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 با پایان مهلت ثبت نام کارت سوخت؛ 

شمارش معکوس برای تعیین تکلیف بنزین

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی؛

 بررسی گزارش بانک مرکزی 
برای کنتـرل بـازار ارز

 شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست رئیس جمهور و با شرکت روسای قوای مقننه و قضائیه تشکیل جلسه داد و در آن، گزارش اقدامات 
بانک مرکزی برای کنترل بازار پول و ارز بررسی شد.به گزارش زمان به نقل ازمهر، شورای عالی هماهنگی اقتصادی دیروز به ریاست حجت 
االسالم حسن روحانی رئیس جمهور و با شرکت روسای قوای مقننه و قضائیه تشکیل جلسه داد. رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه گزارشی 
از اقدامات انجام شده در جهت کنترل بازار پول و ارز ارائه داد. در این زمینه، پیشنهادهای بانک مرکزی در راستای انضباط و تقویت مؤسسات 
اعتباری کشور و حفظ و ارتقاء اعتماد عمومی به نظام بانکی و نحوه ساماندهی و مدیریت مؤسساتی که در گذشته با مشکالت منابع روبرو بوده اند 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیم های الزم اتخاذ شد. در این جلسه همچنین نسبت به تأمین اعتبارات مورد نیاز برای تأمین نیاز صنعت 

دارو و بخش بهداشت و درمان کشور تصمیم گیری الزم به عمل آمد.

روزانهم صبح اریان

اختصاص ۲۱۵۰ 
میلیارد به 
بازآفرینی

خارجی ها خواستار 
خرید نفت ایران 

از بورس 

 تدوین سیاست های 
سالمت اجتماعی 

کشور
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رهبر معظم انقالب در دیدار فرماندهان نیروی انتظامی:

برای مردم ، اطمینان بخش و اعتماد
 آفرین باشید 

ظریف: رژیم صهیونیستی شریک مطمئنی برای هیچکس نیست

اسالم جهان  ون  در از  مقاومت  با  برخورد 
می گیرد صورت   
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اعالم قیمت خودروهای 
پرفروش، هفته آینده

وزیر صنعت اعالم کرد: شروط کاهش قیمت خودرو

سرمقاله

ابتدایی ترین حق حیات را باید 
مطالبه کرد

سکونتگاه  تشکیل 
و  دائمی  های 
یکجانشینی به زمان 
به  انسان  آشنا شدن 
و  کشاورزی  امور 
آذوقه  آوری  جمع 

از  بشر  یکجانشینی  زندگی  گردد.  برمی 
زمانی آغاز شده که آدمی از کوهستان به 
دشت آمده و در کنار رودخانه ها سکونت 
کرده است. زمانی که متوجه می شوند می 
توانند به جای صید و شکار و زندگی در 
کوهستان ها، در کنار رودخانه ها زندگی 
کنند  استفاده  زمین های کشاورزی  از  و 
و یکجا نشینی را به جای کوچ کردن از 

سرزمینی به سرزمین دیگر انتخاب کنند.
اهمیت خاک و آب برای ادامه ی حیات 
چنان برای افراد دوران نوسنگی از اهمیت 
باالیی برخوردار بود که توانستند تحولی 
عظیم در تشکیل آبادی ها و سپس نخستین 

تمدن های شهر نشینی ایجاد کنند.

2 فرزانه یوسفیان

نگاه روز
مخارج ساالنه خانواده ها 

چقدر زیاد شد؟
7

پیش بینی بدترین چشم انداز
 برای اقتصاد جهان از سال 2۰۰۸

بر اساس تحقیقی که بانک آمریکا از مدیران مالی انجام داده است، ۵۳ درصد از مدیران پولی جهانی گفته اند که انتظار 
دارند رشد اقتصاد جهانی در طی ۱۲ ماه آینده تضعیف شود.

به گزارش زمان به نقل ازتسنیم ، بر اساس تحقیقی که بانک آمریکا از مدیران مالی انجام داده است، ۵۳ درصد از 
مدیران پولی جهانی گفته اند که انتظار دارند رشد اقتصاد جهانی در طی ۱۲ ماه آینده تضعیف شود. این بدترین چشم 
انداز ترسیم شده برای اقتصاد جهانی از اکتبر سال ۲008 تاکنون است.بازارهای آمریکا در واکنش به افزایش نگرانی 
ها از افت رشد اقتصاد جهانی به شدت تضعیف شده اند. این احساس به خوبی در این تحقیق نیز منعکس شده است. 
این در حالی است که نگرانی ها در مورد جنگ تجاری میان آمریکا و چین موجب شده تا صندوق بین المللی پول در 
ماه اکتبر پیش بینی خود از رشد اقتصاد جهانی را در طی امسال و سال آینده به ۳.7 درصد برساند، در حالی که این 
پیش بینی در ماه جوالی ۲.9 درصد بود.احتماال پیش بینی ها در هفته های اخیر از این هم کاهشی تر شده است. 
یک مقام صندوق بین المللی پول گفته، صندوق ممکن است در گزارش ماه ژانویه پیش بینی خود از رشد اقتصاد 
جهانی را باز هم کاهش دهد.بانک آمریکا مریل لینچ در تحلیل خود همچنین گفته که سرمایه گذاری در بورس های 
جهانی به پایین ترین رقم خود در طی ۲ سال گذشته رسیده است.هرچند جنگ تجاری میان آمریکا و چین برای 
هفتمین ماه متوالی مهمترین نگرانی سرمایه گذاران بوده است، اما سیاست تسهیل کمی و کند شدن رشد اقتصادی 

چین نیز از دیگر نگرانی های سرمایه گذاران به شمار می روند.

با اتمام مهلت نسخه های فارسی تلگرام برای مستقل شدن از این 
پیام رسان خارجی، آخرین وضعیت ادامه فعالیت این پیام رسانها 

مشخص نیست و مسئوالن درباره آن اظهار بی اطالعی می کنند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، پس از اعالم حکم فیلترینگ شبکه 
پیام  از  و حمایت  اردیبهشت 97  در  در کشور  تلگرام  اجتماعی 
رسانهای بومی، مرکز ملی فضای مجازی برای یک دوره گذار با 
فعالیت موقت کالینت های فارسی تلگرام )نسخه های فارسی( 
موافقت کرد چرا که کوچ یکباره بیش از ۴0 میلیون کاربر ایرانی از 
تلگرام به سمت شبکه های بومی، امکانات فنی وسیعی می خواست و 

این امکانات در آن مقطع زمانی در دسترس نبود.
در این زمینه ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی 
اعالم کرد که »برای دوران گذر، به دو کالینت فارسی تلگرام که از 
نظر نرم افزاری و سخت افزاری، ویژگی بهتری داشتند تا شهریور ماه 
فرصت فعالیت داده شد تا پس از آن به صورت مستقل از تلگرام، 
فعالیت خود را ادامه دهند.« پس از شهریورماه نیز به دالیل تحریم، 
فرصت داده شده برای فعالیت به این دو پیام رسان تا پایان آذرماه 

تمدید شد.هم اکنون با پایان یافتن مهلت داده شده به نسخه های 
فارسی تلگرام )هاتگرام و تلگرام طالیی(، تکلیف فعالیت این شبکه ها 
و وضعیت فنی آنها با توجه به درخواستی که برای مستقل شدن از 
تلگرام به آنها داده شده بود، مشخص نیست و مسئوالن در این زمینه 
اظهار بی اطالعی می کنند.پیگیری ها از اعضای شورای عالی فضای 
مجازی از آخرین وضعیت فعالیت پیام رسانهای هاتگرام و طالگرام 
حاکی از آن است که هنوز تصمیم جدیدی درباره ادامه فعالیت آنها 
گرفته نشده است. در این باره سایر مسئوالن مربوطه نیز اظهار بی 
اطالعی می کنند و مسئوالن این پیام رسان نیز در این باره بی اطالع 
هستند.محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات  درباره برگزاری 
جلسه پیرامون این موضوع و تصمیم گیری نهایی درباره آن، اظهار 
بی اطالعی کرد وگفت: چیزی در رابطه با برگزاری جلسه نشنیدم 
و در رابطه با روند ادامه فعالیت این دو پیام رسان اطالعی ندارم.

جمال هادیان سخنگوی وزارت ارتباطات نیز با اظهار بی اطالعی از 
این موضوع گفت: هیچ ابالغیه، دستورالعمل و بخشنامه ای درباره 
فعالیت نسخه های فارسی تلگرام و یا مسدودسازی آن به وزارت 

ارتباطات داده نشده و تصمیم گیری درباره این موضوع نیز برعهده 
وزارت ارتباطات نبوده. این وزارتخانه مسئولیتی در قبال تصمیم 
گیری در این خصوص ندارد.وی تاکید کرد: حتی درباره مسائل فنی، 
زیرساختی و تغییر در پلتفرم حمایتی مرتبط با فعالیت این پیام 
رسانها نیز ابالغیه ای نداشتیم.این درحالی است که دبیر شورای 
عالی فضای مجازی در آخرین اظهارنظر خود که مربوط به یک ماه 
پیش می شود، درباره فعالیت این پیام رسانها گفته بود: »هم اکنون 
بر مبنای گزارش اعالم شده از سوی این دو شبکه، استقالل از 
تلگرام حاصل شده اما این استقالل به صورت آزمایشگاهی بوده 
مانند  تجهیزات  و  نیازمند سخت افزارها  آن،  کامل  پیاده سازی  و 
دیتاسنتر و سرور است که امیدواریم در مهلت تعیین شده، کامال 
اجرایی شود.«به گفته فیروزآبادی، تصمیم برای فعالیت دو شبکه 
هاتگرام و طالگرام، از سمت مقام قضایی انجام شده و ادامه فعالیت 
آنها نیز با تصمیم گیری قضایی انجام می شود؛ در این زمینه نظر مرکز 
ملی فضای مجازی نیز پرسیده شده است.گفته می شود بیش از ۲۵ 

میلیون کاربر ایرانی عضو هاتگرام و طالگرام هستند.

برادر گرامی جناب آقای دکتر ثناگو

سرپرست محترم شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام

انتصاب جنابعالی را به سمت سرپرست شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام تبریک 
عرض کرده، از خداوند بخشنده و مهربان توفیقات روزافزونتان را خواستاریم.

روزنامه پیام زمان

انتصاب دکتر ثناگو به عنوان سرپرست منطقه ویژه اقتصادی پیام 

طی حکمی از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، دکتر نادر 
منطقه  و  هوایی  عنوان سرپرست شرکت خدمات  به  ثناگو مطلق 

ویژه اقتصادی پیام منصوب شد.
وی متولد سال ۱۳۵9 دارای دکترای کارافرینی می باشد و پیش از 
این عضو اصلی هیئت مدیره شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه 

اقتصادی پیام بوده است.

ادامه فعالیت تلگرامهای فارسی؛

مهلت هاتگرام و طالگرام تمام شد

همه یارانه بگیرند؟
در این میان طرح تازه ای نیز از سوی برخی کارشناسان ارائه شده است که بر تخصیص یارانه بنزین به تمامی افراد جامعه داللت دارد. به این صورت که 
یارانه بنزین به تمامی افراد تعلق گیرد و یارانه ۴۵ هزار و ۵00 تومانی در این میان حذف شده و این یارانه جایگزین آن شود. در مکانیسم های پیشنهادی، 

تخصیص سهمیه ای برابر با ۲0 لیتر به هر فرد ایرانی پیش بینی شده است. 
افراد دارای خودرو می توانند این سهمیه را استفاده کرده و یا معادل ان را به صورت نقدی از دولت دریافت کنند. در این میان پیشنهادی نیز با هدف 
تخصیص سهمیه به خانوار ارائه شده است. در این پیشنهاد اگر خانواری بیش از یک خودرو داشته باشد تنها از یک سهمیه بهره مند خواهد شد. این 
اقدام نیز با هدف مدیریت مصرف بنزین و همچنین ایجاد شرایطی به منظور خودکفایی و عدم واردانت بنزین ارائه شده است. آنچه مسلم است اینکه 
چراغ افزایش قیمت بنزین حاال سبز شده است. هر چند زنگنه تاکید دارد فعال خبری از سهمیه بندی نیست اما به محض رویارویی با خبرنگاران مورد 
پرسش قرار می گیرد که چه تکلیف سهمیه بندی چیست. وی در آخرین اظهار نظر تاکید کرد:فعال بحث سهمیه بندی مطرح نیست و اعداد و ارقامی 
که در مورد سهمیه بندی بنزین اعالم می شود نادرست است. بحث استفاده از کارت سوخت در تحویل بنزین مطرح است.وزیر نفت همچنین در خصوص 
احتمال کاهش قیمت جهانی نفت،  گفت:اینها پیش بینی و حرف است و قیمت نفت را عرضه و تقاضا مشخص می کند. البته دخالت برخی کشورها 
برای اشباع بازار و ضربه زدن به ایران را نیز نباید نادیده گرفت.در عین حال رئیس جمهور نیز  در نشستی با وزیر و مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی 
گفت: چه اشکالی دارد بنزین را برای راننده ای که خوب رانندگی می کند و کسی که خوب رانندگی نمی کند، دو نرخی کنیم. این بدان معنی است که 
در مولفه تعیین قیمت بنزین حاال قرار است رفتار اجتماعی شهروندان نیز دخیل باشد. در این صورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و ... می تواند 

بر میزان پرداخت پول سوخت موثر واقع شود. با این حال هنوز مکانیزمی در این حوزه برای اجرایی شدن پیشنهاد رییس جمهور طراحی نشده است.

 با پایان مهلت ثبت نام کارت سوخت ، حاال شمارش 
معکوس برای تعیین تکلیف بنزین آغاز شده است.

به گزارش زمان به نقل ازخبرآنالین، هر چند مقامات 
مسئول تاکید دارند برنامه ای برای سهمیه بندی بنزین 
در دستور کار نیست اما خبرهای رسیده از تدوین 
بودجه سال آینده حکایت از آن دارد که حتی در 
صورت عدم تغییر قیمت و شیوه توزیع بنزین، سال 
آینده تغییراتی در این حوزه رخ خواهد داد. بررسی ها 
نشان می دهد افزایش صد در صدی قیمت و رسیدن 
تخصیص  کنار  در  تومان  هزار  دو  به  بنزین  نرخ 
سهمیه ای متعارف، بین ۴0 تا ۶0 لیتر در ماه برای 
خودروها و باال رفتن قیمت بنزین آزاد در عین حال 
یکی از پرطرفدارترین گزینه های پیش رو برای تعیین 

تکلیف بنزین در سال آینده است. 
این در حالی است که برخی از مخالفان معتقدند در 
این شیوه، قاچاق بنزین نه از طریق داده های اقتصادی 
که با صرف هزینه های فراوان باید متوقف شود. تجربه 
نشان می دهد هزینه برخورد با قاچاق، در صورت نبود 
ماهیت اقتصادی بسیار دشوار و هزینه بر خواهد بود.در 
عین حال مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
نیز سه سناریوی مشخص در این خصوص ارائه کرده 
است که اولی بر افزایش صد در صدی قیمت بنزین 

بدون سهمیه بندی داللت دارد.
 سناریوی دوم، افزایش قیمت بنزین به ۲000 تومان 
و تخصیص سهمیه ۶0 لیتری بنزین برای هر خودرو 
و سنایوی سوم نیز سهمیه ی ۲0 لیتری برای هر فرد 
است.  تومان   ۲000 بنزین  قیمت  درنظرگرفتن  با 
خبرهای رسیده از جلسات متعدد در قالب تدوین 
الیحه بودجه و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز اما نشان می دهد پرطرفدارترین گزینه دو نرخی 
شدن بنزین، در عین تخصیص سهمیه ای مشخص 

برای دارندگان خودرو است.

با پایان مهلت ثبت نام کارت سوخت؛ 

شمارش معکوس برای تعیین تکلیف بنزین
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ابتدایی ترین حق حیات را باید مطالبه کرد

* فرزانه یوسفیان

و  دائمــی  هــای  ســکونتگاه  تشــکیل 
یکجانشــینی به زمان آشنا شدن انسان به 
امور کشــاورزی و جمع آوری آذوقه برمی 

گردد. 
زندگی یکجانشــینی بشــر از زمانی آغاز شــده کــه آدمی از 
کوهستان به دشــت آمده و در کنار رودخانه ها سکونت کرده 

است. 
زمانی که متوجه می شــوند می توانند به جای صید و شکار و 
زندگی در کوهســتان ها، در کنار رودخانه ها زندگی و از زمین 
های کشاورزی اســتفاده کنند و یکجا نشینی را به جای کوچ 

کردن از سرزمینی به سرزمین دیگر انتخاب کنند.
اهمیت خاک و آب برای ادامه ی حیات چنان برای افراد دوران 
نوســنگی از اهمیت باالیی برخوردار بود که توانســتند تحولی 
عظیم در تشــکیل آبادی ها و سپس نخستین تمدن های شهر 
نشــینی ایجاد کنند. داشتن خاکی حاصلخیز برای کشاورزی و 
وجود رودخانه برای ادامــه ی حیات از ابتدایی ترین نیازهایی 

بود که این افراد در نظر داشتند.
 پس از این دوره و با توجه به تغییر شــرایط وبا کشــف سفال، 
فلز، آهن و...، نیازهای جدیدی از زندگی پدید آمد که هر کدام 
از آن ها نتوانست بر اهمیت وجود آب و خاک بکاهد.نزدیک به 
نُه هزار ســال است که افراد اجتماع می دانند آب و خاک برای 
ادامه حیات، حیاتی اســت و باید تمام تالشمان را برای حفظ 

آن انجام دهیم.
آب و خــاک جزء ســرمایه های طبیعی یک اجتماع اســتو از 
اساسی ترین نیازهای زندگی بشر. اما هرچه به سال های اخیر 
نگاه می کنیم متوجه می شــویم که شرایط آبی و خاکی جهان 
به خصوص کشــورمان خوب نیست و گویا دلسوزی نیز در این 

راستا وجود ندارد.
سال هاست استفاده بی رویه و غیر کارشناسی از منابع طبیعی 
و عدم نظارت درســت در این خصوص، آســیب جدی به این 

حوزه وارد کرده است. 
ســاخت سدهای غیر استاندارد، اســتفاده بی رویه از چاه های 
زیرزمینی، آبیاری کشاورزی، عدم آموزش صحیح به شهروندان 
برای صرفه جویــی در مصرف آب و ده ها دلیل دیگر هر کدام 
جرقه ای برای نابودی تدریجی آب به عنوان حیاتی ترین نعمت 

الهی است.
هنگامی که افرادی غیر متخصص بر صندلی مســئولیت تکیه 
مــی زنند و به جــای کارهای بلند مدت بــه فکر فعالیت های 
زودگذر هســتند، چه انتظاری به بهبود اوضــاع داریم. برخی 
از مســئوالن تالششان به سرانجام رســیدن یک پروژه است و 
توجهی به پیوســت های زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی 

شهر ندارند. 
به فکر ســاخت یک پارک چند هکتاری در کرج هســتند و از 
حفظ محیط زیســت و کاشت درختان می گویند، اما در مقابل 
زیرســاخِت خیابان های اطراف را در نظر نمی گیرند و ترافیک 
شــدید و ازدحام ماشــین ها هم به آلودگی هوا اضافه می کند 
و باعث اتالف وقت ســاکنان آن منطقه و مســافران می شوند.

برای تامین آب شــرب شهروندان، از ذخایر آب های زیرزمینی 
استفاده می کنیم و به فکر امروزمان هستیم.

 دریــغ از این که اگر این ذخایر نیز به اتمام برســد چه اتفاقی 
برای حیات بشــر می افتد! سال هاست بسیاری از کارشناسان، 
متخصصان و دلسوزان محیط زیست، با تشکیل گروه های مردم 
نهاد، آســتین های خود را باال زدنــد و عزم خود را برای نجاِت 

طبیعت و سالمت شهروندان جزم کرده اند.
سازمان های مردم نهاد اســتان البرز از جمله تشکل های غیر 
دولتی اســت که در سال های اخیر توانســته در زمینه بهبود 
شــرایط محیط زیســت و حفظ گونه های مختلف جانوری و 

گیاهی کمک های شایانی انجام دهد. 
در جلســاتی که بــا حضور اکثریــت اعضا برگزار می شــود، 
از مشــکالت و دغدغه های شــهر ســخن به میان می آید، اما 
درخواست هایشــان گویی در همان جلسهو نامه های مکتوبدر 
کارتابل مســئوالن می ماند و نتیجه ای از سوی آن ها و دست 

اندارکارانی که باید کاری برای مردم کنند، ندارد.
مشــکالت حلقه دره، سیاه جوب، آلودگی آب و خاک، فاضالب 
شــهری، وجود ســگ هــای ولگرد، اســتفاده از ســفره های 
زیرزمینی، مشــکالت بهداشــتی، وجود بوهای نامطبوع حلقه 
دره و خطرات زیســت محیطی در برخی از مناطق حومه شهر 
کرج دغدغه هایی اســت که بارها از سوی اعضای سازمان های 
مردم نهاد مطرح می شــود، اما متاســفانه سال هاست که این 
مشکالت در جلسات تکرار می شود و مسئوالن وعده می دهند 
و برخی انجام نمی دهند.هزاران ســال پیــش افراد به اهمیت 
خاک و آب پی بردند و از آنچه باید به عنوان نخســتین نیاز از 
آن اســتفاده کنند، بهره جستند، اما امروزه و با وجود اطالعات 
زمین شناســی ومحیط زیستی و دانســتن اینکه کمبود آب و 
نبود خاک حاصلخیز چه مشکالتی می تواند برای افراد جامعه و 
نسل آینده به وجود آورد، باز به فکِر امروز خود هستند و فردا را 
نمی بینند. مسئوالن بر صندلی های خود تکیه بدهند، اما اجازه 
دهند متخصصان، کارشناسان ودلسوزان حوزه محیط زیستنیز 
مطالبه گر باشــند و از مشکالت و دغدغه ها بگویند. باور کنیم 
آن هایی که به صورت داوطلبانه و تنها برای نجاِت جان هزاران 
نفر در تشــکل های مردم نهاد فعالیت دارند،به فکِر آب و خاک 

این کشورند، نه به فکِر پُست و مقام و صندلی.

F.Yousefianpour@Gmail.com

بنا بر اعالم هیئت رئیسه مجلس؛

حجتی چهارشنبه در مجلس استیضاح می شود

عضو کمیســیون کشــاورزی مجلس گفت: اســتیضاح وزیر 
کشاورزی چهارشــنبه هفته جاری در دستور کار صحن علنی 

مجلس قرار خواهد گرفت.
به گزارش زمان به نقل از مهر، ســیدراضی نوری در خصوص 
اســتیضاح وزیر کشاورزی، گفت: این استیضاح روز چهارشنبه 

در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.
عضو کمیســیون کشــاورزی مجلس اظهارداشــت: استیضاح 
حجتی هفته گذشــته از کمیسیون کشاورزی به هیئت رئیسه 
ارســال و اعالم وصول شد و به گفته هیئت رئیسه، چهارشنبه 

هفته جاری در دســتور کار جلسه علنی قرار خواهد گرفت.

روحانی از وزیر دفاع تقدیر کرد

 رئیس دفتر رئیــس جمهوری مراتب تقدیر و 
تشکر رئیس جمهور را به امیر سرتیپ حاتمی 

وزیر دفاع ابالغ کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمود واعظی 
رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری 
در نامــه ای مراتــب تقدیــر و تشــکر رئیس 
جمهوری را به جهــت صرفه جویی های انجام 
شــده در وزرات دفاع و پشــتیبانی نیروهای 
مســلح طی ماه های اخیر بــه وزیر دفاع ابالغ 
کرد.در پی تاکیدات رئیس جمهوری در دومین 
نشست هم اندیشی مدیران ارشد دولت تدبیر 
و امیــد در رابطه با لزوم صرفه جویی توســط 
دســتگاه های اجرایی، گزارش اقدامات وزارت 
دفاع به اســتحضار روحانی رسید که به دلیل 
فعالیت های صورت گرفتــه، رئیس جمهوری 
مراتب تقدیر و تشکر خود را به وزیر دفاع ابالغ 

کرد.

ایران با دولت و ملت اندونزی ابراز 
همدردی کرد

ســخنگوی وزارت امور خارجــه در پی وقوع 
سونامی در منطقه زوندی اندونزی که منجر به 
کشته، مفقود و بی خانمان شدن تعداد زیادی 
از مردم این منطقه شــد، با دولت و ملت این 

کشور ابراز همدردی کرد.
به گــزارش زمان به نقل ازمرکز دیپلماســی 
رســانه ای وزارت امور خارجه، بهرام قاسمی با 
ابراز تاســف عمیق از وقوع سونامی در منطقه 
زونــدی اندونــزی که دهها کشــته، مفقود و 
بی خانمان بر جای گذاشــت با دولت و ملت 
اندونزی و مصیبت زدگان این حادثه غم انگیز 

ابراز همدردی کرد.
در آستانه ســال نو میالدی وقوع سونامی در 
ســواحل غرب اندونزی واقع در تنگه سوماترا 
و جزایر ســوماترا و جاوه تاکنون ۱۶8 کشته 
،7۴۵ نفر مجروح و تعداد زیادی مفقود برجای 
گذاشته است.امواج ســونامی در آبهای تنگه 
ســوندا )واقع در بین دو جزیره جاوه در شرق 
و سوماترا در غرب( اوایل صبح یکشنبه بوقوع 
پیوست که در پی آن بسیاری از بومیان منطقه 
غافلگیر شدند و بســیاری از خانه ها در حالی 
زیر آب فرو رفت که بسیاری از مردم در خواب 
بودند.سازمان مقابله با بالیای طبیعی اندونزی 
در نخستین گزارش از وضعیت کنونی منطقه 
اعالم کرد به علت شــدت سونامی صدها خانه 
و ســاختمان های مختلف در جزیره سوماترا 

تخریب شده اند.

ورود مافیا در مباحث آموزشی

یــک عضو کمیســیون آمــوزش و تحقیقات 
مجلس شــورای اســالمی گفت: مافیایی در 
مباحــث آموزشــی ورود پیدا کــرده که یک 
طرف آن کنکور و طــرف دیگرش کتاب های 

کمک آموزشی است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، علیرضا سلیمی 
اظهار کرد: در مباحث آموزشی مافیا ورود پیدا 
کرده است که می توان آن را در موضوع کنکور 
و کتاب های کمک آموزشــی دید. وی افزود: 
البته موضوع مشق شب متفاوت از این موضوع 
اســت، چون مشق شــب کار تخصصی است. 
معلم تشخیص می دهد در پاره ای از موارد که 
نیاز اســت به دانش آموز مشق شب دهد و در 
موارد دیگر این اتفاق رخ نمی دهد.وی با تاکید 
بر این که »نباید اختیار معلم را ســلب کرد«، 
گفت: نباید معلم را دست بسته کرد باید معلم 
قدرت مانور و اختیار در نحوه ی آموزش داشته 
باشــد. باید این انعطاف را به معلم بدهیم که 
چه طور درباره مشــق شب تصمیم گیری کند. 
این بــه ذوق و ســلیقه معلم بســتگی دارد.

ســلیمی در پایان گفت: قطعا نمی توان همه 
دانش آموزان را به مشــق شب مجبور کرد این 
جزو اختیارات معلم اســت؛ لذا وضع قاعده در 

این باره درست نیست.

اخبار

سرمقاله

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

کالمامیر

به نحوی  باید  فرمانده معظم کل قوا فرمودند: 
عمل کنید که برداشت مردم از نیروی انتظامی 

یک نیروی مقتدر، عادل و هوشیار باشد.
به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
اهلل  آیت  حضرت  رهبری،  معظم  مقام  دفتر 
خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی ظهر دیروز 
در دیدار فرماندهان و مسئوالن نیروی انتظامی 
با تشکر از تالشهای حافظان نظم و امنیت، این 
نیرو را در معرض نگاه و قضاوت عمومی دانستند 

که  کنید  عمل  نحوی  به  باید  کردند:  تأکید  و 
نیروی  یک  انتظامی  نیروی  از  مردم  برداشت 
باشد. فرمانده کل قوا،  مقتدر، عادل و هوشیار 
در  به جایگاهی  انتظامی  نیروی  الزمه رسیدن 
بدون  پیشرفت  را  اسالمی  نظام  و  انقالب  تراز 
مختلف  بخشهای  افزودند:  و  خواندند  توقف 
پاسگاهها  از جمله کالنتری ها،  انتظامی  نیروی 
و گشت های انتظامی در پیش چشم مردم قرار 
دارد، و قضاوت درباره عملکرد نیروی انتظامی به 

مجموعه نیروهای مسلح و نظام اسالمی تعمیم 
پیشرفت های  به  اشاره  با  ایشان  می کند.  پیدا 
با  رفتار  بهبود  جمله  از  انتظامی  نیروی  خوب 
به  نسبت  انتظامی  مراکز  در  مراجعان  و  مردم 
گذشته، بر لزوم استمرار پیشرفت ها تأکید کردند 
و افزودند: عملکرد نیروی انتظامی باید عاقالنه، 
و  اطمینان بخش  کاماًل  مردم  برای  و  مدبرانه 

اعتمادآفرین باشد.
سردار  اسالمی،  انقالب  رهبر  سخنان  از  پیش 

انتظامی گفت: سربازان  نیروی  اشتری فرمانده 
با  انتظامی  نیروی  در  ایران  ملت  جان برکف 
روحیه انقالبی، مدیریت جهادی، تفکر بسیجی 
و  امنیت  حفظ  برای  راسخ  اراده  و  عزم  با  و 
آرامش کشور و پاسداری از ارزشها تالش کرده 
و حافظان جان و مال و ناموس مردم و اقتدار 
دیدار  این  در  هستند.  اسالمی  جمهوری  نظام 
نماز ظهر و عصر به امامت رهبر انقالب اسالمی 

اقامه شد.

