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انزوای آمریکا آوردگاه نشست های ورشو و مونیخ؛ 

ظریف: اروپا در حد بازجویی از ایران نیست

 »حمایت اطالعاتی عربستان و امارات«
 از تروریست ها قطعی اعالم شد

اقتصاد مقاومتی درمان دردهای
 امروز اقتصاد ایران
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نفت خام در 
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خوشایندسازی 
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سخنگوی قوه قضاییه مطرح کرد: 
برخی از سوءمدیریت ها سبب ضرر و زیان 

برای کشور و مردم می شود

سهمیه یک لیتر بنزین به هر ایرانی در حالت تعلیق؛

سیبل! داخِل  یا  ج  خار به  نمایندگان  تیِر  اصابِت 
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سرمقاله
رسانه ها مهم نیستند!

برای  همیشه  رسانه 
کسانی که می خواهند 
و  هنر  حرفه،  کار، 
تالش شان دیده شود، 
است.  نخست  گزینه 
مکتوب،  های  رسانه 

خبرگزاری ها و پایگاه های خبری، هر 
کدام نقش بسیار مهمی در انعکاِس آنچه 
در جامعه اتفاق می افتد، دارند. شاید این 
تاثیرگذاری بر هیچ فردی پوشیده نیست، 
جایگاهی  مواقع  برخی  در  متاسفانه  اما 

برای آن ها قائل نیستند. 
خبرنگاران و عکاسانی که در سرما و گرما 
در روزهای سخت، به دنبال درج خبر و 
ثبت عکس هستند لیاقت بهترین جایگاه 
را دارند اما گویا روزگار به سمتی رفته 
است که این خبرنگاران هستند که محتاج 
مسئول و مدیر هستند و باید برای گرفتن 
پاسخ درست و ثبت لحظه ای از وظایف 
شان به دنبال آن ها بروند و شاید برخورد 

مناسبی نبینند.

2 فرزانه یوسفیان

نگاه روز

هرج ومرج در بازار خودرو و 
افزایش شوکه کننده قیمت ها

7
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روحانی: ایران هیچگاه آغازگر
 تجاوزی در منطقه نخواهد بود

الحاق زیردریایی»فاتح« به ناوگان نیروی دریایی ارتش؛

به گزارش زمان ، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی جزئیات 
جلسه این کمیسیون با مسئوالن ذی ربط درباره حادثه تروریستی زاهدان را تشریح کرد.

به گزارش زمان ،رئیس مجمع کارآفرینان ایران با بیان اینکه امروز رشد نقدینگی از توزیع مواد مخدر و اسلحه برای 
کشور خطرناک تر است، گفت: طی ۱۰ سال گذشته رشد نقدینگی ۹۷۴ درصد و نرخ ارز ۱۲۰۰ درصد افزایش 

5داشته است.
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رسانه ها مهم نیستند!

* فرزانه یوسفیان
رسانه همیشــه برای کسانی که می خواهند 
کار، حرفه، هنر و تالش شان دیده شود، گزینه 
نخست است. رسانه های مکتوب، خبرگزاری 
ها و پایگاه های خبری، هر کدام نقش بسیار 
مهمــی در انعکاِس آنچه در جامعه اتفاق می 

افتد، دارند. شــاید این تاثیرگذاری بر هیچ فردی پوشــیده نیست، 
اما متاســفانه در برخی مواقع جایگاهی برای آن ها قائل نیســتند. 
خبرنگاران و عکاســانی که در ســرما و گرما در روزهای سخت، به 
دنبال درج خبر و ثبت عکس هستند لیاقت بهترین جایگاه را دارند 
اما گویا روزگار به ســمتی رفته است که این خبرنگاران هستند که 
محتاج مســئول و مدیر هستند و باید برای گرفتن پاسخ درست و 
ثبت لحظه ای از وظایف شان به دنبال آن ها بروند و شاید برخورد 

مناسبی نبینند.
این درســت که هر خبرنگار باید در حــوزه ای که در حال فعالیت 
است، الاقل اطالعات اندکی از آن حوزه داشته باشند، اما  آن فردی 
که در مقابل خبرنگار ایستاده و در جایگاه پاسخگویی قرار دارد این 
را باید بداند خبرنگار نه بَرده ی اوست و نه زیر دستش که هر گونه 
کــه اراده کند با او برخورد کند! البته در این میان، برخی هســتند 
که بدون آگاهی کافی از حرفه خبرنگاری و به دلیل عدم آشــنایی 
درست از حوزه ای که در آن فعالیت دارند، ناِم خبرنگار را بر خود می 
گذارند و باعث ایجاد سوء تفاهم می شوند. خبرنگاران و عکاسانی که 
در زمان مصاحبه و ثبت عکس به فکر تنظیم خبر و ارســال عکس 
به روزنامه، خبرگزاری و یا پایگاه خبری خود هســتند و شغلی پر 
استرس را تجربه می کنند، الیق داشتِن فضایی مناسب در مراسم 
های گوناگون هستند. در کنار جلسات مسئوالن، بازدیدها، مراسم 
رونمایی و افتتاحعملیات های عمرانی، جشنواره ها و مراسم هایی 
هســتند که در تاالر، سالن و یا مجتمعی مشخص شده برگزار می 
شود. شاید در بازدیدهای مسئوالن و یا افتتاح سازه های معماری و 
عمرانی شهر توقعی وجود ندارد که برای خبرنگاران محل ویژه ای را 
در نظر بگیرند، اما در جشنواره ی بزرگی به نام فجر که هر آنچه در 
آنجا رخ می دهد باید بر کاغذ خبرنگاران و در دوربین عکاسان ثبت 

شود، نیازمند تامین فضایی مناسب برای رسانه ها است.
جشنواره ای به بلندی نام فجر که در حوزه های مختلف فیلم، تئاتر، 
موسیقی و هنرهای تجسمی هر سال در ماه بهمن برگزار می شود، 
بهترین فرصت برای حضور هنرمندانی است که هنِر خود را در معرض 
دید داوران و عالقمندان قرار دهند. خبرنگاران و عکاسان تنها افرادی 
هستند که در زمان اکران این جشنواره ها تمام قد در مسیر اطالع 
رسانی درست قدم برمی دارند. اما گویا این شرایط برای خبرنگاران و 
عکاسانی که در جشنواره موسیقی فجر هستند تا اخبار این جشنواره 
را منعکس کنند، وجود ندارد. در میان هشت سالنی که امسال برای 
اجراهای موسیقی فجر انتخاب شده اند، همواره تالر وحدت آن هم 
به دلیل اینکه اصلی ترین مرکز برپایی رویدادهای مختلف جشنواره 
بوده، از اهمیت باالیی در بین خبرنگاران و عکاســان برخوردار بوده 
است و هرساله از سوی ستاد برگزاری جشنواره موسیقی فجر طبقه 
دوم تاالر برای استقرار خبرنگاران و عکاسان در نظر گرفته می شود 
که همواره محل برگزاری نشست های خبری گروه های موسیقی نیز 
بود. مکان استقرار خبرنگاران به جز برگزاری نشست خبری شرایط 
مطلوبی را برای ارســال فوری اخبار تولیدی و همچنین استراحت 
چند دقیقه ای برای روزهای ســخت و دشــواری کاری در روزهای 
جشنواره برای خبرنگاران فراهم می کرد. اما متاسفانه این شرایط و 
داشتن مکانی مناسب برای استقرار خبرنگاران برای سی و چهارمین 
دوره جشــنواره موسیقی فجر در تاالر وحدت لحاظ نشده بود.  این 
برای نخستین بار نیست که خبرنگاران و عکاسان باید برای ادامه ی 
حیات در شــغل خود کفش های آهنی به پا کنند و از مسیرهای 
صعب العبور بگذرند تا بتواند با ســخت ترین شرایط در دنیایی که 
تکنولوژی و امکانات حرِف نخست را می زند، خبر را درج و یا عکس 
را ثبت کنند. با وجود اینکه اگر خبرنگاران و عکاسان در جشنواره ای 
نباشــند، قطعا هیچ خروجی از آن جشنواره در بین مردم منتشر 
نمی شود، اما باز شــرایط را برای خبرنگاران فراهم نمی کنند. راه 
چــاره ای باید برای دردهایی که خبرنگاران می بینند و خم به ابرو 
نمی آورند، یافت. می گویند خبرنگاری شغلی پر استرس و سخت 
است، اما نمی گویند مسیر را برای خبرنگاران هموار کنیم تا در کناِر 
رسالت هایی که بر دوش دارد، تنها بر کارشان تمرکز کند و دغدغه 

ی دیگری نداشته باشند.
F.Yousefianpour@Gmail.com

اتریش به توافق هسته ای ایران پایبند است

 صدر اعظم اتریش در آستانه دیدار با رئیس جمهوری آمریکا با اشاره 
به برخی اختالف نظرها در حوزه سیاست خارجی بار دیگر پایبندی 

به توافق هسته ای ایران را اعالم کرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، »سباستین کورتز« صدر اعظم اتریش 
در گفت وگو با روزنامه دی پرسه در آستانه سفر به آمریکا به منظور 
دیدار و گفت وگو با »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری این کشور اظهار 
داشت: واشنگتن و وین همواره از مناسبات قابل قبولی برخوردار بوده 
اند. وی در ادامه با اشــاره به وجود برخی اختالف نظرها در زمینه 
سیاست خارجی میان دو کشور گفت: آمریکا و اتریش در برخی موارد 
دارای اختالف نظرهایی هستند که از جمله آنها می توان به توافق 
هسته ای ایران اشاره کرد. کورتز در توضیح گفته خود افزود: اتریش 
برخالف آمریکا خواهان حفظ توافق هسته ای با ایران بوده و به آن 
پایبند است. صدر اعظم اتریش قرار است هفته جاری به منظور دیدار 

با مقامات آمریکا راهی واشنگتن پایتخت این کشور شود.

کشف ۷۰ درصد از جرائم فضای مجازی

رئیــس پلیس تهران بزرگ گفت: در حدود ۷۰ درصد جرائم در فضای 
مجازی در تهران را کشف کردیم و یک روند روزافزون راداریم.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس تهران 
بزرگ ظهر امروز در نخستین نشست تخصصی پیگیری جرائم سایبری 
در حوزه بانکداری الکترونیک اظهار کرد: این ایام مصادف است با شهادت 
۲۷ نفــر از مرزبانان غیوری که برای آرامش و امنیت و آســایش ما در 
دورترین نقطه کشــور جانشان را ناجوانمردانه باختند. وی افزود: اینکه 
دشمنان بتوانند رودررو این اقدامات را انجام بدهند و به عامل انتحاری 
متوسل شدند.رحیمی اظهار کرد: ۶۰ نفر از منافقین در مرز میر جاوه 
در درگیری تن به تن نتوانســتند یک برجک از ما بگیرند و حاال به این 
رفتارهای ناجوانمردانه متوسل شدند. رئیس پلیس پایتخت گفت: نیروی 
انتظامی در بخش های مختلف در حال فعالیت است، از نقطه صفرمرزی 

تا قلب شهرها را محافظت می کند. 
وی گفت: امروز پلیس اشراف کاملی را در فضای مجازی دارد و متأسفانه 
یکی از جرائمی که روند رو به رشد به خودش گرفته موضوعات مربوط 

به جرائم اقتصادی است.

 "حمایت اطالعاتی عربستان و امارات" 
از تروریست ها قطعی اعالم شد

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اســالمی جزئیات جلسه 
این کمیسیون با مســئوالن ذی ربط درباره حادثه 

تروریستی زاهدان را تشریح کرد.
بــه گزارش زمان به نقل ازتســنیم، محمدابراهیم 
رضایی، عضو هیئت رئیســه کمیســیون امنیت  
ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به جلسه ویژه دیروز این کمیسیون گفت: 
در این جلسه ابعاد مختلف حادثه اخیر تروریستی 
زاهدان با حضــور عباس عراقچی، معاون وزیر امور 
خارجه، مسئوالن وزارت اطالعات، مسئوالن وزارت 
کشور، نماینده سپاه پاسداران و استاندار سیستان 
و بلوچســتان بررســی شــد.وی افزود: در ابتدای 
جلسه نماینده سپاه پاســداران از چگونگی حادثه  
و کم وکیف وقوع حادثه و نماینده وزارت اطالعات 
نیز گزارشی از کم وکیف فعالیت گروهک ها در این 
استان به اعضای کمیسیون ارائه کردند.عضو هیئت 
رئیسه کمیسیون امنیت  ملی مجلس تصریح کرد: 
در این جلسه همچنین عراقچی، معاون وزیر امور 
خارجه، عنوان کرد که سفیر پاکستان احضار شده و 
از مسئوالن پاکستانی به صورت جدی خواسته شده 
تا با عناصر و گروهک هایی که با حمایت عربستان 
و امارات به پاکســتان اعزام و از آنجا وارد کشور ما 
می شوند، برخورد کنند.رضایی ادامه داد: مسئوالن 
ایرانی عنوان کردند که پاکســتانی ها مراقب باشند 
که روابط ایران با پاکســتان تحت تأثیر رفتار سوء 
عربســتان، امارت، اسرائیل و آمریکا قرار نگیرد.وی 
اضافه کرد: طبق گزارش های ارائه شــده این حمله 
تروریســتی با حمایت اطالعاتی عربستان و امارات 
انجام شده و مواد منفجره استفاده شده در این حادثه 

از خاک پاکستان وارد کشور شده است.

کاهش قاچاق دام زنده در 
هفته های اخیر

 رئیس ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز از 
کاهش قاچاق دام زنده در هفته های اخیر با همکاری 
و تالش همه دستگاه های مسئول خبر داد و گفت: 
همکاری مناسبی بین دستگاه های اجرایی، انتظامی 
و قضائــی در زمینه مبارزه با قاچاق دام زنده وجود 
دارد، اما در این زمینه با کســی تعارف نداریم و نام 
دستگاه های مقصر و آن هایی که کم کاری کنند را 

اعالم می کنیم.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، قاچاق دام زنده یکی 
از عمده ترین عواملی اســت که به اذعان بسیاری از 
مسئوالن دولتی و قضائی، گرانی گوشت قرمز در بازار 
را طی ماه های اخیر رقم زد اما علی مویدی - رئیس 
ســتاد مرکزی مبارزه با قاچــاق کاال و ارز - در این 
باره گفت که همه تقصیر گرانی گوشــت قرمز را به 
گردن قاچاق دام زنده نیندازیم چون عوامل بسیاری 
دســت به دســت هم داده اند تا این مشکل در بازار 
گوشــت قرمز به وجود بیاید و قاچاق دام زنده یکی 
از آن هاست.وی با بیان اینکه گوشت قرمز هم مانند 
ســایر اقالم و کاالها در بازار با افزایش قیمت مواجه 
شده است، افزود: ابالغ و اجرای همزمان دستورالعمل 
جدید در زمینه جابه جایی دام زنده از اســتانی به 
اســتان دیگر در کاهش قاچــاق دام زنده که طی 
هفته های گذشته کامالً مشهود بوده، بسیار اثرگذار 
است و همه دســتگاه ها در این مدت تالش خوبی 
کردند اما کافی نیست و باید هماهنگی های بیشتری 

بین متولیان امر صورت گیرد.
رئیس ســتاد مرکــزی مبارزه با قاچــاق کاال و ارز 
ادامه داد: همه دستگاه های متولی همچون نیروی 
انتظامی و تعزیرات حکومتی و غیره تا قبل از ابالغ 
دســتورالعمل جدید جابه جایی دام زنده، مقررات 
شفاف و روشنی در اختیارشان نبوده که بتوانند با این 
مسئله برخورد درست و مناسبی داشته باشند، یعنی 
اینکه در دستورالعمل قبلی به صراحت به این مسئله 
اشاره ای نشده اســت و موانع قانونی در این زمینه 
وجود داشــت که در حال حاضر و در دستورالعمل 
جدید این موانع برداشته شد و هم اکنون دستگاه های 
متولــی همچون ســازمان تعزیــرات حکومتی و 
دستگاه های انتظامی قدرت تصمیم گیری بیشتری 
دارند.مویدی با بیان اینکه اگر دستگاهی در زمینه 
مبارزه با قاچاق به ویژه قاچاق دام زنده کوتاهی کند، 
نام آن را اعالم می کنیم، تصریح کرد: با وجود اینکه 
کاهش قاچاق دام چشمگیر بوده است اما برای حل 
این مشکل نیازمند تدابیر مشترک بین دستگاهی 
بیشتری هستیم و بایستی اتفاق بیافتد، به گونه ای که 
جابه جایی دام زنده از استان های مرکزی به سمت 

استان های مرزی دارای شرایط خاص باشد.
 ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز به عنوان 
دستگاه باالدســتی موظف به برقراری تعامل بین 
دستگاهی است.وی خاطرنشان کرد: نگاه ما تعاملی 
بوده و همه متولیان امر از سازمان دامپزشکی، وزارت 
جهاد کشاورزی، نیروی انتظامی، سازمان تعزیرات 
حکومتی، سازمان حمل و نقل و غیره بایستی دست 
به دست هم بدهند که بتوانند نقش اساسی در این 

زمینه ایفا کنند.
 اساساً فلسفه ستاد همین است و با نگاه هماهنگی 
و به صورت فرابخشی عمل کرده و خواهد کرد. ناجا 
هم یکی از این دستگاه ها است و هم اکنون بیشترین 

تالش را در این زمینه انجام می دهد.

اخبار

سرمقاله

اسرار خویش را به کسی مگوی

کالمامیر

رئیس جمهور با بیان اینکه ایران عزیز و قدرتمند 
همواره برای منطقه امنیت آفرین بوده است، تاکید 
کرد: مسلمانان باید متحد باشند و با ایجاد روابط 
دوستانه و برادرانه، امنیت منطقه را حفظ کنند و 
انقالب ما انقالب اسالمی و مردمی است و ۴۰ سال 
این واقعیت را نشان دادیم که دنبال معنویت امنیت 
و پیشرفت کل منطقه هستیم و امروز هم عمل، 

زبان، رفتار و گفتار ما همین را می گوید.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، حجت االسالم و 
المسلمین حسن روحانی دیروز در اجتماع بزرگ 
مردم بندر لنکه گفت: برخی از همسایگان متاسفانه 
راه اشتباه را انتخاب کرده اند و  ایران روابط برادرانه 
و صمیمانه با همه کشورهای منطقه را می خواهد. 
روز  تروریستی  به حادثه  اشاره  با  رئیس جمهور 
چهارشنبه گذشته در زاهدان، خاطر نشان کرد: 
تروریست هایی که به هیچ عنوان معیارهای انسانی 
مد نظر آنها نیست در یک اقدام تروریستی جمعی 
از مرزبانان کشور که برای دفاع از امنیت کشور و 
مرزها تالش می کردند را به شهادت رساندند. اما 
باید بدانند که ملت ما بی تردید انتقام خون این 
شهیدان عزیز را خواهد گرفت. روحانی تصریح کرد: 
ما اجازه نمی دهیم و نخواهیم گذاشت مزدوران 
جنایتکاری که سالح و منابع مالی آنها را بیگانگان 
تامین می کنند، پاسداران عزیز و مرزداران غیور ما 
را به شهادت رساندند و بتوانند از دست انتقام الهی 
و مردم مؤمن ایران فرار کنند. رئیس جمهور تأکید 
کرد: آنهایی که سبوعانه به پاسداران و مرزبانان ما 
حمله کرده و آنها را به شهادت رساندند باید بدانند 
که این کار خصمانه و سبوعانه، ما را در مبارزه با 
تروریسم، بیشتر تشویق می کند و ما برای دستیابی 
به این هدف به تالش خود خواهیم افزود و نخواهیم 
گذاشت تروریست هایی که سالح و پولشان را از 
جاهای دیگر تأمین می کنند، در منطقه ما فعالیت 
وی  بزنند.  تروریستی  اقدامات  به  دست  و  کنند 
تأکید کرد: در این منطقه روابط برادرانه و صمیمی 
با همه کشورها را می خواهیم و هیچ گاه ما آغازگر 
تجاوزی در منطقه نبوده ایم. رئیس جمهور با تأکید 
بر اینکه کسانی که در منطقه فکر می کنند آمریکا 
و صهیونیست ها برایشان امنیت می آفرینند سخت 
در اشتباه هستند، گفت: روزی که صدام افلقی به 
ایران حمله کرد به کشورهای همسایه اعالم کردیم 
که ایران دشمن خود را شکست خواهد داد و بدانند 
که مزدوران برای آنها امنیت نخواهند آورد. برخی 
از آنها به صدام تکیه کرده بودند تا امنیت بگیرند در 
حالی که ایران در منطقه امنیت آفرین بود و بعداً 
دیدند که همان صدام افلقی به کویت حمله کرد و 
کسانی که فکر می کردند صدام مایه امنیت آنهاست 
به اشتباه خود پی بردند. روحانی با تأکید بر اینکه 
امنیت منطقه به دست خود ما تأمین می شود و باید 
با اتحاد و همبستگی خودمان امنیت را تأمین کنیم، 
گفت: متأسفانه برخی همسایگان ما راه اشتباه را 

انتخاب کردند و به سراغ آمریکایی ها و صهیونیست 
ها  رفتند. به اشتباه فکر می کنند که ایران چشم 
طمع به سمت آنها دارد در حالی که ایران خواهان 
با همه کشورهای منطقه است.  روابط صمیمانه 
رئیس جمهور افزود: بیشتر کشورهای منطقه و 
همسایگان روابط خوب و صمیمی با ما دارند به 
جز یکی دو کشور که به دنبال دشمنی هستند که 
البته این دشمنی به ضرر خود آنها و کل منطقه 
است. روحانی با تأکید بر اینکه انقالب ما مردمی 
است و ۴۰ سال این واقعیت را نشان دادیم که به 
دنبال پیشرفت و امنیت کل منطقه هستیم، گفت: 
امروز هم رفتار، گفتار و عمل ما همین را می گوید. 
تالش های  و  اقدامات  از  یکی  جمهور  رئیس 
قدرت های استکباری را ایجاد اختالف و تفرقه بین 
اقوام ، مذاهب و ملت های منطقه عنوان کرد و 
گفت: دشمنان و قدرت های استکباری طی همه 
این سال ها این هدف را دنبال می کردند و گاهی 
کامالً ناموفق بودند اما بعضی وقت ها متأسفانه به 
هدف خود رسیدند. روحانی با بیان اینکه دشمن 
برای ایجاد اختالف بین اقوام در ایران به هدف شوم 
خود دست نیافته است، گفت: امروز اقوام ایرانی و 
شیعه و سنی در کنار هم هستند و در کنار یکدیگر 
دست به دست هم متحد هستند. رئیس جمهور 
یکی از تصمیمات دولت را تقویت وحدت میان 
مذاهب و اقوام عنوان کرد و افزود: امروز در سراسر 
کشور مدیران مختلف از جمله بخشدار، مدیر کل، 
فرماندار، اعضای شورای شهر و روستا، زن و مرد از 

