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وزیر صنعت خبر داد:

خودروسازان مکلف به کاهش تدریجی قیمت 

نقش اجتماعی 
مردان برای زنان 

سرپرست خانوار

به گزارش زمان ،»زنان سرپرست خانوار« اصطالحی است که در ادبیات آسیبهای 
اجتماعی عمر زیادی ندارد.   زنانی که  به واسطه فوت همسر، طالق یا تجرد، امروز 
از آنها به عنوان زنان سرپرست خانوار یاد می شود. این زنان که تعداد آنها  کم نیست؛ 
در جامعه به دالیل مختلف طالق، فوت همسر؛ از کار افتادگی همسر رها شده توسط 
مردان مهاجر، اعتیاد همسر و... تنها زندگی می کنند و گاهی با فرزندان و همسرشان؛ 
شکل دیگری از زندگی را تجربه می کنند. و با مشکالت عدیده ای مواجه هستند. 

گروههای آسیب پذیری که با اما و اگرهای زیادی روبرو هستند.
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روحانی:  نکات مورد نظر رهبرانقالب برای اصالح بودجه بررسی شد 

در  آرامش  تداوم  دولت  تالش 
است  اقتصادی  بخش 
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برنامه ریزی برای ایجاد 
7۰ هزار فرصت شغلی جدید                         

حذف یارانه نقدی در استانها سلیقه ای نخواهد بود؛              

سرمقاله

شناخت و اقدام همه جانبه؛ 
الزمه مقابله با تروریسم

برای مبارزه با تروریسم، شناخت پیشینه و 
زمینه های ظهور این پدیده شوم در همه 

ابعاد و گونه های آن است.
تاریخ  دورترین  به  تروریسم  تاریخچه 
اما  گردد،  برمی  انسان  اجتماعی  حیات 
در هیچ دوره ای انسان به اندازه آغازین 
صورت  به  یکم  و  بیست  قرن  سالهای 
عریان با چهره خوفناک و خشونت آمیز 
تروریسم مواجه نبوده است. این اتفاق به 
خصوص در منطقه آسیای غربی و در بین 
کشورهای اسالمی با شدت و به صورت 
وحشیانه، خسارت های غیر قابل جبرانی 
را به بنیان های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی 
و سیاسی مسلمانان منطقه در کشورهای 
وارد  یمن  و  افغانستان  عراق،  سوریه، 
کرده است و اگر نبود جهاد و مبارزه و از 
خودگذشتگی نیروهای مردمی و مدافعان 
حرم و پاسداران صلح، این آتش دهشتناک 
و ویرانگر می رفت که تمام منطقه را در 

خشونت و ویرانی گرفتار نماید.

2 داود عامری

نگاه روز
آغاز برخورد با برندهای  پوشاک 

قاچاق از دی ماه 
7

وزیر صنعت خبر داد:

خودروسازان مکلف به کاهش تدریجی قیمت 
استمرارعرضه خودرو با قیمت نزدیک به حاشیه بازار

وزیر صنعت معدن و تجارت در خصوص مبنا قرار گرفتن قیمت 
خودرو نزدیک به حاشیه بازار گفت: این تصمیمی بوده که از 
سوی خودروسازان اتخاذ شده و مقرر است عرضه خودروها با 

قیمت نزدیک به حاشیه بازار تداوم و استمرار داشته باشد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، رضا رحمانی در مراسم دهمین 
دوره معرفی چهره های ماندگار صنعت معدن و تجارت ایران در 
مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما افزود : در ماه های 
گذشته عده ای در بازار خودرو به درآمدهای رانتی دست یافتند. 
به گفته وی، اکنون بازار مبنای قیمت گذاری قرار نگرفته بلکه 
این راهکاری است که خودروسازان اتخاذ کرده اند تا نزدیک به 
قیمت حاشیه بازار به عرضه محصوالت خود بپردازند.رحمانی 
از استمرار این روند خبر داد و افزود: مقرر است خودروسازان 
در هر بار عرضه قیمت را پنج درصد دیگر پایین تر از قیمت 
های قبلی ارائه کنند.وی در پاسخ به این پرسش ایرنا که چرا 
ماه های گذشته  از سوی بسیاری کارشناسان در  این مهم که 
نیز مطرح بوده زودتر اجرایی نشده تأکید کرد: اقتضای شرایط 
این است که هر زمان متناسب با شرایط موجود تصمیم گیری 
کنیم.وزیر صنعت معدن و تجارت ادامه داد: به طور کلی دو نوع 
خودرو داریم که قیمتگذاری دسته نخست مجوز شورای رقابت 
را نیاز داشته و دسته دوم خارج از آن است، قیمت هایی که 
ارائه شده  برخی محصوالت  برای  از سوی خودروسازان  اخیراً 
مربوط به خودروهای خارج از مجوز شورای رقابت بوده است. 
وی اظهار داشت اکنون قیمت گذاری این خودروها به کارگروه 

تنظیم بازار تفویض شده است.
رحمانی همچنین خاطر نشان کرد: اقالم زیادی در کشور تولید 
می شود که ظرفیت های مناسبی برای آن وجود دارد و حجم 
قابل توجهی از آنها در برخی رشته ها بیش از نیاز داخل است 
و این اساس باید بازارهای صادراتی را جدی گرفت.وی گفت: 
در برخی رشته ها نظیره خودروسازی نیز کماکان نیاز به خارج 

در  امسال  نامگذاری  و  رهبری  فرمایش  به  بنا  که  دارد  وجود 
ویژه  به  و  برنامه جدی  آنها  همه  برای  ملی،  تولید  از  حمایت 

پروژه ساخت داخل داریم.

تعیین قیمت خودروهای مشمول قیمت گذاری 
شورای رقابت تا 2 هفته آینده

رضا رحمانی در ادامه  با بیان اینکه افزایش قیمت اعمال شده از 
سوی برخی خودروسازان مربوط به خودروهای معاف از فرآیند 
قیمت گذاری شورای رقابت بوده گفت: سازوکار اعمال قیمت در 
مورد خودروهای مشمول قیمت گذاری و معاف از قیمت گذاری 
شورای رقابت با هم تفاوت دارد. به این ترتیب افزایش قیمت 
اعمال شده از سوی یکی از خودروسازان در خصوص تعدادی از 
خودروها غیرقانونی نبوده و آنها این اجازه را داشته اند.وی افزود: 
افزایش قیمت کارخانه ای خودروهای معاف از قیمت گذاری، 5 
تولید  افزایش  با  امیدواریم  و  بوده  بازار  نرخ  از  پایین تر  درصد 
قیمتها در بازار نیز کاهش یابد. رحمانی تاکید کرد: قیمتی که 
در بازار تعیین شده باید پایین بیاید به همین منظور باید تولید 

از سوی خودروسازان افزایش یابد.
وزیر صنعت گفت تولید در دو خودروساز بزرگ کشور از اوایل 
با  ارتباط مستقیمی  قیمت  که  یافته چرا  کاهش  بشدت  سال 
بازار  را در  قیمت  افزایش عرضه می توان  از مسیر  دارد.  تولید 
آنالیز  حمایت  سازمان  اینکه  بیان  با  داد.رحمانی  کاهش  آزاد 
مالی  هزینه  گفت:  می کند  دریافت  خودروسازان  از  را  قیمتی 
سازمان  که  بود  شده  اعالم  درصد   20 باالی  خودروسازان 
حمایت این موضوع را نپذیرفت.وی افزود: طی دو هفته آینده 
شورای  قیمت گذاری  مشمول  خودروهای  قیمت  خصوص  در 

رقابت به نتیجه خواهد رسید.

وزیر اطالعات تاکید کرد:

امنیت مردم مهمترین هدف وزارت اطالعات است
 

وزیر اطالعات با تأکید بر اینکه امنیت مردم مهم ترین هدف 
وزارت اطالعات است، گفت: بسیاری از فعالیت های تروریستی 

دشمنان با موفقیت شناسایی و خنثی شده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حجت االسالم سید محمود 
علوی دیروز در جلسه شورای اداری استان البرز اظهار کرد: 
این حق طبیعی مردم است که امنیت برای آنان تأمین شود.

وی گفت: امنیت و توجه به کرامت انسانی بسیار مهم است 
و اگر کرامت انسان ها حفظ  شود سراغ کار خالف نمی روند.

وزیر اطالعات افزود: اگر این فرهنگ در جامعه پیاده شود 
جامعه بیمه خواهد شد و امروز با رفتار درست از قبیل پرهیز 
از  بسیاری  می توان  حرمت شکنی  و  تهمت  دروغ گویی،  از 

ارزش های اخالقی و انقالبی را در جامعه پیاده کرد.دکتر علوی 
با اشاره به اینکه یکی از اهداف سرویس های جاسوسی برای 
ضربه زدن به نظام اسالمی آسیب به روان انسان ها است، ادامه 
داد: اخیراً شاهد حرکت تروریستی در چابهار بودیم که دشمن 

باهدف ضربه زدن اقتصادی به این منطقه وارد عمل شد.
وی اضافه کرد: فعالیت های صورت گرفته در مبارزه با تروریسم 
اقدامات  از  از سال های ۹2 تاکنون بیشتر شده و بسیاری 
تروریستی با تالش سربازان گمنام آقا امام زمان شناسایی 
و خنثی شده است .وزیر اطالعات یادآور شد: تروریست ها با 
روش های پیچیده اطالعاتی عمل می کنند که به رغم وجود 
این شرایط  سربازان گمنام امام زمان )عج( همواره موفق 

عمل کرده و هیچ کشوری در دنیا این نوع سرویس اطالعاتی 
موفق، مانند ایران اسالمی ندارد.دکتر علوی اضافه کرد: جامعه 
اطالعاتی اعم از سپاه، بسیج، ناجا، قوه قضائیه و نیروهای مسلح 
تحت فرماندهی هوشمندانه مقام معظم رهبری مدظله العالی، 

به صورت یک مشت درآمده و بر فرق دشمن وارد آمده است.
وی در بخش دیگری با اشاره به اینکه چند سالی از تأسیس 
استان البرز نمی گذرد، گفت: این استان با توجه به جوان بودن 
نیازمند مراقبت های خاصی است که باید مدیران با تالش های 
با تالش  جدی تر جهادی عمل کنند.وزیر اطالعات گفت: 
بیشتر باید البرز را به پای سایر استان های دیگر رساند که 

سابقه طوالنی در استان شدن دارند.

تداوم کابوس در الیزه؛

استقبال فرانسه از اصالحات ماکرون با »سه شنبه سیاه«!
سندیکای اتحاد ملی دبیرستانی ها در پی سخنان رئیس 
جمهوری فرانسه دیروز را »سه شنبه سیاه« اعالم کرده و 

دست به اعتصاب زدند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، هر چند »امانوئل ماکرون« 
رئیس جمهور فرانسه برای آرام کردن اوضاع کشورش با 
وعده  و  دیدار  کارگری  مختلف  های  اتحادیه  نمایندگان 
هایی را به مردم داد اما سندیکای اتحاد ملی دبیرستانی ها 
فرانسه  رئیس جمهوری  ماکرون  امانوئل  پی سخنان  در 
روز سه شنبه را »سه شنبه سیاه« اعالم کردند و دست به 
اعتصاب زدند.یورو نیوز در این رابطه می نویسد: حدود یک 
هفته است که دبیرستانی ها و دانشجویان در ادامه جنبش 
جلیقه زردها، کالس های برخی دبیرستان ها و دانشگاهها 
را تعطیل کرده اند و دست به اعتصاب و راهپیمایی می 
اعتصاب روز دوشنبه کاهش  اینکه مشارکت در  با  زنند. 
در  دوشنبه  روز  در  دبیرستان   ۱20 )اعتصاب  بود  یافته 
مقایسه با ۴00 دبیرستان در هفته گذشته( با این حال 
در  اعتراضات  ادامه  خواهان  دبیرستانی  سندیکای  یک 
روز سه شنبه شده است.ناتان لوپوتیه دبیر اتحادیه ملی 
»سه شنبه  سازماندهی  هدف  است  گفته  ها  دبیرستانی 
آنچنان که ژان میشل  این است که نشان دهیم  سیاه« 
بالنکه وزیر آموزش فرانسه می گوید، ما در اقلیت نیستیم.

او پیش بینی کرده است که دهها دبیرستان در پاریس 
بسته شوند و هنگام ظهر تظاهرات بزرگی به سمت وزارت 
آموزش برگزار شود. وی همچنین گفته است در شهرهای 
دیگر مانند تولوز، لیون، دیجون ودیگر شهرها دبیرستانی ها 
روز سه شنبه دست به اعتراض می زنند.سندیکای اتحاد 
ملی دبیرستانی ها خواستار حذف سیستم گزینشی برای 
دبیرستان  پایان  دیپلم  با  مرتبط  اصالحات  و  دانشگاهها 

شده است که قرار است از سال 202۱ اجرا شود. 
درسی  کتابهای  شدن  مجانی  خواستار  همچنین  آنها 
این  دبیرستانی ها شده اند.  برای  نقل عمومی  و  و حمل 

سندیکا همچنین گفته است که ما نگران کاهش قدرت 
خرید مردم هستیم که موضوعی است که به همه از جمله 

دبیرستانی ها مربوط می شود.

واکنش احزاب سیاسی
 به سخنان ماکرون

کردن  آرام  برای  شب  دوشنبه  ماکرون  که  تمهیداتی 
اعتراضات جلیقه زردها اعالم کرد در کلیت خود از سوی 

چپ ها و راست های فرانسه ناکافی ارزیابی شده است.
»رئیس جمهور ثروتمندان«، »پرت و ناآگاه از جامعه« که 
»خرده چیزی به فرانسوی ها پیشنهاد می کند« و نمی 
خواهد جهت سیاست هایش را تغییر دهد از جمله کلماتی 
به  واکنش  در  دولت  مخالف  سیاسی  های  گروه  که  بود 

سخنان ماکرون علیه او استفاده کردند.
جناح راست افراطی فرانسه به رهبری مارین لوپن، ماکرون 
که حاضر  است  کرده  ارزیابی  جامعه  از  ناآگاه  و  پرت  را 
نیست مدل اقتصادی سیاسی مورد نظرش را تغییر دهد. 

مارین لوپن گفته است که مدل ماکرون که شامل »جهانی 
آزاد  بازار  »مبادالت  ناعادالنه«،  »رقابت  وحشی«،  شدن 
گسترده« و »مهاجرت وسیع« است، پیامدهای اجتماعی 
باید  که  است  مدل  این  و  دارد  فرانسه  برای  فرهنگی  و 

تغییر کند.
اگرچه برخی از جلیقه زردها تمهیدات ماکرون را »اولین 
قدم مثبت« ارزیابی می کنند اما بیشتر جلیقه  زردهایی 
از  که  گویند  می  کرده اند  لوموند صحبت  روزنامه  با  که 
صحبت های رئیس جمهوری ناامید شده اند. آنها می گویند 
منتظر اقدام واقعی هستند و برای همین به اعتراضشان 

ادامه خواهند داد.
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شناخت و اقدام همه جانبه؛ الزمه 
مقابله با تروریسم

* داود عامری

برای مبارزه با تروریسم، شناخت پیشینه و زمینه های ظهور این 
پدیده شوم در همه ابعاد و گونه های آن است.

تاریخچه تروریسم به دورترین تاریخ حیات اجتماعی انسان برمی 
گردد، اما در هیچ دوره ای انســان به اندازه آغازین سالهای قرن 
بیســت و یکم به صورت عریان با چهره خوفناک و خشونت آمیز 
تروریســم مواجه نبوده اســت. این اتفاق به خصوص در منطقه 
آســیای غربی و در بین کشورهای اسالمی با شدت و به صورت 
وحشــیانه، خســارت های غیر قابــل جبرانی را بــه بنیان های 
فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاســی مســلمانان منطقه در 
کشورهای سوریه، عراق، افغانستان و یمن وارد کرده است و اگر 
نبود جهاد و مبارزه و از خودگذشتگی نیروهای مردمی و مدافعان 
حرم و پاسداران صلح، این آتش دهشتناک و ویرانگر می رفت که 
تمام منطقه را در خشونت و ویرانی گرفتار نماید.بی گمان جهان 
به خصوص بسیاری از مسلمانان منطقه تبعات مخرب تروریسم 
را با پوست و اســتخوان خود لمس کرده اند و کمتر انسان سالم 
و خداجوی را می توان یافت که از جنایت های تروریســت های 
سازمان یافته چون داعش و یا تروریسم دولتی در قالب حمالت 
به مناطق مســکونی در یمن و فلســطین متاثر نشده باشد، لذا 
باید گفت که تروریسم در نظر هر انسان سلیم النفسی محکوم و 
مترود است. اما نکته مهمتر برای مقابله با تروریسم بهره گیری از 
تمام مولفه های قدرت، از ساختارهای دولتی گرفته تا غیر دولتی 
و افکار عمومی تمامی انسانها است که در این ارتباط می توان به 
نشســت روسای مجالس کشورهای آسیایی در تهران اشاره کرد 
که باید به عنوان یک حرکت مبتکرانه برای برانگیختن دولت ها 
و ملت ها برای مبارزه با تروریسم قلمداد کرد. آنچه مسلم است، 
تروریسم فعالیت یک گروه شبه نظامی صرف نیست، بلکه ظهور 
گروه های افراطی مانند گروهک تکفیری داعش در منطقه نشان 
داد که امروز تروریسم سازمان یافته با تالش عده ای منحرف از 
آموزه های اصیل دینی، به یک پشتوانه فکری دست پیدا کرده و 
تبدیل به جریان فکری شــده است که در صورت حذف فیزیکی 
آن، نمی توان به نابودی کامل آن دل خوش بود، چراکه این نوع 
از تروریســم با کمک بعضی قدرت های جهانی و غفلت دستگاه 
های بین المللی به یک جریان فکری و سازماندهی شده تبدیل 
شده اســت که هر آن ممکن اســت از یک منطقه دیگر، چون 
خاکستری ویرانگر ســر بیرون آورد، لذا برای مقابله با آن، ابتدا 
باید نسبت به شــناخت کامل از انواع تروریسمپرداخت و سپس 
نخبگان و اندیشمندان جامعه این امکان را پیدا می کنند که به 
صورت فکری و زیربنایی با تفکرات و زیرســاخت های نگرشی و 
ســاختارهای آن به مبارزه همه  جانبه برخیزند.دومین نیاز برای 
مبارزه با تروریسم، شناخت پیشینه و زمینه های ظهور این پدیده 
شوم در همه ابعاد و گونه های آن است. این سخن بدین معناست 
که در صورت حذف کامل و فیزیکی تروریسم از جوامع انسانی، تا 
زمانی که زمینه ظهور آن از بین نرفته باشد، هر آن ممکن است 
از یک منطقه و کشــوری این پدیده نامبارک، صورت زشت خود 
را به نمایش بگذارد، لذا یکی از الزامات مبارزه اساسی و بنیادی با 
تروریسم، شناخت زمینه های بروز و ظهور آن و برخورد فرهنگی 
با آن است یعنی باید بنیان فرهنگ و تفکر تروریسم و حامیان آن 
را از میان برداشت. سومین نیاز برای مقابله همه جانبه و بنیادین 
با تروریســم، شــناخت گونه های آن اعم از امنیتی، اقتصادی، 
فرهنگی، اجتماعی و ... در مخفی ترین کنش های تروریســمی 
اســت. به عبارت دیگر اگرچه ظاهر رفتارهای تروریسمی ممکن 
اســت متفاوت باشد و برخی از گونه های آن کم خطر تر به نظر 
برســد، اما این یک حقیقت است که خطر در فرهنگ و اندیشه 
تروریســمی در همه ابعاد و گونه ها نهفته است و تا این تفکر در 
عده ای جریان دارد،  ممکن اســت تروریســم بسته به ابزارهای 
در دسترس افراطیون، در اشکال مختلفی ظهور پیدا کند. دیگر 
اینکه بعضی گونه های تروریســم زائیده قدرت های بزرگ برای 
رسیدن به اهداف خودشان است و توسط آنها مدیریت می شود 
نظیر تروریســم اقتصادی و فرهنگی. البته ناگفته پیداســت که 
نمی توان مدعی شد که در فعالیتهای تروریستی همه بازیگران، 
به دنبال اهداف یکســانی هســتند، اما می توان مدعی شد که 
نتیجه تمامی اقدامات تروریسمی، بر هم زدن صلح و امنیت ملت 
ها و انســان ها و تغییرات زشت جهان امروز است و این عمل از 
جانب هیچ انسان و یا قدرتی مشروعیت ندارد و قابل قبول نیست. 
و اما نکته پایانی اینکه، به طور ضمنی اشاره کردیم که تروریسم 
یک تفکر و جریان فکری اســت، بر این اساس مهمترین مبارزه 
در کنار برخورد قاطع و همه جانبه با تروریسم ها، مبارزه فکری 
و فرهنگــی با پدیده ترور در گونه های مختلف آن اســت و این 
اتفاق تنها زمانی به درســتی در جهان می افتد که همه مدعیان 
مبارزه با تروریسم به صورت صادقانه و با پرهیز از تقسیم پدیده 
ترور به خوب و بد بر اســاس منافع، به مبارزه با آن برخیزند و از 
برخوردهای گزینشی بر اساس منافع خود با گروه های تروریسمی 
خودداری نمایند و قدرت های بزرگ دست از توطئه بر علیه مردم 
محروم جهان و چپاول آنها بردارند. در چنین شرایطی می توان به 
ریشه کنی پدیده غیر انسانی تروریسم در جهان امیدوار بود.البته 
نمی توان برای مقابله با تروریسم به قدرت های بزرگ و دستگاه 
های بین المللی و فراهم شدن همه شرایط امید بست بلکه باید 
از هر جا که می توان با تفکر درســت برای مقابله اقدام کرد و در 
این مسیر نخبگان جهان وظیفه سنگینی بر دوش دارند که امید 

است بر آن اهتمام کنند.
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

تکذیب ادعای انتساب مهمات مکشوفه 
در غزنی به جمهوری اسالمی ایران

 سفارت جمهوری اسالمی ایران در کابل ادعای انتساب مهمات 
مکشوفه در غزنی به ایران را تکذیب کرد.

به گزارش زمان به نقل ازایســنا، سفارت جمهوری اسالمی ایران 
در کابل ضمن تکذیب شــدید ادعای مطرح شده از سوی برخی 
مقامات محلی و عضو مجلس نمایندگان مبنی بر انتساب مهمات 
مکشــوفه اخیر در والیت غزنی به جمهوری اسالمی ایران، اعالم 
می دارد:»در حــال حاضر جمهوری اســالمی ایران و جمهوری 
اسالمی افغانستان در بهترین وضعیت از روابط سیاسی، اقتصادی 
و فرهنگی خود می باشــند و نباید اجازه داد در روند رو به رشد 
مناسبات فی مابین دولت های دوست هیچ گونه خللی ایجاد شود.

سفارت جمهوری اسالمی ایران در کابل مراتب ناخرسندی خود 
را در این خصوص با مراجع رســمی ذیربط در میان گذاشــته و 
مجدانه پیگیر دریافت مستندات روشن در این رابطه شده است.«

رهبر معظم انقالب: دفاع مقدس تمام نشدنی است          
 دشمن در تهاجم به معنویات 

شکست خواهد خورد

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار دست اندرکاران 
کنگره ی شهدای استان خراسان جنوبی تأکید کردند 
که دفاع مقدس تمام شدنی نیست و یک حقیقت در 

حال پیشرفت است.
به گزارش زمان به نقل از پایگاه  اطالع رســانی دفتر 
حفظ و نشــر آثار آیت اهلل العظمی خامنه ای، بیانات 
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار دست اندرکاران 
کنگره ی شهدای استان خراسان جنوبی)۱( که در 
تاریخ ۱۴ آبان ۹7 برگزار شــده بود، دیروز در محل 
این همایش در بیرجند منتشــر شد.حضرت آیت 
اهلل خامنه ای در این دیدار، اســتان خراسان جنوبی 
را استانی مؤمن خیز و عالم پرور خواندند و با تجلیل 
از سابقه حضور پرشــور و مؤثر مردم این استان در 
نهضت انقالب اسالمی و دفاع مقدس، گفتند: امروز 
بزرگداشت شهیدان از بهترین و شریف ترین کارهاست 
و کشور به آن احتیاج دارد.رهبر انقالب اسالمی با اشاره 
به تهاجم خطیر دشمنان در مسائل معنوی، افزودند: 
البته رویش های انقالب در سراسر کشور محسوس 
است و با تالش و گسترش این رویش ها، دشمن در 
تهاجم به معنویات نیز همچون جنگ سخت، شکست 
خواهد خورد.ایشان با تأکید بر لزوم برگزاری باکیفیت 
بزرگداشت شهیدان و ثبت و ضبط خاطرات و شرح 
احوال آنان، گفتند: شهیدان عزیز در زمان حیاتشان با 
جان خود وارد میدان دفاع شدند، و امروز با هویت و 
معنویت خود از کشور و اسالم دفاع می کنند، بنابراین 
دفاع مقدس تمام شدنی نیست و یک حقیقت در حال 

پیشرفت است.

دستگیری بخش اعظمی از عوامل 
حادثه تروریستی چابهار  

 رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شــورای اسالمی با اشاره به بازدید هیاتی از 
این کمیسیون از چابهار گفت که طبق بررسی های 
اولیه بخش اعظمی از عوامل حادثه تروریستی چابهار 
شناســایی و دستگیر شدند و قطعا به مجازات خود 
می رسند.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، حشمت اهلل 
فالحت پیشه در توضیح بازدید هیاتی از کمیسیون 
امنیت ملی از چابهار، اظهار کرد: بخشی از بازدیدهای 
ما مربوط به بررســی حادثه تروریستی چابهار بود، 
اتفاقی که پشــت آن راهبرد تخریبی سیاسی قرار 
داشت.وی توضیح داد: چابهار؛ منطقه ای که جمهوری 
اسالمی ایران روی توسعه آن حساب ویژه ای کرده و 
حتی در قانون برنامه ششم توسعه بر آن تاکید شده 
که چابهار منطقه ویژه ای شود. در مسائل تحریمی هم 
آمریکا در بازی سیاسی چابهار را از حوزه تحریم خارج 
کرده است.رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی با بیان این که اقدام 
تروریســتی در چابهار با هدف ناامن نشان دادن این 
منطقه صورت گرفت، ادامه داد: روند توسعه فعلی این 
منطقه بر اساس روال خود پیش می رود و مسئوالن 
فعالیت خود را ادامه می دهند.فالحت پیشــه با بیان 
این که در این بازدید کل مرزهای آبی چابهار را با دو 
دید بررســی وضعیت امنیتی و خالءهای آن بازدید 
خواهیم کرد، اظهار کرد: در شرایطی مرزهای آبی را 
مورد بازدید قرار می دهیم که بودجه پیشنهادی سال 
آینده دولت برای مرزها یک پنجم بودجه مورد نظر 
کمیسیون است. اعتقاد ما بر این بود که بودجه برای 
امنیت مرزها باید پنج برابر شود.وی ادامه داد: اعتقاد ما 
این است که چابهار یک نقطه استراتژیک و راهبردی 
برای توسعه کشور است، لذا دو وظیفه اصلی چابهار 
رقابت با مناطق و بنادر شرقی در دریای عمان و رفع 
خالء ترانزیت و تجارت ایران در کشــورهای جنوبی 
خلیج فارس است. با این وسعت برنامه طراحی شده 
برای چابهار، زیرساخت های زیادی باید شکل گیرد 
که در حال حاضر محدود است.فالحت پیشه با بیان 
این که باید مشکالت چابهار را در قالب های مختلف 
رفع و در کنار آن زمینه ی توســعه ای را فراهم کرد، 
گفت: بخشی از حرکت در این راه در قالب تقسیمات 
کشوری اســت که کمیســیون تالش های الزم را 
خواهد داشت. بخش دیگر مربوط به اختالفات بین 
دستگاه های امنیتی همچون پدافند غیرعامل است 
که سعی می کنیم با دید توسعه محور کمک کنیم 
که رفع اختالف صورت گیرد که مانعی برای توسعه 
این مناطق به وجود نیاید.به گفته رییس کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
بخشی از کار در قالب فقرزدایی است، فقرزدایی جزئی 
از امنیت در کشور است. به عنوان مثال سرانه ورزشی 
در مناطقی همچون چابهار جزو ســرانه های بسیار 
پایین در کشــور اســت. در این باره نوعی کم کاری 
دیده می شــود که ما با دید امنیت ملی و سیاست 
خارجه خود این مسائل را به وزرای مربوطه منتقل 
می کنیم.فالحت پیشه تاکید کرد: اثر فقر در زمینه های 
آموزشی، فرهنگی، بهداشتی، درمانی و غیره کمتر از 

اثری که بر حوزه امنیت می گذارد، نیست.

