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رئیس جمهور گفت:این تاریخ است که به ما می گوید اگر 
قدرتمند نباشیم و اگر استوار بر اهدافمان نایستیم، دیگرانی 

هستند که ما را از پای در بیاورند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حجت االسالم حسن روحانی 
رئیس جمهور اسالمی ایران در مراسم روز صنعت دفاعی 
و رونمایی از دستاوردهای جدید دفاعی، اظهار داشت: ایام 
پربرکت ماه ذی الحجه ماه عبادت و نمایش بزرگ اتحاد و 
قدرت مسلمانان در کنار خانه خدا است. ماه فداکاری و عید 
قربان، ماه والیت و عید بزرگ غدیر است که امیدوارم این 
ایام برای همه ملت ایران و مسلمانان جهان پر برکت باشد.
وی افزود: پایان مردادماه هرسال بعنوان روز صنعت دفاعی 
برای ما بسیار حائز اهمیت است که دستاوردهای یک ساله 
اندیشمندان و محققان در صنعت دفاعی را مشاهده کنیم. 
به همه این عزیزان به خاطر تالشی که سالها انجام داده اند 
به ویژه در فرصت یکسال گذشته خسته نباشید می گویم.
روحانی ادامه داد: این تاریخ است که به ما می گوید اگر 
قدرتمند نباشیم و اگر استوار بر اهدافمان نایستیم، دیگرانی 
هستند که ما را از پای در بیاورند. خداوند خواسته که بشر در 
کمال انس و صلح و همزیستی مسالمت آمیز با هم زندگی 
کنند و اسم ما را انسان گذاشته اند که انسان از همان ماده 
انس به معنای با هم بودن و به هم محبت کردن است.رئیس 
جمهور با بیان اینکه متاسفانه در طول چهل سال گذشته 
دشمنان ما ایران هراسی را ترویج کرده اند، تصریح کرد: 
این که ما اطمینان پیدا کنیم که همه افراد جامعه در صراط 
مستقیم حرکت می کنند، و کسی چشم طمع به ما ندارد به 
ویژه آنچه در یک منطقه جغرافیایی بسیار حساس هستیم و 
متاسفانه دشمنان ما در طول ۴۰ سال ایران هراسی به عده 
ای این چنین القا کردند که ایران حیات، بقا و عزت شما را 
تهدید می کند.وی گفت: تجربه این ۴۰ سال نشان داده که 
ما به کسی تجاوز نکردیم و اگر اهل تجاوز بودیم فرصت 
های به ظاهر استثنائی نیز از نظر نظامی در اختیار داشتیم. 
آن وقتی که صدام به کویت حمله کرد، عراق تقریبا در یک 
محاصره جهانی قرار گرفت و از طرفی ۸ سال عراق به ما 
تجاوز کرده بود، خیلی موقعیت حساسی بود و می توانستیم 
به نفع خودمان استفاده کنیم، اما این کار را نکردیم.روحانی 
ادامه داد: عده زیادی از مردم عراق و کویت، ایران را به عنوان 

میزبان انتخاب کردند. عده زیادی از نظامیان این کشورها 
نیز به ایران پناه آورده اند.رئیس جمهور گفت: ما اگر اهل 
تجاوز بودیم آن وقت که شوروی فروپاشید و همه مرزهای 
شمالی ما متزلزل بود می توانستیم سوءاستفاده کنیم، اما این 
کار را انجام ندادیم و ما به همه کشورهای تازه استقالل 
یافته کمک کردیم. جمهوری اسالمی جز اولین کشورهایی 
بود که کشورهای تازه استقالل یافته و همسایگان با پرچم 
های جدید را به رسمیت شناخت.وی افزود: بنابراین ملت 
ایران، ملت مسالمت، ملت تعامل و یاریگر است. در چند 
سال گذشته که خطر تروریسم در منطقه وجود داشت، به 
ظاهر این خطر برای جمهوری اسالمی نبود بلکه برای ملت 
ها و کشورهای دیگر بود اما جمهوری اسالمی داوطلبانه به 
این ملت ها کمک کرد و در برابر تروریسم ایستاد و نقش 
بسیار مهمی را در پاکسازی منطقه از تروریست ها بازی کرد.
روحانی اظهار داشت: ملت ایران علیرغم همه این خوبی ها 
و نجابت ها، باید خود را در برابر قدرت هایی که همواره به 
خاک ایران و منابع عظیم و جایگاه جغرافیایی و حساس آن 
طمع داشتند، آماده باشد.رئیس جمهور با بیان اینکه به دنبال 
آمادگی برای صلح پایدار هستیم، گفت: آمادگی برای دفاع 
به معنای تالش برای استقرار صلح پایدار است. عدم آمادگی 
یعنی به استقبال جنگ رفتن. چون می خواهیم جنگ نشود 
پس باید قدرت دفاعی کشورما بازدارنده باشد. اگر قدرت 

بازدارندگی نداشته باشیم، به دشمنان چراغ سبز داده ایم تا 
وارد کشور ما شوند.وی تصریح کرد: بازدارندگی به معنای 
قدرتی است که دشمن در محاسبات خود متوجه شود که 
تجاوز به ایران پرهزینه است.روحانی با بیان اینکه همه جور 
سیاست خارجی می توان داشت، اظهار داشت: باید بررسی 
کرد که چه سیاست خارجی ای کم هزینه تر و پر منفعت تر 
است. با چند جمله می توان دعوا درست کرد. با چند حرکت 
نظامی می توان وارد مذاکره شد، این اقدامات پرهزینه است.
رئیس جمهور گفت: همه ما موظف هستیم کاری کنیم ملت 
ما امنیت، عزت، قدرت الزم را با کمترین هزینه به دست 
آورند وگرنه با هزینه های زیاد می توانیم این کار را انجام 
دهیم. کشورهای همسایه ما بسیار پرهزینه امنیت خود را 
در ابعاد مختلف حفظ کرده اند.وی یادآور شد: کشورهای 
همسایه، سالح را با گران ترین قیمت می خرند و حتی بلد 
نیستند از آن استفاده کنند لذا ناچارند مستشاران خارجی را به 
کشور خود بیاورند و در ازای سالحی که می خرند در برابر 
این کشورها تسلیم می شوند.روحانی خاطرنشان کرد: ممکن 
است نوکری کردن هزینه های مادی را پائین بیاورد اما هزینه 
های معنوی را افزایش می دهد. آقایی، عزت، ملت غیور و 
قهرمان بودن هزینه دارد. هر چقدر بتوانیم هزینه ها را کمتر و 

منفعت را بیشتر کنیم، هنرمندی ماست.
ادامه در صفحه 3

روحانی در مراسم رونمایی از دستاوردهای دفاعی:

 تاریخ می گوید قدرتمند نباشیم، دیگران
 ما را از پا در می آورند

رییس شورای رقابت با بیان اینکه در هفته آینده جلسه ای 
برای بررسی قیمت خودرو برگزار می شود، از احتمال 
افزایش قیمت ها براساس فرمول های علمی و منطقی و با 

کمک بانک مرکزی خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، رضا شیوا در برنامه گفتگوی 

ویژه خبری شبکه دوم با بیان اینکه قیمت ها را نباید بی 
ضابطه افزایش داد، گفت: قرار است هفته آینده در شورای 
رقابت درباره قیمت خودرو بحث و بررسی داشته باشیم.وی 
افزود: احتمال دارد از بانک مرکزی بخواهیم سبد خودروهایی 
را که برای آن دستورالعمل قیمت ارائه می کنیم، میزان تغییر 
قیمت هایش را در چند ماه اخیر ارزیابی کند؛ شورای رقابت 
براساس درصد تغییرات و فرمول های خود این تغییرات را 
به قیمت خودروها اضافه می کند.شیوا با بیان اینکه در شرایط 
کنونی باید نظارت کامل را بر روی همه موارد داشته باشیم، 
افزود: میزان افزایش تورم بر هر نوع خودروی تولید داخل را 
به طور جداگانه از بانک مرکزی استعالم می گیریم و متناسب 

با آن به قیمت خودروها اضافه می کنیم.وی با اشاره به اینکه 
وقتی اقتصاد از حالت تعادل خارج می شود فرمول ها هم 
با حالت عادی متفاوت است، گفت: در فرمول مد نظر ما، 
تورم بخشی را در نظر می گیریم و بهره وری ۲ درصد به نفع 
مصرف کننده را از آن کسر می کنیم و بهبود کیفیت خودروها 
را هم در قیمت گذاری در نظر می گیریم؛ اگر کیفیت، بهتر 
شده باشد ۳ درصد اضافه و اگر بهتر نشده باشد ۳ درصد 
کم می کنیم.رئیس شورای رقابت افزود: خودروسازان تولید 
خود را کم نکردند اما تقاضا افزایش یافته و برخی از افراد 
نه برای مصرف بلکه برای سرمایه گذاری خودرو خریداری 

می کنند.

ثبت سامانه ای موجودی انبارها از اول 
شهریور الزامی شد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل: 

تحریم های ضد ایرانی آمریکا نامشروع است

بازرگانی  امور خدمات  دفتر  مدیرکل 
وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 
همه انبارداران از آغاز شهریورماه باید 
موجودی و همه ورودی و خروجی 

کاال را در سامانه جامع انبار ثبت کنند.
راه  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اندازی سامانه جامع انبارها به بند ث 
و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  قانون  ماده 6 
ارز برمی گردد که سوم دی ماه 1۳9۲ 
تصویب  اسالمی  شورای  مجلس  در 
راه  پیش  ماه   1۸ که  سامانه  شد.این 
https://www. اندازی شد، به نشانی
nwms.ir در دسترس است و همه 
یا  نگهداری  تخلیه ،  بارگیری،  مراکز 
ذخیره سازی کاال را دربرمی گیرد.مطابق 
تعریف، این مراکز شامل انبارها، مراکز 
واحدهای  سردخانه ها،  سیلوها،  دپو، 
اصناف  معادن،  ها،  کارخانه  تولیدی، 
باید  که  است  کشاورزی  مزارع  و 
در  را  خود  خروجی  و  ورودی  همه 
این سامانه ثبت کنند. در همین پیوند، 
درباره  روزه  یک  آموزشی  همایش 
»طرح رسید/حواله سامانه جامع انبار« 
برگزار شد.به گزارش دوشنبه تارنمای 
تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت 

بازرگانی  امور خدمات  دفتر  مدیرکل 
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم 
کرد: در ۲ سال گذشته 51۰ هزار واحد 
انبارش کاال و به عبارت دقیق تر بیش از 
51۰ هزار مبادی و مقاصد بار در کشور 
شناسایی و در سامانه انبارها ثبت شده 
است که بیش از ۳۰۰ هزار مورد آن 
صنفی )عمده فروش، بنکداری و بار 
فروش(، ۴9 هزار مورد صنعتی، ۸۳ هزار 
مورد کشاورزی، ۸هزار مورد معدنی و 
انبار بود.»محمد  ۴1 هزار مورد دیگر 
قبله« یادآوری کرد: از میان 51۰ هزار 
واحد انبارش کاالهای شناسایی شده 
به شکل خوداظهاری، ۳51  هزار   ۲۴
هزار از طریق سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان ها و 1۲7 هزار مورد 
از طریق وب ثبت شد.قبله افزود: برای 
جلوگیری از احتکار و اختفای کاال باید 
نگهداری کاال به صورت شفاف انجام 
پذیرد، بنابراین در یک اقدام ضربتی و 
با سرعت سامانه جامع انبار به قابلیت 
امکان  این  تا  شد  مجهز  جدید  های 
فراهم شود که جریان گردش کاالی 
اساسی و از جمله اخذ موجودی کاال 

در دسترس باشد.

و  بشر  حقوق  ویژه  گزارشگر 
سازمان  یکجانبه  قهری  اقدامات 
تحریم های  مجدد  اعمال  ملل 
را  علیه کشورمان  آمریکا  یکجانبه 
»مضر«  و  »ظالمانه«  »نامشروع«، 

دانست.
ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
و  بشر  حقوق  ویژه  گزارشگر 
شورای  یکجانبه  قهری  اقدامات 
متحد،  ملل  سازمان  بشر  حقوق 
مقر  در  بیانیه ای  طی  گذشته  روز 
ضمن  ژنو،  در  ملل  سازمان  دفتر 
دانستن  مضر  و  منصفانه  غیر 
آمریکا  تحریم های  مجددا  اعمال 
علیه کشورمان نسبت به گسترش 
هشدار  جهان  در  اقتصادی  جنگ 
الجزیری  ادریس  بیانیه  داد.در 
تحریم  مجدد  »اعمال  است:  آمده 
ایران  اسالمی  جمهوری  علیه  ها 
آمریکا  یکجانبه  خروج  متعاقب 
و  اجماع  با  که  هسته ای  توافق  از 
شورای  قطعنامه  یک  موجب  به 
آمریکا  خود  حمایت  با  و  امنیت 
بودن  نامشروع  رسید،  تصویب  به 
این اقدامات را آشکار می سازد.«در 

است:  شده  تاکید  بیانیه  این  ادامه 
امنیت  »سایر اعضای دائم شورای 
و در واقع کلیه شرکای بین المللی 
بودن تحریم های مذکور  نامشروع 
را تایید کردنده اند...«.  تحریم های 
اهداف  دارای  باید  المللی  بین 
به  و  بوده  متناسب  و  قانونی 
شهروندان عادی آسیبی وارد نکند؛ 
یک  هیچ  که  است  حالی  در  این 
از معیارهای مذکور )در خصوص 
تحریم ها علیه ایران( رعایت نشده 

است.«
از  تشکر  بیانیه ضمن  این  در  وی 
برای  بین المللی  تالش های جامعه 
از  اقتصادی،  مابی  قلدر  با  مقابله 
اروپایی  اتحادیه  عمل های  ابتکار 
هم  بی عدالتی  این  با  مقابله  برای 
از طریق دیپلماتیک و هم از طریق 
شرکت های  از  حمایت  قوانین 
تحریم های  برابر  در  اروپایی 
اظهار  و  خشنودی  ابراز  آمریکا، 
جامعه  که  است  کرده  امیدواری 
در  صدا  یک  بتواند  المللی  بین 
عیار  تمام  جنگ  یک  بروز  برابر 

اقتصادی ایستادگی کند.

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به جوانان توصیه 
کرد که روی پوست بدن به ویژه دست ها تاتو انجام ندهند 
زیرا سبب انتقال بیماری هایی مانند ایدز و هپاتیت می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، ابوالفضل کرمی افزود: پوست 
اولین سد دفاعی بدن در برابر ورود میکروب ها است و با 
تاتو کردن این سد دفاعی مورد تهاجم قرار می گیرد؛ زیرا در 
این فرآیند، سوزن تاتو در یکی از سدهای دفاعی بدن نفوذ 
و همراه خود عوامل میکروبی را وارد بدن می کند.»تاتو« 
پوست  زیر  در  خارجی  منشا  با  رنگی  مواد  قرارگرفتن 
است که باعث تغییرات رنگی در سطح پوست می شود.
وی اظهار داشت: رنگ های تاتو ممکن است واکنش های 
ایمنی بدن را تحریک کنند. با انجام تاتو سلول ها ملتهب، 
بنفش رنگ و به صورت دانه های تسبیح برجسته می شوند 
و سیستم ایمنی بدن را ضعیف می کنند.متخصص پوست 
و مو ادامه داد: رنگ هایی که در تاتو استفاده می شوند، به 
خصوص رنگ قرمز ممکن است ایجاد حساسیت کنند، 
در این صورت پوست، قرمز و دچار خارش می شود، این 
حساسیت های پوستی، سال ها پس از انجام تاتو ممکن 
است ظاهر شوند. پزشکان پوست گاهی برای از بین بردن 
چنین حساسیت هایی، مجبورند از داروهای هورمونی قوی 
استفاده کنند.وی تصریح کرد: عوارض موضعی مانند زرد 

زخم و تبخال که زودرس و عالمت دار هستند، از دیگر 
عوارض تاتو به شمار می روند که فرد متوجه می شود و 
آنها را درمان می کند اما در برخی موارد مانند هپاتیت و 
ایدز به دلیل اینکه تا مدت ها بی عالمت هستند، شخص از 
وجود آنها بی خبر می ماند و بیماری به صورت خاموش 
پیشرفت می کند، این بیماری ها تنها زمانی عالمت دار می 

شود که قابل معالجه نخواهد بود.
کرمی با بیان اینکه جوهرهای پرینتر و رنگ های صنعتی در 
تاتو استفاده می شود، اضافه کرد: در بسیاری از این جوهرها 
ترکیباتی وجود دارد که به هیچ عنوان نباید به داخل پوست 

انسان تزریق شود، چراکه عوارضی مانند التهاب، تحریک 
پوستی، حساسیت و حتی سرطان به همراه خواهد داشت.
به گفته این متخصص پوست و مو، واکنش های حساسیتی 
به مواد رنگی تاتو یکی دیگر از عوارض این کار بوده و 
ممکن است بعد از 1۰ سال در محل تاتو به صورت اگزما 
و خارش دائم ظاهر شود و مهمتر از این موارد، ناسازگاری 
مواد تاتوشده در پوست و ایجاد برآمدگی ها و زخم های 
نامتعارف است که به آن واکنش جسم خارجی می گویند.
کرمی از افراد جامعه به ویژه جوانان خواست تاتو انجام 
ندهند و پوست خود را در برابر بیماری ها محافظت کنند.