شیعه و سنی حضور دارند، یکی از اهداف ما این بود 
که به دنیا بگوییم ایران به دنبال شایسته ساالری 
است. مرد و زن،  شیعه و سنی و یا قومیت مهم 
نیست و آنچه مطرح است شایسته ساالری است. 
روحانی تأکید کرد: وظیفه فرمانداران، بخشداران 
است  این  کشور  سراسر  مدیران  و  استانداران  و 
افراد،  استخدام  و  مدیریت ها  واگذاری  برای  که 
در  دهند.  قرار  پایه  و  اساس  را  شایسته ساالری 
انتصابات فرقی نمی کند که این فرد از کجا و کدام 
منطقه و کدام قوم و یا دارای چه مذهبی است. 
هر کسی ایران، اسالم و قانون اساسی را قبول دارد 
زیر چتر قانون اساسی و اسالم دارای، حقوق برابر 
است. رئیس جمهور تأکید کرد: همه باید به قانون 
احترام بگذاریم و به فکر منافع کشور باشیم. آنچه 
برای ما مهم است، اسالم، قرآن و اهل بیت )ع( و 
ایران عزیز است. وجب به وجب این خاک برای ما 
ارزشمند است و برای آن خون و جان می دهیم و 
فداکاری می کنیم. رئیس جمهور با تأکید بر اینکه 
ما برای توسعه کشورمان، همچنان به تالش خود 
ادامه می دهیم، گفت: همانطوری که شما مردم 
در جای جای این کشور روز ۲۲ بهمن آمدید و 
اعالم کردید راه انقالب، آزادی و استقالل و مسیر 
ادامه خواهیم داد همچنان راه  حاکمیت ملی را 
توسعه کشور را در پیش می گیریم.روحانی خطاب 
به مردم گفت: شما روز ۲۲ بهمن آمدید و گفتید 
زیر پای استبداد و نوکری اجانب نخواهیم رفت، 
از فشار دشمنان نمی هراسیم و استقالل، آزادی و 

جمهوری اسالمی که بزرگترین نعمت خدا به ما 
در این ۴۰ سال بوده را حفظ خواهیم کرد. رئیس 
جمهور با تأکید بر اینکه آمریکا و صهیونیست ها به 
دنبال توطئه و فشار به ملت ایران هستند، گفت: 
آنها  را خسته کنند.  ما  این است که  آنها  هدف 
این هستند که بین حاکمیت و نظام،  به دنبال 
قوای سه گانه، رهبری معظم و ملت فاصله ایجاد 
کنند. روحانی اظهارداشت: هدف دشمنان ایجاد 
اختالف و دو دستگی میان ماست. اما باید بدانند 
که ما امروز با وحدت، ایستادگی و اتحاد زیر یک 
پرچم و رهبری یک رهبر، یک دولت و یک قانون 
اساسی و حفظ منافع ملی ، برای عظمت ملت و 
ایران متحد ایستاده ایم. رئیس جمهور با اشاره به 
آیه ای از قرآن کریم تأکید کرد: قرآن به صراحت 
می گوید که اگر اختالف بین شما باشد، سستی 
خواهد آمد و دشمن قوی می شود و با اختالف، 
قدرت و عظمت شما زیر سوال خواهد رفت. همه 
باید با هم متحد شویم و اجازه ندهیم دشمن به 
هدف خود برای ایجاد اختالف دست یابد. روحانی 
در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امروز 
روز آزمایش برای همه ما در دولت، مردم و مدیران 
کشور است، به ظرفیت های استان هرمزگان اشاره 
کرد و گفت: در این استان خدا به ما نعمت های 
فراوانی داده به مردم جنوب کشور آب های خلیج 
فارس را هدیه کرده که نعمت بزرگ منطقه است. 
سواحل زیبا در اختیار شماست که می تواند یک 
جاذبه گردشگری ارزشمند در منطقه باشد. رئیس 
جمهور همچنین تکمیل بزرگراه ساحلی منطقه از 
پارسیان تا بندر عباس و از بندرعباس تا سیستان 
و بلوچستان را مورد اشاره قرار داد و گفت: 3۰۰ 
اختصاص  این جاده  برای تکمیل  تومان  میلیارد 
یافته است و این بزرگراه بعد از تکمیل می تواند 
رونق  و  منطقه  توسعه گردشگری  در  بزرگی  اثر 
استان داشته باشد. روحانی با بیان اینکه یکی از 
اهداف مهم ما در کشور باال بردن تولید و اشتغال 
و ارتقاء اخالق می باشد، گفت: بی تردید با همکاری، 
هماهنگی و اتحاد و حضور مردم ، همه کار می 
توان انجام داد و هر موقع ملت و دولت با هم بودند، 
موفق شدیم. رئیس جمهور تأکید کرد: به حول و 
قوه الهی آمریکا و صهیونیسم را در منطقه دچار 
شکست حتمی کرده و از مشکالت عبور خواهیم 
کرد. روحانی با تأکید بر اینکه می توانیم از منطقه 
همه  گفت:  کنیم،  حفاظت  و  حراست  خودمان 
ملت های منطقه را به برادری و حسن همجواری 
دعوت می کنیم و تأکید می کنم که ما نیاز به حضور 
آمریکا در منطقه نداریم، آنها هر چه زودتر منطقه را 
ترک کنند،ثبات و امنیت در منطقه بیشتر می شود 
جمهور  بود.رئیس  خواهند  خوشحال تر  مردم  و 
انتخاب  را  درستی  راه  نداریم  تردید  کرد:  تأکید 
کرده ایم و این راه درست را به حول و قوه الهی تا 

پیروزی نهایی ادامه خواهیم داد.

رئیس جمهور: اجازه نمی دهیم تروریست ها در منطقه فعالیت کنند

ایران هیچگاه آغازگر تجاوزی در منطقه نخواهد بود

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تشکیل پرونده برای تخلفات 
علی ترکاشوند- شهردار سابق کرج در پاسخ به سوال زمان مبنی 
بر این مورد که پرونده شهردار سابق کرج در چه مرحله ای قرار 
دارد، اذعان کرد: درخصوص تخلفات وی، پرونده ای تشکیل شده 
اما پرونده هنوز به دادگاه نرفته است. »ترکاشوند- شهردار سابق 
کرج و عضو فعلی هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک 
های صنعتی ایران، چندی پیش توسط دستگاه قضایی بازداشت 
شد که تخلفات او در دوران تصدی گری وی در سمت شهردار 

کرج، علتِ  بازداشت بوده است«.
به گزارش خبرنگار زمان- حجت االسالم و المسلمین محسنی 
اژه ای عصر دیروز در یکصد و سی و ششمین نشست خبری 
با اصحاب رسانه با بیان اینکه امیداورم سال ۹۷ را به خوبی به 
پایان ببریم و سال ۹۸ را با فضل الهی و به خوبی آغاز کنیم؛ 
با اشاره به صدور بیانیه ای از سوی رهبر انقالب در ۴۰ سالگی 
انقالب اسالمی، گفت: بیانه  کامل، جامع، دلسوزانه، حکیمانه 
و شجاعانه ایشان بود که احساس غرور و افتخار را برانگیخت 
که زیر پرچم ولی فقیه زنده هستیم و این بیانیه، مسیر آینده 
را روشن می کند. محسنی اژه ای ضمن بیان این مهم که در 
چهلمین سال انقالب و ورود به دهه پنجم، مردم ایران در ۲۲ 
بهمن شگفتی دیگری آفریدند و دنیا را از حضور پرشور خود 
متعجب و دوستان خود را در سراسر گیتی خوشحال و دشمنان 
را عصبانی و ناراحت کردند، افزود: من به سهم خود بی نهایت 
تشکر می کنم و از خدا طلب می کنم به همه قدرت دهد بتوانیم 
به مردم خدمت خادمانه داشته باشیم. دشمنان ما این حماسه 
بزرگ ملت ایران را برنتافتند و خواستند از مردم انتقام بگیرند 
به شهادت رساندند و عده ای  را  پاسدار  از مرزداران  و جمعی 
را مجروح کردند. ضمن محکوم کردن این عمل تروریستی و 
جنایت کارانه که توسط سرویس های بیگانه و استکبار جهانی 
حمایت و برنامه ریزی شده و توسط عوامل مزدور اتفاق افتاده 
است مانند مسئولین به سهم خود تقاضا می کنم دستگاه قضائی 
با کمک نیروهای نظامی و انتظامی عاملین این حادثه را به اشد 
مجازات برسانند. این مصیبت را به خانواده شهدا، سپاه پاسداران 
و نیروهای مسلح تسلیت می گویم. برای جانبازان شفای کامل 
و عاجل مسئلت دارم. سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با ذکر این 
نکته که اتفاق دیگری در چهلمین سال انقالب افتاد و یکبار دیگر 
نقش ولی فقیه و ناخدای خداگونه را شاهد بودیم، بیان کرد: 
به رغم همه توطئه ها رهبر فرزانه پیش بینی کردند ۲۲ بهمن 
امسال از سال های قبل بهتر خواهد بود. ثانیاً بیانه کامل، جامع، 
دلسوزانه، حکمیمانه و شجاعانه ایشان بود که احساس غرور و 
افتخار را برانگیخت که زیر پرچم ولی فقیه زنده هستیم. این 
بیانیه ابعاد مختلف زندگی ما را روشن می کند. جفا است هر یک 
از مسئولین نظام با این امت و امام نخواهند هر آنچه در توان دارند 
در خدمت مردم و نظام به کار گیرند.»عفو گسترده زندانیان« 
یکی از موضوعات مهم دراین نشست بود که سخنگوی دستگاه 
قضا برآن اشاره کرد و با بیان این مهم که جمهوری اسالمی با 

همه دشمنی ها و کینه توزی ها از ناحیه سلطه گران و کشورهای 
غربی از اقتدار و امنیت باالیی برخوردار است و در این شرایط به 
مناسبت چهلمین سال انقالب و تجلی رأفت اسالمی خواسته شد 
عفو گسترده تری انجام شود، تشریح کرد: این عفو، عفو معیاری 
است و شاخص هایی تعیین شده است تا افرادی که واجد این 
معیارها هستند یا مطلقاً عفو شوند یا بخشیده شوند یا مجازاتشان 
تخفیف داده شود. این اقدام با چند هدف انجام شد. یکی از آنها 
اعطای فرصت مجدد به محکومین بود تا خود را همگام امت و 
جامعه کنند و برای کشور مفید باشند. بنابراین پیش بینی شد 
فرصت بیشتری به مجرمین با این معیارها در جامعه داده شود 
و به خانواده ها کمک شود. البته باید مصالح فرد و جمع را با هم 
نگاه می کردیم. استثنائاتی در نظر گرفته شد تا کسانی از عفو بهره 
مند شوند تا به امنیت و آرامش مردم لطمه وارد نشود. ان شاءاهلل 
مجریان به تطبیق این شرایط با واجدین عفو دقت کنند. محسنی 
اژه ای، تصریح کرد: ممکن است در این تطبیق ها عجله داریم تا 
آزاد شوند سریع تر تطبیق ها انجام شود و ممکن است افرادی 
باشند ادعا کنند جز مستثنیات نیستند و اگر موردی بود که 
طبق مستثنیات نبود از طریق مرکز ۱۲۹ یا دفتر ما اعالم کنند ما 
رسیدگی می کنیم. نکته دیگر اینکه تا ماه رمضان چند مناسبت 
در پیش داریم. اگر افرادی هستند به صورت موردی می توانند در 
این ایام مجدد بررسی شوند و کسانی که تشخیص داده می شود 
ضرورتی ندارد اجرا شود به مقام معظم رهبری پیشنهاد شود تا در 
آینده مشمول شود. محسنی اژه ای با بیان اینکه شاکیان تا جایی 
که امکان دارد با محکومین مدارا کنند، گفت: حق با شاکیان 
است اما درخواست ما این است که با خانواده زندانیان مساعدت 
کنند و کسانی که می توانند ریش سفیدی کنند این کار را انجام 
دهند. به عقیده من اگر بتوانند رضایت افراد را بگیرند ان شاءاهلل 
جمعیت قابل توجهی از محکومین چه زندانیان چه آنهایی که 
مجازات زندان داشتند و … آزاد و مشمول عفو قرار می گیرند. 
تالش می شود زودتر این اتفاق بیافتد و امیدواریم آنها که مشمول 
نیستند هرچه زودتر آزاد شوند و خانم های زندانی، زمان والدت 
حضرت زهرا )س( نیز مشمول عفو در آینده قرار گیرند.»صدور 
کیفرخواست برای حسین فریدون« یکی دیگر از مواردی بود که 
محسنی اژه ای به آن پاسخ داد و افزود: کیفرخواست این پرونده 
قبل از اینکه نمایندگان نامه بنویسند، در دوم بهمن ماه صادرشده 
و به دادگاه رفته و تعیین وقت شده است و به زودی هم اولین 
جلسه آن یعنی در اسفندماه برگزار می شود. محسنی اژه ای در 
ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تأمین سریع وثیقه ۱۰ 
میلیارد تومانی از سوی سه مدیر دولتی متهم در پرونده بانک 
سرمایه، برای قوه قضائیه عجیب نیست و بنظر شما خود این 
موضوع نیاز به ورود و بررسی موضوع از سوی مدعی العموم ندارد؟ 
گفت: نه اگر احساس شود که خدایی نکرده از منشأ خالفی باشد، 
مدعی العموم وارد می شود اما اگر یک نفر برای تأمین وثیقه 
۱۰ یا ۲۰ نفر را دیده باشد تا سند بگذارد ایرادی ندارد. یک 
سند بزرگ گذاشته شده است. مثالً یک زمانی در تهران یک 

برج یا حتی پایین تر از برج هست که ۱۰ میلیارد می ارزد. وی 
افزود: به صرف اینکه ۱۰ میلیارد برای سه نفر وثیقه گذاشته شده 
باشد مدعی العموم وارد نمی شود. سخنگوی دستگاه قضا در ادامه 
درخصوص این سوال که آیا قوه قضائیه به اظهارات اخیر حسن 
عباسی در مورد رئیس جمهور و رئیس مجلس ورود کرده است؟ 
گفت: دادستان تهران و وزارت اطالعات مطالبی را در این زمینه 
ارسال کردند و این موضوع در دادسرای تهران در حال رسیدگی 
است. محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری با تاکید براین امر 
که برخی از سوءمدیریت ها سبب ضرر و زیان برای کشور و مردم 
می شود، تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که به طور جد در قوه 
قضائیه مطرح است و برای سال های بعد برای آن برنامه ریزی 
می کنیم، نقش قوه قضائیه در تحقق عدالت اجتماعی است زیرا 
برخی از سوءمدیریت ها است که سبب ضرر و زیان برای کشور 
و مردم می شود و ممکن است جرم انگاری نشده باشد که آن 
را احصا می کنیم و در جایی که الزم باشد با قوه مقننه و دولت 
همکاری شده و جرم انگاری خواهد شد. وی افزود: برخی موارد 
هم اتخاد سیاست هایی است که ممکن است موجب زیان هایی 
شود. فعالً دست قوه قضائیه در آنجایی که تبدیل به قانون نشده 
باشد بسته است و برخی از زمینه هایی که رانت ایجاد می کند، 
مثالً یکی از مسائل ارز یا زمین است که بروی آن کار می کنیم. 
معاون اول قوه قضائیه اضافه کرد: در پاره ای از موارد اصالح قانون 
یا حتی ایجاد قانون داریم که اگر سوءمدیریت و رانتی سبب 
شود که حقی از جامعه و حکومت ضایع و متضرر شود آن را 
جرم انگاری کنیم که الزمه آن همکاری دولت و مجلس است و 
بنظرم مجلس این امادگی را دارد که این کار صورت گیرد. وی در 
خصوص مشکالت الیحه تامین امنیت زنان گفت: یکی از مسائل 
این است که ما سیاست کلی مان مبتنی بر حبس زدایی است، 
اما اینجا برای امورات مختلف حبس دیده شده است. اشکاالت 
زیادی در این رابطه مطرح بود و جلسات متعددی با کارشناسان 
و مسئوالن قضایی و دولت برگزار شد. معاون اول قوه قضائیه 
در پاسخ به این سوال که قیمت برخی اجناس از جمله خودرو 
ساعتی باال می رود گفت: قوه قضاییه پیشتر ورود کرده اما بخش 
عمده مربوط به دولت و تعزیرات است، قوه قضاییه به گران فروشی 
ها و عدم توزیع کاالها ورود می کند.در هفته ای که گذشت اعالم 
شد کاالیی در گمرک بندرعباس باقی مانده و توزیع نمی شود به 
محض ارسال گزارش دادستان منطقه مامور رسیدگی شد. وی 
ادامه داد: بخش عمده مربوط به دولت است و باید دولت ورود 
کند و در همین مورد آخر اگر گزارش ارسال نمی شد، قوه قضاییه 
خبردار هم نمی شد. معاون اول قوه قضائیه در رابطه با پرونده سه 
متهم پرونده بانک سرمایه نیز گفت: این پرونده دارای متهمان 
زیادی است، پرونده تعدادی کیفرخواست خورده و تعدادی هم 
در دادسرا است؛ حکم این سه تن در حال انشاء، امضا و تایید 
است. حکم دادگاه در مورد آن متهمانی از پرونده بانک سرمایه 
که جلسات برگزار و دفاع آخر گرفته شده در حال انشاء است که 

احتماال هفته آینده تایپ و امضا شود که اعالم می کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به زمان مطرح کرد: 

عدم ارسال پرونده شهردارسابق کرج به دادگاه 

با حضور رئیس جمهور؛

الحاق زیردریایی»فاتح« به ناوگان نیروی دریایی ارتش 
 زیردریایی بومی»فاتح« عصر دیروز با حضور رئیس جمهور و جمعی از مسئوالن 
کشوری و لشکری به ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش ملحق شد. زیردریایی 
سنگین  نیمه  کالس  زیردریایی های  جزء  تن،   500 از  بیش  وزنی  با  »فاتح« 
محسوب می شود و قادر به حمل و پرتاب چندین موشک کروز و اژدر است.این 
زیردریایی می تواند در حوزه ماموریتی خود اقدام به مین ریزی کند.همچنین 
این زیردریایی از سامانه های مدیریت نبرد ترکیبی، سوناری، جنگ الکترونیکی 

و مخابراتی رانش الکترونیکی برخوردار است.
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احضار سفیر پاکستان به وزارت امور خارجه

سخنگوی وزارت امور خارجه اعالم کرد: سفیر پاکستان در تهران به وزارت 
امور خارجه احضار شد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه 
با اعالم خبر فوق گفت: در پی حادثه تروریستی ۲۴ بهمن ماه در جاده 
خاش _ زاهدان خانم رفعت مسعود سفیر پاکستان توسط دستیار وزیر و 
افزود:  امور خارجه احضار شد.قاسمی  به وزارت  آسیای غربی  مدیرکل 
در این مالقات ضمن اشاره به افزایش اقدامات تروریستی از داخل خاک 
پاکستان، از جمله حادثه تروریستی اخیر در جاده خاش _ زاهدان، اعتراض 
کشورمان ابالغ و با صراحت تاکید شد که جمهوری اسالمی ایران از دولت و 
ارتش پاکستان انتظار دارد با قاطعیت و جدیت الزم علیه پایگاه ها، تحرکات و 
استقرار گروهک های تروریستی فعال در مناطق مرزی این کشور با جمهوری 
اسالمی ایران برخورد کند و اجازه ندهد این گروهک های تروریستی بیش 
از این با اقدامات تروریستی و غیرانسانی خود موجبات تشدید ناامنی و 
بدبینی و بی اعتمادی بین دو کشور را فراهم نماید. در ادامه از دولت پاکستان 
خواسته شد که اقدامات سریع و الزم جهت شناسایی و دستگیری عوامل 
جنایت تروریستی جاده خاش _ زاهدان را انجام دهد.سفیر پاکستان در این 
دیدار اعالم کرد که موضوع اعتراض کشورمان را به دولت متبوع خود منتقل 

خواهد کرد.

برای بهبود اقتصادی باید از نخبگان استفاده کرد

 رییس اتاق بازرگانی ایران معتقد است برای عبور از شرایط فعلی اقتصاد 
ایران باید در یک اقدام برنامه ریزی شده از توان نخبگان کشور استفاده کرد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، غالمحسین شافعی دیروز  در جلسه هیأت 
نمایندگان اتاق ایران، اظهار کرد: متأسفانه در طول سال های گذشته اقتصاد 
ایران با یک اشکال مهم روبه رو بوده و آن نبودن یک نگاه راهبردی برای 
حرکت به سمت توسعه است.به گفته وی این اتفاق در حالی رخ داده که 
هر کسی که قصد توسعه طوالنی مدت دارد، باید تالش کند با یک نگاه 
بلندمدت حرکت به سمت توسعه را سرعت ببخشد. رئیس اتاق بازرگانی 
ایران با بیان این که متأسفانه بسیاری از تصمیم گیران اقتصادی در ایران از 
دانش توسعه ای مناسب برخوردار نیستند، توضیح داد: وقتی به عملکرد 
سال های گذشته اقتصاد ایران نگاه می کنیم می بینیم که یا متوجه نبوده ایم که 
در چه مسیری حرکت می کنیم یا دانش کافی برای حرکت به این سمت را 
نداشته ایم. از این رو مشخص است که وقتی اقتصاد یک کشور نگاه کاربردی 
الزم را نداشته باشد، نمی تواند به بسیاری از اهداف خود دست پیدا کند. 
شافعی با بیان این که برای پشت سر گذاشتن این مشکالت استفاده از نظر 
نخبگان به عنوان یک اولویت جدی مطرح است، تاکید کرد: البته نمی توان 
این مساله را صرفاً به برگزاری جلسه یا درخواست انفرادی برای پاسخ دادن 
به برخی سواالت مشخص محدود کرد، بلکه وقتی صحبت از نظرخواهی از 
نخبگان می شود باید در نظر داشت که این روال باید به شکل طوالنی مدت 
و با استفاده از حداکثر توان کشور انجام شود. رئیس اتاق بازرگانی ایران با 
اشاره به شوک هایی که اقتصاد ایران در طول ماه های گذشته با آن روبه رو 
بوده، بیان کرد: در چنین فضایی به وجود آمدن اعتماد میان دولت و بخش 
خصوصی مسأله ای مهم خواهد بود که توانایی آن را دارد که الاقل به برخی 
از مشکالت اقتصادی امروز جامعه پاسخ دهد. وی در پایان به انتخابات پیش 
روی اتاق های بازرگانی در هفته های آینده نیز اشاره کرد و گفت: امیدواریم که 
با تداوم فعالیت قدرتمند پارلمان بخش خصوصی پس از برگزاری انتخابات 
شرایط برای حضور نمایندگان این بخش در مشاوره برای تصمیم های بزرگ 
اقتصادی فراهم شود و از این رو اتاق بازرگانی به یک انتخابات پرشور نیاز 

خواهد داشت.