رهبر معظم انقالب در دیدار فرماندهان نیروی انتظامی:

برای مردم ، اطمینان بخش و اعتماد آفرین باشید 

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: مهم ترین اولویت جهان 
اسالم، آزادی قدس شریف است و هرگونه اقدامی که موجب 
با رژیم صهیونیستی شود،  مبارزه  انحراف در مسیر  ایجاد 

خیانت به مسلمانان جهان تلقی می شود.
رهبران  از  الزهار  محمود  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
برجسته و رئیس فراکسیون حماس دیروز با علی شمخانی 
آخرین  پیرامون  و  دیدار  ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیر 
تحوالت فلسطین با وی گفتگو کرد. امیر دریابان شمخانی 
آرمان  از  حمایت  اسالم  جهان  اولویت  ترین  مهم  گفت: 
فلسطین و آزادی قدس شریف است و هرگونه اقدامی که 
موجب ایجاد انحراف در مسیر مبارزه با رژیم صهیونیستی 

به عنوان اصلی ترین تهدید جهان اسالم گردد، خیانت به 
امنیت  عالی  شورای  می شود.دبیر  تلقی  جهان  مسلمانان 
ایستادگی  و  مقاومت  رزمندگان  تالش  از  تجلیل  با  ملی 
صهیونیستی،  رژیم  مقابل  در  باختری  کرانه  و  غزه  مردم 
پیروزی تحسین برانگیز مقاومت در جنگ پنج روزه اخیر را 
حاصل پایبندی به آرمان فلسطین و فداکاری در برابر زیاده 
پیش  از  بیش  زوال  و  و ضعف  رژیم صهیونیستی  خواهی 
این رژیم دانست.شمخانی افزود: آنچه موجب نابودی رژیم 
صهیونیستی خواهد شد، فساد درونی و گسترده سران آن، 
بیداری ملت ها و هوشیاری نسبت به توطئه ها و ظلم هایی 
است که این رژیم کودک کش در حق بشریت مرتکب شده 

است.وی با تجلیل از ایستادگی و مقاومت مردم فلسطین 
در برابر اشغالگران وضرورت مقابله مستمر با سیاست های 
تاکید  مسلمانان  علیه  صهیونیستی  رژیم  گرانه  سرکوب 
معتقدند  جهان  سراسر  در  فلسطین  حامیان  امروز  کرد: 
تنها راه پیروزی و احقاق حق مردم، تکیه بر اراده داخلی 
با  ملی  امنیت  عالی  شورای  است.دبیر  اسالمی  مقاومت  و 
انتقاد از سازمان ملل به دلیل عدم اجرای تعهدات خود برای 
بازسازی غزه و تامین حداقل های معیشتی و خدماتی برای 
ساکنین تحت محاصره، بر حمایت قاطع ایران از مقاومت 
و ملت مظلوم فلسطین و تداوم ارسال کمک های غذایی و 

دارویی به مردم غزه تاکید کرد.

مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو  یک 
فروشگاه های  تقویت  اسالمی  شورای 
بزرگ را موجب ایجاد رقابت در بازار کاال 
و در نتیجه کاهش قیمت اجناس دانست.

احمد  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
وظیفه  به  اشاره  با  محمدی  انارکی 
برای  کننده  مصرف  از  حمایت  سازمان 
قیمت ها  بر  نظارت  و  قیمت گذاری 
غیرمعقول  افزایش  به  توجه  با  گفت: 
مقطعی،  در  دالر  قیمت  حباب گونه  و 
از  یا  و  سودجویی  سر  از  یا  فروشنده ها 
اجناس شان  نتوانند  دیگر  که  این  ترس 
را با قیمت پایین خریداری کنند، جنس 
که  حاال  و  فروختند  گران  را  خود  ارزان 
پایین  را  قیمت هایشان  آمده  پایین  دالر 
نمی آورند.وی افزود: بخشی از این موضوع 
به فرهنگ فروشنده ها مربوط است که در 
این زمینه نیاز به نظارت سازمان حمایت 
به  بنابراین  دارد  وجود  کننده  مصرف  از 

پرمصرف  اقالم  برخی  در  می رسد  نظر 
روزانه  مصرف  و  پروتئین  لبنیات  مثل 
وارد  ضربتی  صورت  به  باید  خانوارها 
فروشگاه های  و  کرد  تعیین  قیمت  شد، 
بزرگ مثل رفاه و شهروند را تقویت کرد. 
این  در  هستند  مجبور  هم  مغازه دارها 
عضو  بیاورند.این  پایین  را  قیمت  رقابت 
خاطرنشان  مجلس  اقتصادی  کمیسیون 
کمیسیون  جلسه  در  موضوع  این  کرد: 
اقتصادی مجلس نیز مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت و مطرح شد که قیمت ها باید 
کاهش پیدا کند تا به قیمت واقعی برسد.

که  نکته ای  البته  گفت:  پایان  در  انارکی 
که  است  این  کنیم  توجه  آن  به  باید 
بحث  و  خدمات  نقل،  و  حمل  موضوع 
مواجه  قیمت  افزایش  با  هم  کامیون ها 
بوده که باید در این زمینه نیز وارد شویم 
تاب  تا تب و  را کنترل کنیم  و قیمت ها 

بازار گرفته شود.

وزیرآموزش وپرورش  حضور  با  دیروز 
پنجمین جلسه ویژه بررسی مجوز فعالیت 

مؤسسات آموزشی برگزار شد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، وزیر آموزش 
و پرورش در این جلسه با اشاره به اهمیت 
مؤسسات  فعالیت  سامان دهی  ضرورت  و 
آموزشی، اظهار کرد: در حال حاضر بخشی 
از مشکالتی که در آموزش وپرورش وجود 
و  است  کاری  ها  مالحظه  از  ناشی  دارد 
باید برای ارتقای نظام آموزشی و پرورشی 
این مالحظات کارشناسی شود تا خسرانی 
نشود.وزیر  وارد  تربیت  و  تعلیم  فرایند  به 
آموزش وپرورش با بیان اینکه تاکنون برای 
تغییر رویکرد آموزش وپرورش  پیام  انتقال 
صورت  زیادی  تالش های  جامعه،  به 
رویکردهای  کرد:  نشان  خاطر  گرفته، 
آموزش وپرورش تغییر پیداکرده و عالوه بر 
مفاهیم شناختی، بر اساس محتوای سند 
دیگر  ساحت های  به  باید  بنیادین  تحول 

وزارتخانه  پس  این  از  و  شود  توجه  هم 
حقوقی  پیگیری های  خود  برنامه های  در 
اجرای  و  موانع  رفع  برای  را  قانونی  و  
کرد.در  خواهد  اعمال  جدید   رویکردهای 
از سوی  وظایفی  ابالغ  نشست ضمن  این 
پیرامون  ستادی،  واحدهای  به  بطحایی 
تبلیغات و انتشار کتب های کمک درسی 
مقرر  پیشگیرانه  و  اصالحی  اقدامات  و 
گردید در نشستی مشترک با وزارت ارشاد 
مجوز  موضوع صدور   ، اسالمی  فرهنگ  و 
درسی  کمک  های  کتاب  انتشار  و  چاپ 
و ضرورت جلوگیری از تبعات و انحرافات 
تربیتی بررسی شود.سازمان مدارس و مراکز 
غیردولتی و مشارکت های مردمی و سازمان 
مرکز  و  آموزشی  برنامه ریزی  و  پژوهش 
سنجش موظف به بازنگری در نحوه تعامل 
و صدور مجوز و هماهنگ شدن سیاست ها 
و فعالیت های جاری با رویکردهای جدید 

وزارت آموزش و پرورش شدند.

پیشنهاد تقویت فروشگاه های بزرگ
 برای کاهش قیمت کاال

جلسه ویژه وزیر برای بررسی مجوز 
فعالیت مؤسسات آموزشی

شمخانی در دیدار محمود الزهار:

ایجاد انحراف در مسیر 
مبارزه با صهیونیست ها 
خیانت به مسلمین است
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علی اکبر والیتی: پیروزی های ارزشمندی
 در برابر صهیونیست ها بوجود آمده است

 مشــاور رهبر انقالب در امور بین الملل گفت: در نتیجه مقاومت 
ملت فلســطین پیروزی های ارزشمندی در برابر صهیونیست ها 
و حامیــان آنان به وجود آمده که باید درس برای آنان باشــد تا 

هوس تجاوز نکنند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، علی اکبر والیتی مشاور مقام معظم 
رهبــری در امور بین الملل با محمود الزهار وزیر خارجه ســابق 
فلسطین، از رهبران برجسته حماس، عضو دفتر سیاسی و رئیس 
پارلمانی حمــاس دیدار و در خصوص آخریــن تحوالت بحث و 

تبادل نظر کرد.
والیتی با اشــاره به ضرورت ایســتادگی و حمایت از آرمان های 
فلســطین و قدس شــریف و تبریک پیروزی های به دست آمده 
گفت: در نتیجه مقاومت و ایستادگی ملت فلسطین پیروزی های 
ارزشــمندی در برابر صهیونیست ها و حامیان آنان به وجود امده 

که باید درس بزرگی برای انان باشد تا هوس تجاوز نکنند.
والیتــی در ادامه افزود: تنها راه نجــات در برابر زیاده خواهی ها 
و توطئه های صهیونیســت ها و دشمنان ، مقاومت و ایستادگی 
اســت و آنچه روشن است این که محور مقاومت هر روز گسترده 

تر و قویتر می شود.
وی در ادامه تصریح کرد: این پیروزی ها و مبارزه و مقابله علیرغم 
امکانات محدود و اندک، قدرت اســالم را به نمایش می گذارد و 

باید این مسیر ادامه یابد.
والیتی با اشــاره به اینکه برخی از کشورهای عربی نه فقط ناظر 
هســتند بلکه کمک هم می کنند، گفت: این ها از جای دیگری 
سیاســت های خود را دریافت می کنند و هیچ حمایتی از مردم 
فلســطین نمی کنند و بی تردید شما در مسیری که در مقاومت 
و مبارزه انتخاب کرده اید حتما به پیروزی نهایی دســت خواهید 
یافت و جمهوری اســالمی ایران نیز همواره در کنار آرمان های 
فلسطین ایستادگی و حمایت کرده است چرا که معتقدیم مسئله 

اصلی اسالم، فلسطین است. 
در ادامه محمود الزهار وزیر خارجه پیشــین فلســطین و رئیس 
فراکســیون پارلمانــی حماس نیز صمن تشــکر از همراهی ها و 
حمایت ها گفت: آنچه روشــن اســت این که بیداری اسالمی رو 
به افزایش اســت و بدون شــک ما پیروز خواهیم شد و صحبت 
های شما همیشه اثر بخش بوده و مردم فلسطین این را به خوبی 
احســاس می کنند که کسانی هستند که آنها را حمایت کنند و 

انشاهلل به زودی همگی در مسجد االقصی نماز خواهیم خواند.

بدهی های خارجی ایران کاهش یافت

 حجم بدهی های خارجی ایران در هفت ماه نخست امسال نسبت 
به ابتدای سال با حدود ۱0.7 درصد کاهش روبرو بوده است.

به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، بر اساس آخرین آمار بانک 
مرکزی میــزان بدهی خارجی ایران در پایان مهرماه بر اســاس 
سررســید اولیه بدهی ها ۱0 هزار و 09۳ میلیون دالر است که ۶ 
هزار و 89۵ میلیون دالر آن، بدهی های میان مدت و بلندمدت و 
۳ هــزار و ۱98 میلیون دالر از این میزان بدهی های کوتاه مدت 
است.این تعهدات بالفعل ایران بر مبنای یورو نیز رقمی بالغ بر 8 
هزار و 7۶۵ میلیون یورو محاسبه شده که ۵ هزار و 987 میلیون 
یــورو از این میزان حجم بدهی هــای میان مدت و بلندمدت و ۲ 

هزار و 777 میلیون یورو حجم بدهی های کوتاه مدت است.
حجم بدهی های ایران در پایان شــهریور ۱0 هزار و ۳۱7 میلیون 
دالر بوده که در پایان مهرماه با افت مواجه شــده و به ۱0 هزار و 

9۳ میلیون دالر رسیده است. 
این در حالی اســت که آمار بدهی های خارجی ایران در پایان ماه 
نخســت امســال ۱۱ هزار و ۳0۵ میلیون دالر بوده است که این 
آمار حکایت از کاهش حجــم بدهی های خارجی ایران در 7 ماه 

نخست امسال دارد.
از ســوی دیگر میزان دارایی های خارجی بانک مرکزی در پایان 
مهرماه امســال ۴۵۱9.۲ هزار میلیارد ریال برآورد شده است که 
این رقم در مقایســه بــا مهر ماه 9۶ کــه ۳۵8۶.8 هزار میلیارد 
ریال بوده ۲۶ درصد و در مقایســه با اسفند 9۶ که ۴070.۱ هزار 

میلیارد ریال بوده معادل ۱۱ درصد رشد داشته است.

کارگروه تنظیم بازار درباره قیمت کاالها تصمیم 
می گیرد نه سازمان حمایت

مدیرکل حوزه ریاست سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف 
کننــدگان گفت: گرانی از تاثیرات شــاخص های کالن اقتصادی 
اتفاق می افتد، ولی گرانفروشــی بر اساس زیاده خواهی یک بنگاه 

اقتصادی رخ می دهد.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم ، غالمرضا کاوه در گفتگو با رادیو 
اقتصاد اظهار کرد: مصرف کننــده و تولید کننده در اغلب موارد 
حقوق مشــابهی دارند یعنی خود تولیــد کننده به نوعی مصرف 

کننده محسوب می شود. 
منتهــا نوع مصرف تولیدکننده با نوع مصرف مصرف کننده حلقه 
نهایی متفاوت است.ســخنگو و مدیرکل حوزه ریاســت سازمان 
حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گفت: مصرف تولید 
کننده در بحــث کالن اما نوع مصرف حلقــه آخر یعنی مصرف 
کننده نهایی بصورت خرد است.وی در ادامه ضمن اشاره به اینکه 
بحث گرانی و گرانفروشــی دو مقوله جدا از هم هســتند ، افزود: 
گرانی از تاثیرات شاخص های کالن اقتصادی اتفاق می افتد ولی 
گرانفروشــی بر اســاس زیاده خواهی یک بنگاه اقتصادی رخ می 
دهد. مردم به لحاظ اقتصادی در شــرایط فعلی کشــور به شدت 

تحت فشار هستند و این قضیه برکسی پوشیده نیست.
وی گفت: ســازمان حمایت به عنوان یک دســتگاه کارشناسی و 
نظارتی در حوزه قیمت عوامل موثر در قیمت نهایی را محاسبه و 
اطالعات مورد نیاز را در اختیار کارگروه تنظیم بازار قرار می دهد.

سخنگو و مدیرکل حوزه ریاست سازمان حمایت از تولیدکنندگان 
و مصــرف کنندگان افزود: این کارگروه تنظیم بازار اســت که با 
توجــه به آخرین اتفاقات در رابطه با افزایش یا کاهش قیمت یک 

کاال یا خدمات تصمیم گیری می کند نه سازمان حمایت.

 افزایش 4/8 درصدی قیمت 
مسکن در آذرماه

بررسی جدیدترین آمار وزارت راه و شهرسازی حاکی 
از آن است که متوسط قیمت هر مترمربع مسکن طی 
آذرماه امسال در مقایسه با ماه پیش از آن ۴.۸۵ درصد 
افزایش یافته است. تعداد معامالت ثبت شده نیز در 
مقایسه با آذرماه سال گذشته ۶۳ درصد کاهش یافته 

است.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم ، بر اساس آمار رسمی 
وزارت راه و شهرسازی در آذرماه امسال  متوسط قیمت 
هر مترمربع واحد مسکونی با رشد ۴.۸۵ درصدی به 9 
میلیون و ۶۳1 هزار تومان افزایش یافته است. در آبان ماه 
امسال متوسط هر مترمربع واحد مسکونی در تهران 9 
میلیون و 1۸۵ هزار تومان بود که در مقایسه با متوسط 
قیمت ۸ میلیون و 122 هزار تومانی مهرماه ۶.۳9 درصد 
افزایش یافته است.متوسط قیمت هر مترمربع واحد 
مسکونی در منطقه یک با حدود 1۳ درصد از 19 میلیون 
و ۸0۶ هزار تومان به 22 میلیون و 2۵۵ هزار تومان 
رسیده است. کمترین متوسط قیمت مسکن مربوط به 
منطقه 1۸ با ۴ میلیون و 100 هزار تومان رسید. ماه پیش 
از آن یعنی در آبان ماه متوسط قیمت هر مترمربع واحد 
مسکونی در این منطقه ۴ میلیون و 79 هزار تومان بود.
بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی در آذرماه امسال 
۵۸9۶ فقره مبایعه نامه در مناطق 22 گانه تهران ثبت شد 
که نسبت به ماه پیش از آن )آبان ماه 97( با ۵9۴1 فقره 
7۵ صدم درصد کاهش یافته است. تعداد معامالت در 
مقایسه با آذرماه سال گذشته نیز ۶۳ درصد کاهش یافته 
است.بررسی قیمت مسکن آذرماه 97 با قیمت های ماه 
مشابه سال گذشته حاکی از آن است که هر مترمربع 

واحد مسکونی 92.۶2 درصد گران تر شده است.

توضیح سازمان هواپیمایی در خصوص 
تحریم ماهان ایر از سوی آلمان

 سازمان هواپیمایی کشوری در رابطه با برخی اخبار 
منتشر شده که شرکت هواپیمایی ماهان ایر از سال 
2019 میالدی دیگر قادر نخواهد بود برای پروازهای 
خود از فرودگاه های آلمان استفاده کند، توضیحاتی را 

ارائه کرد.
 - جعفرزاده  رضا  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
ارتباط  در  کشوری-  هواپیمایی  سازمان  سخنگوی 
گزارشی از سوی برخی رسانه های خارجی مبنی بر 
اینکه دولت آلمان قصد دارد در راستای تحریم های 
شرکت  ایران،  علیه  آمریکا  متحده  ایاالت  خصمانه 
به  آمد  و  رفت  و  پرواز  از  را  ایر  ماهان  هواپیمایی 
این  در  کرد:  اظهار  بازدارد،  کشور  این  فرودگاه های 
رابطه هیچ مستندی دریافت نکرده ایم و چنین خبری 
را تایید نمی کنیم.وی ادامه داد: هیچ گونه گزارشی از 
سوی مراجع رسمی دولت آلمان در رابطه با تحریم 
شرکت  هواپیمایی ماهان دریافت نشده است و هیچ یک 
از مسئوالن ذی ربط این کشور نیز در این خصوص 
اظهار نظر رسمی نداشته اند.گفتنی است در گزارشی که 
نخستین بار توسط روزنامه بیلد آلمان و برخی دیگر از 
رسانه های محلی منتشر شد، اعالم شده بود که دولت 
آلمان قصد دارد در راستای تحریم های خصمانه ایاالت 
متحده آمریکا علیه ایران شرکت هواپیمایی ماهان ایر را 
از پرواز و رفت و آمد از فرودگاه های این کشور بازدارد.
بر اساس گزارش اسپوتنیک نیوز، این تصمیم که قرار 
است از سال 2019 میالدی آغاز و اعمال شود، درحالی 
که هنوز توسط هیچ یک از مقامات رسمی دولت آلمان 
تایید نشده و زمان دقیقی نیز برای اجرای آن اعالم 
فعال ترین  از  یکی  ایر  ماهان  نکرده اند.ایرالین  نشده 
شرکت های هواپیمایی ایران است که شش پرواز در 
هفته از تهران به آلمان داشته که از این تعداد، چهار پرواز 
در هفته به شهر دوسلدولف و دو پرواز در هفته نیز به 

مونیخ آلمان انجام می شود.

نرخ ارز در بانک ها ثابت ماند

 دیروز نرخ خرید دالر و یورو و فروش ارز مسافرتی 
در بانک ها نسبت به روز شنبه تغییری نکرد و ثابت 

ماند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، بانک مرکزی از چندماه 
به  آزاد  بازار  ارز در  نرخ  با کاهش  پیش و همزمان 
بانک ها مجوز داد تا نسبت به خرید ارز مردم با قیمتی 
که بانک مرکزی روزانه اعالم می کند، اقدام کنند.این 
نرخ در ابتدا تفاوت قابل توجهی با بازار آزاد داشت 
و به همین دلیل، کمتر کسی برای فروش ارز خود به 
بانک ها مراجعه می کرد، اما به تدریج با کاهش نرخ ارز 
در بازار آزاد و افزایش قیمت خرید ارز در بانک ها این 
نرخ به بازار نزدیک شد و حتی در برخی روزها از 
قیمت بازار آزاد نیز عبور کرد.بر اساس این گزارش، 
دیروز بانک ها هر دالر آمریکا را مانند روز شنبه با نرخ 
9900 تومان می خرند و قیمت خرید یورو نیز نسبت 
به روز شنبه تغییری نکرده و همان 11 هزار و 2۶2 
تومان است.این در حالی است که نرخ خرید پوند در 
بانک ها شنبه با اندکی کاهش همراه بود و به 12 هزار 
۵۴۵ تومان رسید.از سوی دیگر بانک های عامل فروش 
ارز مسافرتی در صورت تکمیل مدارک مسافران، برای 
کشورهای همسایه و مشترک المنافع تا سقف ۵00 یورو 
و برای سایر کشورها تا سقف 1000 یورو ارز مسافرتی 
پرداخت می کنند که نرخ ارز پرداختی به متقاضیان نیز 
نسبت به روز شنبه تغییری نکرده و همان 11 هزار و 
۵91 تومان است که با احتساب کارمزد بانک مرکزی 
و بانک عامل به حدود 11 هزار و 900 تومان می رسد.

خبرخبر

وزیر امور خارجه گفت: متاسفانه امروز برخورد با 
مقاومت از درون جهان اسالم صورت می گیرد و 
این فشارها بر همه کشورها و جریانات اسالمی 

هم وجود دارد.
الزهار  محمود  مهر،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
در  حماس  فراکسیون  اعضای  دیگر  و  رئیس 
ظریف  جواد  محمد  با  دیروز  فلسطین  مجلس 
دیدار  ایران  اسالمی  امور خارجه جمهوری  وزیر 
و در خصوص آخرین تحوالت فلسطین گفتگو 

کردند.وزیر امور خارجه در این دیدار با بیان اینکه 
اختالفات حول  برخی  به رغم  باید  اسالم  جهان  
محور حمایت از فلسطین گردهم آیند تا جلوی 
سوء استفاده ها گرفته شود، افزود: متاسفانه امروز 
برخورد با مقاومت از درون جهان اسالم صورت 
می گیرد و این فشارها بر همه کشورها و جریانات 
اسالمی هم وجود دارد.ظریف تصریح کرد: حمایت 
از فلسطین یکی از سیاست های مبنایی جمهوری 
اسالمی است و امیدواریم برخی دولتهای اسالمی 

که به حمایت صهیونیستها و آمریکا  دل بسته اند 
به جهان اسالم بازگردند و بدانند صهیونیست ها 
دوست و شریک مطمئنی برای هیچکس نیستند. وی 
با ابراز تاسف از اعالم انحالل مجلس فلسطین آنرا 
خالف اصول دموکراتیک و موجب سوء استفاده 
صهیونیست ها برشمرد و بر ضرورت وحدت ملت 

فلسطین حول محور مقاومت تاکید کرد.
محمود الزهار نیز در این دیدار اظهار داشت: ایران 
از فلسطین حمایت حقیقی به عمل می آورد.وی 

ابراز امیدواری کرد پروژه صهیونیسیم با مقاومت 
مردم فلسطین و حمایت جهان اسالم هر چه زودتر 
مجلس  در  مقاومت  فراکسیون  یابد.رئیس  پایان 
فلسطین با اشاره به اعالم انحالل مجلس فلسطین 
مجلس  کرد:  نشان  خاطر  عباس،  محمود  توسط 
فلسطین بطور قانونی انتخاب شده و باید دوره خود 
را تمام کند. بر اساس قانون اساسی فلسطین مجلس 
تحت هیچ شرایطی حتی وضعیت اضطراری هم 
نمی تواند منحل شود و باید به کار خود پایان دهد.

مفقودی
شماره  با   201۳ مدل   7 امگراند  جیلی  سواری  سبز  برگ   
شاسی  شماره  و   jLY۴G1۸D۵NB0۴2۸۵ موتور 
L۶T7۸۴۴SXDN0۳1۵21 با سماره پالک 171 ج 1۴ ایران 72 بنام 

پیام احمدی کشتلی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودی
ش   9۵ مدل  تیگو  چری  سواری  سبز  برگه  المثنی 
شاسی:  ش   MVM۴۸۴FTAG00۸7۴۶ موتور: 
ایران۸2مفقود  پالک:۵1۳ج۸2.  ش   NATGBATL7G100۶0۶۸

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می  باشد 
بابل 

مفقودی 
۴۳7م99  پالک  شماره  با   9۶ مدل   90 تندر  رنو  سبز  برگ 
ایران ۸2 با شماره موتور 10001۶21۶RR0۶0279و شماره 
کسری  سید  NAALSRBYWHA۵۳۶79۶بنام  شاسی 

مقدسی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

متن آگهی
فرزند  فروغی  امین  و  ایمور  فرزند  پارسایی  آقای محسن  این  شعبه  پرونده کالسه 1۸۸01۳9۴02000117   در  متهمان   به  ابالغیه    
کوچکعلی را به اتهام حمل کاالی قاچاق ) البسه خارجی( هر یک به تفکیک عالوه بر ضبط کاالی مکشوفه به پرداخت مبلغ 19/9۶2/۴21 
ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رای صادره غیابی و غیر قطعی تلقی و ظرف مهلت ۳0 روز پس از انتشار این 

آگهی قابل واخواهی در همین شعبه می باشد. در صورت عدم حضور مطابق مقررات قانونی اعمال خواهد شد. م/الف 21۳1 
آدرس: اسالمشهر- خیابان صیاد شیرازی- خ تعاون- تعاون ۳- عمارت مجد- طبقه ۳ واحد 1۳2 

رئیس شعبه بدوی قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی اسالمشهر- حمید رضا اوجانی 

ظریف: رژیم صهیونیستی شریک مطمئنی برای هیچکس نیست

برخورد با مقاومت از درون جهان اسالم صورت می گیرد

معاون امنیتی وزیر کشور انگلیس درباره ظهور دوباره القاعده هشدار داد و افزود که این گروه 
قصد دارد حمالت تروریستی تازه ای را علیه فرودگاه ها و هواپیماهای مسافربری در سطح اروپا 

صورت دهد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »بن واالس« در گفت وگو با هفته نامه ساندی تایمز گفت تهدید 
القاعده به سرعت رو افزایش است و خواب را از وزرای انگلیس گرفته است. وی افزود نتیجه 
تحقیقات دستگاه های امنیتی نشان می دهد که این گروه تروریستی اکنون روی فناوری های 
پیشرفته ای کار می کند که می تواند به سقوط هواپیماهای مسافربری منجر شود. آنها همچنین 
روی تجهیز هواپیماهای بدون سرنشین با مواد منفجره کار می کند تا از آن برای هدف قرار 
دادن مقاصد کلیدی بهره برداری کند.واالس این اظهارات را در حالی مطرح کرد که پرواز 
پهپادهای ناشناس، فرودگاه گاتویک لندن را به مدت سه روز به تعطیلی کشاند و هزاران مسافر 
را سرگردان کرد. این فرودگاه از جمعه شب گذشته در حالی فعال شده است که نیروهای ارتش 
انگلیس برای شناسایی و ردیابی پهپادهای اخالل گر در این فرودگاه مستقر هستند.معاون وزیر 
کشور انگلیس، یک هفته قبل از وقوع این حادثه با مقام های فرودگاه گاتویک مالقات داشته و 
درباره تهدید نیروهای نفوذی القاعده در فرودگاه هشدار داده بود. او گفت: تهدید صنعت هوایی 
انگلیس واقعیت دارد و برای تروریست ها از جذابیت خاصی برخوردار است.واالس یادآور شد: 
القاعده دوباره ظهور کرده و خود را ترمیم کرده است. آن ها اینک به دنبال حمالت بیشتری 
در سطح اروپا هستند و با روش های مقابله ما آشنا شده اند.این سیاستمدار انگلیسی در همین 
پیوند گفت که دولت لندن بودجه ای معادل ۲۵ میلیون پوند برای حفاظت از هواپیماهای 
مسافربری در مقابل مواد منفجره تعبیه کرده است؛ اما با شکست داعش، القاعده اینک به 
دنبال آن است که خود را اولین گروه تروریستی جهان معرفی کند و در این رابطه صنایع 
هوایی را به عنوان اولین حوزه عملیات خود انتخاب کرده است.وی گفت القاعده در مدتی که 
داعش مشغول حمالت تروریستی بود در گوشه ای نشست و ویژگی های قرن بیست و یکم 
را مورد بررسی قرارداد. آن ها اینک در حوزه هایی ظهور کرده اند که ما فکر می کردیم پنهان 
مانده است.ساندی تایمز با اشاره به حضور فعالی القاعده در کشورهای افغانستان، سوریه، یمن 
و لیبی عنوان کرد که مقام های انگلیس اینک نسبت به تصمیم آمریکا برای خروج نیروهای 
خود از سوریه نگران هستند. از نگاه انگلیس تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در 
این رابطه فضای امنیتی را برای گسترش فعالیت های القاعده فراهم می کند.واالس اظهار داشت 
که افزایش تدابیر امنیتی در فرودگاه ها کار قاچاق مواد منفجره به داخل هواپیما را دشوار کرده 
است اما ›آن ها همچنان به دنبال راه های دیگری هستند که این مواد را داخل هواپیما کنند.‹ او 
گفت: اینک در آستانه سال ۲0۱9 بایستی نسبت به تهدید القاعده هشیار باشیم. آن ها مشغول 
احیای روابط پیشین خود هستند و بلندپروازی های آنان در رابطه با صنایع هوایی واقعی است.

