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وزیر نفت بیان کرد: ایران در سنگین ترین محاصره اقتصادی 

 فساد را نگویید ، فریاد بزنید

۲۵ آذررئیس جمهور 
برای دفاع از بودجه ۹۸

 به مجلس می رود

به گزارش زمان ، یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی گفت که رییس جمهور برای دفاع از الیحه بودجه ۱۳۹۸ در جلسه روز یکشنبه ۲۵ آذرماه حضور 
پیدا می کند. به گزارش زمان به نقل ازایسنا، علیرضا رحیمی اظهار کرد: اگر دولت در موعد قانونی یعنی در ۱۵ آذرماه بودجه را تحویل مجلس شورای اسالمی بدهد 
مجلس آن را به کمیسیون برنامه و بودجه جهت رسیدگی خواهد داد و کارهای مقدماتی همچون چاپ و تکثیر بودجه و توزیع بین نمایندگان انجام می شود.به 
گفته وی رییس جمهور نیز برای دفاع از بودجه در جلسه یکشنبه دو هفته آینده مجلس)۲۵ آذر( حضور پیدا می کند.علی اصغر یوسف نژاد عضو دیگر هیات رییسه 
مجلس شورای اسالمی نیز اظهار کرد: طبق قانون دولت باید تا پانزدهم آذرماه بودجه را به مجلس ارائه کند ما منتظر هستیم که دولت حداکثر تا پنج شنبه به مجلس 
شورای اسالمی بودجه را تقدیم نماید، لذا آمادگی تشکیل جلسه در روز پنج شنبه را داریم.جلسات علنی مجلس شورای اسالمی هفته آینده برای سرکشی نمایندگان 

به حوزه های انتخابیه تعطیل است.

مخالفت دولت
 با افزایش

 قیمت خودرو

تحریم نبودن
 دارو

 دروغ است

جاماندگان
 بسته حمایتی 

پیامک بزنند
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الریجانی: مجمع تشخیص نمی تواند قانونگذاری کند

آمریکا دنبال مذاکره نیست؛ در پی 
دیپلماسی بزک است

وزیر اقتصاد: بودجه  ریزی مبتنی برعملکرد باید داشته باشیم

است »شفافیت«  خوب  حکمرانی  الزمه 
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۵

۲0 میلیون کاربر اینترنتی
 زیر 1۸ سال در ایران

سرمقاله
آمریکا روی پاشنه آشیل ایران 

دست گذاشته است

دقیقا  ایران  آشیل  پاشنه  و  آسیب پذیری 
کجاست که آمریکا دهه هاست بر روی آن 

دست گذاشته است؟
دنیا بعد از جنگ جهانی دوم »جهش وار« 
به سمتی حرکت کرد که اقتصاد به عنوان 
نیروی محرکه روابط بین الملل و مهم ترین 
و  نمود  رخ  آن  جهت دهنده  فاکتور 
نیز  امنیت  و  سیاست  فاکتور  دو  از  بعضا 
مبنای  اقتصاد  که  جایی  تا  گرفت؛  پیشی 
و  یافته  توسعه  به  کشورها  تقسیم بندی 
توسعه نیافته و غیره قرار گرفت و اندک 
جای  نظامی  و  سیاسی  پیمان های  اندک 
خود را به پیمان ها، سازمان ها و گروه های 
البته  داد.  بین المللی  و  منطقه ای  اقتصادی 
تا  )از سده ۱۶  مرکانتیلیست ها  دوران  در 
نیمه سده ۱۸ میالدی( نیز اقتصاد در بهبود 
نقش خارجی قدرت ها )در اروپا( اهمیت 
از  تابعی  همواره  اما  کرد؛  پیدا  مضاعفی 
سلطه سیاست بود که امروزه این تابعیت 
رنگ باخته و اگر فرادست  نباشد فرودست 

نیست.

۲ صابر گل عنبری

نگاه روز
واگذاری؛ دور شدن از 

تصدی گری یا برگشت به دولت
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سخنگوی وزارت امور خارجه سخنان محمد جواد ظریف 
درباره پولشویی را یک › واقعیت روشن و مسلم ›عنوان 
کرد و گفت: متاسفانه برخی گروه های سیاسی در داخل 
کشور سعی کردند از این مساله بهره برداری سیاسی و 

جناحی کنند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، بهرام قاسمی دیروز در 
نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به این که با توجه 
به قوانینی که در رابطه با اجرای FATF و CFT در 
کشور وجود دارد ارتباطی این مسائل با پولشویی چیست 
که اخیرا وزیر امور خارجه آن را مطرح کرده اند، گفت: 
این یک بحث فنی است و طی هفته های اخیر صحبت 
های بسیاری در این زمینه صورت گرفته است.وی افزود: 
موضوعی که وزیر امور خارجه مطرح کرده اند واقعیت 
را  گسترده  کلمه  متاسفانه  که  بود  مسلمی  و  روشن 
یک روزنامه مشخص به صحبت های وی اضافه کرد تا 
تبلیغات خود را سامان دهد.سخنگوی وزارت امور خارجه 
بیان کرد: وزیر خارجه در رابطه با پولشویی واضح و کامل 
توضیح دادند و در صحبت های خود نه ارگان و نه از 
فرد مشخصی را متهم نکردند ولی بر ضرورت مقابله این 
پدیده شوم که ملت و اقتصاد را متضرر می کند اعم از 
فرار مالیاتی یا قاچاق مواد مخدر تاکید کردند.قاسمی 
خاطرنشان کرد: روز گذشته هم در کمیسیون امنیت 
ملی آقای ظریف حضور داشتند و تا حد زیادی مساله 
روشن شده است.وی افزود: متاسفانه برخی گروه های 
سیاسی در داخل کشور سعی کردند تا از این مساله 
بهره برداری سیاسی و جناحی کنند و مساله ای که 
می توانست بخش هایی از آن مرتبط با سیاست خارجی 
باشد و بر همکاری های اقتصادی اثرگذار باشد را به 
منازعات حزبی و گروهی انتقال دادند.سخنگوی وزارت 
امور خارجه درباره ساز و کار مالی اتحادیه اروپا، اظهار 
داشت: درباره این سازوکار هفته گذشته تماس هایی با 
مقامات اتحادیه اروپا در بروکسل انجام شد و پیگیری 
ها و صحبت های الزم صورت گرفت.وی با بیان این 
که توقعات ایران برای طرف های اروپایی کامال مشخص 
و روشن است، افزود: این چهارچوب و شکل ساز و کار 
به دالیلی در برخی از حوزه ها تکمیل نشده و ما اصرار 
داریم با توجه به تعهداتی که طرفهای ذیربط دارند، با 
اراده و جدیت بیشتر به تکمیل این ساز و کار اقدام کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان این که اراده الزم را 
در اتحادیه اروپا و 1+4 می بینیم، یادآور شد: علت کندی 
و طوالنی شدن این ساز وکار عالوه بر پیچیدگی موضوع، 
ناشی از روند تصمیم سازی در مجموعه اتحادیه اروپا و 
همچنین فشارهای بی حد و اندازه ایاالت متحده آمریکا 
بر کشورهای اروپایی است.قاسمی با اشاره به فشارهای 
امریکا بر اتحادیه اروپا ادامه داد: این سازوکار می تواند 
برای همکاریهای اقتصادی اتحادیه اروپا در عرصه بین 
الملل بسیار مهم باشد.وی در پاسخ به اینکه سازو کار 
در چه زمانی اجرایی می شود، یادآور شد: معموالً در 
سیاست خارجی و دیپلماسی به خصوص در مباحث فنی 
و خاص، زمان گذاری مشخصی را دنبال نمی کنیم اما 

کار را به طور جدی دنبال می کنیم.قاسمی اضافه کرد: 
مهم روند کار است و هرگاه به نتیجه مطلوب برسیم - 
به خصوص در این موضوع - طرف های اروپایی رسما 
دستگاه  داد.سخنگوی  خواهند  را  بیشتر  توضیحات 
دیپلماسی در پاسخ به سوالی درباره ادعای دادگاهی در 
آمریکا مبنی بر نقش ایران در کشته شدن چند هزار 
نظامی آمریکایی در عراق و دریافت غرامت از ایران اظهار 
داشت: این اتهام زنی ها بیشتر جنگ روانی است که 
آمریکا به طرق مختلف پیگیری می کند.قاسمی تاکید 
کرد: آمریکا به دنبال ایران هراسی و ایران آزاری است 
و این برنامه را در حوزه های مختلف دنبال می کند اما 
این اتهام زنی ها هیچ پایه و اساسی ندارد.سخنگوی 
وزارت امور خارجه تصریح کرد: ایران نقش سازنده و 
مثبتی در منطقه به خصوص در عراق در زمینه مبارزه 
با تروریسم داشته که این امر برای همگان آشکار است. 
وی خاطرنشان کرد: این ادعاها بی ربط و فرافکنی جدید 
از سوی آمریکایی هاست و همه می دانند که اقدامات این 
کشور در عراق منجر به فجایع بشری گسترده شده و 
هنوز هم نتایج آن برای مردم منطقه و عراق باقیست.وی 
همچنین در پاسخ به سوالی درباره برخوردهایی که در 
حاشیه نشست گروه 20 با ولیعهد سعودی انجام شد و 
اینکه آیا رویکرد دولتمردان سعودی در روابط خصمانه 
خود تغییر کرده است، گفت: سیاست جمهوری اسالمی 
در منطقه و با همسایگان خود روشن و مشخص است 
ایران  با  را  خود  روابط  باشد  عالقمند  کشوری  هر  و 
بهبود ببخشد می تواند با پاسخ مثبت ایران روبرو شود.

قاسمی تاکید کرد: ما خواهان منطقه ای باثبات و روابط 
مستحکم و مسالمت آمیز میان ملت ایران و همسایگان 
و دولت های منطقه هستیم و هیچگونه پاسخ مثبتی 
را در جهت این پارامترهای مشخص حدس نمی زنیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر آمادگی چنین روندی را 
در دولت سعودی مشاهده نمی کنیم و فکر می کنیم با 
برخی توهمات باقی مانده از قبل زندگی و قضاوت می 
کنند وی ادامه داد دولتمردان سعودی دچار توهمات 
بوده و درگیر معضالتی هستند که خودشان در منطقه 
دهند. می  پس  را  آن  تاوان  امروز  و  اند  کرده  ایجاد 

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال دیگری 
درباره اظهارات علی مطهری مبنی بر زمینه سازی برخی 
خروج  و  برجام  خوردن  هم  بر  برای  داخلی  جریانات 
ترامپ از توافق هسته ای اظهار داشت: من در رابطه با 
دیدگاه شخصیت ها قضاوت نمی کنم.قاسمی ادامه داد: 
در این که در داخل کشور در مورد برجام و روند مذاکرات 
هسته ای گروه های مشخصی وجود داشتند که مخالف 
بودند و نوع مذاکرات و اصل مذاکرات را نمی پسندیدند 
تردیدی وجود ندارد ولی این که اگر بخواهید خروج 
ترامپ از برجام را به مسائل داخلی و یا اختالف نظرهایی 
که بخش هایی از گروه های سیاسی نسبت دهیم فکر 
می کنم مشخص و دقیق نیست.وی یادآور شد: ترامپ 
قبل از آغاز به کار خود در رقابت های انتخاباتی مواضع 
خود را در عرصه های مختلف و برجام اعالم کرده بود و 
صریحا با آن مخالفت داشت و نهایتا با استقرار دولت وی 
کارشکنی و خلف وعده هایی که صورت دادند، افزایش 
یافت و از برجام خارج شد و کماکان کارشکنی ها و رفتار 
خصومت آمیز نسبت به جمهوری اسالمی ایران و مردم 
ادامه دارد.قاسمی گفت: خروج ترامپ را نتیجه اختالفات 
آرا بین برخی گروه های سیاسی در داخل نمی دانم و آن 
را ناشی از زیاده خواهی، تکبر و ایران ستیزی می دانم 
که در هیات حاکمه آمریکا وجود داشته و دارد که در این 

دوران تشدید شده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال دیگری 
درباره تهدیدات برایان هوک مبنی بر اینکه آمریکا در 
ایران تعلل نمی کند،  از نیروی نظامی علیه  استفاده 
وارد  دوران کودکی  یاد  به  احتماال  آقای هوک  گفت: 
یک نوع بازی کودکانه شده و سخنانی بیان می کند که 
بسیاری از آنها ارزش پاسخگویی ندارد چرا که از بیخ 
و بن با هر منطق و استداللی در تضاد است.سخنگوی 
دستگاه دیپلماسی افزود: بحث مسائل موشکی ایران 
کامال روشن است و بخشی از سیاست دفاعی ایران تلقی 
می شود که حالت بازدارنده دارد و دیگران نمی توانند 
در این خصوص برای ایران توصیه ای داشته باشند و 
ایران را از داشتن امکانات دفاعی نهی کنند.وی یادآور 
شد: ایاالت متحده آمریکا در ارقام نجومی انواع سالح 

های مخرب به کشورهای منطقه صادر می کند و به 
بروز بحران های بسیار در جهان کمک می کند و چنین 
کشوری در جایگاهی نیست که توصیه ای داشته باشد.

قاسمی درباره اتهام زنی این مقام آمریکایی درباره حمایت 
ایران از طالبان یادآور شد: اظهارات ایشان درباره طالبان 
هم نادرست بوده و قطعاً چنین چیزی نیست.هر فرد 
آمریکایی می تواند با چند میز در یک محوطه در یک 
اندازی کند و درباره  راه  محوطه کوچک نمایشگاهی 
دیگران تبلیغ کند و نیاز به هیچ ادله و منطقی هم 
نداشته باشد.وی تاکید کرد: گزینه نظامی بحثی است که 
تاریخ مصرف آن گذشته است آمریکا در سالها و دهه های 
گذشته بارها بحث گزینه نظامی را تکرار کرده است که 
نه کاربرد دارد و نه امکان عملی.سخنگوی وزارت خارجه 
تصریح کرد: طرح این ادعا هم ناشی از بی تجربگی ایشان 
است که علیرغم تجربه شدن باز هم توسط وی تکرار 
می شود.قاسمی با بیان این که ایران کشور توانمندی 
است و با کشورهایی که مورد هجوم آمریکا قرار گرفته 
متفاوت است، تصریح کرد: ایران برای مقامات آمریکا به 
خصوص کسانی که در حوزه نظامی کار کرده اند موقعیت 
و توانمندی کامال روشنی دارد و ما توصیه می کنیم 
که ایشان در ابتدای کار بیشتر مطالعه کنند و از افراد 
باتجربه تر آموزش های الزم را دریافت کنند و بعد از آن 
اظهار نظر کنند.سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به 
سوال دیگری درباره نشست ژنو و گفت و گوهای صلح 
افغانستان و این که آیا دولت افغانستان برای حل بحران 
ها در این کشور درخواست رسمی از ایران داشته است، 
خاطرنشان کرد: مواضع جمهوری اسالمی ایران نسبت 
به افغانستان و بحرانی که در این کشور وجود دارد و 
همچنین بحث صلح، روشن است.قاسمی یادآور شد: 
جمهوری اسالمی به برقراری صلح و ثبات در افغانستان 
عالقمند بوده و هر کمکی که می تواند برای تثبیت 
میدهد.وی  انجام  باشد  داشته  افغانستان  در  وضعیت 
افزود: جمهوری اسالمی ایران از پروسه ها و روندهایی 
که با محوریت دولت افغانستان و سایر گروه هایی که 
این کشور حضور دارند حمایت می کند و در این راستا 
کمک های خود را همانند گذشته و حتی بیشتر از آن در 
افغانستان ادامه خواهد داد.سخنگوی وزارت امور خارجه 
گفت: دولت افغانستان از نقش ثبات ساز ایران در این 
کشور آگاه است. در این مورد گفتگوها و تماس هایی 
میان دو کشور وجود داشته و در نشست های ژنو هم 
گفتگوهایی انجام شد و این روند ادامه خواهد داشت.

قاسمی در پاسخ به اینکه آیا فکر نمی کنید اظهارنظرهای 
از کم تحرکی دستگاه  وقیحانه مقامات آمریکا ناشی 
دیپلماسی در زمینه خروج آمریکا از برجام است، اظهار 
داشت: اتهام زنی های مقامات آمریکایی به جمهوری 
اسالمی در مقاطع مختلف وجود داشته است؛ این اتهام 
زنی ها در مقاطعی روند افزایشی و یا کاهشی داشته اما 
تالش برای ایران هراسی و ایران ستیزی و تضعیف ایران 
از سیاست های روشن و مشخص آمریکا بوده است.                         
ادامه در صفحه 2

قاسمی: در موضوعات دفاعی مذاکره نمی کنیم

اظهارات وزیر خارجه درباره پولشویی یک واقعیت مسلم است
اتمام توزیع »بسته حمایتی« فرهنگیان 

جاماندگان پیامک بزنند
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با توزیع بسته های حمایتی دولت به افراد جامانده 
از طریق شماره  از دریافت بسته های حمایتی جامانده اند می توانند  افرادی که  گفت: 

تلفن های اعالم شده اطالع دهند و پیامک ارسال کنند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمد شریعتمداری در مراسم روز جهانی معلوالن در جمع 
خبرنگاران در رابطه با توزیع  بسته های حمایتی دولت به افراد جامانده نیز گفت: افرادی 
که از دریافت بسته های حمایتی جامانده اند می توانند از طریق شماره تلفن های اعالم شده 
اطالع دهند و پیامک ارسال کنند. به مددجویان کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان 
بهزیستی پیش از این14 نوبت بسته حمایتی توزیع شده است و این بار دفعه 1۵ است به 
همین دلیل اختالل توزیع در این نوبت بسیار اندک بوده است.به گفته وی، توزیع بسته 
حمایتی به کارمندان آموزش و پرورش تمام شده است و بعد از آن نوبت بازنشستگان 
است. بسته حمایتی دولت شامل تمام افراد تحت پوشش بهزیستی، کمیته امداد، کارمندان 
دولت، بازنشستگان و روستایی ها و عشایری که زیر سه میلیون تومان حقوق می گیرند 
می شود. افرادی که در هیچ گروه نیستند اما کمتر از ۳ میلیون درآمد دارند نیز می توانند 
اطالع دهند تا به آنها نیز بسته حمایتی تعلق بگیرد.وی با بیان اینکه قانون حمایت از 
معلوالن در مجلس با همت دولت و با استفاده از نظر و دیدگاه های NGO ها تصویب شد، 
گفت: سال ۹۷حدود ۷هزار میلیارد تومان برای از بین بردن فقر در نظر گرفته شد و برای 
اجرای کامل قانون حمایت از حقوق معلوالن در سال ۹۸ نیازمند 12هزار و ۵00 میلیارد 
تومان بودجه است که به طور طبیعی امکان تامین آن ظرف سال ۹۷ وجود نداشت و 
بخشی از آن در قالب الیحه بودجه سال آینده تامین می شود.وی با بیان اینکه در سال ۹۷و  
۹۸ با همراهی تمام نهادهای اجتماعی به دنبال این هستیم که تکیه جامعه آسیب پذیر به 
ویژه معلوالن را به سمت سازمان های مردم نهاد سوق دهیم، اظهار کرد:  تالش می کنیم 
از خیریه های این حوزه بیشتر حمایت کنیم. بهزیستی برای اشتغال زایی معلوالن فعالیت 
های زیادی داشته و برای افزایش اشتغال نیازمند رشد بودجه است و به همین منظور  باید 
ارتباط معلوالن با سمن ها را بیشتر کنیم. امیدواریم متناسب با رشد بودجه 12 درصدی 
در این حوزه خدمات بیشتری را به جامعه معلوالن ارائه دهیم. از سازمان های مردم نهاد 
خواستیم با ارتباط بیشتر با تصمیم سازان و تصمیم گیران بیشتر آنها را بیشتر در جریان 
مشکالت جامعه معلوالن قرار دهند.شریعتمداری با اشاره به اینکه باید اشخاص سالم را 
با معلوالن آشنا کنیم، تصریح کرد: در این راستا کمپینی را راه اندازی کردیم. همچنین 
دستور دادم نماینده ای از سوی معلوالن معرفی شود تا وی را به سمت مشاور وزیر تعاون 
در امور معلوالن منصوب کنند.شهروندان می توانند با ارسال کد ملی سرپرست خانوار خود 
به سامانه ۵0004۹۹ از اختصاص یا عدم تعلق بسته حمایتی کاال باخبر شوند. همچنین 

استعالم از طریق کد دستوری دولت همراه به شماره ستاره 4 مربع نیز امکان پذیر است.

تیم ملی بسکتبال ایران جهانی شد
تیم ملی بسکتبال ایران در دومین دیدارش از پنجره پنجم رقابت های انتخابی 

جام جهانی، فیلیپین را شکست داد و مقتدرانه به جام جهانی چین صعود کرد.
چشمان  برابر  در  اقتدار  با  ایران  بسکتبال  ملی  تیم  تماشایی،  دیدار  این  در   
طرفداران فیلیپینی، این تیم قدرتمند را ۷۸ بر ۷0 شکست داد. در کوارتر های 
اول و دوم فیلیپین با نتایج 20 بر 1۹ و 1۹ بر 16 پیروز شد. کوارتر سوم 1۵ بر 
1۵ مساوی تمام شد اما کوارتر چهارم با نتیجه 2۸ بر 16 به نفع ایران پایان یافت. 
این بازی درنهایت با نتیجه ۷۸ بر ۷0 به سود تیم ملی ایران تمام شد. ایران و 
استرالیا در گروه F به جام جهانی صعود کردند.محمد جمشیدی با کسب 26 

امتیاز،امتیازآورترین بازیکن زمین شناخته شد.
ایران در پنجره ششم و پایانی انتخابی جام جهانی 201۹، دوم اسفند به مصاف 

ژاپن و و پنجم اسفند به دیدار استرالیا خواهد رفت.

روزانهم صبح اریان
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آمریکا روی پاشنه آشیل ایران 
دست گذاشته است

صابر گل عنبری

آسیب پذیری و پاشنه آشیل ایران دقیقا کجاست که آمریکا دهه هاست بر 
روی آن دست گذاشته است؟

دنیا بعد از جنگ جهانی دوم »جهش وار« به سمتی حرکت کرد که اقتصاد 
به عنوان نیروی محرکه روابط بین الملل و مهم ترین فاکتور جهت دهنده آن 
رخ نمود و بعضا از دو فاکتور سیاست و امنیت نیز پیشی گرفت؛ تا جایی 
که اقتصاد مبنای تقسیم بندی کشورها به توسعه یافته و توسعه نیافته و 
غیره قرار گرفت و اندک اندک پیمان های سیاسی و نظامی جای خود را به 
پیمان ها، سازمان ها و گروه های اقتصادی منطقه ای و بین المللی داد. البته 
در دوران مرکانتیلیست ها )از سده 16 تا نیمه سده 1۸ میالدی( نیز اقتصاد 
در بهبود نقش خارجی قدرت ها )در اروپا( اهمیت مضاعفی پیدا کرد؛ اما 
همواره تابعی از ســلطه سیاست بود که امروزه این تابعیت رنگ باخته و 
اگر فرادست  نباشد فرودست نیست. دیگر مولفه هایی چون وسعت و عمق 
سرزمینی و نیروی نظامی کالسیک، تنها شاخصه های پایه ارزیابی قدرت 
کشورها نیستند، بلکه اگر در کنار آن ها فاکتورهای مدرن همچون اقتصاد 
پیشرفته و رسانه قدرتمند قرار نگیرد، حتی آن اهمیت و کارکرد خود را 
هم از دست می دهند. کشوری مثل قطر نه عمق سرزمینی دارد نه نیروی 
نظامی قوی؛ اما در معادالت قدرت منطقه ای و جهانی حضوری فراتر از 
حجم سرزمینی خود دارد. اسرائیل نیز چنین است. هیچ عمق سرزمینی 
ندارد، اما این خال را با اقتصاد و تکنولوژی پیشــرفته جبران کرده و از آن 
مدخلی برای گشایش روابط با قدرت هایی چون هند و چین که در گذشته 
روی خوشی به تل آویو نشان نمی دادند، ساخته است و در سودای آن است 
تا با احداث بزرگ ترین خط لوله انتقالی گاز جهان به اروپا و راه اندازی راه 
ـ خلیج فارس به قطب اقتصادی و انرژی در منطقه تبدیل شود.  آهن حیفا 
امروزه تصور سیاست و امنیت قوی منهای اقتصاد توانمند چه در سطح 
داخلی چه مناسبات خارجی کشورها شکست خورده تلقی می شود. بر این 
مبنا درِ سیاست خارجی بر پاشنه اقتصاد می چرخد؛ اما متاسفانه اقتصاد 
هنوز این جایگاه را در کشور ایران پیدا نکرده است و نگاهی به مولفه های 
سیاست خارجی کشورمان نشان می دهد که اقتصاد آخرین هم نیست. 
آسیب پذیری و پاشنه آشیل ایران دقیقا در این است که آمریکا بر روی آن 
دست گذاشته است. اگر اقتصاد در سیاست خارجی ما جایگاه واقعی خود 
را به نحوی پیدا کرده بود که منافع کشورها و قدرت های جهانی با اقتصاد ما 
»گره کوری« خورده بود، تحریم های آمریکا کأن لم یکن می شد.به هر حال، 
اهمیت منافع اقتصادی چنان است که قدرت های بزرگ خیلی  وقت ها آن 
را بر منافع سیاسی و حتی امنیتی )در سطح مشخصی( ترجیح می دهند. 
مصداق آن هم شکل گیری گروه هایی چون جی هشت و گروه بیست است. 
تنها عامل گردآورنده اعضای این گروه ها منافع اقتصادی است که اعضای 
ناتو را در کنار دشمن تاریخی خود یعنی روسیه نشانده است.در اهمیت 
منافع اقتصادی در روابط و سیاست بین الملل همین بس که اروپا امروز در 
تعامل با برجام با وجود تاکید فراوان بر منافع سیاسی و امنیتی این توافق، 
اما عمال آن  را قربانی منافع اقتصادی خود می کند.  در گذشته وقتی بحران 
امنیتی یا سیاسی بزرگی در جهان روی می داد، معموال کشورها هر کدام در 
یک بلوک و جبهه قرار گرفته و روبه روی هم می ایستادند. اما در سال 1۹۹۹ 
وقتی بحران اقتصادی جهانی اتفاق افتاد، همه قدرت ها احساس خطر کرده 
و منافع اقتصادی خود را در معرض تهدید دیده و فارغ از بلوک بندی های 
سیاسی و امنیتی برای حفظ منافع اقتصادی خود مشترکا گروه بیست را 
تشکیل دادند. این گروه که هم اکنون آرژانتین میزبان نشست سران آن 
است، متشکل از 1۹ کشور )آرژانتین، استرالیا، برزیل، کانادا، چین، فرانسه، 
آلمان، هند، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، مکزیک، روســیه، عربستان، آفریقای 
جنوبی، کره جنوبی، ترکیه، بریتانیا و آمریکا( و اتحادیه اروپاست. هشت 
کشور صنعتی بزرگ یا همان جی هشت )که در حال حاضر جی هفت 
شــده( نیز در دل این گروه جای گرفته است. گروه بیست نه مقر دائمی 
دارد نه دبیرخانه و دبیر کل و چند سال پیش هم وقتی سارکوزی پیشنهاد 
ایجاد آن را داد، مخالفت شــد؛ اما در عین حال نقش پررنگی در ترسیم 
سیاست های اقتصاد جهانی و مقابله با چالش های فرارو دارد. گروه بیست با 
وجود اهداف کالنی که هر ساله برای خود تعیین می کند، اما غالبا نتوانسته 
است به همه آن ها جامه عمل بپوشاند. در دوره دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا هم نشست های آن تحت الشعاع رویکردهای اقتصادی تکروانه وی 
است و همین بزرگ ترین چالش فراروی این گروه است. به هر حال، این 
گروه نقش بسزایی در تصمیم گیری های کالن اقتصادی در سطح جهانی 
دارد و نگاهی به آمار زیر پتانسیل گروه بیست و اهمیت نقش آن در اقتصاد 

جهان را نشان می دهد.
ـ ۸۵ درصد از تولید ناخالص جهانی )GWP( در اختیار اعضای گروه  1

بیست است.
ـ دو سوم تجارت جهانی در قبضه این گروه است. 2

ـ گروه بیست نماینده دو سوم جمعیت جهان است. ۳
ـ ۸0 درصد سرمایه گذاری جهان در این کشورهای عضو آن است. 4

Emai l :  Info@zamandai ly. i r

تعیین تکلیف پنجره واحد ارائه خدمات و صدور 
مجوزهای کشور

 با توجه به عدم وجود مرز مشخص در تعریف و تفکیک مجوزها و خدمات، 
تعیین تکلیف پنجره واحد ارائه خدمات و صدور مجوزهای کشور در دستور 
کار هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدرو مجوزهای کسب وکار قرار گرفت.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، یکی از مهم ترین چالش ها و مشــکالتی 
که ذینفعان )مردم، فعاالن اقتصادی، دستگاه های اجرایی، مراجع صدور 
مجوز و ...( را در نظام اداری کشوردچار سردرگمی می کند، وجود متولیان 
متعدد )به حکم قانون و مقرره های وضع شــده( در حوزه های تخصصی 
انجام وظایف و ماموریت های سازمانی است، که از آن جمله می توان به 
پنجره های واحد صدور مجوزها در حوزه ملک و زمین، پنجره های واحد 
تجارت و ... اشــاره کرد.بر اساس این گزارش، این موضوع عالوه بر ایجاد 
سردرگمی در میان مردم و فعاالن اقتصادی موجب هدر رفت منابع محدود 
سازمانی می شود؛ در این خصوص حاکمیت به عنوان تنها مرجع اصلی خط 
مشی گذاری و تصمیم گیری در کشور وظیفه یکپارچه سازی و حذف 
موازی کاری هایی از این قبیل در کشــور را بر عهده دارد.با توجه به عدم 
وجود مرز مشخص در تعریف و تفکیک مجوزها و خدمات، انجام موازی 
کاری و هدر رفت منابع )اعتبار، زمان، سرمایه انسانی و ...( و ایجاد سردرگمی 
برای مردم و دستگاه های اجرایی با وجود متولیان متعدد، هیأت مقررات 
زدایی و تسهیل صدرو مجوزهای کسب وکار کشور به تعیین تکلیف پنجره 
واحد ارائه خدمات و صدور مجوزهای کشور پرداخت.هیأت مقررات زدایی 
و تسهیل صدرو مجوزهای کسب وکار کشور در بیست و سومین نشست 
خود مصوب کرد، کارگروهی با مســئولیت مرکز ملی مطالعات، پایش و 
بهبود محیط کسب وکار )دبیرخانه کارگروه( و با عضویت سازمان اداری و 
استخدامی کشور و یکی از اعضای هیأت مقررات زدایی به تشخیص رئیس 
هیأت تشکیل گردد و ظرف یک ماه نسبت به استاندارد سازی شناسنامه 
مجوزها و خدمات کشور اقدام نماید.همچنین مرکز ملی مطالعات، پایش و 
بهبود محیط کسب وکار )مسئول و دبیرخانه کارگروه( موظف است ظرف 
یک ماه پس از تصویب این مصوبه از طریق کارگروهی متشکل از سازمان 
اداری و استخدامی کشور، مرکز آمار ایران و سازمان فناوری اطالعات ایران 

نسبت به استاندارد سازی شناسنامه ملی مجوزها و خدمات اقدام کنند.