 ابوبکر البغدادی در شرق سوریه
 تحت محاصره قرار دارد

 منابع خبری اردن مدعی شدند که سرکرده تشکیالت تروریستی داعش و 
پنج تن از وزرای دولت خودخوانده آن در دیرالزور واقع در شرق سوریه 

تحت محاصره قرار دارند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، خبرگزاری دولتی اردن )بترا( روز شنبه به 
نقل از یک منبع امنیتی عراق مدعی شد که »ابوبکر البغدادی« سرکرده گروه 
تروریستی تکفیری داعش و پنج نفر از وزرای دولت خوانده آن در نزدیکی 
مرزهای عراق و سوریه تحت محاصره قرار دارند.این منبع امنیتی عراقی 
تاکید کرد: عناصر داعش در آخرین پایگاه آن در سوریه در یک منطقه 
کوچک در دیرالزور تحت محاصره هستند که مساحت آن حدود هفت 
کیلومتر مربع است.وی اظهار داشت که نیروهای عراقی در راستای مقابله 
با نفوذ تروریست ها، هرگونه تحوالتی را در مناطق مرزی خود با سوریه 
رصد می کنند.این در حالیست که سرنوشت سرکرده گروه تروریستی داعش 
هم چنان در هاله ای از ابهام قرار دارد و اخبار ضد و نقیض زیادی در این 
خصوص منتشر می شود.خالفت خودخوانده داعش در عراق و سوریه بیش 
از یک سال است که برچیده شده است و هم اکنون عناصر باقی مانده از این 
گروه تروریستی در منطقه الباغوز )شرق سوریه( در مساحتی کمتر از دو 

کیلومتر مربع محاصره شده اند.

133 هزارتن گوشت قرمز وارد کشور شد

یک مقام مسئول وزارت جهاد کشاورزی از واردات ۱33 هزار تن انواع گوشت 
قرمز در دهه نخست بهمن ماه امسال خبرداد و گفت: بر اساس آمار گمرک، 
امسال ۹۷ هزار تن گوشت منجمد گوساله، 36 هزارتن الشه گوشت گوسفندی 
به کشور وارد شد که نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۴6 درصد افزایش دارد. به 
گزارش زمان به نقل ازایرنا، مسعود بصیری مدیرکل دفتر تامین، توزیع، تنظیم 
بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی افزود: سال های گذشته نیز 
بین ۱۴۰ تا ۱6۰ هزار تن گوشت مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین شده 
بود، اما این میزان واردات برای مصرف صنفی، صنعت، پادگانها، بیمارستانها، 
رستورانها و غیره بود، اما اکنون به دلیل افزایش قیمت، گوشت های وارداتی در 
سبد خانوار قرار گرفته است.به گفته وی، گوشت وارداتی گوسفندی و گوساله 
با ارز ۴۲۰۰ تومانی در قالب الشه، منجمد، بسته بندی و دام زنده وارد کشور 
می شود و به علت اختالف قیمت گوشت قرمز، تولید داخل با وارداتی تنظیم 
بازار، اقشار مختلف به سمت خرید گوشت تنظیم بازار سوق پیدا کرده اند.
وی گوشت قرمز مورد نیاز کشور را ساالنه حدود ۹6۰ هزار تن ذکر کرد و 
اظهارداشت: تولید داخلی گوشت قرمز کاهش نیافته و ۱۲ تا ۱3 درصد نیاز 
کشور به این محصول از طریق واردات تامین می شود.مدیرکل دفتر برنامه 
ریزی تامین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی در 
زمینه صادرات پوست گوسفندی گفت: امسال تاکنون نزدیک ۱6 میلیون جلد 
پوست گوسفندی از کشور صادر شده که نشان می دهد این میزان گوسفند 
در کشور کشتار و گوشت آن به مصرف رسیده است.وی اضافه کرد: کاهش 
کشتار در کشتارگاه ها به معنای کاهش تولید نیست، زیرا بخشی از کشتار دام در 
کشور به شکل سنتی و خارج از کشتارگاه ها صورت می گیرد.بصیری قاچاق 
را از عوامل موثر در افزایش قیمت گوشت قرمز تولید داخل دانست و افزود: 
افزایش قیمت ارز موجب شد تا تقاضای دیگری برای دام زنده کشور به وجود 
آمده که اثر روانی زیادی در خروج غیر قانونی آن داشته است.وی با بیان این 
که امسال دامداران و چوبداران با توجه به افزایش نرخ ارز تمایل دارند که دام 
سبک خود را با قیمت باال و نقدی بفروش برسانند، گفت: یکی از راهکارها 
برای جلوگیری از افزایش قیمت گوشت قرمز، مبارزه با قاچاق دام زنده است.

راهبرد رهبرانقالب حل مشکالت 
اقتصادی با تکیه بر نسل جوان

 عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس گفت: راهبرد 
رهبر انقالب در بیانیه گام دوم، حل مشکالت اقتصادی 

با تکیه بر حرکت جهادی نیروهای جوان است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حسینعلی حاجی دلیگانی 
صادر  اخیرا  رهبری  معظم  مقام  که  بیانیه ای  درباره 
کرده اند، اظهار داشت: با صدور این بیانیه، رهبر انقالب 
دوم  و  اول  نسل  از  را  اصلی  مسئولیت های  درواقع 
انقالب به نسل جوان انتقال دادند.وی ادامه داد: البته 
معنای این مسئله آن نیست که دیگر نیروهای گذشته 
از میدان باید خارج شوند، بلکه مسئولیت های اصلی 
را باید نسل جوان بر عهده بگیرد و به ویژه باید از 
تجربیات نیروهای انقالبی گذشته کشور استفاده کنند 
و در حرکت های رو به جلوی خود، از تجربیات آنان 
بهره ببرند.وی با تأکید بر نقش جوانان در پیروزی 
همواره  کرد:  تصریح  آن  تداوم  و  اسالمی  انقالب 
جوانان نقش برجسته ای در تداوم منویات امام راحل 
و مقام معظم رهبری داشته اند و آنان بودند که منجر به 
پیروزی انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی شدند و در 
شرایط فعلی هم برای حل مشکالت اقتصادی، نیازمند 
حرکت جهادی نیروهای جوان هستیم.حاجی دلیگانی 
بیان کرد: ما از لحاظ راهبردی هیچ مشکلی نداریم و 
مقام معظم رهبری سیاست های کالن نظام را در اختیار 
ما قرار داده اند و همه نیروهای انقالب به ویژه جوانان 
باید آن سیاست ها را به طور ویژه مورد توجه قرار 
دهند و به آن عمل کنند تا موج جدیدی از امیدواری و 
شکوفایی اقتصادی را در کشور به وجود آورند.عضو 
فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی 
درباره تأثیر بیانیه رهبر معظم انقالب بر دشمنان تصریح 
کرد: این پیام به خوبی به دشمنان ما نشان داد که ما 
مرعوب فضاسازی ها و تالش های آنان برای شکست 
نظام جمهوری اسالمی نمی شویم و هر چقدر آنان در 
این باره هدف گذاری کنند، قطعاً به بن بست خواهند 
چهل سالگی  به  را  انقالب  که  همان گونه  و  خورد 

رساندیم، آن را حفظ خواهیم کرد.

مطالعات برنامه آمایش 25 استان 
کشور نهایی شد

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای 
وزارت کشور با اعالم این که مطالعات برنامه آمایش 
۲5 استان کشورنهایی شده است، گفت: پیگیری ویژه 
جهت نهایی شدن سندهای مرتبط با شش استان باقی 
مانده، درهماهنگی با سازمان برنامه وبودجه کشور، با 

جدیت درحال انجام است.
به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رسانی وزارت 
کشور، بابک دین پرست معاون هماهنگی اموراقتصادی 
برنقش  تاکید  با  ای وزارت کشور،  منطقه  توسعه  و 
بی بدیل و راهبردی آمایش سرزمین در نظام برنامه 
قابلیت  گیری  بهره  طریق  از  کشور،  وتوسعه  ریزی 
های محیطی، جهت بهبود کارآیی و اثر بخشی منابع 
درمسیر توسعه ودستیابی به تعادل وتوازن منطقه ای 
در فرآیند توسعه ملی، تاکید کرد: بر این اساس پیگیری 
الزم جهت نهایی شدن طرح مطالعات آمایش استانها در 
دستورکار وزارت کشور قرار دارد.دبیرشورای توسعه 
وامنیت پایدار شرق وغرب کشور، اضافه کرد: در همین 
راستا گزارش آخرین وضعیت تهیه وتکمیل مطالعات 
طرح آمایش سرزمین در سطح استانهای کشور، در 
بهمن ماه سال قبل جهت استحضار ریاست محترم 
شد،  مقرر  ایشان  دستور  وحسب  ارسال  جمهوری 
سازمان برنامه وبودجه کشور دراستمراراقدامات جاری، 
با اتخاذ تمهیدات الزم، درجهت اجرایی شدن مطالعات 
برنامه آمایش سرزمین در استانهای کشورتسریع نماید.

خبرخبر

وزیر امور خارجه ایران در اظهاراتی که بعد از کنفرانس امنیتی مونیخ 
داشت، حق برخورداری از تجهیزات دفاعی را برای ایران محفوظ 

دانست و انتقاد اروپا در این باره را نابجا تلقی کرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، وزیر خارجه ایران در بخشی از 
اظهارات خود بعد از ایراد سخنرانی در کنفرانس امنیتی مونیخ به 
در  بیانیه های سیاسی خوبی  اروپایی ها  آلمان گفت:  بایرن  رادیو 
حمایت از برجام داده اند، اما در عمل باید اقدامات بیشتری انجام 
دهند. اگر روزی آمریکایی ها به اروپا بگویند باید رابطه تجاری خود 
با چین را قطع کنید، آن ها چه می کنند؟ همان کار را االن انجام دهید. 
چراکه اگر در برابر یک زورگو نایستید، زورگوتر می شود. محمد 
جواد ظریف با توجه به برخی اظهارات مقامات اروپایی درباره 
برنامه موشکی ایران گفت: اگر قرار به صحبت درباره منع اشاعه 

باشد این اروپا است که باید پاسخگو شود. اروپا در موقعیتی نیست 
که بخواهد بر کرسی بازجویی بنشیند. وی ادامه داد: آن زمان که 
ما با جنگنده های فرانسوی، تسلیحات شیمیایی آلمانی، تانک های 
انگلیسی و آواکس های آمریکایی و تسلیحات روسی تحت حمله 
بودیم، زمانی که ما را موشک باران می کردند؛ هیچ کس کوچکترین 
ابزار دفاعی به ما نمی داد، نه پدافند و نه موشکی برای پاسخ. وی در 
خصوص رفتار دوگانه آمریکا در حذف و اضافه کردن نام افراد و 
نهادها به لیست تروریستی خود، تاکید کرد: این رفتار باید متوقف 
شود. تروریست همیشه تروریست است. وی همچنین از رفتار جان 
بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید و رودی جولیانی وکیل ترامپ 
در ایراد سخنرانی در جمع گروهک منافقین نیز انتقاد کرد. وزیر 
خارجه ایران با انتقاد از خروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته ای 

ایران اظهار داشت: ایران در توافق هسته ای باقی می ماند. وی در 
ادامه با اشاره به اینستکس گفت: اروپا باید زمینه های اعتمادسازی 
خود در برابر ایران را افزایش داده و اقدامات الزم را در این زمینه 
انجام دهد. وزیر خارجه ایران همچنین خاطر نشان کرد: ما ادعا نمی 
کنیم که کشور کاملی هستیم؛ اما در راستای بهتر بودن در تالش بوده 
و هستیم.ظریف با اشاره به صلح طلبی ایران گفت: ایران خواهان 
برقراری صلح جهانی است و همه کشورها باید برای تحقق امنیت 
با یکدیگر همکاری کنند. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در بخش 
دیگری از این گفتگو با بیان اهمیت حقوق بشر برای ایران خاطر 
نشان کرد: ما برای احیای حقوق بشر تالش می کنیم. در عین حال 
باید به این نکته اشاره کنم که آمریکا در جایگاهی نیست که درباره 

حقوق بشر در ایران و کشورهای دیگر اظهار نظر کند.

انزوای آمریکا آوردگاه نشست های ورشو و مونیخ؛ 

ظریف: اروپا در حد بازجویی از ایران نیست
انـزوای  آوردگاه  مونیـخ  و  ورشـو  هـای  نشسـت 

آمریـکا بـود
»محمدجـواد ظریـف« وزیر امـور خارجه ایـران در 
گفـت وگـو بـا شـبکه تلویزیونـی المنار لبنـان در 
خصـوص شکسـت برنامه های ضـد ایرانـی آمریکا 
در نشسـت هـای ورشـو لهسـتان و مونیـخ آلمان، 
گفـت: این دو نشسـت، آوردگاه انـزوای آمریکا بود. 
وی گفـت: تمام کشـورها مـی خواهنـد از موضعی 
که آمریـکا علیه ایـران اتخاذ کـرده، دوری گزینند 
و قوانیـن بیـن المللی را نقـض نکنند. وی با اشـاره 
بـه نشسـت سـه گانـه ایـران، روسـیه و ترکیه در 
مـورد سـوریه کـه در سـوچی برگـزار شـد، تأکید 
کـرد: گفت و گوهـای خوبی در مورد سـوریه صورت 
گرفـت و موضـوع ادلب )شـمال غرب( یک مسـاله 

است. اساسـی 

اینکه  بیان  با  وری  بهره  ملی  سازمان  رئیس 
بهره وری نیروی کار در کل اقتصاد به ازای هر 
نفر 6۴ میلیون تومان است، گفت: در سال ۹۸، با 
پژوهشگاه انرژی، به موضوعات بهره وری انرژی 

ورود می کنیم.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، فاطمه پهلوانی دیروز 
در نشست خبری با بیان اینکه وضعیت کنونی ما 
در بهره وری قابل قبول نیست، اظهار داشت: بهره 
وری باید به صورت اصولی در نظام تربیتی کشور 
پایه گذاری و برنامه های اساسی در این خصوص 
تدوین شود.رئیس سازمان ملی بهره وری با بیان 
اینکه بین اختیارات و وظایف سازمان ملی بهره 
وری، تناسبی وجود ندارد، گفت: مسئولیت ملی 
و نقش حاکمیتی و نظارتی که برای این سازمان 
در نظر گرفته شده با زیرساخت های سازمانی 
ما، هماهنگی ندارد. حتی طی سال های گذشته 
تالطماتی در این سازمان به وجود آمده است.وی 
همچنین به برخی مشکالت و محدودیت های 
سازمان ملی بهره وری اشاره داشت و گفت: در 
کنار اینکه ما تناسبی بین وظایف و اختیاراتی که 
با مشکل  سازمان ملی بهره وری دارد نمی بینیم 
اداری  سازمان  هستیم.معاون  مواجه  نیز  بودجه 
و استخدامی کشور، گفت: چگونه سازمانی که 
بودجه آن 65 صد هزارم بودجه کل کشور است، 

باید متضمن 35 درصد رشد اقتصادی باشد؟
پهلوانی با اشاره به برنامه استقرار چرخه بهره وری 
در دستگاه های اجرایی، اظهار داشت: در راستای 
اجرای مواد  3 و 5 قانون برنامه ششم توسعه، در 
ابتدای آبان ماه سال جاری، راهنمای اجرایی ماده 
5 این برنامه از سوی سازمان ادرای و استخدامی 

کشور به کلیه دستگاه های اجرایی ابالغ شد و 
سازمان ملی بهره وری در خال پی گیری پیشرفت 
بهره وری در دستگاه های  استقرار چرخه  کار 
اجرایی است؛ تالش می کنیم گزارش های ماهانه 
از پیشرفت استقرار بهره وری در دستگاه های 
اجرایی به رئیس جمهور، هیات دولت، مجلس 
و افکار عمومی ارائه کنیم.رئیس سازمان ملی بهره 
وری با بیان اینکه تاکنون 5۰ درصد دستگاه ها 
در استقرار چرخه بهره وری با ما همکاری داشته 
ماه  اردیبهشت  اواخر  در  امیدواریم  افزود:  اند، 
سال ۹۸، برآورد اولیه ای از وضعیت بهره وری 
ادامه  باشیم.پهلوانی  دستگاه های اجرایی داشته 
داد: در انتهای سال ۹۸ نیز تخمین دیگری را بعد 
از تکمیل چرخه خواهیم داد و پس از آن طبق 
تکلیف برنامه ششم، سازمان بهره وری به صورت 
ساالنه وضعت بهره وری دستگاه های اجرایی را 
به مجلس گزارش خواهد داد.وی همچنین در 
ادامه گفت: در حال حاضر تشکیل شبکه ملی بهره 
وری را در دستور کار قرار داده ایم که در این 
شبکه باشگاه دانش آموختگان EPU از ارکان 
اصلی خواهد بود. از سال ۲۰۱۲ تاکنون 5۴۰ نفر 
را به دوره های آموزشی EPU اعزام کردیم اما 
بهره ای از این افراد نبردیم از این رو در سال 
۹۸، از این افراد در باشگاه مذکور استفاده خواهیم 
کرد.پهلوانی افزود: طرح مروجان بهره وری را نیز 
در سال ۹۸ پیگیری خواهیم کرد که در قالب این 
طرح، دانشجویان داوطلب در سطح کشور در 
رشته های مدیریت، مهندسی صنایع و اقتصاد را 
آموزش می دهیم و بر اساس تفاهم نامه ای که با 
وزارت آموزش و پرورش منعقد کرده ایم، این 

افراد را در ساعت هایی در مدارس برای انجام 
بازی های کیفیت و بهره وری، اعزام خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: اگر خروجی نظام آموزشی ما، 
انسان های بهره وری باشند قطعا در آینده شاهد 
بهره وری نیروی کار خواهیم بود.رئیس سازمان 
ملی بهره وری همچنین از همکاری با شهرداری 
ها خبر داد و گفت: در شرف انعقاد تفاهم نامه با 

شهرداری مشهد و اصفهان هستیم.
پهلوانی در ادامه با اشاره بهره وری انرژی، اظهار 
داشت: استانداردها و شاخص های بین المللی را 
همواره به بخش نفت ارائه کرده ایم منتهی در یک 
مقطعی تصور می شد کیفیت بنزین راهکار عنوان 
خودروها  کیفیت  داشت  توجه  باید  که  است  
و موتورهای آنها نیز جزئی از این مسئله بوده 
است؛ به طوری که ما مشکالتی را در روش های 
تولید و سیستم های آن داریم. البته سازمان بهره 
وری به طور مشخص روی آمار انرژِی و موتور 
خودروها ورود نکرده است.وی افزود: در سال 
آینده، از طریق همکاری با پژوهشگاه انرژی، به 
انرژی به صورت مساله  بهره وری  موضوعات 
خواهیم  ارائه  را  نهایی  حل  راه  و  ورود  محور 
کرد.رئیس سازمان ملی بهره وری در ادامه با بیان 
اینکه به نسبت افزایش سطح تحصیالت در بازار 
کار، بهره وری نیروی کار در بنگاه های اقتصادی 
افزایش نیافته است، گفت: از جمعیت ۸۰ میلیونی 
ایران، کل جمعیت مفید و فعال کاری در سال ۹6، 
۲3 میلیون و 6۷۸ هزار و 6۱3 نفر است؛ بنابراین 
بحث تعدیل نیروی انسانی در افزایش بهره وری 
مطرح نیست بلکه باید کیفیت نیروی انسانی را 
افزایش دهیم.وی به بهره وری نیروی کار کشور 

اشاره کرد و افزود: به صورت میانگین، بهره وری 
نیروی کار کشور نسبت به تولید ناخالص داخلی 
به ازای هر نفر در سال 6۴ میلیون تومان است.

پهلوانی ادامه داد: بیشترین نرخ مربوط به بخش 
نفت و گاز )با حدود ۸۰ هزار شاغل( با هزار و 
۹۴۱ میلیون تومان به ازای هر نفر )۱.۹ میلیارد 
بخش  به  مربوط  هم  نرخ  کمترین  و  تومان( 
ساختمان با ۲۱ میلیون تومان به ازای هر نفر است.

معاون سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین 
اینکه محاسبات ما بر اساس آمار بانک  بیان  با 
مرکزی است که آخرین به روزرسانی این آمار 
مربوط به سال ۹6 می شود، گفت: در سال ۹6، 
وری  بهره  درصد،  صفر  کار  نیروی  وری  بهره 
سرمایه ۲.۴ درصد و بهره وری کل عوامل تولید 
مشاور  است.همچنین  داشته  رشد  درصد   ۱.3
بیان  با  اقتصادی سازمان ملی بهره وری کشور 
اینکه بانک مرکزی برای سال جاری آماری ارائه 
نداده است، اظهار داشت: با توجه به اینکه مرکز 
آمار در مباحث مربوط به سهم نیروی کار، سرمایه 
و ... ورود نمی کند ما نمی توانیم به آمار این 
سازمان متکی باشیم.وی افزود: برای محاسبات 
بهره وری ناگریز هستیم که به آمار بانک مرکزی 
رجوع کنیم اما اینکه این نهاد دیگر اجازه نشر آمار 
را ندارد موجب توقف آماردهی ما نیز می شود 
مگر اینکه مرکز آمار نیز همچون بانک مرکزی 
به این آمار دهی روی آورد.وی ادامه داد: بانک 
مرکزی از  سال 53 تاکنون در سری های زمانی به 
تفکیک بخش های اقتصادی، آمار می دهد و ما از 
این طریق بهره وری سرمایه و کل عوامل اقتصاد 

را محاسبه می کنیم.

رئیس سازمان ملی بهره وری: بهره وری نیروی کار در سال ۹۶ صفر بود

سهم هر نیروی کار در تولید ناخالص داخلی ۶۴ میلیون تومان

رئیس مجمع کارآفرینان ایران با بیان اینکه امروز رشد نقدینگی از توزیع مواد مخدر و اسلحه برای 
کشور خطرناک تر است، گفت: طی ۱۰ سال گذشته رشد نقدینگی ۹۷۴ درصد و نرخ ارز ۱۲۰۰ 

درصد افزایش داشته است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمدرضا دیانی در نشست خبری بررسی چالش ها و فرصت 
های کارآفرینی به مناسبت نامگذاری روز ۲۹ بهمن ماه به عنوان روز »کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی« 
اظهارداشت: با یک سری مسائل اقتصادی و در عین حال با راهکارهای ساده مواجهیم اما کماکان بی 
توجهی به آنها ادامه دارد که اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی درمان دردهای امروز اقتصاد است.وی با 
تاکید بر اینکه قطعاً تحریم ها در شرایط فعلی کشور بی تاثیر نیستند و نمی توانیم برای حل مشکالت 
اعجاز کنیم، افزود: باالخره در شرایط تحریم مسائل پیچیده ای وجود دارد که ناچاراً با آنها مواجهیم 
اما در این شرایط باید تحلیل های عمیق تری از وضع موجود داشته باشیم.وی ایجاد روابط بین المللی 
برای کاهش آثار تحریم ها را از الزامات امروز اقتصاد کشور عنوان کرد و افزود: واقعیت این است 
که در حوزه مذاکرات و تعامالت اقتصادی با دنیا ضعیف عمل می کنیم چه بسا در بسیاری از مواقع 
می توانیم با تعامالت بین المللی که صرفاً وظیفه وزارت امور خارجه نیست می توانیم بر بسیاری 
از مشکالت غلبه کنیم.رئیس مجمع کارآفرینان ایران با اشاره به اینکه مسئوالن دیپلماسی کشور باید 
بپذیرند که بخشی از مذاکرات و تعامالت بین المللی به ویژه در حوزه اقتصاد تخصص آنها نیست، 
تاکید کرد: بلکه باید در این تعامالت از ظرفیت افراد متخصص استفاده کنند تا اقدامات خالقانه و 
نوآورانه در شرایط تحریم را به کار گیرند. این اقدامات در حوزه های بانکی، مالی و حتی تعامالت 
غیربانکی می تواند راهگشا باشد.دیانی ادامه داد: امروز در حوزه لجستیک و حمل و نقل با مشکالتی 
مواجه هستیم که این مسائل در آینده سخت تر و پیچیده تر می شوند اما اقدامات و تیم خاصی برای 
حل این مشکالت تشکیل نشده است.وی با بیان اینکه در استفاده از ظرفیت بسیج و مشارکت مردم در 
حوزه مقابله با تحریم ها در کف صحنه کارزار مواجه هستیم که نیازمند اعتماد بیشتر و نگاه متفاوت تر 
به فرماندهان بخش خصوصی و کارآفرینی است، گفت: بنا به گفته رهبر انقالب، اقتصاد مقاومتی یعنی 
کارآفرینی؛ اما این موضوع در سطح اجرا صرفاً در عرصه شعار باقی مانده است و آنچه که عملیاتی 

می شود علیه کارآفرینی و حمایت از تولید و صنعت است.