تاتو؛ ابتال به ایدز و هپاتیت را به همراه دارد

 احتمال افزایش
 قیمت خودرو

رونمایی از جت جنگنده ایرانی »کوثر«
روحانی: تاریخ می گوید قدرتمند نباشیم 

دیگران ما را از پا در می آورند



الحاق به CFT در شرایط خروج آمریکا از 
برجام معنا ندارد

 واکنش ترامپ به رد درخواستش
 از سوی ایران

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: با خروج 
آمریکا از برجام و عدم توفیق در مذاکرات با اروپا، 

الحاق ایران بهCFT لزومی ندارد.
حسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با انتقاد 
از تالش جریانی در مجلس  برای الحاق ایران به 
کنوانسیون CFT  گفت: پس از توافق برجام باید 
نظام پولی و مالی غرب با ایران همکاری می کرد، 
اما اروپا و آمریکا اعالم کردند ما نمی توانیم با شما 
  FAFT  همکاری کنیم، زیرا شما در لیست سیاه
افزود: در همین راستا آقای طیب  قرار دارید.وی 
نیا وزیر وقت اقتصاد برخی تعهدات را پذیرفت و 
لوایح چهارگانه تهیه شد و به مجلس ارائه شد. زمانی 
که برجام مستقر بود و طرفین به برجام متعهد بودند 

این لوایح مورد نیاز بود که مراحل بررسی و تصویب 
آن در مجلس در حال طی شدن بود.عضو کمیسیون 
امنیت ملی اظهار داشت: با خروج آمریکا از برجام، 
عدم توفیق در مذاکرات با اروپا، نظام مالی و پولی 
دنیا با ایران کار نخواهد کرد، لذا در حال حاضر ایران 
در لیست سیاه FAFT  قرارداشته باشد و یا قرار 
نداشته باشد نظام پولی و مالی غرب با ما کار نخواهد 
کرد.سخنگوی شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان 
والیی ادامه داد: اگر برجام اجرا می شد تصویب این 
لوایح قابل توجیه بود اما در حال حاضر تصویب این 
لوایح چهارگانه توجیهی ندارد.وی افزود:  در حال 
حاضر حتی اگر همه کنواسیون های بین المللی را 
هم بپذیریم امکان برقراری روابط مالی ایران و غرب 

به دلیل تحریم های ثانویه آمریکا وجود ندارد.

برای  به رد درخواستش  آمریکا  رئیس جمهور 
مذاکره با ایران از سوی مقامات در تهران واکنش 

نشان داد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، رئیس جمهوری 
آمریکا در مصاحبه با خبرگزاری رویترز به رد 
سوی  از  ایرانی  مقامات  با  مذاکره  درخواست 
تهران واکنش نشان داد.شبکه خبری العالم نوشت، 
ترامپ در این زمینه گفته است: »برای من مهم 
نیست که آیا آنها با من دیدار می کنند یا نه«.ترامپ 
اخیرا در یک نشست خبری در کاخ سفید در 
پاسخ به سوال خبرنگاری گفته بود که آماده است 
بدون هیچ پیش شرطی با رئیس جمهوری ایران 

دیدار و گفت وگو کند.با این حال مایک پمپئو 
وزیر خارجه این کشور بالفاصله شروط قبلی 
1۲ گانه خود را برای مذاکره با ایران تکرار کرد.
با این حال مقامات ایرانی قویا هرگونه مذاکره با 
ترامپ که به پیمان و تعهد آمریکا در چارچوب 
توافق هسته ای عمل نکرده است را رد کرده اند.
حسن روحانی رییس جمهور کشورمان در تازه 
ترین موضع گیری گفته آمریکا خود کاری کرده 
که شرایط مذاکره را از بین برده؛ با روند خوبی 
داشتیم مذاکره می کردیم اما خودش آن را تخریب 
کرده و پل را خراب کرده و آن طرف ایستاده و 

می گوید باید چگونه عبور کنم!؟
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تروریسم و تحریم ایران
* حسینی، دیاکو 

تأسیس گروه اقدام در وزارت امور خارجه آمریکا ظاهراً واپسین گامی است 
که در راه تشدید تمرکز واشنگتن برای فشار بر ایران برداشته شده است، 
بدون آن که این امیدواری کاذب را در تهران ایجاد کرده باشد که ممکن 
است هماهنگی سیاست های مربوط به ایران در این نهاد جدید، به زودی 

تغییرات ملموسی در لحن و رفتار غیراقع بینانه ایاالت متحده ایجاد کند.
با این وجود، آن ها شاید فرصت و دقت تازه ای در ارزیابی از نتایج اعمال 
تحریم های ایران به دست آورند که با انتظارات خام اولیه دولت آمریکا در 
تناقض است. حداقل در ظاهر امر، ایاالت متحده می کوشد در یک نگاه 
ساده اندیشانه، تحریم علیه ایران را به منزله ابزاری بازدارنده ای اعمال کند 
که متعاقب آن، حتی اگر تهران را به پای میز مذاکره نکشاند، با تحت فشار 
گذاشتن منابع مالی ایران، توانایی ما را برای حمایت از محور مقاومت از 
لبنان تا یمن خواهد کاست. با این وجود در یک برداشت هشدارآمیز کسی 
در واشنگتن نباید در نتیجه اعمال تحریم ها علیه ایران، از جوانه زدن مجدد 
گروه های تروریستی در سرتاسر جهان تعجب کند.تحریم های اقتصادی علیه 
ایران در بهترین صورت و اگر همان قدر نتیجه بخش باشد که واشنگتن در 
نظر دارد، ممکن است به توانایی ما در نبرد طوالنی با گروه های تروریستی 
مانند القاعده و داعش که در سال های اخیر موفقیت آمیز بوده اند، آسیب بزند 
و ایران نتواند این مبارزات را که نقش موثری در تضعیف تروریسم در 
سراسر جهان داشته است، کماکان ادامه دهد. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، ادامه 
تحریم های ایران می تواند رابطه مستقیمی با قدرت گرفتن دوباره گروه های 
تروریستی و افزایش حمالت آن ها در جهان داشته باشد و مسئولیت چنین 
اتفاقاتی در هر گوشه ای از جهان، مستقیماً بر عهده ایاالت متحده خواهد 
بود. به رغم پیروزی های بزرگی که ایران و متحدانش در عقب راندن داعش 
و نابود کردن هسته های تروریستی در عراق و سوریه به آن دست یافته اند 
اما این نبرد هرگز به پایان نرسیده است. طبق برآوردها بین 15 تا ۲۰ هزار 
عضو داعش در شامات و عراق هم چنان متفرق اند. گزارش های دیگر از 
شکل گیری کانون های جدید داعش در افغانستان، یمن و آسیای مرکزی 
حکایت دارند. دست کم در یمن، به دنبال تداوم بن بست در جنگ نیروهای 
ائتالف تحت هدایت عربستان سعودی و انصاراهلل، القاعده توانسته از خالء 
موجود و سرگرم بودن همه طرف ها، هر آن چه را که برای تجدید قوای خود 
الزم دارد مهیا کند. در صورتی که تحریم ها تاثیری بر حمایت های ضروری 
ایران از حزب اهلل برجای بگذارد، جبهه النصره به عنوان قدرتمندترین بازوی 
نه چندان طوالنی،  مانده در شامات، در مدت زمانی  باقی  افراطی گری 
سوریه، لبنان و فراسوی آن را به طور جدی تهدید خواهد کرد. گذشته 
از این، تضعیف ایران در موازنه های منطقه ای در اثر تحریم ها، یک بار دیگر 
عربستان سعودی را در رأس حامیان تروریسم در جهان به صدر خواهد 
کشید، عربستان سعودی با وجود شعارهای نوگرایانه، هنوز نقش بی مانندی 
در توسعه وهابیسم از کوزوو تا اندونزی برعهده دارد و همان گونه که 
ویکی لیکس از مکاتبات هیالری کلینتون وزیر امور خارجه سابق ایاالت 
متحده فاش کرد: »مهم ترین منبع تامین مالی برای گروه های تروریستی سنی 
در سراسر جهان است«. دونالد ترامپ پیش از آن که گرفتار البی سعودی 
و معامالت میلیاردی با عربستان سعودی شود، در کتاب »زمان سرسخت 
انتشار رساند، اقرار کرده بود که »عربستان  بودن« که در سال ۲۰15 به 
سعودی بزرگ ترین تامین کننده تروریسم در سراسر جهان است. این کشور 
در حالی که برای امنیت خود به ما متکی است، پول های پترودالر ما را 
روی تروریست هایی سرمایه گذاری می کند که قصد کشتن مردم ما را دارند«. 
ایاالت متحده نباید آن قدر ساده لوح باشد که استدالل شاهزاده جوان مبنی 
بر اینکه ریشه حمایت عربستان سعودی از گروه های تروریستی را مقابله 
با انقالب ایران معرفی کرده بود، باور کند. چگونه ممکن است عربستان 
سعودی به خاطر مقابله با انقالب ایران، تصمیم گرفته باشد که آموزش 
15 شهروند خود را برای ربودن و کوبیدن هواپیماها به برج های دوقلو و 
قتل عام ۳ هزار آمریکایی تسهیل کند؟! این آخرین دلیلی نیست که تحریم 
ایران به رشد دوباره تروریسم در جهان کمک خواهد کرد. ایران نمی تواند 
به خاطر بی مسئولیتی ایاالت متحده در درک ضرورت مشارکت ایران در 
مبارزه با تروریسم، تسلیم تحریم های آمریکا شده و این نبرد را در شرایطی 
که تا پیروزی کامل راهی باقی نمانده، رها کند. می توان انتظار داشت که با 
ادامه حمایت های ایران از جبهه مقابله با تروریسم در حالی که باید توانایی 
مالی کم تر برای حمایت از آنها را با اقدامات هم سنگ دیگری جبران کند، 
متحدان عرب آمریکا حجم حمایت های خود را از گروه های سنی افراطی 
به بهانه مبارزه با نفوذ ایران گسترش دهند. با در نظر گرفتن استعداد بازیابی 
قدرت و نفوذ این گروه های نیمه شکست خورده در کشورهایی که در برابر 
تجمع و سازمان دهی آن ها آسیب پذیرند، ایاالت متحده باید آماده باشد که 
بسیاری از این گروه های تروریستی را که به لطف حمایت متحدان عرب اش 
در حال تجدید قوا برای کشتار شهروندان غربی هستند، ببیند. این خطرات 
می تواند چنان انباشته و گسترده شود که الزم باشد برای مقابله با آن ها، رأی 
دهندگان آمریکایی میلیاردها دالر دیگر را برای اعزام سربازان شان به منظور 
دفع این تهدیدات هدر دهند. برای ایاالت متحده بهتر است که به جای 
افتادن در این دور باطل، نقش ایران در مبارزه با خشن ترین شکل تروریسم 
را در سال های اخیر به رسمیت بشناسد و به تحریم ها علیه ایران که می تواند 
با جان دادن دوباره به خشونت طلبی، حیات ملت ها را در مقیاس بزرگ به 

خطر بیاندازد، پایان دهد.   
Albrz.payam@gmail.com

 کشف ۱۱ سوله و ۶ انبار احتکار کاال
 در کهریزک

رئیس پلیس پایتخت از کشف 11 سوله و 6 انبار احتکار کاال در جنوب 
تهران خبر داد و گفت: در این رابطه 5 نفر شناسایی شده اند که مراحل 

دستگیری و معرفی آنان به دستگاه قضایی ادامه دارد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سردار حسین رحیمی در حاشیه بازدید از 
انبارهای کشف شده قاچاق و احتکار در منطقه کهریزک در جمع خبرنگاران 
با بیان اینکه در مجموع 11 سوله و 6 انبار احتکار مواد مختلف در این منطقه 
کشف شده است، گفت: 6 انبار پر از کاغذ مورد نیاز بازار کشف شد که این 
کاالها نه به بازار عرضه شده و نه به وزارت صنعت خوداظهاری شده است.
وی با بیان اینکه بیش از 7 هزار تن انواع کاغذ در این انبارها کشف شده 
است، تاکید کرد: ارزش این کاالها بیش از 1۰۰ میلیارد تومان است.رئیس 
پلیس پایتخت گفت: این انبارها پلمب شده و در اختیار دستگاه قضایی 
قرار خواهد گرفت. همچنین بیش از 1۰۰ تن مواد اولیه پتروشیمی که برای 
ساخت مواد پالستیکی یکبار مصرف کاربرد دارد، در این انبارها کشف شده 
است. همچنین پلیس پیشگیری تهران یک انبار بزرگ شامل بیش از 9 هزار 
تن آهن آالت به ارزش ۳6 میلیارد تومان آهن آالت احتکار شده را کشف 
کرد و همچنین سه سوله لوازم خانگی به ارزش بیش از 6 میلیارد تومان 
کشف شده است.سردار رحیمی افزود: کاغذها با ارز دولتی وارد شده اما 
به بازار ارائه نشده است.وی ادامه داد: پلیس در برخورد با احتکارکنندگان 
جدی است و کار را رها نخواهد کرد.رئیس پلیس پایتخت با گله از اجرا 
نشدن قانون مربوط به سامانه یکپارچه انبارها گفت: دستگاه های مسئول و 
نظارتی باید از گردش کاال در انبارها طبق قانون مطلع باشند و نظارت دستی 
بر انبارها کار را مشکل می کند.سردار رحیمی در پایان خاطرنشان کرد: در 
رابطه با انبارهای کشف شده تاکنون 5 نفر شناسایی شده اند و پیگیری ها 

ادامه دارد.