ایران مخالف تصویب قطعنامه 
سازمان ملل علیه فلسطین

وزیر امــور خارجه ضمن تاکید بر حمایت از حقوق 
مردم فلسطین گفت: ایران در مجمع عمومی تمامی 
تالش خود را در هماهنگی با سایر کشورهای اسالمی 
و مترقی، برای جلوگیری از تصویب قطعنامه مخالف 
منشور ملل متحد که علیه مقاومت مردم فلسطین 

است، بکار می گیرد.
به گزارش زمان به نقل ازمرکز دیپلماسی رسانه ای 
وزارت امور خارجه، اسماعیل هنیه دیروز- دوشنبه - 
در تماس تلفنی با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران درخصوص آخرین تحوالت 
فلسطین تبادل نظر کرد.وی با اشاره به تالش آمریکا 
برای ارائه پیش نویس قطعنامه ای در مجمع عمومی 
برای محکومیت مقاومت اسالمی فلسطین خواستار 
مخالفت جمهوری اسالمی ایران با این اقدام آمریکا 
شــد. ظریف نیز در این گفت وگوی تلفنی، ضمن 
تاکید بر حمایت جمهوری اســالمی ایران از حقوق 
مردم فلسطین گفت: به دلیل برخی سیاست های 
کشورهای منطقه، دولت آمریکا این جسارت را پیدا 
کرده که نه تنها در یک اقدام مغایر حقوق بین الملل 
ســفارت خود را به قدس شریف منتقل، بلکه حتی 
در مجمع عمومــی ملل متحد علیه مقاومت مردم 
فلسطین قطعنامه پیشــنهاد کند.وزیر امور خارجه 
اطمینان داد که ایران در مجمع عمومی تمامی تالش 
خود را در هماهنگی با ســایر کشورهای اسالمی و 
مترقی، برای جلوگیری از تصویب این قطعنامه مخالف 

منشور ملل متحد بکار خواهد گرفت. 

آغاز فاز اول بومی سازی زیرساخت 
های ناوبری هوایی ایران

با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، معاون رئیس 
جمهوری، رییس ســازمان هواپیمایی و مدیرعامل 
شــرکت فرودگاه ها، چهار قرارداد و توافقنامه برای 
اجرای فاز اول بومی ســازی زیرساخت های ناوبری 

هوایی ایران با شرکت های داخلی امضا شد.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، رحمت اهلل مه آبادی 
در آیین این مراســم اظهار کرد: حدود دو سال قبل 
صنعت هوانوردی کشور به دلیل تحریم های سخت 
و ظالمانه در بدترین شــرایط ممکن قرار داشــت و 
سامانه های هوانوردی و فرودگاهی کشور از فرسودگی 
مزمن و عمیــق رنج می برد.وی تصریح کرد: قطعی 
مکرر رادارها خرابی ســامانه های کمک ناوبری و تا 
قطعی فرکانس و ایجاد اختالل در زیرســاخت های 
ارتباطی و قطعی های آزار دهنده، تماس واحدهای 
مختلف مراقبت پرواز با خلبان های پروازهای داخلی 
بین المللی و عبوری آنهم در شــرایط رشد فزاینده 
ترافیک هوایی از یک سو و بروز اختالل در سامانه های 
روشــنایی باند پروازی نیروگاه ها و انواع سامانه های 
الکتریکال و مکانیــکال فرودگاهی و همچنین غیر 
عملیاتی شدن پی در پی برخی از سامانه ها از جمله 
ابزارهای حســاس طغرل و فرود هواپیماها به علت 
فقدان هواپیمای فالیت چــک چالش های روزمره 
ما بودوی ادامه داد:شــرایطی که باعث شــده بود تا 
کنترلرها مهندسان ما باالترین سطح استرس ممکن 
را تجربه کرده در عین حال با کسب افتخاراتی متعدد 
برای کشور در سرویس دهی به سنگین ترین جریان 
ترافیکی هوایی مهاجر اجازه ندادند تا خواب دشمنان 
برای زمینگیر شدن صنعت فرودگاهی و ناوبری هوایی 
ایران تعبیر شود.مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری 
هوایی ایران تأکید کرد: قطعاً در این شــرایط شغل 
حرفه ای مانع از آن می شــد تا ما شعار خودکفایی 
را در صنعتی ســر دهیم که ریسک آزمون خطا در 
آن بی معناست پس از برجام تی برای کشور ایجاد 
شــد که از آن به خوبی بهره بردیم در این راســتا با 
خرید حدود هزار میلیارد تومان حساس ترین سامانه ها 
و تجهیزات مدرن هوایی و فرودگاهی از جمله یک 
فروند هواپیمای استراتژیک فالیت چک و خرید 6 
دستگاه رادار اولیه و ثانویه 16۵ دستگاه فرستنده و 
DOR/ گیرنده 1۵ دســتگاه آی ال اس، ۹ دستگاه

DME، 14 دستگاه DME، 21 دستگاه ریکوردر، دو 
سامانه سویچینگ، 1۵ دستگاه ابرخودرو آتش نشانی، 
۳4 سامانه بکاپ ارتباطی ماهواره ای ۵ سیستم کامل 
روشــنایی ۵ سیستم پرسیژن ابروچ الیت و و تعداد 
زیادی از سامانه های مکانیکال الکتریکال و نصب و 

بهره برداری از اغلب آنها خریداری شده است.

استفاده از اسناد جعلی برای 
قاچاق لوازم خانگی

متهمان پرونده قاچاق لوازم خانگی در بندرعباس از 
سندهای جعلی استفاده می کردند.

به گزارش زمان به نقل ازصدا  و سیما، قاضی شعبه 
سوم دادگاه های ویژه رسیدگی به  پرونده اخالل گران 
اقتصادی درباره پرونده قاچاق لوازم خانگی افزود: این 
پرونده مربوط به قاچاق سازمان یافته در حوزه قضایی 
شهر بندرعباس بود که برای رسیدگی به شعبه سوم 
دادگاه های ویژه رســیدگی به پرونده اخالل گران 
ارزی ارجاع شد.قاضی اسداله   مسعودی مقام گفت:  
مبلغ  تخلفات در این پرونده ۳۵ میلیارد تومان است 
که متهمان از طریق جعل ، استفاده از سند مجعول 
و ثبــت در ای پی ال  به صورت صوری و غیر واقعی 

عملیات مجرمانه خود را انجام داده اند.

اخبار

سرمقاله

بی خردتر از همه کسی است که 
خود را خردمندتر از همه پندارد

کالمامیر

دستگاه  رئیس  درخواست  از  قضاییه  قوه  رئیس 
دیپلماسی بریتانیا برای مالقات با مسئوالن قضایی 

جمهوری اسالمی و پاسخ رّد آنها خبر داد.
آملی  اهلل  آیت  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
الریجانی در جلسه مسئوالن عالی قضایی، تصریح 
کرد: در هفته ها و روزهای گذشته، هجمه علیه 
از  بیرون  در  دشمن  و  یافته  شدت  قضاییه  قوه 
مرزها مطالب خالفی را القا می کند که متاسفانه 
افرادی در داخل نیز با انتشار گزارش ها و اخبار 
نادرست و تحلیل های غیرواقعی، همان سخنان 
می  آسیاب دشمن  به  آب  و  کنند  می  تکرار  را 
ریزند.رئیس قوه قضاییه با اذعان به اینکه دستگاه 
قضایی نیز همانند همه دستگاه ها مسلماً اشکاالتی 
دارد و ممکن است رسیدگی های یک قاضی در 
پرونده ای واجد برخی نقص ها باشد یا یک ضابط 
دادگستری در جایی مرتکب تخلفی شود، برخی 
مطالب علیه قوه قضاییه را صد در صد خالف و 
وزیر  قبل،  کرد: چندی  اظهار  و  دانست  ناصواب 
امور خارجه انگلیس قبل از سفر به ایران با لحنی 
تکبرآمیز به دولت جمهوری اسالمی هشدار داده 
بود که از حبس دو تابعیتی ها خودداری کنید. 
کشورهای  برخوردهای  یادآور  برخورد  نحوه  این 
توجه  ولکن  است  گذشته  قرون  در  استعماری 
طاغوتی  های  دولت  با  اسالمی  ندارند جمهوری 
سابق که با یک هشدار بیگانگان تنشان می لرزید، 
تفاوت دارد و این دولت با استقالل کامل عمل می 
کند.آیت اهلل آملی الریجانی با بیان اینکه همه قوا 
در جمهوری اسالمی مستقل هستند، تاکید کرد: 
کشورهای خارجی، باید ردای تکبر را از تن به در 
کنند و مقاماتی نظیر وزیر خارجه انگلیس بدانند در 
جایگاهی نیستند که بخواهند به قوای نظام اسالمی 
در انجام وظایفشان هشدار دهند.رئیس قوه قضاییه 
افزود: به دلیل همین تکبرورزی در گفتار و رفتار، 
با وجود تقاضای مکرر وزیر خارجه انگلیس برای 

اسالمی،  جمهوری  قضایی  مسئوالن  با  مالقات 
هیچ یک از مسئوالن دستگاه قضا وقت مالقات 
ندادند تا امثال آقای هانت متوجه شوند با مردم 
ادبیات شایسته  با لحن و  باید  ایران  و مسئوالن 
صحبت کنند.آیت اهلل آملی الریجانی با بیان اینکه 
عالوه بر مباحث سیاسی، برخی اظهارات آنها به 
لحاظ قضایی و حقوقی نیز نادرست است خاطر 
نشان کرد: دو تابعیتی بودن در جمهوری اسالمی 
به دلیل دو  ایران صرفاً  نیست و کسی در  جرم 
تابعیتی بودن تعقیب و زندانی نمی شود. افرادی 
در  هستند،  خارجی  مسئوالن  اشاره  مورد  که 
کشور ما اقداماتی بر خالف امنیت مرتکب شده 
اند یا دست به جاسوسی زده اند که تعقیب آنها 
به دلیل ارتکاب این جرایم است و هیچ ربطی به 
دو تابعیتی بودنشان ندارد.رئیس قوه قضاییه با بیان 
اینکه دو تابعیتی بودن صرفاً برخی آثار حقوقی و 
قضایی دارد اما فاقد وصف مجرمانه است، ادامه داد: 
تنها دلیل این هجمه های سنگین علیه دستگاه 
قضایی این است که در برابر نفوذ دشمن ایستاده 
ایم و بسیج نیروها و صرف میلیون ها دالر از سوی 
قضایی  مسئوالن  تخریب  برای  غربی  کشورهای 
جمهوری اسالمی صرفاً به دلیل همین ایستادگی 
در برابر نفوذ است.آیت اهلل آملی الریجانی با اشاره 
به هشدارهای مکرر رهبر معظم انقالب طی دهه ها 
و سالهای گذشته در خصوص مسئله نفوذ، تصریح 
کرد: دشمن از هر منفذی اعم از اقتصادی، سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی برای نفوذ استفاده می کند 
و در حال حاضر نیز همه عوامل خود را بر این 
هدف متمرکز کرده است، بنابراین طبیعی به نظر 
می رسد که نظام جمهوری اسالمی نسبت به این 
موضوع حساسیت به خرج دهد و نظام قضایی و 
امنیتی با کسانی که در داخل برای دشمن کار 
می کنند یا بسترساز دخالت های دشمن در امور 
جمهوری اسالمی هستند، برخورد کند.رئیس قوه 

قضاییه با بیان اینکه دستگاه های دولتی غرب و 
اختاپوس رسانه ای آنها تالش دارند این موضوعات 
را به مسائل مالی فی مابین کشورها ربط دهند، 
اظهار کرد: البته کشوری مانند انگلیس به ایران 
از زمان طاغوت پولهایی را برای  بدهکار است و 
سالح دریافت کرده اند که جزء بدهی های آنها 
به ملت ایران است اما این موضوعات هیچ ارتباطی 
با مسائل قضایی ندارد و نظام قضایی و نیروهای 
امنیتی صرفاً با عوامل نفوذ، فارغ از تابعیتشان در 
چارچوب قانون برخورد می کنند. غرب هم الزم 
است بداند که سرمایه گذاریش برای نفوذ بی فایده 
است و دستگاه قضایی با این قبیل فشارها و سخنان 
بی اساس از موضع خود عقب نشینی نخواهد کرد.

آیت اهلل آملی الریجانی در ادامه با اشاره به برخی 
دلیل  به  قضایی  دستگاه  به  دیگر  های  هجمه 
برخوردهای اخیر با مفسدان اقتصادی گفت: مقابله 
با مفاسد اقتصادی از سالها قبل وجود داشته و موارد 
متعددی را نیز مورد رسیدگی قرار داده ایم منتها 
این برخوردها در چند ماه گذشته که دشمن فشار 
غیرمعمولی را علیه ملت ایران روا داشته و برای 
تسلیم کردن مردم و نظام جمهوری اسالمی تمام 
نیروی خود را به میدان آورده است، تشدید شده 
زیرا عده ای با سوء استفاده از فضای متالطم بازار به 
دنبال کسب منفعت و انباشت ثروت از جیب مردم 
بوده اند که این امر به هیچ عنوان برای نظام قابل 
تحمل نیست.رئیس قوه قضاییه با اشاره به انتقادات 
از شدت برخوردها، افزود: جای تعجب است که 
برخی برای مفسدان اقتصادی دلسوزی می کنند 

اما هیچ توجهی به میلیون ها شهروندی که زندگی 
شان به واسطه سودجویی مفسدان تحت فشارهای 
غیرقابل تحمل است، ندارند. کارگر و کارمندی که 
امروز هزینه هایش گاه تا صد در صد افزایش یافته 
و سودجویی عده ای در به وجود آمدن این شرایط 

بی تاثیر نبوده است، باید چگونه زندگی کند؟
می  انتقاد  برخی  افزود:  آملی الریجانی  اهلل  آیت 
با  اقتصادی  مفسدان  محاکمات  چرا  که  کنند 
سرعت انجام می شود؟ اوالً هیچگاه قانون و موازین 
شرع را فدای سرعت نکرده ایم، ثانیاً این سرعت 
در رسیدگی برای انسان های صبور و نجیبی که 
چهل سال پای انقالب خود ایستاده اند و امروز 
اقدامات برخی مفسدان اقتصادی زندگی شان را 
متالطم کرده است چندان سرعت باالیی به حساب 
نمی آید.رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه منکر نقش 
نیستیم  اقتصادی  فشارهای  در  دشمن  تاثیر  و 
اتحاد  فروپاشی  مدل  همان  آنها  که  معتقدیم  و 
جماهیر شوروی را برای براندازی نظام جمهوری 
اسالمی دنبال می کنند، خاطر نشان کرد: اشتباه 
دشمن این است که مردم ایران و بستر ایمانی نظام 
پیاده سازی آن مدل  برای  را  اسالمی  جمهوری 
در نظر نگرفته است. با این وجود، بحث اقدامات 
دشمن خارجی یک عامل است اما از سودجویی 
عده ای برای متالطم کردن بازار ارز، سکه و طال 
و احتکار نامحدود نمی توان چشم پوشی کرد زیرا 
این اقدامات دقیقاً آب به آسیاب دشمن ریختن 
انسانی دستگاه  و  قانونی  و وظیفه شرعی،  است 

قضایی برخورد با این مفاسد است.

رئیس قوه قضاییه: کسی به خاطر دوتابعیتی بودن زندان نمی رود

کشور های خارجی، ردای تکبر
 را از تن به در کنند

فرمانده نیروی دریایی ارتش:

در آینده نزدیک در اقیانوس اطلس حضور پیدا می کنیم
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران گفت: 
در آینده ای نزدیک حتما در اقیانوس اطلس حضور پیدا می 

کنیم و کارهای بسیاری انجام خواهیم داد.
»حسین  سرتیپ  امیر  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
خانزادی« دیروز در جمع دانشجویان دانشگاه دافوس ارتش 
اظهارداشت: در تعامل با جامعه بین الملل و به منظور تامین 
امنیت برای کشتی های تجاری تا کنون ۵۸ ناوگروه را به 
اعزام  بودن  موثر  بیان  با  ایم.وی  کرده  اعزام  عدن  خلیج 
ناوگروه های ایران افزود: تاکنون ناوگروه ها تقدیر نامه های 
بسیاری در زمینه مبارزه با دزدان دریایی دریافت کرده اند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش ادامه داد: از 10 سال گذشته 

همکاران من به صورت شبانه روزی در دریاها مستقر هستند 
و امنیت شناورها را تامین می کنند.دریادار خانزادی با بیان 
عمق  کردن  بیشتر  معنی  به  آزاد  آبهای  در  حضور  اینکه 
استراتژیک است، گفت: به برکت انقالب، زیر فشار تحریم 
ها، با تکیه بر ظرفیت نیروهای انسانی از نیروی دریایی آب 
شده  تبدیل  عمیق  های  آب  دریایی  نیروی  به  سبز  های 
ایم.وی با اشاره به تبلیغات گسترده علیه جمهوری اسالمی 
نداده  اجازه  تاریخ  طول  در  ما  دشمنان  شد:  یادآور  ایران 
اند که دیپلماسی دفاعی در منطقه رشد پیدا کند اما قطعا 
در آینده ای نزدیک دیپلماسی دفاعی برای ایران قدرت و 
منزلت به ارمغان خواهد آورد .فرمانده نیروی دریایی با اشاره 

دفاعی گفت:  دیپلماسی  در گسترش  نیرو  این  جایگاه  به 
حضور مقتدرانه در دریا، نمایش پرچم توسط ناوگروه ها و 
بازدید ها از بنادر کشورهای مختلف نمایشی از سطح قدرت 
دفاعی است.دریادار خانزادی با تاکید بر اینکه در جایی که 
از طریق دیپلماسی  را  بازدارندگی خود  توانایی  باشد  نیاز 
دفاعی نشان می دهیم، اظهارداشت: غربی ها برای به انزوا 
دفاعی  دیپلماسی  کردن  محدود  دنبال  به  ایران  کشاندن 
ایران هستند.وی به حضور ناوگروه های جمهوری اسالمی 
ایران در 2 گذرگاه مهم دریای مدیترانه اشاره کرد و گفت: 
در آینده ای نزدیک حتما وارد اقیانوس اطلس می شویم و 

کارهای بسیاری انجام خواهیم داد.

ادامه از صفحه1
وی خاطرنشان کرد: طرح این مسئله که ایران 
موشک هایی را می سازد که می تواند اهدافی 
را در اروپا هدف قرار دهند، زمانی از سوی 
آمریکایی ها مطرح می شود که ایران و اروپا 
در حال مذاکرات جدی برای همکاری پس از 
خروج آمریکا از برجام هستند و آمریکا انتظار 
چنین وضعی را نداشت.سخنگوی وزارت امور 
خارجه افزود: آمریکا تالش می کند که روابط 
میان ایران و اروپا و همسایگانش را متشنج 
کند و ایران را در انزوا قرار دهد ولی در عمل 
سیاست آمریکا با شکست مواجه شده و بیان 
از  ناشی  آن  تشدید  و  اتهامات  این  مجدد 
همان عصبیت ناکامی های آمریکا در قبال 

جمهوری اسالمی ایران است.

در موضوعات دفاعی مذاکره نمی کنیم
مقامات  اخیرا  که‹  این  به  پاسخ  در  وی 
آمریکایی در رابطه با فعالیت موشکی ایران 
اظهاراتی را داشتند: با توجه به اینکه اروپایی 
ها نیز خواهان گفت وگو در مورد فعالیت 
دفاعی کشورمان هستند، آیا احتمال شکل 
اظهار  دارد‹  وجود  وگو  گفت  این  گیری 
و  دفاعی  موضوعات  خصوص  در  داشت: 
مسائل داخلی و موشکی با کسی مذاکره نمی 
وزارت  نداریم.سخنگوی  و گفت وگو  کنیم 
امورخارجه تصریح کرد: سیاست ما روشن و 
این مسائل مربوط به سیاست داخلی ما است 
و دیگران حق ورود به این حوزه را ندارند 
و اجازه نخواهیم داد در این حوزه برای ما 
اظهار نظر کنند و یا دخالتی داشته باشند. 
قاسمی در پاسخ به این سوال که رفتارهای 
اخیر آمریکا و حمایت اخیر از عربستان، نشان 
می دهد به دنبال تقسیم یمن و تبدیل آن 
به غزه جدید هستند، نظر جمهوری اسالمی 
ایران چیست، گفت: وزارت امور خارجه بیانیه 
ای را در این خصوص منتشر کرد و در مورد 
مذاکرات یمنی – یمنی در سوئد استقبال 
کردیم.قاسمی ادامه داد: از هر گونه تالشی 
که بتواند در جهت کاهش آالم و مشکالت 

مردم ستمدیده یمن کمک کند استقبال می 
کنیم و فکر می کنیم طرح چهار ماده ای که 
در گذشته توسط وزیر امور خارجه کشورمان 
مطرح شد، هنوز می تواند راهکار روشن و 
مشخصی باشد.وی یادآور شد: برای به سامان 
رسیدن وضعیت یمن و پایان فاجعه بزرگ 
ننگی در  لکه  به  تواند  قرن بشری که می 
تاریخ تبدیل شود، از هرگونه تالش صادقانه 
با حفظ تمامیت ارضی یمن و حق و حقوق 
مردم یمن و کمک های انسان دوستانه و 
تشکیل دولت فراگیر موافق هستیم و عالقه 
مند نیستیم وضعیت نابهنجار در این کشور 
دیگر  سوال  به  پاسخ  در  یابد.قاسمی  ادامه 
درباره ابالغ همکاری و منطقه آزاد تجاری 
ایران و اوراسیا از سوی رییس جمهور روسیه 
گفت: از اردیبهشت ماه گذشته برای عضویت 
در این پیمان گمرکی را امضا کردیم و عضو 
این اتحادیه بودیم که در روزهای اخیر روسیه 
هم آن را امضا کرد.وی افزود: این کانال ساز 
و کاری است برای همکاری اقتصادی منطقه 
ای که می تواند به همگرایی بیشتر کشورها و 
دیگر کشورهای منطقه کمک کند.سخنگوی 
به  توجه  با  شد:  یادآور  خارجه  امور  وزارت 
اتحادیه  این  در  که  گمرکی  وکارهای  ساز 
پیش بینی شده، این موضوع می تواند در 
افزایش همکاری ها با دیگر اعضای اتحادیه 
ثمر بخش باشد.قاسمی در پاسخ به سوال 
خارجه  امور  وزارت  دخالت  بر  مبنی  دیگر 
برای حل مشکل بازی های ایران و عربستان 
گفت: بعدا در این خصوص جواب خواهم داد.

وی در پاسخ به این که آمریکا تا کنون 1۵ 
قطعنامه علیه مردم فلسطین و در حمایت از 
رژیم صهیونیستی تصویب کرده است، موضع 
ایران در برابر اجماع جهانی در قبال تمایت 
خواهی آمریکا و به استهزا کشیدن سازمان 
تمامیت  داد:  توضیح  چیست،  متحد  ملل 
خواهی و یکجانبه گرایی یک رژیم غاصب 
و اشغالگر توسط این کشور مورد جدیدی 
سیاست  بنیادین  های  پایه  از  و  نیست 
امور  خارجی آمریکا است.سخنگوی وزارت 

خارجه با بیان این که این روزها از این موارد 
بیشتر شاهد هستیم، تاکید کرد: این رفتار 
و سیاست از نظر ما محکوم است و مخالف 
وجدان های بیدار مردم جهان است و جامعه 
جهانی و نهادهای حقوق بشری این نوع رفتار 

را محکوم کرده و خواهند کرد.

 همه همسایگان ایران تحت فشار 
آمریکا هستند

قاسمی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر 
این که دولت عراق برخی بانک های ایران 
به  دالر  که  کرده  اعالم  و  کرده  تحریم  را 
دارد  صحت  موضوع  این  آیا  ندهند،  ایران 
یا خیر، اظهار داشت: روشن است که همه 
همسایگان ما در مرحله نخست و در مرحله 
اروپا  اتحادیه  حتی  و  دیگر  کشورهای  بعد 
فشار  تحت  شدیدا  آمریکا  توسط  چین  و 
هستند برای این که نتوانند با ایران همکاری 
داشته باشند.وی خاطرنشان کرد: بیشترین 
فشار از سوی آمریکا نسبت به همسایگان ما 
اعمال می شود تا از همکاری های موجود 
و  آورد  عمل  به  ممانعت  آن  گسترش  و 
یا متوقف کند و این فشارها هم نسبت به 
دولت عراق وجود دارد.سخنگوی وزارت امور 
خارجه ادامه داد: مسائل دیگر و اختالالتی 
را در برخی حوزه های همکاری اقتصادی با 
عراق داشتیم که گزارشات آن دریافت شد و 
در حال مذاکره و گفت وگو هستیم تا مانع 
کارشکنی و ایجاد مشکل از سوی آمریکا در 
روابط دو کشور باشیم.سخنگوی وزارت امور 
خارجه افزود: زیاده خواهی و دخالت در امور 
کشورها توسط آمریکا همواره وجود داشته و 
دارد.قاسمی در پاسخ به سوال دیگری درباره 
آستانه اظهارداشت: تنها روند فعال و مستمر 
در حوزه مسائل سوریه است که موفقیت های 
بسیاری کسب کرده و این روند به کار خود 
ادامه خواهد داد.وی یادآور شد: کشورهایی 
در ابتدا تصور نمی کردند این روند بتواند با 
این موفقیت و انسجام کار خود را ادامه دهد 
و فکر می کردند روند آستانه دچار فروپاشی 

خواهد شد ولی در عمل و با تالش سه کشور 
و علیرغم فراز و فرودها یازدهمین نشست 
آستانه را هم پشت سر گذاشتیم.سخنگوی 
وزارت امور خارجه افزود: نگاه های منفی و 
مخالف خوانی ها درباره روند آستانه عمدتا 
از سوی کسانی مطرح می شود که عالقمند 
نبودند وضعیت سوریه و تروریست ها در این 
شود.قاسمی  منتهی  امروز  وضع  به  کشور 
درعین حال گفت: این نوع انتقادات ریشه در 
همان سیاست های آمریکا و تضعیف ایران 
دارد و همانطور که تاکنون با شکست مواجه 

شده در آینده هم راه به جایی نخواهد برد.

 دولت فرانسه خویشتندار باشد
قاسمی در پاسخ به اینکه با توجه به اعتراضات 
فرانسه و برخورد پلیس فرانسه با معترضان 
واکنش وزارت امور خارجه کشورمان در این 
زمینه چیست، گفت: با خشونت و خرابکاری 
و برخورد در شرایط امروز کمتر می شود به 
موفقیت و اهداف الزم دست یافت.وی ادامه 
داد: توصیه ما به دولت فرانسه و پلیس فرانسه 
این است که خویشتندار باشد و به افرادی که 
در عرصه خیابان حضور دارند این است که با 
اقدامات خشونت آمیز و خشن ممکن است 
وزارت  شود.سخنگوی  تر  پیچیده  شرایط 
امور خارجه اظهارداشت: امیدوارم با درایت 
و اقدامات مثبت دولت فرانسه مشکلی که 

حادث شده برطرف شود . 
دولت فرانسه نمی تواند در قبال مردم خود 
خشونت را استمرار دهد و شنوایی خود را 
دهد  کاهش  آنها  درخواست  شنیدن  برای 
فصل  و  را حل  مساله  درایت  با  امیدوارم   .
کند.قاسمی در پاسخ به اینکه عکس العمل 
به  نسبت  خارجه  امور  وزارت  مسئوالن 
ادعاهای آمریکائی ها درباره فعالیت موشکی 
ایران، توضیح داد: مواضع کلی ما نسبت به 
وادعای  است  روشن  ایران  دفاعی  سیاست 
آمریکائی ها با اساس نیست و هر از گاهی 
صهیونیستی  رژیم  ویا  کشور  این  توسط 

مطرح می شود.