اقتصاد مقاومتی 
درمان دردهای 

امروز اقتصاد ایران
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 کاشت همزمان 4۰ اصله نهال 
در مخابرات گلستان

به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب شکوهمند 
اسالمی مراسم کاشت چهل اصله نهال در مخابرات 

منطقه گلستان برگزار شد .
در راستای مسئولیت اجتماعی وبه مناسبت چهلمین 
سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی وهمزمان 
با مناطق مخابراتی کشور ، مراسم کاشت چهل اصله 
مدیر مخابرات  با حضور غالمعلی شهمرادی  نهال 
منطقه گلستان ، معاون ومدیران ورؤسای ستادی و 

ادارات شهرستانها برگزار گردید.
به  تبریک  مراسم  شهمرادی ضمن  این  در حاشیه 
اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد  چهلمین  مناسبت 
وگرامیداشت یاد وخاطره شهدای انقالب ،هدف از 
کاشت نهال را  ترویج و اشاعه ی فرهنگ منابع طبیعی 
همواره  درختان  وگفت:  دانست  جامعه  آحاد  بین 
یکی از مهم ترین منابع طبیعی برای موجودات زنده 
محسوب می  شوند. تلطیف هوا، تعادل دمای محیط، 
حفاظت از خاک و تأمین بخشی از مواد غذایی مورد 

نیاز انسان، اندکی از این فواید است.
شایان ذکر است این مراسم درمخابرات شهرستانهای 

مختلف استان به صورت همزمان انجام پذیرفت .

گازرسانی به روستاهای تالش 
ادامه دارد

منکویی- رشت: علیرغم برخورداری ۹۰.۴ درصد 
خانوارهای روستایی شهرستان تالش از نعمت گاز، 
گازرسانی به 3 روستای کوهستانی و صعب العبور 

دیگر در حال اجرا می باشد.
حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در 
بازدید از عملیات اجرایی پروژه خوشه کالت مشایخ 
در روستای کوهستان خطبه سرا گفت: خوشحالیم که 
در چهلمین سالگرد انقالب اسالمی توانسته ایم نعمت 
گاز را برای بهره مندی مردمان خوب و نجیب استان 

در شهرها و روستاها برسانیم.
اتمام  با  استان گیالن گفت:  گاز  مدیرعامل شرکت 
پروژه گازرسانی به 3 روستای بنون، شادمیلرزان و 
کوهستان خطبه سرا، تعداد ۲۷۲ خانوار از نعمت گاز 
طبیعي برخوردار شده و درصد بهره مندی روستایي 

شهرستان تالش به ۹۱.۲ درصد افزایش می یابد.
مهندس اکبر اظهار داشت: هزینه گازرساني به این 
روستاها بیش از 5۰ میلیارد ریال می باشد و امیدواریم 
تا پایان بهار سال آینده عملیات گازرساني به این 3 

روستا به پایان برسد.

خبر

وزیر راه و شهرسازی:

فوالد مبارکه از ابتدا به توسعۀ راه ها و مسئولیت های 
اجتماعی متعهد بود

بهادری- اصفهان: هم زمان با ایام دهۀ فجر و در آستانۀ یوم اهلل ۲۲ بهمن، 
مهندس محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی به همراه مهندس زهرا 
سعیدی نمایندۀ مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی، عصارزادگان 
فرماندار شهرستان مبارکه و جمعی از مسئوالن این شهرستان، پس از 
افتتاح و کلنگ زنی چندین طرح در شهرستان مبارکه، از فوالد مبارکه 
بازدید کردند. وزیر راه و شهرسازی گفت: شرکت فوالد مبارکه یکی از 
بنگاه های اقتصادی کشور است که از بدو تأسیس همواره به توسعۀ راه ها 
و مسئولیت های اجتماعی متعهد بوده و در این راه ایفای نقش کرده است. 
وی با اشاره به نقش اقتصادی فوالد مبارکه و میزان باری که به واسطۀ این 
شرکت در ناوگان های ریلی و جاده ای کشور حمل می شود، تصریح کرد: 
به طور متوسط در هر سال بیش از ۲۰ میلیون تن مواد اولیه و محصوالت 
فوالد مبارکه از طریق ریل و جاده جابه جا می شود که توجه مؤثر بر توسعۀ 
ریل و جاده به موازات افزایش تولید از نقاط قوت بارز این شرکت است.

در  مبارکه  مردم  نمایندۀ  زهرا سعیدی  مهندس  بازدید  این  در جریان 
مجلس شورای اسالمی نیز گفت: فوالد مبارکه نقش قابل توجهی در رونق 

اقتصادی کشور و منطقه داشته است.
وی با اشاره به پروژۀ خط متروی اصفهان-مبارکه و نقش فوالد مبارکه 
در احداث این خط گفت: برای احداث این خط مترو ردیف و اعتبار 
ملی در نظر گرفته شده است؛ اما به طور قطع مشارکت فوالد مبارکه در 
تسریع اجرای این پروژه بسیار کارگشا خواهد بود؛ ضمن این که با اجرا و 
بهره برداری از این پروژه، در آینده روزانه تعداد زیادی از کارکنان شرکت 

می توانند از این امکان بهره مند شوند.

 انتصاب اعضای کارگروه 
در برق منطقه ای خوزستان

وحیدی فر-اهواز: با حکم مدیرعامل، اعضای کارگروه های ساماندهی 
اماکن و فضاهای اداری، مدیریت سبز و کمیته سالمت اداری و صیانت از 

حقوق مردم شرکت برق منطقه ای خوزستان منصوب شدند.
به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان، بر 
اساس حکم های صادره با هدف ساماندهی اماکن و فضاهای اداری 
عبیات  حسن  )رئیس(،  شکیبایی  نوراله  شرکت،  های  ساختمان  در 
)دبیر(، مهران صالحی پور، کوهزاد شافعی زاده، علیرضا حاتمی و اکبر 
فضاهای  و  اماکن  ساماندهی  های  کارگروه  در  به عضویت  هواشمی 
اداری منصوب شدند. اعضای کارگروه مدیریت سبز شرکت را نیز نوراله 
شکیبایی )رئیس(، حدیث ابدالی لرکی )دبیر(، عبدالکریم آقاجری، شهرام 
جاللی، حسن عبیات و سارا اطمینانی با هدف اجرای ماده ۱۹۰ قانون 
برنامه پنجم توسعه و آیین نامه اجرایی مربوطه و حفاظت از منابع پایه و 
محیط زیست تشکیل می دهند. همچنین محمود دشت بزرگ در حکمی 
دیگر، عبدالرسول زرگر )رییس کارگروه سالمت اداری(، مهرداد سروش 
)نایب رییس و دبیر(، مسعود قنواتی، کیوان خورسند، مهدی ابو علی 
گله داری، مهدی باسطی نیا )رییس کارگروه پولشویی(، مهرداد بالدی 
موسوی، موسی احمدی راد )دبیر شورای فرهنگی و ستاد صیانت از 
حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی(، بیژن بابادی، منصور پورعابدی، 
جلیل وکیلیان، علی امینی، منصور کرمی، رستم شمس، اشکان نظام پور، 
قائم آقایی و تورج فتاحی )رییس کارگروه طرح تکریم ارباب رجوع( را به 
عضویت در کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم منصوب کرد.

هدف از تشکیل کارگروه کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم 
ساماندهی و اجرای برنامه های جامع اصالح نظام اداری در چارچوب 

سیاست ها و خط مشی های ابالغی شرکت توانیر است.

خبر

خانی نژاد- خبرنگار زمان؛ سرهنگ محمد اقبالی 
از دستگیری کالهبرداران سایت اینترنتی »کودکان 

بهشت« در استان البرز خبر داد.
رئیس پلیس استان البرز در نشست خبری با اعالم 
خبر فوق افزود: شاکیان مختلفی به این مرکز مراجعه 
با  را  گزارش کردند.  اینترنتی  کردند کالهبرداری 
پیگیری های پلیس فتا مشخص شد افرادی که به 
قصد خیرخواهی به سایت »کودکان بهشت« کمک 
می کردند، توسط سودجویان و کالهبردارانی که این 
سایت را بنا نهاده بودند و با دستیابی به رمز عبور و 
شماره کارت آنان مبالغی را که در کارت داشته اند 

خارج و به حساب خود واریز نموده اند.
پول  که  آنجایی  از  داشت:  اظهار  اقبالی  سرهنگ  
هنگفتی را از سراسر کشور و از حساب بسیاری از 
کاربران خارج کرده اند، این پرونده در حال تکمیل 
شدن است.  وی اعالم کرد: این افراد با ساختن پیج 
جعلی و برانگیختن احساس کاربران قصد خود را 
از این کار خیرخواهانه اعالم کرده و شهروندان نیز 
به قصد کمک وارد سایت می شدند، اما از آنجایی 
که شماره کارت و رمز دوم و بسیاری از اطالعات 
خود را وارد می کردند تا مبلغی را واریز کنند، این 
انتقال با خطا مواجه می شد که در آخر منصرف می 
شدند، اما در واقع این اطالعات در جایی ثبت و 
در زمان دیگری اقدام به خالی کردن کارت کاربران 

می کردند.
رئیس پلیس فتا البرز خاطر نشان کرد: افراد این باند 

5 نفر بودند که از استان البرز، تهران و دیگر استان 
کشور اقدام به کالهبرداری کرده اند که با دستگیری 
و اعتراف در زندان به سر می برند. سرهنگ اقبالی 
تاکید کرد: این افراد تحصیل کرده بوده و در رده 
سنی ۲۸ تا 35 سال بسر می برند و تعداد شاکیان این 

پرونده نیز تاکنون به ۱۰۰ نفر می رسد.
این مسئول اضافه کرد: از آنجایی که رقم کالهبرداری 
این افراد از کاربران از رقم های پایین تا ۱5 میلیون 
تومان نیز بوده است به شهروندان تاکید کرد به هیچ 
عنوان اطالعات و رمز اول و یا به عناوین مختلف 

رمز دوم خود را در اختیار دیگران قرار ندهند.
سرهنگ محمد اقبالی خاطر نشان کرد: این موصوع 
رنگ خطری است؛ هر پیج و با لینکی اصالت ندارد 
و تحت تاثیر عواطف انسانی قرار نگیرند و به واریز 

پول و موارد ایمنی آن توجه نمایند.
کالهبرداران فروش خودرو ارزان 

دیگری  دربخش  البرز  استان  فتا  پلیس  رئیس 
ازسخنان خود ازدستگیری اعضای باند کالهبرداری 
تحت عنوان فروش »خودرو ارزان قیمت « خبر داد. 
سرهنگ محمد اقبالی افزود: کالهبرداران با تبلیغات 

خودرو  فروش  آگهی  با  و  آپ  استارت  قالب  در 
مدل باال اما زیر قیمت بازار افرادی را جذب کرده 
و مبالغی را بعنوان ودیعه از آنان گرفته و به شماره 
کرده  اجاره  خوابها  کارتن  برخی  از  که  کارتهایی 

بودند، واریز می کردند.
در  کاذب  تبلیغات  با  افراد  این  داشت:  اظهار  وی 
فضای مجازی به فریب کاربران و خریداران خودرو 
می پرداختند، خریداران نیز  به پرداخت مبالغی تحت 
عنوان بیعانه از 5۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون ریالی و 
وعده تحویل خودرو در ۴۸ ساعت بعد ترغیب می 
کردند. سرهنگ اقبالی به شهروندان هشدار داد: از 
آنجایی که به ایام عید نزدیک می شویم کالهبرداران 
فرصت را مغتنم شمرده و اقدام به تبلیغات کاذب 
نسبت به نیاز مردم خواهند کرد، بنابراین مردم آگاه 
باشند که کاالیی با کیفیت و ارزان را بدون بررسی 
و تحقیق خریداری نکرده باشند و از سایت های 
معتبر و اصلی خرید نمایند. وی در تکمیل سخنان 
خود خاطر نشان کرد: تاکنون در رابطه با این پرونده 
۲5 نفر مراجعه کرده اند و همچنان پرونده در حال 
تکمیل شدن است. این مسئول تاکید داشت: متهمین 
با مهندسی اجتماعی کاربران، نظر آنان را جلب کرده 
و با واریز پول به حساب افرادی غیر این اقدام را 
انجام داده اند. اقبالی یادآور شد که این کالهبرداران 
با اجاره کارت های بانکی افراد بی بضاعت، طعمه 
ها به پرداخت وجوه به این حساب ها ترغیب کرده 

تا ردی ازخود به جا نگذارند.

رئیس پلیس فتا استان البرز خبر داد:

کالهبرداری سایت خیریه »کودکان بهشت« 

 برگزاری آیین افتتاحیه گازرسانی

 به  5 روستای زالن توابع جوانرود

حضور  با  مراسمی  در  کرمانشاه-میثاقی: 
نماینده   نادری  کرمانشاه،  استاندار  بازوند 
مردم  منطقه اورامانات در مجلس شورای 
گاز  شرکت  مدیرعامل  شهبازی  اسالمی، 
مردم  و  مسئولین  دیگراز  جمعی  و  استان 
مشعل گازرسانی به 5 روستای محورزالن از 

توابع شهرستان جوانرود روشن شد.
در  کرمانشاه  استان  گاز  مدیرعامل شرکت 
تشریح مختصات این پروژه گازرسانی اظهار 
روستاها  این  به  گازرسانی  منظور  به  کرد: 
ریال  میلیارد  بر ۴5  بالغ  اعتباری  مجموعاً 
هزینه شده است که زمینه بهره مندی 65۰ 
از سوخت  این روستاها  در  خانوار ساکن 

پاک گاز طبیعی را فراهم نموده است.
متوسط  طور  به  پروژه  دراین  افزود:  وی 
میلیون   ۷۰ خانوار  هر  به  گازرسانی  برای 
ریال هزینه شده است که بیانگر عزم راسخ 
مجموعه دولت برای خدمت رسانی شایسته 

به روستا نشینان عزیز است.
گرفته  انجام  اقدامات  به  شهبازی  مهندس 
شبکه  توسعه  منظور  به  جاری  سال  در 
و  اشاره  استان  روستاهای  در  رسانی  گاز 

تصریح کرد: دریک سال اخیر ضریب نفوذ 
گازرسانی در بخش روستایی استان معادل 
درحالیکه  است  داشته  رشد  درصد   ۱۰
متوسط رشد کشوری این شاخص ۴ درصد 
بوده است که حاکی از شتاب مناسب اجرای 
استان  در  روستایی  گازرسانی  های  پروژه 

است.
در  کرمانشاه  استان  گاز  مدیرعامل شرکت 
شاخص  به  سخنانش  از  دیگری  بخش 
و  اشاره  استان  این  در  گازرسانی  های 
اظهار کرد: هم اکنون ۹۹/3 درصد جمعیت 
شهری استان در قالب ۲۸ شهر و 6۹ درصد 
یکهزار  قالب  در  استان  روستایی  جمعیت 
خدمات  پوشش  تحت  روستا   ۲۴۸ و 
گازرسانی قرار دارند و گازرسانی به ۴ شهر 
باقیمانده و بیش از 5۰۰ روستای استان نیز 
نماینده  نادری  اجراست. شهاب  در دست 
شورای  مجلس  در  اورامانات  منطقه  مردم 
تقدیر  ضمن  مراسم  این  در  نیز  اسالمی 
در  تسریع  استان،  گاز  شرکت  اقدامات  از 
اجرای پروژه های گازرسانی به روستاهای 

باقی مانده این منطقه را خواستار شد.

برگزاری جلسه ستاد هفته منابع طبیعی و 
آبخیزداری در اداره کل 

ساری-سامان علیزاده: در راستای تحقق برنامه 
و  ریزی  برنامه  جهت  سازمانی  اهداف  و  ها 
اجرایی نمودن هر چه بهتر هفته منابع طبیعی 
سال جاری، جلسه ای با حضور رئیس محترم 
سازمان جهاد کشاورزی)رئیس ستاد هفته منابع 
طبیعی استان(، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
مازندران- ساری) دبیر ستاد هفته منابع طبیعی و 
آبخیزداری مازندران- ساری(، سرپرست روابط 
عمومی اداره روابط عمومی استانداری مازندران، 
نمایندگان محترم اداره کل آموزش و پرورش، 
منابع  و  کشاورزی  آموزش  و  تحقیقات  مرکز 
طبیعی مازندران، سازمان بسیج سازندگی سپاه 
کربالی مازندران، مدیرعامل سازمان پارک ها و 
فضای سبز شهرداری ساری، مدیران عامل انجمن 
و  داری  مرتع  تعاونی  های  نهاد، شرکت  مردم 
آبخیزداری استان، نماینده محترم جوامع محلی 
در حوزه منابع طبیعی، مسئول دفتر نمایندگی 
ولی فقیه در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
مازندران- ساری، مشاور، معاونین و برخی از 
روسای ستادی اداره کل، روسای ادارات منابع 
طبیعی و آبخیزداری شهرستان ها و ... در محل 
سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

مازندران- ساری برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی 
محسن  سید  ساری،  مازندران-  آبخیزداری  و 
موسوی تاکامی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
مازندران- ساری و دبیر ستاد هفته منابع طبیعی و 
آبخیزداری مازندران- ساری گفت: همان طور که 
همگان مستحضرند همه ساله هفته منابع طبیعی 
و آبخیزداری از ۱5 الی ۲۱ اسفند ماه در سراسر 
کشور برگزار می شود که این اداره کل هم در 
با شعار ) منابع طبیعی، بزرگترین  سال جاری 
سرمایه ملی( و روز شمار تدوین شده، اقدامات 
متنوعی را برای گرامیداشت این ایام، به صورت 
استانی و شهرستانی انجام خواهد داد. موسوی 
تاکامی اظهار کرد: اهداف، رویکردها و سیاست 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  هفته  اجرایی  های 
مشخص شده است.در کنار تمامی برنامه هایی که 
تدوین و برنامه ریزی شده است، بهره برداری از 
ظرفیت و نفوذ اجتماعی هنرمندان، ورزشکاران، 
نخبگان، فضای مجازی و زمینه سازی مشارکت 
تشکل های مردم نهاد و... در راستای فرهنگ 
سازی حفظ و احیای منابع طبیعی، بسیار حائز 

اهمیت است.

مفقودی
المنثی برگ سبز وانت نیسان پالک ۱۴۷ م 3۹ ۸۲ مدل ۱3۸6 موتور 356۷۰5 شاسی 

بابل Jo۴3۴۲۸ مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

برگ اجرائیه 
 محکوم له بانک تجارت  به نمایندگی ابراهیم مقدم نودهی به وکالت اقای جعفرصادق 
دادگر  به نشانی خوی –خوی خ امام کوچه نواله خان .مجتمع نواله خان  طبقه  ۴ 
واحد ۱۱  محکوم علیها نام: ۱خلیل منظوره فرزند اسماعیل ۲- ذکیه مهدی زاده فرزند 
حسین  شغل اولی آزاد ۲- خانه دار  ادرس:  مجهول المکان  بموجب دادنامه شماره ۹6/ 
۲۱۰۷ مورخه ۹۷/۲/۱۸ شورا ی حل اختالف  شعبه ۷ که وفق دادنامه شماره—شعبه 
--- دادگاه تجدید نظر استان--- قطعیت حاصل کرده است  حکم بر محومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت مبلغ 3۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته  پرداخت خسارت 
ناشی از تاخیر تادیه  طبق شاخص بانک مرکزی از سررسید لغایت اجرای حکم و 
مبلغ۱/5۰۰/۰۰۰  ریال  هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی در حق 

محکوم له / ضمنا پرداخت نیم عشر دولتی به عهده  محکوم علیه  می باشد
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

۱-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. ۲- ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید ظرف 
مهلت ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی 
ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعداز انقضا مهلت مذکور معلوم شود که 
قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده اید .لیکن برای فرار در پرداخت اموال 
خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارئی خود بدهید به نحوی که اجرای 
تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 6۱ روز تا 6 ماه  محکوم 
خواهید شد.۴-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی می 
باشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱3۷۹/۱/۲۱ 
و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای  محکومیت های مالی مصوب ۱۰ آبان ۱3۷۷ که ظهر 

برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
قاضی شعبه  هفتم  شورای حل اختالف شهرستان خوی  - رحمانی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقا  /  علیرضا کیانی     دارای شناسنامه شماره   6۲۰   بشرح دادخواست به کالسه   
۹۷۲3۲۷/ش3   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان  زکیه خانم کنعانی بشناسنامه  5۴۸   در تاریخ ۹۷/۱۰/3 اقامتگاه دائمی 
خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-   علیرضا کیانی     فرزند  
مدد   –ش ش6۲۰  خوی –پسر متوفی/۲-   غالمرضا کیانی     فرزند   مدد   -ش  
ش   ۸6۰ خوی-پسر متوفی/3-  زیبا کیانی     فرزند   مدد    -ش  ش ۲۸۴ –خوی-
دختر متوفی/۴-   نرگس خاتون  کیانی     فرزند  مدد   - ش ش ۹۸۷ -خوی-دختر 
متوفی/5-   رقیه کیانی     فرزند   مدد     -  ش ش  5۹۷ خوی- دختر متوفی/ اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

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

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقا  /  حسن فرهادی دارای شناسنامه شماره  ۴۹۲۰۷   بشرح دادخواست به کالسه  
۹۷۲33۹/ش3     این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
اقامتگاه  تاریخ۹۷/۱۱/۱۴  بشناسنامه  ۲5۱   در  الهویردی فرهادی  داده که شادروان 
دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-  حسن فرهادی فرزند  
الهویردی –ش ش ۴۹۲۰۷ خوی –پسر متوفی/۲-  حسین  فرهادی فرزند  الهویردی  
الهویردی -ش   فرزند  فرهادی  متوفی/3-   عباس  -ش  ش    ۱3۹۸ خوی-پسر 
ش۸۸۹6 –خوی-پسر متوفی/۴-  لیال فرهادی فرزند الهویردی - ش ش  ۴۹۲۰5    
-خوی-دختر متوفی/5-   حوریه فرهادی فرزند الهویردی -  ش ش  ۴۹۲۰6 خوی- 
دختر متوفی/6-  الله  فرهادی فرزند الهویردی -ش ش  33۴6 خوی –دخترمتوفی/۷-  
طوطی بابالو فرزند محرم بابالو   -ش ش   ۴3۰ -خوی –زوجه متوفی/ اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