خبر خوش وزیر ورزش درباره 
سربازی اعضای سمن ها

وزیر ورزش و جوانان اعالم کرد: با توافق با ستاد کل 
نیروهای مسلح جوانان فعال در سازمان های مردم نهاد 
شش ماه آخر خدمت سربازی خود را در سمن ها 

می گذارنند
به گزارش زمان به نقل ازپایگاه خبری وزارت ورزش 
مجامع  روسای  با  دیدار  در  فر  سلطانی  جوانان،  و 
سازمانهای نهای مردم نهاد جوانان سراسر کشور در 
خانه جوان استان تهران گفت: با توافقی که با سرلشکر 
باقری ریاست ستاد کل نیروهای مسلح داشتیم قرار 
است اعضای فعال سمن های رسمی جوانان طبق 
تفاهم نامه بین دو سازمان ، شش ماه آخر خدمتشان 
را در سازمان های مردم نهاد بگذرانند و امریه دریافت 
کنند.وی بااشاره به آمار ازدواج گفت : خوشبختانه برابر 
شاخص ها رشد ازدواج در سه ماه امسال نسبت به 
سال گذشته وضعیت بهتری دارد و دفاتر راهنمایی 
و مشاوره ازدواج در بسیاری از استان ها شش برابر 
و حتی در برخی استانها 1۰ برابر شده است.به گفته 
امید دو هزار سازمان مردم  تدبیر و  وی، در دولت 
نهاد تشکیل شده است که می خواهیم تا پایان دولت 
ضمن توانمند کردن این سازمان ها از لحاظ کمی تعداد 
این سمن ها را به پنج هزار سمن برسانیم.وی گفت 
: سمن ها موتور محرک توسعه کشور هستند و در 
این راستا با انعقاد تفاهمنامه با وزارت کشور موفق 
به اخذ پروانه فعالیت برای آنها شده ایم. هزینه های 
مربوط به ثبت سازمان های مردم, نهاد را بررسی می 
کنیم تا ببینیم  چگونه می توان تسهیالت مالی برای 
سمن ها در این خصوص ایجاد شود.وزیر ورزش و 
جوانان درباره تسهیالت قرض الحسنه ازدواج گفت 
: خوشبختانه با همکاری وسیع و و مطلوب سیستم 
بانکی کشور تا کنون ۴۸۰۰ میلیارد تومان وام ازدواج به 
زوج های جوان پرداخت شده و ۲7۳ هزار نفر نیز در 
نوبت دریافت این وام هستند.وزیر ورزش و جوانان 
گفت :با وجود تهدیدات بی رحمانه بر علیه ایران در 
شرایط خطیری به سر می بریم، مردم ما در ۴۰سال 
گذشته درهمه بحران ها و تهدیدات با وحدت، هم 
افزایی وهمگرایی مشکالت را پشت سرگذاشته اند و 

این بار نیز موفق از این عرصه بیرون خواهند آمد.

آمریکا ۲ نفر را به ادعای جاسوسی 
برای ایران بازداشت کرد

شهروند   ۲ بازداشت  از  آمریکا  دادگستری  وزارت 
ایران  برای  آنها  ادعای  به  که  آمریکایی  ایرانی- 

جاسوسی می کرده اند، خبر داد.
دادگستری  وزارت  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
آمریکا از بازداشت دو شهروند ایرانی- آمریکایی خبر 
داد و مدعی شد آنها از جانب دولت ایران از آمریکا 
دوستدار  محمدی  می کرده اند.احمدرضا  جاسوسی 
۳۸ ساله و مجید قربانی 59 ساله متهم به جاسوسی 
از نهادهای اسرائیلی و یهودی مستقر در آمریکا و 
آمریکایی  شهروندان  درباره  اطالعات  جمع آوری 
عضو گروهک منافقین هستند.این افراد در تاریخ 1۸ 
مرداد بازداشت و دیروز دوشنبه ۲9 مرداد تفهیم اتهام 
آمریکایی  ایرانی-  تابعیت  دارای  که  شدند.دوستدار 
است متهم به عکاسی از یکی از مراکز یهودیان شهر 
شیکاگو با هدف جمع آوری اطالعات و قربانی نیز 
متهم به عکاسی از اعضای گروهک منافقین است.
اتهامات اخیر در حالی مطرح می شود که دونالد ترامپ 
رئیس جمهوری آمریکا و دستگاه دیپلماسی دولت 
ایران  وی، جنگ اقتصادی- روانی تمام عیاری علیه 
آغاز کرده اند. در همین  راستا، وزارت خارجه آمریکا 
کارگروه ویژه ای را با نام »گروه اقدام ایران« تشکیل 

داده است.

سهم ایران از خزر مشخص 
می شود

قسمت جدید »۳6۰ درجه« جمعه دوم شهریور روی 
آنتن شبکه مستند می رود و به سهم ایران از دریای 

خزر می پردازد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، همزمان با سفر 
در  برای شرکت  قزاقستان  به  رییس جمهوری 
دریای خزر،  اجالس سران کشورهای ساحلی 
مبنی  گمانه زنی ها  از  موجی  مجازی  فضای  در 
بر کاهش سهم ایران از دریای خزر به راه افتاد. 
تصور کاربران بر این بود که قرار است تکلیف 
تقسیم بندی دریای خزر میان پنج کشور حوزه 
با  البته  شود.  مشخص  اجالس  این  در  خزر 
وجود آنکه دستگاه دیپلماسی تاکید کرده است 
که موضوع تقسیم بندی خزر فعال مطرح نیست، 
موج ایجاد شده پس از اتمام اجالس همچنان 
باقی است و گمانه زنی ها ادامه دارد.این قسمت 
از برنامه »۳6۰ درجه« ضمن بررسی این موضوع 
به ارایه تاریخچه ای از این مساله پرداخته است 
و با تمام شبهات و شایعات پاسخ می دهد.»۳6۰ 
درجه« مجموعه مستندهای اجتماعی، فرهنگی و 
سیاسی است که با توجه به اتفاقات و سوژه های 
تولید  و  تهیه  هفته  یک  طول  در  جامعه  مهم 
می شود.»۳6۰ درجه« با تهیه کنندگی و کارگردانی 
محمدهادی نعمت اللهی، جمعه هر هفته ساعت 

۲1:۳۰ از شبکه مستند پخش می شود.

اخبار

سرمقاله

هنگامی که توانایی فزونی 
یابد، شهوت کاستی گیرد

کالمامیر

ادامه از صفحه 1
ایمان،  و  آموزش  انضباط،  گفت:  جمهور  رئیس 
در  باید  مسلح  نیروهای  آمادگی  و  انگیزه، سالح 
حدی باشد که کسی جرأت حمله به ایران را نکند 
و بداند حمله به ایران بسیار پرهزینه خواهد بود.وی 
تصریح کرد: اگر بخواهیم همه هزینه ها، سرمایه ها 
و سرمایه های یک ملت در یک هفته نابود شود، کار 
بسیار آسانی است. با شعار دادن و انجام کارهای بی 
ربط هزینه بسیار باالیی به ملت تحمیل می شود.
روحانی گفت: هنر این است که کشور را با کمترین 
هزینه حفظ کنیم. ملت ما می تواند با هزینه کم این 
کشور را نگه دارد. زیرا بین نیروهای مسلح و مردم 
داشته  وجود  فاصله  اگر  ندارد.  وجود  ای  فاصله 
باشد هزینه ها باال می رود.وی افزود: اگر مردم با 
نیروهای مسلح نباشند و به نیروهای مسلح اعتماد 
نداشته باشند امنیت و آرامش کافی نخواهند داشت. 
اما اگر مطمئن شدند که نیروهای مسلح قدرتمند 
مقابل دشمنان می ایستند، ملت در کنار نیروهای 
مسلح قرار می گیرد؛ در جنگ هشت ساله ملت 
ایران در کنار نیروهای مسلح قرار گرفت. دفاع ما از 
لحاظ ساختاری، مردمی است و بار نیروهای مسلح 
بر دوش سربازان است.رئیس جمهور گفت: ارتش 
پاکستان سرباز ندارد و همه به طور کوتاه مدت یا 
بلندمدت حقوق بگیر هستند اما در کشور ما چنین 
نیست. نیروهای مسلح ما مردمی هستند. از طرف 
سامان  انقالب  از  بعد  که  داریم  بسیجی  ما  دیگر 
پیدا کرده است؛ بسیج قدرت بزرگی است، عالوه 
بر اینکه قدرت مردمی است، مردم را با نیروهای 
مسلح کامال متصل می کند.وی افزود: نیروی مسلح 
و مردمی که با هم باشند، شکست ناپذیر خواهند 
شد. این دو را در کنار فرماندهی قرار بدهید که 
آن فرماندهی هم مردمی است، یعنی منتخب مردم 
و مورد اعتماد آنهاست.روحانی تصریح کرد: هر 
ارتش یا نیروی مسلحی برای خود فرماندهی دارد 
اما فرمانده نیروهای مسلح ما، منتخب مردم است و 
با رای مستقیم یا غیرمستقیم مردم انتخاب می شود 
و دارای ویژگی هایی است که مردم ایران به آن 
ایمان دارند.رئیس جمهور با طرح این سوال که ما 
در جنگ چگونه پیروز شدیم؟ گفت: امام)ره( وقتی 
دستور می دادند، این دستور با دستور یک فرمانده 
معمولی تفاوت داشت؛ این دستور جایگاهی داشت 
که مردم به آن اعتقاد داشتند و مقلد آن بودند و به 
آن عشق می ورزیدند.روحانی تصریح کرد: اعتماد و 
ایمان میان فرماندهی نیروهای مسلح و خود نیروهای 
مسلح و مردم اگر با هم ضمیمه شود، قدرت بزرگی 
را برای ما خواهد آفرید. اساس قدرت، حتی در 

میدان جنگ، قدرت انسانی است و پس از آن، نوبت 
به جنگ افزار و تجهیزات و امکانات می رسد. البته 
که ما به تجهیزات نیاز داریم و جای تردیدی در آن 
وجود ندارد.وی اضافه کرد: وزارت دفاع مسئولیتی 
ویژه دارد؛ نیروهای مسلح مسئولیت دوم را دارند؛ 
همه این عناصر باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند. 
اگر شما بگویید ما می خواهیم با نیروی خودمان 
تحقیقاتی انجام دهیم، در این صورت توان خود را 
کم کرده ایم اما اگر از همه دانشگاه ها و محققان 
استفاده کنیم، کارها پیش خواهد رفت؛ ما در جنگ 
هم به همین صورت بودیم. ما در زمان جنگ در 
کردیم. می  استفاده  مردم  از  مختلف  های  بخش 
روحانی گفت: من از وزیر دفاع و همه مسئوالن به 
جد می خواهم که آنچه می شود دیگران بسازند، در 
فضای رقابتی آورده شود. ما در فضای رقابت ضرر 
نخواهیم کرد. شما در فضای رقابت می توانید یک 
قطعه را با کیفیت بهتر و ارزان تر بسازید؛ هر چیزی 

که انحصاری شد، در آن مشکل پیش خواهد آمد.
رئیس جمهور در ادامه گفت: امروز این هواپیمایی را 
با موفقیت به پرواز درآورده ایم و همه به آن افتخار 
متخصصان  را  آن  اجزای  تمام  که  کنیم؛ چرا  می 
داخلی تولید کرده اند خیلی ارزشمند است که بتوانیم 
کلیه قطعات و تجهیزات الزم چنین جنگنده ای را 
خودمان تولید کنیم و این نشان از توانمندی ما دارد.

روحانی تصریح کرد: از اولین روزی که ما طرح 
آذرخش را شروع کردیم تا به امروز که ما به جنگنده 
کوثر رسیدیم، خیلی از متخصصین ایرانی تالش 
های صادقانه و زیادی را انجام داده اند تا بتوانیم 
به چنین توانمندی دست پیدا کنیم. ما باید ساخت 
این هواپیما را به چند بخش تقسیم کنیم، بخشی را 

که مردم می توانند به آنها بسپاریم. بخش دیگری 
را که دانشگاه می تواند تقبل کند به آنها بسپاریم، 
بخش دیگری را که مهندسین و فناوران ما می توانند 
این  باشد.وی گفت:  آنها  برعهده  انجام دهند هم 
کار ملی است که می طلبد همه از جمله معاونت 
علمی و فناوری، دانشگاه ها، وزارت علوم و بخش 
خصوصی به میدان بیایند  و حتی بتوانیم با کمک 
دو کشور همسایه، دو کشور متحد تولیدات بهتر و 
جدیدتری داشته باشیم. اینها را باید تقسیم کرد و 
نتیجه بهتری گرفت.روحانی خاطرنشان کرد: ما می 
توانیم با بسیاری از کشورها دوست باشیم و درکنار 
هم صنعتمان را ارتقاء دهیم. آن زمان است که شرایط 
رقابتی تر می شود و می توانیم تولیدات خود را در 
تیراژ بسیار باالتری داشته باشیم. چرا که توانمندی 
ما محدود است اما زمانی که به شکلی مشترک کار 
را پیش می بریم نتیجه بهتری را خواهیم گرفت.
رئیس جمهور تصریح کرد: در اوایل جنگ خیلی از 
کارهایی که داشتیم جهاد خودکفایی نیروی هوایی 
انجام می داد به طور مثال در شرایطی خاص موشک 
دریایی را به موشک زمین به هوا طراحی کردیم. 
بنابراین همه این کارها امکانپذیر است و ما می توانیم 
در کنار هم قرار بگیریم و با اتحاد بیشتری تولیدات 
بهتری داشته باشیم.وی یادآور شد: حرف نهایی را 
من از وزارت دفاع نباید بشنوم چرا که حرف نهایی 
را باید از نیروی مسلحی که این سالح را در اختیار 
می گیرد بپرسند. از ارتش سپاه و اگر آنها هم حرف 
وزارت دفاع را تأیید کردند می گویم درست است. 
بنابراین باید یک رابطه ای بین وزارت دفاع و کلیه 
نیروهای مسلح کشور ایجاد شود چرا که آنها هستند 
که می گویند دقت موشک چقدر است. چرا که 

همین چند ماه گذشته بود که هم از دوستان وزارت 
دفاع پرسیدم و هم از نیروی عمل کننده پرسیدم و 
دیدیم که کمی با هم فرق می کند. همانطور که 
گفتم حرف نهایی را نیروی بهره بردار باید به ما 
بگوید.روحانی اظهار داشت: حتما شما هم زمانی 
که رئیس جمهور در خصوص دقت موشک ها و 
سایر تجهیزات می پرسد دقیق جواب می دهید اما 
دقیق تر از شما آن نیروی بهره برداری است که از آن 
استفاده می کند و رضایت آنها است که مالک ما قرار 
می گیرد.رئیس جمهورتصریح کرد: رضایت وزارت 
دفاع از بخش های زیرنظر خود کافی نیست؛ بلکه 
ارتش و سپاه که استفاده کننده هستند برای ما مالک 
است. امیدوارم روز به روز شأن و عظمت بیشتری 
را داشته باشیم. چرا که قدرت و توان دفاعی برای 
ما بسیار مهم است و این به دلیل آن است که دشمن 
ما روسیاه تر از همیشه شده است. ما دشمنانی داریم 
که به هیچ اصلی معتقد نیستند.وی افزود: باالخره 
ممکن است کشورانی باشند که متجاوز هم هستند  
اما حداقل ۲۰ یا ۳۰ درصد حرف معقول می زنند 
ولی زمانی که حاکمیت به دست گروهی می افتد که 
هیچ حرف درستی نمی توانند بزنند اینجا وضعیت 
متفاوت می شود. در حقیقت بحث این نیست که 
ما به آمریکا اعتماد داریم یا نداریم که حتما نداریم. 
امروز روزی است که دنیا هم به آمریکا اعتماد ندارد.
با گذشته  روحانی اظهار داشت: شرایط امروز ما 
متفاوت است و ما باید در پی افزایش قدرت ملی 
خود باشیم چرا امروز آمریکا ایران را تحریم می 
کند؟ چرا ترکیه را با سیاست تحریم تحت فشار 
قرار می دهد، چین را به کارزار جنگ اقتصادی می 
برد؟ برای آنکه احساس می کند اینها هر کدام نقاط 
ضعفی دارند و لذا ما باید به فکر اصالح آن نقاط 
ضعف باشیم.رئیس جمهور با طرح این پرسش که 
چرا آمریکا به ایران حمله نظامی نمی کند؟ گفت: 
این دقیقاً به خاطر قدرت دفاعی و توانمندی ماست 
که آنها می دانند حمله به ایران چه هزینه هایی را 
برای آمریکا در پی خواهد داشت و از آنجا که دولت 
فعلی آمریکا غیرقابل اعتماد است کنگره آن کشور 
که همواره با ایران دشمن است، قانونی صریح را 
وضع می کند که حق حمله به ایران را از دولت می 
گیرد.وی تأکید کرد: این نشان از قدرت و توان ایران 
دارد به این ترتیب که اگر کسی بخواهد به کشور ما 
تجاوزی داشته باشد هزینه بسیار باالیی را پرداخت 
خواهد کرد، این توانمندی از کجا حاصل می شود؟ 
اول از ایمان و اتحاد ملت و بعد نیروهای مسلح و 
صنایع دفاعی کشور که این قدرت را برای ما به 

ارمغان آورده اند.