این سیاستمدار انگلیسی عنوان کرد ›ایمن الظواهری › معاون پیشین اسامه بن الدن همچنان 
رهبر معنوی القاعده است اما رهبران جدید این گروه تروریستی فعالیت های خود را افزایش 
داده و تصمیم های بیشتری را اتخاذ می کنند.واالس گفت در حالی القاعده روی اتحاد دوباره 
این گروه و انجام حمالت مستقیم حمالت تروریستی در غرب کار می کند، داعش روی 
تروریست پروری در داخل برای انجام حمالت تروریستی متمرکزشده است.این سیاستمدار 
انگلیسی عنوان کرد که دستگاه های امنیتی اینک با چالش های پیچیده ای مواجه هستند.این 
سیاستمدار انگلیسی گفت که این کشور از ماه مارس سال ۲0۱7 تاکنون ۱۳ حمله تروریستی 

را خنثی کرده است.

شبکه »ان.بی.سی نیوز« به نقل از مقام های کاخ سفید جزئیات تازه ای از تماس تلفنی 
دونالد ترامپ و رجب طیب اردوغان منتشر کرد و نوشت که طی آن رئیس جمهوری 
ترکیه به همتای آمریکایی خود قول داد بعد از خروج نیروهای آمریکا از سوریه، کار 

داعش را تمام می کند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، یک مقام ارشد کاخ سفید که خواست نامش فاش نشود، 
اظهار داشت: اردوغان به رئیس جمهوری ]آمریکا[ گفت »در واقع، من به عنوان یک 
دوست در این مورد به شما قول می دهم.« یک مقام دیگر نیز درباره تماس تلفنی جمعه 
گذشته میان ترامپ و اردوغان گفت که رئیس جمهوری ترکیه در آن تماس اظهار داشت 
که اگر ترکیه بتواند در شمال سوریه عملیات انجام دهد، این کشور می تواند با بقایای 
داعش برخورد خواهد کرد.آنچه در آن تماس تلفنی میان ترامپ و اردوغان گذشت یکی 
از سوال های محوری درباره علت تصمیم رئیس جمهوری آمریکا به خروج نیروهای این 
کشور از سوریه است. به نوشته تارنمای ان.بی.سی نیوز، این تصمیم ترامپ بدون مشاوره 
با متحدان آمریکا و برخالف توصیه های مشاوران ارشد امنیت ملی اتخاذ شد. »جیمز 
متیس« وزیر دفاع و »برت مک گورک« نماینده آمریکا در ائتالف علیه داعش در اعتراض 
به این تصمیم استعفا دادند.مقام های ارشد دولت آمریکا گفته اند که ترامپ در آن تماس 
تلفنی اردوغان را از تصمیمش مطلع کرد اما برخی دیگر از مقام های آمریکایی و ترکیه 
ای به ان.بی.سی نیوز گفتند ترامپ پس از آن با خروج از سوریه موافقت کرد که اردوغان 
استدالل کرد داعش تقریبا به طور کامل شکست خورده است و نیازی به ادامه حضور 
نیروهای آمریکایی در سوریه نیست.به گزارش این شبکه خبری، ترکیه از مدتها پیش 
خواهان خروج آمریکا بود تا از این طریق زمینه برای حمله نیروهای ترکیه ای به نیروهای 
ُکرد در شمال سوریه فراهم شود. ترکیه نیروهای ُکرد سوری را تروریست قلمداد کرده 
که ثبات آن کشور را تهدید می کنند. اما این در حالی است که آمریکا این نیروها را برای 
مبارزه با داعش آموزش داده است. خبرگزاری آسوشیتدپرس روز جمعه با اشاره به خروج 
نیروهای آمریکایی از سوریه نوشت که تصمیم برای این اقدام در تماس تلفنی ترامپ و 
اردوغان اتخاذ شد. »مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا و متیس به همراه دیگر اعضای تیم 
امنیت ملی کاخ سفید، فهرستی از خواسته های دولت این کشور برای طرح در تماس 
تلفنی با اردوغان ارائه کرده بودند.مقام های آگاه به این رسانه گفتند که ترامپ بدون 
توجه به متن آماده شده، با خواسته همتای ترکیه ای خود برای خروج نیروهای آمریکایی 

از سوریه موافقت کرده است. 
به نوشته آسوشیتدپرس، اردوغان و اعضای تیم امنیت ملی ترامپ از جمله »جان بولتون« 
مشاور امنیت ملی وی، از این تصمیم  غیرمنتظره »شوکه« شدند. اردوغان که انتظار این 
تصمیم فوری را نداشته، از ترامپ می خواهد که در خروج نیروها شتابزده عمل نکند.اعالم 
این تصمیم، واکنش های بسیاری را در محافل دیپلماتیک آمریکایی و از سوی متحدان 
این کشور موجب شد و هشدار آن ها را نسبت به پیامدهای این اقدام به همراه داشت.

ترامپ در صفحه شخصی خود چندین بار از تصمیمش دفاع کرد. وی روز شنبه نوشت: 
ابتدا قرار بود سه ماه در آنجا باشیم. این مساله مربوط به هفت سال پیش است. وقتی من 
رئیس جمهوری شدم داعش وحشی شده بود. حاال داعش تا حد زیادی شکست خورده 
و کشورهای منطقه از جمله ترکیه باید بتوانند به راحتی از پس هر آنچه که باقی مانده 

است، برآیند.

انگلیس درباره ظهور دوباره 
القاعده هشدار داد

وعده اردوغان به ترامپ برای 
نابودی کامل داعش

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران می گوید: 
ریاست  حقوقی  معاونت  از  استعالم  جای  به  کار  وزارت 
جمهوری، برای بازنگری و بررسی افزایش مزد کارگران در 

میانه سال باید از مجلس استعالم بگیرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، ناصر چمنی درباره استعالم از 
معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای بررسی امکان افزایش 
مزد در میانه سال، گفت: در مورد کارمندان،  دولت می تواند 
تصمیم گیری کند ولی در مورد کارگران معتقدم این مساله 
نباید از معاونت حقوقی استعالم شود، چون قانون کار که ماده 
۴۱ در آن گنجانده شده توسط مجلس به تصویب رسیده و 
اگر ما در خصوص یک بند یا بندهایی از آن دچار مشکل 
شدیم و نیاز به اصالح یا استفساریه داشت، باید از مجرای 
قانونگذاری استعالم صورت گیرد.وی با اشاره به ماده ۴۱ قانون 
کار گفت: در تبصره یک ماده ۴۱ قانون کار گفته نشده که 
دستمزد در سال یکبار باید تعیین شود؛ بلکه عنوان شده همه 
ساله میزان حقوق و دستمزد کارگران با توجه به نرخ تورم باید 
تعیین شود و منظور از عبارت همه ساله، تنها یکبار نیست.

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ادامه داد: 

اتفاقا در تبصره یک ماده ۴۱ قانون کار گفته شده حداقل مزد 
باید بر مبنای تورم اعالمی بانک مرکزی تعیین شود ولی آیا 
بانک مرکزی یک بار در طول سال تورم را اعالم می کند؟ 
بانک مرکزی طی چند نوبت سه ماهه یا شش ماهه و یا فصلی، 
نرخ تورم را اعالم می کند بنابر این می توانیم این حق را منظور 
کنیم که درخواست چندباره مزد را بر اساس اعالم چندباره 
نرخ تورم بدهیم.چمنی تاکید کرد: وقتی بانک مرکزی تورم را 
به انواع مختلف در سال اعالم می کند ما هم می توانیم بگوییم 
هر زمان که بانک مرکزی نرخ جدیدی اعالم کرد در شورای 
عالی کار  تشکیل جلسه بدهیم و دستمزد را تغییر بدهیم.به 
اعتقاد وی، چنین مواردی باید در قانون کار اصالح شود تا 
تعیین دستمزد کارگران هر سال به بهانه های مختلف از جمله 
شرایط اقتصادی وناتوانی کارفرمایان با مشکل مواجه نشود.این 
مقام مسئول کارگری تصریح کرد: استعالم وزیر کار از مجلس 
راحت تر است و دولت هم می داند که در مورد دستمزد کارگران 
باید به مجلس رجوع کند منتها به وقت کشی می گذرد تا عمال 
به پرونده مزد سال 98 ورود کنیم و این طور احساس شود که 
دولت نمی خواهد به وظیفه اجتماعی خود عمل کند.چمنی 

درعین حال درباره پیشنهاد توزیع اقالم ومایحتاج ضروری 
کارگران از طریق تعاونی های امکان گفت: زمانی که کارگران 
از امکان خرید می کردند، خدمت رسانی ضعیفی داشت و به 
تدریج استقبال کارگران از آن کمتر شد؛ تنها رونق امکان 
زمانی بود که به کارگران بن می داد و فروشگاهی را مشخص 
کرده بود که کارگران از آن خرید کنند اما وقتی که سیستم 
توزیع بن در دولتهای گذشته حذف شد و پرونده قطوری 
برای امکان تشکیل شد و بحث حسابرسی از آن به وجود 
آمد، وزارت کار و تشکل ها به آن ورود کردند و پرونده را به 
سرانجام رساندند.نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی 
کارگران افزود: معتقدم اگر می خواهند امکان کاالی ارزان در 
اختیار کارگران بگذارند، دولت باید سوبسیدهایی بدهد مثال 
مثل گذشته که بن به کارگران می داد، اعالم کند که با این 
بن ها کاالی ایرانی خریداری شود و کارگران را آزاد بگذارند که 

از کدام فروشگاه و چه کاالیی خرید کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزهای گذشته از مکاتبه 
با معاونت حقوقی ریاست جمهوری و استعالم برای امکان 

بررسی مجدد حقوق و دستمزد در طول سال خبر داد.

مقام مسئول کارگری تاکید کرد:

استعالم از مجلس برای بازنگری دستمزد کارگران
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کمیت و کیفیت آب شرب کهنوج 
ارتقاء می یابد

کرمان- خبرنگار زمان: با اجرای 1۴/۵ کیلومتر خط 
آباد به شهر کهنوج، کمیت و  انتقال از دشت رضا 

کیفیت آب شرب این شهر ارتقاء می یابد.
 محمد طاهری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت 
رفع  منظور  به  استان کرمان گفت:  فاضالب  آب و 
کمبود آب در قسمتی از شهر کهنوج و ارتقاء کیفیت 
آب این شهر، سه حلقه چاه در دشت رضا آباد حفر 

شده که از آب با کیفیت عالی برخوردار می باشد .
وی افزود: برای انتقال آب چاههای مذکور به شهر 
کهنوج به زودی عملیات اجرای 1۴/۵ کیلومتر خط 
انتقال و  این خط  با اجرای  آغاز می شود و  انتقال 
رساندن آب از دشت رضا آباد به شهر کهنوج ، عالوه 
بر رفع مشکل کمبود آب در برخی از نقاط شهر که 
با آن مواجه هستند، کیفیت آب شرب این شهر نیز 

ارتقاء می یابد.

مصرف روزانه 800 هزار مترمکعب 
گاز سی.ان.جی در کرمانشاه

گاز  شرکت  مدیرعامل  زمان:  خبرنگار  کرمانشاه- 
استان کرمانشاه از مصرف روزانه ۸00 هزار متر مکعب 

گاز سی.ان.جی در استان کرمانشاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه، 
با  کرد:  اظهار  مطلب  این  بیان  با  شهبازی  سیروس 
مصرف این میزان سوخت سی.ان.جی می توان گفت 
حدود ۳0 درصد سوخت بخش حمل و نقل استان از 
سی.ان.جی تامین می شود. این مقام مسئول با اشاره 
استان  به وجود 7۴ جایگاه سوخت سی.ان.جی در 
کرمانشاه تصریح کرد: از این تعداد ۳۵ جایگاه در شهر 
کرمانشاه و مابقی در سایر شهرستان های استان است. 
وی این تعداد جایگاه را جوابگوی نیاز استان کرمانشاه 
دانست و خاطر نشان کرد: استان کرمانشاه از نظر تعداد 
کشور  در  خوبی  وضعیت  سی.ان.جی  های  جایگاه 
دارد وتعداد جایگاه های استان بر اساس جمعیت از 
متوسط کشور باالتر است. به گفته مدیر عامل شرکت 
گاز استان کرمانشاه ، وجود این تعداد جایگاه باعث 
سوخت  های  جایگاه  در  طوالنی  های  صف  شده 
سی.ان.جی استان نداشته باشیم . مهندس شهبازی با 
اقتصادی و زیست محیطی توسعه  به مزایای  اشاره 
صنعت سی.ان.جی تصریح کرد: آماده تامین گاز برای 
جایگاهای  سی.ان.جی جدید هستیم ومحدودیتی در 

این زمینه نداریم .

خبر

برگزاری رژه 80 دستگاه ناوگان اتوبوسرانی 
شهرداری رشت

منکویی- رشت: به همت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری 
رشت و به مناسبت هفته حمل و نقل، رژه ۸0 دستگاه ناوگان اتوبوسرانی 
شهرداری رشت برگزار شد علی بهارمست سرپرست شهرداری رشت ضمن 
تبریک و گرامیداشت هفته حمل و نقل، اظهار داشت: نظر به اهمیت تقویت 
و توسعه حمل و نقل عمومی و در راستای تاکیدات و برنامه های موجود در 
طرح جامع ترافیک رشت، توجه ویژه به حمل و نقل عمومی در برنامه های 

شهرداری و شورای اسالمی رشت قرار دارد.
  وی افزود: در این راستا برای توسعه حمل و نقل عمومی اقدامات الزم برای 
احداث خطوط تراموا با پیگیری های شهرداری،شورای اسالمی و نمایندگان 
محترم مجلس شورای اسالمی شهرستان رشت صورت گرفته و در مرحله اول 

قرارداد مطالعات و تهیه اسناد با مشاور مربوطه منعقد شد.
 بهارمست با اشاره به اینکه در خصوص تقویت ناوگان اتوبوسرانی رشت 
اقدامات خوبی انجام شده است مطرح کرد: با خریداری 20 دستگاه اتوبوس 
و بازسازی اتوبوس های پیشین سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر 
شهرداری رشت اکنون تعداد اتوبوس های فعال در سطح شهر به ۸0 دستگاه 
اتوبوس رسیده و در کوتاه ترین زمان ممکن این تعداد به یکصد دستگاه 

اتوبوس افزایش خواهد یافت.
   پیمان پارسا رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری 
رشت با اشاره به رژه ۸0 دستگاه اتوبوس شهرداری رشت اظهار کرد: سال 
گذشته حدود 2۳ دستگاه اتوبوس در رشت فعال بود و با سیاست گذاری 
انجام شده در سازمان تالش کردیم در یک بازه زمانی یک ساله تعداد دستگاه 
های اتوبوس به 100 عدد برسد.  وی افزود: با خریداری اتوبوس های جدید 
و بازسازی تعدادی اتوبوس های فرسوده اکنون ۸0 دستگاه اتوبوس در رشت 
فعال است و تا پایان سال با خریداری 20 دستگاه اتوبوس جدید ناوگان 

اتوبوسرانی رشت سه رقمی شده و به 100 عدد خواهد رسید.

بازدید تسهیل گران گلستان از طرح های کارآفرینی 
بوم گردی و صنایع دستی جزیره قشم

سلیمانی- گلستان: در بازدید از طرح های کارآفرینی بوم گردی و صنایع 
دستی که با حمایت قزل سفلو مدیر اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
گلستان و با حمایت لطفی معاون فنی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری گلستان انجام شد، 2۵ نفر از تسهیلگران و جوامع محلی 
استان از طرح های کارآفرینی بوم گردی و صنایع دستی جزیره قشم 

دیدن کردند.
مارامایی مدیر طرح مدیریت جامع چهل چای که از بازدید کنندگان 
طرح بود، ضمن تشکر از معاونت فنی و آبخیزداری بابت برگزاری این 
بازدید گفت: هدف از این بازدید آموزش، ظرفیت سازی و توانمندسازی 
تسهیلگران طرح مدیریت جامع، ترسیب کربن و جوامع محلی می باشد.

وی در ادامه افزود: این سفر تجربه ی بسیار مناسبی برای تسهیلگران و 
جوامع محلی بود که با طرح های کارآفرینی بوم گردی و صنایع دستی 

استان هرمزگان آشنا شده و با آنان به تبادل تجربه پرداختند.
آورند کارشناس و تسهیلگر طرح مدیریت جامع، برنامه های این بازدید 
را این گونه بیان داشتند: برگزاری کارگاه های آموزشی گفتگو و تعامل با 
روستاهای هدف، مراحل کار و رمز موفقیت آنها در ارتباط با بومگردی و 
صنایع دستی، بازدید از مناطق دیدنی و الهام بخش جزیره از جمله جنگل 
های حرا، دره تندیس ها، دره ستاره ها، محل تخم گذاری الک پشتهای 
پوزه عقابی، فروشگاه های صنایع دستی و ... جهت فراگیری آموزه های 
غیرمستقیم، فراگیری درس اموخته هایی از گروه زنان در قالب تعاونی 
های بانوان صدف لب سیاه و مروارید پیلم که اقدامات ماندگار و مهمی 
برای حفاظت از زیستگاه صدف در خطر انقراض لب سیاه انجام داده 

بودند، از جمله برنامه های این سفر آموزشی است.

خبر

رئیس کمیسیون محیط زیست گفت: متاسفانه 
و  ندارد  زیست  محیط  به  اعتقادی  شهرداری 
زیست  محیط  حوزه  در  مشخصی  استراتژی 

وجود ندارد. 
به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
شورای اسالمی شهر کرج، حسین محمدی در 
جریان بازدید از نمایشگاه هفته پژوهش ضمن 
استقبال از طرح دانش آموزان و نخبگان مخترع 
فرهیختگان  این  جذب  و  شناسایی  خواستار 
جهت تعامل و همکاری با مدیریت شهری شد.

 وی اظهار داشت: تا کنون اقدام موثری در جهت 
حمایت از دانش آموخته گان محیط زیست از 
سوی شهرداری کرج صورت نگرفته است در 
و  زیست  محیط  دنبال حفظ  به  اگر  که  حالی 
منابع طبیعی هستیم باید از افرادی در این حوزه 
استفاده کنیم که  آموزش و تحصیالت الزم را 

دارا باشند.
شهر  شورای  زیست  محیط  کمیسیون  رئیس   

قربانی  کرج  زیست  محیط  کرد:  تاکید  کرج، 
عدم  با   . است  شده  شهرداری  غلط  تفکرات 

انجام صحیح وظیفه خود در قبال این پدیده مهم 
و حیاتی که با جان و سالمت شهر و شهروندان 
ارتباط مستقیم دارد آسیب های جبران ناپذیری 

به شهر وارد نموده است.
 رئیس کمیسیون محیط زیست ایمنی و سالمت 
شورای اسالمی شهر کرج در ادامه سخنان خود 
به بحث آلودگی هوا اشاره داشت و افزود: در 
سال گذشته شورای شهر کرج مصوبه ای 1۵ 
میلیارد ریادی جهت خرید و نصب کاتالیست 
بر روی تاکسی های سطح شهر داشته است که 
متاسفانه شهرداری کرج در این خصوص هیچ 
اقدامی انجام نداده و توجهی به آن نداشته است

 وی تاکید کرد: باید برای کاهش حتی یک مثقال 
آلودگی هوا تالش کرد . این مهم نیازمند آسیب 
شناسی از سوی کارشناسان است تا بتوان شهر را 

از وضعیت کنونی نجات داد.

 رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهرکرج خبر داد:

فقدان استراتژی مشخص در حوزه های محیط زیست در مدیریت شهری

آگهی مناقصه
واگذاری امور فضای سبز و تاسیسات وابسته

وابسته  تاسیسات  و  سبز  فضای  نگهداری  و  حفظ  دارد  نظر  در  ماهدشت  شهرداری 
شهرداری را به پیمانکاران واجد شرایط دارای : 

الف. اساسنامه و اسناد ثبت شرکت و گواهی آخرین آگهی های تغییرات در روزنامه 
رسمی.

ب. گواهی نامه صالحیت پیمانکاری معتبر در امور فضای سبز. 
ج. گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی. 

د. گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده. 
هـ. گواهی حداقل در مورد سوابق اجرایی فضای سبز. 

و. دارای دانش، تجربه، تجهیزات، نیروی متخصص الزم و توان مالی واگذار نماید.  
لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه و آگاهی از سایر شرایط از تاریخ نشر آگهی 
حداکثر تا پایان وقت اداری در روز سه شنبه مورخ 1397/10/18 با ارائه اصل و رونوشت اسناد فوق الذکر 
نسبت به دریافت اسناد مناقصه از واحد امور مالی اقدام و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

37309790- 026 تماس حاصل فرمایید. 
- پرداخت مطالبات پیمانکاری بصورت نقدی و از محل منابع داخلی شهرداری می باشد. 

- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 
- هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

شهرداری ماهدشت
آگهی اصالحیه 

اگهی حصروراثت که در تاریخ 97/9/2۸ چاپ گردید شماره 10 به نام مجید چاپ 
شده است که بصیر صحیح می باشد و آگهی برای شورای حل اختالف گلوگاه 

صحیح می باشد.
بهشهر

آگهی مفقودی
و   ۸070۸۸21 موتور  شماره  به   1۶00 آی  آردی  پژو  سواری  خودرو  سبز  برگ 
فاقد  مفقود و  ایران 72-۵9۸ق29  شماره شاسی 22۳2۸0077۳0 و شماره پالک 

اعتبار می باشد.
بهشهر

مفقودی
کارت  سبز(و  مالکیت)برگ  شناسنامه  که  میرساند  اطالع  به  بدینوسیله 
موتور  شماره  به   مدل1۳9۶   S  X۳۳:تیپ  MVM:خودروسواریسیستم

NATGBAYLXH101۸211 و شماره شاسی MVM۴۸۴FBDH017۵۴1
به نام سمانه عظیمی مفقودگردیدوازدرجه اعتبارساقط میباشد.

کرمانشاه

آگهی مفقودی
 12۴K01۸۳1۵۸ به شماره موتور PARSXU7 برگ سبز خودرو سواری پژو تیپ
و شماره شاسی NAAN21CA9DK1۶۵۵۸1 و شماره پالک ایران 72-122ق12 

مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

مفقودی
بدینوسیله به اطالع میرساندکه سند کمپانی خودروی سواری هاچ بک سیستم: چری 
 MVM۴۸۴FTAJ0۳20۸0موتور شماره  مدل1۳97به   TIGGO  ۵  FL تیپ: 
محمدی  فرزانه  نام  به   NATGBATL1J1027۵۶۸شاسی وشماره 

مفقودگردیدوازدرجه اعتبارساقط میباشد.
کرمانشاه

آگهی مفقودی
شماره  قرمزبه  کویر200CCمدل1۳9۴رنگ  سندموتورسیکلت 
تنه 0200N۳C۴0۴7۶۸شماره  موتور    پالک927۶9/۵۶۸شماره 
ملی   بشماره  فرزندعبداهلل  محمدی  میثم  بنام   N۳C   ***   200k9۴02۶2۴

۴۸100۶1۴01صادره ازباغملک مفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.
شهرستان باغملک

آگهی مفقودی
شناسنامه مالکیت)برگ سبز(خودروهاچ بک ام.وی.ام مدل1۳9۶به رنگ سفید-روغنی 
بشماره پالک ایران۳۴-9۶9و1۳به شماره موتورMVM۴77fjAH0۵97۵۵وشماره 
مفقودگردیده وازدرجه  دباغچی  شاسی NATfBAMD۳H10۴۸۴0۴بنام رسول 

اعتبارساقط است.
شهرستان دزفول

مفقودی
سبز( مالکیت)برگ  شناسنامه  می رساندکه  اطالع  به  وسیله  بدین 
بهشمارهموتور:  مدل:1۳97   New۳1۵H:تیپ  MVM:سیستم خودروسواری 
 NATFBAMD1J10۶۸27۳:شاسی شماره  و   MVM۴77FJAJ0۶91۵۳

بهنامخدیجه سورایمفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کرمانشاه

متن آگهی
فرزندابراهیم. علی هالالت  به  وضمائم  ودادخواست  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی 
خواهان آقای مجاهد سلیمانی دادخواستی به طرفیت خواندگان آقایان علی وراضی 
وحسن وخانم صدیقه همگی هالالت و سازمان منطقه آزاداروندوسازمان مسکن 
وشهرسازی به خواسته الزام به تنظیم سندرسمی مطرح که به این شعبه ارجاع وبه 
شماره پرونده کالسه97099۸۶1۴1۳00۸۵۳شعبه۳دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
خرمشهرثبت ووقت رسیدگی مورخ1۳97/11/۶ساعت9:00تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده7۳قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان آقایان علی وراضی وحسن وخانم صدیقه همگی هالالت ودرخواست 
گرددتاخوانده  می  کثیراالنتشارآگهی  ازجراید  دریکی  نوبت  یک  مراتب  خواهان 
ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
جهت  مقررفوق  ودروقت  رادریافت  وضمائم  دادخواست  ثانی  خود،نسخه  کامل 

رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.    شماره م.الف)9/1010(
شعبه3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر-عبدالمحمدفاطمی سوق

مفقودی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب محمد قلی پور پاشا فرزند کاظم به شماره شناسنامه 
2 صادره از بابل در مقطع کارشناسی رشته حسابداری صادره از واحد دانشگاهی 
علی آباد کتول با شماره  ۸210۴۶09  مفقود گردیده است و فاقد اعتبار میباشد. از 
یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول به 
نشانی : استان گلستان-شهرستان علی آباد-بلوار دانشگاه -دانشگاه آزاد علی آباد 

کتول ارسال نمائید.

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای ناصر محمدی دارای شناسنامه شماره ۶9۸ و شماره ملی ۳7۸0۳۵۸0۸۵ به 
حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از   9711۸۶/۸ کالسه  به  دادخواست  شرح 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صراحی حسین پناهی به شناسنامه 
خود  دائمی  اقامتگاه  در   2۵/7/1۳97 تاریخ  در   ۳۸۵9۴۶۳۸71 ملی  شماره  و   ۵۴
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر:
1. محمد صدیق محمدی ش ش ۸ ت ت 1۸/۳/1۳۴۳ و شماره ملی ۳7۸20۶۸۸1۵ 

پسر متوفی
2. مصطفی محمدی ش ش ۶۳0 ت ت 1۸/9/1۳۴7 و شماره ملی ۳7۸0۳۵7۳99 

پسر متوفی
۳. ایوب محمدی ش ش 1۴ ت ت ۴/1/1۳۴9 و شماره ملی ۳7۸207۶۵1۶ پسر 

متوفی
ناصر محمدی ش ش ۶9۸ ت ت 20/۶/1۳۵1 و شماره ملی ۳7۸0۳۵۸0۸۵   .۴

پسر متوفی
 ۳7۸0۳۵۵۵۳1 ملی  شماره  و   7/7/1۳۳۵ ت  ۴۴7 ت  محمدی ش ش  مریم   .۵

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 8419 - رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

اگهی مفقودی

برگ سبز خودروسواری پراید تیپ جی تی ایکس آی به شماره موتتور 2۵79207 
و شماره شاسی S1۴122۸7۵27191 و شماره پالک ایران ۵۵-9۶۴ق۴۵ مفقود و 

فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

دادنامه
اختالف شهرستان  دوم شورای حل  شعبه   97099۸۸7۵2200۴۵2 پرونده کالسه 

سنندج تصمیم نهایی شماره 970997۸7۵2200۸27 
خواهان: خانم زبیده نوری فرزند علی به نشانی استان کردستان- شهرستان سنندج 

– شهر سنندج – عباس آباد پایین – کوچه خرداد اصلی – پالک 9 
خوانده: آقای فواد حبیبی به نشانی استان کردستان – شهرستان سنندج- سنندج- 

چهار اکباتان به سمت کانی کوزله آرایشگاه سامان 
خواسته: مطالبه وجه بابت...