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

اجرائیه
محکوم له/محکوم لهم : بانک ملت   به نشانی : استان تهران –شهرستان تهران –خیابان 

فردوسی شمالی –نرسیده به میدان فردوسی پالک ۲۹۸ 
محکوم علیه/ محکوم علیهم : ۱-فریدون میرزا پور  فرزند بایرامعلی نشانی:آذربایجان   
غربی –شهرستان خوی  شهر خوی –خیابان احمدنیا کوچه وحدت پالک ۴۸ ۲- سمیه 
خانعلیلو فرزند فتحعلی نشانی:آذربایجان   غربی –شهرستان خوی  شهر خوی-بلوار 
رسالت روبروی پارک ملت  اتوگالری سهیل سابق به مدیریت سجاد خانعلیلو 3- سجاد 
خانعلی لو  فرزند مراد نشانی:آذربایجان   غربی –شهرستان خوی  شهر خوی- خیابان 

شریعتی –کوچه علیزاده پالک ۲۰  
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم عیله: جعفرصادق دادگر 
فرزند سلطانعلی  به نشانی  –شهر ستان خوی- خ امام –کوچه مدرس نوع رابطه وکیل    

محکوم له بانک ملت  
محکوم به :بسمه تعالی

 به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه   به شماره ۹۷۰۹۹۸۴63۴3۰۰۹۲۲ و به 
شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۴63۴3۰۱۲5۱  محکوم علیه   محکوم است به پرداخت مبلغ 
6۱/۰۰۰/۰۰۰  ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی بمبلغ  ۱/۸5۰/۰۰۰  ریال و 
خسارت تاخیر تادیه  برابر نرخ تورم  تا یوم الوصول و حق الوکاله وکیل  طبق تعرفه 

قانونی در حق محوم له. ضمنا پرداخت نیم عشر دولتی بر عهده محکوم علیه میباشد
متصدی امور دفتری شعبه  3  شوارای حل اختالف شهرستان خوی- مهدیه معصوم 
زاده بیطال        قاضی  شعبه  3  شوارای حل اختالف شهرستان خوی- امیر فرهادپور 
محکوم علیه مکلف است  از تاریخ ابالغ اجرائیه :۱- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی(۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
3- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید ظرف مهلت سی روز  کلیه اموال خود را 
شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول  به طور  مشروح بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد 
به همراه مشخصا ت دقیق حسابهای مذکور  و کلیه اموالی که اوبه هر نحو نزد  اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات اواز اشخاص  ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح  دعوای اعسار  به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواستا محکوم له بازداشت می 
شود )ماده ۸و3 قانون اجرای  محکومیت مالی ۱3۹۴(۴- خودداری محکوم علیله از 
اعالم کامل صورت اموال  به منظور فرار از اجرای حکم حبس  تعزیری درجه هفت را 
در پی دارد.)ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده ۱6 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی ۱3۹۴(. 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از 
ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 
تعزیری  درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به  یا هردو مجازات می شو 
)ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱3۹۴(6- چنانچه صورت اموال  پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکومه له یا 
تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.)تبصره ۱ ماده 3 قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی ۱3۹۴(.نشانی –خوی –بلوار مطهری

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره ۱3۹۷6۰33۱۰۱۰۰۰۴۱۷۲هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم طیبه حکیم آبادیان اشکذر فرزندعلی اکبر  به شماره 
شناسنامه 3۷۸5کد ملی 55۱۹۴6۸۱33 صادره از اشکذر )یزد( در ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی  به مساحت ۱۹6مترمربع پالک ۴3۴6 فرعی از ۱63 اصلی ضمنا میزان مساحت 
۸۱/5۹متر مربع از سهم خانم مهرنوش رضائی به استثناء بهاء ثمن اعیان می باشد آدرس 
واقع درفردیس خیابان ۲۹غربی بعداز فضای سبز کوچه دی پالک ۱۹۱3خریداری از مالک 
رسمی اشرف احمدیان ، مهرنوش رضائی ، محمدعلی رضائی سمنان محرز گردیده است، 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱5 روز آگهی می شود. درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، 

سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۱۲6۰  ک 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۷/۱۱/۱۴ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۷/۱۱/۲۹

 محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

دادنامه
 پرونده کالسه  ۹۷۰۹۹۸۴63۴۷۰۰۴۷۹  شعبه ۷ شوارای حل اختالف شهرستان خوی  

تصمیم نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷۴63۴۷۰۰۸۴۹ 
خواهان:بانک ملت شهرستان خوی با سرپرستی محسن احمدی و   با وکالت آقای  
جعفر صادق دادگر فرزند سلطانعلی   محل اقامت: خوی –خ امام-کنوراله –مجتمع 

نوراله خان –طبقه۴ پالک۱۱
خواندگان: ۱-  اقای محمد باالزاده فرزند محمد کریم به نشانی اذربایجان غربی –
شهرستان خوی –فیرورق –خ انقالب –کوچه عمار پالک ۱۱ منزل شخصی باالزاده   
۲- خانم رقیه باالزاده  محمد امین  به نشانی اذربایجان غربی –شهرستان خوی –

فیرورق –خ انقالب –کوچه عمار پالک ۱۱ منزل شخصی باالزاده   
تسهیالت  شماره  به  قرارداد  فقره  یک  از  ریال  مبلغ۱55/۰۰۰/۰۰۰  مطالبه  خواسته: 
۹۴۱۲۲۹36۸/۲۴  بتاریخ ۹۷/۸/3   به انضمام کلیه خسارات قانونی  هزینه دادرسی و 

حق الوکاله و تاخیر تادیه ازتاریخ  عقد قرارداد باصدور تامین خواسته 
رای شورا:در خصوص دعوی  بانک ملت شهرستان خوی با سرپرستی محسن احمدی 
و   با وکالت آقای  جعفر صادق دادگر بطرفیت  خواندگان  ۱-  اقای محمد باالزاده 
۲- خانم رقیه باالزاده    بخواسته  : مطالبه مبلغ۱55/۰۰۰/۰۰۰ ریال از یک فقره قرارداد 
به شماره تسهیالت ۹۴۱۲۲۹36۸/۲۴  بتاریخ ۹۷/۸/3   به انضمام کلیه خسارات قانونی  
هزینه دادرسی و حق الوکاله و تاخیر تادیه ؛ با بررسی جامع مستندات ابرازی و با عنایت 
به اینکه  دعوای خواهان مستند به یک فقره  قرارداد بانکی  معنونه بوده و خواندگان با 
تایید و امضا ان متعهد به اجرای شرایط  قید شده  در ان گردیده و بلحاظ  عدم  حضور 
خواندگان و اینکه  دالیل و مستنداتی  جهت برائت  ذمه خود ارائه و اقامه ننموده اند 
دفاعیات غیر موثر  خواندگان در جلسه رسیدگی شورا  با استناد به اصل بقا  دین 
اشتغال ذمه  خوانده را محرز ومسلم تشخیص داده مستندا به مواد 5۱5-5۱۹-۱۹۸  
ق.آ. د. م  و مواد ۲3۰و۱۰۱۰ قانون مدنی و ماده ۱۰  قانون الحاق  ۲ تبصره بماده ۱5 
از قانون عملیات بانکی  بدون ربا  حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت 
مبلغ۱55/۰۰۰/۰۰۰ ریال از بابت اصل خواسته وپرداخت خسارت ناشی از تاخیر تادیه  
طبق شاخص بانک مرکزی ازسررسید  لغایت اجرای حکم  و مبلغ 3/۱۰۰/۰۰۰  ریال 
بابت هزینه دادرسی  وحق الوکاله  وکیل خواهان برابر تعرفه قانونی در حق خواهان  
صادر و اعالم میدارد  رای  صادره  به خوانده ردیف اول غیابی   ظرف بیست روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهی و پس از انقضا  ان ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در 
محاکم حقوقی خوی میباشد و ردیف دوم حضوری ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 

خواهی  در محاکم عمومی و حقوقی  دادگستری خوی میباشد
 رحمانی- قاضی شعبه هفتم شورای حل اختالف خوی

آگهی دادنامه
تنظیم:۱3۹۷/3/۲۷-شماره  دادنامه:۹۷۰۹۹۷6۹۴۴3۰۰۱۷۷-تاریخ  شماره 
شعبه:۹6۰۸۱6.پرونده  بایگانی  ۹6۰۹۹۸6۹۴۴3۰۰۸۱۱-شماره  پرونده: 
اهواز)۲۹۹سابق(تصمیم  اختالف  حل  شعبه۱3شورای  کالسه۹6۰۹۹۸6۹۴۴3۰۰۸۱۱ 
نهایی شماره۹۷۰۹۹۷6۹۴۴3۰۰۱۷۷. خواهان:آقای هادی حسنوندفرزندشیخ احمدبه 
منازل شهیدتیماسی  قدس  اهواز-شهراهواز-بلوار  استان خوزستان-شهرستان  نشانی 
ها:۱- نشانی.خواسته  به  فرزندعباس  مجیدعباسی  بلوک۲واحد۲۴.خوانده:آقای 

تامین خواسته۲-مطالبه وجه بابت...رای قاضی شورا:درخصوص دعوی آقای هادی 
حسنوندفرزند شیخ احمدبه طرفیت آقای مجیدعباسی فرزندعباس به خواسته مطالبه 
موجب  به  خواهان  دادرسی  وهزینه  تاخیرتادیه  خسارت  و  مبلغ6۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
موردخواسته  مبلغ  گردیده  مدعی  پرونده  ومحتویات  واوراق  تقدیمی  دادخواست 
استناداستعالم  وبه  کرده  تعهدخودداری  ازایفای  ومشارالیه  طلبکاراست  راازخوانده 
آبادومدیونیت  کیان  انصارشعبه  شماره۹۷-۱۱6-6مورخه۱3۹۷/3/6ازبانک  شورابه 
که  استنادنموده  دیه خوانده  پرداختی  باگواهی  وخواهان  است  محرزومسلم  خوانده 
نشانگرمدیونیت ذمه خوانده بوده مدعی علیه دلیل اثباتی جهت ایفای تعهدخودارائه نداده 
درنتیجه دین سابق وی براساس اصل استصحاب محرزبوده مضافابراساس قواعدفقهی 
تعهدخودمی  ایفای  به  ملزم  خوانده  واوفوابالعقود  عبدشروطهم  المومنون  وشرعی 
باشدشوراباعنایت به دادخواست تقدیمی اظهارات واسناداستنادی خواهان واینکه خوانده 
به جلسه مورخ۹۷/3/۲دعوت باوصف ابالغ قانونی حاضرنشدودفاعی به عمل نیاورده 
والیحه ای ارسال ننموده درنتیجه ادعای خواهان مصون ازخدشه وایرادباقی مانده علی 
هذا دعوی مطروحه رامحمول برصحت تشخیص به استنادمواد۱۹۸و5۱۹و5۲۲ازقانون 
پرداخت  به  خوانده  محکومیت  به  مصوب۷۹/۱/۲۱حکم  مدنی  دادرسی  آیین 
مبلغ5۹/3۷۰/۰۰۰ریال بابت اصل خواسته ومبلغ۱/۸6۰/۰۰۰ریال بابت هزینه دادرسی 
وخسارت تاخیرتادیه اززمان تقدیم دادخواست یعنی مورخ۱3۹6/۱۲/۱6لغایت اجرای 
نمایدرای  می  اعالم  راصادرو  خواهان  درحق  پیوست  به  نشرآگهی  وهزینه  حکم 
صادره غیابی وظرف بیست روزپس ازابالغ قابل واخواهی دراین شوراوظرف بیست 
ازانقضای مهلت واخواهی قابل اعتراض وتجدیدنظردردادگاه های عمومی  روزپس 
به  تامین خواسته  دادخواست خواهان جهت  باشدونیزدرخصوص  اهوازمی  حقوقی 
لحاظ اینکه به تاریخ ۹۷/3/۱۲طی الیحه ای به شماره۸6مورخه۹۷/3/۱۲دادخواست 
خودرامستردنموده که به استنادبند الف ماده۱۰۷قانون آئین دادرسی مدنی قرارابطال 
دعوی خواهان صادرواعالم می گرددقرارصادره حضوری ظرف بیست روزپس ازابالغ 

قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم عمومی حقوقی اهوازمی باشد.
قاضی شوراحل اختالف مجتمع شماره2اهواز-امین ظهیار

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

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

های فاقد سند رسمی
موضوع  هیات   ۱3۹۷/۱۱/۰۹ ۱3۹۷6۰33۱۰۱۱۰۰۲۴۸۲مورخ  شماره  رای  برابر 
رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کرج  سه  ناحیه  ثبتی  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
متقاضی شرکت تعاونی مسکن سامانه گستر به شماره ثبت ۸۲۸۸۱ و شناسه ملی 
 3۸33۴/۱ مساحت  به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  در   ۱۰۱۰۱۲۷5۰53
با  و  البرز  در  واقع  اصلی   ۱6۷ از  فرعی   ۸6۰ شماره  پالک  از  مفروز  مترمربع 
مالکیت مالک اولیه خود متقاضی تایید می نماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
شود در صورتی که اشخاص نسبت  به فاصله ۱5 روز آگهی می  نوبت  در دو 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۹۷/۴۰۰۴۱/ف م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱3۹۷/۱۱/۱3 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱3۹۷/۱۱/۲۹
سیروس قنبرپور – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

مفقودی
برگ سبزخودرو  وانت دوکابین مدل۹۰ تیپ  B۲۰۰۰i به رنگ نقرآبی متالیک ،شماره 
موتور    FE-A۰63۱۲  ،شماره بدنه NAGPXPE۱۲B۲۰۸۰۷۴6،شماره پالک 
6۸-6۷۴ و66 بنام حمیدرضا خدابین دارای کدمل ۰3۲3۲5۲۲۷3 مفقود گردیده واز 

درجه اعتبارساقط می باشد.
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 دسترسی نیکوکاران به اطالعات دقیق و شفاف
 از عملکرد مؤسسه خیریه محک

گزارش دهی اهمیت بسیاری در پیشبرد اهداف سازمانی دارد. این امر در 
سازمان های مردم نهاد که بایستی براساس اصول شفافیت و پاسخگویی فعالیت 
کنند، اهمیت دوچندان می یابد. برهمین اساس است که در پنجمین همایش 
بین المللی مسئولیت اجتماعی شرکت ها که 6 اسفند ماه در محک برگزار 
می شود، این مؤسسه خیریه نخستین گزارش پایداری خود  بر اساس مدل 
استاندارد گزارش دهی GRI را به منظور آشنایی مخاطبان و ارتقای شفافیت 

در عملکرد خود ارائه می دهد.
دکتر آراسب احمدیان، دبیر این همایش و مدیرعامل مؤسسه خیریه محک 
در این باره گفت: »یکی از استانداردهای بین المللی درخصوص توجه به 
مسئولیت اجتماعی، مدل GRI است. این مدل به عنوان قابل اعتمادترین مدل 
گزارش دهی در جهان معرفی شده و هم راستا با اهداف توسعه پایدار سازمان 
ملل متحد )SDGS( و توجه ویژه به موضوع پایداری، سه حوزه اقتصادی، 

زیست محیطی و اجتماعی را در برمی گیرد.«
وی توجه به موضوعات کالنی چون مسئولیت پذیری در قبال محصوالت، 
خدمات و منابع مالی مورد استفاده را مهم ترین موضوعات حوزه اجتماعی 
دانست و ادامه داد: »محک در پنجمین همایش مسئولیت اجتماعی شرکت ها 
با هدف مسئولیت پذیری   GRI براساس مدل را که  اولین گزارش خود 
در برابر سه حوزه اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی تنظیم شده است، 
به منظور دسترسی ذیربطان سازمان به اطالعاتی دقیق و شفاف متناسب با 
نیازهایشان ارائه می دهد.« دبیر پنجمین همایش مسئولیت اجتماعی شرکت ها 
افزود: »گزارش دهی بر اساس مدل GRI کمک می کند تا این مؤسسه گامی 
از منابع،  بهینه  با استفاده  بلند در راستای تحقق اهداف خویش بردارد و 
مأموریت خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهند. محک باور دارد ارائه 
 GRI گزارش دهی  مدل  اساس  بر  سازمان  عملکرد  از  شفاف  گزارشات 
موجب نیازسنجی تخصصی و برنامه ریزی در خصوص شیوه اداره و عملکرد 

سازمان ها، به خصوص سازمان های مردم نهاد، خواهد شد.«

گراني لبنیات دلیلی بر بیماریهای خطرناک

 لبنیات به عنوان بخش مهمی از نیاز غذایی جامعه، نقش بسزایی در وضعیت 
سالمت مردم دارد. بطوریکه عدم مصرف لبنیات، ارتباط مستقیم با بروز انواع 
بیماری های خطرناک دارد.سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین 
در مجلس، با بیان اینکه نوسانات شدید بازار لبنیات و گوشت نتیجه عدم 
توزیع ناعادالنه است، به مهر گفت: مردم مجبورند، سفره شان را از مواد لبنی 
و پروتئینی خالی کنند و این امر درآینده هزینه های سنگینی در حوزه سالمت 

به ما تحمیل خواهد کرد.
وی ادامه داد: تحمیل هزینه های سنگین درمانی پیامد منفی حذف لبنیات از 
سفره مردم به ویژه دهک های پایین جامعه است و این در حالی است که دولت 
نباید اجازه دهد محصوالت لبنی و گوشتی که نقش بسزایی در افزایش سرانه 

سالمت جامعه دارند، از سفره مردم حذف شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه کسری گوشت و لبنیات در کشور نداریم، 

یادآورشد: کاهش سرانه سالمت جامعه با گرانی هفتگی لبنیات در راه است.
حبیب اهلل نیکزادی پناه عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه نرخ 
گوشت و لبنیات کالف سردرگم برای اقشارکم درآمد جامعه است، گفت: 

شیوع بیماری های غیرواگیر با خروج لبنیات از سفره مردم محتمل است.
وی با عنوان این مطلب که سزاوار نیست با دست خودمان سفره مردم خالی از 
لبنیات و گوشت شود، افزود: نرخ گوشت و لبنیات تبدیل به کالف سردرگمی 

شده است که بیش از هر موضوعی، سالمت شهروندان را تهدید می کند.
مصرف محصوالت لبنی به خصوص شیر و ماست، به عنوان مهم ترین ماده 
غذایی مورد نیاز بدن، از اهمیت باالیی در ارتقاء سالمت مردم برخودار است 
که حذف لبنیات از برنامه غذایی روزانه، تبعات ناگواری به دنبال دارد. شاید 
یکی از راه های کنترل بیماری های غیرواگیر، استفاده از مواد غذایی سالم 
است که حاوی انواع ویتامین ها و پروتئین های مورد نیاز بدن هستند. در این 
بین، خوردن روزانه یک لیوان شیر و همچنین سایر مواد لبنی، می تواند قوای 

جسمانی فرد را در مقابله با انواع بیماری ها، تا حدود زیادی مقاوم سازد.

خبر

 حذف کنکور از ۸5 درصد رشته ها
 راه حل عبور از کنکور نیست

 دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه 
به ۸5  برای ورود  آزمون سراسری  معتقدیم حذف 
اما  درصد رشته های دانشگاهی شروع خوبی است 
قطعا راه نهایی حذف کنکور نیست گفت: سازمان 
سنجش به هر دلیلی پذیرفت که سابقه تحصیلی را 
به رسمیت بشناسد.مهدی نوید ادهم  ، درباره حذف 
کنکور سراسری برای ورود به ۸5 درصد رشته های 
دانشگاهی که مورد نقد برخی مسئوالن و کارشناسان 
قرار گرفته و آن را حذف ناقص و آسیب زای کنکور 
تلقی می کنند به ایسنا گفت : ما نیز معتقدیم این راهکار، 
راهکار نهایی حذف کنکور نیست، اما شروع خوبی 
است. وی افزود: سازمان سنجش به هر دلیلی پذیرفت 
که سابقه تحصیلی را به رسمیت بشناسد و برخی 
پذیرش های دانشگاهی که در عمل با احتساب سابقه 
تحصیلی در سال های گذشته انجام می داد را علناً و 
به طور رسمی اعالم کند و سابقه تحصیلی را مبنای 

پذیرش در ۸5 درصد رشته های دانشگاهی قرار دهد.
ابراز  با  پرورش  و  آموزش  عالی  شورای  دبیرکل 
اشکاالت  درباره  مسیر،  این  شدن  باز  از  خرسندی 
این نوع پذیرش در دانشگاه ها گفت: ما امیدواریم با 
کارشناسی بیشتر و حل آسیب ها و مشکالت احتمالی 
که این طرح خواهد داشت روزبه روز سیر تکاملی 
خویش را طی کرده و به مرحله ای برسیم که بتوانیم 
غول کنکور را حذف کنیم و استرس و اضطرابی که در 
میان دانش آموزان وجود دارد را کاهش داده و به حداقل 
برسانیم. نوید ادهم افزود: در این مسیری که باز شده 
دانش آموزان می توانند در یک فرایند عادی و بانشاط 
درس بخوانند و امتحان بدهند. به این ترتیب آنها که 
تمایل  هرکس  و  دانشگاه شده  وارد  پذیرش شوند 
نداشت وارد بازار کار شده و مسیر خود را طی می کند.

ایدز؛ واکسن دارد؟

 رییس مرکز تحقیقات ایدز در واکنش به خبری مبنی 
بر تولید واکسن اچ آی وی از سوی محققان ایتالیایی، 
گفت: هنوز واکسن اچ آی وی که به طور کامل مؤثر 
باشد، وارد بازار نشده است. دکتر مینو محرز ، درباره 
خبری مبنی بر تولید واکسن اچ آی وی از سوی محققان 
ایتالیایی،  به ایسنا گفت: هنوز واکسن اچ آی وی که 
جنبه علمی داشته باشد، در بازار وجود ندارد. البته 
کار  واکسن  این  تولید  بر روی  مختلف  کشورهای 
استرالیا  کشور  پیش  سال  دو  که  به طوری  می کنند؛ 
در کنگره بین المللی اچ آی وی اعالم کرد که به نتایج 
امیدوار کننده ای در زمینه تولید واکسن اچ آی وی رسیده 
است، اما هنوز اقدامات اولیه آن در حال انجام بوده و 
وارد بازار نشده است. وی افزود: خبری که در زمینه 
تولید واکسن اچ آی وی در ایتالیا اعالم شده هم فقط 
نِدا از اقدامات اولیه در تولید این واکسن می دهد و 
تولید این واکسن به طور کامل به نتیجه نرسیده است. 
زیرا هنوز در بازار از نظر علمی هیچ واکسنی که کاماًل 
برای اچ آی وی مؤثر باشد، وجود ندارد. محرز با بیان 
اینکه برای تولید واکسن باید مراحل بسیار طوالنی طی 
شود مانند بررسی و نتیجه گیری اولیه، بررسی و تولید، 

مطالعه بین المللی و تأیید آن انجام شود .

