعمال قوانین موجود، تصویب قوانین جدید، انتصاب افراد کارآمد و 
شایسته و پاک دست در رأس سازمان های نظارتی و... و در عین 
حال توجه به سیاستگذاری های فرهنگی در راستای تقویت فرهنگ 

شفافیت، قانونمداری، گفت وگو و ... در سطح جامعه است. 
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چرا یک ایران قدرتمند
 * محمدعلی حیدری هایی 

بسیاری از دولت های منطقه، آنها که در معرض تهدید انواع سیاست های 
مداخله جویانه و مزورانه آمریکا و نیز تهدید تروریسم منطقه قرار دارند، اکنون 
بیش از هر زمان دیگری ، به این درک رسیده اند که وجود یک ایران قدرتمند، 
چه معنا و مفهومی دارد. چندی پیش ›دوغو پرینچک‹ رهبر حزب وطن ترکیه 
به این موضوع به صراحت اشاره کرد و گفت، تضعیف حکومت ایران در نهایت 
تهدیدی علیه امنیت ملی ترکیه خواهد بود. وی در سخنانی به تالش آمریکایی 
ها برای ایجاد تغییرات در ترکیه اشاره کرد و اینکه واشنگتن هنوز ناامید نشده 
و با فشار بر تهران، به واقع آنکارا را نیز هدف قرار داده است و در ادامه هم گفت 
که ترکیه باید از همسایه خود ایران در برابر این فتنه خطرناک حمایت کند چرا 
که تضعیف و انزوای ایران در ادامه به تهدیدی علیه یکپارچگی ترکیه تبدیل 
خواهد شد.آنکارا که از 2011 در صف دولت های بدنام منطقه قرار داشت - که 
از گروه های تروریستی آشکارا حمایت کرده و می کنند-، از 201۶ به این سو 
، بویژه هنگامی که برای رهبران این کشور مسجل شد، پروژه تروریسم منطقه، 
کشور ترکیه را نیز در بر می گیرد، جهت گیری هایش را تغییر داد و به محور 
ایران و روسیه، نزدیک شد.شاید به جرات بتوان گفت که رهبران این کشور 
نه بر اساس اصل برادری که در چارچوب منافع ملی خود این تصمیم را اتخاذ 
کرده اند، اما آیا می توان نقش کلیدی و رفتار ایران را در طول سال های 2011 

تاکنون، در این تغییر رویکرد عمومی ترکیه بی تاثیر دانست؟ 
دیدگاه روسیه 

البته به صراحت نمی توان گفت، روس ها چگونه فکر می کنند و تحلیلشان 
درباره اهمیت ایران در تامین امنیت منطقه چیست؟ اما به هم رسیدن دیدگاه 
های ترکیه و روسیه به ایران در بحران امنیتی سوریه و ایجاد مثلث جدید 
منطقه ای، آن هم بعد از حدود 7 سال نشان می دهد که ترکیه و روسیه با 
حقایق وحشتناکی در ارتباط با آینده منطقه و نیات آمریکایی ها رو به رو شده 
اند. واقعیت این است که روس ها 4 سال دیرتر به بحران امنیتی منطقه ورود 
کردند. آنها هنگام آغاز بحران در 2011 که ایرانی ها عمال وارد شدند، از مداخله 
در آن ابا داشتند و جانب احتیاط را گرفته بودند و اگر چه کمی دیر برای 
حمایت از محور مقاومت گام برداشتند، اما همین تصمیم براساس حقایقی بود 

که قطعا روس ها بهتر از هر کس دیگری به آن واقف هستند. 
دراین ارتباط شاید این سوال مطرح باشد که آنچه این دو کشور و حتی سایر 

کشورهای اقماری را تهدید می کند، چیست؟
برای پاسخ به این سوال ، باید از دو منظر متفاوت به مساله نگاه کرد؛ اولی 
وجود یک جریان ایدئولوژیک افراطی در منطقه است که زمینه ساز اصلی 
همه بحران ها است و دیگری جریان سیاسی اقتصادی که آمریکایی ها آن را 
رهبری می کنند.اکنون این دو جریان در منطقه آشکارا وارد عمل شده اند و 
به همراه رژیم صهیونیستی مثلثی را شکل داده اند که با پول، سالح و سیستم 
اطالعاتی قدرتمند، برای بلعیدن منطقه و ایجاد تغییرات عمیق در آن برنامه 
ریزی و هدف گذاری کرده اند.جریان ایدئولوژیک که پایگاه اصلی آن برخی 
کشورهای ثروتمند منطقه است، به عنوان کانون پرورش تروریسم تکفیری در 
تمامی هفت سال گذشته آشکارا از گروه های تروریستی حمایت های مالی و 
تسلیحاتی کرده و گروه های خشن و ضد انسانی مانند داعش ، القاعده ، النصره 
و احرار الشام و ... را تولید و روانه جوامع خاورمیانه کرده است. این جریان برای 
دستیابی به اهداف خود حاضر است تمام منطقه را به آتش بکشد و این روزها 
نیز تقالی زیادی دارد برای دستیابی به اهداف خود یک جنگ منطقه ای به 
راه بیاندازد.ضلع دوم این مثلث، جریان تندرو و افراطی آمریکا قرار دارد که با 
بهره گیری از تسلیحات کشتار جمعی و نفوذ منطقه ای ، در صدد تغییرات 
بنیادین و تضعیف دولت های منطقه است و سیاست های مداخله گرایانه اش 
در چارچوب غارت منطقه هدف گذاری شده است و در همین سیاق، بطور 
جدی از همان گروه های تروریستی مخوف منطقه حمایت می کند. دولت 
ترامپ که به صراحت از دوشیدن دولت های ثروتمند عرب منطقه سخن می 
گوید، اکنون به چیزی بیش از پول عرب ها نمی اندیشد و در ضمن تشدید 
بحران منطقه برایش هیچ اهمیتی ندارد، چرا که مانند اروپایی ها خود را در 
معرض شعله های آتش بحران نمی بیند.ضلع سوم مثلث نیز رژیم صهیونیستی 
است که در توهم فروپاشی منطقه و گسترش حوزه نفوذ خود بسر می برد و در 
همین راستا همواره در گسترش تنش های سیاسی تا حمایت علنی و عملی 
از گروه های تروریستی کوشیده است. اما در این میان، روسیه و ترکیه هر 
کدام در معرض تهدید یکی از دو گسل خطرناک منطقه قرار دارند؛ روس ها 
با تهدید گسل مذهبی )وهابیت( روبه رو هستند و ترک ها در معرض تهدید 
گسل قومی قرار دارند. تهدید آنکارا از جانب گسل قومی که بی شک آمریکایی 
ها در صدد به حرکت در آوردن آن هستند، به همان میزان خطر آفرین است 
که گسل مذهبی در روسیه می تواند تا عمق خاک این کشور را تکان دهد. 
مداخله آمریکایی ها برای انجام کودتا در ترکیه در سال 201۶، تجهیز نیروهای 
کرد در شمال سوریه و تالش برای جدا ساختن کردستان عراق از بغداد ، برای 
باز شدن چشم ها در آنکارا کافی بود.  در ضمن نیابد فراموش کرد که اردوغان 
و تیمش و همچنین سایر سیاستمداران ترک ، هوش و ذکاوت باال و تبحر 
زیادی برای بازی در شرایط بحران و درک و تحلیل درستی نیز از روند تحوالت 
جاری منطقه دارند. اما روس ها ؛ شاید بسیاری یادشان نباشد در روزهایی که 
داعش به دروازه های بغداد و اربیل در عراق رسیده بود، با انتشار نقشه ای ، 
بخش عمده ای از خاک روسیه بویژه قفقاز را در داخل مرزهای جغرافیایی خود 
گنجانده بود و در بیانیه های خود تاکید داشت که پرچم داعش بزودی در 
باکو - به عنوان نزدیک ترین نقطه اتصال جنگجویان از خاورمیانه به قفقاز - بر 
افراشته خواهد شد. همان روزها بود که مسکو حقیقت ماجرا را دریافت ؛ 
روزهایی که سرعت حرکت داعش جهان را شوکه کرده بود و تحلیلگران منطقه 
همان هنگام، در محافل خصوصی خود تاکید داشتند که داعش در صدد دست 
به دست دادن با میلیون ها تن از ساکنان قفقاز است، اما این تمام ماجرا نبود 
چرا که عالوه بر داعش آمریکایی ها نیز برای زمین گیر کردن روسیه، در حال 
قدرتمندتر شدن، دست بکار شده بودند. در واقع آمریکایی ها به بهانه بحران 
کریمه و درگیری مسکو با اوکراین، تحریم های هولناکی را به روس ها تحمیل 
کردند تا هنگام دست به دست شدن داعش با ساکنان قفقاز ، بویژه چچن ها، 

دیگر رمقی در مسکو نمانده باشد. 
پاسخ مثبت ایران به درخواست کمک دولت بشار اسد در جنگ علیه گروه 
های تروریستی در سال 2011 و سپس ایجاد یک پل هوایی میان تهران 
نقشه  تمامی  به عراقی ها در سال 2014 میالدی،  برای کمک   ، بغداد  و 
های سلطه جویانه آمریکا و نیز دولت های تروریست پرور منطقه را خنثی 
کرد. اکنون جهان می داند که اگر نبود آن پل هوایی میان تهران و بغداد و 
کمک های مستشاری ایران به دو کشور عراق و سوریه، جهان امروز وضعیت 
دیگری داشت. با روشدن دست های مثلث آمریکایی، ابتدا روس ها برای دور 
نگهداشتن مرزهای خود از آتش بحران به ماجرای منطقه ورود کردند و آنکارا 
نیز در نهایت با برمال شدن سیاست های آمریکا در قبال ترکیه، اصالح سیاست 
ها و راهبردهای خود را در دستور کار قرار داد و در نتیجه این دو کشور به ایران 
نزدیک شدند. این نزدیکی نیز نه به قولی ›به خاطر چشم و ابرو‹ ، بلکه به جرات 
می توان ادعا کرد که آنها دیگر عمیقا نقش و اهمیت ایران را در حفظ ثبات و 
امنیت منطقه درک کرده اند و خوب می دانند که تضعیف ایران می تواند چه 
پیامدهایی برای تمام منطقه داشته باشد. به عالوه تجربه ایستادگی ایران در 
برابر هجوم جریان های اخالل گر امنیت منطقه، یک عبرت مهم هم داشته 
است و آن اینکه کشورهای منطقه می بایست با همکاری جمعی در مقابل 
تروریسم بایستند، امنیت منطقه را تامین و تضمین کنند و درعین حال به 
قدرت های خارج از منطقه باج ندهند؛ این شاید یک دکترین نانوشته ای است 
که دولت های منطقه الجرم به آن خواهند رسید. بی شک در آینده دولت های 
آسیب پذیر دیگری هم به این ساز و کار منطقه ای خواهند پیوست، کما اینکه 
هم اکنون قطر به صورت غیر مستقیم در این ائتالف غیر رسمی حضور دارد و 
شاید اردن هاشمی نیز روزی مجبور شود برغم همه وابستگی هایش به بلوک 
آمریکا و عربستان، به این جریان منطقه ای بپیوندد.به هر حال ، امروز همه می 
دانند که ایران ستون خیمه امنیت در منطقه است و تضعیف و یا زدن آن، به 
صورت دومینووار بسیاری را فرو می ریزد، از آنجا که تفکر افراط گرایی جاری 
در سطح وسیعی از منطقه پراکنده و زمینه برای بازی تندروهای آمریکایی و 

صهیونست ها همواره فراهم است. 

یادداشت
با نگاهی به یک فرمان تاریخی،

اگر دست مفسدان قطع نشود

عبور موفقیت آمیز از دامی که »دونالد ترامپ« با همفکری 
همپیمانان خویش برای ایران گسترانیده است، راهکارهای 
ابتکاری و جدیدی می طلبد تا با مدیریت صحیح و مقاومت 
هوشمندانه بتوان در مسیر خنثی ساختن و کم اثر کردن این 
دسیسه ها حرکت کرد و در دوران تحریم اقتصاد کشور را به 

شکوفایی رساند.
و  تهاجمی  های  سیاست  ازایرنا؛  نقل  به  زمان  گزارش  به 
نسنجیده دونالد ترامپ، عرصه جهانی به ویژه منطقه راهبردی 
خاورمیانه را با چالش های جدی روبرو ساخته است. خروج 
های  تحریم  آغاز  و  ای  هسته  توافق  از  آمریکا  جانبه  یک 
ناعادالنه علیه ایران، نمونه ای آشکار از این عهدشکنی ها و 
جنجال آفرینی ها محسوب می شود، کارشناسان اقتصادی و 
سیاسی در شرایط کنونی وحدت و انسجام را نقطه عطفی در 
گذر از این برهه حساس می دانند. اسحاق جهانگیری معاون 
فعاالن  و  خارجی  سفیران  جمع  در  جمهوری  رییس  اول 
اقتصادی در 25 تیر 13۹7 خورشیدی گفت: »دولت و بخش 
خصوصی باید برای مدیریت صحیح در این مقطع، بسیج شده 
تا به زندگی مردم آسیب وارد نشود، بنابراین کنار هم خواهیم 
بود و البته ملت ایران باید متحد در این صحنه حضور داشته 
باشد، ضمن این راهبردی به نام مقاومت هوشمندانه اقتصادی 
در مقابل تحریم های آمریکا اتخاذ کرده ایم تا مسائل اقتصادی 
کشور را حل و فصل کنیم پس نشان خواهیم داد که در دوران 

تحریم، اقتصاد کشور را نجات خواهیم داد.«
با  رویارویی  برای  مناسب  راهکارهای  یافتن  منظور  به  ایرنا 
علمی  هیات  عضو  مطهرنیا«  »مهدی  با  آمریکا  تهدیدات 

دانشگاه و پژوهشگر مسایل سیاسی به گفت وگو پرداخت. 
مقاومت هوشمندانه نوعی ایستادگی ناشی از ترکیب عالمانه 
و هدفمند قدرت نرم و سخت را دربرمی گیرد. به بیان دیگر 
قدرت هوشمند در حقیقت ترکیبی از قدرت سخت و نرم به 
شمار می رود و بنابراین هوشمندی، محصول تالقی 2 قدرت 
در صحنه عمل با هدفمندی خاص و برنامه ریزی مشخص 
مقاومت هوشمندانه وجود  اقتصاد،  این که در حوزه  است. 
داشته باشد تا بتوان در تحریم ها از آن بهره برد، از یک طرف 
می بایست از قدرت سخت یعنی تنبیه و تشویق استفاده کرد 
و در بزنگاه های مورد لزوم از آنها بهره برد اما بدون هیچ 
تردیدی نمی توان به آنها بسنده کرد. بلکه باید با گسترش 
فرهنگ مقاومت و بهره برداری از وضعیت کنونی اقتصادی، 
یک فضای مناسب برای مقاومت الیه های گوناگون مردم به 
وجود آورد و این نیازمند ایجاد یک وحدت عملیاتی در میان 
نخبگان حاکم خواهد بود و به عبارت دیگر آنچه که با عنوان 
هوشمندی در عرصه اقتصادی و رویارویی با تحریم گفته می 
شود به اعتماد و اعتبار مردم به هیات حاکمه در باالترین 

میزان نیاز دارد و این اعتماد نسبت به نظام حاکمه سبب می 
شود که همه با یکدیگر و در کنار هم تالش های خود را برای 
ایجاد یک فضای همگرایی و همیاری در عرصه اقتصادی و 

مقاومت در برابر تحریم ها به کار بندند. 
جامعه ایرانی در چهار دهه گذشته برای دستیابی به استقالل 
اکنون  اما  کرده  پرداخت  را  گزافی  های  هزینه  اقتصادی، 
تزاحم  نوعی  به  ملی  جامعه  کنونی  وضعیت  چارچوب  در 
معنایی، مفهومی، رفتاری و کنشی میان هیات حاکمه و الیه 
های گوناگونی از طبقه های متوسط و پایین جامعه دچار 
شده است که این مساله همگرایی و به دنبال آن مقاومت 
هوشمندانه را با تزلزل روبرو می سازد. همانگونه که اشاره 
نرم دارد، دولت  شد، مقاومت هوشمندانه 2 وجه سخت و 
تا حدود زیادی می تواند با برخورد با عوامل فساد اقتصادی 
از منظر سخت افزاری وارد عمل شود و حرکت در بن مایه 
اقتصاد را به ارمغان آورد اما این به تنهایی کافی نیست بلکه 
همراهی مردم را برای مقاومت در برابر تحریم می طلبد و این 
امر مسلتزم همگامی و همدلی مسووالن در ترازهای مختلف 
هیات حاکمه با مردم و استفاده از این وحدت عملیاتی در 
توان  است.می  جامعه  در  مقاومت  فرهنگ  جهت گسترش 
از قدرت سخت و وحدت  با تالقی و بهره برداری همزمان 
ملی برای رویارویی با تحریم ها زمینه هایی را ایجاد کرد که 
ایران بتواند از وضعیت کنونی نه به عنوان تهدید بلکه به مثابه 
فرصت استفاده کند. این امر مستلزم آماده شدن شرایط و 

مقدماتی است که بتواند یک همبستگی ملی و وحدت عملی 
را در میان تمام قشرها ایجاد کند.دیپلماسی فعال می تواند 
زمینه های ایجاد تنفسی محدود را برای اقتصاد ایران فراهم 
آورد. آمریکا 30 درصد قدرت اقتصاد جهان و بیش از 70 
درصد نفوذ اقتصادی در رگ های اقتصاد جهان را دارا است 
و بنابراین باید گفت که تحریم یکجانبه آمریکا به تنهایی یک 
محدودیت اقتصادی گسترده برای هر کشوری محسوب می 
اروپایی، روسیه و  مانند کشورهای  شود و کشورهای دیگر 
یارای  آمریکا  برابر  تعریف شده خود در  توان  چین در حد 
مقاومت دارند و ایران با دیپلماسی فعال قادر خواهد بود به 
این مقاومت در حد و اندازه خود کمک کند، هر چند نمی 
توان نقش دیپلماسی را در اقتصاد را نادیده گرفت اما باال بردن 
انتظارها از دیپلماسی به اندازه ای که اروپا و شرق در آینده 
از اقتصاد ایران حمایت کامل خواهند کرد، خطرناک است و 
آنچه آشکار است در این زمینه نباید افراط و تفریط در پیش 
گرفت.اگر فساد در جامعه ایران نهادینه نشده باشد باید گفت 
فساد سیستماتیک شده است و دیگر یک فساد محدود و قابل 
نادیده گرفتن، نیست. بنابراین اگر از این فساد در حال رشد 
به هر روشی پیشگیری نشود سبب واگرایی مردم خواهد شد. 
مبارزه و سرکوب با این فساد سیستماتیک به صورت ایجاد 
انگیزه میسر خواهد بود و با نیروهای فعال و قابل اعتماد باید 
به رویارویی با آن برخاست.»معصومه آقاپور علیشاهی« عضو 
هیات رییسه و دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 