روحانی در مراسم رونمایی از دستاوردهای دفاعی:

تاریخ می گوید قدرتمند نباشیم، دیگران ما را از پا در می آورند

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: با درایت 
رهبر انقالب و دولتمردان امروز توانسته ایم قدرت 
نظامی آمریکا را بی اعتبار کنیم و امروز دیگر کسی 

حرف از جنگ و تهدید نظامی نمی زند.
امیر  سرتیپ  امیر  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
در  نیروهای مسلح  پشتیبانی  و  دفاع  حاتمی وزیر 
مراسم بزرگداشت ۳1 مرداد روز صنعت دفاعی اظهار 
داشت: صنعت دفاعی عقبه و عمق راهبردی نیروهای 
مسلح جمهوری اسالمی ایران و از طرف دیگر، ضامن 
حفظ استقالل و عزت ملی و نماد ملی خودباوری 
ملت ایران است.وی ادامه داد: با توجه به تحوالت 
عمیق و گسترده در عرصه بین الملی، شاهد رقابت 
های بسیار شدیدی بین قدرت ها هستیم که کانون 
آن منطقه غرب آسیا و مرکز آن کشور ماست.وزیر 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، با اشاره به موقعیت 
ژئوپلیتیک ایران گفت: ما بخواهیم یا نخواهیم باید 
آماده مقابله با بازی های دشمنان و نقش آفرینی در 

منطقه باشیم و نمی توانیم بی تفاوت باشیم؛ در زمان 
جنگ جهانی دوم خواستیم بی طرف باشیم، اما به دلیل 
عدم آمادگی وارد بازی قدرت ابرقدرت ها شدیم و 
ایران اشغال شد.امیر حاتمی افزود: امروز به برکت 
انقالب اسالمی در موقعیتی هستیم که نمی توانیم نقش 
متناسب خود را بازی کنیم و از فرصت ها استفاده 
کنیم، در حالی که دشمنان انقالب اسالمی تالش 
می کنند این فرصت ها را از ما بگیرند.وزیر دفاع با 
اشاره به موقعیت ژئوپلیتیک ایران گفت: ما بخواهیم یا 
نخواهیم باید آماده مقابله با بازی های دشمنان و نقش 
آفرینی در منطقه باشیم و نمی توانیم بی تفاوت باشیم، 
در زمان جنگ جهانی دوم خواستیم بی طرف باشیم 

و به دلیل عدم آمادگی وارد بازی قدرت ابرقدرت ها 
شدیم و ایران اشغال شد.وی افزود: امروز به برکت 
انقالب اسالمی در موقعیتی هستیم که نمی توانیم 
نقش متناسب خود را بازی کنیم و از فرصت ها 
استفاده کنیم، در حالی که دشمنان انقالب اسالمی 
تالش می کنند این فرصت ها را از ما بگیرند.امیر 
حاتمی با بیان اینکه دشمنان جمهوری اسالمی ایران 
که دشمنان قسم خورده هستند تالش می کنند که 
فرصت ها را از دست ما خارج کنند، اظهار داشت: 
آمریکایی ها تالش گسترده ای دارند که ظرفیت های 
آنها  حتی  کنند،  فرسایش  دچار  را  ما  ژئوپلیتیک 
می خواهند با ایجاد خطوط پر هزینه انرژی در اطراف 

کشور ما فرصت های ما را تحت الشعاع قرار دهند 
اما با درایت رهبر معظم انقالب و دولتمردان امروز 
ما توانسته ایم قدرت نظامی آنها را بی اعتبار کنیم 
و امروز کسی حرف از جنگ و تهدید نظامی نمی 
زند.وزیر دفاع گفت: امروز آنچه که مورد نیاز دفاعی 
کشور است را می توانیم خودمان تامین کنیم، البته 
بدون این که در دامن مسابقه تسلیحاتی گرفتار شویم.
وی با بیان اینکه به سمت استفاده از فناوری های نوین 
و دیپلماسی دفاعی حرکت می کنیم، گفت: تالش 
بخش  ها  اولویت  و  نیازها  چارچوب  در  کرده ایم 
دفاعی خود را تقویت کنیم، البته این کار را با کمترین 
هزینه انجام می دهیم و حتی هزینه بخش دفاعی ما از 
کشورهای کوچکتر از ما نیز کمتر است.امیر حاتمی 
افزود: هواپیمایی که امروز رونمایی شد عالوه بر اینکه 
خودش بخشی از نیازهای ما را تامین می کند، از این 
طریق هواپیماهایی که در گذشته داشتیم را نیز می 

توانیم به روز کنیم.

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1397
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود طبق ماده 1۲ قانون 
ثبت و رعایت ماده 59 آیین نامه قانون ثبت اسامی اشخاصیکه در 
سه ماهه اول سال 97 نسبت به امالک مجهول المالک در حوزه 
اطالع  جهت  اند  نموده  ثبت  تقاضای  جوانرود  شهرستان  ثبتی 

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

فروعات یک اصلی جوانرود
جوانرود  اصلی  یک  از  فرعی   116 از  فرعی   ۴97۴ پالک 

آقای امیراله مرادی فرزند حسن ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
1۰۰/۳5 مترمربع

پالک 11۰ فرعی از ۳7- اصلی قریه کالش آقای نورالدین یوسفی 
فرزند محمدامین ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 77۸7/5۲ 

مترمربع
ثبت  های  درخواست  به  کسانیکه  ثبت  قانون   16 برابرماده  لذا 
مندرج در این آگهی معترض می باشند می توانند اعتراضات خود 
را از تاریخ انتشار نوبت اول آگهی ظرف مدت 9۰ روز به اداره 
ثبت اسناد و امالک جوانرود تسلیم و رسید دریافت نمایند و با 

توجه به ماده 17 قانون چنانچه بین متقاضیان ثبت و دیگران 
به  بوده  مطرح  قضایی  محاکم  در  دعوی  آگهی  انتشار  از  قبل 

اخذ گواهی از شعبه مربوطه و ارائه آن ظرف همان مدت مانع 
اسقاط حق خود میشوند.حقوق ارتفاقی و اعتراض به حدود در 
موقع تحدید حدود و تنظیم صورت مجلس تحدیدی پذیرفته و 

منظور میگردد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/5/1 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/6/1

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود-عزیزی

امیر حاتمی در مراسم روز صنعت دفاعی:

قدرت نظامی آمریکا را بی اعتبار کردیم
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اقتصادی

رانت از بازار ارز حذف شد؟
* سمانه عابدی

برخی فعاالن اقتصادی معتقدند هدف اصلی بازار ثانویه حذف رانت 
با این وجود  افتاده است، ولی  اتفاق هم  از بازار ارز بود و همین 
تاکید دارند که در شرایط کنونی باید ثبت سفارش روان شود، ارز 
پتروشیمی ها در نیما عرضه شود و نرخ صرافی ها متناسب با سامانه نیما 

باشد؛ حتی اگر دولت مجبور باشد اسکناس تزریق کند..
آیا بازار ارز ثانویه موفق بود؟ پاسخ به این پرسش قطعی نیست، اما 
آنچه عیان است، عدم استقبال واردکنندگان از بازار ارز ثانویه است که 
به اذعان رییس کل بانک مرکزی تقاضا در سامانه نیما کم است. ارز که 
اکنون در ۳ نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومان، سامانه نیما ۸۰۰۰ تومان و بازار آزاد 
است، اما شرایط تورم بازار با بازار ارز ثانویه همسان نشده است. برای 
همین فروش کاالهای وارداتی به نرخ بازار ثانویه برای واردکنندگان 
چندان جذابیتی ندارد. هرچند دالیل عدم استقبال واردکنندگان بیشتر 
از عدم جذابیت است و به گفته فعاالن اقتصادی، واردکنندگان دچار 
یک نوع سردرگمی شده اند و آنها از بی ثباتی و برخوردهای انتظامی 
نگران هستند.در همین حال، اجرای بند 5 مصوبه ساماندهی بازار ارز از 
سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، دغدغه جدید 
واردکنندگان شده است. کسانی که با ارز ۴۲۰۰ تومان کاال وارد کرده اند 
و باید با ارز سامانه نیما ترخیص کنند. توجیه بند 5 تعدیل قیمت کاالها 
با توجه به نرخ ارز است، اما واردکنندگانی که در این مدت کاالیی وارد 
کرده و ترخیص نکرده اند، اکنون باید به ازای هر دالر حدود ۴۰۰۰ 
هزار تومان مابه التفاوت پرداخت کنند؛ هر چند با توجه به نامه فعاالن 
اقتصادی و درخواست آنها، امکان معافیت مواد اولیه و ماشین االت 
وجود دارد.آنچه در بازار ارز ثانویه بیش از همه خود را نشان می دهد، 
صادرکنندگان  بزرگترین  عنوان  به  پتروشیمی ها  ارز  نشدن  عرضه 
کشور است که اگر این صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود 
را در سامانه نیما عرضه می کردند، امکان تعدیل نرخ ارز و استقبال 
واردکنندگان وجود داشت.محمد الهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات 
اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنالین در این باره 
معتقد است که بیشتر صادرکنندگان بزرگ ارز خود را عرضه کرده اند، 
اما صادرکنندگان کوچک و متوسط جز ۲۰ درصد بخشنامه اول و 
بخش خصوصی واقعی هستند، اطالع دقیقی ندارند، به چه روشی 
باید این کار را انجام دهند که نیازمند اطالع رسانی و اگاهی بخشی 
توسط بانک مرکزی دارد.رییس کنفدراسیون صادرات عنوان کرد: 
دولت سامانه نیما را به درستی معرفی نکرده است و خیلی ها اطالعاتی 
در خصوص نحوه عملکرد سامانه ندارند.او گفت: اکنون ثبت سفارش 
قفل است و با مراجعه به وزارت صنعت، معدن و تجارت مشاهده 
می کنید که چه صف طویلی وجود دارد و واردکنندگان سرگردان در 
بازار منتظر ثبت سفارش هستند و واردات بدون ثبت سفارش امکان پذیر 
نیست.الهوتی دلیل عمده عدم تقاضا در سامانه نیما و خارج از سامانه 
نیما تشریح کرد و گفت: واردکننده هیچ ثبت سفارشی ندارند که بتواند 
ارز خود را تامین کند. باید وزارت صنعت، معدن و تجارت روش ثبت 
سفارش را به روش گذشته و روال عادی بازگرداند و واردکنندگان 
بتوانند برای کاالهایی که اجازه واردات دارند با سهولت ثبت سفارش 
انجام دهند واردکنندگان باید بتوانند حتی با ارز آزاد ثبت سفارش انجام 
دهند. کاالهایی که خارج از لیست ۲5 قلم کاالی شامل ارز ۴۲۰۰ 
تومان هستند، دیگر نیاز به شرکت در میز کارشناسی و بررسی ندارند.   
که  شرایطی  در  که  است  معتقد  صادرات  کنفدراسیون  رییس 
واردکنندگان استقبالی از بازار ارز ثانویه نمی کنند، صادرکننده ای که 
ارز خود را عرضه می کند و متقاضی ندارد، دچار ضرر می شود. ضمن 
اینکه اگر این فرایند تسهیل و اجرایی شود، قطعا می تواند با عرضه 
بیشتر ارز توسط صادرکنندگان بزرگ نرخ ارز نیز تعدیل شود.الهوتی 
تاکید کرد: دولت اجازه دهد نرخ ارز توافقی تعیین شود و از دستوری 
اعالم کردن آن پرهیز کنند. این فعال اقتصادی بر این باور است که 
هدف اصلی بازار ثانویه حذف رانت از بازار ارز بود و همین اتفاق 
هم افتاده است. ولی من معتقدم لیست ۲5 قلم کاال باید کوتاه تر شود 
و ایجاد فساد در آن کمتر شود.الهوتی سه راهکار پیشنهادی خود را به 
این ترتیب اعالم کرد که باید ثبت سفارش روان شود، ارز پتروشیمی ها 
در نیما عرضه شود و نرخ صرافی ها متناسب با سامانه نیما باشد؛ حتی 

اگر دولت مجبور باشد اسکناس تزریق کند..
با  گفت وگو  در  نیز  واردات  فدراسیون  رییس  احتشام زاد،  فرهاد 
خبرگزاری خبرآنالین معتقد است که چندین دلیل باعث عدم استقبال 
واردکنندگان از بازار ارز ثانویه است.احتشام زاد با بیان ۴ دلیل برای 
کاهش تقاضای واردکنندگان برای خرید ارز از سامانه نیما گفت: 
نوسانات بازار، افزایش قیمت تمام شده که منجر به عدم توانایی 
مشتریان در خرید و در نتیجه کاهش تقاضا می شود، عدم تمایل 
فروشندگان خارجی برای فروش کاالها و طوالنی شدن فرایند خرید 
و واردات کاالها به واسطه راه های غیرمستقیم هزینه تمام شده را باال 
می برد. رفتارهای عادی رفتار مجرمانه انگاشته می شود باعث کاهش 
تقاضا برای واردات و کاهش تقاضا برای ارز است.این فعال اقتصادی 
متذکر شد: ممکن است در وهله اول این کاهش تقاضا از نظر دولت 
اتفاق خوبی به نظر برسد، ولی در بلندمدت این چرخه به صورت 
سلسله وار تولید را هدف قرار می دهد و این چرخ دنده ها به آرامی 
حرکت می کنند.رییس فدراسیون واردات با ارزیابی شرایط بازار ارز 
گفت: التهاباتی که در این 6 ماه به بازار ارز وارد شد، نه تنها باعث 
خرج شدن منابع ارزی کشور شد و عدم ثبات روانی و پرده دری جای 
پرده داری از بنگاه ها، این نگرانی را برای فعاالن اقتصادی به وجود 
آورده است.وی افزود: به واسطه آیین نامه ها و مصوباتی که روز به 
روز از طریق نهادهای ذی ربط منتشر می شود و بعضا در تضاد با هم 
هستند، خیلی از واردکنندگان یا تولیدکنندگان در سردرگمی به سر 
می برند.احتشام زاد توضیح داد: اگر واردکنندگان کاالی خود را گران 
بفروشد با تعزیرات روبه رو می شود و به واسطه تسریع ارزشی به روز 
کند و نرخ ارز و کاال را گران تر بفروشد، با این مشکل مواجه می شود 
که کاالیی را با قیمت قطعی به فروش می رساند، ولی مجبور به تسویه 
با قیمت باالتری است و طبیعتا در مراحل بعدی باید پاسخگو باشد.وی 
افزود: اگر این کار را نکند و با ارزی که آورده و پیش فروش کرده است 
فروش قطعی انجام شده به مشتری تحویل دهد با نهادهای نظارتی و 

امنیتی مواجه خواهد شد.
Albrz.payam@gmail.com

تمدید یک ماهه نرخ سود سپرده های بازه 
۲ تا ۱۱ شهریور ۱۳۹۶

سپرده  قراردادهای  کرد:  اعالم  مرکزی  بانک   
سرمایه گذاری که در فاصله زمانی ۲ تا 11 شهریور 1۳96 
افتتاح شده، در صورت در خواست سپرده گذاران به 
مدت یک ماه قابل تمدید است. به گزارش زمان به نقل 
ازبانک مرکزی، در شهریورماه سال گذشته سیاست های 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در خصوص نرخ 
سود سپرده های بانکی طبق بخشنامه شماره 17۳79۳/96 
مورخ 5 شهریور1۳96 به شبکه بانکی کشور ابالغ شد.با 
توجه به نزدیک شدن به سر رسید قراردادهای سپرده 
گذاری منعقده در بازه زمانی ۲ الی11 شهریور 1۳96 
در شبکه بانکی کشور و همچنین امعان نظر به تدابیر و 
برنامه های جدید بانک مرکزی که با هدف ایجاد ثبات 
در بازارهای مختلف از طریق بعضی سیاست های موثر 
و کارآمد پولی و ارزی مورد نظر است، اعالم می دارد 
بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، بنا به درخواست 
سپرده گذاران خود می توانند قراردادهای سپرده گذاری 
که در بازه زمانی یاد شده منعقد شده اند را به مدت یک 

ماه با همان شرایط قرارداد اولیه تمدید کنند.