قاسمی: در موضوعات دفاعی مذاکره نمی کنیم

اظهارات وزیر خارجه درباره پولشویی یک واقعیت مسلم است
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الیحه بودجه، ۱۵ آذر به مجلس می رود

 رئیس سازمان برنامه و بودجه، از ارسال الیحه بودجه سال ۹۸ در روز 
پنج شنبه ۱۵ آذرماه خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمدباقر نوبخت از تقدیم الیحه بودجه 
۱۳۹۸ کشور به مجلس شورای اسالمی در موعد مقرر خبر داد و گفت: 
الیحه بودجه ۹۸ طبق قانون ۱۵ آذر )پنج شنبه( تقدیم مجلس می شود.
وی افزود: در صورت عدم تشکیل جلسه مجلس، الیحه همان روز به 

مجلس ارسال می شود.

 تایید مصلحت  در اختیار مجمع تشخیص
 مصلحت است

اختیار مجمع  در  تایید مصلحت  رئیس جمهور گفت:  معاون حقوقی 
تشخیص مصلحت است.

به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور، 
در مراسم »بزرگداشت روز قانون اساسی« که دیروز در دانشگاه تهران 
برگزار شد، گفت: قدرت برای توسعه، عمران و آبادانی کشور مورد 
نیاز است. پیشرفت نیز نیازمند قدرت است.وی با بیان اینکه حقوق 
اساسی آمده تا چارچوب قدرت را تعیین کند، خاطرنشان کرد: در دنیا 
قدرت، بدون چارچوب است و همین باعث ایجاد خرابی می شود. تبدیل 
قدرت به اقتدار مهم ترین کارکرد حقوق اساسی است.معاون حقوقی 
رئیس جمهور با یاداوری اینکه قانون اساسی، مهمترین نقش  را در کشور 
داراست، تصریح کرد: قانون اساسی قدرت را درون نهادها و با ساختار 
تعریف می کند. قدرت را تقسیم کرده و برای هرکسی حدود و نظارت 
معین می کند. قانون اساسی حدود صالحیت نهاد ها و مجموعه ای از 
هنجارهای آنها را تعیین می کند؛ در واقع قانون اساسی نهادها را به هنجار 
و مردم را به ارتباط شان با یکدیگر ملتزم کرده است.جنیدی در بخش 
دیگری از سخنان خود اظهار داشت: من قصد بحث سیاسی ندارم و 
از لحاظ کارشناسی مطرح می کنم که چندی پیش گفته شده بود که 
مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام باید مدت دار باشد؟ این نهاد 
وضعکننده قانون است یا باید آن را مانند شورای نگهبان تعریف کرد؟ 
مجمع در اختالف بین مجلس و شورای نگهبان تصمیم می گیرد. کارکرد 
آن معادل شورای نگهبان است؟ وی با بیان اینکه معاون حقوقی ریاست 
جمهوری گفت: قانونگذاری از طریق مجلس شورای اسالمی جریان پیدا 
کرده و در انحصار این نهاد است و مجمع تشخیص مصلحت نظام مرجع 
تایید وجود یا عدم وجود مصلحت است، خاطرنشان کرد: شورای نگهبان 
مرجعی است که تصمیم گیری نسبت به تایید یا رد مصوبات مجلس از 
نظر موافقت و مغایرت با شرع و قانون اساسی را انجام می دهد. کار 
مجمع، تایید یا رد مصوبات مجلس است.وی ادامه داد: قانون گذاری 
فقط از طریق مجلس انجام می شود و در انحصار اوست. مجمع را باید 
مرجع تایید وجود و یا عدم وجود مصلحتی دانست که اصل ۱۱۲ قانون 
اساسی به عنوان مرجع اولیه تشخیص که مجلس را عنوان کرده است. 
این اصل می گوید »اگر شورای نگهبان به مصوبه ای ایرادی گرفت و آن 
را به دلیل مغایرت با شرع یا مغایرت با قانون اساسی برگرداند، مجلس 
که اگر مصلحت نظام و کشور را دید با اینکه شورای نگهبان می گوید این 
مغایرت با شرع   قانون دارد و هنوز این مصلحت آن چنان ضروری است 
و ملزم است باید بر مصوبه ایستادگی شود تا قدرت اجرا پیدا کند، آن 
وقت به مجمع فرستاده می شود که مجمع بررسی کند که این مصلحت 

موجود است یا نه؟«
جنیدی در همین زمینه تصریح کرد: قطعا اگر مبتنی بر مصلحت است 
تصویب می کند. تصویبی که مجمع انجام می دهد وقت دارد؟ اگر مدت 
تعیین کنیم خود به خود مصوبه مجمع از کار می افتد. به محض اینکه 
وقت به پایان رسید، مجلسی که قوانین آزمایشی خود را نمی تواند تعیین 
تکلیف کند، باید تعیین تکلیف کند. این سواالت را باید علمی دید 
و فضای کشور را فضای کارشناسی کنیم و نه سوال سیاسی. حقوق 
اساسی، حقوق است و من قصد بحث سیاسی و نگاه سیاسی به آن را 
ندارم.وی در ادامه با بیان اینکه انقالب مشروطیت و قانون اساسِی آن 
نقطه عطف تاریخی است، افزود: 70 سال بعد از آن جنبشی در سال ۵7  
به وجود آمد. قانون اساسی مشروطیت به اندازه ای اجرا نشد که نگرانی 
مردم را از بین ببرد. قانون اساسی بعد از حرکتی بزرگ در سال۵7 به 
وجود آمد.معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: ایجاد اقناع و احساس 
رضایت در مردم از وظایف حکومت است. قانون اساسی میثاقی است 

که همه ما را با هم نگه می دارد.

جهانگیری: نباید تصورکرد کشور از 
تنش آبی عبورکرده است

با تاکید برآگاهی بخشی   معاون اول رئیس جمهور 
به مردم در مدیریت مصرف آب گفت: نباید تصور 
شود کشور از تنش آبی عبور کرده است. به گزارش 
زمان به نقل ازتسنیم، اسحاق جهانگیری، معاون اول 
رئیس جمهور، در جلسه شورای عالی آب که دیروز به 
ریاست وی برگزار شد، بر ضرورت اجرای پروژه های 
مرتبط با ارتقاء کیفیت آب شرب تاکید کرد و گفت: 
پایش و مدیریت کیفیت آب و تالش برای ارتقاء کیفی 
منابع آبی امری ضروری است چرا که مردم با اطمینان 
از عملکرد دولت و وزارت نیرو، نسبت به کیفیت آب 
شرب آسوده خاطر هستند.وی با اشاره به برنامه ریزی 
و اقدامات وزارت نیرو برای مدیریت تأمین آب شرب 
در تابستان سال جاری تصریح کرد: تأمین آب شرب 
در تابستان امسال کاری سخت بود که خوشبختانه با 
برنامه ریزی دقیق وزارت نیرو مشکل جدی در کشور 
به وجود نیامد. امیدوارم با برنامه ریزی این وزارتخانه 
که برای سه سال آینده انجام شده، در تابستان سال های 
آینده نیز مشکلی در تامین آب شرب نداشته باشیم. 
معاون اول رئیس جمهور همچنین با تاکید بر اهمیت 
مدیریت مصرف آب، از رسانه ها و به خصوص صدا 
و سیما خواست با آگاهی بخشی به جامعه، مردم را به 
مشارکت در مدیریت مصرف ترغیب و تشویق کنند؛ 
زیرا با وجود بارندگی های خوب اخیر همچنان باید به 
مدیریت مصرف دقت نظر داشته باشیم و نباید تصور 

شود که کشور از تنش آبی عبور کرده است.

 لزوم مشارکت مردم در مبارزه
 با فساد و جرائم اجتماعی

 رئیس هیات عالی اندیشه ورزی سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی گفت: مشارکت و همراهی مردم، مبارزه با 

فساد و جرائم اجتماعی را تسهیل می کند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سردار علیرضا افشار 
و  انقالب  های  آرمان  و  اساسی  قانون  همایش  در 
دوره تکمیلی حقوق دانان تراز انقالب اسالمی که با 
حضور شخصیت های کشوری و لشکری و 400 تن 
از بسیجیان حقوقدان سراسر کشور در مجتمع یاوران 
مهدی)عج( برگزار شد، عنوان کرد: بخش اصلی و 
بنیادی و هویت بخش نظام اسالمی، مردم ساالری دینی 
است.  حضور اجتماعی مردم در عرصه های مختلف 
و مطالبات اجتماعی آن ها و جایگاه بسیج مردمی از 
مولفه های مهم در مردم ساالری دینی است.رئیس 
هیئت عالی اندیشه ورزی سپاه با بیان اینکه مشارکت 
و همراهی مردم مبارزه با فساد و جرائم اجتماعی را 
تسهیل می کند، افزود: از این رو باید از ظرفیت های 
مردمی به خوبی استفاده کنیم. دستگاه های انتظامی و 
قضایی نمی توانند به تنهایی با معضالت و آسیب 
های اجتماعی و جرائم مقابله کنند و الزم است بسیج 

عمومی را در پیشگیری از جرائم به کار گیرند.

واکنش آلمان به ادعای آزمایش 
موشکی ایران

به  واکنش  در  آلمان  خارجه  وزارت  سخنگوی   
ادعای آزمایش موشکی ایران اعالم کرد که برلین این 

آزمایش های موشکی تهران را محکوم می کند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، ماریا ادیبار، سخنگوی 
آزمایش  برلین  که  کرد  اعالم  آلمان  وزارت خارجه 
موشکی میان برد تهران را محکوم می کند و خواهان 
این  شد:  مدعی  است.وی  اقداماتی  چنین  از  دوری 
آزمایش ها با قطعنامه ۲۲۳۱  شورای امنیت که در سال 

۲0۱۵ تصویب شد در تضاد است.

خبرخبر

مجمع  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
تشخیص مصلحت نظام نمی تواند قانونگذاری کند 

و در کشور یک مجلس وجود دارد.
»علی الریجانی«  ازایرنا،  نقل  به  زمان  به گزارش 
دیروز در نشست خبری خود با رسانه های داخلی 
و خارجی که به مناسبت روز مجلس برگزار شد، 
این مطلب را در پاسخ به سوال خبرنگار سیاسی 
مجمع  نظارت  عالی  هیات  جایگاه  درمورد  ایرنا 
قانونگذاری  روند  در  نظام  مصلحت  تشخیص 
کرد.رییس  بیان  هیات،  این  به  وارده  انتقادهای  و 
مجلس دهم با بیان این که مجمع دو وظیفه دارد، 
اختالف  که  است  زمانی  در  آن  وظایف  از  یکی 
نظری بین مجلس و شورای نگهبان وجود داشت، 
ورود کند، اظهارداشت: در زمان امام خمینی )ره( 
روی  مجلس  سوم  دو  اگر  ای  ضابطه  براساس 
به  نیازی  مسئله  دیگر  کرد،  می  تاکید  موضوعی 
با  بعدها  که  نداشت  نگهبان  شورای  در  بررسی 
تغییر قانون اساسی، این موضوع تغییر کرد و مجمع 
گرفت،الریجانی  نظام شکل  مصلحت  تشخیص 
ادامه داد: یکی دیگر از وظایف مجمع تشخیص 
مصلحت نظام نقش مشورتی است و رهبر معظم 
انقالب سیاست های کلی نظام را پس از مشورت 
با مجمع ابالغ می کنند هر چند که وظایف جانبی 
نیز وجود دارد.وی خاطرنشان کرد: بخش نظارتی 
مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان ریاست 
مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی شکل گرفت 
اجرای  بر  نظارت  وظیفه  انقالب  معظم  رهبر  و 
سیاست های کلی را به مجمع تشخیص محول 
کردند. در این دوره نیز ایشان این اختیار را دادند 
که مجمع تشخیص هیاتی برای نظارت انتخاب 
کند. وی اشکال موجود را در روش اجرا دانست 
که این موضوع ایهام ایجاد کرده و مانند مجلس سنا 
شده است. رییس مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: این در حالی است که در ایران یک مجلس 
بنابراین مجمع تشخیص نمی تواند  وجود دارد، 
قانونگذاری کند.الریجانی یادآور شد: هیات عالی 
نظارت مجمع تشخیص می تواند موضوعات را 
به کمیسیون ها ارائه کند تا بررسی های الزم انجام 

شود و اگر مصلحت دید اجرا شود یا انجام نشود. 
اما مجمع پس از طی مسیر می تواند موضوع را به 
شورای نگهبان واگذار کند تا براساس قانون اساسی 
موضوع مورد رسیدگی قرار بگیرد. وی تاکید کرد: 
در هر صورت در زمان اختالف مجلس و شورای 
نگهبان، مجمع تشخیص می تواند تصمیم گیری 
کند.رییس مجلس در ادامه درباره لوایح مربوط به 
اروپایی  مالی  سازوکارهای  اظهارداشت:   FATF
با سختی مواجه  آمریکایی ها  به خاطر فشار  ها 
شده اما آنها باید تصمیم نهایی را گرفته و ابالغ 
کنند که در حال مذاکره هستند ضمن این که در 
ایران مسیر قانونی لوایحی همچون CFT و سایر 
لوایح مربوط به FATF در حال طی شدن است.

الریجانی یادآور شد: درباره ادامه حضور در برجام 
باید شرایط سنجیده شود که اگر خروجی ندارد در 
این باره تصمیم بگیریم چرا که ما نیز همچون آمریکا 
حق خروج از این معاهده را داریم اما مصرف کردن 
این حق بستگی به شرایط دارد. رییس قوه مقننه 
همچنین درابتدای این نشست خبری توضیحاتی را 
درباره آخرین وضعیت کشور ارائه کرد.الریجانی 
افزود: امروز در کشور با چالش هایی مواجه هستیم 
و تمام تالش ما این است که بتوانیم این چالش 
ها را حل کنیم. وی با بیان این که حجم گسترده 
دولت باید کوچک تر شود، خاطرنشان کرد: پهن 
پیکر بودن دولت هزینه های زیادی دارد، از این روز 

تمام تالش ما باید این باشد که حجم دولت کوچک 
شود در این زمینه گام های اولیه ای در برنامه ششم 
توسعه برداشته شد. که امیدواریم ادامه یابد. رییس 
قوه مقننه ادامه داد: اگر دولت می خواهد متوازن و 

کوچک شود باید سریع تر گام بردارد. 

 آمریکا دنبال مذاکره نیست؛ 
در پی دیپلماسی بزک است

الریجانی در پاسخ به خبرنگار شبکه CBS در 
ایران در خصوص مذاکره مجدد  اراده  خصوص 
با آمریکا در قالب برجام۲، گفت: از رئیس جمهور 
آمریکا دو سنخ حرف شنیده می شود. یک سنخ 
حرف های بی حساب و کتاب علیه ملت ایران و 
سنخ دیگر آمادگی برای مذاکره مجدد است. وی 
می  عمل  درست  آمریکایی ها  اگر  کرد:  تصریح 
کردند و به تعهداتشان پایبند بودند و از برجام خارج 
نمی شدند شاید مذاکره مجددی انجام می گرفت. 
وقتی کشوری توافق بین المللی را زیر پا می گذارد 
چطور دنبال مذاکره است؟ این پیشنهاد یک نوع 
شگرد است؛ آنها باطناً دنبال مذاکره نیستند. رئیس 
مجلس شورای اسالمی بیان کرد: البته بستگی به 
رفتارشان دارد؛ به توافق هسته ای برگردند و یک 
گام بردارند.الریجانی با تأکید بر اینکه شرایط مهیای 
مذاکره مجدد نیست، یادآور شد: این پیشنهاد بیشتر 
دیپلماسی بزک است؛ نمی توانیم سیاست تفنن را 

اجرا کنیم. آنها باید حسن نیت نشان دهند. وی 
افزود: متأسفانه رئیس جمهور آمریکا حرف های 
سخیفی می زد که سطح و قواره این کشور را پائین 

می آورد.
گفتگوی ملی نیاز به میز و صندلی ندارد

رئیس مجلس شورای اسالمی در پاسخ به سوال 
خبرنگار روزنامه همشهری درباره لزوم گفتگوی 
ملی و تشکیل میزی در مجلس برای این کار اظهار 
داشت: گفتگوی ملی نیاز به میز و صندلی ندارد بلکه 
نیاز به اراده جریان های سیاسی دارد. باید با تکیه 
بر روی چالش های اصلی و نه اختالفات در این 
راستا گام برداشت.الریجانی تصریح کرد: با توجه به 
مشکالت کشور در مقابله با حریف خارجی، هرچه 
اتحاد داخلی بیشتر باشد، بهتر است. نیاز به عزم 
و اراده است.وی ادامه داد: بنده در این خصوص 
مذاکره ای با جناح های بیرون از مجلس نداشتم 
و اطالعی از نظرات آنها ندارم. دوستان مجلس در 
این خصوص اظهار عالقه می کنند و جلساتی با 

یکدیگر دارند.
 سازوکار ملی اروپا ربطی
 به تصویب FATF ندارد

رئیس مجلس شورای اسالمی در پاسخ به سؤالی 
 FATF و   CFT الیحه  تصویب  لزوم  پیرامون 
مالی  اروپا گفت: سازوکار  اجرای سازوکار  برای 
اروپا ربطی به این موضوع ندارد؛ سازوکاری که 
اروپا دنبال می کند به دلیل فشار و تحریم های آمریکا 
است.الریجانی ادامه داد: بانک های اروپا می گویند 
شرط ما این است که این مسائل حل شود تا با 
ایران کار کنیم؛ باید اروپا به تصمیم نهایی برسد و 
نظرش را اعالم کند که آیا موافق هستند این سیستم 

شکل بگیرد؟
اینکه چه زمانی از حق خود برای خروج از برجام 
استفاده کنیم، بستگی به شرایط دارد. وی در پاسخ به 
سؤالی در خصوص خروج از برجام نیز گفت: باید 
مجموعه شرایط را بسنجیم، اگر منافع مان اقتضا کند، 
خارج می شویم؛ با توجه به خروج آمریکا از برجام، 
ایران حق خروج از برجام را دارد اما اینکه چه زمانی 

از این حق استفاده کند، بستگی به شرایط دارد.

الریجانی: مجمع تشخیص نمی تواند قانونگذاری کند

آمریکا دنبال مذاکره نیست؛ در پی دیپلماسی بزک است

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي 
دستگاه  مناقصه گزار:  اداره کل راه و شهرسازي استان چهار محال وبختیاري

مفقودی 
شماره  به   ۱۳۹0 مدل  ۱۱۱بنزینی  پراید  خودروسواری  اسناد  کلیه  اینکه  به  باتوجه 
انتظامی ایران۵۶-۶۳7ج۸7به رنگ سفید  به شماره شاسی s ۵4۳00۹00۶۲۶۵۱وبه 
شماره موتور4۱۶۳۵۶۸ وبنام میثم اسماعیلی انارستانی شماره ملی ۲7۱0۲0۵0۵۱به 
قطعی    ۱۳۹4/۹/۸- -۱۳۹4/۹/۸و۲0۳۸۵   ۲0۳۸۶ اسناد۲04۸۱-۹4/۹/۲۸و  شماره 
سند ۲70۹۵- و  رسمی ۲07 رشت  اسناد  دفتر  منقول  اموال  فروش  وکالت  منقول 
۹4/4/۳ دفتر ۱۶0 رشت و سند کمپانی و شناسنامه سبز خودروو بقیه تسلسل اسناد 

مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط و باطل می باشد        

آگهی مفقودی
سند کمپانی اینجانب ابراهیم جمال لیوانی مالک خودروی سمند ال ایکس LX به شماره 
بدنه NAACA۱CBOBF۲۳۳۵۵0 و شماره موتور ۱۲4۸۹۲۵۱۸۲۶ و شماره پالک 
ایران 7۲-7۸۵ق۹4بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی سند خودروی 
مذکور را نموده است. لذا چنانچه ادعایی در خصوص خودروی فوق دارد ظرف مدت ده 
روز به دفتر منطقه ای ساری واقع در کیلومتر ۵ جاده ساری به نکا جنب شرکت شمالیت 

مراجعه نمایند. بدهی است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
بهشهر

مهلت  دریافت اسناد از سامانه ستاد:
تا ساعت 14 روزپنجشنبه مورخ 1397/09/15

مهلت تحویل پیشنهادها :
تا ساعت 14 روز یک شنبه   1397/09/25

زمان و بازگشایي پیشنهادها: 
ساعت 9 صبح روز دوشنبه  1397/09/26 

  - محل تحویل و ارسال اسناد مناقصه:
    www.setadiran.ir  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی
       iets.mporg.ir سایت اطالع رساني مناقصات

اداره پیمان و رسیدگي

ردیف

1

موضوع مناقصه

بهسازي و تکمیل 
عملیات آسفالت 
محور خلیل آباد 

خاکي

 »مدت
)ماه(«

3

 »برآورد اولیه
)ریال(«

 ۵,۵۵۸,7۲1,317 

تضمین شرکت 
در مناقصه 

)میلیون ریال(

۲۸0

حداقل شرط 
شرکت در مناقصه 

رتبه ۵- راه  و 
ترابری

چهار محال وبختیاري

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: اگر با داعش و 
تروریسم در سوریه و عراق مقابله نمی کردیم امروز 

در مرزها باید به جنگ آنها می رفتیم.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم ، سردار حسین 
سالمی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در دومین گردهمایی بسیجیان دانشگاه امام 
جستجوگران  عنوان  به  دانشجویان  از  صادق)ع( 
حقیقت که نقش عمده ای در توسعه فکری جامعه 
دارند یاد کرد و گفت:  قدرت و وسعت تفکر و 
اندیشه و باور نشان دهنده قدرت جامعه است و 
پیروزی و شکست در جنگ ها و رقابت های بزرگ 
مسائلی درون ذهنی است؛ اگر جامعه در درون ذهن 
خود احساس پیروزی بر دشمن را بکند قطعا در 
برابر دشمن پیروز می شود و هیچ ربطی به تعداد 
و امکانات ندارد. این حقایق در صدر اسالم تجربه 
شده است.وی با تاکید بر نقش، جایگاه و اهمیت 
گفت:  جوامع،  ذلت  و  عزت  در  اندیشه  و  فکر 
دشمنان به دنبال تسخیر تفکر و اندیشه مسلمانان 
هستند زیرا هرکس بتواند بر افکار تسلط پیداکند بر 

آن جامعه نیز حکومت خواهد کرد.جانشین فرمانده 
کل سپاه گفت: اسالم توسط انقالب اسالمی مجددا 
درخشید و تسلط کافر بر مسلمان را نقض کرد. 
به همین دلیل مستکبران دیدند که انقالب اسالمی 
تسلط آنها برجهان را به چالش کشیده به مقابله با این 
انقالب الهی پرداختند.وی سقوط شاه را یک زلزله 
سیاسی دانست و گفت: شکست سیطره آمریکا بر 
منطقه برای هیچ کس قابل باور نبود و شکست 
استکبار توسط ملت ایران و به رهبری امام خمینی 
)ره( موجب تمرکز آنها بر دشمنی با انقالب اسالمی 
ایران شد تا از گسترش تفکر انقالب اسالمی در 
اسالمی  ایران  افزود:  شود.وی  جلوگیری  جهان 
دربرابر همه توطئه های دشمنان انقالب اسالمی 
ایستاده و ترور، تحریم و تهدید آمریکایی ها را 
شکست داد.آمریکایی ها می دانند همه قدرت هایی 
که امروز جرات ایستادگی دربرابر آمریکا را پیدا کرده 
اند و با سیاست های آنها مخالفت می کنند به دلیل 
پیروزی های جبهه مقاومت است.سردار سالمی 
ایران را یک قدرت جهانی دانست و گفت: بخش 

اعظم مشکالت اقتصادی کشور به دلیل مشکالت 
مدیریتی است اما با وجود این مسائل نیز مشکالت 
و  اجتماعی  مشکالت  با  مقایسه  قابل  ما  کشور 
اقتصادی آمریکا نیست.وی ایستادگی را رمز پیروزی 
بر دشمن دانست و گفت: تجربه تاریخی ما نشان 
می دهد که هرجا در مقابل آمریکایی ها کوتاه آمدیم 

و یا مذاکره کردیم آنها پیش می آیند، اینکه فرمانده 
معظم کل قوا می فرمایند مذاکره نمی کنیم به این 
دلیل است که مذاکره یک جنگ است و اگر کمی 
عقب نشینی کنی آنها پیش آمده و به زیاده خواهی 
خود ادامه می دهد، فرهنگ آمریکا نشان می دهد که 
انتهای مذاکره و سازش با آنها جنگ و تهاجم است.

سردار سالمی عنوان کرد: 

بخش اعظم مشکالت اقتصادی کشور به دلیل مشکالت مدیریتی است 
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 ویزیت رایگان بیماران مادرزادی
 در شهریار 

خبرنگار زمان- مهرداد ضمیری مروی زاده: طرح 
غربالگری و ویزیت رایگان افراد مبتال به ناهنجاری 
های مادرزادی توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
جهادی  گروه  همکاری  با  ایران  درمانی  بهداشتی 
دانشجویی پویش و با حمایت موسسه خیریه محکم با 
مشارکت معاونت های دانشجویی فرهنگی، بهداشتی، 
درمان و اجتماعی دانشگاه و شبکه بهداشت و درمان  
شهریار ، برای اولین بار در استان تهران  در شهرستان 
شهریار برگزار می شود. در این طرح که روز پنج شنبه 
پانزدهم آذر سال  ۹7 از ساعت ۹ صبح در بیمارستان 
امام سجاد)ع( شهریار برگزار میشود، اساتید و جراحان 
متخصص در زمینه ی بیماری های مادرزادی در کنار 
دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران به 
شهروندان و مراجعین محترم ارائه خدمت می نمایند.
این طرح  در راستای رسالت دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی ایران و اهداف گروه جهادی 
پویش  به صورت رایگان و برای تمام اقشار جامعه 

انجام می شود.

راه اندازی سیستم هزینه یابی بر 
مبنای فعالیت در شرکت گاز گیالن 

منکویی- رشت: در راستای بهبود مستمر فعالیت های 
شرکت و با هدف بهینه سازی سیستم مالی شرکت، 
سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت )ABC( در شرکت 
گاز استان گیالن راه اندازی شد. حسین اکبر مدیرعامل 
شرکت گاز استان گیالن با اعالم این خبر اظهار داشت: این 
طرح یکی از پروژه های کیفی امور مالی شرکت بوده که با 
یاری همکاران مالی شرکت گاز استان هرمزگان راه اندازی 
شده است. مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با استقبال 
از راه اندازی این سیستم گفت: دستیابی به اطالعات و 
گزارش های صحیح از وضعیت هزینه های انجام شده 
جهت دستیابی به اهداف شرکت یکی از نتایج مهم اجرای 
این پروژه می باشد. مهندس اکبر اظهار داشت: در این مدل 
هزینه یابی، بر خالف روش مرسوم، تمرکز بر شناسایی 
فعالیت های سازمان و تخصیص هزینه ها به فعالیت ها و 
نهایتاً محصول و خدمات نهایی سازمان می باشد. عالوه 
بر این ردیابی عوامل تشکیل دهنده هزینه ها، امکان بهینه 
سازی و یا تغییر روش انجام فعالیت ها درجهت کاهش 
قیمت تمام شده محصول و یا خدمات را برای مدیریت 
از همه عوامل  پایان  فراهم می سازد. وی در  سازمان 
پشتیبان و دست اندرکار این پروژه کیفی علی الخصوص 
آقایان صدیقی مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز، 
حسینی مدیرمالی شرکت ملی گاز، ابوحمزه رئیس امور 
تدوین مقررات مالی و همکاران ایشان و آقای بازگیر 
رئیس امور مالی شرکت گاز استان هرمزگان و همکاران 
امور مالی شرکت گاز استان گیالن که توانستند بصورت 
موفقیت آمیز این سیستم را در سطح شرکت مستقر نمایند.

خبر

گشایش جشنواره ملی برنج در آمل

آمل- خبرنگار زمان: جشنواره ملی برنج با حضور کشاورزان پیشرو و 
تولیدکنندگان صنایع وابسته  در مرکز بین المللی تجارت و پایانه صادرات 

برنج در شهرستان آمل گشایش یافت.
 این جشنواره در سه روز برگزار می شود و در روز نخست این جشنواره 
با برپایی نمایشگاه تولیدات برنج کشاورزان پیشرو، صنایع تبدیلی و رقم 
های جدید برنج معرفی شده از سوی مراکز تحقیقاتی مازندران همراه بود.
مدیرعامل مرکز بین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران، به اهمیت 
برگزاری جشنواره برنج در ابعاد مختلف اشاره کرد و گفت: با برگزاری 
جشنواره برنج، به دنبال این هستیم که انگیزه را در کشاورزان افزایش دهیم 
و نیزراهکارهای علمی وعملی برای کاهش هزینه های تولید به کشاورزان 
معرفی شود.سید اسماعیل یزدان پناه افزود: متاسفانه در این برهه از زمان، 
اهمیت برنج و جایگاه مهمی که این محصول استراتژیک برای مازندرانی 
ها دارد، کمترمورد توجه مسئوالن ارشد کشوری قرار گرفته و خواست 

ودغدغه های به حق کشاورزان نادیده گرفته شده است.
امام جمعه دابو و دشت سرآمل هم در آیین افتتاح این جشنواره با اشاره 
به اینکه متاسفانه برنج در کشور مظلوم واقع شده است گفت: جشنواره 
ملی برنج امسال نسبت به سایر جشنواره ها متفاوت می باشد و در این 
جشنواره بیشتر به فکر بیان مسائل و مشکالت کشاورزان و راه حل برای 
برون رفت است. حجت االسالم مهدی تقی زاده اضافه کرد: با راه اندازی 
مرکز بین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران بتوانیم برنج را از 
این مرکز تعیین نرخ وحتی صادر کنیم و این موضوع باید در دستور کار 
مسئولین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت قرار 
گیرد.آیین اختتامیه این جشنواره با حضور معاونان وزارت جهاد کشاورزی 
و صنعت، معدن وتجارت برگزار و از کشاورزان فعال وپیشرو در تولید 
برنج ارگانیک ومحققان مرکز تحقیقات برنج تجلیل خواهد شد. جشنواره 
ملی برنج کشور در سال ۹7 با همکاری انجمن برنج ایران، استانداری 

مازندران و چند نهاد دپگر در حال برگزاری است.