خبر

وزیر آموزش و پرورش از اجرای چهار برنامه خبر 
داد و گفت: این برنامه ها ما را به سمت مدرسه 
محوری و مدیریت مبتنی بر مدرسه نزدیک می کند.
ملی  همایش  »پنجمین  در  بطحائی  سیدمحمد 
این  در  گذشته  سال  گفت:  مدرسه«،  روانشناسی 
همایش موضوعی مطرح کردم که نشاط از یادگیری 
و شادی در مدرسه به سرعت رو به کاهش است. 
دانش آموزان از مدرسه می هراسند و اضطراب از 

مدرسه، لذت یادگیری را از آنها گرفته است.
وی با بیان اینکه موانعی توسط سیاستگذاران ایجاد 
شده که دانش آموزان از بودن در مدرسه احساس 
شادی و نشاط نمی کنند و این مشخصه نشان دهنده 
ضعف است تاکید کرد: رقابت های فردی به شدت 
جای فعالیت های جمعی و گروهی را گرفته است. ما 
دانش آموزان را وادار می کنیم مطالبی را بیاموزند که 
به آن نیازی ندارند و افرادی که مهارت های زندگی 
را می آموزند، پس می زنیم و مدال را بر گردن کسانی 

می اندازیم که فرمول های بیشتری حفظ کرده اند.
وزیر آموزش و پرورش معتقد است: اگر آموزش و 
پرورش بخواهد به موفقیت دست یابد باید با جرأت 
و جسارت این موانع را کنار بگذارد. مقاومت در 
برابر تغییر در نظام آموزش و پرورش بسیار زیاد 
است و شکستن این مقاومت تنها از عهده وزیر و 

مدیران وزارتخانه بر نمی آید.
وی ادامه می دهد: مدرسه ما مدرسه ایست که وقتی 

هوا  آلودگی  دلیل  به  می شود  متوجه  دانش آموز 
تعطیل است جیغ خوشحالی می کشد. مطرح کردن 
تئوری های مفصل در کالس های درس، دردی دوا 

نمی کند.
بطحائی اعالم کرد که اتاق بازی و یادگیری را روز 
گذشته به صورت رسمی در هزار مدرسه در کشور 
به صورت آزمایشی افتتاح کرده است چراکه دانش 

آموزان باید در حین بازی یادگیری را انجام دهند.
وی افزود: همچنین برنامه ویژه مدرسه را آغاز کردیم 
که دو ساعت زمان درس پایه های چهارم تا نهم در 
اختیار معلم و مدیر قرار می گیرد تا بر اساس نیازهای 
فردی و منطقه ای در مدرسه محتوای آن را تعیین 

کنند. وزیر آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به 
حذف آزمون های زائد و کتب کمک درسی بیان 
کرد: مصرانه علی رغم صدمات این کار را آغاز کردیم 
چراکه در دوره ابتدایی تست های مکرر بی معناست 
و در حال حاضر در دوره ابتدایی این مسئله متوقف 
شده اما در دوره متوسطه اول و دوم نیز با جدیت 
برای این کار ایستاده ایم تا این فضایی که مانع بزرگ 

یادگیری صحیح است را برطرف کنیم.
وی با بیان اینکه چهار برنامه را آغاز کرده ایم که ما را 
به سمت مدرسه محوری و مدیریت مبتنی بر مدرسه 
انتخاب و  نزدیک می کند، گفت: برنامه اول نظام 
انتصاب مدیران است که به صورت آزمایشی سال 

گذشته انجام شد؛ همه کسانی که شرایط مدیریت 
مدرسه را دارند می توانند خود را کاندیدای مدیریت 
مدارس خاص کنند. در سال گذشته برای 3۲۰۰ 
به  داشتند  مدیر  به  نیاز  مهر ۹۷  برای  که  مدرسه 

صورت آزمایشی این برنامه را آغاز کردیم.
سنجش  برنامه  همچنین  کرد:  اضافه  بطحائی 
خداوند  لطف  به  مدارس  مدیران  صالحیت های 
امسال با گستره بیشتری ادامه پیدا می کند. مدیران 
مدارس گواهینامه صالحیت و شایستگی دریافت 
روشن  را  آنها  مسیر  گواهینامه  این  که  می کنند 

می سازد.
به گفته بطحائی، در برخی از استان های کشور در 
یک سال هزار بخشنامه به مدرسه ارسال شده است 
و هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که به این میزان 

تمرکز در نظام آموزشی آن وجود داشته باشد.
با اشاره به برنامه نظام کنترل و سنجش  بطحائی 
کیفیت بیان کرد: این برنامه به لطف خداوند امسال 
استقرار خواهد یافت که در آن هر مدرسه با توجه به 
موقعیت قبلی خود مشخص خواهد شد که چقدر 
پیشرفت و چقدر پسرفتداشته است. یکی دیگر از 
که روز  است  به مدرسه  اختیار  تفویض  برنامه ها 
گذشته اولین بخشنامه عملیاتی برای آن صادر شد، 
در آن بخشنامه تصریح شده که تنها وزیر آموزش و 
پرورش و مدیر کل استان می تواند بخشنامه تکلیفی 

را به مدرسه ارسال کند.

4 برنامه بطحایی برای خوشایندسازی مدارس

مفقودی
شناسنامه خودرو)برگ سبز (خودرو پراید به رنگ مشکی مدل ۱3۷۸ به شماره پالک 
۴6- 3۴۴ س۱۱ به شماره شاسی ۱۴۷۲۲۷۸۱۰۰۰۸۴s به نام آقای علیرضا صادقی 
سروندانی نام پدر حسین به شماره ملی ۲5۹5۹55۷۰5 مفقود گردیده که از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
گیالن

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 در کالسه پروند ۱۱/۹۷/۱۲۲۹ / وقت رسیدگی :  ۹۷/۱۲/۲5 ساعت ۱۰:3۰ صبح  

مرجع رسید گی :  شعبه ۱۱ شورای حل اختالف شهرستان خوی  
خواهان :بانک ملت باوکالت جعفرصادق دادگر / خوانده:  آذر شیخلو –هادی ارزانی / 

خواسته :مطالبه تسهیالت دریافتی
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله آذر شیخلو –
هادی ارزانی وفق   ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه های  
کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در دفتر دادگاه 
حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی شرکت 

نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
موحدی نیا- مسئول دبیرخانه شعبه 11  شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 در کالسه پروند ۱۱/۹۷/۱۰۸5 / وقت رسیدگی :  ۹۸/۱/۷

مرجع رسید گی :  شعبه ۱۱ شورای حل اختالف شهرستان خوی  / خواهان ناصر 
اینانلو فرزند مهرعلی / خوانده: جمیل پورحسین فرزند علی  / خواسته :مطالبه مبلغ چک
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله جمیل پورحسین 
وفق   ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه های  کثیراالنتشار  
چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در دفتر دادگاه حاضر و 
رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی شرکت نمایند. 

عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
موحدی نیا- مسئول دبیرخانه شعبه 11  شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی فقدان مدرک تحصیلی- نوبت اول
اصل مدرک فارغ التحصیلی )دانشنامه پایان تحصیالت دوره دکترای تخصصی( اینجانب 
نازیال جهانبخش بشرلو فرزند غالمحسن دارای شماره ملی ۱6۲۱۷۹۲۰۹۹ و شناسنامه 
صادره از گرمی در مقطع دکترای تخصصی ریاضی – جبر صادره از دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد کرج بشماره تایید ۱۸۹5۱۱5۰5۰6۸- ۱3۹6/۱۲/۱۲ مفقود گردیده و فاقد 
اعتبار است. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج 
به نشانی استان البرز- شهرستان کرج- دانشگاه آزاد اسالمی- اداره امور فارغ التحصیالن 

ارسال نمایند.

آگهی ماده سه قانون
 تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آقای فتحی کرمی فرزند عبداله درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک  
۱۱۸ فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱3کرمانشاه معروف به زمین بان 
باللوک که از خانم حفصه حسینی خریداری درخواست سند مالکیت نموده پرونده نیز 
تحت کالسه 66-۹۱ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس 
از رسیدگی  برابر رأی  شماره ۱3۹۷6۰3۱6۰۰۷۰۰۱۲3۹  تاریخ 6 / ۱۱ / ۹۷ حکم به 
صدور سند مالکیت یکباب ماشین شویی به مساحت ۲6 / ۱۴3 متر مربع به نام آقای 
فتحی کرمی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان محمد، محمود، 
عبداله و محمدصالح صدیقی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی 
میشود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول 
این آگهی بمدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال 
گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره محل تحویل دهد 
بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا 
به نام آقای فتحی کرمی صادر خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نیست.
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود - عزیزی

تاریخ انتشار اول  ۲۹ / ۱۱ / ۹۷ تاریخ انتشار دوم  ۱۴ / ۱۲ / ۹۷

آگهی ماده سه قانون
 تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی

های  وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  دراجرای  اینکه  نظربه 
خانم/آقای  رای365۲-۱3۹۷مورخ۹۷/۱۰/۱۹تصرفات  برابر  فاقدسندرسمی 
کدملی  فرزنداصغردارای  ازآبادان  صادره  شناسنامه۹۷3  شماره  کاشانی  ایراندخت 
مساحت۲۰3/۴۰مترمربع  به  ساختمان  باب  یک  به  شماره۱۸۱5۸۴۹۹۹۱نسبت 
درقسمتی ازششدانگ پالک ثبتی۲و۲۲۷۷/3باقیمانده دربخش۲اهوازاخبار خروجی بنام 
اصغرکاشانی بصدوررای گردیده برابرماده3قانون مزبورمراتب دردونوبت به فاصله پانزده 
روزجهت اطالع عموم آگهی می گرددتاهرکس نسبت به تصرفات مفروزه ومالکیت 
ایشان اعتراض داشته باشدازتاریخ انتشارنوبت اول این آگهی بمدت دوماه اعتراض 
نمایندومعترض  ورسیددریافت  اهوازتسلیم  اسنادوامالک  ثبت  اداره  خودرامستقیمابه 
مقامات  به  دادخواست  اعتراض  تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک  مدت  ظرف  است  مکلف 
نمایند. تحویل  محل  ثبت  اداره  اخذوبه  دادخواست  تقدیم  وگواهی  تقدیم  قضایی 
برابرمقررات  ثبت  درموعدمقرراداره  اعتراض  وصول  عدم  درصورت  است  بدیهی 
انتشارنوبت  تاریخ  م.الف)5/۲۸۲۴(  شماره  خواهدنمود.  بصدورسندمالکیت  اقدام 

اول:۱3۹۷/۱۱/۱3-تاریخ انتشارنوبت دوم:۱3۹۷/۱۱/۲۹
نصرت اله-کفیل اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه دواهواز

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رودسر
هیات موضوع قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانها ی 

فاقد سند رسمی
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و 
ساختمانهای  فاقد سند رسمی

 برابر رای  شماره ۱3۹۷6۰3۱۸۰۰۸۰۰۴۲3۸ – مورخ ۱3۹۷/۱۱/۲ هیات  اول/ دوم 
موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  
مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رودسر تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی 
آقای قربانعلی مهدوی توتکله فرزند محمد علی بشماره شناسنامه  55۹  صادره از  
رودسر  در ششدانگ  یک  قطعه  زمین  مزروعی  به مساحت 5۰۴3  متر مربع  به شماره  
پالک  ۱6۱  فرعی  قسمتی  از  پالک  3 فرعی  از  سنگ  ۱۲۲  اصلی  واقع  در قریه  
توتکله بخش ۲۹  گیالن  خریداری  از مالک رسمی محرز گردیده  است . لذا  به منظور 
اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  ۱5  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که 
اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  
از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  تسلیم  و 
پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  خود 
را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است  در صورت  انقضای  مدت  مذکور  

و عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند  مالکیت  صادر خواهد شد.
112۶- رییس اداره  ثبت  اسناد رودسر- حسنعلی پاک مهر 

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹۷/۱۱/۲۹ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۷/۱۲/۱3

آگهی حصروراثت
خانم/آقای مهدی شیبانی نام پدرمحمودبشناسنامه۱635۱صادره ازبندرماه شهردرخواستی 
که۴/۹۷-۸5۴مرحوم  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  خواسته  به 
افروزچهرازی بشناسنامه۱۴۰ صادره ازرامهرمزدرتاریخ۹۷/۸/۲5دراقامتگاه فوت ورثه اش 
عبارتنداز۱-متقاضی شهاب شیبانی بشناسنامه۲5۱صادره مسجدسلیمان۲-علی شیبانی 
بشناسنامه۲۸۹ماه شهر3-مهدی شیبانی بشناسنامه ۱635۱صادره ازماه شهر۴-شیداشیبانی 
بشناسنامه۹3۷صادره ازمسجدسلیمان5-مریم شیبانی بشناسنامه۱۹۴۰۲۸3۴۷۷صادره ازماه 
شهر.همگی فرزندان متوفی والغیر.اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک 
نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزد اوباشدازتاریخ 
نشرآگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختالف حوزه مرکزی ماهشهرشعبه۴تقدیم 
داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود 

ازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف)۱6/۹66(
شورای حل اختالف شهرستان ماهشهرحوزه مرکزی شعبه4

قیمت دارو؛ چالشی است که چند سالی است به محل مناقشه صنعت 
دارو و دولت بدل شده؛ به ویژه امسال که با وجود افزایش نرخ ارز، 
عوارض  پتروشیمی،  بسته بندی،  مواد  نظیر  پایه ای  کاالهای  قیمت 

گمرکی و…، سعی شد که قیمت دارو همچنان ثابت بماند.
ثبات قیمت دارو در سال جاری از یک سو و مشکل مزمن نقدینگی در 
بازار دارویی کشور به دلیل حجم باالی مطالبات بیمه ای از سوی دیگر، 
مطالباتی را از سوی تولیدکنندگان این کاالی حیاتی مطرح کرده است؛ 
البته هرچند که با گران شدن ارز، دولت به کاالهای اساسی چون دارو 
ارز ۴۲۰۰ تومانی ارائه می دهد، اما این سوبسید دولتی باز هم هزینه های 
ناشی از افزایش قیمت کاالهای پایه، باال رفتن مالیات بر ارزش افزوده 
و عوارض گمرکی را جبران نمی کند و عنوان شده که این موضوع بار 

سنگین هزینه ای را بر دوش داروسازان تلنبار می کند.
اخیراً مشکالت نقدینگی بازار داروی داخلی به حدی افزایش یافته 
که دکتر سعید نمکی- وزیر بهداشت پیش از این در جمع انجمن های 
علمی گروه پزشکی، در این زمینه اعالم کرد که »در عرصه دارو 
مشکالت زیادی داریم، صنعت داروی کشور در حال فروپاشی است 
و لگدمال می شود. به طوری که ۹۷ درصد داروی تولید داخل 55۰ 
میلیون دالر ارزبری داشته، اما سه درصد داروی وارداتی مان یک میلیارد 

و ۴۰۰ میلیون تومان ارز می برد. »
وی که از ابتدای ورودش به عرصه وزارت و تولیت سالمت، همواره 
بر لزوم حمایت از صنعت داخلی دارو در کشور تاکید کرده و حتی 
در ابالغی که برای دکتر مهدی پیرصالحی - رئیس سازمان غذا و دارو 
نوشت، »بر ضرورت احیای صنعت دارویی داخل به نحوی مقتضی 
تاکید و مجدداً اعالم کرد که باید درب ها را به روی صنعت دارو باز 
کنیم و در عین رعایت استانداردها، اینقدر به پای صنعت دارو نپیچیم. »
حاال باید دید در بودجه سال ۱3۹۸ دولتی ها چه نسخه ای برای قیمت 

دارو می پیچند؟ آیا می توان بدون تحمیل هزینه بیشتر به مردم و با 
تقویت بودجه بیمه ها، تناسبی میان قیمت دارو با کاالهای پایه مورد نیاز 
برای تولید این کاالی اساسی، عوارض گمرکی آن و… برقرار کرد؟.

در این زمینه دکتر عباس کبریایی زاده- نایب رئیس سندیکای صاحبان 
داروسازی  صنعت  که  است  معتقد  ایران  انسانی  داروهای  صنایع 
کشور حکم مادر خانواده را در حوزه سالمت بر عهده دارد. بنابراین 
نمی توانیم بگوییم چون امروز حالمان بد است و ارزمان را نداده اند، 

داروی مردم را تأمین نمی کنیم.
او می گوید: افزایش قیمت نهاده ها و کاالهای پایه تولید، طبیعتاً روی 
قیمت دارو تأثیرگذار است. از طرفی واضح است که افزایش قیمت 
دارو نباید به مصرف کننده تحمیل شود و دولت باید از محل اضافه 
درآمدش این افزایش قیمت را جبران کند.در ادامه مشروح گفت وگوی 
ایسنا با دکتر عباس کبریایی زاده- نایب رئیس سندیکای صاحبان 
صنایع دارویی را می خوانید:کبریایی زاده درباره وضعیت قیمت گذاری 
دارو در کشور، گفت: باید توجه کرد که قاعده علمی وجود دارد و 
آن این است که وقتی قیمت کاالهای پایه باال می رود، قیمت نهاده های 
نهایی نیز باید به همان تناسب اصالح شود. بنابراین نمی توانیم انتظار 

داشته باشیم که افزایش قیمت نهاده ها، به تولیدکنندگان تحمیل شود.
به  نهایی تولید  نهاده های  افزایش قیمت  اینکه تحمیل  بیان  با  وی 
تولیدکننده، آثارش را در کیفیت و کمیت نشان می دهد، افزود: بر همین 
اساس می بینیم که بسته بندی برخی مواد غذایی از 5۰۰ گرم به ۱۰۰ 
گرم کاهش می یابد. واقعیت این است که قیمت بسیاری از کاالهای 
پایه ای که در حوزه تولید دارو استفاده می شوند، به طور سرسام آوری 
باال رفته است. به عنوان مثال مواد پتروشیمی که در بسته بندی داروها 
و  مواجه شدند  قیمت  افزایش  با  تا ۴۰۰ درصد  استفاده می شوند 
موادی مانند شیشه آالت و … که در بسته بندی دارو مورد استفاده 
قرار می گیرند، عموماً قیمت هایشان بیش از دو برابر شده است. در 
عین حال بسیاری از هزینه های جاری تولید، مانند مواد غذایی، ایاب و 

ذهاب، حقوق و دستمزد و… افزایش یافته اند.
کبریایی زاده با بیان اینکه قیمت تمام شده تولیدکننده بر اساس همین 
فاکتورها و هزینه ها تعیین می شود، ادامه داد: در حال حاضر مجموعه 
این عوامل افزایش قیمت داشته اند. این درحالیست که دولت تنها به 
ماده موثره دارویی ارز با نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی می دهد، اما باید 
توجه کرد که سهم ماده موثره در قیمت تمام شده بین ۴۰ تا 6۰ درصد 
است. از طرفی دولت می گوید که ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو می دهد، 
اما در واقع حدود ۹ درصد مالیات ارزش افزوده و عوارض گمرکی 

به آن اضافه می شود.
 نایب رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با تاکید بر 
اینکه از زمانیکه قیمت ارز 3.6۰۰ تومان بود تاکنون وزارت بهداشت 
بنابراین  بازنگری نکرده است، اظهار کرد:  قیمت برخی داروها را 
ضروری است که برای اینکه دچار آسیب در کیفیت و کمیت داروها 
نشویم و مصرف کننده آسیب نبیند، دولت قیمت داروها را به طور 

منصفانه بازنگری و اصالح کند.

نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی :

افزایش قیمت دارو نباید به مرصف کننده تحمیل شود

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رودسر
هیات موضوع قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانها ی 

فاقد سند رسمی
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و 
ساختمانهای  فاقد سند رسمی

 برابر رای  شماره ۱3۹۷6۰3۱۸۰۰۸۰۰۴۱۸۷ – مورخ ۱3۹۷/۱۰/۲۹ هیات  اول/ دوم 
موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  
مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رودسر تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی 
هادی مریخ فرزند رضا  بشماره  شناسنامه ۱3۴  صادره  از املش  در ششدانگ  یک 
عرصه  یک قطعه  زمین  مشتمل بر  بنای احداثی  به مساحت ۲5۲/۱۷  متر مربع  به 
شماره  پالک ۷  فرعی  قسمتی  از قطعه  6۲۰  تفکیکی  از  ۲۹۲  اصلی  واقع  در شهر  
رودسر بخش ۲۹  گیالن  خریداری  از مالک رسمی) بنیاد مستضعفان( محرز گردیده  
است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  ۱5  روز  آگهی  
می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  
داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود 
رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  
اعتراض دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است  در 
صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند  مالکیت  

صادر خواهد شد.
1130- رییس اداره  ثبت  اسناد رودسر- حسنعلی پاک مهر 

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹۷/۱۱/۲۹ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۷/۱۲/۱3

آگهی فقدان سند مالکیت
 ششدانگ پالک ثبتی بشماره ۴۱۷۷ اصلی بخش یک خوی در دفتر امالک ۸ صفحه 
5۱۴ ذیل ثبت ۱۰۰3 بنام شهرداری خوی ثبت و یک جلد ثبت و سند مالکیت آن صادر 
و تسلیم گردیده سپس نامبرده »با ارائه برگ استشهادیه مدعی است  سند مالکیت  مفقود 
گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده. لذا مراتب  به استناد ماده ۱۲۰- 
اصالحی قانون ثبت برای اطالع عموم آگهی میگردد : هرکس نسبت به ملک مورد آگهی 
هر گونه ادعایی دارد یا معامله ای انجام داده است که در قسمت فوق ذکر نشده یا مدعی 
وجود سند مالکیت در نزد خود میباشد باید ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی 
به ثبت محل مراجعه و اعتراض خودراضمن  ارائه  اصل سند مالکیت یا سند معامله 
تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقرارت صادر 
و به متقاضی تسلیم خواهد کرد ،در ضمن این آگهی فقط در یک نوبت انتشار میگردد 
و تجدید نخواهد شد.درضمن مورد ثبت برابر صورت جلسه تفکیکی به قطعات متعدد 

تفکیک شده و تعدادی از قطعات تفکیکی مورد انتقال قرار گرفته است 
رئیس ثبت اسناد و امالک  خوی-سلیمانپور 

آگهی ماده سه قانون
 تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آقای محمدمرادی فرزندعزیزمراد درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک 
فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱3کرمانشاه معروف به قلعه جوانرودکه 
از آقای محمدسلیمی خریداری درخواست سند مالکیت نموده و پرونده نیز تحت 
کالسه۹۷-6۱ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از 
رسیدگی برابر رأی شماره ۱3۹۷6۰3۱6۰۰۷۰۰۱۰۹۸مورخ ۱3/ ۱۰/ ۹۷  حکم به صدور 
سند مالکیت یک باب خانه به مساحت ۹5/۸۰متر مربع به نام آقای محمدمرادیصادر 
و  رستمی  علی  و  وکیلی  رستم  آقای  مزبور  پالک  اولیه  مالکین  نام  و  است  نموده 
غیرهمی باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5روز آگهی می شود تا چنانچه کسانی 
که نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد،معترض 
باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره محل تحویل دهد. بدیهی 
است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به 
نام آقای محمدمرادیصادرخواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نیست .
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود-عزیزی

تاریخ انتشار اول۱۴ / ۱۱/ ۱3۹۷
 تاریخ انتشار دوم۲۹/ ۱۱/ ۱3۹۷

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای سید نجم الدین موسوی مالک شش دانگ پالک 63۴5 فرعی از ۴3 اصلی واقع 
در بخش ۲ خرم آباد با تنظیم دو برگ استشهادیه محلی وارده به شماره ۱۷۴6۴ مورخ 
۹۷/۱۱/۱۸ گواهی شده دفتر خانه 3۹ خرم آباد که هویت و امضاء شهود رسما تایید 
شده مدعی است که سند مالکیت فوق الذکر ذیل ثبت 3۷۴۰5 صفحه ۱3 جلد ۲۰۷ 
به شماره چاپی 33۹۹۷3 بنام سید نجم الدین موسوی فرزند سید حجت اله به شماره 
ملی ۴۰۷3۰۰33۰5 ش ش 35 متولد ۱356/۰3/۰۱ ثبت صادر و تسلیم شده است و 
بعلت سهل انگاری مفقود گردیده است و تمامت مورد ثبت برابر سند رهنی 6۸۰۱۹ 
مورخ۸۸/۹/۲۴ دفتر ۲ خرم آباد در قبال ۲5۰53۹3۱۱ ریال نزد بانک مسکن موضوع 
تعویض وثیقه سند های 6۱۴۰6 و 6۱۴۰۸ مورخ ۸6/5/۱۷ در رهن میباشد با جستجوی 
کامل پیدا نشده و درخواست صدورسند المثنی نموده علیهذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت و اصالحی آن مراتب در یک نوبت آگهی 
می گردد تا چنانچه هر کس مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی نسبت به آن 
عنوان شده یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود می باشد می تواند از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ۱۰ روز اعتراض خود را کتبا با ذکر موضوع ضمن ارائه مستندات الزم 
و یا اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمائید تا مورد رسیدگی قرار 
گیرد و در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت قانونی و عدم وصول واخواهی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد. 
رئیس ثبت استاد و امالک خرم آباد – ملک نیاز اسدالهی .