گردشکار: بتاریخ فوق العاده جلسه شعبه 2 شورای حل اختالف سنندج بتصدی 
بررسی  از  نظرات شورا پس  فوق  پرونده کالسه  است  تشکیل  ذیل  کننده  امضاء 
اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 

رای می نماید.
رای شورا- در خصوص دعوای خواهان زبیده نوری فرزند علی به طرفیت فواد 
حبیبی بخواسته مطالبه مبلغ ۵/000/000 به انضمام خسارت قانونی و تاخیر تادیه 
با توجه به اظهارات خواهان که وسایل آرایشگاه را به ارزش خواسته به خوانده 
برای  و  است  نموده  آن خودداری  ثمن  پرداخت  از  و خوانده  است  داده  تحویل 
نمود  اتیان سوگند تکمیلی  تقاضای  نمود و  تعرفه  را  اثبات دعوای خود شاهدی 
شورا با توجه به شهادت شاهد و اتیان سوگند تکمیلی بر اساس ماده 277 قانون 
آیین دادرسی مدنی مالحظه نمود که دعوای خواهان وارد و نشانه طلبکار بودن 
خواهان است به عالوه خوانده هیچ گونه دلیلی که موید برائت ذمه خود باشد ارائه 
ننموده و به محض عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزوم می گیرد و شهودی را در 
جلسه حاضر ننموده است لذا مستندا به ماده ۵19   12۵7  قانون آیین مدنی مواد 
و ۵22و19۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1۳79 حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ ۵/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1۵۸/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی همچنین دایره اجرای احکام حقوقی مکلف است خسارت تاخیر 
مرکزی  بانک  شاخص  نرخ  به  اجرای حکم  زمان  تا   97/۶/22 تاریخ  از  را  تادیه 
محاسبه از خوانده اخذ و به خواهان بپردازد این رای حضوری تلقی و ظرف مدت 

20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی سنندج می باشد.
قاضی شعبه 2 شورای حل اختالف سنندج

شهرداری ماهدشت

 نوبت اول

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان شهریار خبر داد:

جریمه های سنگین در انتظار نانوایی های 
متخلف

خبرنگار زمان، مریم علی اکبرزاده: رئیس 
شهرستان  تجارت  و  معدن  صنعت،  اداره 
شهریار از رصد دائمی نانوایی ها و اعمال 
های  نانوایی  برای  سنگین  های  جریمه 

متخلف خبر داد.
رضا مصلحی در هشتمین نشست از سلسله 
که  ملت  امید  دولت-  تدبیر  های  نشست 
و  شهریار  شهرستان  فرمانداری  همت  به 
تجارت  و  معدن  صنعت،  اداره  میزبانی  به 
به  پاسخ  در  شد  برگزار  شهریار  شهرستان 
نحوه  خصوص  در  زمان  خبرنگار  سوال 
کرد:  اشاره  خبازی  واحدهای  از  بازرسی 
توسط  دائمی  طور  به  خبازی  واحدهای 
و  معدن  صنعت،  اداره  بازرسان  اتحادیه، 
تجارت و بازرسان دستگاه های مختلف و 
نیز متولیان بهداشت شهرستان شهریار مورد 
رصد و سرکشی قرار گرفته و با متخلفین این 
حوزه چه در حوزه مسائل صنفی و چه در 
می  برخورد  شدیدا  بهداشتی  مسائل  حوزه 

شود.
ما  کشور  مردم  داشت:  اظهار  مسوول  این 
حداقل دو وعده در روز از این ماده غذایی 
استفاده می کنند؛ در شهرستان شهریار حدود 

لذا موضوعات و  نانوایی وجود دارد،   ۶00
مسائل مربوط به نان در کارگروه آرد و نان 
به صورت ویژه مورد بررسی قرار می گیرند 
و در صورت عدم رعایت نکات فنی، صنفی 
یا بهداشتی، پس از تشکیل پرونده، واحدهای 
متخلف در حوزه خبازی با محدودیت ها، 
جریمه ها یا حکم های سنگینی رو به رو 

خواهند شد.
رئیس اداره صنعت، معدن  تجارت در پاسخ 
به خبرنگار زمان در خصوص علت قیمت 
های متنوع نان در نقاط مختلف شهرستان 
کشوری  صورت  به  نان  نرخ  کرد:  تشریح 
افزایش  راستای  در  و  شود  می  تصویب 
نان دولت  کیفیت  افزایش  و  رقابتی  فضای 
بخشی از حوزه نان را در قالب خبازی های 
آزاد پز نیز ساماندهی کرده است. مصلحی 
بر  اتاق اصناف  نظارتی  در خصوص نقش 
راستای  در  شهرستان  صنفی  های  اتحادیه 
را  نظارت  و خدمات،  کاالها  قیمت  کنترل 
در  گفت:  و  دانست  بازرسی  مقدمه  پیش 
خود  نظارت  اول  رکن  صنفی  نظام  قانون 
اتحادیه بوده که کمیسیون های رسیدگی و 
بازرسی مستقل دارد. در این میان بازرسان 
و  تجارت  و  معدن  صنعت،  اصناف،  اتاق 
سایر دستگاه ها و ارگان های نظارتی همواره 
کاال و خدمات واحدهای صنفی مختلف را 
از لحاظ رعایت ضوابط و مقررات بررسی 
می کنند.  وی ادامه داد: مردم نیز می توانند 
با استفاده از سامانه 12۴ ما را در شناسایی 

واحدهای متخلف یاری دهند.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل تاکید کرد:

 ضرورت ترویج استفاده از فناوری نانو 
در رفع مشکالت صنایع

اردبیل- بهزاد عباسی: در راستای ترویج صنعتی و 
معرفی توانمندیهای داخلی، کاربردها، محصوالت 
و تجهیزات فناوری نانو به صنایع، نشست مدیر 
عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل و 
کارشناسان شرکت با هدف بحث و تبادل نظر 
پیرامون زمینه های مشترک همکاری، در محل 
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری در تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار روزنامه پیام زمان از استان 
معرفی  و  صنعتی  ترویج  راستای  در  اردبیل، 
محصوالت  کاربردها،  داخلی،  توانمندی های 
نشست  صنایع،  به  نانو  فناوری  تجهیزات  و 
دکتر علی نظری شیخ احمد مدیرعامل شرکت 
شهرک های صنعتی استان اردبیل با هدف بحث 
و تبادل نظر پیرامون زمینه های مشترک همکاری، 
و  علمی  معاونت  نانو  فناوری  توسعه  ستاد  در 
فناوری ریاست جمهوری برگزار شد. دکتر علی 
نظری شیخ احمد مدیر عامل شرکت شهرکهای 
صنعتی استان اردبیل در این نشست ضمن معرفی 
پتانسیل های موجود در شهرک های صنعتی استان 
اردبیل، خاطرنشان کرد: در حال حاضر 1۸ شهرک 
با  اردبیل  استان  سطح  در  دولتی  و  خصوصی 
ظرفیت اشتغال زایی بیش از ده هزار نفر در حوزه 
واحدهای متوسط و کوچک فعالیت دارند که زمینه 
مساعدی برای تولید محصوالت متنوع صنعتی در 

حوزه های گوناگون صنعتی مهیا کرده اند.
از  استفاده  فرهنگ سازی  و  ترویج  لزوم  بر  وی 
فناوری نانو در صنایع به منظور ارتقای محصول و 

رفع برخی مشکالت صنایع تأکید کرد.
استان  صنعتی  شهرکهای  شرکت  عامل  مدیر 

اردیبل، ورود فناوری های نوینی همچون نانو در 
صنایع را موجب رونق تولیدات بسترساز اشتغال 
دانست  تولیدی  واحدهای  برای  کسب وکار  و 
و بر لزوم ارائه محتوا و استمرار برپایی جلسات 
کاربردهای  معرفی  برای  صنعتی  سمینارهای  و 
در  حاضر  صنعتی  واحدهای  به  نانو  فناوری 
شهرک ها به منظور ثروت آفرینی و رشد اقتصادی 
واحدها تأکید کرد. در این نشست، مدیر کارگروه 
ترویج و فرهنگ سازی ستاد توسعه فناوری نانو 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم، 
حل  در  نانو  فناوری  باالی  ظرفیت  به  اشاره  با 
مشکالت صنایع، به ضرورت آگاهی دوسویه ستاد 
و صنایع از نیازها و راه حل های موجود در کشور 
پرداخت و سازوکارهای ستاد توسعه فناوری نانو 
معاونت علمی را برای توسعه صنعتی فناوری نانو 

در رویکرد سند ده ساله دوم تشریح کرد.
در پایان، حاضران از نمایشگاه دستاوردهای نانو 
در محل ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی 
در  کردند.  بازدید  جمهوری  ریاست  فناوری  و 
این نمایشگاه برخی از محصوالت و تجهیزات 
در حوزه های پزشکی، خودرو، رنگ، ساختمان، 
کامپوزیت و پلیمر و منسوجات که دارای گواهینامه 

نانومقیاس هستند، ارائه شده اند.

 برگه اجرایی 
مشخصات محکوم له  امید رضا حسن زاده فرزند حبیب اهلل به نشانی بابل کمربندی 
غربی نبش بهاران 2۵سوپر کیارش  جنب امالک آسوده مشخصات محکوم علیه 
قاسم صادقی مقدم فرزند حسینعلی به نشانی مجهول المکان  به موجب رای شماره 
علیه  محکوم  بابل  شهرستان  اختالف  حل  شورای  دهم  97/1/29شعبه  تاریخ   ۶۶
محکوم است به پرداخت مبلغ 17۸ میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز مبلغ دو 
میلیون و 290 هزار ریال بابت خسارت هزینه دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه 

از تاریخ سررسید تا زمان اجرای حکم
 قاضی شعبه دهم شورای حل اختالف شهرستان بابل
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رئیس انجمن ایرانی جرم شناسی:
جرم شناسی را باید بومی سازی کنیم

کمک  جرم  بومی سازی  گفت:  جرم شناسی  ایرانی  انجمن  رئیس 
می کند که دلیل وقوع جرم شناسایی شده و موردبررسی قرار گیرد.

به گزارش زمان، جعفر کوشا امروز در آیین افتتاح دفتر نمایندگی 
جرم شناسی استان البرز که در سالن اجتماعات میالد برگزار شد، 
انجمن هایی  فناوری  و  علوم  وزارت  کنون  تا   72 سال  از  گفت: 

تشکیل داده است در رشته های مختلف فعالیت می کند.
وی افزود: انجمن جرم شناسی یکی از انجمن هایی است که توسط 

وزارت علوم و فناوری به ثبت رسید و تشکیل شد.
این مسئول قضایی در ادامه بیان داشت: در دوره های اخیر مسؤولیتم، 
سعی داشته ام که در مباحث مختلف جرم شناسی را به صورت بومی 
سعی  داشت:  بیان  جرم شناسی  ایرانی  انجمن  کنم.رئیس  بررسی 
داشته ایم، جرم شناسی را در استان های مختلف با توجه به نوع جرم 
بومی کنیم؛ در استان کرمانشاه، مرکزی، قزوین و کرمان این اقدام 
به صورت امتحانی به انجام رسید.وی با اشاره به اینکه تمام ابعاد 
یک جرم موردبررسی قرار خواهد گرفت، اظهار داشت: باید اصل 
موضوع را موردتوجه قرار دهیم  تا بتوانیم به کاهش جرم برسیم.

به گفته وی نگاه حقوق کیفری تنها رسیدگی به جرم نیست بلکه 
الزم است با تفکر و بررسی اصل موضوع موردبررسی قرار گیرد 

تا مشکل مرتفع شود.

 ابتکار: اختالل ارتباطی در خانواده های ایرانی
 رو به افزایش است

معاون رئیس جمهور در امور زنان و بانوان با بیان اینکه اختالل 
ارتباطی به عنوان یکی از معضالت اصلی خانواده های ایرانی رو 
به افزایش است، گفت: در حالی که باید در یک خانواده ارتباطات 
قوی عاطفی و منطقی برقرار شود اما میزان گفتگوها در خانواده ها 

کاهش یافته است.
به گزارش پیام زمان؛ معصومه ابتکار در نشست با احزاب سیاسی 
که حول محور خانواده در اهواز برگزار شد، با اشاره به شرایط 
اجتماعی و اقتصادی کشور اظهار کرد: دولت دوازدهم با برنامه ها 
را  کار  اجتماعی  و  سیاسی  بحث های   ، سیاست های مشخص  و 
آغاز کرد اما متاسفانه رویکرد خصمانه آمریکا و خروج از برجام، 
شرایط سخت اقتصادی را به ما تحمیل کرد. از طرف دیگر با ایجاد 
جنگ روانی و اقتصادی، سعی کردند اقتصاد ما را به زمین بزنند 
افرادی  آحاد  و  جامعه  به  زیادی  آسیب های  مسائل،  این  قطعا  و 
تصریح  است.وی  داشته  پی  در  می کنند،  تالش  جامعه  برای  که 
کرد: دولت رسیدگی به مشکالت معیشتی و مرتبط با اشتغال و 
وضعیت اقتصادی را اولویت خود قرار داده است تا کمترین آسیب 
به مردم وارد شود.معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با 
بیان اینکه دولت هدفگذاری مهمی در بحث های اجتماعی دارد، 
گفت: توانبخشی خانواده به عنوان یک نهاد جامعه که رشد و نمو 
آحاد جامعه از این نهاد است، جزو برنامه های دولت است.ابتکار 
عنوان کرد: بسیاری از جوامع به این نتیجه رسیده اند که اگر انسجام 
خانواده حفظ شود، انسجام اجتماعی نیز حفظ خواهد شد. بنابراین 
رسیدگی به موضوع های مرتبط با خانواده تنها در دستور کار ایران 
نیست بلکه در بسیاری از نقاط دیگر نیز به آن توجه کرده اند.وی 
تصریح کرد: با توجه به تعالیم فرهنگی و دینی ما، خانواده و حفظ 
رابطه به عنوان یک اصل شناخته می شود اما اکنون با چالش های 
زیادی در این زمینه مواجه هستیم. امروز خانواده در ایران و دنیا با 
آسیب های زیادی مواجه است.معاون رئیس جمهور در امور زنان 
و خانواده گفت: طبعا مشکالت اقتصادی و شرایط خاص کشور 
را انکار نمی کنیم؛ نیاز به اشتغال و حل مشکالت اقتصادی خانواده 
یکی از مسائل اولویت دار خانواده ها است. ممکن است بسیاری 
از خانواده ها تحت تاثیر قوانینی باشند که وضعیت خاصی را بر 
خانواده تحمیل کنند. همچنین ممکن است تحت تاثیر فرهنگ یا 
خرده فرهنگ ها باشند.ابتکار با بیان اینکه ممکن است این آسیب ها 
خانواده ها را تحت تاثیر قرار دهد، تصریح کرد: استان های زیادی 

وجود دارند که با آسیب های زیادی مواجه هستند.

خبر

روشی برای تشخیص، پیگیری 
و پاسخ به درمان بیماران سرطانی 

بهشتی  پزشکی شهید  علوم  دانشگاه  دانشیار 
با اشاره به مزایا و کاربردهای روش تصویر 
روش  این  گفت:  ایمیجینگ  هیبرید  برداری 
درمان  به  پاسخ  و  پیگیری  تشخیص،  برای 

بیماران سرطانی حائز اهمیت است.
به گزارش پیام زمان ، مهرداد بخشایش کرم 
مسئول کمیته هیبرید ایمیجینگ سی و پنجمین 
روش  با  ارتباط  در  ایران  رادیولوژی  کنگره 
تصویر برداری هیبرید ایمیجینگ اظهار کرد: 
تلفیق دو روش  بر طرف  این روش مشتمل 
پزشکی  تصویربرداری  شامل  تصویربرداری، 
برداری رادیولوژی  با تصویر  هسته ای همراه 

)سی تی اسکن یا ام آر آی( است.
وی با اشاره به اینکه این روش پیشرفته ترین 
می رود  شمار  به  پزشکی  تشخیصی  روش 
سرطانی  بیماران  به  کمک  برای  راهکاری  و 
محسوب می شود، افزود: این روش همچنین 
قلبی  های  بیماری  در  برداری  تصویر  جهت 
عروقی و بیماری های اعصاب مرکزی نیز به 
درصد(   ۸۵( موارد  اکثر  در  البته  می رود  کار 
استفاده از این روش در تشخیص، پیگیری و 
پاسخ به درمان بیماران سرطانی به کار می رود.
داد:  ادامه  ایمیجینگ  هیبرید  کمیته  مسئول 
حدود پنج تا شش سال از شروع به کار گیری 
می گذرد  ایران  در  روش  این  از  استفاده  و 
هیبرید  روش  با  بهره برداری  مرکز  اولین  و 
ایمیجینگ در بیمارستان مسیح دانشوری زیر 
مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

بوده است.
 بخشایش کرم با بیان اینکه تاکنون حدود 1۳ 
هزار بیمار با استفاده از روش تصویربرداری 
هیبرید ایمیجینگ در این مرکز درمانی بهره مند 
شده اند، گفت: با استفاده از این روش بررسی 
می گیرد  انجام  دقیق  صورت  به  ضایعات 
پاسخ  بررسی،  سرطان،  به  مبتال  بیماران  و 
دو  تلفیق  با  بیماریشان  پیگیری  و  درمان  به 
روش تصویر برداری به طور همزمان صورت 
می گیرد و از اتالف وقت بیمار و رفت و امد 

آنها به بیمارستان می کاهد.
ایران  رادیولوژی  کنگره  پنجمین  و  سی 
نگاری  پرتو  علوم  کنگره  هفدهمین  و 
برابر  در  حفاظت  محورهای  با  ایران 
 ، مامایی  و  زنان  در  تصویربرداری   ، اشعه 
تصویربرداری   ، آنکولوژی  تصویربرداری 
تا   ۳ هیبرید   تصویربرداری  عصبی،  دستگاه 
۶ اردیبهشت 9۸ در مرکز همایش های بین 

المللی برج میالد برگزار می شود.

خبر
رییس سازمان امور اجتماعی کشور از انتشار اطلس اجتماعی تا 

پایان سال خبر داد .
تقی رستم وندی در حاشیه جلسه شورای اجتماعی کشور و در 
جمع خبرنگاران با بیان این که دستور شورای اجتماعی به بررسی 
سیاست های سالمت اجتماعی کشور اختصاص داشت، گفت:  سال 
گذشته در جلسه شورای اجتماعی که در حضور ریاست جمهوری 
برگزار شد، بعد از ارائه سند سالمت روان در کشور ، مصوب شد 
که  سندی هم  در رابطه با سیاست های سالمت اجتماعی تنظیم 
شود که اولین جلسه بررسی مقدمات این سیاست ها آغاز شد  و این 

روند ادامه  پیدا خواهد کرد.
وی ادامه  داد: نکته مهمی که مطرح است این است که در کشور ما 
متاسفانه طی چند سال اخیر بیشتر گفتمان آسیب های اجتماعی رواج 
پیدا کرده است و اولین ویژگی تدوین این سیاست ها این خواهد 
بود که ما باید بر گفتمان سالمت اجتماعی در کشور تاکید بیشتری 
کنیم و همواره  در قانونگذاری، نگارش و تدوین اسناد و سیاست ها، 
سالمت اجتماعی را مقدم کنیم، زیرا در صورت تحقق سیاست های 
سالمت اجتماعی، در حوزه پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی، 
امور  سازمان  رییس  گفته  داشت.به  خواهیم  بیشتری  توفیقات 
اجتماعی کشور، نتیجه  جلسه بر این شد که در جلسه آینده نتایج 
پیمایش اجتماعی کشور در صحن شورا مطرح شود و همچنین 
ارتباط دبیرخانه سالمت اجتماعی که در سازمان بهزیستی مستقر 
است، با اعضای شورا ادامه  یابد و در نهایت نظرات تکمیلی اخذ 
شده و با اجماع و توافق حداکثری، سیاست های سالمت در کشور 
تدوین شود.رستم وندی در پاسخ به این سوال که آیا در خصوص 
آسیب های اجتماعی نهادی برای ارائه دقیق آمارها وجود دارد یا 
خیر، گفت: آسیب های اجتماعی یک واژه کلی است که دارای 
مصادیق زیادی است. برای هر یک از آسیب های اجتماعی در کشور 
معموال یک دستگاه و یا نهادی متولی جمع آوری آمار، پایش و ارائه 
آن است. برای مثال در خصوص  ازدواج و طالق ، متولی ارائه آمار 
سازمان ثبت احوال در کشور است به عبارت دیگر وقتی طالق را به 
عنوان یک آسیب اجتماعی تلقی می کنیم، آمارها را از سازمان ثبت 

احوال می گیریم.

از جمله  قتل، سرقت،  مانند  مواردی  ادامه  تصریح کرد:  در  وی 
مواردی هستند که ناجا همواره دقیق ترین آمار را در اختیار دارد و 
در خصوص خودکشی نیز سازمان پزشکی قانونی مرجع آمار هستند. 
به  هر حال هر دستگاه و نهادی وظیفه حرفه ای و ماموریت ذاتی خود 

را در استخراج و پایش آمار انجام می دهد.
رییس سازمان امور اجتماعی کشور در بخش دیگری از صحبت های 
خود، خاطر نشان کرد: از سه سال پیش وزارت کشور مرکز رصد 
اجتماعی دارد که در این مرکز رصد آمارهای مرتبط با همه دستگاه ها 
در ذیل هر کدام از آسیب ها جمع آوری می شود که این کار  به طور 
ساالنه است. امسال هم در پایان سال یک اطلس اجتماعی و شاید 
بتوان گفت جامع ترین اطلس اجتماعی کشور تدوین خواهد شد. 
یعنی وضعیت آسیب های اجتماعی در این اطلس آمده است و 
نقشه ها، آمارها، جداول به طور کامل و برای اولین بار منتشر خواهد 
شد.وی اظهار کرد: این اطلس دارای سطوح دسترسی مختلفی است 

و در اختیار مدیران قرار می گیرد و بخشی از آن نیز انتشار عمومی 
خواهد یافت.رستم وندی همچنین در پاسخ به این سوال که نظر 
وزیر در خصوص انتخابات و سالمت اجتماعی چیست؟ اظهار کرد: 
بحث انتخابات ، بحث سیاسی است، اما جنبه اجتماعی نیز دارد. نظر 
آقای وزیر بر این بود که ما باید همه ابعاد سالمت اجتماعی را در 
نظر بگیریم که یک بعد آن هم می تواند مشارکت اجتماعی باشد که 

همه جنبه سیاسی دارد و هم اجتماعی.
یک  دارای  ما  کشور  کرد:  اضافه  صحبت هایش  پایان  در  وی 
دموکراسی پایدار طی چهار دهه گذشته بود و مردم همواره مشارکت 
داشتند و بیشتر مدنظر آقای وزیر بر این بود که هم ابعاد پیشگیرانه 
را ببینیم و هم ابعاد مداخله و اقدام جهت کاهش آسیب ها را در نظر 
بگیریم. یکی از متغیرها در این بحث نشاط اجتماعی و مشارکت 
سیاسی مردم در حوزه های اجتماعی بود که فکر می کنم محور 

اصلی صحبت ایشان هم همین موضوع است.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور با اشاره به افزوده شدن 
ساالنه 700 هزار نفر به آمار سالمندان کشور گفت: در ۳0 سال آینده 
از هر سه نفر در کشور یک نفر سالمند خواهد بود؛ بنابراین باید 

سرعت انجام برنامه ها در حوزه سالمندی را افزایش داد.
حسن سلمان نژاد افزود: جمعیت سالمندان در کشور در حال حاضر 
از هشت میلیون نفر فراتر رفته است و نرخ رشد سالیانه سالمندی در 
کشور ۳.۸ درصد است. همچنین پیش بینی می شود در کشورهای 
در حال توسعه طی سه دهه آینده ۸0 درصد جمعیت را سالمندان 
تشکیل دهند. وی خاطرنشان کرد: پیش از رسیدن به نیمه قرن آینده 
در حدود سال های 20۵0 شاهد خواهیم بود که ۳9 درصد جمعیت 
بسیاری از کشورها را سالمندان تشکیل می دهند؛ بنابراین نیاز است 
سالمندان در اجتماع ادغام شوند و بیشتر در جامعه حضور داشته 
ارائه  ایران برای  بنیاد فرزانگان در  باشند. سلمان نژاد اضافه کرد: 
خدمات به سالمندان طراحی شده است و هم اکنون بیش از 100 
شعبه از این بنیاد فرزانگان در کشور فعالیت دارند و طی دو سال 
اخیر تعداد آنها هشت برابر شده است. رئیس دبیرخانه شورای ملی 
سالمندان کشور اظهار داشت: بنیاد فرزانگان از تشکل های مردم نهاد 
)NGO( تشکیل شده که مجوز خود را از سازمان بهزیستی کشور 

می گیرند و ناظر مستقیم آن نیز شورای ملی سالمندان کشور است.
سلمان نژاد افزود: رویکرد فعالیت بنیاد فرزانگان در سال های اخیر 
تغییر کرده است و با هدف فعال کردن سالمندان در کشور برنامه های 
خود را تنظیم کرده اند و در حقیقت حلقه بین دولت و مردم هستند. 
سلمان نژاد خاطرنشان کرد: نیمی از جمعیت سالمند کشور را افراد 
۶0 تا 70 سال تشکیل می دهند که به مراقبت نیاز ندارند و می توان 

برای آنان سازوکار گردشگری داخلی راه اندازی کرد.

افزایش ساالنه 700 هزار نفر به 
آمار ساملندان کشور 

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از در دستورکار قرار 
گرفتن حذف طرح »زوج و فرد« در جلسه هفته آینده شورای ترافیک 
خبر داد. به گزارش پیام زمان ، محسن پورسید آقایی در حاشیه جلسه 
شورای شهر تهران با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به جزییات 
مصوبه شورا در مورد انتشار ۳000 میلیارد تومان اوراق مشارکت 
در حوزه حمل و نقل عمومی، گفت: پیشنهاد شهرداری این بود 
که 1000 میلیارد تومان از این اوراق برای توسعه اتوبوس و 2000 
میلیارد تومان نیز برای مترو در نظر گرفته شود، اما با توجه به اصرار 
شورا 2۵00 میلیارد تومان از این اوراق برای مترو و ۵00 میلیارد تومان 

نیز برای اتوبوس در نظر گرفته شد.
وی با بیان این که مجوز این اوراق برای سال 1۳97 است و باید 
رایزنی هایمان را برای انتخاب بانک عامل و ارائه ی تضامین از سوی 
شهرداری تهران انجام دهیم، ادامه داد: درست است که نتوانستیم 
از 1۳00 میلیارد تومان اوراق مشارکت سال قبل به دلیل مشکالتی 
استفاده کنیم، اما در هر صورت باید تالش کنیم و با ابالغیه وزارت 
کشور و تضامینی شهرداری به بانک ها بتوانیم از این ۳000 میلیارد 
تومان استفاده کنیم. معاون حمل و نقل شهرداری تهران با بیان این که 
این اوراق با تضمین ۵0 درصدی دولت در اصل و سود پول منتشر 
می شود، گفت: امیدواریم بتوانیم در بودجه سال 1۳97 از این ۳000 
میلیارد تومان نیز استفاده کنیم. پورسیدآقایی در مورد حذف طرح 
زوج و فرد با بیان این که پلیس گفته که هنوز این طرح به تصویب 
نرسیده و ما نیز نگفتیم که این طرح به تصویب رسیده است، اظهار 
کرد: هفته آینده پیشنهاد ما در مورد حذف طرح زوج و فرد در دستور 
کار شورای ترافیک تهران قرار خواهد گرفت و در آنجا به بیان نکته 

نظرات خود می پردازیم.

حذف طرح »زوج و فرد« در 
دستورجلسه شورای ترافیک

با اشاره به ماجرای خرید و فروش  آبان  رییس داروخانه 1۳ 
غیرقانونی سودجویان بازار دارو در نزدیکی برخی داروخانه های 
بزرگ، گفت: متاسفانه همچنان شاهد چنین صحنه هایی هستیم 
و هر زمان که بحث کمبود دارو یا اختالف قیمت ارز پیش آید، 
قاچاق دارو چه از داخل و چه از خارج صرفه پیدا می کند و چنین 

اتفاقاتی رخ می دهد.
، درباره وضعیت ذخایر دارویی در  دکتر محمدرضا روئینی  
داروخانه 1۳ آبان،  به ایسناگفت: ذخایر دارویی در داروخانه 1۳ 
آبان در گروه داروهای خاصی که در داروخانه های معمولی پیدا 
نمی شود، در حد قابل قبولی است. البته در برخی اقالم دارویی 

کمبود هم داریم که عمده آنها دچار کمبود کشوری هستند.
وی در ادامه صحبت هایش با اشاره به خرید و فروش موتورسیکلتی 
دارو از سوی برخی افراد سودجو در نزدکی داروخانه های بزرگ، 
گفت: متاسفانه همچنان شاهد چنین صحنه هایی هستیم. هر زمان 
که بحث کمبود دارو یا اختالف قیمت ارز پیش آید، قاچاق 
دارو هم چه از داخل و چه از خارج صرفه پیدا می کند و چنین 
اتفاقاتی رخ خواهد داد. از طرفی ِصرف توسل به زور برای از 
بین بردن این مسائل کارساز نیست و نمی توان در سراسر کشور 
از این طریق همه داروخانه ها را پوشش داد. روئینی با بیان اینکه 
باید فکری اساسی برای این موضوع کرد، گفت: به هر حال در 
داروخانه 1۳ آبان هم با چنین مسائلی مواجهیم. اگر چند دقیقه در 
کنار داروخانه 1۳ آبان بایستید، می بینید که افرادی هستند که البته 
گروهند و یا با موتورسیکلت و یا با شیوه های دیگر برای خرید 
و فروش دارو می آیند. حتی ما را هم می شناسند و وقتی ما را 

می بینند،   سریعا صحنه را ترک می کنند.