8۵0 تاکسی خطی از کرج کم می شود

رییس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج گفت: برنامه ای 
برای افزایش تعداد تاکسی های شهر نداریم.

مجید استاد کاظمی اظهار کرد: با ایجاد استقرار سازمان تاکسیرانی در 
فردیس بنا شده تعدادی از تاکسی های گردشی و خطی کرج به این 
شهرستان منتقل شود.وی ادامه داد: تا کنون انتقال ۸۵0 دستگاه تاکسی 
تعداد  در خصوص  هنوز  ولی  قطعی شده  فردیس  به  کرج  از  خطی 
تاکسی های گردشی تصمیم نهایی نگرفته ایم. وی توضیح داد: حتی اگر 
این تعداد تاکسی هم از سطح کرج کم شود، هیچ مشکلی در حمل و نقل 
و جابه جایی مسافران درون شهری این کالنشهر ایجاد نمی شود چون 
تعداد تاکسی های موجود بیش از نیاز شهر است. این مسئول با اشاره به 
پوشش مناسب تاکسی های اینترنتی برای جابه جایی شهروندان ابراز کرد: 
تاکسی های اینترنتی نیز نقش به سزایی در جابه جایی مسافران کرجی 
دارند و با خدماتی که ارائه می دهند بخشی از نیاز این حوزه را برطرف 
کرده اند. وی افزود: با این اوصاف در حال حاضر در کرج به هیچ وجه با 
مشکل کمبود تاکسی مواجه نیستیم و شهروندان در هر نقطه از شهر که 
باشند به تاکسی دسترسی دارند.استاد کاظمی با اشاره به اینکه در شرایط 
موجود تاکسی جدید به کرج اضافه نمی شود، گفت: فعال هیچ برنامه ای 
برای افزایش تعداد تاکسی های کرج نداریم و محور برنامه های خود را بر 

بهسازی خودروهای فرسوده قرار داده ایم.

خبر

جهادی  قرارگاه  مسئول  زمان:  خبرنگار  بابل- 
امام  فرمان حضرت  اجرایی  خدمت رسانی ستاد 
راحل، اعزام گروههای جهادی به مناطق محروم و 
روستاها را هدف تاسیس این قرارگاه جهادی اعالم 

کرد.
 ودود حیدری  در آیین افتتاح آبرسانی روستای 
زریجای بابل اظهار داشت: هدف از تاسیس این 
قرارگاه حمایت و پشتیبانی از گروه های جهادی 
در سراسر کشور است و خدمت رسانی در ستاد 
از  استفاده  منظور  به  امام  فرمان حضرت  اجرایی 
های  گروه  از  پشتیبانی  برای  مردم  های  ظرفیت 

جهادی شکل گرفته است.
وی افزود: اولین مأموریت این قرارگاه جهادی اعزام 
مناطق محروم، روستاها و  به  گروه های جهادی 
استفاده از آنها در محرومیت زدایی و خدمت رسانی 
به مردم است و خدماتی شامل امداد و نجات در 
زایی،  اشتغال  اقدامات  طبیعی،  بالیای  و  حوادث 
حضور موثر در آسیب های اجتماعی، فعالیتهای 

عمرانی، بهداشتی و درمانی است.

مسئول قرارگاه جهادی خدمت رسانی ستاد اجرایی 
دوم  بخش  داد:  ادامه  راحل  امام  حضرت  فرمان 
فعالیت های این قرارگاه به حمایت از گروههای 
جهادی برای توانمندسازی و تثبیت این گروه ها 
برمی گردد و بعد از توانمندسازی گروه ها به گروه 

های پایدار و ماندگاربرای خدمت رسانی در عرصه 
های مختلف تبدیل می شود.

این مسؤول با اشاره به اینکه این پروژه با ۹ کیلومتر 
لوله گذاری و با اعتبار هزار و ۵00 میلیون ریال برای 
۳0 خانوار به بهره برداری رسید، خاطرنشان کرد: 

در ۱۸ ماه گذشته این قرارگاه در مناطق محروم و 
صعب العبور کشور هزار طرح جهادی را ساماندهی 
و به مرحله افتتاح رساند که برای این طرح ها بیش از 

۳0 هزار میلیارد ریال هزینه شده است.
ششمین ایده شوی استان چهارمحال و بختیاری 
در شهرستان بن با معرفی برترین ها به کار خود 
و  علم  پارک  عمومی  روابط  گزارش  دادبه  پایان 
فناوری استان، ششمین رویداد ایده شو چهارمحال 
و بختیاری در شهرستان بن با حضور رئیس پارک 
علم و فناوری، فرماندار، شهردار و دیگر مسئولین 
شهرستان به همت پارک علم و فناوری استان و 

آموزش و پرورش شهرستان بن برگزار شد.
دکتر اسماعیل پیرعلی رئیس پارک علم و فناوری 
این  دبیرخانه  به  رسیده  ایده  از ۸۶  گفت:  استان 
رویداد علمی،۳ ایده در بخش دانشجویی و آزاد و 
4 ایده در بخش دانش آموزی به عنوان ایده های 
به  رویداد  این  افزود  وی  شدند.  معرفی  برگزیده 
منظور فرهنگ سازی و ایجاد روحیه ایده پردازی در 

میان افراد مستعد شهرستان بن برگزار شد.

در آیین بهره برداری از طرح آبرسانی مطرح شد؛

خدمت رسانی به مناطق محروم هدف قرارگاه جهادی

 برگزاری همایش مدیریت مصرف برق 

در آبادان

بهینه  مدیریت  همایش  فر-اهواز:  وحیدی 
مرکز  کارآموزان  و  کارکنان  ویژه  برق  مصرف 
فنی و حرفه ای شهرستان آبادان توسط مدیریت 

توزیع برق ناحیه جنوب برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی 
برق خوزستان، اکبر ناصری مدیریت توزیع برق 
ناحیه جنوب گفت؛ این همایش با هدف ارتقاء 
فرهنگ بهینه مصرف برق و با آموزش روش 
های صحیح مصرف در محیط کار و زندگی، 
با توجه به وظیفه ذاتی این مرکز  که آموزش و 
هدایت نیرو به بازار کار می باشد برگزار گردید.

ناصری ضمن تشکر از همکاری  ریاست مرکز 
استقبال  از  آبادان،  شهرستان  ای  حرفه  و  فنی 
خوب و قابل توجه کارمندان و کارآموزان این 

اداره نیز تقدیر کرد.
مدیریت  و  جویی  صرفه  افزود:  ادامه  در  وی 
مصرف برق یک امر ضروری و اجتناب ناپذیر 
بوده که نیاز است تا به عنوان جزئی از فرهنگ 
جامعه قرار گیرد تا به دلیل تجدید ناپذیر بودن 
منابع و هزینه بر بودن تولید برق، استفاده از آن 
در دراز مدت و ذخیره بخشی از این منابع جهت 

آیندگان میسر گردد.
گفتنی است شهرستان آبادان با دارا بودن بیش ۹۵ 

هزار اشتراک برق در بخش های خانگی، تجاری، 
و صنایع نقش به سزایی در حوزه انرژی برق دارد. 
جشنواره ملی برنج با حضور کشاورزان پیشرو و 
تولیدکنندگان صنایع وابسته  در مرکز بین المللی 
تجارت و پایانه صادرات برنج در شهرستان آمل 
گشایش یافت. این جشنواره در سه روز برگزار 
می شود و در روز نخست این جشنواره با برپایی 
نمایشگاه تولیدات برنج کشاورزان پیشرو، صنایع 
تبدیلی و رقم های جدید برنج معرفی شده از 

سوی مراکز تحقیقاتی مازندران همراه بود.
پایانه  و  تجارت  المللی  بین  مرکز  مدیرعامل 
برگزاری  اهمیت  به  ایران،  برنج  صادرات 
و  کرد  اشاره  مختلف  ابعاد  در  برنج  جشنواره 
گفت: با برگزاری جشنواره برنج، به دنبال این 
هستیم که انگیزه را در کشاورزان افزایش دهیم 
کاهش  برای  وعملی  علمی  نیزراهکارهای  و 
هزینه های تولید به کشاورزان معرفی شود. سید 
اسماعیل یزدان پناه افزود: متاسفانه در این برهه 
از زمان، اهمیت برنج و جایگاه مهمی که این 
دارد،  ها  مازندرانی  برای  استراتژیک  محصول 
قرار  ارشد کشوری  مسئوالن  توجه  کمترمورد 
گرفته و خواست ودغدغه های به حق کشاورزان 

نادیده گرفته شده است.

 سفر به شرق دور موضوع جنجالی 

و بحث شورای گرگان

با  گرگان  شهر  شورای  جلسه  پنجمین  و  صد 
حضور اعضای شورای شهر، شهردار و مدیران 
شهرداری و با ریاست علی اصغر یوسفی برگزار 
شد.در این جلسه به موضوع و حواشی مربوط به 

سفر به چین پرداخته شد. 
بابت  گرگان  شهردار  از  تشکر  ضمن  یوسفی 
اظهار کرد:  پاییز هزار رنگ،  برگزاری جشنواره 
برنامه های فرهنگی، هنری و ورزشی خوبی در 

این مدت برگزار و باعث شادی مردم شد.
به  گرگان  شهر  شورای  عضو  رحیمی،  سعید 
طی  مالیی  آقا  رضا  حمید  اخیر  های  صحبت 
نشست خبری با خبرنگاران پیرامون سفر به چین 
واکنش بسیار صریح و تندی نشان داد و همچنین 
خواستار برکناری این عضو به عنوان سخنگوی 
شورا اسالمی شهر گرگان شد. رحیمی ضمن بیان 
اینکه آقامالیی با بیان این مسائل شان شورا را زیر 
سوال برده است افزود: سخنگوی شورای شهر 
عالوه بر اینکه امانت داری را رعایت نکرده است، با 
سوری خواندن قرعه کشی، بجای مصوبات شورا، 
برداشت های شخصی خود را به مردم منتقل کرده 
است.رحیمی ضمن اعالم امضاء ۶ عضو شورای 
شهر برای لغو سفر دو همراه شهردار به چین، 
همچنین خواستار عذرخواهی آقامالیی در صحن 

شورا شد. در ادامه حمیدرضا آقامالیی گفت: در 
کمیسیون  رئیس  که  بود  آمده  به صراحت  نامه 
سفر  این  به  شهر  شورای  رئیس  و  گردشگری 
دعوت هستند.وی ضمن بیان اینکه برخی سخنانی 
که در فضای مجازی به بنده نسبت داده اند را تایید 
نمیکنم، افزود: عده محدودی می خواهند شورا را 
به حاشیه ببرند و بنده بر این موضوع تأکید کردم 
که قرعه کشی صالح نبوده است.آقامالیی گفت: 
برخی افراد نگاه تک بعدی داشته و از یک پازل 
یک تکه را جدا کرده و بزرگنمایی می کنند. وی 
ضمن جایزالخطا خواندن همه انسان ها از تمام 
کسانی که خاطرشان مکدر شده است عذرخواهی 
کرد.اقامالیی با اشاره به اینکه نباید درگیر حواشی 
باشیم و باید کلیت کار مورد بررسی قرار گیرد، 
تصریح کرد: هدف رشد و پیشرفت شهر است 
و اگر سفر الزم نیست،چرا بودجه برای آن در 
نظر میگیرند.  در ادامه یوسفی،رئیس شورای شهر 
گرگان ضمن بیان اینکه شورای شهر برآیند افکار 
عمومی است و مسائل باید در بین شورا و شهردار 
حل شود،افزود:اکثریت اعضای شورا با قرعه کشی 
موافق بودند که در نهایت قرعه کشی بین ۹نفر  
اعضا با شرایط مساوی برگزار و آقایان رحیمی و 

اقامالیی انتخاب شدند.

آگهی مفقودی
کارت دانشجویی اینجانب علی فوالدی فرزند شهرام به شماره ملی 00۲۲۲7۳۹0۵ و 
شماره دانشجویی ۹۶۱۲۵7۱4 رشته مهندسی کامپیوتر مقطع دانشگاه علم و فناوری 

مازندران )بهشهر( مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز سواری پژو 40۵ مدل ۸۳ با شماره پالک 7۱۹ م7۱ ایران 
۸۲شماره موتور۱۲4۸۳۱۸7۸7۵ شماره شاسی ۸۳۳04۹7۸به نام صدیقه هادی نژاد 

کریمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

متن آگهی
در پرونده کالسه ۹70۹۹۸۶۶۹0۱00۳7۵ این شعبه با توجه به فوت مرحوم حسینعلی 
صادق نیا در خرم آباد بوده توسط آقای خسرو صادق نیا درخواست تحریر ترکه شده و 
قرار تحریر ترکه صادر گردیده و برای ۱۳۹7/۱0/۱۵ راس ساعت ۱۱:00 وقت تحریر 
ترکه تعیین شده است لذا بدین وسیله به تمامی ورثه متوفای یاد شده یا نمایندگان قانونی 
و بستانکاران از متوفی و مدیونین به وی و هر کس که به هر طریق حقی بر ترکه متوفی 
دارد ابالغ می شود در ساعت و تاریخ یاد شده در شعبه ۱شورای حل اختالف مجتمع 
قدوسی شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد –خیابان امام )ره( میدان عدالت دادگستری 

کل استان لرستان جهت شرکت در عملیات تحریر ترکه حاضر شوند . 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1شورای حل اختالف مجتمع قدوسی شهرستان 

خرم آباد –ماهرخ محمودوند . 

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه ۵7۸/۹7 شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 
آقای رحیم رحمانی پور درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و بیان 
داشته شادروان اوالد رحمانی پور در تاریخ۹7/۸/۱4 در اقامتگاه دائمی خود فوت 

نموده و ورثه اش عبارتند از:
۱. هدایت رحمانی پور  زایچه:۱7۸-۱۳4۵  کدملی  ۵۹۵۹۶44۳۳۹  پسرمتوفی
۲. رحیم رحمانی پور  زایچه: ۲۳۳-۱۳۵4  کدملی  ۵۹۵۹۶44۸۸۶  پسرمتوفی
۳. امین رحمانی پور  زایچه: ۲۳۱-۱۳۵۱   کدملی  ۵۹۵۹۶44۸۶۱  پسرمتوفی
4. کریم رحمانی پور  زایچه:  ۸۵-۱۳۶۵  کدملی  ۵۹۵۹۹470۵۶  پسرمتوفی

۵. مریم رحمانی پور  زایچه: ۸۸۱-۱۳۵۵  کدملی  ۵۹۵۹7۳۱۵۵۱  دختر متوفی
۶. نصرت رحمانی پور  زایچه:۵4-۱۳۶0  کدملی   ۵۹۵۹۹۱4۳۵۲  دختر متوفی

7. جواهر رحمانی پور  زایچه: ۱77-۱۳4۳  کدملی  ۵۹۵۹۶44۳۲0  دختر متوفی
۸. طلیعه رحمانی پور  زایچه: ۸۸۳-۱۳۵۸  کدملی  ۵۹۵۹7۳۱۶0۶  دختر متوفی

۹. ثریا رحمانی پور  زایچه: 0-۱۳۶۸  کدملی  4۹۵000۲0۶۶  دختر متوفی
۱0.شیما رحمانی پور  زایچه: 0-۱۳7۱  کدملی  ۵۹۵00۱7۹۲7  دختر متوفی

۱۱.فاطمه رحمانی پور  زایچه:  ۸۸۲-۱۳۵۶  کدملی  ۵۹۵۹7۳۱۵۸4  دخترمتوفی
۱۲.خاور احمدی  زایچه: ۶7-۱۳۳0  کدملی  ۵۹۵۹7۵۸0۵۹  همسرمتوفی

هرکس  تا  می گردد  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  اینک 
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.

آگهی حصر وراثت
 خانم کالی مصطفازاده دارای شماره شناسنامه ۳۲۳0۲۵۱۹۶۲ به شرح دادخواست به 
کالسه ۹7040۵ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده  وچنین توضیح 
داده که عبدالمحمدمصطفی زاده به شناسنامه ۳۲۳0۲4۹۶۸۲ در تاریخ ۱۳7۸/۹/۲۳  

اقامتگاه دائمی خودبدرود زندگی گفته، ورثه آن مرحوم منحصراست به :
۱-خالدمصطفی زاده  کدملی ۳۲۳0۲۵۵۵۲۶  پسر متوفی

۲-گل محمدمصطفازاده  کدملی  ۳۲۳0۲۵۱۹44  پسر متوفی
۳-علی محمدمصطفازاده  کدملی  ۳۲۳0۲۵۱۹۵4  پسرمتوفی

4-خانمراد مصطفازاده  کدملی  ۳۲۳0۲۵۱۹70  پسرمتوفی
۵-رعنا مصطفازاده  کدملی  ۳۲۳0۲۵۱۹۶۲  دختر متوفی
۶-کالی مصطفازاده  کدملی  ۳۲۳0۲۵۱۹۸۹  دخترمتوفی 

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

ظرف یکماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان روانسر-صابرمحمدی

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی در کالسه پرونده۹70۸4۹ 

 وقت رسیدگی :   روز سه شنبه شنبه ۹7/۱0/۱۸  ساعت  ۹ صبح
مرجع رسید گی :شورای حل اختالف شعبه شانزده  خوی 

خواهان  : میرصادق صالحی  با وکالت  معصومه صادق زاده –مریم جباری
خواندگان :وحید فتحی  -علیرضا فربه 

خواسته : از بابت دوفقره چک به مبلغ /۱74/000/000 ریال 
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله  وحید فتحی  
-علیرضا فربه وفق   ماده 7۳ 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 16شورای حل اختالف شهرستان خوی- منثوری  

آگهی مزایده غیر منقول- نوبت اول 
به موجب پرونده کالسه  ۹707۵۳ این اجرا و دادنامه و اجرائیه صادره از شعبه ۱ 
حقوقی دادگستری فردیس  له مریم نصیری باوکالت مجید پشنگ پور  وعلیه  لیلی 
نصیری محکوم علیه  محکوم است به فروش ماترک مرحوم حسین نصیری وتقسیم 
بهای آن بین ورثه ومبلغ ۵درصد  نیم عشردولتی با توجه به اینکه اجرائیه صادره به 
محکوم علیه ابالغ شده ودر مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به 
درخواست محکوم له به منظور استیفای محکوم به و هزینه اجرائی  اموال غیر منقول  
متعلق به پالک ثبتی ۱۶۳/۳۶4۶4 از سوی این اجرا توقیف و توسط کارشناس رسمی 
دادگستری به شرح زیرتوصیف و ارزیابی شده و مقرر است در مورخ ۹7/۱0/۳ از 
ساعت ۱۱ الی۱۲ در محل اجرای احکام مدنی دادگاه حقوقی فردیس  از طریق مزایده 
به فروش می رسد،مزایده از مبلغ ۱/۱00/000/000 ریال نظریه کارشناسی شروع می 
شود و به هرشخص حقیقی و حقوقی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید،فروخته 
خواهدشد.ده درصد وجه مزایده فی المجلس به صورت وجه نقد یا چک بانکی 
تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف مدت  یک ماه از وی وصول خواهد شد وپس 
از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد 
شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید،سپرده وی 
پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید میگردد. کلیه هزینه 
های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه واز محل فروش پرداخت خواهد شد. طرفین 
میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نماید 
که دراین صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار 
منتقل نخواهد شد. ضمنـأ طالبین به شرکت در مزایده می توانند ظرف ۵ روز قبل از 
مزایده با اطالع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند چنانچه روز مزایده مصادف 

با ایام تعطیل باشد،روز بعد در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد.
مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:

مورد کارشناسی یک واحد اپارتمان موجود در ساختمان آدرس ذیل نمای ساختمان 
سنگ   پنجره های آهنی اسکلت بتن آرمه ؛ فاقد آسانسور وقدمت حدود هیجده سال 
است . آپارتمان مورد کارشناسی که در طبقه سوم سمت غرب قرار دارد با مساحت 
۶۲/۹متر مربع یک واحد مسکونی یک خواب با سالن وآشپزخانه وسرویس بهداشتی 
است . کف آن سرامیک )کف خواب موزایک ( ؛ بدنه سفید کاری ونقاشی مستعمل 
است . آشپزخانه دارای کابین دیواری فلزی قدیمی ؛آبگرمکن دیواری گازی است 
از گچ وخاک  این کارشناس دچار آسیب ریزش بخشی  بازدید  آپارتمان در زمان 
وسفید کاری سقف وبدنه شده است آپارتمان دارای انشعابات  آب مشاع وبرق وگاز 
بوده است که به علت عدم استفاده حدود ۶-  7سال قطع شده است آپارتمان دارای 

پارگینگ وانباری می باشد . شماره سند تک برگی  ۳0۳74۶د/۹۳می باشد 
نظریه : با عطف توجه به مراتب مشروحه فوق وتوضیحات فوق ملک ثبت شده 
در آدرس ذیل است . مسکونی وتخلیه است سه دانگ آن در مالکیت خانم مریم 
نصیری نمی باشد . وقیمت عادله روز آن یعنی سه دانگ مشاع از ششدانگ به لحاظ 
اعیان وقدرالسهم از مشاعات ومشترکات به نرخ روز به مبلغ پانصد وپنجاه میلیون 
ریال معادل پنجاه و پنج میلیون تومان تعیین واعالم میگردد اضافه شود قیمت عادله 
ششدانگ به لحاظ اعیان وقدرالسهم از عرصه ومشاعات به مبلغ یک میلیارد و یکصد 

میلیون ریال تعیین واعالم می شود .
آدرس ملک مورد مزایده : فردیس - بلوار امام حسن - کوچه بلبل - ساختمان نبش 

کوچه اول سمت چپ - طبقه سوم واحد غربی ۱۱0۱/ی 
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری فردیس -اعظم پور

متن آگهی
سعدونی  عباس  آقای/خانم  به  وضمائم  ودادخواست  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی 
فرزندفاضل.خواهان آقای/خانم سمیه احمدزاده فرزندجمال دادخواستی به طرفیت 
خوانده آقای/خانم عباس سعدونی فرزند فاضل به خواسته طالق مطرح که به این 
شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه ۹70۹۹۸۶۱4۱۲00۳۲۹شعبه۲دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان خرمشهرثبت ووقت رسیدگی مورخ ۱۳۹7/۱0/۱۶ساعت۹:00تعیین 
که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده7۳قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
ازجرایدکثیر  دریکی  نوبت  یک  مراتب  خواهان  ودرخواست  خوانده  بودن  المکان 
االنتشارآگهی می گرددتاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه 
مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت 

ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.    شماره م.الف)۹/۸۹0(
مدیردفترشعبه2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر-محمودمقدس نژاد

آگهی حصروراثت
بانوشوکت به پورهندیجانی نام پدرقاسم بشناسنامه۵۹۵صادره ازگرگری علیادرخواستی 
غالم  مرحوم  شادروان  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
موسوی بشناسنامه۶صادره هندیجان درتاریخ۱۳۹7/۸/۲0دراهوازاقامتگاه دائمی خودفوت 
ورثه اش عبارتنداز۱-متقاضی با مشخصات فوق الذکر)زوجه متوفی(۲-مریم موسوی 
بشناسنامه۱۱۲۸صادره ازاهواز۳-خدیجه موسوی بشناسنامه۶00صادره ازاهواز)فرزندان 
موسوی  اهواز۵-علی  از  بشناسنامه۱4۵۸صادره  متوفی(4-رضاموسوی  اناث 
بشناسنامه۶۲0صادره ازبهبهان)فرزندان ذکورمتوفی(والغیربه شرح دادخواست تقدیمی 
مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  باشد.اینک  می  کالسه۹70۹۹۸۶۹44۱004۹۳حقوقی 
مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداو 
باشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شوراتقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه 

به جز سری و رسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره2اهواز

آگهی ابالغ 
دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به     :فاطمه پور علی  ساکن ... که فعال مجهول المکان میباشد  اخطار  میشود وقت 
رسیدگی   دادخواستی بخواسته  مطالبه وجه به استناد دادخواست و ضمائم به  شورای 
حل اختالف  تنکابن که به کالسه ۹۵/44۳شعبه  ششم ثبت و وقت دادرسی بروز سه 
شنبه   مورخ ۱۸/۱0/۹7ساعت ۹ صبح تعیین گردید. .اینک بدرخواست  خواهان سینا 
اکبری و دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار یک 
نوبت آگهی  ابالغ سراسری محلی در یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. 
ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم 
بدفتر این دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید. در 
صورت عدم حضور دادگاه غیاباً رسیدگی خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله 

آگهی الزم باشد فقط یک نوبت در روزنامه، مدت آن ده روز خواهد بود. 
مدیر  دفتر شعبه  ششم  شورای حل اختالف تنکابن

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
این  به شماره۹70۸۲۱  که  به شرح درخواستی  اسکندر  فرزند  آقای رزاق شیرزاد   
شعبه ثبت گردیده. و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته 
که مرحوم رمضان  شیرزاد فرزند مرحوم علی بابا به شماره شناسنامه ۱۳۲ صادره از 
بابلسر در تاریخ۵7.7.۲۲ در اقامتگاه دائمی خود شهرستان فریدونکنار فوت نموده و 

رثه  حین الفوت وی عبارتند از 
۱- اسکندر شیرزاد فرزند رمضان به شماره شناسنامه 4۹۸۹۱۱70۵0پسر متوفی

۲-  محمد باقر شیرزاد فرزند رمضان به شماره شناسنامه4۹۸۹۱۵۶۸70 فرزند متوفی
۳-  هیبت اهلل شیرزاد فرزند رمضان به شماره شناسنامه4۹۸۸۸0۵۱07 فرزند متوفی 

4- ناصر شیرزاد فرزند رمضان به شماره شناسنامه 4۹۸۹۳4۳4۳۳فرزند متوفی
۵-  مریم بانوی شیرزاد فرزند رمضان به شماره شناسنامه 4۹۸۸۸00۶۱۱فرزند متوفی

۶-  ساره شیرزاد فرزند رمضان به شماره شناسنامه 4۹۸۸۸0۳۸۲۱فرزند متوفی 
7- شهربانو شیرزاد فرزند رمضان به شماره شناسنامه4۹۸۸۸0۵۱۱۵ فرزند متوفی 
۸- نرگس شیرزاد فرزند رمضان به شماره شناسنامه4۹۸۸۸0۵۲۳۹ فرزند متوفی 
۹- طاوس شیرزاد فرزند رمضان به شماره شناسنامه 4۹۸۹۱۳7۳7۱فرزند متوفی

همسر  شناسنامه4۹۸۸۸00۶0۱  شماره  آقا  علی  مشهدی  فرزند  شیرزاد  رقیه    -۱0
متوفی

۱۱-  رعنا رمضانی فرزند آقا محمد شماره شناسنامه4۹۸۸۹4۲۳۹۲ همسر متوفی 
واال غیر اینک شورا  پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را  یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال  گواهی 

صادر خواهد شد
 قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان فریدونکنار

آگهی دادنامه
شنبه۹7/۱0/۲4- قرارتحریرترکه:سه  اجرای  پرونده۹7/۳-۵0۶وقت  شماره 
خوانده:محمود-مصطفی-جاسم-احمد-ناصر- خواهان:جوادآلبوغبیش 
اجرای  وقت  آگهی  خواسته:تحریرترکه.  آلبوغبیش  همگی  فاطمه-زهراشهرت 
جوادآلبوغبیش  درخواست  موجب  نمایدبه  می  اعالم  قرارتحریرترکه:بدینوسیله 
آلبوغبیش  مجیده  مرحومه  قرارتحریرترکه  وغیره  محمودآلبوغبیش  بطرفیت 
اجرای  صادرووقت  سوم  شعبه  اختالف  حل  شورای  شماره7۱4/۹7در  طی 
قانونی  یانماینده  لذاازورثه  است  گردیده  مورخه۹7/۱0/۲4تعیین  قرارساعت۹صبح 
آنها،بستانکاران ومدیونین به متوفی وکسان دیگری که حقی برترکه متوفی دارنددعوت 
این شوراواقع درشهرستان ماهشهرباآدرس شهرک  می شودودرموعدمذکوردرمحل 
قرارنخواهدبود. اجرای  مانع  حضورمدعوین  حاضرشوند.عدم  ا...مدنی  شهیدآیت 

شماره م.الف)۱۶/700(
مدیردفترقاضی شورای حل اختالف ماهشهر

آگهی حصر وراثت
به  دادخواست  شرح  به   ۹۱۶۹ شماره  شناسنامه  دارای  یوسفی  وارسته  زهرا  خانم 
کالسه ۱/۹7ش/۱0۹۹ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان فاطمه صغری باباجان زاده ورزی به شناسنامه 4۸۵ در تاریخ 
الفوت آن مرحوم  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین   ۹7/۶/۲۸
منحصر است به ۱- متقاضی فوق الذکر خانم زهرا وارسته یوسفی نام پدر غالمرضا 

شماره شناسنامه ۹۱۶۹
۲- علویه وارسته یوسفی نام پدر غالمرضا شماره شناسنامه 74۸

۳- زهره وارسته یوسفی نام پدر غالمرضا شماره شناسنامه ۱۹۱4۹
4محمد وارسته یوسفی نام پدر غالمرضا شماره شناسنامه ۱4۶0۳

اینجانب با انجام تشریفاتی مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی دارا باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م.الف 1506 خ     رئیس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین

آگهی ابالغ دادنامه
به موجب دادنامه شماره ۹70۹۹704۹۶۳007۳7 مورخه ۱۳۹7/0۸/۲۶ پرونده کالسه 
۹704۳۳ مطروحه در شعبه ۳۳ خوانده دعوی آقای بهزاد مقصودی پته خور فرزند 
علی به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ پانصد و چهل 
و پنج هزار ریال از بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم 
اعالمی بانک مرکزی که در واحد اجرای احکام محاسبه می گردد از تاریخ سررسید 
چک تا زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می دارد نظر بر اینکه آدرس 
دقیق مشارالیها مشخص نبوده و مجهول المکان اعالم شده لذا مفاد دادنامه به طریق 
درج در یکی از جراید کثیراالنتشار به وی ابالغ می گردد تا چنانچه نسبت به رای 
صادره تقاضای واخواهی داشته باشد ظرف بیست روز پس از انتشار آگهی و پس از 
انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز اعتراض خود را به این شعبه تقدیم نماید.

