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سرمقاله

ضرورِت بیان واگویه های مثبت 
در عصر حاضر

نگاه روز

طراحی مدل جدید برای 
ساماندهی مصرف سوخت

کالم  نفوذ  قدرت 
پنهانی که هر شخص 
طول  در  خود  با 
موضوعی  دارد،  روز 
از  بسیاری  که  است 
آن  بر  روانشناسان 

تفاسیر  تعاریف و  اشاره و درخصوص آن 
متعددی ذکر کرده اند که به زبان صریح 
در تعبیر آن، اینگونه آمده است: »قدرت 
نفوذ کالم شما برای خودتان، هفده مرتبه از 
قدرت کالم دیگران نسبت به شما قوی تر 
است«.در دانشگاه MIT آمریکا مطالعاتی 
انجام شده که طی آن متوجه شدند، اگر 
شما به خودتان فقط یک بار بگویید: »فالن 
کار را نمیتوانم انجام دهم« باید یک نفر 
دیگر هفده مرتبه به شما بگوید که »شما 
میتوانید آن کار را انجام دهید« تا اثر همان 
یک دفعه را خنثی کند! این آهسته با خود 
صحبت کردن را که روانشناسان، »واگویه« 

می نامند...

2 الهام آمرکاشی

روحانی: آمریکایی ها هر چه تیر در ترکش داشتند رها کردند

هدف اصلی تحریم ها، تاثیر روانی علیه ملت ایران

انتخابات کنگره تغییری 
در رفتار آمریکا 

با ایران ایجاد نمی کند

بخشنامه جدید ارزی 
برای صادرات

 در راه است

به گزارش زمان  ، رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه به زودی تمهیدات نحوه بازگشت ارز صادرات به چرخه اقتصاد کشور را اعالم خواهیم کرد، تاکید کرد: 
صادرات ریالی به مثابه خروج سرمایه از کشور است.عبدالناصر همتی در همایش استانداران سراسر کشور با تاکید بر رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر اهمیت 
درونزایی و برونگرایی دراقتصاد مقاومتی گفت: ما تهدید تحریم ها را به فرصت پیشبرد امور کشور تبدیل خواهیم کرد.رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به وجود ١٦ 
استان مرزی در کشور، افزایش صادرات به ١۵ کشور همسایه را به شرط رعایت مواردی شاه کلید توسعه اقتصاد کشور در شرایط فعلی خواند و ایجاد هماهنگی بین 
بانک مرکزی و وزارتخانه های کشور، صمت و جهاد کشاورزی را برای مدیریت صادرات در استان های مرزی ضروری دانست.وی با  بیان اینکه صادرات وقتی برای 
کشور مفید است که موجب ورود ارز یا کاال به کشور شود، صادرات ریالی را به مثابه خروج سرمایه از کشور دانست و برنامه های بانک مرکزی برای جلوگیری از 
این امر و کمک به صادرکنندگان برای ورود ارز حاصل از صادراتشان به چرخه اقتصادی کشور را تشریح وتاکید کرد بزودی تمهیداتی را که برای نحوه برگشت ارز 

صادرکنندگان به چرخه اقتصاد درنظر گرفته شده اعالم می کنیم.

6

7

 دولت اولین بسته حمایت غذایی را در ماه آبان پرداخت می کند

ظریف: آمریکا به دنبال نظامی کردن اقتصاد و دالر است
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وزیر امور خارجه گفت: سیاست خارجی ایران ارتباطی با مسائل داخلی 
آمریکا ندارد و من هم احساس نمی کنم که نتیجه انتخابات کنگره آمریکا 

تغییر چندانی در رفتار آنها نسبت به ایران ایجاد کند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان 
دیروز در گفتگوی زنده با رادیو تهران در خصوص آخرین وضعیت برجام 
و اعمال تحریم های آمریکا علیه ایران اظهارداشت: من احساسم این است 
که آمریکا در دنیا منزوی شده، در مورد برخی از سیاست ها ممکن است 
میان اروپا و آمریکا اتفاق نظر وجود نداشته باشد که این مسئله را هم 
پنهان نکردند. اما آنچه مشخص است در مورد برجام قطعاً اختالف نظر 
دارند و به نظر نمی رسد که نقش پلیس خوب و بد را بازی می کنند.

وی گفت: قدرت اقتصادی آمریکا در جهان قدرت قابل توجهی است و لذا 
مقابله با این قدرت به خصوص در شرایطی که در دنیا، این شرکت های 
اقتصادی هستند که برای اقتصاد کشورها تصمیم گیری می کنند کاری 
است دشوار. اروپایی ها به لحاظ سیاسی در برابر بزرگترین متحد خود 
ایستاده اند و ما انزوای آمریکا را کامالً درک می کنیم و شاهد هستیم و 
متعاقب آن عصبانیت مقامات آمریکایی را هم از این انزوا شاهدیم.وزیر امور 
خارجه با بیان اینکه این یک واقعیت است که  اروپایی ها تاکنون نتوانسته 
اند به تعهدات خود عمل کنند، اظهارداشت: رفتار آمریکا، رفتاری خالف 
اصول بین الملل به حساب می آید و این نوع رفتار را اگر بخواهیم میزان 
این مطلب بگیریم که آیا قواعد و ساختارهای بین المللی درست است یا 
خیر، به این نتیجه می رسیم که تمام قواعد بین المللی اشتباه است چرا 
که آمریکا تمام آنها را نقض می کند.ظریف افزود: شما ببینید امروز آمریکا 
از یونسکو خارج شده است، از کنوانسیون بین المللی پاریس خارج شده 
است، از نفتا خارج شده است و اینها هیچ یک دلیل نمی شود که این 
تعهدات و کنوانسیون ها بد بوده اند. بلکه نشان از این می دهد که آمریکا 
دولتی یاغی است که بر اساس منطق زور حرکت می کند. اما باید این 
را هم لحاظ کنیم که اگر از زور بیش از حد استفاده شود، نتیجه عکس 
خواهد داد.وی ادامه داد: استفاده بیش از حد آمریکا از قدرت اقتصادی و 
نظامی خود باعث شده است که دنیا به این فکر بیفتد که نباید بیشتر از 

این زندانی و گروگان سیاست های آمریکا باشد.
وزیر امور خارجه در پاسخ به این سوال که اگر در زمان مذاکرات هسته ای 
می دانستید که آمریکا از برجام خارج خواهد شد، آیا باز هم به مذاکرات 
ادامه می دادید یا خیر، بیان داشت: بله، حتماً این کار را انجام می دادیم. 
به این دلیل که من اعتقاد دارم امروز برجام چهره ایران و آمریکا را در 
دنیا مشخص کرده است. قطعنامه های فصل هفتم شورای امنیت را از 
دوش ایران برداشته است، اجماع جهانی علیه ایران را شکسته است و 
تصویری که از ایران به عنوان یک تهدید امنیتی در جهان ساخته شده 
بود را منهدم کرد.ظریف گفت: شما تصویر کنید که امروز که دولت آقای 
ترامپ بر سر کار است، ما برجام را نداشتیم و اگر امروز آقای ترامپ در 
شرایطی مسئولیت سیاست خارجی آمریکا را بر عهده داشت که تمام 
قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران پا برجا بود، اجماع جهانی علیه 
ایران وجود داشت، روسیه، چین و اروپا، آمریکا را همراهی می کردند، 
در آن شرایط شما ببینید چه وضعیتی برای ایران قابل تصور بود.وی بیان 
داشت: اینکه ایران توانسته کاری را انجام دهد که رئیس جمهور آمریکا 
ادعا کند بزرگترین کاله بر سر آنها رفته، به خاطر این است که برجام 
طوری تنظیم شده است که طراحی چند دهه ای آمریکا علیه ایران در 
فضا بین المللی را از بین ببرد اما متاسفانه برخی از دوستان ما به این مهم 
توجه نمی کنند و فکر می کنند برجام صرفاً معاهده ای اقتصادی بود.وزیر 
امور خارجه اظهارکرد: اینها واقعیاتی است که در برجام و پس از آن اتفاق 

افتاده است و من یقین دارم اگر آن زمان هم می دانستم که دولتی مثل 
آقای ترامپ بر سر کار خواهد آمد، باز هم مذاکرات برجام را ادامه می 
دادم.ظریف در پاسخ به این سوال که آیا تغییر رویکردی نسبت به رفتار 
آمریکا در قبال ایران پس از مشخص شدن ترکیب جدید کنگره آن کشور 
اتفاق خواهد افتاد یا خیر؟ خاطرنشان کرد: حتماً اتفاقات جدیدی خواهد 
افتاد اما ما هیچ وقت سیاست خودمان را بر اساس مسائل داخلی آمریکا 
تنظیم نکرده ایم. در گذشته هم ما شرایط متفاوتی را تجربه کرده ایم و 
اینطور نبوده است که دولت های دموکرات آمریکا به ایران تمایل داشته 
باشند و جمهوری خواهان آن کشور به ایران متمایل نباشند.وی ادامه داد: 
سیاست خارجی ایران ارتباطی با مسائل داخلی آمریکا ندارد و من هم 
احساس نمی کنم که نتیجه انتخابات کنگره آمریکا تغییر چندانی در رفتار 
آنها نسبت به ایران ایجاد کند. اما حتماً آقای ترامپ با مشکالتی در مجلس 
نمایندگان آن کشور مواجه خواهد شد و من نه به عنوان وزیر خارجه بلکه 
به عنوان یک دانشجوی روابط بین الملل که سال ها است وضعیت داخلی 
آمریکا را دنبال می کنم می توانم بگویم که در شرایطی که کنگره آمریکا 
برخی اختیارات آن کشور را بر عهده دارد، دولت آمریکا در برخی مسائل 
داخلی خود با مشکل مواجه خواهد شد. اما اینکه بگوئیم آیا این تغییر 
موجب افزایش و یا کاهش تنش و تخاصم آمریکا نسبت به ایران خواهد 
شد یا نه، این بستگی به عملکرد ما دارد. چرا که جمهوری اسالمی ایران 
یک بازیگر مهم در منطقه است.وزیر امور خارجه گفت: اینکه ایران تا چه 
حد بتواند آمریکا را در عرصه بین المللی به انزوا بکشاند در نحوه رفتار 
کنگره نسبت به ایران تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین ما روی رفتار خودمان 

حساب می کنیم تا به تحوالت داخلی آمریکا و یا جای دیگری.
ظریف در پاسخ به این سوال که آیا از سمت ایران تمایل و یا امکانی برای 
گفتگو با آمریکا وجود دارد یا خیر، اظهارداشت: آمریکا با سیاست مزورانه 
تالش می کند اینطور در جهان مطرح کند که اهل گفتگو است. بنابراین 
ما باید این سیاست آنها را افشا کنیم. آمریکایی که نتیجه گفتگوهای ۱۲ 
ساله برجام را که در دو سال و نیم اخیر آن خود آمریکا هم نقش فعالی 
در آن ایفا می کرد، قبول نکرده است و زیر پا گذاشت بنابراین ما باید با 
رفتار و ادبیات خودمان را به جهان نشان دهیم که رفتار و عملکرد امریکا 
مزورانه است.وی گفت: ادبیات بنده و جناب رئیس جمهور در پاسخ به 
اظهارات مقامات آمریکا در خصوص گفتگو با ایران به نحوی است که 
بیانگر سیاست مزورانه آمریکائی ها باشد چرا که دولتی که متعهد به 
گفتگوهای چندین ساله خود نبوده، برای گفتگوی جدید قابل اعتماد 
نخواهد بود.وزیر امور خارجه افزود: تعهدات بین المللی برای کشورها با 
تغییر روسای جمهور آنها تغییر نمی کند و مسئولیت دولت های آنها 
حتی پس از وقوع انقالبی در هر کشوری پابرجا خواهد ماند. اما شما 
می بینید که در آمریکا تنها با روی کار آمدن یک رئیس جمهور جدید 
تعهدات بین المللی آن کشور زیر پا گذاشته می شود. بنابراین ما باید به 
زبانی با مردم دنیا صحبت کنیم که آنها متوجه این سیاست فریبکارانه 
آمریکا بشوند.ظریف ادامه داد: ما باید این نکته را لحاظ کنیم که قدرت 
اقتصادی و نظامی آمریکا به یکباره ناپدید نخواهد شد و هنر سیاست 
خارجی ما این است که بتواند این واقعیت را در حوزه سیاسی تعدیل 
کند که من فکر می کنم این کار به خوبی از سوی ما انجام شده است.

وی در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت ایران در FATF چگونه 
است؟ اظهارداشت: ایران برای آنکه بتواند با بانک های جهانی تبادل 
داشته باشد، نباید دچار خودتحریمی شود. آمریکا تمام تالش خود را 
می کند که ایران را از جهان جدا کند و ما هم باید کاری کنیم که ارتباط 
بانک های ما با دنیا به نحوی برقرار شود که اگر مشکالت با آمریکایی 

ها را کنار بگذاریم، مشکل دیگری گریبان آنها را نگیرد.وزیر امور خارجه 
افزود: این لوایحی که در اختیار مجلس شورای اسالمی قرار داشته که 
شامل دو اصالحیه و دو کنوانسیون بین المللی بوده است، به نظر ما 
طی ۳ سال گذشته به اندازه کافی مورد بررسی قرار گرفته است و تمام 
نگرانی هایی که در این زمینه وجود داشته به طور کامل رفع شده است 
و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم صدها ساعت وقت کارشناسی 
روی این مسائل گذاشته است و هیچ مالحظه ای در این زمینه وجود 
ندارد.ظریف گفت: متاسفانه برخی دوستان ما البته با اهداف و نیاتی خیر 

مسائلی را مطرح می کنند که جایگاهی در این موضوع ندارد.
از سال ۱۳۶۳ در فهرست کشورهای حامی تروریست آمریکا  ایران   
قرار داشته و صحبت هایی که دوستان ما در خصوص مباحث مرتبط 
با تروریسم مطرح می کنند ارتباطی با FATF ندارد چرا که تعریف و 
مصداق گروه های تروریستی لزوماً با مالک قرارگرفتن در فهرست گروه 
های تروریستی آمریکا و یا هیچ کشور دیگری مشخص نمی شود و هر 
کشوری برای خود فهرستی از گروه های تروریستی را مشخص کرده 
است.وی بیان داشت: آنچه اهمیت دارد این است که شورای امنیت 
سازمان ملل چه گروه هایی را به عنوان گروه های تروریستی شناسایی 
کرده است که از قضا گروه ها و سازمان هایی هستند که برخی دولت 
های منطقه هم از آنها و فعالیت های تروریستی شان حمایت کرده اند که 
نه تنها عضو FATF هستند بلکه عضو فعال این کارگروه هم به حساب 
می آیند. لذا من فکر می کنم برخی از دوستان ما بیش از حد در این 
موارد پیش می روند.وزیر امور خارجه ادامه داد: ما اصطالحی داریم با این 
عنوان که از ترس مرگ خودکشی نمی کنیم و من اعمال نفوذ آمریکا و 
یا قرارگرفتن سپاه را در لیست گروه های تروریستی شورای امنیت بسیار 
بعید می دانم و این در صورتی است که ما در عرصه بین الملل درست 
رفتار کنیم و اگر چنین اتفاقی هم افتاد، ما می توانیم در خصوص آن 

تصمیم بگیریم.
ادامه در صفحه۲

ظریف: آمریکا به دنبال نظامی کردن اقتصاد و دالر است

انتخابات کنگره تغییری در رفتار آمریکا با ایران ایجاد نمی کند
تشکیل ارتش اروپا؛ 

طرح فرانسه برای استقالل از آمریکای ترامپ
که  فرانسه  جمهوری  رئیس  مکرون«  »امانوئل 
افزایش هزینه های دفاعی را برای تحقق اهداف 
تصویب  )ناتو(  شمالی  آتالنتیک  پیمان  سازمان 
کرده است با پیشنهاد تشکیل ارتش اتحادیه اروپا، 
از  اروپا  دفاعی  استقالل  دنبال کسب  به  ظاهرا 

آمریکا در دولت »دونالد ترامپ« است .
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، ترامپ جمعه شب 
با یک هدیه ویژه برای مکرون وارد پاریس شد؛ 
برای  به دلیل پیشنهادش  ازمکرون  توئیتی که 
تشکیل ارتش جدید اروپا انتقاد می کرد.ترامپ 
همچنین ناتو را نیز مورد حمله دیگری قرار داد 
و مدعی شد که ائتالف ارتش اروپا به اندازه کافی 
سهم خود در دفاع مشترک را نمی پردازد.ترامپ 
یک شب قبل از این که هواپیمای ایر فورس وان 
رئیس جمهور در خاک فرانسه به زمین بنشیند 
در توئیتی نوشت: رئیس جمهور مکرون به تازگی 
پیشنهاد کرد که اروپا ارتش خود را داشته باشد تا 
از آن در مقابل آمریکا، چین و روسیه محافظت 
توئیت  ادامه  در  آمریکا  جمهوری  رئیس  کند. 
خود این پیشنهاد مکرون را بسیار »توهین آمیز« 
توصیف کرد و افزود: اما شاید اروپا نخست باید 
سهم مناسب خود را در ناتو بپردازد که آمریکا 
نقش بسزایی در تامین هزینه آن داشته است.

ترامپ  از جمله  از رهبران جهان  نفر  حدود ۶0 
این هفته برای شرکت در رویدادهای بزرگداشت 
صدمین سالگرد جنگ جهانی اول در پاریس گرد 
هم می آیند.مکرون و سایر رهبران اروپا از سیاست 
خارجی ترامپ درباره »اولویت بودن آمریکا« انتقاد 
کرده اند و می گویند او ائتالف های سنتی غرب از 
جمله ناتو را تضعیف کرده است. رئیس جمهوری 
فرانسه برای مثال از تصمیم چند وقت گذشته 
تسلیحاتی  کنترل  پیمان  از  خروج  برای  ترامپ 
سال ۱987 موسوم به »پیمان منع موشک های 
هسته ای میان بُرد« )INF( انتقاد کرده است. این 
پیمان به منظور جلوگیری از توسعه موشک های 
میان بردی از سوی روسیه طراحی شده اند که 
قادر به دسترسی به شهرهای اروپای غربی هستند. 
مکرون به تازگی در مصاحبه با »رادیو اروپا ۱« از 
تشکیل »ارتش واقعی در اروپا« به منظور »حفاظت 
از این قاره در مقابل چین، روسیه و حتی آمریکا« 
سخن گفت و با اشاره به تصمیم ترامپ درباره 
پیمان INF با روسیه گفت: وقتی رئیس جمهور 
ترامپ اعالم کرد که از یک توافق مهم درباره خلع 
سالح که بعد از بحران موشکی اروپا در دهه ۱980 
شکل گرفت، خارج شده است، قربانی اصلی چه 

کسی است؟ اروپا و امنیت آن.« 

مقابل چشم هزاران پرسپولیسی کاشیما قهرمان آسیا شد

 دیدار برگشــت تیم هــای پرســپولیس ایران و 
کاشــیماآنتلرز ژاپن در فینال لیگ قهرمانان آسیا 
با تســاوی بدون گل به پایان رســید تا تیم ژاپنی 
مقابل چشــمان هزاران هوادار پرسپولیس قهرمان 

آسیا شود.
به گزارش زمات به نقل از ایرنا ؛ از ساعت ١8:30 
امروز )شنبه( در دور برگشت فینال لیگ قهرمانان 
آسیا، پرســپولیس ایران به مصاف کاشیماآنتلرز 
ژاپن رفت. بازی رفت با برتری 2 بر صفر نماینده 
ژاپن همراه شــده بــود و این تیــم در مجموع به 

قهرمانی دست یافت.
بیــش از 80 هــزار تماشــاگر برای تماشــای این 
دیدار در ورزشــگاه آزادی تهــران حضور یافته 
انــد. »ابوبکر ال کهــف« از عمان قضــاوت این 
بــازی را برعهــده دارد.»اســحاق جهانگیــری« 
معاون اول رئیس جمهــوری، »جیانی اینفانتینیو« 
رئیس فیفا، »شــیخ ســلمان« رئیس کنفدراسیون 
فوتبال آســیا، »مسعود سلطانی فر« وزیر ورزش و 
جوانان، »ســیدرضا صالحی امیری« رئیس کمیته 
ملــی المپیک، محمدجــواد آذری جهرمی وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات، علی اکبر صالحی 
رئیس ســازمان انــرژی اتمی و جمــع کثیری از 

مدیران و پیشکسوتان فوتبالی و همچنین مسئوالن 
سیاسی، نظاره گر این دیدار حساس هستند.

**ترکیب پرسپولیس:
علیرضــا بیرانونــد، ســیدجالل حســینی، محمد 
انصاری )از دقیقه ٦9 احسان علوان زاده(، شجاع 
خلیل زاده، شایان مصلح، کمال کامیابی نیا، احمد 
نوراللهی، بشــار رســن، آدام همتی )از دقیقه ٦۵ 

محسن ربیع خواه(، علی علیپور و گادوین منشا
**ترکیب کاشیما:

کو وون ســانتائه، شــوجی جن، لئو سیلوا، دویی 
شوما )از دقیقه ٦8 آنزای(، یوما سوزوکی، شوتو 
یاماموتو، سرجینهو، کنتو میســائو، نیشی دایگو، 

هیروکی آبه و سئونگ هیون
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ضرورِت بیان واگویه های مثبت در عصر حاضر

الهام آمرکاشی

قدرت نفوذ کالم پنهانی که هر شــخص با خود 
در طول روز دارد، موضوعی است که بسیاری از 
روانشناسان بر آن اشاره و درخصوص آن تعاریف 
و تفاسیر متعددی ذکر کرده اند که به زبان صریح 
در تعبیرآن، اینگونه آمده است: "قدرت نفوذ کالم 

شما برای خودتان، هفده مرتبه از قدرت کالم دیگران نسبت به شما قوی 
تر است".

در دانشــگاه MITآمریکا مطالعاتی انجام شده که طی آن متوجه شدند، 
اگر شما به خودتان فقط یک بار بگویید:"فالن کار را نمیتوانــم انجام 
دهم" باید یک نفر دیگر هفده مرتبه به شما بگوید که "شما میتوانید آن 

کار را انجام دهید" تا اثر همان یک دفعه را خنثی کند! 
این آهسته با خود صحبت کردن راکه روانشناســان، "واگویه" می نامند، 
یکی از گزینه های محتوم و ثابت در زندگِی فردی-اجتماعِی عصر حاضر 
محســوب می شود که اگر به ســمت واگویه مثبت سوق داده شود، در 
وانفســای جامعه کنونی با هزاران خط مشی و تفکرهای ناهمسان که با 
ذات شخصِی هرفرد وجود دارد می تواندچون سپری در برابر آماج منفی از 
آن یاد کرد.این روزها در هیاهوی شهری با صدها اقتضاو شیوه و ُطرق و 
اسلوب های متفاوت برای دستیابی به بهترین گزینه درسبک زندگی بهتر 
و هرآنچه مقصوِد هرکس فراخور عالیق و سالیق است، مثبت اندیشی 
و تفکر برتواِن انرژِی فردی، می تواند با بیاِن واگویه های شخصی، اثرات 
مطلوبی بر گوینده و به تبع آن زندگِی فردی- اجتماعی بگذارد.اختصاِص 
واگویه های مثبت در گوشهء پِرتی از ذهن، در جای دنجی دور از هیاهو 
و هزار واکنش های منفی که در اکثر محیط های کنونی پراکنده است، 
یکی از نیازهای جامعه امروزی برای بازپرورِی ذهن فردی محسوب می 
شود.عصر حاضر به آرامشی عمیق و متمدن نیازمند است تا بتوان چندثانیه 
معطل ماندن در پشــت چراغ قرمز را با بــوق زدن های متمادی، به رخ 
نکشــید و به ستوه نیامد.به آرامشی نیازمند اســت تا در برابر کج ُخلقی 
های محیط کاری- اجتماعی، زود در مسند قضاوت ننشست و ضعف و 
خودپسندی های خود را زیر چتِر بدگوی ها پنهان نکرد.به آرامشی نیازمند 
است تا بتوان ذهن را بدون دغدغه، پیش داوری، استرس و خرده گیری و 
تندخویی،مدیریت کرد که به گفته "پاسکال"، هر چه فکر شما بزرگتر باشد 
به همان اندازه بیشتر به افکار دیگران احترام می گذارید َو در این میان، 

آرامش؛ حلقه مفقوده فکربزرگتر در اجتماع امروزی است.
روانشناســان بر این باورندکه واگویه های مثبت دــارای فوایدی چون: 
افزایــش اعتماد به نفس، ایجاد افکار مثبت و از بین بردن افســردگی، 
کاهش اســترس، محافظت از قلب و... است و در مقابل، اهمیت دادن 
به توقعات بیش ازحد، تعصبــات بیش از اندازه، اهمیت به ارزش گذاری 
های کاذب از سوی دیگران، خو کردن به محیط های نامساعد، مقایسه 
های اجتماعی، پیش بردِن روابط مسموم، انتقام جویی، انتقاد و... ذره ذره 
از امنیت و آرامش درونی می کاهد و شکست های روحی روانی و امراض 
جســمانی را افزایش می دهد.با تعاریف بیان شده، ضرورِت عصر حاضر 
اســت تا به دور از هر آنچه در قاب های کلیشه ای و هرج و مرج های 
اخالقی در اجتماع به ســرعت در حال تکثیر است؛ کمی به خود، محیط 
زندگی، خانواده، افراد و دوســتان اهمیت دهیم و برای آرامِش ازدست 
رفته، اجتماع شلوغ و آسایش های مخدوش شده، با واگویه ها و مونولوگ 
های درونِی حاوِی عزت نفس، شرایط بهبوِد تفکر مثبت را مهیا کنیم. از 
خودمان شــروع کنیم. نشانِک جامعه به سمت تندخویی، قضاوت های 
عجوالنــه، نبود آرامش و صحبت های مثبت راه برده. کمی با خودمان 
مدــارا کنیم و دقایقی از روز را به دور از اخباِرتلگرامی و زرق و برق های 
اینستایی؛به رسم قدیم، چای گرم بنوشیم و هوای خنک، استنشاق کنیم.

ارسطو می گوید:"تنها راهی که می توانید یک عادت را خوب در خودتان 
نهادینه کنید، تمرین کردن آن با یک نظم مشخص است".عادِت واگویه 

های مثبت را با نظم مشخص نهادینه کنیم.
elhamamerkashi@ymail.com

ایران یکی از محورهای نشست ابوظبی

 یک رســانه اماراتی اعالم کرد که مســاله ایران یکی از موضوعات مهم 
نشست سالیانه ابوظبی خواهد بود.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، پنجمین نشست استراتژیک ابوظبی امروز 
)یکشنبه( با حضور بسیاری از سیاستمداران و کارشناسان مطرح جهان در 
پایتخت امارات برگزار و به مدت دور روز ادامه خواهد داشت.براساس این 
گزارش، از مهم ترین موضوعات نشست سالیانه ابوظبی نقش ایران ، قطر ، 
ترکیه و مساله معامله قرن خواهد بود.پیش از این نیز نشست سالیانه مناظره 
استراتژیک ابوظبی باحضور انور قرقاش وزیر مشاور امارات در امورخارجه، 
عمرو موسی دبیرکل سابق اتحادیه عرب، محمد جبریل رییس جبهه متحد 
ملی لیبی و نخســت وزیر سابق این کشور، جیمز جونز از فرماندهان سابق 
ناتو و مشاور سابق امنیت ملی آمریکا، میشل چرتوف رئیس سابق سازمان 
امنیت داخلی امریکا و شیخ محمد الصباح وزیر خارجه پیشین کویت در آن 

حضور داشتند.

سخنگوی موگرینی:
تجارت با ایران هنوز هم قانونی است

همگام با اعمال تحریم های جدید آمریکا علیه ایران، روند اجرایی شدن 
ســازوکار مالی جدیدی که اتحادیه اروپا برای حفــظ ارتباط تجاری و 
اقتصادی با ایران طراحی کرده اســت، به گفته مسؤالن اتحادیه اروپا 

در چند روز اخیر با سرعت بیشتری انجام  می گیرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، مایا کوچیانچیک، سخنگوی موگرینی، 
رییس سیاســت خارجی اتحادیه اروپا با اشــاره بــه برنامه جامع اقدام 
مشــترک گفت:» تالش ها برای حفظ برجام ،توافق هسته ای ایران و 
ارتباط تجاری و اقتصادی با ایران به ویژه در موارد مرتبط با برپا کردن 
سازوکار مالی ویژه، در چند هفته اخیر شدت گرفته است«.کوچیانچیک 
در بروکســل به خبرنگاران گفت:»یکی از اقدامات کلیدی از طرف ما 
قانون مســدودکننده بود که در ماه اوت به روزرسانی شد«.وی در این 
باره افزود:»این یکی از اقداماتی اســت که انجام شــده است اما تا حد 
زیادی به شرکتها مرتبط است، چرا که از دیدگاه ما تجارت با ایران هنوز 
هم قانونی است«.برخالف قانون مسدود کردن، شبکه پیام رسان مالی 
ســوئیفت که وام دهنگان دنیا را به هم مرتبط می کند، ارتباط بعضی از 
بانک های ایرانی را  با این شــبکه قطع می کند. استیون منوچین ، وزیر 
خزانه دــاری ایاالت متحده آمریکا روز جمعه در این باره توییت کرد که 
ایــن اقدام بانک مرکزی ایران را هم در بر می گیرد. اتحادیه اروپا پیش 
از آن در هفته ای که گذشــت هشدار داده بود که قطع ارتباط بانک ها 
با سوئیفت خطر تاثیر گذاشتن بر »یکپارچگی سیستم مالی بین المللی« 
را به همراه دارد.ســازوکار مالی ویژه که اتحادیــه اروپا در حال ایجاد 
کردن آن اســت، این هدف را دنبال می کند که به شــرکت ها در دور 
زدن تحریم های آمریکا و حفظ دادوستد با ایران کمک کند اما جزییات 
آن هنوز مشخص نیست. برخی شرکت ها مانند شرکت های اقتصادی از 
جمله توتال اس ای و انجین اس ای گفته اند که اقدامات خود را در ایران 

به خاطر تحریم های آمریکا متوقف خواهند کرد.