اسالمی، ناظر شورای اقتصاد و نماینده مردم شبستر، وضعیت 
کنونی را موقعیتی خطیر و دشوار برای اقتصاد ایران دانست و 
پرهیز از تصمیمات شتابزده را عاملی مهم در نجات اقتصادی 

عنوان کرد. در ادامه این گفت وگو را می خوانیم:
آمریکا پیش از خروج از برجام، اقتصاد ایران را مین گذاری 
اداره کشور،  با شناسایی دقیق راهکارها و راه های  کرده و 
برنامه ریزی مفصلی در این ارتباط انجام داده بود. بنابراین 
ارگان های مختلف در ایران نیز به منظور تقابل با این شرایط 
باید از تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های شتابزده پرهیز 
کنند و درباره موضوعات مختلف به صورت آنی تصمیم گیری 
نشود. مساله دیگر در ارتباط با هوشمندانه عمل کردن این 
است که واقعیت های اقتصادی جامعه دیده شود و بخش 
خصوصی و مردم را در تصمیم گیری ها مشارکت و مطالبه 
های آنها را بر نظر خود اولویت داد. یکی از مشکالتی که در 
تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های اقتصادی وجود دارد، 
این است که متولیان امر به همه امور در حد تئوری و تجربه 
های خیلی محدود در بخش خصوصی و تجارت می نگرند، در 
حالی که اصل مهم چرخه اقتصادی، بخش خصوصی و مردم 
هستند و ابتدا چالش های آنها را باید در نظر گرفت و در کنار 
آنان تصمیم گیری کرد. به عنوان مثال به صورت ناگهانی، 
ورود هزار و 321 کاال ممنوع شد، آیا پیش از آن تقاضای این 
کاالها در کشور دسته بندی و هدفمند شده بود و توان تولید 
داخلی و میزان وابستگی به خارج در ارتباط با این محصوالت 
سنجیده شده بودند؟ زمانی که ورود این تعداد کاال ممنوع 
می شود، فضایی باز برای قاچاق این کاالها مهیا خواهد شد 
و پس در حقیقت این تصمیم گیری هوشمندانه نیست.در 
ارتباط با تصویب تمام قوانین صادرات و واردات و همچنین 
اجرای آنها می بایست دیدگاه های بخش خصوصی لحاظ 
شود. تاجران و بخش خصوصی پیش از ارگان های دولتی 
در ارتباط با واحدهای تولیدی و شرایط اقتصادی بازارسنجی 
و بازارشناسی می کنند و حسگرهای خطر برای آنها روشن 
می شود، بنابراین باید تصمیم گیری ها، هوشمندانه صورت 
بگیرد چراکه اکنون زمان آزمون و خطا نیست.برای مقاومت 
هوشمندانه باید از انتقاد، انتقام جویی و تخریب پرهیز کرد و 
با وحدت و همدلی به فکر نجات اقتصاد ایران بود. می بایست 
مردم و حکومت با هم افزایی و هم فکری برای هدف مشترک 
که نجات اقتصاد ایران است، همگام شوند. اینک زمان تعامل، 
وحدت و هم فکری با مردم، بخش خصوصی، تولیدکننده و 
شنیدن حرف و مطالبات آنها است. هیات حاکمه باید اهرمی 
باشد برای تصمیم های خوبی که بخش خصوصی می گیرد و 
ابزار الزم را برای اجرایی شدن این تصمیم فراهم کند و اکنون 
زمان تکریم تمام مسووالن به بخش خصوصی و مردم است. 

گذر از تحریم ها با مقاومت هوشمندانه اقتصادی
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با کمبود داروهای بیماران خاص 
مواجهیم

کمبود  دلیل  به  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزیر 
نقدینگی با کمبود برخی داروها به ویژه داروهای 
بیماران خاص مواجه هستیم، گفت: منابع حوزه 

سالمت باید پایدار شود.
به گزارش گروه اجتماعی  سید حسن هاشمی در 
نشست کمیسیون اقتصادی که با حضور رئیس 
برگزار  دارایی  امور  و  اقتصاد  وزیر  و  مجلس 
شد، اظهار داشت: ناپایداری منابع حوزه سالمت 
مشکالت زیادی برای وزارت بهداشت و بیمه 
ها ایجاد کرده است و وزارت بهداشت به دلیل 
کمبود نقدینگی با کمبود برخی داروها به ویژه 

داروهای بیماران خاص مواجه است.
وزیر بهداشت تصریح کرد: اگر منابع پایدار وجود 
داشته باشد مشکالت وزارت بهداشت کمتر می 
شود بنابراین از مجلس و دولت درخواست شده 
که منابع حوزه سالمت پایدار شود که یکی از این 
منابع پایدار مالیات بر ارزش افزوده است. هاشمی 
تاکید کرد: به جای ارقامی که هرساله از بودجه 
عمومی به بخش سالمت اختصاص می یابد این 
منابع باید از مالیات بر ارزش افزوده تخصیص 
یابد. وی در پایان یادآور شد: وزارت بهداشت 
به دنبال افزایش اعتبارات نیست بلکه درخواست 

این وزارتخانه پایدار کردن منابع است.

آموزش پیشگیری از اعتیاد به 
بیش از 50 هزار جوان

اشاره  با  احمر  هالل  جوانان  سازمان  رئیس 
از  پیشگیری  برای  جوان  هزار  آموزش 5۰  به 
اعتیاد گفت: بیش از هزار جوان نیز به زودی 
جهت  را  رایگان  حرفه ای  فنی  آموزش های 
دستیابی به اشتغال و توانمند شدن در زندگی 
فرا می گیرند. شهاب الدین صابونچی در اولین 
نشست خبری خود که در ساختمان صلح هالل 
احمر برگزار شد، اظهار داشت:  سازمان جوانان 
7 دهه سابقه خدمت داشته و تنها سازمانی است 
که اختصاصا عنوان جوانان را دارد. همچنین این 
به جمعیت هالل  افراد  ورودی  درگاه  سازمان 
احمر است. وی با اشاره به آموزش مهارت های 
جوانان  تا  کودکان  از  داوطلبی  پایه  و  امدادی 
گفت: ساختار جوانان هالل احمر بر پایه ۶ کانون 
اصلی غنچه های هالل، کانون های دانش آموزی، 
دانشجویی، جوانان، روستائیان و طالب است و 
در هر ۳8۰ شعبه از هالل احمر همه این کانون ها 
فعال بوده و در حال حاضر ۱7 هزار کانون داریم.
صابونچی با اشاره به تفاهم  این سازمان با ستاد 
وگفت: طرح  کرد  اشاره  مخدر  مواد  با  مبارزه 
پیمان در قالب اجرای این تفاهم نامه بوده و بر 
اساس آن هزار نفر در کانون ها آموزش کارگاهی 
نفر  هزار  همچنین 5۰  داشت.  خواهند  مدون 
تاکنون دوره های پیشگیری از اعتیاد را گذرانده 
و گواهی دریافت کرده اند که می توانند این افراد 
خود سرگروهی برای آموزش به دیگر جوانان 
باشند. وی اضافه کرد: جوانان در جمعیت هالل 
احمر افتخاری کار می کنند و هیچ گونه دستمزدی 
ندارند ولی تالش شده از طریق اجرای برنامه هایی 
اقداماتی  حرفه ای  فنی  آموزش های  همچون 
جهت حمایت از این جوانان صورت گیرد. که بر 
همین اساس هزار جوان عضو کانون های هالل 
احمر قرار است طی تفاهم نامه ای با سازمان فنی 
حرفه ای آموزش اشتغال و مهارت آموزی فرا 
گیرند که از این طریق بتوانیم آنها را توانمند کنیم.
رئیس سازمان جوانان هالل احمر گفت: طرح 
ملی دادرس نیز که در واقع طرح دانش آموزان 
حادثه  از  بعد  است.  روزهای سخت  در  آماده 
دانش آموزان شین آباد پایه گذاری شد تا بر اساس 
آن دانش آموزان در مقابل حوادث توانمند شوند 
و بر اساس این طرح هر سال 8 هزار مدرسه از 

این آموزش ها بهره مند خواهند شد.

کافی شاپ محبوب ترین تفریح امروزه مردم ایران 

امروزه خوردن غذا دیگر فقط برای رفع نیاز و گرسنگی نیست بلکه پای ثابت 
تفریحات ما شده است تا جایی که به جای اینکه اوقات فراغت خود را با 
ورزش کردن، کوه  رفتن و تفریحات سالم دیگر پر کنیم با رفتن به رستوران ها 
و خوردن انواع و اقسام غذاها و خوراکی هایی پر می کنیم که شاید بعضی از 
آن ها نه تنها فایده آی برای ما ندارد بلکه به سالمت ما نیز آسیب می زند به 
همین دلیل است که هر چه می گذرد جمعیت ایران جدای از سن و جنسیت 
به سمت چاق تر شدن پیش می رود، تفریح دسته جمعی برای ما در رستوران  
رفتن، سینما و پارک و در نهایت پیک نیک کوتاه که در این حالت باز معیار 

اصلی برای خوش گذرانی خوردن است خالصه می شود.
دبیر جشنواره های تخصصی فودکورت ایران با اشاره به عواملی که سبب رشد 
سطح کیفی صنعت غذا در کشور می شود، گفت: خوردن غذا در رستوران ها و 
وقت گذراندن در کافی شاپ ها به یکی از محبوب ترین تفریحات امروزه مردم 
ایران تبدیل شده است بنابراین توجه به ارتقای این حوزه و افزایش کیفیت مواد 

غذایی ارائه شده، الزم است.
مهندس سهیل  پورگلنار، دبیر جشنواره های تخصصی فودکورت ایران در 
آستانه برپایی اولین نمایشگاه هتل، رستوران، کافه و صنایع وابسته اظهارداشت: 
امروزه با توجه به تغییر فرهنگ عمومی مردم در شهرهای بزرگ و همزمان با 
ازدیاد تعداد مراکز تجاری در آنها و نیز افزایش میل و رغبت مردم به مراجعه 
خرید روزمره از این مراکز،  شاهد گسترش تعداد مجتمع های غذایی و 

رستورانی و فودکورت ها در سطح شهر مراکز تجاری هستیم.
و  غذاخوری  سالن های  و  شاپ ها  کافی  رستوران ها،  انواع  افزود:  وی   
فودکورت ها در این مراکز تجاری ساخته می شوند تا مجالی را برای استراحت 

تفریح و غذا خوردن مشتریان فراهم کنند.
 دبیر جشنواره های تخصصی فودکورت ایران ادامه داد:  به جرأت می توان 
گفت که خوردن غذا در رستوران ها و وقت گذراندن در کافی شاپ ها به 
یکی از محبوب ترین تفریحات امروزه مردم ایران تبدیل شده است همچنین 
با توجه به عالقه فراوان ایرانیان به مسافرتهای داخلی، استقبال از اقامت در 
هتل های مختلف ایران رو به افزایش است، تا جایی که در ایام تعطیالت 
عمومی کمتر هتلی را در سراسر ایران می توان یافت که قادر به ارائه خدمات 

به غیر از این مشتریان متقاضی باشند.
 پورگلنار عنوان کرد: همزمان با افزایش استقبال از تفریحات غذایی و هتلی 
در ایران شاهد رشد سطح سلیقه و باال رفتن سطح توقع مشتریان از هتل ها 
رستوران ها و کافی شاپ ها هستیم. توسعه استفاده از فضای مجازی و سایر 
رسانه ها در این امر بی تاثیر نیست و باعث آشنایی بیشتر مردم با عادات های 
بیشتر  رعایت  موجب  امر  همین  و  شده  کشورها  سایر  در  رایج  غذایی 

استانداردهای الزم از سوی هتل ها و رستوران دارها شده است.
وی بیان داشت: مکانیزه شدن هتل ها، رستوران ها و کافی شاپ ها، به روز 
شدن تجهیزات و صنایع آشپزخانه و کیترینگ، رشد سواد و تخصص منابع 
انسانی شاغل در این حوزه و همچنین تالش برای کاهش قیمت های تمام شده 
در جهت کاهش قیمت خدمات و سرویس های ارائه شده به مشتریان همه 
آرمان هایی هستند که در صورت به وقوع پیوستن رشد سطح کیفی صنعت 

غذا و رستوران داری را در ایران به دنبال خواهند داشت.
 دبیر جشنواره های تخصصی فودکورت ایران عنوان کرد: یکی از روش هایی 
که می تواند رسیدن به اهداف فوق را تسریع ببخشد برگزاری جشنواره ها و 
نمایشگاه های تخصصی و عمومی فراوان و با دیدگاه های متفاوت در این 
حوزه از متخصصین حوزه هتل داری رستوران و غذا با یکدیگر است تا بیشتر 
تبادل نظر کنند و نتایج آن را با زبانی ساده تر در اختیار عموم مردم قرار دهند تا 
استاندار شدن این حوزه زودتر اتفاق افتاد همچنین مردم و مشتریان عالقمند 
بیشتر در جریان تازه های این حوزه قرار بگیرند و در نهایت صنفی پویا و با 

گردش مالی بیشتری را رقم خواهد زد.
 پورگلنار گفت: بنابراین با توجه به این مسئله سرمایه گذاران بخش گردشگری، 
رستوران و کافی شاپ بیشتر دلگرم خواهند شد و همزمان با باال رفتن سطح 
انتظارات مردم از غذایی که می خورند، ارائه دهندگان غذا و خدمات هم به 
رعایت موازین بهداشتی استاندارد، بیشتر رغبت نشان خواهند داد و در ارائه 

خدمات غذایی بهتر با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.
بر  بیشتری  مسئولیت  احساس  تا  امیدواریم  طرفی  از  اظهارداشت:   وی 
اتحادیه های صنفی مرتبط با صنعت گردشگری، غذا و رستوران و کافی شاپ 
به وجود آید و نقش حمایتی از این عزیزان از احساس نظارتی شان پیشی 
بگیرد تا به جای همواره »ناظر بودن« بر اوضاع، »حامی بودن« را نیز به وظایف 

روزمره خود اضافه کنند.
دبیر جشنواره های تخصصی فودکورت ایران خاطرنشان کرد:  در آستانه 
برپایی اولین نمایشگاه هتل، رستوران کافه و صنایع وابسته که در ۱۶ مرداد 
ماه امسال به مدت چهار روز در سالن های نمایشگاه برج میالد تهران برگزار 
می شود امیدواریم تا عالوه بر بازدید عموم مردم از نمایشگاه، این رخداد شاهد 
حضور متخصصین حوزه گردشگری، غذا، رستوران و کافه ها در ایام برپایی 
نمایشگاه باشد و در کنار آن استقبال جدی اعضای اتحادیه های صنفی مرتبط 

با این حوزه را نیز در پی داشته باشد. 
پورگلنار ابراز امیدواری کرد؛ تا با برپایی هرچه باشکوه تر این نمایشگاه و سایر 
جشنواره های مشابه در سراسر ایران به زودی شاهد ارتقاء محسوس و کیفی 
استانداردهای موجود در حوزه هتل داری رستوران و کافی شاپ های سراسر 

کشور باشیم.

خبر خبر

ویزیت  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
پزشک عمومی در بخش خصوصی ۲۴ هزار و 5۰۰ 
فوق  و  و ۴۰۰  هزار  متخصص ۳8  پزشک  تومان، 
تخصص ۴7 هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شده است، 
گفت: دریافت وجه مازاد بر این رقم تخلف بوده و 

پیگیری خواهد شد.
ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت در نشست 
خبری هفتگی اظهار داشت: در استراتژی تأمین منابع 
تأکید  مالیات  مثل  اجباری  منابع عمومی و  به  باید 
بیشتری شود.وی گفت: از گروه های درآمد باالتری 
دارند باید هزینه و مالیات بیشتری دریافت شود؛ به سه 
صورت می توان از مردم مالیات دریافت کرد در روش 
اول کسب مساوی مالیات، روش دوم دریافت بیشتر از 
افراد با درآمد باالتر و روش سوم دریافت بیشتر از فقرا 
است.حریرچی توضیح داد: پایایی و پیش بینی پذیری 
منابع افزایش یابد، و همچنین این منابع تخصیص یافته 

باید پایدار باشند.
سخنگوی وزارت بهداشت تصریح کرد: در تجمیع 
منابع موضوع اصلی این است که توزیع مجدد منابع 
صورت گیرد و منابع دریافتی از ثروتمندان به نفع فقرا 

استفاده شود.
باید  صندوق ها  برای  تکمیلی  نقش  داد:  ادامه  وی 
برای  تکمیلی  بودجه های  و  شود  نظرگرفته  در 

صندوق های روستایی تخصیص یابد.
اینکه  بیان  با  ادامه  در  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
شاخص مرگ و میر کودکان زیر 5 سال به عنوان 
یکی از شاخص های مهم بهداشتی و درمانی کشورها 
داد: خوشبختانه در ۲۰  محسوب می شود، توضیح 
سال منتهی به سال ۹5 این شاخص از ۴5.۳ در هزار 
تولد زنده با کاهش ۶5 درصدی به ۱5.5 در هزار 

تولد رسیده است. وی توضیح داد: این موضوع یعنی 
اینکه به دلیل پیشرفت های بهداشتی و برنامه ریزی های 
مناسب در حوزه درمان از هر هزار نوزاد متولد شده 
۹85 نفر به سن باالی 5 سال می رسند در حالی که این 
رقم در قبل از زمان انقالب حدود 8۰۰ در هزار تولد 
بوده است.حریرچی افزود: در سال های ۱۳5۰ و قبل 
از آن از هر هزار تولد ۱85 تا ۲۰۰ کودک زیر 5 سال 
فوت می کردند و مرگ ومیر کودکان زیر یک سال نیز 
با کاهش ۶۳ درصدی از ۳۶.۲ در هزار تولد زنده به 

۱۳.۴ در هزار تولد رسیده است.
سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: باید توجه داشته 
باشیم که میزان امید به زندگی در ۲۰ سال منتهی به 
سال ۹5 از ۶8.۳ درصد به 75.۴ درصد رسیده است.