جعفری مسئول دفتر شعبه 33 شورای حل اختالف اردبیل
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 روشهای مدرن را جایگزین روش های سنتی
 در نیروی انتظامی کنید

*فریده محرمی

هر ساله چند هزار مورد از این نوع سرقت به پلیس گزارش می گردد نیروی 
انتظامی و سیستم دادگستری هزینه های هنگفت و کالنی را در جهت 
.تعیقیب .پیگیری کشف و شناسایی دستگیری و نگهداری سارقین صرف 
می نمایند که سال به سال به میزان آن به نحو سرسام آوری افزوده می شود.
در چنین وضعیتی اگر فرماندهی  تهران بزرگ حتی قادر باشد توان نیروی 
انسانی و امکانات که تجهیزات پلیسی خود را چندین برابر افزایش دهند 
باز هم کنترل  و مهار چنین معضل بزرگی با روش های قدیم و سنتی جای 
شک و تردید خواهد داشت.از این رو ضرورت دارد نیروی انتظامی با درک 
واقعیت ها و شرایط موجود بجای اقدامات انفعالی و واکنشی و پیگیری 
سرقت ها پس از وقوع آن به راهبردهای پیشگیرانه فعال روی آورد. نیروی 
انتظامی به عنوان اصلی تامین و برقراری امنیت اجتماعی مسولیت دارد که 
با اتخاذ و اعمال سیاست های پیشگیرانه از رشد و گسترش این ناهنجاری 
جلوگیری نماید.این نیرو چند سالی است فعالیت هایی  را در این زمینه 
شروع نموده و دنبال کرده است ولی کارآیی و اثر بخشی  این فعالیت ها 
تا کنون شناخته نشده و به نحوی از چشم مجریان و نیز برنامه ریزان دور 
مانده است. در این گزارش تالش شده است با تکیه بر نقطه نظرات روسای 
کالنتریها و پایگاههای پلیس آگاهی تهران بزرگ به توصیف و تبیین هر یک 
از شیوه های  پیشگیرانه انتظامی از سرقت خودرو و محتویات درون خودرو 

پرداخته و اثر بخشی هر یک از آنان را مورد مقایسه و ارزیابی قرار دهد.
معاونت اجتماعی فاتب_ اداره برآورد اجتماعی _ کارشناس ارشد اداره برآورد اجتماعی

استیضاح بطحائی در دستور کار مجلس

استیضاح وزیر آموزش و پرورش با امضای ۶0 تن از نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی در دستورکار نمایندگان مجلس شورای اسالمی قرار گرفته 
است.حسین مقصودی نماینده مردم سبزوار ضمن تأیید این خبر، گفت: 
وزیر آموزش و پرورش توجهی به سند چشم انداز آموزش و پرورش ندارد 
که این، یکی از مهم ترین دالیل استیضاح آقای بطحایی است.وی افزود: 

طرح استیضاح آقای بطحایی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است.

 3 اقدام وزارت کشور برای آمادگی تهران 
در مقابل زلزله احتمالی

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اعالم اقدامات انجام شده برای 
مقابله با زلزله احتمالی تهران، در این راستا از استقرار منابع ویژه آب در 
سطح شهر خبر داد. اسماعیل نجار در پاسخ به اینکه آیا سازمان مدیریت 
بحران، صحنه فرضی پایتخت پس از یک زلزله بزرگ را برای آمادگی 
بهتر ترسیم کرده است یا خیر ؟ به ایسنا گفت: مطالعات مفصلی در این 
خصوص انجام شده و اکنون هم این مطالعات در حال بازیابی است. 
وی افزود: بر اساس همین مطالعات، اگر یک زلزله 7 ریشتری و یا باالتر 
در تهران رخ دهد به دلیل تراکم باالی جمعیت، حدود دو میلیون نفر به 
صورت مستقیم با حادثه درگیر می شوند و یا خانه آنها از بین می رود، 
یا مجروح می شوند و یا جان خود را از دست می دهند. وی ادامه داد: 
عالوه بر این دو میلیون نفری که به صورت مستقیم درگیر می شوند؛ 
هشت میلیون نفر هم تحت تأثیر حادثه قرار گرفته و از لحاظ روانی 
دچار نگرانی هایی خواهند شد. معاون وزیر کشور خاطرنشان کرد: در 
چنین شرایطی امدادرسانی قطعاً  باید به وسیله بالگرد انجام شود به 
همین دلیل پدهای بالگردی که از قبل تعریف شده در حال بازنگری 
است تا بهترین خدمات هوایی در این شرایط انجام شود. وی ادامه داد: 
کار بزرگ دیگری که به دستور وزیر کشور انجام صورت گرفت این 
است که هر ۳0 استان کشور به عنوان معین استان تهران در شرایط 
حادثه تعیین شده اند و دستورالعمل های الزم برای استقرار، هماهنگی، 
شناخت ساختمان های حساس و پرجمعیت و ... نیز نوشته و به آنان 

ابالغ شده است.
نجار به اهمیت آبرسانی در چنین شرایط بحرانی هم اشاره و تصریح 
کرد: در زمینه آبرسانی کارهای بزرگی در حال انجام و برخی کارها نیز 
انجام شده است، مثاًل شیرهایی توسط دانشگاه صنعتی شریف طراحی 
شده که در دو طرف منبع آب نصب می شود تا از هر تخلیه غیرمتعارفی 

در شرایط حادثه جلوگیری کند.

یادداشت

20 میلیون کاربر اینترنتی
 زیر ۱8 سال در ایران

و  آموزش  وزارت  فرهنگی  و  پرورشی  معاون 
پرورش با بیان اینکه از ۵۶ میلیون کاربر اینترنت، ۲0 
میلیون نفر زیر ۲0 سال سن دارند گفت: علت بروز 
فقدان  دانش آموزی  حوزه  در  آسیب ها  از  بسیاری 
مهارت هایی چون سواد رسانه ای است که باید به 

آن توجه شود.
علیرضا کاظمی در نشست علمی تخصصی دختران 
دهه ۸0 که با موضوع »تأثیر فضای مجازی بر دختران 
دانش آموز« در باشگاه فرهنگیان برگزار شد با اشاره 
به توجه کمتر به حوزه امور زنان و بانوان گفت: هنوز 
با عدالت برای زنان در حوزه های مختلف از جمله 

اجتماعی، سیاسی و فرهنگی فاصله داریم.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر تنها راه برون 
رفت از مشکالت در جامعه امروز نماز و قرآن است 
و  داریم  مجازی  فضای  در  مشکالتی  کرد:  اظهار 

نیازمند ساختارسازی و توانمندسازی هستیم.
و  آموزش  وزارت  فرهنگی  و  پرورشی  معاون 
و  خانواده  نهاد  گذشته  در  اینکه  بیان  با  پرورش 
نهاد  بعدها  و  داد  می  را شکل  تربیت  مکتب خانه 
امروز  جامعه  در  گفت:  شد  افزوده  آن  به  جامعه 
فضای سومی به نام فضای سایبری نیز افزوده شده 
که ضریب نفوذ باالتری دارد.کاظمی افزود: فضای 
مجازی می تواند به عنوان ظرفیتی ارزشمند در اختیار 
دارد  اما شروطی  بگیرد،  قرار  تربیت  و  تعلیم  نهاد 
که فراهم شدن استلزامات و زیرساخت ها در نظام 

آموزش و پرورش از این جمله است.
فیزیکی  فضای  در  دانش آموزان  اینکه  بیان  با  وی 
مدرسه، خانه و جامعه و همچنین فضای ذهنی و 
خیالی سیر می کنند عنوان کرد: امروز فضای جدید، 
فضای مجازی است که از آن تعبیر به شهر بی قانون 

می شود که خطرناک و غیرقابل کنترل است.
و  آموزش  وزارت  فرهنگی  و  پرورشی  معاون 
پرورش با اشاره به اینکه طبق آمارها ۲0 میلیون نفر 
در اینستاگرام حضور دارند و ۵۶ میلیون نفر کاربر 
اینترنت در کشور داریم گفت: همچنین 40 میلیون 
 40 که  هستند  تلگرام  و  مجازی  شبکه  کاربر  نفر 
درصد آنها از فیسبوک استفاده می کنند. از این ۵۶ 
میلیون کاربر اینترنت، ۲0 میلیون نفر زیر ۲0 سال 
سن دارند.کاظمی ادامه داد: این آمار نشان می دهد 
جامعه ما بدون برنامه و کسب مهارت الزم و شتابزده 
وارد این فضا شده است که منجر به بروز آسیب هایی 
در نوجوانان شده است. اطالعات بی کیفیت، غلط، 
انتشار شایعات، کاهش ارتباطات واقعی، تعارضات 
ارزش ها، شبهه افکنی در حوزه اعتقادی، نقض حریم 

شخصی از جمله این آسیب ها هستند.
به گفته وی، افراد بین  ۲0 تا ۸0 ساعت در هفته 
ایجاد  اختالالتی  که  هستند  مجازی  فضای  درگیر 
خانواده  بین  گفتمانی  شکاف  آن  عمده  و  کرده 
داده  سوق  افسردگی  سمت  به  را  افراد  که  است 
زناشویی شده  اختالل در روابط  به  منجر  است و 
است. فضای مجازی سبک زندگی را تغییر داده و 

پرخاشگری را در خانواده ها افزایش داده است.
و  آموزش  وزارت  فرهنگی  و  پرورشی  معاون 
پرورش با بیان اینکه طبق آمارها حدود ۶۸ درصد 
طالق ثبت شده در ۱۵0 کشور دنیا به علت ارتباط 
یکی از زوجین با فرد دیگری در فضای مجازی است 
اظهار کرد: فضای مجازی در یادگیری دانش آموزان 
اختالل ایجاد کرده و پیامدهای اخالقی و اعتقادی به 
دنبال داشته و یک فضای هرزه نگاری هم بوجود 
آمده است. همچنین یکی از دالیل مهم باالرفتن سن 

ازدواج، فضای مجازی است.

خبر

سرپرست سازمان تامین اجتماعی از پرداخت بسته 
حمایتی به بازنشستگان تامین اجتماعی طی ۸ تا ۱0 

روز آینده خبر داد.
جهانی  روز  همایش  در  بندپی  محسنی  انوشیران 
معلوالن در جمع خبرنگاران نیز ضمن بیان اینکه 
تامین  سازمان  بازنشستگان  برای  حمایتی  بسته 
اجتماعی و کارکنان آن،  بین ۸ تا ۱0 روز آینده 
با  پرداخت خواهد شد اعالم کرد: بسته حمایتی 
متوسط ۲00 هزار تومان به تمام افرادی که حقوق 
پرداخت می شود.  دارند  تومان  میلیون  از ۳  کمتر 
همچنین افرادی که از دریافت بسته جا مانده اند و 
حقوق کمتر از ۳ میلیون تومان دارند می توانند به 
بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی )ره( مراجعه 
کنند. بندپی با اشاره به اینکه از چند طریق از اشتغال 
معلوالن حمایت می شود، افزود: بعد از ابالغ قانون 

حمایت از حقوق معلوالن باید ۳ درصد از سهمیه استخدامی همه 
دستگاه ها در اختیار معلوالن قرار بگیرد. این قانون بعد از ابالغ از 

اردیبهشت ماه الزم االجراست.
وی در ادامه افزود: در صورتی دستگاهی از این قانون سرپیچی 
...با آن  ابزار تعدیل، برکناری و  با  کند، قانون مجازات اسالمی 

برخورد خواهد کرد.

بندپی با اشاره به اشتغال حمایت شده از معلوالن نیز اظهار کرد: 
سازمان بهزیستی هزینه های آموزش و حرفه آموزی معلوالن را 
پرداخت می کند. همچنین سهم بیمه معلوالن از سوی این سازمان 

به کارفرمایان پرداخت می شود.
به گفته وی در قانون حمایت از حقوق معلوالن بسته تعهدات 
بیمه ای پیش بینی شده که از جمله آن می توان به تعهدات بیمه ای 

برای بیماران اوتیسمی اشاره کرد.

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه  آیین نامه های 
اجرای قانون حمایت از حقوق معلوالن تهیه شده است، 
تصریح کرد: با وجود اینکه این قانون بعد از تصویب 
بودجه سال ۹7 تصویب شد با این وجود با همکاری 
مجلس و دولت حدود ۲00 میلیارد تومان برای اجرای 

این قانون در نظر گرفته و پرداخت شد.
وی با بیان اینکه باید اذعان کنیم در مورد مناسب سازی 
معابر هنوز جای کار زیادی داریم توضیح داد: حتی سالن 
برگزاری این همایش نیز مناسب سازی نشده است، اما 
اولین بند از کنوانسیون حقوق معلوالن و همچنین قانون 
حمایت از حقوق معلوالن به مناسب سازی پرداخته و 
همه دستگاه ها مکلف شدند تا نسبت به مناسب سازی 
خود اقدام کنند. در ارزیابی جشنواره شهید رجایی نیز ۲۵ 
امتیاز برای مناسب سازی در نظر گرفته شده  شهرداری و 

سایر ارگان ها باید در این زمینه همکاری کنند.
وی در ادامه در مورد تشکیل پرونده الکترونیکی سنوات بیمه ای 
نیز گفت: تا پایان آذر ماه پرونده الکترونیکی بیمه شدگان  در مراکز 
ملکی تامین اجتماعی تشکیل می شود.با بیمه سالمت نیز تفاهم 
نامه ای منعقد شده بود تا از اطالعات هم استفاده کنیم و براین 
اساس هرکس که از دو جا دفترچه داشته باشد حذف می شود. 

پیش نویس این طرح به شورای عالی سالمت رفته است.

پرداخت »بسته حمایتی« بازنشستگان تامین اجتماعی 

مفقودی
 سند کمپانی پژو ۲0۶ مدل ۸۹ با شماره پالک ۵4۲ م 7۸ ایران ۸۲ با شماره موتور 
۱4۱۸۹0۲۹۲۵۶ و شماره شاسی NAAp0۳ED۳AJ۱۳۳۱۸۸ بنام نرجس علیزاده 

دیوکالیی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی 
شاسی  شماره  و   ۸۲ ایران   ۲7 م   ۸۶4 پالک  شماره  با   ۸۸ مدل  پراید  سبز  برگ 
s۱4۱۲۲۸۸۹40۶44و شماره موتور ۲۸۳۲۳۵۳ بنام گلین مرادی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
شماره  به  که  درخواست  شرح  به  حسینعلی  فرزند  کناری  شالیکار  علیرضا  آقای   
۹70۸۶۲این شعبه ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم 
داشته که رحیمه مظلومی فرزند طهماسب قلی به شماره شناسنامه ۱0۱ صادره از بابلسر 
در تاریخ ۸۸.۶.7در اقامتگاه دائمی خود شهرستان فریدونکنار فوت نموده و رثه  حین 

الفوت  وی عبارتند از 
۱- رمضانعلی شالیکار کناری فرزند حسینعلی به شماره شناسنامه ۵7 پسر متوفی 

۲- علی اکبر شالیکار کناری فرزند حسینعلی به شماره شناسنامه ۱۲7 فرزند متوفی
۳-  علی اصغر شالیکار کناری فرزند حسینعلی به شماره شناسنامه ۳۹۸0 فرزند متوفی
4-  حکیمه  خاتون شالیکار کنار فرزند حسینعلی به شماره شناسنامه ۱۵4 فرزند متوفی
۵-  حلیمه خاتون شالیکار کناری فرزند حسینعلی به شماره شناسنامه ۱4۶ فرزند متوفی

۶-  فیروزه شالیکار کناری فرزند حسینعلی به شماره شناسنامه ۱4۲ فرزند متوفی
7-  آمنه شالیکار کناری فرزند حسینعلی به شماره شناسنامه ۳۱۵۵ فرزند 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 شهرستان فریدونکنار

آگهی حصر وراثت
 خانم کالی مصطفی زاده دارای شناسنامه شماره ۳۲۳0۲۵۱۹۶۲ به شرح دادخواست به 
کالسه ۹7040۶ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده  وچنین توضیح 
  ۱۳۸۹/۸/۲۳ تاریخ  در   ۳۲۳0۲۵۱۹۵4 شناسنامه  به  محمدمصطفازاده  علی  که  داده 

اقامتگاه دائمی خودبدرود زندگی گفته، ورثه آن مرحوم منحصراست به :
۱-علی احسن مصطفازاده کدملی ۳۲۳0۲۶۱۲۹0  پسر متوفی
۲-محترم مصطفایی زاده  کدملی  ۳۲۳0۲۵۶۳7۹ دختر متوفی
۳-اختر مصطفایی زاده  کدملی  ۳۲۳0۲۳۵۸7۶۲ دختر متوفی

4-شیرزاد مصطفی زاده  کدملی  ۳۲۳0۲۶۱۳0۵  پسرمتوفی
۵-منظر مصطفائی  کدملی  ۳۲۳0۲۵۸770  دختر متوفی
۶-آفتاب ویسی  کدملی  ۳۲۳0۲0۸۱۱0  همسرمتوفی 

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

ظرف یکماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان روانسر-صابرمحمدی

رونوشت آگهی حصر وراثت
علی بختیار قاسمی دارای شماره شناسنامه ۱۵0۵ و شماره ملی ۳7۳۱۵۹۹۵0۳ به 
شرح دادخواست به کالسه ۹7۱0۶0/۸ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی قاسمی به شناسنامه ۳۵0 و شماره ملی 
۳7۳۱۵۸74۸۳ در تاریخ ۱۳/۵/۱۳۹۶ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر: ۱. طلیعه خداکرمی ش 

ش ۱77 ت ت ۱0/۳/۱۳۱۵ و شماره ملی ۳7۳۱۱۲۸7۱۳ همسر متوفی
۲. ناصر قاسمی ش ش ۱۱۳4 ت ت ۲/۱/۱۳۳۵ و شماره ملی ۳7۳۱۵۹۵7۳7 پسر 

متوفی
  ۳. نادر قاسمی ش ش ۱۱4۶ ت ت ۶/۲/۱۳40 و شماره ملی ۳7۳۱۵۹۵۸۵0 پسر 

متوفی
4. بختیار قاسمی ش ش ۱۵0۵ ت ت ۱/۵/۱۳۵۱ و شماره ملی ۳7۳۱۵۹۹۵0۳ پسر 

متوفی
ملی ۳7۳۱۵۹۹4۹۸  شماره  و  قاسمی ش ش ۱۵0۵ ت ت ۳/۹/۱۳4۹  ۵. حسیبه 

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

ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 8251 -  رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  نجیبه جعفری     دارای شناسنامه شماره ۱40۵ بشرح دادخواست به کالسه  
۹7۱47۵/ش۳    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان ناری جعفری بشناسنامه ۱۳0 در تاریخ ۹7/۶/۱۹ اقامتگاه دائمی خود 
را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-  سیفعلی جعفری     فرزند   
صفر –ش ش۲۸0۱۳۶7۸۲۶ خوی –برادرزاده متوفی/۲-  یوسفعلی جعفری  فرزند 
صفر -ش  ش     ۲۸0۱۳۶74۳۵ خوی- برادرزاده متوفی/۳-   فرنگیز جعفری  فرزند 
صفر -ش  ش ۲۸0۱۳۶7۵۳۲ –خوی برادرزاده متوفی/4-   فضه جعفری  فرزند 
صفر - ش ش  ۲۸0۱۳۶74۲7    -خوی- برادرزاده متوفی/۵-   زینب جعفری  فرزند 
صفر  -  ش ش   ۲۸0۱۳۶7۸۳4   خوی- برادرزاده متوفی/۶-  کامل جعفری  فرزند 
صفر  -ش ش ۲۸0۱۳۶7۸۲۶  خوی - برادرزاده متوفی/7-  ترالن عبادی بادکی 
فرزند هاشم   -ش ش  4۹۳۹۵۹۸۲4۱ خوی - خواهرزاده متوفی/۸-  مختار آقایاری 
قاسم  متوفی/۹-  فرزندولی حسین -ش ش ۲۸0۲۳04۲۸۳    خوی- خواهرزاده 
عبادی بادکی   فرزندهاشم    -ش ش 4۹۳۹۸044۶۱  خوی – خواهرزاده  متوفی/ 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد/
 جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

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

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

شماره  رای  و   ۱۳۹7/۸/۲۲ مورخ   ۱۳۹7۶0۳۱۸0۲۱000۶00 شماره  رای  برابر 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات   ۱۳۹7/۸/۲۲ مورخ   ۱۳۹7۶0۳۱۸0۲۱000۶0۱
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کوچصفهان تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای مجید عباس نژاد  فرزند 
طاهر به شماره شناسنامه ۵۸۹۱ صادره از تهران  و خانم منیر  ایمانی پیربستی فرزند 
رجبعلی بشماره شناسنامه ۲۶۲ صادره  از چالوس مشاعا بالسویه  در ششدانگ یکباب 
مغازه  به مساحت ۲0 متر مربع  پالک ۹۱۸ فرعی از 4۲ اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک ۱4۳ فرعی از 4۲ اصلی  واقع  در قریه  پیربست بخش ۱0 گیالن خریداری  
از مالک رسمی آقای /خانم  وراث مرحوم ابراهیم چهاردهی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ  انتشار اولین آگهی به  مدت دو ماه اعتراض خود رابه این ادراه تسلیم و 
پس ازاخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود رابه 
انقضای مدت مذکور وعدم  بدیهی است در صورت  نمایند  تقدیم  مراجع قضائی 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
رم الف : 4816- رئیس ثبت اسناد و امالک کوچصفهان -  فرید بهروزی فر 

تاریخ انتشار نوبت اول : ۹/۱۳/ ۹7 تارخ انتشار نوبت دوم : ۹7/۹/۲7

پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
کنیم،  مقابله  تحریم  با  است  قرار  اگر  گفت: 
نمی توان این کار را با شعار انجام داد و باید 
عمل کرد؛ تحریم  نوعی جنگ و حمله به منافع 
یک ملت است و در حوزه هایی مانند دارو به 

دروغ می گویند که تحریم وجود ندارد. 
از  رونمایی  مراسم  در  هاشمی  حسن  سید 
بهداشت  با  وزارت  در  ایرانی  داروی  چهار 
تبریک روز جهانی معلوالن، افزود: طی یک 
ماه گذشته هیچ شرکتی این امکان را نداشته 
رئیس  کند.  منتقل  را  خود  پول  که  است 
 جمهوری آمریکا به دنبال فریب افکار عمومی 
است. صحبت از تحریم در قرن بیست و یکم، 
یک نوع شوخی است. هیچ انسانی از تحریم 
 و جنگ استقبال نمی کند، به جز افکار بیمار که 

همه با هم در یک جا جمع شدند.
وی با تاکید بر اینکه باید از فرصت تحریم و 
اجبار ایجاد شده  استفاده کنیم، بیان کرد: افراد 
مصرف کننده بهتر است از محصوالت ایرانی 
اجازه  ما  باشند  مطمئن  مردم  کنند.  استفاده 
نمی دهیم هیچ محصولی  وارد بازار شود، مگر 

اینکه کیفیت و استاندارد داشته باشد. 
که  می کنند  وارد  فشار  ما  به  گفت:  هاشمی 
است  حالی  در  این  هستیم.  واردات  طرفدار 
است که جنس مرغوب و  این  ما  که تالش 
مناسب در حوزه پزشکی در اختیار مردم قرار 
حوزه  در  خود  امین  را  ما  مردم،  زیرا  گیرد؛ 
سالمت  می دانند. مردم از محصوالت داخلی 
استفاده کنند و در مقابل تولیدکنندگان نیز نباید 
باید  بلکه  کنند،  سوءاستفاده  فرصت  این  از 
 اعتماد از دست رفته را از مسیر ارتقای کیفیت 

و رعایت انصاف برگردانند. 
تحریم ها  جلوی  باید  داشت:  اظهار  هاشمی 
ایران  مردم  در  از ضعف  نشانی  هیچ  ایستاد. 
وجود ندارد و مردم به رفتار ظالمانه دشمنان 
تن  در نمی دهند. راه مقابله با زیاده خواهی و 
تهدیدهای آمریکا، تالش در داخل کشور است. 
زیرا همه چیز از مسیر علم می گذرد. احترام  به 
علم و تجربه بشری و گذر از خودبزرگ بینی 
محصوالت  تولید  و  دنیا  دانش  از  استفاده  و 
بومی و داخلی و حمایت از این محصوالت 
بیمه ها و دولت اهمیت دارد.   توسط مردم و 

در بخش قانون گذاری نهایت حمایت انجام 
شده، اما در اجرا ضعف هایی وجود دارد که 
است.   کنندگان  ارائه  به  مربوط  آن  از   بخشی 
حتما  دارو  حوزه  بر  تحریم  کرد:  بیان  وی 
خودباختگی  معنی  به  این  اما  می گذارد،  اثر 
کردن  ظلمی  محکوم  معنی  به  بلکه  نیست، 
است که در حق مردم ایران می شود. برخی از 
شرکت های هواپیمایی و کشتی رانی و تعدادی 
از بانک هایی که کشورهای آنها  مدعی دفاع از 
حقوق بشر هستند، امروز مردم ایران را تنها 
بیشترین  داد:  ادامه  بهداشت  گذاشتند.  وزیر 
تاثیر تحریم قبل از ۱۳ آبان نمایان شد و ما 
ما  کار  هرچند  کنیم.  اداره  را  توانستیم  بازار 
مشکلی  نمی دهیم  اجازه  اما  است،  دشوار 
از  بیش  ایران  بگیرد.  ایران شکل  مردم  برای 
می برد،  سر  به  تحریم  در  است  که  سال   ۳0
افتخار نمی کنیم که تحریم هستیم، اما افتخار 
هاشمی  هستیم.   مقاومی  ملت  که  می کنیم 
گفت: به فاصله یک هفته دور هم جمع شدیم 
تا دستاوردی را از مجموعه تالش های جوانان 
در حوزه تولیدات و  محصوالت پزشکی شاهد 

باشیم. هفته گذشته تقریبا در چنین روزی ۹ 
داروی جدید را بهره برداری کردیم که موجب 
خوشحالی مردم  شد. امروز نیز از 4 محصول 
سال   ۵ طی  آنچه  می کنیم.  رونمایی  تجاری 
گذشته توسط وزارت بهداشت رونمایی شد، 
بازار  در  شود،  عمومی  اینکه  اعالم  از  قبل 
وجود داشته است. یعنی هیچ محصولی نبوده 
در  و  شود  رونمایی  تبلیغاتی  صورت  به  که 
پاسخ  بهداشت در  بازار موجود  نباشد.  وزیر 
بیان  اسالمی  و  سنتی  طب  درباره  سوالی  به 
و  سنتی  در حوزه طب  آنچه  ها  رسانه  کرد: 
اسالمی ترویج می کنند، در حوزه علم باشد و 
در حوزه شیادی نباشد. هاشمی گفت: وزارت 
می  تعطیل  را  مراکز  این  از  برخی  بهداشت 
آنها  افاضات  و  افراد  این  تصویر  بعد  و  کند 
که در برخی موارد حتی دیپلم هم ندارند در 
بعضی رسانه ها منتشر می شود. جا دارد از 
دادگاه ویژه روحانیت و تعزیرات حکومتی و 
دادستانی تشکر کنم که با معاونت های درمان 
دانشگاه های علوم پزشکی همکاری مناسبی 

دارند.