صدور ضمانت نامه برای ۸۰ میلیارد تومان 
طرح اشتغال روستایی

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، با اشاره 
به صدور ضمانت نامه بانکی برای ۸۰ میلیارد تومان طرح 
اشتغال روستایی و عشایری، از ایجاد سیستم اعتبارسنجی 
برای بازرسی طرح های اشتغال خبرداد. به گزارش زمان 
به نقل ازمهر، مهدی حسین نژاد درباره با اشاره به میزان 
ضمانت نامه های صادر شده برای متقاضیان دریافت 
تسهیالت اشتغال روستایی و عشایری اظهار داشت: 
تسهیالت  دریافت  برای  متعددی  طرح های  تاکنون 
اشتغال روستایی و عشایری به ارزش ۲5۰ میلیارد تومان، 
در صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون به تصویب 
رسیده است و در حال حاضر، برای ۸۰ میلیارد تومان 
از طرح های اشتغالزایی ضمانت نامه صادر شده که برای 
دریافت تسهیالت خود به بانک عامل معرفی می شوند.
وی با بیان اینکه سایر طرح های مصوب نیز، در مرحله 
صدور ضمانت نامه قرار دارند، گفت: به زودی ضمانت 
نامه کل طرح های مصوب صادر می شود.مدیرعامل 
صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، ادامه داد: در 
زمینه صدور ضمانت نامه تسهیالت اشتغال روستایی 
و عشایری، تسهیلی صورت گرفته؛ به این ترتیب که 
برای کل این ۲5۰ میلیارد تومان، فقط با سفته و معرفی 
ضامن از سوی متقاضی، نسبت به صدور ضمانت نامه 

اقدام می شود.

 واگذاری ۲۵۰ میلیارد تومانی
 ۲۰ شرکت در ۱۲ شهریورماه

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی از واگذاری 
۲5۰ میلیارد تومانی ۲۰ شرکت دولتی در روز 1۲ شهریور 
ماه سال جاری خبر داد.  به گزارش زمان به نقل ازمهر، 
جعفر سبحانی در خصوص واگذاری های جدید اظهار 
کرد: دوازدهم شهریور ماه سال جاری قرار است ۲۰ بنگاه 
و شرکت به بخش خصوصی واگذار شود.مشاور رئیس 
کل سازمان خصوصی سازی افزود: این بنگاه ها شامل ۳ 
جایگاه سوخت، ۴ ساختمان اداری، 6 انبار، ۴ سیلو و ۳ 
زمین است.وی ادامه داد: مبلغ ۲5۰ میلیارد تومان به عنوان 
قیمت پایه برای مجموع این واگذاری ها در نظر گرفته 
شده است.سبحانی گفت: اینکه در جلسه واگذاری مبلغ 

تغییر کند یا خیر، مشخص نیست.

نگاه روزخبر

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: همه دریافت کنندگان ارز در 
بانک و نیز دریافت کنندگان ارز به نرخ رسمی مکلف شدند برای 

واردات کاال وثیقه و تضمین کافی تامین کنند.
به گزارش زمان به نقل ازوزارت صنعت، معدن و تجارت، محمد 
شریعتمداری گفت: همه دریافت کنندگان ارز در بانک و نیز دریافت 
کنندگان ارز به نرخ رسمی مکلف شدند برای واردات کاال وثیقه و 
تضمین کافی تامین کنند. بر این اساس چناچه واردکننده از واردات 

کاالیی که تامین ارز شده، سرباز زند، ضمن توقیف وثیقه و تضمین 
مالی، به اتهام قاچاق ارز در محاکم تعزیرات تحت پیگرد و مجازات 
قرار خواهد گرفت.وی درباره میزان ارز تامین شده برای مواد اولیه و 
کاالهای اساسی نیز توضیح داد: کل ارز تامین شده برای واردات مواد 
اولیه و نیز واردات کاالهای اساسی، دارو وتجهیزات پزشکی از اول 
سال جاری تا پایان بیست و هفتم مردادماه کمتر از 1۰ میلیارد دالر 
بوده است.وزیر صنعت، معدن و تجارت، در بخش دیگر سخنانش 

آنها تخصیص  به  ارز  که  کاالهایی  واردات  قانونی  درباره موعد 
یافته نیز گفت: براساس قوانین ومقررات آمره کشور، واردکنندگان 
باالتر از 6  تجهیزات و ماشین آالت طبق قرارداد خرید، عموماً 
ماه برای ورود و ترخیص کاال از گمرک فرصت دارند.همچنین 
واردکنندگان سایر کاالها قباًل تا 6 ماه و براساس مصوبه جدید 
دولت، سه ماه برای ورود کاال به کشور و دو ماه برای خروج کاال 
از گمرکات یعنی در مجموع پنج ماه برای ورود کاالی مورد تعهد و 
ترخیص آن فرصت دارند.شریعتمداری در ادامه درباره تکلیف والزام 
واردکنندگان به واردات کاال نیز تاکید کرد: همه دریافت کنندگان ارز 
و نیز دریافت کنندگان ارز رسمی ، مکلف به سپردن تعهد واردات 
کاال به کشور هستند و در صورت تخلف از این مقررات، بانکهای 
عامل و گمرکات مکلف به ضبط وثایق و تضامین و شکایت از انها 
در محاکم تعزیرات به اتهام قاچاق ارز هستند.او همچنین درباره 
نحوه پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز از سوی واردکنندگان هم گفت: 
در این رابطه مقرر شده است تا 6 ماه به واردکنندگان برای تسویه 
فرصت داده شود و در مقابل ضمانت نامه مجوز ترخیص کاالی 
آنها صادر شود.وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در بخش 
دیگر سخنانش درباره بورس کاال و عرضه محصوالت فوالدی و 
نیز دیگر انواع عرضه توضیح داد: محصوالت فوالی و انواع دیگر 
کاالهای عرضه شده در بورس بر اساس دالر رسمی انجام خواهد 
شد و خریداران موظف خواهند شد حداقل 75 درصد محصوالت 
بعدی را در بورس و با همان دالر رسمی عرضه کنند.شریعتمداری 
تاکید کرد: به رئیس بورس کاال گفته بودیم اسامی خریداران را اعالم 
کند تا شائبه حضور دالالن در رسانه ها پایان پذیرد. اما تعلل بورس 

کاال در این مورد تعجب برانگیز است.

وزیر صنعت اعالم کرد: تعلل بورس کاال دراعالم خریداران

تکلیف جدیدبرای دریافت کنندگان ارز

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

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

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1397
بنا به دستور ماده 1۲ قانون ثبت و به استناد ماده 59 آئیین نامه اشخاص 
که در سه ماهه چهارم سال 1۳97 واقع در قطعه یک ایالم و نه چوار و 

درخواست ثبت نمودند به شرح ذیل آگهی می شود:
1-آقای هوشنگ اخالقی فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین پالک 
۸۲۴/۴ اصلی واقع در ایالم – چهار راه عبدالهی خیابان شهید رمضان 

محمدی.
۲- آقای رضا حسین اقبالی فرزند نقدی بیگ ششدانگ یکبابخانه پالک 

11۲5/۴۸ اصلی واقع در ایالم – بلوار فارابی کوچه فارابی یک
۳- آقای مظفر رشید نژاد فرزند پیره ششدانگ یکبابخانه پالک 11۲6/۴۴۳ 

اصلی واقع در ایالم – بلوار مدرس کوچه شهید کریم زارعی.
۴- خانم فاطمه پرویشی فرزند مرادعلی ششدانگ یک قطعه زمین پالک 

11۲7/۳7۴ اصلی واقع در ایالم – خیابان بالل حبشی
5- آقای علی محمد یعقوبی فرزند شاه ولی ششدانگ یکبابخانه پالک 

11۴۴/۳۲9 اصلی واقع در ایالم – چالیمار خیابان میالد 5
6-آقای اسماعیل بستام فرزند خسرو نسبت به مقدار 5 سهم از ۲1 سهم 
ایالم-  در  واقع  اصلی  پالک 1۲15/7۴1  یکبابخانه  از ششدانگ  مشاع 

چالیمار پشت جایگاه گاز حسینی.
7- آقای نبی اله قریشی زاد فرزند عبدالحسین نسبت به مقدار 5 سهم از 
۲1 سهم مشاع از ششدانگ یکبابخانه پالک 1۲15/7۴۲ اصلی واقع در 

ایالم- چالیمار -خیابان ایثار کوچه بهشت.
۸- آقای محمد هادی اسدی فرزند عزیزبگ نسبت به مقدار 5 سهم از 
۲1 سهم مشاع از ششدانگ یکبابخانه پالک 1۲15/7۴۳ اصلی واقع در 

ایالم- میدان میالد پشت مجتمع مسکونی میالد.
9- خانم طیبه لطفی کار فرزند علی ششدانگ یک قطعه زمین پالک 
1۲5۰/۸۳ اصلی واقع در ایالم- بلوار شهید بهشتی باالتر از تانکر سازی 

درخشنده.
1۰- خانم طیبه لطفی کار فرزند علی ششدانگ یک قطعه زمین پالک 
1۲5۰/۸۴ اصلی واقع در ایالم- بلوار شهید بهشتی باالتر از تانکر سازی 

درخشنده.
11- آقای عارف لطفی کار فرزند علی ششدانگ یک قطعه زمین پالک 
1۲5۰/۸5 اصلی واقع در ایالم- بلوار شهید بهشتی باالتر از تانکر سازی 

درخشنده.
1۲- خانم فریده لطفی کار فرزند علی ششدانگ یک قطعه زمین پالک 
1۲5۰/۸6 اصلی واقع در ایالم- بلوار شهید بهشتی باالتر از تانکر سازی 

درخشنده.
1۳- خانم زینب لطفی کار فرزند علی ششدانگ یک قطعه زمین پالک 
1۲5۰/۸7 اصلی واقع در ایالم- بلوار شهید بهشتی باالتر از تانکر سازی 

درخشنده.
1۴- آقای محمد صادق لطفی کار فرزند جعفر ششدانگ یک قطعه زمین 
پالک 1۲5۰/۸۸ اصلی واقع در ایالم- بلوار شهید بهشتی باالتر از تانکر 

سازی درخشنده.

15- آقای محمد رضا حیاتی فرزند سعداله ششدانگ یک قطعه زمین 
پالک 1۲5۰/۸9 اصلی واقع در ایالم- بلوار شهید بهشتی باالتر از تانکر 

سازی درخشنده.
16- آقای چراغعلی لطفی کار فرزند علیداد ششدانگ یک قطعه زمین 
پالک 1۲5۰/9۰ اصلی واقع در ایالم- بلوار شهید بهشتی باالتر از تانکر 

سازی درخشنده.
17- آقای چراغعلی لطفی کار فرزند علیداد ششدانگ یک قطعه زمین 
پالک 1۲5۰/91 اصلی واقع در ایالم- بلوار شهید بهشتی باالتر از تانکر 

سازی درخشنده.
1۸- آقای عبدالعلی لطفی کار فرزند علیداد ششدانگ یک قطعه زمین 
پالک 1۲5۰/9۲ اصلی واقع در ایالم- بلوار شهید بهشتی باالتر از تانکر 

سازی درخشنده.
19- آقای یاسر صادقی احمد وندی فرزند همه سعید ششدانگ یک قطعه 
زمین پالک 1۲5۰/9۳ اصلی واقع در ایالم- بلوار شهید بهشتی باالتر از 

تانکر سازی درخشنده.
۲۰- آقای فرشاد لطفی کار فرزند گنجعلی ششدانگ یک قطعه زمین پالک 
1۲5۰/95 اصلی واقع در ایالم- بلوار شهید بهشتی باالتر از تانکر سازی 

درخشنده.
۲1- آقای فرشاد لطفی کار فرزند گنجعلی ششدانگ یک قطعه زمین پالک 
1۲5۰/96 اصلی واقع در ایالم- بلوار شهید بهشتی باالتر از تانکر سازی 

درخشنده.
۲۲- خانم معصومه پاکزاد فرزند نجف ششدانگ یک قطعه زمین پالک 
1۲5۰/97 اصلی واقع در ایالم- بلوار شهید بهشتی باالتر از تانکر سازی 

درخشنده.
۲۳- آقای نوربخش محمدی فرزند حیدر ششدانگ یک قطعه زمین پالک 
1۲5۰/9۸ اصلی واقع در ایالم- بلوار شهید بهشتی باالتر از تانکر سازی 

درخشنده.
۲۴- آقای عبدالمهدی رسولی فرزند صید عباس نسبت به مقدار ۳۰7 سهم 
از 1176 سهم ششدانگ یکبابخانه ساختمان پالک 1۲5۴/579 اصلی واقع 

در ایالم- خیابان شهروند – کوچه نسیم.
۲5- آقای علی شکری فرزند ستار نسبت به مقدار ۳۰7 سهم از 1176 سهم 
ششدانگ یکباب ساختمان پالک 1۲5۴/5۸۸ اصلی واقع در ایالم- بلوار 

خرم رودی روبروی مجتمع دانگاه علوم پزشکی.
۲6- آقای صید نظر پور حسن فرزند صید مراد نسبت به دو دانگ مشاع و 
اقای اکبر پورحسن فرزند صید مرداد نسبت به دو دانگ مشاع و خانم نظیره 
پور حسن فرزند صید مراد نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
پالک 1۲66/1۴۸ اصلی واقع در خیابان شهید محمد نادری- کوچه کمیل

۲7-آقای جمال پور حسن فرزند صید مراد نسبت به سه دانگ مشاع و 
اقای جلیل پورحسن فرزند صید مرداد نسبت به سه دانگ مشاع جمعا 
ششدانگ یک قطعه زمین پالک 1۲66/1۴9 اصلی واقع در خیابان شهید 

نادری- کوچه کمیل
۲۸- آقای محمد حسین قربانی فرزند کامران ششدانگ یکبابخانه پالک 
1۲57/۲6۳ اصلی واقع در ایالم خیابان شهروند پشت نهالستان شهرداری.

۲9-آقای سعید مهدی زاده فرزند علی حیدر نسبت به مقدار 1۴ سهم از 
۳۰ سهم ششدانگ یکبابخانه پالک 1۲۸7/۳۸۸ اصلی واقع در ایالم – بلوار 

خرم رودی خیابان شهید چمران.
۳۰- آقای رحیم بادپا فرزند ابراهیم نسبت به مقدار 1۴ سهم از ۳۰ سهم 

ششدانگ یکبابخانه پالک ۳91-1۲۸7 اصلی واقع در ایالم- محله نام دنان 
خیابان شهید کرم پور.

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

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

۳۳- آقای جلیل آزادی پور فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین پالک 
1۴۰5/۲/۲9۴ اصلی واقع در ایالم – نوروز آباد خیابان شهدای رضا پسند.

۳۴- آقای حمید رضا حبیبی فرزند عسگر ششدانگ یک قطعه زمین پالک 
1۴۲1/1۴ اصلی در ایالم- میدان نبوت خیابان شهدای چالسرا.