خرید و فروش غیرقانوین دارو اب 
موتورسیکلت!

انتشار »اطلس اجتماعی » کشور تا پایان سال

 تدوین سیاست های »سالمت اجتماعی«کشور
 

تاسیس شرکت 
با مسئولیت محدود داده کاوان دینا درتاریخ 1۳97/09/10 به شماره ثبت 
دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و  ثبت   1۴00797۵271 ملی  شناسه  به   1۴9۳۴
میگردد.  آگهی  عموم  اطالع  زیر جهت  شرح  به  آن  که خالصه  گردیده 
ارائه دستگاه های جانبی،  ، تولید و  ارائه رایانه   :تولید و  موضوع فعالیت 
پشتیبانی  و  ارائه  مشتری،  سفارش  نرم افزارهای  پشتیبانی  و  تولید 
بسته های نرم افزاری و سی دی اطالعاتی تولید داخل، خدمات شبکه های 
مراجع  از  الزم  مجوزهای  اخذ  از  پس  لزوم  درصورت  اطالع رسانی. 
 : اصلی  مرکز  نامحدود  مدت  به  ثبت  تاریخ  از   : فعالیت  مدت  ذیربط 
استان مرکزی ، شهرستان اراک ، بخش مرکزی ، شهر اراک، کوی مسکن 
همکف  طبقه   ،  ۸ پالک   ، بهار2]۳[  کوچه   ، دادور2و1]1.2[  کوچه   ،
مبلغ  از  کدپستی ۳۸1977۴۸1۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
منیر  خانم  شرکا  از  یک  هر  الشرکه  سهم  میزان  نقدی  ریال   2000000
مرتضایی کرهرودی به شماره ملی 0۵۳1۳۳۳7۳۶ دارنده 1000000 ریال 
دارنده   0۵۳۵07۳۳۶۴ ملی  شماره  به  خالقی  مریم  خانم  الشرکه  سهم 
1000000 ریال سهم الشرکه مدیر عامل خانم مینا خالقی به شماره ملی 
حق  دارندگان  نامحدود  مدت  به  مدیرعامل  سمت  به  0۵۳2۳۳۳۵۶1و 
امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری 
باامضاء مریم خالقی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار پیام زمان جهت درج آگهی 
منزله اخذ و  به  فعالیت مذکور  ثبت موضوع  تعیین گردید.  های شرکت 

صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اراک )325649(

آگهی مفقودی
ایران پالک  شماره  به  ایکس  ال  جی   ۴0۵ پژو  سواری  خودرو  سبز   برگ 
 00۸1001۳9۶ شاسی  شماره  و   22۵۶۸10۳۳۳1 موتور  شماره  و  72-۸1۵ق1۳ 

بهشهرمفقود و فاقد اعتبار می باشد.

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم فاطمه کاظمی دهشال باستناد دو برگ استشهادیه مصدق شده که امضاء شهود 
آن ذیل شماره رمز تصدیق ۴۳۳210 و شناسه یکتا 1۳97021۵۴۴1700011۸ مورخ 
97/0۵/2۸ دفترخانه ۴۵ اندیشه به تائید رسیده است مدعی فقدان سند مالکیت ششدانگ 
آپارتمان مسکونی واقع در سمت جنوب غربی طبقه سوم به مساحت۴۸/۶۳ متر مربع 
قطعه 9 تفکیکی که مقدار 2/02 دسیمتر مربع آن بالکن است بانضمام انباری واقع در 
سمت جنوب شرقی  طبقه همکف به مساحت 1/۵0 متر مربع قطعه نهم تفکیکی و 
ششدانگ پارکینگ واقع در سمت شرقی طبقه همکف به مساحت 10/۸0 متر مربع قطعه 
چهارم تفکیکی به شماره پالک 17۴۸9 فرعی از ۴۶ اصلی مفروز از ۵۸70 فرعی از 
اصلی مذکور ذیل ثبت 2۶۴۵۴1 صفحه 19۴ دفتر 19۵9 بنام فاطمه کاظمی دهشال ثبت 
و سند به شماره چاپی ۵20۶1۶- ج /9۳ صادر و تسلیم شده است و برابر سند رهنی 
۵۵۶7 مورخ 92/۴/2۳ دفترخانه ۴۵ شهریار در رهن بانک مسکن قرار گرفته است و 
بعلت اسباب کشی مفقود گردیده است لذا مراتب به استناد تبصره یک ماده 120 آئین 
نامه اصالحی قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به پالک فوق و یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ نشر این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا به ضمیمه سند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید دریافت نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی 

نسبت به صدور سند المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد./م.الف:2917
رییس ثبت اسناد و امالک شهریار، سید مرتضی موسوی

آگهی دادنامه
شهرستان  حقوقی  عمومی  کالسه97099۸۶1۴1۳00۶۵9شعبه۳دادگاه  پرونده 
سعیدحمیدی  شماره970997۶1۴1۳01۳۳۵.خواهان:آقای  نهایی  خرمشهرتصمیم 
خرمشهر-خرمشهر-خیابان  شهرستان  خوزستان-  استان  نشانی  فرزندعبداالمیربه 
مشتاقی  احمد  امپراطورواحد11.خواندگان:1-آقای  کوچه9ساختمان  ارش 
مجهول  نشانی  به  فردفرزنداحمدهمگی  امیدمشتاقی  فردفرزندعلی2-آقای 
دعوای  دادگاه:درخصوص  ملک.رای  سندرسمی  تنظیم  به  المکان.خواسته:الزام 
آقایان1-احمد2-امیدشهرت  طرفیت  فرزندعبداالمیربه  سعیدحمیدی  آقای 
پالک1/۵72ناحیه11  سندرسمی  تنظیم  به  الزام  خواسته  فردبه  هردومشتاقی 
بخش7خرمشهربااحتساب کلیه خسارات دادرسی مقوم به۳/100/000ریال باتوجه 
اعالم  بدین شرح  که خواهان  تقدیمی  ودادخواست  پرونده  ومحتویات  اوراق  به 
نموده است.مرحومه خانم مهرانگیزپاکار فرزندسلیمان بموجب مبایعه نامه پیوست 
1/۵72واقع  ثبتی  پالک  به  خانه  باب  یک  فروش  به  1۳۸7/11/1۵اقدام  درتاریخ 
نیزبموجب تصویرمصدق وکالتنامه  درناحیه11بخش7خرمشهرنموده وازاین حیث 
شماره۵۸مورخ1۳۸7/12/21وکالتی به بنده تفویض نموده الکن درحال حاضرکاشف 
غیرممکن  وی  سندبنام  وعمالانتقال  شده  فوت  خواندگان  مورث  آمده  عمل  به 
سندرسمی  تنظیم  به  خواندگان  الزام  تقاضای  دادخواست  لذاباتقدیم  است  شده 
رادرخواست نموده است.خواندگان علی رغم ابالغ ابالغ قانونی درجلسه دادرسی 
حاضرنشده والیحه ای ارسال ننموده اند.حسب استعالم به عمل آمده پالک موصوف 
نام مورث خواندگان خانم مهرانگیزپاکارفرزندسلیمان سابقه ثبت داشته است. به 
مذکورراازمورث خواندگان خریداری  پالک  ابرازی خواهان  اسنادوامالک  حسب 
وبه  وارداست  بااحرازعقدبیع  وصف  بدین  خواهان  دعوای  بنابراین  است.  کرده 
دادرسی مدنی مصوب1۳79ومواد10،1۸۳،21 آیین  استنادمواد19۸،۵1۵،۵19قانون 
9،220قانون مدنی حکم به محکومیت خواندگان به تنظیم سندرسمی انتقال پالک 
ثبتی ۵72فرعی ازیک اصلی بخش7ناحیه بخش11خرمشهربه عنوان اصل خواسته 
ومبلغ چهارصدونودهزارریال به عنوان هزینه دادرسی درحق خواهان صادرواعالم 
می شود.رای صادرشده غیابی وظرف بیست روزپس ازابالغ قابل واخواهی دراین 
دادگاه وسپس ظرف بیست روزقابل تجدیدنظردرمحاکم تجدیدنظراستان خوزستان 

است.   شماره م.الف)9/1007(
ضرغام خسروی-رئیس شعبه سوم حقوقی شهرستان خرمشهر

آگهی ابالغ
امیر خسروی هائری فرزند   وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به آقای سید 

سید جمال 
امیر  سید  آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  شاهوردی  علی  شکر  آقای  شاکی 
مطرح  رسمی  سند  تنظیم  به  الزام  به خواسته  سید جمال  فرزند  هائری  خسروی 
شعبه   97099۸۶۶107007۶۵ کالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که 
هفتم  دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 97/11/27 ساعت 10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
7۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
 منشی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری

 شهرستان خرم آباد – رضا نقی زاده 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به اهالی روستای ده محسن 

خواهان غالمرضا گوهری و غیره )امین کزازی (  دادخواستی به طرفیت خوانده 
اهالی روستای ده محسن به خواسته خلع ید مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 9۵099۸۶۶10۶001۳۶  شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی 
دادگستری شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 97/11/0۳ ساعت 11 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.

دادرس  شعبه ششم حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد-مهدی مرادی 

آگهی دادنامه
شهرستان  حقوقی  عمومی  کالسه97099۸۶110۶00۴۴۸شعبه۳دادگاه  پرونده 
جمشیدی  رحیم  شماره970997۶110۶01070.خواهان:آقای  نهایی  اهوازتصمیم 
اهواز-شهراهواز-زیتون  خوزستان-شهرستان  استان  نشانی  به  اهلل  نژادفرزندنبی 
کارمندی خیابان کمیل پاساژشهرداری.خواندگان:1-خانم شیداکاهکش فرزندحسن 
استان خوزستان-شهرستان مسجدسلیمان-مسجدسلیمان-خیابان حنیف  نشانی  به 
مجهول  نشانی  به  اهلل  فرزندنعمت  حسینی  اهلل  حجت  نژاد-ابزاربهروز2-آقای 
تعالی.دادگاه  منقول.بسمه  موردمعامله(مالی  )تحویل  مبیع  المکان.خواسته:تسلیم 
به  مبادرت  ذیل  شرح  به  و  رااعالم  دادرسی  ختم  پرونده  محتویات  بامالحظه 
عمومی  کالسه97099۸۶110۶00۴۴۸شعبه۳دادگاه  نماید:پرونده  می  صدوررای 
حقوقی شهرستان اهوازتصمیم نهایی شماره 970997۶110۶01070.خواهان:آقای 
اهواز- خوزستان-شهرستان  استان  نشانی  به  اهلل  نژادفرزندنبی  جمشیدی  رحیم 
پاساژشهرداری.خواندگان:1-خانم  کمیل  خیابان  کارمندی  شهراهواز-زیتون 
مسجدسلیمان- خوزستان-شهرستان  استان  نشانی  به  فرزندحسن  شیداکاهکش 
فرزند  حسینی  اهلل  حجت  نژاد-ابزاربهروز2-آقای  حنیف  مسجدسلیمان-خیابان 
موردمعامله( مبیع)تحویل  المکان.خواسته:تسلیم  مجهول  نشانی  به  اهلل  نعمت 
نژادفرزندنبی  جمشیدی  رحیم  آقای  دعوی  خصوص  دادگاه:در  منقول.رای  مالی 
به طرفیت1-آقای حجت اهلل حسینی فرزندنعمت اهلل و2-خانم شیداکاهکش  اهلل 
فرزندحسن به خواسته الزام خواندگان به تسلیم مبیع)یک دستگاه خودروی وانت 
پیکان1۶00مدل1۳۸۸باپالک2۴-292ص۳9بارنگ سفید(ومطالبه خسارات دادرسی.
واحرازوقوع  اختالف  حل  شورای  ومفادرای  قراردادمستنددادخواست  به  باتوجه 
بین خواهان وخوانده ردیف اول دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف  معامله 
اول،واردبوده ومستندابه بندهای1و۴ماده۳۶2قانون مدنی ومواد۵1۵و۵19و۵20قانون 
به  الزام خوانده  به  وانقالب درامورمدنی،حکم  دادگاه های عمومی  دادرسی  آیین 
تسلیم مبیع و۶۸۳۶000ریال بابت هزینه های دادرسی صادرمی گرددودرخصوص 
خوانده دیگرباتوجه به این که خواهان باوی رابطه مستقیم قراردادی ندارد،لذادعوی 
دادگاه  دادرسی  آیین  بند۴ماده۸۴قانون  ومستندابه  نداشته  توجهی  وی  به  کنونی 
درقسمت  رای  گردد.این  قراررددعواصادرمی  درامورمدنی  وانقالب  عمومی  های 
دراین  واخواهی  قابل  واقعی  ابالغ  روزازتاریخ  بیست  وظرف  غیابی  محکومیت 
تجدید  دردادگاه  تجدیدنظرخواهی  روزقابل  بیست  ظرف  ازآن  وپس  دادگاه 
نظراستان خوزستان می باشدودرقسمت قراررددعواظرف بیست روزازتاریخ ابالغ 

قابل تجدیدنظر خواهی دردادگاه تجدیدنظراستان خوزستان می باشد.
علی یزدان شناس-رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اهواز

آگهی احضار متهم 
فرزند  زینب کشوری  پرونده 97/۸770/۶91099/0۸  خانم  در  اینکه  به  توجه  با 
شمس اله به اتهام توهین از سوی شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 
خرم آباد تحت تعقیب کیفری میباشد و به علت معلوم نبودن آدرس محل اقامت 
ابالغ اوراق قضایی )احضاریه (به نامبرده ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای 
از  ماه  یک  مدت  ظرف  تا  میگردد  ابالغ  شده  ذکر  اتهام  به  د ک  آ  ق   17۴ ماده 
انتشار آگهی در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد به آدرس 
دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد واقع در گلدشت شرقی خیابان ایران زمین 
نرسیده به میدان آرش کمانگیر جهت پاسخگویی به اتهام اعالم شده حاضر گردد 
در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی تصمیمات قضایی 

مقتضی اعمال خواهد شد. 
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد –ایرج حسنوند

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای محمد کریم عزیزیان فرزند محمد سعید دارای شماره ملی ۳۸2079۳1۵1 به 
استناد استشهادیه پیوست پرونده و گواهی فوت شماره ۳۸029 مورخ 1۳9۳/0۸/1۳ 
و با ابراز مشخصات ورثه، درخواستی به شماره 970۳2۴ تقدیم این شورا نموده 
فرزند خدارحم  داشته که شادروان مرحوم محمد سعید عزیزیان  اظهار  و چنینی 
تاریخ  در   1۳10/12/01 متولد  مریوان  از  صادره   ۳۸207۸9۵9۶ ملی  شماره  به 

1۳9۳/0۸/1۳ در تگل فوت نموده ورثه حین الفوت وی عبارتند از:
1-خانم سلطان عزیزیان فرزند محمد سعید به ش ش 2 متولد 1۳۳۴/0۳/01 به 

ش.م ۳۸212۵729۶ صادره از مریوان)فرزند متوفی(
2-خانم نصرت عزیزیان فرزند محمد سعید به ش ش 72۴ متولد 1۳۳۸/01/01 به 

ش.م ۳۸2079۳1۴۳ صادره از مریوان)فرزند متوفی(
۳-آقای محمد کریم عزیزیان فرزند محمد سعید به ش ش 72۵ متولد 1۳۳9/0۳/01 

به ش.م ۳۸2079۳1۵1 صادره از مریوان)فرزند متوفی(
۴-آقای شریف عزیزیان فرزند محمد سعید به ش ش ۸۶۴ متولد 1۳۴۴/01/01 به 

ش.م ۳۸2079۴۵۴9 صادره از مریوان)فرزند متوفی((
۵-آقای عطاء عزیزیان فرزند محمد سعید به ش ش 11۴2 متولد 1۳۴9/0۵/01 به 

ش.م ۳۸20797۵21 صادره از سنندج)فرزند 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: 8420 شورای حل اختالف بخش کالترزان )شویشه(
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 ظرفیت تولید پلی اتیلن 
دو برابر شد

یک مقام مسئول با اشاره به ثبت رکورد جدید 
شدن  برابر  دو  از  مهاباد  پتروشیمی  در  تولید 
ظرفیت تولید این مجتمع پتروشیمی در مسیر 

خط لوله اتیلن غرب خبر داد.
صنفی  انجمن  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
کارفرمائی صنعت پتروشیمی، »مسعود جعفری« 
با بیان اینکه با تکیه بر دانش بومی وتخصص 
پتروشیمی  تولید  ظرفیت  جوان،  نیروهای 
گفت:  است،  یافته  افزایش  درصد   ۴۵ مهاباد 
تولید۳00  ساالنه  مهاباد  پتروشیمی  ظرفیت 
هزار تن اتیلن و ۳1 هزار تن بوتن یک بوده 
که معادل ۳۸ تن بر ساعت تولید اتیلن که با 
اعمال تغییرات و تکیه بر دانش بومی به ۴۸ 
تن بر ساعت رسید و در مجموع تولید اتیلن 
در این مجتمع پتروشیمیایی ۴۵ درصد افزایش 

یافته است.
مدیر تولید پتروشیمی مهاباد با اعالم اینکه از 
محصول  هزارتن  تاکنون200  امسال  ابتدای 
خارجی  بازارهای  روانه  مجتمع  این  تولیدی 
شده است، اظهار داشت: حدود 90 درصد از 
بازارهای خارجی  این مجتمع روانه  تولیدات 

می شود.
ابتدای  از  کرد:  خاطرنشان  مسئول،  مقام  این 
سال جاری تاکنون220 هزار تن محصول در 
این مجتمع پتروشیمیایی تولید شده که از این 
مجموع 200 هزار تن روانه بازارهای خارجی 
از جمله چین و کشورهای اروپایی شده است.

به گزارش انرژی نیوز، پتروشیمی مهاباد یکی 
از طرح های افتتاح شده در طول فعالیت دولت 
یازدهم در مسیر خط لوله اتیلن غرب بوده که 
در کنار طرح هایی همچون پلیمر کرمانشاه، پلی 
اتیلن ایالم، کردستان، لرستان، کاویان و مروارید 
اتیلن  لوله  خط  مسیر  طرح های  مهمترین  از 

غرب را تشکیل می دهد.
پتروشیمی مهاباد از ظرفیت تولید ساالنه ۳00 
هزار تن پلی اتیلن سبک خطی و سنگین و ۳0 
هزار تن بوتن یک برخوردار است، این طرح 
برای  اشتغال  زمینه  کامل  بهره برداری  از  پس 
یک هزار نفر به صورت مستقیم و چهار هزار 
نفر به صورت غیرمستقیم را فراهم کرده است.

خبر

چاه های غیرمجاز کشور به ۳۲0 هزار حلقه رسید

دبیر اجرایی طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی با تاکید بر 
این که از زمان شروع طرح تعادل بخشی در سال 1۳۸۴ تاکنون بیش 
از ۶۶ هزار حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده است، گفت: حدود ۶7 

درصد از چاه های یاد شده طی چهار سال اخیر پر شده است.
آب  سفره های  سطح  کاهش  روند  با  ایران  گذشته،  سالهای   طی 
زیرزمینی و تبعات آن مواجه است. طبق بررسی ها، در زمینه آب های 
زیرزمینی، به صورت جمعی رقمی در حدود 100 تا 120 میلیارد 
مترمکعب از ظرفیت مخازن دشت ها برداشته شده است، بنابراین 
برای تعادل بخشی باید فرصت مناسبی به آن داد تا به مرور زمان با 

تغذیه درست این رقم به سفره ها بازگردد.
براساس برنامه ریزی صورت گرفته باید در برنامه ششم توسعه 11 
میلیارد مترمکعب از برداشت سفره ها کاسته شده و به منابع آبخوان 
اضافه شود. براین اساس برنامه های متعددی در قالب اجرای طرح 
احیا و تعادل بخشی برای دستیابی به این مهم در دستور کار وزارت 
نیرو قرار گرفت. با توجه به وضعیت بحرانی منابع آبی، انتظار می رود 
دولت نگاه جدی تری به این موضوع داشته باشد تا در سریع ترین 

زمان ممکن وضعیت منابع آب های زیرزمینی سر و سامان یابد.
در این باره، عبداهلل فاضلی با اشاره به این که تعداد چاه های غیرمجاز 
کشور به حدود ۳20 هزار حلقه رسیده است، گفت: از زمان شروع 
اعتباری  ردیف  برنامه  این  که  سال 1۳۸۴  در  تعادل بخشی  طرح 
دریافت کرده است، تاکنون بیش از ۶۶ هزار حلقه چاه غیرمجاز 
مسدود شده است که از این تعداد حدود ۴۴ هزار حلقه طی چهار 
سال اخیر و با اجرای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی 

کشور پر شده است.  
وی، برنامه کوتاه مدت وزارت نیرو در این بخش را تعادل بخشی 
برنامه ششم توسعه،  پایان  تا  افزود:  آبخوان های کشور دانست و 
درصددیم افت موجود در آبخوان های کشور را تثبیت کنیم و در 
مرحله بعد ۶ میلیارد مترمکعب کسری مخزنی که سالیانه در اثر 
برداشت بیش از حد به آبخوان های کشور تحمیل شده را جبران 

کنیم.
دبیر اجرایی طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی با تاکید 
میلیارد  به 1۳0  آبخوان های کشور  فعلی  این که کسری مخزن  بر 
مترمکعب رسیده است، گفت: براین اساس باید در فرایند 1۵ سال 
بعد از برنامه ششم توسعه، بتوانیم این منابع را جبران کرده و احیای 

آبخوان ها را به دنبال داشته باشیم.
فاضلی با اشاره به اینکه استان های شمالی گیالن، مازندران و گلستان 
دارای بیش ترین چاه غیرمجاز در کشورند، ادامه داد: پس از این 
مناطق، آذربایجان غربی، فارس، اصفهان، خراسان رضوی و کرمان 

بیش ترین تعداد چاه غیرمجاز را به خود اختصاص داده اند.
دبیر اجرایی طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی برداشت 
ساالنه چاه های مجاز و غیرمجاز از آب های زیرزمینی را حدود ۴۶ 
میلیارد مترمکعب دانست و افزود: از این تعداد حدود ۴.۶ تا پنج 
میلیارد مترمکعب برداشت ها، مربوط به چاه های غیرمجاز و مابقی 

مربوط به چاه های مجاز است.
بر اساس اعالم پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو، وی تاکید کرد: 
بر اساس برنامه ششم توسعه باید کاهش 11 میلیارد مترمکعبی 
در  تعادل  به  تا  بگیرد  زیرزمینی صورت  از آب های  بهره برداری 
میلیارد  برداشت ۴.۶  از  ممانعت  که  کنیم  پیدا  بخش دست  این 
را  برنامه  این  از  درصد   ۴0 غیرمجاز حدود  چاه های  مترمکعبی 
به تعادل رسیدن آبخوان های کشور  محقق و نقش مهمی را در 

ایفا خواهد کرد.

کوتاه از انرژی

اصالحیه 
اگهی ابالغ وقت رسیدگی از شعبه اول  شورای. حل اختالف بابل که در تاریخ 
97.9.2۸ در این روزنامه چاپ شده شماره کالسه اش 1.۴۳۴.97 بوده که نوشته 

نشده بود که در این شماره اصالح میگردد

مفقودی
 برگ سبز سواری سایپا 1۳1 مدل 9۵ با شماره پالک ۸۳2م۴2 ایران ۸2 با شماره 
موتورm1۳ /۵۵9۸0۵۴ و شماره شاسی nas۴11100g۳۴79۶۵0بنام علی ملکشاه 

بابل مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 آقای جعفر صالح پور فرزند تقی به شرح درخواستی که به شماره 970۸۳0این شورا ثبت 
گردیده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که آقای تقی 
صالح پور فرزند محمد به شماره شناسنامه ۴7 صادره از نور در تاریخ 97/9/۵در اقامتگاه 
دائمی خود شهرستان نور فوت نموده ورثه حین الفوت وی  عبارتند از 1- سکینه صالح 

پور فرزند سبزعلی شماره شناسنامه 17 صادره از نور همسر متوفی 
2- رحیم صالح پور  فرزند تقی به شماره شناسنامه ۵1۳۶ صادره از نور فرزند متوفی 

۳- عظیم صالح پور فرزند تقی  شماره شناسنامه ۸۴۵ صادره از نور فرزند متوفی 
۴- جعفر صالح پور فرزند تقی به شماره شناسنامه 10۵9 صادره از نور فرزند متوفی

۵-  حشمت صالح پور  فرزند تقی به شماره شناسنامه 971 صادره از نو رفرزند متوفی
۶- محبوبه صالح پور  فرزند تقی به شماره شناسنامه 9صادره از نور فرزند متوفی
7- فهیمه صالح پور فرزند تقی به شماره شناسنامه 29 صادره از نور فرزند متوفی

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

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد م. الف 97/۵70
 قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان نور محمد علی گل برارزاده

رای شورا
 شماره  دادنامه :۴97مورخ 97/۸/7 شماره پرونده :۴۵2/97/ش۶

آقای  بطرفیت  آقابیک       فرزند  نقدی  خدیجه  خانم  دعوی  خصوص  در 
ابوطالب قانع فرزند غالمرضا     بخواسته مطالبه وجه یک  فقره چک بشماره : 
12-22727۴/9۶12بعهده  بانک ملت  شعبه ۵7۴71   جمعا بمبلغ 000/000/۴0ریال   
و خسارت تاخیر تادیه  با عنایت به مجموع محتویات پروند و استماع  اظهارات 
خواهان و ارایه  فتکوپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه 
میزان خواسته در عهده  به  استقرار دین  بر  ناحیه خواهان  که داللت  از  تقدیمی 
خوانده داشته  و بقای اصول  مستندات  مذکور  در ید مدعی  داللت بر  استقرار  
دین  و اشتغال ذمه خوانده  و استحقاق خواهان  در مطالبه وجه آن را دارد و اینکه 
خواند ه علی  رغم ابالغ قانونی  اخطاریه  در جلسه شورا حاضر نشده  ونیز الیحه 
ای  از وی واصل نشده است. لذا شورا دعوی خواهان را ثابت تشخیص  و مستندا 
به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک  و قانون استفساریه  تبصره الحاقی  
به ماده اخیر الذکر و مواد   ۵19و 19۸ قانون آیین دادرسی مدنی  و مواد ۳1۳و 
۳10 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده  بمبلغ 000/000/۴0 ریال  بابت 
اصل خواسته  وهزینه دادرسی بمبلغ 000/۶00 ریال  ،  و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه و خسارت تاخیر تادیه  ازتاریخ  ۳0/۴/97  تازمان پرداخت   قابل محاسبه  
در واحد  اجرای احکام  بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران   
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید  .رای صادره غیابی وظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و پس از انقضاء مدت واخواهی  
ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی شهرستان تنکابن می باشد.

قاضی  شعبه   ششم  شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

رای شورا
 شماره  دادنامه :۵7۴مورخ 97/9/20 شماره پرونده :97/۵29/ش۶

مریم فکوری    با وکالت خانم  پور  میرزا  اله  در خصوص دعوی خواهان:  صحبت 
بطرفیت خوانده:  هوشنگ مرادی پور فرزند یحیی  ، بخواسته مطالبه وجه به مبلغ 
۶0/000/000ریال   بابت دو فقره چک  نزد بانک ملی شعبه سلیمان آباد بشماره های 
12/9۵2۳/۶۳۳۸۴۳ _12/9۵2۳/۶۳۳۸۴۵    و مطالبه خسارت تاخیر تادیه،   نظر به اینکه   
خوانده با توجه به ابالغ آگهی  اخطار یه در روزنامه   در جلسه دادرسی حضور نیافته 
و نسبت به اصالت سند ایراد  و تکذیبی بعمل نیاورد ه ، بنابر این اشتغال ذمه وی محرز 
است .   و شورا دعوای خواهان را ثابت تشخیص  و مستندا  به مواد 19۸ و۵19 قانون 
آیین دادرسی و مواد ۳10و  ۳1۳  قانون تجارت و تبصره مواد 2 و 12 قانون اصالحی از 
موادی از قانون چک و ماده واحده قانون استفساریه  تبصره الحاقی  به ماده 2 قانون اخیر 
الذکر ، خوانده   را بپرداخت  مبلغ ۶0/000/000ریال  بابت اصل خواسته  و   و مبلغ 
910/000ریال بابت   هزینه دادرسی   و خسارت تاخیر تادیه  از  تاریخ سر رسید چک    
تا زمان  اجرای کامل  حکم   که محاسبه آن با اجرای احکام طبق قانون استفساریه 
مذکور می باشد ، در حق خواهان  محکوم می نماید  می نماید  .رای صادره غیابی 
وظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس با انقضای 
این مدت ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در  داد گاههای عمومی تنکابن می باشد.