اخبار

سرمقاله

دعوت کننده ای که فاقد عمل
 باشد مانند تیر اندازی است که 

کمان او  زه ندارد

کالمامیر

رئیس جمهور پس از نشست هماهنگی 
سران قوا گفت:  در جلسه دیروز نکات 
اصالح  برای  رهبرانقالب  نظر  مورد 

بودجه ۹۸ بررسی شد.
 به گزارش زمان به نقل ازایرنا، حجت 
االسالم و المسلمین »حسن روحانی« 
دیروز در پایان نشست سران قوا افزود: 
آمریکایی ها بعد از ۱3 آبان بسیار در 
انتظار این بودند که یک بهم ریختگی 
باشند  شاهد  کشور  اقتصاد  زمینه  در 
ولی مردم و فعاالن اقتصادی به گونه ای 
عمل کردند که همه برعکس شد.وی 
از  بعد  خواست  می  آمریکا  داد:  ادامه 
به  را  ارز  بازار  اقتصادی  تورم  آبان   ۱3
نحو دیگری ببیند اما هم بانک مرکزی، 
هم بخش های دیگر اقتصادی و مردم 
به گونه ای عمل کردند که برای دنیا 
و داخل کشور شرایط محسوس است 
و آرامش مردم بعد از این تاریخ مقداری 
جمهوری  است.رییس  شده  بیشتر 
اظهارداشت: تالش دولت این است که 
آرامش در بخش اقتصادی را ادامه دهیم 
و مشکالتی که بر دوش مردم است را 
بکاهیم.روحانی در ادامه سخنان خود به 
رهنمودهای رهبر معظم انقالب درباره 
بودجه سال آینده اشاره کرد و گفت: 
ایشان رهنمودی دادند و بر مبنای این 
رهنمود جدید امروز جلسه ای برگزار 
شد که این سیاست را چگونه اجرایی 
کنیم. وی افزود: البته جلسات دیگری 
تا  این هفته خواهیم داشت و  هم در 
هفته آینده نکات مورد نظر رهبرمعظم 
انقالب را نهایی خواهیم کرد و ممکن 

است بر مبنای این نظر در بودجه سال 
انجام  تا  باشد  الزم  اصالحاتی  آینده 
دهیم.رییس جمهوری با تشریح نشست 
این  در  گفت:  قوه  سه  سران  دیروز 
نشست عمدتا درباره مسایل اقتصادی 
و سیاسی کشور و منطقه  تبادل نظر 
و گفت و گو شد.روحانی اظهارداشت: 
در بخش اقتصاد در هفته های گذشته 
بودیم  کرده  تنظیم  را  چهارچوبی 
به  چهارچوب  این  های  سیاست  که 
نحوی بودجه سال آینده را هم در بر 
می گرفت.وی تاکید کرد: الیحه بودجه 
سال ۱3۹۸ آماده است و بزودی تقدیم 
شود.  می  اسالمی  شورای  مجلس 
کرد:  خاطرنشان  مجریه  قوه  رییس 
امسال  ماهه  در هشت  صادرکنندگان 

نسبت به سال گذشته پیشرفت خوبی 
افزایش  از ۱3 درصد  بیش  و  داشتند 
صادرات را شاهد بودیم و با چهارچوبی 
که برای بازگشت ارز صادراتی تعیین 
شده راه حل مطمئنی برای درآمدهای 
ارزی پیش بینی شده است روحانی با 
بیان این که این راه را ادامه می دهیم، 
یادآور شد: در بخشی از نشست امروز 
وزیر نفت گزارشی از شرایط فروش نفت 
ارائه کرد. وی افزود: هدف آمریکا این 
بود که جلو صادرات نفت ایران را بگیرد 
ولی به صراحت به مردم می گویم که 
صادرات نفت بعد از ۱3 آبان به مراتب 
بهتر شده است. رییس جمهوری یادآور 
شد: گزارش وزیر نفت امیدوار کننده بود 
و مواردی هم که تسهیالت می خواست 

مورد توافق سران سه قوه قرار گرفت. 
در  ها  آمریکایی  کرد:  اضافه  روحانی 
زمینه نفت ناموفق بودند. آنها در زمینه 
اوپک هم خیلی تالش کردند که کاری 
اوپک  عضو  کشورهای  تولید  تا  کنند 
کاهش نیابد و ثابت بماند که الحمداهلل 
کاهش پیدا کرد و کشورهای غیر اوپک 
هم همین تصمیم را داشتند. وی افزود: 
آمریکایی ها در این باره ناموفق بودند 
و جمهوری اسالمی ایران موفقیت های 
خوبی به دست آورد و روند فروش نفت 
ایران به همان صورتی که قبل از این 
وی  یافت.  خواهد  ادامه  بود،  اجالس 
با توفیقاتی که مردم  افزود: امیدواریم 
در آستانه چهلمین سال پیروزی انقالب 
خواهند داشت، شاهد توفیقات بزرگ تر 

باشیم. رییس جمهوری گفت: در یکی 
دو سفری که به استان ها داشتم و بقیه 
مسئولین به استان ها سفر کردند، شاهد 
افتتاح های بسیار زیاد و به ثمر رسیدن 
بسیاری از پروژه ها هستیم و در زمینه 
خوبی  تصمیمات  تمام  نا  های  پروژه 
گرفتیم که به مردم واگذار شود. روحانی 
اضافه کرد: تالش می کنیم روند اشتغال 
را برای سال آینده حفظ کنیم تا مردم 
در زمینه کاالی اساسی دچار مشکل 
نشوند و این اولویت ما برای سال ۹۸ 
است و مردم برای تامین کاالی اساسی 
و مواد ضروری اطمینان داشته باشند و 
ارز ثبات داشته باشد و افرادی که حقوق 
ثابت دارند در حدی که توان داریم رشد 

دهیم. 
از  دیگری  در بخش  رییس جمهوری 
سخنان خود با بیان این که در زمینه 
مسائل منطقه ای حرکت ها به سود 
مردم منطقه است، اظهار داشت: شرایط 
یمن به گونه ای است که آنهایی که 
اشغال  در  را  کشور  این  می خواستند 
امروز احساس می  باشند  خود داشته 
کنند راهی جز صلح با مردم یمن ندارند. 
روحانی خاطرنشان کرد: ما همواره از 
مذاکرات یمنی - یمنی پشتیبانی کرده 
و در حال حاضر هم پشتیبانی می کنیم 
و امروز عالمت ها برای رسیدن به یک 
آرامش در یمن بیش از گذشته است. 
رییس جمهوری ادامه داد در سوریه هم 
شرایط به سمت صلح و آرامش بیشتر 
است و این به معنای موفقیت جمهوری 
اسالمی ایران در مسائل منطقه ای است. 

روحانی:  نکات مورد نظر رهبرانقالب برای اصالح بودجه بررسی شد 

تالش دولت تداوم آرامش در بخش اقتصادی است    

بیرجند-فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: دستاوردهای بزرگ 
امروز فقط از زبان مسئولین ما بیان نمی شود بلکه دشمنان به 
این دستاوردها اذعان دارند و از فشار، مبارزه و تهدید علیه ایران 

ناامید شده اند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سردار محمدعلی جعفری دیروز 
در اجالسیه نهایی کنگره ملی دو هزار شهید استان خراسان 
جنوبی، اظهار کرد: امروز به شدت به یاد و نام شهدا و همچنین 
استفاده از فیض و برکات آن ها نیاز داریم.وی با بیان اینکه 
وجود دو هزار شهید، بیش از چهار هزار جانباز و ۴00 آزاده 
از افتخارات استان خراسان جنوبی است، افزود: استان خراسان 
جنوبی در دوران دفاع مقدس جمعیت کمی داشته اما تعداد 
شهدا و ایثارگران استان بسیار معناگرا و نشانه های بارز ایمان، 
معنویت و والیت مداری مردم شهید پرور این خطه است.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با اشاره به اینکه 
استان خراسان جنوبی اولین استان در والیت مداری و دفاع از 
ارزش های اسالمی است، گفت: در آخرین نظرسنجی مهرماه 
های  ارزش  از  دفاع  در  جنوبی  خراسان  استان  جاری  سال 
اسالمی و راه مقاومت و ایستادگی و پشتیبانی از نظام مقام 
اول را کسب و در میان دیگر استان ها باالترین حمایت مربوط 
به این استان است.وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در 
دیدار با دست اندرکاران برگزاری کنگره شهدای خراسان جنوبی 
مسائل تکان دهنده ای نسبت به شهدا فرموده اند، عنوان کرد: 
بنا بر فرمایشات مقام معظم رهبری جلسات بزرگداشت شهیدان 
ادامه حرکت جهادی و شهادت است.جعفری با اشاره به اینکه 
برخی مسئولین گوششان سنگین است و پیام ها را درست 

نمی شوند، بیان کرد: ضعف هایی که در برخی دیده می شود 
به دلیل نشنیدن پیام های الهی است.وی با بیان اینکه امروز 
آنچه در جامعه اسالمی موج می زند حیات معنوی است، اظهار 
داشت: خسته نشدن از مشکالت به معنی حیات معنوی جامعه 
است که خوشبختانه در جامعه اسالمی موج می زند.فرمانده 
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با اشاره به اینکه نقش مردم 
و خون شهدا در جمهوری اسالمی ایران ضمانت کننده بقای 
حکومت اسالمی است، افزود: ملت ایران امروز در جهان پرچم 
دار مسیر الهی است و بسیاری از کشورها در حال الگوگیری 
مقاومت و ایستادگی این نظام هستند.وی با بیان اینکه بزرگ 
ترین دستاورد نظام اسالمی بقای جمهوری اسالمی است، گفت: 
خون شهیدان که بقای نظام و توسعه راه مقاومت در منطقه و 

جهان است از دیگر دستاوردهای انقالب اسالمی است.

 قدرت آمریکا رو به افول است
جعفری با اشاره به اینکه قدرت آمریکا رو به زوال و افول است، 
عنوان کرد: دستاوردهای بزرگ امروز فقط از زبان مسئولین 
جمهوری اسالمی بیان نمی شود بلکه خود دشمنان به این 
دستاوردها اذعان دارند و از فشار، مبارزه و تهدید ناامید شده 
اند.وی با بیان اینکه دشمنان در روزنامه های مختلف خود می 
نویسند آرزوهای ترامپ دست نیافتنی است و حتی ممکن است 
ایران انتقام بگیرد، اظهار داشت: خواسته های ترامپ آرزوهایی 
است که مطلقا قابل تحقق نیستند چراکه چیزی در تاریخ وجود 
ندارد که ایران در مقابل آمریکا تسلیم شود.فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی با اشاره به اینکه از ابتدای پیروزی 

انقالب اسالمی همیشه با شکست های آمریکا مواجه بودیم، 
بیان کرد: مقاومت حزب اهلل لبنان، مردم غزه، سوریه، عراق 
و یمن در برابر جنایت ها و جنگ طلبی های استکبار جهانی 
مدیون ایستادگی و مقاومت ملت بزرگ و خون شهیدان ایران 
است.وی ادامه داد: دشمنان نا امنی هایی که در ایران ایجاد 
کردند برای ضربه زدن به نظام بوده اما با یک ملت مومن، آگاه، 

بصیر و زیرک و دین دار مواجه شده و شکست خورده اند.

دشمن آرزوی ساقط شدن نظام جمهوری 
اسالمی را به گور خواهد برد

جعفری با بیان اینکه معرفت و معنویت ملت ایران با خون شهدا 
آبیاری شده است، اظهار داشت: دشمن حتی جرات نمی کند 
موضوع ساقط کردن نظام را مطرح کند و این آرزو را به گور 

خواهد برد.
وی با اشاره به اینکه ملت بزرگ ایران راه الهی و عمل به دستورات 
الهی را در پیش گرفته است، افزود: ایستادگی و مقاومت در برابر 
ظلم در واقع همان دفاع از حق و اسالم و راه الهی است.فرمانده 
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان اینکه خداوند متعال 
اراده کرده جوهره دین اسالم که همین انقالب اسالمی است را 
به دنیا منتقل کند، گفت: انقالب اسالمی در این دوران سخت 
مسیر زندگی اسالمی را به دنیا نشان داده است.وی با اشاره به 
اینکه یاری دین خدا توسط ملت بزرگ ایران رمز پیروزی ها و 
موفقیت های ما و شکست های پی در پی دشمنان است، عنوان 
کرد: پیروزی و موفقیت های مختلفی که گاهی در تاریخ انقالب 
پیش می آید همه را مات و مبهوت می کند که این مهم نشان 
از دستگیری خداوند متعال از ملت بزرگ ایران دارد.جعفری با 
بیان اینکه عمل به دستورات الهی راه چهل ساله انقالب اسالمی 
است، اظهار کرد: امیدواریم خداوند متعال توفیق استقامت و 
بصیرت هرچه بیشتر به مردم عنایت کند تا پرچم باشکوه ایران 

به دست صاحب آن امام زمان )عج( برسد.

هرگونه  پرداخت  ارتباطات  وزیر  معاون 
وام حمایتی به نسخه های فارسی تلگرام 
وگفت:  کرد  رد  را  طالگرام(  و  )هاتگرام 
مجازی،  فضای  مرکزملی  دستور  طبق 
تنها به 3 پیام رسان بومی 5میلیارد تومان 

تسهیالت دادیم.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، امیر ناظمی 
دستگاههای  ارزیابی  نشست  حاشیه  در 
الکترونیک، برخی اخبار  اجرایی در دولت 
منتشر شده درباره حمایت وزارت ارتباطات 
تلگرام  رسان  پیام  فارسی  های  نسخه  از 
تخصیص  و  طالیی(  تلگرام  و  )هاتگرام 
و  کرد  تکذیب  را  رسانها  پیام  این  به  وام 
گفت: هیچگونه وام و حمایتی از هاتگرام 
ارتباطات  وزارت  و  است  نشده  و طالگرام 
مطابق با مصوبه شورای عالی فضای مجازی، 
حمایت از پیام رسانهای بومی را در دستور 
کار دارد.معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه 
لیست وام های تخصیصی وزارت ارتباطات 
به پیام رسانهای بومی وجود دارد و تمام 
مراحل آن شفاف است، گفت: یک شرکت 
دانش بنیان که مورد تایید معاونت علمی 

فناوری ریاست جمهوری نیز است، مجموعه 
از  یکی  که  دارد  دانشی  محصوالت  از  ای 
آنها پیام رسانهای هاتگرام و طالگرام است.

وی ادامه داد: این شرکت ممکن است برای 
محصول دیگری، وامی از جایی گرفته باشد 
که ما اطالعی از این موضوع نداریم، اما درباره 
هاتگرام و طالگرام تاکنون تقاضایی نداشته 
این  به  ارتباطات  وزارت  ازسوی  وامی  و 
محصوالت تعلق نگرفته است.رئیس سازمان 
فناوری اطالعات ایران با اشاره به اینکه این 
شرکت دانش بنیان برای یکی از محصوالتش 
برای اشتغال روستایی است،  که سامانه ای 
وزارت  از  تسهیالت  و  وام  دریافت  تقاضای 
این لحظه  تا  افزود:  ارتباطات داشته است، 
هنوز این تسهیالت نیز به این شرکت تعلق 
وام  که  هایی  طرح  سایر  مانند  و  نگرفته 
دریافت می کنند، باید فرآیندهای مختلفی را 
بگذراند.وی با بیان اینکه این شرکت به اضافه 

فرآیندهای  طی  حال  در  دیگر  شرکت   ۸
الزم برای دریافت وام و تسهیالت از وزارت 
ارتباطات برای محصول ارائه شده هستند، 
رسانهای  پیام  از  حمایت  کرد:  خاطرنشان 
بومی مطابق با مصوبه شورای عالی فضای 
مجازی و دستور مرکز ملی فضای مجازی 
انجام می شود و در این دستورالعمل، حرفی 
از حمایت از نسخه های فارسی تلگرام به 
میان نیامده است.ناظمی با اشاره به انتشار 
برخی اخبار از حمایت هزار میلیاردی وزارت 
ارتباطات از پیام رسانهای هاتگرام و طالگرام 
تاکید کرد: کل درآمد وزارت ارتباطات درسال 
گذشته ۶00 میلیارد تومان بوده و ما چگونه 
می توانستیم مبلغ هزار میلیارد تومان به این 
پیام رسانها اختصاص دهیم؟وی درباره سایر 
موارد حمایتی که شامل پیام رسانهای بومی 
شده است نیز گفت: در مصوبه شورای عالی 
فضای مجازی موضوع حمایت از هاتگرام و 

این  مطابق  است.  نبوده  مطرح  طالگرام 
مصوبه، ۴ پیام رسان بومی از سوی مرکز 
ارتباطات  وزارت  به  مجازی  فضای  ملی 
معرفی شدند که به 3 پیام رسان که موفق 
میلیارد  وام 5  ارائه ضمانتنامه شدند،  به 
ارتباطات  وزیر  گرفت.معاون  تعلق  تومانی 
تاکید کرد: تمامی این موارد شفاف است و 
دراین باره تصمیم با وزارت ارتباطات نبوده 
مصوبه  طبق  ارتباطات  وزارت  بلکه  است. 
شورای عالی فضای مجازی و نامه مرکز ملی 
فضای مجازی این تسهیالت را اختصاص 
داده است.به گفته وی، عالوه بر تسهیالت 
5 میلیاردی، به پیام رسانهای بومی مورد 
تایید مرکز ملی فضای مجازی یک سری 
تجهیزات فنی و تخفیفات مربوط به دیتا نیز 
تعلق گرفت که این موارد نیز شامل هاتگرام 
و طالگرام نمی شود.مطابق فرصتی که از 
سوی مرکز ملی فضای مجازی برای فعالیت 
این  است،  شده  اعالم  طالگرام  و  هاتگرام 
دوپیام رسان تا ۱0 روز دیگر )پایان آذرماه( 
زمان دارند که مستقل از تلگرام و به صورت 
یک پیام رسان بومی در کشور فعالیت کنند.

فرمانده کل سپاه عنوان کرد:

ناامیدی دشمن از فشار
 و تهدید علیه ایران

پرداخت وام به ۳ پیام رسان بومی؛

»هاتگرام« و »طالگرام« وام نگرفتند
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آمریکا با حربه ایران هراسی
 800 میلیارد دالر اسلحه فروخت

معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسالمی ایران گفت: استکبار جهانی 
با حربه ایران هراسی ۸00 میلیارد دالر اسلحه در منطقه فروخت و منابع 

کشورهای اسالمی را غارت کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، امیر دریادار »حبیب اهلل ســیاری« دیروزدر 
اختتامه سی  و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم که در ستاد 
آجا برگزار شد، اظهار داشت: استکبار جهانی پس از پیروزی انقالب تاکنون 
تالش کرده تا با ترور، جنگ تحمیلی، اختالفات قومی و مذهبی، تحریم 
و شبیخون فرهنگی مانع از پیشرفت نظام  مقدس جمهوری اسالمی ایران 
شود.وی با بیان این که آمریکا به دنبال رسیدن به منافع نامشروع خود در 
پیش از انقالب در ایران است، تصریح کرد: استکبار جهانی با حربه ایران 
هراسی ۸00 میلیارد دالر اسلحه در منطقه می فروشد و منابع کشورهای 
اسالمی را به غارت می برد. معاون هماهنگ کننده ارتش تاکید کرد: نفوذ 
ایران در منطقه، معنوی و اســالمی اســت، ما هیچ گاه به دنبال تصرف 
سرزمین دیگری نبوده و نیستیم. دریادار سیاری با یادآوری این که دشمن 
به دنبال جنگ اقتصادی و فرهنگی با ملت ما و ایجاد بی ثباتی در کشور 
است، عنوان کرد: دشمن با استفاده از جنگ نرم می خواهد فکر ما را تغییر 
تا دیگر انقالبی نیندیشیم، وقتی فکر عوض شود، عمل هم تغییر می یابد. 
وی تاکید کرد: هزینه های جنگ سخت زیاد است اما جنگ نرم هزینه های 
چندانی برای دشــمنان ندارد، اســتکبار فکر می کند که ما نیاز به قیم و 
بــزرگ تر داریم؛ آنها نمی خواهند عظمت ملت ایران را باور کنند. معاون 
هماهنگ کننده ارتش به اهمیت توجه به علوم قرآنی اشاره و خاطرنشان 
کــرد: باید با تکیه بر آموزه های قرآنی در برابر تمام حیله های دشــمن 

همچون ترور و تحریم ایستادگی کنیم.

بررسی افزایش قیمت خودرو 
در کمیسیون اصل ۹0

 سخنگوی کمیسیون اصل »۹0« مجلس شورای اسالمی از جلسه هفته  
آینده این کمیســیون با حضور وزیر صنعت و دستگاه های نظارتی برای 

بررسی موضوع افزایش قیمت خودرو خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، بهرام پارسایی اظهار کرد: جلسه روز یکشنبه  
25 آذر ماه کمیسیون اصل »۹0« با حضور وزیر صنعت و معاونان مربوطه، 
سازمان بازرسی کل کشور، ســازمان تعزیرات، رییس سازمان گمرک و 
خودروسازان درباره بررسی وضعیت پیش فروش خودرو و افزایش قیمت 
خودرو برگزار خواهد شد.وی افزود: پرونده خودروسازان در کمیسیون اصل 
»۹0« بیش از یک سال است که مفتوح است و گزارش آن در حال  تهیه 
است. با توجه به شرایط فعلی که خودروسازان به هر شکلی که می خواهند 
خودروی شــان را پیش فروش می کنند و یا قیمت گذاری می کنند الزم 
دیدیم که کمیسیون از جایگاه نظارتی خود به این موضوع ورود کند.وی 
ادامه  داد: خودروسازان نتوانستند طی یک سال گذشته به تعهداتشان عمل 
کنند. آنها 20 هزار میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکار هستند، 30 هزار 
میلیارد تومان بدهی بانکی دارند و ۱5 هزار میلیارد تومان زیان انباشــته 
دارند و در کنار اینها هزاران میلیارد خودرو پیش فروش کرده اند و نتوانسته 
اند به تعهداتشان عمل کنند.پارســایی با اشاره به این که بازار خودرو به 
حال خود رها شــده است و نیازمند نظارت جدی است، تصریح کرد: اگر 
فکر عاجلی برای وضعیت خودروســازی نشود، با توجه به تعهدات قبلی 
خودروسازان به مردم که هنوز تحقق پیدا نکرده است و تعهدات جدیدی 
که ایجاد می کنند، این نگرانی وجود دارد که مشکلی چندین برابر آن چه 
ـ اعتباری به وجود آورده اند را ایجاد کند. به همین جهت  موسسات مالیـ 
کمیســیون اصل »۹0« در جلسه روز یکشنبه  خود وضع نابسامان و رها 

شده خودروسازی را تعیین تکلیف خواهد کرد.

شریعتمداری: قفل های پنجگانه اقتصادی با کلید 
تعاون می شکند

وزیــر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفــت: قفل های پنجگانه »تحریم«، 
»رکود«، »تورم«، »فقر« و »بیکاری« را می توان با کلید تعاون شکست.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »محمد شــریعتمداری« دیروز در آیین 
تکریم »حمید کالنتری« معاون پیشــین وزیر در امور تعاون ادامه داد: 
تعاونی های ما آنقدر گسترده است که می توانند در ۱5 استان مرزی با 

سایر کشورها تبادل کاال و مالی داشته باشند.
وی افزود: گستردگی تعاون موجب می شود هیچ نظام سلطه ای نتواند 
آنها را تحت کنترل در بیاورد.به گفته وی، در سال ۱۹۶0 میالدی ۱۸0 
میلیون نفر در سراسر جهان عضو تعاونی ها بودند اما اکنون این رقم به 
۸00 میلیون نفر رسیده است.شریعتمداری یادآوری کرد تعاونی، شکل 
نظام یافته مدیریت جمعی اســت؛ به طوری کــه در آمریکا 35 درصد 
محصوالت کشــاورزی و نیمی از خطوط برق روســتایی این کشور به 
واسطه تعاونگران ساخته می شود.وی ادامه داد: تعاونی ها باید به سهم 
25 درصدی خود از اقتصاد دست پیدا کنند؛ در این مسیر، به همکاری 
ها و حمایت های مالی نیازمندیم.شریعتمداری تاکید کرد تعاونی ها باید 
به حوزه های فناوری اطالعات و ارتباطات )آی ســی تی(، اقتصاد دانش 
بنیان و نوآورانه روی بیاورند اما از بین ۹0 هزار تعاونی فعال، فقط 200 
تعاونی دانش بنیان در کشور وجود دارد.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اعالم کرد منابعی براِی کشور تعیین شده است اما نمی توان در شرایط 
تحریمی روی بخشــی از این منابع که بر اســاس سرمایه گذاری های 
خارجی محاسبه شده بود، حساب باز کرد. شریعتمداری افزود: می توانیم 
با کمک تعاونی ها از فرصت ســرمایه های خرد بهره مند شده و آنها را 
جــذب و وارد مدار اقتصاد کنیم. به گفتــه وی، جذب منابع یک و نیم 
میلیارد دالری برای اشتغالزایی روستایی و عشایری به توسعه مشاغل، 

مهاجرت معکوس و عبور از مشکل بیکاری منجر می شود. 

 بررسی قانونگذاری برای ارزهای 
رمزنگار در هیات دولت 

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: ارزهای 
رمزنگار آخرین مراحل بررســی در کمیسیون 
اقتصادی مجلس را طــی می کند و به محض 
اتمام بررســی، در هیئت دولت بــرای قانون 

گذاری بررسی می شود.
به گزارش زمان به نقل ازتســنیم، ابوالحســن 
فیروزآبادی دربــاره وضعیت مقررات گذاری و 
رگوالتوری ارزهای رمزنگار در دولت و شورای 
عالــی فضای مجــازی گفــت: در حال حاضر 
اقدامــات متعددی در زمینــه رگوالتوری رمز 
ارزها انجام شــده و با توجه به تاکیدات فراوان 
برای بهره گیــری از این فناوری و انجام برخی 
فعالیت های غیر رســمی و پیدایش کســب و 
کارهای نوپا در این حوزه ضروری اســت تا بر 
بحث رمز ارز در داخل کشــور با قانون گذاری 
نظارت شــود و دولت نیز در همین راســتا در 
حــال تهیه مصوبه ای برای اعالم سیاســت در 
حوزه ارزهای رمزنگاری شده است.دبیر شورای 
عالی فضای مجازی ادامه داد: رمز ارزها از جمله 
فناوری ها نوظهور و مهم به شمار می رود که با 
توجه به کارکرد در سیســتم اقتصادی و پولی 
باید بر آنها به دقت نظارت شود و سیاست هایی 
جامع با توجــه به کارکردهای مختلف در نظر 
گرفته شود.رییس مرکز ملی فضای مجازی با 
بیان اینکه کمیته ای در حوزه بررســی ارزهای 
رمزنگار ذیل کمیته اقتصادی مجلس شــورای 
اسالمی ایجاد شــده، اظهار داشت: در کمیته 
بررســی ارزهای رمزنگار کمیسیون اقتصادی 
مجلــس نمایندگان مجلــس، صاحبنظران و 
کارشناسان و نمایندگانی از ارگان هایی از جمله 
بانک مرکزی، وزارت نیــرو، وزارت اطالعات و 
غیره حضور دارنــد و تکالیفی به این ارگان ها 
واگذار شــده؛ بر اساس آخرین اطالعات، بحث 
رمز ارزهــا آخرین مراحل بررســی را در این 
کمیته ســپری می کند که بــه محض اتمام 
بررســی ها نتایج این کمیته در ســطح هیات 
دولت بررســی خواهد شــد تا دولت بر اساس 
نتایج و اعالم نظر نمایندگان ارگان های دولتی 
و امنیتی و کارشناسان  نسبت به حوزه ارزهای 
رمزنگاری شده اعالم نظر و سیاست های مورد 
نظر را تعیین کنــد.وی تاکید کرد: با توجه به 
اهمیــت موضوع رمز ارزهــا مرکز ملی فضای 
مجازی به دنبال آن اســت تا بررسی ارزهای 
رمزنگار در هیئت دولت هر چه سریعتر انجام 
شود و انتظار می رود در آینده ای نه چندان دور 
این موضوع مورد بررســی و دولت نظر خود  و 
دســتورات الزم به وزارتخانه ها و ارگان ها را به 

صورت رسمی اعالم کند.

گسترش تحرکات نظامی آل خلیفه 
در مناطق مختلف بحرین 

مناطق مختلف بحرین در حالی شاهد گسترش 
حضور نظامیان و مزدوران آل خلیفه اســت که 
مردم مقاوم خود را برای برگزاری روز شــهید 

آماده می کنند.
به گزارش زمــان به نقل ازتســنیم، نظامیان 
رژیم آل خلیفــه در مناطق مختلف بحرین در 
آستانه فرا رســیدن روز شهید مستقر شده و 
حضور خود را تشــدید کرده اند.بر اساس این 
گزارش، در حالی که شهروندان بحرینی خود 
را برای برگزاری مراســم یادبود شهدا که قرار 
اســت در تاریخ ۱7 دسامبر )دوشنبه 2۶ آذر( 
برگزار شــود، آماده می کننــد، نظامیان رژیم 
آل خلیفه به حمالت کورکورانه علیه شهروندان 
بحرینی در مناطق مختلف این کشــور دست 
می زنند.نیروهــای انقالبــی از  یک سلســله 
فعالیت هــا و برنامه های تبلیغاتــی، مردمی و 
میدانی برای برگزاری مراســم روز شهید خبر 
داده اند.بر  اساس گزارش رسانه های انقالبیون 
بحریــن، خودروهای نظامی رژیم آل خلیفه در 
حــال یورش به محله هایــی در مناطق الدراز، 
بنی حمــزه، الجنبیه و کــرزان و دیگر مناطق 
مشــاهده شــدند، بالگردهای رژیم هم بر فراز 
مناطق »مثلث ایستادگی و مقاومت« و اطراف 
میــدان عبدالکریم به پرواز درآمدند. از ســوی 
دیگر، تعدادی از پیاده نظام مزدور رژیم آل خلیفه 
اقدام به پاک کردن و از بین بردن نوشــته ها و 
شعارهای انقالبی کردند که شهروندان بحرینی 
به روی دیوارهای خانه هایشان در راستای آماده 
شدن برای مراسم یادبود شهیدان نوشته بودند.