تصویب مصوبه مجلس درباره 
الیحه قرنطینه گیاهی بین

 ایران وآذربایجان

 
مصوبه مجلس درباره الیحــه همکاری ایران 
و جمهوری آذربایجان در زمینه حفظ نباتات 
و قرنطینــه گیاهــی در جلســه دیــروز مجمع 
تشــخیص مصلحــت نظــام به مدت ۵ ســال 

تصویب شد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، دیروز با حضور اعضا تشــکیل 
جلســه داد.بر اســاس ایــن گــزارش، در این 
در  همــکاری  موافقت نامــه  الیحــه  جلســه 
زمینــه حفــظ نباتــات و قرنطینــه گیاهی بین 
دولت جمهوری اســالمی ایــران و جمهوری 
آذربایجــان، اختالفی بین مجلس و شــورای 
نگهبان، مطرح شــد و پــس از اظهار نظرهای 
موافق و مخالف، مصوبه مجلس برای مدت  ۵ 

سال تصویب شد.
آیــت اهلل محمدعلــی موحــدی کرمانــی که 
ریاست جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت 
نظــام را بــه عهده داشــت، با تبریــک حلول 
مــاه ربیــع االول اظهار داشــت: میــالد پیامبر 
اعظــم )ص( و امام صادق)ع( و نیز ســالروز 
آغاز امامت حضرت ولی عصر )ع( مناســبت 
های پر برکت این ماه اســت کــه از خداوند 
می خواهیــم این ماه را برای همه مســلمانان و 

مستضعفان عالم مبارک گرداند.
وی با اشــاره به روایتی درباره ظهور حضرت 
مهــدی)ع( گفــت: در حکومت اســالمی به 
رهبری ولی فقیه، بــه نیابت از امام عصر )ع(، 
بر پیاده شــدن احکام اســالمی همت گماشته 
می شود اما در روزگار ظهور، آنچه که عالوه 
بر اجــرای احکام الهِی اســالم جاری خواهد 
شد، ریشه کن شــدن ظلم و جور است و این 
وعده بزرگ ترین آرمان مستضعفان است که 

قرآن کریم بدان تصریح کرده است.

جزئیات همایش ملی واکاوی 
تهدیدات نوپدید دفاعی

 امیر حســین ولیوند با تشریح جزئیات همایش 
نوپدیــد دفاعــی،  تهدیــدات  ملــی واکاوی 
گفت: در شــرایطی که مورد تهدید دشــمن 
قرار داریم، بحث توجه بــه تهدیدات نوپدید 

دفاعی، اهمیت دارد.
بــه گزارش زمان بــه نقل ازمهر، امیر حســین 
ولیونــد فرمانده دانشــگاه فرماندهی و ســتاد 
ارتش، در نشســت خبــری که دیــروز برای 
تشــریح نحوه برگزاری نخستین »همایش ملی 
واکاوی تهدیدات نوپدید دفاعی« برگزار شد، 
اظهارداشــت: شناخت تهدید و توجه به جهان 
اطــراف موضوع قابل توجه اســت؛ در ســال 
هایی که بحث اقتصاد مقاومتی مطرح اســت، 
بایــد به تهدید و مقوله امنیت توجه شــود.وی 
افزود: در شــرایطی که بیشــتر مــورد تهدید 
دشــمن قرار داریم، بحــث توجه به تهدیدات 
نوپدید دفاعی، اهمیــت دارد؛ به همین دلیل، 
از کارشناسان مختلف برای بحث و تبادل نظر 
در حوزه های مختلــف اجتماعی، اقتصادی، 
سیاســی دعوت کرده ایم؛ این همایش، نقطه 

اتصالی برای حوزه های مختلف است.
امیر ولیوند گفت: از ســال گذشــته تا امروز، 
حدود ٦00 مقاله بــرای دبیرخانه این همایش 
ارســال شــده اســت. این همایش می تواند به 
ســازمان های مختلف به ویژه نیروهای مسلح 
برای شناخت تهدیدات نوپدید دفاعی کمک 

کنند.
وی تصریح کرد: اهداف این همایش، ارتقای 
معرفت شناسی در سطح ملی و گفتمان سازی 
و هــم افزایی بیــن مراکز علمی در شــناخت 
دقیــق تهدیدات نوپدید حوزه دفاعی و نظامی 
است.فرمانده دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش 
با اشاره به دور جدید تحریم های آمریکا علیه 
ایــران گفت: ملت ما نشــان داده که مرد روز 
های سخت اســت؛ تهدیدات بر عظم و اراده 

مردم تاثیر گذار نیست.
امیر ولیوند با اشاره به زمان برگزاری همایش 
گفت: نخستین همایش ملی واکاوی تهدیدات 
نوپدید دفاعی نظامی روز دوشنبه 2١ آبان در 
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش با محورهای 
چیســتی و چرایی تهدید، تهدیدات در حوزه 
نظامی، ســایبر و جنگال، تهدیدات در حوزه 
های فناوری، اقتصــادی، فرهنگی و اجتماعی 
، زیست محیطی و تحریم ها برگزار می شود.

وی ادامــه داد: تمــام دانشــگاه هــا نیروهای 
مســلح و بسیاری از دانشــگاه ها و پژوهشگاه 
هــای غیر نظامــی در برگزاری ایــن همایش 

همکاری دارند. 
همچنیــن نمایشــگاه و کارگاه جانبی از روز 
یکشــنبه 20 آبان در محل دانشگاه فرماندهی 

و ستاد ارتش برپا می شود.

اخبار

سرمقاله

بپرهیز از انجام کاری که اگر فاش 
شود انجام دهنده را خوار و خفیف سازد

کالمامیر

 رئیــس جمهور تاکید کــرد: این حرف که 
آمریکا به دنبال فشار به مردم نیست و دنبال 
فشار بر نظام و حکومت است کامال ناصحیح و 
نادرست است و خود آنها در عمل این واقعیت 

را آشکار کرده اند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حجت االسالم 
حسن روحانی رئیس جمهور دیروز در حاشیه 
نشست سه جانبه سران سه قوه اظهار داشت: 
آمریکایی ها فکر می کردند ۱۳ آبان مبدایی 
برای رســیدن آنها به آرزوهای نادرستشان 
نسبت به ملت ایران خواهد بود.وی افزود: اما 
مردم ایران به عکس عمل کردند و استقامت 
و ایستادگی خود را نشان دادند؛ ملت ایران 
کامال روشن کردند، کسی که در فکر فشار 
و ظلم است، هیئت حاکمه آمریکاست؛ آنها 
هستند که با اعمال تحریم های نابجا و غلط 
می خواهد در زندگی و معیشت روزمره مردم 
تاثیر منفی بگذارد.روحانی گفت: آمریکایی ها 
سیستم بانکی و صادرات نفت و برخی دیگر 
از اقالم صادراتی را هدف قرار داده اند که به 
درآمد و منابع کل کشور مربوط است. رئیس 
جمهور اظهار داشــت: بنابرایــن این حرف 
که آمریکا در پی فشــار به نظام و حکومت 
جمهوری اســالمی و نه مردم ایران اســت، 
کامال ناصحیح است. خودشان در عمل این 
واقعیت را آشکار کرده اند.روحانی گفت: دور 

جدید تحریم ها که از نوامبر آغاز شــد هیچ 
تأثیری در روند اقتصادی کشور نداشته چون 
آمریکایی ها هرچه تیر در ترکش داشــتند 
پیــش از این علیه ملت ایــران به کار بردند 
و چیز جدیدی برای اعمال نداشــتند.رئیس 
جمهور با اشــاره به لیست بلندباالی تحریم 
هــای آمریکا در آبان ماه، خاطرنشــان کرد: 
در این لیست نام بانک ها، نام شعبات بانک 
ها، نام شرکت های هواپیمایی و حتی شماره 
سریال هواپیماها را پر کردند تا صفحاتشان پر 
شود.وی افزود: این اقدامات برای تأثیر روانی 
علیه ملت ایران بود و هدف دیگری نداشت.

رئیس شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: 
حرفی که مسئولین می زدند مبنی بر این که 
آمریکا قادر نیســت صادرات نفت ایران را به 
صفر برساند  با اقرار اخیر آمریکا اثبات شد.وی 
اظهار داشت: آمریکا اعالم کرد که فروش نفت 
ایران را نمی توانیم به صفر برسانیم زیرا قیمت 
هر بشــکه نفت به ۱۵0 دالر می رسد؛ این 
تبیین حرفی است که ما می زدیم. در منطقه 
یا نفت ایران هم صادر می شود و یا بقیه  هم 
دچار مشکل می شــوند.روحانی خاطرنشان 
کرد: آمریکا ناچار شد هجمه دیگری را انجام 
دهد و اعالم کرد مواد غذایی، دارو و تجهیزات 
پزشکی از این لیست مستثنی هستند، این 
حرف ناصحیح اســت. وقتی سیستم بانکی 

تحریم می شــود همه چیز تحت تأثیر قرار 
می گیرد.رئیس جمهور با اشــاره به افزایش 
صادرات در هفت ماهه ابتدای ســال جاری، 
ادامه داد: افزایش صادرات به معنای افزایش 
تولید و افزایش کسب و کار است.وی با اشاره 
به پرداخت بدهی گندمکاران گفت: این امر 
موجب رونق زندگی کشاورزان شد. برای سال 
آینده نیز قیمت اقالم کشاورزی مدنظر قرار 
گرفته است.رئیس شورای عالی امنیت ملی 
تصریح کرد: امروز برای مردم روشن شد که 
۱۳ آبان یک تبلیغات بــرای جنگ روانی و 
فشار اقتصادی بود. فشارهای اقتصادی همان 
فشارهایی است که ماه ها پیش علیه ما اعمال 
می شد.روحانی تأکید کرد: هرچه زمان بگذرد 
مسئوالن برای جبران مشکالت آماده تر می 
شــوند و مردم مقاوم تر خواهند شد.رئیس 
جمهور اظهار داشــت: آمریکا خواهد فهمید 
راه اشــتباهی را انتخاب کرده است. در این 
راه ملت ما احساس خستگی نمی کند بلکه 
برای تالش بیشتر آماده می شود.وی با اشاره 
به تأکید مقام معظم رهبری بر ترسیم نقشه 
راه اقتصادی، یادآورشد: در جلسه امروز سران 
قوا، یکی از مباحث شــرایط جدید اقتصادی 
کشور بود. باید نقشه راه آینده کشور ترسیم 
شود.رئیس شورای عالی امنیت ملی افزود: در 
آینده روابط نزدیک تری با همسایگان و روابط 

اقتصادی با کشورهای دوست در شرق و غرب 
خواهیم داشت.روحانی گفت: در جلسه امروز 
مشکالت تولید و بانک ها بررسی و مقرر شد 
در جلسه شــورای هماهنگی اقتصادی، این 

مباحث مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس جمهور اظهار داشــت: دولت بســته 
حمایت غذایی را در آبان ماه برای افرادی که 
در فشار بیشتر قرار دارند و افراد آسیب پذیر 
توزیع می کند. این روند تا پایان سال در چند 
نوبت ادامه می یابد تا مشکالت مردم جبران 
شود.وی افزود: برای حقوق و دستمزد پیش 
بینی هایی شده تا مشکالت اقتصادی تا حدی 
جبران شود.رئیس شورای عالی امنیت ملی 
تأکید کرد: در ماه ربیــع االول و ایام والدت 
پیامبر)ص( و امام صادق)ع(، امیدواریم شرایط 
ما در کشــور رو به پیشرفت باشد و در کنار 
وحدت و یکپارچگی مردم، مسیر خود را در 

پیش بگیریم.
وی با تأکید بر لــزوم گرفتن بهانه از آمریکا 
گفت: آمریکایی ها می خواهند ایران را حامی 
تروریسم و حامی مالی تروریسم اعالم کنند 
در حالی که ایران در مبارزه با تروریســم و 
مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیشگام بوده 
است. امروز هم مصرتر در قوانین و مقررات بر 
این موضوع تأکید می کنیم و بهانه های واهی 

را از دشمنان خواهیم گرفت.

روحانی: آمریکایی ها هر چه تیر در ترکش داشتند رها کردند

هدف اصلی تحریم ها، تاثیر روانی علیه ملت ایران

افزایش نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی
در  گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
به  تولیدی  واحدهای  نیاز  جدید  شرایط 
هزار   ۳0 تصویب  و  شده  بیشتر  نقدینگی 
رونق  طرح  در  تسهیالت  تومان  میلیارد 

تولید بسیار ناچیز است.
صنعت،  ازوزارت  نقل  به  زمان  گزارش  به 
معدن و تجارت؛   رضا رحمانی در همایش 
استانداران سراسر کشور  با اشاره به رشد۳0 
کشور  در  اساسی  ذخایرکاالهای  درصدی 
فعلی  شرایط  در  است  ضروری  گفت: 
این دو موضوع،   برای  استانداران هر هفته 
نیز  تخصصی  دفاتر  از  و  بگذارند  جلسه 
طلب  ها  زمینه  این  در  را  بیشتر  فعالیت 
بازار  تنظیم  و ستاد  تسهیل  و ستاد  کنند 
با تاکید  به صورت مرتب برگزار شود .وی 
بر لزوم تفویض برخی اختیارات به استانها 
گفت: برای انجام بهتر امور الزم است برخی 
نیز  و  ها  سفارش  ثبت  جمله  از  اختیارات 

استانها  به  معادن  عالی  شورای  اختیارات 
تفویض شود و دفاتر تخصصی،  ناظر انجام 
بهتر امور باشند.رحمانی با بیان اینکه امروز 
هدف اصلی حفظ تولید است، اظهار داشت: 
که  واحدهایی  است،  خاص  امروز  شرایط 
بدهی بانکی دارند اما سرپا و فعال هستند 
در  این  اما  شوند  حمایت  نحوی  به  باید 
حالی است که اکنون آمار واحدهایی که به 
بانکها هستند بیش  بدهی در تملک  علت 
ادامه داد: در  ۶  از ۲ هزار واحد است.وی 
واحدهای  از  ویژه  طور  به  باید  آینده  ماه 
واحدی  اگر  که  چرا  شود  حمایت  تولیدی 
می  آسیب  اشتغال  و  تولید  شود  تعطیل 
در  مواردی  داد:  ادامه  صنعت  بیند.وزیر 
با  حتی  که  دارد  وجود  صنعتی  واحدهای 
وجود مخالفت با قانون توانستیم با همکاری 
کرده  فصل  و  حل  رو  موضوع  صحبت،   و 
در  برگردانیم.رحمانی  تولید  به  را  واحد  و 

بخش دیگری از سخنانش گفت: در شرایط 
نقدینگی  به  تولیدی  واحدهای  نیاز  جدید 
میلیارد  هزار   ۳0 تصویب  و  شده  بیشتر 
تومان تسهیالت در طرح رونق تولید بسیار 
ناچیز است.وی خطاب به استانداران افزود: 
چه در طرح رونق تولید و چه سایر طرحها 
پیشرفت  با  های  پروژه  که  کنید  کمک 
فیزیکی باال در اولویت باشد و اگر طرحی 
در زنجیره تولید بود و یا با تزریق مختصری 
نقدینگی قابلیت بهره برداری داشت حتما 
در اولویت قرار بگیرد.وزیر صنعت، معدن و 
تجارت افزود: در طرح نوسازی و بازسازی 
از سال گذشته  نیز که  واحد های تولیدی 
درصد   ۱8 سود  از  واحدها  کردیم  شروع 
در صدد  نیز  ما  و  نکردند  استقبال  بانکی 
کم کردن این عدد هستیم و فعال بر روی 
ایم.رحمانی  کرده  توافق  درصد   ۱۲ نرخ 
ادامه داد: اگر این طرح جدی گرفته نشود 

نخواهد  صادراتی  و  کیفی  محصول  تولید 
بود.وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه 
با تاکید بر لزوم ساخت داخل اقالم مورد 
استفاده گفت: در وزارت صمت پروژه ویژه 
ای تعریف کرده ایم که معادل ۱0 میلیارد 
دالر واردات سال گذشته به تفکیک استان 
و رشته در داخل کشور ساخته شود .وی با 
بیان اینکه ذخیره کاالهای اساسی در   آبان 
جاری  سال  ماه  شهریور  به  امسال  نسبت 
گفت:  است،  داشته  افزایش  درصد   ۳0  ،
تولید  و  کنندگان  مصرف  حمایت  سازمان 
در  داخلی  بازرگانی  معاونت  و  کنندگان 
این زمینه فعاالنه بازار و تولید را رصد می 
کنند.رحمانی در پایان افزود: شرایط جدید 
تحریمها فرصتی برای صادرات محصوالتی 
نظیر مواد معدنی، صنایع دستی و ساخته 
اکنون  و  است  تولیدات داخل کشور  و  ها 

صادرات باید توجیه اقتصادی داشته باشد.

ادامه از صفحه۱
اتفاقی،  چنین  وقوع  احتمال  گرفتن  نظر  در  با  بنابراین 
 FATF از  خروج  خصوص  در  توانیم  می  ما  زمان  آن 
تصمیم بگیریم و تنها اتفاقی که می افتد این است که ما 
FATF خارج می شویم و  از لیست اعضای غیر همکار 
به یک کشوری که در حال همکاری با این کارگروه است 
تبدیل می شویم و با استانداردهایی که تمام بانک های 
جهان با یکدیگر همکاری می کنند ما نیز کار خود را با 
اینطور  اشتباه  به  برخی  بریم.ظریف گفت:  پیش می  آن 
مطرح می کنند که تنها ۳۵ عضو در FATF وجود دارد 
اما بحث این است که بیش از ۲00 شرکت و سازمان با 
این نهاد مالی بین المللی همکاری دارند و تنها ۲ کشور 
این  غیرهمکار  کشورهای  عنوان  به  شمالی  کره  و  ایران 
این  از  خواهیم  می  ما  و  آیند  می  حساب  به  کارگروه 

وضعیت خارج شویم.
خارجه  وزارت  اقدامات  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
برای کاهش تاثیر تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران 
در  که  اقتصادی  معاونت  اظهارداشت:  بود،  خواهد  چه 
را  خود  تالش  تمام  است  شده  تشکیل  خارجه  وزارت 
ایران  غیرنفتی  کاالهای  صادرات  افزایش  زمینه  تا  دارد 
ورود  زمینه  همچنین  و  دهد  گسترش  و  کند  فراهم  را 
گردشگر به ایران را بیش از پیش تسهیل کند که اینها 
جذب  طرفی  از  و  باشد  اهمیت  حائز  ما  برای  تواند  می 
مهم  اقدامات  از  دیگر  یکی  هم  خارجی  گذاری  سرمایه 
این معاونت به حساب می آید و ما به صورت هدفمند و 
به  تغییر ساختار وزارت خارجه  از  سازماندهی شده پس 
اهداف هستیم هرچند در گذشته هم  این  دنبال تحقق 
پراکنده. به صورت  اما  دادیم  می  انجام  را  اقدامات  این 

وزارت  اخیر  اظهارات  خصوص  در  خارجه  امور  وزیر 

خارجه آمریکا در گفتگو با شبکه بی بی سی علیه ایران 
به  ترامپ  آقای  که  سفری  در  ببینید  شما  داشت:  بیان 
پاریس انجام دادند تیتر برخی از روزنامه های فرانسوی 
چنین  در  بنابراین  ترامپ.  علیه  جهان  که  بود  این 
وضعیتی وزیر خارجه آمریکا چه حرف دیگری می تواند 
می  وقتی  اما  است  منزوی  ایران  اینکه  جز  باشد  داشته 
خواهد از بزرگترین قدرت اقتصادی دنیا اسم ببرد، علی 
متحدان  نزدیکترین  از جمله  که  ناتو  اعضای  اینکه  رغم 
خاورمیانه  در  کشور  چند  گوید  می  حساب،  به  آمریکا 
بعد  و  کنند  می  حمایت  ما  از  اروپا  در  کشور  چند  و 
آمریکا  فشار  اعمال  دلیل  به  کشورها  که  کند  می  ادعا 
در  واین  اند  داده  کاهش  ایران  از  را  خود  نفت  خرید 
صورتی است که حتی نزدیکترین کشورها به آمریکا هم 
می  انجام  تمایل  عدم  با  را  کار  این  که  اند  کرده  اعالم 
در  باید  که  اند  رسیده  نتیجه  این  به  دنیا  و همه  دهند 
مصون  آمریکا  فشارهای  از  که  کنند  کاری  مدت  میان 
این  دنبال  به  دنیا  کشورهای  امروز  گفت:  باشند.ظریف 
و  تجاری خود خارج کرده  روابط  از  را  هستند که دالر 
اینها  که  کنند  برقرار  ارتباط  یکدیگر  با  ملی  ارزهای  با 
نشان از عدم موفقیت سیاست های آمریکا دارد. ما این 
اقتصاد دنیا  بزرگترین  آمریکا  پذیریم که  را می  واقعیت 
است و از این مزیت اقتصادی خود استفاده می کند اما 
اصطالحی که این روزها زیاد به کار برده می شود نظام 
کردن اقتصاد و دالر آمریکاست و دنیا در برابر این رویه 
ما  و  است  سختی  بسیار  کار  هرچند  کند  می  مقاومت 
نمی خواهیم شعار دهیم چرا که دالر ده ها سال است 
برای کشورها  و  است  دنیا حاکم  اقتصادی  روابط  بر  که 
بسیار سخت است که از این حاکمیت دالر فاصله بگیرند 
بگیرند.وزیر  فاصله  فقط  کنند  را جدا  اینکه خودشان  نه 

تمام  با  آمریکا  ببینید  اما شما  کرد:  تصریح  امور خارجه 
توان اقتصادی خود مجبور است به این نکته اشاره کند 
هم  آن  کنند  می  حمایت  آنها  از  کشور  چند  تنها  که 

حمایتی نیم بند.
وی در پاسخ به این سوال که برنامه ایران برای اروپا با 
توجه به کند عمل کردن آنها در تهیه مکانیزم ویژه مالی 
ساعتی  و  مستمر  تماس  در  اروپا  با  ما  گفت:  چیست؟ 
هستیم و همچنان به آنها فشار می آوریم و نتیجه تالش 
امروز  تا  و  دهیم  می  گزارش  کشور  مقامات  به  را  خود 
فشارهای ما کارآمد بوده و توانسته ایم اروپا را تا این حد 
ابزارهای  با  همچنان  را  رویه  این  و  کنیم  همراه  خود  با 
ادامه خواهیم داد. برجام  از  مختلفی در داخل و خارج 

ظریف در خصوص خبرنگار ایرانی االصل روزنامه گاردین 
و  خاشقجی  آقای  با  خود  روابط  برخی  از  تازگی  به  که 
اینترنشنال  ایران  شبکه  سعودی  و  ایرانی  بین  ارتباط 
برخی  سوی  از  مسئله  این  متعاقب  و  است  گفته  سخن 
منابع تهدید شده است، خاطرنشان کرد: آنچه که آقای 
یک  کردند  مطرح  توئیتری خود  در حساب  نژاد  بعیدی 
اصل کلی است و آن اینکه ما از همه اتباع ایرانی که در 
خارج از کشور هستند حمایت خواهیم کرد و این یکی از 
وظایف سفارتخانه های ما به حساب می آید و حمایت ما 
از اتباع ایرانی بدون توجه به این است که آنها چه اقدامی 
را انجام دادند و یا اینکه چه دیدگاه سیاسی دارند و این 
سیاست کلی جمهوری اسالمی ایران در قبال حمایت از 
خاطرنشان  پایان  در  خارجه  امور  است.وزیر  خود  اتباع 
کرد: در مورد قتل خبرنگار آمریکایی، ما نتیجه پیگیری 
های دولت ترکیه را مورد اعتماد می دانیم و ورودی به 
این بحث نداریم و من مایلم اجازه دهیم دولت ترکیه در 

این خصوص تحقیقات خود را کامل کند.

ظریف: آمریکا به دنبال نظامی کردن اقتصاد و دالر است

انتخابات کنگره تغییری در رفتار آمریکا با ایران ایجاد نمی کند
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۱۴ استاندار مشمول قانون منع
 بکارگیری بازنشستگان 

وزیر کشور با بیان اینکه ۱٤ نفر از استانداران مشمول قانون منع به 
کار گیری بازنشستگان هستند، گفت: گزینه هایی را آماده داریم و 

تا روز یکشنبه آنها را به دولت ارائه می کنیم.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور 
دیروز در حاشــیه گردهمایی اســتانداران سراسر کشور، با حضور 
در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: در جلسه امروز با استانداران، 
معاونین سیاســی و اقتصادی، موضوع معطوف به تحلیل شــرایط 
اقتصادی، نوع همکاری ها، توانمندی ها و ظرفیت هایی که استان 
های ما در این شرایط می توانند داشته باشند، بود.وی افزود:رئیس 
کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر صنعت، معدن 
و تجارت حضور داشــتند تا شرایط را توضیح دهند و خواسته ها و 
توقعاتشان را بگویند. استانداران، نظرات و مشکالت و راه حل هایی 
کــه می توانند با آن ظرفیت هــای اقتصادی را فعال کنند، مطرح 
کردند و جمع بندی خوبی هم انجام شد.رحمانی فضلی ادامه داد: 
همچنین ۱٤ نفر از استانداران مشــمول قانون منع به کار گیری 
بازنشستگان هستند که امروز به نوعی جلسه خداحافظی شان بود 
که آرزوی توفیق و خدمت بیشتر به نظام جمهوری اسالمی را برای 
آنها داریم.وزیر کشور در خصوص جایگزین ۱٤ استاندار بازنشسته، 
گفت: گزینه هایی را آماده داریم و تا روز یکشنبه آنها را به دولت 

می بریم و اگر ادامه پیدا کند سرپرست منصوب خواهیم کرد.

آمانو: ایران به تعهدات هسته ای خود پایبند است

 رئیس آژانس بین المللــی انرژی اتمی بار دیگر پایبندی ایران به 
تعهدات هسته ای خود ذیل برجام را مورد تصدیق قرار داد.

بــه گزارش زمان به نقل ازمهر، »یوکیــو آمانو« رئیس آژانس بین 
المللــی انرژی اتمی در بیانیه ای که بر روی تارنمای رســمی این 
آژانــس قرار گرفت، ضمن ابراز تأســف از عدم حضور در هفتاد و 
ســومین نشســت مجمع عمومی ســازمان ملل متحد، پیرامون 
تحوالت مهم در فعالیتهــای آژانس بین المللی انرژی اتمی ظرف 
یکسال گذشته صحبت کرد.آمانو اعالم کرد: »ما به راستی آزمایی 
و نظارت بر اجرای تعهدات هسته ای ایران ذیل برنامه جامع اقدام 
مشترک )برجام( ادامه داده ایم«.وی در ادامه گفت: »ایران همچنان 

تعهدات هسته ای خود ذیل برجام عمل می کند. 
ضروری اســت که ایران به اجرای کامل این تعهدات ادامه دهد«.

رئیس آژانس بیــن المللی انرژی اتمی همچنین گفت: »آژانس به 
راستی آزمایی عدم انحراف مواد هسته ای اعالم شده از سوی ایران 
تحت موافقتنامه پادمانی این کشــور ادامه می دهد. ارزیابی های 
مربوط به فقدان مواد و فعالیتهای هســته ای اعالم نشده در ایران 

ادامه می یابد«.
یوکیو آمانو همچنین در مورد برنامه هســته ای کره شمالی گفت 
که »فعالیتهای هســته ای این کشور نقض فاحش قطعنامه های 
مربوطه شورای امنیت سازمان ملل متحد است و بسیار مایه تأسف 
است«.وی در ادامه گفت که »اگر کشورهای درگیر این مسئله به 
یک توافق سیاســی دســت یابند، آژانس به افزایش آمادگی خود 
برای ایفای یک نقش اساســی در راستی آزمایی برنامه هسته ای 
کره شمالی ادامه می دهد«. رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در سخنان خود بار دیگر از کره شمالی خواست که ضمن پایبندی 
کامــل به تعهدات خود مندرج در قطعنامه های مربوطه شــورای 
امنیت ســازمان ملل و شــورای حکام این آژانس، به فوریت با این 
سازمان بین المللی همکاری کرده و تمام مسائل حل نشده را حل 

و فصل نماید«.
 

صدور احکام جدید درپرونده های 
فساداقتصادی اخیر

 رئیس کل دادگســتری اســتان تهران از صدور احکام جدید در 
پرونده های فساد اقتصادی اخیر خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر،غالمحســین اســماعیلیدر خصوص 
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده های فسادهای اقتصادی اخیر، 
گفت: در برخی از این پرونده ها احکام جدید صادر شده است که به 
زودی توسط سخنگوی قوه قضائیه جزئیات آن اعالم می شود.وی 
در پاسخ به این سوال که چندی پیش دادستان تهران از بازداشت 
۳ مسئول دولتی خبر داده بود، این افراد مرتبط با چه پرونده ای 
بازداشت شدند؟ گفت: اغلب آنها مرتبط با پرونده تخلفات در ثبت 

و واردات خودرو بازداشت شدند.
رئیس کل دادگستری اســتان تهران در رابطه با آخرین وضعیت 
پرونده این افراد، گفت: پرونده این افراد همچنان در دادسرا مفتوح 
است.اسماعیلی همچنین در پاسخ به این سوال که پرونده اسفندیار 
رحیم مشــایی در چه مرحله ای قرار دارد؟ گفت: این پرونده در 
دادگاه تجدید نظر است و رسیدگی تجدید نظر هم به زودی انجام 

می شود.

بزرگترین معامله نظامی محرمانه میان 
ریاض و تل آویو رقم خورد

 منابع رسانه ای عربی فاش کردند که عربستان به واسطه یک شرکت 
اسپانیایی، ۵00 تانک مرکاوا از رژیم صهیونیستی خریداری کرده که بزرگ 
ترین معامله نظامی محرمانه در تاریخ عربستان و رژیم صهیونیستی است.