قاضی  شعبه  ششم  شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 آقای صادق یزدانی فرزند محمد آقا به شرح درخواستی که به شماره 970۸۳2این شورا 
ثبت گردیده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشت شادروان 
محمد آقا یزدانی فرزند ولی به شماره شناسنامه  ۴12 صادره از نور در تاریخ 9۳/1/1۶در 
اقامتگاه دائمی خود شهرستان نور فوت نموده ورثه  حین الفوت ان مرحوم عبارتند از 

1- پروانه حقجو فرزند جعفر به شماره شناسنامه ۳0۸ صادره از نور همسر متوفی
2- مهین یزدانی فرزند محمد آقا به شماره شناسنامه 110۴ صادره از نور فرزند متوفی 
۳-فاطمه یزدانی فرزند محمد آقا به شماره شناسنامه ۳۵۵0 صادره از نور فرزند متوفی 

۴-هادی یزدانی فرزند محمد آقا شماره شناسنامه 110۳ صادره از نور فرزند متوفی 
۵-مهدی یزدانی فرزند محمد آقا به شماره شناسنامه ۳۴۳۶ صادره از نور فرزند متوفی 
۶-محمود یزدانی فرزند محمد آقا به شماره شناسنامه ۳۴۳7 صادره از نور فرزند متوفی 
7-جهانگیر یزدانی فرزند محمد آقا به شماره شناسنامه ۴0۴۵ صادره از نور فرزند متوفی 

۸-شهرام یزدانی فرزند محمد آقا به شماره شناسنامه 1۸ صادره از نور فرزند متوفی
9-  صادق یزدانی فرزند محمد آقا به شماره شناسنامه ۵۸ صادره از نور پسر متوفی

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

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد م. الف 97/۵۶9
 قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان نور محمد علی گل برارزاده

رای شورا
 شماره  دادنامه :۵71مورخ 97/9/20 شماره پرونده :۵۳7/97/ش۶

در خصوص دعوی خواهان: رسول اکبر ثانی     بطرفیت خوانده:  محمد اسمعیل 
شعشعانی   ، بخواسته مطالبه وجه به مبلغ 190/000/000ریال   بابت دو فقره چک  
نزد بانک توسعه تعاون بشماره های 190۴2۴و 190۴2۶     و مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه،   نظر به اینکه   خوانده با توجه به ابالغ آگهی  اخطار یه در روزنامه   در 
جلسه دادرسی حضور نیافته و نسبت به اصالت سند ایراد  و تکذیبی بعمل نیاورد ه 
، بنابر این اشتغال ذمه وی محرز است .   و شورا دعوای خواهان را ثابت تشخیص  
و مستندا  به مواد 19۸ و ۵22 قانون آیین دادرسی و مواد ۳10و  ۳1۳  قانون تجارت 
و تبصره مواد 2 و 12 قانون اصالحی از موادی از قانون چک و ماده واحده قانون 
استفساریه  تبصره الحاقی  به ماده 2 قانون اخیر الذکر ، خوانده   را بپرداخت  مبلغ 
190/0000/000ریال  بابت اصل خواسته  و   و مبلغ ۳/۵۳0/000ریال بابت   هزینه 
دادرسی   و خسارت تاخیر تادیه  از  صدور چک 9۶/۵/1۸    تا زمان  اجرای کامل  
حکم   که محاسبه آن با اجرای احکام طبق قانون استفساریه مذکور می باشد ، در 
حق خواهان  محکوم می نماید  می نماید  .رای صادره غیابی وظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس با انقضای این مدت ظرف 

بیست روز قابل تجدید نظر در  داد گاههای عمومی تنکابن می باشد.
قاضی  شعبه  ششم  شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

آگهی ابالغ
 ماده 1۸ آئین نامه اجرای اسناد رسمی 

تولد:  تاریخ  نام پدر: شاهپور    بیله ورق  آقای محمد رضا هاشمی  به  بدینوسیله 
1۴71   به نشانی:  اسالمشهر سعیدیه نیستان ۳ ق 9 واحد 1 ابالغ می شود که 
بانک ملی شعبه به استناد قرارداد بانکی شماره ۵۳1۵9   مورخ 1۳۸۳/0۸/2۶ جهت 
وصول مبلغ 1۶/190/000 ریال بابت اصل و مبلغ ۶/2۵0/000 ریال بابت سود و 
مبلغ ۳2/702/۶00 ریال خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1۳۸9/09/0۳ و  از تاریخ 
مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و 
پرونده اجرائی به کالسه ۸9002۸۶  در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 
1۳۸9/10/21  مامور پست، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا 
بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 1۸ آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده 
روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی 

خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. م/الف 21۵۳
رئیس ثبت اسناد و امالک اسالمشهر  سید محسن سادات حسینی

 موضوع ابالغ
 وقت دادرسی  نظر به اینکه خواهان آقای کاظم درویشی گنجی فرزند حسنجان 
دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت حسین شاهکالیی  فرزند علی در این 
شعبه تسلیم نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به کالسه1۴/۸۳۵/97 ثبت و برای 
مورخه 97/11/1۳ساعت 10 صبح تعیین وقت گردیده است لذا به لحاظ مجهول 
دادرسی  آیین  قانون   7۳ ماده  استناد  به  خواهان  تقاضای  و  خوانده  بودن  المکان  
مدنی مراتب یک نوبت در یکی ازروزنامه های کثیراالنتشار درج و به خوانده ابالغ 
می گردد که در وقت رسیدگی در شعبه 1۴ حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه 1۴ مراجعه نماید در غیر اینصورت مفاد 

دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی بعمل خواهد آمد
 مدیر دفتر شعبه 14 شورای حل اختالف دادگستری بابل

 آگهی  مزایده مال غیر منقول نوبت اول 
اجرای احکام مدنی بابل در نظر دارد جهت وصول محکوم به و هزینه های اجرایی 
نسبت به فروش مشاعی ۶2/7۸سهم مشاع از ۳۴0 سهم 77/۶2 سهم از ۳۴0سهم 
 1۸ از  فرعی   ۳1۴ ثبتی  پالک  با  امیرکال  در  واقع  طبرستان  هتل  اعیان  و  عرصه 
به  طبقه   ۵ کل  مساحت  و  مربع  متر  با عرصه ۳۴0  بابلسر  ثبت   12 بخش  اصلی 
هاشمی  هادی  سید  و  سیدی  محمد  سید  آقایان  به  متعلق  مترمربع   1۸2۶ میزان 
در مورخه 97/10/1۵ساعت 10 از طریق مزایده در دفتر اجرای مدنی بابل بابت 
محکومیت نامبردگان در حق بانک تجارت اقدام نماید کارشناس با لحاظ مراتب 
مزایده  مورد  سهام  ارزش  و  برآورد  ریال  به۳۴/۵11/000/000  را  آن  کل  ارزش 
را 127۴۳۶9۴2۵0ریال برآورد نموده است مزایده از قیمت پایه کارشناسی شده 
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می شود و برنده مزایده باید 10 درصد 
مبلغ خرید را فی المجلس  و مابقی را ظرف یک ماه پرداخت نماید و در صورت 
انصراف عدم پرداخت مابقی مبلغ 10 درصد پرداختی در حق دولت ضبط خواهد 

ضمنا هرگونه هزینه بعدی بر عهده خریدار میباشد 
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری بابل عابدی

آگهي  اخطار اجرائیه 
*شماره پرونده:91/1۸0/ش1   *97/9/20

مجید۳-مرتضی۴-حبیب   -2 ریحانی)1-حسن  آقای  ورثه   -1 به     بدینوسیله   
۵-منصور۶- ام لیال7-ام البنین ۸-سهیال9-حوا خاتون 10 حسین 11-شاهرخ  (

ایرانلو   -11 فرد  10- طالی  رودسری  ریحانی   -9 ریحانی   1تا۸  خانوادگی  نام 
قوچان )شاهرخ(  به آدرس :    1تا 9 تنکابن -میرزای شیرازی -روبروی مدرسه 
شهید کاظمی پ ۴7 منزل شخصی 10-تهران خ شریعتی- کاله دوز -چهار راه 
قناد ک سنجابی کوچه میر فرش  چی  پ 12 زنگ اول 11- مجهوالمکان     ابالغ  
میگردد. بموجب  رای شماره 27۴مورخ  9۴/11/۳  حوزه قضایی  شورای حل 
دادگاه عمومی  اول  ورای شماره...تاریخ... شعبه   ( نشتارود  مجتمع شهر  اختالف 
شهر نشتارود ( که قطعیت یا فته   محکوم علیهم   محکوم  اند  به:    حکم به الزام 
باقیمانده سندموضوع پالک 1 فرعی از ۶  انتقال 1۳0۵ متر مربع از  خواندگان به 
اصلی اعیانی و ۶ اصلی عرصه بخش ۳ ثبت تنکابن تنکابن و مبلغ سی و پنج هزار 
ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل درحق محکوم له: ضیاء اله  قادری فرزند 
علی محمد شغل کارگر با وکالت عبدالباقی مشایخی   به نشانی :  تنکابن- سه راه 
خرم آباد - طبقه فوقانی پاساژبزرگ -واحد ۳ ، صادر و اعالم میگردد. به استناد ماده 
تایید ۸7/۵/1۶شورای نگهبان   قانون شورای حل اختالف مصوب ۸7/۴/1۸و   ۳۳
محکوم علیهم  مکلف  است  پس از ابالغ این اخطار اجرائی  ظرف مهلت   ده 
روز مفاد آن را  به موقع اجرا بگذارند و ترتیبی برای پرداخت محکوم به  و یا انجام 
تعهد  و مفاد رای بدهند   ،در غیر این صورت  پرونده جهت اقدام قانونی برای 

اجرای احکام دادگاه محل تحویل خواهد شد.
ابوالقاسم قاسم زاده  قاضی شعبه اول شورای حل اختالف  نشتا

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
آقای مزدک قاسم نژاد جامعی فرزند محمدتقی به شرح  درخواستی که به شماره 
انحصار وراثت  ثبت گردیده و درخواست صدور گواهی  1۵/11۶۴/97این شورا 
شماره  به  محمدرضا  فرزند  جامعی  نژاد  قاسم  تقی  محمد  داشت  اعالم  و  نموده 
شناسنامه 9۸0 صادره از بابل در تاریخ97/9/12 در اقامتگاه دائمی خود شهرستان 
قائمشهر فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از 1- مزدک قاسم نژاد جامعی 

فرزند محمد تقی به شماره شناسنامه 1۴۸۶ فرزند متوفی
2- مژده قاسم نژاد جامعی فرزند محمد تقی به شماره شناسنامه 12۴۶ فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

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

 دادنامه
صادق  محمد  ۵0۵-97/۴/۳0خواهان  دادنامه  شماره  پرونده1۳/1۳۶/97  کالسه   
پور  بهرام  محمد  و  علیزاده  کاظم  آقایان  وکالت  با  اسماعیل  فرزند  زاده   عیسی 
1-هوشنگ  خواندگان  افالک  ساختمان   ۴ بهاران  غربی  کمربندی  بابل  آدرس  به 
نیاحر ۶ساختمان گل ۸۶  بابل کمربندی غربی شهرک شهاب  به آدرس  برزوئی  
طبقه دوم 2-جواد غالمی خنکدار به آدرس قائمشهر خیابان جویبار جنب منبع آب 
منزل استیجاری خواسته مطالبه خسارت رای قاضی شورا در خصوص دادخواست 
علیزاده  کاظم  آقایان  وکالت  با  اسماعیل  فرزند  زاده  عیسی   صادق  محمد  آقای 
به  دار  خانه  برزوئی جواد غالمی  هوشنگ  آقایان  طرفیت  به  پور  بهرام  محمد  و 
خواسته مطالبه مبلغ ۴۸ میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
به مجموع  با توجه  اجرای حکم  تاریخ 9۵/۸/۸لغایت  از  تادیه  تاخیر  و خسارت 
محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان مستند دعوی خواهان سند عادی قرار داده 
که به امضاء خواندگان رسیده و خواندگان ضمن  اقدام به بدهکاری خود دلیلی بر 
پرداخت دین خود ارائه ننموده اند و لذا با عنایت به قاعده استصحاب قاضی شورا 
خواسته خواهان را ثابت و وارد دانسته مستندا به مواد 19۸ و ۵1۵ و ۵19 و ۵22 
از  قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان متضامنًا به پرداخت مبلغ ۴۸ میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ ۶90 هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه از زمان تقدیم دادخواست مورخه97/2/۴ تا زمان اجرای کامل حکم در حق 
خواهان محکوم می نماید رای صادره حضوری است و ظرف مدت 20 روز پس از 

ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی می باشند
 قاضی شعبه 13 شورای حل اختالف شهرستان بابل خیری زاده سماکوش 

دادنامه
عباس  امیر  آقای  دادنامه 110۸-97/9/۳خواهان  ۸/۸7۴/97شماره  پرونده   کالسه 
بیابانی مقدم بابلی  فرزند منوچهر با وکالت هدی نادعلی پور منفرد به آدرس بابل 

حد فاصل پاسداران 1۸ و 20 خیابان طالقانی ساختمان فالحیان واحد یک 
خوانده سمیه عباس نژاد فرزند ابراهیم به آدرس بابل مجهول المکان خواسته مطالبه وجه 
رأی قاضی شورا در خصوص دعوی آقای امیر عباس بیابانی مقدم بابلی فرزند منوچهر 
با وکالت هدی نادعلی پور منفرد به طرفیت خانم سمیه عباس نژاد فرزند ابراهیم به 
خواسته مطالبه وجه به مبلغ پنجاه و چهار میلیون ریال با توجه به اینکه مستندا دعوی 
خواهان عبارت است از مصدق تصویر یک برگ قرارداد اجاره به شرط تملیک مورخ 
9۵/2/11 بوده و خوانده با وصف  ابالغ قانونی و انتظار کافی حضور نیافته و الیحه 
ای نیز ارسال نکرده و دفاعی به عمل نیاورده است در نتیجه مستند دعوی مصون از 
هرگونه تعرض و تکذیب واقع شده است و وجود مستند دعوا در ید خواهان  داللت  
بر مدیونیت خوانده و استقرار دین بر ذمه وی است و دلیل در باب ابراءیا اسقاط یا 
ادای دین ارائه نشده است و لذا دعوا محمول بر صحت تشخیص و مستنداً به مواد 
19۸ و ۵19 و ۵22 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1۳79 حکم محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ ۵۴ میلیون ریال اصل خواسته و 7۵0 هزار ریال هزینه دادرسی 
و احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 97/7/1لغایت یوم الوصول  
که بر اساس نرخ شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی محاسبه خواهد شد و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره 
غیابی ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی نزد این مرجع و پس از آن ظرف همان 

مدت قابل تجدید نظر خواهی نزد محاکم حقوقی شهرستان بابل است 
 قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف بابل مصطفی ابرازه 

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های 
نفتی  فرآوده های  ارزی  آورده  گفت:  نفتی 
برای کشور در سال گذشته ۶.۵ میلیارد دالر 

بود.
اطالع  پایگاه  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اتحادیه  رئیس  نایب  خبر،  شبکه  رسانی 
و  گاز  نفت،  فراورده های  صادرکنندگان 
پتروشیمی گفت: براساس آمار های موجود 
و  میلیارد  سه  امسال  نخست  نیمه  در 
نفتی  فرآورده های  انواع  دالر  میلیون   1۵0
صادرشده که این رقم در مدت مشابه سال 

قبل دو نیم میلیارد دالر بوده است.
صادرات  اینکه  بیان  با  باقریان  احسان 

محصوالت  اضافه  با  نفتی  فراورده های 
پتروشیمی درنیمه نخست امسال یک میلیارد 
بوده  قبل  سال  مشابه  مدت  از  بیشتر  دالر 
گفت: در نیمه نخست امسال اعضاء اتحادیه 
فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی بیش از 
11 میلیارد دالر صادرات داشته اند که این 
میلیارد  سال 9۶؛ 10  مشابه  مدت  در  رقم 
دالر بوده است.باقریان افزود: باتوجه به روند 
روبه رشد صادرات فراورده های نفتی درنیمه 
نخست امسال وبا وجود اینکه تحریم های 
صادرات  در  مشکالتی  آمریکا،  یکجانبه 
پیش  اما  آورده،  بوجود  محصوالت  برخی 
نفتی  فراورده های  صادرات  می شود  بینی 

امسال بیشتر از سال قبل باشد.
از  دولت  پشتیبانی  و  حمایت  وی 
صادرکنندگان را در رسیدن به این هدف مهم 
ارزیابی کرد و افزود: اگر پشتیبانی های الزم 
از صادرکنندگان صورت گیرد امسال شاهد 
افزایش صادرات فراورده های نفتی علی رغم 

تحریم ها خواهیم بود.
صادرکنندگان  اتحادیه  رئیس  نائب 
یکی  پتروشیمی  و  گاز  نفت،  فراورده های 
از عمده مشکالت پیش روی صادرکنندگان 
افزود:  و  کرد  عنوان  ثابت  رویه ای  نبود  را 
بخشنامه های متعدد در زمینه بازگشت ارز 
با  را  اتحادیه  اعضاء  صادرات،  از  حاصل 

بانک  باید  که  است  کرده  مواجه  مشکل 
را  مشخصی  راهکار  زمینه  این  در  مرکزی 

پیش گیرد.
وی یکی از راهکار ها را یکپارچه سازی بازار 
ارز عنوان کرد و افزود: دولت باید تمهیداتی 
اولیه  مواد  که  صادرکنندگانی  تا  بیاندیشد 
دریافت  تومانی  ارز ۴200  نرخ  با  را  خود 
کرده اند، ارز خود را با همین نرخ بفروشند، 
دریافت  نیمایی  ارز  که  صادرکنندگانی 
کرده اند، ارز خود را دربازار نیما عرضه کنند 
و اگر صادرکننده ای خوراک خود را با ارز 
نرخ بازار آزاد تهیه کرده مجاز باشد، ارز خود 

را به نرخ بازار آزاد بفروشد.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی خبرداد:

ارزآوری 6.5 میلیارد دالری 
صادرات فرآورده های نفتی 

مدیرعامل بورس انرژی گفت: برخی کشورها 
از طریق سفارتخانه ها دنبال کسب اطالعات 
درباره خرید نفت از بورس بوده اند، شماری از 
شرکت های خارجی نیز به طور مستقیم برای 
رایزنی در این باره مراجعه و حتی کد معامالتی 
نیز اخذ کرده اند.به گزارش زمان به نقل از ایرنا، 
سیدعلی حسینی با بیان اینکه زمان مرحله جدید 
عرضه نفت خام در بورس هنوز مشخص نشده 
است، افزود: شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
)با حضور سران سه قوه( با تداوم عرضه نفت 
در بورس موافقت کرده است و بر این اساس 
مرحله جدید عرضه پس از آماده سازی توسط 
شد.مدیرعامل  خواهد  انجام  نفت  وزارت 
بورس انرژی درباره تسویه 100 درصد ریالی 
پول خرید نفت، اضافه کرد: درخواست های 
همه  تسویه  برای  مشتریان  توسط  متعددی 
پول خرید به صورت ریالی ارایه شده است.

نیز  بورس  نفت در  درباره حجم عرضه  وی 
بیان داشت: در هفته های اخیر پیشنهادات و 
درخواست های فراوانی برای خرید نفت ارایه 
شده که نشان می دهد جذابیت عرضه نفت 
باالست بنابراین محدودیتی برای میزان عرضه 
توسط شرکت ملی نفت وجود ندارد.حسینی به 
استقبال خارجی ها از خرید نفت اشاره کرد و 
تصریح کرد: اکنون از نظر شمار مشتریان خرید 
نفت، مشکل و محدودیتی وجود ندارد و تنها 
مساله ای که باید مورد توجه قرار گیرد موضوع 
بی ثباتی بازارهای جهانی نفت و روند نزولی آن 
است.مدیرعامل بورس انرژی ادامه داد: امیدوارم 
شرکت ملی نفت بر اساس مصوبه شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی هر چه سریعتر نسبت به 
ارایه برنامه خود برای عرضه مجدد نفت در 
بورس اقدام کند. به گزارش ایرنا، در مرحله 
یک  امسال(،  آبان   ۶( نفت  فروش  نخست 

میلیون بشکه نفت خام عرضه شد اما هشت 
محموله ۳۵ هزار بشکه ای )معادل 2۸0 هزار 
بشکه( به نرخ بشکه ای 7۴ دالر و ۸۵ سنت 

به فروش رسید.
در دومین مرحله فروش نفت خام در بورس 
انرژی )20 آبان( نیز 700 هزار بشکه نفت خام 
به نرخ بشکه ای ۶۴ دالر و 97 سنت داد و ستد 
شد.تاکنون، شیوه فروش نفت در بورس انرژی 
20 درصد ریالی و ۸0 درصد ارزی بوده، اما با 
توجه به درخواست ها و پیشنهادات مطرح شده 
قرار است از این پس به صورت 100 درصد 

ریالی انجام شود. 
طرح عرضه نفت خام در بورس در سال های 
گذشته بارها مطرح شد اما ناکام ماند تا سرانجام 
در تیرماه امسال با حمایت دولت و تاکید معاون 
اول رییس جمهوری این طرح کلید خورد و در 

آبان امسال، اجرایی شد.

سفیر هند در تهران اعالم کرد واردات نفت هند از ایران قطع 
نشده و ادامه پیدا خواهد کرد. بر اساس این گزارش، سورابح 
کومار، سفیر هند در ایران درباره جدیدترین قراردادهای نفتی 
میان دو کشور و ایجاد کانالی برای مبادالت مالی، اظهار کرد: 
مکانیزم روپیه برای این منظور مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 
وی خاطرنشان کرد خرید نفت هند از ایران متوقف نشده و 
این کشور به طور میانگین 1.2۵ میلیون تن در ماه نفت از ایران 
خریداری می کند و مطمئنا این روند ادامه پیدا خواهد کرد. بر 
اساس گزارش پایگاه خبری بیگ نیوز نت ورک، سورابح گفت: 
ما با بانک UCO برای این منظور همکاری می کنیم و مکانیزم 
پرداخت به روپیه تا دو هفته دیگر ایجاد خواهد شد. آمریکا تحت 
معافیت هایی که ماه میالدی گذشته صادر کرد به هند اجازه داده 
است به مدت 1۸0 روز حداکثر ۳00 هزار بشکه در روز نفت 
ایران را وارد کند. ادامه خرید نفت از ایران برای هند که حدود 
۸0 درصد از نفت مورد نیازش را وارد می کند ضروری به شمار 
می رود و تهران در گذشته شرایط اعتبار بهتری نسبت به سایر 
تولیدکنندگان خاورمیانه عرضه کرده و قبول کرده است به جای 

دالر آمریکا، پول نفت را به روپیه هند دریافت کند.

 هند به خرید نفت از ایران
 ادامه می دهد

مدیرعامل بورس انرژی:

خارجی ها خواستار خرید نفت ایران از بورس شدند
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مخارج ساالنه خانواده ها چقدر زیاد شد؟

متوسط هزینه ساالنه خانوار شهری در سال 9۶ در مقایسه با سال 
9۵ بیش از آن 1۵.7 درصد افزایش یافته است.

به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، بر اساس اطالعات مرکز 
آمار در سال 1۳9۶، متوسط هزینه ساالنه یک خانوار شهری برابر 
۳29۵2۵ هزار  ریال بوده که از این مقدار 2۳.۳ درصد مربوط به 
هزینه های خوراکی و دخانی و 7۶.7 درصد مربوط به هزینه های 
غیر خوراکی است.متوسط هزینه ساالنه خانوار شهری در مقایسه 
است. یافته  افزایش  درصد   1۵.7  ،1۳9۵ سال  در  مشابه  رقم  با 
هزینه های خوراکی و دخانی خانوار در سال 1۳9۶ نسبت به سال 
1۳9۵ معادل 1۵.2 درصد و هزینه های غیر خوراکی معادل 1۵.9 
درصد افزایش یافته است.در سال 1۳9۶ متوسط هزینه خوراکی 
و دخانی یک خانوار شهری، برابر 7۶7۵0 هزار ریال بوده است 
که در مقایسه با سال 1۳9۵ به میزان 1۵.2 درصد افزایش نشان 

می دهد.
بر اساس نتایج این بررسی، در بین هزینه های خوراکی و دخانی 
بیشترین سهم با 22.1 درصد، مربوط به هزینه »آرد، رشته، نان، 
غالت و فرآورده های آن« بوده و هزینه های مربوط به »گوشت« 
و  »شیر  درصد،   1۶.9 با  سبزی ها«  و  »میوه ها  درصد،   20.۴ با 
»نوشابه ها،  و  درصد   10.7 با  پرندگان«  تخم  و  آن  فرآورده های 
غذاهای آماده و دخانی ها« با ۸.7 درصد در مراتب بعدی اهمیت 
قرار داشته است. در سال 1۳9۶ هزینه های خوراکی و دخانی یک 
خانوار شهری اعم از »خشکبار و حبوب« 2۳.9 درصد، »نوشابه ها، 
غذاهای آماده و دخانی ها« 22 درصد، »ادویه ها، چاشنی ها و سایر 
ترکیب های خوراکی« 1۸.9 درصد، »قند، شکر، شیرینی ها، چای، 
قهوه و کاکائو« 1۸.2 درصد، »آرد، رشته، نان، غالت و فرآورده های 
آن« 1۶.1 درصد، »میوه و سبزی ها« 1۴.۴ درصد، »گوشت« 11.۵ 
درصد، »شیر و فرآورده های آن و تخم پرندگان« 10.9 درصد و 
»روغن ها و چربی ها« 7.7 درصد نسبت به رقم هزینه مشابه سال قبل 
افزایش داشته است. در سال 1۳9۶، متوسط هزینه های غیرخوراکی 
در  که  است  بوده  ریال  هزار  برابر 2۵277۵  خانوار شهری  یک 
مقایسه با سال قبل، افزایشی برابر با 1۵.9 درصد نشان می دهد. 
هزینه »مسکن« با سهمی معادل ۴۳ درصد از کل هزینه های غیر 
خوراکی، بیشترین سهم را دارا بوده است. هزینه های »حمل و نقل 
و ارتباطات« با 1۶.2 درصد، »بهداشت و درمان« با 1۳.۸ درصد« 
کاالها و خدمات متفرقه« با 12.۸ درصد و »پوشاک و کفش« و 
»لوازم، اثاث و خدمات خانوار« با ۵.2 درصد در مراتب بعدی قرار 
دارند. در سال 1۳9۶ هزینه های غیرخوراکی یک خانوار شهری 
و  »حمل  درصد،   2۴.۵ خانوار«  خدمات  و  اثاث  »لوازم،  از  اعم 
نقل و ارتباطات« 21.2 درصد، »تفریحات، سرگرمی ها و خدمات 
فرهنگی« 20.7 درصد، »بهداشت و درمان« 17.۴ درصد، »کاالها 
متفرقه« 1۶.۶ درصد« پوشاک و کفش« 1۶.2 درصد  و خدمات 

و »مسکن« 11.9 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

شرایط پرداخت سود بانکی تغییر کرد

 با تصمیم اعضای شورای پول و اعتبار پرداخت سود روزشمار به 
حساب های سپرده گذاران متوقف و مبنا از این پس به ماه شمار 

تبدیل خواهد .
بانک  بخشنامه جدید  اساس  بر  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
این  از  شد،  ابالغ  کشور  بانکی  شبکه  به  شنبه  روز  که  مرکزی 
پس بانک ها حق ندارند به سپرده های کوتاه مدت سود روزشمار 
پرداخت کرده و باید ضوابط جدید را برای پرداخت سود به این 
سپرده ها رعایت کنند. بر اساس مصوبه تازه شورای پول و اعتبار، 
از این پس معیار پرداخت سود سپرده های سرمایه گذاری عادی از 
»روزشمار« به »ماه شمار« تغییر می کند. همچنین در این مصوبه 
سپرده های  برای  علی الحساب  سود  نرخ  حداکثر  که  شده  تاکید 
کوتاه مدت عادی 10 درصد ساالنه است. بر اساس بخشنامه بانک 
مرکزی، سود سپرده های کوتاه مدت تنها در صورتی باید به حساب 
سپرده گذار واریز شود که برداشتی از این حساب در طول ماه انجام 
نشده باشد. تا پیش از این مصوبه، بانک ها حتی در صورت واریز 
و برداشت به حساب های کوتاه مدت، سود روزشمار را در پایان 
بخشنامه  در  می کردند.اما  واریز  سپرده گذاران  به حساب  ماه  هر 
جدید تاکید شده که »حداقل مبلغ مانده حساب در یک ماه« برای  

محاسبه سود آن ماه در نظر گرفته شود.