خبرخبر

معاون اول رئیس جمهور گفت: یکی از مهمترین 
اولویت های دولت، بازگرداندن ثبات اقتصادی به 

کشور است.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، اسحاق جهانگیری، 
معاون اول رئیس جمهور، در جلسه شورای اداری 
آستانه  باید در  اینکه  بر  تأکید  با  استان هرمزگان 
نشان  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد  چهلمین 
است  سرزنده  اسالمی  جمهوری  نظام  که  دهیم 
و می تواند بر مشکالت غلبه کند، افزود: گروهی 
با  هستند،  قدرت  مسند  بر  آمریکا  در  اکنون  که 
بی شرمی ادعا می کردند که جمهوری اسالمی ایران 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی را تجربه 
نخواهد کرد و پرونده اش قبل از سالگرد چهلمین 
سال بسته خواهد شد.معاون اول رئیس جمهور با 
اشاره به اینکه آمریکایی ها در دوران جنگ تحمیلی 
کمک های زیادی به صدام کردند و اکنون نیز داعش 
بزنند،  برهم  را  منطقه  امنیت  تا  انداخته اند  راه  را 
خاطرنشان کرد: کشوری که اجازه نداد داعش به 
کشورهای منطقه آسیب وارد کند و با داعش مبارزه 
کرد جمهوری اسالمی ایران بود.جهانگیری افزود: 
ایران کشور بزرگ و قدرتمند منطقه  بدانند  باید 
است و مصلحت منطقه در این است که دست 
دوستی به سوی ایران اسالمی دراز کنند چرا که 
ما می خواهیم با همه کشورهای امت اسالم روابط 
کشورهای  اینکه  بیان  با  باشیم.وی  داشته  خوبی 
حامی قدرت های بیگانه در منطقه بدانند اگر امروز 
آمریکایی ها دوستشان هستند روزی کاری با آن ها 
خواهند کرد که با حسنی مبارک، صدام و محمدرضا 

پهلوی کردند، تصریح کرد: برجام توافقی بود که 
بتوانیم  تا  آن صورت گرفت  برای  زیادی  تالش 
آرامش را بر اقتصاد حاکم کنیم، با دنیا تعامل و بازار 
دنیا را در دست بگیریم که آمریکایی ها برخالف 
تمام عرف های عاقالنه که در دنیا ترسیم شده از 
برجام خارج شدند.معاون اول رئیس جمهور با تأکید 
بر اینکه چند درس جهانی و داخلی می توانیم از 
تحریم بگیریم، اظهار داشت: آمریکایی ها به دنبال 
حقوق شهروندی نیستند؛ در همین نمونه اخیر، 
یک روزنامه نگار به آن شکل فجیع کشته می شود 
اما آمریکایی ها در برابر این موضوع رسوا شدند و 
مجبور شدند توجیه کنند که این قتل اتفاق بدی 
بوده اما نمی توانند روابط را با عربستان که با آن 
قرارداد 400 میلیاردی دارند، زاویه بگیرند و این 
با  کنند.جهانگیری  انسان  یک  فدای  را  قرارداد 
یادآوری اینکه امروز همه دنیا جز چند کشور از 
معتقد  برجام  به حفظ  رژیم صهیونیستی،  جمله 
هستند و از ایران حمایت می کنند، تصریح کرد: 
مقامات کشورها حتی هم پیمانان آمریکا مانند کانادا 
و اروپا و کشورهای آسیایی همه اعالم می کنند که 
حق با ایران است.وی ادامه داد: نظمی که آمریکا 
برای جهان در نظر گرفته نظم قلدری است که 
یک طرف دیکته می کند و همه کشورها باید از 
آن تبعیت کنند.معاون اول رئیس جمهور با اشاره 
به اینکه بیماری های مزمنی که در مسائل اقتصادی 
کشورمان وجود دارد زمانی سرباز می کند، اضافه 
کرد: باید ظرفیت ها و فرصت های کشور را احیا 
اگر  اقتصاد  مزمن  بیماری های  برای حل  و  کنیم 

نیاز باشد جراحی اقتصادی کنیم.جهانگیری یکی 
از مهمترین اولویت های دولت را بازگرداندن ثبات 
اقتصادی به کشور دانست و عنوان کرد: آمریکایی ها 
با جو روانی و رسانه ای و تبلیغات، سبب وارد شدن 
شوک اقتصادی به کشور شدند که البته این موضوع 
کوتاه مدت بود و ما می توانیم به سرعت آن را جبران 
کنیم و ثبات را به اقتصاد کشور برگردانیم.وی با 
بیان اینکه باید تورم و نرخ دالر با ثبات و برای 
فعاالن اقتصادی قابل پیش بینی باشد تصریح کرد: 
مدیران کشور مدیرانی توانمند و کارآزموده هستند و 
پیش بینی ما این است که به سمت ثبات اقتصادی 
در حرکت هستیم.معاون اول رئیس جمهور اظهار 
داشت: آمریکایی ها به دنبال ممانعت از صادرات 
طرح شکست  این  در  که  بودند  کشورمان  نفت 
خوردند و از طرفی به دنبال وادارسازی اوپک به 
تصویب تصمیمات خودشان بودند که با همکاری 
این طرح  روسیه  نمایی  قدرت  و  اوپک  اعضای 
آمریکا نیز شکست خورد و ایران در این کاهش 
مستثنی شد.جهانگیری با تأکید بر اینکه صادرات 
غیرنفتی کشور باید توسعه یابد، ادامه داد: یکی از 
اتفاقات مثبت امسال این است که نرخ ارز برای 
صادرکنندگان مناسب است و این یعنی باید از این 
فرصت استفاده کنیم و صادرات را تقویت کنیم.وی 
افزود: در جریان صادرات، سرمایه از کشور بیرون 
می رود و ما به ازای آن، باید سرمایه، ارز و یا کاالی 
مورد نیاز وارد کشور شود و باید به نوعی ارز حاصل 
از صادرات به چرخه اقتصاد کشور بازگردد و این 
قاعده فقط مختص بخش خصوصی نیست چرا که 

اگر مثال ده میلیون بشکه نفت از کشور صادر اما به 
ازای آن چیزی وارد کشور نشود، مردم دولت را 
بازخواست خواهند کرد که در مقابل فروش این ده 
میلیون بشکه نفت چه چیزی وارد کشور شده است.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: البته در مقطعی 
بنا بر ضرورت، سخت گیری هایی وجود داشت و 
دولت بخشنامه ها و دستورالعمل هایی صادر کرد اما 
به تدریج و با گفت وگوهایی که با فعاالن اقتصادی 
و صادرکنندگان داشتیم، اصالحاتی صورت گرفته 
وضعیت  به  باید  اینکه  بیان  با  است.جهانگیری 
معیشت مردم به طور ویژه توجه شود، اضافه کرد: 
زندگی هشتاد میلیون ایرانی بر اثر فعالیت فعالین 
اقتصادی تأمین شود، شرایط زندگی مردم را می دانیم 
و معیشت مردم را از دیگر اولویت های خود در 
اینکه  به  اشاره  با  اشتغال می دانیم.وی  ایجاد  کنار 
یک انباشت بیکاری از قبل در کشور وجود دارد و 
بخشی نیز ساالنه به آن اضافه می شود، تصریح کرد: 
دولت باید زمینه هایی ایجاد کند که سرمایه گذاری 
جدید در کشور اتفاق بیفتد و راهکارهایی ایجاد 
کنیم که بدون رانت و فساد با این نرخ ارز ها، انگیزه 
سرمایه گذاری از بین نرود.معاون اول رئیس جمهور 
با بیان اینکه حفاظت و صیانت از اشتغال  موجود 
وظیفه اصلی دولت است، اضافه کرد: کمیته رفع 
موانع واحدهای تولیدی با مسئولیت وزیر صمت در 
مرکز تشکیل  شده و مشکالت آن ها بررسی می شود 
و در هر استانی کمیته تسهیل و رفع موانع تولید به 
ریاست استانداران تشکیل می شود و گزارش ها را به  

صورت مستمر مطالعه و بررسی می کنم.

آگهی مفقودی
تنه  شماره  وبه   NCR20092111015 موتور  شماره  به  زرد  رنگ  به   1389 استارcc200مدل  زیپ  تیپ  پیشرو  سیستم  سیکلت  موتور  دستگاه  یک  سبز(  برگ  سند)   
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دادنامه
پرونده کالسه ی 9709983053100288 شعبه 1 شورای حل اختالف چهارباغ تصمیم نهایی شماره ی  9709973053101050 

خواهان :خانم طیبه مرادی نصر فرزند چراغعلی به نشانی استان البرز – شهرستان ساوجبالغ – شهر چهارباغ – ملک آباد- خیابان طالقانی – کوچه الله 4 - پالک 3 - واحد 1 
خوانده :آقای سید محمد رضا گرکانی به نشانی نامشخص  خواسته ها : 1-مطالبه خسارات دادرسی  .2-مطالبه وجه چک 3-مطالبه  خسارت تاخیر تادیه 

)گردش کار(: خواهان دادخواستی با موضوع فوق به طرفیت خوانده مطرح که پس از ارجاع به شعبه  ی اول شورای حل اختالف چهارباغ با تعیین وقت توسط اعضای محترم شورا 
رسیدگی و ضمن اعالم نظر مشورتی پرونده به نظر امضاء کننده ی ذیل رسیده است با توجه به محتویات پرونده قاضی شورا با اعالم ختم رسیدگی و با استعانت از خداوند منان به 

شرح آتی مبادرت به صدور قرار می نماید:
 )رای قاضی شورا(: در خصوص دادخواست خانم طیبه مرادی نصر فرزند چراغعلی به طرفیت آقای سید محمد رضا گرکانی به خواسته ی مطالبه ی وجه یک فقره چک  به شماره 
سریال 1614/978218/48 به مبلغ 37/000/000 ریال صادره به تاریخ 1396/4/20عهده ی بانک ملت به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه،  باتوجه به تصویر متن و ظهر چک و 
گواهی عدم پرداخت در تاریخ 1396/8/30 وجود اصل چک در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه ی خوانده را دارد و خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه حاضر نشده و الیحه 
ای نیز ارسال نکرده است لذا دعوی مطروحه مورد پذیرش بوده و مستندا به ماده 310 و 312 قانون تجارت و مواد 198،515و519قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ی الحاقی به 
ماده 2 قانون صدور چک خوانده به پرداخت 38/000/000 ریال وجه مندرج در چک به عنوان اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور تا اجرای دادنامه در حق خواهان 
محکوم میگردد.ضمنا با توجه به پذیرش اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی خواسته ایشان مبنی بر مطالبه خسارات دادرسی محکوم به بی حقی میگردد.رای صادره غیابی بوده 

و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی و پس از آن ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه عمومی بخش چهارباغ میباشد. 97/9/21
مهدی اکبر پور – قاضی شعبه یک شورای حل اختالف چهارباغ

آگهی مزایده اموال غیر منقول / نوبت اول
به موجب پرونده اجرایی به شماره 0960393 محکوم علیه آقای محمدصادق کرمی 
محکوم به پرداخت918/336/723ریال  در حق محکوم له علی رضا قائم منتظری ، 
نظر به اینکه محکوم علیه از پرداخت مبلغ فوق خودداری نموده و اموال مشروحه 
ذیل که ارزش آن حسب نظریه کارشناسی به شرح ذیل می باشد به فروش خواهد 
ثبتی  باپالک  مترمربع   209/53 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  .   شش  رسید 
268/46 به شماره ثبت 9430 صفحه 441 واقع درصادق آباد که ارزش کل ملک 

مذکورمبلغ   2/074/214/000 ریال بر آورد و اعالم می گردد. 
به  مزایده  طریق  از  9:30 صبح  ساعت  راس   1397/10/9 مورخ  در  مذکور  ملک 
فروش خواهد رسید هرکس باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد 
دفتر  به  مراجعه  از طریق  مزایده  از  قبل  پنج روز  مزایده  کنندگان در  بود شرکت 
اجرای احکام می توانند از ملک موصوف بازدید نماند. شرکت برای عموم با در 
نظر گرفتن ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی آزاد است برندگاه مزایده می بایست 
10 درصد مبلغ مزایده را فی المجلس پرداخت و مابقی را ظرف مهلت حداکثر 
یک ماه از تاریخ مذکور به حساب سپرده دادگاه واریز و فیش آنرا ارائه نمایند. و 
درصورت عدم انجام در مهلت مقرر 10 درصد مبلغ مزایده پس از کسر هزینه های 
اجرایی به نفع دولت ضبط و مزایده مجدداً برگزار می گردد این آگهی در معابر 

عمومی الصاق خواهد شد. 
دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان سامان  ـ داوودی  بنی 

آگهی مزایده اموال غیر منقول / نوبت اول   
عرب   سلیمان  آقای  علیه  محکوم   960220 شماره  به  اجرایی  پرونده  موجب  به 
محکوم به پرداخت150/000/000 ریال  در حق محکوم له محمودرضایی  ، نظر به 
اینکه محکوم علیه از پرداخت مبلغ فوق خودداری نموده و اموال مشروحه ذیل که 
ارزش آن حسب نظریه کارشناسی به شرح ذیل می باشد به فروش خواهد رسید . 
از  فرعی   161 ثبتی  باپالک  مترمربع   86/52 مساحت  به  دوطبقه  خانه  باب  یک 
320 اصلی  واقع در چم خلیفه خ پیرچنار جنب مسجدجامع  که ارزش کل ملک 

200/000/000 ریال بر آورد و اعالم می گردد. 
به  مزایده  طریق  از  9:30 صبح  ساعت  راس   1397/10/8 مورخ  در  مذکور  ملک 
فروش خواهد رسید هرکس باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد 
دفتر  به  مراجعه  از طریق  مزایده  از  قبل  پنج روز  مزایده  کنندگان در  بود شرکت 
اجرای احکام می توانند از ملک موصوف بازدید نماند. شرکت برای عموم با در 
نظر گرفتن ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی آزاد است برندگاه مزایده می بایست 
10 درصد مبلغ مزایده را فی المجلس پرداخت و مابقی را ظرف مهلت حداکثر 
یک ماه از تاریخ مذکور به حساب سپرده دادگاه واریز و فیش آنرا ارائه نمایند. و 
درصورت عدم انجام در مهلت مقرر 10 درصد مبلغ مزایده پس از کسر هزینه های 
اجرایی به نفع دولت ضبط و مزایده مجدداً برگزار می گردد این آگهی در معابر 

عمومی الصاق خواهد شد. 
دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان سامان  ـ داوودی  بنی

جهانگیری: آمریکایی ها، سبب وارد شدن شوک اقتصادی به ایران شدند

بازگشت ثبات اقتصادی به کشور مهمترین اولویت  دولت است                       

احتمال فتنه جدید آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه
معظم  فرمانده  مشاور  و  دستیار   
کل قوا احتمال ایجاد فتنه جدید 
از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی 
را ممکن دانست و گفت: کشورها 
و دولت های منطقه خصوصاً محور 
مقاومت باید با هوشمندی مسائل 

رارصد کنند.
ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
صفوی  یحیی  سید  سرلشکر 
فرمانده  عالی  مشاور  و  دستیار 
از  بازدید  در  قوا  کل  معظم 
ارتش  دریایی  نیروی  دوم  منطقه 
از  تمجید  ضمن  جاسک  در 
در  گرفته  صورت  پیشرفت های 
گذشته،  سال  سه  طی  جاسک 
دریای عمان و خلیج فارس را یک 
گفت:  و  دانست  راهبردی  منطقه 
حوزه ژئواستراتژیکی و ژئوپلیتیکی 
دریای عمان و اقیانوس هند شامل 
امارات  عمان،  ایران،  کشورهای 
متحده عربی، پاکستان و هند است 

که در این منطقه، هند و ایران و 
پاکستان قدرت اصلی هستند. هند 
اقتصادی،  جمعیتی،  برتر  قدرت 
نظامی و سیاسی است و یک قدرت 
و  رود  می  شمار  به  نهفته  بزرگ 
ایران باید روابط تجاری، اقتصادی 
های  کشور  با  را  خود  فرهنگی  و 
توسعه  هند  خصوصا  حوزه   این 

دهد.دستیار و مشاور عالی فرمانده 
اهمیت  تحلیل  در  قوا  کل  معظم 
منطقه خلیج فارس و دریای عمان 
تصریح کرد: وقتی در یک منطقه 
الیههای ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک 
و ژئواستراتژیک برهم منطبق می 
شود، آن منطقه راهبردی خواهد 
از  منطقه  که یک  هنگامی  و  بود 

ژئوپلیتیکی  و  راهبردی  برتر  وزن 
قدرت های  همه  شود،  برخوردار 
جهان به آن منطقه چشم خواهند 
راهبرد  به  اشاره  با  دوخت.وی 
امنیت ملی آمریکا طی پنج سال 
آمریکایی  داشت:  اظهار  گذشته، 
ها در راهبرد امنیت ملی خودشان 
که  کردند  اعالم   20۱2 سال  در 

و  آسیا  شرقی  جنوب  سمت  به 
اقیانوس آرام خواهند رفت، این کار 
را در زمان دولت فعلی ترامپ آغاز 
کرده اند و قصد دارند آرام، آرام به 
سمت آن منطقه تغییر استراتژی 
بدهند به دلیل اینکه چین قدرت 
تأثیرگذار اقتصادی در مقابل آمریکا 
نظامی  قدرت  نیز  روسیه  و  است 
شود. می  محسوب  آمریکا  مقابل 

وی با تأکید بر ضرورت رصد دقیق 
تحوالت سیاسی، امنیتی، نظامی و 
اقتصادی تصریح کرد: ما نظامی ها 
باید واقع بینانه محیط ملی، منطقه 
ای و بین المللی و تهدیدات امنیت 
ملی خودمان را رصد کنیم. ممکن 
رژیم صهیونیستی  و  آمریکا  است 
بخواهند بعد از عراق و سوریه فتنه 
کنند  ایجاد  منطقه  در  را  دیگری 
منطقه  های  دولت  و  کشورها  و 
با  باید  مقاومت  محور  خصوصاً 

هوشمندی مسائل را رصد کنند.

افزایش حقوق ها به ضرر مردم تمام می شود
مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس  نایب   
گفت: افزایش حقوق ها به اندازه تورم تاثیری 
در بهبود معیشت مردم ندارد و به ضرر آنان 

است.
ازمهر، سید حسن  به نقل  به گزارش زمان 
حقوق  افزایش  درباره  حسینی شاهرودی 
کارمندان و کارگران در شرایط فعلی اقتصادی، 
گفت: طبق قانون باید حقوق کارمندان دولت 
متناسب با تورم افزایش پیدا کند اما در قانون 
قید نشده است که این اتفاق در وسط سال 

رخ دهد اما طبیعتاً دولت باید پیش بینی های 
الزم در این زمینه را برای بودجه ۹۸ داشته 
باشد.وی ادامه داد: البته در وهله اول ضروری 
است که دولت تمهیدات الزم را در نظر گیرد 
تا به واسطه افزایش حقوق کارمندان و دیگر 
کارکنان کشور دچار افزایش حجم نقدینگی 
رئیس  نشویم.نایب  مجدد  مضاعف  تورم  و 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
افزود: بعضا گفته می شود که اگر مثال تورم 
کشور50 درصد است، افزایش حقوق ها هم 

منجر  مسئله  این  اما  باشد  درصد  باید 50 
صورت  آن  در  و  می شود  مضاعف  تورم  به 
پیدا  افزایش  حقوق ها   که  هم  چقدر  هر 
کند، تاثیری در بهبود معیشت مردم ندارد 
و به ضرر آنان است.حسینی شاهرودی تاکید 
کرد: به جای افزایش حقوق ها به اندازه تورم 
کشور  اقتصاد  بر  مخربی  اثرات  که  موجود 
و  تورم  کاهش  باید سیاست های  می گذارد، 
افزایش نسبی حقوق ها در نظر گرفته شود.

وی با تأکید بر اینکه الزم است برای بهبود 

معیشت مردم راهکارهای الزم برای کنترل 
تورم اتخاذ شود، تصریح کرد: ما در کمیسیون 
اقتصادی بارها جلساتی را برای بررسی اوضاع 
اقتصادی کشور برگزار کردیم که ماحصل آن 
جلسات آن بود که تورم موجود صرفاً تورمی 
حبابی است و شاید برخی از اجناسی که نیاز 
به ارز داشته باشند، مشمول افزایش قیمت 
شوند اما افزایش بی رویه سایر کاالها کاماًل 
ابزارهای  با  باید  دولت  و  است  غیرمنطقی 

نظارتی خود با متخلفان برخورد کند.
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برگزاری جشنواره بانوی شایسته 
و برتردر گلستان

سلیمانی- گلستان: جواد میرزایی، دبیرجشنواره بانوی 
شایسته گلستان طی نشست خبری با اصحاب رسانه 
اظهار داشت: مراسم رونمایی از تندیس و دیپلم افتخار 
جشنواره بانوی شایسته در روز پنجشنبه 22 آذر برگزار 
می شود و انتخاب بانوی شایسته و برتر در 5 حوزه 
کارآفرینی، هنری، ورزشی، سرپرست خانوار و سایر 
حوزه ها انجام میپذیرد. ضمن اینکه شرکت در این 

مراسم برای عموم آزاد میباشد.
وی عنوان کرد: این جشنواره باهدف حمایت از بانوان 
فعال اجتماعی در استان گلستان برگزار خواهد شد و 

به  عنوان حامی از آنها تقدیر می شود.
میرزایی ضمن اشاره به اینکه موسسه مدیران برتر یکی 
از حامیان این جشنواره است، اظهار کرد: این جشنواره 
با حمایت بخش خصوصی و سازمان مردم نهاد، بانوان 
شایسته را به سه رتبه تقسیم میکند و تندیس بانوی 
الماس، تندیس بانوی زمرد و تندیس بانوی یاقوت به 

بانوان شایسته انتخابی اهدا خواهد شد.
وی از پرداخت تسهیالت 300 میلیون تومانی  با نرخ 
6 درصد برای  روستاهای اطراف گلستان و نرخ 4  
داد وهمچنین  مرزی خبر  روستاهای  برای   درصد 
اضافه کرد: در این مراسم سه انگشتر با نگین های 
الماس ، زمرد و یاقوت بین بانوان هر گروه قرعه کشی 
خواهد شد. وی همچنین افزود: به ازای هر نفر یک 
میلیون و 380 هزار تومان هزینه شده است و بانوانی 
که موفق به کسب رنکینک شده اند بایستی ورودی با 

مبلغ 500 هزار تومان پرداخت کنند.
دبیرجشنواره بانوی شایسته گلستان بیان داشت:تقریبا 
830 نفر در این فراخوان نام نویسی کرده اند که از این 

بین 250 نفر پس از بررسی رزومه،انتخاب میشوند.
این  داوری  برای  داور   25 داد:  ادامه  همچنین  وی 
جشنواره انتخاب شده اند که 2 داور ازکشور گرجستان 
، 3 داور از استان تهران و 20 داور از استان های گلستان 
و مازندران مسئولیت داوری را برعهده خواهند داشت.
نام  به  میرزایی تاکید کرد: بعد از جشنواره گروهی 
سفیران شایسته تشکیل می شود که جلساتی را خواهد 
داشت و این خانم ها بر اساس تخصصی که دارند در 

این گروه ها تقسیم بندی می شوند.
میرزایی افزود: بانوان گلستانی می توانند برای کسب 
اطالعات بیشتر عدد 5 به سامانه 500054111369 و یا 

به سایت بانوی شایسته مراجعه کنند.

خبر

اجرای طرح هوشمندسازی چراغ های راهنمایی 
ورانندگی در کرج

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرج گفت:برای نخستین بار در 
کرج طرح هوشمندسازی چراغ های راهنمایی و رانندگی اجرا می شود.
محمدرضا احمدی نژاد با اشاره به اقدامات این مجموعه در اجرای طرح 
هوشمندسازی چراغ های راهنمایی و رانندگی، اظهار کرد:  10 تقاطع 
اصلی شهر کرج از سوی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرج 

مورد بررسی دقیق و کارشناسی قرار گرفته است.
بار در کرج اجرایی خواهد  اینکه این طرح برای نخستین  بیان  با  وی 
شد، افزود: طراحی مورد نیاز برای هوشمندسازی چراغ های راهنمایی 

و رانندگی در این تقاطعات انجام پذیرفته است.
بندی رویکرد هر  ترافیک شهرداری کرج زمان  نقل و  معاون حمل و 
اصلی  رویکردهای  از  یکی  را  خودروها  تردد  میزان  اساس  بر  تقاطع 
اجرای این طرح اعالم کرد که بار ترافیکی تقاطع مورد نظر به صورت 

دقیق و کارشناسی شده، محاسبه می شود.
احمدی نژاد با تاکید بر اینکه اجرای طرح مذکور کاهش زمان سفر در 
شبکه معابر درون شهری را به همراه خواهد داشت، تصریح کرد: طرح 
اساس زیر ساخت  بر  رانندگی  راهنمایی و  هوشمندسازی چراغ های 
های موجود و بستر فیبر نوری همچنین با در نظر گرفتن اولویت های 

ترافیکی تا پایان سال جاری اجرا می شود.
این مسئول در پایان گفت: این هوشمند سازی ضمن تاثیرات مثبت در 
کاهش و مدیریت ترافیک می تواند در بخش ایمنی تقاطعات نیز نقش 

موثری داشته باشد.

 پرداخت 8 میلیارد تومان کمک هزینه ازدواج
 به مددجویان لرستانی

ابتدای  از  لرستان گفت:  امداد  کمیته  معاون حمایت و سالمت 
کمک هزینه  تومان  میلیون   200 و  میلیارد  هشت  جاری،  سال 
ازدواج به 2950 نفر از مددجویان تحت حمایت پرداخت  شده 

است.
 فاطمه فوالدی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه همواره حمایت 
بوده  نهاد  این  موردتوجه  حمایت  تحت  مددجویان  ازدواج  از 
مددجویان  به  ازدواج  کمک هزینه  پرداخت  کرد:  اظهار  است، 
و  آسان  ازدواج  ترویج  و  بنیاد خانواده  تقویت  و  تکیم  باهدف 

به هنگام در جامعه هدف است.
 وی از پرداخت هشت میلیارد و 200 میلیون تومان کمک هزینه 
ازدواج به مددجویان تحت حمایت خبر داد و گفت: از ابتدای 
سال جاری تاکنون هزار و 100 کمک هزینه ازدواج به پسران و 
هزار و 850 کمک هزینه جهیزیه برای دختران و ازدواج مجدد 

بانوان پرداخت شده است.
از  قبل  مشاوره های  از  نوعروسان  تمام  اینکه  بیان  با  فوالدی 
حمایت  تحت  دختران  کرد:  اضافه  می شوند،  بهره مند  ازدواج 
از دوره های آموزشی متناسب ازجمله  ازدواج  از  می توانند قبل 
آموزشی  کالس های  گروهی،  و  فردی  مشاوره های  کالس های 

همسران جوان و مشاوره آموزش خانواده بهره مند شود.
معاون حمایت و سالمت کمیته امداد لرستان همچنین افزود: دو 
میلیارد و 200 میلیون کمک هزینه ازدواج برای تأمین جهیزیه در 

مناطق محروم این استان پرداخت شده است.

خبر

برکت  فرهنگی  آموزشی  بزرگ  مجتمع 
شهیدحججی به عنوان هدیه ی رهبر معظم انقالب 
به مردم شهیدپرور شهرستان نجف آباد با حضور 
رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( مورد 

بهره برداری رسمی قرار گرفت.
به گزارش زمان؛ در جریان سفر دکتر محمد مخبر، 
رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( و با 
بنیاد برکت،  استاندار اصفهان، مدیرعامل  حضور 
اعضای هیأت مدیره و معاونان این بنیاد، نماینده ی 
اسالمی،  شورای  مجلس  در  نجف آباد  مردم 
امام جمعه  و فرماندار نجف آباد، مدیرکل آموزش 
و  لشکری  مقامات  اصفهان،  استان  پرورش  و 
کشوری، خانواده ی معزز شهیدحججی و جمعی 
از خانواده های معظم شهدای مدافع حرم، مجتمع 
آموزشی فرهنگی برکت شهیدحججی با ظرفیت 
پذیرش 900 دانش آموز افتتاح شد.  رییس ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در این مراسم با 
گرامی داشت یاد و خاطره ی شهید محسن حججی، 

بر مظلومیت شهدای مدافع حرم تأکید کرد.
دکتر محمد مخبر دو ویژگی شاخص در شهدا را 
کلید حل مشکالت ذکر کرد و گفت: شهدا از دنیا 

دل بریده اند و از مرگ هراس نداشته اند. 

وی تصریح کرد: همان طور که رهبر انقالب نیز 
اشاره داشتند، شهیدحججی شهدای مدافع حرم را 

نمایندگی کرد و چه خوب نماینده ای بود.
رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( ادامه 
داد: به نام چهار شهید مدافع حرم دیگر نجف آباد، 
چهار مدرسه ی دیگر در این شهر ساخته می شود. 
هم چنین یک دبیرستان 12 کالسه به نام شهدای 
فاطمیون در نجف آباد بنا خواهد شد.  دکتر مخبر 

با اشاره به فعالیت ها و خدمات 25 گانه ی ستاد 
حوزه های  در  )ره(  امام  حضرت  فرمان  اجرایی 
و  اقتصادی  توانمندسازی  جمله  از  مختلف، 
اشتغال زایی در مناطق محروم، اظهار داشت: چهار 
مرکز تخصصی درمان سرطان را در سطح کشور 
در دست احداث داریم که یکی از این مراکز در 

نجف آباد ساخته خواهد شد.
او یادآور شد: با وجود همه ی فعالیت ها و خدمات 

گسترده ی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در 
اجتماعی،  اقدامات  جمله  از  مختلف  بخش های 
عام المنفعه و زیربنایی، این ستاد توان اصلی خود را 

بر مقوله ی اشتغال آفرینی متمرکز کرده است. 
به منظور  ایجاد اشتغال  دکتر مخبر تصریح کرد: 
محرومیت زدایی در چهارچوب اقتصاد مقاومتی را 
در رأس فعالیت های خود داریم و اقتصاد مقاومتی 

را با مردمی کردن اقتصاد قابل تحقق می دانیم.
امام جمعه ی نجف آباد نیز ساخت مجتمع آموزشی 
فرهنگی برکت شهیدحججی را حاصل یک همت 
جهادی دانست و بیان کرد: ساخت این مجموعه ی 
بزرگ در زمان کم تر از 10 ماه، نتیجه ی کار جهادی 
و شبانه روزی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(، 
نوسازی  سازمان  و  استانی  نهادهای  برکت،  بنیاد 
مدارس است. در ادامه، استاندار اصفهان با تجلیل از 
جایگاه رفیع شهید محسن حججی، گفت: همیشه 
مدیون این شهدا هستیم و امیدواریم بتوانیم دین 
این بزرگان را ادا کنیم. استاندار اصفهان هم چنین از 
عملکرد مناسب بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی 
اشتغال زایی،  امام)ره( در حوزه ی  فرمان حضرت 
و  اقتصادی  توانمندسازی  و  محرومیت زدایی 

اجتماعی در استان اصفهان تقدیر و تشکر کرد.