۳5- آقای عزت اله آقایی فرزند قنبربیگ نسبت به مقدار سه دانگ مشاع از 
ششدانگ و آقایان جالل و مهراب نوری نژاد هرکدام نسبت به دو سهم از 

1۴ سهم و خانم ها سهیال و فرزانه و طاهر نوری نژاد.
فرزندان علی پاشا هرکدام نسبت به یک سهم از 1۴ سهم ششدانگ یک 

قطعه زمین پالک 1۴6۴/۳9 اصلی واقع در ایالم – کانون کارآموزی.
۳6- خانم سلطنت ناصری فرزند نیاز ششدانگ یکبابخانه پالک 1۴65/16۸ 
اصلی واقع در ایالم- انتهای خیابان فنی و حرفه ای روبروی آپارتمانها سپاه.
۳7- آقای مختار مهرجو فرزند علی نسبت به مقدار ۴۴1 سهم مشاع از66۰ 
سهم مشاع ششدانگ یکبابخانه پالک 1۴7۰/۲1 اصلی واقع در ایالم – بلوار 

شهدای چالسرا- پایین تر از ساختمان شرکت نفت.
۳۸- خانم صغری اله مرادی فرزند مهر علی نسبت به مقدار ۴۴1 سهم 
مشاع از66۰ سهم مشاع از ششدانگ یکبابخانه پالک 1۴7۰/۲۲ اصلی واقع 

در ایالم – میدان نبوت کوچه جنب شایسته بار
۳9- آقای مجید محمدزاده فرزند علی جان نسبت به مقدار ۲ سهم مشاع 
از6 سهم ششدانگ یکبابخانه پالک 1۴7۴/69 اصلی واقع در ایالم – میدان 

امام حسین- بلوار نبوت- کوچه عقیل.
۴۰- آقای محمدرضا شکر خانی فرزند محمد نسبت به مقدار سه سهم 
مشاع از 6 سهم ششدانگ یکبابخانه پالک 1۴75/۴۳ اصلی واقع در ایالم 

– محله پیج اشوری کوچه ثاراله.
۴1- آقای علیرضا مرادی فرزند آقاجان ششدانگ یک قطعه زمین پالک 
1۴7۸/1۴ اصلی واقع در ایالم کمربندی میدان نبوت به طرف میدان امام 

حسین- محله پیچ اشوری.
۴۲- آقای مسعود مرادی فرزند آقاجان ششدانگ یکبابخانه پالک 1۴7۸/15 
اصلی واقع در ایالم کمربندی میدان نبوت به طرف میدان امام حسین )محله 

پیچ اشوری( 
اله حیدری فرزند عبدالنور ششدانگ یکبابخانه پالک  ۴۳- آقای روح 
همیاری  پشت  امام-  بلوار جنوبی   – ایالم  در  واقع  اصلی   15۰۰/176

شهرداری.
پالک  یکبابخانه  ششدانگ  احمد  فرزند  خدادادی  عبداله  آقای   -۴۴

15۴6/۲99 اصلی واقع در ایالم- بانبرز پشت تیرچه بلوک پارسا.
۴5- آقای علی هادی زاده فرزند محمدعلی ششدانگ یکبابخانه پالک 

1656/1۴9 اصلی واقع در ایالم- بلوار عدالت کوچه عدل 7
۴6- آقای الوان حشمتی زاده فرزند علی نسبت به مقدار 1۴ سهم مشاع 
از 77 سهم مشاع از ششدانگ یکبابخانه پالک 1671/۴۲6 اصلی واقع در 

ایالم – خیابان فتح المبین کوچه شهید عباس جمشیدی پور.
۴7- آقای رمضان لطفی فرزند بارانی نسبت به مقدار 1۴ سهم مشاع از 
77 سهم مشاع از ششدانگ یکبابخانه پالک 1671/۴۲7 اصلی واقع در 

ایالم – خیابان انقالب خاتمیه کوچه شهید کاظمی.
۴۸- آقای قاسم لطفی فرزند بارانی نسبت به مقدار 1۴ سهم مشاع از 

77 سهم مشاع از ششدانگ یکبابخانه پالک 1671/۴۲۸ اصلی واقع در 
ایالم – خیابان خاتمیه کوچه شهید کاظمی.

۴9- آقای مولود جعفری زاده فرزند حسن نسبت به مقدار 1۴ سهم مشاع 
از 77 سهم مشاع از ششدانگ یکبابخانه 1671/۴۲9 اصلی واقع در ایالم – 

خیابان 7 تیر کوچه شهید کمری.
5۰- آقای مرتضی امیرخانی دهباالنی فرزند پرویز نسبت به مقدار ۴9 سهم 
مشاع از 6۰ سهم از ششدانگ یکباب ساختمان پالک 167۸/9۴ اصلی 
واقع در ایالم- خیابان آزاد دهگردی- خیابان شهید احمد امیرخانی کوچه 

رخسار.
51- آقای معارف نوری فرزند مراد ششدانگ یکبابخانه پالک 16۸۳/69 

اصلی واقع در ایالم – خیابان فتح المبین کوچه شهید نقدیان.
5۲- خانم سحر شهبازی نیا فرزند علی ششدانگ یکبابخانه پالک 1۸۳۳/9 
اصلی واقع در ایالم- خیابان جمهوری اسالمی- انتهای خیابان زراعتی 

بدر 9.
قطعه 9 چوار

5۳- آقایان صید تقی باقالنی فرزند محمد و اسد باقالنی فرزند آقا محمد و 
نادر باقالنی فرزند پنج شنبه هر کدام نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی پالک ۲/۲۴5/۲۲9۸ اصلی واقع در ایالم – بان 

گنجاب جنب دانشگاه ایالم.
5۴- آقای حمزه باسره فرزند میر ولی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 

پالک ۲/۲۴5/۲۲99 اصلی واقع در ایالم- بان گنجاب.
55- آقای حمزه باسره فرزند میرولی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 

پالک ۲/۲۴5/۲۳۰۰ اصلی واقع در ایالم- جاده دانشگاه جنب اداره برق.
56. آقای علی مراد یوسفی فرزند احمد ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 

پالک ۲/۲۴5/۲۳۰1 اصلی در ایالم – جاده دانشگاه بان گنجاب.
57- آقای حمیدرضا قربانی فرزند شیر ولی ششدانگ یک قطعه زمین 
مسکونی پالک ۴/۲9/۸۰6 اصلی واقع در چوار- خیابان دکتر حسابی 

کوچه فجر.
5۸- آقای علی هاشم بیگی فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین پالک 

۴/۲9/۸۰7 اصلی واقع در چوار- خیابان دکتر حسابی کوچه ۸ متری.
59- خانم زینت رستمی فرزند کسعلی ششدانگ یکباب ساختمان پالک 

5/۲۸/1۳16 اصلی واقع در چوار – بلوار حضرت امام.
قطعه ۳ بدره

6۰- آقای جمعه عزیزی فرزند علی محمد نسبت به مقدار ۲ سهم از 6 
سهم ششدانگ یکباب ساختمان )مرغداری( پالک ۴۳/6۲/1۰71 اصلی 

واقع در ایالم – بخش سیوان جعفرآباد.
لذا مطابق ماده 16 و 17 قانون ثبت و ماده ۸6 آئیین نامه اجرائی هر کس 
نسبت به امالک مورد آگهی اعتراض دارد اعتراض خود را از تاریخ نشر 
اولین آگهی به مدت 9۰ روز به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم- 
تسلیم و رسید دریافت دارد چنانچه اشخاص دیگری نسبت به امالک فوق 
در محاکم صالحه اقامه دعوی نموده اند گواهی الزم را اخذ و به این اداره 

ارائه نمائید در غیر اینصورت حق آنان ساقط خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/5/1 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/6/1

رئییس ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم – همایون صفری

آگهی حصر وراثت
 آقای محمدشریف مرادی دارای کد ملی 59697۸65۸6 به شرح دادخواست به کالسه 
97۰۲۴7 از این دادگاه درخواستگواهی حصر وراثت نموده  وچنین توضیح داده که 
شادروان محمدرحیم مرادی به شناسنامه 5969۸95۳1-۸ درتاریخ1۸ /1۳97/5 اقامتگاه 

دائمی خودبدرود زندگی گفته، ورثه آن مرحوم منحصراست به :
1-محمدعلی مرادی کدملی 5-۳۸۳۸7۳۴۳۳  تاریخ تولد 1۳1۰  نسبت برادر متوفی

۲-محمدشریف مرادی  کدملی 59697۸65۸6  تاریخ تولد  1۳۲۰ نسبت برادر متوفی
۳-آهو پورمرادی شماره کدملی 596997۰۸۰7  تاریخ تولد  1۳۲5  نسبت خواهرمتوفی
۴-طوبی امینی دهرش  کدملی  5969۸9۴7۲9  تاریخ تولد  1۳16  نسبت همسر 

متوفی
 اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا 
هر کسی اعتراض دارد و یاوصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یکماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد.
رئیس شعبه  اول شورای حل اختالف  شهرستان روانسر-امین محمدی

خرم آباد- رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز کشور با اشاره 
به تمرکز بر سازمان یافتگی قاچاق کاال و ارز، گفت: در این زمینه 11 

هزار میلیارد تومان تشکیل پرونده داشته ایم.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سردار علی مویدی ظهر سه شنبه در 
نشست با خبرنگاران در سخنانی با بیان اینکه رسانه ها در راستای 
تنویر افکار عمومی، شفاف سازی و آگاه سازی مردم نقش برجسته 
ای دارند، اظهار داشت: رسانه ها هم به مردم اطالع رسانی و آگاهی 
بخشی می کنند و هم مدیران و دولت و حاکمیت را از ناحیه مردم 
مطالبه گری می کنند و به چالش می کشانند.وی در ادامه با اشاره به 
بحث قاچاق کاال و ارز، عنوان کرد: این امر در منطقه، یک پدیده 
خاص کشور ما است و اگر بخواهیم بحث قاچاق را در منطقه به 
عنوان یک دغدغه قرار بدهیم، ایران از کشورهایی بوده که متاسفانه 
با »ابر چالشی« به نام قاچاق مواجه است.رئیس ستاد مرکزی مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز کشور با اشاره به عوامل قاچاق کاال و ارز، بیان 
داشت: بخشی از این عوامل داخلی و بخش اعظمی از آن برون مرزی 
و خارج از اراده ما است.سردار مویدی با تاکید بر اینکه ایران کشوری 
مستقل بوده و به خیلی از کشورهایی که استکبار جهانی محسوب می 
شوند وابستگی، همفکری و همراهی نخواهیم داشت، گفت: در این 
راستا، طبیعی بوده که آنها نیز دشمنی می کنند و به هر عمل و فعلی 
که ذهن و اندیشه مدیران و حاکمیت ما را مشغول کند متوسل می 
شوند.وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه اگر امروز دشمن احساس 
کند در حوزه قاچاق می تواند به کشور آسیب وارد کند به طور حتم 
این اقدام را انجام می دهد، افزود: یک روز دشمن داعش را ایجاد می 
کند، یک روز منافقین را علم می کند، یک روز جنگ تحمیلی را علم 

می کند، اینها سلسله جنگ هایی بوده که دشمن برای ما تعریف کرده 
است و ما هم یکی پس از دیگری توانسته ایم از این گردنه ها خوب 
عبور کنیم و به طور قطع از گردنه سخت و دشوار قاچاق نیز با همت 
مردم، هدایت های مقام معظم رهبری و تدابیر خوب دولت عبور 
خواهیم کرد. رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز کشور 
با اشاره به اینکه بخشی از این موضوع داخلی است و اقتصاد ما به 
عنوان اقتصادی مستحکم و استخوان دار که بتواند زیربناهای توسعه 
یافتگی را دنبال کند، طراحی نشده بود، گفت: همچنین دشمن نیز 
فرصت نداد که به این موارد به خوبی بپردازیم.سردار مویدی با تاکید 
بر اینکه قاچاق در کشور ما، بحث سود، منفعت و سوداگری عده ای 
است که سال های سال در کشور به این اعمال زشت خود پرداخته 
اند و طبیعی است که منتظر هر فرصتی هستند تا از آن نهایت استفاده 
را ببرند، تصریح کرد: شرایط اقتصادی کشور باعث شد که ما متوجه 
شویم که از چه نواحی آسیب می بینیم.وی با بیان اینکه شرایط پس از 
برجام و خارج شدن آمریکا از برجام پیام هایی برای ما داشت و متوجه 
شدیم که آسیب ها از چه نواحی است، که یکی از آنها بحث قاچاق 
است، گفت: در چهار تا پنج ماه گذشته پیام های زیادی را گرفته ایم 
که ای کاش در چند دهه گذشته این پیام ها را جدی می گرفتیم و به 
آنها توجه می کردیم و این در حالیست که مقام معظم رهبری بارها 
به این موضوعات ورود پیدا کردند و تاکید داشتند، اما دولت های 
گذشته متاسفانه کمتر آنها را مورد اولویت قرار می دادند. رئیس ستاد 
مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز کشور با اشاره به اینکه در عرصه 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز در چهار دهه گذشته با رویکرد مقابله ای 
برخورد کرده ایم و کمتر رویکرد پیشگیرانه، زیربنایی و ایجابی داشته 

ایم بیان داشت: اگر اقدامات پیشگیرانه نباشد، هزینه ها در حوزه مقابله 
افزایش پیدا می کند.وی با اشاره به اینکه طی امسال کار تعیین تکلیف 
اموالی که به مدت چهار سال در انبارها نگهداری می شد را انجام 
دادیم، گفت: همچنین آئین نامه »کوله بری« را امسال تصویب کردیم. 
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز کشور با بیان اینکه خال 
قوانین دست و پا گیر برای اثبات قاچاق بودن کاال در مرزها را برطرف 
کرده ایم، بیان داشت: امسال شعب تجدید نظر در تعزیرات حکومتی 
و قوه قضائیه را افزایش دادیم.سردار مویدی با تاکید بر اینکه طی سه 
تا چهار سال گذشته، هزار و 11۰ شعبه ویژه مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز در قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی تشکیل دادیم، بیان داشت: سه 
تا چهار سال پیش اطاله رسیدگی به پرونده ها حدود شش ماه بود و 
امروز این عدد در قوه قضائیه 75 روز و در تعزیرات حکومتی 61 
روز است.وی با اشاره به تمرکز بر سازمان یافتگی قاچاق کاال و ارز، 
تصریح کرد: بیش از ۲۲۲ پرونده را در دو تا سه سال گذشته از سوی 
وزارت اطالعات و نیروی انتظامی تشکیل شده است که بیش از 11 
هزار میلیارد ارزش این پرونده ها بوده است و بیش از هزار میلیارد از 

این جرائم به خزانه دولت واریز شده است.

تشکیل ۱۱ هزار میلیارد پرونده قاچاق سازمان یافته

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حقوق نجومی یکی از مدیران 
پتروشیمی زیر مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و نحوه 

انتصاب مجدد وی در شرکت دیگری در کمیسیون بررسی می شود.
 به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون 

اقتصادی مجلسگفت: تحقیق و تفحص از چهار زیر مجموعه وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی به زودی آغاز می شود.نماینده مردم کرمان 
ادامه داد: تحقیق و تفحص از صندوق  در مجلس شورای اسالمی 
بازنشستگی کشوری نهایی شده، محورهای تحقیق و تفحص از سازمان 
تامین اجتماعی هم نهایی شده است. تحقیق و تفحص از صندوق 
بازنشستگی کشوری در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی در حال 
تدوین است اما اطالعات آن ناقص است، قرار بود دیروز در مورد 
تحقیق و تفحص از صندوق بازنشستگی در کمیسیون رای گیری شود 
که چون در اواخر جلسه کمیسیون از حد نصاب خارج شد رای گیری 
انجام نشد.این نماینده مجلس افزود: گزارش ها در مورد سازمان تامین 
اجتماعی هم آماده است و متن تحقیق و تفحص آن باید نوشته شود، 

آن هم بر اساس زمانبدی به زودی در کمیسیون اقتصادی مطرح و بعد 
از تصویب کارهای آن انجام می شود. احتماال تحقیق و تفحص از 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک ماه دیگر آغاز می شود.وی 
گفت: تحقیق و تفحص از صندوق بازنشستگی فوالد و بیمه عشایر و 
روستاییان نیز در دستور کار هستند، اما در حال حاضر  اولویت ما برای 
تحقیق و تفحص سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی 
است.پور ابراهیمی در واکنش به انتشار حقوق نجومی یکی از مدیران 
پتروشیمی زیر مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: این 
موضوع و همچنین نحوه انتصاب مجدد ایشان در شرکت دیگری بعد از 
افشای فیش حقوق نجومی اش در پستی جدید در کمیسیون اقتصادی 

مجلس بررسی و نتیجه را به مردم اعالم می کنیم.