در  خیرین  نقش  اینکه  بیان  با  ادامه  در  حریرچی 
کمک رسانی به حوزه سالمت قابل توجه بوده است، 
خیریه  مؤسسه   8۹۰ حاضر  حال  در  داد:  توضیح 

سالمت شناخته شده در کشور مشغول به فعالیت 
بوده  بیمارستان  دارای ۳7  که ۴۰7 مؤسسه  هستند 
مردم خدمت رسانی  به  نیز  خیریه  درمانگاه  و ۳7۰ 
می کنند.وی افزود: در حال حاضر ۲۴۳ گروه داوطلب 
با حمایت وزارت بهداشت در مناطق محروم مشغول 

به ارائه خدمت هستند.
سخنگوی وزارت بهداشت افزود: ما گروه جهادی 
را سراغ نداریم که امکانات الزم را نداشته باشند با 
این وجود ممکن است برخی از آنها که به روستاهای 
ایمپلنت  پیشرفته مثل  از وسایل  افتاده رفته اند  دور 
که  نباشند  برخوردار  تصویربرداری  دستگاه های  و 

می توانند نیاز خود را اعالم کنند. 
سیار  کلینیک  در حال حاضر 8۰  افزود:  حریرچی 
در  هستند  مناسب  یونیت  دارای  که  دندانپزشکی 
کشور توزیع شده و این کلینیک ها ۱۰۶ هزار خدمت 

دندانپزشکی در مناطق محروم را ارائه کرده اند.

وی در ادامه با اشاره به بحث های پیرامون واکسن 
HPV توضیح داد: در داخل کشور برنامه ریزی هایی 
برای پوشش این واکسن در آینده انجام شده اما در 
حال حاضر هدف ما تنها تولید آن است و وقتی که 
تولید آن در داخل کشور انجام شد توصیه های الزم بر 

اساس کمیته کشوری به اطالع عموم خواهد رسید.
ویزیت  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
پزشک عمومی در بخش خصوصی ۲۴ هزار و 5۰۰ 
فوق  و  و ۴۰۰  هزار  متخصص ۳8  پزشک  تومان، 
تخصص ۴7 هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شده است، 
گفت: دریافت وجه مازاد بر این رقم تخلف بوده و 
پیگیری خواهد شد.وی افزود: متأسفانه در مواقعی این 
تخلفات در بیمارستان هایی در شهر تهران و مطب ها 
صورت می گیرد و خوشبختانه میزان این تخلفات در 

شهرستان ها بسیار پایین است.
دارویی  اگر  کرد:  عنوان  ادامه  در  حریرچی 
استانداردهای الزم را نداشته باشد اجازه توزیع آن 
داده نمی شود و در خصوص داروی والزارتان نیز باید 
اعالم کنیم که ماده اولیه در ۲۲ کشور جهان جمع آوری 
شده است و مکانیسم جمع آوری این گونه است که 
در کشورهای متعدد مطالعاتی انجام می شود و وقتی 
یک کشور به نتیجه رسید موضوع را اعالم خواهد 
کرد و اگر اشکالی در آن دارو وجود داشته باشد دارو 
جمع آوری خواهد شد.وی توضیح داد: آمریکا و ۲۲ 
کشور دیگر نیز از این شرکت چینی ماده اولیه را تهیه 
شرکت های  معتبرترین  از  شرکت  این  که  کرده اند 
تولیدکننده مواد اولیه دارویی به شمار می رود و ما هم 
به خاطر احتیاط جمع آوری این دارو را شروع کردیم.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: مردم در این زمینه 

نگرانی نداشته باشند.

سخنگوی وزارت بهداشت عنوان کرد:

افراد پردرآمد باید هزینه و مالیات بیشتری بپردازند

رئیس اداره کل دامپزشکی استان تهران با بیان اینکه تاکنون در 
این استان موردی از ابتال به بیماری تب کریمه کنگو گزارش 
نشده است، از مردم خواست توصیه های بهداشتی را در این 

زمینه جدی بگیرند.
سید اصغر برائی نژاد با بیان اینکه آمار دقیقی از مبتالیان به تب 
کریمه کنگو در کشور ندارم، اظهارداشت: خوشبختانه در استان 
تهران تاکنون موردی از ابتال به این بیماری گزارش نشده است.

وی با تاکید بر اینکه اقدامات خوبی برای مقابله با این بیماری 
انجام شده است، گفت: یکی از مهمترین اقداماتی که در این 
زمینه می تواند انجام شود تشدید نظارت های بهداشتی در 

کشتارگاه ها است.
رئیس اداره کل دامپزشکی استان تهران تصریح کرد: از ابتدای 
سالجاری تاکنون حدود ۴5۰ هزار راس دام سبک و سنگین 
در کشتارگاه های استان تهران با نظارت دامپزشکی کشتار و با 
رعایت شرایط پیش سرد)۲۴ ساعت نگهداری در پیش سرد( 

الشه آنها به بازار عرضه شده است.
برائی نژاد با بیان اینکه سمپاشی علیه کنه ها نیز می تواند از 
شیوع بیماری تب کریمه جلوگیری کند، اضافه کرد: تاکنون در 
استان تهران ۶۰۰ هزار متر مربع فضای دامداری سمپاشی شده 
ضمن اینکه ۱۲5 هزار راس دام سنگین علیه کنه مورد سمپاشی 

قرار گرفته اند.
وی ادامه داد: عالوه بر این صاحبان دامداری ها نیز خود اقدام به 

سمپاشی علیه کنه ها می کنند.

 هشدار دوابره شيوع تب كرميه
 در كشور

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: سقف تعهدات بیمه 
مکمل درمان بازنشستگان تحت پوشش این صندوق همه ساله ۱۰ تا 

۱۴ درصد افزایش می یابد.
جمشید تقی زاده اظهار کرد: سقف تعهدات بیمه تکمیلی بازنشستگان 
همه ساله حدود ۱۰ تا ۱۴ درصد افزایش دارد؛ ضمن اینکه بعضی از 
خدمات براساس نیاز و نظر بازنشستگان عزیز، به بسته خدماتی بیمه 

تکمیلی آن سال اضافه می شود.
تقی زاده با اشاره به اینکه بر اساس ارزیابی های میدانی و جلسات 
مشترک با نمایندگان بازنشستگان، میزان رضایتمندی آنها، همه ساله از 
خدمات بیمه مکمل درمان افزایش داشته است، گفت: بیشتر گالیه ها 
و مشکالت مرتبط با بیمه تکمیلی، درباره افزایش زیاد تعرفه درمانی، 
اختالف هزینه های بخش دولتی و خصوصی و عدم انعقاد قرارداد 
مراکز دولتی با بیمه تکمیلی است که از اختیارات و عهده صندوق 

بازنشستگی کشوری خارج است.
وی تاکید کرد: به همین دلیل نیز این صندوق تالش کرده تا عالوه بر 
افزایش ساالنه سقف تعهدات اساسی در بسته های خدماتی، به بیش 
از ۳۲ هزار نفر از بیماران صعب العالج بدون سقف تعهد، خدمات 
ارائه کند. ضمن اینکه بعضی از بیماری هایی که در جمعیت سالمندی 
شیوع دارد مانند پارکیسون و ... با همین عنوان تحت پوشش قرار 

گرفته است.
تقی زاده گفت: در حال حاضر، سهم بیمه تکمیلی از دو حوزه یعنی 
بازنشستگان و منابع حاصل از سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی 

کشوری یعنی سودآوری شرکتهای تابعه تامین می شود. 

افزایش ساالنه ۱۴ درصدی سقف 
تعهدات بیمه تکمییل ابزنشستگان 

ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسالمی 
شهرستان  در  مخدر  مواد  با  مبارزه  و  پیشگیری  برنامه های  درباره 
نجف آباد، گفت: این شهرستان همانند دیگر نقاط کشور در حوزه اعتیاد 
دارای 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 
خصوص از زمانی که آمریکایی ها به افغانستان آمده اند کشت موادمخدر 

بیش از دو برابر شده است .
تولید  البراتوارهای  آمریکایی ها  ورود  با  متاسفانه  افزود:  ابوترابی 
موادمخدر در افغانستان راه اندازی شده است؛ به گونه ای که شاهد تولید 

هروئین و اخیرا تولید کراک از هروئین در این البراتوارها هستیم.
وی تصریح کرد: پیچیدگی معضل اعتیاد، منابع 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 ۶۰ 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.

 مواد مخدر دليل ٦٠درصد طالق 
در كشور است

معاون قضایی و توسعه مدیریت منابع دیوان عدالت 
اداری با اشاره به قانون بودجه سال ۹7، گفت: »تفاوت 
تطبیق حقوق« و »فوق العاده ویژه« که جزو مبانی کسور 
بازنشستگی کارمندان دولت است، امسال در پرداخت 

پاداش پایان خدمت کارکنان لحاظ می شود و نپرداختن 
آن خالف قانون بودجه است.

به گزارش زمان به نقل از ایرنا، رضا فضل زرندی درباره 
ابهامات مطرح شده نسبت به رأی وحدت رویه هیات 
فروردین  تاریخ ۲8  در  اداری  عدالت  دیوان  عمومی 
امسال مبنی بر عدم احتساب تفاوت تطبیق و فوق العاده 
ویژه به عنوان حقوق و مزایای مستمر قابل احتساب 
در پاداش پایان خدمت کارکنان دولت این مطلب را 
عنوان کرد.وی افزود: این رأی در راستای حل تعارض 
بین آراء تعدادی از شعب دیوان مربوط به قبل از سال 
۱۳۹7 صادر شده است و قابلیت اجرا دارد اما در مورد 

کارمندانی که امسال بازنشسته می شوند، قانونگذار به 
موجب »بند ۲ قسمت الف تبصره ۱۲ قانون بودجه 
۱۳۹7«، موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت را در این 
سال به قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از 
هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳75 
و اصالحات آن ارجاع داده است.معاون دیوان عدلت 
اداری در پاسخ به این سوال که چرا در یکی از دستگاه 
های اجرایی بر خالف این نظر و با استناد به رأی هیات 
عمومی دیوان عدالت اداری اعالم کرده اند که پرداخت 
فوق العاده ویژه و تفاوت تطبیق به بازنشستگان سال 
جاری محاسبه نمی شود، گفت: چنین برداشتی بدون 

توجه به قانون بودجه امسال است و صحیح نیست 
این موضوع در جلسه مشترک سازمان  اینکه  ضمن 
اداری و استخدامی و دیوان عدالت اداری نیز مطرح 
شد و نظر اعالمی مورد تایید و تاکید قرار گرفت و 
همین  بر  نیز  استخدامی  و  اداری  سازمان  شد  مقرر 
اساس به استعالم های دستگاه ها پاسخ دهد.زرندی 
خاطرنشان کرد: ضرورت دارد این موضوع با اصالح 
قانون مدیریت خدمات کشوری که هم اینک در دستور 
مجلس قرار دارد به نحو مناسب و دائمی برای اجرا از 
سال آینده تعیین تکلیف شود، در غیر این صورت در 

سال آینده مجددا با این مساله مواجه خواهیم شد.

نپرداختن فوق العاده 
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خالف قانون بودجه است

آگهی حصر وراثت}نامحدود{        
 55۶۰۳۴7۳88 شناسنامه  شماره  به  کسعلی  فرزند  یادگار  چراغی  حدیث  خانم/ 
صادره ازدلفان باتقدیم دادخواستی چنین اشعار داشته که شادروان مرحوم یعقوب 
متولد  ازدلفان  صادره   ۱5۲ شناسنامه  شماره  به  علی  فرزند  وند  موسی  صیادی 
۱۰/۰۱/ ۱۳۶7 در تاریخ ۱۳۹7/۰۳/۲۶ در شهرستان چراغ فوت نموده وراث حین 
الفوت وی منحصر است به:                                                                                                                                            
 ۱۳۴۴ متولد   ۱۴8 شناسنامه  شماره  به  خداداد  فرزند  وند  موسی  صیادی  ۱-علی 

نسبت با متوفی پدر
۲-هرات دکامین فرزند علی احمد به شماره شناسنامه ۳۹۳ متولد ۱۳۴7نسبت با 

متوفی مادر
۳-حدیث چراغی یادگار فرزند کسعلی به شماره شناسنامه 55۶۰۳۴7۳88 متولد 

۱۳۶7 نسبت با متوفی همسر
به شماره شناسنامه ۴۹۰۲7۱۳۱۳۶  یعقوب  فرزند  وند  ۴-امیرعلی صیادی موسی 

متولد ۱۳۹۶ نسبت با متوفی فرزند
طبق نامه مالیات بر ارث شماره   --- مورخه - / -/ - ارزش ماترک متوفی بیش از 
سی میلیون ریال است فلذا با انجام تشریفات مقدماتی دادخواست مزبور یک نوبت 
در روزنامه های کثیر النتشار اگهی میشود تاهر شخص حقیقی و حقوقی نسبت به 
موضوع اعتراض داشته  یا وصیت نامه ای از متوفی در دست داردظرف حداکثر یک 
ماه}۳۰{ روز پس از انتشار به شورای شعبه ۴ حقوقی دلفان تقدیم دارد واال مستندا 
به مواد ۳۶۱ و۳۶۲ قانون امور حسبی گواهی حصر وراثت صادر وبه اعتراضات 

خارج ازاین مواعد ترتیب اثر داده نخواهد شد.  م الف ۲۰۴
فرهاد گلمحمدی مسئول شورای حل اختالف شعبه چهارحقوقی شهرسستان دلفان

آگهی مفقودی
پروانه ساخت مسکونی اینجانب اسحاق سلیمی خورشیدی به شماره 5۳ صادره از 

بهشهردهیاری روستای تیزتاش از بخش کلباد مفقود گردیده فاقد اعتبار است.

متن آگهی
۴۰7۲۶۶۰5۳۱مجهول  ملی  شماره  به  علی  سید  فرزند  شاهرخی  امین  سید  آقای 
المکان همسر شما برابر دادنامه ۹7۰۹۹7۶۶۱۰۲۰۰۲۳۰ )۱۳۹7/۲/۱5 ( شعبه سوم 
دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد درخواست ثبت طالق خود را دارد لذا ظرف یک 
هفته به شما مهلت داده می شود در دفتر طالق چهار خرم آباد به آدرس زیر حاضر 
شوید در غیر اینصورت برابر قانون طالق شما ثبت و اعتراض بعدی شما مسموع 
نمی باشد .دفتر ۴ خرم آباد خرم آباد خ انقالب بین خاتم االنبیا و خ رازی نبش 

کوچه شهید خسروی 
سردفتر طالق 4 خرم آباد –تقی شکری ظفر آبادی 

آگهی ابالغ
صید  فرزند  پور  نعمت  عباس  آقای  به  و ضمائم  دادخواست  و  رسیدگی  وقت   

فرخ الدین 
عباس  آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  آبادی  عباس  تاجوک  مریم  خواهان 
نعمت پور به خواسته ابطال سند مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
دادگستری  حقوقی  عمومی  دادگاه  ششم  شعبه   ۹7۰۹۹8۶۶۱۰۶۰۰۱۳۹ کالسه  
شهرستان  خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹7/۰۶/۱۴ ساعت۱۰:۰۰ تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.

 دادرس دادگاه شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان خرم آباد –مسعود ساالری . 