 بهره برداری  از بزرگ ترین مرکز آموزشی فرهنگی دانش آموزی اصفهان

دادنامه
پرونده کالسه 9609988404400503 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر روانسر)101 جزایی 

سابق(تصمیم نهایی شماره 9709978401400922
روانسر- کرمانشاه-شهرستان  استان  نشانی  به  خدامراد  فرزند  امیرامیری  شاکی:آقای 

شهرروانسر-خ پاسداران-روبروی دانشگاه علمی کاربردی
متهمین:1-آقای فرهاد بهرامی فرزند علی به نشانی کرمانشاه.روانسر 2-آقای لقمان بهرامی 

فرزند علی به نشانی کرمانشاه. جوانرود
اتهام ها:1-ورود به ملک غیر با قهر و غلبه 2-توهین از طریق فحاشی 3-تهدید به قتل 

4-تخریب
پرونده کالسه 9609988404400503 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر روانسر تصمیم نهایی 

شماره 9709978401400922
شاکی:آقای امیرامیری فرزند خدامراد به نشانی روانسر-خ پاسداران-روبروی دانشگاه علمی 
کاربردی  متهمین:1-آقای فرهاد بهرامی فرزند علی به نشانی کرمانشاه-روانسر 2-آقای لقمان 

فرزند علی به نشانی کرمانشاه-جوانرود
اتهام ها:1-ورود به ملک غیر با قهرو غلبه 2-توهین از طریق فحاشی 3-تهدید به قتل 

4-تخریب
به تاریخ امروز 1397/9/11 در وقت فوق العاده  جلسه شعبه اول دادگاه کیفری 2 شهرستان 
روانسر به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه موصوف تحت نظر و بررسی 
است با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر 
شرف و وجدان دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می گردد.

))رای دادگاه((
در خصوص اتهام آقایان 1-لقمان بهرامی فرزند علی 2-فرهاد بهرامی فرزند علی دائر بر 
1-توهین از طریق استعمال الفاظ رکیک 2-تهدید نفسانی 3-مشارکت در تخریب)یک عدد 
درب آهنی به شرح موصوف در پرونده(4-ورود به عنف موضوع شکایت آقای امیر امیری 
فرزند خدامراد و کیفرخواست شماره 97/0020 صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 
روانسر ،نظر به جامع اوراق و مندرجات پرونده،شکایت شاکی ،تحقیقات انجام شده،مودای 
شهادت شهود تعرفه شده که با توجه به سایر ادله و نیز عدم جرح شاهد لذا از نظراین دادگاه 
قابلیت توجه را دارا بوده و نیز عدم حضور متهمین در جلسه رسیدگی و نیز تحقیقات علی رغم 
ابالغ از طریق انتشار آگهی و نیز کیفرخواست صادره و سایر ادله و قرائن و توجها به تعدد جرایم 
ارتکابی که این دادگاه را ملزم به اعمال قواعد تعدد و اشد مجازات می نماید،ضمن احراز و 
انتساب بزه تهدید-توهین و نیز مشارکت در تخریب به متهمین موصوف مستندا به مواد 2 و 19 
و 134 قانون  مجازات اسالمی مصوب 92 و نیز با تطبیق عم ارتکابی با مواد 667-669-608 
قانون مذکور و با عدول از ماده استنادیدادیار محترم به ماده 609 قانون موصوف که در خصوص 
توهین  به مقامات و مامورین دولتی  حین انجام وظیفه می باشد و در مانحن فیه با توجه به عنوان 
و سمت مشتکی عنه مصداق نداشته،لذا هریک از متهمین را بابت بزه توهین پرداخت یک میلیون 
ریال جزای نقدی درجه هشت در حق صندوق دولت و نیز بابت بزه تهدید به تحمل 74 ضربه 
شالق تعزیری درجه شش و نیز بابت بزه تخریب به تحمل سه سال حبس تعزیری درجه پنج 
محکوم و اعالم می دارد در راستای ماده 134 فوق الذکر،مجازات اشد قابلیت اجرا را دارا می 
باشد و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی و نیز سن ایشان لذا مجازات حبس اعمالی در 
خصوص بزه تخریب را به استناد مواد 46-48-49 قانون موصوف مصوب 92 به مدت دو سال 
و به صورت ماده تعلیق نموده و تفهیم می گردد وفق ماده 54 قانون مذکور در صورتی که زمان 
صدور قرار تعلیق تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی به موجب حد-قصاص-دیه 
یا تعزیر تا درجه هفت شود پس از قطعیت حکم اخیر،قرار تعلیق لغو و عالوه بر مجازات جرم 
اجرا مجازات معلق نیز درباره ی وی به اجرا در می آید در خصوص اتهام ورود به عنف نظر 
به جامع اوراق و مندرجات پرونده و نیز نحوه عمل مرتکبین که حسب اظهارات شاهد معرفی 
شده کلید به آنها داده شده و اجبار و زوری گویا در ورود نداشته و شاکی و نگهبان محوطه نیز از 
حضور آنان مطلع بوده اند لذا به جهت عدم کفایت ادله در انتساب و ارتکاب بزه وبا توجه به آیه 
7 سوره طالق))الیکلف اهلل نفس االماآتاها(( یعنی:خداوند کسی را بر انجام امری مکلف نمی 
کند مگر در مقابل آنچه که به او داده یا او را برانجام آن امر قادر ساخته است در حقوق  کیفری 
اسالم اصل برائت استثناء بوده چرا که در حفظ حقوق خصوصی افراد و آزادی آنها و حاکمیت 
عدالت باید اصل برائت را به عنوان اصل فراگیر و کلی و عام در تمامی مراحل دادرسی کیفری 
حاکم باشد اصل سی و هفتم مقرر می دار:))اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم 
شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.((با استناد به ماده 4 قانون آیین 
دادرسی کیفری مصوب 92 و اصل کلی و فقهی برائت و اصل 37 قانون اساسی و مستندا به ماده 
374 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رای بر برائت متهم از اتهام انتسابی صادر و اعالم 
میگردد رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و 
پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
مسعود نوری - دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان روانسر

رونوشت برابر اصل اداریست-مدیر دفتر شعبه اول دادگاه کیفری دو شهرستان روانسر-آمنه وهابی

آگهی فقدان مدرک تحصیلی )نوبت سوم (
شناسنامه  شماره  به  اکبر  علی  فرزند  مصورزاده  اینجانب حسین  تحصیلی  مدرک 
2790579288  صادره  از خوی   در مقطع  کارشناسی رشته مکانیک صادره از 
مفقود  با شماره2621622    آزاد اسالمی واحد خوی  دانشگاه   دانشگاهی  واحد 
به دانشگاه آزاد  تقاضا میشود اصل مدرکرا  یابنده  از  اعتبار است.  فاقد  گردیده و 
 - فقیه  والیت  بلوار  -خوی-  غربی   آذربایجان  نشانی   به  خوی  واحد  اسالمی 

کیلومتر 5 جاده خوی به سلماس ارسال نمایند

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم معصومه خاکسار فرزتد عباس بشرح درخواستی که به شماره  97/557 ،این 
شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته 
که عباس خاکسار فرزند قربان  به شماره شناسنامه   3413صادره از   تنکابن در  
تاریخ  7/7/96 دراقامتگاه دائمی خود  در تنکابن      بدرود زندگی گفته وورثه/

وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
1-مهدی خاکسار فرزندمتوفی

2-معصومه خاکسار فرزندمتوفی
3-کبری خاکسار فرزندمتوفی

4-زینب خاتون خاکسار فرزندمتوفی
5-حسن خاکسار فرزندمتوفی
6-حسین خاکسار فرزندمتوفی

7-خدیجه وارسته همسر متوفی
و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال 

گواهی صادر خواهد شد .  
 قاضي شعبه چها م شورای حل اختالف  تنکابن

آگهي  اخطار اجرائیه 
 بدینوسیله به   1-علی حسین زاده ثانی 2-علی پرچمی 3-ملک حسین غالمی    
221مورخ   شماره   رای  بموجب   میگردد.  ابالغ   المکان   مجهول    : آدرس  به 

3/4/97صادره از شعبه سوم  شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن 
بکالسه پرونده 96/772/ ش3جنابعالی  محکوم  می باشید به:   پرداخت تضامنی  
مبلغ 252/754/93ریال بابت اصل خواسته   و خسارت تاخیر تادیه به ازای 25 
اجرای  لغایت   19/12/96 مورخ  دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  سال   در  درصد  
وکیل  الوکاله  و حق  دادرسی  هزینه  ریال   000/435/2 مبلغ   پرداخت   و  حکم  
وفق مقررات در حق محکوم له بانک سینا  با وکالت لیال اکبر ثانی  به نشانی :  
تنکابن .بلوار جمهوری .جنب دادگستری.ساختمان آریا .طبقه دوم ، صادر و اعالم 
توسعه  برنامه سوم  قانون  ماده 189  اجرایی  نامه  آیین  ماده 19  استناد  به  میگردد. 
اقتصادی اجتماعی فرهنگی محکوم علیه  پس از ظرف مهلت   ده روز از انتشار 
آگهي فرصت دارید نسبت به اجراي حکم تمکین ،در غیر این صورت  از طریق 

اجرا،اقدام قانوني  انجام خواهد شد.
  مدیر  شعبه سوم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای نیما اخوان زنجانی فرزند محمود بشرح درخواستی که به شماره  97/554،این 
شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته 
از    4133صادره  شناسنامه    شماره  به  حسین  فرزند  زنجانی  اخوان  محمود  که  
تنکابن در  تاریخ  23/7/97 دراقامتگاه دائمی خود  در تنکابن      بدرود زندگی 

گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
1-فاطمه سازش حسنی همسر متوفی

2-علی اخوان زنجانی فرزند متوفی
3-عباد اخوان زنجانی فرزند متوفی

4-حسین اخوان زنجانی فرزند متوفی
5-نیما اخوان زنجانی فرزند متوفی

و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال 

گواهی صادر خواهد شد .  
 قاضي شعبه چها رم شورای حل اختالف  تنکابن

برگ اجرائیه 
محکوم له میرحسین سیدی  فرزند میر معصوم با وکالت محمد دادگر به نشانی 
خوی –خ  طالقانی –جنب بانک سپه  ساختمان محمدیه .دفتر وکالت و محکوم 
دادنامه  بموجب  المکان    -مجهوال  رضا  فرزندمحمد   – ریاحی   میر  رضا  علیه 
شماره  553 مورخه  97/5/30 شورا ی حل اختالف  شعبه 11 که وفق دادنامه 
شماره  فوق شعبه فوق  دادگاه تجدید نظر شورا قطعیت حاصل کرده است  حکم 
هزینه  و  ریال    میلیون   74/000/000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده   محکومیت  بر 
دادرسی به مبلغ 2/000/000    و حق الوکاله تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست در 

حق  محکوم له  صادر و پرداخت نیم عشر دولتی به عهده خواندگان می باشد.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. 2- 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت 
بعداز  نماید هرگاه ظرف سه سال  اعالم  ندارد صریحا  مالی  اگر  اجرا تسلیم کند 
انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده 
اید .لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع 
از دارئی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد 
به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه  محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که 
قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای 
احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه 
اجرای  محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه درج 

گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
مدیر دفتر شعبه 11 شوارای حل اختالف شهرستان خوی- موحدی نیا
قاضی شعبه 11 شوارای حل اختالف شهرستان خوی –حیدری زاد 

آگهی موضوع ماده3قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقدسندرسمی

وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  دراجرای  که  این  نظربه 
خانم/آقای  برابررای6026-1395مورخ95/10/22تصرفات  فاقدسندرسمی  های 
کدملی  فرزندعبداالمیردارای  ازشادگان  شناسنامه6300صادره  حزباوی  خلیل 
189/38مترمربع  مساحت  به  ساختمان  یکباب  به  شماره1898915458نسبت 
علی  حاج  بنام  پالک2690/25دربخش2اهوازاخبارخروجی  ازششدانگ  درقسمتی 
به  دردونوبت  مزبورمراتب  برابرماده3قانون  گردیده  صدوررای  منجربه  خدادادی 
فاصله پانزده روز جهت اطالع عموم آگهی می گرددتاهرکس نسبت به تصرفات 
آگهی  این  اول  انتشارنوبت  باشدازتاریخ  داشته  اعتراض  ایشان  ومالکیت  مفروزه 
اهوازتسلیم  امالک  اسنادو  ثبت  اداره  خودرامستقیمابه  اعتراض  دوماه  مدت  به 
تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک  مدت  است ظرف  مکلف  نمایندومعترض  ورسیددریافت 
اعتراض دادخواست به مقامات قضایی تقدیم وگواهی تقدیم دادخواست اخذوبه 
اعتراض  وصول  عدم  درصورت  است  نمایند.بدیهی  تحویل  محل  ثبت  اداره 
خواهدنمود.      صدورسندمالکیت  به  اقدام  برابرمقررات  ثبت  درموعدمقرراداره 

شماره م.الف)5/2162( 
تاریخ انتشارنوبت اول:1397/9/5-
تاریخ انتشارنوبت دوم:1397/9/21

نصرت اله-کفیل اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه دواهواز

آگهی حصروراثت
ازدزفول  بشناسنامه46265صادره  پدرنادعلی  نام  بقال  نژاد  آقای/بانوکبری رشیدی 
مرحوم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  درخواستی 
درتاریخ1397/7/5دردزفول  دزفول  صادره  بشناسنامه930  سادات  احمدسقای 
متوفی(2- )زوجه  باال  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  خودفوت  دائمی  اقامتگاه 
نژادبقال  بشناسنامه834اهواز3-عبدالمحمدرشیدی  نژادبقال  محمودرشیدی 
)پسران  بشناسنامه1307اهواز  نژادبقال  رشیدی  بشناسنامه312اهواز4-مهدی 
نژادبقال  رشیدی  بشناسنامه1601اهواز6-مریم  نژادبه  رشیدی  متوفی(5-مرضیه 
بشناسنامه 3626اهواز7-زهره رشیدی نژادبقال بشناسنامه17429835اهواز)دختران 
متوفی(والغیر.اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررا دریک نوبت آگهی می 
نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشداز تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهر وصیت نامه به جزسری 

ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شعبه8شورای حل اختالف دزفول-تقدسی فر

رونوشت آگهی حصر وراثت
ملی  شماره  دارای  رحیم  محمد  فرزند  محمدنژاد  لقمان  جلیلی  هادی  آقای 
شماره  فوت  گواهی  و  پرونده  پیوست  استشهادیه  استناد  به   6460009708
شماره  به  درخواستی  ورثه،  مشخصات  ابراز  با  و   1396/09/29 مورخ   46241
960344 تقدیم این شورا نموده و چنینی اظهار داشته که شادروان مرحوم مختار 
سروآباد  از  صادره   6469471481 ملی  شماره  به  محمدرحیم  فرزند  محمدنژاد 
متولد 1355/03/01 در تاریخ 1396/07/02 در محل اقامت خود روستای بوریدر 

فوت نموده ورثه حین الفوت وی عبارتند از:
1-آقای محمدرحیم محمدنژاد فرزند عبدالرحیم به ش ش 4 متولد 1317/08/01 

به ش.م 6469760864 صادره از سروآباد)پدر متوفی(
2-خانم خانم ناز سبحانی فرزند احمد به ش ش 79 متولد 1328/04/05 به ش.م 

6469664873 صادره از سروآباد)مادر متوفی(
3-خانم گلبهار محمدنژاد فرزند محمد رحیم به ش ش 508 متولد 1344/05/05 

به ش.م 6469470629 صادره از سروآباد)خواهر متوفی(
4-خانم رضیه محمدنژاد فرزند محمد رحیم به ش ش 537 متولد 1349/04/03 

به ش.م 6469670947 صادره از سروآباد)خواهر متوفی(
5-خانم کبری محمدنژاد فرزند محمد رحیم به ش ش 637 متولد 1361/07/01 

به ش.م 6469472044 صادره از سروآباد)خواهر متوفی(
6-آقای هوشیار محمدنژاد فرزند محمد رحیم به ش ش 13 متولد 1364/08/10 

به ش.م 6469941291 صادره از سروآباد)برادر متوفی(
7-آقای ارسطو محمدنژاد فرزند محمد رحیم به ش ش 36 متولد 1366/09/15 

به ش.م 6469941524 صادره از سروآباد)برادر متوفی(
8-خانم پرشنگ محمدنژاد فرزند محمد رحیم به ش ش 0 متولد 1368/09/01 

به ش.م 3810065218 صادره از سروآباد)خواهر متوفی(
9-آقای لقمان محمدنژاد فرزند محمد رحیم به ش ش 0 متولد 1371/01/20 به 

ش.م 6460009708 صادره از مریوان)برادر متوفی(
می  آگهی  مرتبه  یک  در  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
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.

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای امید صفرزاده گنجی دارای شناسنامه شماره 95 به شرح دادخواست به کالسه 
13/1127/97 از این دادگاه درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
به شماره شناسنامه 14 در  توضیح داده که شادروان نوروز علی صفرزاده گنجی 
تاریخ 97/9/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
1-منیژه علیان نیا گنجی فرزند یوسف به شماره شناسنامه 59 نسبت همسر

2-امید صفرزاده گنجی فرزند نوروز علی به شماره شناسنامه 97 نسبت پسر متوفی
3-رضا صفرزاده گنجی فرزند نوروز علی به شماره شناسنامه 1 نسبت پسر متوفی

به شماره شناسنامه 397نسبت پسر  نوروز علی  4-حسین صفرزاده گنجی فرزند 
متوفی

5-فاطمه صفرزاده گنجی فرزند نوروز علی به شماره شناسنامه 205039690 نسبت 
دختر متوفی

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

خواهد شد.
رئیس شعبه 13 شورای حل اختالف بابل

در آبفای جنوب غربی استان تهران صورت گرفت؛

تعمیرات شیرآالت در شهرک امام حسین )ع(

نوری- اسالمشهر؛ با هدف مرئی سازی و 
 )PM ( تعمیرات الزم  انجام  و  نگهداری 
امام  شهرک  در  شیرآالت  مانور  عملیات 
حسین )ع ( اسالمشهر در حال انجام می 

باشد. 
آبفای  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
جنوب غربی استان تهران مدیر امور آبفای 
شهرک امام حسین ع با اعالم خبر مذکور 
و  رسانی  روز  به  موضوع   : داشت  اظهار 
نگهداری و تعمیر و تجهیز شیرآالت موجود 
بر روی خطوط و شبکه های آبرسانی یکی 
از برنامه های اصلی و مستمر این امور و 
بهره  بر  نظارت  معاونت  دستورالعمل  با 
برداری در حال انجام می باشد که مطابق 
برنامه زمانبندی شده اجرایی میگردد . علیهذا 
امسال هم پروژه مانور شیرآالت در دستور 

کار قرار گرفته و انجام می گیرد. 
تشریح  ضمن  گنجی  حسینی  علی  سید 
مانور  عملیات   : شد  یادآور  مذکور  پروژه 
شیرآالت در شهرک امام حسین ع  با صرف 
هزینه های الزم از محل اعتبارات جاری و 

داخلی و با استفاده از نیروهای متخصص 
در  ماه جاری  آذر  و حوادث طی  امداد  و 
این شهرک آغاز شده که طی آن و عالوه 
بر بازدید و به روز رسانی 52 دستگاه شیر 
آالت و همچنین مرئی سازی 5 دستگاه شیر 
مدفون و نامرئی عملیات همسطح سازی 7 

دستگاه شیر فلکه نیز انجام شده است. 
)ع(  حسین  امام  شهرک  آبفای  امور  مدیر 
خاطرنشان ساخت: این عملیات به منظور 
دسترسی سریع و آسان و استفاده به موقع در 
مواقع ضروری از جمله شکستگی خطوط 
خطوط  به  ورودی  آب  میزان  تنظیم  یا  و 
مرئی و همسطح سازی می گردد و پروژه 
در  زمانبندی  برنامه  مطابق   )pm( مذکور 
سایر مناطق این شهر نیز عملیاتی خواهد 
با  انتظار می رود عملیات مذکور  . و  شد 
روند فعلی و سرعت عمل مطلوب حداکثر 
ظرف دی ماه سال جاری به اتمام رسیده و 
تعداد 306 دستگاه شیر فلکه و آتش نشانی 
موجود در این شهر به روز رسانی و در مدار 

قرار گیرند. 

مدیر آموزش و پرورش شهرستان شهریار:

هیچ دانش آموزی در شهریار در کانکس درس نمی خواند

مدیر آموزش و پرورش شهرستان شهریار ضمن 
اشاره به افزایش هرساله تعداد دانش آموزان بر 
لزوم افزایش مدارس و کالسهای درس همسو با 

رشد جمعیت دانش آموزی تاکید کرد.
خبرنگار زمان مریم علی اکبرزاده: مجید پارسا در 
چهارمین نشست خبری تدبیر دولت، امید ملت در 
پاسخ به خبرنگار زمان که پرسیده بود »آیا اکنون 
همچون گذشته دانش آموزی در کانکس درس 
زیادی  فشارهای  با  داشت:  اظهار  خواند؟«،  می 
به رو هستیم  تراکم دانش آموزی رو  در حوزه 
اما خوشبختانه با تعامل و نگرش درستی که در 
مسوولین پدید آمده فضاهای آموزشی ما هرساله 
شدن  اضافه  شاهد  دیگر  و  کرده  پیدا  افزایش 
کانکس به مدرسه ای نخواهیم بود. وی افزود: می 
توان گفت در حال حاضر هیچ دانش آموزی در 

شهرستان شهریار در کانکس درس نمی خواند.
پرورش  و  آموزش  داشت:  اظهار  مسوول  این 
شهرستان شهریار با حدود 160 هزار دانش آموز 
و حدود 7 هزار پرسنل شاغل از بزرگترین مناطق 
آموزش و پرورش کشور به حساب می آید که با 
چالش های خاص خود نیز مواجه است. از این رو 

در مواقعی که مجبور به استفاده از کانکس بودیم 
این فشار را به خود منتقل کرده و به جای استفاده 
کانکس به عنوان کالس درس از آن به عنوان دفتر 
تربیت بدنی، معاون یا مسوول پرورشی استفاده 

کرده ایم.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان شهریار اخذ 
دولتی  مدارس  برخی  در  عنوان شهریه  به  مبلغ 
ثبت  با هرگونه  کرد:  تاکید  و  دانسته  تخلف  را 
به پرداخت پول در مدارس دولتی  نام مشروط 
برخورد می شود و این مجموعه تالش خود را 
برای شناسایی متخلفین همچنان ادامه خواهد داد.



اجتماعیچهارشنبه 21 آذر 1397                                                                                                                                                                                                     شماره 3911  5

تبلیغ کلیه فروشي ممنوع

رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت با 
اشاره به دغدغه خرید و فروش غیرقانونی کلیه، تاکید کرد که تبلیغ 
درباره فروش کلیه یا ایجاد سایت و شبکه و آگهی کردن در این زمینه 

تخلف است.
دکتر مهدی شادنوش در گفت وگویی، با بیان اینکه در حوزه بیماران 
داریم، گفت: 60  پیوند  انتظار  لیست  بیمار در  کلیوی حدود 8600 
درصد از پیوندهایمان در پیوند کلیه از اهداکنندگان مرگ مغزی اتفاق 

می افتد.
در  شوند  حاضر  بیشتری  افراد  و  شود  بیشتر  فرهنگسازی  این  اگر 
از  کنند،  اهدا  بیماران  به  را  اعضای عزیزان شان  صورت مرگ مغزی 
تعداد افراد منتظر در لیست انتظار بیماران پیوند کلیه کاسته می شود 

و بیماران هم می توانند با کیفیت باالتری به زندگی شان ادامه دهند.
وی تاکید کرد: در حال حاضر حدود 40 درصد از اهدای کلیه در 
کشور از اهداکنندگان زنده انجام می شود. باید توجه کرد که کسانیکه 
بستگان درجه یک بیمار نیازمند پیوند کلیه هستند، به راحتی می توانند 
انجمن  نظر  زیر  باید  نیز  غیروابستگان  کنند.  اهدا  کلیه  بیمارشان  به 

حمایت از بیماران کلیوی این اقدام را انجام دهند.
مدل دیگر هم این است که اگر کسی در میان آشنایان و بستگانش 
دچار  خونی شان  همخوانی های  نظر  از  اما  می شناسد،  اهداکننده ای 
مشکلند، می توانند در صورت تمایل اهداکننده کلیه، با گیرنده دیگری 

جابجا کنند.
حوزه  در  کلیه  قانونی  غیر  فروش  و  خرید  بحث  درباره  شادنوش 
نیز هست. در  ما  از دغدغه های  این موضوع یکی  داد:  ادامه  پیوند، 
گذشته در کشور پیوند کلیه از اهداکننده زنده اتفاق می افتاد که در حال 
حاضر تناسب آن تغییر کرده و 60 درصد پیوند کلیه از طریق بیماران 
مرگ مغزی و 40 درصد آن از سوی اهداکنندگان زنده انجام می شود.

از طرفی در حوزه خرید و فروش کلیه مقداری بزرگنمایی بیش از 
امری  اینکه اهدای کلیه  افتاد؛ به گونه ای که به جای  اتفاق  اندازه  هم 
برخی  که  شد  بد  تبلیغات  آنقدر  شود،  تلقی  ایثارگرانه  و  بزرگ 
اهداکنندگان می گویند ما ترجیح می دهیم هیچ  وقت نگوییم که اهدای 
کلیه انجام داده ایم و این موضوع می تواند ضرر بزرگی را به جامعه 

وارد کند.
وی با بیان اینکه به هر حال در اقدامات گسترده ، درصدی خطا هم 
ممکن است وجود داشته باشد، افزود: در حال حاضر پیوند کلیه در 

کشور ما از مرز 50 هزار پیوند گذشته است.
حال ممکن است درصدی هم خطا اتفاق افتاده باشد، اما باید بدانیم 
که در دنیا روی مدل ایرانی پیوند کلیه مطالعات زیادی شده و مقاالت 

متعددی در این زمینه داریم.
باید توجه کرد که در بسیاری از کشورها بیماران کلیوی در لیست 
انتظار، از دنیا می روند، زیرا اهداکننده ای وجود ندارد. اما در سیستم 
با  و  مردم نهاد  سازمان های  و  دولت  بین  همفزایی  یک  با  ایران 

نظارت های دقیق، بسیاری از بیماران از مرگ نجات یافته اند.
بهداشت  وزارت  بیماری های  درمان  و  پیوند  مدیریت  مرکز  رییس 
تاکید کرد: الزم است که حوزه سالمت همیشه از آفت های مسائل 

سیاسی و اجتماعی به دور باشد.
در موارد متعدد وقتی می خواهند نهایت فقر کسی را نشان دهند، می 
 گویند حاضر است کلیه اش را هم بفروشد، اما این عنوانی است که 
با سالمت جامعه بازی می کند و به این کار نیکوکارانه جنبه ای منفی 

می دهد.
باید  رسانه ای  حوزه  در  همچنین  کنیم.  مراقبت  موارد  این  در  باید 
برخی  تشریح  برای  که  باشیم  مراقب  و  کرده  برخورد  تخصصی تر 
پدیده ها به مفاهیم ارزشی دیگری لطمه نزنیم که متاسفانه در حال 

حاضر چنین اتفاقاتی را در این حوزه شاهدیم.
شادنوش در ادامه صحبت هایش به برخی تبلیغات مجازی برای خرید 
و فروش کلیه و یا آگهی دادن برای این موضوع اشاره و اظهار کرد: 
از طرفی باید توجه کرد که تبلیغ درباره فروش کلیه یا ایجاد سایت 
و شبکه و آگهی کردن در این زمینه تخلف است و وزارت بهداشت 
روی این موضوع نظارت  دارد، اما حتما دستگاه های دیگر هم باید در 
حوزه نظارتی این پدیده کمک کنند. همچنین باید قوانینی هم ایجاد 
انجام دهد. به  تبلیغات  باره  این  شود تا کسی حق نداشته باشد در 
عنوان مثال گاهی می بینیم پشت دیوار یک بیمارستان آگهی فروش 
انجام  را  اقدام  این  مجازی  در شبکه های  یا کسی  کلیه چسبانده اند 
بر خرید و فروش غیرقانونی کلیه  تاکید کرد: نظارت  می دهد. وی 
و تبلیغات در این حوزه فراتر از توانایی های وزارت بهداشت است. 
بنابراین سایر ارگان های ذیربط هم باید پای کار بیایند. باید قوانین این 
موضوع مصوب شود تا کسی حق نداشته باشد آگهی خرید و فروش 
عضو تبلیغ کند. زیرا اگر کسی نیازمند باشد و کسی هم بخواهد چنین 

ایثاری را انجام دهد، کانالش مشخص است و مسیر مشخصی دارد.
هم ما در اینجا لیست انتظار از اهداکنندگان مرگ مغزی را داریم و 
هم لیست انتظار برای اهدای کلیه از افراد زنده در وزارت بهداشت و 
انجمن حمایت از بیماران کلیوی وجود دارد و افراد می توانند به آنجا 

مراجعه کرده و در لیست انتظار قرار گیرند.