که  کردند  فاش  عربی  ای  رسانه  منابع  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
عربستان با نام یک شرکت اسپانیایی دست کم ۵00 تانک مرکاوا از رژیم 

صهیونیستی خریداری کرده است.
بر اساس این گزارش این تانک ها به نام اسپانیا خریداری شده، اما »محمد 
بن سلمان« ولیعهد عربستان به صورت نقدی هزینه این تانکها را پرداخت 
کرده است، و تانک ها از طریق نیروی دریایی اسپانیا و طی شش ماه به 
ارتش عربستان تحویل داده می شود.همچنین قرار است از طریق همین 
شرکت اسپانیایی افسران صهیونیست اقدام به آموزش نظامیان سعودی 
جهت استفاده از تانک ها کنند.ولیعهد عربستان تالش دارد، هزار دستگاه 
تا یک  از رژیم صهیونیستی خریداری کند  را  از نوع مرکاوا  تانک دیگر 
از یک هزار و ۵00 تانک مرکاوا، در اختیار  لشکر کامل زرهی متشکل 
داشته باشد.براساس این گزارش، این بزرگ ترین خرید تسلیحاتی محرمانه 
عربستان از اسرائیل است که بواسطه یک شرکت اسپانیایی انجام می شود.

سوئیفت مایل به مراوده باایران 

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه سوئیفت مایل به 
انجام مراوده با ایران است، گفت: ما نباید به این پیام رسان 
اعتماد کنیم چرا که اجازه می دهد ارتباطات مالی ایران از 

سوی آمریکا رصد شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر،محمود بهمنی با بیان اینکه 
سوئیفت تمایل دارد که با ایران مراودات بانکی خود را 
ادامه دهد، گفت: البته به نظر می رسد که این ما هستیم 
که نباید به سوئیفت اعتماد کنیم، چراکه بر اساس این 
شبکه، ارتباطات مالی ایران به صورت کامل از سوی آمریکا 
رصد می شود و بنابراین باید تالش کنیم که ارتباطات مالی 
غیرضروری خود را خارج از این شبکه انجام دهیم.رئیس 
کل اسبق بانک مرکزی افزود: البته ایران باید بتواند شبکه 
مالی خارج از سوئیفت را برای تبادالت مالی خود تعریف 
کرده و شرایطی را فراهم آورد که اطالعات مالی از دسترس 
آمریکایی ها دور بماند.وی تصریح کرد: هم اکنون مسائل 
تحریم بانکی، ممکن است نظام بانکی ایران را تحت الشعاع 
خود قرار دهد، اما به طور قطع مسائل تحریم در دوره 
کنونی، شدیدتر از تحریم های قبلی نیست و بنابراین اگر 
بتوانیم شرایط را خوب مدیریت کنیم، به طور قطع وضعیت 
باید  این موضوع،  اما  نخواهیم داشت؛  رو  پیش  را  بدی 
همزمان با مدیریت صحیح در منابع ارزی و تبادالت مالی 
باشد.بهمنی گفت: هم اکنون شرایط نسبتا بهتری نسبت به 
تحریم های دور گذشته وجود دارد؛ در عین حال اگرچه 
تحریم بانکی سخت است، ولی پیش از تحریم نیز و حتی در 
دوران پسابرجام، شرایط خیلی متفاوتی را نیز تجربه نکردیم. 
پس با به کار بستن مجموعه ای از تدابیر از جمله عملیاتی 
کردن پیمان های پولی، می توان اثرات تحریم را کاهش داد.

کمبود دان سبب رشد قیمت 
گوشت مرغ شد

رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران 
علت افزایش مجدد قیمت گوشت مرغ را کمبود دان و 
کاهش عرضه این محصول به بازار عنوان کرد و گفت: کمبود 

دان نگرانی هایی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، با وجود تاکید مسئوالن وزارت 
جهادکشاورزی در تامین نهاده های مورد نیاز صنعت دام و 
طیور کشور و تخصیص ارز دولتی به آن، اما دست اندرکاران 
صنعت طیور از ناکافی بودن توزیع دان گالیه دارند و آن را 
علت اصلی کاهش تولید و افزایش قیمت مرغ در بازار می 
دانند.تازه ترین آمار گمرک جمهوری اسالمی نیز نشان می 
دهد در هفت ماهه نخست امسال چهار میلیون و 7۵۵ هزار 
و ۵۳۶ تن ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و ۱0۶ میلیون 
دالر وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه پارسال از 
نظر وزنی ۲۱ درصد رشد داشت؛ برهمین اساس نهاده 
های دامی صدرنشین محصوالت وارداتی به کشور شده 
است.البته به تازگی صادرات گوشت مرغ با شرط تامین 
بازار داخلی رفع ممنوعیت شد که برخی کارشناسان بر 
این باورند که آزادسازی صادرات تاثیری در قیمت گذاری 
گوشت مرغ بازار داخلی نخواهد داشت.براساس آمارها، 
سالیانه ۱00 میلیون تن گوشت مرغ در سطح جهان تولید 
می شود که نزدیک به ۱0 میلیون تن آن در مبادالت 
تجاری قرار می گیرد؛ از این رقم حدود سه میلیون تن آن 
به مصرف همسایگان ایران می رسد؛ عراق هر سال بیش 
از ۶٤0 هزار تن و عربستان 800 هزار تن مرغ وارد می 
کنند، در حالی که ایران ظرفیت تولید نزدیک ۳ میلیون 
تن گوشت مرغ را دارد.طبق آمارها سالیانه ۲ میلیون و 
۳00 هزار تن گوشت مرغ در ایران تولید و عرضه می شود 
که تامین کننده نیاز داخلی است؛ در سالهای اخیر سالی 
۱00 هزار تن مرغ مازاد بر نیاز داخلی آن به کشورهای 
هدف صادر می شد.پس از بروز نوسان های ارزی در ابتدای 
امسال، دولت حمایت از تولید داخل و کاالهای اساسی را 
در دستور کار قرار داد و اقدام به تخصیص ارز یارانه ای 
٤۲00تومانی برای نهاده های تولید از جمله کنجاله سویا، 
ذرت کرد اما با این وجود، دست اندرکاران صنعت طیور می 
گویند افزایش هزینه های تمام شده تولید، قیمت گوشت 
مرغ را تحت تاثیر قرار داده است.به همین دلیل با اینکه 
در مردادماه امسال ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب هر 
کیلوگرم گوشت مرغ را برای مصرف کنندگان هشت هزار و 
۱7۵ تومان تعیین کرد، اما این محصول در ماه های اخیر 
نه فقط با نرخ مصوب عرضه نشد بلکه بهای آن در خرده 
فروشی ها به هر کیلوگرم بین ۱0 تا ۱۱ هزار تومان رسیده 
بود.در این پیوند »محمد یوسفی« اظهار داشت: اکنون دان 
مورد نیاز صنعت طیور در کشور موجود است اما به دلیل 
مشکالتی در سیستم حمل و نقل و ۲ برابر شدن کرایه 

حمل بار با معضل توزیع آن در استان ها مواجه هستیم.
وی اظهار داشت: از ۲0 روز پیش قرار بود محموله نهاده 
های طیور از بنادر بارگیری و بین استان ها توزیع شود اما 
هنوز این مهم رخ نداده است.این مقام صنفی گفت: به دلیل 
کمبود دان، مرغ رشد الزم را ندارد و با سرعت کمتری به 
بازار عرضه می شود که همین کاهش عرضه در افزایش 
اکنون  است.وی تصریح کرد:  موثر  این محصول  قیمت 
قیمت هر کیلوگرم کنجاله سویا در بندر ۲۵00 تومان و 
ذرت ۱۲00 تومان است که با احتساب کرایه حمل ۲00 
تومانی بابت هر کیلوگرم از این اقالم، بهای هر کیلو کنجاله 
سویا ۲700 تومان و ذرت ۱٤00 تومان تمام می شود؛ این 
درحالیست که پیش از این قیمت حمل هر کیلوگرم ذرت 

و کنجاله سویا ۱00 تومان بود.
وی رفع مشکل تامین دان در کشور را تخصیص و انتقال به 
موقع ارز و سیستم حمل و نقل دانست و ادامه داد: اکنون 
برخی کشتی های حمل نهاده های دام و طیور در بنادر 
کشور پهلو گرفته اند اما به دلیل تخصیص نیافتن به موقع 
ارز و سیستم حمل و نقل در بنادر باقی مانده اند.رئیس 
انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران تصریح 
کرد: نگرانی تولیدکنندگان برای کمبود دان ممکن است 
منجر به کاهش جوجه ریزی در واحد شود که ادامه این 

روند بر قیمت مرغ در بازار اثرگذار است.

خبرخبر

مفقودی 

برگ سبز پراید مدل 78 به رنگ سفید با شماره پالک 634ص18 ایران 82 با شماره موتور 00106210و شماره 
شاسی s1412278585848بنام محمد سلمان پور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

 بابل 

مفقودی نوبت دوم 
اگهی فقدان مدرک تحصیلی مدرک فارغ التحصیلی اینجانب مسعود عزیزی فرزند عزیزاله به شماره شناسنامه 
3545صادره از نوشهر درمقطع کارشناسی رشته برق قدرت صادره ازواحددانشگاهی آزاد نور با شماره 1441/06 
مفقود گردیده است وفاقداعتبار می باشد. ازیابنده تقاضا می شوداصل مدرک رابه دانشگاه آزاد اسالمی واحد نور 

به نشانی نور جاده چمستان _ دانشگاه آزاد نور ارسال نماید
نوشهر 

مفقودی
 کارت هوشمند ناوگان ترابری به شماره 2464739متعلق به خودرو کامیون کشنده هوو با شماره پالک 996ع24 ایران 62 
با شماره  کارت هوشمند راننده 1100647و گواهینامه پایکم بشماره 9401396267و کارت ملی بشماره 2162056968به 

نام خسرو ایاسی فرزند محمد ابراهیم متولد 1344/4/27 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا

لوایح  رد  دالیل  نگهبان  شورای  سخنگوی 
پالرمو و CFT در شورای نگهبان را تشریح 

کرد.
عباسعلی  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
در  نگهبان  شورای  سخنگوی  کدخدایی 
نشست خبری گفت: الیحه ایجاد 8 منطقه 
طبق  اقتصادی  ویژه  مناطق  و  تجاری  آزاد 
اصل 7٤ مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت 
به این دلیل که مجلس تغییرات گسترده ای 
در الیحه دولت داده بود و اعضای شورای 
نگهبان این الیحه را مغایر اصل 7٤ دانستند. 
عالوه بر این مجمع تشخیص مصلحت نظام 
ایراداتی به این الیحه داشت که به مجلس 
ارسال شد.کدخدایی با اشاره به بررسی الیحه 
اصالح قانون مبارزه با پولشویی و الیحه الحاق 
ایران به کنوانسیون پالرمو در شورای نگهبان 
دو  این  به  تشخیص  مجمع  ایرادات  گفت: 
الیحه به مجلس شورای اسالمی ارسال شد 
اما این ایرادات رفع نگردید و باقی ماند لذا این 
لوایح مغایر اصل ۱۱0 قانون اساسی است.وی 
تصریح کرد: بعد از ایرادات ۲۲ گانه شورای 
نگهبان به الیحه الحاق ایران به کنوانسیون 
مبارزه با تأمین مالی تروریسم، شورای نگهبان 

اعالم کرد با توجه به ایرادات مذکور الحاق به 
کنوانسیون با فرض غیرقابل رفع شدن این 
است. ملی  منافع  و  شرع  خالف  ایرادات، 

وی افزود: اگر مجلس بتواند ایرادات را رفع 
کند، ایراد شورای نگهبان نیز رفع می شود.

کدخدایی در خصوص خالف شرع دانستن 
داشت: طبق  اظهار  از شروط الیحه،  بندی 
ماده ۶ دولت نمی تواند هیچ حق شرطی را 
در خصوص الحاق به این کنوانسیون قبول 
تروریستی،  لذا در خصوص گروه های  کند. 
اصل کنوانسیون باید مورد قبول دولت قرار 
گیرد که خالف شرع است.وی در خصوص 
مجلس  به  نگهبان  شورای  ایرادات  ارسال 
در خصوص الیحه CFT در تاریخ ۶ آبان 
و اعالم نظرات شورای نگهبان در تاریخ ۱۳ 
آبان یادآور شد: مجمع تشخیص نظرات خود 
در خصوص این الیحه را ارسال نکرده بود و 
لذا منتظر بودیم نظرات مجمع به طور کامل 
ارسال شود اما مهلت شورا برای بررسی این 
الیحه ۶ آبان به پایان می رسید به همین 
دلیل نظرات شورا اعالم شد و نظرات مجمع 
۱۳ آبان ارسال شد و در همان تاریخ اعالم 
علنی گردید.سخنگوی شورای نگهبان بیان 

کرد: رئیس جمهور آمریکا دور دوم تحریم 
های خود را روز جمعه اعالم کرد و بنابراین 
ربط دادن این مسئله به نظر شورای نگهبان 
نیست. درست  اعالم شد،  یکشنبه  روز  که 

مجمع  نامه  آیین  کرد:  تاکید  کدخدایی 
اعالم نظرات  برای  تشخیص مصلحت نظام 
آنها  زمانی تعیین نکرده است ولی در قانون 
تعیین  زمان  نگهبان  شورای  برای  اساسی 
شده است.وی با بیان اینکه ایرادهای اصلی 
 CFTشورای نگهبان به الیحه الحاق ایران به
مجلس  اگر  گفت:  است،  اصلی  مورد   ۱۱ ،
مورد  رفع کند، ۱۱  را  اصلی  مورد  این ۱۱ 
دیگر خود به خود رفع خواهد شد.کدخدایی 
ادامه داد: همچنین مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و هیئت عالی نظارت هم ایراداتی را به 
این الیحه وارد دانستند که جهت اصالح به 
بیان  ادامه  ایم.وی در  مجلس ارسال کرده 
کرد: اصالح قانون انتخابات در حال بررسی 
در مجلس است و کارشناسان شورای نگهبان 
هم در جلسات حضور داشته اند.وی افزود: 
بیش از یک سال کار کارشناسی روی این 
می  مجلس  از  و  است  شده  انجام  طرح 
را  انتخابات  قانون  سریعتر  چه  هر  خواهیم 

اصالح کند.سخنگوی شورای نگهبان تاکید 
کرد: شورای نگهبان از هر طرحی که برای 
ارتقای شایسته گزینی آورده شود، استقبال 
می کند و در صورتی که این طرح ها منجر 
به کاهش مشارکت مردم نشود، ایرادی ندارد 
و شورای نگهبان با استانی شدن و حوزه ای 
به  اصراری  و  ندارد  انتخابات مشکلی  شدن 

شکل نداریم.
کدخدایی با اشاره به فضاسازی های موجود 
با  مقابله  کنوانسیون  به  ایران  الحاق  درباره 
تامین مالی تروریسم مبنی بر اینکه بررسی 
بدعت  نظارت  عالی  هیئت  در  الیحه  این 
گذاری است، گفت: اگر منشا اظهارات در این 
زمینه را می دانستیم حتما جلوگیری می 
آزادی کامل  افزود: مملکتی که  کردیم.وی 
می  کسی  هر  و  است  همین  باشد  داشته 
تواند اظهار نظر کند.کدخدایی در واکنش به 
سوالی درباره اینکه آیا اعضای شورای نگهبان 
مجلس  در   CFT الیحه  بررسی  زمان  در 
حضور خواهند یافت، اظهار داشت: ما طبق 
روال گذشته که برای بررسی لوایح و مصوبات 
در مجلس حضور می یافتیم، در زمان بررسی 

این الیحه هم در مجلس حاضر می شویم.

سخنگوی شورای نگهبان تشریح کرد:

 CFT دالیل رد لوایح پالرمو و
در شورای نگهبان

فرمانده نیروی هوایی ارتش مطرح کرد:

تحریم ها برای ما برکت بوده است
 

نیروی هوایی چهل سال است که در  اینکه  به  بااشاره  ارتش  نیروی هوایی  فرمانده 
تحریم قرار دارد و هیچ چشم داشتی به بیرون ندارد، گفت:تحریم ها برای ما برکت 

بوده و ما را به توانمندی رسانده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده اظهار کرد: حوزه 
کاری در نیروی هوایی بسیار وسیع است.وی با بیان اینکه بر اساس برآوردی که از 
تهدیدات دشمن داریم آمایش سرزمینی خود را شکل داده ایم، افزود: نیروی هوایی 
فعالیت خود را در شرق کشور افزایش داده است.وی  با اشاره به اینکه نیروهای هوایی 
به دلیل تحرک زیادی که دارند باید در پایگاه های مستقر مناطق وسیعی را پوشش 
دهند، گفت: پشتیبانی الزم از نیروهای زمینی و تامین امنیت در کشور جزء اولویت 

های اول نیروی هوایی است.
وی با بیان اینکه نیروی هوایی بر حسب وظیفه تامین امنیت مردم منطقه را بر عهده 
دارد، عنوان کرد: نیروی هوایی یکی از نیروهای پشتیبان است که با امام راحل )ره( 
بیعت کرده است.وی با بیان اینکه در حال حاضر نیروی هوایی برحسب وظیفه در 
همه رویداد ها حضور فعال دارد، اظهار داشت: وظیفه اصلی نیروهای نظامی و هوایی 
خدمت خالصانه به مردم است و در هر جایی که استقرار داشته باشیم هدفی جز 

خدمت به مردم نداریم.
فرمانده نیروی هوایی ارتش با اشاره به اینکه نیروی هوایی چهل سال است که در 
تحریم قرار دارد و هیچ چشم داشتی به بیرون ندارد، افزود: تحریم های دشمن در واقع 
برای ما برکت بوده چراکه ما را به توانمندی های زیادی رسانده است.وی با بیان اینکه 
در خصوص ساخت صنایع هواپیمایی یک فروند هواپیما به نام کوثر به پرواز درآمد 
و به ناوگان هوایی پیوسته است، گفت: خوشبختانه جار و جنجال های اخیر دشمن 

هیچ تاثیری بر توانمندی های نیروهای نظامی خصوصا نیروی هوایی نداشته است.

نماینده ایران در سازمان ملل تاکید کرد:

تهران خواستار مقابله با سیاست های 
متکبرانه آمریکا 

 
نماینده دائم ایران سیاست های یکجانبه و اقدامات غیرقانونی آمریکا را مغایر حاکمیت قانون، 

اصول حاکم بر منشور سازمان ملل و چندجانبه گرایی دانست.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، غالمعلی خوشرو در شورای امنیت سازمان ملل، به انتقاد 
شدید از سیاست های یکجانبه گرایانه آمریکا پرداخت و گفت: سیاست های خودخواهانه 
و اقدامات یکجانبه آمریکا بنیان های همکاری بین المللی و چندجانبه گرایی را به مخاطره 
انداخته است.وی افزود: نتیجه این رویکرد آمریکا، خروج آن از شورای حقوق بشر، یونسکو، 
پیمان پاریس و برجام شد. وی اضافه کرد: »خروج آمریکا از برجام و بازگرداندن یک جانبه 
تحریم ها، آشکارا قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را نقض می کند و مغایر حقوق بین الملل 
است«.خوشرو ادامه داد: »برای اولین بار در تاریخ سازمان ملل، آمریکا که عضو دائم شورای 
امنیت و دارای حق وتو است، دیگر ملت های جهان را نه به خاطر نقض یک قطعنامه شورای 
امنیت، بلکه به خاطر تبعیت از آن مجازات می کند. دنیا نباید به آمریکا اجازه دهد که به این 
رفتار یکجانبه، متکبرانه و خودخواهانه اش که متمرکز بر جهان مبتنی بر قدرت به جای 
حاکمیت قانون است، ادامه دهد«.وی هم چنین به خودداری آمریکا از اجرای حکم اخیر 
دیوان بین المللی دادگستری اشاره کرد و خواستار محکومیت و مردود دانستن تحریم های 
آمریکا از سوی جامعه بین المللی، نه تنها در حرف بلکه در عمل شد.وی افزود: طبق ۱۲ 
گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی، ایران به کلیه تعهدات خود عمل کرده و در آینده 
نیز به اجرای تعهداتش متناسب با منافعی که دریافت می کند، ادامه خواهد داد.الزم به 
ذکر است که در این نشست که برای بررسی راه های تقویت چندجانبه گرایی برگزار شده 
بود، بسیاری از دولت ها از لزوم تقویت چندجانبه گرایی حمایت کرده و به صورت صریح یا 
ضمنی یکجانبه گرایی آمریکا و سیاست آن دولت در قبال برجام را مورد انتقاد قرار دادند.

یک نماینده دمکرات آمریکا قرار است بزودی الیحه ای را به 
مجلس نمایندگان این کشور ارایه کند که هدف آن توقف 
توافق هسته ای واشنگتن - ریاض و تنبیه عربستان سعودی 
به اتهام قتل جمال خاشقچی روزنامه نگار منتقد آل سعود 

است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، تارنمای ›ووکس‹ روز جمعه 
نوشت : اگر این الیحه تصویب شود، قوی ترین اقدام تنبیهی 
بود. افشای قتل خاشقچی خواهد  از زمان  علیه عربستان 

در  سعودی،  عربستانی  نویسنده  و  روزنامه نگار  خاشقچی 
با  مرتبط  کارهای  انجام  برای  مهر(  اکتبر )۱0  تاریخ دوم 
ازدواجش، وارد کنسولگری عربستان سعودی در استانبول 
شد، ورودی که نهایتا به کشتن وی توسط مأموران امنیتی 
ارشد و نزدیک به محمد بن سلمان ولیعهد سعودی منتهی 
تمامی  ابتدا  در  هرچند  سعودی  عربستان  حاکمان  شد. 
را  خاشقچی  قتل  بر  مبنی  رسانه ها  به  یافته  درز  مطالب 
و  امنیتی  افشاگری های  فشار  تحت  نهایتا  اما  رد  کردند، 
اعتراف  کنسولگری  داخل  وی  شدن  کشته  به  رسانه ای، 
کردند.تارنمای › ووکس‹ در ادامه عنوان کرد: پس از افشای 
قتل خاشقچی در کنسولگری عربستان در استانبول، گمانه 
میلیاردها  فروش  توقف  بر  مبنی  ها  رسانه  در  هایی  زنی 
دالر تسلیحات آمریکایی به عربستان مطرح شد اما رئیس 
جمهوری آمریکا بارها اعالم کرد نمی خواهد به دلیل مسئله 
قتل خاشقچی توافق نامه های فروش تسلیحات آمریکا به 
ریاض را در محاصره قرار دهد.در همین حال گزارش شده 
است که ›برد شرمن‹ یک عضو مجلس نمایندگان آمریکا به 

دنبال توقف اجرای یک توافق هسته ای مهم میان آمریکا- 
عربستان است که پیشتر مقامات دو کشور ماهها بود در 
مورد آن مذاکره داشتند.شرمن در مورد این الیحه گفت 
که پیشتر تصور نمی کرد این الیحه شانسی برای تصویب 
داشته باشد ؛ اما اکنون با فاش شدن ماجرای قتل خاشقچی 
؛ این فرصت بوجود آمده است .براساس الیحه پیشنهادی 
تکنولوژی  انتقال  برای  آمریکا  های  از سوی شرمن، طرح 
هسته ای به عربستان متوقف می شود. این می تواند ضربه 
ای مهلک به ریاض باشد.همچنین گزارش شده است که 
قانونگذاران جمهوریخواه و دمکرات از توقف مذاکرات هسته 

ای با ریاض حمایت کرده اند. سناتورها »ادوارد مارکی« و 
»مارکو روبیو« در نامه هایی از »دونالد ترامپ« درخواست 
کرده اند در این مقطع زمانی دست کم مذاکرات با عربستان 
در مورد توافق هسته ای را به حالت تعلیق درآورد. هنوز 
به طور دقیق مشخص نیست که آیا قانونگذاران سنا نیز به 
دنبال تنظیم الیحه ای مشابه قانونگذار مجلس نمایندگان 
در مورد تنبیه عربستان هستند یا خیر.این در حالی است 
این  اعالم کرد که  روز گذشته  روبیو  مارکو  که سخنگوی 
سناتور سنا ممکن است به دنبال بررسی ارائه الیحه ای در 

این رابطه در آینده باشد.

در پی جنایت سعودی در قتل خاشقچی ؛

توقف توافق هسته ای واشنگتن - ریاض قوت گرفت



4 شهرستانهایکشنبه 20 آبان 1397                                                                                                                                                                                                     شماره 3889  

 معرفی 349 متخلف محیط زیست 
چهارمحال و بختیاری به محاکم قضایی

 جلو گیری از بروز مشکالت با خدمات مستشاری
 اتاق به دولت

بختیاری:  و  چهارمحال  مصطفوی- 
مدیرکل حفاظت محیط  زیست چهارمحال 
و بختیاری از معرفی 349 متخلف زیست 
 6 در  استان  قضایی  دستگاه  به  محیطی 

ماهه  نخست سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد، 
به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت 
بختیاری؛  و  چهارمحال  زیست  محیط 
نخست  نیمه  در  گفت:  احمدی  شهرام 
 287 با  متخلف  نفر   349 جاری،  سال 
فقره تخلف زیست محیطی برای برخورد 

قانونی به مراجع معرفی شدند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال 
از  مدت،  این  طی  افزود:  بختیاری  و 
متخلفان شکار غیرمجاز 14 قبضه سالح 

کشف و ضبط شده است.
با  استان  حفاظت  یگان  برخورد  از  وی 
محیطی  زیست  آلودگی  مورد  هشت 
شامل  موارد  این  کرد:  اضافه  و  داد  خبر 
عدم مدیریت پساب و پسماند در مناطق 

روستایی و شهری و غیره بوده است.

تخلفات  با  برخورد  به  اشاره  با  احمدی 
محدوده  در  تخریب  و  غیرمجاز  تصرف 
مناطق حفاظت شده در استان، ادامه داد: 
 153 با  جاری  سال  نخست  ماهه   6 در 
مناطق  در  تخریب  مترمربع   69 و  هزار 
چهارگانه برخورد به عمل آمده که شامل 
و  جاده  احداث  غیرمجاز،  شیار  و  شخم 
مناطق حفاظت شده  در  مرتع  زدن  آتش 

هلن، سبزکوه و شیدا بوده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال 
و بختیاری گفت: در حوزه شکار و صید 
صید  قطعه   273 و  هزار  یک  غیرمجاز 
ماهی ها،  انواع  شامل  آبزیان  غیرمجاز 
349 قطعه شکار انواع پرندگان، 11 مورد 
مورد   126 و  پستانداران  غیرمجاز  شکار 
و  است  شده  ثبت  پرندگان  زنده گیری 

متخلفان به مراجع قانونی معرفی شدند.
صورت  در  خواست؛  مردم  از  احمدی 
مشاهده هرگونه تخلف و تخریب محیط 
و   1540 شماره های  با  را  مراتب  زیست 

3- 32223572 گزارش کنند.

سلیمانی- گلستان: علی محمد چوپانی بیان کرد: 
مثلث دانشگاه، اتاق و دولت می تواند رویداد مثبتی 
رهبری،  معظم  مقام  فرمایش  طبق  بزند،  رقم  را 
دولت، سخنان اتاق بازرگانی را بخواند، بشنود و 
ببیند، خدمات مستشاری به دولت از بروز مشکالت 
جلو گیری می کند. چوپانی اظهار داشت: نیاز است 
بهره برداری زمین های تحت تملک دستگاه ها، به 

دانشجویان و تحصیلکردگان واگذار شود،
وی افزود: دانشگاه ها نباید به بنگاه های اقتصادی 
تبدیل شوند، بلکه با وصال علم به عمل رسالت 
مایوس  نگاه  نباید  اساتید  نمایند،  را محقق  خود 
بعنوان  اتاق  انتقال دهند،  دانشجویان  به  را  کننده 
نماینده بخش خصوصی، آمادگی همکاری با مراکز 

آموزشی و دانشگاه ها را دارد.
علی محمد چوپانی رییس اتاق بازرگانی صنایع  
معادن و کشاورزی گرگان خاطر نشان کرد: می 
مقابل  در  که  گیرد  سازی صورت  بستر  بایست 
نیاز است بازار  توسعه صادرات نیز شکل گیرد، 
صادراتی پایدار باشد و از سیاست های سینوسی 
استان  محصوالت  از  بسیاری  شود،  جلوگیری 
دارد،  را  هدف  های  بازار  تامین  شرایط  گلستان 

را  صادرات  جلوی  شرایطی  هیچ  تحت  دولت 
نگیرد، تصمیمات مقطعی آسیب خواهد زد.

 دولت اختالفات مالی خود را با ترکمنستان رفع 
کند.

با  حساب  اختالف  گفت:  گرگان  اتاق  رییس 
ترکمنستان موجب شد بازار این کشور تضعیف 
شود، دولت اختالفات مالی خود را با ترکمنستان 

رفع کند.
وی خبر داد: علی رغم این که کشور های همجوار 
اما  رود  می  بشمار  صادرات  جهت  خوبی  بازار 
متاسفانه از ناپایداری صادرات گالیه دارند، قطعا 
بازار های هدف، آن کشور ها  به  از شوک  پس 

شرکای جایگزین را انتخاب خواهند کرد.
 کم کاری در راه آهن موجب بروز مشکالت شده 

است.
وی تاکید کرد: متاسفانه با عنایت به کم لطفی برخی 
مسئولین در حوزه راه آهن، موجب شده مشکالت 

زیادی در حوزه صادرات و واردات ایجاد شود.
چوپانی افزود: قزاقستان و ترکمنستان در راه آهن 
اقدامات خود را انجام داده اند و منتظر اتصال خط 

آهن به ج.ا.ایران هستند.

لوگوی هفته فرهنگی اسالمشهر طراحی 
شد

لوگوی هفته فرهنگی شهرستان اسالمشهر توسط وحید 
مهدی پور طراحی گردید. 