متن آگهی 
با توجه به اینکه آقای محمد یاراحمدی فرزند رحیم به اتهام ترک انفاق موضوع 
بازپرسی  از سوی شعبه دوم  یاراحمدی فرزند علی محمد  شکایت خانم فرحناز 
باشد  می  کیفری  تعقیب  تحت  آباد  خرم  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
به وی ممکن  احضاریه  اوراق  ابالغ  اقامت  آدرس محل  نبودن  معلوم  به علت  و 
نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده ۱7۴ قانون آیین دادرسی کیفری به متهم 
نامبرده فوق ابالغ می گردد تا ظرف مهلت یک ماه از انتشار آگهی در شعبه دوم 
بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد جهت پاسخگویی به اتهام 
خویش حاضر گردد در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی 

تصمیمات قضایی مقتضی معمول می گردد. 
بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – فرامرز رحیمی . 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم شیدا علیخانی دارای شماره شناسنامه ۲۰ شماره ملی ۳7۲۳۲75۴۶۲به شرح 
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  8/۹7۰5۱۲از  کالسه  به  دادخواست 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبداله علیخانی به شناسنامه ۲۶۲و شماره 
زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه  در   ۱۳۹7/۳/۳۱ تاریخ  ۳7۳۱۲۹۲۱8۱در  ملی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر: ۱-مستوره 
اسدی ش ش ۳۳۴ ت ت ۱۳۲۹/۱۱/۲۰ و شماره ملی ۳7۳۱۲۹۲۹۳۹ همسرمتوفی.
۲-محمد علیخانی ش ش ۲۹۶۴ ت ت ۱۳۶۲/۶/۲۳ و شماره ملی ۳7۳۳۱۰5۰۳۶ 

پسر متوفی.
۳-امید علیخانی ش ش ۲۹۶5 ت ت ۱۳۶۴/۶/۲۰ و شماره ملی ۳7۳۳۱۰5۰۴۴ 

پسر متوفی.
۴-نوید علیخانی ش ش - ت ت ۱۳۶8/۱۰/۲۶ و شماره ملی ۳7۲۰۰۹۲۶۶۶ پسر 

متوفی.
5-حمید علیخانی ش ش - ت ت ۱۳7۲/۱۲/۱ و شماره ملی ۳7۲۰5۶7۳۲۱ پسر 

متوفی.
 ۳7۳۱۲۹۴۳۶۲ ملی  شماره  و   ۱۳5۱/۶/۱ ت  ۴7۳ ت  علیخانی ش ش  ۶-ناهید 

دختر متوفی.
 ۳7۲۳۲75۴۶۲ ملی  شماره  و   ۱۳57/۶/۳۰ ت  ت   ۲۰ ش  ش  علیخانی  7-شیدا 

دختر متوفی..
8-مهری علیخانی ش ش ۱۲8۲ ت ت ۱۳۶۰/۲/۱ و شماره ملی ۳7۳۲۱۰۳۴۰۴ 

دختر متوفی.
۹-شادیه علیخانی ش ش ۹۹۱۶ ت ت ۱۳۶۶/۶/۲۰ و شماره ملی ۳7۳۳۱7۴7۳۹ 

دختر متوفی.
۱۰-شیما علیخانی ش ش ۱۱8۲۹ ت ت ۱۳۶7/۶/۳۰ و شماره ملی ۳7۳۳۱۹۴۶۳۲ 

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

آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 3243 رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

رونوشت حصر وراثت
به  ملی ۳8۳۹۲8۲58۶  دارای شماره شناسنامه ۲۴۳ و شماره  اله محمدی  حبیب 
دادگاه درخواست گواهی حصر  این  از  به کالسه ۹7۰5۰۰/8   دادخواست  شرح 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شاهو محمدی به شناسنامه 577 
و شماره ملی ۳8۳۹5۹۲۲۳۲ در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹7 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر:
۱. حبیب اله محمدی ش ش ۲۴۳ ت ت ۹/۹/۱۳۳۴ و شماره ملی ۳8۳۹۲8۲58۶ 

پدر متوفی
۲. مریم کمانگر ش ش ۱۰۳ ت ت ۹/۱/۱۳۳8و شماره ملی ۳8۳۹۳5۲۶۶5 مادر 

متوفی
۳. سحر رضایی ش ش - ت ت ۱۳/8/۱۳۶۹ و شماره ملی ۳8۳۰۰۶۲۶8۰ همسر 

متوفی 
۴. روژبین محمدی ش ش - ت ت ۲۳/۱۲/۱۳۹۳ و شماره ملی ۳7۲۱۹۹۳۴۰۱ 

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 6242 رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

رونوشت اگهی حصر وراثت
آقای حمید رضا ادیبی  فرزند عبداهلل  به شماره شناسنامه ۶85 به استناد شهادت 
نامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه در خواستی به شماره ۲۲۹/۱/۹7/ح 
تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان خانم ناهید روستایی به 
شماره شناسنامه ۱7 در تاریخ۱۳۹7/۱/۲۰دراقامتگاه دائمی خود درشهرستان طالقان 

در گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارت است از:
۱-آقای عبداهلل ادیبی متولد ۱۳۲5 به شماره شناسنامه  ۱۰  صادره از ساوجبالغ   

نسبت همسر متوفی
۲- آقای حمید رضا ادیبی  متولد ۱۳5۰  به شماره شناسنامه ۶85 صادره ازشیراز  

نسبت پسر متوفی
۳- آقای علی ادیبی  متولد ۱۳5۶  به شماره شناسنامه 5۰8 صادره از کرج  نسبت 

یسر متوفی
۴- خانم  لیدا ادیبی  متولد ۳۲۴۹  به شماره شناسنامه 88  صادره ازشیراز نسبت  

دختر متوفی 
و چون ماترک حین الفوت متوفی طبق اظهار نامه مالیاتی بیش از مبلغ سی میلیون 
ریال میباشد اینک با انجام تشریفات قانونی مقدماتی درخواست مزبور را مطابق 
بند آخر ماده ۳۶۴ امور حسبی یک مرتبه آگهی می نماید تاهر کس اعتراض دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نصب اگهی ظرف یک ماه به این شورا 

تقدیم دارد واال گواهی صادر می گردد.
دبیر شورای حل اختالف شهرستان طالقان
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عرضه ۴200 تن متانول در بورس انرژی

متانول  تن   ۴۲۰۰ عرضه  شاهد  دیروز  انرژی  بورس  در  معامله گران 
پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی بودند.

به گزارش زمان به نقل از فارس، دیروز در بازار فیزیکی بورس انرژی، 
کاالهای پنتان پالس پتروشیمی پارس، ریفورمیت پتروشیمی بوعلی، برش 
سنگین و سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز، متانول پتروشیمی زاگرس، 

اکسترکت نفت سپاهان، در رینگ داخلی عرضه شد.
متانول  تن  بازار  شاهد عرضه ۴۲۰۰  این  در   معامله گران  همچنین 

پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی بودند.
فرآورده  انواع  تن   ۲،۳۰۲ معامله   شاهد  بازار  این  نیز  یکشنبه  روز 
هیدروکربوری به ارزش بیش از 8۱ میلیارد ریال در بازار فیزیکی بورس 

انرژی ایران بود.

قیمت جهانی نفت دیروز کاهش داشت 

قیمت هر بشکه نفت برنت دیروز با ۱۰ سنت کاهش به 7۲ دالر و ۹7 
سنت رسید.

در پی هشدار وزرای دارایی و روسای بانک های مرکزی عضو گروه 
۲۰ مبنی بر افزایش ریسک های ناشی از باال گرفتن تنش های تجاری و 
ژئوپلتیک بر رشد اقتصاد جهانی، نگرانی ها از کاهش تقاضا برای نفت 

موجب شد تا قیمت ها در روز دوشنبه کاهش یابد.
بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت دیروز با ۱۰ سنت 
کاهش به 7۲ دالر و ۹7 سنت رسید. قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت 

آمریکا هم دیروز با 8 سنت کاهش به ۶8 دالر و ۱8 سنت رسید.
وزرای دارایی و روسای بانک های مرکزی گروه ۲۰، در پایان نشست 
خود در بوینس آیرس خواستار مذاکره بیشتر برای اجتناب از آسیب دیدن 

رشد اقتصاد جهانی از تنش های تجاری و ژئوپلتیک شدند.
در بیانیه نهایی این نشست آمده است: »رشد اقتصاد جهانی همچنان 
قدرتمند است و نرخ بیکاری به پایین ترین رقم یک دهه گذشته رسیده 
است... اما ریسک های موجود در کوتاه مدت و میان مدت افزایش یافته 

است.«
این در حالی است که تنش های تجاری میان آمریکا و چی، دو اقتصاد 
بزرگ جهان به اوج خود رسیده و دو کشور تاکنون بر ۳۴ میلیارد دالر از 

کاالهای یکدیگر تعرفه وضع کرده اند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرده که بر تمام 5۰۰ میلیارد 
دالر کاالی وارداتی از چین تعرفه وضع خواهد کرد، مگر آنکه چین در 
انتقال فن آوری، یارانه های صنعتی و سیاست های مربوط به سرمایه 

گذاری های مشترک خود تغییرات ساختاری ایجاد کند.
رشد اقتصادی و تقاضا برای نفت کامال به هم وابسته اند، زیرا رشد اقتصاد 
جهانی موجب افزایش مصرف سوخت برای تجارت و سفر می گردد. 
شرکت های انرژی آمریکایی هفته گذشته تعداد سکوهای حفاری خود را 

5 مورد کاهش دادند که بیشترین کاهش از ماه مارس تاکنون بود.

 2 نرخی شدن قیمت بنزین 
در دولت تصویب نشده است 

وزیرنفت، مطرح شدن بحث دو نرخی شدن قیمت 
بنزین را شایعه دانست و گفت: فعال درباره این 

موضوع چیزی در دولت تصویب نشده است.
به گزارش زمان به نقل از خانه ملت، بیژن زنگنه 
همچنین درباره نشست ۱7۴ سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( اظهار کرد: توافق خوبی در 
اوپک به دست آمد، اما برخی کشورها می خواهند 

تخلف کنند که این از نظر حقوقی خالف است. 
وی افزود: تخلف کشورها به توافق اوپک سبب 
می شود این سازمان از نظر حیثیتی خیلی آسیب 

ببیند.

ارزش صادرات بهاره پتروشیمی 
به 3.۱ میلیارد دالر رسید

شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعالم کرد: پنج میلیون 
و ۳5۶ هزار تن محصول پتروشیمی به ارزش سه 
میلیارد و ۱58 میلیون دالر در سه ماه نخست امسال 

صادر شد.
صنایع  ملی  شرکت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
پتروشیمی، مجتمع های پتروشیمی در خردادماه 
امسال بیش از یک میلیون و 7۳7 هزار تن محصول 
به ارزش بیش از ۹۶۲ میلیون دالر را صادر کردند. 
محصول  تن  میلیون   ۲۰ حدود  گذشته  سال 
پتروشیمی به ارزش ۱۳ میلیارد دالر روانه بازارهای 
مصرف شد. میزان تولید مجتمع های پتروشیمی در 
فصل بهار نیز به بیش از ۱۳.۲ میلیون تن رسید، 
مجموع کل تولید صنعت پتروشیمی درخرداد ماه 

امسال افزون بر۴. 5 میلیون تن بود.
 ایران ظرفیت تولید ۶۳ میلیون تنی محصوالت 
اندازی  راه  و  تکمیل  با  که  دارد  را   پتروشیمی 
طرح های نیمه تمام، ظرفیت تولید به ۱۲۰ میلیون 
تن افزایش خواهد یافت. انتظار می رود با ساخت 
واحدهایی که طراحی آنها پایان یافته، ظرفیت تولید 

پتروشیمی ایران به ۱8۰ میلیون تن در سال برسد.
سالیانه بیش از ۱۳ میلیارد دالر ارز از طریق صادرات 
تزریق کشور  اقتصاد  به  پتروشیمی   محصوالت 

 می شود.

کوتاه از انرژی کوتاه از انرژی

معاون اول رئیس جمهوری گفت: خوشبختانه در 
پایان دولت یازدهم ۱۴ هزار خانوار روستایی از 
نعمت گاز برخوردار شده اند و با تخصیص اعتبار 
یارانه ها و صرفه جویی  از محل هدفمندی  الزم 
همه  کرد  خواهیم  تالش  سوخت  مصرف  در 

روستاهای کشور از مزایای گاز برخوردار شوند.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، اسحاق 
در  مردادماه(  یکم  )دوشنبه،  دیروز  جهانگیری، 
با   ،۹7 سال  در  اقتصاد  شورای  جلسه  دومین 
اشاره به آثار مثبت اجرای طرح های عمرانی در 
مناطق کمتر توسعه یافته کشور گفت: دستگاه های 
دولتی، شرکت ها و پیمانکارهای مجری طرح های 
محروم  مناطق  در  به ویژه  صنعتی  و  اقتصادی 
باید همه تالش خود را به کار گیرند تا ساکنان 
این مناطق از مزایای احداث صنایع و طرح های 

عمرانی بهره مند شوند.
معاون اول رئیس جمهوری به گزارش ارائه شده 
در این جلسه به منظور گازرسانی به هزار و ۲۰۰ 
خانوار روستایی، اشاره کرد و افزود: خوشبختانه 

در پایان دولت یازدهم ۱۴ هزار خانوار روستایی از 
نعمت گاز برخوردار شده اند و با تخصیص اعتبار 
یارانه ها و صرفه جویی  از محل هدفمندی  الزم 
همه  کرد  خواهیم  تالش  سوخت  مصرف  در 

روستاهای کشور از مزایای گاز برخوردار شوند.
در این جلسه که وزیران اقتصاد و دارایی، نیرو،  

کار، تعاون و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان برنامه 
و بودجه و معاون علمی،  فناوری رئیس جمهوری 
حضور داشتند پیشنهادهای برخی دستگاه ها مطرح 
شد. اعضا با درخواست وزارت نفت برای بهبود 
بازیافت، افزایش تولید و بهره برداری از میدان های 
مشترک نفتی  آبان و پایدار غرب، اصالح مجوز 

سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی 
تداوم  و  ظرفیت  حفظ  طرح  برای  ایران  نفت 
شازند،  )ره(  خمینی  امام  پاالیشگاه  عملیات 
موضوع  درباره  اقتصاد  شورای  مصوبه  اصالح 
غرب  نفتی  مشترک  میدان های  یکپارچه  طرح 
کارون، طرح توسعه و بهره برداری از میدان های 
نفتی سپهر و جفیر، اصالح مصوبه شورای اقتصاد 
درباره طرح توسعه جامع و یکپارچه و تکمیل 
فازهای ۱۱ تا ۲۴ میدان گازی مشترک با الحاق 
طرح توسعه اولیه بخش شرقی این میدان )میدان 
گازی بالل( و اصالح مصوبه شورای اقتصاد در 
باره طرح گازرسانی به باقیمانده شهرها و روستاها 
با گاز طبیعی فشرده )CNG( و از طریق خط لوله 

و دیگر روش ها موافقت کردند.
همچنین اعضا با اصالح مصوبه شورای اقتصاد 
با  ترکیبی  سیکل  نیروگاه های  احداث  درباره 
راندمان باال )کالس F( در اصفهان، تهران، بوئین 
زهرا، اندیمشک، تبریز، بندرعباس و رامین اهواز 

موافقت کردند.

معاون اول رئیس جمهوری:

روستا های سراسر ایران از نعمت گاز برخوردار می شوند

دادنامه 
پرونده کالسه ۹۶۰۹۹8۶۶۱۰8۰۰778 شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 
خرم آباد تصمیم نهایی شماره ۹7۰۹۹7۶۶۱۰8۰۰۳۳۰ خواهان : آقای یاسر علوی مهر فرزند 
مردان با وکالت آقای فضل اله دالوند فرزند خدارحم به نشانی استان لرستان شهرستان خرم 
آباد چهارراه بانک پاساژ ایران طبقه اول ۰۹۱۶۶۶75۲۱۱ –خواندگان : ۱-آقای خداداد قنبری 
پور نصرتی فرزند حسینعلی به نشانی استان لرستان شهر خرم آباد خیابان ۶۰ متری ک افالک 
چهارده ۰۹۱۶۳۹7۴7۴۳ ، ۲-آقای طاهر میر بگ سبزواری فرزند حسن به نشانی استان لرستان 
شهر خرم آباد خ ولی عصر ک خرداد یکم نبش دوم کوچه آموزشگاه شیرینی پزی و آشپزی 
رنگا رنگ طاهر میر بیک سبزواری ۰۹۱۶۹5۶۴۳87 ۳- آمنه رحیمی فرزند اسداله بک ۴-آقای 
نشانی  به  همگی  خدا  رحم  فرزند  تیموری  رضا  5-آقای  عباس  فرزند  اختیارزاده  اله  روح 
مجهول المکان ۶-اداره مسکن و شهر سازی با وکالت آقای محمد رضا چگنی فرزند علی 
رحم به نشانی خرم آباد خ شهدای شرقی مجتمع تجاری آپادانا 7-آقای محمد علی میرزاپور 
فرزند شابزرگ به نشانی استان لرستان شهرستان خرم آباد خ رازی ک پردیسان دوم پ ۲۳ ، 
۰۹۱۶۶۶۱۹8۴۳ ، 8-آقای میرزا عباس حسنوند فرزند صفدر به نشانی استان لرستان شهرستان 
خرم آباد خیابان ۶۰ متری پشت هزار دستگاه ک آفتاب ششم ۰۹۱۶8885۲۹۱ – خواسته : 

۱-الزام به تنظیم سند رسمی ملک ۲- ابطال سند )موضوع سند مالی است (
گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از 
ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت احتیاطی جلسه به 
تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و با توجه به محتویات پرونده و رسیدگی های به عمل آمده 

ختم دادرسی را اعالم به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . 
آقای فضل  وکالت  با  مردان  فرزند  مهر  علوی  یاسر  آقای  دعوی  : درخصوص  دادگاه  رای 
اله دالوند به طرفیت خواندگان ۱-اداره کل راه و شهر سازی به وکالت محمد رضا چگنی 
۲-طاهر میر بگ سبزواری فرزند حسن ۳-میرزا عباس حسنوند فرزند صفدر ۴-محمد علی 
میرزاپور فرزند شابزرگ 5-خداداد قنبری پور نصرتی فرزند حسینعلی ۶-روح اله اختیارزاده 
فرزند عباس 7-رضا تیموری فرزند رحم خدا 8-آمنه رحیمی فرزند اسداله بک به خواسته 
الزام خواندگان ۱-تنظیم سند رسمی ملک به مساحت ۲۲5 متر مربع بخش ۱ خرم آباد قطعه 
۲۰ به انضمام کلیه خسارات وارده ۲-ابطال سند شماره ۱۹7 مورخ 7۴/۳/۲۴ یک قطعه زمین 
ب مساحت ۲۲5 متر مربع در بخش ۱ خرم آباد قطعه ۲۰ به  انضمام کلیه خسارات دادرسی 
هر کدام از خواسته ها مقوم به مبلغ دویست و یک میلیون ریال به شرح دادخواست تقدیمی 
بدین توضیح که خواهان مدعی است یک قطعه زمین واگذار شده از جانب خوانده ردیف 
اول به خانم آمنه رحیمی )خوانده ردیف آخر (که با قرار دادهای عادی و وکالت نامه به دیگر 
خواندگان منتقل شده خریداری و بلحاظ عدم اقدام خوانده ردیف اول جهت انتقال رسمی 
ملک دعوی به خواسته های فوق طرح نموده است دادگاه با تشکیل جلسه به دالیل خواهان 
رسیدگی با توجه تصویر قراردادهای عادی و وکالتهای تفویضی جهت انتقال قطعه واگذاری 
و با توجه به واگذاری ملک به خانم آمنه رحیمی )خوانده ردیف آخر ( برابر قرارداد واگذاری 
شماره ۱۹7 مورخ 7۴/۳/۲۴ که بموجب آن یک قطعه زمین به مساحت ۲۲5 متر در اراضی 
بخش یک خرم آباد واگذار گردیده و برابرپروانه ساخت به شماره ۱55۱۹۴۲ مورخ ۹۴/۱۲/۱۲ 
پروانه ساخت ملک متنازع فیه به نام خانم آمنه رحیمی صادر گردیده و نظر به اینکه مشارالیه 
بموجب وکالتنامه شماره 8۶۱۱۰ مورخ 8۱/۲/۲۴ کلیه حق و حقوق  خود را به آقای رضا 
تیموری )خوانده ردیف 7 ( انتقال و مشارالیه ملک را به ایادی ما بعد از خود منتقل نموده است 
و نظر به اینکه خوانده ردیف اول دلیلی مبنی بر ابطال قرارداد واگذاری و یا واجد صالحیت 
نبودن شخص واگذار شونده ملک و یا ابطال وکالتنامه ها و قراردادهای عادی انتقال ملک 
ابرازی خواهان ابراز ننموده است لهذا دعوی خواهان صحیح وارد تشخیص مستندا به مواد 
۱۰-۲۱۹-۲۲۳ قانون مدنی و ۴۶ و ۴7 قانون ثبت حکم بر الزام خوانده ردیف اول به تنظیم 
سند رسمی یک قطعه زمین به مساحت ۲۲5 متر در اراضی بخش ۱ خرم آباد )۱۰7 هکتاری 
( برابر قرارداد واگذاری شماره ۱۹7 مورخ 7۴/۳/۲۴ در یکی از دفاتر اسناد رسمی و پرداخت 
مبلغ دو میلیون و ششصد و هفتاد و هفت هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 
مبلغ نهصد هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل و به میزان مرحله بدوی در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید و نسبت به دیگر خواسته خواهان مبنی بر ابطال سند شماره ۱۹7 مورخ 
7۴/۳/۲۴ نظر به اینکه منشاء تصرف قانونی خواهان قرارداد واگذاری فوق الذکر می باشد و 
صرفنظر از تعارض با خواسته اصلی خواهان بلحاظ تنظیم قرارداد میان خوانده ردیف اخر و 
خوانده ردیف اول و با توجه منجر نبودن خواسته مطروحه مستندا به ماده 8۹ ناظر بر بند ۹ 
ماده 8۴ قراررد دعوی خواهان را صادر و اعالم می نماید رای صادره نسبت به کلیه خواندگان 
بجز آقایان روح اله اختیار زاده و رضا تیموری و خانم آمنه رحیمی حضوری و قابل تجدید 
نظر خواهی ظرف مهلت بیست روز در دادگاه تجدید نظر و نسبت به خواندگان فوق الذکر 
غیابی قابل واخواهی ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضاء 
قابل تجدید نظر خواهی ظرف مهلت بیست روز در دادگاه تجدید نظر استان لرستان می باشد . 

رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد – محمد باقری .  

اداره ثبت  اسناد  و امالک  حوزه  ثبت  ملک ماسال
هیات موضوع قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد  سند رسمی

آگهی  موضوع  ماده 3 قانون
  وماده 13  آیین  نامه  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی  و ساختمانهای  فاقد  

سند رسمی
  برابر رای  شماره ۱۳۹۶۰۳۱8۰۲۲۰۰888۶در مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۹هیات  اول  موضوع  قانون  
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و  ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر  در واحد 
ثبتی  حوزه  ثبت  ملک  ماسال  تصرفات  مالکانه بالمعارض  متقاضی  خانم  دل ناز بخشی 
پور تیالش فرزند  شیرین علی بشماره  شناسنامه ۲5  صادره  از ماسال  در شش دانگ  یک 
قطعه زمین  به مساحت ۳۱۲/۲7  متر مربع  مشتمل بر  بنای  احداثی  فاقد  مجوز  به مساحت 
۲۲/85 متر مربع پالک ۱۰۳۶ فرعی از ۱ اصلی  مفروز  و مجزی  شده از پالک ۳۱ فرعی  از 
۱ اصلی  واقع در قریه  دوله مالل بخش ۲۶  گیالن خریداری  از نسق  خیراله ذولفی محرز  
گردیده  است  لذا  به منظور  اطالع  عموم  مراتب  در دو نوبت  به  فاصله ۱5  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:23۵1 - رییس ثبت  اسناد  و امالک  ماسال – آرمان  کاظمی

تاریخ  انتشار نوبت اول:5/۲/ ۹7 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/5/۱7

دادنامه 
مجتمع  اختالف  حل  شورای   ۱۴ شعبه   ۹۶۰۹۹8۶۶5۶۴۰۰۴5۰ کالسه  پرونده 
خانواده شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره –خواهان : آقای صمد کرمی عالم 
فرزند امید علی با وکالت آقای محمد جهانی فیضی فرزند جهانشاه به نشانی خرم 
آباد خیابان امام میدان ژاندارمری دفتر وکالت – خوانده : آقای ابراهیم فتحی فرزند 

عزیز به نشانی مجهول المکان –خواسته : مطالبه وجه 
رای قاضی : در خصوص دادخواست محمد جهانی فیضی به وکالت از صمد کرمی 
عالم فرزند امید علی به طرفیت ابراهیم فتحی فرزند عزیز به خواسته مطالبه مبلغ شصت 
میلیون ریال بابت سند عادی مورخ ۱۳۹5/۱۲/۲۲ و کلیه خسارات قانونی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ ۱۳۹5/۱۲/۲8 لغایت اجرای حکم بدین توضیح که وکیل خواهان 
اظهار داشته قرارداد عادی پیوستی ناشی از صدور چک شماره ۹5۰5۴۱ نزد بانک ملی 
بابت خرید سنگ در کارخانه سنگ آراسنگ و آسا سنگ واقع در خرم آباد تنظیم گردیده 
است و مطالبق بند ۲ توافق نامه ۱۳۹5/۱۲/۲۲ و به شرح دادخواست تقدیمی تقاضای 
محکومیت خوانده را داشته است که خوانده علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهی در جلسه 
رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه ای نیز ارسال نکرده است فلذا با عنایت به ادله ابرازی 
خواهان از جمله مفاد قرارداد مذکور که در آن خوانده متعهد گردیده است باقیمانده 
چک شماره ۹5۰5۴۱ را به مبالغ سی میلیون ریال تا پایان سال ۱۳۹5 و سی میلیون ریال 
را در خرداد ۱۳۹۶ به حساب خواهان واریز نماید و عدم ارائه دلیلی از سوی خوانده 
بر واریز این مبلغ به حساب خواهان دعوای مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستندا 
به مواد ۲۲۱ -۱۲57 قانون مدنی و بند الف ماده ۹ قانون شورای حل اختالف مصوب 
۱۳۹۴ و مواد ۱۹8 -5۱۹-5۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی مصوب ۱۳7۹ حکم به محکومیت خوانده به پرداخت شصت میلیون ریال 
اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم 
متناسب با شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و از باب 
قاعده تسبیب و الضرر به پرداخت ۳/۶۰۰/۰۰۰ ریال حق الوکاله وکیل که ۶۰ درصد از 
آن مربوط به مرحله بدوی است و ۱/5۹۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی در حق خواهان را 
صادر و اعالم می نماید و در خصوص خواسته خواهان بابت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ ۱۳۹5/۱۲/۲8 لغایت تاریخ تقدیم دادخواست با توجه به اینکه یکی از قیود مندرج 
در ماده 5۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 
۱۳7۹ مطالبه داین می باشد و از سوی خواهان دلیلی بر مطالبه دین )خواسته( در این 
مدت ارائه نگردیده است مستندا به ماده ۱۹7 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور مدنی مصوب ۱۳7۹ حکم به بی حقی خواهان را صادر و اعالم می 
نماید رای صادره در خصوص محکومیت خوانده غیابی و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابالغ 
واقعی قابل واخواهی در این مرجع سپس ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در 

دادگاههای عمومی حقوقی خرم آباد می باشد . 
قاضی شورای حل اختالف خرم آباد – سعید ساکی . 

مدیرعامل شرکت پتروشیمی پارس با 
اشاره به برنامه افزایش 58۰ هزار تنی 
تولید در این مجتمع پتروشیمی اعالم 
کرد: با توجه به بازگشت تحریم ها، تا 
سه سال آینده قطعات یدکی مورد نیاز 

را تامین کرده ایم.
انجمن  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی، 
عمومی  مجمع  در  حسنی«  »مسعود 
پتروشیمی  شرکت  ساالنه  عادی 
پارس سال گذشته به دلیل عدم تامین 
به موقع یوتیلیتی از سوی پتروشیمی 
مبین، تغییر آنالیز خوراک و تعمیرات 
برخی پاالیشگاه های باالدستی، تولید 
پتروشیمی پارس به سه میلیون و 8۹۶ 
هزار تن رسید، گفت: این میزان تولید 
از  تحقق ۹۳ درصدی برنامه مصوب 
بر   ۹7 سال  برای  که  دارد  حکایت 
روی تولید چهار میلیون و ۴8۱ هزار 
تنی محصول برنامه ریزی شده است.

پارس  پتروشیمی  شرکت  مدیرعامل 
شش  بر  بالغ  پارسال  اینکه  اعالم  با 
هزار و ۶۶5 میلیارد تومان )سه میلیون 
خالص  فروش  تن(  هزار   ۴۳7 و 
رقم  این  که  داشتیم  محصوالت 

سال  به  نسبت  درصدی   ۲۰ افزایش 
باوجود  افزود:  می دهد،  نشان  را   ۹5
کاهش اندک تولید نسبت به سال ۹5 
اما با رشد فروش توانستیم سودآوری 
مجموعه را از دو هزار و ۴8۴ میلیارد 
تومان در سال ۹5 به سه هزار و 5۰ 
میلیارد تومان در سال ۹۶ برسانیم که 
پیش  میزان  از  فراتر  حتی  رقم  این 
شرکت   ۹۶ سال  ابتدای  )در  بینی ها 
مذکور  در سال  بود  کرده  بینی  پیش 
بالغ بر یک هزار و ۹۴۱ میلیارد تومان 

سود خالص کسب کند( بود. 
به گفته وی در مجموع سال ۹۶ سود 
سود  درصدی،   ۲۲ رشد  با  عملیاتی 
درصدی،   ۲۴ رشد  با  غیرعملیاتی 
افزایش ۲۳ درصدی  با  سود خالص 
و ناخالص با رشد ۱۶ درصدی همراه 

شد. 
اشاره  با  همچنین  مسئول  مقام  این 
تحریم  بازگشت  ریسک  افزایش  به 
با  مسائل  از  یکی  کرد:  تصریح  ها، 
اهمیت، افزایش تاب آوری هر شرکت 
در مقابل شرایط از پیش تعیین نشده 
نیز  این مجموعه  در  این رو  از  بوده 
تدابیری  هم اندیشی،  با  کردیم  سعی 

سودآوری  ثبات  حفظ  خصوص  در 
بی  احتمالی  های  تحریم  با  مقابله  و 
اندیشیم که یکی از راهکارهای پیش 
رو، تنوع بخشی به مشتریان در عرصه 

بین الملل است.
وی با اعالم اینکه باتوجه به تجربیات 
و   ۹۱ های  سال  از  شده  اندوخته 
شرکت  در  خاصی  کارگروه   ،۹۲
سند  تنظیم  حال  در  و  کرده  ایجاد 
ویژه ای برای آماده سازی راهکارهای 
مختلف برای پوشش ریسک حاصل 
های  حوزه  در  آن  آثار  و  تحریم  از 
و همچنین  پول  وانتقال  نقل  و  مالی 
تمام  برای  و  فروش هستیم  و  تولید 
مدون  برنامه  موجود،  های  ریسک 
تاکید  است،  شده  تنظیم  خاصی 
احتمالی  آثار  با  مقابله  برای   کرد: 
تعیین  فروش  کارگزارن  ها،  تحریم 
وثایق  و  ضمانت ها  البته  که  کرده ایم 
محکمی از این کارگزارن اخذ شده و 
به جهت حفظ ثبات در فرآیند عملیات 
خرید  به  اقدام  گذشته  سال  شرکت، 
تجهزات و قطعات یدکی مورد نیاز برای 
سه سال آینده کردیم که از بابت تامین 

قطعه نگرانی خاصی نداریم.

مدیرعامل پتروشیمی پارس خبر داد:

افزایش ۵80 هزار تنی تولید پتروشیمی پارس در سال 97
نخستین قرارداد محرمانگی EPC/D بین شرکت ملی مناطق 
نفت خیزجنوب و شرکت پتروگوهر فراساحل کیش امضا شد. 
به گزارش زمان به نقل از شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، 
این  کرد:  اظهار  قرارداد  این  انعقاد  آیین  در  عالی پور  بیژن 
و  است  مخزن   ۲8 توسعه  طرح  از  قرارداد  نخستین  قرارداد 
محدوده جغرافیایی آن در واحدهای بهره برداری  اهواز 5 ،۳،۲ 
است. به منظور اجرای این طرح که از شهریورماه امسال آغاز 
می شود و ۲ سال به طول می انجامد، ۳۰۰ میلیون دالر هزینه 
می شود. مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب افزود: 
تامین و نصب پمپ های درون چاهی و سرچاهی، حفاری و  
تعمیر ۶ حلقه چاه، خطوط لوله، تعمیرات ضروری واحدهای 
توربین ها  تعمیر  و  نصب  خرید،  نمک زدایی،  و  بهره برداری 
افزود: هم  قرارداد محسوب می شود. وی  این  مفاد  از  بخشی 
واحدهای  از  روزانه  طور  به  نفت  بشکه  هزار   ۳۲۰ اکنون 
این  تکمیل  با  که  می شود  تولید   ۲،  5،۳ اهواز  بهره برداری 
پروژه، میزان تولید نفت در واحدهای مذکور ۴۲ هزار بشکه 
افزایش می یابد و همچنین از افت تولید ۳5 هزار بشکه نفت 

نیز جلوگیری می شود. 
عالی پور همچنین یادآورشد: با اجرای طرح توسعه ۲8 مخزن، 
در زمینه اشتغال زایی در سطح استان نیز تحولی چشمگیر ایجاد 
می شود. همچنین در این آیین، ساداتی پور، مدیرعامل شرکت 
نفت  وزارت  اعتماد  از  قدردانی  ضمن  کیش  پتروفراساحل 
گفت:  این شرکت  به  جنوب  نفت خیز  مناطق  ملی  و شرکت 
امیدواریم با اجرای دقیق و به موقع این طرح در جهت توسعه 
مهمی  گام های  خوزستان  استان  و  اسالمی  ایران  آبادانی  و 

برداریم.

نخستین قرارداد محرمانگی 
EPC/D امضاشد 
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خوان پایانی ارز مسافری کجاست؟
بازار ارز در انتظار تصمیمات تازه دولت

»نیاز به یک تور مسافرت با قیمت کمتر از سه میلیون تومان در 
نقطه ای از زمین که ارز مسافرتی هزار یورویی بگیرد، داریم . »

این روزها بسیاری از مراجعه کنندگان به آژانس های مسافرتی 
در صدد یافتن چنین تورهایی برای سفر به آسیای جنوب شرقی 
و دیگر کشورها هستند.شاید کمی عجیب باشد ؛ تقاضای سفر 
در بدترین و سخت ترین دوره اقتصادی و مضیقه ارزی اما این 
تقاضا نشان از آن دارد که هر گاه رانتی غیر معمول در حوزه ای 
ایجاد شود افراد به استفاده از آن ترغیب می شوند. ارز مسافری 
این روزها حرف و حدیث های فراوانی را در فضای خبری ایران 
ایجاد کرده است . پس از انتشار اسامی واردکنندگان کاال با ارز 
۴۲۰۰ تومان، این ارز مسافری بود که در کانون توجه قرار گرفت 
این در حالی است که طبق آمار میزان ارز تحویلی مسافری از 
۲۲ فروردین تا ۲۳ تیر ۳۱۲ میلیون دالر بوده است. ارز مسافری 
ماه سال جاری جزو  فروردین  در  مرکزی  بانک  بخشنامه  طبق 
مواردی است که اجازه و اولویت تامین را از بانک مرکزی یافته 
است . حاال اما تفاوت شدید قیمت در بازاری که خرید و فروش 
ارز در آن ممنوع شده با نرخ ارز بانکی تحویلی از سوی بانک 
مرکزی سبب شده است بسیاری از کسانی که تا پیش از این سفر 
خارجی را در برنامه نداشتد، تالش برای بهره مندی از این یارانه 
ارزی را در دستور کار قرار دهند چرا که سفر با استفاده از این 
ارز تقریبا مجانی از آب در می آید. پرداخت ارز مسافری ۴۲۰۰ 
تومانی همان قدر که موافق دارد مخالف نیز دارد . در حالی که 
موافقان ممنوعیت خرید و فروش ارز را مورد استناد قرار داده و 
تاکید می کنند در چنین شرایطی تامین حداقل های نیاز مسافران 
از وظایف اصلی و اساسی دولت است، مخالفان پرداخت یارانه 
قواعد  چارچوب  از  خارجی  اقدامی  را  ارزی  مضیقه  در  سفر 
اقتصاد در حال جنگ ایران ارزیابی می کنند.اصغر سمیعی رییس 
اینکه  این خصوص گفته است: اصوالً  اسبق کانون صرافان در 
بخواهند ارز را به شکل ارزان به مسافر دهند، روش غلطی است 

و فقط مردم را به انجام سفر خارجی تشویق می کند.
آن  کردن  هزینه  در  باید  است،  ارزی کشور محدود  منابع  »اگر 
نوعی  مسافرتی،  ارز  تخصیص  با  اینکه  نه  داشت  وسواس  نیز 
رانت برای قشر متوسط و مرفه در مقایسه با دیگر اقشار جامعه 

به وجود آوریم«. 
جبار کوچکی نژاد رئیس فراکسیون میراث فرهنگی و گردشگری 
در مجلس با اعالم اینکه ارز دولتی فقط باید به سه گروه بیماران، 
دانشجویان خارج از کشور و بازرگانان اختصاص یابد، خواستار 
قطع موقت ارز مسافرتی شده است. برخی گزارش ها نشان می 
مسافرانی  میزبان  دفعات  به  استانبول  چهارراه  روزها  این  دهد 
است که نه تنها برای خرید ارز مورد نیاز بلکه فروش ارز دولتی 
سفر  از  مسافران  برخی  می آیند.  بازار  به  کرده اند  دریافت  که 
برگشته یوروهایی که با نرخ حدود 5۰۰۰ تومان از بانک مرکزی 
گرفته اند را به بازار می آورند تا با اختالف قیمت حداقل ۴۰۰۰ 
مسافری  ارز  پرداخت  مساله  بر  تمرکز  بفروشند.  را  آن  تومانی 
اما این روزها با انتشار اخبار ضد و نقیضی همراه بوده است . 
در حالی که برخی خبرگزاری ها از قطع پرداخت ارز مسافری 
از امروز ، اول مرداد خبر می دهند اما بانک مرکزی تاکید دارد 
این روند همچنان تداوم دارد. تبصره ای که در این میان بانک 
مرکزی مورد استفاده قرار می دهد اما این است که تصمیم گیری 
بدان  این   . دارد  قرار  دولت  کار  دستور  در  خصوص  این  در 
با  آتی  روزهای  در  مسافری  ارز  پرداخت  شرایط  که  معناست 
توجه به موقعیت پیچیده اقتصاد ایران و بازار ارز مورد بازنگری 
خط  در  تصمیماتی  مرداد  گرم  روزهای  و  گرفت  خواهد  قرار 
خبری داغ تیرماهی در زمینه ارز مسافری اتخاذ می شود. آیا ارز 
مسافری به بازار ثانویه و سامانه نیما کوچ می کند؟ این سئوالی 

است که برای پاسخ به آن باید اندکی تحمل داشت.    