ورود ۲/1 میلیون تن دانه روغنی به کشور

 گمرک ایران از واردات دو میلیون و 1۳۳ هزار تن دانه  روغنی در سال 
جاری خبر داد و اعالم کرد که واردات کنجاله سویا هم به یک میلیون و 

۶1 هزار تن رسیده است.
دانه های  ایران،  اعالم گمرک  اساس  بر  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
روغنی که از جمله کاالهای اساسی هستند به میزان دو میلیون و 1۳۳ 
میلیون دالر در سال جاری وارد  میلیارد و ۴1  به ارزش یک  هزار تن 
کشور شده اند که افزایش چهار درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل 
دارد.واردات کنجاله سویا هم در این مدت افزایش ۵1 درصدی نسبت 
به مدت مشابه سال قبل داشته است؛ به طوری که یک میلیون و ۶1 هزار 
تن از این محصول به ارزش ۴9۶ میلیون دالر وارد کشور شده است.بر 
اساس این گزارش، 90 درصد کاالهایی که وارد گمرک می شوند در کمتر 
از سه روز ترخیص می شوند و در این بین ترخیص کاالهای اساسی در 
اولویت قرار دارد و گمرکات مهم کشور برای ترخیص کاالهای اساسی 
به طور شبانه روزی فعالیت می کنند تا وقفه ای در واردات این کاالها ایجاد 
نشود. همچنین روند ترخیص این کاالها به صورت لحظه ای به کمک 

سامانه جامع گمرکی در مرکز پایش دفتر واردات گمرک رصد می شود.

کاهش ۳8 درصدی واردات موز به کشور

 نوسانات نرخ دالر و افزایش قیمت جهانی، موجب شد طی هشت ماه 
سال جاری واردات موز نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳۸.۸ درصد 

کاهش یابد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، بررسی تازه ترین آمار گمرک از تجارت 
خارجی ایران نشان می دهد در هشت ماه سال جاری، 2۸9 هزار و 921 
تن موز سبز تازه یا خشک کرده به ایران وارد شده که ارزش آن، رقمی 
در حدود 2۵7 میلیون و ۵۶0 هزار دالر است.واردات موز به ایران 1.۳۵ 
درصد از وزن کل و 0.۸7 درصد از ارزش کل واردات به ایران در این 
مدت را شامل می شود.در مدت مشابه سال گذشته ۴۶۸ هزار و 1۸۶ تن 
موز به ارزش ۳۶0 میلیون و ۵99 هزار دالر وارد شده بود که 1.90 درصد 
از وزن و 1.0۵ درصد از ارزش کل واردات ایران در آن مدت را به خود 
اختصاص داده بود.به این ترتیب، آمار نشان می دهد که واردات موز در 
هشت ماهه  سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از لحاظ وزنی 
۳۸.0۸ درصد و از لحاظ ارزش 2۸.۵7 درصد کاهش یافته است که البته 
علت این موضوع، افزایش قیمت جهانی این محصول و البته نوسانات 
نرخ دالر در کشور بوده است. نرخ موز در میدان مرکزی میوه و تره بار 
به حدود 9۵00 تومان رسیده است؛ ضمن اینکه به گفته واردکنندگان، 
باقی  هزارتومان  در حدود 9  موز  قیمت  دالر  نرخ  افزایش  به  توجه  با 

خواهد ماند. 

نگاه روز

رقم سرگیجه آور قاچاق پوشاک
 به کشور

 سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
گفت: با توجه به میزان مصرف و تولید پوشاک برآورد 
می شود حجم پوشاک قاچاق و نساجی به 2.۴ میلیارد 

دالر در سال برسد.
به گزارش زمان به نقل ازفارس، حمید رضا دهقانی نیا 
در پاسخ به این پرسش که چرا حجم قاچاق کاال کم یا 
برچیده نمی شود و مهمترین کاالی قاچاق خارج شده 
از کشور چیست، گفت: مهمترین اقالم قاچاق خروجی 
حامل های انرژی و سوخت است.وی با بیان اینکه حجم 
کل قاچاق وارداتی به کشور  ساالنه 12.۵ میلیارد دالر 
است، در پاسخ به این پرسش که چرا این رقم برچیده 
نمی شود، گفت: برای برچیده شدن قاچاق برنامه منظم 
و سنجیده با همکاری همه دستگاه های مسئول الزم 
است که بدون جوزدگی باید در مبارزه با کاالی قاچاق 
و حمایت از تولید داخل انجام شود، سوخت و پوشاک 
از اقالم مهم قاچاق است.در مورد میزان قاچاق پوشاک 
گفت: حجم کل پوشاک مصرفی در کشور ساالنه ۸ 
میلیارد دالر است که میزان تولید داخل ۵.۶ میلیارد 
دالر برآورد می شود و حدود 2.۴ میلیارد دالر برآورد 
حجم پوشاک و نساجی است که به صورت قاچاقی 
وارد کشور می شود.به گفته  سخنگوی ستاد مرکزی 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز، از دیگر اقدامات در مقابله 
با قاچاق این است که در قالب کارهای اقتصادی باید 
انجام شود و نمی توان همه قاچاق را به یک روش 
مدیریت و مقابله کرد، بلکه هر موضوع قاچاق باید به 
صورت اقتضایی در ستاد مبارزه با کاالی قاچاق و ارز 
و با همکاری دستگاه های مربوطه به صورت تخصصی 
بررسی و سنجیده شود و هماهنگی بین دستگاه های 
مربوطه و اقدام مقتضی انجام شود.به گفته دهقانی نیا، 
برای مقابله با قاچاق پوشاک باید برندهای محرز قاچاق 
از سطح شهر جمع آوری شود که طبق برنامه این ستاد از 
اول دی ماه تابلوهای برند خارجی قاچاق از سطح تهران 
جمع آوری می شود.دهقانی نیا در مورد قاچاق کاال از 
مناطق آزاد تجاری، گفت: در مناطق آزاد بستگی به نوع 
سیاست گذاری و استفاده تجاری تفاوت می کند و به 
همین دلیل برخورد با قاچاق از مناطق آزاد با همکاری 
دبیرخانه شورای آزاد و با توجه به برنامه ریزی منظمی 
باید پیگیری شود.وی افزود: در برخی مناطق آزاد به 
اقتضای شرایط باید اقدامات متناسب با آن برای مبارزه 
با قاچاق کاال صورت گیرد.به گفته  سخنگوی ستاد 
مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، در برخی مناطق 
آزاد تجاری، فاصله فیزیکی و مشخصی بین سرزمین 
اصلی و منطقه آزاد وجود ندارد، مانند مناطق آزاد در 
شمال کشور شامل منطقه آزاد ارس و انزلی که به ویژه 
در منطقه آزاد انزلی هیچ گونه مرز مشخصی بین منطقه 
آزاد و سرزمین اصلی وجود ندارد و به سختی می توان 
تشخیص داد که شهروندی که یک کاال از منطقه آزاد 
خریداری کرده است و وارد منطقه اصلی می شود، آیا 
برای مصرف شخصی و یا تجارت و قاچاق است و 
همچنین کاالهای خریداری شده، چگونه باید به عنوان 
این  بنابر  شود،  داده  تشخیص  مسافر  همراه  کاالی 
طرح های مقابله با قاچاق کاال از مناطق آزاد با توجه به 
اقتضای هر منطقه با هم فرق دارد.دهقانی نیا تأکید کرد: 
اولین موضوع در مناطق آزاد تجاری سیاست گذاری 
باید هدف قاچاق در  و استنادات تجاری است اوالً 
مناطق آزاد مشخص شود، ثانیًا  مهمترین کاالی قاچاق 
شامل سوخت به میزان 11.۵ میلیون لیتر در روز و 
می گیرد. دالر صورت  میلیارد  میزان 2.۴  به  پوشاک 

وی در مورد ارزش سوخت قاچاق شده از کشور که 
به صورت قاچاق خارج می شود، گفت: اگر طبق نرخ 
فوب خلیج فارس هر لیتر سوخت را ۵0 سنت در نظر 
بگیریم، هر روز ۵.۵ تا ۶ میلیون دالر حامل های انرژی 
از کشور به خارج قاچاق می شود.دهقانی نیا سومین 
کاالی مهم قاچاقی را لوازم خانگی حجیم مانند یخچال 

فریزر، تلویزیون و لوازم خانگی دانست.

پرداخت بودجه سالمت از صندوق 
توسعه ملی

نخستین بخش ریالی از مبلغ ۵00 میلیون یورو دریافتی 
از صندوق توسعه ملی برای پرداخت بدهی های نظام 

سالمت، امروز واریز می شود.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل 
معاون  نمکی  بودجه کشور، سعید  و  برنامه  سازمان 
امورعلمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه 
کشور درباره مبلغ ۵00 میلیون یورو که با موافقت رهبر 
معظم انقالب از صندوق توسعه ملی برای پرداخت 
دهی دارو، تجهیزات پزشکی و سایر بدهی های نظام 
سالمت در نظر گرفته شده است، افزود: روز گذشته 
اولین تخصیص به مبلغ 2 هزار و ۶۴0 میلیارد تومان 
برای سازمان بیمه سالمت در نظر گرفته شد و این مبلغ 
از امروز در حساب این سازمان است.وی درباره رشد 
بودجه حوزه سالمت برای سال 9۸ اظهارکرد: بودجه 
حوزه سالمت برای سال 9۸ حدود ۳۶ هزار و ۵00 
بودجه سال 97 حوزه سالمت  تومان است.  میلیارد 
نیزحدود ۳1 هزار و 200 میلیارد تومان بود.وی درباره 
بودجه سازمان بیمه سالمت برای سال 9۸ نیز تصریح 
کرد: بودجه سازمان بیمه سالمت نسبت به سال قبل 
حداقل 12 درصد رشد داشته است.نمکی درخصوص 
بودجه های عمرانی نظام سالمت گفت: تالش شده که 
بودجه های عمرانی حوزه سالمت معادل سال 97 حفظ 
شود. البته قصد داریم در حوزه عمرانی نظام سالمت 
با مشارکت بخش خصوصی و واگذاری پروژه هایی 
که قابلیت واگذاری دارد به بخش خصوصی، در روند 
اتمام پروژه ها تسریع ایجاد شود.وی گفت: تغییراتی که 
قرار بود در بودجه سال 9۸ انجام شود، چندان شامل 
حوزه سالمت نشد. زیرا حوزه سالمت روند کامال 
مشخص و قابل پیش بینی دارد و مسائلی مانند افزایش 
حقوق برای پرسنل و ... و البته برنامه های طرح تحول 
سالمت پیش بینی شده است.  همچنین رشد معقول 
بودجه برای برنامه های طرح تحول سالمت نیز در نظر 

گرفته شده است.

خبر

جدید  قیمت  اینکه  بیان  با  صنعت  وزیر 
اعالم  آینده  هفته  تا  پرفروش  خودروهای 
کاهش  اصلی  هدف  گفت:  شد،  خواهد 
قیمت خودرو در بازار است؛ اما شرط آن 

افزایش تولید و عرضه است.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، رضا 
خبری  ویژه  گفتگوی  برنامه  در  رحمانی 
شبکه دو سیما گفت: خودروسازان موظفند 
خودروهایی که با قیمت قطعی فروخته اند 
با همان قیمت واگذار کنند.وی با اشاره به 
حاشیه  اساس  بر  خودرو  فروش  مصوبه 
مصوبه  این  از  اصلی  هدف  گفت:  بازار 
پایین آوردن قیمت خودرو در بازار است؛ 
افزایش  خودرو  فروش  اینگونه  البتهشرط 
تولید و عرضه آنهاست. وزیر صنعت گفت: 
مجوز  تنها  کشور،  اصلی  خودروساز  دو 
پیش فروش ۳0 درصد از ظرفیت تولیدشان 
دو  که  باید گفت  اما  اند؛  کرده  دریافت  را 
علت اصلی بدقولی خودروسازان در عمل 

از  قطعات  ورود  مشکالت  تعهداتشان،  به 
با  بود. وی  تولید خودرو  کاهش  و  خارج 
اشاره به بازار 70 هزار میلیارد تومانی خودرو 
در کشور گفت: ۵00 هزار نفر در 2 هزار 
واحد صنعتی قطعه ساز در 1۵ استان کشور 
در این صنعت مشغول به کار هستند؛ این در 
حالی است که چند ماه پیش تولید خودرو 
یافته بود و در  در کشور به شدت کاهش 
روند  اکنون  اما  بودیم؛  خطرناکی  وضعیت 
و شاهد  یافته  کاهش  تولید خودرو  نزولی 
به  اشاره  با  تولید هستیم. رحمانی  افزایش 
وجود 1۳ هزار خودروی وارداتی در گمرک 
با  گرفته  های صورت  هماهنگی  با  گفت: 
زودی  به  خودروها  این  قضایی  دستگاه 
ترخیص می شود و به دست خریداران و 
تأثیر  پس  رسید؛  خواهد  کنندگان  مصرف 
نشان  را  آینده خودش  در  ارز  نرخ  کاهش 
برای  دلیلی  هیچ  گفت:  وی  داد.  خواهد 
نرخ  با  که  اساسی  کاالهای  قیمت  افزایش 

۴ هزار و 200 تومانی دالر به کشور وارد 
کاالهای  تأمین  در  ندارد؛  می شوند وجود 
اساسی مشکلی نداریم اما مشکل اساسی در 
شبکه توزیع است که این کاالها به دست 
مردم نمی رسد و رضایتمندی عمومی در 
این زمینه وجود ندارد. رحمانی با بیان اینکه 
در فرآیند توزیع کاالهای اساسی بازنگری 
کرده ایم؛ به تشدید کنترل ها و نظارت ها در 
بازار اشاره کرد و افزود: در هشت ماهه اول 
امسال بیش از 2 میلیون بازرسی در سراسر 
کشور صورت گرفته است.وی با بیان اینکه 
ای  یارانه  اساسی  اقالم  توزیع  جدید  نظام 
شد،به  خواهد  اجرایی  و  اعالم  زودی  به 
داشت  اشاره  مرغ  بازار  در  اخیر  نوسانات 
و افزود: برای تنظیم این بازار وزارت جهاد 
کشاورزی اقدام به عرضه ذخایر موجود در 
جلوگیری  مرغ  صادرات  از  و  کرد  انبارها 
بازار  تنظیم  ستاد  اعضای  گفت:  شد.وی 
پس از شنیدن توجیهات تولید کنندگان شیر 

تأمین  به شرط  قیمت شیر خام  افزایش  با 
شیر واحدهای تولیدی موافقت کردند.وزیر 
صنعت، معدن و تجارت افزود: روند افزایش 
متوقف شده و  کاالها  برخی  در  ها  قیمت 
در برخی کاالها نیز شاهد کاهش قیمت ها 
هستیم.رحمانی گفت: با ثبت سفارش های 
جدیدی که برای واردات گوشی های تلفن 
همراه صورت گرفته و با ورود این گوشی 
ها به بازار، شاهد روند کاهشی قیمت گوشی 
بود.وی  خواهیم  عید  شب  تا  همراه  تلفن 
در ادامه افزود: امسال اقدامات خوبی برای 
با  است.رحمانی  شده  صادرات  تقویت 
اشاره به اینکه اکنون مبادالت تجاری میان 
ایران و ترکیه 10 میلیارد دالر است گفت: 
در سفر رئیس جمهور به ترکیه توافق شد 
تا این مبادالت به ۳0 میلیارد دالر برسد.وی 
افزود: به ازای هر یک میلیارد دالر افزایش 
صادرات ۵0 هزار فرصت شغلی جدید در 

کشور ایجاد خواهد شد.

وزیر صنعت اعالم کرد: شروط کاهش قیمت خودرو

اعالم قیمت خودروهای 
پرفروش، هفته آینده

شهری  بازآفرینی  شرکت  مدیره  هیئت  عضو 
گفت: به دنبال جذب 21۵0 میلیارد تومان از 
محل منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای 

طرح ملی بازآفرینی شهری هستیم.
به گزارش زمان به نقل از مهر، مجید روستا 
بازآفرینی  فعاالن  آموزش  افتتاحیه  مراسم  در 
شهری با بیان اینکه مسائل شهری ایران در عین 
به ساده سازی  نیاز  پیچیده هستند، ولی  اینکه 
دارند، اظهار داشت: با این حال هر بار برای 
تعریف  واژه جدیدی  رفع مشکالت شهری، 
باقی می ماند. می شود و در حد تعریف واژه 
شهری  برنامه ریزی  حوزه  در  داد:  ادامه  وی 
دو مشکل عمده داریم؛ یکی در بخش کالن 
و تبیین استراتژی های برنامه ریزی های شهری 
و دیگری در مقیاس ُخرد و برنامه ریزی شهر 
به شهر؛ تا زمانی که در هر دو مقیاس کالن 
معضالت  نشود،  حل  ما  مشکالت  خرد،  و 
ماند.وی  خواهد  باقی  نشده  حل  نیز  شهری 
حوزه  در  نوظهور  پدیده های  برخی  افزود: 
شهرسازی باعث ایجاد مشکالتی شده اند؛ مانند 
ریزگردها. هیچ گاه در گذشته با چنین پدیده ای 
پدیده  اخیر  سال  چند  در  اما  نبودیم  مواجه 
ریزگردها، جابجایی های بزرگ جمعیتی را در 
شهرهای ایران دامن زده است.وی یادآور شد: 
یکی دیگر از این پدیده ها، بحث حاشیه نشینی 
ادعا  می توانستیم  گذشته  سال  چند  تا  است. 
کنیم حاشیه نشینی ناشی از مهاجرت روستایی 
تقریباً برطرف شده اما در یکی، دو سال اخیر 
شاهد  دوباره  خشکسالی ها،  تشدید  دلیل  به 
مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها هستیم.
با  باید  شهری  توسعه  اینکه  بیان  با  روستا 
پایداری اجتماعی همراه باشد که با برنامه ریزی 
شهری از این نظر متفاوت است، گفت: یکی 
از نمونه های پایداری اجتماعی، فقرزدایی است 
درحالی که ما در ایران فقر نداریم بلکه فقر را 

می سازیم.این مقام مسئول در حوزه بازآفرینی 
شهری تصریح کرد: نگاه ما به بحث بازآفرینی 
اندازه خود  به  اشتباه است. هیچ مدیر دولتی 
ندارد؛  شهری  توسعه  از  درستی  درک  مردم، 
بنابراین باید مشارکت مردم در بودجه نویسی 
الزامًا  داد:  ادامه  شود.وی  بازتعریف  توسعه، 
همه مشکالت در ایران با پول حل نمی شود، 
اگر نگاه ما به برنامه ریزی شهری تغییر یابد، 
کنیم.  حل  را  مشکالت  از  بسیاری  می توانیم 
بازآفرینی شهری صرفاً پول نیست؛ گاهی یک 
دستگاه  یک  یا  تاریخی  ساختمان  یک  فرد، 
کرد:  تأکید  است.روستا  مستعمل  و  قدیمی 
پرداخت  در  کشور  شهرداری های  درصد   ۸۵
مدیریت های  مانده اند،  خود  کارکنان  حقوق 
دارند و  مالی  بنیه ی  به شدت ضعف  شهری 
باید سهم و نقش مردم را در برنامه ریزی های 
شهری مورد توجه قرار دهند.وی با بیان اینکه 
بازآفرینی شهری یک فرآیند زمانبر است، گفت: 
این در حالی است که مجلس از ما می خواهد 
ساالنه 270 محله را بازسازی کنیم؛ این نگاه، 
تصورات غلط به برنامه بازآفرینی شهری است.

وی همچنین در حاشیه این نشست در جمع 

خبرنگاران با بیان اینکه بازآفرینی شهری یک 
مختلف  ابعاد  و  بوده  جامعه محور  رویکرد 
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را دربر 
در  نمی توان  بنابراین  کرد:  تصریح  می گیرد، 
طول یک سال همه مسائل و مشکالت 270 
محله را حل کرد.روستا با تأکید بر اینکه تکیه بر 
بخش کالبدی بازآفرینی شهری نمی تواند مالک 
و معیار مناسبی برای توسعه باشد، خاطرنشان 
کرد: ِصرف ساخت یک مدرسه، توسعه با خود 
به همراه ندارد. به طور مثال نمی توان ارتقای 
سطح سواد مدرسه را با تعداد مدارس سنجید؛ 
بلکه بازآفرینی شهری به معنی بررسی وضعیت 
تحصیلی کودکان آن محله، ادامه تحصیل آنها 
در دانشگاه و ارائه خدمت به هم محله ای های 
آنها است.به گفته عضو هیئت مدیره شرکت 
بازآفرینی  برنامه  در  ایران،  شهری  بازآفرینی 
واحدهای  احداث  مانند  مسائلی  شهری، 
مسکونی بیشتر به شکل کّمی درمی آید و در 
دیگر بخش ها، توسعه را با کیفیت می سنجیم.
هزار   100 ساالنه  احداث  هدفگذاری  وی 
واحد مسکونی در بافت های نابسامان شهری 
را برنامه ریزی درستی دانست و گفت: اجرای 

این طرح در صورتی امکانپذیر است که ابزار 
آن مانند تسهیالت، زیرساخت های قانونی و 
باشد.روستا  فراهم  خصوصی  بخش  ظرفیت 
هزار   100 ساالنه  ساخت  تسهیالت  درباره 
واحد مسکونی اظهار داشت: قرار است 21۵0 
میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی به 
بانک های  اختیار  در  شده،  اداره  وجوه  عنوان 
از  استفاده  با  بتوانند  تا مردم  قرار گیرد  عامل 
این منابع، در کالنشهرها ۵0 و در سایر شهرها 
۴0 میلیون تومان تسهیالت با سود 9 درصد 
به  پاسخ  در  مسئول  مقام  کنند.این  دریافت 
با طرح مسکن  این طرح  آیا  که  این پرسش 
این طرح  افزود: نمی توان  مهر شباهت دارد؟ 
بازآفرینی را با مسکن مهر مقایسه کرد چرا که 
ابزار زمین را خود  بازآفرینی شهری،  در  اوالً 
نیست  قرار  دولت  ثانیاً  می کنند.  تأمین  مردم 
مانند مسکن مهر مداخله  بازآفرینی  در طرح 
حضور  زمینه های  بلکه  باشد  داشته  مستقیم 
بخش خصوصی را فراهم می کند.وی با بیان 
اینکه در ایران بخش خصوصی تجربه فعالیت 
ندارد،  را  کم درآمد  اقشار  مسکن  بخش  در 
یادآور شد: علت این است که بخش خصوصی 
ساز  و  ساخت  به  اقدام  خود،  منابع  محل  از 
می کند و قصد دارد تا به سود معقولی از این 
سرمایه گذاری دست یابد؛ بنابراین در خصوص 
تضمین بازپرداخت تسهیالت بازآفرینی شهری، 
دولت ورود کرده تا برای سرمایه گذاری بخش 
بیان  با  کند.روستا  ایجاد  جذابیت  خصوصی 
اینکه ۳000 هکتار بافت شهری ناکارآمد داریم، 
گفت: عمر این بافت ها بیش از 100 سال است 
داشتند  فرصت  سال ها  مختلف  دولت های  و 
تا به جای توسعه کمی در اطراف شهرها، به 
بازآفرینی این بافت ها بپردازند اما این اقدامات 
انجام نشده است. 270 هزار خانوار تهرانی در 

این ۳000 هکتار زندگی می کنند.

اختصاص ۲۱۵۰ میلیارد تومان به بازآفرینی

در حالی که دولت مدتی است عرضه مرغ 
منجمد به قیمت هر کیلوگرم ۸900 تومان 
را در بازار شروع کرده است، دیروز قیمت 
مرغ با ثبت رکوردی بی سابقه، از مرز 1۴ 

هزار تومان هم گذشت.
اساس  بر  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اعالم اتحادیه پرنده و ماهی، قیمت مرغ با 
افزایشی 700 تومانی نسبت به روز شنبه، با 
ثبت رکوردی بی سابقه به کیلویی 1۴ هزار 
و ۳00 تومان در مراکز خرده فروشی رسیده 
قیمت هر کیلوگرم  این اساس،  بر  است.  
مرغ گرم در عمده فروشی درب کشتارگاه، 

واحدهای  درب  توزیع  تومان،   1۳100
فروشی  خرده  تومان،    1۳۳00 صنفی 
شمال  مرغ  فروشی  خرده  تومان،   1۴۳00
کشتار  مرغ  عمده  قیمت  و  تومان   1۳۶00
شمال در میدان بهمن، 12۶00 تومان است. 
بر اساس این گزارش، توزیع مرغ منجمد 
تنظیم بازاری از سوی دولت مدتی است که 
آغاز شده و مسئوالن پیش بینی کرده بودند 
که این اقدام، منجر به کاهش قیمت مرغ در 
هفته جاری خواهد شد که تاکنون نه تنها 
این وعده محقق نشده؛ بلکه نرخ مرغ رشد 

بیشتری هم داشته است.  

سود جویی تولید کنندگان مرغ دلیل 
افزایش قیمت

علت افزایش بی سابقه قیمت مرغ، کاهش 
تولید و سود جویی تولید کنندگان مرغ زنده 

از شرایط فعلی است.
مهدی یوسفخانی با اشاره به اینکه امروز مرغ 
زنده 9۵00 تا 9۸00 تومان عرضه شده است 
به 1۴  آماده طبخ دیروز  افزود: قیمت مرغ 
هزار و ۳00 تومان رسیده است. وی با بیان 
اینکه هم اکنون ۴0 درصد سالن های تولید 
مرغ گوشتی خالی است گفت: سالن هایی که 
یک ماه و نیم گذشته جوجه ریزی کرده اند 
دیروز با توجه به کاهش حجم تولید، مرغ 

زنده را با قیمت دلخواه عرضه می کنند که 
دوره های  خسارات  جبران  برای  روند  این 
فروشندگان  اتحادیه  رئیس  است.  گذشته 
پرنده و ماهی با اشاره به اینکه هیچ نظارتی 
بر روند عرضه مرغ زنده وجود ندارد ادامه 
داد: توزیع مرغ منجمد که از سوی شرکت 
پشتیبانی امور دام شروع شده است نه تنها 
به دلیل حجم کم سبب کاهش قیمت مرغ 
گرم نشده بلکه سبب افزایش قیمت مرغ نیز 
بر دخالت دولت  تاکید  با  است. وی  شده 
این  اصالح  در  کشاورزی  جهاد  وزارت  و 
شرایط افزود: این ارگان ها باید دلیل کاهش 

تولید را بررسی کنند.

سود جویی تولید کنندگان مرغ دلیل افزایش قیمت؛

جهش بی سابقه نرخ مرغ در بازار
توزیـع مـرغ منجمد که از سـوی شـرکت پشـتیبانی امور دام شـروع شـده 
اسـت نـه تنهـا به دلیـل حجـم کم سـبب کاهـش قیمت مـرغ گرم نشـده 
بلکـه سـبب افزایـش قیمـت مرغ نیز شـده اسـت. وی بـا تاکید بـر دخالت 
دولـت و وزارت جهـاد کشـاورزی در اصالح این شـرایط افزود: ایـن ارگان ها 

بایـد دلیـل کاهش تولیـد را بررسـی کنند.



اگر دریچه های ادراک را شسته بودند، انسان همه  
چیز را همان گونه که هست می دید: بی انتها.

بلیک

سخن حکیمانه

ای دل مباش یک دم خالی ز عشق و مستی
وان گه برو که رستی از نیستی و هستی

 گر جان به تن ببینی مشغول کار او شو
هر قبله ای که بینی بهتر ز خودپرستی

امروز با حافظ

رمان فانتزی »نشان تک شاخ« 
منتشر شد

 رمان »نشان تک شاخ« نوشته 
راجر زالزنی با ترجمه پیمان 
نشر  توسط  اسماعیلیان 
پیدایش منتشر و راهی بازار 

نشر شد.
به گزارش مهر، رمان »نشان 
راجر  نوشته  تک شاخ« 
زالزنی به تازگی با ترجمه پیمان اسماعیلیان توسط 

نشر پیدایش منتشر و راهی بازار نشر شده است.
متولد  آمریکایی  فقید  نویسنده  زالزنی  راجر 
او  به سال 199۵ است.  سال 19۳7 و درگذشته 
مجموعه ای داستانی درباره جهان امبر نوشته که 10 
جلد و »تواریخ امبر« نام دارد. پیدایش این مجموعه 
رابا نام »افسانه امبر« چاپ می کند. »نشان تک شاخ« 
یکی از عناوین همین مجموعه است که مخاطبانش 
زالزنی  هستند.  بزرگساالن  و  جوانان  نوجوانان، 
شاعر و نویسنده ای بود که به نوشتن داستان های 

علمی تخیلی و فانتزی شناخته می شود.
مجموعه  برای  نویسنده  این  طراحی های  طبق 
داستانی اش، امبر جهانی واقعی است که باقی دنیاها 

از جمله زمین، تنها سایه ای از آن هستند.
قرار است  این  از  امبر« داستان  »افسانه  در کتاب 
که: با مرگ ارِیک، که گوهر داوری را به ُکروین 
چند  می شود.  امبر  نایب السلطنه  کروین  سپرده، 
روزی از پایان جنگ نگذشته که برادر کروین با 
نام کین، با اتفاقی مشکوک کشته می شود. به خاطر 
اختالفات قدیمی کین با کروین، همه کروین را 
متهم می شمارند و با مطرح شدن این قتل مشکوک، 
کشیده  پیش  هم  خانواده  اعضای  باقی  گم شدن 
می شود. به  این ترتیب به نظر می رسد توطئه ای در 

درون خانواده سلطنتی جریان دارد...
رمان »افسانه امبر« در 11 فصل نوشته شده است.