خبر

 نامه انتقادي دانش آموزان
 به ماکرون

اعضای انجمن های اسالمی دانش آموزان شهر 
رفتارهای  و  دستگیری  به  واکنش  در  تهران 
خشونت بار و توهین آمیز پلیس فرانسه با دانش 
آموزان شهر پاریس، این اقدامات را مصداق بارز 
خشونت دانستند که ژست های آزادی خواهانه 

دولت فرانسه را رسوا می کند.
به گزارش پیام زمان؛متن این بیانیه به شرح زیر 

است:
تا آنجا که ما در تاریخ خوانده ایم، فرانسه کشوری 
است که بعد از انقالب کبیر سال 1789 تالش 
کرد در مسیر آزادی و عدالت گام بردارد. تغییری 
که سلطنت لویی شانزدهم را سرنگون ساخت و 
در نهایت به تشکیل یک حکومت جمهوری در 

این کشور منجر شد.
تا آنجا که ما در تاریخ خوانده ایم، مردم فرانسه 
از ظلم و فاصله طبقاتی که طبقه مرفه و خانواده 
سلطنتی به مردم فرودست وارد می کردند به ستوه 
آمدند و تمام این اعتراضاِت به حق، از سر مبارزه 

با ظلم و ستم خاندان سلطنتی شروع شد.
حاال بیشتر از 2 قرن از آن روزها گذشته و این 
روزها دوباره خشونت به خیابان های شهر پاریس 
برگشته است. این بار، اما مردم به طور نمادین 
جلیقه زرد به تن کرده اند تا دولت فرانسه آن ها 
را ببیند و صدای اعتراض شان را بشنود. اتفاقی 
که ما را یاد همان واقعه بزرگ تاریخی می اندازد: 

انقالب کبیر فرانسه. 
درست است که ما در سن و سال نوجوانی هستیم 
و شاید نگاهمان به مسائل سیاسی کامل و جامع 
نباشد، ولی این طور که از زبان اروپایی ها شنیده 
ایم فرانسه کشور آزادی است و مهد دموکراسی.

آقای مکرون!
آزادی  مهد  هستید  مدعی  که  شما  کشور  در 
عجیبی  بهانه های  به  که  شما  کشور  در  است، 
مانند عدم تبلیغات دینی، حتی اجازه حجاب به 
دختران مسلمان داده نمی شود، در روزهای اخیر 
تعداد زیادی دانش آموز نوجوان همراه با صدها 
هزار نفر از مردم فرانسه در اعتراض به شرایط 
بد کشورتان دست به تشکیل بزرگترین تجمع 
اعتراضی زده اند و لب به اعتراض گشوده اند. اما 
میدانید پاسخ حکومت شما زیر نظر شما به این 
همه مردم معترض چه بود؟ سرکوب، دست های 

بسته، کتک و مجازات دانش آموزان.
آقای مکرون!

بعنوان  تهران  شهر  اسالمی  انجمن  اعضای  ما 
ایران،  آموزی  دانش  تشکیالت  باسابقه ترین 
ضمن اعتراض شدید نسبت به وضعیت زننده و 
توهین آمیزی که در برخورد با همتایان پاریسی 
مان شکل گرفته، دولت فرانسه را مسئول این 
اتفاق زشت می دانیم و برای شما متاسفیم که به 
جای پذیرش نقد و اجازه شنیده شدن صدای 
مخالف، حتی به دانش آموزان نوجوان هم رحم 
نمیکنید و کوله هایشان را از آن ها می گیرید و 
دستهایشان را از پشت می بندید. کاش تکلیف 
شما  دموکراتیک  ژست  کنید.  روشن  را  دنیا 
آموزان  دانش  بسته  دست های  یا  کنیم  باور  را 
فرانسوی را. امیدواریم روزی برسد که عدالت 
روی  حتما  که  روزی  ببنیم.  دنیا  در  را  واقعی 
شما سیاه و دانش آموزان عدالت خواه، سربلند 

خواهند بود.
انجمن اسالمی دانش آموزان شهر تهران

19 آذر 1397،10 دسامبر 2018
این نامه به امضای 260 مسئول انجمن اسالمی 
و به نمایندگی از 1200 دانش آموز تهرانی تنظیم 
شده و قرار است فردا رونوشتی به زبان فرانسوی 

از این نامه به سفارت فرانسه تحویل شود.
ناآرامی های  اخیر  روزهای  در  است  گفتنی 
در  سابقه ای  بی  سراسری  تظاهرات  و  گسترده 
به شرایط  شهرهای مختلف فرانسه در واکنش 
اقتصادی این کشور رخ داده که طی آن حدود 
1000 شهروند فرانسوی از جمله تعدادی دانش 

آموز نوجوان دستگیر شده اند.

خبر

آمیزشی  بیماری ھای  و  ایدز  اداره  رییس 
برنامه  تشریح  ضمن  بھداشت  وزارت 
چهارم استراتژیک ایدز و هدف گذاری های 
توجه  با  گفت:  پنجم،  برنامه  در  نیاز  مورد 
آی  اچ  به  مبتالیان  از  درصد   60 اینکه  به 
وی از ابتالی خود اطالعی ندارند، تقویت 
افزایش  به  که  است  مهم  برنامه هایی 

بیماری یابی کمک کند.
افسر کازرونی درباره برنامه چهارم استراتژیک 
این  گفت:  وی  آی  اچ  عفونت  کنترل  ملی 
برنامه در اسفند ماه سال 94 مصوب شد و 
در آن شرح وظایف سازمان ها مشخص شده 
 98 سال  پایان  تا  برنامه  این  اجرای  است. 
است و بر اساس 11 استراتژیک نوشته شده 
است. در همین راستا تیمی برای نظارت بر 
اجرای برنامه استراتژیک و پایش آن تشکیل 
شده است. با بررسی های انجام شده نقایص 
و ضعف ها را پیگیری می کنیم و در جلسات 

متعدد درصدد رفع آن ها هستیم.
که  ایدز  استراتژیک  برنامه  افزود:  کازرونی 
سالمت  اطالع رسانی،  و  آموزش  شامل 
حمایت  و  درمان  مراقبت،  مشاوره،  خون، 
آسیب  کاهش  و  پیشگیری  مبتالیان، 
همان  مبنای  بر  نیز  پنجم  برنامه  در  است، 

الزم  برنامه ریزی های  محوری،  راهکارهای 
و  آموزش  محوریت  با  و  می گیرد  صورت 
افزایش  و  ابتال  کاهش  برای  اطالع رسانی 
بیماریابی، ارتقای کیفیت مراقبت، درمان و 
تقویت پیشگیری ادامه پیدا می کند. او با بیان 
اهمیت  حائز  موضوع  برنامه  این  در  اینکه 
گفت:  است،  گسترده  اطالع رسانی  بحث 
به  مبتالیان  از  اینکه 60 درصد  به  توجه  با 
ابتالی خود اطالعی ندارند،  از  اچ آی وی 
برای ما تقویت برنامه هایی مهم است که به 

افزایش بیماری یابی کمک کند.

کازرونی ادامه داد: تنها راه تحقق این موضوع 
افزایش آگاهی افراد درباره این بیماری است. 
اچ آی وی یک  بدانند که  افراد  الزم است 
تشخیص  و  است  مزمن  عفونی  بیماری 
به  منجر  درمان  سریع  شروع  و  زودهنگام 
این  در  که  چرا  می شود؛  بیماری  کنترل 
بیماری، وقتی ویروس اچ آی وی وارد بدن 
شود، به طور متوسط 10 سال طول می کشد 
تا ویروس سیستم ایمنی را ضعیف و عالئم 
بیماری ظهور کند. بنابراین شروع درمان، به 
ویروس اجازه تکثیر و تضعیف سیستم ایمنی 

را نمی دهد و بدین ترتیب ویروس قابلیت 
انتقال به دیگران را هم نخواهد داشت.

او گفت: بنابراین افرادی که فکر می کنند در 
گرفته اند،  قرار  وی  آی  اچ  به  ابتال  معرض 
به  آموزش و مشاوره  برای تست،  می توانند 
در  و  کنند  مراجعه  مشاوره  و  درمانی  مراکز 
صورت تشخیص ابتال، مراقبت و درمان شروع 
می شود. البته این چرخه آزمایش، تشخیص تا 
درمان در مراکز ما رایگان است. او ادامه داد: 
چهارم  برنامه  در  اطالع رسانی  راستای  در 
ایدز، همه سازمان های متعهد به  استراتژیک 
این برنامه خصوصا سازمان هایی مانند صدا 
وسیما و ... در جهت اطالع رسانی و افزایش 
آگاهی افراد جامعه در پیشگیری از این بیماری، 
باید بیشتر تالش  کنند. کازرونی درباره اقدامات 
وزارت بهداشت در شناسایی مبتالیان ایدز در 
گفت:  ابتال  کانون های  و  معتادان  پاتوق های 
وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی از طریق 
مراکز کاهش آسیب تحت پوشش، به وسیله 
تیم های سیار آموزش دیده و موبایل کلینیک ها، 
این کانون ها را شناسایی می کنند. به این ترتیب 
افراد را آموزش داده و از آنها آزمایش گرفته 
در  الزم  وسایل  نیاز،  در صورت  و  می شود 

اختیارشان قرار خواهند داد.

٦۰درصد مبتالیان ایدز از بیماري خود بي اطالعند

است  اصطالحی  خانوار«  سرپرست  »زنان 
که در ادبیات آسیبهای اجتماعی عمر زیادی 
به واسطه فوت همسر،  ندارد.   زنانی که  
طالق یا تجرد، امروز از آنها به عنوان زنان 
سرپرست خانوار یاد می شود. این زنان که 
دالیل  به  در جامعه  نیست؛  کم  آنها   تعداد 
مختلف طالق، فوت همسر؛ از کار افتادگی 
همسر رها شده توسط مردان مهاجر، اعتیاد 
همسر و... تنها زندگی می کنند و گاهی با 
فرزندان و همسرشان؛ شکل دیگری از زندگی 
را تجربه می کنند. و با مشکالت عدیده ای 
پذیری  آسیب  گروههای  هستند.  مواجه 
هستند.  روبرو  زیادی  اگرهای  و  اما  با  که 
مشکالت  تا  گرفته  اقتصادی  مشکالت  از 
به  اجتماع همه و همه دست  نگاه  عاطفی، 
دست هم می دهند تا هجمه ای از مشکالت 
عرصه زندگی را بر این گروه از زنان هر چه 
بیشتر تنگ کند. بندی در برنامه ششم قانون 
اختصاص  زنان  این  از  حمایت  به  اساسی، 
داده شده که مشکالت بازنشستگی و دیگر 
مشکالت این زنان تا حدودی حمایت می 
متولی   اساسی  قانون  در  متاسفانه  اما  کنند؛ 
رسمی که از این زنان حمایت کنند به درستی 
مشخص نشده است و رسما حمایت ویژه 
ای از این زنان نمی شود؛ حمایتی که درگیر 
مسائل سیاسی و حزبی راکت مانده است. در 
این میان کمکهای  بهزیستی و کمیته امداد 
در حمایت از زنان سرپرست خانوار  نباید 

نادیده بگیریم، کمک مالی کم و قطره چکانی  
این سازمان ها با گالیه از کمبود بودجه؛ مانند 
بسیاریا ز موارد، توپ را در زمین دیگر ارگانها 
می اندازند. ارگانهایی که همر کدام متولی این 

امر هستند و نیستند.
براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن 
در سال 95؛ از کل جمعیت 79 میلیون و 926 
میلیون و 427  تعداد  39  ایران  نفری  هزار 
هزار نفر را زنان تشکیل می دهند که سهمی 
49 درصدی از کل جمعیت کشور را شامل 
می شوند. این سرشماری نشان می دهد  که از 
جمعیت زنان ایران 64.3 درصد دارای همسر 

هستند.
از  درصد   9.5 حدودا  سرشماری  این  در 
بدون  طالق،  یا  همسر  فوت  دلیل  به  زنان 
 7.3 میزان  این  از  می کنند.  زندگی  همسر 
درصد همسر خود را به علت فوت از دست 
داده اند و 2.2 درصد نیز از همسر خود طالق 
گرفته اند. برمبنای این گزارش براین  26.2  
نفر از دختران هستند که به دالیل تغییرسبک 
اند و  به عنوان زنان  زندگی ازدواج نکرده 

سرپرست خانوار محسوب می شوند.
 طبق این سرشماری در سال 85 زنانی که 
از دست داده  به دلیل فوت  را  همسر خود 
بودند، برابر با 6.5 درصد بوده که این میزان 
یک دهه بعد یعنی در سال 95به 7.3 درصد 
رسیده است؛ و همچنین جمعیت زنانی که 
به دلیل طالق  سرپرست خانوار شدند نیز 

کاهش یافته است .
نگاه قیم مآبانه در دیدگاه سنتی

مشکالت اقتصادی در راس مشکالت زنان 
سرپرست خانواراست؛ اکثر زنان سرپرست 
خانوار تحصیالت دانشگاهی ندارند. مهارت 
علمی و حرفه ای ندیده اند و در محیط کار به 
عنوان نیروهای کار بسیار ارزان از آنها استفاده 
را  بیشتر وقت خود  میان  این  در  می شود. 
صرف بدست آوردن یک قلمه نان می کنند؛ 
فارغ از بحث نیروی کار ارزان بودن در جامعه 
و بسیاری از دالیلی که زن را به عنوان جنس 
دوم معرفی می کنند. پس به تبع اشتغال زن 
سرپرست خانوار، زمان کافی برای رسیدگی 
به فرزندانشان را ندارند کمبود پدر در کنار 
جهت  همه  از  که  است  مشکلی  مادر  نبود 
تحت  را  خانوار  سرپرست  زنان  فرزندان 
تاثیر قرار می دهد. زنانی که مجبور به ایفای 
نقش پدر و مادر در خانواده هستند. این زنان 
به دلیل شرایط بد اقتصادی اکثرا در حاشیه 
شهرها زندگی می کنند؛ حاشیه نشینی که با 
فقر و بسیاری از معضالت که از پی فقر می 
آیند!ا ز دغدغه یک لقمه نان حالل تا دلشوره 
زنان  مشکالت  از  ای  گوشه  تنها  فرزندان 
سرپرست خانوار است که در حاشیه شهرها 
زندگی می کنند که در کنار شرایط اقتصادی 
بد آینده این زنان را مبهم می کند. در این بین 
نگاه قیم گونه به زنان در طول تاریخ نباید 
نادیده بگیریم، زن نیازمند به یک سایه سر 

و سرپرست همچون مرد است، تا شاید در 
امان باشد؛ هم از حرف و حدیث مردم و هم 
ناعدالتی جنسیتی! آن هم در جامعه سنتی که 
مردساالری  در تمام مقاطع و مراحل زندگی 

جامعه  پررنگ و مشهود است.
ارائه آمار نفوس و مسکن باز هم  با وجود 
آمار متفاوتی از زنان سرپرست خانوار اعالم 
تعدادزنان  که  ارقامی   و  اعداد  شود.  می 
روز  از  بیشتر  روز  هر  را  خانوار  سرپرست 
آگاهی  بی  علت  به  زنان  این  کند؛  می  قبل 
یا  سازمانی  دانند  نمی  حتی  سوادی  کم  و 
نهاد و ارگانی از آنها حمایت می کند یا نه! 
مطالبه گری و خواست آنها زیر سایه انواع 
مشکالت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... 
متولی  ظاهرا  شود.  می  سپرده  فراموشی  به 
حمایت از زنان سرپرست خانوار بهزیستی 
و کمیته امداد است؛ ارگانهایی که علی رغم 
بودجه های کالنی که از دولت دریافت می 
هایشان  سرمایه  از  اعظمی  قسمت  کنند؛ 
را از کمکهای مردمی تامین می کنند و در 
این میان اما عدم مدیریت صحیح و کمبود 
بودجه ای که شاه بیت تمام ارگانهای رسمی 
توانند  نمی  است؛  ایران  در  غیررسمی  و 
سرپرستی زنان سرپرست خانوار را بر عهده 
بگیرند. عدم توانایی آنها همواره با پاسخهای 
تکراری همراه بوده و این تکرار تنها عرصه را 
بیشتر بر این قشر آسیب پذیر تنگ می کند و 

در عمل کاری از پیش نمی برد.

نقش اجتماعی مردان برای زنان سرپرست خانوار
* محبوبه اشرفی پیمان

مفقودی
المثنی برگ سبز سواری MVM  مدل 1393 شماره پالک 182 ص 72 82  شماره 
 NATGBAXK5D1027661 شاسی    MVM484FAFD027722 موتور  

مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای   سجاد زحمتکش دارای شناسنامه شماره   49   بشرح دادخواست به کالسه  
3/971737ش  این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان بخشعلی  زحمتکش بشناسنامه 3336 در تاریخ 97/1/18 اقامتگاه 
دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  سجاد زحمتکش 
فرزند بخشعلی –ش ش    49   خوی –پسر متوفی/2- ثریا  زحمتکش فرزند  
بخشعلی  -ش  ش     6343    خوی-دختر متوفی/3-  نسرین  زحمتکش فرزند 
بخشعلی -ش  ش  2790303169  –خوی-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 
وقت دادرسی و دادخواست ضمائم به 

کالسه پرونده: 4/913/97 
وقت رسیدگی:97/10/24 ساعت

خواهان:اصغر مختاری
خوانده: سجاد ترابیان

خواسته: مطالبه خسارت
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4 
حل اختالف ارجاع گردده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن 
خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده از 
تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال 
جهت رسیدگی حضور بهمرساند چنانچه بعدا ابالغش بوسیله آگهی اعالم میشود 

و فقط یکنوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
شعبه چهارم شورای حل اختالف بابل

آگهی حصروراثت
بانوهیل گل کردی نام پدرابراهیم بشناسنامه682صادره ازمسجدسلیمان درخواستی 
مرحوم  همسرش  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته 
شوشتردرتاریخ1397/8/12دراه 4صادره  بشناسنامه  زاده  ابوالقاسم)ابول(طهماسبی 

وازاقامتگاه دائمی خویش فوت ورثه اش عبارتنداز
شماره682صادره  بشناسنامه  فرزندابراهیم  کردی  گل  هیل  1-متقاضی 
بشناسنامه  فرزندابول  زاده  ازمسجدسلیمان)همسرمتوفی(2-غالمرضاطهماسبی 
شماره466صادره ازشوشتر3-احمدرضاطهماسبی زاده فرزندابول بشناسنامه شماره 
فرزندابول  زاده  متوفی(4-نادیاطهماسبی  ازاهواز)پسران  ملی1742886604صادره 
فرزندابول  زاده  ازاهواز5-مناطهماسبی  ملی1741199069صادره  بشناسنامه شماره 
فرزندابول  زاده  ازاهواز6-نداطهماسبی  بشناسنامه شماره ملی1740045602صادره 
متوفی(والغیرورثه  ازاهواز)دختران  ملی1740549589صادره  شماره  بشناسنامه 

دیگری ندارد.
اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس 
اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزد اوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جز سری ورسمی که بعدازاین 

تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شعبه15مجتمع3شورای حل اختالف اهواز

آگهی فقدان سند مالکیت
شماره  وکالتنامه  سند  طبق   ( مالک  وکیل  تاجیک  محمد  اقای  درخواست  به  بنا 
17078 – 7/5/ 1397 دفتر خانه 123 کرج( مبنی بر اعالم مفقودی سند مالکیت 
شماره  ذیل  شده  امضا  گواهی  استشهادیه  برگ  دو  تسلیم  با  تقاضا  مورد  ملک 
139702152374000837 مورخ 1397/6/20 در دفتر خانه اسناد رسمی 26 ورامین 
به ضمیمه درخواست به وارده شماره 11173 مورخ 1397/7/11 که تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی نموده است مراتب در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت به 

شرح ذیل آگهی می گردد.
1- نام و نام خانوادگی مالک: آقای غالمحسین گرده کوهی فرزند رسول

2- میزان مالکیت: سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 
و مجزی  مفروز  اصلی  از 111  فرعی  به شماره 8703   1 قطعه  مربع  متر   74/81
شده از 9119 فرعی واقع در بخش بهنام وسط ورامین به شماره دفتر الکترونیکی 
چاپی  شماره  به  کوهی  گرده  غالمحسین  آقای  نام  به   139620301060006310
تقاضای صدور سند  نامبرده  اکنون  ثبت و صادرشده است که  الف 96   241193
مالکی المثنی نسبت به پالک مذکور را نموده است. لذا شایسته است چنانچه سند 
مالکیت فوق االشاره جهت تنظیم هرگونه معامله به آن دفتر خانه ارائه گردید، اخذ 

و به این واحد ثبتی ارسال نمایید.
3- علت از بین رفتن: جابجایی

ثبتی و ثبت دفتر امالک تا کنون نسبت به مورد ثبت معامله  4- بحکایت سوابق 
و  الذکر  فوق  ملک  مالکیت  فقدان سند  به  توجه  با  لذا  است  نگرفته  ای صورت 
درخواست المثنی مراتب اعالم تا شخص یا اشخاصی نسبت به ملک مورد آگهی 
معامله ای انجام داده اند و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف 
مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی به ثبت اسناد ورامین مراجعه و اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند انتقال، تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی واصل نشود ممالکیت المثنی طبق قانون و مقررات صادر و تسلیم 

خواهد شد.
م.الف 458   رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ورامین محمد رحیم پور راینی

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی در کالسه پرونده97-869-6ش  

 وقت رسیدگی :   روز سه شنبه 97/10/25 ساعت 10:30  صبح
مرجع رسید گی :شورای حل اختالف  ایثارگران شهرستان خوی – جنب پادگان 

شرفخانلو 
خواهان  : صادق حسن نژاد قورولی با وکالت اقای محمد دادگر

خوانده: منصورتیمورزاده بسطامی -مجهول المکان 
خواسته:  مطالبه 

برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله  منصورتیمورزاده 
روزنامه  از  یکی  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  وفق    بسطامی 
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 شش  ایثارگران  شورای حل اختالف شهرستان خوی-محمد علی داور 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای سامان حیدری دارای شماره ملی 3732950344 به شرح دادخواست به کالسه 
971147/8 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان شفیع حیدری به شناسنامه 691 و شماره ملی 6469501011 در 
تاریخ 24/11/1396 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر: 1.  فوزیه بهمنی ش ش 8 موالید 

ت ت 1/4/1340  و شماره ملی 6469786499 همسر متوفی
2. سامان حیدری  ش ش 10104 ت ت 30/6/1367

و شماره ملی 3732950344 پسر متوفی
 3720970051 ملی  شماره  و   5/11/1380 - ت ت  حیدری  ش ش  سیوان   .3

پسر متوفی
4. روناک حیدری  ش ش 101 ت ت 1/1/1356 و شماره ملی 3732036545 

دختر متوفی
 3720527700 ملی  شماره  و   13/10/1373 - ت ت  حیدری  ش ش  سارا   .5

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 8323 -  رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

متن آگهی
آقای  فرزندیوسف.شاکی  الحق  نصیروفاق  آقای  به  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی 
به  ای  شکوائیه  فرزندش  از  والیت  خودوبه  ازطرف  فرزندفاخر  حمید  علی 
طرفیت متهم آقای نصیروفاق الحق)وفاق نصیر(فرزندیوسف به اتهام بی احتیاطی 
ارجاع  این شعبه  به  ایرادصدمه ی بدنی غیرعمدمطرح که  درامررانندگی منجربه 
دو  کیفری  کالسه9709986135400318شعبه101دادگاه  پرونده  شماره  وبه 
مورخ1397/10/30ساعت9:00تعیین  رسیدگی  ووقت  ثبت  هندیجان  شهرستان 
به  کیفری  دادرسی  آئین  ماده174قانون  موضوع  طبق  دستوردادگاه  حسب  که 
دریکی  نوبت  یک  مراتب  شاکی  ی  وشکوائیه  متهم  بودن  المکان  مجهول  علت 
ازتاریخ  پس  ماه  یک  ظرف  گرددتاخوانده  می  ازجرایدکثیراالنتشارآگهی 
خوددروقت  کامل  نشانی  اعالم  وضمن  مراجعه  دفتردادگاه  به  انتشارآگهی 

مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.    
مدیردفترشعبه101دادگاه کیفری دوشهرستان هندیجان-مهدی ذاکری
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توافق کلی همکاری اوپک و غیر 
اوپک تا ۳ ماه دیگر امضا می شود 

وزیر انرژی امارات اعالم کرد که توافق کلی برای 
همکاری تولیدکنندگان نفت عضو و غیر عضو 

اوپک سه ماه دیگر امضا می شود.
بر اساس این گزارش، سهیل المزروعی گفت: 
توافق کلی همکاری میان کشورهای عضو و 
غیر عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( سه ماه دیگر در عربستان امضا می شود.

وی درباره توافق همکاری اوپک و غیر اوپک 
منظم  دیدارهای  برای  مجمعی  است  قرار  که 
و همکاری برای دستیابی به توازن بازار باشد، 
گفت: تا پایان ماه مارس )سال 2019 میالدی( 

اسناد برای امضا آماده خواهند شد.
وزیر انرژی امارات که ریاست دوره ای نشست 
اوپک را نیز برعهده دارد، گفت: کشورهای عضو 
و غیر عضو اوپک پس از 6 ماه می توانند تمدید 
توافق جهانی کاهش تولید نفت را بررسی کنند.

از  اعالم کرد خروج قطر  المزروعی همچنین 
اوپک، تأثیری بر اعضای این سازمان و تولید آن 

در ماه های آینده نخواهد داشت.
وی افزود: اوپک در حال جذب کشورهای غیر 

عضو همچون آفریقای جنوبی و دیگران است.

 قیمت جهانی نفت دیروز
 افزایش یافت

قیمت هر بشکه نفت برنت دیروز با 19 سنت، 
و 19  دالر  به 60  افزایش  درصد   0.3 معادل 

سنت رسید.
شرکت  آنکه  از  پس  گزارش،  این  اساس  بر 
ملی نفت لیبی اعالم کرد به دلیل حالت فورس 
ماژور ناشی از حمله یک گروه مسلح، صادرات 
نفت از میدان الشراره را متوقف کرده است، 

قیمت نفت دیروز با افزایش مواجه بود.
افت  دلیل  به  نسبی،  افزایش  این  رغم  به  اما 
تردیدها  و  بورس  بازارهای  در  ها  شاخص 
و  اوپک  تولید  کاهش  بودن  کافی  مورد  در 
متحدانش برای مهار مازاد عرضه، احساس کلی 

حاکم بر بازار همچنان کاهشی است.
بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت 
درصد  معادل 0.3  سنت،  با 19  دیروز  برنت 
افزایش به 60 دالر و 19 سنت رسید. قیمت 
نفت خام آمریکا نیز دیروز 16 سنت، معادل 
و 16  دالر  به 51  و  داشت  درصد رشد   0.3
سنت رسید. شرکت ملی نفت لیبی اواخر روز 
فورث  وضعیت  دلیل  به  کرد،  اعالم  دوشنبه 
ماژور صادرات نفت از بزرگترین میدان نفتی 
است.  شده  متوقف  الشراره  یعنی  کشور  این 
شبه  گروه  یک  تصرف  به  میدان  این  ظاهرا 

نظامی درآمده است.
شرکت ملی نفت لیبی گفته در نتیجه تصرف 
این میدان، 315 هزار بشکه از تولید این میدان 
و 73 هزار بشکه از تولید میدان الفیل از مجموع 

تولید نفت لیبی کم شده است.
این افزایش پس از آن رخ می دهد که قیمت 
نفت در جلسه قبل به دلیل افت شاخص ها 
در بازار بورس و نگرانی ها از کند شدن رشد 
تقاضا قیمت نفت را 3 درصد کاهش داده بود. 
این عوامل سبب به حاشیه رانده شدن خبرها در 
مورد تصمیم اوپک و متحدانش مبنی بر کاهش 

تولید شده است.
مازاد  و  مالی  بازارهای  در  ها  شاخص  افت 
عرضه سبب شده تا قیمت نفت از اوایل ماه 

اکتبر تاکنون حدود یک سوم کاهش یابد.
در بازار فیزیکی نفت، ایران و کویت این هفته 
را  آسیا  بازار  در  ژانویه خود  ماه  نفت  قیمت 
کاهش دادند. استفن اینز، تحلیلگر بازار نفت در 
سنگاپور گفت: »هنوز نمی توان با قطعیت گفت 
متحدانش  و  اوپک  تولید های  آیا کاهش  که 
خواهد توانست عرضه جهانی نفت را به میزان 

قابل توجهی کاهش دهد یا نه.«

نفت در جهان

فاز نخست بزرگترین آب شیرین کن کشور افتتاح 
شد

با حضور معاون اول رئیس جمهور فاز نخست بزرگترین آب شیرین 
کن کشور به ظرفیت 20 هزار مترمکعب در شبانه روز از طریق سرمایه 

گذاری بخش خصوصی در بندرعباس به بهره برداری رسید.
به گزارش زمان به نقل از مهر، دکتر اسحاق جهانگیری صبح سه شنبه 
فاز نخست پروژه آب شیرین کن یکصد هزار متر مکعبی بندرعباس را 
با هدف تولید بخشی از آب آشامیدنی مورد نیاز کالن شهر بندرعباس 
از آب خلیج فارس را مورد بهره برداری قرار داد. امین قصمی در 
حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران بیان داشت: ظرفیت تولید آب 
آشامیدنی این پروژه در پایان اجرای فاز نخست، 20 هزار مترمکعب در 
شبانه روز معادل 230 لیتر بر ثانیه و پس از اجرای فاز نهایی، 100 هزار 
مترمکعب در روز است. وی ادامه داد: فاز اول این پروژه  با سرمایه 
ای بالغ بر 2600 میلیارد ریال توسط سرمایه گذاری بخش خصوصی 
اجرا شده است. وی گفت: در سایت آب شیرین کن بندرعباس، آب 
 Reverse( شور خلیج فارس از طریق فرآیند مدرن اسمز معکوس
عملیات  خصوص  در  وی  شود.  می  زدائی  نمک   )Osmosis
اجرایی آب شیرین کن بندرعباس گفت: این پروژه شامل عملیات؛ 
پی کنی، خاک برداری، اجرای موج شکن، تحکیم بستر، فعالیت های 
ابنیه و ساختمانی و محوطه سازی، عملیات مکانیکی، عملیات برقی 
و تجهیزات ابزار دقیق و سیستم PLC، ساماه تزریق مواد شیمیایی و 
معدنی، ساخت یک باب مخزن به ظرفیت 10.000 مترمکعب، اجرای 
6 کیلومتر خط انتقال آب و احداث یک باب ایستگاه پمپاژ است که 
عالوه بر سیستم های معمول سایت های نمک زدائی کشور، این سایت 
مجهز به سیستم های پیش تصفیه )PreTreatment( و پسا تصفیه 
)PostTreatment( است. قصمی تصریح کرد: در حال حاضر 
آبفای هرمزگان با احداث 17 سایت آب شیرین کن فعال با حجم 
سرمایه گذاری 11.000 میلیارد ریال و حجم آب تولیدی به میزان 62 
هزار مترمکعب در شبانه روز در سطح شهرها و جزایر، بیشترین میزان 
سرمایه گذاری و حجم نمک زدائی در سطح کشور از طریق سرمایه 
گذاری بخش خصوصی را داراست. به گفته مدیرعامل آبفای استان؛ 
مشارکت »شایا«، نماینده چهار شرکت فرآب، تانا انرژی، تیو انرژی و 
ماشین سازی ویژه است که اجرای بزرگترین آب شیرین کشور در شهر 

بندرعباس را به عهده دارند.