بررسی پرونده نجومی بگیران 
 پتروشیمی ها
 در کمیسیون اقتصادی



آغاز ها را باید جشن گرفت ، چرا که شیره 
جهان ، در بالندگی و زایندگیست.

حکیم ارد بزرگ

سخن حکیمانه

حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست 
 باده پیش آر که اسباب جهان این همه نیست

از دل و جان شرف صحبت جانان غرض است 
 غرض این است وگرنه دل و جان این همه نیست

امروز با حافظ

»کتاب دزد« نوشته مارکوس 
زوساک به چاپ سوم رسید

رمان  مهر،  گزارش  به 
مارکوس  نوشته  »کتاب دزد« 
مرضیه  ترجمه  با  زوساک 
توسط  تازگی  به  خسروی 
نشر نگاه به چاپ سوم رسیده 

است.
این کتاب چهل و پنجمین عنوان از مجموعه 
»چشم و چراغ« است که این ناشر چاپ می کند 
و سال گذشته چاپ دومش راهی بازار نشر شد.
داستان این رمان درباره دختربچه ای به نام لیزل 
یک  فرزندخوانده  عنوان  به  که  است  ممینگر 
مونیخ  از  خارج  در  آلمانی  معمولی  خانواده 
انتخاب می شود. او مادری کمونیست داشته که 
به خاطر وضعیت بد زندگی او را به یک خانواده 
می سپارد. پدرخوانده لیزل کم کم خواندن را به 
او یاد می دهد و این بچه هم که نمی تواند مقابل 
کتاب ها مقاومت کند، به ناچار دست به دزدی 
کتاب می زند. اتفاقات این رمان، مربوط به سال 

19۳9 و شروع جنگ جهانی دوم است.
خانواده ای که لیزل را پذیرفته در ادامه یک جوان 
یهودی را در زیرزمین خود مخفی می کنند و به 
دردسر می افتند. طرفداران رایش سوم و هیتلر به 
دنبال یهودی ها هستند و کتاب هایی را که دوست 

نمی دارند در مراسم بزرگی می سوزانند.
از رمان »کتاب دزد« در سال ۲۰1۳ فیلمی سینمایی 
به کارگردانی برایان برسیوال و بازی بازیگرانی 

چون جفری راش و امیلی واتسون ساخته شد.
چاپ سوم ترجمه این رمان با 575 صفحه و 

قیمت 55 هزار تومان عرضه شده است.

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

طرح و ایده های منتخب بخش مسابقه تئاتر خیابانی 
اعالم شد

 با ارزیابی و انتخاب فریبا دلیری، فرزاد لباسی 
و مرتضی اسدی مرام ۲9 متن و طرح و ایده 
برای حضور در مرحله انتخاب اجرای بخش 
مسابقه تئاتر خیابانی به جشنواره تئاتر کودک 

معرفی شدند.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی بیست 
و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و 
تئاتر  مسابقه  بخش  انتخاب  هیات   ، نوجوان 
خیابانی با حضور فریبا دلیری، فرزاد لباسی و 

مرتضی اسدی مرام پس از ارزیابی 1۴۳ متن ، طرح و ایده متقاضی حضور در 
جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان ، ۲9 اثر را برای حضور در 

مرحله بعد معرفی کردند.
۲9 اثر منتخب این بخش به شرح زیر اعالم شده اند:

»اسباب جنگی« نوشته و کارگردانی محمد رضا آگاه از سنقر،« انجمن صلح ملل« 
نوشته و کارگردانی شیما شادمانی از همدان، »آلوده نکنیم« نوشته و کارگردانی 
فرامرز غالمیان از آبادان،« آلیس در سرزمین عجایب« نوشته سارا ذوالفقاری و 
حمید رضا ارجمندی با کارگردانی سارا ذوالفقاری از ایالم، »بازی در بازی« 
نوشته مسعود براهیمی با کارگردانی دالرام ترکی و مسعود براهیمی از تهران ، 
»به صرف چاقی« نوشته و کارگردانی حبیب اله ناصری از میناب، »پرنس« نوشته 
و کارگردانی حدیث صیفوری از سنقر، »جادوی گل سرخ« نوشته و کارگردانی 
پژمان شاهوردیاز بروجرد، »جنگ کور« نوشته و کارگردانی وحید خسرویاز 
کرمانشاه، »خلیج فارس« نوشته هومن روح تافی با کارگردانی میثم سلیمی فرد 
از کرمانشاه، »دادگاه عروق« نوشته و کارگردانی حیدررضایی ایالم، »دختر گل 
فروش« نوشته حسین فدایی حسین – هادی شمس با کارگردانی فرشید روشنی 
و هادی شمس از همدان، »درباره یک توپ« نوشته و کارگردانی موسی هدایتی 
از سنندج، »دوباره« نوشته و کارگردانی مرجان مهر منش از همدان، »دیو نامه« 
نوشته و کارگردانی رضا فقیهی از همدان ، »روژان از نژاد شهریار کوچولو« با 
کارگردانی علی عمرانی از ورامین، »زنان مریخی ، مردان ونوسی« نوشته و 
کارگردانی سعید شاه محمدی از ایالم، »زنگ تفریح زندگی« نوشته و کارگردانی 
مهدی حبیبی ازتهران، »سس« نوشته و کارگردانی مهدی صالحیار از تبریز، 
»غفلت« نوشته سعید باغبانی با کارگردانی مهدی شادمانی از همدان، »کتاب 
قدیمی پدر بزرگ« نوشته و کارگردانی نرگس خاک کار از تهران، »گوجی و 
ووجی« نوشته و کارگردانی حمید رضا رضایی مجد از همدان، »لی لی« نوشته  
زهرا صدری با کارگردانی روزبه رئوفی از رشت، »مهاجران سفید« نوشته و 
کارگردانی مجید قدیمی از همدان، »واتر« نوشته و کارگردانی محمد رضا بابا 
خانیان از همدان ، »وارش« نوشته محمد جعفری با کارگردانی مریم مهدی پور 
از کیانشهر، »هر کسی یه طوری می ره سر کار« نوشته و کارگردانی حمیدرضا 
کاظمی از همدان ، »یاغیش« نوشته و کارگردانی محمد یوسفی زاده از مرند و 

نمایش »یه خال سر بنیشیم« نوشته و کارگردانی محسن پور نظری از رودسر
آثار منتخب تا 1۰ مهرماه فرصت دارند لوح فشرده اجرای نمایش خود را برای 
مرحله ارزیابی اجرا به دبیرخانه تحویل دهند. به تشخیص شورای انتخاب در 

نهایت ۸ اثر به جشنواره راه پیدا خواهند کرد.
بیست و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان با دبیری مریم 

کاظمی در استان همدان برگزار می شود.

شب عارف و شیدا در تاالر وحدت

به  ایران  ملی  ارکستر  کنسرت  ترین  تازه 
بیست  شهبازیان  فریدون  هنری  مدیریت 
و نهم مرداد میزبان عالقه مندان موسیقی 
ایرانی با اجرای آثاری از عارف قزوینی و 

شیدا به رهبری اسماعیل واثقی بود.
به گزارش مهر، تازه ترین کنسرت ارکستر 
ملی ایران دوشنبه شب بیست و نهم مرداد 
شهبازیان،  فریدون  هنری  مدیریت  با 

تاالر  در  تفتی  امیرمحمد  خوانندگی  و  واثقی  اسماعیل  مهمان  رهبری 
وحدت تهران برگزار شد. در این کنسرت که با استقبال نسبی مخاطبان 
روبه رو شده بود، گروه قطعات منتخب و تازه تنظیم شده ای از شیدا و 

عارف قزوینی را برای عالقه مندان اجرا کردند.
»شیوه نوشین لبان« با شعری از فروغی بسطامی و آهنگسازی شیدا، »کیه 
کیه در میزنه« با شعر و آهنگ شیدا، »چهار مضراب برای دو سنتور و 
ارکستر« به آهنگسازی اسماعیل واثقی و تک نوازی سنتورعلی عابدین 
و کاوان کریمی، »قرار و اختیار دل« با شعر و موسیقی عارف قزوینی و 
»زلف شکن شکن« با آهنگ و شعر شیدا آثاری بودند که در بخش اول 
کنسرت برای مخاطبان ارائه شد.در بخش دوم برنامه که بعد از دقایقی 
استراحت روی صحنه رفت، اعضای ارکستر ملی قطعات »فانتزی برای 
و ارکستر« به آهنگسازی اسماعیل واثقی و تک نوازی تار صبا طبخی، 
از سعدی  با شعری  »تمنای دل«  آهنگ شیدا،  با شعر و  مهتاب«  »شب 
و آهنگسازی شیدا، »بت چین« با شعر و آهنگ شیدا و »ماتم سرو« با 
شعر و آهنگ عارف قزوینی را اجرا کردند. این در حالی است که تنظیم 
تمامی قطعات برای ارکستر بر عهده اسماعیل واثقی بود.اسماعیل واثقی 
از جمله هنرمندانی است که پس از طی مراحل ابتدایی آموزش موسیقی 
در ایران برای ادامه تحصیالت به اتریش سفر کرده و مدرک آهنگسازی 
گفته خودش طی  به  او  است.   کرده  دریافت  وین  آکادمی  از  را  خود 
دنیا  در  از ۲ هزار و ۸۰۰ کنسرت  بیش  اتریش  در  اقامت خود  دوران 
با ساز سنتور وتمبک ودیگر سازهای کوبه ای برگزار کرده است. این 
هنرمند در چندین کنسرت با یویوما به عنوان سولیست همراه با ارکستر 
ناسیونال فرانسه و کنسرت های جاده ابریشم حضور داشته است. آخرین 
اثر واثقی قطعه موزیکالی روی منظومه »ویس و رامین« سروده فخرالدین 
اسعد گرگانی است که در سال ۲۰15 در تاالر »کنسرت هاوس« وین 

اجرا شد.

خبر

رئیس  و  جمهوری  رئیس  معاون 
صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان 
دستی و گردشگری گفت: افزایش 
بی رویه قیمت بلیت هواپیما برای 
مناسب  کشور  گردشگری  صنعت 

نیست.
نشست  در  مونسان   اصغر  علی 
و  گردشگری  فعاالن  با  صمیمی 
افزود:  فارس  استان  دستی  صنایع 
رئیس جمهوری روز سه شنبه در 
و  معدن  صنعت،  وزیر  به  ابالغی 
تجارت دستور الزم برای حل این 

مشکل را صادر کرده است. 
مرکزی  ستاد  رئیس  این،  از  پیش 
سه  روز  سفر  خدمات  هماهنگی 
شنبه تأکید کرد: کار گروه ویژه برای 
بررسی قیمت بلیت هواپیما تشکیل 
گفت:  خدایی  محب  محمد  شود. 
بررسی  برای  ویژه  کارگروه  باید 
با  هواپیما  بلیت  قیمت  موضوع 
حضور تعزیرات، سازمان هواپیمایی 
سازمان  کشور،  وزارت  کشوری، 
میراث فرهنگی  و سازمان  راهداری 
تشکیل شود تا این موضوع حل و 

فصل شود.
بخش  در  جمهوری  رئیس  معاون 
در  گفت:  خود  سخنان  از  دیگری 
حال حاضر کشور در شرایط ویژه 
ای به سر می برد که بسیاری آن را به 

جنگ اقتصادی تعبیر می کنند. 
شرایط  در  طبیعتا  افزود:  مونسان 
دشوار کنونی همه فعاالن اقتصادی 
می  مواجه  هایی  سختی  با  کشور 
شوند که باید با همکاری و تالش 
تاریخی  این گردنه سخت  از  همه 

عبور کنیم. 
فرهنگی،  میراث  سازمان  رئیس 
صنایع دستی و گردشگری ادامه داد: 
حاصل سالها تالش و مذاکره، تفاهم 

نامه ای با گروه 1+5 شد که آمریکایی 
ها آن را برهم زدند و مشکالتی را 

برای کشور ایجاد کردند. 
مونسان اضافه کرد: در این شرایط 
به دلیل بدعهدی طرف های مقابل، 
حاضر  ایران  اسالمی  جمهوری 
و  نیست  آنها  با  مجدد  مذاکره  به 
باید همه با مقاومت مقابل خواسته 
گردنه  این  از  را  کشور  دشمنان، 

سخت به سالمت عبور دهیم. 
معاون رئیس جمهوری اظهار داشت: 
در این شرایط صنعت گردشگری، 
فشار کمتری نسبت به دیگر بخش 
های اقتصادی کشور متحمل شده و 
این مساله مسئولیت فعاالن این حوزه 
را بیشتر می کند چرا که الزم است 
کمک کنند تا کشور از این شرایط 

اقتصاد عبور کند. 
وی با بیان اینکه افزایش نرخ دالر 
نسبت به ریال فرصت ورود بیشتر 
گردشگر خارجی به کشور را فراهم 
کرده است، گفت: باید از این فرصت 
حداکثر استفاده بعمل آید تا اقتصاد 

ایران از شرایط فعلی عبور کند. 
بیان مشکالت  به  اشاره  با  مونسان 

حوزه  فعاالن  سوی  از  مالیاتی 
نشست  این  در  فارس  گردشگری 
گفت: مشکل مالیات و درخواست 
جانب  از  ها  مالیات  کاهش  برای 
همه فعاالن اقتصادی وجود دارد اما 
باید توجه داشت که منابع درآمدی 
درآمد  و  داشته  کاهش  نیز  دولت 
اصلی دولت از فروش نفت و مالیات 
حاصل می شود.  وی ادامه داد: البته 
از مسئوالن مالیاتی استان فارس نیز 
درخواست دارم که فشارهای اضافی 
استان  این  گردشگری  فعالین  به 
نیاورند و در شرایط کنونی آنها را 

بیشتر درک و حمایت کنند. 
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری همچنین درباره 
پیگیری مطالبات بخش خصوصی 
تامین  زمینه  در  فارس  گردشگری 
افزوده  ارزش  مالیات  و  اجتماعی 
قول پیگیری داد و در ادامه بیان کرد: 
ندارند  حق  دولتی  بخشهای  اینکه 
واحدهای اقامتی، گردشگری و تور 
دستور  اساس  بر  کنند  اندازی  راه 
ممنوع  جمهور  رئیس  اول  معاون 
اعالم شده که من نیز قطعا اجرای 

این دستور را پیگیری خواهم کرد. 
وی وضعیت تولید در حوزه صنایع 
و  کرد  توصیف  خوب  را  دستی 
دالر  میلیون   ۲۸1 پارسال  گفت: 
صنایع دستی از مبادی گمرکی کشور 
و ۲5۰ میلیون دالر نیز به صورت 
همچنین  و  شده  صادر  چمدانی 
صنایع  محصوالت  داخلی  فروش 
دستی افزون بر هزار و ۴۰۰ میلیارد 

تومان در این مدت بوده است. 
فروش  اینکه  به  اشاره  با  مونسان 
صنایع دستی در دو ماهه اول امسال 
بیان  است،  داشته  رشد  درصد   16
بندی و  بسته  افزایش کیفیت  کرد: 
برند سازی در حوزه صنایع دستی 
جدید  بازارهای  ایجاد  همچنین  و 
فروش از اولویتهای کاری این بخش 

است. 
صنایع  فروش  ممنوعیت  به  وی 
های  سایت  در  ایرانی  غیر  دستی 
اظهار  و  کرد  اشاره  کشور  تاریخی 
داشت: جلسات متعددی با فعالین 
حوزه مسکن برگزار شده تا آنها را 
ترغیب به استفاده از صنایع دستی 

ایرانی در معماری داخلی کنیم. 