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اسالمشهر، اجزای این لوگو شامل محراب: میدان نماز 
اسالمشهر بعنوان نماد اصلی شهرستان، مکعب: بعنوان 
ساختار چند وجهی برنامه ها بعنوان زیر ساخت ها و 
پیچک: تعالی که انتظار داریم پس از برگزاری برنامه ها 

ایجاد شود تشکیل شده است. 
گفتنی است: هفته فرهنگی شهرستان اسالمشهر که 
از 26 آبان لغایت 2 آذر ماه برگزار خواهد شد در بر 
دارنده برنامه های قرآنی، بزرگداشت مقام شهداء و 
برنامه های محیط  از مفاخر، ویژه  ایثارگران، تجلیل 
فرهنگی،  مسابقات  هنری،  زنده  اجراهای   ، زیست 
کارگاههای متنوع مهارت افزایی، نمایشگاه های مختلف  

ایستگاههای ورزشی و... می باشد.   

برگزاری مانور پدافند غیر عامل توسط 
شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

وحیدی فر- اهواز: به مناسبت هفته پدافند غیرعامل 
و با هدف سنجش سطح آمادگی مراکز و دستگاه های 
عملیاتی و حساس استان مانور پدافند غیرعامل  توسط 

شرکت توزیع نیروی برق خوزستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 
خوزستان رضا غضنفری، مدیر عامل این شرکت  گفت 
با توجه به لزوم ارتقاء سطح آمادگی مراکز، تاسیسات و 
دستگاه های عملیاتی و حساس استان  در زمان بروز 
حادثه و بحران، این شرکت در یک عملیات هماهنگ، 
مانور پدافند غیر عامل را با قطع برق این مراکز و دستگاه 
ها و استفاده از مولد های اضطراری برگزار نمود.رضا 
غضنفری، مدیر عامل شرکت توزیع برق خوزستان بیان 
کرد: در مانوری که از مرکز کنترل دیسپاچینگ حوزه 
ستادی شرکت توزیع برق خوزستان مدیریت می شد 
با قطع جریان برق به مدت 30 دقیقه میزان آمادگی و 
سرعت عمل مراکز و دستگاه های عملیاتی و حساس 
سنجش  مورد  اضطراری  های  مولد  از  استفاده  در 

قرارگرفت.
وی افزود انجام این مانور را موفق خواند و اظهار داشت 
عملیات یاد شده بدون وجود هیچ گونه مشکل و یا وقفه 
در عملکرد مراکز و شرکت ها و سازمان های مربوطه با 
تامین برق به وسیله مولد های اضطراری به پایان رسید. 
گفتنی است مانور پدافند غیر عامل با نظارت مدیریت 
بحران و پدافند غیر عامل استانداری خوزستان و شرکت 

توانیر در سطح استان خوزستان صورت گرفت.

خبر

معاون اقتصادی و توسعه منابع اوقاف اصفهان:

سرمایه گذاری بر موقوفات بسیاری از مشکالت 
جامعه را برطرف می سازد

امینی هرندی- اصفهان: سرمایه گذاری بر روی موقوفات اداره اوقاف 
و امور خیریه دو نتیجه را بدنبال دارد. اول باعث حامل شدن منفعت 
و سرمایه برای سرمایه گذار می گردد و دوم آنکه موقوفاتی  که سالها 
بالاستفاده رها شده بوده به بارمی نشیند و نیت واقف هم عملی می گردد.
مهندس امیرحسین اسماعیل پور معاون اقتصادی و توسعه منابع اوقاف و 
خیریه استان اصفهان که به همراه تعدادی از خبرنگاران اصفهان از چند 
پروژه مشارکتی اوقاف و بخش خصوصی در شهر کاشان و امامزاده 
آقا علی عباس دیدار نمودند به خبرنگار روزنامه امتیاز در یک مصاحبه 
اختصاصی اعالم داشت: تمام هدف ما از برگزاری بازدید خبری از پروژه 
های شهر کاشان و آقا علی عباس توسط خبرنگاران آشنایی آنان و 
معرفی این پروژه ها به عموم مردم جامعه مردم جامعه است تا بدینوسیله 
مردم آگاه می گردند که سرمایه گذاری بر اموال موقوفه عالوه بر به دنبال 
داشتن افزایش سرمایه، سرمایه گذار، فعال شدن پروژه های موقوفه و رفع 

مشکالت عدیده ای از سطح جامعه می باشد.
مهندس اسماعیل پور در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: 
مشکالت عدیده ای را در حال حاضر در سطح جامعه با آن روبرو 
هستیم از جمله بیماران خاص، مشکالت دارو و درمان، کودکان بدون 
پروژ  افتادن  راه  و... که  بیکاری   ، بی سرپرست  سرپرست، خانم های 
ه های عمرانی اداره اوقاف بسیاری از آنها را کاهش و یا بر طرف خواهد 
نمود. چرا که بر اساس نیات ارزشمند واقفین بسیاری از این درآمد های 
اقتصادی در جهت نیت واقف هزینه خواهد شد و این امر باعث کاهش 
اینگونه مشکالت در سطح جامعه می گردد. وی در همین رابطه تصریح 
نمود: این آگاهی و اطالع رسانی به مردم میسر نمی گردد مگر با کمک 
اصحاب رسانه و امروز ما از اصحاب رسانه خواستیم تا با این گونه پروژه 
ها آشنا شوند وآنرا به اطالع عموم مردم برسانند . مهندس اسماعیل پور در 
پاسخ به این سوال که مردم چگونه می توانند در این پروژه ها و طرح های 

اداره اوقاف مشارکت و سر مایه گذاری نمایند توضیح داد:
با مراجعه به معاونت اقتصادی و  مردم و سر مایه گذاران می توانند 
توسعه منابع اداره اوقاف استان اصفهان مراجعه و مشخص نمایند 
که تا چه سقفی می توانند سر مایه گزاری کنند .امروز ما پروژه های 
مختلفی را در دست آماده داریم که هر شخص یا گروهی می توانند 
با هر مبلغی در این پروژه ها و طرح ها مشار کت نمایند حتی خانواده 
ها به صورت گروهی و فامیلی می توانند با فروش سهام در یک پروژه 
مشار کت نمایند معاون اقتصادی وتوسعه منابع اوقاف اصفهان در تایید 
این مطلب گفت: با سرمایه گزاری در این پروژها اگر سر مایه آنها در 
بانک در مدت چهار سال یا پنج سال به دو برابر افزایش می یابد ، با 
سر مایه گذاری در طرح های اوقاف این مدت به یک و نیم در سال 
کاهش می یابد. وی عدم سر مایه گذاری اوقاف در پروژه های خود را 
اینگونه اعالم کرد و گفت: خیلی از مرمد اوقاف را سازمانی متمول 
و وضع خوب تصور می کنند در حالی که پول و در آمد یک موقوفه 
را نمی توان در موقوفه  دیگر سر مایه گذاری نمود. زیرا هر موقوفه ای 
یک شخصیت حقوقی دارد. اما در صدد هستیم تا ساز وکار انجام سر 
مایه گذاری یک موقوفه را در موقوفه دیگر فراهم کنیم و این زمان 

می برد.  

خبر

بر  کرج  شهردار  زمان؛  خبرنگار  نژاد-  خانی 
برای  شهر  سازه های  مقاومت  افزایش  ضرورت 

کاهش خسارات ناشی از زلزله تاکید کرد.
از  رونمایی  مراسم  در  زاده  کمالی  اصغر  علی 
خطر  کاهش  گفت:  کرج  گسل های  نقشه های 
پذیری، محدودیت در ساخت و سازها و رعایت 
آیین نامه ساخت و ساز از جمله اقداماتی است که 
می توان انجام داد تا شهر کرج به سوی شهری تاب 

آور حرکت نماید.
وی افزود: تدوین نقشه گسل های کرج و تکمیل 
مطالعات این حوزه کمک می کند تا کرج به شهری 

تاب آور تبدیل شود.
وی ادامه داد: بدون شک تاب آوری شهر در زمان 
وقوع حوادث طبیعی مثل زلزله، نقش به سزایی در 

کاهش خسارات مادی و جانی دارد.
وی افزود: برای جلوگیری از غافلگیری در زمان 
وقوع زلزله باید اقدامات الزم در زمان قبل، حین 

و بعد از این حادثه با دقت بررسی و اجرایی شود.
باید  زلزله  وقوع  از  قبل  داد:  توضیح  زاده  کمالی 

گسل های فعال شهر شناسایی شود و بر مبنای آن 
ازساخت و ساز در مناطق حادثه خیزجلوگیری کرد.
وی ابراز کرد: عالوه براین، قبل از وقوع زلزله باید 
الزامات الزم برای رعایت آیین نامه 2800 در ساخت 
و سازها اجرایی شود تا خطرپذیری سازه های شهر 

کاهش یابد.

این مسئول توضیح داد: در حوزه مدیریت بحران 
هم شناسایی محل های پرخطر، شناسایی مسیرهای 
امدادرسانی، محل های اسکان موقت و ...ضروری 

به نظر می رسد.
شهردار کرج اظهار کرد: درحوزه مدیریت بحران 
زلزله،  وقوع  صورت  در  شود  مشخص  باید 

خسارت های مادی و جانی در مناطق مختلف تا چه 
حد خواهد بود.

کمالی زاده در ادامه با اشاره به اینکه زلزله حادثه ای 
بعید و دور از ذهن نیست، اظهار کرد: زلزله پدیده 
ای دور از ذهن نیست و این احتمال وجود دارد 
هر یک از ما تا تا پایان عمر زلزله ای با شدت باال 

را تجربه کنیم .
وی ادامه داد: با توجه به این که  چندین سال از دوره 
برگشت پذیری زلزله در کالنشهرهای تهران و کرج 
گذشته، باید برای وقوع آن آماده باشیم و با اقدامات 

کاربردی زمینه کاهش خسارات را فراهم کنیم.
این مسئول با تاکید بر ضرورت ساخت سازه های 
مقاوم در کرج افزود: باید به سمتی پیش برویم که 
عمر ساختمان هایی که در شهر ساخته می شود به 

استانداردها یعنی 30 سال نزدیک شود.
وی افزود: بدون شک مطالعات صورت گرفته برای 
شناسایی گسل های نقش به سزایی در تدوین دقیق 
اسناد باال دستی مثل طرح تفصیلی و طرح جامع و 

ارائه  خواهد داشت.

شهردار کرج تاکید کرد:

تـبدیل کـرج به شـهری تـاب آور

آگهی مزایده
موضوع :اجاره پالژ ساحل طالیی 

اجرای  نظر دارد در  شهرداری رامسر در 
بند سوم مصوبه شماره 89 مورخه97/8/9 شورای محترم 
اسالمی شهر رامسر نسبت به اجاره یکساله پالژ ساحل 
می توانند جهت  واجدین شرایط  نماید 1-  تقدیم  طالیی 
تا  جزئیات  و  شرایط  سایر  از  اطالع  یا  و  اسناد  دریافت 
مورخه 97/9/7به شهرداری رامسر مراجعه و یا با شماره 

تلفن 55250811-011تماس حاصل فرمایند
2- متقاضیان می بایست 5 درصد قیمت پایه کارشناسی 
را به حساب سپرده شهرداری رامسر واریز یاضمانت نامه 

بانکی به همان میزان ارائه نمایند
3- در صورتی که برندگان اول -دوم -سوم حاضر به انعقاد 

قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد
4- تاریخ بازگشایی پیشنهادات مورخ 97/9/8خواهد بود
5- شهرداری رامسر در رد یا قبول پیشنهادات مختار است
 قدرت اهلل شاهمنصوریان سرپرست شهرداری رامسر

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی مصرف پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم دعوت می شود تا در جلسه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مصرف راس 
ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 97/9/13 که در محل سالن همایش 
های شهدای پردیس کشاورزی و منابع طبیعی برگزار می گردد حضور 

بهم رسانند. 
در صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی میسر نباشد، می تواند 
ای که در این  با وکالتنامه  حق حضور و اعمال رای از سوی خود را 
مورد تهیه شده، از شرکت تعاونی مصرف دریافت نموده و به نماینده 
تام االختیار خود در محل دفتر تعاونی واگذار نماید و هر عضو شرکت 

کننده می تواند وکالت سه عضو دیگر و غیر عضو، یک نفر را بپذیرد. 
اعضاء  اضافه یک کل  به  با حضور نصف  این مجمع عمومی  تشکیل 
رسمیت خواهد یافت و مصوبات آن در صورت عدم مغایرت با ضوابط 
قانونی برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود. 

دستور جلسه: 
1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس 

2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت های مالی سال 96 
3- طرح و تصویب بودجه سال 97 و نحوه تقسیم سود ویژه سال 96

4- انتخاب بازرس 
5- انتخاب روزنامه جهت درج آگهی های شرکت تعاونی 

ضمنا از اعضاء محترمی که مایل هستند به عنوان بازرس در انتخابات 
مجمع،  روز جلسه  از  قبل  روز  دو  تا  شود  تقاضا می  نمایند  شرکت 

تقاضای کتبی خود را به شرکت تعاونی تحویل نمایند. 
هیات مدیره شرکت تعاونی مصرف 
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

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

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

فاقد سند رسمی
موضوع  هیات   1397/07/17 139760331011001509مورخه  شماره  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
از همدان فرزند شاد علی در  توران اسمعیل آسا بشناسنامه شماره 4558 صادره 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 172/50 مترمربع مفروز از 
پالک شماره 7589 فرعی از 170 اصلی واقع در البرز و با مالکیت مالک اولیه خود 
متقاضی تایید می نماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
مالکیت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص  که  در صورتی  شود  می  آگهی  روز   15
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 97/21188/ف م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/08/20
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/06
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی

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

فاقد سند رسمی
موضوع  هیات   1397/07/17 139760331011001508مورخه  شماره  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
فاطمه عاقل خواه بشناسنامه شماره 419 صادره از کرج فرزند علی در ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 128/87 مترمربع مفروز از پالک شماره 
290 فرعی از 170 اصلی واقع در البرز و با خریداری از آقای محمود حسین و با 
مالکیت اولیه آقای یوسف ترابی تایید می-نماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 97/20039/ف م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/08/20 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/06
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اطالعیه مزایده  نوبت اول
شرکت تعاونی کارکنان پست استان البرز در نظر دارد عرصه و اعیانی دو قطعه 
از امالک تجاری خود واقع در استان مازندران شهر رویان بعد از میدان الغدیر 
جنب ترمینال )رستوران کلبادی( جمعا به مساحت 1447 مترمربع. دارای 850 
مترمربع تجاری و یک ویالی در دو طبقه و دارای پالک ثبتی 1091 فرعی از 
274 فرعی و 1 اصلی و پالک ثبتی 274 فرعی از 1 اصلی شهرستان نور را از 
طریق مزایده عمومی به فروش رساند کلیه متقاضیان خرید )اشخاص حقیقی 
و حقوقی( می توانند با مراجعه به دفتر تعاونی واقع در کرج چهارراه طالقانی 
اداره کل پست استان البرز اسناد مزایده از جمله آدرس و مشخصات ملک را 
دریافت نمایند و پس از بازدید و بررسی نسبت به تکمیل و ارسال فرم قیمت 
بصورت پاکت در بسته و مهر و موم شده از طریق پست پیشتاز و یا تحویل 
به دفتر تعاونی اقدام کنند تعاونی طی مراحل قانونی و برابر زمان تعیین شده 
در حضور متقاضیان شرکت کننده پاکت های الف و ب و ج متقاضیان را که 
حاوی فیش واریزی بانکی و سایر مشخصات از جمله مشخصات متقاضی و 
فرم نهائی قیمت است را بازگشائی و باالترین قیمت را به عنوان برنده اعالم 
باشد  می  ریال   13/000/000/000 مبلغ  پرداخت  پیش  تضمین  کرد.  خواهد 
متقاضی بایستی بصورت فیش واریزی به حساب تعاونی کارکنان پست به 
شماره 0102793146007 و نزد بانک ملی شعبه دانشکده کرج بنام تعاونی 
واریز و اصل فیش به همراه پاکت ارسال گردد. قیمت اعالمی قطعی است و 
هیچ پیش شرطی از سوی متقاضی پذیرفته نخواهد شد و برنده مزایده متعهد 
است مبلغ اعالمی برنده را ظرف سه روز کاری واریز تا مراحل انتقال سند در 

دفترخانه صورت گیرد. 
توضیحات :  1- شرکت تعاونی در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار 
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دردفتر تعاونی می باشد. 
3- متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم )1397/8/30( به 
مدت ده روز همه روز به جز ایام تعطیل در ساعت اداری به دفتر تعاونی مراجعه 

نموده و نسبت به تهیه اسناد مزایده اقدام نمایند. 
4- شرایط فروش به صورت نقد می باشد. 

تعاونی کارکنان پست استان البرز

اصالحیه
پرونده  کالسه  به  وضمائم  دادخواست  و  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی  چاپ  پیرو 
97/پ/706 و وقت رسیدگی 97/9/24 ساعت 9:30در مورخه 25 شهریور سال جاری 

که کالسه پرونده به اشتباه چاپ شده بود که بدینوسیله تصحیح می گردد. 

مفقودی
پالک  شماره  با  ای  نقره  رنگ  به   1384 مدل  پاری  پژو  خودرو  کمپانی  سند   
موتور 12484129698و شماره شاسی 19322096به  با شماره  731د88ایران 22 

مالکیت مهین صفرزاده امیری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا 

مفقودی 
برگ سبز سواری پژو 206 مدل 1395 با شماره پالک 615م49 ایران 82 با شماره 
مفقود   NAAP41FE1GJ779157 شاسی  شماره  163B0277673و  موتور 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی ابالغ 
خانم ژیال ملکی فرزند محمد، به موجب این آگهی به شما ابالغ میگردد جهت 
دفاع از اتهام انتسابی خود دایر بر اقدام مسلحانه علیه کشور که در پرونده کالسه 
951344 منجر به صدور قرار رسیدگی غیابی گردیده در مورخه 97/10/4 ساعت 
9 در جلسه دادگاه حاضر شوید در غیر اینصورت تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد.

شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی سنندج

اخطاریه مجهول المکان
بدینوسیله به اقای شهرام ترکاشوند فرزند اله یار مجهول المکان ابالغ میشود در 
شعبه  دراین    3/435/97 کالسه  پرونده  متعلقه  محمدی  رسول  دعوی  خصوص 
مطرح ووقت رسیدگی آن ساعت9:30  مورخه 97/10/22 تعیین گردیده لذابرای 
دریافت نسخه ثانی دادخواست به شورای حل اختالف صحنه شعبه سوم مراجعه و 

در جلسه حاضر شوید در غیر اینصورت رای غیابی صادر خواهد شد. /.
مسئول دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان صحنه شاهمرادی

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه آقای حسین رحیمی خلیل اللهی فرزند محمود در پرونده کالسه 970529 
ایجاد  اتهامات  به  سنندج  انقالب شهرستان  و  عمومی  دادسرای  دادیاری  اول  شعبه 
مزاحمت برای بانوان و تهدید )موضوع شکایت آقای بهزاد امانی فرزند نبی و خانم 
روژین اسدی فرزند محمد( تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت وی ممکن نگردیده است بنابراین در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی 
کیفری و انقالب سنندج جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم 

حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.
م الف:7959 کرامت محمدی- دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب سنندج

آگهی احضار متهم
از  آب  مجاز  غیر  انشعاب  ایراد  اتهام  به  فرزند  احمدی  مانده  آقای  اینکه  به  نظر 
طرف این دادسرا طی شماره پرونده 970480 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه 
بواسطه معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده بدین وسیله در اجرای ماده 
174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ 
انتشار آگهی در شعبه یازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان سنندج 
جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک 

ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.
م الف: 7960 دادسرای عمومی و انقالب بازپرس شعبه ششم

آگهی ابالغ 
دادخواست وضمائم وفق ماده73

المکان  سازمجهول  صدف  دنیزگسترآسیا2-راضیه  شرکت  به  بدینوسیله 
دفترشورای  به  برمطالبه  شمامبنی  بطرفیت  گردددادخواستی  می  اخطاروابالغ 
وبرای  242/96ثبت  کالسه  به  که  نموده  خمینی)ره(تقدیم  بندرامام  اختالف  حل 
تقاضای  لذاحسب  است  گردیده  تعیین  رسیدگی  روز97/10/9ساعت10وقت 
یک  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  تجویزماده73قانون  به  ودستوردادگاه  خواهان 
نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشار درج تاخوانده بامراجعه به دفترشورانسخه ثانی 
دادخواست وضمائم رادریافت ودرجلسه رسیدگی مقرر حضوریابد.درغیراینصورت 

ابالغ قانونی صورت گرفته وشوراتصمیم مقتضی اتخاذخواهدنمود.          
مدیردفترشورای حل اختالف بندرامام خمینی)ره(-سالمی

آگهی  کالسه960113
 در خصوص دعوای آقای اداره کل اموال بنیاد مستضعفان به طرفیت آقای ابراهیم 
لطیفی نیا به خواسته اعتراض به ثبت نسبت به شش دانگ عیان یک قطعه زمین 
به مساحت 371/33مترمربع تحت پالک 1942 فرعی از یک اصلی قریه  رویان 
به علت این که خوانده مجهول المکان می باشد مراتب ارسال تا خوانده را جهت 
مالحظه نظریه کارشناسی دعوت می شود تا در یکی از جراید کثیراالنتشار منتشر 
تا چنانچه اعتراضی دارند ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابالغ به این دادگاه اعالم 

نمایند م. الف 97/525
 مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور هادی صادقی

آگهی حصروراثت
ازدزفول  بشناسنامه57535صادره  پدرصفرعلی  نام  نسب  مجدی  مهدی  آقای 
مرحوم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  گواهی حصروراثت  بخواسته صدور  درخواستی 
درتاریخ1397/5/13دردزفول  دزفول  بشناسنامه154صادره  نسب  مجدی  صفرعلی 
مجدی  باال2-مهران  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  خودفوت  دائم  اقامتگاه 
نسب  مجدی  متوفی(3-مژده  ازدزفول)پسران  بشناسنامه64695صادره  نسب 
از دزفول4-محبوبه مجدی نسب بشناسنامه20999صادره  بشناسنامه68204صادره 
بشناسنامه143صادره  نسب  مجدی  متوفی(5-زهراسلطان  ازدزفول)دختران 
ازدزفول)زوجه متوفی(والغیر.اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک 
نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ 
نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به 

جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه8شورای حل اختالف دزفول

 نوبت اول
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استقبال از اعطای تابعیت به فرزندان با پدر خارجی

عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی گفت که 
مجلس از مصوبه اخیر هیئت وزیران در مورد تسهیل اعطای تابعیت به 

فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی استقبال می کند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی گفت که 
مجلس از مصوبه اخیر هیئت وزیران در مورد تسهیل اعطای تابعیت به 
فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی استقبال می کند. سیده فاطمه ذوالقدر با 
اشاره به مصوبه هیئت دولت در مورد اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی 
با مردان خارجی گفت: در قانون فعلی مادران ایرانی که همسر خارجی دارند 
می توانند بعد از 18 سالگی فرزندشان برای آنها درخواست تابعیت کنند اما 
موانع سختی بر سر راه اعطای تابعیت بود از جمله اینکه از آنها می خواستند 
برگه عدم سوء پیشینه از کشورشان دریافت کنند در حالی که بسیاری از این 
ها در ایران اقامت داشتند و عمال شرایط دریافت تابعیت برای آنها بسیار 
سخت بود و اجرایی نمی شد.وی افزود: الیحه ای که در دولت مصوب 
شده در صورت تصویب نهایی شرایط را برای دریافت تابعیت قبل از 18 
سال نیز بسیار سهل می کند.نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در 
حال حاضر تعداد زیادی از خانم ها هستند که همسر خارجی دارند. به هر 
حال ایران مرزهای زیادی با عراق، افغانستان و پاکستان دارد و این ازدواج ها 
صورت می گیرد و حتی بحث از وجود دو میلیون کودک بدون هویت 
مطرح می شود.ذوالقدر با بیان اینکه این الیحه در صورتی که تبدیل به قانون 
شود می تواند مشکل بسیاری از زنان را حل کند، اضافه کرد: در عراق بر 
اساس قانون تابعیت این کشور یک مادر عراقی می تواند بعد از گذشت 5 
سال از ازدواج برای فرزندش تابعیت بگیرد. در خیلی از کشورهای دیگر 
هم مادران می توانند برای فرزندانشان تابعیت کشور خودشان را بگیرند.این 
نماینده مجلس در پایان با بیان اینکه مجلس از تسهیل شرایط اعطای تابعیت 
به فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی استقبال می کند، ابراز امیدواری کرد 

که این الیحه با قید فوریت در مجلس مطرح شود.

جزییات جمع آوری کپسول »اکوفان« تقلبی از بازار

 مدیرکل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو درباره 
جمع آوری کپسول اکوفان تقلبی از بازار توضیح داد.

دکتر مهناز خانوی به ایسنا گفت : تعدادی کپسول اکوفان با برچسب اصالت 
بازار  انقضا و شماره بچ، به صورت غیرقانونی در  تقلبی و جعل تاریخ 
توزیع شده که بالفاصله دستور جمع آوری آن از سطح عرضه داده شد.وی 
همچنین در نامه ای به معاونان غذا  وداروی دانشگاه های علوم پزشکی 
سراسر کشور و تاکید بر جمع آوری کپسول اکوفان تقلبی از بازار، گفت : 
دستور جمع آوری کپسول اکوفان با شماره بچ E270A2 و تاریخ انقضاء 
با برچسب  بازار بوده که  2019.9.30 مربوط به نمونه تقلبی موجود در 
اصالت تقلبی و جعل شماره بچ، تاریخ انقضاء و GTIN محصول، در 
افزود:  قانونی توزیع شده است. خانوی  سطح عرضه و به صورت غیر 
انقضاء 2019.9.30 به  تاریخ  با شماره بچ E270A2 و  اکوفان  محصول 
تعداد محدودی با مجوز رسمی این اداره کل توسط شرکت پوبر در تاریخ 
1396.5.11 وارد شده و به طور قانونی توسط شرکت های پونل، برسام و 
دی دارو امید تا پایان سال 1396 به داروخانه ها توزیع شده است.مدیرکل 
امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو خطاب به 
معاونان غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، گفت : تاکید 
می شود در صورت مشاهده محصول با شماره بچ و تاریخ انقضاء مذکور، 
اصالت آن از طریق سامانه TTAC استعالم شده و در صورت عدم تطابق 
با اطالعات مندرج در سامانه، محصول تقلبی محسوب می شود و مقتضی 
است مطابق ضوابط و مقررات جاری اقدام الزم مبذول و در اسرع وقت به 

این اداره کل اعالم شود.

خبر

میانگین سابقه پرداختی حق بیمه 
ازکارافتادگان کمتر از ۱0 سال است

بر اساس اعالم دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و 
اجتماعی سازمان تامین اجتماعی، تا پایان سال 96 
تعداد کل ازکارافتادگان) کلی و جزئی( 138 هزار و 
259 نفر است که میانگین سابقه پرداختی حق بیمه 

آنان 9.9 سال است.
به گزارش پیام زمان ، از مجموع ازکارافتادگان این 
سازمان تا پایان سال گذشته، 129 هزار و 179 نفر 
مرد هستند که میانگین سابقه پرداخت حق بیمه آنان 
10 سال است. همچنین ازکارافتادگان زن در همین 
سابقه  میانگین  که  نفرهستند   80 و  هزار   9 مدت 

پرداخت حق بیمه آنان 8.5 سال است.
معرض  در  که  بیمه شدگانی  از  مستمر  حمایت 
خطرات و آسیب های جسمی و مالی قرار می گیرند، 
یکی از مهم ترین کارکردهای تامین اجتماعی است 
ابتال به  و بر همین اساس، پس از وقوع حادثه یا 
ارائه خدمات توانبخشی تالش خواهد  با  بیماری، 
شد تا سالمت یا قابلیت های سودمند، به بیمه شده 

بازگردانده شود.
اثر  بر  چنانچه  تالش های صورت گرفته،  علی رغم 
کار  ادامه  برای  بیمه شده  قدرت  بیماری،  یا  حادثه 
کسب  را  خود  قبلی  درآمد  نتواند  و  یابد  کاهش 
تحت پوشش  را  فرد  تامین اجتماعی،  سازمان  کند، 

حمایت های ازکارافتادگی قرار می دهد.
بیمه  اجتماعی،  تامین  قانون   70 ماده  اساس  بر 
شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیرقابل عالج 
خدمات  انجام  از  پس  شوند  می  داده  تشخیص 
توانبخشی و اعالم نتیجه توانبخشی یا اشتغال چنانچه 
طبق نظر کمسیون های پزشکی توانایی خود را کاًل 
یا بعضاً از دست داده باشند به سه طریق با آنها رفتار 
خواهد شد: الف( هرگاه درجه کاهش قدرت کار 
بیمه شده 66 درصد و بیشتر باشد ازکارافتاده کلی 
شناخته می شود .ب( چنانچه میزان کاهش قدرت 
کار بیمه شده بین 33 تا 66درصد و به علت حادثه 
می  شناخته  کارافتاده جزئی  از  باشد  کار  از  ناشی 
شود.ج( اگر درجه کاهش قدرت کار بیمه شده بین 
10تا 33 درصد بوده و موجب آن حادثه ناشی از 
مقطوع  نقص  دریافت غرامت  استحقاق  باشد  کار 
محاسبات  و  آمار  دفتر  تحلیل  داشت.  خواهد  را 
اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی نشان 
ازکارافتادگان،  سابقه  های  رده  میان  دهد،در  می 
بیشترین فراوانی مربوط به سوابق 5تا9 سال است که 
30درصد ازکارافتادگان را شامل می شود و فراوانی 
ازکارافتادگان تنها در سوابق کمتر از 5 سال نسبت 
به سال گذشته با ثبات نسبی روبرو بوده و درسایر 
افزایش داشته است. گفتنی است،  رده های سنی، 
تامین اجتماعی خوزستان بیشترین تعداد ازکارافتاده 
را پوشش داده که رده سابقه 5تا9سال در این اداره 
کل دارای بیشترین تعداد در میان گروه های سنی 
است به طوری که 31 درصد بازنشستگان این اداره 

کل را شامل می شود.