 ابطال 8 هزار کارت سوخت غیرقانونی مهاجر
 با آغاز ثبت نام کارت سوخت المثنی 

سخنگوی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران از ابطال 
بیش از هشت هزار کارت سوخت غیرقانونی مهاجر با آغاز فرآیند 

ثبت نام کارت سوخت المثنی خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، زیبا اسماعیلی اعالم کرد: از 
زمان آغاز فرآیند ثبت نام کارت سوخت المثنی تاکنون بیش از هشت 
هزار و 90 کارت سوخت غیرقانونی مهاجر که با انگیزه قاچاق به یکی 
از استان های مرزی ارسال شده بود، باطل شد. وی افزود: از این تعداد 
کارت سوخت غیرقانونی ابطال شده، 496 مورد فقط مربوط به روز 
دوشنبه )19 آذرماه( بوده است. سخنگوی شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی تاکید کرد: الزم است مالکان خودرو به هشدارهای 
امنیتی در این باره توجه و از واگذاری کارت سوخت خود به افراد 
ناشناس خودداری کنند. اسماعیلی گفت: بیشتر این کارت ها از دیگر 
استان ها به یکی از استان های مرزی منتقل شده بودند. وی با هشدار 
دوباره درباره تبعات قانونی سرازیر شدن غیرقانونی کارت هوشمند 
سوخت به نقاط مرزی تاکید کرد: با توجه به درج اطالعات شخصی 
و مشخصات خودرو روی کارت سوخت، الزم است دارندگان کارت 
سوخت از انتقال کارت سوخت خود به افراد ناشناس خودداری کنند، 
در غیر این صورت مسئولیت و تبعات آن به عهده خود افراد است. بر 
اساس این گزارش، ثبت نام الکترونیکی مالکان خودرو  و موتورسیکلت 
فاقد کارت سوخت از ساعت هشت صبح روز دوشنبه )پنجم آذرماه( در 
سامانه خدمات دولت همراه به نشانی www.mob.gov.ir آغاز شد 
و اپلیکیشن خدمات دولت همراه با نصب آن در گوشی های هوشمند 
تلفن همراه در دسترس عموم قرار گرفت. هموطنانی که کارت سوخت 
خودرو یا موتورسیکلت آنها مفقود شده است، می توانند با انتخاب 
یکی از روش های حضوری، مراجعه به سامانه دولت همراه یا دریافت 
اپلیکیشن دولت همراه از طریق ایران اپس )iranapps.ir(، کافه بازار 
)cafebazaar.ir(، اپ استور )appstore.ir( درخواست خود 
را ثبت کنند. در هیچ یک از مراحل ثبت نام چه به صورت حضوری در 
دفاتر پلیس 10+ و چه به صورت اینترنتی، نیازی به ارائه رمز کارت های 
بانکی نیست و نیاز است مالکان وسایل نقلیه شخصی در این زمینه 
مراقبت الزم را به عمل آورند. ثبت نام کارت سوخت المثنی به منظور 
دریافت سوخت تنها با استفاده از کارت سوخت اجرایی شده است و 
هدف از این اقدام، جلوگیری از قاچاق بنزین به ویژه با تشدید قاچاق 

از مرزها بوده و به معنای سهمیه بندی و افزایش نرخ سوخت نیست.

کوتاه از انرژی

بزرگترین  عنوان  به  پردیس  پتروشیمی 
به  موفق  جهان  آمونیاک  و  اوره  تولیدکننده 
صادرات محصوالت پتروشیمی به بازارهای 
نوظهور و جدیدی در آمریکای التین، آفریقا 

و آسیا شد.
صنفی  انجمن  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
پتروشیمی  پتروشیمی،  صنعت  کارفرمائی 
با ظرفیت تولید ساالنه پنج میلیون  پردیس 

بزرگترین  آمونیاک  و  اوره  تن  و 265 هزار 
محصول  دو  این  تولید  متمرکز  مجتمع 

پتروشیمیایی در جهان است.
بر این اساس همزمان با بهره برداری رسمی 
پردیس،  پتروشیمی  توسعه  فاز  سومین  از 
رکورد تولید اوره و آمونیاک در این مجتمع 
پتروشیمیایی شکسته به طوری که در طول 
و 747  میلیون  یک  بر  بالغ  گذشته  یکسال 
میلیون تن آمونیاک و دو میلیون و 572 هزار 
تن اوره در این مجتمع پتروشیمی تولید و 
روانه بازارهای داخلی و خارجی شده است.

در این مدت حدود 275 هزار تن آمونیاک 
اوره توسط  میلیون و 986 هزار تن  و یک 
قاره  چهار  بازارهای  به  پردیس  پتروشیمی 
جهان شامل اروپا، آسیا و آفریقا و آمریکای 
شمالی و حوزه دریای کارائیب صادر شده 

است.
از سوی دیگر، گزارش عملکرد پتروشیمی 

پردیس نشان می دهد که در طول یکسال 
گذشته حدود یک میلیون و 70 هزار تن اوره 
به هند، 520 هزار تن به کشورهای اروپایی، 
300 هزار تن به چین و حدود 30 هزار تن به 

کشورهای آفریقایی صادر شده است.
پتروشیمی  اوره  صادرات  در  جالب  نکته 
پردیس این است که این مجتمع پتروشیمی 
موفق به صادرات حدود 32 هزار تن اوره به 
مکزیک به عنوان یکی از کشورهای آمریکای 
کشور  به  محصول  تن  هزار   30 و  التین 
کوچک نپال شده که باید از این دو کشور 
اخیر  سال  چند  نوظهور  مشتریان  عنوان  به 

تجارت پتروشیمی کشور یاد کرد.
گفتنی است، همزمان با تکمیل ظرفیت تولید 
این  پردیس،  پتروشیمی  توسعه  سوم  فاز 
مجتمع پتروشیمیایی به بزرگترین تولیدکننده 
حتی  و  خاورمیانه  آمونیاک  و  اوره  متمرکز 

جهان تبدیل شد.

رکورد تولید غول اوره و آمونیاک ایران شکسته شد؛

نپال و مکزیک به جمع مشتریان اوره ایران پیوستند

آگهی مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی ماشین وانت زامیاد مدل 1392 به شماره شهربانی 82-
 NAZDL104TD0055438 262ل23 و شماره موتور 80051560 و شماره شاسی

به نام نبی اله حسن نتاج عزیزی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

مفقودی
 کارت هوشمند راننده به شماره 2067403به نام سید کمال صابری رستمکالیی با 

شماره ملی 4999801876مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
نکا 

مفقودی
برگ سبز و کارت خودروی سواری پراید تیپ صبا جی ال ایکس دو گانه سوز 
ایران--   ) ) 343 ص 21  انتظامی  نیروی  به شماره  (به رنگ سفید  مدل) 1385 
نام  s1412285960158به  شاسی  شماره  وبه   )1719674( موتور  شماره  وبه   72

محمدعلی ستاری مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد
نوشهر 

مفقودی
 برگ سبز پراید 141 مدل 82 با شماره پالک 381ص84 ایران 82 با شماره موتور 
شانی  نتاج  رمضان  فاطمه  s1482282102973بنام  شاسی  شماره  00529134و 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل 

مفقودی
سند کمپانی وسیله  نقلیه سواری  سیستم ولیکس تیپ C30 مدل 1394 به شماره پالک 
شاسی  شماره  وبه   GW4G151401122467 موتور  شماره  به  و  646ب32  27ایران 

خویNA6NF2115FC004782 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد/

آگهي  اخطار اجرائیه 
 بدینوسیله به   وحید پور تاجیک    به آدرس :  مجهول المکان  ابالغ  میگردد. 
شورای حل  شعبه ششم   از  23/7/97صادره  463مورخ   شماره   رای  بموجب  

اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن 
مبلغ  پرداخت  به:    باشید  می  محکوم   6جنابعالی   97/395/ش  پرونده  بکالسه 
و  دادرسی   هزینه  000/040/2ریال   و  خواسته  اصل  بابت  000/000/75ریال 
خسارت تاخیر تادیه از مورخه 30/5/97تا زمان پرداخت قابل محاسبه  در واحد 
اجرای احکام مدنی در حق خواهان  عبدالقدوس وزیری به نشانی :تنکابن . ولی 
آباد.جنب گل فروشی دالور  ، صادر و اعالم میگردد. به استناد ماده 19 آیین نامه 
اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی محکوم علیه  
پس از ظرف مهلت   ده روز از انتشار آگهي فرصت دارید نسبت به اجراي حکم 

تمکین ،در غیر این صورت  از طریق اجرا،اقدام قانوني  انجام خواهد شد.
  مدیر  شعبه ششم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم باهره مجتهد سلیمانی فرزند کاظم بشرح درخواستی که به شماره 97/642،این 
شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته 
که  مهدی مجتهد سلیمانی فرزند آقا میرزا محمد به شماره شناسنامه  149 صادره 
از   تنکابن در  تاریخ  29/4/1345 دراقامتگاه دائمی خود  در تهران    بدرود زندگی 

گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
1-ضیاء الدین مجتهد سلیمانی فرزند متوفی

2-کاظم آقا مجتهد سلیمانی فرزند متوفی
3-سلطنت مجتهد سلیمانی فرزند متوفی

4-فاطمه مجتهد سلیمانی فرزند متوفی
5-نرجس مجتهد سلیمانی فرزند متوفی
6-راضیه مجتهد سلیمانی فرزند متوفی

و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال 

گواهی صادر خواهد شد .  
 قاضي شعبه سوم شورای حل اختالف  تنکابن

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای رضا مالحسینی فرزند علینقی بشرح درخواستی که به شماره  97/566،این 
شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته 
که  علینقی مالحسینی فرزند رضا به شماره شناسنامه   328 صادره از   تنکابن در  
تاریخ  4/9/97 دراقامتگاه دائمی خود  در تنکابن      بدرود زندگی گفته وورثه/
وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به:  1-رضا مالحسینی فرزند متوفی

2-سیاوش مالحسینی فرزند متوفی
3-سیده فاطمه نبوی گلده همسر متوفی

4- رضا مالحسینی پدر متوفی
و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال 

گواهی صادر خواهد شد .  
 قاضي شعبه پنجم حکمی شورای حل اختالف  تنکابن

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به     :  عباس خانجانیانی   ساکن تنکابن که فعال مجهول المکان میباشد  اخطار  
به   ضمائم  و  دادخواست  باستناد  وجه  مطالبه  بخواسته   دادخواستی  طی  میشود 
شورای حل اختالف  تنکابن که به کالسه  97/352شعبه   چهارم  ثبت و وقت 
.اینک  گردید.  تعیین  صبح   10 16/10/97ساعت  مورخ  دوشنبه    بروز  دادرسی 
ماده  باستناد  و  دادگاه)شورا(  دستور  و  فر  رحمتی  محمد  خواهان   بدرخواست  
73 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 غیابًا 
رسیدگی خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت 

در روزنامه، مدت آن ده روز خواهد بود. 
     مدیر  دفتر شعبه  چهارم شورای حل اختالف تنکابن

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای   قادر حیدری نیا دارای شناسنامه شماره یک بشرح دادخواست به کالسه  3/971820ش   
این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که شادروان سیده 
سونیا حیدری نیا بشناسنامه   2791913769در تاریخ97/3/9 اقامتگاه دائمی خود را به درود 
گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  قادر حیدری نیا فرزند سیدحسن  –ش ش 
یک–پدر متوفی/2-  فخری شیخ کانلوی میالن فرزند جالل   -ش  ش 169-مادر 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 حصروراثت
ازاهوازدرخواستی  بشناسنامه665صادره  پدرغالمعلی  نام  دخت  بانوسکینه صراف 
مرحوم  پسرم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته 
دائم  اهوازدرتاریخ96/9/18دراهوازاقامتگاه  رادبشناسنامه5680صادره  علیرضاکیانی 
فوت ورثه اش عبارتنداز1-متقاضی سکینه صراف دخت )مادرمتوفی(والغیرورثه 
دیگری ندارد.اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می 
نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  داردیاوصیت  اعتراض  نمایدتاهرکس 
به جزسری  نامه  داردواالگواهی صادروهروصیت  تقدیم  دادگاه  به  ماه  ظرف یک 

ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره3اهواز

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم

خوانده: علیرضا سموات       
کالسه پرونده: 763/6/97

وقت رسیدگی: روز چهارشنبه  تاریخ  97/10/26 ساعت 17:00
خواهان: علی شاهنده  

خوانده: علیرضا سموات 
خواسته: مطالبه وجه 

خواهان دادخواستی تسلیم دفتر کل دادگستری اسالمشهر نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه شورای حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده و به علت 
مجهول المکان بودن خوانده بنا به در خواست خواهان و دستور شورا به تجویز 
ماده 72 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جرایم کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نمائید 
و دروقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این دادگاه حاضر شوید در صورت عدم 
حضور دادخواست ابالغ شده محسوب و دادگاه  غیابا اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 
ضمنا چنانچه بعد ابالغی به وسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت 

آن ده روز خواهد بود. 
مدیر دفتر شعبه 6   شورای حل اختالف اسالمشهر

تصمیمی درباره افزایش 
قیمت بنزین گرفته نشده

 سرنوشت افزایش تعرفه برای پرمصرف ها 
روشن شد

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد که هنوز 
تصمیمی درباره افزایش قیمت بنزین یا دو نرخی شدن آن گرفته نشده 

است.
اسداهلل قره خانی در واکنش به برخی اظهارنظرهای مسئوالن به خصوص 
از  برخی  در حال حاضر  کرد:  اظهار  بنزین،  مورد  در  رییس جمهور 
به هدررفت  نسبت  زیست  محیط  و طرفداران  دلسوزان  اقتصاددانان، 
بنزین؛ این سرمایه ملی هشدار داده و بر لزوم تغییر قیمت آن تاکید داشتند. 
همچنین پژوهشگران، نخبگان و برخی از دولتمردان هم از چند ماه گذشته 

اشاراتی به این موضوع کرده اند.
وی با بیان این که »نگاه سیاسی به موضوع بنزین اشتباه است«، افزود: در 
این بین متاسفانه روسای جمهور در دوره دولت اول خود به دنبال تثبیت 
قیمت بنزین و در دولت دوم افزایش جهشی قیمت بنزین را داشتند که 
این موضوع در مورد دولت یازدهم صدق می کرد و به نظر می رسید که 

دولت دوازدهم می خواهد افزایش قیمت داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: در 
چنین شرایطی بهتر است که موضوع تعیین نرخ بنزین و سایر مواد مرتبط 
به آن به نخبگان، متخصصان و پژوهشگران واگذار شود یعنی آنها نظر 
کارشناسی خود را اعالم کنند تا جایی که مردم هم آن را پذیرفته و با 
اقبال عمومی مواجه شوند. قطعا در چنین شرایطی شاهد ایجاد تنش 
نخواهیم بود. قره خانی توضیح داد: افزایش قیمت بنزین باعث ایجاد 
تورم و اعتراضات خاص خود در جامعه  می شود که اگر این موضوع 
از ناحیه رییس جمهور اعالم شود اثرات بیشتری می گذارد. این که رییس 
جمهور صحبتی درباره بنزین می کند نظر قطعی تلقی شده حال این که باید 
مجلس شورای اسالمی هم در این باره اظهارنظر کند. وی با بیان این که 
»صحبت های مطرح شده درباره بنزین نظر نهایی نیست که اگر هم باشد 
مجلس از آن مطلع نیست«، ادامه داد: براساس شنیده های ما و موارد مندرج 
در بودجه هنوز تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین یا دو نرخی شدن 
بنزین گرفته نشده است و کمیسیون انرژی االن اطالعی ندارد. از طرف 
دیگر درباره قیمت نفت اطالع رسانی صورت گرفته، اما در مورد قیمت 

حامل های انرژی  ما چیزی نشنیده ایم.

مدیرعامل شرکت توانیر گفت: پیشنهاد افزایش تعرفه برای 
پرمصرف ها تعیین تکلیف شده است و به احتمال زیاد تا 

پایان آذرماه نتیجه قطعی آن اعالم شود.
ایرنا، »محمدحسن متولی زاده«  به گزارش زمان به نقل از 
افزود: 70 درصد مردم به دلیل آنکه میزان مصرف معمولی 
دارند مشمول این طرح نخواهند شد و هیچ افزایش قیمتی را 

تجربه نخواهند کرد.
وی ادامه داد: هدف از این افزایش تعرفه ایجاد درآمد نیست 
بلکه بیشتربرای آن است که به کاربران پرمصرف یادآوری 

شود تا نسبت به مدیریت مصرف اقدام کنند.
کمی  تعداد  ها  پرمصرف  زاده خاطرنشان ساخت:  متولی 
هستند و به سادگی می توانند نسبت به کاهش مصرف خود 

اقدام کنند.
  تالش برای سه هزارمگاوات صرفه جویی 

در تابستان 98
برنامه هایی برای کاهش سه  از طراحی  توانیر  مدیرعامل 
سال  مصرف(  )اوج  پیک  برق  مصرف  در  هزارمگاواتی 
آینده خبرداد و نخستین گام را اختصاص تعرفه باالتر برای 

پرمصرف ها برشمرد.
متولی زاده اظهار داشت: در برنامه های مدیریت مصرف برق، 
از شرکت های دانش بنیان دعوت شده که با طراحی نرم 
افزارهای کاربردی تلفن همراه، به کاهش بار کمک کنند و از 

مشوق های مدیریت مصرف برخوردار شوند.
مدیر عامل توانیر طراحی این نرم افزارهای موبایلی را در 
راستای برقراری ارتباط دوسویه با مردم برشمرد و یادآورشد: 
و  صنایع  با  برق  بین صنعت  دوسویه  ارتباط  این  پیشتر، 

کشاورزی برقرار شده بود.
 ایران به همه کشورهای دارای مرز خاکی تبادل 

الکتریکی دارد
کشورهای  با  برق  تبادل  درباره  توانیر  شرکت  مدیرعامل 

همسایه نیز گفت: اکنون ایران با همه کشورهای همسایه 
تبادل الکتریکی دارد؛ به برخی از کشورها برق صادر می کند، 
از برخی دیگر برق وارد می کند و برای برخی نیز ترانزیت 
می کند. وی درباره اتصال برق به کشورهای همسایه، گفت: 
به دلیل اختالف افق و اختالف دما بین کشورهای همسایه، 
ارتباطات الکتریکی می توانند نیاز کشورها را تامین و عرضه 
برق مازاد را تسهیل کند.متولی زاده اظهار داشت: در سالهای 
اخیر ایران حجم زیادی از نیاز برقی عراق را تامین کرده و 

امیدواریم این مبادالت ادامه داشته باشد. 
مدیر عامل توانیر با تاکید بر اینکه در انتقال برق، نمی توان 
کشوری را به سرعت جایگزین کشوری دیگر کرد، گفت: 
بنابر این، جایگزینی کشوری دیگر به جای ایران در کوتاه 

مدت میسر نیست.
و  هزار  یک  را حدود  عراق  کشور  به  برق  وی صادرات 
400 مگاوات عنوان کرد و گفت: بخشی از وجه پول برق 
برای  پیگیری  و  است  شده  دریافت  عراق  به  صادرشده 

دریافت مابقی مطالبات ادامه دارد.
 وضعیت اقتصاد برق ایران اسفناک است

متولی زاده بیان کرد: به رغم توانایی های خوب در تولید 
برق، در اقتصاد برق وضعیت کشورمان بسیار نامطلوب است 
و قیمت برق حتی با کشورهایی مانند افغانستان و ترکیه نیز 
اختالف دارد. مدیرعامل توانیر افزود: هنوز نتوانسته ایم به 
دلیل این اختالف قیمتی مدل اقتصادی درستی برای صنعت 
برق داشته باشیم.به گفته وی، اکنون صنعت برق با دو تصمیم 
مواجه است یا باید نسبت مدیریت مصرف بار با کمک مردم 
اقدام کند یا نسبت به سرمایه گذاری های جد ید تالش کند 
که هزینه این سرمایه گذاری ها از جیب مردم تامین می شود.
متولی زاده ادامه داد: بهترین کار این است که بدون کاهش 
سطح رفاه مردم و فقط با اعمال یک سری روش های ساده، 

نسبت به مدیریت مصرف اقدام کنیم.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب وضع طرح های نگهداشت 
و افزایش تولید مخازن این شرکت را تشریح کرد.

به گزارش زمان به نقل از شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، احمد 
محمدی درباره سازوکار اجرای قراردادهای نگهداشت و افزایش تولید 
توضیح داد: یک طرح جامع و یکپارچه به صورت یکجا به پیمانکار 
واگذار و همه اقدام ها با مسئولیت اجرایی و آورده مالی پیمانکار عملیاتی 
می شود. سرانجام با تکمیل هر بخش، نسبت به پرداخت هزینه اقدام 
خواهد شد. وی با بیان این که نظارت بر روند کمی و کیفی کار به عهده 

کارفرما خواهد بود، گفت: هیچ گونه مسئولیتی برای کارفرما در قبال تامین 
کاال و مواردی از این دست نخواهد بود و از صفر تا صد عملیات بر عهده 
پیمانکار است.این مقام مسئول ادامه داد: کارفرما به لحاظ فنی و عملیاتی بر 
روند اجرای کار نظارت کرده و گزارش پیشرفت هر پروژه را از پیمانکار 
طرف قرارداد دریافت می کند.محمدی در ادامه، ارزش تقریبی قراردادهای 
توسعه 28 مخزن مناطق نفت خیز جنوب را بالغ بر 35 هزار میلیارد تومان 
عنوان کرد و افزود: تاکنون 6 مناقصه به ارزش 4 هزار میلیارد تومان نهایی 
شده است که اجرایی شدن آنها، تحولی عظیم را از نظر اشتغال و تقویت 
زیرساخت ها در خوزستان به وجود خواهد آورد. وی گفت: شرکت اویک 
برنده مناقصه بسته میدان منصوری )آسماری( به ارزش یک میلیارد و 300 
میلیون تومان شده است و برندگان پنج مناقصه دیگر مجموعا به ارزش 2 
میلیارد و 700 میلیون تومان برای مخزن های رامشیر، گچساران خامی، اللی 
آسماری، کبود و نرگسی نیز به ترتیب شرکت های اویک، ملی حفاری 
ایران، پتروگوهر فراساحل کیش، حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس و 
حفاری دانا هستند. مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با بیان 

این که سه درصد از مبلغ قرارداد برای تجهیز کارگاه و هفت درصد برای 
تامین و ساخت کاال و تجهیزات به پیمانکاران پرداخت خواهد شد، اظهار 
کرد: انتظار می رود تا اوایل سال آینده این شش بسته عملیاتی شود. وی با 
اشاره به این که برای هر دکل بیش  از 200 نفر به صورت مستقیم مشغول 
به کار خواهند شد، گفت: صدها نفر در دیگر پروژه ها اعم از احداث 
لوکیشن ها، ساخت تاسیسات و احداث خطوط لوله به صورت مستقیم و 
غیرمستقیم به کارگرفته می شوند.به گفته محمدی، کارفرما متعهد شده که 4 
درصد ارزش هر قرارداد را برای طرح های اولویت دار مسئولیت اجتماعی 
منطقه از جمله مقابله با ریزگردها، تقویت زیرساخت ها، آموزش و ... هزینه 
کند. وی به حمایت از سازندگان داخلی به ویژه سازندگان خوزستانی اشاره 
کرد و افزود: نگرش مثبت پیمانکاران به ساخت و تامین کاالی داخلی به 
شرط دارا بودن کیفیت، تا حد زیادی خیال ما را نسبت به حمایت از 
تولیدکنندگان داخلی آسوده کرده است و امیدوارم بتوانیم همه مایحتاج 
پیمانکاران را در داخل کشور تامین و صنعت نفت را به صورت کامل از 

کاالی خارجی بی نیاز کنیم.

تشریح وضع اجرای طرح های نگهداشت و افزایش 
تولید در مناطق نفت خیز جنوب؛

 نهایی شدن 4 هزار میلیارد 
تومان پروژه 
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دالیل توقف ثبت نام وام اشتغال روستایی 

 سرپرست دفتر توسعه اشتغال وزارت کار با اشاره به معرفی 135 هزار 
طرح اشتغال روستایی به بانکهای عامل برای دریافت تسهیالت اشتغال 
روستایی گفت: ثبت نام متقاضیان جدید در سامانه کارا امکان پذیر نیست.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، عالءالدین ازوجی درباره بسته شدن سامانه 
کارا با اشاره به اینکه کل منابع اختصاص داده شده برای اشتغال روستایی 
و عشایری 1.5 میلیارد دالر از محل صندوق توسعه ملی بوده است گفت: 
معادل ریالی این اعتبارات با احتساب نرخ تسعیر ارز نیمایی با تلفیق منابع 
چهار بانک عامل مجری این طرح، حداکثر 18 هزار میلیارد تومان است.
وی با بیان اینکه تاکنون حدود 138 هزار طرح اشتغالزا به ارزش 24 
هزار میلیارد و 300 میلیون تومان پس از ثبت طرحها توسط متقاضیان در 
دستگاه های اجرایی تایید شده است، ادامه داد: این طرح ها پس از تایید در 
دستگاه های اجرایی در کمیته های فنی استانی مورد بررسی قرار گرفت و 
در نهایت 135 هزار طرح به ارزش ریالی 17 هزار و 600 میلیارد تومان به 
بانک های عامل ارسال شد.سرپرست دفتر توسعه اشتغال و سیاستگذاری 
بازار کار تاکید کرد: با توجه به اینکه کل اعتبارات ریالی اختصاص یافته 
برای تسهیالت اشتغال روستایی و عشایری 18 هزار میلیارد تومان است 
و تاکنون به همین میزان طرح به تایید رسیده و به بانکها ارسال شده 
است بنابراین ثبت نام جدید از متقاضیان تعهد مالی ایجاد می کند و به 
همین دلیل سامانه کارا برای ثبت نام جدید بسته شده است. وی درباره 
میزان اعتبارات تخصیصی از کل اعتبارات اشتغال روستایی و عشایری 
گفت: از حدود 18 هزار میلیارد تومان معادل ریالی منابع صندوق توسعه 
ملی برای اشتغال روستایی، تاکنون حدود 9 هزار میلیارد تومان تخصیص 
پیدا کرده است.ازوجی همچنین درباره بازگشایی سامانه کارا گفت: با 
توجه به اینکه طرح های تایید شده سقف اعتبارات پیش بینی شده برای 
اجرای طرح اشتغال روستایی و عشایری را پوشش داده است، بنابراین 
بعید است سامانه کارا برای ثبت نام متقاضیان جدید بازگشایی شود. مگر 

اینکه اعتبارات جدید در آینده برای این طرح در نظر گرفته شود.