 آغاز پرداخت تسهیالت قرض الحسنه
  در بانک ملت

کارفرمایان  و  مددجویان  به  الحسنه  قرض  تسهیالت  پرداخت 
امام )ره( براساس سهمیه سال ۹7 در  امداد  معرفی شده کمیته 

بانک ملت آغاز شد.
ابالغ دستورالعمل اجرایی تسهیالت قرض الحسنه به مددجویان 
و کارفرمایان معرفی شده کمیته امداد امام خمینی)ره( براساس 
ملت  بانک  در شعب  تسهیالت  این  پرداخت   ،۹7 سال  سهمیه 
اجرای مصوبه هیات مدیره  راستای  آغاز شد.این تسهیالت در 
امداد  وکمیته  بانک  مابین  فی  منعقده  نامه  تفاهم  و  ملت  بانک 
امام خمینی )ره( به معرفی شدگان این کمیته پرداخت می شود.
معرفی  وصول  زمان  از  شدگان  معرفی  گزارش،  این  براساس 
نامه به شعب بانک ملت یک ماه فرصت دارند نسبت به تکمیل 
مدارک و دریافت تسهیالت خود اقدام کنند.این تسهیالت، قرض 
الحسنه، در سه نوع مشاغل خانگی، خود اشتغالی و کارفرمایی 
و با سقف فردی 5 ،۲۰ و ۱۰۰ میلیون تومان به معرفی شدگان 
پرداخت خواهد شد.این گزارش حاکی است مدت بازپرداخت 
کارفرمایی  و  اشتغالی  خود  خانگی،  مشاغل  برای  تسهیالت 
بخش  اعالم  بود.براساس  خواهد  ماه   ۶۰ و   ۴8  ،۳۶ ترتیب  به 
اعتباری بانک ملت، آن دسته از معرفی شدگان از محل سهمیه 
سال ۹۶ که نسبت به تکمیل پرونده و وثیقه و ترهین وثایق اقدام 
کرده اند اما موفق به دریافت تسهیالت نشده اند نیز می توانند 
با دریافت معرفی نامه جدید از کمیته امداد از سهمیه سال ۹7 

بهره مند شوند.

نگاه روز

سایپا به دنبال اصالح
 قیمت خودرو

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سایپا برای 
سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ با حضور بیش از 
7۹ درصد از سهامداران یا نمایندگان قانونی آنها 

برگزار شد.
گروه  مدیره  هیات  رئیس  مراسم،  این  در 
قیمت  اصالح  به  اشاره  با  سایپا  خودروسازی 
بین  باید  گفت:  خودروسازی  این  در  خودرو 
تناسب  تمام شده  بهای  و  خودرو  فروش  نرخ 
ایجاد شود تا سایپا بتواند به سود مدنظر دست 
یابد.به گزارش سایپانیوز علیرضا بادکوبه گفت: 
خارجی  خودروهای  قیمت  گذشته  چندماه  در 
درحالی که  اما  یافته  افزایش  به شدت  بازار  در 
تولیدات داخلی با ارزبری باالیی مواجه هستند، 
خودروهای ساخت داخل مشمول قیمت گذاری 
دستوری می شوند و زمینه زیان خودروسازان را 
فراهم کرده اند.وی افزود: سایپا برای تولید بسیاری 
از محصوالت خود در حال پرداخت زیان است و 
برای دستیابی به سود مدنظر، باید قیمت خودروها 
متناسب با افزایش هزینه های تولید در سال جاری، 
فعالیت های  کرد:  تصریح  یابد.بادکوبه  افزایش 
زیادی را برای دستیابی به این هدف انجام داده ایم 
و امیدواریم با توجه به شرایط موجود به اهداف 

خود دست یابیم.
همچنین مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در 
سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  برگزاری  جریان 
گفت: بنای گروه سایپا بر شفافیت است و هرگز 
نخواهد گرفت.بنابر  فاصله  از موضوع شفافیت 
مطلب  بیان  با  جهرودي  محسن  گزارش،  این 
ارتقای  به دنبال  تولید  طریق  از  تنها  افزود:  فوق 
هستیم. خود  اقتصادی  و  مالی  فعالیت  کارنامه 
ستاد  جاری  سال  ابتدای  از  جهرودی  گفته  به 
تدابیر ویژه در سایپا تشکیل شده و برای مقابله 
با تحریم ها برنامه ریزی های الزم صورت گرفته 
است.جهرودی ادامه داد: ما با برنامه ریزی به مقابله 
با تحریم ها خواهیم رفت و در این خصوص تا 
پایان سال مواد و قطعات CKD و سایر مایحتاج 

تولیدی خود را فراهم کرده ایم.

سومین نمایشگاه بین المللی
 باغبانی شهریورماه برگزارمی شود

نهاده ها،  باغبانی،  المللی  بین  نمایشگاه  سومین 
وصنایع  آالت  ماشین  دارویی،  گیاهان  گلخانه، 
وابسته ۶ تا ۹ شهریورماه امسال برگزار خواهد 

شد.
به گزارش خبرنگار ما مدیر اجرایی این نمایشگاه 
گفت: سومین نمایشگاه بین المللی باغبانی، نهاده 
ها و ماشین آالت و صنایع وابسته همانند دو سال 
گذشته قرار است در محل دائمی نمایشگاه های 
شهرداری تهران )بوستان گفت و گو( در فضایی 
به وسعت ۳۰۰۰ متر مربع برگزار شود و تا کنون 
۹۰ شرکت داخلی و خارجی برای حضور در این 
نمایشگاه اقدامات الزم را انجام داده اند و پذیرای 

عالقمندان و بازدید کنندگان  می باشد. 
با  نمایشگاه  این  افزود:  امیری  محتشم  علی   
نظام  سازمان  کشاورزی،  جهاد  وزارت  حمایت 
مهندسی کشاورزی و منایع طبیعی، انجمن ملی 
و  تعاونی  های  شرکت  اتحادیه  سازان،  گلخانه 
کشاورزی و تولیدکنندگان گل و گیاه و بذر و نهال 
استان تهران، انجمن گل و گیاهان زینتی و اتحادیه 
سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران 
و با همکاری انجمن تولیدکنندگان فرآورده های 
تولیدکنندگان  انجمن  کشاورزی،  زیستی  و  آلی 
تجهیزات  و  ادوات  ها  ماشین  کمباین  تراکتور 
کشاورزی، اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و 
کشاورزی ایران، اتحادیه مرکزی شرکت تعاونی 
تولید روستایی کشور، بازار بزرگ کشاورزی ایران 
واتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران و.. توسط 
شود  برگزارمی  نور  میالد  نمایشگاهی  شرکت 
وعالقمندان به منظور کسب اطالعات بیشترمی 

توانند به نشانی اینترنتی:
 http://www.miladfair.com/fa/events-fa/higex

مراجعه و یا با شماره تلفن ۴۱۹8۴-۰۲۱ تماس 
حاصل نمایند.

  وی افزود: گروه های کاالیی حاضر در سومین 
نمایشگاه باغبانی شامل انواع گیاهان فضای باز، 
انواع  مثمروغیرمثمر،  های  درختچه  درخت، 
آپارتمانی،  گیاهان  ای، گلدانی،  گل های شاخه 
گیاهان دارویی و فرآورده های گیاهی، میوه های 
سردسیری)هسته دار/دانه دار/ دانه ریز و میوه های 
خشک(، تمام خشکبارها، میوه های گرمسیری و 
نیمه گرمسیری، قارچ های خوراکی و فرآورده 
های  میوه  صیفی،  سبزی،  انواع  مربوط،  های 
باغبانی و گلخانه ای، و انواع بذر، پیاز، قلمه، نشا 

و نهال و سایر نهاده های باغبانی می شود. 
کنندگان  عرضه  و  تولیدکنندگان  همچنین 
و  سازی  ذخیره  ای،  سردخانه  های  »سیستم 
و  باغی  تولیدات  های  فرآورده  آالت  ماشین 
خاک،  و  آب  »آزمایشگاههای  ای«،  گلخانه 
و  بیولوژیکی  پزشکی،  گیاه  های  کلینیک 
خدمات پشتیبانی گیاهی«، »ادوات، ماشین آالت 
و ابزارآالت باغبانی«، »ملزومات آبیاری بارانی، 
قطره ای و کشت هیدروپونیک«، »سیستم های 
سرمایشی و گرمایشی و سیستم های آبیاری«، 
تشکل  و  ها  تعاونی  انجمنها،  ها،  »اتحادیه 
»تکنیک  باغبانی«،  و  صنعت  با  مرتبط  های 
های طراحی و ساخت گلخانه ها«، »نشریات 
و«انواع  مرتبط«  افزارهای  نرم  و  تخصصی 
تاسیسات  و  تجهیزات  مکانیزه،  های  گلخانه 
گلخانه ای« و ... از دیگر گروه های حاضر در 

این نمایشگاه خواهند بود.

خبر

رییس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: قیمت 
خودروهای وارداتی در بازار به طور میانگین ۲۰ 

تا ۳۰ درصد حباب دارد.
کوروش  ایسنا،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
مرشدسلوک در نشست خبری، اظهار کرد: میزان 
با  بازار  در  وارداتی  خودروهای  قیمت  حباب 
توجه به نوع برند متفاوت است. در خودروهایی 
است  بازار موجود  در  آن  از  بیشتری  تعداد  که 
میزان حباب کمتر و در خودروهایی که عرضه آن 
در بازار محدود است، میزان حباب بیشتر است.

وی ادامه داد: در برخی برندهای خاص نیز به 
دلیل ناچیز بودن عرضه، قیمت خاصی در بازار 
وجود ندارد و عرضه کنندگان مختلف قیمت های 
متفاوتی برای این خودروها اظهار می کنند.رییس 
انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه خودرو 
تبدیل به یک کاالی سرمایه ای شده و مردم برای 
سرمایه گذاری و نه استفاده اقدام به خرید می کنند، 
خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که برای از 
وارداتی و  قیمت خودروهای  رفتن حباب  بین 
متعادل شده قیمت ها، دولت اجازه واردات ۲۰ 
در  شده  سفارش  ثبت  خودروی  دستگاه  هزار 
ممنوع  دنبال  به  داد:  ادامه  بدهد.وی  را  گذشته 

شدن واردات، ثبت سفارش های پیشین صورت 
گرفته برای واردات خودرو نیز بی اعتبار شد که 
تعداد آن حدود ۲۰ هزار دستگاه است. پیشنهاد 
ما این است که دولت اجازه دهد این ۲۰ هزار 
دستگاه خودرو به طور سهمیه بندی شده تا پایان 

امسال وارد شود.
برای  خودرو  واردکنندگان  افزود:  مرشدسلوک 
واردات این خودروها ارز دولتی نمی خواهند و 

از منابع خود استفاده می کنند. در صورت وارد 
شدن این خودروها حباب قیمتی در بازار آزاد 
ترکیده و قیمت ها در بازار کاهش می یابد ضمن 
به  می توانند  خودرو  واردکننده  شرکتهای  آنکه 
پیش  خودروهای  و  کرده  عمل  خود  تعهدات 
فروش شده را تحویل مشتریان دهند زیرا وجود 
۲۰ هزار دستگاه خودروی ثبت سفارش شده به 
این معنا است که حداقل به همین تعداد خودرو 

به مشتریان پیش فروش شده است.وی با بیان 
هدایت  باعث  واردات خودرو  ممنوعیت  اینکه 
تقاضا به سمت خودروهای دست دوم و افزایش 
کرد:  تصریح  است،  شده  خودروها  این  قیمت 
ایجاد  شغل  هزار   ۲5 از  بیش  خودرو  واردات 
شده است که ممنوعیت واردات باعث به خطر 
افتادن این اشتغال و بیکاری برخی نیروها شده 
در  خودرو  واردکنندگان  انجمن  است.رییس 
پاسخ به پرسشی درباره احتکار خودرو از سوی 
فرایند  تمام  واردکننده خودرو گفت:  شرکتهای 
حمایت  سازمان  کنترل  تحت  خودرو  واردات 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است و اصوال 
انجمن  دبیر  ندارد.دادفر  وجود  احتکار  امکان 
واردکنندگان خودرو نیز در پاسخ به اینکه اخیرا 
اعالم شد تعداد قابل توجهی خودروی اپتیما در 
پارکینگ یکی از بازارهای بزرگ در حال ساخت 
دستگاه   ۲7۰ کرد:  اظهار  می شود،  نگهداری 
خودروی اپتیما دو سال در پارکینگ یک مجتمع 
تجاری بوده که برای حمل و نقل و ترانسفر آن 
مجموعه تهیه شده است. با این حال ۲7۰ دستگاه 
را ۲۶۰۰ دستگاه اعالم کردند که بزرگنمایی بوده 

و صحت ندارد.

رییس انجمن واردکنندگان خودرو:

قیمت خودرو 20 تا 30 درصد حباب دارد

آگهی مزایده مال منقول 
نوبت دوم

به  محکوم  وصول  جهت  دارد  نظر  در  بابل  دادگستری  مدنی  احکام  اجرای   
آالت  ماشین  و  تجهیزات  تعدادی  کالسه۹5۲5۴5  پرونده  در  اجرایی  هزینه  و 
کارخانه رنگ پودر به شرح زیر متعلق به آقایان علی محمدی و سید اسفندیار 
حسینی را در روز شنبه تاریخ ۹7.5.۱۳ ساعت ۱۱ صبح در دفتر اجرای احکام 

مدنی دادگستری بابل از طریق مزایده به فروش برساند .
مبلغ  به  گازی  مشعل  با  متری  شش  استانیک   رنگ  پخت  کوره  دستگاه   

۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال 
 ۱۱۰ مبلغ  به  مبلغ  و  متری   ۲ دستی  گرم  هوای  ای  کوره  دکورال  دستگاه  یک 

میلیون ریال 
 یک دستگاه کابین رنگ سه متری به مبلغ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

 یک دستگاه پاشش رنگ گما سوئیسی آپتی  فلکس  بدون گان پاشش و مخزن 
رنگ به مبلغ ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ریال جمعا به مبلغ۳8۰.۰۰۰.۰۰۰  ریال

فروخته  پیشنهادی  مبلغ  باالترین  به  و  اعالم شده شروع  پایه  قیمت  از  مزایده   
خواهد شد برنده مزایده ۱۰ درصد مبلغ رافی  المجلس و باقیمانده را باید ظرف 
یک ماه پس از مزایده پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت و یا انصراف از 

مزایده ۱۰ درصد اخذ شده در حق دولت ضبط خواهد شد.
 اجرای احکام مدنی دادگستری بابل عبدی

تعاونی های سهام عدالت بزودی 
تسویه حساب می شوند

قیمت سکه آتی به مرز 4 میلیون 
تومان رسید

مشاوررئیس سازمان خصوصی سازی گفت: با 
توجه به عدم ثبت نام جدید برای سهام عدالت، 
درتعاونی  انسانی شاغل  نیروی  فعالیت  ادامه 
های شهرستانی منتفی است اما به زودی طلب 
مانده این افراد پرداخت خواهد شد. به گزارش 
زمان به نقل ازمهر، جعفر سبحانی در پاسخ به 
این پرسش که  با آزاد سازی سهام عدالت در 
تعاونی  گذاری،  سرمایه  های  صندوق  قالب 
های سهام عدالت عمال منحل شده و نیروی 
انسانی این تعاونی ها هم بالتکلیف هستند، 
آیا برنامه ای برای ساماندهی این افراد وجود 
دارد؟ اظهار کرد: تا زمانی که مصوبه مجلس در 
خصوص آزادسازی سهام عدالت به تایید نهایی 
نرسد نمی توان هیچ اظهارنظری در خصوص 
این نوع آزادسازی کرد.وی افزود: طبق آنچه 
که در الیحه ارسالی به مجلس پیش بینی شده 
اوراق سهم  برگه  آزادسازی  بود، در صورت 

از طریق صندوق های ETF در بورس انجام 
خواهد شد.وی ادامه داد: با عملیاتی شدن این 
امر، طبیعتا شرکت های سرمایه گذاری استانی 
از گردونه خارج خواهند شد.سبحانی با اشاره 
به تعاونی های شهرستان ها که کار ثبت نام 
سهام عدالت را انجام می دادند، تصریح کرد: با 
توجه به رقم اعتبار دولت برای تسویه حساب، 
عمال نیروی انسانی شاغل در این تعاونی ها به 

لحاظ جایگاه استخدامی نکته ای ندارند.
وی با بیان اینکه این افراد نیروهای استخدامی 
دولت نیستند، افزود: بر اساس مقررات،  مقرر 
شده بود در هنگام ثبت نام از مشموالن سهام 
عدالت این تعاونی ها فعال باشند و به امر ثبت 
نام کمک کنند و اکنون که دیگر موضوع ثبت 
نام برای مشموالن وجود ندارد، طبیعتا بحث 
است. منتفی  امر  این  در  آنان  فعالیت  ادامه 

نیز  افراد  این  الزحمه  داد: حق  ادامه  سبحانی 
آنها   نظر  مورد  طلب  مابقی  و  پرداخت شده 
نیز با مساعدت دولت که طی یک ماه گذشته 
مبلغ و اعتباری  را به این امر اختصاص داد، به 
زودی پرداخت می شود و به طور کامل تسویه 
صورت  شهرستانی  های  تعاونی  با  حساب 
می گیرد.وی یادآور شد: به لحاظ قانونی کار 
تالش  اما  نداریم  ها  تعاونی  این  با  جدیدی 
آزادسازی  الیحه  که  در صورتی  خواهد شد 
سهام عدالت در مجلس به تصویب برسد در 
انسانی این  پتانسیل نیروی  از  صورت امکان 

گروه استفاده کنیم.