تحریم نبودن دارو، دروغ است
وزیر بهداشت در مراسم رونمایی از چهار داروی ایرانی: 

رونوشت اگهی حصر وراثت
آفای امین نوری  فرزند علیجان به شماره کد ملی  00۱۱0۸4۵۱0 به استناد شهادت 
نامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره ۲۵۵/۱/۹7/ح تقدیم 
این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان خانم سلطنت یوسفی هرنجی  به 
شماره شناسنامه 74۲ در تاریخ  ۱۳۹7/۱/۲۳ دراقامتگاه دائمی خود درشهرستان طالقان 

در گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارت است از:
۱-اقای علیجان نوری     متولد ۱۳۱۸ به شماره شناسنامه  ۱4 صادره از طالقان  نسبت 

همسر متوفی
۲- اقای علی نوری  متولد ۱۳۶۵  به شماره  شناسنامه ۶۶۹۵۹ صادره از تهران  نسبت  

پسر  متوفی
۳- اقای  امین نوری     متولد ۱۳۶۸  به شماره کد ملی 00۱۱0۸4۵۱0صادره از تهران  

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

گواهی صادر می گردد. م.الف:4۹۱۵    تاریخ انتشار : ۹7/۹/۱۳
دبیر شورای حل اختالف شهرستان طالقان 

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
شماره  اصالحی  رای  و  شماره۹۶/۱0/۲۸-۱۳۹۶۶0۳۳۱0۱۲00۶۸47  رای  برابر 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  جلسه   ۹۶/۱۱/۱۶-۱۳۹۶۶0۳۳۱0۱۲007۲۳۱
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت ساوجبالغ 
افشار   فرزند کمند علی  به شماره  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی سودابه 
از  فرعی  پالک 44۶  ساختمان  باب  یک  به ششدانگ  نسبت  شناسنامه ۳۱ صادره 
4 اصلی به مساحت ۱۱۹۶/۹۵ متر مربع در دونوبت به فاصله ۱۵ روز در روزنامه 
های کثیراالنتشار و محلی همزمان در یک تاریخ چاپ و آگهی می شود.در صورتیکه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ اولین آگهی به مدت 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:۳۹7
رشیدی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

نوبت اول۹7/۸/۲۸ نوبت دوم :۹7/۹/۱۳

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی در کالسه پرونده  ۱۶/۹70۸4۹ش   وقت رسیدگی :   روز سه شنبه شنبه 
۹7/۱0/۱۸  ساعت  ۹:۳0 صبح مرجع رسید گی :شورای حل اختالف شعبه شانزده  خوی 
خواهان  : میرصادق صالحی  با وکالت  معصومه صادق زاده –مریم جباری خواندگان : 
عظیم صفی  احمد آبادی  خواسته : از بابت   یک فقره چک به مبلغ/۸۸/۹۸۵/000 ریال 

برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله  عظیم صفی  احمد 
آبادی وفق   ماده 7۳ 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 16شورای حل اختالف شهرستان خوی- منثوری  

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 خانم آمنه خاتون جعفری به شماره شناسنامه ۹۶ به استناد شهادت نامه و گواهی فوت 
و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 4.۹۹۶.۹7تقدیم دادگاه نموده چنین اشعار 
داشته است که شادروان شهربانوی ثمری به شناسنامه ۱۸۳۳۱در تاریخ ۸7.۱0.۲۶در 

اقامتگاه دائمی خود در گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از 
۱- آمنه خاتون  جعفری سوادکوهی فرزند صادق و شهربانو به شماره شناسنامه ۹۶ متولد 
۱۳۳۶ صادره از بابل دختر متوفی  ۲- معصومه جعفری سوادکوهی فرزند جعفر و شهربانو 

به شماره شناسنامه ۵۳۶ متولد ۱۳۳۲ صادره از 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 چهارم شورای حل اختالف شهرستان بابل
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افزایش تولید و سودآوری زنجیره 
ایزوسیانات ایران

مدیرعامل پتروشیمی کارون با تشریح مزیت های 
احداث واحد جدید تولید خوراک Coاز کاهش 
توقف تولید، افزایش تولید مطابق با ظرفیت اسمی 
و سودآوری این زنجیره تولید ایزوسیانات ها خبر 
داد و گفت: این پروژه ۳0 ماهه احداث خواهد 

شد.
به گزارش زمان به نقل از انجمن صنفی کارفرمائی 
صنعت پتروشیمی، »علیرضا صدیقی زاده« با بیان 
اینکه پتروشیمی کارون تولیدکننده دو محصول 
از  یکی  که  بوده    MDI TDIو  استراتژیک 
Co خوراک های اصلی آن گاز منواکسید کربن

است، گفت: تأمین کننده اصلی خوراک Coدر 
سالهای اخیر پتروشیمی فن آوران بوده و تمامی 
پتروشیمی  به  تالش خود را در تزریق خوراک 
شرکت  مدیرعامل  است.  برده  کار  به  کارون، 
پتروشیمی کارون با اعالم اینکه از بدو تاسیس 
تا کنون پتروشیمی فن آوران به طور میانگین ۶0 
تامین  را  کارون  Coپتروشیمی  نیاز  از  درصد 
کرده است، تصریح کرد: این کمبود خوراک ما 
را بر آن داشت که درکنار میزان خوراک تولیدی 
از سوی پتروشیمی فن آوران، واحد تولید هایکو 
احداث کنیم. این مقام مسئول با بیان اینکه هدف 
تولید حداکثری  هایکو  واحد جدید  از ساخت 
و دستیابی به ظرفیت اسمی تولید در پتروشیمی 
کارون است، اظهار داشت: پیش بینی می شود با 
زمان  در مدت  این طرح  از  بهره برداری  و  اجرا 
۳0 ماهه، پتروشیمی کارون بتواند به نهایت تولید 
TDI محصوالت استراتژیک و با ارزشی همچون

از  یکی  اینکه  یادآوری  با  وی  MDIبرسد.  و 
مهمترین اهداف پتروشیمی کارون در بلندمدت، 
همکاری و استفاده از تمامی ظرفیت و محصول 
تولیدی پتروشیمی فن آوران به عنوان یار همیشگی 
پتروشیمی کارون در تامین خوراک COمنواکسید 
کربن است، در خصوص ویژگی زیست محیطی 
CO واحد تأثیر  داد:  توضیح  هم  هایکو  واحد 

هایکو در بحث HSEو مسائل زیست محیطی 
است، بیان کرد: با بهره برداری واحد هایکو میزان 
توقف خطوط تولیدی پتروشیمی کارون به حداقل 
کاهش یافته و این امر موجب کاهش مخاطرات در 
عدم پایداری تولید و آسیب رسیدن به کاتالیست ها 
و دیگر عوامل مربوطه شده و در نهایت مشکالت  
رسیدن به ظرفیت اسمی کارخانه برطرف خواهد 
پایان  در  کارون  پتروشیمی  مدیرعامل  شد. 
خاطرنشان کرد:ایجاد واحد هایکو موجب افزایش 
تولید و کاهش هزینه های جذب نشده خواهد شد 
کاتالیست و  بهینه شدن مصارف  با  و درنهایت 
دیگر مواد، هزینه تمام شده تولید پتروشیمی کارون 
کاهش یافته و سوددهی این شرکت پتروشیمی 
افزایش می یابد. در همین حال، »حسین رفیع زاده« 
مدیر پروژه های سرمایه ای پتروشیمی کارون اخیرا 
از آغاز ساخت واحد استراتژیک هایکو به منظور 
تولید گاز منواکسید کربن و هیدروژن در راستای 
تامین خوراک پایدار پتروشیمی کارون خبر داده 
از مردادماه سال ۱۳۹7  این پروژه  است. قرارداد 
وارد فاز اجرایی شد و هم اکنون طراحی پایه آن  
در مرحله پایانی بوده و متعاقبا طراحی تفصیلی و 

خرید تجهیزات اصلی پروژه آغاز خواهد شد.

خبر

۵ درصد ظرفیت نیروگاهی مستعد بازنشستگی

مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر تولید برق وزارت نیرو گفت: حدود پنج 
درصد از ظرفیت نیروگاهی مستعد بازنشستگی است. 

به گزارش زمان به نقل از وزارت نیرو، محمدعلی فرحناکیان، در خصوص 
بازنشستگی نیروگاه های فرسوده کشور، گفت: به هر حال در کشور ما 
نیروگاه های وجود دارند که دارای تکنولوژی های قدیمی هستند و بیش 
از ۳00 هزار ساعت تاکنون فعالیت کاری داشته اند و همچنان نیز مشغول 
به کار هستند که به دلیل افزایش رشد مصرف سالیانه برق نتوانسته ایم 
براساس برنامه در نظر گرفته آن ها را بازنشسته کنیم و همچنان از این 
واحدها استفاده می کنیم که این امر باعث شده است تا متوسط راندمان 
تولید برق ما مقداری کاهش پیدا کند. البته در شرایط فعلی جدید کشور با 

راندمان های خوبی در حال ساخت است.
وی تاکید کرد: واحدهای فرسوده عالوه بر اینکه راندمان آن ها نسبت 
به سوخت مصرفی کم است، سرپا نگه داشتن آن ها نیز هزینه زیادی در 
بردارد. بنابراین در شرایط عادی اقتصادی باید این واحدها را بازنشسته 
کنیم. منتها به واسطه رشد شدید مصرفی که طی چند دهه اخیر در کشور 
رخ داده است و ما به طور متوسط در طی سه دهه اخیر به طور متوسط 
بیش از ۵.۵ درصد چه در حداکثر ظرفیت تولید مورد نیاز و چه در بخش 
انرژی رشد داشته ایم، بنابراین نتوانسته ایم آنگونه که می خواهیم بتوانیم 

نیروگاه های فرسوده را بازنشسته کنیم.
مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر تولید برق وزارت نیرو با تاکید بر اینکه 
حدود پنج درصد از ظرفیت نیروگاهی مستعد بازنشستگی هستند، گفت: 
تاکنون تعداد محدودی از واحدها بازنشسته شده اند و مابقی آن ها نیز برنامه 
بازنشستگی دارند که به محض اینکه بتوانیم ظرفیت های جدید کافی در 

شبکه برق ایجاد کنیم آن ها را بازنشسته خواهیم کرد.

نصب سامانه یکپارچه سازی سیستم های 
مانیتورینگ مخابراتی در منطقه فارس

با توجه به اقتصاد مقاومتی و تکیه بر توان داخلی شرکت، سامانه یکپارچه 
سازی سیستم های مانیتورینگ مخابراتی در منطقه فارس نصب و راه 
اندازی شد. به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی شرکت خطوط لوله 
و مخابرات نفت منطقه فارس، مهندس علی مرد خشنود تکنسین مخابرات 
منطقه با اعالم این خبر گفت: با انجام این نوآوری چندین سیستم جداگانه 
سوپروایزری مخابراتی در یک سیستم واحد مجتمع شد که در کاهش 
مصرف انرژی و استفاده از قطعات سخت افزاری تا حد بسیار زیادی 

صرفه جویی شد.
وی افزود: در این روش عالوه بر بهینه سازی مصرف انرژی، پایداری 
سیستم نیز افزایش یافته و همچنین کاربردی سیستم نیز بسیار ساده تر 
شده است. وی ادامه داد: سیستم های مانیتورینگ مخابراتی در یک مکان 
به صورت تصویري نمای کلی از صحت و سالمت عملکرد سیستم های 

مخابراتی را به نمایش می گذارد.
مرد خشنود در پایان گفت: نصب و راه اندازی این سامانه که در سال ۹۶ 
طرح برگزیده اعالم شد، در سال جاری طی ۶ ماه برای اولین بار در این 

منطقه پیاده سازی شد.

کوتاه از انرژی

بیژن زنگنه بخش نفت، گاز و پتروشیمی را 
خط مقدم جبهه نبرد با دشمن خواند و برای 
گذر از شرایط تحریم، بر امیدآفرینی، ایثار و 
فداکاری، پرهیز از اسراف، مبارزه با فساد، 
فشار  کاهش  برای  دولت  تالش حداکثری 
معاش بر مردم و صبر و پایداری تاکید کرد.
نشست  نوزدهمین  در  دیروز  نفت،  وزیر 
بسیج  پایگاه های  فرماندهان  تخصصی 
بسیج  تشکیل  سالروز  نفت،  وزارت 

به  درود  با  و  گفت  تبریک  را  آذر(  )پنجم 
جنگ  شهدای  اسالم،  شهدای  پاک  روان 
به ویژه  و  نفت  صنعت  شهدای  تحمیلی، 
شهید تندگویان و آرزوی شفا و صبر برای 
ویژه  شرایط  به  تحمیلی،  جنگ  جانبازان 
امروز  و گفت:  کرد  اشاره  بر کشور  حاکم 
به معنای واقعی در یک جنگ سرد به سر 

می بریم.
زنگنه با بیان این که امروز، بخش نفت، گاز 

و پتروشیمی در خط مقدم جنگ سرد است، 
ادامه داد: در جنگ هر روز شهید و مجروح 
روحیه  و  احساسات  و  عواطف  می آید؛ 
وطن خواهی و دینداری تحریک می شود، اما 
در جنگ سرد اینطور نیست. صدای شلیک 
و بمبی نمی آید، اما بدتر از آن به کشور فشار 

وارد می کنند.
زنگنه از شرایط فعلی به عنوان سنگین ترین 
و  برد  نام  ایران  علیه  اقتصادی  محاصره 
افزود: امروز جمعی از همکاران شما بدون 
سروصدا تمام تالش خود را به کار بسته اند 
تا تولید و صادرات نفت، گاز، فرآورده های 
نفتی و محصوالت پتروشیمی را زنده نگه 
کنیم،  کار  سروصدا  بدون  هم  باید  دارند. 
زیرا بارها گفته ام هر اطالعاتی در این زمینه 
بدهیم به دشمن کمک کرده ایم و آنها متوجه 
می شوند که چه در سر داریم؛ همانگونه که 
فرمانده ای در جنگ، زمان و مسیر و  هیچ 
ساعت حمله را اعالم نمی کرد. وزیر نفت 
اولویت دار دولت  به رویکردهای  ادامه،  در 
در شرایط فعلی اشاره کرد و گفت: زمانی 
که صادرات کم می شود، درآمد هم کاهش 
آن، عرضه کاال محدود  دنبال  به  می یابد و 

می شود. بنابراین رویکرد مهم دولت، تامین 
نیازهای اصلی مردم در حوزه های مربوط به 
خورد و خوراک و دارو و تجهیزات پزشکی 
است؛ همچنین مواد مورد نیاز کارخانه های 
اصلی باید تامین شود تا این کارخانه ها به 

فعالیت شان ادامه دهند.
زنگنه تاکید کرد: فراموش نکنیم که جنگ 
جنگ  دارد؛  زخمی  و  کشته  جنگ  است. 
و صبر  داشت  تحمل  باید  دارد؛  مشکالت 
دیگری،  زمان  هر  از  بیش  االن  کرد.  پیشه 
همکارانم را به شکیبایی توصیه می کنم. باید 
مقاومت  پایداری و  به صبر و  نیز  را  مردم 
فساد  موضوع  به  نفت  وزیر  کنیم.  توصیه 
هم اشاره کرد و گفت: همانطور که قبال هم 
بارها تاکید کرده ام، در مقابل فساد که همانند 
است،  جامعه  بدنه  برای  موریانه  و  خوره 
نباید کوتاه آمد؛ حال این فساد از جانب هر 
که می خواهد باشد. نمی گویم اگر از فسادی 
خبردار شدید به من بگویید؛ می گویم آن را 
فریاد بزنید. باید با فاسد برخورد کرد و این 
حساسیت در شرایط فعلی که مردم گرفتار 
باید  دوچندان  هستند،  زندگی  حداقل های 

باشد.

وزیر نفت بیان کرد: ایران در سنگین ترین محاصره اقتصادی 

 فساد را نگویید، فریاد بزنید

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  تهمینه حاجی حسنلو دارای شناسنامه شماره   ۲۸۲  بشرح دادخواست به کالسه  
۹7۱۶۵۶/ش۳   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده 
که شادروان ابراهیم حاجی حسنلو بشناسنامه۲77۵ در تاریخ ۹۶/۱0/۲ اقامتگاه دائمی 
خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-    علیرضا حاجی حسنلو 
فرزند  ابراهیم    –ش ش ۱۱۶۸ خوی –پسر متوفی/۲-   علی اصغر حاجی حسنلو 
فرزند  ابراهیم      -ش  ش   ۸4۲    خوی-پسر متوفی/۳-  مهری حاجی حسنلو 
فرزند ابراهیم    -ش  ش  ۶۳0 –خوی-دختر متوفی/4-  تهمینه  حاجی حسنلو فرزند 
ابراهیم       - ش ش   ۲۸۲  -خوی-دختر متوفی/۵-  مریم حاجی حسنلو فرزند 
ابراهیم    -  ش ش  ۳۶۳۶۳خوی- دختر متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در 
خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

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

آگهی ابالغ اجرائیه
 ماده ۱۸ –آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا مصوب تیرماه ۱۳۵۵ )اصالحی 

مورخه ۸7/۶/۱۱(
بدینوسیله به خانم طلعت  امین نام پدرمحمدعلی به کدملی۲۸0۲۳7۵۹۶۲ به ش.ش  ۸۶ 
به نشانی خوی –خیابان شیخ نوایی –جنب برج اورین )آدرس متن سند( و خوی –

شیخ نوایی اول خیابان شهید مختار پور انتهای بن بست ضلع شرقی برج اورین )آدرس 
اظهاری(  ابالغ میشود که : بانک توسعه تعاون  برای وصول  مبلغ -/۵/400/۱۳۲/4۳۵ 
ریال  بموجب مستند  پرونده اجرائی ۹700۳۶۶  که ازطریق اجرای ثبت خوی اجرائیه 
صادر نموده  چون طبق گزارش مامور ابالغ  اداره پست ادرس شما بشرح فوق  شناخته 
نشده و بستانکار هم نتوانسته شمارا برای ابالغ اجرائیه معرفی نماید لذا  طبق در خواست 
– ماده ۱۸  باستناد  بستانکار و  وارده بشماره ۱۳۹70۵0۱۳44700۶۳۱۱- ۱۳۹7/7/۱۹  

آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا مصوب تیرماه ۱۳۵۵ )اصالحی مورخه 
۸7/۶/۱۱(  مفاد اجرائیه یک مرتبه در جراید کثیراالنتشار اگهی میشود و ۱0 روز پس 
از انتشار اگهی عملیات اجرائی پایان خواهد یافت  وچنانچه  پس از ده روز نسبت به 
پرداخت بدهی خود اقدام ننمائید عملیات اجرائی پیگیری خواهد شد وجز این اگهی اگهی 

رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک خوی-پرویز سلیمانپوردیگری منتشر نخواهد شد

آگهی ابالغ 
دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به     : اله رضا یار لو  ساکن ... که فعال مجهول المکان میباشد  اخطار  میشود وقت رسیدگی   
دادخواستی بخواسته  مطالبه وجه به استناد دادخواست و ضمائم به  شورای حل اختالف  
تنکابن که به کالسه ۹7/۵۳۳شعبه  ششم ثبت و وقت دادرسی بروز دو شنبه   مورخ 
۱7/۱0/۹7ساعت ۹ صبح تعیین گردید. .اینک بدرخواست  خواهان محمد رسول رمضانزاده 
با وکالت فیض اله صارم و دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی 
با انتشار یک نوبت آگهی  ابالغ سراسری محلی در یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ 
میشود. ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم 
بدفتر این دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید. در صورت 
عدم حضور دادگاه غیاباً رسیدگی خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم باشد 

فقط یک نوبت در روزنامه، مدت آن ده روز خواهد بود. 
مدیر  دفتر شعبه  ششم  شورای حل اختالف تنکابن

فقدان سند
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱۳ ماده  و 
مورخ     ۱۳۹7۶0۳0۱0۵۹000۹۱0/۹4/۳۶۸ شماره  برابررای  رسمی  سند  فاقد 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات   ۱۳۹7/0۵/۱7
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی اسالمشهر تصرفات مالکانه بال 
معارض متقاضی آقای  علی حیدری ایمانی  فرزند علی اکبر  شماره شناسنامه ۳۸۱   
صادره از بیجار به شماره ملی ۳7۸۱۱۶7۹0۹  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت ۱0۸/4۱   متر مربع به  پالک ۲۳۶4۵     فرعی از 4۶  
اصلی مفروز و مجزی شده  در قسمتی از پالک ۲4   فرعی از اصلی مذکور واقع 
در قریه  موسی آباد بخش ۱۲ تهران خریداری از مالکیت رسمی هوشنگ پنجی  
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی میشود، در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهرتسلیم نموده و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی 
تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است 
انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم گواهی تقدیم  در صورت 

دادخواست طبق مقررات سند مالکیت متقاضی صادر خواهد شد. م/الف ۲0۵۵
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹7/0۹/۱4تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹7/0۹/۲۹

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  اسالمشهر سید محسن سادات حسینی

آگهی فقدان سند مالکیت
 المثنی دوم  ) موضوع ماده ۱۲0(

آقای محسن کرمی فرزند مختار به شناسنامه شماره 4۸4۲۹ صادره از تهران نماینده 
مالک شرکت تعاونی مسکن کارکنان ادارات اسالمشهر به شماره ثبت ۹4۱۸۳  طبق 
معرفی نامه شماره ۹۶۱۳00/۱۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/7 با تسلیم یک برگ استشهادیه و 
درخواستی به شماره وارده ۲۵۸۲۹   مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶  اعالم داشته سند مالکیت 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی پالک ثبتی ۸۳0۵ فرعی از 4۶  اصلی قطعه 
۱۲0 مفروز و مجزی شده از ۳۵ فرعی  از اصلی مذکور  واقع در بخش ۱۲ تهران 
شهرستان اسالمشهر که سند مالکیت آن ذیل ثبت ۸۳۳۳    صفحه ۳۸۱  دفتر 47  
بنام شرکت تعاونی مسکن کارکنان ادارات اسالمشهر به شماره ثبت ۹4۱۸۳ ثبت و 
سند  چاپی ۲۵۸7۸۹    صادر و تسلیم شده است و  در رهن نمی باشد  و حسب 
االظهار بعلت نقل و انتقال مفقود گردیده لذا تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را 
نموده است در همین راستا وفق مقررات ماده ۱۲0 آئین نامه اصالحی قانون ثبت 
مصوب ۱۳۸0/۱۱/۸ مراتب در یک نوبت آگهی می گردد  تا چنانچه کسی مدعی 
حقی برای خود بوده یا اعتراضی داشته باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف  مدت 
۱0 روز به این اداره مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله اعتراض 
خود را تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر 
قانونی و یا عدم ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله  سند المثنی  پالک مذکور 

طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم  خواهد شد.م/الف ۲0۵۶
رییس اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر  سید محسن سادات حسینی 

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای عزیز مراد سوری فرزند 

خواهان شرکت لیزینگ صنعت و معدن دادخواستی به طرفیت خوانده آقایان عزیز مراد 
سوری و کامران حاتمی سوری به خواسته مطالبه وجه چک مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کالسه ۹۶0۹۹۸۶۶۱0۵00۱4۱ شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی 
دادگستری شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹7/۱0/۱۵ ساعت 0۹:00 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 7۳ قانون آیین دادرسی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی دادگاه حاضر گردد. 
منشی دادگاه حقوقی شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –علیرضا تقی پور . 

آگهی مناقصه عمومی

شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان در نظر دارد نسبت به انجام فعالیتهای پیمانکاری ذیل 
از طریق برگزاری مناقصه  عمومی اقدام  نماید:

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه فقط به سه صورت ضمانت بانکی –کسر از مطالبات یا واریز وجه نقد مورد قبول می باشد
لذا کلیه پیمانکاران می توانند دو روز پس از تاریخ درج آگهي نوبت دوم در روزنامه به مدت پنج روز جهت خرید اسناد مناقصه با در دست 
داشتن قبض واریز مبلغ پانصد هزار )500.000( ریال به حساب سپهر شماره )0102164357002( نزد بانک صادرات شعبه گلشهر بندرعباس، 
به آدرس ذیل و یا شبکه اطالع رسانی معامالت شرکت توانیر به آدرس www.tavanir.org.ir مراجعه نمایند.و تصویر فیش واریزی خرید 

اسناد خود را در مدت زمان تعیین شده در خصوص خرید اسناد به کارشناس مناقصه تحویل یا فکس نمایند.
-آدرس دستگاه مناقصه گزار: بندرعباس – بلوار جمهوری اسالمی – جنب شهرک مسکونی زیتون )نیروگاه قدیم( شرکت توزیع نیروی برق 

هرمزگان تلفن: 33512344-076، فاکس: 076-33512336
-به پیشنهادهاي فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتي که بعد از انقضا ء مدت مقرر در آگهی واصل مي شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد 

شد. -هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
راهنمای دانلود اسناد از سایت:

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان نوبت اول 97/9/13 نوبت دوم 97/9/14

شرکت توزیع نیروی برق 
استان هرمزگان

 نوبت اول

در  مجلس  انرژی  کمیسیون  سخنگوی 
تا  بنزین  قیمت  افزایش  ادعای  به  واکنش 
لیتری پنج هزار تومان گفت: تاکید مجلس 
بر احیای کارت سوخت بوده و تاکنون بحثی 
درباره افزایش قیمت بنزین و یا سهمیه بندی 

مطرح نشده است.
همزمان  ایرنا،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
احیای  برای  شده  انجام  ریزی  برنامه  با 
مالکان  از  نام  ثبت  آغاز  و  کارت سوخت 
خودروهایی که فاقد کارت سوخت هستند، 
بازار شایعات و ادعاها درباره افزایش قیمت 

سوخت نیز مطرح شده است.
با وجود اینکه دولت اعالم کرده است امسال 
افزایش قیمت سوخت انجام نمی شود و 
بنزین  قیمت  تغییر  بندی و  درباره سهمیه 
روزهای  در  است،  نشده  گرفته  تصمیمی 
اخیر ادعاهایی درباره چند نرخی شدن بنزین 

مطرح شده است.
به تازگی نیز یکی از نمایندگان مجلس از 
سه نرخی شدن بنزین و افزایش قیمت بنزین 
غیرسهمیه ای تا لیتری پنج هزار تومان خبر 

داده است
اسداهلل قره خانی سخنگوی کمیسیون انرژی 
مجلس درباره این ادعا گفت: تاکنون فقط 
و  مصرف  مدیریت  به  مربوط  پیشنهادات 

سهمیه بندی مطرح شده، اما هیچ تصمیمی 
برای افزایش قیمت بنزین و یا سهمیه بندی 

اتخاد نشده است.
وی با اعالم اینکه در جلسات تشکیل شده 
در کمیسیون های مجلس و یا دولت، هیچ 
مصوبه ای در این باره نبوده است، یادآور 
شد: پیشنهادات و نظرات مختلفی که مطرح 
می شود، هیچ کدام جنبه قطعی ندارد و تنها 

گمانه زنی است.
قره خانی اضافه کرد: مجلس تنها خواستار 
قاچاق  با  مقابله  برای  سازوکاری  اتخاذ 
سوخت و مدیریت مصرف است، اما درباره 
اینکه از چه ابزار و شیوه هایی برای تحقق 
تصمیمی  هنوز  شود،  استفاده  اهداف  این 

گرفته نشده است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره 
کارت  گفت:  سوخت،  کارت  احیای  به 
سوخت به تنهایی نمی تواند نقش موثری در 
مدیریت مصرف سوخت داشته باشد، اما می 
تواند برای پایش اطالعات و رصد وضعیت 

قاچاق استفاده شود.
قره خانی ادامه داد: از طریق کارت سوخت 
مشخص خواهد شد که قاچاق سوخت از 
چه منابعی و مراکزی در حال انجام است 

و به اصالح سیاست ها کمک خواهد کرد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تصریح 
کرد: برای مدیریت مصرف بهینه و کاهش 
مصرف باید از ابزار سهمیه بندی و قیمت 
به  سوخت  کارت  و  کرد  استفاده  گذاری 

تنهایی کافی نیست.
کارت  از  استفاده  گزارش،  این  اساس  بر 
سوخت قرار است بزودی اجباری شود؛ بر 
این اساس، مالکان خودروهای فاقد کارت 
آذر  تا ۲4  زمانبندی  طبق جدول  سوخت 

مهلت دارند تا نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
اکنون هر لیتر بنزین معمولی به صورت تک 

نرخی یک هزار تومان به فروش می رسد.
در ماه های اخیر به علت افزایش نرخ دالر، 
و  ایران  در  سوخت  انواع  قیمت  اختالف 
کشورهای همسایه به شدت افزایش یافته 
که این موضوع باعث رونق دوباره قاچاق 
شده است و همین امر دولت را بر آن داشته 
استفاده از کارت های سوخت را بار دیگر 
کارت  فاقد  خودروهای  کند.مالکان  احیا 
سوخت طبق جدول زمانبندی تا بیست و 
چهارم آذر مهلت دارند از طریق دفترهای 
پلیس+۱0، سامانه اینترنتی، نرم افزار خدمات 
دولت همراه و وارد کردن کد دستوری 4#* 
در گوشی تلفن همراه به طور رایگان نسبت 

به ثبت نام اقدام کنند.

نماینده سابق ایران در اوپک گفت: اوپک باید تا 
یک میلیون بشکه تولید نفت خود را کاهش دهد 
که در این صورت قیمت هر بشکه نفت در سال 
آینده ۵۵ تا ۶0 دالر خواهد بود. به گزارش زمان 
به نقل از تسنیم، محمد علی خطیبی ضمن اشاره 
به اینکه با اعالم نتیجه نهایی اجالس آتی اوپک 
آسان تر می توان قیمت هر بشکه نفت در بازارهای 
جهانی را پیش بینی کرد، افزود: در صورتی که اوپک 
برای سال آینده تولید خود را کاهش دهد قیمت 
هر بشکه نفت ۵۵ تا ۶0 دالر خواهد بود. وی با 
اشاره به اینکه اگر تولید نفت اوپک برای سال آینده 
کاهش نیابد قیمت هر بشکه نفت پایین تر خواهد 
بود، اظهارداشت: کشورهای غیر اوپک سال آینده دو 
میلیون و ۲00 هزار بشکه تولید نفت خود را افزایش 
خواهند داد. این کارشناس مسائل نفتی ادامه داد: 
برای مقابله با سونامی عرضه نفت و تعادل بخشی 
در عرضه و تقاضا اوپک و برخی از کشورهای غیر 
اوپک باید تولید خود را کاهش دهند تا قیمت ۶0 
دالر برای هر بشکه نفت تحقق یابد. وی در پایان 
با اعالم این مطلب که طبق پیش بینی ها سال آینده 
میالدی تقاضا برای خرید نفت یک میلیون و ۳۳ 
هزار بشکه افزایش می یابد گفت: در این راستا برای 
مقابله با عرضه مازاد نفت از سوی غیر اوپکی ها در 
بازارهای جهانی اوپک با کاهش یک میلیون بشکه 

می تواند بازار را متعادل کند.