آغاز برخورد با برندهای  پوشاک قاچاق از دی ماه 

ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با صدور اطالعیه ای اعالم کرد از اول 
دی ماه، عرضه پوشاک در فروشگاه های عرضه کننده پوشاک خارجی فاقد 

نمایندگی رسمی ممنوع است و واحدهای متخلف پلمب خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل ازستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، در سال 
»حمایت از کاالی ایرانی« و با هدف پشتیبانی همه جانبه از توسعه اشتغال 
و تولید کاالهای دارای صرفه اقتصادی، به دنبال اقدام های پیشگیرانه در 
حوزه مبارزه با قاچاق کاال برخورد جدی با عرضه برندهای محرز پوشاک 
قاچاق در دستور کار این ستاد قرار گرفته است.برپایه این گزارش، با توجه 
به پایان یافتن مهلت چندماهه اخیر برای جمع آوری و عرضه نشدن 
پوشاک خارجی فاقد شناسه کاال در سطح بازار، بر اساس دستوالعمل یاد 
شده و همچنین دستور العمل »نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و 
شعب شرکت های خارجی عرضه کننده پوشاک در ایران«، از آغاز دی ماه 
امسال عرضه پوشاک در واحدهای تجاری عرضه کننده پوشاک خارجی 
فاقد نمایندگی رسمی ممنوع است.بدیهی است مطابق قانون، از این تاریخ 
نسبت به جمع آوری کامل و پلمپ واحدهای متخلف از طریق نهادهای 
متولی اقدام جدی انجام می شود. پیشتر »مجید نامی« عضو هیات مدیره 
اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران گفت: آمارهای مختلفی 
از سالیانه 12 تا 20 میلیارد دالر برای قاچاق در کشور بیان می شود که سه 
میلیارد دالر آن مربوط به پوشاک است و رقابت نابرابری با تولیدات داخلی 
دارد.»عبداهلل هندیانی« معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
گفت: از آغاز امسال تا پایان مهرماه کشف پوشاک قاچاق در کشور هفت 
درصد رشد داشته است.همچنین پیش از این »افسانه محرابی« مدیرکل 
صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت وگویی 
اعالم کرده بود: با باال رفتن نرخ ارز اگر قاچاقی هم به داخل کشور انجام 
شود با قیمت های باال خواهد بود، مگر اینکه کاالهای بی کیفیت یا با 

کیفیت پایین وارد شود که قیمت های پایین تری خواهند داشت.

  نقش آفرینی موزه بانک ملی
 در استراتژی های فرهنگی کشور

رییس موسسه فرهنگی اکو با تاکید بر اینکه موزه ها همواره مهم ترین 
میراث دار مشترک فرهنگی میان کشورهای عضو اکو هستند، گفت: 
جایگاه بانک ملی ایران در توسعه کشور و نقش آفرینی موزه این بانک در 
استراتژی های فرهنگی کشور و تدوین چشم اندازهای آینده بسیار ویژه 
است.  محمدمهدی مظاهری با بیان اینکه مستندسازی و آثار فرهنگی به 
نمایش درآمده عرصه اقتصاد در موزه بانک ملی ایران قابل تعمق است، 
افزود: اسکناس و سکه های به نمایش درآمده در موزه بانک ملی ایران 
به عنوان کاالی فرهنگی درواقع تاریخچه یک ملت و تمدن ایرانی را 

عرضه می کنند.
وی تصریح کرد: موسسه فرهنگی اکو با ظرفیت ها و قابلیت های بالقوه می 
تواند برای رسیدن به روابط و مناسبات اقتصادی و فرهنگی کشورها یک 
فرصت باشد و امید می رود از این ظرفیت در جهت تدوین راهبردهای 
افزایش مراودات فرهنگی و هنری با دیگر کشورها بهره برداری الزم 
صورت گیرد. مظاهری ادامه داد: موزه بانک ملی ایران عالوه بر آثار موزه 
ای غنی و تامل برانگیز، از معماری زیبا و ارزشمندی نیز برخوردار است 
و بدین جهت در ردیف موزه های خاص کشور قرار دارد. رییس موسسه 
فرهنگی اکو خاطر نشان کرد: مستندات تاریخ بانکداری در موزه بانک ملی 
ایران قابل توجه و جالب است. الزم به ذکر است، سازمان همکاری های 
اقتصادی )ECO( با رویکرد »تحکیم قرابت های فرهنگی، پیوندهای 
معنوی و روابط دوستانه میان ملت های کشورهای عضو« موسسه فرهنگی 

اکو را در سال 1374 تاسیس کرده است.

خبر

ورود مجلس به انتصابات امنیتی در 
شرکت های خودروسازی 

شرکت های  از  تفحص  و  تحقیق  کمیته  عضو 
خودروسازی:انتصاب برخی از اعضای دستگاه های 
می  منافع  تعارض  باعث  خودروسازی  در  نظارتی 
شود. فردی که باید وظیفه نظارتی خود را انجام دهد 
حاال بایستی بر اجرای خودش نظارت کند که این 
تعارض منافع می باشد. سید حمیده زرآبادی، عضو 
هیئت رئیسه کمیته تحقیق و تفحص از شرکت های 
خودروسازی در واکنش به رسانه ای شدن انتصاب 
چند تن از مدیران ارشد برخی از دستگاه های نظارتی 
در یکی از خودروسازان بزرگ کشور، گفت: قطعا در 
خصوص انتصاباتی در یکی از خودروسازان که اخیرا 
در رسانه ها منتشر شده، بررسی الزم صورت خواهد 
گرفت. وی در گفتگو با اقتصادخودرو، با بیان اینکه 
موضوع انتصابات و مدیریت مجموعه خودروسازان 
در شرکت های تابعه یکی از محورهای اصلی تحقیق و 
تفحص از خودروسازان است، گفت: متاسفانه به دلیل 
عدم شفافیت در مدیریت خودروسازی کشور از این 
دست انتصابات بسیار رخ داده است.زرآبادی ضمن 
تصریح این موضوع که این انتصابات بیشتر براساس 
روابط انجام می شود تا شایسته ساالری، افزود: در 
دیگر شرکت های دولتی و نیمه دولتی نیز به دلیل 
عدم سازوکار شفاف همین موضوع نیز وجود دارد.
وی در خصوص انتصاب برخی از اعضای دستگاه 
های نظارتی در خودروسازی گفت: این قبیل انتصابات 
باعث تعارض منافع می شود. به بیان دیگر فردی که 
باید وظیفه نظارتی خود را انجام دهد حاال بایستی بر 
اجرای خودش نظارت کند که این تعارض منافع می 
باشد. عضو کمیته تحقیق و تفحص از شرکت های 
خودروسازی خاطر نشان کرد: نکته اینجا است که ما 
یک سیستم شفاف نداریم که همه اعضای هئیت مدیره 
شرکت های دولتی و نیمه دولتی از جمله خودروسازی 
ها را اعالم کند. وی ضمن انتقاد از عملکرد کند دستگاه 
با چنین  برخورد  در  نظارتی و قضائی گفت:  های 
موضوعاتی حداقل یک سال طول می کشد تا دستگاه 
ها نظارتی پرونده را بررسی کند که در این فاصله 
ممکن است فسادهای دیگری رخ دهد. زرآبادی با 
بیان اینکه دستگاه های نظارتی سریع و قاطع عمل نمی 
کنند، تصریح کرد: ممکن است کسی به خاطر تخلف 
و جرمی از جایگاهی برداشته شود ولی هیچ وقت تنزل 

پیدا نمی کند بلکه پست باالتری به او می دهند.

صادرات غیرنفتی ۳۱میلیارد دالری ایران 
در 8 ماهه امسال

سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: در 8ماهه 
امسال صادرات غیرنفتی از مرز 31 و نیم میلیارد دالر 

عبور کرده و 13درصد افزایش داشته است.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، سرپرست سازمان 
صادرات  امسال  8ماهه  در  گفت:  تجارت  توسعه 
غیرنفتی از مرز 31 و نیم میلیارد دالر عبور کرده و 
13درصد افزایش داشته است.محمدرضا مودودی در 
ارتباط تصویری با بخش خبری 21 شبکه یک سیما 
ادامه داد: در این مدت 29 و نیم میلیارد دالر واردات 
داشتیم که با این حساب تراز تجاری ما 2 میلیارد دالر 
به نفع صادرات، بهبود یافته است. وی با بیان اینکه 
پتروشیمی،  حوزه  در  ما  صادرات  حجم  »بیشترین 
میعانات گازی و دیگر کاالهای صنعتی، مصرفی و 
کشاورزی است«، گفت: در محصوالت پتروشیمی 
رشد 37 و نیم درصد و دیگر کاالها بیش از 17 و نیم 
درصد از نظر ارزش، رشد صادرات داشتیم.مودودی 
افزود: در 8ماهه امسال صادرات ما به عراق بیش از 
66 و نیم درصد، چین بیش از 17 و نیم، امارات بیش 
از 26 درصد و افغانستان 25 درصد رشد داشت و 
نسبت به هند، منفی 10 درصد بود.سرپرست سازمان 
توسعه تجارت گفت: حدود 70 درصد کل صادرات 
کشورمان به 5 کشور فوق است و سهم کشورهای 
همسایه ما حدود 66 درصد است.مودودی افزود: سهم 
عمده ای از صادرات ما محصوالت با ارزش افزوده 
باال هستند.سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: 
در صادرات محصوالت شیمیایی بیش از 16 درصد 
و در صنایع تبدیلی 30 درصد و محصوالت شیرینی 
و شکالت بیش از 23 درصد و مصنوعات فلزی 41 
درصد، در نساجی و پوشاک بیش از 26 درصد، در 
فرش ماشینی و موکت بیش از 43 درصد و در کفش 
و چرم 31 درصد و خودرو و نیروی محرکه هم حدود 

16 درصد رشد در 8 ماه امسال داشتیم.

اختصاص ۴هزار میلیارد تومان از صندوق 
توسعه ملی برای صادرات

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی از اختصاص 
4000 میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برای 

پشتیبانی و حمایت از صادرات خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، مرتضی شهیدزاده 
اتاق  در چهل و پنجمین نشست هیئت   نمایندگان 
بازرگانی تهران افزود: منابع صندوق توسعه ملی در 
حوزه های کشاورزی، گردشگری و دانش بنیان به خوبی 
مورد استفاده قرار گرفته است و صندوق  توسعه ملی، 
عاملیت حمایت  از این واحدها  را به عهده دارد. وی با 
بیان اینکه منابع زیادی از منابع ریالی صندوق توسعه 
ملی به سرمایه در گردش اختصاص یافته است گفت: 
نرخ منابع سرمایه در گردش برای حوزه کشاورزی 
14 درصد و اگر این حوزه ها در مناطق محروم باشد 
10 درصد خواهد بود، برای صنایع تبدیلی و تکمیلی 
16 درصد و اگر این صنایع در مناطق محروم باشد 
12 درصد، برای گردشگری 14 درصد و در مناطق 
محروم 10 درصد و برای طرح های صنعت و معدن 
16 درصد و اگر این طرح ها در مناطق محروم باشد 12 
درصد خواهد بود این در حالی است که نرخ سرمایه 
در گردش برای طرح های دانش بنیان 4 درصد  کمتر از 

 نرخ سرمایه در گردش در سایر حوزه ها خواهد بود.

خبر

دادنامه
شماره پرونده 199/97 شماره دادنامه 541/97 تاریخ رسیدگی 97/7/30 

مرجع رسیدگی : شورای حل اختالف شعبه 20  ) فرخشهر ( 
خواهان : بانک مهر اقتصاد با مدیریت آقای سید ضیاء ایمانی با وکالت خانم الهام هاشمی به نشانی  شهرکرد خیابان کاشانی روبروی دادگستری پالک 90 

خواندگان : 1 ـ آقای اصغر چهرازی فرزند مرتضی به نشانی بروجن ـ سفید دشت انتهای خیابان امام خمینی 2 ـ آقای مهدی چهرازی فرزند اسماعیل به نشانی 
سفید دشت خیابان آزادگان کوچه گلشن  خواسته: مطالبه وجه چک 

گردشکار ـ خواهان درخواستی بخواسته فوق بطرفیت خواندگان تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت بکالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت 
فوق العاده مقرر حوزه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از اخذ نظریه کتبی اعضاءختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 

مبادرت به صدور رای می نماید. 
» رای قاضی شورا « : در خصوص دعوی  بانک مهر اقتصاد به مدیریت آقای سید ضیاء ایمانی و وکالت توکیلی آقای عبدالرحیم اسماعیلی و وکالت خانم الهام 
هاشمی دهکردی به طرفیت  خواندگان : 1 ـ آقای اصغر چهرازی فرزند مرتضی قلی 2 ـ آقای مهدی چهرازی فرزند اسماعیل به خواسته مطالبه مبلغ 60/000/000 
ریال وجه یک فقره چک به شماره 050234 مورخ 96/11/4 عهده بانک سپه شعبه بروجن بانضمام خسارات دادرسی و خسارات  تاخیر تادیه با توجه به محتویات 
پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و اظهارات وکیل خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 97/7/22 و عدم حضور خواندگان در 
جلسه رسیدگی شورا علیرغم  تبلیغ صحیح وقت رسیدگی نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده حکایت از مدیونیت صادر کننده و ظهور در اشتغال ذمه 
وی دارد و خوانده ردیف دوم  نیز امضاء ظهر چک پرداخت وجه چک را ضمانت کرده اند و از ناحیه خواندگان دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید 
ارائه نگردیده فلذا باتوجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخ 22 /7 / 97 و با احراز اشتغال ذمه خواندگان و استصحاب دین و مستنداً به 
ماده 9 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310 و 311 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام  به ماده 2 قانون صدور 
چک مواد198 و 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 60/000/000ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید  تا اجرای کامل حکم براساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و 
پرداخت مبلغ 1/740/000 ریال بابت هزینه دادرسی  در حق خواهان صادر واعالم می گردد.    رای صادره غیابی و  ظرف مدت 20 روزپس از ابالغ  قابل واخواهی 

در این شورا و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظردر محاکم عمومی حقوقی شهرکرد می باشد. 
قاضی  شورای حل اختالف شعبه 20 ) فرخشهر (  ـ سلیمان شهریاری 

دادنامه
حل  شورای   9709983897500054 کالسه  پرونده 
نهایی  تصمیم  فارسان  شهرستان   5 شماره  اختالف 

شماره500327 9709973897 
خواهان:آقای حسن صادقی حسنوند فرزند نور محمد  با 
وکالت آقای سعید حسین زاده سورشجانی فرزند حسن 
قلی  به نشانی استان چهارمحال وبختیاری ـ شهرستان 
کوهرنگـ  چلگردـ  بازفتـ  شهرک تلوردـ  دفتر وکالت   
: آقای مراد ظاهری عبده وند  به نشانی استان  خوانده 
چهارمحال وبختیاری ـ شهرستان فارسان ـ فارسان ـ خ 
سید جمال الدین ـ روبروی آموزشگاه نسیم ـ پایین تر 

از دبیرستان کاشانی ـ منزل شخصی    
خواسته : مطالبه وجه بابت ....  

گردشکار ـ خواهان درخواستی به خواسته فوق بطرفیت 
خوانده تقدیم داشته که پس ازارجاع به این شورا وثبت 
فوق  دروقت  قانونی  تشریفات  و جری  فوق  کالسه  به 
است  تشکیل  ذیل  امضاکننده  بتصدی  العاده/مقررحوزه 
وباتوجه به محتویات پرونده پس ازاخذنظریه کتبی اعضا 
ختم  رسیدگی رااعالم وبه شرح ذیل مبادرت به صدور 

رای می نماید. 
)راي قاضي شورا(

حسنوند  صادقی  حسن  آقاي  دعوی  خصوص  در 

فرزند نور محمد  با وکالت آقای سعید حسین زاده 
وند   عبده  ظاهری  مراد  آقای  طرفیت  به  سورشجانی 

انضمام  به  ریال   24/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به 
با  تادیه  تاخیر  و  وکیل  الوکاله  حق  و  دادرسی  هزینه 
با  و  قانونی  ابالغ  علیرغم  خوانده  حضور  عدم  توجه 
توجه به کپی مصدق سند عادی موجود در پرونده لذا 
به  مستنداً  و  تشخیص  وارد  را  خواهان  دعوی  شورای 
ماده 9 قانون شورای حل اختالف و مواد 198 و 519 
و 522 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 24/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
محاسبه  که  حکم  کامل  اجرای  تا   97/2/4 دادخواست 
بانک  شاخصه  طبق  باشد  می  احکام  اجرای  برعهده 
مرکزی جمهوری اسالمی  و نیز پرداخت مبلغ 540/000 
ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان و نیز پرداخت 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی  صادر و اعالم می 
گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در این شورا  و سپس ظرف 20 روز 
پس از آن  قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

حقوقی شهرستان فارسان می باشد. 
 قاضي  شوراي حل اختالف

 شعبه 5 شهر فارسان ـ مصطفی قربانی 

اینکه  بیان  با  بودجه  و  برنامه  رئیس سازمان 
برای ایجاد 70 هزار فرصت شغلی در حوزه 
گرفته  صورت  برنامه ریزی  معدن  و  صنعت 
گفت: برای رسیدن به این هدف حدودا 21 

هزار میلیارد تومان منابع لحاظ شده است.
محمدباقر  ازتسنیم،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
نوبخت در مراسم بررسی برنامه های اشتغال 
و تولید سال 97 که در سازمان برنامه و بودجه 
گفت:  شد  برگزار  صنعت  وزیر  حضور  با 
برنامه های تولید و اشتغال کشور در سالجاری 
به اسم تحریم مواجه شده است.  با چالشی 
گذاشتن  کنار  دنبال  به  ایران  ملت  دشمنان 
تمام برنامه های مربوط به رشد و تولید کشور 
هستند. اما ما باید از تمام ظرفیت ها برای طی 
مسیر رشد و توسعه استفاده کنیم.وی با بیان 
اینکه چند هفته قبل تفاهمنامه تولید و اشتغال 
و  برنامه  سازمان  در  کشاورزی  حوزه  در 
بودجه منعقد شد گفت: در این حوزه به دنبال 
ایجاد 82 هزار فرصت شغلی با تخصیص 18 

هزار میلیارد تومان منابع هستیم.رئیس سازمان 
برنامه و بودجه با بیان اینکه برای ایجاد 70 
هزار فرصت شغلی در حوزه صنعت و معدن 
برنامه ریزی صورت گرفته گفت: برای رسیدن 
این هدف حدودا 21 هزار میلیارد تومان  به 
اینکه  بیان  با  لحاظ شده است.نوبخت  منابع 
صنعت،  حوزه  در  اشتغال  ایجاد  برنامه های 
معدن شامل 4 برنامه اساسی است گفت: در 
برنامه اول برای تکمیل 2066 واحد نیمه تمام 
صنعتی که پیشرفت فیزیکی باالی 60 درصد 
دارند تسهیالت در نظر گرفه شده و از این 
طریق 130 هزار فرصت شغلی ایجاد می شود.
بازسازی 2065  و  نوسازی  برای  افزود:  وی 
می کنند  فعالیت  خود  ظرفیت  زیر  که  واحد 
کرد. ایجاد  شغلی  فرصت  هزار   52 می توان 
نوبخت  با اشاره به سومین برنامه برای ایجاد 
87 هزار فرصت شغلی در حوزه صنعت و 
معدن گفت: در این برنامه تامین سرمایه در 
شده  لحاظ  صنعتی  فعال  واحدهای  گردش 

 46 تخصیص  با  نیز  چهارم  برنامه  در  است 
اعتباری برای  میلیارد تومان کمکهای فنی و 
توسعه پوشه های صنعتی هزار فرصت شغلی 

ایجاد می شود.
حذف یارانه نقدی در استانها سلیقه ای 

نخواهد بود
اینکه  بیان  با  بودجه  و  برنامه  رئیس سازمان 
برای  تعیین شده  شاخص های  و  ضوابط 
دولت  سوی  از  باید  پردرآمدها  تشخیص 
تصویب شود، گفت: تخصیص یارانه نقدی 

در استانها سلیقه ای نخواهد بود.
نوبخت با بیان اینکه قیمت حامل های انرژی 
اعالم شده  تومان  هزار  بودجه 98 همان  در 
است گفت: در حال حاضر هیچ منابع مازادی 
از محل فروش یارانه های نقدی حاصل نشده 
وزارت  طریق  از  اضافی  درآمد  هرگونه  و 
نفت به خزانه واریز و در حساب هدفمندی 
نگهداری می شود.وی افزود: یارانه ها از طریق 
هر  می شود  تأمین  نرخ سوخت  مابه التفاوت 

مقدار افزایش در قیمت حاملهای انرژی ایجاد 
شود باید 50 درصد آن به مردم، 30 درصد 
در تولید و 20 درصد به دولت واگذار شود.
وی ادامه داد: در سالهای اخیر مجلس تبصره 
14 قانون بودجه را تغییر داده است و هرگونه 
شرکتهای  به  برق  و  آب  قیمت  در  افزایشی 
هزینه های  صرف  تا  شده  واگذار  مربوطه 
آنها شود.وی با اعالم اینکه آئین نامه اجرایی 
دولت  هیئت  در  نقدی  یارانه  تخصیص 
یارانه  تصویب خواهد شد گفت: تخصیص 
نقدی در استانها سلیقه ای نخواهد بود.نوبخت 
اضافه کرد: ضوابط و شاخص های تعیین شده 
برای تشخیص پردرآمدها باید از سوی دولت 
یارانه  که  میزان  هر  به  البته  و  تصویب شود 
نقدی در خانوارهای هر استان قطع شود باید 
صرف هزینه های ضروری همان استان شود.
وی ادامه داد: به نظر می رسد تصمیم گیری در 
استانها برای تشخیص افراد پردرآمد بهتر از 

تصمیم گیری در تهران باشد.

برنامه ریزی برای ایجاد 7۰ هزار فرصت شغلی جدید
نوبخت: حذف یارانه نقدی در استانها سلیقه ای نخواهد بود

 برگشت تدریجی ارز صادراتی
 به اقتصاد

صنعت خودروی ضعیف با بازشدن 
در واردات پسرفت می کند

چهارمین نشست رییس کل بانک مرکزی با 
صاحبان دیدگاه های مختلف اقتصادی به منظور 
همفکری درباره مسائل مرتبط با بانک مرکزی و 

اقتصاد کشور برگزار شد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک 
مرکزی، عبدالناصر همتی در ابتدای این جلسه 
ضمن اشاره به مشکالت و موانع پیش روی 
اقتصاد کشور، اقدام های انجام شده توسط بانک 
مرکزی در چهار ماهه گذشته را  تشریح کرد؛ 
وی  با اشاره به برگشت تدریجی ارز ناشی از 
صادرات به چرخه اقتصادی کشور اظهار داشت: 
با توجه به روند کاهشی قیمت ارز امیدوارم با 
ارائه ارزهای بیشتر آنها درچرخه اقتصاد واردات 
مورد نیاز تولید کشور با نرخهای پایین تر ارز 
تأمین شود.رییس کل بانک مرکزی با اشاره به 
تعیین سقف برای تراکنش های کارت های بانکی 
گفت: در هیچ جای دنیا با استفاده از کارت های 
دبیت و دستگاه کارتخوان، نمی توان مبالغ کالن 
نویسی  افزود: ظهر  ادامه  جابه جا کرد.وی در 
چک های تضمین شده و در وجه حامل بودن 
آنها باعث ایجاد فضای غیر شفاف در معامالت 
بود و نظارت بانک مرکزی و سازمان مالیاتی 
این  که  می کرد  منتفی  را  تجاری  تبادالت  بر 
مشکالت با توجه به مصوبه شورای هماهنگی 
اقتصادی سران قوا، توسط بانک مرکزی برطرف 
شد.همتی، آغاز به کار کانال های مالی ایران با 
چندین کشور و حذف دالر از تبادالت تجاری 

با آن کشورها را اقدام مهمی در حوزه  ایران 
تحریم مالی ایران توصیف کرد و افزود: عمال 
بین ایران و برخی از کشورها پیمان پولی دو 
جانبه ایجاد شده است و در آینده این موضوع 
در  مرکزی  بانک  کل  می شود.رییس  تقویت 
ادامه به موضوع مداخله هدفمند و هوشمندانه 
نیازهای ارزی  بازار ارز و همچنین تامین  در 
کاالهای  نیاز  کامل  تامین  و  تولیدکنندگان 
اساسی و دارو اشاره کرد.در ادامه این نشست 
اقتصاددانان ضمن کارآمد خواندن اقدامات اخیر 
و  پولی  در حوزه سیاست های  مرکزی  بانک 
بانکی که منجر به ایجاد شفافیت و کاهش قیمت 
ارز شده است، بر ادامه و توسعه این سیاست ها 
و اقدامات تکمیلی دیگر تاکید کردند.همچنین 
ضرورت اصالح نظام پولی و بانکی کشور و 
افزایش استقالل بانک مرکزی، لزوم برنامه ریزی 
برای کنترل نقدینگی و تعدیل تدریجی نرخ 
سپرده های بانکی، جلوگیری از رکود، اهمیت 
برآورد درست درآمد ناشی از صادرات نفت در 
الیحه بودجه کل کشور و حرکت به سمت تک 
نرخی شدن ارز، واگذاری بنگاه های اقتصادی 
بانک ها، ضرورت هدف گذاری نرخ ارز ،تعامل 
بیشتر با صادرکنندگان برای آوردن ارز آنها به 
چرخه اقتصاد، جلوگیری از ایجاد کسری بودجه 
در سال آینده و بازسازی چهره بانک ها در بین 
مردم و مسئوالن از موضوعات مطرح شده در 

این نشست بود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر 
صنعت خودروسازی را در سطح پایین نگه داریم، 
با هر دری از خارج که به روی کشور باز شود، این 

صنعت بسیار عقب خواهد افتاد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، علی آقامحمدی افزود: 
سهم ما در جهان از صنعت ساخت نیز کم نیست اما 
استفاده ای از پتانسیل های موجود در این بخش نمی 
شود.وی به برخی دیگر از مشکالت صنعت کشور 
اشاره کرد و افزود: با وجود واردات بهترین تجهیزات 
و ماشین آالت در صنعت دوخت، توجه چندانی به 
طراحی، مد و رنگ معطوف نبوده و این موضوع 
سبب هدررفت منابع شده است.آقامحمدی، نبود 
رقابت سازنده و فناوری و نقص در زنجیره تولید 
را عمده معضالت کنونی فضای تولید صنعتی کشور 
بیان و بر ضرورت برطرف کردن آنها با استفاده 
از فرصت تحریم تاکید کرد.وی اظهار داشت: در 
صحنه »تولید، اقتصاد و سیاست« همواره 2 مفهوم 
»رقابت و همکاری« با هم اشتباه گرفته می شود و 
گاهی به اسم رقابت، دیگری را از صحنه بیرون 
می کنیم؛ در حالی که سرانجام نوبت به دیگری نیز 
خواهد رسید.آقامحمدی تاکید کرد باید راه همکاری 
با یکدیگر را پیدا کرد تا رقابت برای کیفیت بهتر و 
کارها مناسب تر پیش برود.وی خاطرنشان ساخت: 
انواع خانه ها، انجمن ها و تشکل ها ایجاد می شود 
که اغلب در آنها جایی برای بزرگان نیست؛ زیرا 
حاضر نیستند دانش، مال و تجربه شان را در این 
محافل به اشتراک بگذارند.وی در ادامه گفت: امروز 

که صنعت وارد نسل چهارم و و هوشمند سازی 
و عصر دیجیتال شده، پایه و اساس امور بر افکار 
است و جوانان نیز باید توجه کنند که پایه همکاری  
ها را بر خست نگذارند.وی به عقب ماندگی های 
در صادرات،  گفت:  و  کرد  اشاره  کشور  صنعت 
پتروشیمی گرانترین صنعت کشور است که از نظر 
ارزش افزوده جایگاه نخست را دارد؛ در قیاس با 
سطح جهانی، ارزش افزوده صادرات ما تفاوت معنی 
داری با کشورهای پیشرو دارد.»به طور نمونه ارزش 
افزوده این صنعت 10 برابر کمتر از ارزش افزوده 
ایجاد شده آن در آلمان و حدود نیمی از این رقم 
در کره جنوبی است.« آقامحمدی تاکید کرد: برای 
تکمیل این زنجیره باید بار دیگر به زنجیرهای موجود 
بازگردیم؛ چیزی که در ادغام وزارتخانه های صنعت 
و تجارت به خوبی در نظر گرفته شد اما در عمل 
زنجیره ها مورد توجه قرار نگرفت و امروز باز هم 
زمزمه های تفکیک آنها شنیده می شود.وی ادامه داد: 
امروز در موضوع تولید نمی توان مواردی همچون 
حمل و نقل، تامین مالی، بازاریابی و برندسازی را در 
نظر نگرفت و باید بار دیگر به ضعف های زنجیره ها 
برگردیم؛ تحریم فرصت خوبی برای این کار است.
وی همچنین به اهمیت موضوع فناوری های اشاره 
کرد و گفت: »فناوری در کشورهای پیشرفته حتی در 
حاکمیت اعمال مدیریت می کند، اما با اینکه معاونت 
فناوری ریاست جمهوری را داریم اما شاهدیم به 
یکباره سراغ نانوفناوری رفته که در بسیاری زمینه ها 

دارای ضعف اساسی است.«



هیچ آغازی را مزاری نیست چرا که همواره 
در حال دگرگونی و رشد است.

ارد بزرگ

سخن حکیمانه

گفتم کی ام دهان و لبت کامران کنند
گفتا به چشم هر چه تو گویی چنان کنند

 گفتم خراج مصر طلب می کند لبت
گفتا در این معامله کمتر زیان کنند

امروز با حافظ

به قلم فیلمساز ترک؛ توسط نشر مرکز

ترجمه فیلمنامه »قصبه« چاپ شد

نوری  اثر  »قصبه«  فیلمنامه 
اهل  فیلمساز  بیلگه جیالن 
پتریکا  ترجمه  با  ترکیه 
رمضانی  پدرام  و  گلیاری 
منتشر و  مرکز  نشر  توسط 

راهی بازار نشر شد. 
کتاب فیلمنامه »قصبه« نوشته 
پئریکا  ترجمه  با  تازگی  به  جیالن  بیلگه  نوری 
گلیاری و پدرام رمضانی توسط نشر مرکز منتشر 
و راهی بازار نشر شده است. ترجمه این فیلمنامه 
از زبان ترکی استانبولی به فارسی انجام شده است.