مفقودی
 سند کمپانی سمند مدل ۹5 با شماره پالک ۸۲۴ق55  ایران ۸۲ با شماره موتور 
خیری  NAAC۹۱CEVGF۰۸۸۱۰۸محسن  شاسی  شماره  ۱۲۴K۰۸35۰۸۸و 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل
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 واردات نفت هند از ایران
 45 درصد کاهش یافت

واردات نفت هند از ایران ۴5 درصد در ژانویه 
کاهش یافت و به ۲۷۰5۰۰ بشکه در روز رسید.
از  هند  نفت  واردات  گزارش،  این  اساس  بر 
ایران ۴5 درصد در ژانویه کاهش یافت و به 
۲۷۰5۰۰ بشکه در روز رسید. این مقدار کمتر 
ماه  این  برای  که  بود  ای  بشکه  هزار  از 3۰۰ 
پیش بینی کرده بودند. برخی محموله ها تاخیر 

داشتند .
ایران  نوامبر تحریم هایی علیه  ماه  آمریکا در 
با هدف فلج کردن اقتصاد وابسته به نفت این 
کشور اعمال کرد. ولی یک معافیت 6 ماهه به 
هشت کشور از جمله هند داد تا نفت ایران را 

وارد کنند .
هند می توانست تا ۱.۲5 میلیون بشکه نفت در 
ماه معادل 3۰۰ هزار بشکه در روز وارد کند. 
واردات ماه ژانویه از ایران ۱۰.۴ درصد کمتر از 

ماه دسامبر بود .
ایران هفتمین عرضه کننده بزرگ نفت به هند 
در ژانویه بود، درحالیکه در دسامبر رتبه ششم 
را داشت و سال گذشته سومین عرضه کننده 
در  تهران  گذشته  ماه  بود. سهم  هند  به  نفت 
واردات نفت هند، از ۱۰ درصد سال گذشته به 

6 درصد کاهش یافت .
در ده ماه اول سال مالی جاری که از آوریل 
شروع شد، واردات هند از ایران ۱۴.5 درصد 
رشد کرد و به 5۰۷ هزار بشکه در روز رسیده 
آغاز  از  پیش  هند  های  پاالیشگاه  چون  بود 
تحریم های ایران، خرید نفت از این کشور را 
به خاطر تخفیف هایی که تهران داده بود باال 

بردند .
از 5۰۰  بیش  در ۱۹/۲۰۱۸  بود  امیدوار  ایران 
هزار بشکه در روز نفت به هند بفروشد و برای 
تقویت فروش به این کشور، کشتیرانی رایگان و 
یک دوره اعتباری طوالنی را پیشنهاد داده بود .

بهارات  و  پترولیوم  هندوستان  پاالیشگاه های 
و  مانگالور  پاالیشگاهی  شرکت  پترولیوم، 
شرکت نفت هند در مارس هم به اندازه فوریه 

نفت می خرند .
شرکت نفت ملی هند در فوریه 5 میلیون بشکه 
نفت سفارش داد، پاالیشگاه مانگالور ۲ میلیون 
بشکه و هیندوستان پترولیوم و بهارات پترولیوم 
هر کدام یک میلیون بشکه نفت سفارش دادند .
مارس ۲۰۱۸  در 3۱  که  قبلی  مالی  طی سال 
پایان یافت، پاالیشگاه های هند بخاطر نزاع بر 
سر اعطای حق توسعه یک میدان گازی بزرگ، 

خرید از ایران را کاهش داده بودند .
واردات نفت هند از ایران در سال مالی جاری 
بیشتر از ۴5۰ هزار بشکه در روز یا ۲۲.6 میلیون 
تنی خواهد بود که در سال مالی گذشته وارد 

شده بود .
واردات کل هند در ژانویه حدود ۴.6 میلیون 
درصد  یعنی حدود ۱۰.۴  بود  روز  در  بشکه 

کاهش نسبت به سال قبل .

خبر

طبق اعالم شرکت ملی نفت ایران؛
پنجمین عرضه نفت خام در بورس

بورس انرژی در پنجمین اطالعیه خود در حالی از عرضه محموله 
یک میلیون بشکه ای نفت خام سبک شرکت ملی نفت ایران در روز 
دوشنبه خبرداده که قیمت پایه با 5۷ سنت افزایش به ازای هر بشکه 

روبرو شده است.
به گزارش زمان به نقل از فارس، بورس انرژی در پنجمین اطالعیه 
خود از عرضه محموله یک میلیون بشکه ای نفت خام سبک شرکت 
ملی نفت ایران در ساعت ۱۴ و 3۰ دقیقه روز دوشنبه ۲۹ بهمن ماه 
۱3۹۷ به قیمت پایه هر بشکه 56.۸۱ دالر و به روش کشف پریمیوم 

خبر داد.
شرکت ملی نفت ایران در اول و ۱5 بهمن ماه امسال نیز همین محموله 
را با قیمت 5۲.۴۲ دالر و 56.۲۴ دالر به ازای هر بشکه روانه میز 
فروش رینگ بین الملل بورس انرژی کرد که هیچ کدام به معامله 

قطعی منتهی نشد.
در اطالعیه جدید، شرکت کارگزاری خبرگان سهام همچنان کارگزار 
عرضه کننده این محموله بوده که سفارش های 35 هزار بشکه ای را در 
روز عرضه، روانه میز فروش رینگ بین الملل بورس انرژی خواهد 
کرد. حداقل تغییر قیمت سفارش ۰.۰۱ درصد قیمت پایه و محدوده 

نوسان قیمت ها نامحدود خواهد بود.
سررسید تحویل کاال بر اساس این اطالعیه عرضه اول اسفند ماه ۱3۹۷ 

و مکان تحویل نیز فوب جزیره خارک اعالم شده است.
در اطالعیه پنجم نیز مشابه اطالعیه سوم عرضه نفت خام، واریز شش 
درصد پیش پرداخت ریالی ارزش سفارش تا دو ساعت قبل از شروع 
عرضه به حساب اعالم شده از سوی شرکت سپرده گذاری مرکزی 

اوراق بهادار و تسویه وجوه پابرجا است.
نرخ تسعیر هر دالر جهت واریز پیش پرداخت معامله بر مبنای میانگین 
روزانه خرید و فروش اعالم شده در سامانه سنا )اسکناس( ۲ روز 
کاری قبل از تاریخ انتشار این اطالعیه عرضه تعیین شده که در صورت 
در دسترس نبودن سامانه سنا مرجع جایگزین اعالم خواهد شد. دوره 
تحویل کاال نیز در بازه یکم فروردین ماه ۱3۹۸ الی  3۰ فروردین ماه 
۱3۹۸ اعالم شده و شرایط تسویه حساب به دو روش تسویه شرایطی 

و تسویه نقدی تقسیم شده است.
در تسویه شرایطی به صورت ۲۰ درصد نقدی و ۸۰ درصد اعتباری 
عمل خواهد شد، به طوری که شیوه تسویه معامله به صورت شرایطی 
بابت ۲۰ درصد ارزش معامله به صورت ریالی و بابت ۸۰ درصد 
ارزش معامله به صورت ارزی خواهد بود که تسویه بخش ریالی 
به صورت نقدی و بخش ارزی به صورت اعتباری است.همچنین 
خریداران می توانند ۸۰ درصد بخش ارزی ارزش معامله را با ارز ریال 
و به صورت اعتباری نیز تسویه نمایند. همچنین معادل ریالی 6 درصد 
ارزش سفارش به صورت نقدی حداکثر تا ۲ ساعت قبل از شروع 
عرضه و مابقی تا ۲۰ درصد صورت حساب موقت برای بخش ریالی 

به صورت نقدی به حساب شرکت سمات واریز خواهد شد.

 ثبت یک هزار و 2۷۰ روز کار بدون حادثه 
در دستگاه حفاری 3۹ فتح

رئیس دستگاه حفاری سنگین 3۹ فتح شرکت ملی حفاری ایران از ثبت 
یک هزار و ۲۷۰ روز کار بدون حادثه در این دستگاه تا نیمه نخست 

امسال خبر داد.
به گزارش  شرکت ملی حفاری ایران، سیدمحمد صالحی گفت: این 
موفقیت حاصل فرهنگ  سازی، رعایت استانداردهای کار و نظارت ایمنی 
در بخش های عملیاتی شرکت به ویژه در دستگاه های حفاری بوده است.  
وی با بیان اینکه دستگاه حفاری 3۹ فتح از سال ۹۴ به ناوگان شرکت 
پیوست و در شمار دکل های روزآمد است، افزود: کارکنان این دستگاه بین 
۲ تا 3۰ سال سابقه کار دارند و همگی دانش آموخته مراکز دانشگاهی و 
آموزشگاه تکنولوژی حفاری از مقطع کاردانی تا کارشناسی ارشد هستند.  
رئیس دستگاه حفاری سنگین 3۹ فتح شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به 
اینکه دستگاه حفاری سنگین رده فتح به دکل هایی اطالق می شود که تمام 
برقی و دارای توان ۲ هزار اسب بخار هستند، اظهار کرد: دستگاه 3۹ فتح 
تحت سرپرستی مدیریت عملیات حفاری خشکی – ۲ شرکت قرار دارد 
و در حفاری چاه های اکتشافی، توسعه ای و توصیفی به کارگیری می شود.

کوتاه از انرژی

دادنامه 
شماره دادنامه۹۷/۱۱6۸شماره پرونده ۲۰/۹۷/36۲/ش

مرجع رسیدگی : شعبه-بیستم شورای حل اختالف شهرستان خوی  - بلوار مطهری 
بلوار اصفی –جنب دادسرا

خواهان آقای محمد غنی زاده  فرزند باقر با وکالت  اقای جعفرصادق دادگر- خ امام 
–کوچه مدرس –ساختمان سلیمانی ط اول واحد۲

خوانده :سعید الماسی  قره قشالقی فرزند حسین مجهول المکان 
موضوع : رای اصالحی 

در خصوص دعوی خواهان  اقای محمد غنی زاده  وکالت  اقای جعفرصادق دادگر به 
طرفیت خوانده سعید الماسی  قره قشالقی فرزند حسین   به خواسته مطالبه  وجه با 
عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه دادنامه صادره  مبلغ محکومیت 3۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال قید گردیده است لذا مبلغ محکومیت به میزان   ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اصالح میگردد 
رای اصالحی مستندا به ماده ۲۸ قانون شورای حل اختالف صادر و بهمراه دادنامه اصلی 
قابل ابالغ و ظرف بیست روز قابل واخواهی در هیمین  شعبه و سپس ظرف بیست روز 

پس از ابالغ قابل تجدید نظر در دادگستری خوی میباشد 
قاضی شعبه بیستم شورای حل اختالف شهرستان خوی-حیدرحمانی 

آگهی احضار متهم
نصرالهی  ۱-محمد  شکایت  خصوص  در   ۹۷۱۰۴۰66۱۱۰۱۲۴۹۹ کالسه  درپرونده 
سرناوه فرزند داوود علی ۲-محمد امین جواهری حسن آباد فرزند یاراله دائر بر بی 
احتباطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی علیه مجتبی شاهیوندی 
فرزند لطیف به واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم و در راستای ماده ۱۷۴ قانون آیین 
دادرسی کیفری مصوب ۱3۹۲ نامبرده از تاریخ نشر آگهی تا ظرف 3۰ روز در شعبه دهم 
دادیاری دادسرای عمومی و انقالب حاضر گردد در صورت عدم حضور در موعد مقرر 

رسیدگی و اظهار نظر بعمل می آید. 
شعبه دهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد . 

متن آگهی
خواهان عبداالمام حزباوی بطرفیت خواندگان سیدعلی ضیائی فرزندحیدربخواسته 
توقیف خودرو تقدیم دادگاه های عمومی اهوازنموده که جهت رسیدگی به شعبه۴دادگاه 
نیوسایدمجتمع  اول  عامری  خوزستان-اهوازانتهای  دراستان  اهوازواقع  حقوقی 
رسیدگی  وقت  که  گردیده  کالسه۹۷۰۸۰۷ثبت  وبه  ارجاع  تندگویان  قضایی 
آن۹۷/۱/۲6ساعت۱3ظهرتعیین شده است وبه علت مجهول المکان بودن خواندگان 
عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  تجویزماده۷3قانون  هاوبه  خواهان  ودرخواست 
وانقالب در امورمدنی ودستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی 
می شودتاخواندگان پس ازنشرآگهی واطالع ازمفادآن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم 
نشانی کامل خودنسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت 

رسیدگی حاضرگردد.
منشی شعبه4دادگاه حقوقی اهواز

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
در کالسه پروند ۱۱/۹۷/۱۲۲۸ 

 وقت رسیدگی :  ۹۷/۱۰/۲6 ساعت ۱۲:۱5  ظهر / مرجع رسید گی :  شعبه ۱۱ شورای 
حل اختالف شهرستان خوی  

خواهان :بانک ملت  آ.غ باوکالت جعفرصادق دادگر 
خوانده:   ۱-علی تیموری ۲- بهروز تیموری۱- بهروز ۲- تیمور / خواسته :مطالبه 

تسهیالت دریافتی 
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله۱-علی تیموری 
۲- بهروز تیموری وفق   ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه 
های  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی  میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در دفتر 
دادگاه حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی 

شرکت نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
موحدی نیا- مسئول دبیرخانه شعبه 11  شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای ماشااله عینی نرگسه برابر وکالتنامه شماره ۱۹55۹ مورخ ۹۷/۱۱/۷ دفتر ۱۹ خرم 
آباد با وکالت از آقای حجت ولی خانی چگنی  مالک شش دانگ پالک53۴۹ فرعی از 
۴3 اصلی واقع در بخش ۲ خرم آباد با تنظیم دو برگ استشهادیه محلی وارده به شماره 
۱۱۴/۱/۱۷۷۸۹  مورخ ۹۷/۱۱/۲۷ گواهی شده دفتر خانه ۱۹ خرم آباد که هویت و 
امضاء شهود رسما تایید شده مدعی است که سند مالکیت فوق الذکر ذیل ثبت ۱۷۷۰۱ 
صفحه 35۱ جلد۱۲5  به شماره چاپی ۰۷۲3۸۷  بنام ماشااله عینی نرگسه ثبت صادر 
و تسلیم شده است سپس برابر سند قطعی شماره ۱۹556 مورخ ۹۴/۱۰/۱۹ دفتر ۱۹ 
خرم آباد ششدانگ به حجت اله ولی خانی چگنی فرزند محمد ولی به شماره ملی 
6۱33۹۸3۸۲۸۲ واگذار گردیده  و بعلت سهل انگاری مفقود گردیده است  با جستجوی 
کامل پیدا نشده و درخواست صدورسند المثنی نموده علیهذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت و اصالحی آن مراتب در یک نوبت آگهی 
می گردد تا چنانچه هر کس مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی نسبت به آن 
عنوان شده یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود می باشد می تواند از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ۱۰ روز اعتراض خود را کتبا با ذکر موضوع ضمن ارائه مستندات 
الزم و یا اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمائید تا مورد رسیدگی 
قرار گیرد و در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت قانونی و عدم وصول واخواهی 
نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد. م الف ۱5۲

رئیس ثبت اسناد و امالک خرم آباد – ملک نیاز اسدالهی .

مفقودی
 برگ سبز پراید ۸3 با شماره پالک ۸6۴م55 ایران ۸۲ با شماره موتور ۰۰۷33۹3۹و 
از  و  گردیده  مفقود  آکتیج  پور  صفر  S۱۴۱۲۲۸3۲63۸۲5مصطفی  شاسی  شماره 

درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
 برگ سبز خودرو وانت  سیستم زامیاد تیپ Z۲۴NIمدل ۹3 به رنگ آبی با شماره 
موتور 6۷۷۲۸5و شماره بدنه 66۸۴3۴و شماره پالک ۱۸۴ه۴5 ایران ۷۲ به مالکیت 

فاطمه شعبان پور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا 

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز پراید ۸۱ با شماره پالک 5۲5ل۲6ایران ۸۲ با شماره موتور 
۰۰3۱۴۴۰۷و شماره شاسی S۱۴۱۲۲۸۱۷۷۸۸3۷بنام نادر مهدی زاده مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل مفقودی

 سند کمپانی و برگ سبز پژو ۲۰6 مدل ۸۹  با شماره پالک 656م۲6 ایران ۸۲ با 
آتنا  NAAP۰3ED۹BJبنام سیده  شماره موتور ۱۴۱۸۹۰6۸۰۹۷وشماره شاسی 

بابلقربانی زعفرانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

مفقودی
 سند کمپانی پژو ÷ارس مدل ۹۴ با شماره ÷الک ۱۷۹م66 ایران ۸۲ با شماره موتور 
باقر  محمد  NAAN۰۱CA۰FH۱۷5۱۹۴بنام  شاسی  شماره  ۱۲۴k۰6۱۹۸۴۴و 

نژاد درزی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی سواری سیترونن زانتیا مدل ۸۸ با شماره موتور 3۰۰۰6۴5 و 
شماره شاسی S۱5۱۲۲۸۸۱۸6۲۱۴با شماره پالک ۲۲۸ ق ۹۸ ایران ۸۲ با شماره مهدی 

داودی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
مفقودیبابل

سند مالکیت خودرو وانت سفید شیری مدل۱3۹۰ به شماره پالک۴6- 3۴۷ س۷۱ به 
شماره شاسی NAAA ۴6 AA 6 BG ۱6۹۰۴6 به نام آقای صادق شرقی گورابی نام 
پدر محمد حسن کد ملی 5۱۸۸۹۰۷65۸ مفقودگردیده که از درجه اعتبارساقط میباشد.

گیالن

 مفقودی
موتور  پژو ۲۰6 مدل ۱3۹۴ پالک ۱5۹ ج ۲3 ۹۲  کمپانی وبرگ سبز  برگ  المنثی 
۱63B۰۲۰۱5۹۸ شاسی NAAP۴۱FEXFJ۲۸۹۹۲ مفقود گردید و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد
 بابل 

آگهی مفقودی
ال  سبز(سندکمپانی)فاکتورفروش(خودروپژو۴۰5جی  مالکیت)برگ  شناسنامه 
ایران۲۴-535د۱۷وشماره  پالک  شماره  به  بژمتالیک  رنگ  به  آی۸iمدل۸3  ایکس 
موتور۱۲۴۸3۰۷3۸۱3وشماره شاسی ۸3۰5۱۴3۴بنام مجتبی محمدی مقدم مفقودگردیده 

وازدرجه اعتبارساقط است.
شهرستان دزفول

مفقودی
برگ سبز نیسان مدل ۱3۷۷ موتور ۰۰۱۱۷66۴ شاسی c۱۸۲۷۲  پالک ۴3۹ ج ۴۷ ۸۲ 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

مفقودی نوبت دوم 
مفقودی مجوز حمل  سالح شکاری به شماره اسلحه ۸۱۹۸  مدل دولول ته  پر کوسه 
ساچمه زنی ساخت ترکیه کالیبر ۱۲ متعلق به علی اکبر قاسم زاده فرزند محمدعلی 

مفقود گردیدو از درجه اعتبار ساقط می باشد 
نکا

آگهی مفقودی
سند کمپانی ماشین سواری سمند مدل ۱3۸۴ به شماره شهربانی ۸۲-۲53م۲5 و به 
گرایلی  محمود  نام  به   ۱۷6۱56۹۸ شاسی  شماره  و   ۱۲۴۸۴۱۷۸۸۲6 موتور  شماره 

درونکال مفقود از درجه اعتبار ساقط است. 
بابل

مفقودی
سند خودرو)برگ سبز( و سندکمپانی خودرو پژو ۲۰6 تیپ۲مدل۱3۹6 به رنگ سفید 
به شماره 66-3۸۲ص۱3 به شماره شاسی ۴۹۲۱۷۸ به نام خانم مریم محمدی ثابت به 
شماره ملی ۲۷۰۰۲5۲۷۸۰ نام پدر داود مفقودگردیده که از درجه اعتبارساقط می باشد.

مفقودیگیالن
 برگ سبز سواری پژو پارس مدل ۹۰ با شماره پالک 5۱5 و ۴۹ ایران ۸۸ با شماره موتور 
۱۲۴۹۰۲5۴63۲ و شماره شاسی NAAN۰۱cA۱CK3۴۰۷۹6 بنام فرهاد محیطیان 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی مفقودی
برگ سبز و کارت موتورسیکلت مدل پرواز CC۱۲5 مدل ۱3۹۱ به شماره شهربانی 3۸56۹-5۸۷ 
و شماره موتور ۱56FMI۰۲6۱۴۴۴ و شماره شاسیN۲N ***۱۲5R۹۱۱3۹5۰ به نام یاسر ذبیح 

اللهی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

مفقودی
 برگ سبز خودرو سواری پراید مدل ۱3۸۰ و به شماره انتظامی ۱5 ایران ۸۱۴ ج ۸5 و 
به شماره موتور ۰۰۲۰5۰۰۰ و به شماره شاسی  S۱۴۴۲۲۷۹۱553۷۰  مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط میباشد/
خوی

وزیر نفت گفت:با وجود اینکه ۸۱ درصد قرارداد مربوط به 
 CNPC توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به صورت رسمی به

چین منتقل شده اما اقدامی برای اجرا انجام نداده است. 
به گزارش زمان به نقل از خانه ملت، بیژن نامدار زنگنه در 
تشریح آخرین وضعیت قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی 
به  جنوبی  پارس   ۱۱ فاز  توسعه  قرارداد  درصد   ۸۱ گفت: 
صورت رسمی به CNPC چین منتقل شده و مذاکراتی با 

این شرکت صورت گرفته تا مشخص شود این شرکت برای 
اجرا چه می کند. 