لزوم کاهش ۱ میلیون 
بشکه ای تولید نفت اوپک 

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس:

افزایش قیمت بزنین به لیرتی 5 هزار تومان صحت ندارد
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واگذاری؛ دور شدن از تصدی گری
 یا برگشت به دولت

* مهدی کرباسیان 
باور عمومی همه ارگان های حکومتی و اجماع بر جدا شدن از تصدی گری دولت 
است نه آن که فقط اموال از دولت به خصولتی ها برود که حداقل نظارتی نیز بر 
آن نباشد، در آن صورت نمی توان ادعا کرد که سیاست های دولت کامالً رعایت 
می شود، رقیب  و مانعی جدی نیز برای رشد بخش خصوصی تراشیده نمی شود.

چند روزی است خبر اعتصاب کارگران و کارکنان شرکت نیشکر هفت تپه مبنی 
بر عدم پرداخت حقوق چند ماهه  و تقاضای لغو واگذاری به بخش خصوصی 
و در نهایت بازگشت مالکیت به دولت در رسانه ها شنیده می شود.از این دست 
اتفاقات و خبرها کم و بیش هرچند یکبار اتفاق می افتد. نکته حائز اهمیت اجرای 
صحیح اصل 44 و جدا شدن دولت از مالکیت و تصدی گری است و حتما می 
تواند اقتصاد کشور را بهبود بخشد و نیز توسعه وسیعتر و سریعتر را محقق کند 
اما اجرای ناصحیح و عدم پذیرش این امر از سوی جامعه موجب می شود که 
این روند، حمایت مردمی را از دست دهد و اجرای آن دچار وقفه یا کندی شود. 
در حالی که در زمان کنونی به دلیل محدودیت های جدی بودجه دولت و نیاز به 
تولید، اشتغال و توسعه، باید نقش وسیع تری برای بخش خصوصی واقعی دیده 
شود.نکته حیاتی، باور عمومی همه ارگان های حکومتی و اجماع بر جدا شدن 
از تصدی گری دولت است نه آنکه فقط اموال از دولت به خصولتی ها برود که 
حداقل نظارتی نیز بر آن نباشد؛ در آن صورت نمی توان ادعا کرد که سیاست 
های دولت کامال رعایت می شود، رقیب  و مانعی جدی نیز برای رشد بخش 
خصوصی تراشیده نمی شود.باید این مورد را هم بپذیریم که دولت ها نیز خوب 
عمل نکرده اند و بعضی از واگذاری ها به درستی انجام نشده یا به دلیل عدم 
واگذاری به اهل آن یا با هدف واگذاری به باالترین قیمت،  پس از گذشت چند 
ماه شرکت در ورطه بحران افتاده است. این امر دالیلی همچون نداشتن نقدینگی، 
انتقال ندادن وجوه خریدار به شرکت یا انتظار استفاده از منابع شرکت برای حل 
مسایل موجود دارد. همزمان با این چالش ها، حل نشدن مشکالت ریشه ای 
شرکت اعم از بدهی بانکی، موضوعات مرتبط با  تامین اجتماعی، امور مالیاتی و 
بعضا تعهدات معوق، موجب می شود از چند ماه نخست، شرکت به ورطه بحران 
و یا اینکه آن مجموعه با بدهی و مشکالت بیشتر به دولت بازگردد. این پدیده 
نارضایتی را در کارکنان تشدید و خود مانع روانی برای خصوصی سازی های 
بعدی می شود. این مسائل سبب می شود خصوصی سازی، حمایت جامعه و 
نخبگان را در پی نداشته باشد و تنها در قالب  سخنرانی مطرح شود.از سوی دیگر 
وزارت امور اقتصادی  و دارایی )سازمان خصوصی سازی( و هیات واگذاری با 
توجه به تکلیف قانونی و نیز اجرای سیاست های اصل 44 )مربوط به مصوبه ۳۱ 
تیر ماه ۱۳۸7( اختیار مدل هایی از واگذاری را دارند اما تنها بر جنبه هایی از آن 
تاکید می کنند. به عنوان مثال اساسا با مدل واگذاری به صورت مزایده اجماعی 
وجود ندارد که مهمترین دلیل آن جلوگیری از اصطکاک با واحدهای نظارتی و 
حضور در دادسراها و همچنین مواجه نشدن با پرسش نمایندگان مجلس است. 
از همین رو در مسیر واگذاری و نیز تحقق اهداف درآمدی آن، راحت ترین مسیر 
انتخاب می شود که در چنین مواقعی، به فروش واحد مربوطه اصرار ورزیده می 
شود.در این صورت با اغماض جدی بر اهلیت یک متقاضی، واگذاری انجام 
می شود که این عمل، آغازی برای گرفتاری ها و چالش های بعد از آن است. 
حال آنکه این نوع پدیده ها اکثرا در واحدهای بزرگ اتفاق می افتد که در چنین 
مواقعی گفته می شود بخش خصوصی توانمند به اندازه نیازهای کشور نیست و 
یا در این موارد ورود پیدا نمی کند.پیشنهاد اول این است که تیمی عارضه یابی 
را برعهده گیرد و راهکارهای مناسب برای اصالح قانون به ویژه روش های اجرا 
ارایه دهد. مهمترین موضوع از نظر اینجانب -که سالها تجربه شیرین و تلخ این 
روند را دارد- این است که باید »تفکر درآمد زایی از خصوصی سازی« به »حفظ 
و توسعه شرکت و اشتغال« تبدیل شود تا بتوان مسیر خصوصی سازی را به 
راحتی طی کرد.در حال حاضر با توجه به مشکالت جدی نقدینگی راهکاری 
که در قانون پیش بینی شده  واگذاری مدیریت )اجاره؛ پیمانکاری عمومی؛ پیمان 
مدیریت( است که به صراحت در قانون آمده و تیم های مدیریتی با توجه به 
تجارب خود، مشکالت را یک به یک رفع می کنند  سپس با برنامه ای مدون، 
شرکت را توسعه می دهند این در حالی است که واگذاری به روش مزایده، 
تبعات منفی فعلی را به دنبال خواهد داشت.سازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایع معدنی ایران در ۵ سال گذشته بر اساس ظرفیت قانون با روش های 
مختلف اکتشاف، استخراج و بهره برداری اداره واحد ها را به بخش خصوصی 
واگذار  و خوشبختانه همگی نتایج خوبی داشته است. برخی از این اقدامات 
شامل عملیات اکتشاف ۲70000 کیلومتر مربع است که باتوجه وسعت عملیات 
آن رکورد تاریخی محسوب می شود. بدین ترتیب با سرمایه گذاری دولتی 
ریسک اکتشاف کاهش جدی یافت.  پس از آن که 400 محدوده امید بخش 
شناسایی شد واگذاری برای ادامه اکتشاف و استخراج  و بهره برداری به بخش 
خصوصی آغاز شد و این روند ادامه خواهد داشت.همچنین واگذاری طرح های 
نیمه تمام راکد به صورتی که نرخ کارشناسی روز آن به عنوان آورده سازمان 
محسوب شود و بخش خصوصی نیز مابقی سرمایه گذاری را برعهده گیرد، 
موجب تکمیل پروژه  بهره برداری می رسد.نکته اساسی راه اندازی طرح ها، 
اشتغال  و رسیدن به درآمد زایی است. این نوع سیاستگذاری سبب راه اندازی 
آهن اسفنجی فوالد سبزوار و فوالد سپیددشت و نیز گندله سازی ۵ میلیون تنی 
سنگان شده است. مدل دیگر واگذاری معدن، »سرمایه گذاری و بهره برداری 
طی مدت معین و پرداخت مبلغی از در آمد به سازمان« است که نتایج ارزنده ای 
در پی داشت. معدن زغال سنگ خمرود، معادن 4،۵،۶ گل گهر و نیز مهم ترین 
آن معدن روی مهدی آباد است که جزو بزرگ ترین معادن روی جهان به شمار 
می آید با همین روش، واگذار شد. در این میان معادنی که برخی از آن ها بیش 
از ۲0 سال در وضعیت سکون قرار داشتند به چرخه تولید رسیده یا در آینده 
نزدیک می رسد.مدل دیگر واگذاری بهره برداری از کارخانه کرمیت ُجَغتای و 
کک سازی زرند است که پیشتر زیان ده بودند اما در حال حاضر فعال هستند و 
بهره برداری می شوند. باید بر این امر تاکید ورزید که از گذر این نوع واگذاری 
ها،  اشتغال وسیعی ایجاد شده، کارگران زیادی در این مناطق محروم مشغول به 
کار شده اند و تولید این واحدها، نرخ تولید ناخالص داخلی را افزایش داده است.

همه کارت های بانک ملی ایران را یکی کنید!

مشتریان بانک مّلی ایران برای مدیریت حساب های بانکی متعدد خود، به کارت 
های متعدد نیازی ندارند. 

به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک مّلی ایران، در حال حاضر هر 
مشتری بانک مّلی ایران ممکن است چندین حساب قرض الحسنه، کوتاه مدت 
یا جاری در این بانک داشته باشد. حتی ممکن است این حساب ها در شعب 
مختلف افتتاح شده باشد. طبیعی است که مشتری پس از افتتاح این حساب ها، 
بتواند برای هر کدام یک کارت بانکی هم دریافت کند؛ اما نگهداری، حفظ رمز 
و مدیریت این کارت ها به صورت طبیعی سخت و زمان بر خواهد بود. بانک 
مّلی ایران این امکان را برای مشتریان خود فراهم کرده که چندین حساب بانکی 
را به یک کارت واحد متصل کنند. برای این کار کافی است مشتری به یکی از 
شعب بانک مراجعه کرده و درخواست خود را برای تجمیع حساب ها در کارت 
بانکی مدنظرش ارائه کند. با این روش، حساب اولیه افتتاح شده با کارت بانکی 
ارائه شده به صورت پیش فرض بر روی آن در نظر گرفته شده و سایر حساب 
ها، حساب ثانویه خواهند بود.  هنگام خرید کردن از این کارت با دستگاه های 
کارت خوان و یا درگاه های اینترنتی، موجودی حساب پیش فرض استفاده 
خواهد شد، اما در دستگاه های خودپرداز بانک ملی ایران امکان انتخاب حساب 

متصل به کارت توسط مشتری وجود خواهد داشت.

نگاه روز

حسن روحانی با افزایش قیمت 
خودرو مخالفت کرد

شورای  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
اسالمی گفت: بنا بر اعالم مسئوالن وزارت صنعت، 
رئیس جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالف است.

رمضانعلی  ازتسنیم،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
سبحانی فر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی گفت: تولید خودرو از ابتدای امسال 
با نوسانات نرخ ارز و تحریم ها کاهش شدیدی پیدا 
کرد، این کار موجب کاهش عرضه شد در حالی که 
تقاضا تغییری نکرد که موجب قیمت های نجومی 
در صنعت خودرو شد.او افزود: سازمان حمایت و 
وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار باید تکلیف قیمت 
خودرو را مشخص کنند.این عضو کمیسیون صنایع 
به لحاظ شرایط  معادن مجلس همچنین گفت:  و 
خاص کشور وظایف شورای رقابت به ستاد تنظیم 
واگذار شد لذا بایستی وزارت صمت ورود کند و 
تعیین تکلیف کند. رئیس جمهور به گفته مسئولین 
که  دارد  تأکید  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
قیمت ها تغییر نکند بنابراین با ثابت ماندن قیمت ها 
و شرایطی که برای خودروسازان حاکم شده، کاهش 
تولید قیمت حاشیه ای را به صورت نجومی افزایش 
داده است این در حالی است که قیمت کارخانه 
وظایف  واگذاری  درباره  است.او  نداشته  تغییری 
شورای رقابت به سازمان حمایت که آیا این تصمیم 
به صالح است یا خیر یادآور شد: سازمان حمایت 
در این باره ذی نفع نیست بلکه باید هم طرف تولید 
کننده و هم مصرف کننده را داشته باشد.سبحانی فر 
در ادامه گفت: خودرو در کشور ما با کیفیت فعلی 
گران نیز هست که هزینه های باالی آن از جیب 
مصرف کننده اخذ می شود.او اضافه کرد: در شرایط 
فعلی واردات خودرو کاهش یافته، قیمت حاشیه 
بازار افزایش یافته و سازمان حمایت و تنظیم بازار 
نیز در این باره ورود نمی کند بنابرین قطعه ساز نیز 
متضرر شده که درخواست ما این است که سازمان 
ورود  تعیین شده  شاخص های  اساس  بر  حمایت 
کند.سبحانی فر تصریح کرد: وقتی قیمت باالرفته و 
تولید کاهش یافته تعیین قیمت براساس ۵ درصد 
زیر قیمت بازار اشتباه است. اگر در جایی که افزایش 
قیمت واقعی است افزایش قیمت محاسبه شود حتی 
به قیمت خیلی پایین تر از حاشیه بازار خواهیم رسید.

او گفت: در جلساتی که داشتیم قرار بر این شد که 
شاخص های مواد اولیه مشخص شود و بر اساس 

قیمت تمام شده، قیمت خودرو تعیین شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: 
مجلس معتقد است رابطه منطقی بین عرضه و تقاضا 
باید باشد تا از افزایش قیمت ها در صنعت خودرو 
خارج شویم بنابراین شاخص ها باید بر اساس قیمت 

تمام شده باشد.

درخواست افزایش 30 درصدی 
قیمت الستیک

سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر از درخواست 
افزایش ۳0 درصدی  تولیدکنندگان الستیک مبنی بر 
قیمت تایرهای سبک و سنگین خبر داد و اعالم کرد: 
این درخواست به وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ارائه شده و منتظر اعالم نتیجه نهایی در این زمینه 

هستیم.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، مصطفی تنها با اشاره به 
افزایش قیمت تمام شده مواد اولیه برای تولیدکنندگان 
انواع الستیک اعم از تایرهای سنگین و سبک، اظهار 
کرد: افزایش قیمت تمام شده به دلیل باال بودن قیمت 
مواد اولیه و نهاده های تولید موجب شد درخواست 
افزایش قیمت ۳0 درصدی محصوالت تایری اعم از 
سبک و سنگین را همراه با مستندات الزم به سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کنیم.
با  سنگین  تایرهای  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وی 
نظارت ستاد تنظیم بازار توزیع می شود و تایرهای 
خریداران  سوی  از  الزم  مدارک  ارائه   با  هم  سبک 
توسط نمایندگی های فروش الستیک عرضه می شود.

وی با بیان این که درخواست افزایش قیمت الستیک 
در  و  گرفته  قرار  تایید  مورد  کارشناسی  مرحله  در 
انتظار اعالم نتیجه نهایی در سطح وزارت صنعت، 
معدن و تجارت است، اظهار کرد: درخواست خود 
را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
ارائه کردیم و پس از بررسی های الزم این درخواست 
شده  ارسال  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  به 
است و در انتظار اعالم نتیجه هستیم.تنها با اشاره به 
این که علی رغم تخصیص ارز 4۲00 تومانی به منظور 
اولیه  مواد  هستیم  مجبور  بعضا  الستیک،  واردات 
از ارز آزاد وارد کنیم،  با استفاده  نیاز خود را  مورد 
خاطرنشان کرد: در مواردی واردات با ارز تخصیص 
یافته، امکان پذیر نیست و تولیدکنندگان مجبور هستند 

مواد اولیه مورد نیاز خود را با ارز آزاد وارد کنند.
گفتنی است، مجوز افزایش قیمت ۹ درصدی انواع 
الستیک به صورت پلکانی از خردادماه سال جاری 
صادر شد، اما انواع الستیک خودروهای سنگین در 
الستیک  و  برابر  سه  از  بیش  قیمتی  با  بازار  سطح 
درصدی   ۶0 تا   ۵0 افزایشی  با  سبک  خودروهای 
در  که  می رسید  فروش  به  مصوب  نرخ  به  نسبت 
برهه ای شرایط بازار الستیک را دچار چالش کرد و 
با در نظر گرفتن تدابیر مختلفی از جمله امکان ثبت 
سفارش تایر با ارز 4۲00 تومانی و ابالغ کاهش تعرفه 
گمرکات،  به  سنگین  خودروهای  الستیک  واردات 

شاهد بهبود نسبی اوضاع بودیم. 

خبر

وزیر اقتصاد: بودجه ریزی مبتنی برعملکرد باید داشته باشیم

الزمه حکمرانی خوب »شفافیت« است

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم توران طرهانی فرزند کسعلی و محمد علی شهروز فرزند گالب و کوکب طرهانی فرزند کسعلی 
و قیمتی طرهانی فرزند کسعلی     خواهان آقای سپهدار کوشکی دادخواستی به طرفیت خواندگان به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹70۹۹۸۶۶۱0۸00۸۱۹   شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان  خرم آباد 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹7/۱0/۲۲ ساعت ۱۱:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خواندگان  و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –سعید ولی پور . 

آگهی ابالغ 
دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به     : علیرضا اصلی پور   ساکن ... که فعال مجهول المکان میباشد  اخطار  میشود وقت رسیدگی   دادخواستی بخواسته  مطالبه وجه به 
استناد دادخواست و ضمائم به  شورای حل اختالف  تنکابن که به کالسه ۹7/4۹۶شعبه  ششم ثبت و وقت دادرسی بروز یکشنبه   مورخ 
۱۶/۱0/۹7ساعت ۱0صبح تعیین گردید. .اینک بدرخواست  خواهان محمد حسن دادور  و دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده 7۳ قانون 
آیین دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت آگهی  ابالغ سراسری محلی در یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. ظرف یکماه از تاریخ 
انتشار آگهی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر این دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید. 
در صورت عدم حضور دادگاه غیاباً رسیدگی خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت در روزنامه، مدت 

مدیر  دفتر شعبه  ششم  شورای حل اختالف تنکابنآن ده روز خواهد بود. 

آگهی مفقودی
شناسنامه مالکیت)برگ سبز(وسندکمپانی)فاکتورفروش(

خودرو(خودروپژو40۵  مشخصات  و)کارت 
متالیک  مدادی  نوک  رنگ  معمولیGLXمدل۸۹به 
شماره  ایران۳4-4۸۱ص۲۱به  پالک  شماره  وبه 
NAAM0۱CA۳BR۵4۶4۶۲وشماره  شاسی
خلطه  زاده  سحررضایی  موتور۱۲4۸۹۲۵۵4۳۲بنام 

مفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط است.
شهرستان دزفول

مفقودی
کارت سبز کارخانه خودرو مزدا ۳۲۳ مدل ۱۳۸4 
 به رنگ نوک مدادی متالیک  به شماره پالک

موتور۶۸۸۸۲۳و  شماره   ،۳۸ ایران   ۶۸ ۸7۲م   
  NAG  ۸۳  MBTD۵0۸۱4شاسي شماره 
ملی  شماره  دارای  منجیری  کرد  محمد  بنام 
وازدرجه  است  گردیده  مفقود   ۲۲00040۶۲۸

اعتبارساقط می باشد.

وزیر اقتصاد گفت: »شفافیت«، الزمه حکمرانی 
نیازمند  آن،  ایجاد  برای  که  است  خوب 
استانداردهای  رعایت  و  مالی  گزارشگری 

حسابداری هستیم. 
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، فرهاد دژپسند 
دیروز در همایش روز حسابداری در وزارت 
اقتصاد با بیان اینکه دنیای حسابداری متفاوت از 
فضای کلی اقتصاد است، به ظرفیت باالی این 

حوزه در حکمرانی خوب اشاره و اظهار کرد: 
نمی توانیم از حکمرانی خوب سخن بگوییم اما 
از شفافیت سخن نگوییم. همچنین نمی توانیم 
از شفافیت سخن بگوییم اما از استانداردهای 
نگوییم.دژپسند حسابداری  حسابداری سخن 
را یکی از ستون های اصلی حکمرانی خوب 
بر  مبتنی  بودجه ریزی  گفت:  و  کرد  ارزیابی 
اقتصاد  وزارت  خواسته های  از  یکی  عملکرد 

ارکان  از  یکی  تعهدی  حسابداری  که  است 
تحقق این مساله است.او با اشاره به سازوکار 
کرد:  اظهار  مالیاتی  امور  سازمان  فعالیت های 
با کارفرمایی  زمانی که یک گروه حسابداری 
کار می کند معموال تالش می کند تا رضایت 
این  زمینه  امروز  اما  بیاورد.  دست  به  را  او 
انتقاد هم دیگر بسته شده است چرا که حاال 
سازمان امور مالیاتی یک قرارداد می بندد  و 

امور  از سازمان  نمایندگی  به  تنها  حسابداران 
مالیاتی کارهایشان را انجام می دهند.او با تاکید 
بر اینکه وزارت اقتصاد مگر در موارد خاص 
نباید درگیر حسابرسی شود اظهار کرد: اصل بر 
این است که حسابرسان باید مستقل عمل کنند. 
برای ایجاد ارتباط با حسابرسان باید بر اصول 
شفافیت تاکید شود تا بتوانیم از ناکارآمدی ها 

فاصله بگیریم.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت: احتماالً قیمت دالر در بودجه 
سال آینده حدود ۵۷00 تومان درنظر گرفته شود.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، بهروز نعمتی درباره تصویب کلیات الیحه بودجه سال 
آینده افزود: دولت بر اساس ماده 1۸2 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی تا 
پانزدهم آذر مهلت ارائه بودجه به مجلس را دارد و منتظر آن هستیم.وی ادامه داد: 
با توجه به سفر رئیس جموری به سمنان در روز چهارشنبه، احتمال دارد وی نتواند 
الیحه را در موعد مقرر به مجلس تقدیم کند اما هیئت رئیسه مجلس تصمیم گرفت 
اگر نظر دولت برای این باشد که پنجشنبه پانزدهم آذر، الیحه بودجه را به مجلس 
دهیم.نعمتی  تشکیل  روز  این  در  را  مجلس  علنی  جلسه  داریم  آمادگی  کند  ارائه 
گفت: بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، کمیسیون های تخصصی از زمان تقدیم 
الیحه بودجه، آن را بررسی می کنند و نمایندگان 10 روز فرصت دارند پیشنهادات 
خود را به این کمیسیون ها ارائه کنند و کمیسیون ها جمع بندی مطالب خود را 
به کمیسیون تلفیق ارجاع می کنند و در آن جا به کلیات بودجه در مدت یک ماه 
رسیدگی می شود.سخنگوی هئیت رئیسه مجلس شورای اسالمی افزود: بر اساس 
شنیده ها، دولت در الیحه بودجه سال آینده قیمت ۵4 دالر را برای هر بشکه نفت 
در نظر گرفته است و پیش بینی می شود روزانه یک میلیون و پانصد هزار بشکه 
نفت بفروشیم.نعمتی گفت: واگذاری طرح های عمرانی به بخش خصوصی هم در 
دستور کار دولت قرار دارد که برای کنترل نقدینگی و ایجاد اشتغال، خوب است.وی 

گفت: دولت خبرهای خوبی هم برای ایجاد اشتغال مولد دارد.

اوراق  تومان  میلیارد   4۵00 از  بیش  صدور  با  سرمایه  بازار  بورس:  سازمان  رئیس 
بهادار،   اقدام به تامین مالی شرکت ها کرده است.

ملی  نخستین  همایش  در  محمدی  شاپور  ازصداوسیما؛  نقل  به  زمان  گزارش  به 
بانکداری شرکتی با اشاره به اینکه بانک پایه بودن و یا قانون پایه بودن، دو موضوع 
مطرح در ادبیات  مالی دنیاست افزود: هر کدام از اینها که ارزانتر و بهتر تامین مالی 
بازار پول و  با اشاره به اهمیت  انجام دهد  باید به آن توجه بیشتری داشت.وی  را 
سرمایه در تامین مالی شرکتها گفت: هر کدام خدمات بهتری ارائه دهد در تامین 
مالی شرکتها می توانند در اولویت قرار بگیرد.رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار 
پذیرش شرکتهای جدید و شرکتهای عام را در بازار سرمایه سبب کمک به تامین 
مالی شرکتها دانست و ادامه داد: توسعه و پیشرفتهای انجام شده در زیرساختهای 
فناوری بخش مهم بازار سرمایه و از مزیتهای آن است که می توان اطالعات را در 
کسری از ثانیه به روز رسانی کرد.محمدی  نقدشوندگی بسیار باال در بازار سرمایه را 
از دیگر مزیتهای آن دانست و گفت: وجود مشوق های مالی بسیار خوب و ابزارهای 
مالی و سپرده های معاف از مالیات را نیز می توان از نکات بسیار مثبت این بازار 
دانست.وی با اشاره به اینکه بازار سرمایه و پول می توانند درکنار هم،  فعالیتهای 
مناسبی در حوزه های مختلف داشته باشند افزود: بازار پول،  سرمایه و بیمه باید در 
ثبات مالی فعالیت کنند تا بتوان ریسک فراگیر را کنترل کنند.رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهادار مهم ترین نیاز تامین مالی را کاهش هزینه ها دانست و گفت:بانکداری 

شرکتی می تواند در حوزه تعامالت برای تامین شرکتها حضور داشته باشد.

احتمال دالر ۵700 تومانی
 برای بودجه ۹۸

صدور 4۵00 میلیارد تومان 
اوراق بهادار

ولع خودروسازان برای دریافت پول از دست مردم به بهانه ثبت 
نام های مدت دار از ابتدا هم فرجام خوشی را نمودار نمی کرد؛ 
اکنون خودروسازان به متقاضیان پیشنهادات عجیب و غریب 

می دهند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، اگر چه ولع خودروسازان برای 
دریافت پول از دست مردم به بهانه ثبت نام های مدت دار 
اکنون  اما  کرد  نمی  نمودار  را  خوشی  فرجام  هم  ابتدا  از 
خودروسازان به متقاضیانی که موعد تحویل خودرویشان ماه 
هاست گذشته است، پیشنهادات عجیب و غریب می دهند.

خودروسازان باز هم از یک آزمون دیگر در فروش محصوالتشان 
مردود شدند؛ همان هایی که با ولع بسیار طرح های پی در 
پی فروش خودرو را رونمایی می کردند و تالش داشتند تا با 
سوءاستفاده از وضعیت بد بازار، هیجانات کاذب، نقش آفرینی 
دالالن و نااطمینانی مردم از آینده قیمت خودرو، مردم را به 
سمت خرید خودروهای خود ترغیب کنند و سناریوی تکراری 
خود را با استفاده از فراموشی مردم نسبت به عملکردقبلی 
خودروسازان، پیاده سازی نمایند.بارها و بارها خودروسازان ثبت 
نام هایی را انجام داده و وقتی پای عمل رسیده، بدعهدی کرده 
اند؛ این هم تنها مختص یکی از آنها نیست، بلکه هم ایران 
خودرو و هم سایپا بار دیگر از اعتماد مشتریان که البته به دلیل 
انحصاری بودن بازار و عدم رقابت در آن چاره دیگری جز اعتماد 
به آنها نداشتند، سوءاستفاده کرده و بازار را با خیل عظیمی از 
افرادی مواجه کرده اند که اکنون موعد تحویل خودروهایشان 
رسیده اما دست شان به جایی بند نیست و از سوی خودروساز 
پیشنهادات عجیب و غریب می شنوند؛ افرادی که به امید 

دریافت خودرو با نرخ های نظارت شده در طرح های ثبت نامی 
رنگارنگ خودروسازان شرکت کرده اند، و اکنون با فرا رسیدن 
موعد تحویل خودروهایشان، دستشان به جایی بند نیست و باید 
فرمانبردار خودروسازان باشند؛ چاره ای هم ندارند چرا که عموما 
مفاد قراردادهای پیش خرید به صورت یکسویه و با ترفندهای 
حقوقی به نحوی تنظیم می شود که جایی برای شکایت و یا 
احقاق حق خریدار باقی نمی ماند. متاسفانه سازمان به اصطالح 
حامی مردم یعنی سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان در هیچ کجای این قراردادها نقش آفرین نیست 
و به نظر می رسد تنها به یک سازمان نمادین در بدنه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت تبدیل شده است.تعداد بسیاری از 
خریداران خودرو که قراردادهایی را با خودروسازان دارند این 
روزها با مراجعه به نمایندگانی های فروش با در بسته مواجه می 
شوند و بعضا پیشنهادات عجیب و غریبی از آنها می شنوند به 
نحوی که حتی با تهدید از سوی برخی مدیران صنعت خودرو 
مواجه شده و با برخوردهای شدید حراستی از دفتر آنها بیرون 
رانده می شوند.یکی از خریداران خودرو در گفتگو با خبرنگار 
مهر با بیان اینکه خودروی خود را باید تا مهرماه امسال تحویل 
می گرفته است، گفت: در مراجعات مکرر به نمایندگی فروش با 
این جمله مواجه شدم که اگر خودرو را نیاز دارم، می توانم آن را 
بدون قطعاتی مثل ایربگ یا باالبر برقی تحویل بگیرم و در قبال 
آن رضایت خود را از خودروساز اعالم نمایم، این در شرایطی 
است که در مفاد قرارداد چنین برخورد یک طرفه ای دیده 
نشده است.وی افزود: ایربگ از جمله قطعات ایمنی الزامی یک 
خودرو به شمار می رود اما مشخص نیست که خودروساز با چه 

مجوزی چنین تحویلی را مجاز می داند، ضمن اینکه آیا سازمان 
ملی استاندارد در جریان چنین برخوردهایی هست؟به گفته 
این خریدار خودرو، در برخی نمایندگی ها مردم به خصوص 
آنهایی که از خودروی ثبت نامی به عنوان ابزار کار استفاده می 
کنند با اخذ رضایتنامه خودروی بدون ایربگ هم تحویل می 
گیرند چرا که فرد برای گذران زندگی ناچار به تحویل گرفتن 
چنین خودرویی است؛  اما مشخص نیست سازمان ناظر بر 
عملکرد خودروسازان چه نظارتی بر این فرآیند دارد.یکی دیگر 
از مشتریان صنعت خودرو با بیان اینکه خودروی خود را باید 
ماه ها پیش از خودروساز تحویل می گرفته است، در گفتگو 
با خبرنگار مهر گفت: مراجعات مکرر مردم به نمایندگی های 
خودروسازان عمدتا بدون پاسخ باقی می ماند، به خصوص اینکه 
مفاد قرارداد آنقدر یک سویه است که دست مشتری به هیچ 
کجا بند نیست، این در شرایطی است که معاونت بازاریابی و 
فروش خودروسازان هیچ پاسخ مشخصی مبنی بر زمان تحویل 
خودرو به مشتریان نمی دهد.وی افزود: وقتی نماینده فروش 
با اصرار مکرر مشتریان در عمل به تعهدات خود مواجه می 
شود، اعالم می کند که مشتری می تواند انصراف داده و سود 
10 درصدی دریافت نماید؛ در حالی که سود ناشی از دیرکرد 

خودروساز بسیار باالتر از این ارقام است.