فرهنگی،  میراث  سازمان  رئیس 
بر  گردشگری  و  دستی  صنایع 
در  حوزه  این  فعاالن  از  حمایت 
نمایشگاه های خارجی و داخلی و 
های  هزینه  از  زیادی  بخش  تامین 
این کار توسط دولت تاکید کرد و 
گفت: تخفیفات برای این کار از وزیر 
صنعت، معدن و تجارت گرفته شده 
ضمن اینکه تخفیف 5۰ درصدی نیز 
برای شرکت فعالین زن سرپرست 
خانوار در این نمایشگاه ها در نظر 

گرفته شده است. 
میلیارد   6۸۰ رقم  به  اشاره  با  وی 
میراث  سازمان  بودجه  تومانی 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
با  بودجه  این  گفت:   97 سال  در 
توجه به گستردگی این حوزه بسیار 
محدود و اندک است و نیاز است که 
نمایندگان مجلس در این خصوص 
کمک کرده و در بودجه امسال ما را 
یاری کنند چون بخش گردشگری 
می تواند موتور محرک اقتصاد کشور 
باشد.  مونسان با اعالم خبر رشد ۳۸ 
درصدی ورود گردشگران خارجی 
امسال،گفت:  اول  ماهه  چهار  در 
حضور گردشگر خارجی در ایران با 
توجه به نوسانات ارزی بسیار ارزانتر 
شده که باید از این موقعیت استفاده 

شود. 
های  درخواست  به  پاسخ  در  وی 
فعاالن گردشگری فارس همچنین 
تالش  گذشته،  یکسال  در  گفت: 
در  دولت  هیات  مصوبه  تا  کردیم 
اراضی  واگذاری  قانون  راستنای 
این  خوشبختانه  که  شود  محقق 
امر اکنون انجام شد و مجتمع های 
عوارض  پرداخت  از  گردشگری 
معاف  گردشگری  کاربری  تغییر 

شدند. 

کاریکاتور

کارگردانی  به  »سوزن«  کوتاه  فیلم  زمان،  پیام  گزارش  به 
یوسف جعفری و تهیه کنندگی حسین دارابی به تازگی 

جلوی دوربین رفته است.
قصه این فیلم در دهه شصت می گذرد و یک کمدی-درام 
کودک و نوجوان محسوب می شود. یوسف جعفری پیش 
از این کارگردانی آثار کوتاه داستانی و مستندی همچون 
»خاطرات رضاخانی«، »رویای گل ها«، »ایماژ«، »پیدایش«، 
»رقص شعله«، »اینجا پایان جاده نیست«، »میزبانی« و ... را 

برعهده داشته است.
فیلمبرداری »سوزن« طی 1۲ روز در روستای رکین در شهر 
کوچک خنجین از شهرستان فراهان استان مرکزی انجام شد 

و هم اکنون مراحل پس تولید خود را سپری می کند.
باشد.  می  »کات«  هنری  گروه  فیلم محصول جدید  این 
»کات« ۲ سال پیش توسط »باشگاه فیلم سوره« برای حمایت 
از فیلمسازان جوان در عرصه تولید فیلم های کوتاه و نیمه 
بلند تشکیل شد. در خالصه داستان »سوزن« آمده است: 
گروهی جهادی برای انجام خدمات بهداشت و درمان و 
فعالیت های فرهنگی وارد روستایی دورافتاده می شوند که 
ظاهرا کودکی ندارد؛ اما نشانه هایی از حضور بچه ها در 
جای جای آن دیده می شود. اعضای گروه برای حل این 

معما دست به کار می شوند... .
پارمیدا نیازی، مبین سپاس زاده، رضا عیسی آبادی، علی 
اصغر نوری، یاسین پورعزیزی، حسن غیاث آبادی و رضا 

بهرامی ترکیب بازیگران این فیلم را تشکیل می دهند.
عوامل فیلم کوتاه »سوزن« عبارتند از؛ تهیه کننده: حسین 
دارابی، کارگردان: یوسف جعفری، نویسنده: منا شکری، 
مدیر تصویربرداری: عباس شیرمحمدی، صدابردار: امین 
اردانی، طراح چهره پردازی: ثمره برازنده، طراح صحنه و 
لباس: علی اسماعیلی، مجری طرح: یوسف جعفری، تهیه 

شده در گروه هنری »کات«.

»سوزن« جلوی دوربین 
رفت

زنگ بیدارباش برای آمریاک باوران

افزایش بی رویه قیمت بلیت هواپیما به نفع گردشگری نیست

فیلمبرداری »مردی بدون سایه« تازه ترین ساخته علیرضا 
رئیسیان در تهران به پایان رسید.

 فیلم سینمایی »مردی بدون سایه« که همکاری مشترکی با 
سینمای اسپانیا است در بیش از 1۰ لوکیشن در این کشور 
جمله  از  الخزیرا  و  ماربیا  ماالگا،  و  رفت  دوربین  مقابل 
شهرهایی بودند که صحنه های آخرین قسمت از سه گانه 

عاشقانه رئیسیان در آنها تصویربرداری شد.
پس از پایان سکانس های اسپانیا، فیلمبرداری در ایران و در 

۲5 لوکیشن مختلف در تهران و حومه پیگیری شد.
در این میان بیماری ناگهانی علیرضا رئیسیان و عمل و 
بستری شدن او، تاخیر کوتاهی در روند تولید ایجاد کرد 
که بالفاصله پس از مرخص شدن این فیلمساز از بیمارستان 

تصویربرداری از سر گرفته شد.
تم »مردی بدون سایه« در مورد بحران عاطفی آدم ها و روابط 
عاشقانه و زناشویی و نقش فضاهای مجازی در زندگی 

امروز است.
 فهرست بازیگران »مردی بدون سایه« بدین شرح است: 
لیال حاتمی، علی مصفا، فرهاد اصالنی، امیر آقایی، گوهر 
خیراندیش، نادر فالح، به آفرید غفاریان، سیامک اطلسی، 
نسیم ادبی، سیمون سیمونیان، پانته آ سیروس، آزاده اسماعیل 
خانی، شهرام جمشیدی، احسان شیخی، عاطفه للهی و با 
معرفی حسام نورانی و هنرمند خردسال آویسا سجادی؛ با 

حضور بازیگران اسپانیایی: النا مارتینز و رافائل چاوز مادرا.

 فیلمبرداری »مردی بدون 
سایه« در تهران به پایان رسید

تولد  سالگرد  مناسبت  به  پیامی  در  دولت آبادی  محمود 
حسین علیزاده نوشت: اگر حسین علیزاده »هست« نشده 

بود، چیزی کم می بود در این روزگار.
حسین  تولد  مناسبت  به  که  یادداشتی  در  نویسنده  این 
در  و  نوشته   - نوازنده  و  آهنگساز  هنرمند   - علیزاده 
اختیار ایسنا گذاشته، آورده است: »برخی زادروزها خیر 
و فرخنده اند، از آن میان زادروز هنرمند موسیقی، حسین 
علیزاده که اگر »هست« نشده بود، چیزی کم می بود در این 
رزوگار که می گذرانیم ما. مصداق سخن من درباره حسین 
علیزاده آثاری  است که او آفریده و همچنان در تکاپوی 
آفریدن است. امتیاز حسین علیزاده آن است که با ساختن 
به ما  امید و نی نوا  آثاری چون حصار و سواران دشت 
گفت زنده جوشی زندگی اجتماعی با چه میزان و اندازه ای 
می تواند اثربخش بر خالقیت هنری باشد، همچنین گفت 
چه ظرفیت و قابلیت هایی در موسیقی می توان کشف و 
ارایه کرد بسیار دور و دورتر از نغمه - نواهای خمود و 
دلگیر که موسیقی به اصطالح ملی و عماًل  »مجلسی« ما 
را مغلوب کرده است. پس با سرافرازی زادروز حسین 
علیزاده را فرخنده باد می فرستم و آرزومند بهترین ها برای 
وی هستم.محمود دولت آبادی-تهران، پایانه مردادماه 1۳97 
نوازندگان  و  آهنگ سازان  از  علیزاده  خورشیدی«حسین 
صاحب سبک تار و سه تار، متولد اول شهریورماه سال 

1۳۳۰ است.

 پیام دولت آبادی برای 
تولد حسین علیزاده

کارگردانی  به  »التاری«  سینمایی  فیلم  اینترنتی  فروش 
اینترنتی  محمدحسین مهدویان آغاز شد.  به تازگی فروش 
فیلم سینمایی »التاری« به کارگردانی محمدحسین مهدویان، 
به  و  مهدویان  محمدحسین  و  امینی  ابراهیم  نویسندگی 
تهیه کنندگی سیدمحمود رضوی که محصول سال 1۳96 است، 
آغاز شده است. در خالصه داستان این فیلم آمده است: »امیرعلی 
و نوشین ۲ جوان بیست و یکی دو ساله قصد ازدواج با یکدیگر 
را دارند. خانواده ها چندان موافق نیستند. آنها صبر پیشه کرده اند 

تا به مرور زمان رضایت خانواده هایشان را جلب کنند. آن ۲ 
رویایی مشترک دارند؛ برنده شدن در التاری و دریافت گرین 

کارت آمریکا.«
محمدحسین  کارگردان:  از  عبارتند  »التاری«  سازنده  عوامل 
مهدویان، بازیگران: ساعد سهیلی، حمید فرخ نژاد، هادی حجازی 
فر، نادر سلیمانی، مهدی زمین پرداز، علیرضا استادی، جواد 
عزتی، زیبا کرمعلی، نویسندگان: ابراهیم امینی، محمدحسین 
حسین  تدوین:  بهروز،  هادی  فیلمبرداری:  مدیر  مهدویان، 

جمشیدی گوهری، سجاد پهلوان زاده، آهنگساز: حبیب خدایی 
فر. »التاری« محصول موسسه سینمایی سیمای مهر است.

آغاز فروش اینترنتی »التاری«   

مراسم نمایش خصوصی »داش آکل« برگزار شد

فیلم سینمایی »داش آکل« با حضور بازیگران، 
عوامل و تعدادی از اهالی هنر در پردیس باغ 
کتاب در یک نمایش خصوصی به نمایش درآمد.
خصوصی  نمایش  مراسم  رسیده،  گزارش  به 
فیلم سینمایی »داش آکل« ساخته محمد عرب 
پردیس  میزبانی  به  گذشته  شب  )گرگانی( 
سینمایی باغ کتاب و با حضور عوامل و بازیگران 
فیلم برگزار شد.  محمد عرب در ابتدای این 
مراسم و قبل از آغاز نمایش فیلم با حضور روی 
سن ضمن تشکر از مهمانان حاضر در این مراسم 
درباره ساخت این فیلم گفت: »»داش آکل« قرار 
راه  این  در  و  پیش ساخته شود  بود سه سال 
سختی های بسیاری را پشت سر گذاشتیم. برخی 
موافق ساخت این فیلم نبودند و به همین خاطر 
مشکالت بسیاری را پیش رویمان ایجاد کردند. با 
این حال خوشحالم که فیلم سرانجام ساخته شد 

و امشب قرار است برای اولین بار همراه با شما 
به تماشای آن بنشینیم«

وی افزود: »انتخاب عنوان فیلم به این دلیل انجام 
شد زیرا شخصیت اصلی داستان »داش آکل« نام 
دارد. این نکته را نیز باید بگویم که این فیلم هیچ 
ارتباطی با ساخته استاد مسعود کیمیایی ندارد و 
از شما هم می خواهم که به هیچ وجه این دو 
فیلم را با یکدیگر مقایسه نکنید. در همه جای 
دنیا مرسوم است که فیلمسازان از یک داستان 
معروف و با برداشتی آزاد فیلم مورد عالقه خود 
را می سازند. من هم فیلم خودم را ساخته ام و به 
هیچ وجه قصد نداشته ام که بخواهم با این فیلم 

ارزش فیلم دیگری را پایین بیاورم«.
پس از پایان صحبت های کارگردان این فیلم، از 
بازیگران و عوامل »داش آکل« تقدیر صورت 

گرفت.

»ترامپ« فقط به چیزبرگر فکر می کند

بازیگر سرشناس آمریکایی به صراحت گفت 
هرگز حاضر نیست نقش ترامپ را بازی کند 
چون او اصال شخصیتی ندارد که کسی بخواهد 
به آن بپردازد. به گزارش  از هالیوود ریپوپتر، 
شخصیت های  نقش  همیشه  شنون  مایکل 
اما یک نقش  بازی کرده  را  متفاوت و جالب 
هست که قسم می خورد هرگز بازی نخواهد 
کرد: دونالد ترامپ. در مصاحبه ای جدید، ستاره 
فیلم »فارنهایت ۴51« در پاسخ به پرسشی مبنی 
بر اینکه نقش ترامپ را بازی خواهد کرد یا خیر، 
گفت: نه. چون او به هیچ وجه معنی ریاضت 
ریاضتی  هم  خودش  و  نمی فهمد  را  ذهنی 
نمی کشد. حسابی به او خوش می گذرد و اصال 
کارهای  تمام  در ضمن  کند.  کار  نیست  الزم 
سختی را که خیلی ها مجبور شدند انجام دهند تا 
بتوانند رییس جمهور ایاالت متحده شوند، او فقط 

رد کرده است.
نمی داند چه  این مرد حتی  اضافه کرد:  شنون 
چیزهایی در قانون اساسی هست. هیچ درکی 
از تاریخ یا سیاست یا قانون یا هر چیز دیگری 
ندارد. فقط چشمانش را بسته و دارد در تاریکی 
دارت پَرت می کند. او در پاسخ به اینکه آیا هیچ 
گونه همدردی ای با رییس جمهور دارد پوزخند 
زد و در ارتباط با اینکه فکر می کند چه فکری 
شب ها به ذهن ترامپ خطور می کند گفت که 
به هیچ وجه باور ندارد ترامپ بتواند تفکرات 
عمیقی داشته باشد و فقط به نیازهای اساسی 
در  بازیگر  این  می کند.  فکر  چیزبرگر  و  خود 
پاسخ به درخواست مصاحبه کننده مبنی بر اینکه 
با حامیان ترامپ صحبت کند، گفت: به هیچ وجه 
نمی توان با کسی که فکر می کند ترامپ دارد کار 

خوبی می کند،  مکالمه برقرار کرد. 

هوای حوا
*محمد علی بهمنی

دل من یه روز به دریا زد و رفت
 پشت پا به رسم دنیا زد و رفت
پاشنه ی کفش فرار و  ور کشید
  آستین همت و باال زد و رفت
یه دفه بچه شد و تنگ غروب

  سنگ توی شیشه ی فردا زد و رفت
حیوونی تازگی آدم شده بود

 به سرش هوای حوا زد و رفت
زنده ها خیلی براش کهنه بودن

 خودش و تو مرده ها جا زد و رفت
هوای تازه دلش می خواست ولی

   آخرش توی غبارا زد و رفت
دنبال کلید خوشبختی می گشت

  خودشم قفلی رو قفال زد و رفت

یک جرعه شعر

آیین نکوداشت بزرگان سینمای 
ایران ۲ شهریور برگزار می شود

نکوداشت  آیین 
بزرگان سینمای ایران 
دوم  شب  جمعه 
برگزار  ماه  شهریور 

می شود.
به گزارش پیام زمان، 
نکوداشت  آیین 
بزرگان سینمای ایران جمعه شب دوم شهریور 
ماه ساعت ۲۰ در تاالر ایوان شمس برگزار می 

شود.
این مراسم قرار بود پیش از این یکشنبه شب 
به  سینما  خانه  که  شود  برگزار  ماه  مرداد   ۲۸
برای  کشور  سینمایی  جامعه  سوگواری  دلیل 
درگذشت عزت اهلل انتظامی و سید ضیاء الدین 

دری برگزاری این مراسم را به تاخیر انداخت.
در این مراسم آیین نکوداشت داریوش اسدزاده، 
سید  و  تهامی  ابوالحسن  مهرجویی،  داریوش 

مهدی شجاعی برگزار می شود.

خبر