خبر

وزیر آموزش و پرورش گفت: چگالی مفهوم 
در نظام آموزشی ما بسیار سنگین تر از چگالی 
مفهوم در نظام آموزشی سایر کشورهاست.سید 
در  پرورش  و  آموزش  وزیر  بطحایی  محمد 
نشست هم اندیشی نمایندگان حقوق شهروندی 
پرورش  و  آموزش  ستادی  حوزه  و  استان ها 
باهنر تهران برگزار شد،  که در اردوگاه شهید 
اظهار کرد: متأسفانه در نظام آموزشی، اهداف 
پرورشی کمرنگ شده و به اهداف شناختی در 
الیه حافظه محوری توجه شده است و قطعًا 
آثار  از  از نشاط و سرزندگی که  دانش آموزان 

یادگیری است بی بهره می مانند. 
می  یاد  چیزهایی  دانش  آموزان  داد:  ادامه  وی 
گیرند که در زندگی اجتماعی و روزمره مورد 
توجه قرار نمی گیرد و خیلی سخت است که به 

تدریج بتوانیم این مسیر را درست کنیم.
احتیاجات  باید  بچه ها  کرد:  تصریح  بطحایی 
زندگی را تمرین کنند و ما به عنوان برنامه ریزان 
درسی باید به آن توجه کنیم و برنامه ها متناسب 

با سند تحول را ارائه دهیم.
نظام  در  مفهوم  چگالی  اینکه  بیان  با  وی 
از چگالی مفهوم  آموزشی ما بسیار سنگین تر 

در نظام آموزشی سایر کشورهاست، اظهار کرد: 
دانش آموزان ما از حیث مفاهیم شناختی یک سر 
و گردن باالتر از سایر کشورها هستند اما در 

زمینه مهارت های زندگی ضعف دارند.
حال  در  داد:  ادامه  پرورش  و  آموزش  وزیر 
حاضر دانش  آموزان آنچه می آموزند در صحنه 
عمل توانایی به کارگیری را ندارند که به ضعف 
در مهارت های آموزشی و یا نپرداختن به برخی 

باید فضایی در  باز می گردد؛  مفاهیم آموزشی 
مدرسه ایجاد کنیم که بچه ها نیازهای خود را در 

مدرسه در قالب اهداف پرورشی تمرین کنند.
وی به پخش مسابقه فینال جام باشگاه های آسیا 
در مدارس در شنبه هفته گذشته اشاره کرد و 
احساس  دانش  آموزان  برنامه  این  در  گفت: 
و  هستند  مهم  آموزشی  نظام  برای  که  کردند 
برخی خانواده ها با من تماس گرفتند و عنوان 

کردند که بچه هایشان آن روز یکجور دیگر به 
مدرسه رفتند.

بطحایی تصریح کرد: باید برنامه درسی را به 
دیده  دانش  آموزان  نیاز  که  دهیم  تغییر  نحوی 
مدرسه  به  نشاط  و  شادی  با  بچه ها  و  شود 
بروند و اینکه دروس خشک را با روش ناقص 
انجام  مشغول  هم  خانه  در  و  ببینند  آموزش 
تکالیف  طاقت فرسای باشند یا به دلیل شرایط 
جامعه کتب کمک درسی بخوانند، تغییر یابد؛ با 
اصالح محتوا و روش ها باید تناوب برنامه های 

شاد بیشتر شود.
اشاره کرد و گفت:  به حقوق شهروندی  وی 
برخی مشکالت در زندگی به دلیل کم آشنایی 
ما در دوران مدرسه ای  این حقوق است و  با 
این حقوق را کم آموزش دادیم که برنامه هایی 
و  آموزش  وزیر  شد.  آغاز  گذشته  سال  از 
و  کرد  اشاره  مدارس  ویژه  برنامه  به  پرورش 
افزود: 2 ساعت از آموزش در مدرسه در هفته 
در پایه های چهارم، پنجم، ششم،  هفتم، هشتم 
گوهر  که  می شود  واگذار  مدارس  به  نهم،  و 
به  می تواند  آن  از  بخش  که  است  گرانبهایی 

عنوان آموزش حقوق شهروندی به کار گیرد.

چگالی مفهوم در نظام آموزشی ما سنگین تر از سایر کشورهاست

دبیر سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران گفت: 
قیمت مواد اولیه و بسته بندی داروها افزایش یافته و این مسائل 
در کنار نبود نقدینگی و مشکالت تخصیص ارز برای صنعت 

دارو دردسر ساز شده است.
مهدی سلیمانجاهی اظهار کرد: 50 درصد مواد اولیه و موثره 
دارویی داخل کشور تولید می شود اما همین تولیدات داخلی 
که برای تامین آنها به ریال نیاز است، به طور میانگین 100 

درصد افزایش قیمت پیدا کرده اند.
وی خاطرنشان کرد: کمترین افزایش قیمت مواد اولیه دارویی 
30 درصد است؛ همچنین قیمت بسته بندی دارو نیز افزایش 
تا 300 درصد  دارو  فویل های  قیمت  مثال  به طور  و  یافته 

افزایش یافته است.
دبیر سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران گفت: 
برای تأمین حالل ها در تولید دارو نیز با افزایش قیمت رو 
به رو شده ایم؛ این افزایش قیمت ها به این علت است که 

پتروشیمی هزینه های تولید را افزایش داده است.
های  ماده  به  فقط  نیز  مرجع  ارز  کرد:  تصریح  سلیمانجاهی 

جانبی وارداتی اختصاص می یابد.
افزایش قیمت های محصوالت  این  با وجود  ادامه داد:  وی 
جانبی تولید دارو، کمیسیون قانونی قیمت گذاری دارو معتقد 
است که قیمت دارو نباید افزایش پیدا کند و ادامه این روند 

صنعت دارو را با مشکالت جدی روبه رو می کند.

 قیمت بسته بندی دارو 
افزایش یافت

مدیر برنامه کشوری پیشگیری و کنترل دیابت وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی گفت: 11 درصد افراد باالی 25 سال 

در کشور به دیابت نوع 2 مبتال هستند.
علیرضا مهدوی در آستانه هفته ملی دیابت )21 تا 27 ابان( 
بیماری  به  ابتال  با تاکید بر اهمیت نقش خانواده در کاهش 
دیابت، افزود: با توجه به اینکه فرد در ابتدا در بستر خانواده 
متولد شده و پرورش می یابد، عادات غذایی و سبک زندگی 
را در این بستر فرا گرفته و از آنجایی که ابتال به بیماری دیابت 
به خصوص از نوع 2 رابطه زیادی با شیوه زندگی فرد دارد، 

بنابراین باید به این بخش توجه بیشتری شود.
وی با بیان اینکه بیماری دیابت با روند افزایشی در سراسر 
جهان روبرو است، اظهار داشت: از سه دهه قبل موجی از 
دیابت نوع 2 در دنیا آغاز شده و روبه افزایش است. اما در 
ایران طبق هدف گذاری ها، روند روبه رشد بیماری دیابت تا 

سال 1404 باید متوقف شود.
مهدوی درخصوص آمار مبتالیان به دیابت نوع 2 در ایران 
گفت: در ایران 11 درصد افراد باالی 25 سال )بیش از 5 میلیون 
نفر( با تشخیص دیابت نوع 2 و 18 درصد افراد باالی 25 سال 
نیز در معرض خطر ابتال به دیابت شناسایی شده اند که در آنها 
میزان گلوکز )قند( خون باالتر از حد طبیعی است و چنانچه 
تغییرات ضروری در شیوه زندگی به وجود نیاید، در آینده به 

دیابت نوع 2 مبتال می شوند.

11 درصد جمعیت ابالی 25 سال 
در ایران دیابت دارند

 سخنگوی سازمان ثبت احوال از ثبت نام بیش از 46میلیون نفر 
برای دریافت کارت ملی هوشمند خبر داد و گفت: بیش از 
44 میلیون کارت ملی هوشمند برای ایرانیان صادر شده است.

سیف اهلل ابوترابی آخرین وضعیت تعداد ثبت نام کنندگان کارت 
ملی هوشمند و تعداد کارت های صادر شده را تشریح کرد و 
گفت: تاکنون 46میلیون و 759هزار نفر برای دریافت کارت ملی 
هوشمند تکمیل ثبت نام کرده اند و برای 44میلیون و 337 هزار 
نفر نیز کارت کلی هوشمند صادر شده است. همچنین کمتر 
از 15 میلیون نفر نیز باقی مانده اند که هنوز اقدامی برای ثبت نام 
کارت ملی هوشمندشان انجام نداده اند.وی در بخش دیگری 
از صحبت هایش به کارت های ملی هوشمند ساخت داخل که 
قرار بود بزودی به تولید برسد اشاره کرد و گفت:متولی آماده 
سازی بدنه کارت ملی ساخت داخل چاپخانه دولتی است.
همچنین تایید کننده مراحل فنی نظیر ایمنی،مقاومت و...یک 
شرکت داخلی بوده که این شرکت در حال بررسی این بدنه 
انبوه  است تا در صورت مناسب بودن این بدنه به صورت 
تولید شود.سخنگوی سازمان ثبت احوال افزود: برای افرادی که 
تاکنون هیچگونه کارت ملی نداشته اند و یا افرادی که تازه به 
سن 15سالگی رسیده اند نیز جهت صدور کارت ملی هوشمند 
تدابیری اندیشیده  شده است؛ اما کسانی که کارت قدیمی دارند 
و می خواهند کارت  ملی هوشمند دریافت کنند نیز به زودی 
پس از داخلی سازی بدنه کارت ملی به دستشان خواهد رسید.

تولید کارت های میل

 »ایراین« بزودی

آگهی حصر وراثت
آقای فرمان موالیی  دارای شماره شناسنامه 280  به شرح دادخواست به کالسه 
2/534/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان اسداله موالیی  به شماره شناسنامه  6 در تاریخ97/7/30  اقامتگاه دائمی 

خودرا  بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
فرمان موالیی  ف اسداله . ش.ش  280  ت.ت 46/4/1 پسر متوفی
مردان موالیی  ف اسداله . ش.ش  281  ت.ت 51/11/1پسر متوفی
عابدین موالیی  ف اسداله . ش.ش  240  ت.ت 58/4/7پسر متوفی

نجیبه محمدپور  ف اسداله . ش.ش  141  ت.ت 47/7/3 دختر متوفی
شمسی موالیی  ف اسداله . ش.ش  208  ت.ت 53/1/1دختر متوفی

لیال موالیی  ف اسداله . ش.ش  209  ت.ت 56/1/1دختر متوفی
صدیقه موالیی  ف اسداله . ش.ش  291  ت.ت 61/9/10دختر متوفی

فرشته موالیی  ف اسداله . ش.م49600453102  ت.ت 70/5/3دختر متوفی
طال محمدپور  ف محمد . ش.ش  71  ت.ت 29/5/3همسر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را دریک  نوبت آگهي مي نماید 
نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفي  از  نامه  یا وصیت  دارد و  اعتراض  تا هر کسي 
نخستین آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد .
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان صحنه

اگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 آقای مصطفی ایزدی فرزند اسماعیل به شماره در خواستی که با شماره 970668این 
شورا ثبت گردیده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشت 
در  نور  از  شناسنامه 3صادره  شماره  به  احمد  فرزند  ایزدی  اسمعیل  شادروان  که 
تاریخ 97/7/27در اقامتگاه دائمی خود به شهرستان نور فوت نموده و ورثه حین 

الفوت وی عبارتند از 
1-خانم مهرنوش یزدانی فرزند نبی به شماره شناسنامه 219 صادره از نورهمسر 

متوفی 
2-محبوبه یزدانی فرزند نبی به شماره شناسنامه  45صادره از نورفرزند متوفی 

3-صغری یزدانی فرزند نبی به شماره شناسنامه  1358صادره از نورفرزند متوفی 
4-مصطفی یزدانی فرزند نبی به شماره شناسنامه 579 صادره از نورفرزند متوفی 

5-زهرا یزدانی فرزند نبی به شماره شناسنامه 2229699202 صادره از نورفرزند 
متوفی 

6-احمد یزدانی فرزند نبی به شماره شناسنامه 1876 صادره از نورفرزند متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

م. الف97/526
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف نور 

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
دادخواست  شرح  به   1032 شماره  شناسنامه  دارای  مقدم  رضایی  مجید  آقای 
و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  کالسه3/716/97  به 
تاریخ  در  شناسنامه 309  به  زرگری  بیگم  فاطمه  که شادروان  داده  توضیح  چنین 
97/6/24در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 
بابل  از  1335 صادره  متولد   508 شناسنامه  شماره  به  مقدم  رضایی  رضا  1-علی 

همسر متوفی 
2- محمد رضایی مقدم فرزند به شماره شناسنامه 375 متولد 1356 صادره از بابل 

پسر متوفی 
3- مجید رضایی مقدم به شماره شناسنامه 1032 متولد 1357 صادره از بابل پسر 

متوفی 
4-مهدی رضایی مقدم به شماره شناسنامه 1381 متولد 1362 صادره از بابل پسر 

متوفی 
از  صادره   1368 4560004005متولد  شناسنامه  شماره  به  مقدم  رضایی  5-سپیده 

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

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

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
خانم فاطمه حبیبی فرزند حبیب اهلل به شرح درخواستی که به شماره 970689این 
شعبه ثبت گردیده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته 
که شادروان هاجر خاکپور فرزند عبداهلل به شماره شناسنامه 33 صادره از نور در 
تاریخ 97/8/9در اقامتگاه دائمی خود شهرستان نور فوت نموده و ورثه حین الفوت 

وی عبارتند از
1-آقای حبیب اهلل حبیبی فرزند هادی به شماره شناسنامه 18 صادره از نور همسر 

متوفی
2- خانم فاطمه حبیبی فرزند حبیب اهلل به شماره شناسنامه 2 صادره از نور دختر 

متوفی 
دختر  نور  از  صادره   2255 شناسنامه  شماره  به  اهلل  حبیب  فرزند  حبیبی  3-مریم 

متوفی 
4-سمانه حبیبی فرزند حبیب اهلل  به شماره شناسنامه 95 صادره از نور دختر متوفی 
5-کبری حبیبی فرزند حبیب اهلل به شماره شناسنامه 176 صادره از نور دختر متوفی
نور  از  صادره   348 شناسنامه  شماره  به  اهلل  حبیب  فرزند  حبیبی  هادی  آقای   -6

پسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

م. الف 97/527
 قاضی شعبه اول شورای حل اختالف نور محمد علی گل برار زاده 

آگهی دادنامه
به  فریدنیافرزندحسن  شهین  خانم  مهراقتصادباوکالت  بانک  خواهان:آقای 
دوم. طبقه  پارسیک  ساختمان  لنجی  وته  امیری  چهارراه  آبادان-حدفاصل  نشانی 
المکان.2- مجهول  نشانی  به  فرزندحسن  زاده  علیرضاصباغ  خواندگان:1-آقای 
طیب7پالک13. آبادان  نشانی  به  فرزندمندنی  تنگستانی  مظلوم  کامران  آقای 
شماره  مهراقتصادبه  بانک  دعوای  دادگاه:درخصوص  وجه.رای  مطالبه  خواسته: 
ثبت949709باوکالت خانم شهین فریدنیاوکیل دادگستری ایران به طرفیت آقایان1-
مبنی  فرزندحسن  زاده  رضاصباغ  فرزندمندنی2-علی  تنگستانی  مظلوم  کامران 
فقره چک  ازوجه یک  بابت قسمتی  میلیون ریال  مبلغ دویست وشصت  برمطالبه 
جاری0107769684008عهده  سریال611983-21/6/1395ازحساب  شماره  به 
اوراق ومحتویات  به  دادرسی وتاخیروتادیه.باتوجه  باحتساب خسارت  ملی  بانک 
پرونده ودادخواست تقدیمی واسنادومدارک ابرازی ازجمله روگرفت مصدق چک 
موصوف وگواهی عدم پرداخت بانک محال علیه ونظربه اینکه خواندگان علی رغم 
اند.ونظربه  ننموده  ارسال  ای  والیحه  حاضرنشده  دادرسی  درجلسه  قانونی  ابالغ 
بوده  ظهرنویس چک  اول  ردیف  وخوانده  صادرکننده  دوم  ردیف  خوانده  اینکه 
اند.ووجودالشه چک دریدخواهان داللت براشتغال ذمه خواندگان داردوبنابراصل 
خواهان  دعوای  محرزو  وصف  بااین  خوانده  عهده  به  دین  بقای  استصحاب 
وارداست وبه استنادامواد310و313قانون تجارت ومواد198و515و519و522قانون 
به  مصوب1379حکم  درامورمدنی  وانقالب  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین 
محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ دویست وشصت میلیون ریال به نحوتضامنی 
به عنوان اصل خواسته ومبلغ هفت میلیون ویکصدهزارریال به عنوان هزینه دادرسی 
سررسیدتازمان  ازتاریخ  تاخیروتادیه  وخسارت  تعرفه  طبق  وکیل  الوکاله  وحق 
پس  واخذآن  محاسبه  تورم(که  نرخ  ساالنه  تغییرشاخص  پرداخت)بارعایت 
می  درحق خواهان صادرواعالم  است  احکام  عهده  به  دادرسی  هزینه  ازپرداخت 
ازابالغ قابل واخواهی دراین  شود.رای صادره شده غیابی وظرف بیست روزپس 
تجدیدنظراستان  درمحاکم  تجدیدنظرخواهی  روزقابل  بیست  وظرف  دادگاه 

خوزستان است.     شماره م.الف)9/799(
ضرغام خسروی-رئیس شعبه سوم دادگاه حقوقی خرمشهر

متن آگهی
افشاری،سیامک  بابک  آقای  به  وضمائم  ودادخواست  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی 
افشاری  غالمحسین  ورثه  افشاری  افشاری،فیروزه  پوپک  افشاری،پویاافشاری، 
طرفیت  به  دادخواستی  افشاری  واشرف  افشاری  اسمعیل  خانم  فرزند.خواهان 
افشاری،  افشاری،پویاافشاری،پوپک  افشاری،سیامک  بابک  آقای  خواندگان 
پرونده  وبه شماره  وبه  ارجاع  این شعبه  به  که  به خواسته مطرح  افشاری  فیروزه 
عمومی)حقوقی(دادگستری  دادگاه  دوم  9709986130200778شعبه  کالسه 
بندرماهشهرثبت ووقت رسیدگی مورخ1397/10/18ساعت12:30تعیین  شهرستان 
علت  به  مدنی  دادرسی  آئین  ماده73قانون  موضوع  طبق  دستوردادگاه  حسب  که 
دریکی  نوبت  یک  مراتب  خواهان  ودرخواست  خواندگان  بودن  المکان  مجهول 
ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می گرددتاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی 
دادخواست  ثانی  خود،نسخه  کامل  نشانی  اعالم  وضمن  مراجعه  دفتردادگاه  به 
حاضرگردد.      دردادگاه  رسیدگی  جهت  مقررفوق  ودروقت  رادریافت  وضمائم 

شماره م.الف)16/618(
مدیردفتردادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان 

بندرماهشهر-علی راشدی

متن آگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای/خانم عباس بیت سیاح 
فرزندشویع.خواهان خانم بدریه دلجوی کریمی زاده دادخواستی به طرفیت خوانده 
آقای عباس بیت سیاح به خواسته مطالبه نفقه ازتاریخ94/8/1لغایت95/1/29مقوم 
پرونده  شماره  وبه  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  مبلغ11/000/000ریال  به 
خرمشهرثبت  شهرستان  اختالف  حل  کالسه9709987052400388شعبه4شورای 
طبق  دستوردادگاه  که حسب  مورخ1397/8/28ساعت9:30تعیین  رسیدگی  ووقت 
خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آئین  ماده73قانون  موضوع 
می  جرایدکثیراالنتشارآگهی  از  دریکی  نوبت  یک  مراتب  خواهان  ودرخواست 
گرددتاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن 
ودروقت  رادریافت  وضمائم  دادخواست  ثانی  خود،نسخه  کامل  نشانی  اعالم 

مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.    شماره م.الف)9/793(
مسئول دفترشعبه4شورای حل اختالف شهرستان خرمشهر-نهاداحمدی زاده

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی در کالسه پرونده 16/970668 ش 

 وقت رسیدگی :   97/9/20 ساعت10  صبح 
مرجع رسید گی :شورای حل اختالف شعبه شانزده خوی 

خواهان  :کیوان کالمی با وکالت محمد دادگر
خوانده: علی بابازاده 

خواسته :مطالبه
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله علی بابازاده وفق   
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه های  کثیراالنتشار  
چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در دفتر دادگاه حاضر و 
رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی شرکت نمایند. 

عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
رئیس  شعبه شانزده  شورای حل اختالف شهرستان خوی-منثوری 

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

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

سند رسمی
برابر رأی شماره  139760331010002849 هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جواد پور حسن 
فرخانی  فرزند  غالمرضا   بشماره شناسنامه 3965 صادره از کرج  در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان  72 متر مربع پالک 2551 فرعی از 163 اصلی 
گردیده  محرز  ناصر صالحی   آقای  مالک رسمی  از  فردیس  خریداری  در  واقع 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 روز آگهی می 
شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات،  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت 

شد./  ط 1017
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/08/20 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/09/05

محمد سلیمانی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

آگهی ابالغ
 اخطاریه تبادل لوایح

تجدید نظر خواه:1- مرتضی قری2-کرامت رضا هارونی-تجدید نظر خوانده:محمد 
شماره  دادنامه  به  نسبت  خواهی  نظر  :تجدید  پور-موضوع  شمسی  حسین 
اهواز  حقوقی  عمومی  960274شعبه7دادگاه  بایگانی  کالسه  476-970درپرونده 
به طرفیت تجدید  نظر خواهی  اینکه تجدید نظرخواه دادخواست تجدید  به  نظر 
نظر خواه فوق الذکر تقدیم نموده لذا به علت مجهول المکان بودن ایشان مراتب 
یک نوبت دریکی ازجراید آگهی تاتجدید نظرخوانده ظرف مهلت 10روز پس از 
اهواز واقع درخرمکوشک- به دفترشعبه 7دادگاه  حقوقی  با مراجعه  انتشارآگهی 
به  نسبت  دادخواست  ثانی  نسخه  دریافت  ضمن  شهیدتندگویان  قضایی  مجتمع 

تقدیم الیحه دفاعی وپاسخ تجدیدنظر خواهی اقدام نمایند.
مدیردفترشعبه7دادگاه حقوقی اهواز-موسوی

آگهی ابالغ وقت دادرسی
کالسه پرونده: 6/97ش/686

وقت رسیدگی: 97/9/22  9 صبح پنجشنبه
خواهان: نرگس همتی پور

خوانده: سجاد عبدالی
خواسته: مطالبه طلب

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
بودن  المکان  به علت مجهول  تعیین شده  ارجاع گردیده و وقت رسیدگی  ششم 
آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  دادگاه  دستور  و  درخواست خواهان  به  خوانده 
آگهی می شود.  کثیراالنتشار  از جراید  یکی  در  نوبت  مراتب یک  مدنی  دادرسی 
ناخوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت 
مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند. چنانچه بعداً ابالغی به وسیله آگهی 

الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
م.الف 1358خ   مدیر دفتر شعبه ششم شورای حل اختالف ورامین

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
آقای محمد تقی زاده فرزند حجت اهلل به شرح درخواستی که به شماره 970778این 
شعبه ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته 
که حجت اهلل تقی زاده کریمی فرزند موسی به شماره شناسنامه 16 صادره از بابل 
در تاریخ 97/7/28در اقامتگاه دائمی خود شهرستان فریدونکنار فوت نموده و ورثه 

حین الفوت وی عبارتند از
1- محمد تقی زاده فرزند حجت اهلل به شماره شناسنامه 4989524705پسر متوفی
2- حلیمه تقی زاده فرزند حجت اهلل به شماره شناسنامه4988758168 دختر متوفی 
3-محدثه تقی زاده فرزند حجت اهلل به شماره شناسنامه 2063089851فرزند متوفی 
4-هاجر تقی زاده فرزند حجت اهلل به شماره شناسنامه 2064244808فرزند متوفی 
5-آسیه تقی زاده فرزند حجت اهلل به شماره شناسنامه 2065021853فرزند متوفی 

6-مریم رکن  به شماره شناسنامه 4989539079همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
 قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف فریدونکنار
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طراحی مدل جدید برای ساماندهی 
مصرف سوخت

این مدل  اگفت:در  انرژی مجلس  عضو کمیسیون 
تالش می شود تا تورم حداقلی، تأثیری بر طبقات 
اجتماعی و ضعیف تر کم باشد و مردم در تأمین 
سوخت خود به زحمت نیافتند. به گزارش زمان به 
نقل از خانه ملت، علی بختیار در خصوص سهمیه 
ساماندهی  موضوع  داشت:در  اظهار  بنزین  بندی 
مصرف سوخت کشور، مدل اقتصادی بر پایه آخرین 
این مدل تالش می  دنبال می کنیم، در  را  سناریو 
شود تا تورم حداقلی، تأثیر بر ی طبقات اجتماعی و 
ضعیف تر کم باشد و مردم در تأمین سوخت خود به 
زحمت نیافتند. عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: 
در تحقیقات صورت گرفته به سناریوی خوبی رسیده 
ایم که مشغول کار کارشناسی روی آن هستیم که 
ظرف 2 هفته آتی نهایی کرده و به کمیسیون انرژی 
آمده تا بررسی و تصویب شود. نماینده مردم گلپایگان 
و خوانسار در مجلس دهم شورای اسالمی گفت: 
نمی توان جزییات مدل جدید ساماندهی سوخت 
را تشریح کرد و باید تا نهایی شدن صبر کرد با این 
حال قراراست به هر خانواده بر اساس تعداد نفرات 
سهمیه سوخت ماهانه در نظر گرفته شود. وی ادامه 
داد: از آنجایی که میزان سهمیه بندی شده بیش از نیاز 
مصرف یک خودرو است این  امکان فراهم می شود 
که خانواده ها بتواند مازاد نیاز خود را در سامانه ای به 
فروش برسانند. بختیار در ادامه با بیان اینکه نرخ دوم 
سوخت تایع شرایط بازار خواهد بود، توضیح داد: 
برندهای مختلف با کیفیت، خدمات و قمیت های 
مختلف در جایگاه های سوخت تحت نظارت عرضه 
می شود. نمی توان جزییات مدل جدید ساماندهی 
سوخت را تشریح کرد و باید تا نهایی شدن صبر کرد 
با این حال قراراست به هر خانواده بر اساس تعداد 
نفرات سهمیه سوخت ماهانه در نظر گرفته شود. این 
نماینده مجلس اظهار داشت: برندها نیز این امکان را 
دارند که سوخت مازاد را از مردم خریداری کنند 
و از یک طرف برای جلوگیری از قاچاق سوخت، 
سامانه هوشمند سوخت در نظر گرفته شده تا در 
واقع توزیع عادالنه سوخت انجام شود. وی گفت: 
باید بتوانیم منابع حاصل از هدفمندی که به یارانه 
نقدی  اختصاص دارد را در زمینه اتمام احداث سامانه 
حمل و نقل عمومی به شکلی مورد استفاده قرار دهیم 
که منجر به واردات نشود و از سویی تقویت تولید 
داخلی صورت گیرد. عضو کمیسیون انرژی مجلس 
عنوان کرد:مدل ساماندهی سوخت با همکاری مرکز 
از  که عد  پژوهش های مجلس طراحی می شود 
قطعیت بر روی جزییات آن را برای بررسی بیشتر به 

کمیسیون انرژی ارسال می کنیم.

خبر

 سرانه مصرف آب شرب تهران ۸0 لیتر 
باالتر از میانگین کشوری 

معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو گفت: سرانه 
مصرف آب در ایران 220 لیتر در شبانه روز است که این رقم در برخی از 
مناطق کالن شهرهای کشور مانند تهران به بیش از 300 لیتر در شبانه روز 
می رسد. به گزارش زمان به نقل از رادیو اقتصاد، هدایت فهمی با بیان اینکه 
هم اکنون میزان هدر رفت آب در شبکه های توزیع آب شهری کشور 25.5 
درصد است، گفت: کاهش نرخ هدررفت آب در شبکه های توزیع آب شهری 
از جمله وظایف دولت و مدیریت آب کشور است. وی ادامه داد: عمری از 
شبکه های آب رسانی کشور گذشته و بسیاری از این شبکه ها فرسوده و دچار 
نشتی هستند. معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزارت 
نیرو گفت: نشت یابی و اصالح سیستم های توزیع آب شهری هم از لحاظ 
اقتصادی، اجتماعی و هم از نظر تاثیرات زیست محیطی بسیار مهم است و 
در طی سال های اخیر کاهش تلفات آب به عنوان یکی از راهبردی ترین و 
اقتصادی ترین راه های مقابله با کم آبی در کشور مطرح شده است. فهمی بیان 
داشت: هزینه های سنگین ساخت و نگهداری سازه های کنترل و نگهداری 
آب های سطحی مانند سدها، تاسیسات الزم برای استحصال آب از منابع زیر 
زمینی مثل پمپ ها و خطوط انتقال آب،  های تصفیه و سالم سازی آب و غیره 
از دالیل بسیار مهم این راهبرد است. وی گفت: استفاده بهینه و کامل از منابع 
موجود با توجه به افزایش رو به رشد جمعیت، کاهش نسبی مقدار نزوالت 
جوی و از همه مهمتر کمبود منابع آبی قابل استحصال موجود در کشور یک 
ضرورت اجتناب ناپذیر است. معاون مدیر کل دفتر برنامه ریزی کالن آب و 
آبفای وزارت نیرو افزود: جلوگیری از تلفات آب خود می تواند یک راهکار 
مناسب برای نگه داشت آب در کشور باشد. وی ادامه داد: سرانه مصرف آب 
در شهرهای ایران هم اکنون 220 لیتر در شبانه روز به ازای هر نفر است که 
این رقم در برخی از مناطق کالن شهرهای کشور مانند تهران به بیش از 300 
لیتر در شبانه روز می رسد. فهمی یادآورشد: مصرف بهینه و معقول از آب 
شهری مستلزم فرهنگ سازی، به کارگیری از تجهیزات کاهنده مصرف آب، 
استفاده از لوازم خانگی با میزان مصرف استاندارد، روش بازچرخانی آب 

خاکستری و بسیاری موارد دیگر است.