تکرار بدعهدی خودروسازان به بهانه تحریم

امور  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  مشاور 
نساجی و پوشاک، گفت: صادرات پوشاک از آغاز 
امسال تا پایان مهرماه به ۷1۵ میلیون دالر رسید 
که در مقایسه با مدت زمان مشابه پارسال، 2۸ 

درصد رشد داشته است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا،»گلنار نصراللهی« 
در حاشیه دومین روز از ششمین نمایشگاه بین 
افزایش صادرات  دالیل  پوشاک،   المللی صنعت 
پوشاک را افزایش نرخ ارز و افزایش میزان تولید 
اولیه  تامین مواد  اینکه  بر  تاکید  با  ذکر کرد.وی 
صنعت نساجی در همه رشته ها در اولویت وزارت 

قرار دارد، گفت: شرایط  صنعت معدن و تجارت 
کنونی اقتصاد کشور به سود تولید و تولیدکنندگان 
است، به شرطی که مواد اولیه مورد نیاز آنها به 
طور کامل تامین شود.مشاور وزیر صنعت در امور 
نساجی و پوشاک، اضافه کرد: واردات مواد اولیه 
اصلی مانند الیاف ها نسبت به پارسال رشد داشته 
واحدهای  فعالیت  گسترش  دهنده  نشان  این  و 
تولیدی است.نصراللهی در ارتباط با سند راهبردی 
پوشاک که در زمان »محمدرضا نعمت زاده« وزیر 
پیشین صنعت تدوین شده بود نیز گفت: این سند 
اکنون به معاونت طرح و برنامه وزارتخانه سپرده 

شده و امید است با کمک انجمن ها و تشکل ها 
بتوانیم بندهای مختلف آن را اجرایی کرد.وی با 
زمین  روی  عنوان  هیچ  به  سند  این  اینکه  بیان 
نمانده است، گفت: برخی از بندهای آن همچون 
در  بتدریج  برندسازی  و  برندها  قاچاق،  با  مبارزه 

حال اجرایی شدن است.
به  مربوط  زیربنایی  کارهای  داد:  ادامه  نصراللهی 
شهرک صنعتی پوشاک با نظارت سازمان صنایع 
کوچک و شهرکهای صنعتی ایران درحال پیگیری 
است و جزو اولویت های برنامه وزیر صنعت قرار 

دارد.

رشد ۲۸ 
درصدی 
صادرات 

پوشاک



بیشترین تأثیر افراد خوب زمانى احساس مى 
شود که از میان ما رفته باشند.

امرسون

سخن حکیمانه

آن ترک پری چهره که دوش از بر ما رفت
آیا چه خطا دید که از راه خطا رفت

تا رفت مرا از نظر آن چشم جهان بین
کس واقف ما نیست که از دیده چه ها رفت

امروز با حافظ

داستان سوسیالیسم ادامه دارد؟

درآمدی  »سوسیالیسم: 
مایکل  نوشته  کوتاه« 
نیومن و ترجمه حمیدرضا 
مصیبی از سوی نشر آگه 

منتشر شد.
چیست؟«  »سوسیالیسم 
کتابی   اصلِی  پرسِش 
مجموعه   در  که  نیومن  مایکل  قلم  به  است 
آکسفورد  انتشارات  کوتاه«  بسیار  »درآمدهای 
ترجمه  حمیدرضا  با  ایران  در  و  منتشر شده 
راه  بازار کتاب  به  آگه  نشر  از طرف  مصیبی 
یافته است. نویسنده، ضمن طرح این پرسش، 
در سرتاسر کتاب کوشیده تا ایده  سوسیالیسم 
امروزی  مخاطبان  برای  مدرن  بستری  در  را 
که  کند  روشن  را  نکته  این  و  دهد  توضیح 
که  منسوخ  ایدئولوژِی  نوعی  نه  سوسیالیسم 
آموزه ای متنوع بوده و هست که در ِسیر تحول 
تاریخی اش،  بنا به موقعیت و شرایط سیاسی 
و اجتماعی، اشکال گوناگونی به خود گرفته 
است. او در مقدمه ی کتاب این تنوع را چنین 

توضیح می دهد:
»سوسیالیسم هم مرکزگرا بوده و هم محلی نگر؛ 
پایین  از  هم  و  شده  برنامه ریزی  باال  از  هم 
ساخته شده؛ هم نظرورزانه و هم عمل گرایانه؛ 
هم انقالبی هم اصالح طلب؛ هم ضددولت و 
هم دولت گرا؛ هم انترناسیونال و بین الملل گرا 
و هم ملی گرا؛ هم از احزاب سیاسی استفاده 
کرده و هم از آنان اجتناب کرده؛ هم نتیجه ی 
اتحادیه گرایی است و هم از آن مستقل است؛ 
ثروت مند  هم خصیصه ی کشورهای صنعتی 
است و هم خصیصه ی جوامع دهقانِی فقیر؛ 
هم  و  جنسیتی  تبعیض  اعمال کننده ی  هم 
طرف دار حقوق زنان؛ هم متعهد به رشد مقاوم 

و هم متعهد به حفاظت از محیط زیست.«
نشر آگه »سوسیالیسم: درآمدی کوتاه« نوشته 
مایکل نیومن و ترجمه حمیدرضا مصیبی را با 
شمارگان 770 نسخه، ۱۸۳ صفحه و بهای ۲۲ 

هزار تومان منتشر کرده است.

در دنیای کتاب
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آخرین مراحل فنی »زیر صفر مرزی« انجام شد

فنی،  مراحل  آخرین  یافتن  پایان  با 
حضور  برای  مرزی«  صفر  »زیر  مستند 
در دوازدهمین جشنواره »سینماحقیقت« 

آماده می شود.
کارگردانی  به  مرزی«  »زیر صفر  مستند 
آخرین  یافتن  پایان  با  افشارنیک  مهدی 
مراحل فنی برای نمایش در دوازدهمین 
جشنواره »سینماحقیقت« آماده می شود. 

این فیلم در بخش آوینی جشنواره پذیرفته شده است.
در خالصه داستان این فیلم آمده است:

»محمود درویش نویسنده عرب می گوید جنگ پایان خواهد یافت و سران 
جنگ با یکدیگر دست خواهند داد...

 و از خاکستر جنگ تنها چیزی که می ماند؛ پدر و مادری پیر است که چشم 
انتظار پیکر فرزند شهیدشان اند!

 بانوی بیوہ جوانی که چشم انتظار همسر محبوب اش است!
 فرزندان یتیمی که چشم انتظار پدر قهرمان شان اند!

 و من نمی دانم چه کسی وطن را فروخت!
 ولی می دانم چه کسی هزینه جنگ را پرداخت!«

 این مستند به نویسندگی و کارگردانی مهدی افشارنیک و تهیه کنندگی علی 
جلیلوند در دوازدهمین جشنواره »سینماحقیقت« به رقابت می پردازد.

برزیلی ها به تماشای »حد« می نشینند

فیلم کوتاه »حد« به بخش رقابتی نهمین 
راه  برزیل  فست«  »سینه  جشنواره  دوره 

یافت.
فیلم کوتاه »حد« ساخته جواد دارایی به 
بخش رقابتی نهمین دوره جشنواره »سینه 

فست« برزیل راه یافت.
این جشنواره از از ۱۱ تا ۱۳ دسامبر برابر با 

۲0 تا ۲۲ آذرماه برگزار می شود.
این فیلم به کارگردانی جواد دارایی درباره مسایل و مشکالت معلوالن در 

اسالم آباد کرج فیلمبرداری شده است.
»حد« به تهیه کنندگی آرزو دهکردی، فیلم کوتاه هفت دقیقه ای است که با 
همکاری معاونت اجتماعی نیروی انتظامی ساخته شده است و بیشتر عوامل 

تولید آن از کارکنان صدا و سیمای مرکز البرز هستند.
سایر عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده، کارگردان، مدیر فیلمبرداری، تدوین 
و کالریست: جواد دارایی، تهیه کننده و مدیر تولید: آرزو باللی دهکردی، 
صدابردار: هادی ساعد محکم، صداگذار: رضا بیگی، موسیقی متن: سهیل 
مدیر  مزاجردی،  وحید  عکاس:  سیدالهاشمی،  مهدیس  گریم:  صفریان، 
نورپردازی: بهروز قربانی، دستیاران فیلمبردار: امیر علیپور، صادق علیزاده، 
دستیار کارگردان، طراح استوری بورد و پوستر: ملیکا باللی، سرمایه گذار: 
موسسه خیریه بیماران تهی دست قائم، بازیگران: داوود معینی کیا، کریم قلی 
زاده، هخا بازرگان، فرهاد قطبی، بردیا هوشنگی، مهدیس سیدالهاشمی، نوا 

مسلمی.

اوشین زنده است

پس از آن که اعالم شد هارو آکاگی بازیگر کهنه کار ژاپنی در ۹4 سالگی از 
دنیا رفت برخی از خبرگزاری های داخلی به اشتباه یا به عمد خبر درگذشت 

شخصیت اصلی سریال »اوشین« را اعالم کردند.
به گزارش  مهر پس از آن که اعالم شد هارو آکاگی بازیگر کهنه کار ژاپنی 
و یکی از بازیگران نقش های فرعی سریال »سال های دور از خانه« در ۹4 
با اعالم درگذشت  از خبرگزاری های داخلی  دنیا رفت برخی  از  سالگی 
یکی از بازیگران سریال خاطره انگیز »سال های دور از خانه« این خبر را 
در کشور ما بازتاب دادند اما بالفاصله بعد از مخابره شدن این خبر بسیاری 
از خبرگزاری های داخلی برای برجسته تر کردن این خبر تصمیم گرفتند 
بازیگر فرعی سریال را که گویا جذابیت رسانه ای کم تری داشت تبدیل 
به خود اوشین کنند تا خبر به سرعت به یکی از خبرهای داغ سینمایی روز 

تبدیل شود.
سریال خاطره انگیز »اوشین« که در کشور ما با نام »سال های دور از خانه« در 
دهه ۶0 هجری پخش می شد، داستان زنی به نام اوشین تانوکورا را روایت می 
کرد که در سنین پیری خاطرات زندگی سختش از زمان کودکی تا بزرگسالی 

را تعریف می کرد.
در این سریال سه بازیگر به نام های آیاکو کوبایاشی )۶ تا ۱0 سالگی(، یوکو 
تاناکا )۱۶ تا 4۶ سالگی( و نوبوکو اوتاوا )۵0 تا ۸4 سالگی( ایفاگر نقش 
اوشین در سنین مختلف بودند که از میان آنها تنها نوبوکو اوتاوا از دنیا رفته 

است. اوتاوا سال ۱۹۹4 در 70 سالگی از دنیا رفت.
اما چرا در کشور ما برای دیدن شدن خبر، روزی بازیگر ایفاگر نقش لین 
چان در سریال »جنگجویان کوهستان« و روزی بازیگر نقش اوشین تاناکورا 
را به کام مرگ می فرستند جای بحث طوالنی دارد و البته این مرگ خواهی 
ها منحصر به شخصیت های سریال های شرقی نیست و به بازیگران مشهور 
و صاحب نام کشور خودمان نیز سرایت کرده است. امید است که این رویه 

نادرست دیده شدن به هر قیمت در کشور ما روزی از بین برود.

خبر

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
روابط  شورای  رئیس  با  دیدار  در 
اهمیت  بر  تاکید  با  هند  فرهنگی 
و تاثیر زبان و ادبیات در گسترش 
روابط کشورها، از فرهنگ، هنر و 
رسانه به عنوان پل ارتباط و پیوند 
هر چه بیشتر تهران - دهلی نو یاد 

کرد.
وزارت  از  زمان   پیام  گزارش  به 
اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ 
با  دیدار  در  صالحی  سیدعباس 
تاریخچه  به  »وینی ساهاسرابودبه« 
ارتباط دو کشور از گذشته تاکنون 
هند  و  ایران  افزود:  و  کرد  اشاره 
ارتباطات قدیمی و کهنی با یکدیگر 
و  فارسی  زبان  ارتباطات  و  داشته 
سانسکریت ریشه های قدیمی دو 
کشور را به یکدیگر پیوند می دهد.
وی با اشاره به فرصتهای همکاری 
داد:  ادامه  کشور  دو  مشترک  های 
مبادالت  برای  فراوانی  های  زمینه 
فرهنگی وجود دارد که زبان یکی 

از این فرصتها به شمار می آید.
صالحی تاکید کرد: زبان و ادبیات 
عوامل  مهمترین  از  یکی  فارسی 
قابل  فرصتهای  که  است  بشری 

توجهی برای مطالعات و ارتباطات 
می  فراهم  را  وهند  ایران  مشترک 
کند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
همچنین  هند  و  ایران  داد:  ادامه 
می توانند در حوزه مطالعات زبان 
شناسی و ادبیات و تولیدات ادبی 
خالقانه، همکاری های مشترکی با 
یکدیگر داشته باشند و دانشگاهها 
زمینه  در  فعال  های  مجموعه  و 
های زبانی دو کشور فرصت قابل 
دارند  ارتباطات  این  برای  توجهی 
های  دریچه  و  ها  زمینه  باید  که 

توسعه روابط فرهنگی و هنری را 
مهیا کرد. صالحی در ادامه با اشاره 
مبادالت  های  برنامه  امضای  به 
این  افزود:  کشور،  دو  فرهنگی 
مبادالت فرهنگی چشم انداز خوبی 
را در زمینه همکاری های فرهنگی 
و هنری ترسیم کرده که سینما یکی 
از این زمینه ها محسوب می شود.

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی 
اینکه سینمای هند جایگاه  بیان  با 
سینمای  و  دارد  جهان  در  مهمی 
ایران نیز در فضای منطقه ای و بین 

اظهار  است،  شده  شناخته  المللی 
داشت: دراین زمینه دو کشور می 
توانند همکاری های مشترک داشته 
سال  شد:  یادآور  صالحی  باشند. 
جایزه   ۵00 از  بیش  ایران  گذشته 
سینمایی در قالب فیلم های کوتاه، 
در جشنواره  داستانی  بلند  مستند، 
المللی  بین  و  ای  منطقه  های 
این رو در  از  دریافت کرده است 
توان  می  سینما  گسترده  فضای 
همکاری های مشترک را بیش از 

پیش گسترش داد.

وی با اشاره به زمینه های موجود 
برای همکاری های ادبی و مکتوب 
هم گفت: برای همکاری در زمینه 
نشر و کتاب، نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران فرصت های خوبی را 

در این زمینه فراهم می کند.
رویداد،  این  افزود:  صالحی 
ای  منطقه  نمایشگاه  بزرگترین 
است که می تواند به عنوان فرصت 
ارتباطی در زمینه فرهنگ مکتوب 
شود.  محسوب  هند  و  ایران  میان 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
نقش  و  جایگاه  به  اشاره  با  ادامه 
رسانه ها گفت: رسانه ها نقش به 
سزایی در معرفی ملتها به یکدیگر 
دارند و می توانند ترسیم و تصویر 
درستی از فضای اجتماعی کشورها 
ارائه دهند، بنابراین باید به اهمیت و 

جایگاه آن توجه داشت.
سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
خود، هنر را از مقوله های همکاری 
های مشترک ایران و هند برشمرد 
های  ریشه  به  توجه  با  گفت:  و 
توان  کشورمی  دو  هنر  مشترک 
فعالیتهای مشترک بسیاری در این 

زمینه داشت.

کاریکاتور

مجموعه تلویزیونی نجوا به کارگردانی ابراهیم شیبانی به 
ایستگاه پایانی خود رسید.

یک  شبکه  از  قسمت  آخرین  پخش  با  نجوا  سریال 
پایان یافت و پخش مجموعه جدید تلویزیونی »مینو«به 
کارگردانی امیرپور وزیری و تهیه کنندگی مهدی همایون 
فر از شنبه ۱7 آذر آغاز خواهد شد.«مینو« داستان زندگی 
که  است   » »رضا  و  عماد«   « »مینو«،  نام  به  قهرمان  سه 
درگیر حوادث پیش از انقالب می شوند و تا شروع جنگ 

تحمیلی درگیری هایی دارند.
این مجموعه عاشقانه ای است که در تابستان و پاییز ۵۹ 
در روزهای آغازین جنگ تحمیلی می گذرد و روایتی از 
با شروع جنگ  ناگهان  انتقام است که  عشق، خیانت و 
پیدا می کند و جای همه چیز و همه کس  شکل دیگری 

عوض می شود.
قسمت 4۱ از مجموعه تلویزیوین »نجوا« به نهیه کنندگی 

سعید شاهسواری امشب نمایش داده می شود.

 رسیال »نجوا« به ایستگاه 
اپیاین رسید

سرم را بشکن ، نرخم را نشکن!!!

 فرهنگ و هنر پل توسعه تعامالت تهران - دهلی نو

مازیار فالحی خواننده موسیقی پاپ پس از مدت ها وقفه 
در فعالیت های خود روز پنجشنبه بیستم دی ماه در مرکز 

همایش های برج میالد تهران برگزار می شود.
مرکز همایش های برج میالد تهران روز پنجشنبه بیستم 
دی ماه سال ۹7 میزبان طرفداران موسیقی پاپ با تازه ترین 
کنسرت مازیار فالحی بعد از مدت ها وقفه در برگزاری 
اجراهای زنده خواهد بود. البته هنوز درباره برگزاری دور 
تازه کنسرت های این خواننده در شهرستان ها توضیحاتی 
برپایی  برای  نیز  برنامه ریزی هایی  گویا  اما  نشده  ارائه 
کنسرت در شهرهای مختلف کشور در نظر گرفته شده که 

طی روزهای آتی اعالم خواهد شد.
در این کنسرت که ساعت های ۱۸:۳0 و ۲۲ روز بیستم دی 
ماه در مرکز همایش های برج میالد تهران با قیمت بلیت 4۵ 
تا ۱۶۵ هزار تومانی برگزار می شود، مازیار فالحی ضمن 
اجرای قطعات منتخب آلبوم های پیشین خود، به اجرای 

تعدادی از تک آهنگ ها و آثار جدیش نیز می پردازد.
این هنرمند موسیقی پاپ سی ام آبان ماه نیز در جزیره کیش 
فارس«  »خلیج  هنری  فرهنگی  در مجموعه  را  کنسرتی 
برگزار کرده بود، تصمیم دارد در کنسرت تهران ایده ها 
درباره  فعال  که  کند  اجرایی  را  طراحی هایی جدیدی  و 

جزییات آن ها اطالع رسانی کاملی نداشته است.

برگزاری کنرست زمستاین 
مازیار فالحی در اپیتخت

فیلم  اکران  با  است  قرار  آیا  که  دارد  وجود  نگرانی  جای 
»کلمبوس« در سینماها، شاهد اهتزاز پرچم آمریکا بر سردر 

سینماها خواهیم بود یا خیر؟
پوستر فیلم کمدی تازه سینماها، »کلمبوس« به کارگردانی 
هاتف علیمردانی با تصویری از پرچم کشور آمریکا رونمایی 
شد.به گزارش صبا،این فیلم با بازی فرهاد اصالنی، مجید 
صالحی، هانیه توسلی، سعید پورصمیمی و شبنم مقدمی به 
زودی در سینماها اکران خواهد شد و نگرانی درباره این طرح 

پوستر، نصب آن بر سر در سینماها خواهد بود.
طبق روال تبلیغات در سینماهای ایران، پوستر رسمی هر فیلم 
باید با ارسال به دفتر سینماهای حرفه ای مجوز و مهر تائید 
وزارت ارشاد را دریافت کند و سپس در تبلیغات محیطی و 
فضاهای فیزیکی سینماها استفاده گردد و نکته جالب آنکه این 

طرح خاص به تائید ارشاد رسیده است!
پوستر هر فیلم در اقالم تبلیغی به عنوان پایه اولیه تبلیغات 
استفاده می شود. لذا این جای نگرانی وجود دارد که آیا قرار 
است با اکران این فیلم در سینماها، شاهد اهتزاز پرچم آمریکا 
بر سردر سینماها خواهیم بود یا خیر؟ آیا ارشاد متوجه ابعاد 
مختلف تبلیغاتی آثار سینمایی در ماه های اخیر هست؟ پیش 
از این نیز برخی فیلم ها در تیزرها و آنونس های خود از 

اشتیاق و عالقه به آمریکا سخن گفته اند.

 پرچم آمریکا 
بر رس در سیمناها؟!

 تلویزیون نیاز به
 »کمیته انضباطی« دارد

دوم  فصل  تهیه کننده 
»محکومین« با اشاره به آخرین 
سریال،  این  تولید  وضعیت 
کمیته  تشکیل  ضرورت  از 
برای  تلویزیون  در  انضباطی 
اختالفات  برخی  به  رسیدگی 
میان تهیه کننده و عوامل گفت.

بهروز مفید تهیه کننده سریال »محکومین۲« درباره 
آخرین وضعیت تولید این مجموعه که این روزها 
حال  در  سیدحاتمی  سیدجمال  کارگردانی  به 
بازیگران  تازگی  به  گفت:  مهر  به  است،  ضبط 
جدیدی به مجموعه اضافه شده اند و این روزها 
در منطقه حصارک و بزرگراه شهید ستاری کار 

تصویربرداری ادامه دارد
در  سریال  این  تصویربرداری  درباره  وی 
لوکیشن های مختلف اظهار کرد: به دلیل اپیزودیک 
بودن سریال، ما دایم در حال جایجایی هستیم و 
چون کار به صورت رج زنی پیش نمی رود چندین 
بار در طول تولید پروژه مجبوریم به یک لوکیشن 

برویم.  
این تهیه کننده در بخشی دیگر درباره کمبود بودجه 
داشته  بر  در  می تواند  که  مشکالتی  و  سریال ها 
باشد، بیان کرد: ما سال گذشته سریال »کوبار« را 
به کارگردانی فریدون حسن پور، به تولید رساندیم 
که اسفندماه از شبکه دو پخش شد اما هنوز ۱0 
البته  نگرفته ام.  را  سریال  این  بودجه  از  درصد 
مشکل بودجه نه تنها در صداوسیما بلکه در دیگر 

سازمان های کشور هم وجود دارد.
وی اظهار کرد: این مسئولیت بر عهده تهیه کننده 
است که بودجه سریال را تامین و حتی بخشی 
اما برخی  از بودجه را از خودش پرداخت کند 
از بازیگران انتظار دارند تا پروژه ای تمام می شود 
پول خود را کامل دریافت کنند که این امکان پذیر 
نیست. تهیه کننده »محکومین۲« درباره مشکالتی 
رخ  بازیگر  و  تهیه کننده  طرف  دو  هر  برای  که 
می دهد، تصریح کرد: یک راه این است که هیاتی 
مثل خانه سینما یا یک فضای صنفی در صداوسیما 
وجود داشته باشد که نمایندگان اصناف مختلف 

تلویزیون در آن حضور پیدا کنند.

خبر
جان فرانکو پانونه مستندساز ۵۵ ساله اهل 
ناپل ایتالیا که با فیلم مستند »دنیای زا« در 
دوره  دوازدهمین  پرتره  مستندهای  بخش 
حضور  سینماحقیقت  بین المللی  جشنواره 
کارگاه  تهران،  به  سفر  با  همزمان  دارد، 
»دراماتورژی در فیلم مستند« جشنواره را نیز 

برگزار خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی جشنواره بین المللی 
سینماحقیقت، پانونه پس از فارغ التحصیلی 
 La در رشته تاریخ و نقد سینما از دانشگاه
Sapienza ایتالیا، در دهه ۹0 سه گانه ی 
با  را   American Trilogy آمریکا 
عناوین آمریکای کوچک، نامه ای از آمریکا، 

آمریکا در رم، کارگردانی کرد.
Latina/ بلند  مستند   ۲00۱ سال  در  او 
Littoria را ساخت که برنده بهترین فیلم 
 Rai غیرداستانی جشنواره تورینو و جایزه

در جشنواره سینمای مدیترانه شد.

مستند »به آتشفشان« Sul Vulcano او 
که در ۲0۱4 تهیه شد، به جشنواره لوکارنو 
همم   ۲0۱۵ سال  در  یافت.  راه  سوئیس 

مستند »کوچکترین کشور جهان« را ساخت 
مستند  نقره ای شد.  روبان  برنده جایزه  که 
 Ambrogio Sparagna Lascia

منتخبین  از  نیز  وی     stare I santi
جشنواره رم در سال ۲0۱۶ بود.

زا«  »دنیای  پانونه  مستند  پروژه  آخرین 
موضوع  با  که  است   MONDO ZA
»چزاره زاواتینی« یکی از پیشگامان سینمای 
نئورئالیسم ایتالیا ساخته شده و در جشنواره 

امسال سینماحقیقت روی پرده می رود.
فیلم سازی  آموزش  به  پانونه  جان فرانکو 
مستند در شهر رم مشغول است و همچنین 
ارشد  استاد در مقطع کارشناسی  به عنوان 
ناپل  شهر  دانشگاه  در  تلویزیون،  و  سینما 

ایتالیا به تدریس می پردازد.
بین المللی  جشنواره  دوره  *دوازدهمین 
طی  »سینماحقیقت«  ایران  مستند  فیلم 
روزهای ۱۸ تا ۲۵ آذرماه ۱۳۹7 به دبیری 
»سیدمحمدمهدی طباطبایی نژاد« در پردیس 

سینمایی چارسو برگزار خواهد شد.

برگزاری کارگاه»دراماتورژی در فیلم مستند« در جشنواره سینما حقیقت

 همکاری زوج کهنه کار سینما این بار 
در تئاتر

حسین پاکدل نمایش »نقال فیلم« را با بازی 
عاطفه رضوی پس از جشنواره تئاتر فجر 

روی صحنه می برد.
این هنرمند بیان کرد: پیش تر قصد داشتم 

تعداد  که  کنم  اجرا  را  دیگری  نمایش 
بازیگران زیادی داشت و از آنجا که اجرا 
در سال آینده هم ادامه دارد، وقفه زمانی 
در کار مشکل ایجاد می کرد و هماهنگی 
برای مدتی طوالنی هم  زیاد  بازیگران  با 
دادم  ترجیح  دلیل  همین  به  بود،  سخت 
متن دیگری را با یک بازیگر جایگزین کنم 
که البته این هم به اندازه یک کار پربازیگر 

زحمت دارد.
وی که قبال نمایش »گزارش به آکادمی« 
درباره  بود،  کرده  اجرا  بازیگر  یک  با  را 
نمایش جدیدش توضیح داد: این نمایش 
قصه ای  با  سنگین  بسیار  و  دقیقه ای   ۹0
تکان دهنده به نام »نقال فیلم« است که آن 
را براساس یک داستان خارجی نوشته ام و 

تنها بازیگر آن نیز عاطفه رضوی است.
به این ترتیب پاکدل نهمین نمایش خود را 
اسفندماه امسال در سالن استاد سمندریان 

تماشاخانه ایرانشهر کارگردانی می کند.

توافق جولی و پیت بر سر حضانت 
فرزندانشان

آنجلینا جولی و برد پیت ستارگان سینمای 
به  خود  فرزند   ۶ حضانت  سر  هالیوود 

توافق رسیدند.
وکیل  گفته  به  بنا  بی بی سی،  از  نقل  به 
حاضر در پرونده، آنجلینا جولی و برد پیت 
۲ ستاره سینمای هالیوود بر سر حضانت ۶ 

فرزند خود به توافق رسیدند.
آنجلینا جولی و برد پیت در حالی که ۲ 
سال از ازدواج  شان می گذشت، سپتامبر 
۲0۱۶ از هم جدا شدند. آنجلینا جولی دلیل 
این جدایی را »اختالفات حل نشدنی« بیان 
کرده بود. این زوج ۶ فرزند دارند که سه 
تای آنها را به فرزندی قبول کرده اند. سن 

این بچه ها بین ۱0 تا ۱7 سال است.
تقسیم  چگونگی  جولی  آنجلینا  وکیل 

فرزندان را اعالم نکرد.
است  معنی  این  به  گرفته  توافق صورت 
بحث حضانت  برای  دیگر  زوج  این  که 

فرزندان شان به دادگاه نخواهند رفت.

به  هوادارانشان  بین  مشهور  زوج  این 
هنگام  آنها  بودند.  معروف  »برانجلینا« 
فیلمبرداری فیلم »آقا و خانم اسمیت« در 

سال ۲004 با هم آشنا شدند.