این کتاب با 2۸۴ صفحه، شمارگان هزار نسخه و 
قیمت ۳0 هزار تومان منتشر شده است.

در دنیای کتاب

اذان صبح ۵/4۲   طلوع آفتاب 7/۱۲ 
اذان ظهر ۱۲/۰4  اذان مغرب ۱7/۱7
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کارگردان برگزیده »سینماحقیقت« در »عصرانه مستند«

نشست های  سلسله  از  برنامه  ششمین   
»عصرانه مستند« به فیلم »زمان« به کارگردانی 

ماریا ماوتی اختصاص یافت.
به گزارش  از روابط عمومی خانه مهر رضا، 
مستند »زمان« با حضور ماریا ماوتی کارگردان 
و مهدی مطهر تهیه کننده این مستند سه شنبه 
۴ دی ماه در خانه مهر رضا نمایش داده می 

شود و مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
این مستند هفته گذشته در دوازدهمین جشنواره »سینماحقیقت« موفق به دریافت 

تندیس و دیپلم افتخار بهترین کارگردانی فیلم مستند نیمه بلند شد.
این فیلم برشی از زندگی مردی است که هفت سال پیش به همراه خانواده اش به 
ترکیه پناهنده شده و برحسب اتفاقاتی غیرمنتظره، مسیرش از همسر و بچه هایش 

جدا می شود.
در خالصه موضوع این مستند ۴۶ دقیقه ای آمده است: »چی باعث شد قید کشورتو 
بزنی؟ – بخاطر آینده  بچه هام، آینده  اونها رو روشن کردم - خب االن بچه هات 
کجان؟« مراسم نقد و بررسی و نمایش فیلم مستند »زمان« سه شنبه ۴ دی ماه ساعت 
17:۳0 در خانه مهر رضا به نشانی خیابان ولیعصر )عج(، باالتر از بیمارستان دی، 
نرسیده به پل همت، نبش کوچه نیلو، پالک یک برگزار می شود و ورود برای عموم 

رایگان و آزاد است.

انتشار پوستر خارجی فیلم »من سیاه پوستم«

فیلم  اکران  از  سوم  هفته  آغاز  با  همزمان   
سینمایی »من سیاه پوستم« ساخته رفیع پیتز، 
جهت  سینمایی  فیلم  این  خارجی  پوستر 
نمایش در سینماهای اروپا و آمریکا رونمایی 

شد.
سیاه  »من  سینمایی  فیلم  پوستر  ترین  تازه 
پوستم« به کارگردانی رفیع پیتز جهت نمایش 
های  اکران  و  آمریکا  اروپا،  سینماهای  در 

دانشجویی و حضور در جشنواره های مختلف رونمایی شد.
فیلم سینمایی »من سیاه پوستم« تازه ترین اثر رفیع پیتز است که این روزها در گروه 
سینمایی »هنر و تجربه«  روی پرده رفته است. این فیلم نگاه انتقادی به سیاست 
های دولت آمریکا مبنی بر عمل نکردن به وعده های خود به سربازانی را دارد 
که برای دریافت »کارت سبز« و شهروند شدن در کشور آمریکا راهی جنگ در 
کشورهای مختلف شده اند اما در پایان ماموریت خود به دلیل اینکه شماره کارت 
ملی ندارند »کارت سبز« دریافت نمی کنند. فیلم سینمایی »من سیاه پوستم« محصول 
سه کشور آلمان، فرانسه و مکزیک است و عالوه بر رفیع پیتز به عنوان کارگردان، 
کریستوس کاراماتیس فیلمبردار، دانیال البارت تدوین، ملک جهان خزاعی مدیر 
هنری، رازوان رادولسکو و رفیع پیتز فیلمنامه نویس و تاناسیس کاراتانوس، ریتا 
داگر و نیکوالس سیرلیس از مکزیک تهیه کنندگان در تولید این فیلم همکاری داشته 
اند. »من سیاه پوستم« نامزد خرس طال در برلین سال 201۶، برنده بهترین فیلم از 
جشنواره بخارست در سال 201۶  و بهترین فیلم جشنواره بلگراد سال 2017 شده 
است. فیلم سینمایی »من سیاه پوستم« امروز دوم دی در ۳ سانس در ساعت 22 
در سینما فرهنگ، ساعت 21 در پردیس سینمایی هویزه مشهد و ساعت 1۴:۴۵ در 

سینما هنر و تجربه بابل روی پرده می رود.

1۳8 اثر در مسابقه تبلیغات سینمای ایران ثبت شد

 مدیر دبیرخانه سی و هفتمین جشنواره ملی 
فیلم فجر از ثبت 1۳۸ اثر در بخش مسابقه 

تبلیغات سینمای ایران خبر داد.
فیلم  جشنواره  خبری  ستاد  از  گزارش   به 
فجر، سیمون سیمونیان مدیر دبیرخانه سی و 
هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر با اشاره به 
پایان زمان ثبت نام مسابقه تبلیغات سینمای 
ایران، گفت: ثبت نام در بخش مسابقه تبلیغات 

سینمای ایران که از 20 آذرماه آغاز شده بود، جمعه۳0 آذرماه به پایان رسید و تعداد 
بسیار زیادی از عالقه مندان در بخش آنونس و تیزر، پوستر و عکس ثبت نام کردند.
وی تاکید کرد: براساس آمار ثبت شده، ۶1 عنوان آنونس و تیزر، ۵۸ عدد پوستر 

و 19 عکاس برای حضور در بخش مسابقه تبلیغات سینمای ایران ثبت نام کردند.
بنا به گفته سیمونیان، داوری های این بخش، از نیمه دوم دی ماه آغاز می شود.

سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر از 10 تا 22 بهمن ماه همزمان با گرامیداشت 
چهلمین سال انقالب اسالمی برگزار می شود.

ستاره  »فرندز« در انیمیشن کمدیي  فاکس

لیسا کودرو بازیگر و کمدین آمریکایی و 
قرار  »فرندز«  در سریال  فیبی  نقش  ایفاگر 
است در مجموعه تلویزیونی انیمیشن »الیل 
و کارولین« محصول فاکس صداپیشگی کند.
و  بازیگر  کودرو  لیسا  ددالین،  از  نقل  به 
کمدین آمریکایی که با وجود دوران بازیگری 
موفق، باید اذعان کرد که همواره با نقش فیبی 
در مجموعه تلویزیونی »فرندز« به یاد آورده 

می شود، اکنون قرار است در نقش کارولین در مجموعه تلویزیونی انیمیشن »الیل و 
کارولین« محصول فاکس صداپیشگی کند.

این مجموعه تلویزیونی یک کمدی خانواده محور است که بر دوستی 2 کاراکتر 
شناخته شده خود تمرکز دارد.

»الیل و کارولین« توسط اریک و جاستین استانِگل که به همراه کودرو مدیریت تولید 
این اثر را برعهده دارند، نوشته شده است.

پیش بینی می شود این مجموعه بین سالهای 2019 تا 2020 روی آنتن برود.

خبر

آذرنگ  حمیدرضا  را  خاطره«  ختم  »خنکای 
اما  شده  هم  اجرا  پیش؛  سالها  است،  نوشته 
حاال خود، آن را روی صحنه می برد با همراهی 
بازیگران توانایی که در راس فهرستشان فاطمه 

معتمدآریا خودنمایی می کند.
ای یوسف خوشنام ما...

ای نور ما ای سور ما ای دولت منصور ما
جوشی بنه در شور ما تا مِی شود انگور ما

شهیدی به نام یوسف پس از سال ها به دنیا باز 
می گردد - به شرط سکوت- اما معلوم نیست 
این بازگشته، گمشده کدام یعقوب چشم به راه 
است ... . تالش ماموران بنیاد شهید برای پیدا 
کردن خانواده یوسف که تنها چشمی بینا و قلبی 
تپنده از همه اعضای بدن برایش مانده، بهانه ای 
می شود تا سراغ خانواده مفقوداالثرهای جنگ 

هشت ساله بروند و فاجعه آغاز می شود... .
شروع هر سه واژه عنوان اثر با حرف »خ« و 
همه  اجرا،  بروشور  و  پوستر  چون  پیرامتنی 
نشان از اثری تند و تیز دارند؛ اما انتقادی که 
روی صحنه اجرا می شود چنان گزنده به جامعه 
فراموشکاری که حاال پس از دهه ها پایان جنگ، 
بر  و  می تازد  کرده،  فراموش  را  قهرمانانش 
صورتش زخم می زند که تصور آن از کاری 
که سال ها پیش به سفارش یک نهاد نگاشته شده 

است، محال بود. 
در سال های پس از جنگ و با ظهور ادبیات 
نام یوسف  از  دفاع مقدس، استفاده نمادگونه 
برای نمایش درون مایه انتظار به کرات دیده شده 
است اما نمایشنامه آذرنگ که آشکارا و شاید به 
عمد خالی از کلیشه های این ادبیات است، از 
درون مایه تکراری، داستانی تازه خلق می کند به 
بیان نا مکرر منتظرانی که سال  ها به رنج زیسته اند 
و چنان به درد خود کرده اند که ترجیح می دهند 
به جای دردی تازه با همان رنج قدیمی، روزها 

و سال های پایانی عمر را بگذرانند.
اثر همانقدر که از کلیشه های دفاع مقدس خالی 

است به همان اندازه در فرصت کوتاه مواجهه 
مخاطب با شخصیت ها به آثار روانی و اجتماعی 
جنگ بر بازماندگان مفقودان هشت سال دفاع 
مقدس می پردازد. آثاری روانی و اجتماعی که 
در خیل آثار هنری با موضوع جنگ به واسطه 
تقدس بخشیدن شعارگونه به جنگ، به شدت 
که  زخم هایی  گرفت؛  قرار  بی توجهی  مورد 

درمان نشده رها شدند. 
اگر موج تقدس بخشی افراطی به جنگ را که 
سال ها در هنر دفاع مقدس توی ذوق می زد و 
حتی صدای بسیاری از هنرمندان این عرصه 
را درآورده بود در نظر بگیریم، »خنکای ختم 
خاطره« یک واکنش کامال واقعی و معقول به 
این هنر محسوب می شود تا آنجا که روی دیگر 
آن انتظار مقدس را در روان خسته و رنجور 
خانواده های مفقوداالثرهای جنگ نشان می دهد. 
این زخم التیام نیافته و واکاوی نشده با باال رفتن 
سن والدین بیشتر رخ می نماید؛ انتظار 27 ساله 
پیرمردی که سال هاست کسی »پدر« صدایش 
نکرده است )پیرمرد ارمنی با بازی حمیدرضا 
آذرنگ(، مادر و پدری که از انتظار 27 ساله و 
رنج پیری به جنون رسیده اند )زن خوزستانی با 
بازی فاطمه معتمد آریا، پیرمرد ُکرد با بازی امین 
میری(، انتظار 27 ساله برای بازگشت عزیزی 

که مرگش به باور پدری پیر و بیمار نمی گنجد 
و یا درد فقر پیر زن و پیرمردی )والدین تُرک 
بهنام شرفی( که  و  معتمدآریا  فاطمه  بازی  با 
بسیار دردناک تر و غیرقابل تحمل تر از رنج 27 
سال انتظار است. این خو کردگان به انتظار و 
نسبت  بزرگتری  دردهای  فراموش شده حاال 
ختم  »خنکای  دارند.  عزیزانشان  بازگشت  به 
خاطره« با روایت های کوتاه و طراحی صحنه 
ساده با هنرمندی، تنوع قومی )تُرک، ُکرد، ارمنی، 
خوزستانی( جامعه ایرانی را در شخصیت های 
باورپذیر به نمایش می گذارد و نشان می دهد که 
آسیب های جنگ، سراسرِ زیست بوم نویسنده 
را تحت تاثیر خود قرار داده است. این تنوع 
شخصیت ها و گویش ها با بازی هنرمندانه و 
هماهنگ بازیگران و به لطف هدایت کارگردان، 
در  را  تحسین برانگیزی  یک دستی  و  انسجام 

سراسر اثر ایجاد کرده است.
و  کار  سورئالیسم  تحقق  در  اثر  که  هرچند 
حضور شهید در برخی قسمت ها که با حرکتی 
می شود،  خارج  آن  از  و  وارد صحنه  خشک 
چندان موفق نیست اما بخش رئال اثر با کمک 
شخصیت پردازی نقش ها که در تیپ محدود 
نشده و شخصیت خود را یافته اند، خوب از کار 
درآمده است و این همه مدیون توجه نویسنده 

در  جامعه شناسانه  و  روانشناسانه  الیه های  به 
پرداخت شخصیت هاست. شخصیت هایی که 
مثل لباس هایشان خاکستری اند؛ با همه ضعف ها 
و قوت های یک انسان معمولی اما خرد شده زیر 

بار سنگین فقدان و فراموش شدگی.
آذرنگ در نمایشنامه اپیزودیک خود در آغاز هر 
بخش با توسل به کمدی کالم، کمدی تکرار 
را  مخاطب  دارد  اصرار  موقعیت،  کمدی  و 
بخنداند اما درست همین اپیزودها که تماشاگر 
در آغازشان خندیده است تلخ ترین پایان ها را 
دارند. با این حال نویسنده در ارائه بیان و روایتی 
یک دست، جز در مواردی که در طنز افراط و 
شخصیت پردازی را قربانی طنز می کند )پیرمرد 
اصلی  روایت های  همه  است.  موفق  تُرک(، 
»خنکای ختم خاطره« با عنصر غافلگیری به 
پایان می رسند و استفاده از ابعاد عاطفی در پایان 
هر اپیزود اتفاقی دراماتیک خلق می کند که با 
نوا و ترانه ای محلی به اوج می رسد؛ پس از هر 
روایت، زمانی به تماشاگران داده می شود تا با آن 
همه رنج در تاریکی با نوایی حزن انگیز که زنده 
و با نواختن آکاردئون اجرا می شود، خلوت کند. 
در نمایش آذرنگ، خواسته یا ناخواسته ماموران 
بنیاد شهید )با بازی علی سلیمانی، مجید رحمتی 
و مرتضی آقاحسینی( در حد تیپ باقی می مانند. 
به نظر می رسد آنها نخستین هدف انتقاد نویسنده 
باشند اما انتقاد به آنان که برای شغل و حرفه 
رسیدگی به امور خانواده های شهدا و ایثارگران 
نمی شود.  محدود  می کنند،  دریافت  حقوق 
خوشمان بیاید یا نه، آنها اصال مخاطب »خنکای 
ختم خاطره« نیستند؛ مخاطب اصلی نمایش ما 
هستیم. آدمهای عادی و البته فراموشکار. شاید 
امور  به  رسیدگی  مشخصی  نهادهای  وظیفه 
خانواده های شهدا باشد اما وظیفه انسانی ما هم 
بوده که در این سالها سراغی از آنها می گرفتیم 
جان«  »پدر  که  بود  این  آرزویشان  تنها  شاید 

صدایشان می کردیم.

کاریکاتور

نقضآتشبسدرالحدیدهتوسطآلسعود!

 خنکای ختم خاطره؛ خراشی بر چهره جامعه فراموشکار
* فائزه طاهری

برگزاری دومین دوره جایزه 
»ارغوان« با موضوع »شب«

ادبی  جایزه  دوره  دومین 
داستان  حوزه  در  »ارغوان« 
کوتاه با موضوع »شب« برگزار 

می شود.
اوژن حقیقی دبیر دومین دوره 
جایزه »ارغوان« که توسط انتشارات هفت رنگ برگزار 
می شود گفت: دومین دوره جایزه »ارغوان« با پذیرش 
داستاِن کوتاه با هدف کشف و معرفی استعدادهای 
جوان و ترویج فرهنگ کتاب خوانی، از اول دی ماه 
احمدی،  فرشته  این جایزه  دوم  دوره  در  آغاز شد. 
فرهاد توحیدی، محمد چرمشیر، سپیده شاملو و مهسا 
محبعلی اعضای هیات انتخاب و احمد پوری، حسین 
سناپور و لیلی گلستان اعضای هیات داوران خواهند 

بود.
او درباره قوانین دومین دوره جایزه »ارغوان« اظهار 
کرد: داستان های کوتاه باید به صورت تایپ شده در 
فرمت های doc، docx و rtf در سامانه وب سایت 
جایزه ارغوان ثبت شوند و تکمیل فرم ثبت نام آنالین 
هم برای حضور در جایزه، الزامی است. تعداد کلمات 
هر داستان کوتاه حداکثر ۳ هزار کلمه است و هر 
نویسنده تنها اجازه دارد یک اثر را به دبیرخانه جایزه 
ارسال کند. شرایط سنی شرکت در مسابقه حداکثر 
۳0 سال است و در صورت کپی برداری یا استفاده 
خواهد  حذف  نظر  مورد  داستان  دیگران،  آثار  از 
شد. داستان هایی در این جایزه بررسی می شوند که 
در جوایز ادبی دیگر حائز رتبه نشده و یا پیش تر به 
چاپ نرسیده باشند. دبیر برگزاری جایزه »ارغوان« 
افزود: شرکت کنندگان نباید کتاب چاپ شده ای در 
بخش داستان کوتاه و یا بلند چه به صورت فردی 
و یا گروهی داشته باشند.همچنین قوانین، مناسبات و 
هنجارهای جامعه در انتخاب داستان های کوتاه برای 

شرکت در مسابقه در نظر گرفته خواهد شد.
مهلت ارسال آثار از یکم دی 1۳97 تا 1۵ فروردین 
به شرح زیر اعالم  نیز  بود. جایزه ها  1۳9۸ خواهد 
شده است:جایزه  منتخب هیات داوران: برای نفر اول، 
تندیس جایزه  ارغوان، لوح تقدیر، و مبلغ 20.000.000 
ریال جایزه نقدی و برای نفرات بعدی لوح تقدیر و 
همچنین انتشار آثار 10 نفر اول به صورت یک جلد 
داوران  هیات  ویژه  مرکز.جایزه  نشر  توسط  کتاب 
:شرکت در یک دوره کارگاه داستان نویسی برای 10 
نفر برگزیده هیات داوران اختتامیه این جایزه با معرفی 

برندگان، خردادماه 1۳9۸ برگزار خواهد شد.

خبر

 فیلم کوتاه »خاطرات ِگلی من« که سال گذشته /1۳9۶/ در 
جشنواره ی بین المللی کاراگیل /kargil/ هندوستان برگزیده شده 
 /Vancouver/ بود، امسال نیز پس از جشنواره فیلم ونکوور
 /MICE/ کانادا، به همفتمین دوره جشنواره بین المللی فیلم
اسپانیا راه یافت.رییس انجمن سینمای جوانان آذربایجان غربی 
روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه این 
رویداد هنری از هشتم تا 2۳ فوریه سال آینده میالدی برابر با 19 
بهمن تا چهار اسفند در شهرهای والنسیا/Valencia/ و مادرید 
/Madrid/ برگزار می شود، افزود: این اثر سه و نیم دقیقه ای 
پیش از این در جشنواره نوئارک /Newark/ آمریکا و فستیوال 
ئانیانگ /Anyang/ کره جنوبی با فیلم های کشورهای مختلف 
به رقابت پرداخته بود.احسان مهدیان با بیان اینکه این فیلم با پیام 
نکوهش جنگ، خاطرات یک سفالگر را به نمایش گذاشته و به 
قربانیان بمباران سردشت و هیروشیما تقدیم شده است، اضافه 
کرد: سلیمان قوی پنجه بازیگر، »هاوار رحیمی« دستیار کارگردان، 
فریدون طالبی تصویربردار، بهمن رضایی صدابردار، محمدرضا 

میناپور صداگذار و فرزاد لندن مدیر تولید این فیلم کوتاه هستند.
وی انجمن سینمای جوانان آذربایجان غربی و »زانیار محمدی 
نکو« را تهیه کنندگان این فیلم عنوان کرد و گفت: »محمدرضا 
میناپور« تدوین گر، یونس عباس پور گریمور، »ماردین فرجی« 
عکاس و »زانیار محمدی نکو« طراح صحنه و لباس این اثر 

هستند.

فیلم »خاطرات گیل من«

 به اسپانیا راه یافت

فیلم سینمایی »آینده« به کارگردانی امیر پورکیان به تازگی در 
تهران و در سکوت خبری مقابل دوربین رفته است.

به  »آینده«  فیلم سینمایی  فیلمبرداری  فیلم،  بانی  به گزارش 
کارگردانی امیر پورکیان با انتخاب کامل بازیگران و عوامل 
پشت دوربین به تازگی در سکوت خبری در تهران آغاز شده 
است. حدود ۶0 درصد از فیلمبرداری این فیلم در داخل یک 
خانه انجام می شود و مابقی لوکیشن های پروژه نیز در سایر 

نقاط تهران خواهد بود.
براساس شنیده های خبرنگار ما، کامبیز دیرباز و پانته آ بهرام دو 
بازیگر اصلی این فیلم هستند که در نقش یک زن و شوهر مقابل 
دوربین رفته اند. بهاره افشاری، نیما شعبان نژاد و امیر جعفری 
دیگر بازیگران این فیلم سینمایی هستند. در حال حاضر همگی 

بازیگران این فیلم سینمایی مقابل دوربین رفته اند.
»آینده« به نویسندگی امیر پورکیان یک فیلم اجتماعی با تم 

خیانت است و به یکی از سوژه های روز جامعه می پردازد.
گروه تولید »آینده« قصد دارند تا این فیلم را برای حضور در 
جشنواره سی و هفتم فیلم فجر آماده نمایش کنند. به همین 
خاطر قرار است مراحل تدوین، صداگذاری و ساخت موسیقی 
پروژه همزمان با فیلمبرداری انجام شود تا این فیلم مشکلی برای 

حضور در این فستیوال نداشته باشد.
سعید براتی به عنوان مدیر فیلمبرداری در این پروژه سینمایی 

حضور دارد.

»آینده« در سکوت خربی 
مقابل دوربین رفت

مراحل صداگذاری و طراحی و اجرای جلوه های بصری »تیغ و 
ترمه« به کارگردانی کیومرث پوراحمد آغاز شد.

کارگردانی  به  ترمه«  و  »تیغ  سینمایی  فیلم  مهر،  گزارش  به 
کیومرث پوراحمد مراحل پایانی پس از تولید خود را پشت 

سر می گذارد.
هم اکنون صداگذاری این فیلم توسط محمود موسوی نژاد و 
جلوه های بصری آن توسط امیررضا معتمدی و سعید خلیلی 
در حال انجام است و به زودی نسخه اولیه این اثر سینمایی به 

دبیرخانه سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر ارائه می شود.
در این اثر سینمایی بازیگرانی چون دیبا زاهدی، پژمان بازغی، 
کوروش  و  رجبی  مهران  نورد،  برق  هومن  اسکندری،  الله 

سلیمانی حضور دارند.
کیومرث  کارگردان:  به  می توان  پروژه  این  عوامل  دیگر  از 
مدیر  قائم مقامی،  علی  مدیرتولید:  و  تهیه کننده  پوراحمد، 
فیلمبرداری: علیرضا زرین دست، نویسنده: کیومرث پوراحمد 
براساس اقتباسی از رمان »کی از این چرخ فلک پیاده می شوم« 
نوشته گلرنگ رنجبر، تدوین: خشایار موحدیان، سعید سیاح، 
موسیقی: فردین خلعتبری، خواننده: رضا یزدانی، طراح چهره 
برنامه ریز:  و  کارگردان  اول  دستیار  شیرازی،  مهری  پردازی: 
حمیدرضا غفارزاده، دستیار دوم کارگردان: مهیار اسالمی،   مدیر 
اردالن، عکاس:  بابک  امیرعباس دهقانی، صدابردار:  صحنه: 

مهدی حیدری.

»تیغ و ترمه« به صداگذاری 
رسید

به  آبادی  دولت  زمان،محمود  پیام  گزارش  با 
عنوان دبیر افتخاری نخستین جشنواره تئاتر اکبر 

رادی انتخاب شد.
جشنواره  نخستین  عمومی  روابط  از  نقل  به 
تئاتر اکبر رادی، محمود دولت آبادی نویسنده، 
نمایشنامه نویس و فیلمنامه نویس با پیشنهاد 
و حکم حمیده بانو عنقا رییس هیات مدیره 
سیاستگذاری  شورای  و  رادی  اکبر  موسسه 
نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی دبیر افتخاری 

این رخداد فرهنگی هنری شد.
در جریان برگزاری چهارمین نشست شورای 
محل  در  که  جشنواره  این  سیاستگذاری 
عمارت جدید خانه تئاتر و با حضور محمود 
دولت آبادی، حمیده بانو عنقا، هادی مرزبان، 
محمد  مسافرآستانه،  حسین  صدیقی،  بهزاد 
امیریاراحمدی، بهروز محمودی بختیاری، امیر 
اسمی، روح اهلل جعفری، یوسف باپیری، امید 
طیرانی بی غم برگزار شد، بهزاد صدیقی دبیر 
جشنواره ضمن ارایه گزارش کوتاهی از روند 
فعالیت ها و معرفی بخش های این جشنواره به 
محمود دولت آبادی از وی برای پذیرش سمت 
دبیری افتخاری این جشنواره، سپاسگزاری کرد.

صدیقی سپس درباره جوایز و اهدای نشان اکبر 
رادی توضیحاتی را به دولت آبادی ارایه داد و 
گفت: در این جشنواره به برگزیدگان هر بخش 
که یک نفر است، جوایزی تعلق می گیرد و برای 
نخستین بار به برگزیده بخش نمایشنامه نویسی 
نشان اکبر رادی اهدا می شود. این نشان ها را 
سفارش داده ایم تا ساخته شود و به زودی با 

برگزاری مراسمی از آن رونمایی می شود.

حمیده بانو عنقا تاکید کرد: امیدوارم بتوانیم با 
حضور آقای دولت آبادی جشنواره پر رونقی 

داشته باشیم.
محمود دولت آبادی یادآور شد: برگزاری این 
جشنواره نشان می دهد ما هستیم و وجود داریم. 
خیلی خوشحالم که حمیده بانو عنقا فعالیت بنیاد 
رادی را به شکل جدی و مستمر ادامه می دهد. 
بنیاد رادی  بتوانم همراه  تا آن جا که  نیز  من 

خواهم بود.
خالق رمان »کلیدر« و »جای خالی سلوچ« پس 
از دیدن طرح نشان اکبر رادی عنوان کرد: نشان 
اکبر رادی بسیار زیبا است و خط اکبر رادی که 
مثل مینیاتور می ماند چه خوب در این طرح 

نشان رادی آمده است.
در متن حکم محمود دولت آبادی که با امضای 
رییس هیات مدیره موسسه اکبر رادی و رییس 
شورای سیاستگذاری نخستین جشنواره تئاتر 

اکبر رادی آمده است:
»کوشش ها و تجربیات ارزشمند و اعتبارآفرین 
دبیر  رادی  اکبر  بنیاد  تا  شد  سبب  جنابعالی 
افتخاری نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی را 
به آن جناب بسپارد. بی تردید حضور ارجمند 
جنابعالی در این جشنواره به اعتبار و رونق آن 
خواهد افزود و موجب دلگرمی بنیاد اکبر رادی 
خواهد شد.با سپاس از شما برای پذیرش این 
مسئولیت، تندرستی و سربلندی همیشگی را 

برایتان آرزومندم.«
نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی با دبیری بهزاد 
صدیقی دی ماه 1۳97 توسط بنیاد اکبر رادی در 

تهران برگزار می شود.

دولت آبادي دبیر جشنواره رادي شد

علی  کارگردانی  به  »برکت«  سریال  مینی 
در  مشخصی  سرنوشت  همچنان  بهادر 

پخش ندارد.
به گزارش بانی فیلم، مینی سریال ۴ قسمتی 
»برکت« به کارگردانی و تهیه کنندگی علی 
دیگری  های  زمان  در  بود  قرار  که  بهادر 
روی آنتن برود، هنوز زمان پخش و شبکه 
که  است  حالی  در  این  ندارد.  مشخصی 
کارگردان سریال هم در گفت و گو با بانی 
فیلم درباره زمان پخش ان اظهار بی اطالعی 
آینده  در سال  آن  احتمال پخش  از  و  کرد 

خبر داد.

در خالصه داستان این مجموعه آمده است: 
هنرمند  خانواده   اعضای  امید  و  الهام  رضا، 
مناطق  از  فیلمی  ساخت  برای  فیلم ساز  و 
عشایری اندیکا، اللی و مسجد سلیمان در 
استان خوزستان عازم این مناطق می شوند. 
سنن  و  رسوم  آداب،  فرهنگ،  با  آشنایی 
عشایر بختیاری بخشی از دستمایه  کار این 
گروه فیلم سازی است و در جریان آن شاهد 
اتفاقات گوناگونی خواهیم بود. در این سفر 
اتفاقات  این  بختیار  به نام  فردی  پیوستن  با 

رنگ و بوی دیگری به خود می گیرد.
بازیگران این مجموعه عبارت است از: پویا 

امینی، رامین ناصرنصیر، شهرزاد عبدالمجید 
جلیلی،  سعید  همراه  به  اسیوند  علیرضا  و 

اسماعیل  رضائی،  امیر  اسماعیلی،  رضا 
کریمی، حسین مددی، میالد باوانپور..

پخش مینی سریال »برکت« همچنان در بالتکلیفی!