پتروشیمی ها بورس را ریزشی کردند

دیروز در بازار سرمایه، سهام گروه خودرو و ساخت قطعات با افزایش قیمت 
مواجه شدند. در عین حال قیمت اکثر سهام در گروه محصوالت شیمیایی 
افت کرد. به گزارش زمان به نقل از ایسنا، در اولین روز معامالت بورس 
اوراق بهادار تهران در گروه محصوالت شیمیایی بیشتر سهام با کاهش قیمت 
مواجه شدند و تعدادی از سهم های پتروشیمی با صف فروش همراه بودند. 
در این گروه 173 میلیون سهم به ارزش بیش از 93 میلیارد تومان مورد داد 
و ستد قرار گرفت. در عین حال امروز در گروه خودرو و ساخت قطعات 
بار دیگر با افزایش یکدست قیمت سهم ها مواجه بودیم. در برخی از سهم ها 
نیز صف خرید تشکیل شد. در این گروه 576 میلیون سهم به ارزش بیش از 
78 میلیارد تومان مورد داد و ستد قرار گرفت. سهم های گروه فرآورده های 
نفتی، کک و سوخت هسته ای نیز شاهد کاهش قیمت بودند؛ هر چند که 
بیشتر سهم های این گروه کاهش کمتر از سه درصدی را تجربه کردند. در 
این گروه 78 میلیون سهم به ارزش بیش از 66 میلیارد تومان مورد داد و 

ستد قرار گرفت.

کوتاه از انرژی

های  شرکت  از  مرکب  ای  کره  هیئت  یک 
خریدار نفت قرار است این هفته برای بحث 
در خصوص از سرگیری خرید نفت از ایران 

پس از وقفه ای 3 ماهه، به تهران سفر کند.
براساس این گزارش، 3 منبع آگاه گفتند، یک 
هیئت کره ای مرکب از شرکت های خریدار 

در  بحث  برای  هفته  این  است  قرار  نفت 
خصوص از سرگیری خرید نفت از ایران پس 

از وقفه ای 3 ماهه، به تهران سفر کند.
کره جنوبی یکی از 8 کشوری است که برای 
ایران  نفتی  های  تحریم  از  روز   180 مدت 
معاف شده است. به گفته منابع آگاه، این کشور 

می تواند روزانه 200 هزار بشکه نفت از ایران 
خریداری کند.

این کشور آسیایی قبال سومین مشتری بزرگ 
نفت ایران و بزرگترین خریدار میعانات نفت 
نفت  ملی  شرکت  آمارهای  بود.  کشور  این 
میعانات  نفت  خرید  که  دهد  می  نشان  کره 
تا  ژانویه  زمانی  بازه  در  ایران  از  جنوبی  کره 
اوت به 159 هزار و 770 بشکه در روز رسیده 
که حدود 49 درصد پایین تر از 311 هزار و 
885 بشکه در روز مدت مشابه سال گذشته 
منابع گفتند، هرچند معافیت  این  بوده است. 
ها چراغ سبز الزم را به کره جنوبی برای از 
سرگیری خرید نفت از ایران نشان داده است، 
اما باید مسائل مربوط به حمل و بیمه محموله 

های نفت ایران نیز حل و فصل شود.
یکی از این منابع افزود: »میزان واقعی واردات 

مذاکرات  نتیجه  به  بستگی  ایران  از  نفت 
هفته آینده دارد.« وی همچنین گفت، قیمت 
پیشنهادی ایران نیز یک فاکتور کلیدی خواهد 

بود.
هیوندای  پتروچم،  اینچئئون  های  شرکت 
کره  پتروچمیکالز  توتال  هانوها  و  چمیکال 
خریداری  میعانات  ایران  از  معموال  جنوبی 
نیمه  این 3 شرکت در  از  می کنند. هر کدام 
نخست سال جاری میالدی ماهانه بین یک تا 
3 میلیون بشکه میعانات تولیدی پارس جنوبی 
را خریداری کرده اند. فریدون فشارکی، رئیس 
موسسه اف جی ای در این باره گفت: »معاف 
که شما  نیست  معنا  بدان  ها  تحریم  از  شدن 
نفت ایران را در سبد خرید خود دارید. شما 
کار  عرضه  زنجیره  طریق  از  باید  هم  هنوز 

کنید.«

شرکت های کره ای برای از سرگیری خرید نفت به تهران می آیند

 آمادگی پتروشیمی ها برای امضای اولین قرارداد 
خرید تضمینی پساب

مدیرعامل هلدینگ تاپیکو از آمادگی برای امضای قرارداد 
بلندمدت خرید تضمینی پساب تصفیه شده به منظور تامین 
خوراک آب طرح توسعه پتروشیمی خراسان )پتروشیمی 
 )FS( خبر داد و گفت: مطالعات جدید امکان سنجی )شرق

طرح توسعه پتروشیمی خراسان ازسرگرفته شده است.
به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی انجمن صنفی 
کارفرمائی صنعت پتروشیمی، مهندس »محمود مخدومی« 
پتروشیمی  توسعه  طرح  اجرای  وضعیت  آخرین  درباره 
خراسان، گفت: مطالعات جدید امکان سنجی )FS( توسعه 

این مجتمع پتروشیمی آغاز شده است.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی 
تامین )تاپیکو( با اعالم اینکه یکی از مهمترین موانع پیش 
روی توسعه پتروشیمی خراسان تامین آب است، تصریح 
کرد: یکی از سناریوها انتقال پساب تصفیه شده شهر بجنورد 
برای تامین خوراک آب طرح توسعه پتروشیمی خراسان 
است.این مقام مسئول با بیان اینکه هم اکنون ساخت خط 
داشت:  اظهار  دارد،  درصدی   60 پیشرفتی  پساب  انتقال 
پتروشیمی خراسان برای تامین خوراک آب آمادگی امضای 
اولین قرارداد خرید بلندمدت و تضمینی پساب تصفیه شده 
با  اینکه  یادآوری  با  دارد.مخدومی  با بخش خصوصی  را 
انجام مطالعات جدید امکان سنجی )FS( تغییری در تناژ و 
ظرفیت طرح توسعه پتروشیمی خراسان ایجاد نخواهد شد، 
خاطرنشان کرد: در صورت تامین آب و پساب، محدودیتی 

در تامین خوراک گاز متان وجود ندارد.
در همین حال، تابستان امسال تاپیکو با انتشار اطالعیه ای، 
اعالم کرده بود: منابع آب مورد نیاز طرح توسعه پتروشیمی 
خراسان در بازه زمانی مورد اشاره به طور کامل تامین نشده 

و همچنان نیز دارای ابهاماتی است.
قرار بود آب مورد نیاز اجرای فاز دوم این پتروشیمی از 
محل تصفیه فاضالب شهری بجنورد تامین شود اما تامین 
هزینه احداث تصفیه خانه نیز از مجموعه پتروشیمی مطالبه 
شده بود که به هیچ وجه مورد قبول هیچ یک از سهامداران 
پروژه نبوده و نیست. بر این اساس تمامی سهامداران شرکت 
پتروشیمی خراسان برای پروژه جدید اعالم آمادگی کرده اند 
به طوری که طرح جدید با سهم 67 درصدی تاپیکو و 33 
درصدی پتروفرهنگ در قالب یک شرکت مشترک با نام 
سوی  است.از  شده  برنامه  ریزی  شرق  پتروشیمی  شرکت 
دیگر، »محمود مخدومی« مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 
مدیران  اجالس  در  پیشتر  تامین  پتروشیمی  و  گاز  نفت، 
پتروشیمی در تبریز، گفته بود: بودجه مورد نظر برای ساخت 
 670 مالمین  تولید  صورت  در  خراسان  دوم  پتروشیمی 
میلیون دالر و بدون تولید مالمین 600 میلیون دالر خواهد 
بود. براساس این گزارش، پیش بینی می شود با بهره برداری 
از این پروژه  ظرفیت تولید آمونیاک ساالنه 360 هزار تن، 
اوره 660 هزار تن و کریستال مالمین 20 هزار تن در سال 

افزایش یابد.

ژاپنی  هلدینگ  شرکت  ژاپن،  به  ایران  تحریم  از  معافیت  اعطای  با 
جی اکس تی جی می گوید آماده می شود تا برای بارگیری نفت خام ایران 

در ماه دسامبر اقدام کند.
 شرکت هلدینگ ژاپنی جی اکس تی جی می گوید آماده می شود تا برای 
بارگیری نفت خام ایران در ماه دسامبر اقدام کند. این پس از آن انجام 
شد که دولت ژاپن به این شرکت خبر داد که با وجود اعطای معافیت از 
سوی آمریکا، حاال می تواند واردات نفت خام از ایران را از سر بگیرد. 
مدیر و نایب رییس ارشد برنامه ریزی شرکت هولدینگ جی اکس تی جی، 
یاسوشی اونودا، گفت که بازوی پاالیشگاهی این شرکت، شرکت نفت 
و انرژی جی اکس تی جی نیپون، به دنبال این است که به همین زودی 
اونودا  ایران درخواست بدهد.  بارگیری نفت  برای  نوامبر  ماه  برای  و 
گفت: هنوز زود است که بگوییم که آیا ما برای ماه دسامبر درخواست 
خواهیم داد یا ماه ژانویه، اما ماه ژانویه محتمل تر خواهد بود. او گفت 
هنوز مشخص نیست که در کجای ژاپن نفت ایران را تحویل خواهیم 
گرفت. اظهارات مقامات جی اکس تی جی پس از آن انجام شد که روز 
سه شنبه منابع آگاه صنعتی خبر دادند بازگشت ژاپن به واردات نفت 
خام ایران پس از سال نو میالدی انجام خواهد شد، چراکه قبل از رزرو 
کردن واردات نفت، باید وضعیت بانکی، کشتیرانی و بیمه شفاف سازی 
شده باشن. اونودا اضافه کرد که دولت هنوز به این شرکت خبر نداده 
است که چه میزان از نفت خام ایران را می تواند وارد کند. طبق داده های 
وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن، آخرین محموله نفت ایران در 
از تحریم ها، ژاپن  به ژاپن تحویل داده شده است و قبل  اکتبر  اوایل 
روزانه 164900 بشکه نفت از ایران وارد می کرده است که این حدود 5 

درصد از کل واردات نفت این کشور است.

 هلدینگ ژاپنی آماده بارگیری
 نفت ایران می شود

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمانم به آقای قربانعلي نظري فرزند علی اکبر 

به طرفیت خوانده  دادخواستی  مراد  فرزند رضا  دلفانی  آقای محمد ولی  خواهان 
به  اکبر  علی  فرزند  نظری  قربانعلی   -2 محمد  علی  فرزند  دلفانی  ایرج   -1 ها 
خواسته ابطال سند رسمی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پروندهکالسه 
9709988440400319شعبه دوم عمومي )حقوقي( شهرستان صحنه ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1397/10/10 ساعت 09:00  تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب یک نویت در یکي از جراید کثیر االنتشار آگهی می 
گردد تا خوالده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود ، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
منشی شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان صحنه . حمید اسکندری 

آگهی ابالغ
خواهان فردین حسینی دادخواستی بطرفیت خوانده فرامرز لطفی  به خواسته صدور 
حکم مطالبه تقدیم شورای حل اختالف صحنه نموده که جهت رسیدگی به شعبة 

اول شورای حل اختالف صحنه ارجاع و به شماره پرونده کالسه .
1/547/97  ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان97/9/25  ساعت9:30 تعیین شده 
بودن خوانده و در خواست خواهان وقت تجویز  المکان  به علت مجهول  است 
صادره 73  قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور شورا مراتب یک نوبتدر یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میشود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  خود 

رسیدگی حاضر گردد.
دفتر شعبه اول شورای حل اختالف صحنه

دادنامه
پرونده کالسه9709988609100172شعبه11

نهایی  تصمیم  کرمانشاه  شهرستان  اختالف  حل  شورای  حقوقی 
شماره9709978609100375

خواهان:آقای جوادقلوزی فرزندمیرآقابه نشانی استان کرمانشاه-شهرستان کرمانشاه-
شهرکرمانشاه-چهارراه ارشادکوی بنیاد15خردادپالک3

خوانده:آقای رضاامیرخانی به نشانی
خواسته:مطالبه وجه بابت...

))رای شورا((
مطالبه  خواسته  به  رضاامیرخانی  طرفیت  به  جوادقلوزی  درمورددعوای 
اینکه  نظربه  وتاخیروتادیه  دادرسی  خسارت  انصمام  به  ریال  مبلغ35میلیون 
مجموع  مورخ5اردیبهشت97وهمچنین  استنادقراردادعادی  به  اوالخواهان 
خواهان  درحق  خوانده  ظهوردربدهی  خواسته  مبلغ  مجموعابه  پرونده  اوراق 
مستندات  اندوبه  نکرده  اقامه  دلیلی  ذمه  برائت  اثبات  برای  داردثانیاخوانده 
حسب  دین  شورابااستصحاب  بنابراین  است  واردنکرده  ایرادوتعرضی  خواهان 
ومستندابه  تشخیص  راثابت  خواهان  دعوی  مدنی  دادرسی  آیین  ماده198قانون 
ماده یادشده ونیزمواد515و519و522قانون آیین دادرسی مدنی به شرح زیرحکم 
بابت  ریال  مبلغ35میلیون  1-پرداخت  خواهان  درحق  خوانده  محکومیت  به 
3-پرداخت  دادرسی  هزینه  بابت  مبلغ547،500ریال  2-پرداخت  خواسته  اصل 
تقدیم  ازتاریخ23تیر97مطالبه  خواسته  اصل  ازتاخیردرپرداخت  ناشی  خسارت 
اجرامحاسبه  درمرحله  که  تورم  شاخص  نرخ  اجرابراساس  تازمان  دادخواست 
خواهدشدصادرواعالم میداردرای صادره غیابی محسوب وظرف بیست روزپس 
ازابالغ قابل واخواهی دراین شوراسپس ظرف بیست روزقابل تجدیدنظردرمحاکم 

حقوقی شهرستان استان کرمانشاه میباشد. مجوزارشاد:7897
قاضی شعبه11شورای حل اختالف شهرستان کرمانشاه-کورش لرستانی

دادنامه
شهرستان  دو  کیفری  دادگاه   103 شعبه   9609988714900946 کالسه  پرونده 

سنندج )103 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9709978711501088 
نشانی  به  دادستان   – سنندج  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادسرای   -1 شکات: 
تلفن:  سنندج-  شهرستان  دادگستری   – بسیج  میدان   – سنندج   – کردستان 

9-08733227200- کدپستی:6616934911 
2- آقای کیانوش حیدریان فرنزند محمود به نشانی استان کردستان – شهرستان 

سنندج – شهر سنندج – شهرک ورمقانی خ سرو 
نایسر خ  سنندج   – کردستان  نشانی  به  فرزند شهباز  مرتضی صادقی  آقای  متهم: 

معراج 2 کوچه کوثر  اتهام: سرقت مستوجب تعزیر 
بتاریخ فوق جلسه شعبه یکصد و سوم کیفری دو سنندج به تصدی امضاء کننده 
ذیل در وقت فوق العاده تشکیل است دادگاه ختم جلسه و رسیدگی را اعالم و به 

شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه- در خصوص اتهام آقای مرتضی صادقی فرزند شهباز متواری فاقد قرار 
آقای کیانوش حیدریان  از مغازه شاکی  برنج  تامین دائر بر سرقت دو عدد کیسه 
از  صادره   9710438712902125 شماره  کیفرخواست  موضوع  محمود  فرزند 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان سنندج به تاریخ 97/4/30 دادگاه با بررسی 
اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات معموله در دادسرا از جمله گزارش تنظیمی 
مرجع انتظامی – مفاد شکایت شاکی – بازبینی دوربین مدار بسته مغازه همسایه 
مغازه شاکی که حاکی از سرقت دو کیسه برنج در دوبار متوالی توسط متهم می 
باشد- عدم حضور جهت دفاع از اتهام انتسابی علی رغم دوبار ابالغ صورت گرفته 
در روزنامه کیفرخواست صادره و سایر قرائن و امارات دیگر در پرونده که حاکی 
از تحقق رفتار مجرمانه توسط متهم می باشد بزهکاری متهم را محرز و رد مال 
)در صورت فقدان عین رد مثل یا قیمت آن( در حق شاکی محکوم می نماید رای 
صادره غیابی ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس 
از آن ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان کردستان می باشد.

م الف: 7961 دادرس شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهرستان سنندج

آگهی حصر وراثت
شماره  شناسنامه  دارای  فریدرحمانی  آقای  وکالت  با  ویسی  حمزه  آقای 
از این دادگاه درخواست  5969948519 به شرح دادخواست به کالسه 970343 
به  ویسی  کریم  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی 
شناسنامه 5969786799 در تاریخ 97/7/6 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه آن مرحوم منحصر است به :
مختار ویسیکدملی 5969788351نسبت پسر متوفی
حمزه ویسیکد ملی  5969948519نسبتپسر متوفی 

فریده ویسی  کدملی  5969788341  نسبت دختر متوفی
شب بو ویسی  کدملی  5969559660 نسبت دختر متوفی

ژیال ویسی  کدملی  5969879983  نسبت دختر متوفی
بهاره ویسی  کدملی  5969886009  نسبت دختر متوفی
ماریه ویسی  کدملی  5969979937  نسبت دختر متوفی
کلثوم ویسی  کدملی  4950052454 نسبت دختر متوفی

گلباغی منصوری کدملی  5969787485  نسبت همسر متوفی
اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا و صیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان روانسر-صابرمحمدی

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
نظر به اینکه خواهان شرکت تعاونی اعتباری ثامن االئمه با مدیریت حسین نظری 
توکلی و وکالت خانم کبری آقاسی پورمیری  فرزند دادخواستی به خواسته مطالبه 
وجه به طرفیت 1- محمد تقی آرمین فرزند علی 2- سید بهرام ابراهیمی حسینی 
فرزند سیدرضا در این شعبه تسلیم نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به کالسه 
11/583/97 ثبت و برای مورخه 97/9/27 ساعت 9:30 صبح تعیین وقت گردیده 
است لذا به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و تقاضای خواهان به استناد ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار 
درج و به خوانده ابالغ میگردد که در وقت رسیدگی در شعبه یازدهم حاضر و 
قبل از آن جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه یازدهم 
مراجعه نماید در غیر اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب و 

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

برگه اجراییه 
4/213/97

 مشخصات محکوم له محمد علی قربان زاده فرزند علیجان به نشانی بابل کمربندی 
غربی بهاران 29 س  اهورامزدا طبقه پنجم واحد 9 شرقی م

شخصات محکوم علیه محمد اسکندری به نشانی نجهول المکان 
 به موجب رای شماره 484 تاریخ97/5/6 شعبه 4 شورای حل اختالف شهرستان 
بابل محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 5000000 ریال بابت اصل خواسته 
و هزینه دادرسی به مبلغ هفتاد هزار ریال و مبلغی بابت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست97/2/31 تا زمان اجرای حکم در حق محکوم له می باشد 

مدیر دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی مزایده اموال توفیقی مرحله دوم 
دادگاه  اول  شعبه  از  صادره   9709971972600164 شماره  دادنامه  بموجب 
فریدونکنار و پرونده کالسه 970394 احکام مدنی آقای صادق و محمد علی یحیی 
زاده به نشانی فریدونکنار خیابان شهدا 24 متری ساحلی نامجو محکوم است به 
پرداخت مبلغ 300/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک 96/11/30 زمان اجرا و مبلغ 8/740/000 ریال هزینه دادرسی 
در حق آقای محمد کرمی و پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت هزینه دیوانی 
در حق دولت با توجه به اینکه محکوم علیه یک قطعه زمین واقع در فریدونکنار 
روستای مهلیان کوچه آفتاب 5 داخل بافت روستای با کاربری زراعی قطعه بندری 
شده است قطعه شماره 5 با مساحت 17/151 متر مربع را معرفی و توسط کارشناس 
منتخب دادگاه به مبلغ 377/925/000 ریال قیمت گذاری و گردیده که در تاریخ 
تا ساعت 10 صبح در دفتر اجرای احکام دادگاه  سه شنبه 97/9/6 ساعت 9:45 
فریدونکنار به مزایده گذاشته می شود افرادی که قصد بازدید از اموال مورد مزایده 
را دارند باید 5 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام مراجعه نمایند و کسانی که 
برنده مزایده  بود و همچنین  برنده مزایده خواهند  نمایند  ارائه  را  باالترین قیمت 
پرداخت  مقررات  طبق  مابقی  و  واریز  دادگاه  به حساب  را  درصد  ده  مزایده  در 

خواهد شد.
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری فریدونکنار – قناد

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
آقای علی اصغر مرزی  فرزند ولی به شرح درخواستی که به شماره 970640این 
شعبه ثبت گردیده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته 
که شادروان ولی مرزی فرزند ابوالقاسم به شماره شناسنامه 41 صادره از نور در 
تاریخ96/12/5 اقامتگاه دائمی خود شهرستان نور فوت نموده و ورثه حین الفوت 

وی عبارتند از
1-خانم شهری بور فرزند علی به شماره شناسنامه 11 صادره از نور همسر متوفی

2- اکبر مرزی فرزند ولی به شماره شناسنامه 330 صادره از نوشهر پسر متوفی 
3-علی اصغر مرزی فرزند ولی به شماره شناسنامه 3393 صادر از نور پسر متوفی 
4-خانم بزرگ مرزی فرزند ولی به شماره شناسنامه 3 صادره از نور دختر متوفی 

5-آقای حیدر مرزی فرزند ولی به شماره شناسنامه 3810 صادره از نور پسر متوفی 
پسر  عنوان  به  نور  از  به شماره شناسنامه 14 صادره  فرزند علی  6-مهدی مرزی 

متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدم.

الف 97/528
 قاضی شعبه اول شورای حل اختالف نور محمد علی گل برار زاده

آگهی حصروراثت
ازماهشهردرخواستی  پدرمجیدبشناسنامه426صادره  نام  محمدعساکریان  آقای 
حسین  مرحوم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
ماهشهردرتاریخ97/5/21دراقامتگاه  از  بشناسنامه1941228518صادره  عساکریان 
بامشخصات فوق)پدر متوفی(2-خانم  دائمی فوت ورثه اش عبارتنداز1-متقاضی 
تشریفات  باانجام  تندروبشناسنامه10923شادگان)مادرمتوفی(والغیر.اینک  فضیله 
قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت 
نامه ازمتوفی نزداوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختالف 
به  نامه  صادروهروصیت  گواهی  داردواال  ماهشهرشعبه3تقدیم  مرکزی  حوزه 
جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود از درجه اعتبارساقط است.    شماره 

م.الف)16/619(
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان ماهشهرحوزه مرکزی شعبه3

آگهی ابالغیه
خانوادگی:درویشی3-نام  حقیقی:1-نام:ایمان2-نام  شونده  ابالغ  مشخصات 
المکان7- 6-نشانی:مجهول  پدر:خدارحم4-کدپستی:-5-کدملی:3530038304  
ساعت:10:30محل  یکشنبه  حضور:1397/10/23  شهرداری:-تاریخ  منطقه 
ماهشهر-بلوارطالقانی-بعدازمیدان  خوزستان-شهرستان  حضور:استان 
رحم  خدا  فرزند  درویشی  ماهشهر-متهم:ایمان  شهرستان  استیل-دادگستری 
کلت  تعداد5قبضه  به  اسلحه  المکان-اتهام:قاچاق  باکدملی3530028304مجهول 
شما  علیه  هندیجان  شهرستان  انتظامی  مرجع  گزارش  شکایت  بادی،درخصوص 
دایربرحمل قاچاق اسلحه دراین شعبه به آدرس هندیجان-دادگستری هندیجان-
دفتردادگاه انقالب جهت رسیدگی حاضرشوید درغیراین صورت پس از یک ماه 

ازانتشارآگهی اقدام قانونی انجام خواهدشد.
مدیردفترشعبه اول دادگاه انقالب بندرماهشهر-ذوالفقار قمریان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
کالسه پرونده: 6/97ش/665

وقت رسیدگی: 97/9/22  9:30 صبح
خواهان: سید مرتضی طباطبایی

خوانده: سمیرا میرزایی
خواسته: مطالبه طلب

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
بودن  المکان  به علت مجهول  تعیین شده  ارجاع گردیده و وقت رسیدگی  ششم 
آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  دادگاه  دستور  و  درخواست خواهان  به  خوانده 
آگهی می شود.  کثیراالنتشار  از جراید  یکی  در  نوبت  مراتب یک  مدنی  دادرسی 
ناخوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت 
مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند. چنانچه بعداً ابالغی به وسیله آگهی 

الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
م.الف 1359خ     مدیر دفتر شعبه ششم شورای حل اختالف ورامین 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ساوجبالغ

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 12 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
اصالحی  ورای  شماره96/12/19-139660331012008195   رای  برابر 
139760331012003629 – 97/7/17 جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبت  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی زینب علیزاده  فرزند اسمعیل  به 
شماره شناسنامه 1108 صادره ازه تبریز نسبت به سه دانگ  مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه  پالک 367/3828 به مساحت 192/08 مترمربع ازسهمی عیسی مدیرزارع   
ذیل صفحه  229 دفتر 774 محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
دردو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی همزمان در 
به صدور سند  تاریخ چاپ و آگهی می شود.در صورتی که اشخاص نسبت  یک 
به مدت  اولین آگهی  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  متقاضی  مالکیت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از رسید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض درخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م/الف:365   نوبت اول97/8/5 نوبت دوم :97/8/20
حسنی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

آگهی حصروراثت
ازماهشهردرخواستی  بشناسنامه7411صادره  پدربدران  نام  غبیشی  جمیله  خانم 
قاسم  مرحوم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
فوت  دائمی  دراقامتگاه  ازماهشهردرتاریخ97/7/18  بشناسنامه72صادره  مقدم 
متوفی(2-کریم  فوق)زوجه  بامشخصات  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه 
بشناسنامه8010ماهشهر)فرزندان  مقدم  بشناسنامه4675ماهشهر3-نعیم  مقدم 
مقدم  بشناسنامه474ماهشهر5-کریمه  مقدم  ذکورمتوفی(4-نعیمه 
ماهشهر)فرزندان  بشناسنامه1940440890  مقدم  بشناسنامه912ماهشهر6-مریم 
نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  متوفی(والغیر.اینک  اناث 
نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  وصیت  داردیا  اعتراض  نمایدتاهرکس  می  آگهی 
نشرآگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختالف حوزه مرکزی ماهشهرشعبه3تقدیم 
تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  جزسری  به  نامه  صادروهروصیت  داردواالگواهی 

ابرازشود از درجه اعتبارساقط است.     شماره م الف)16/620(
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان ماهشهرحوزه مرکزی شعبه3

مفقودی
با  بنام شادی دهقانی پورتنها  سند و برگ سبز خودروی سواری پراید  مدل 88 
شماره ملی  0321697758 به شماره شاسی S1412288989589 با شماره موتور 

2945020 مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد. 
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بخشنامه جدید ارزی برای صادرات در راه است

نحوه  تمهیدات  زودی  به  اینکه  بیان  با  مرکزی  بانک  کل  رئیس   
بازگشت ارز صادرات به چرخه اقتصاد کشور را اعالم خواهیم کرد، 

تاکید کرد: صادرات ریالی به مثابه خروج سرمایه از کشور است.
به گزارش زمان به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در همایش 
استانداران سراسر کشور با تاکید بر رهنمودهای مقام معظم رهبری 
مبنی بر اهمیت درونزایی و برونگرایی دراقتصاد مقاومتی گفت: ما 
تهدید تحریم ها را به فرصت پیشبرد امور کشور تبدیل خواهیم کرد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به وجود 16 استان مرزی در کشور، 
افزایش صادرات به 15 کشور همسایه را به شرط رعایت مواردی شاه 
کلید توسعه اقتصاد کشور در شرایط فعلی خواند و ایجاد هماهنگی 
بین بانک مرکزی و وزارتخانه های کشور، صمت و جهاد کشاورزی 
را برای مدیریت صادرات در استان های مرزی ضروری دانست.وی 
با  بیان اینکه صادرات وقتی برای کشور مفید است که موجب ورود 
ارز یا کاال به کشور شود، صادرات ریالی را به مثابه خروج سرمایه 
از کشور دانست و برنامه های بانک مرکزی برای جلوگیری از این 
امر و کمک به صادرکنندگان برای ورود ارز حاصل از صادراتشان به 
چرخه اقتصادی کشور را تشریح وتاکید کرد بزودی تمهیداتی را که 
برای نحوه برگشت ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصاد درنظر گرفته 
شده اعالم می کنیم.رئیس کل بانک مرکزی افزود: صادرات غیرنفتی 
ما در هفت ماه اول امسال 27میلیارددالر  بوده و نسبت به سال گذشته 
در همین مدت زمانی افزایش بیش از 13درصدی داشته است.وی 
همچنین با اشاره به شکست امریکا در به صفر رساندن صادرات 
نفتی کشور از انجام مذاکرات جدی و مثبت با 8 کشوری که معافیت 
خرید نفت از ایران را گرفته اند خبر داد.همتی افزود: در 7 ماهه امسال 
31میلیارددالر برای واردات کاالها و خدمات ارز تامین شده است 
که بیش از 23میلیارد دالر آن توسط بانک مرکزی و کمتر از 7میلیارد 
آن توسط صادرکنندگان غیرنفتی درسامانه نیما تامین شده است و از 
مبلغ تامینی ارز تاکنون 10میلیارد دالر برای کاالهای اساسی و دارو 
و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است و امیدواریم باتصمیماتی 
که اتخاذ شده عرضه ارز توسط صادرکنندگان در سامانه نیما بزودی 
افزایش یابد.دکتر همتی در پایان به سواالت متعدداستانداران پاسخ 
داد و به تشریح اقدامات بانک مرکزی برای اصالح نظام بانکی و 
تمهیدات نظام بانکی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی 

پرداخت.