 ۱۳۹7 ماه  دی  تحویل  آتی  سکه  قیمت 
تومان  هزار  و ۹۰۰  میلیون   ۳ از  بیش  به 
تحویل  آتی  سکه  قیمت  همچنین  رسید، 
شهریور ماه سال ۱۳۹7 بیش از ۳ میلیون 

و 5۰۰ هزار تومان است.
سکه  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
نماد  سه  در  ایران  کاالی  بورس  در  طال 
معامالت  قالب  در  شهریور  و  آبان  دی، 
آتی مورد معامله قرار می گیرد که کمترین 
تحویل  آتی  سکه  به  مربوط  آن  قیمت 
بیش  به  تازگی  به  که  است  ماه  شهریور 
رسیده  تومان  هزار   5۰۰ و  میلیون   ۳ از 
تمام  سکه  قیمت  حاضر  حال  است.در 
بهار آزادی در بازار آتی سکه در بورس 
ماه سال ۱۳۹7  تحویل دی  نماد  در  کاال 
تومان  هزار  و ۹۰۰  میلیون   ۳ از  بیش  به 
آتی  سکه  قیمت  همچنین  است،  رسیده 
 77۰ و  میلیون   ۳ قیمت  ماه  آبان  تحویل 
هزار تومان را تجربه می کند.قرارداد آتی، 
فروش  و  خرید  بر  مبنی  نامه ای  توافق 
با  و  آینده  معین در  دارایی در زمان  یک 
دیگر  عبارت  به  است.  مشخص  قیمت 
دارایی  فروش  و  خرید  آتی،  بازار  در 
که  نامه ای  توافق  براساس  قرارداد  پایه 
است،  شده  تبدیل  استاندارد  قرارداد  به 
با  دارایی  به  آن  در  که  می گیرد  صورت 
می شود.در  اشاره  خاصی  مشخصات 

یا  کاال  که  نیست  الزامی  آتی  بازارهای 
دارایی به طور فیزیکی رد و بدل شود و 
مالکیت  انتقال  نقدی،  بازارهای  برخالف 
بنابراین  نمی شود.  مطرح  دارایی  فوری 
گرفتن  نظر  در  بدون  بازارها  این  در 
نباشد،  یا  باشد  دارایی  مالک  فرد  که  این 
هستند.  فروش  و  خرید  قابل  قراردادها 
آن  پشتوانه  که  نقد  بازارهای  برخالف 
معامالت  بازارهای  است،  دارایی  تحویل 
یکی  و  است  نقدی  تسویه  بر  مبتنی  آتی 
از اهداف آن، خرید و فروش دارایی در 
آینده است.قرارداد آتی قراردادی دو طرفه 
است و می توانیم بدون در اختیار داشتن 
کاال همین االن کاال با مشخصات معین را 
بفروشیم و در آینده )پس از چند ماه( آن 
را با قیمتی که اکنون توافق کردیم تحویل 

دهیم و پول آن را دریافت کنیم.

گانه   85 استانداردهای  اجرای  دوم  مرحله  در 
متوقف  خودرویی  هیچ  تولید  خط  خودرویی، 
نشد و سه خودروی جدید نیز مجوز ورود به 

بازار دریافت کردند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، در حالی اجرای 
استانداردهای 85 گانه خودرویی طی سه مرحله 
از سوی سازمان ملی استاندارد ایران کلید خورده 
عنوان  به  جاری  سال  تیرماه  ابتدای  که  است 
دومین مرحله از اجرای طرح مذکور اعالم شده 
بود و خودروسازان مکلف بودند با رعایت ۶۳ 
استاندارد تعیین شده مجوز تولید عرضه به بازار 
دریافت کنند. این در حالی است که در مرحله 
اول اجرای طرح مذکور در ابتدای دی ماه سال 
گذشته ۶۱ استاندارد توسط سازمان ملی استاندارد 
ایران تعیین شده بود که ۲5 خودروی سواری و 
استانداردهای  به رعایت  موفق  سنگین جاده ای 
مربوطه نشدند و خط تولید آنها با توقیف روبرو 
شد.حال بنابر اعالم سازمان ملی استاندارد ایران 
خط تولید هیچ خودرویی در مرحله دوم اجرای 
استانداردهای 85 گانه خودرویی متوقف نشده و 
»وانت  »سیتروئن«،  این سه خودروی  بر  عالوه 
آمیکو« و »FAW« مجوز ورود به بازار ایران را 
دریافت کردند و توانستند استانداردهای 85گانه 

را پاس کنند.نکته قابل اشاره اینکه صرفا در مورد 
خودروهای تولیدی داخل کشور که از قبل خط 
تولید آن ها وجود داشته، زمان بندی سه مرحله ای 
مدنظر قرار گرفته است که در این مرحله هیچ 
یک از این خودروها با توقف خط تولید روبرو 
نشدند هر چند که در مرحله اول ۲5 خودرو با 
توقف خط تولید روبرو شدند. اما خودروهای 
وارداتی و خودروهای جدید تولیدی موظف به 
رعایت استانداردهای 85 گانه از همان ابتدای دی 
ماه سال گذشته هستند که سه خودروی سیتروئن، 

وانت آمیکو و FAW در این مقطع زمانی موفق 
به دریافت مجوز جهت ورود به بازار ایران شدند.
عالوه بر این دو موضوع در مورد استانداردهای 
استاندارد  ملی  سازمان  نیز  سوخت  مصرف 
ابتدای  از  را  سوختی  استانداردهای  رعایت 
تیرماه سال جاری مدنظر قرار داده که مجزا از 
استانداردهای 85 گانه خودرویی است و در این 
مرحله از نظر سازمان ملی استاندارد ایران هشت 
خودرو از گردونه تایید خارج شده و اسامی آنها 
جهت اقدامات بعدی به وزارت صنعت، معدن 

ارسال شده  ناجا  راهبر  پلیس  نیز  و  تجارت  و 
گذشته  سال  دی ماه  چهارم  است،  است.گفتنی 
خودروهای  از  برخی  واردات  و  تولید  که  بود 
 ۳۱5 MVM غیر استاندارد از جمله خودروهای
سدان، MVM 55۰، تیگو 5، سایپا ۱۳۱ و سایپا 
دوگانه  و  بنزینی  دوگانه سوز، سایپا ۱۴۱   ۱۳۲
سوز، آریو ۱5۰۰ سی سی، پژو پارس با موتور 
XUM، وانت تک کابین و دو کابین مزدا بنزینی 
دوگانه  و  )بنزینی   ۱7۰۰ کارا  سوز،  دوگانه  و 
 ،X5۰ لیفان   ،۶۲۰ لیفان   ،5۰F  B آسا  سوز(، 
لیفان X۶۰، جک J5، هیوندای i۱۰  از دستور 
کار خودروسازان خارج شد.عالوه بر خودروهای 
سواری اعالم شده، خودروهای سنگین کشنده 
نیمه تریلر آکسور مدل LS ۱8۴۳، کامیون فاقد 
اتاق بار دانگ فنگ مدل K۱۰5۱S، کشنده نیمه 
تیریلر اسکانیا مدل R۴۴۰LA، کشنده نیمه تریلر 
 FAW کشنده نیمه تریلر R۴۶۰LA اسکانیا مدل
 FAW ۴۲5۰ کشنده نیمه تریلر CA-J۶ مدل
مدل CA۴۱8۰-J۶ و اتوبوس بین شهری درسا 
با موتور اسکانیا dc ۱۳۱۰7 خودروهای سنگینی 
هستند که از ابتدای آذرماه سال جاری بر اساس 
مصوبه مربوط به توقف خط تولید خودروهای 

غیراستاندارد با توقف خط تولید روبرو شدند.

استاندارد اعالم کرد:

صدور مجوز 3 خودرو جهت ورود به بازار  

تشریح جزئیات  با  نظارت  و  برنامه ریزی  مرکز  رئیس سابق 
طرح مقابله با قاچاق سیگار گفت: طرح رهگیری محصوالت 
دخانی پیشرفتی ۹۰ درصدی دارد و باقیمانده آن نیز تا پایان 

شهریور ماه کامل می شود.
به گزارش مهر، علی اصغر رمزی اظهار کرد: طرح رهگیری 
محصوالت دخانی به استناد ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز طراحی شد. بر اساس این قانون باید تمام محصوالت 
دخانی در سطح عرضه هم شناسه کاال وهم شناسه رهگیری 
بر  نظارت  و  برنامه ریزی  مرکز  سابق  باشند.رئیس  داشته 

دخانیات کشور افزود: برای اینکه کاالهای دخانی شناسه کاال 
و شناسه رهگیری داشته باشند مقدماتی از جمله طراحی این 
است. الزم  مربوطه  افزارهای  نرم  سازی  آماده  و  ها  شناسه 
وی ادامه داد: با توجه به اینکه بنده در زمان مسئولیتم، برای 
محصوالت دخانی زودتر از مصوبه وآیین نامه دولت شروع 
به پیگیری این فرایند کردیم، محصوالت دخانی در طراحی 
هستند. جلوتر  محصوالت  بقیه  از  رهگیری  و  کاال  شناسه 
کاال  شناسه  گذشته  نیم  و  سال  یک  از  اینکه  بیان  با  رمزی 
و شناسه رهگیری، طراحی گردید و نرم افزار مربوطه آماده 
ترتیب  این  به  بود،  اولین مرحله واردات سیگار  شد، گفت: 
که شناسه کاال برای واردات محصوالت دخانی اجباری شد 
ثبت  امکان  بدون شناسه  ای که محصوالت دخانی  به گونه 
سفارش ندارند.وی ادامه داد: مرحله بعد تولیدکنندگان بودند؛ 
بندی  بسته  روی  شدند  مکلف  تولیدکنندگان  تمامی  یعنی 
محصوالت دخانی این شناسه کاال را قید کنند. در حال حاضر 

نیز در تمامی محصوالت دخانی به خصوص سیگار این اقدام 
شناسه  و  شده  طراحی  کاال  رهگیری   شناسه  و  شده  انجام 
کاال روی بسته بندی سیگار وجود دارد. شناسه رهگیری نیز 
در مرحله بعد روی بسته بندی قید خواهد شد.رمزی افزود: 
که  اطالعات  همه  یعنی  است؛  اطالعات  ثبت  بعدی  مرحله 
آماده شده باید در سامانه به صورت برخط ثبت شود که در 
این راستا، هم واردات از سال گذشته در حال ثبت اطالعات 
بر روی سامانه است و هم تولیدات به صورت روزانه توسط 
با شناسه کاال در  ۱7 کارخانه تولیدکننده محصوالت سیگار 
سامانه ثبت می شوند.وی با بیان اینکه مرحله بعد ثبت شناسه 
کاال و عملیات انتقال از کارخانه به توزیع کنندگان کشوری 
است، گفت: تمامی توزیع کنندگان کشوری که از مرکز برنامه 
اند صرفا در  بر دخانیات کشور مجوز گرفته  نظارت  ریزی 
قالب این سامانه باید تمامی محصوالتی را که از تولیدکننده و 

یا واردکننده می گیرند، با شناسه کاال ثبت کنند.

جزئیات تازه از طرح مقابله 
با قاچاق سیگار



انسان خوشبخت آن کسي است که حوادث 
را با تبسم و اندکي دقت بعلت وقوع آن تلقي 

وقبول نمايد.
مترلینگ

سخن حکیمانه

بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد 
 هالل عید به دور قدح اشارت کرد

ثواب روزه و حج قبول آن کس برد 
 که خاک میکده ی عشق را زیارت کرد

امروز با حافظ

ترسناک ترین داستان های یک 
نویسنده ایرلندی منتشر شد

 کتاب »میهمان دراکوال«، ترسناک ترین داستان های برام 
استوکر، نویسنده ایرلندی را شامل می شود که به همت 

انتشارات پیدایش منتشر شده است.
از  به گزارش مهر، »مهمان دراکوال«، مجموعه ای   
داستان های کوتاه برام استوکر پس از در گذشت او 
جمع آوری و به صورت یک کتاب منتشر شده است.
داستان های این کتاب در میان کارهای برام استوکر 
که اغلب در ژانر وحشت اند، بیش از سایر کارهایش 
این  عبارتی  به  و  هستند  پایبند  ادبی  گونه  این  به 
کتاب،  مجموعه ای از ترسناک ترین داستان های این 

نویسنده ایرلندی است.
»خانه قاضی، بانوی سرخ پوست، راز روییدن طال، 
پیشگویی کولی و رویای دستان گلگون« از جمله 

داستان های مجموعه  »میهمان دراکوال« هستند.
کتاب »میهمان دراکوال«، در مجموعه »کالسیک های 
خواندنی« می گنجد و به همت انتشارات پیدایش در 

5۰۰ نسخه و به قیمت ۱8 هزار تومان شده است.
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فراخوان سی و هفتمین جشنواره تئاتر فجر منتشر شد

 فراخوان سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 
با مقدمه نادر برهانی مرند در خصوص رویکردهای 

متفاوت جشنواره امسال منتشر شد.
اداره کل  روابط عمومی  از  مان   ز  پیام  به گزارش 
هنرهای نمایشی، سی و هفتمین جشنواره بین المللی 
تئاتر فجر توسط اداره کل هنرهای نمایشی، انجمن 
 )ITI( هنرهای نمایشی ایران و انستیتو بین المللی تئاتر

برگزار می شود. جشنواره امسال در ۱۱ بخش برگزار می شود که شامل: تئاتر صحنه 
ای، تئاتر خیابانی و دیگر گونه های اجرایی، تئاتر ملل، فجر استانی، چهل سالگی انقالب 
اسالمی، مسابقه نمایشنامه نویسی، مسابقه و نمایشگاه عکس تئاتر، مسابقه و نمایشگاه 
پوستر تئاتر، کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی، همایش برگزیدگان جشنواره 
های تئاتر استانی و بخش به عالوه فجر خواهد بود. نادر برهانی مرند دبیر سی و هفتمین 
جشنواره بین المللی تئاتر فجر در یاداشتی که برای مقدمه این فراخوان نوشته است که 

این یادداشت در ذیل آمده است:
»به نام خداوند خورشید و ماه/که دل را به نامش خرد داد راه

یک-.. جشنواره بین المللی تئاتر فجر حاال دیگر سی و هفت ساله شده است. سی و 
هفت سالگی سن بلوغ اندیشه ست؛ سه قدم مانده به چهل سالگی ست؛ سن کمال، 
سن شایستگی انسان برای بعثت! بگذارید همین ابتدا سر تعظیم فرود آوریم در پیشگاه 
هنرمندان، مدیران و دبیرانی که سی و شش دوره برای این شایستگی و بلوغ، متعهدانه 
تالش کرده اند. خداوند را شاکریم که امروز پرچم پرافتخار این مهمانی بشکوه در دستان 
ماست. امید دارم به لطف حضرت دوست و یاری و تالش مجدانه ی همدالن صدیقم، 

جشنوارهای در خور مهمانان بزرگ و ارجمندش برگزار کنیم
دو-من و بسیاری از هم نسالنم، فرزند جشنواره  تئاتر فجریم و شایسته است اعتراف 
کنیم که فرصت برکشیدن و بالیدن در کنار بزرگانمان را وامدار فجریم؛ فجر به ما جوانان 
گمنام دیروز امکان دیده شدن داد. جشنواره سی و هفتم فجر نیز بر آن است که با ایجاد 
فضای رقابتی سالم ، عالوه بر هیجان بخشیدن به این جشن بزرگ بستر مناسبی برای 
بروز اندیشه های تازه فراهم آورد. استعدادهایی که چه بسا در هیاهوی اجراهای متکثر 

این روزهای تئاتر کمتر دیده می شوند یا اصال دیده نمی شوند.
سه-جشنواره  سی و هفتم تئاتر فجر مرورمحور است. برآیند اجراهای عمومی است. این 
گفتمان البته فرصت مغتنمی فراهم می آورد برای نمایش به گزینی از کهکشان رنگین تئاتر 
ایران زمین. پس ما تمام توان خود را صرف انتخاب شایسته از میان آثار تولید شده کرده 
و برگزاری بایسته، منظم و سرشار از احترام جشنواره را مسئولیت مهم خود می دانیم. در 
این راستا همه  رشته ها و صنوف تئاتر از منزلت و جایگاهی به سزا برخوردار خواهند 

بود و تالش بر آنست که این نگرش تا انتهای جشنواره در همه سطوح جاری شود.
چهار-جشنواره های استانی تئاتر فجر، بخشی مهم و جدایی ناپذیر از اندام واره تئاتر 
فجرند. چه، هنوز در برخی از استانهای ما چراغ تئاتر به مدد این جشنواره هاست که 
فروغی دارد. در جشنواره سی وهفتم تالش مجدانه ای می شود که ارجمندی این 
جشنواره ها که بخشی مهم از روال همیشگی تئاتر فجر بوده اند بیشتر حفظ شود. به 
عنوان نمونه: با اینکه کثرت آثار متقاضی عمال رویکرد انتخاب را از طریق ارزیابی زنده 
سخت می کند، بر آن هستیم که به احترام هنرمندان شرکت کننده در جشنواره های 

استانی برگزیدگان نهایی این جشنواره ها را تا حد امکان از این طریق برگزینیم.
پنج-تجربه روند برگزاری چند سالهای اخیر جشنواره نشان از عالقه طیف گستردهی 
هنرمندان تئاتر به حضور در بخش های رقابتی جشنواره دارد، این مهم ما را بر آن 
داشت تا با احترام به این میل عمومی - فارغ از دیدگاه های متفاوت در این خصوص 
-جهت برنامه ریزی بموقع و انضباط بخشیدن به فرآیند برگزاری جشنواره، در سه 
بخش »رقابتی« و یک بخش »غیر رقابتی« پذیرای آثار باشیم. فرایند پذیرش هم به گونه 
ای ست که انتخاب حضور در بخش های مختلف از همان ابتدای ثبت نام به اختیار 

متقاضی خواهد بود.
شش-امسال انقالب اسالمی چهل ساله می شود. این تقارن مبارک فضای سرور و 
جشنوارگی دورهی سی وهفتم را دو چندان می کند پس به فال نیکش می گیریم و به 
استقبال جشن سی و هفتمین دوره تئاتر فجر و چهلمین سالگرد انقالب اسالمی می رویم.
هالک ما به بیابان عشق خواهد بود/کجاست مرد که با ما سر سفر دارد.«-طبق این 

فراخوان زمان برگزاری جشنواره ۲۲ بهمن ماه تا ۴ اسفند ۱۳۹7 خواهد بود.