آثار این فیلمساز ترک، مشهور به سرعت کم و 
کندی در نماهای طوالنی، تقابل سنت و مدرنیته 
که با فضاهای زندگی شهر و روستا به نمایش در 
می آید، و همچنین پرداخت به وجوه فردمحورانه 
انسانی که در روزمرگی زندگی مدرن گرفتار شده، 
هستند. نوری بیلگه جیالن تحت تاثیر فیلمسازانی 
است.  برگمان  و  آنتونیونی  تارکوفسکی،  چون 
ترس، جداافتادگی و عقیم ماندن روابط شخصی و 
اجتماعی از جمله مفاهیمی هستند که در فیلم های 

او به تصویر کشیده می شوند.
در  عطفی  نقطه  کارگردان،  این  »قصبه«ی  فیلم 
سینمای ترکیه بود که برای بیلگه جیالن، و سینمای 
کشورش دستاوردی خوب و دربردارنده موفقیت 
بود. آدم های فیلم های این فیلمساز، گویی دچار 
دنیای  با  مواجهه  در  اگزیستانسیالیستی  بحرانی 
بیرون شان هستند. آن ها باید با شکست های خود 
روبرو شوند؛ بدون این که از خود و شرایطشان آگاه 
باشند. این آدم ها در عین داشتن چنین شرایطی، 
تالش دارند زندگی بهتری داشته باشند و به همین 

دلیل به دور خود می چرخند.
در کتاب پیش رو، عالوه بر فیلمنامه »قصبه« دو 
مطلب هم درباره بیلگه جیالن و این فیلم چاپ 
هرروزه«  زندگی  »آلبوم  اول،  مطلب  است.  شده 
)عکاسی در فیلم های نوری بیلگه جیالن( نوشته 
سارینا ماسوکور با ترجمه صالح نجفی و مطلب 
دوم، »فراتر از ابرها« شامل گفتگوی جف اندرو با 
این کارگردان است که شهریار وقفی پور ترجمه اش 

کرده است.
نوری بیلگه جیالن متولد سال 1959 در استانبول 
است که ابتدا در رشته مهندسی برق درس خواند 
و سپس به دانشگاه هنر رفت و به مدت 2 سال 
در رشته سینما تحصیل کرد. او سپس به عکاسی 
مشغول شد و پس از 10 سال، نخستین فیلمش را 
با نام »پیله« در سال 1995 ساخت. 3 سال بعد هم 
فیلمنامه سیاه و سفید »قصبه« را نوشته و کارگردانی 

کرد. جیالن از آن پس، 7 فیلم دیگر ساخت.
این کتاب با 120 صفحه،  شمارگان 800 نسخه و 

قیمت 21 هزار و 500 تومان منتشر شده است.
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 »دستخط« بزرگان خوشنویسی در نیاوران 
رونمایی می شود

نمایشگاه خوشنویسی »دستخط« مشتمل بر آثار 
موسیقی  شده  شناخته  استاد  سه  خوشنویسی 
نیاوران  کشورمان روز 23 آذر در فرهنگسرای 

تهران افتتاح می شود.
نمایشگاه  گشایش  آیین  زمان،  پیام  گزارش  به 
آثار  دربرگیرنده  »دستخط«  خوشنویسی 
خوشنویسی غالمحسین امیرخانی، علی شیرازی 

و مجتبی ملک زاده ساعت 16 روز 23 آذر در فرهنگسرای نیاوران برگزار خواهد شد.
در نمایشگاه خوشنویسی »دستخط« حدود 70 اثر از امیرخانی، شیرازی و ملک زاده 
در معرض دید عالقمندان قرار خواهد گرفت. در این  مجموعه که با مشارکت بنیاد 
آفرینش های هنری نیاوران و موسسه فرهنگی هنری »آوای ایرانی« برگزار می شود، آثاری 
از مجموعه شخصی استاد امیرخانی ،کتیبه های علی شیرازی  و آثار شکسته نستعلیق 
مجتبی ملک زاده نیز با موضوعات مختلف ادبیات ایرانی و  با تذهیب پیمان پارس مهر 
)گلکار( به نمایش درآمده است. در این نمایشگاه از دو مرقع شکسته نستعلیق ملک زاده 
نیز رونمایی خواهد شد.این رویداد آغاز تور نمایشگاهی »دستخط« است که قرار است 
در شهرهای مختلف کشور در معرض دید عالقمندان قرار گیرد. نمایشگاه »دستخط« 
از 23 تا 30 آذر در گالری شماره 1 فرهنگسرای نیاوران برپا است. عالقمندان می توانند 
جهت بازدید از این نمایشگاه در روزهای عادی از ساعت 10 تا 20 و در روزهای تعطیل 

از ساعت 14  تا 20 به گالری شماره 1 فرهنگسرای نیاوران مراجعه کنند

اجراي بینوایان تا۱۴ دي تمدید شد

اجرای نمایش موزیکال »بینوایان« به کارگردانی 
حسین پارسایی برای دومین بار تا 14 دی  ماه 
نمایش،  عمومی  روابط  از  نقل  شد.به  تمدید 
موزیکال »بینوایان« پیش از این تا چهارم دی ماه 
تمدید شده بود برای دومین بار تا 14 دی ماه 

تمدید شد.
تاکنون بیش از 55 هزار نفر به تماشای این نمایش 

نشستند و بیش از 90 هزار نفر اقدام به خرید بلیت کرده اند و همچنان استقبال از 
پیش فروش بلیت ها ادامه دارد.

حسین پارسایی کارگردانی این نمایش را برعهده دارد و بردیا کیارس رهبر ارکستر 
موسیقی این نمایش است.پارسا پیروزفر در نقش ژان والژان، نوید محمدزاده در نقش 
ژاور، پریناز ایزدیار در نقش فانتین، سحر دولتشاهی در نقش مادام تناردیه، هوتن شکیبا 
در نقش موسیو تناردیه، اشکان خطیبی در نقش ماریوس و امیرحسین فتحی در نقش 
آنژولراس )به ترتیب حضور صحنه ای( به همراه حدود 300 بازیگر، خواننده و نوازنده 

در این اجرا حضور دارند.

پیانیست ایتالیایي در رودکي مي نوازد

 پیانیست شناخته شده ایتالیایی در دویست و 
وان  »لودویک  تولد  سالروز  هشتمین  و  چهل 
بتهون«، رسیتال پیانویی را در تاالر رودکی تهران 

برگزار می کند.
 اوالف جان النری نوازنده شناخته شده ایتالیایی 
روز پنجشنبه 22 آذر ماه در دویست و چهل و 
هشتمین سالروز تولد لودویک وان بتهون رسیتال 
پیانویی را در تاالر رودکی تهران برگزار می کند.

وی چندی پیش هم همراه با جیووانی ریچاردی نوازنده ویولن سل دوئت پیانو و ویولنی 
را در همین تاالر اجرا کرده بود.

اوالف جان النری از جمله هنرمندان شناخته شده موسیقی است که عالوه بر تدریس 
کنسرواتوار اموال، در رقابت های معتبر بین المللی از جمله جایزه بین المللی بوسونی و 

رقابت بین المللی »مونزا« حضور فعالی داشته است.
این هنرمند در بزرگداشت دویست و چهل و هشتمین زادروز لودویک وان بتهون آثاری 
از آهنگسازان مطرح دنیای موسیقی از جمله بتهون، کلوددبوسی، فردریک شوپن و آثار 
تعدادی از آهنگسازان کشورمان از جمله فوزیه مجد و مرتضی شیر کوهی را اجرا می کند.
قیمت  با  ماه  آذر   22 پنجشنبه  روز   21 ساعت  النری  جان  اوالف  پیانو  رسیتال 
بلیت های 50 تا 80 هزار تومان در تاالر رودکی تهران میزبان عالقه مندان موسیقی 

کالسیک است.
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و  فرهنگ  وزیر  صالحی  عباس 
از  بازدید  در حاشیه  اسالمی  ارشاد 
دوازدهمین جشنواره »سینما حقیقت« 
در جمع خبرنگاران و در پاسخ به 
سوالی مبنی بر محل برگزاری سی 
و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر 
مطرح  مختلفی  گزینه های  گفت: 
هم  و  قبلی  گزینه های  هم  است؛ 
گزینه های جدید. البته دست ما در 
این پروسه خیلی باز نیست. سینمای 
برای  ثابت  جای  یک  فضای  ما 

میزبانی جشنواره را ندارد.
و  شرایط  امیدواریم  داد:  ادامه  وی 
حمایت  با  سینمایی  سازمان  منابع 
سمت  این  به  دهد  اجازه  دولت 
برویم که سینمای ایران مکانی برای 
برگزاری جشنواره های مختلف داشته  

باشد.
حیدریان  آقای  سابق  سال های 
مقدمات این اتفاق را طی کردند و 
امیدوارم در دوره جدید با پشتیبانی 
مسئول جدید این امر صورت بگیرد 
البته  کند.  پیدا  ادامه  مسیر  این  و 
می دانیم این کار یک کار دراز مدت 
گزینه ها  هم  امسال  برای  اما  است 

سال های قبل مطرح است.
گزینه های جدید هم مطرح شده از 
همین رو ما باید فواید و مشکالت 
این موضوع را برآورد کنیم. امیدواریم 
فضای جدید برای ما باز شود اما اگر 
مشکالت  می کنیم  تالش  نشد  باز 

سال های قبل را حل کنیم.
در  که  همانطور  افزود:   ارشاد  وزیر 
مشکالت  قبل  سال  هستید  جریان 
نخست  روزهای  در  ملت  پردیس 
جشنواره ملی فیلم فجر زیاد بود ولی 
رفته رفته این مشکالت حل شد با 

تجربه ای که داریم اگر به گزینه های 
قبل هم برویم حتما مسایل سال های 
قبل را حل می کنیم. باید گزینه ها 
بررسی ها شود زیرا ممکن است این 

مکان جدید به نتیجه نرسد.
به سوال دیگری  صالحی در پاسخ 
حسین  حکم  شدن  قطعی  درباره 
سازمان  ریاست  برای  انتظامی 
سینمایی اظهار کرد: در نظام اداری 
کشور اینطور است که سرپرست از 
لحاظ مسئولیت مثل یک رییس ثابت 
اختیارات دارد و چنین فردی همه 

اختیارات عنوان ریاست را دارد.
انتظامی  آقای  درباره  داد:  ادامه  وی 
از  چیزی  و  است  چنین  این  هم 
و  نشده  کاسته  او  مسئولیت های 
باید کارهایی که می تواند را در مقام 
انجام  سینمایی  سازمان  سرپرستی 
بدهد. ما سندهای باالدستی داریم که 
این سندها در سازمان سینمایی تنظیم 
شده و مبنای ماست البته هر مدیریت 
هم در دامنه آن تواند راهبردهایی را 
به پیش ببرد اما چارچوب کار همان 

است.

به  پاسخ  در  ادامه  در  ارشاد  وزیر 
سوالی مبنی بر جایگاه سینمای مستند 
در سینمای ایران گفت: به نظرم اگر 
ظرفیت  عنوان  به  ایران  سینمای  ما 
سینمای  می کنیم  تلقی  توجه  قابل 
مستند یک بخش مهم از این ظرفیت 
است؛ اینکه تقریبا هزار فیلم مستند 
در سال تولید می شود نشان دهنده 
جوان  فیلمسازان  است  ما  ظرفیت 
و پیشکسوت ما فضای قابل توجه 
آورده اند  پدید  مستند  سینمای  در 
و سینمای مستند بخشی از هویت 

فرهنگی و هنری ما است.
با  ما  وقتی  افزود:  صالحی 
جهانی  مختلف  مجموعه های 
سینمای  می بینم  می کنیم  صحبت 
مستند ما بسیار شناخته شده است و 
جذابیت های سینمای مستند ما را می 
شناسند. سینمای مستند پل ارتباطی 
و  جهان  سینمای  با  ایران  فرهنگی 

جامعه واقعی جامعه ایران است.
ایران الیه های مختلفی دارد  جامعه 
تصویرسازی  با  مستند  سینمای  و 
روایتگر  می کند،  فضا  این  از  که 

برای  ای  پشتوانه  و  است  این فضا 
توسعه کشور می تواند باشد. یکی 
از بحث های جدی ما این است که 
سینمای مستند در حوزه های مختلف 
می تواند تجربه ها و عبرت ها را ثبت 
کند. سینمای مستند ما با قابلیت های 
توانمندی های  از  یکی  مختلف 

ماست.
وی درباره سینمای مستند عنوان کرد: 
در این سال ها همانطور که در تولید 
حوزه  در  داشتیم  پیشرفت  مستند 
عرضه هم رو به رو رشد بوده ایم. 
شاید زمانی بینندگان سینمای مستند 
اقلیت خاصی بودند اما حاال فضای 
سینمای مستند با تنوع موضوعات و 

تکنیک ها در حال رشد است.
همین اتفاق باعث می شود ذائقه های 
مصرف باال برود و فضاهای مختلف 
با  شود.  فراهم  ببیندگان  برای  هم 
افزایش  در  که  مسیری  به  توجه 
سینمای کشور پدید می آید از طریق 
دیجیتال کردن سالن های آزاد عمال 
سینمای  برای  را  تازه ای  فضاهای 
مستند فراهم می کنیم. این ها کمک 

می کند تولید کنندگان سینمای مستند 
برای  تا  کنند  پیدا  بهتری  احساس 
دیدن آثار مستند فضاهای تازه پیدا 
توانیم فضاهای  کنند. همچنین می 

وسیع تری را داشته باشیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره 
رفتن یا ماندن مدیران سینمایی مانند 
محمدمهدی طباطبایی نژاد مدیرعامل 
پایان  دلیل  به  فعلی مرکز گسترش 
مأموریت شان از سوی صدا و سیما 
گفت: ما تقاضا کردیم و هنوز امیدوار 
تا دوستان صدا و سیما آن  هستیم 
و  آمده اند  سینما  به  که  را  افرادی 
ماموریتشان به پایان رسیده، استمرار 
رو  همین  از  باشند.  داشته  حضور 
نامه نگاری هایی کرده ایم و پیگیری ها 

همچنان ادامه داد.
صالحی درباره گرانی بلیت های تئاتر 
هم  الکچری«  »تئاترهای  بحث  و 
ما معتقدیم دولت نمی تواند  گفت: 
به صورت  را  قیمت گذاری  نظام 

مستقیم جلو ببرد.
ها  دولت  که  دارد  وجود  نگاهی 
نگاه  این  که  شوند  گذار  قیمت 
ممکن است در کوتاه مدت جواب 
را  موضوع  این  نمی شود  اما  بدهد 
اتفاق  باید  آنچه  داشت.  نگه  پایدار 
بیفتد همکاری مشترک بین دولت و 
اصناف است ما از دوستان خواسته 

ایم این مسیر را ادامه بدهند.
وی افزود: این یک نگاه بخش نامه ای 
است که بگوییم قیمت بلیت ها نباید 
باالتر از سطحی برود. این همان نگاه 
دولتی است. ما مصرانه می خواهیم 
این این مسیر را با تفاهم میان دولت 
و صنوف جلو ببریم چراکه معتقدیم 

فضای هنر، فضای تعاملی است.

کاریکاتور

ترامپیکنژادپرستخشمگینوسردرگم

وزیر ارشاد :در مورد تئاترهاي الکچري مداخله نمي کنیم!

»نفوذ« به النه جاسوسي رسید

مجموعه  تصویربرداری 
تلویزیونی »نفوذ« به کارگردانی 
جواد شمقدری و تهیه کنندگی 
بخش  به  اکبری  علی  محسن 
سفارت  داخل  به  مربوط  های 

آمریکا رسید.
و  تصویربرداری  از  80درصد 
نیمی از تدوین مجموعه »نفوذ« به پایان رسیده و به 
زودی صداگذاری این مجموعه نیز آغاز خواهد شد. 
ضبط مجموعه نفوذ هم اکنون به بخش های مربوط به 
داخل سفارت آمریکا در خیابان طالقانی رسیده که در 
این بخش در کنار بازیگران ایرانی از حضور 8 بازیگر 

خارجی نیز استفاده شده است.
استنادهای  اساس  بر  »نفوذ«  نگارش  است  گفتنی 
فاز  این مجموعه در سه  تاریخی صورت گرفته و 
30 قسمتی تولید می شود. روایت 30 قسمت اول از 
پیش از انقالب تا تسخیر النه جاسوسی پیش می رود. 
فصل دوم این مجموعه به حوادث حین گروگانگیری 
تا کودتای نوژه و آغاز جنگ تحمیلی می پردازد و فاز 

سوم هشت سال دفاع مقدس را در بر می گیرد.
امین اسکندریان ، کیمیا اکرمی ، احمد نجفی ، حمید 
گودرزی ، رحیم نوروزی ، علیرام نورایی ، صالح میرزا 
آقایی ، شهره لرستانی ، زهرا سعیدی ، جلیل فرجاد 
، ماشاله شاه مرادی ، کاوه سماک باشی ، سید امیر 
حسام شجاعی ، شیوا بلوچی ، نجوا صاحب الزمانی ، 
فاطمه بیگی ، محمد جواد جعفرپور ، جالل فاطمی، 
هوشنگ توکلی و امیرمحمد زند بازیگران ایرانی این 

مجموعه هستند.

خبر

در اولین اکران مردمی این فیلم، پیمان معادی، 
کارگردان و سیامک انصاری و حبیب رضایی از 

بازیگران فیلم حضور خواهند داشت.
اکران مردمی »بمب؛ یک عاشقانه«، 21 آذر در 2 
سانس در ساعت های 19 و 20 شب در پردیس 
سینمایی کوروش برگزار می شود. عالقه مندان 
به  اکران ویژه می توانند  این  برای حضور در 

سایت پردیس سینمایی کوروش مراجعه کنند.
فیلم »بمب؛ یک عاشقانه« که از روز چهارشنبه 
14 آذر به جمع فیلم های در حال اکران بر پرده 
سینما پیوست، در دو روز اول اکران موفق به 

فروش باالی 400 میلیون تومان شد.
این فیلم که داستانی در میانهٔ سال های جنگ و 

در اوج بمباران های تهران را روایت می کند، در 
سی و ششمین جشنواره فیلم فجر نیز با استقبال 
خوبی از سوی منتقدان و اهالی رسانه رو برو 

شد.

اکران مردیم »مبب؛ یک عاشقانه«اب عوامل  فيلم

شعار  با  »ممنوعه«  سریال  هشتم  قسمت 
شبکه  وارد  نیست«  ممنوع  »ممنوعه، 

خانگی شد.
به  »ممنوعه«  سریال  هشتم  قسمت 
دوشنبه  روز،  پورکیان  امیر  کارگردانی 
رسانه  سرو  موسسه  توسط  ماه(  آذر   19(

پارسیان در سراسر کشور توزیع شد.
ضمن  اثر  این  کارگردان  پورکیان،  امیر 
مخاطبان  رضایتمندی  از  امیدواری  ابراز 
از مجموعه »ممنوعه« درخصوص قسمت 

هشتم گفت:
قسمت هشتم ممنوعه هم منتشر شد و در 
قسمت  از  که  قصه  دوم  فاز  قسمت  این 

هفت شروع شده بود ادامه خواهد داشت، 
قسمت هشتم مکمل قسمت هفت است و 
به لحاظ جذابیت  گره های مشترکی دارد، 
از  هشت  قسمت  گفت  می توان  بصری 
است؛  اول  فاز  در  قسمت ها  مهیج ترین 
هم  و  هیجانی  سکان های  هم  که  چرا 

سکانس های حسی دربردارد.
امیر  کارگردانی  به  »ممنوعه«  سریال 
نجفی«  اکبر  »علی  تهیه کنندگی  پورکیان 
و  یاری«  »صادق  سرمایه گذاری  همراه  به 
جانشین تهیه کننده »مهدی یاری« از اوایل 
خانگی  نمایش  شبکه  در  امسال  شهریور 

توزیع شد.

»ممنوعه« ممنوع نیست

رییس هیات مدیره و مدیر عامل اسبق خانه تئاتر 
از برگزاری جشنواره تئاتر اکبر رادی به عنوان گام 
به حوزه  تئاتر کشور  توسعه  و  توجه  در  مهمی 

ادبیات نمایشی ایران نام برد .
از روابط عمومی نخستین  پیام زمان  به گزارش 
و  بازیگر  راد  ایرج  رادی،  اکبر  تئاتر  جشنواره 
با  گو  و  گفت  در  تئاتر  پیشکسوت  کارگردان 
از  تقدیر  با  جشنواره  ای  رسانه  ارتباطات  امور 
برگزار کنندگان جشنواره تئاتر اکبر رادی، چنین 
رخدادهایی را بسیار مثبت ارزیابی و تصریح کرد: 
برگزاری اینگونه جشنواره ها به دلیل ایرانی بودن 
فضای جشنواره و به تصویر کشیدن خصوصیات 
زیادی  اهمیت  از  ایران  نمایشی  ادبیات  مختلف 

برخوردار است.
وی افزود: توانمندی و نگاه های متفاوت در اثر یک 

نمایشی برای کسانی که عالقمند به ادبیات نمایشی ایران هستند 
خصوصا دانشجویان تاثیر فراوانی در رشد و شکوفایی استعداد 
های آنان دارد و این مساله نکته ای است که متاسفانه در تئاتر ایران 
به آن کم توجهی می شود. به گونه ای که اگر هنرمندی نمایشنامه 
ایی را اجرا کند و به روی صحنه ببرد بر اساس یک قاعده نانوشته 
هنرمندی دیگری نباید همان کار را به روش وسبک خود اجرا کند 
و زمانی برای اجرای دوباره بگذارد . در صورتی که هر کارگردانی 
می تواند با توجه به سلیقه و سبک خود اجرای دوباره و خوانش 
متفاوتی از همان اثر داشته باشد. از همین رو به ویژه در حوزه 
ادبیات نمایشی ایران نیاز مبرم به این مساله وجود دارد که پرونده 
هر اثری با یکبار اجرا بسته نباشد. بنابر این برگزاری جشنواره تئاتر 

اکبر رادی می تواند پاسخگوی این نیاز در حوزه آثار استاد اکبر 
رادی باشد و امید که بتواند راهگشایی برای سایر آثار ایرانی به 

همین شکل شود.
ایرج راد که در تعداد زیادی از نمایشنامه های زنده یاد اکبر رادی 
از جمله : شب روی سنگفرش خیس ، لبخند باشکوه آقای گیل، 
آمیز قلمدون، باغ شب نمای ما و افول به عنوان بازیگر بر روی 
صحنه حضور یافته با اشاره به این نکته که اکبر رادی یکی از اثر 
گذارترین افراد در حوزه ادبیات نمایشی ایران است بر ضرورت 
برگزاری کارگاههای آموزشی حول محور آثار رادی تاکید کرد و 
گفت: یکی از اهداف جشنواره تئاتر اکبر رادی کشف استعدادها 
در حوزه ادبیات نمایشی ایران است که معتقدم الزم است اما 
کافی نیست. چرا که استعدادهای کشف شده و نیروهای تازه 

می  آیند  می  بیرون  این جشنواره  داخل  از  که  نفسی 
بایست در کارگاههای آموزشی گوناگون تقویت شوند 
تا ازتوانمندی هایشان به صورت کامل در حوزه تئاتر 

کشور استفاده شود.
پیشکسوت عرصه تئاتر کشور در ادامه سخنانش تازگی 
و همیشگی بودن موضوعات نمایشنامه های اکبر رادی 
را از ویژگی های مهم آثار وی دانست و گفت: آثار رادی 
در هر زمان شامل مسائل مختلف جامعه ،ارتباط افراد ، 
نگاه ارتباطی انسان ها با هم ،عدالت اجتماعی ، ادب و 
حضور و نزدیک بودن افراد در کنار هم بوده ضمن اینکه 
شخصیت های آثار رادی قابل لمس و واقعی هستند و با 
آنها می توان ارتباط برقرار کرد و آنچه رادی می نویسد 

برگرفته از فرهنگ و جامعه ایرانی است. 
و  مسئوالن  حمایت  لزوم  ضمن  خاتمه  در  راد  ایرج 
سیاستگذاران حوزه فرهنگ و هنر و نهادهای اجتماعی 
مرتبط با این حوزه از برگزاری جشنواره های تخصصی موضوعی 
همچون جشنواره تئاتر اکبر رادی تاکید کرد: این حمایت ها می 
بایست به صورت توامان مادی و معنوی صورت بگیرد. همانطور 
که صرفاکمک مالی از سوی سیاستگذاران حوزه فرهنگ و هنر به 
چنین رویدادهایی کارگشا نیست، حضور صرف مسئوالن مربوطه 
در مراسم آغازین یا پایانی جشنواره و به نوعی حمایت معنوی نیز 
نمی تواند به اثر گذاری رخدادهای اینچنینی در حوزه فرهنگ و 

هنر کشور کمک شایان توجهی کند.
نخستین جشنواره ی تئاتر اکبر رادی با دبیری بهزاد صدیقی از 
18 تا 28 دی ماه 1397 توسط بنیاد اکبر رادی در تهران برگزار 

می شود.

 ایرج راد: 

جشنواره تئاتر اکبر رادی نقش مهمی در توسعه ادبیات نمایشی ایران دارد

 

گویا کفگیر رامبد جوان در »خندوانه« به ته دیگ خورده 
است که در فصل جدید خود از خوانندگان و کمدین هایی 
دعوت به همکاری می کند که چهره های شناخته شده ای 
برای مخاطبان این برنامه نیستند. همین موضوع باعث شد 
تا این برنامه از جانب محمد باقر معلم مدیر دفتر موسیقی و 

سرود سازمان صدا و سیما تذکراتی را دریافت کند.
محمد باقر معلم در گفت و گویی که با تسنیم داشته در 
این باره بیان کرده: »خندوانه« و »دورهمی« به دلیل حضور 
برخی خوانندگان از جانب دفتر موسیقی و سرود سازمان 

صداوسیما تذکراتی را دریافت کرده اند.«
»خندوانه« شاید در فصل های نخست جزو برنامه های 
پربیننده تلویزیون محسوب می شد و در نوع خود برنامه 
ای متفاوت و با رویکرد و تفکری نو بود، اما در ادامه به دلیل 
کمرنگ شدن خالقیت و جذابیت در کلیت برنامه و اضافه 
شدن برخی آیتم ها نتوانست مخاطبان بسیاری را که از ابتدا 

با خود همراه کرده بود، برای خود نگه دارد.

در صورتی که این برنامه با آیتم استندآپ کمدی و حضور 
کمدین هایی که بیننده با بازی آنها خاطرات بسیاری داشت و 
چهره های شناخته شده ای بودند، توانسته بود نگاه مخاطبان 
بسیاری را به خود معطوف کند. اما در ادامه با دعوت از 
کمدین های نوپا و تازه کار و خوانندگانی که چندان چهره 
شناخته شده ای برای مخاطبان این رسانه نیستند، طرفداران 

خود را تا حدودی از دست داده است.
حال آنکه رامبد جوان حتی در بخش مهمان نیز سعی کرده 
تا از برگزیدگان »خنداننده شو« که در فصل های گذشته 
حضور داشتند، دعوت کند که نشان از برخی اتفاقات در 
پشت پرده این برنامه دارد. گرچه اتفاقات این برنامه برای 
رامبد جوان به قدری خوشایند بوده که باعث شده تا تهیه 

کنندگی فیلم های سینمایی را هم تجربه کند.
اما نکته ای که در این باره حائز اهمیت است، این است 
که شبکه نسیم چه اصراری به ادامه برنامه ای دارد که حتی 
رامبد جوان هم گویا عالقه و حوصله ای به ادامه آن ندارد. 
چرا که با دیدن اغلب قسمت های فصل جدید این برنامه 

این تصور برای مخاطب پیش می آید که رامبد جوان مانند 
گذشته رغبتی به ایجاد جذابیت برای این برنامه ندارد و صرفا 
»خندوانه« به برندی برای شبکه نسیم تبدیل شده که مدام 

باید روی آنتن باشد.
بدون اینکه در اتاق فکری که اغلب برنامه سازان در شبکه 
های مختلف مدعی می شوند)!( اتفاق تازه و ایده ای نو 
شکل بگیرد. حال آنکه رمز دوام و بقای برنامه هایی از این 
دست تفکر و ایده های نو و تازه و جذاب است که مدتی 
است این اتفاق در برنامه های تلویزیون و به خصوص 
این رو بهتر است که سازندگان  از  افتد.  »خندوانه« نمی 

»خندوانه« فکری به حال جذابیت از دست رفته آن کنند. 

جناب آقای رضا منوچهری»خندوانه «تذكر گرفت
جنابعالی  شایسته  و  جا  به  انتصاب 
رابه سمت مسئول بازرسی شهرداری 
،کارآمدی  تعهد  بیانگر  که  گرگان 
جسته  بر  های  شایستگی   و  ،لیاقت 

شما در صحنه های خدمت صادقانه به نظام و میهن اسالمی  
است تبریک عرض نموده ، موفقیت و سربلندی شما را از 

درگاه خداوند منان مسئلت دارم.
علی اصغر سلیمانی 

سوپر کیک بوکسینگ و فول کنتاکت بین المللی  IKO  در استان گلستان  
و سرپرست روزنامه پیام زمان در استان گلستان