تامین ارزی اپراتورها برای مقابله با تحریم

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تدوین بسته 
مقابله با تحریم و نوسانات ارز برای تامین ارز اپراتورهای ارتباطی با 

تمهیدات وزارت ارتباطات و بانک مرکزی خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از وزارت ارتباطات، حسین فالح جوشقانی 
با اشاره به اینکه بسته ای برای مقابله با تحریم ها و نوسانات ارزی در 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات تهیه شده است، گفت: با ارائه 
این بسته، مشکلی در زمینه تامین ارز اپراتورها نداریم.وی توضیح داد: 
با تمهیدات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و بانک مرکزی، 
بسته مقابله با تحریم و نوسانات ارز در این وزارتخانه برای تامین 
ارز اپراتورهای تلفن همراه تهیه و در ستاد اقتصادی دولت مطرح 
شد، بنابراین در این زمینه مشکلی وجود ندارد.رئیس رگوالتوری 
افزود: پیش از این، اپراتورها نیازهای خود را به ما اعالم کرده بودند 
و پس از بررسی و تائید معاونت توسعه، هماهنگی و امور پشتیبانی 
و بانک مرکزی نیازها تائید و هماهنگی های ارزی در دولت انجام 
شد.فالح جوشقانی با بیان اینکه در چند ماه گذشته با افزایش قیمت 
ارز، هزینه خدمات اپراتورهای ارتباطی نیز افزایش یافته است، ادامه 
داد: البته در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، برای تمامی خدمات، 
سقف و کف قیمت تعیین شده و اپراتورها مجازند مطابق با این 
تعرفه گذاری و براساس تحلیلی که از بازار دارند قیمت ها را تعریف 
کنند.رئیس رگوالتوری گفت: آنچه مسلم است اینکه اپراتورهای 
ارتباطی در یکی دو سال گذشته با توجه به شرایط بازار، تعرفه ها 
را در پایین ترین میزان اعالم کردند اما هم اکنون با توجه به شرایط 
اقتصادی، تعرفه ها با افزایش قیمت حدود 10 درصد در اینترنت و 
دو برابر در مکالمات مواجه شده که این افزایش قیمت همچنان طبق 
مقررات است.وی درباره اجرای طرح رجیستری نیز گفت: در اجرای 
اطالعات مسئولیت  فناوری  ارتباطات و  طرح رجیستری، وزارت 
کمیته راهبردی این طرح را به عهده دارد که در دو فاز ساماندهی 
گوشی های تلفن همراه و ساماندهی تبلت ها اجرایی شده است.فالح 
جوشقانی با بیان اینکه توجه بیشتر ما به فاز نخست این طرح بود، 
تصریح کرد: فاز نخست این طرح برای جلوگیری از قاچاق گوشی 
تلفن همراه اجرا شد، البته وزارت ارتباطات برای اجرای مرحله دوم 
رجیستری که مربوط به تبلت ها می شود، آمادگی کامل در حوزه 
فنی دارد اما مالحظاتی در حوزه بازار وجود دارد که اجرای آن را به 
تعویق انداخته است.وی با اشاره به اینکه متولی تامین گوشی تلفن 
همراه در بازار وزارت ارتباطات نیست گفت: وزارت صنعت، متولی 
تامین گوشی در بازار است، بنابراین موضوع تامین ارز گوشی های 
تلفن همراه در حوزه وظایف ما نیست. اما برخی سوءاستفاده ها و 
مشکالت قضایی هنگام تخصیص ارز با قیمت 4200 تومانی صورت 
گرفت که منجر شد تا تعداد زیادی گوشی در گمرک باقی بماند. 

برای رفع این موضوع پیگیری های الزم را انجام می دهیم.

خبر

پرداخت وام ساخت مسکن به 
انبوه سازان از محل اوراق

گفت:  مسکن  بخش  عامل  بانک  مدیرعامل 
تسهیالت ساخت مسکن از محل اوراق گواهی 
انبوه سازان در  به  تقدم تسهیالت مسکن  حق 

تهران، تا سقف 60 میلیون تومان است.
به گزارش زمان به نقل از وزارت راه و شهرسازی، 
ابوالقاسم رحیمی انارکی درباره انواع تسهیالت 
انبوه  ساخت مسکن برای متقاضیان انفرادی و 
سازان شامل گواهی سپرده حق تقدم یا حساب 
ممتاز، حساب پس انداز صندوق یکم، تسهیالت 
بدون سپرده و تسهیالت بافت فرسوده برشمرد و 
گفت: مجموعه سیاست های بانک به این ترتیب 
بوده است که اوال از انبوه سازان حرفه ای حمایت 
با  که  سازانی  انبوه  از  بشود، همچنین  بیشتری 
فن آوری های نوین می سازند نیز حمایت الزم به 
عمل آید و در عین حال از بافت های فرسوده و 
همچنین مناطق کمتر توسعه یافته و همینطور از 
افرادی که الگوی مصرف را در ساختمان رعایت 
حوزه  در  افزود:  شود.وی  حمایت  کنند،  می 
ساخت مسکن، پرداخت تسهیالت از محل اوراق 
گواهی سپرده حق تقدم یا همان تسهیالت ممتاز 
یکی از روش هاست که در این وضعیت افراد می 
توانند به بازار مراجعه کرده و اوراقی را تهیه کنند 
و این اوراق را به بانک ارایه و از تسهیالت آن 
استفاده کنند.رحیمی انارکی ادامه داد: سقف های 
تسهیالت ممتاز در تهران در حالت انفرادی 60 
میلیون تومان، مراکز استان ها و شهرهای باالی 
200 هزار نفر جمعیت 50 میلیون و شهرهای 
کوچک 40 میلیون تومان است. زوجین امکان 
استفاده از دو وام را بر روی یک پالک دارند. 
بدین معنا که می توانند تا 100 میلیون تومان، 
مراکز استان ها و شهرهای میانی تا 80 میلیون و 
تا 60 میلیون تومان زوجین به صورت انفرادی 
بر روی یک پالک برای ساخت انفرادی استفاده 
کنند.وی افزود: در کنار این، انبوه سازان نیز می 
توانند با تهیه اوراق از سقف های تسهیالتی به 
ازای هر واحد استفاده کنند. بدین معنا که سازنده 
به عنوان مثال وقتی می خواهد 10 واحد بسازد 
می تواند در تهران 10عدد وام 60 میلیون تومانی 
تسهیالت دریافت کند.وی از دیگر روش ها را 
از محل حساب صندوق  از تسهیالت  استفاده 
یکم برای ساخت انفرادی واحد مسکونی عنوان 
سقف  تسهیالت  از  نوع  این  در  کرد:  اعالم  و 
پرداخت برای تهران 80 میلیون تومان، برای مراکز 
استان ها و شهرهای میانی 60 میلیون تومان و 
برای شهرهای کوچک 40 میلیون تومان است. 
در این نوع از تسهیالت نیز زوجین می توانند به 
صورت تجمیعی از این تسهیالت استفاده کنند. 
بدین معنا که زوجین می توانند 160 میلیون تومان 
در تهران، 120 میلیون تومان در مراکز استان ها و 
شهرهای میانی و در شهرهای کوچک 80 میلیون 
تومان دریافت کنند.وی از دیگر انواع تسهیالتی 
که به متقاضیان پرداخت می شود را تسهیالت 
بدون سپرده ساخت عنوان کرد و گفت: تسهیالت 
بدون سپرده ساخت به افرادی تعلق می گیرد که 
با بانک مراودات مالی داشته اند و حساب جاری 
قابل قبولی در بانک دارند. این تسهیالت باز هم 
به تفکیک تهران با مراکز استان ها و سایر شهرها 
با یکدیگر متفاوت است.به گفته رحیمی انارکی، 
در تسهیالت بدون سپرده ساخت به شیوه سنتی 
در تهران 70 میلیون تومان به ازای هر واحد، در 
مراکز استان ها و شهرهای باالی 200 هزار نفر 
جمعیت 60 میلیون تومان و در سایر شهرها 50 

میلیون تومان پرداخت می شود.

واگذاری درگاه پرداخت اینترنتی 
بانک ملی در کمتر از ۴۸ ساعت

بانک ملی ایران، درگاه پرداخت اینترنتی را در 
متقاضیان واجد شرایط  به  از 48 ساعت  کمتر 

واگذار می کند.
 به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک 
ملی ایران، این درگاه با طراحی ساده، زمینه فرآیند 
پرداخت را به راحتی و به سرعت، متناسب با 
فضایی جذاب برای کاربران میسر کرده است. 
در طراحی این درگاه سعی شده اجزای صفحه 
با جانمایی مناسب و منطقی، استفاده از آن را 
آسان کند.سرعت بارگذاری باال به دلیل حجم 
صفحات  تمام  با  سازگاری  صفحات،  پایین 
نمایش اعم از موبایل، تبلت و کامپیوتر، سرعت 
زیرساخت های  به  توجه  با  تراکنش  فوق العاده 
فنی روزآمد، مغایرت بسیار اندک با صحت 99 
با  امنیت فوق العاده مطابق  درصدی تراکنش ها، 
دستورالعمل های  و  المللی  بین  استانداردهای 
شاپرک، هوشمندی و امکان اصالح اشتباهات 
بدون نیاز به تکرار مراحل پیشین، اتصال پایدار، 
ارائه خدمت به صورت 24 ساعته، قابلیت استرداد 
وجه بنا به درخواست پذیرنده و ارائه پالگین های 
درگاه  به  سایت ها  انواع  اتصال  جهت  متنوع 
پرداخت از جمله مزایای درگاه پرداخت اینترنتی 

بانک ملی ایران است.
متقاضیان درخواست درگاه پرداخت اینترنتی می 
توانند با مراجعه به به سایت شرکت پرداخت 
الکترونیک سداد و »ثبت درخواست پذیرندگی«، 
از  پس  و  کرده  تکمیل  را  نیاز  مورد  اطالعات 
مراجعه به شعبه افتتاح کننده، روند ثبت را تکمیل 
کنند. پس از اتمام موفقیت آمیز این روند، درگاه 
اینترنتی در کمتر از 48 ساعت کاری به متقاضی 
ارائه خواهد شد.امور مشتریان شرکت پرداخت 
الکترونیک سداد با شماره تلفن 021-42739000 
آماده پاسخگویی به سواالت احتمالی مشتریان 

است.

خبر

 وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: عبور از 
شرایط سخت، مشقاتی هم دارد و البته این 
مشقات را نباید صرفا مردم تحمل کنند. اول 
باید مشقات را تحمل کنیم و بعد مردم  ما 

متحمل آن شوند.
فرهاد  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
دژپسند در حاشیه جلسه دیروز استانداران با 
وزیر کشور در جمع خبرنگاران با اشاره به 
برنامه ریزی وزارت اقتصاد برای کاهش تاثیر 
از تمام  تحریم ها گفت:دشمن سعی می کند 
امکانات برای مواجهه با قدرت رو به رشد 
ابتدای  از  ما هم  کند.  استفاده  ایران اسالمی 
انقالب تاکنون آب دیده شدیم و تجربه داریم 
و شرایط سختی را پشت سر گذاشته ایم. در 
این  برای  الزم  برنامه ریزی  اقتصاد  وزارت 
هم  تعطیل  روز  و  داده ایم  انجام  را  شرایط 
باید بهترین  جلسه داشتیم، چرا که از زمان 
ظرفیت های  از  افزود:  کنیم.وی  را  استفاده 
انسانی و مالی نیز باید استفاده کنیم و عبور 
از شرایط فعلی چندان سخت نیست، اما به 
معنا نیست که جدیت الزم را به خرج ندهیم.

دژپسند ادامه داد: قطعا همکاری و همراهی 
مردم ایثارگرمان را در این شرایط می خواهیم 
که بدانند که عبور از شرایط سخت، مشقاتی 
هم دارد و البته این مشقات را نباید صرفا آنان 
تحمل  را  مشقات  باید  ما  اول  کنند.  تحمل 
نهایت  در  و  کنند  تحمل  مردم  بعد  و  کنیم 
با هم مشکالت را تحمل کنیم.وزیر اقتصاد 
در پاسخ به پرسشی درباره تعداد مشموالن 

اظهار  اقتصاد  وزارت  در  بازنشستگی  قانون 
کرد: همکارانی که مشمول این قانون بودند 
حاضر  حال  در  و  شده  حل  مشکالت شان 
کسی را نداریم که مشمول قانون بازنشستگی 
اگر  هم  وزارتخانه  تابعه  شرکت های  شود. 
است  قانون  این  مشمول  که  دارند  را  کسی 
باید تا مهلت قانونی لغو قرارداد کنند.دژپسند 
سرمایه گذاری  جذب  برای  اینکه  بیان  با 

خارجی ظرفیت بومی و قومی باالیی داریم و 
می توانیم از این فرصت استفاده کنیم، گفت: 
امروز با استانداران به این نتیجه رسیدیم که 
از پتانسیل استانی برای جذب سرمایه گذاری 
درباره  پایان  در  کنیم.وی  استفاده  خارجی 
محور اصلی جلسه امروز با استانداران گفت: 
در این جلسه با استانداران به تفاهم رسیدیم 
که در اصالح نظام بانکی، افزایش کارآمدی 
نظام مالیاتی و چابک سازی و اقتدار گمرکات 
همکاری خوبی داشته باشیم که استقبال شده 
هم  خارجی  سرمایه گذاری  جذب  برای  و 
است. گرفته  همراهی خوبی صورت  اعالم 
به گفته او، در زمینه بهبود عملکرد بانک های 
از  را  نیز همراهی خوبی  استان ها  دولتی در 
از  بسیاری  البته  بودیم.  شاهد  استانداران 
استانداران از عملکرد بانک های دولتی راضی 
بودند و در برخی موارد هم نیاز به جلسات 
کل  مدیران  استانداران،  با  که  دارد  بیشتر 
که  قرار شده  هم  استان  و گمرکات  اقتصاد 
امروز جلسه ای برای هماهنگی بیشتر داشته 

باشیم.

وزیراقتصاد تشریح کرد:

برنامه های وزارت اقتصاد برای کاهش تاثیر تحریم ها

درآمد ۶۰۰ هزار تومانی تا ۷ میلیونی 
دهک های اول تا دهم

درآمد  متوسط  که  می دهد  نشان  آمارها 
یک خانوار شهری در دهک اول و دهک 
دهم فاصله حدود 600 هزار تومانی تا 7 

میلیون تومانی است.
مطابق  ازتسنیم،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
رفاه  و  تعاون،کار  وزارت  آمارنامه 
اجتماعی 1396 گزارشی از متوسط هزینه 
دهک  در  خانوار  یک  خالص  درآمد  و 
منتشر شد. همچنین  های مختلف درآمد 
متوسط هزینه و درآمد خالص یک خانوار 
بر اساس تعداد افراد شاغل وخانوار آنها 
در سال 95 مطرح می شود.درآمد خالص 

دهک  95برای  سال  در  شهری  خانوار 
اول 75242هزار ریال و برای دهک دهم 
درآمد  همچنین  و  ریال  864974هزار 
دهک  در  روستایی  خانوار  برای  خالص 
اول 31340هزار ریال و برای دهک  دهم 
بررسی  است.  ریال  473396هزار  حدود 
این میزان درآمد در یک سال نشان دهنده 
دهک  برای  ماه  هر  حقوق  که  است  این 
اول در یک خانوار شهری حدود 62 هزار 
تومان است و حقوق هر ماه یک خانوار 
تومان  720هزار  حدود  ماه  در  شهری 

است.

ارزش روز سبد سهام عدالت ۱۱۱هزار 
میلیارد تومان رسید

ارزش روز 49 شرکت حاضر در سبد سهام 
عدالت با توجه به رشدهای اخیر شاخص و 
نمادهای معامالتی در بازار سهام، در حال 
حاضر 1110هزار و 15میلیارد ریال برآورد 

می شود.
به گزارش زمان به نقل ازصداو سیما ، بر 
در  حاضر  های  تعداد شرکت  آمار  اساس 
که  هستند  شرکت   49 عدالت  سهام  سبد 
ارزش مقطع واگذاری آنها 266 هزار و 363 
میلیارد ریال است که با توجه به رشدهای 
اخیر بازار سرمایه و تورم اقتصادی، ارزش 
مشمول  میلیون   49 از  بیش  پرتفوی  روز 

سهام عدالت 1110هزار و 15میلیارد ریال 
برآورد می شود.همچنین نگاهی به پرتفوی 
سهام عدالت نشان می دهد از 49 شرکت 
حاضر در این سبد تعداد 35شرکت بورسی 
آنها  واگذاری  مقطع  ارزش  که  هستند 
227هزار و 825میلیارد ریال و ارزش روز 
آنها 1033هزار و 368میلیارد ریال حساب 
سبد،  این  در  که  این  است.بعالوه  شده 
دارد  حضور  نیز  غیربورسی  شرکت   14
و  38هزار  آنها  واگذاری  مقطع  ارزش  که 
538میلیارد ریال و ارزش روز آنها 76هزار 

و 647 میلیارد ریال است.

یکسال  طی  فارغ التحصیل  شاغل  جمعیت 
گذشته، با رشد 96 هزار نفری به بیش از یک 
میلیون و313 هزار و 390 نفر افزایش پیدا 
کرد؛ همچنین بیکاری جوانان 15 تا 29ساله 
بیش از 58 هزار و 500 نفر رشد داشته است.
تغییرات  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
یکساله شاخص های عمده بازار کار به استناد 
جداول آماری مرکز آمار ایران نشان می دهد، 
جمعیت مشارکت اقتصادی کشور به عنوان 
یکی از شاخص های مهم و تاثیرگذار در نرخ 
اشتغال و بیکاری، با رشد مواجه بوده است 
بازار کار  به  افزایش، سیگنال مثبتی  این  که 
است؛ چراکه رشد »شاخص فعال اقتصادی« 
به معنای افزایش مجموع جمعیت شاغل و 
بیکار کشور بوده و تمایل افراد برای ورود 
به بازار کار و فعالیت اقتصادی است.بر این 
اساس، جمعیت 10 ساله و بیشتر کشور که در 
طبق تعاریف آماری در سن کار قرار دارند، 
در تابستان امسال با افزایش حدود 760 هزار 
نفری نسبت به تابستان سال گذشته، به 66 
میلیون و 777 هزار و 600 نفر رسیده است.
البته هر چند این میزان، از جمعیت کشور در 
سن کار قرار دارند، اما لزوما همه این افراد 
»نه شاغل هستند و تمایلی برای ورود به بازار 
جمعیت  در  افراد  از  گروه  این  دارند«؛  کار 
به  که  گیرند  می  قرار  اقتصادی«  »غیرفعال 
درآمدهای  داشتن  جمله  از  مختلف  دالیل 
از  درآمد  بانکی،  سود  )دریافت  غیرکاری 
محل اجاره واحد مسکونی یا مواردی از این 
دست( تمایلی برای ورود به بازار کار ندارند.
بنابراین، آنچه که مبنای محاسبه شاخص های 

اشتغال و بیکاری در یک گروه هدف است، 
یا  شاغالن  گروه  از  یک  هر  سهم  بررسی 
بیکاران نسبت به »جمعیت 27 میلیون و 282 
هزار نفر فعال اقتصادی« است. بر این اساس، 
از رشد  اقتصادی حاکی  شاخص مشارکت 
395 هزار و 400 نفری طی یکساله گذشته 
این  به  دارد؛   97 تابستان  تا   96 تابستان  از 
ترتیب که نرخ این شاخص از 40.7 درصد 
در تابستان سال گذشته به 40.9 درصد در 
تابستان 97 رسیده است.گزارش ها حکایت 
از آن دارد که از مجموع جمعیت 27 میلیون 
اقتصادی،  فعال  نفری   500 و  هزار   282 و 
23 میلیون و 955 هزار و 600 نفر در گروه 
شاغالن و بالغ بر 3 میلیون و 326 هزار و 
این  دارند؛  قرار  بیکاران  گروه  در  نفر   800
آمار نشان می دهد طی یکسال گذشته، هر 
چند جمعیت شاغل کشور رشد داشته است؛ 
بیشتری  سرعت  با  بیکار  جمعیت  رشد  اما 

نسبت به اشتغال حرکت کرده است.به این 
امسال  تابستان  در  شاغل  جمعیت  ترتیب، 
نسبت به تابستان سال گذشته 158 هزار و 
در  نیز  بیکار  جمعیت  و  افزایش  نفر   123
این بازه یکساله 237 هزار و 301 نفر رشد 
داشته است. به همین دلیل، به رغم افزایش 
جمعیت اشتغال در کشور، اما نرخ بیکاری 
درصد   0.7 و  دارد  صعودی  سیر  همچنان 
است. داشته  رشد   96 تابستان  به  نسبت 
میلیون  یک  نیز،  بیکاران  گروه جمعیت  در 
و 773 هزار و 514 نفر در گروه سنی 15 
تا 29 سال قرار دارند؛ همچنین حدود یک 
میلیون و 313 هزار و 400 نفر از جمعیت 
دانشگاهی  التحصیالن  فارغ  از  بیکار کشور 
کشور هستند که این میزان در تابستان سال 
گذشته، یک میلیون و 217 هزار و 123 نفر 
فارغ  بیکار  جمعیت  بنابراین  است؛  بوده 
یکسال گذشته حدود  التحصیل کشور طی 

است.در  داشته  رشد  نفر   270 و  هزار   96
حال حاضر، بیکاران فارغ التحصیالن کشور، 
39.5 درصد از کل جمعیت بیکار کشور را 
تشکیل می دهند که 0.1 درصد در تابستان 
امسال نسبت به تابستان سال گذشته، رشد را 
نشان می دهد. همچنین جمعیت شاغل فارغ 
التحصیل 23.8 درصد از کل جمعیت شاغل 
را به خود اختصاص می دهد که این سهم در 
تابستان سال گذشته 21.1 درصد بوده است. 
بنابراین سرعت رشد اشتغال فارغ التحصیالن 
نسبت جمعیت بیکاران فارغ التحصیل بیشتر 
سهم  شاخص  بررسی  است.همچنین  بوده 
اشتغال افراد در عمده فعالیت های اقتصادی 
حاکی از آن است که 49.5 درصد جمعیت 
شاغل کشور معادل 11 میلیون و 856 هزار 
و 579 نفر در فعالیت های اقتصادی مرتبط 
با بخش خدمات مشغول به کار هستند که 
فقط  و  مانده  تغییر  بدون  میزان،قریبا  این 
گذشته  سال  تابستان  به  نسبت  درصد   0.1
افزایش داشته است.پس از بخش کشاورزی، 
فعالیت های مرتبط با بخش صنعت با سهم 
شاغل  جمعیت  بیشترین  درصدی   31.6
کشور را به خود اختصاص می دهد. به این 
شاغل  جمعیت  از  درصد   31.6 که  ترتیب 
کشور معادل 7 میلیون و 562 هزار نفر در 
فعالیت های صنعتی شاغل هستند.در بخش 
و  هزار   535 و  میلیون   4 نیز،  کشاورزی 
از  درصد   18.9 که  هستند  شاغل  نفر   700
جمعیت شاغل را شامل می شود. این میزان 
در تابستان سال گذشته نیز 18.9 درصد بوده 

است.

سرعت رشد بیکاری بیشتر از رشد اشتغال؛

یک میلیون و 313هزار فارغ التحصیالن بیکار                       

آگهی
شورای حل اختالف

تاریخ: 1397/7/22   شماره پرونده: 6/97ش/364
شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان ورامین

شماره و تاریخ دادنامه: 810 – 10 /1397/8
خواهان: بهاره لحافی – ورامین – خ  حامدی – ک مهدیه 5 – پالک 16

خوانده: مجهول المکان 
خواسته: مطالبه وجه چک

گردشکار: با توجه به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی قاضی شورا
درخصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده به خواسته مطالبه طلب به مبلغ 82/000/000 
ریال بابت 1 فقره چک به شماره 141/471551 عهده بانک شهر شعبه شهرری به صورت 
تضامنی با احتساب کلیه خسارات وارده از جمله هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه به 
شرح دادخواست،شورا با توجه به مجموع محتویات پرونده و اینکه خوانده با وصف ابالغ 
جهت دفاع حاضر نشده و الیحه ای نیز ارائه ننموده و نظر به اینکه بقاء اسناد تجاری در 
ید خواهان حکایت از مدیون بودن خوانده دارد و مستندات خواهان مصون از ایراد و دفاع 
باقیمانده فلذا ادعای خواهان محمول بر صحت تلقی و مستنداً به مواد 25،18،9 و 26 قانون 
شورای حل اختالف 519،515،198 و522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و مواد 310 الی 
314 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده)2( قانون صدور چک حکم محکومیت تضامنی 
خوانده به پرداخت مبلغ 82/000/000 ریال بابت اصل خواسته، مبلغ 1/040/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و ابطال تمبر قانونی، حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی و خسارت تأخیر 
تأدیه از تاریخ سررسید چک )96/7/15( لغایت اجرا براساس شاخص اعالمی از سوی بانک 
مرکزی در حق خواهان را صادر و اعالم می نماید رأی صادره غیابی بوده و ظرف مدت 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف 20روز قابل تجدید نظرخواهی 

در دادگستری شهرستان ورامین می باشد. 
م.الف 1348خ    قاضی شعبه 6 شورای حل اختالف ورامین

 آگهی ابالغیه
خانوادگی:دبستانی3-نام  حقیقی:1-نام:حسین-2-نام  شونده  ابالغ  مشخصات 
شهرداری:- 7-منطقه  المکان  پدر:عبداالمیر4-کدپستی:-5--کدملی:-6-نشانی:مجهول 
خوزستان-شهرستان  حضور:استان  ساعت10:00محل  حضور:1397/10/23یکشنبه  تاریخ 
ماهشهر،متهم:حسین  شهرستان  استیل-دادگستری  ماهشهر-بلوارطالقانی-بعدازمیدان 
مخدرازنوع  مواد  المکان-اتهام:حمل51/88گرم  عبداالمیرمجهول  دبستانی)دیلمی(فرزند 
ماری جوانا20/56گرم موادمخدرازنوع حشیش ،درخصوص شکایت گزارش مرجع انتظامی 
شهرستان هندیجان علیه شما دایر برحمل 51/88گرم مواد مخدرازنوع ماری جوانا20/56گرم 
به آدرس هندیجان-دادگستری  مواد مخدرازنوع حشیش در مورخ97/10/23 دراین شعبه 
هندیجان-دفتردادگاه انقالب جهت رسیدگی حاضرشوید درغیراین صورت پس ازیک ماه 

ازانتشارآگهی اقدام قانونی انجام خواهدشد.
مدیردفترشعبه اول دادگاه انقالب بندرماهشهر-ذوالفقار قمریان

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی در کالسه پرونده 16/970692ش 

 وقت رسیدگی :   97/9/20 ساعت 9 صبح 
مرجع رسید گی :شورای حل اختالف شعبه شانزده خوی 

خواهان  :شهرام حاجی علیلو با وکالت دادگر
خوانده: سوران محمدی 

خواسته :مطالبه
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله سوران محمدی وفق   
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه های  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی 
میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در دفتر دادگاه حاضر و رونوشت دادخواست 
و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی شرکت نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ 

تصمیم قانونی خواهد بود. 
رئیس  شعبه شانزده  شورای حل اختالف شهرستان خوی- منثوری

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
شرح  به  اهلل  نبی  فرزند  مهلبانی   رحمانی  میالد  وکالت  با  کناری  آزادی  محسن  آقای   
درخواستی که به شماره 970707این شعبه ثبت گردیده و درخواست صدور گواهی انحصار 
وراثت نموده و اعالم داشته که نبی اهلل فرزند نوراهلل به شماره شناسنامه 67 صادره از بابلسر 
اقامتگاه دائمی خود شهرستان فوت نموده و ورثه حین الفوت وی  در تاریخ 97/4/23در 

عبارتند از 
1-محسن آزادی کناری فرزند نبی اهلل به شماره شناسنامه 4989895487پسر متوفی 
2-بهنام آزادی کناری فرزند نبی اهلل به شماره شناسنامه 4989622847فرزند متوفی 

3-محمد آزادی کناری فرزند نبی اهلل به شماره شناسنامه 49896888831فرزند متوفی 
4-فاطمه گدا شمسی فرزند حسین به شماره شناسنامه 137 همسر متوفی 

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

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

آگهی حصر وراثت
اختالف شهرستان جوانرود آقای  حل  شورای  سوم  شعبه   3/521/97 کالسه  پروند  بحکایت 
داشته  بیان  و  نموده است  را  وراثت  محمدطاهرعزیزی کیا درخواست صدور گواهی حصر 
شادروان جیران عزیزی کیادر تاریخ  95/11/5 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه اش 

عبارتند از:
محمدطاهرعزیزی کیا فرزند پسر 233  کدملی 3230429672

حسین عزیزی کیا فرزند پسر 231  کدملی  3230429656
روناک عزیزی کیافرزنددختر  232  کدملی  3230429664

اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کس اعتراضی 
دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت یک ماه 
به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و هر گونه اعتراضی یا 
وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود



رویا پردازی که عمل گرا هم باشد می تواند 
سرچشمه دگرگونی های بسیار گردد.