آغاز سری جدید »شما و آی فیلم«
پخش سری جدید برنامه »شما و آی فیلم« با اجرای 

مصطفی امامی از سه شنبه آغاز می شود.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی شبکه آی فیلم، 
برنامه »شما و آی فیلم« به تهیه کنندگی و کارگردانی 
مصطفی هیودی، با حال وهوایی متفاوت روی آنتن 
می رود. این برنامه قرار است با رویکرد موشن گرافیک 
عالوه بر تعامل با بینندگان، آیتم های گردشگری و اخبار 
فرهنگی با رویکرد طنز را نیز شامل شود. دیگر عوامل 

برنامه »شما و آی فیلم« عبارت اند از: حامد مهربانی سردبیر، آرش ساقی تدوینگر، فرزام 
محبی تولید آیتم و حامد پاشایی طراح تیتراژ. اولین برنامه »شما و آی فیلم« در شب میالد 
امام رضا با همین حال وهوا پخش می شود. فصل جدید »شما و آی فیلم« سه شنبه  شب ها 

ساعت ۲۲:۳۰ به مدت ۲5 دقیقه مهمان خانه آی فیلمی ها می شود.

»بازگشت« در ایتالیا به نمایش در می آید
ایران  جوانان  سینمای  انجمن  محصول  »بازگشت« 
به  ایتالیایی  در  فیلم  بین المللی  جشنواره  یک  در 
نمایش در خواهد آمد. به گزارش  از روابط عمومی 
انجمن سینمای جوانان ایران، فیلم کوتاه »بازگشت« 
حضور  اولین  در  پورسیدیان  شهریار  کارگردانی  به 
خارجی خود در بیست و یکمین دوره جشنواره فیلم 
Religion Today  ایتالیا روی پرده خواهد رفت. 
داستان این فیلم کوتاه درباره فردی است به نام رحیم 

که بعد از تحمل ۲۳ سال زندان به زادگاهش باز می گردد تا برادرش را مالقات کند.
سایر عوامل تولید این فیلم کوتاه عبارتند از مدیر فیلمبرداری: حمید مهرافروز، تدوین گر: 
شهریار پورسیدیان، صدابردار: جاوید حسینی، صداگذار: حسین قورچیان، طرح  صحنه: 
رسول دژاگاه.  بیست و یکمین دوره جشنواره فیلم Religion Today ایتالیا ۴ تا ۱۱ 

اکتبر مصادف با ۱۲ تا ۱۹ مهر برگزار خواهد شد.

خبر

تهیه کننده سریال »پاهای بیقرار« درباره 
این مجموعه  تغییر شبکه پخش  دالیل 
»دلدادگان«  به  آن  نام  همچنین  و 

توضیحاتی را ارائه داد.
سریال  ساخت  درباره   محمدی  ایرج 
سریال  این  داد:  توضیح  »دلدادگان« 
تولید  سیما  پنج  شبکه  در  این  از  پیش 
مدیریت  تصویب  به  اما  بود،  شده 
از  شد  گرفته  تصمیم  سازمان  سیمای 
با  برود.  آنتن  روی  به  سیما  سه  شبکه 
در  نمایشی  آثار  کلیه  اینکه  به  توجه 
شبکه های  سفارش  به  سیمافیلم  مرکز 
آن  از  پس  و  می شوند  تولید  مختلف 
از  که  می گیرد  تصمیم  سیما  معاونت 
آنتن  روی  به  نظر  مورد  شبکه  کدام 
برود، این مجموعه نیز این مسیر را طی 
به  پخش  برای  حاضر  حال  در  و  کرد 

شبکه سه سیما رسید.این تهیه کننده با بیان 
اینکه »دلدادگان« یک ملودرام خانوادگی با 
 : ایسنا گفت  به  مسائل روز جامعه است، 
است  خانوادگی  ملودرام  یک  »دلدادگان« 
که از نظر مضمون مسائل اجتماعی زیادی 

را دربرمی گیرد. از روابط فرزندان خانواده 
اعتیاد،  مساله  تا  ازدواج  با  ارتباط  در 
این ها   .  ... و  اقتصادی  فساد  پول شویی، 
مباحث زیادی از مسائل روز جامعه هستند 

که در این  سریال گنجانده شده اند.
محمدی از پخش »دلدادگان« در هفته آینده 

خبر داد و درباره انتخاب محمد اصفهانی 
نیز  این مجموعه  تیتراژ  عنوان خواننده  به 
صدای  روی  ابتدا  همان  از  کرد:  اظهار 
سریال  این  ترانه  بر  اصفهانی  محمدرضا 
که  گرفتیم  تصمیم  و  بودیم  کرده  حساب 
از صدای این خواننده برای تیتراژ استفاده 

کنیم.
حمید  بهرام،  پانته آ  رایگان،  مسعود 
شاهرخ  مجیدی،  آرش  گودرزی، 
استخری، لیندا کیانی، مهدی صباحی، 
حسن پور،  سمیرا  ناصری،  افسانه 
سامان  امینی،  پویا  همتی،  سیروس 
این  در   ... و  ساالری  سانیا  صفری، 

سریال ایفای نقش می کنند.
بی قرار«  »پاهای  تلویزیونی  مجموعه 
در دو فصل گذشته و حال، ماجراهای 
انقالب  قبل  زمان  از  را  خانواده  دو 
می کشد.  تصویر  به  حاضر  عصر  تا 
و  خانوادگی  مجموعه ای  سریال  این 
مفاسد  به  آن  در  که  است  اجتماعی 

اقتصادی نیز پرداخته می شود.
کارگردانی  به  بی قرار«  »پاهای  سریال 
سریال  )کارگردان  هادی  منوچهر 
محمدی  ایرج  تهیه کنندگی  به  و  عاشقانه( 
از شبکه  تولید می شود و  در ۶۰ قسمت  
سه سیما روی آنتن خواهد رفت. این شبکه 
با پخش تیزر »دلدادگان« خبر از پخش این 

مجموعه در روزهای آینده می دهد.

کاریکاتور

خواننده موسیقی پاپ کشورمان بعد از مدت ها دوری از اجراهای 
زنده تهران، تازه ترین کنسرت خود را اواخر مرداد ماه در سالن 

میالد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می کند.
به گزارش مهر، حمید عسگری خواننده موسیقی پاپ کشورمان 
بعد از مدت ها دوری از اجراهای زنده تهران، تازه ترین کنسرت 
خود را روز دوشنبه ۲۲ مرداد ماه در سالن میالد نمایشگاه بین 

المللی تهران برگزار خواهد کرد.
این خواننده که سال ۹5 آلبوم »دیوونه وار« را روانه بازار موسیقی 
کرده بود مدت های طوالنی بود که در تهران اجرای زنده نداشت 
اما طبق برنامه ریزی هایی که تیم برگزاری کنسرت حمید عسگری 
انجام داده اند وی قرار است تازه ترین کنسرت خود را با اجرای 
آثار منتخب و جدیدش در سالن میالد نمایشگاه بین المللی تهران 
برگزار کند. حمید عسگری که اخیرا نیز تک آهنگ »کجای دنیامی« 
را در فضای مجازی منتشر کرده است در تازه ترین کنسرت خود 
منتخبی از آثار قبلی خود را به انضمام چند اثر جدید به مخاطبان 
ارایه خواهد داد. وی که طی سال های اخیر به عنوان بازیگر نیز در 
برخی آثار سینمایی از جمله »شام ایرانی«، »شانس، عشق، تصادف« 
و »دو دوست« حضور داشته تاکنون مجموعه آلبوم های »کما 
۱،۲،۳«، »خوشبختی«، »از عشق« و »دیوونه وار« در بازار موسیقی 

منتشر کرده است.

حمید عسگری در هتران کنرست 
یم دهد

اهدای قبر به فقرا در بهشت  زهرا

توضیحاتی درباره تغییرات سریال »پاهای بیقرار« منوچهر هادی

 

فیلم سینمایی »الزانیا« به تهیه کنندگی احمدی احمدی و کارگردانی 
حسین قناعت پروانه نمایش گرفت.

به گزارش ایسنا، طبق اعالم دست اندرکاران این فیلم، این فیلم 
کمدی که برای اکران عید فطر آماده نمایش بود با صادر نشدن 
مجوز نمایش امکان اکران پیدا نکرد و قرار است طی هفته های 

آینده راهی سینماها شود.
امسال است و جواد  اکران  برای  پربازیگر  »الزانیا« یک کمدی 
رضویان پس از گذشت سالها دوری از سینما گفته می شود با نقش 

تازه و متفاوتی در این فیلم کمدی حضور دارد.
بختیاری  بهنوش   ، امیرفضلی  ارژنگ  بازیگران: جواد رضویان، 
،نفیسه روشن، رضا ناجی،پارسیا شکوری، یوسف صیادی، اصغر 
سمسارزاده،ساعدهدایتی، رضا رویگری ، عباس محبوب، محمد 
شیری، علی کاظمی ،  آرین خلج،رضا ریاحی ، اردشیر کاظمی 
، احمد یاوری شاد،سپهر سهرابی،قباد شاهپوری،مهدی حدادی، 

محمد رضا عرب،حسین روزبه، علی بیک... و یوسف تیموری.
بازیگران کودک: امیر علی صالح ، امیر علی محمودی ، رادین 

صانعی، نعیم شیخ محبوبی ، پارسا نژاد آذر.
عوامل این فیلم عبارتند از: نویسندگان فیلمنامه : حسین قناعت، 

احمد احمدی - کارگردان : حسین قناعت 

 »الزانیا« پروانه
 منایش گرفت

از  نمایش  این  در  کرد  عنوان  فرنگی«  توت  »سس  کارگردان 
بازیگران تئاتر آشنا به تصویر و بازیگران تصویری آشنا به تئاتر 

دعوت به همکاری شده است.
مهدی پاشایی کارگردان »سس توت فرنگی« در گفتگو با اعالم 
اینکه این نمایش نوشته سپیده فالح فرد است و ازدیروز  اول 
مردادماه اجرای خود را در تاالر قشقایی مجموعه تئاتر شهر آغاز 
کرده،  به مهر توضیح داد: نمایش درباره رابطه های پنهانی زوج 
ها و برمال شدن این رازها است. »سس توت فرنگی« درباره جمع 
شدن چند دوست در باغی است که قرار است کوبیده و ساخته 
شود و هرکدام از این دوست ها به نوعی در این باغ سهیم هستند 
به همین جهت برای آخرین بار در این مکان دور هم جمع شده 
اند. همین مساله باعث عیان شدن رابطه های پنهانی از گذشته تا 

حال می شود و اتفاقاتی را به یادشان می آورد.
پاشایی افزود: این اثر نمایشی به معضلی اجتماعی می پردازد که 
گریبان جامعه ما را گرفته است. داستان نمایش رئالیستی است اما 
در شیوه اجرایی به صورت مینیمال عمل کرده ایم. صحنه به ۲ 
بخش تقسیم می شود که یک بخش یک میز ناهارخوری است 
که تبدیل به میز شام آخر این دوستان می شود و بخش دیگر 
چارچوبی است که با نور ساخته شده و تمام اتفاقات نمایش در 

آنجا رخ می دهد.

»سس توت فرنیگ« رازها را 
برمال یم کند

»گربه ها« در برابر دوربین قرار می گیرند دو فیلم جدید به سینماها می آیند

تام هوپر کارگردان برنده اسکار و سازنده فیلم 
را  »گربه ها«  فیلم  ساخت  پادشاه«  »سخنرانی 
یک گام دیگر جلو برد و اعالم کرد آن را با 
حضور خوانندگان و بازیگران مطرح می سازد. 
به گزارش  از ورایتی، جنیفر هادسون خواننده 
و بازیگر، تیلور سوییفت خواننده، جیمز کوردن 
مک کلن  ایان  و  انگلیسی  کمدین  و  بازیگر 
بازیگر 7۹ ساله بریتانیایی چهره هایی هستند که 
از آنها به عنوان بازیگران فیلم در دست تولید تام 
هوپر یاد شده است. این فیلم اقتباسی از نمایش 
موزیکال اندرو لوید وبر با عنوان  »گربه ها« است. 
کار فیلمبرداری »گربه ها« که برای یونیورسال و 

به تهیه کنندگی »ورکینگ تایتل« ساخته می شود 
از نوامبر در بریتانیا آغاز می شود. فیلمنامه فیلم 
را لی هال بر مبنای نمایش موزیکال لوید نوشته 
و این نمایش خودش با اقتباس از کتاب شعر 

کودک تی اس الیوت ساخته شده است.
هادسون که اسکار ۲۰۰7 را برای ایفای نقش 
در فیلم »دختران رویایی« دریافت کرد در این 
فیلم در نقش گریزابال گربه ای بازی خواهد کرد 
که زمانی روزگار خوشی داشت و بعد دچار 
سختی شد. هنوز روشن نیست که نقش چه 
و  کوردن  سوییفت،  تیلور  توسط  شخصیتی 

مک کلن ایفا خواهد شد.

مصوبات جدید کارگروه اکران فیلم های 
سینمایی اعالم شد.

کارگروه  سخنگوی  فرجی  غالمرضا 
اکران درباره جلسه دوشنبه اول مردادماه 
فیلم  گفت:قراداد  ایسنا  به  شورا  این 
»شعله ور« حمید نعمتاهلل برای اکران در 
فیلم »هزارپا«  از  سرگروه »کورش« پس 
ثبت شد و از همین هفته دو فیلم جدید 

در سینماها نمایش داده میشوند.
دیوانه  »من  فیلم  اکران  وی  گفته  به 
نیستم« علیرضا امینی در سرگروه »ایران« 
به جای فیلم »به وقت خماری« و فیلم 

»کاتیوشا« علی عطشانی به جای »دلم می 
خواد« در سرگروه »زندگی« از چهارشنبه 

سوم مردادماه آغاز میشود.
برزو  احمدی،  مهران  صالحی،  مجید 
ارجمند، پژمان جمشیدی، هادی کاظمی، 
محمدرضا داودنژاد و محمدرضا هدایتی 
از بازیگران فیلم »من دیوانه هستم« امینی 
از  بازیگرانی  هم  »کاتیوشا«  در  هستند. 
جمله هادی حجازی فر، احمد مهرانفر، 
ارژنگ  اوتادی،  لیال  حجار،  میترا 
بیژن  شاهی،  شاهرخ  نیما  امیرفضلی، 
بنفشه خواه و قاسم زارع بازی کرده اند.

پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند
 بلبل شوقم هوای نغمه خوانی می کند 
همتم تا میرود ساز غزل گیرد به دست

طاقتم اظهارعجز و ناتوانی می کند 
بلبلی در سینه می نالد هنوزم کین چمن
با خزان هم آشتی و گل فشانی می کند 

ما به داغ عشقبازی ها نشستیم و هنوز
 چشم پروین همچنان چشمک پرانی می کند 

نای ما خاموش، ولی این زهره شیطان هنوز
 با همان شور و نوا دارد شبانی می کند 

گر زمین دود هوا گردد همانا آسمان
 با همین نخوت که دارد، آسمانی می کند 

سالها شد رفته دمسازم زدست اما هنوز
 در درونم زنده است و زندگانی می کند 

با همین نسیان تو گویی کز پی آزار من
خاطرم با خاطرات خود تبانی می کند 

بی ثمر هر ساله در فکر بهارانم ولی
 چون بهاران میرسد با من خزانی می کند 

طفل بودم دزدکی پیر و علیلم ساختند
آنچه گردون می کند با ما نهانی می کند 

می  رسد قرنی به پایان و سپهر بایگان
دفتر دوران ما هم بایگانی می کند 

شهریارا گو دل از ما مهربانان مشکنید
ور نه قاضی در قضا نامهربانی می کند 

یک جرعه شعر 

 جناب آقای
 محمود هجرت

 انتخاب شایسته شما به 
عنوان بازرس اول هیئت 

مدیره انجمن پیشکسوتان 
مطبوعات را تبریک عرض 
نموده و برای شما از درگاه 
خداوند متعال آرزوی توفیق 

روزافزون داریم. 
روزنامه زمان، سرپرستی استان تهران

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، 
مجتمع  گفت:  گردشگری  و  دستی  صنایع 
آبگینه واقع در منطقه ۹ تهران با نظر شورای 
ملی صنایع دستی به عنوان دهکده شیشه ثبت 

ملی شد.
۱۱ تیرماه امسال جلسه شورای ملی صنایع 
دستی شهرها و روستاهای کشور با حضور 
برخی از کارشناسان و معاون صنایع دستی 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان 
گردشگری در عمارت تاریخی کوشک تهران 
برگزار شد و در جریان آن هر استان توانست 
شاخصه های رشته هنر سنتی خود را معرفی 

کند.
نخستین دهکده تخصصی و  اساس  براین 
علمی آبگینه تهران با نگاه کار آفرینی، جذب 
و آموزش استعدادها، برند سازی و فروش 

محصوالت ایجاد شد.
پویا محمودیان معاون صنایع دستی و هنرهای 

سنتی کشور فهرستی از ۱۱ شهر و روستای 
جدید ملی صنایع دستی را پس از بررسی 

شاخص ها ارائه کرد.
شیشه،  رشته  در  تهران  شهر  گفت:  وی 
در رشته  مرکزی  استان  روستای سمقاور 
در  بوشهر  استان  کردوان  روستای  منبت، 
استان  هرسین  روستای  عبابافی،  رشته 
ارومیه  شهر  و  گلیم  رشته  در  کرمانشاه 
استان آذربایجان غربی در رشته ریزه کاری 
ملی  ثبت  مشروط  صورت  به  نیز  چوب 
صنایع  معاون  انشایی  محمد  شده اند. 
صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  دستی 
گفت:  تهران  استان  گردشگری  و  دستی 
سرآمد فعالیت هنرهای سنتی این نهاد در 
تهران توجه به فعالیت رشته  شیشه گری 
بوده تا بتوانیم در مجامع مختلف بیش از 
جهانی  شهر  عنوان  به  را  تهران  گذشته 

شیشه آبگینه مطرح کنیم.

مجتمع آبگینه تهران ثبت ملی شد