ارد بزرگ

سخن حکیمانه

وصال او ز عمر جاودان بِه 
   خداوندا مرا آن ده که آن بِه

به شمشیرم زد و با کس نگفتم 
   که راز دوست از دشمن نهان بِه

امروز با حافظ

رمان جدید قباد آذرآیین در بازار 
نشر »فوران« کرد

رمان جدید قباد آذرآیین 
توسط  »فوران«  عنوان  با 
و  منتشر  هیال  انتشارات 

راهی بازار نشر شد.
رمان  مهر،  گزارش   به 
توسط  »فوران«  عنوان  با  آذرآیین  قباد  جدید 
انتشارات هیال منتشر و راهی بازار نشر شده است.
قباد آذرآیین از جمله نویسندگان بومی ایران است 
که داستان هایش عموما درباره اقلیم و خواستگاهِ 
او یعنی منطقه مسجدسلیمان و همچنین موضوع 
از  نفت خیز است.  منطقه  این  از  نفت  استخراج 
این نویسنده پیش از این، کتاب های داستانی »چه 
نوشته  من  »داستان   ،»! یدو  داشتی  رفتنی  سینما 
عشق«،  به  »زنده  صبوری«،  مهتاب  »من...  شد«، 
»عقرب ها را زنده بگیر« و »هجوم آفتاب« چاپ 

شده اند.
»فوران« درباره فوران نفت در منطقه مسجدسلیمان 
این  به  از یک خانواده است.  و زندگی 3 نسل 
ترتیب بستر تاریخی این داستان از زمان کشف و 
استخراج اولین چاه نفت ایران در مسجدسلیمان تا 

روزگار کنونی را در بر می گیرد.
بسیاری از مطالب و اتفاقات درون داستان »فوران« 
تجربه های زیسته و حوادثی هستند که آذرآیین 
در مسجدسلیمان  بزرگسالی خود  تا  کودکی  از 
دیده است. رمان »فوران« دو بخش اصلی دارد که 
فصل های مختلفی را به اسم اعضای خانواده مورد 

نظر در این داستان، در بر می گیرند.
در قسمتی از این کتاب می خوانیم:

کوهیار ایستاد. بختیار رفت ایستاد رو به رویش. 
انگشتش را جلو صورت  او تکان داد و گفت: 
محل  این  تو  می گی  نارفیقت  رفیق های  ئی  »به 
پیداشون بشه قلم پاشون خورد می کنم. یادت نره، 

حتما ایِن بهشون بگو کاکا!«
این رمان با 288 صفحه، شمارگان 770 نسخه و 

قیمت 25 هزار تومان منتشر شده است.

در دنیای کتاب

اذان صبح 5/۱0   طلوع آفتاب 6/۳6 
اذان ظهر ۱۱/48  اذان مغرب ۱7/۱9

اجتماعی فرهنگی اقتصاد                  ی ورزشی
صاحب امتیاز: موسسه همگامان اند                  یشه زمان

مد                  یر مسئول: محمود                   حید                  ری
سرد            بیر: سعید             حید            ری

Web: zamandai ly. i r
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

تلفن: 88101873  /   88481890-91 
نمابر: 88101874

نشانی: خیابان ولیعصر، ابتد                  ای خیابان اسد                   آباد                  ی  
خیابان ششم، پالک 3، طبقه د                  وم

امتیاز طرح ارزیابی کیفی: 34                       رتبه آگهی ها: 5 
چاپ: کارگر 

اوقات شرعی

 ساز و کار حمایت های بنیاد سینمایی فارابی
 از فیلم های سینمایی

 معاونت فرهنگی پژوهشی بنیاد سینمایی 
فارابی، ساز و کار حمایت های این بنیاد از 

فیلم های سینمایی را تشریح کرد.
به گزارش پیام زمان ازروابط عمومی بنیاد 
سینمایی فارابی، با توجه به اهمیت آشنایی 
سینماگران حرفه ای با ساز و کار حمایت 

های بنیاد سینمایی فارابی ، معاونت فرهنگی این بنیاد، توضیحاتی را درباره روال 
و فرایند بررسی تقاضاهای حمایتی سینماگران ارائه کرد.

1. مطابق »مفاد بنیادنامه« ؛ بنیاد سینمایی فارابی یکی از بازوهای اجرایی سیاست 
ها و سمت گیری های فرهنگی و هنری و امور سینمایی کشور است و در 
فرهنگ نوین سینمای ایران که در شان جمهوری اسالمی است، عمال نقش 
بازوی هماهنگ کننده فرهنگی این هنر صنعت را ایفا می کند. به این ترتیب بنیاد 
با کمک های مادی، فکری و مشاوره ای برای تولید فیلم های درخور جمهوری 
اسالمی و با تولید مستقل یا مشارکت در تولید فیلم با شرایط حرفه ای تالش 
می نماید که در سطوح کمی و کیفی سینمای ایران ، مدل سازی نماید و به 
هدایت و حمایت از جریان های فیلم سازی همسو با اهداف فرهنگی جمهوری 

اسالمی بپردازد.
2. بنیاد سینمایی فارابی مانند هر موسسه فرهنگی و سینمایی، بر اساس راهبردهای 
کالن، ماموریت ها و اولویت های تعیین شده، برنامه های ساالنه خود را تدوین 
و اجرا می کند. راهبرد فارابی در دوران جدید، تکیه و تمرکز بر تولید و ارتقای 
محتوای فرهنگی است. بنابراین »حمایت عام« از همه فیلم ها در دستور کار بنیاد 
سینمایی فارابی قرار ندارد اما حمایت از فیلم هایی با اولویت های فرهنگی، 
از برنامه های اصلی بنیاد به شمار می رود. این اولویت ها بر اساس برنامه ی 
جامع سازمان سینمایی و ساز و کارهای قانونی سازمان سینمایی تبیین می شود. 
موضوعات و مصادیق اولویت های فرهنگی در سینما شامل مواردی است که 
عموما به منظور ارتقاء و توسعه برخی گونه ها مانند کودک و نوجوان، معناگرا، 
انقالب اسالمی، دفاع مقدس، مقاومت و سینمای اجتماعی انجام می شود و 
حمایت فارابی بر این گونه ها ، همچنین تقویت »تولید مشترک« و »فن آوری 

های نوین صنعت تصویر« تمرکز دارد.
3. بنیاد سینمایی فارابی مرجع رد یا تایید فیلمنامه و ممیزی فیلمنامه های سینمایی 
نیست؛ مرجع رسمی رسیدگی و صدور مجوز ساخت فیلمنامه های سینمایی، 
معاونت ارزشیابی و نظارت بر آثار سینمایی سازمان سینمایی است بنابر این بنیاد 
فارابی فیلمنامه متقاضیان حمایت را پس از اخذ و ارائه ی پروانه ساخت، از 
حیث ظرفیت های فرهنگی و سینمایی در شوراهای مشورتی تخصصی بررسی 
می کند. هدف شوراهای مشورتی بنیاد ارتقای متن و فیلمنامه در مقیاس سینمای 

حرفه ای و داستان گو است.
4. شوراهای تخصصی بنیاد فارابی، از طریق ارائه تحلیل و پیشنهاد، نقش مشورتی 
ایفا می کنند و برای ارتقای متن به فیلمسازان متقاضِی دریافت حمایت کمک 
می کنند. اعضای شوراها متغیّر هستند و فیلمسازان حرفه ای، فیلمنامه نویسان 
و نویسندگان سینمایی در این شوراها حضور دارند. همچنین به ضرورت های 
موضوعی، گاه اعضایی برای بررسی فیلمنامه هایی معین برای یک یا دو جلسه 

دعوت می شوند.
5. تصمیم گیری در مورد حمایت و میزان و نحوه حمایت ها، به عهده کمیسیون 
فرهنگی و هنری )شورای تولید( بنیاد است. سینماگرانی که متقاضی برخورداری 
از حمایت های بنیاد سینمایی فارابی در تولید فیلمنامه مورد نظر خود هستند، پس 
از اخذ پروانه های ساخت، فیلمنامه های خود را برای بررسی به بنیاد ارائه می 
کنند و سپس با توجه به این مهم که فیلمنامه ی ارائه شده تا چه حد در راستای 
سیاست های کالن سازمان سینمایی و برنامه های بنیاد فارابی است، حمایت 
از اثر ارائه شده به تشخیص کمیسیون فرهنگی و هنری )شورای تولید( مورد 

تصویب قرار می گیرد.
6. هر فیلمسازی که از معاونت ارزشیابی برای اثر سینمایی خود، پروانه ساخت 
اخذ نماید، نباید این انتظار را داشته باشد که مورد حمایت بنیاد سینمایی فارابی 
قرار گیرد. بسیاری از سینماگرانی که پروانه ساخت دریافت می کنند بدون نیاز به 
حمایت های فارابی، فیلم خود را از طریق منابع مالی مختلف به تولید می رسانند 
و کسانی که متقاضی دریافت حمایت از این نهاد سینمایی هستند فیلمنامه شان 

مورد ارزیابی قرار می گیرد.
7. کسانی که فیلمنامه خود را برای جلب حمایت به بنیاد سینمایی فارابی می 
دهند مجبور به اعمال پیشنهادات تخصصی کارشناسان نیستند و کسی نمی 
تواند کارگردان و یا تهیه کننده ای را مجبور کند در فیلمنامه اش بازنگری کند. 
متقاضیان مختارند در صورت تمایل برای جذب حمایت ها پیشنهادات شوراها 
را بپذیرند. بنیاد سینمایی فارابی هم الزامی به پذیرش و حمایت هر فیلمنامه ای 
که دارای مجوزی قانونی است ندارد. بدیهی است فیلمنامه هایی مورد حمایت 
قرار می گیرند که در راستای منافع و مصالح ملی و اولویت های فرهنگی بنیاد 
فارابی باشند و اگر فیلمنامه ای در این راستا نباشد در محدوده بررسی ها قرار 

نخواهد گرفت.
8. بنیاد سینمایی فارابی بر اساس راهبردهای کالن و برنامه های سالیانه خود، در 
شش ماهه ی اول هر سال، تعدادی فیلمنامه را برای حمایت بررسی و انتخاب 
می کند. مرجع تصمیم و تشخیص میزان حمایت از یک فیلمنامه، کمیسیون 
فرهنگی هنری یا شورای تولید بنیاد سینمایی فارابی است. اعضای کمیسیون 
)دبیر  مقام، معاون فرهنگی  قائم  از مدیرعامل،  بنیاد  تولید(  فرهنگی )شورای 
شورا(، معاون بین الملل، کارشناس تولید، خزانه دار و مدیر امور حقوقی بنیاد 
)بدون حق رای( تشکیل شده و در نهایت فیلم ها برای حمایت از سوی این 

کمیسیون انتخاب می شوند.
9. از آنجا که سنگ بنای کیفیت ، موفقیت و جذابیت هر فیلم، فیلمنامه ی آن 
است، بنیاد به کلیه فیلمنامه هایی که پروانه ساخت اخذ کرده و در شمول اهداف و 
اولویت های فرهنگی بنیاد و آماده تولید باشند، خدمات مشاوره ای تخصصی برای 
پرورش و ارتقای فیلمنامه اختصاص خواهد داد. هزینه این مشاوره ها از سوی بنیاد 
سینمایی فارابی پرداخت می شود و بنیاد با پرداخت حق الزحمه مشاوره، پژوهش 
و بازنویسی به ارتقای فیلمنامه و نهایتا ارتقای فیلم و موفقیت آن کمک خواهد 
کرد. مشاوره به فیلمسازان با توافق کارگردان و تهیه کننده انجام می شود و یکی از 

ماموریت های جدید فارابی، کمک به ارتقای کیفی فیلمنامه است.

خبر

میراث فرهنگی،  سازمان  رئیس 
گفت:  گردشگری  و  صنایع دستی 
گردشگران جهان و فعاالن جهانی 
تحریم های  به  توریسم  صنعت 

آمریکا علیه ایران نه گفتند.
علی  گردشگری،  و  صنایع دستی 
رئیس  معاون  مونسان  اصغر 
سازمان  رئیس  و  جمهوری 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
و  به حضور  اشاره  با  گردشگری 
صنعت  فعاالن  بزرگ  گردهمایی 
توریسم از سراسر جهان در ایران، 
اظهار داشت: تنوع رویدادهای بین 
المللی ما در حوزه میراث فرهنگی 
تحوالت  رشد  و  گردشگری  و 
دو  طی  ایران  گردشگری  مثبت 
سال گذشته نشانگر استمرار رو به 
رشد این صنعت در کشور فارغ از 

تحریم هاست.
چهلمین  برگزاری  افزود:  وی 
سازمان  وابسته  اعضای  نشست 
 )UNWTO( جهانی گردشگری
دور  با  همزمان  همدان  شهر  در 
علیه  آمریکا  تحریم های  جدید 
ایران نیز نشان می دهد که آمریکا 
از  کاری  نمی توانند  همراهانش  و 

پیش ببرند.
او با تاکید بر اینکه تحریم کنندگان 
جاذبه های  و  خوبی ها  نمی توانند 

و  تحریم  را  ایران  سرزمین 
تماشای  از  را  جهان  گردشگران 
تحریم  افزود:  کنند،  محروم  ایران 
های ظالمانه و یکجانبه آمریکا علیه 
توانمندی های  برابر  در  کشورمان 
پیش  از  کاری  ایران  گردشگری 
ویژگی های  به  توجه  با  و  نبرده 
بین  عرصه  در  توریسم  فرهنگی 
المللی و دیپلماسی عمومی، مانعی 
در برابر اشتیاق گردشگران جهان 
برای تماشای این دیار هفت هزار 
ساله نبوده است، تا جایی که شمار 
گردشگر ورودی کشورمان نه تنها 
نیز  افزایش  بلکه  نداشته  کاهش 

یافته است.

با  فرهنگی  میراث  سازمان  رئیس 
بیان اینکه تاثیرات احتمالی تحریم 
ایران  گردشگری  صنعت  بر  ها 
رفع  قابل  ریزی صحیح  برنامه  با 
ادامه داد: در یکی دو سال  است، 
گذشته با وجود تشدید هجمه های 
ایران  هراسی و فشارهای  دشمن، 
برگزاری  شاهد  خارجی،  سیاسی 
با  المللی  بین  ارزنده  رویدادهای 
محوریت گردشگری در کشورمان 
بوده ایم و تحرک و پویایی حاصل 
از این رویدادها انرژی مضاعفی به 
کالبد صنعت توریسم ایران تزریق 
و فرصتی برای تعامل، همفکری، 
هم اندیشی و توسعه همکاری های 

بین المللی ایجاد کرده است.
تبریز  رویداد  برگزاری  افزود:  او 
2018، جشن های ثبت جهانی آثار 
میراث  فاخر  نمایشگاه های  ایران، 
ایران،  در  کشورها  سایر  فرهنگی 
اجالس  و   2018 همدان  رویداد 
همدان 2018 و رویدادی که 21 تا 
23 آبان با حضور دبیرکل سازمان 
اعضای  و  گردشگری  جهانی 
وابسته این سازمان در استان همدان 
برگزار می شود، همه و همه گویای 
آن است که فعاالن گردشگری و 
های  تحریم  جهان  گردشگران 

آمریکا علیه ایران را قبول ندارند.
و  تحرکات  به  اشاره  با  مونسان 

علیه  آمریکا  ساله  چهل  اقدامات 
امروز  آنچه  داشت:  اظهار  ایران، 
در  می دهد  انجام  ما  علیه  آمریکا 
آشکار  دشمنی  سال  چهل  ادامه 
همان  امروز  آمریکای  پس  است، 
گذشته  سال  چهل  آمریکای 
ملتیم و هم  نیز همان  ما  است و 
چون همیشه با اتحاد و همدلی و 
استقامت می توانیم توان و اقتدار 

خود به رخ بکشیم.
چشم  جمهوری  رئیس  معاون 
ایران  گردشگری  صنعت  انداز 
تصریح  و  توصیف  روشن  را 
و  مشارکت  با  خوشبختانه  کرد: 
خصوصی  بخش  سرمایه گذاری 
سرمایه  و  ها  شرکت  برخی  و 
اجرای  شاهد  خارجی  گذاران 
حوزه  در  پروژه   900 و  یک هزار 
زیرساخت های گردشگری با حجم 
میلیارد  43هزار  گذاری  سرمایه 
تالش  و  هستیم  کشور  در  تومان 
می کنیم تا پایان دولت دوازدهم ، 
یک هزار و 200 پروژه را در حوزه 
زیرساخت های گردشگری به اتمام 
برسانیم که با بهره برداری از این 
زیرساخت های  وضعیت  پروژه ها 
پیدا  بهبود  کشور  در  گردشگری 
خواهد کرد و صنعت گردشگری 

پررونق تر خواهد شد.

کاریکاتور

فیلم سینمایی »روزهای نارنجی« ساخته آرش الهوتی 
دوره  چهارمین  و  بیست  اصلی  مسابقه  بخش  در 

جشنواره مِد فیلم ایتالیا حضور دارد.
به گزارش  از مشاور رسانه ای فیلم »روزهای نارنجی«، 
 Med( فیلم  مِد   - رم  مدیترانه ای  فیلم های  جشنواره 
Film Festival( همه ساله از 9 تا 18 نوامبر )18 تا 

27 آبان ماه( در شهر رم ایتالیا برگزار می شود.
جشنواره مِد فیلم اولین جشنواره در ایتالیا است که به 
ترویج سینمای مدیترانه و اروپا اختصاص دارد. فستیوال 
یکصدمینسالگرد  مناسبت  به   1995 سال  در  فیلم  مِد 
سینما تاسیس شد و بر این اعتقاد است که تنوع یک 
ارزش است. فستیوال مِد فیلم ایتالیا روابط، همکاری و 
توسعه صنعت فیلم بین کشورهای همسایه را تشویق 

می کند.
در  این  از  پیش  نارنجی«  »روزهای  سینمایی  فیلم 
جشنواره های بین المللی دیگری از جمله بخش کشف 
چهل و سومین دوره جشنواره فیلم تورنتو و نوزدهمین 
کانادا، بخش مسابقه  کالگاری در  فیلم  دوره جشنواره 
اصلی چهاردهمین جشنواره فیلم زوریخ، بخش مسابقه 
در  سائوپائولو  جشنواره  دوره  دومین  و  چهل  اصلی 
کشور برزیل و جشنواره فیلم های عصیانگر تافی فست 

لهستان نیز روی پرده رفته است.
الهوتی،  آرش  سینمایی  اثر  اولین  نارنجی«  »روزهای 
استخدام  واسطه  که  است  ساله   45 زنی  آبان،  درباره 

کارگران فصلی است.
به  نارنجی«  »روزهای  فیلم  بین المللی  پخش  و  عرضه 

عهده محمد اطبایی )مستقل های ایرانی( است.

 »روزهای انرنجی« به ایتالیا
 رسید

جان۱۴میلیونیمنیدرمعرضخطر

نه؛گردشگران جهان به تحریم های آمریکا علیه ایران 

ماه  آذر  پانزدهم  پاپ  موسیقی  خواننده  صادقی  رضا 
نمایشگاه  میالد  سالن  در  را  خود  کنسرت  تازه ترین 

بین المللی تهران برگزار می کند.
به گزارش  مهر، سالن میالد نمایشگاه بین المللی تهران 
ساعت های 19 و 22 روز پنجشنبه 15 آذر ماه میزبان 
عالقه مندان موسیقی پاپ با برگزاری تازه ترین کنسرت 
رضا صادقی خواننده موسیقی پاپ کشورمان خواهد بود.
این خواننده که طی ماه های اخیر در پی شکایت اردالن 
سرافراز ترانه سرای مقیم خارج از کشور با حاشیه هایی 
روبه رو شده بود در کنسرت پیش رو که بعد از وقفه ای 
دو ماهه در تهران برگزار می شود، قطعات منتخب خود را 

در قالب یک برنامه دو ساعته روی صحنه می برد.
صادقی که طی ماه های گذشته در شهرهای کرج، همدان، 
دیگر  و چند شهر  نوشهر  سنندج،  اصفهان،  آباد  نجف 
میزبان عالقه مندان موسیقی بود در ماه های اخیر قطعاتی 
چون »دیوونه خونه«، »بی تو«، »گمونم«، »عاشقیت« و 

»نفس« را منتشر کرده است.
تازه ترین کنسرت رضا صادقی ساعت های 19 و 22 روز 
پنجشنبه 15 آذر ماه به تهیه کنندگی موسسه »آوای هنر« 
در سالن میالد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار خواهد 

شد.

رضا صادیق در سالن میالد 
کنرست یم دهد

فیلم سینمایی »یه وا« به کارگردانی آناهید آباد در بخش 
رقابتی در سه رشته بهترین فیلم بلند داستانی، فیلمنامه و 
کارگردانی نامزد دریافت جایزه از جشنواره »آرپا« در لس 

آنجلس آمریکا شد.
به گزارش پیام زمان از  روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، 
جشنواره بین المللی فیلم »آرپا« در لس آنجلس آمریکا از 
19 تا 21 آبان )10 تا 13 نوامبر 2018( برگزار می شود و 
فیلم »یه وا« در بخش رقابتی نامزد دریافت جوایز بهترین 

فیلم بلند داستانی، فیلمنامه و کارگردانی است.
این جشنواره از قدیمی ترین جشنواره های مستقل فیلم 
های بین المللی در آمریکا محسوب می شود که با هدف 
تفاهم فرهنگی و همدلی جهانی در سال 1997 در لس 
آنجلس شروع به کار کرد. جشنواره آرپا از ابتدا هدف را به 
تنوع و تکثر فرهنگی میان فیلمسازان داخلی و بین الملل 
قرارداده است. فیلم »یه وا« به همت معاونت بین الملل بنیاد 
سینمایی فارابی در جشنواره های معتبری شرکت کرده و 
تا کنون جوایز بین المللی از جمله جایزه فیلم برگزیده 
تماشاگران از جشنواره فیلم »انار« کانادا و جایزه بهترین 
روسیه  شوک«  »کینو  جشنواره  از  زن  اول  نقش  بازیگر 
را دریافت کرده است. »یه وا« با مشارکت بنیاد سینمایی 

فارابی و مرکز ملی فیلم ارمنستان تولید شده است.

»یه وا« انمزد هبرتین کارگرداین 
از جشنواره »آراپ« آمریکا شد

تاریخ را هنر می نویسد 

از  بازدید  ضمن  هنری  حوزه  هنری  معاون 
نمایشگاه کاریکاتور »دونالد سلمان« گفت: هر چه 
بتوانیم ابزار هنر را تسخیر کنیم و کمک کنیم به 
اینکه کیفیت و روزآمدی آثار بیشتر شود، طبیعتا 
می توانیم تاثیر بیشتری بر مردم خود و مردم دنیا 
معلمی،  مجدالدین  زمان،  گزارش  به  بگذاریم. 
معاون هنری حوزه هنری، در گفت وگو با حوزه 
هنرمند  آثار  نمایشگاه  برپایی  به  اشاره  با  هنری 
کاریکاتوریست، سیدمسعود شجاعی طباطبایی، با 
عنوان »دونالد سلمان«، اظهار کرد: مهم ترین ابزار 
اهالی هنر برای مقابله با دشمن در تقابل فرهنگی 
همین هنر است و هر چه سریع تر بتوانند این ابزار 
را به کار بگیرند و با تخصصی که دارند آثارشان 
را با کیفیت خوب ارائه کنند، اثرشان هم بیشتر 
بر جان ها می نشیند. وی با تاکید بر اینکه تاریخ 
را هنر می نویسد، عنوان کرد: هر چه بتوانیم این 
ابزار را تسخیر کنیم و کمک کنیم به اینکه کیفیت 
می توانیم  طبیعتا  شود،  بیشتر  آثار  روزآمدی  و 
تاثیر بیشتری بر مردم خود و مردم دنیا بگذاریم. 
معلمی ادامه داد: کاریکاتور هنری است که زبان 
همه فهمی دارد و در تمام دنیا می توان از طریق 
همین  از  و  کرد  منتقل  را  خود  پیام  کاریکاتور 
حیث باید گفت که نمایشگاه کاریکاتور شجاعی 
اهمیت  از  استکبارستیزی  موضوع  با  طباطبایی 
باالیی برخوردار است. مسعود شجاعی طباطبایی 
یکی از بزرگ ترین، به روزترین و متخصص ترین 
فعالیت  کاریکاتور  حوزه  در  که  است  اساتیدی 
او  می کند و شخصیتی جهانی دارد و تمام دنیا 
را می شناسند. اینکه توانست با این سرعت و در 
زمان محدود نمایشگاهی با این وسعت و کیفیت 
را ارائه دهد، نشان دهنده قابلیت های هنری ایشان 
سایر  برای  و  شود  تقدیر  ایشان  از  باید  است. 
هنر  توسعه  برای  تا  بگیرند  قرار  الگو  هنرمندان 
است،  گفتنی  کنند.  کمک  کیفیت  با  و  روزآمد 
نمایشگاه »دونالد سلمان« با 85 اثر در دو بخش 
اسکتبارستیزی و آموزش گام به گام مهاجرت اثر 
سید مسعود شجاعی طباطبایی مدیر مرکز هنرهای 
تجسمی حوزه هنری هم زمان با سالروز 13 آبان 
به عنوان روز دانش آموز و استکبارستیزی گشایش 
یافت. این نمایشگاه تا 23 آبان در گالری ابوالفضل 
عالی به نشانی خیابان سمیه، نرسیده به پل حافظ 

میزبان عالقه مندان خود خواهد بود.

خبر

یاد  زنده  تجلیل  و  نکوداشت  آئین 
کیف  سریال های  خالق  دری  سیدضیاءالدین 
انگلیسی و کاله پهلوی در جشنواره بینالمللی 

فیلم مقاومت
یاد  زنده  تجلیل  و  نکوداشت  آئین 
و  متعهد  کارگردان  دری  سیدضیاءالدین 
پیشکسوت سینما و تلویزیون و خالق آثاری 
چون سریال »کیف انگلیسی« و »کاله پهلوی«، 
جشنواره  پانزدهمین  برگزاری  با  همزمان 
برگزار  تهران  در  مقاومت  فیلم  بینالمللی 

می شود.
به گزارش زمان به نقل روابط عمومی جشنواره 
ضیاء الدین  سید  مقاومت،  فیلم  بینالمللی 
دری، چندی پیش به دلیل عارضه کبدی در 
بیمارستان تهران بستری بود و برای پیوند کبد 

به بیمارستان شیراز منتقل و عمل پیوند کبد را با موفقیت 
از عفونت  ناشی  به دلیل عوارض  اما  پشت سر گذاشت 

فعالیت  شروع  او  شود:  می  یادآور  درگذشت.  شیراز  در 
خود در سینما را با دستیاری کارگردان فیلم »گرداب« به 
دری  کرد.  شروع   61 سال  در  دوانی  حسین  کارگردانی 

فیلم های »دیدار در غبار«، »باد و شقایق«، »صاعقه«، 
»لژیون«، »در سرزمینی دیگر«، »سینما سینماست« را 
در کارنامه هنری خود داشت. آخرین پروژه سید 
ضیاءالدین دری، »کاله پهلوی« بود که سال 91 و 
92 از شبکه اول پخش شد. این کارگردان همچنین 
ساخت سریال تاریخی »کیف انگلیسی« را با بازی 
هنری اش  کارنامه  در  مصفا  علی  و  حاتمی  لیال 
داشت، همچنین یکی از کارگردانان سریال »کمند 

خاطرات« در سال 1369 بود.
»سردار سنجرخان« تازه ترین پروژه ضیاءالدین دری 
بود که توسط خود وی به نگارش درآمده و قرار 
بود ساخته شود. گفتنی است پانزدهمین جشنواره 
فرهنگی  بنیاد  همت  به  مقاومت  فیلم  بینالمللی 
روایت فتح، انجمن سینمای انقالب و دفاع مقدس 
مراکز و سازمان های مختلف کشور  با همکاری 
همزمان با هفته گرامیداشت بسیج از 5 تا 9 آذر به دبیری 

محمد خزاعی در تهرن و اصفهان برگزار می شود.

آئین تجلیل سیدضیاءالدین در جشنواره فیلم مقاومت

 سینماحقیقت 
و چشم های اورسن ولز

ولز«  اورسن  »چشم های  مستند  فیلم 
ساخته »مارک کوزینز« مستندساز ایرلندی، 
دوازدهمین  پرتره ی  مستند-  بخش  در 
مستند  فیلم  بین المللی  جشنواره  دوره 
می رود.  پرده  روی  »سینماحقیقت«  ایران 
عمومی  روابط  از  زمان  پیام  گزارش  به 
این  سینماحقیقت،  بین المللی  جشنواره 
تصویری  دقیقه،  زمان 115  مدت  به  فیلم 

ولز« سینماگر مشهور  »اورسن  از  متفاوت 
جهانی را به نمایش می گذارد. مارک کوزینز 
با دسترسی منحصر به فرد به صدها طرح 
در  ولز،  اورسن  خصوصی  نقاشی های  و 
عمق دنیای بصری این کارگردان و بازیگر 
که  تصویری  تا  می شود  غرق  افسانه ای 
ارائه  هنرمند  این  از  را  نشده  دیده  هرگز 
 The Eyes »کند. »چشم های اورسن ولز
of Orson Welles تولید سال 2018 
است:  گفتنی  است.  شمالی  ایرلند  کشور 
بخش  در  ولز«  اورسن  »چشم های  مستند 
»مستندهایی درباره ی سینما« هفتاد و یکمین 
نمایش  به  هم  کن  فیلم  جشنواره  دوره 
جشنواره  دوره  دوازدهمین  است.  درآمده 
بین المللی فیلم مستند ایران »سینماحقیقت« 
به   1397 آذرماه   25 تا   18 روزهای  طی 
دبیری »سیدمحمدمهدی طباطبایی نژاد« در 

شهر تهران برگزار خواهد شد.

جایزه ویژه داوران جشنواره ریودوژانیرو به 
»مانیکور« رسید

فیاض  آرمان  ساخته  »مانیکور«  کوتاه  فیلم 
برنده جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره ریو 
دوژانیرو  ریو  برزیل شد.جشنواره  دوژانیرو 
جشنواره های  مهمترین  از  یکی  برزیل، 
شمار  به  جهان  در  کوتاه  فیلم  تخصصی 

می رود که مورد تایید اکادمی اسکار است.
در بخشی از بیانیه هیئت داوران این جشنواره 
هنگام اعطای جایزه ویژه به فیلم »مانیکور« 

می خوانیم؛ »در زمانه ای که جسم و آزادی مان 
مورد تهدید واقع شده است، اینکه سینما از 
ارانه  بازتابی  محبت  و  فردی  خواسته های 
می نماید واجد اهمیت است. جایزه هیأت 
داوران به فیلم »مانیکور« که با احترام و دقت 
بسیار به این موضوع پرداخته است تعلق می 
گیرد.« اختتامیه این جشنواره در تاریخ 31 

اکتبر در شهر ریودژانیرو برزیل برگزار شد.