وزیر نفت با بیان اینکه از زمانی که کار توسعه فاز ۱۱ پارس 
افزود:  است،  نکرده  اقدامی   CNPC شده  متوقف  جنوبی 
در سفری که رئیس مجلس در هفته جاری به چین خواهد 
داشت و بنده نیز ایشان را همراهی می کنم یکی از بحث ها و 

مذاکرات قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی است.

 وزیــر نــفـت
  به چــین

 می رود

بودی؛  شکلی  چه  پیش  سال  ده  چالِش  آمرکاشی:  الهام 
اشتراک  و  نمایش  به  مجازی  در صفحات  که  هفته هاست 
را  خود  خاص  رویکردهای  و  اهداف  و  می شود  گذاشته 
دنبال می کند. در این راستا نمایندگان مجلس نیز با پیشنهاد 
طرح اختصاص یارانه بنزین به هر فرد، چالشی را به میان 
کشیده اند که هنوز اثراِت سوء طرح اولیه هدفمندی یارانه ها 
که در زمستان ۸۷ به صورت الیحه از سوی دولت ارائه شد 
و در آذرماه ۸۹ به میزان ۴55۰۰ تومان آغاز و اجرایی شد، 
آسیب زاست و به گفته قریب به اکثریت آحاد جامعه، اثرات 
فقرزایی و سایه سنگین هدفمندی اول یارانه ها بر زندگی 
مردم مشاهده می شود و افراد جامعه با تبعات سنگینی که 
این هدفمندی برجا گذاشته دست به گریبانند. زمستان ۸۷ 
الیحه هدفمندی یارانه ها ارائه شد و در زمستان ۹۷ طرِح 
سهمیه بندی بنزین به هر فرد؛ چالشی ماندگار به نفع اقشار 

ضعیف! مطرح شده است.
افراد  برای  هم  آن  ایرانی،  هر  به  بنزین  سهمیه  اختصاص 
نمایندگان  طرح های  از  یکی  ملی  کد  درج  با  ایران  ساکن 
بنزین است که طبق آن دولت موظف است  مجلس برای 
به هر ایرانی دارای کد ملی به جز ساکنین خارج از کشور 
بنزین به قیمت سال ۹۷ اختصاص دهد. طرحی که به ارائه 
سهمیه بنزین به همه افراد جامعه اعم از دارندگان خودرو و 
غیره اشاره می کند و در نظر دارد به هر فرد روزانه یک لیتر 
تخصیص داده شود و مصرف بیش از این سهمیه، با نرخ 

آزاد محاسبه شود.
توزیع  اجرای تحقق عدالت در  این طرح،  همت عالی در 
یارانه میان اقشار ضعیف، مطمح نظر است که عموما فاقد 
خودرو هستند تا این افراد که خودرو و بالتبِع آن، مصرف 

فروش  با  بتوانند  هستند،  کم مصرف  یا  ندارند  هم  بنزین 
سهمیه خود به صورت مستقیم از این طرح، منتفع شوند.

این طرح با ویژگی هایی که از سوی مجلسی ها ذکر می شود 
از جمله: بهره خانوار های بدون خودرو از دریافت سهمیه 
بنزین- رفع قابل قبولی در راستای مشکل قاچاق و تعدیِل 
یارانه پنهان بنزین پرمصرف ها و… روبروست اما در این 
اثنی بر این طرح، ایراداتی قابل دفاع، بیان می شود که انتظار 
می رود بسیاری از مسئولینی که برای اجرای این طرح همت 

گمارده اند پاسخگوی ایرادات طرح پیشنهادی باشند.
نکته ای که در این میان مغفول و از رصد نمایندگان محترم 
که  است  اقشار ضعیفی  همان  به  نیم نگاهی  است،  دور  به 
غالبا از قوِت روزانه هم قّوت ندارند و با بیکاری و حقوق 
زمینه دست  این  در  ناچیز دستمزدها و هزار علت عدیده 
به گریبانند. حال در نظر بگیرید یارانه ای در جهت تعدیل 
عدالت یارانه ای در طرح توزیع بنزین برای هر فرد به تصویب 
افراد گلوگیر شود! فاجعه ای  بانکی  برسد و در کارت های 
در  تومانی  یارانه های ۴5  واریز  از  بعد  که  متصور می شود 
دولت احمدی نژاد بر سِر قبوض و آبونمان ها و قیمت تمامی 
کاالهای کارخانه ای نازل شد و به یکباره به سرزمینی مبّدل 
شدیم که بادی در غبغبه انداختند که یارانه دارم و غم ندارم! 
و امروز همان یارانه ناچیز، بالی خانه براندازی است که چند 
دولت و شرکت را به خود درگیر کرده و برای پرداخت این 
یارانه، پاسکاری یکایک نهادهای مسئول در این زمینه باقی 

و ساری است.
طرح یک لیتر بنزین روزانه پیشنهادِ مجلسی ها برای بهبود 
اوضاع اقشار متوسط و ضعیف جامعه، در حالی در سر تیتر 
اخبار خودنمایی می کند که هفته گذشته سخنگوی کمیسیون 

انرژی مجلس از رد شدِن این طرح در کمیسیون انرژی خبر 
داد و بیان کرد: این طرح پس از بحث های مختلف و به اتفاق 
آرای این کمیسیون، مرکز پژوهش ها و وزارت نفت رد شد.

اما پس از آن و بعد از چند روز، احمد امیرآبادی فراهانی- 
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی بیان کرد: »علیرغم 
مخالفت کمیسیون انرژی؛ طرح سهمیه بندی بنزین به صحن 
از  را  سهمیه بندی  اجرای  احتمال  وی  می رود.«  مجلس 
ابتدای سال ۹۸ عنوان کرد که در صورت تصویب از بیستم 

فروردین ماه سال آینده در کشور اجرایی می شود.
طرح یک لیتر بنزین روزانه برای هر فرد، طرحی است پر از 
اغماض و مسئله که بی شک در بدو اجرایی شدن، با افزایش 
هزینه هایی روبرو است که چون طرح های پیشین قابل لمس 

و اعتذار است.
یکایک  در  قیمت ها  رشد  افزایش  ارز،  رشد  نرخ  افزایش 
جداوِل خوراکی- آشامیدنی- پوشاک و البسه و… کاهش 
و  دستمزد  نحوه  از  کارگری  اقشار  در  رضایتمندی  سطح 
و  ملموس  موارد  از جمله  اقتصادی  رفاه  کاهش  آن  بالتبع 
قابل ذکری است که یکایک افراد جامعه آن را به عینه لمس 

کرده اند.
بنا به گزارش های مطرح در این زمینه، »بعد از هدفمندی 
پردرآمد  خانوارهای  به  نسبت  فقیر  خانوارهای  یارانه ها، 
کاهش رفاه بیشتری را تجربه کرده اند. سهم هزینه خوراکی 
به سال ۱3۸6  نسبت  در سال ۱3۹۱  خانوار  هزینه  کل  از 
حالی  در  این  و  یافته  افزایش  درصد  به 33  درصد  از ۲۸ 
است که میزان مصرف این گروه کاالیی »کاهش« را نشان 
 ۱3۰ کاالیی  گروه  این  قیمت  که  حالی  در  یعنی  می دهد. 
درصد افزایش داشته و خانوارها مجبور به صرف بیشتری 
از درآمد برای این گروه کاالیی شده اند، مصرف آن را در 
حدود ۲۰ درصد کاهش داده اند. این موضوع کاهش قابل 
توجه رفاه خانوارهای ایرانی را در این دوره نشان می دهد. 
همچنین در این گزارش آمده است؛ خانوارهای ایرانی در 
سال ۱3۹۱ نسبت به سال ۱3۸6 در مجموع 3۰ درصد از 

مصرف کاالهای بادوام کاسته اند.
ابتدایی  هدفمندی  که  امر  این  بر  پردازش  با  میان  این  در 
جامعه  اقشار  برای  پرچالش  طرح های  از  یکی  یارانه ها، 
علی الخصوص قشر ضعیف به حساب می آید که همچنان 
هم ادامه دارد، پیشنهادِ طرح یک لیتر بنزین روزانه برای هر 
فرد، می تواند چالش جدیدی را برای جامعه به ارمغان بیاورد 
که اگر نگاه دوراندیشی در بسترسازی و زیرساخت های این 
هدِف جامع، وجود نداشته باشد، تاوان گزاف این پیشنهاد 
بپردازند که نقطه هدِف  باید  را چون طرح پیشین، قشری 

رسیدگی ها در جامعه محسوب می شوند.
در این اثنا نیز وزیر نفِت کابینه دوازدهم با بیان این مهم که 
باید با همکاری دولت و مجلس راهکاری برای ساماندهی 
انرژی  »کمیسیون  اظهارداشت:  کرد؛  پیدا  بنزین  وضعیت 
اقداماتی برای کاهش مصرف بنزین و جلوگیری از قاچاق 
این کاال انجام داده و با جمع آوری اطالعات از دستگاه های 

اجرایی، به دنبال برنامه ای برای بهبود شرایط است«.
با تمام موارد ذکر شده، ارائه و تصویب این طرح را هفته 
به منصه ظهور  تا چه حد  آتی مشخص می کند که  های 
گذاشته می شود و اقشار جامعه با چه بحران و چالش های 

جدیدی مواجه خواهند شد!
elhamamerkashi@ymail.com

سهمیه یک لیتر بنزین به هر ایرانی در حالت تعلیق؛

اصابِت تیِر نمایندگان به خارج یا داخِل سیبل!

اختصـاص سـهمیه بنزین به هر ایرانـی، آن هم برای افراد سـاکن ایران بـا درج کد ملی یکـی از طرح های نمایندگان 
مجلـس بـرای بنزین اسـت که طبـق آن دولت موظف اسـت به هـر ایرانـی دارای کد ملی به جز سـاکنین خـارج از 
کشـور بنزیـن بـه قیمت سـال 97 اختصـاص دهد. طرحـی که به ارائه سـهمیه بنزیـن به همه افـراد جامعـه اعم از 
دارنـدگان خـودرو و غیـره اشـاره می کنـد و در نظـر دارد به هر فـرد روزانه یک لیتـر تخصیص داده شـود و مصرف 

بیش از این سـهمیه، با نرخ آزاد محاسـبه شـود.
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هرج ومرج در بازار خودرو و افزایش
 شوکه کننده قیمت ها

پیدا  افزایش  عجیبی  طرز  به  اخیر  هفته های  در  خودروها  قیمت 
کرده است؛ وضعیت به گونه ای شده که هر فرد عادی اگر قیمت 
خودروهای داخلی را صرفًا طی یک هفته اخیر دنبال کرده باشد از 
و  است  زده شده  و شگفت  حتمًا شوکه  قیمت خودروها  افزایش 
کسی هم پاسخگو نیست.این افزایش قیمت در حالی رخ داده که 
نارضایتی افکار عمومی از خودروسازان نیز اوج گرفته و بسیار بعید 
هم است تغییری در کیفیت خودروها رخ داده شود؛ از سوی دیگر 
کردند  نام  ثبت  فروش  پیش  قباًل خودروهای  که  افراد  از  بسیاری 
نیز خودروهای خود را دریافت نکرده اند و همچنان منتظر هستند.
با نزدیک شدن به شب عید، طبق روال هر سال  این وضعیت  در 
این انتظار وجود دارد که قیمت ها دوباره افزایش یابد؛ بخصوص 
این که کنترل و نظارتی بر بازار وجود ندارد و عرضه خودرو نیز 
در حد مطلوب و مناسبی نیست. افزایش چند باره قیمت خودرو 
طی ماه های اخیر در حال رخ داده که وزیر صنعت، معدن و تجارت 
از سامان دهی و حتی از کاهش قیمت خودرو سخن گفته بود.بر 
قیمت فروش  بود  قرار  قیمت گذاری تصویب شده  اساس فرمول 
خودرو 5 درصد زیر قیمت بازار باشد، تا با افزایش عرضه توسط 
که  اتفاقی  یابد؛  کاهش  زمان  در طی  قیمت خودرو  خودروسازان، 
عماًل محقق نشده است؛ قرار بود با صدور مجوز افرایش قیمت و 
تنها  بازار نه  با قیمت کمتر از 5درصد قیمت  عرضه خودروسازان 
و  دالالن  جیب  به  که  سودی  بلکه  شود،  کنترل  بازار  در  قیمت ها 
مافیای خودرو می رود به جیب خودروساز و مردم روانه شود، اما 
همه این موارد و قولی وزیر صنعت داد، عملی نشد و حتی قیمت 
خودرو دوباره افزایش شدیدی یافت و فاصله قیمت کارخانه و بازار 
دوباره زیاد شد.به گزارش الف، بر اساس نرخ های جدید در بازار، 
قیمت اکثریت خودروها با افزایش مواجه شده و برخی از خودروها 
تا ۲۸ میلیون نیز گران شدند؛ البته نکته تاسف برانگیز این است روند 
صعودی افزایش قیمت خودرو از هفته به روز و از روز به ساعت 
تغییر کرده است. بر این اساس نمی توان دقیقًا پیش بینی کرد قیمت 
فالن محصول در ساعات و روزهای آینده دقیقًا چقدر خواهد بود. 
بنابر این گزارش، در بازار روز شنبه ،خودروی پراید ۱۱۱ به قیمت 
۴5 میلیون تومان، پراید ۱3۱ به قیمت ۴۲ میلیون و 5۰۰ هزار تومان، 
پژو ۴۰5به قیمت ۷۸میلیون تومان، تیبا به قیمت ۴۸ میلیون و 5۰۰ 
تومان،  هزار   5۰۰ و  میلیون   ۸3 قیمت  به  پارس  پژو  تومان،  هزار 
چانگان به قیمت ۱۴۰ میلیون تومان، دنا ۱۰۸ میلیون تومان و رانا 
به قیمت ۷۲ میلیون و 5۰۰ هزار تومان رسیده است.قیمت خودرو 
در بازار روزگذشته نیز روند صعودی خود را ادامه داد؛ به نحوی 
که خانواده پراید شاهد رشد ۱ تا ۲ میلیون و 5۰۰ هزار تومانی و 
خانواده پژو ۲۰6 با افزایش 5 میلیون تومانی قیمت ها روبه رو است. 
در بازار روز یکشنبه خرید و فروش خودرو قیمت پراید ۱۱۱ به 
کانال ۴۷ میلیون تومان رسیده است؛ همچنین پژو ۲۰6 صندوق دار 
با افزایش 5 میلیون تومانی با قیمت ۹۷ میلیون تومان، پژو ۲۰6 تیپ 
۲ با افزایش ۴ میلیون تومانی با قیمت  ۸۰ میلیون تومان، معامله قرار 
گرفته است.محمد عزیزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
خودرو  بازار  کنونی  وضعیت  چرایی  تبیین  در  اسالمی  شورای 
مدیریت  سوء  علت  به  بازار  آشفتگی  از  بخشی  می گوید:  الف  به 
عوامل  از  یکی  سربار  هزینه  اینکه  بیان  با  است.وی  خودروسازان 
این  کرد:  نشان  است، خاطر  تمام شده خودرو  کننده هزینه  تعیین 
هزینه را در حال حاضر مردم می دهند. متاسفانه به علت تورم نیرو، 
انسانی، هیئت مدیره ها، شرکت های زیان ده، هزینه سربار  منابع 
خودروسازان باالست.عزیزی گفت: در حال حاضر شرکت های در 
زیرمجموعه دو خودروساز وجود دارد که هیچ کاری نمی کنند ولی 
اشاره  با  دارند.عضو کمیسیون صنایع مجلس  اعضای هیئت مدیره 
کرد:  تصریح  خودروسازی  صنعت  در  صنعت  وزارت  دخالت  به 
دخالت دولت در صنعت خودرو و حمایت از آنها موجب شده تا 
کار خراب شود.وی ضمن انتقاد از رفتار دوگانه وزارت صنعت در 
برخورد با دو خودروساز گفت: چرا این وزارت خانه به خود اجازه 
می دهد که در یک سال چندین بار مدیرعامل یک خودروسازی را 
کشور  بزرگ  خودروساز  مدیرعامل  دیگر  که  درحالی  دهد،  تغییر 
اینکه  بیان  با  چندین سال است که بدون تغییر مانده است.عزیزی 
هزینه  مردم  جیب  از  قدرت  در  ماندن  برای  خودروسازی  مدیران 
می کنند، گفت: ساختار و نحوه مدیریت خودروسازی کشور دچار 
ایراد است که بایستی تغییر کند.نماینده مردم ابهر در مجلس شورای 
اسالمی اضافه کرد: تحریم ها به خوبی نشان داد که خودروسازی 
کشور به شدت به خارج از کشور و قطعات وارداتی وابسته است. 
این به معنای آن است که ما مونتاژکار هستیم و هنوز قادر به تولید 
خودرو ملی براساس توان داخل نیستیم.وی لغو ممنوعیت واردات 
خودرو را یکی دیگر از راه حل ها دانست و گفت: خودروساز به هر 
قیمتی که دلشان می خواهد قیمت خودرو را افزایش می دهند، مگر 

این که واردات خودرو به کشور با تعرفه منطقی باز شود.

سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور منصوب شد

 وزیر امور اقتصادی و دارایی، قائم مقام سازمان امور مالیاتی را به 
عنوان سرپرست سازمان منصوب کرد.

وزیر  دارایی،  و  اقتصادی  امور  ازوزارت  نقل  به  زمان  گزارش  به 
امور اقتصادی و دارایی طی حکمی محمد قاسم پناهی را به عنوان 
متن  کرد.در  منصوب  کشور  کل  مالیاتی  امور  سازمان  سرپرست 
به  نظر  است:  آمده  دژپسند صادر شد،  فرهاد  از سوی  که  حکمی 
تعهد و توانمندی های ارزنده جنابعالی، با حفظ سمت، سرپرستی 
است  گردد.امید  می  محول  شما  به  کشور  مالیاتی  امور  سازمان 
قانون  اصول  رعایت  با  و  رعایت  با  و  متعال  خداوند  به  اتکال  با 
مداری، اعتدال گرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر و امید، در انجام 
قائم مقام  باشید.گفتنی است،  ماموریت ها و وظایف محوله موفق 
سازمان امور مالیاتی کشور و دستیار ویژه رئیس کل این سازمان از 

جمله سوابق اجرایی پناهی است.

نگاه روز

پاسخ نوبخت به اما و اگرهای 
یارانه 42۰۰ میلیارد تومانی

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: هر 
ماه ۴۲۰۰ میلیارد تومان به عنوان یارانه نقدی پرداخت می 
شود اما این رقم فقط مربوط به یارانه ۴5 هزار و 5۰۰ 

تومانی واریزی به ازای هر فرد نیست.
به گزارش زمان به نقل ازخبرآنالین، محمد باقر نوبخت 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در واکنش 
توییتری به شبهاتی که در مورد رقم ۴۲۰۰ میلیارد تومانی 
یارانه ها پاسخ داد. وی تصریح کرد: این یارانه فقط مربوط 
به مبلغ ۴5 هزار و 5۰۰ تومانی نیست که به ۷۸ میلیون 
نفر پرداخت می شود؛ حدود ۷۰۰ میلیارد تومان نیز برای 
افزایش یارانه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و 
بهزیستی براساس جدول مصارف تبصره ۱۴ بودجه ۹۷ 
پرداخت می شود. بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده 
دولت هر ماه به ۷۸ میلیون نفر رقمی معادل با 35۴۹ 
میلیارد تومان به حساب سرپرستان خانوارها واریز می 
کند. با احتساب رقم ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص 
یافته به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی 

، مجموع این رقم به ۴۲۰۰ میلیارد تومان می رسد. 

ارائه تسهیالت 15 میلیاردی به 
معادن کوچک و متوسط

سرمایه گذاری  بیمه  صندوق  مدیرعامل  اعالم  طبق 
فعالیت های معدنی، با توجه به اینکه معدن از عمده ترین 
محسوب  صنایع  اولیه  مواد  تأمین کننده  بخش های 
می شود، این صندوق با صدور بیمه نامه سرمایه گذاری، 
تسهیالت تا سقف ۱5 میلیارد تومان را برای معادن 
کوچک و متوسط با دوره بازپرداخت سه تا پنج سال 

در نظر گرفته است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، فرید دهقانی در رابطه 
با خدمات صندوق بیمه در مراحل اکتشاف، اعالم کرد: 
صندوق بیمه در این بخش به دو صورت خدمات خود 
را ارائه می دهد. صدور بیمه نامه سرمایه گذاری اکتشاف 
که ریسک اکتشاف را پوشش می دهد و در صورت 
نرسیدن به کانه، ۸۰ درصد سرمایه را به متقاضی باز 
سرمایه گذار  صورتیکه  در  این  بر  عالوه  می گرداند. 
منابع مالی مکفی نداشته باشد، صندوق بیمه از طریق 
وجوه اداره شده وزارت صمت، تسهیالت الزم را در 
صندوق  می دهد.مدیرعامل  قرار  سرمایه گذار  اختیار 
بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی ادامه داد: ارائه 
تسهیالت به پیمانکاران معدنی بدین صورت است که 
ضمانت نامه صادر و تسهیالت به صورت تجهیزات 
ارائه می شود و نقدی نیست. صندوق برای هر میزان 
صدور  آمادگی  تسهیالت،  برای  وارده  درخواست 
ضمانت نامه داشته و محدودیتی از این نظر وجود ندارد. 
البته الزم به ذکر است که سقف در نظر گرفته شده 
برای تسهیالت، ۱5 میلیارد تومان است که تنها به معادن 
کوچک و متوسط تعلق می گیرد و دوره بازپرداخت این 
وام ها سه تا پنج سال پیش بینی شده است. وی افزود: 
صندوق برای معادن خاصی که از فناوری »های تک« 
استفاده کرده، خوش حساب بوده یا در مناطق مرزی 
سود  یارانه  درصد  تا هشت  باشند، شش  شده  واقع 
تسهیالت اعطا می کند؛ به عبارتی نرخ سود تسهیالت 
برای این معادن ۱۰ تا ۱۲ درصد محاسبه می شود.دهقانی 
در رابطه با شیوه تخصیص تسهیالت، خاطرنشان کرد: 
معدن داران باید در سامانه »کارا« ثبت نام کرده و سپس 
مدارک مورد نیاز را به سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استانی ارسال کنند، بعد از آن مدارک برای بررسی به 
صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی ارسال و 
در نهایت برای طرح های پذیرفته شده، ضمانت نامه به 
عنوان »وثیقه تسهیالت« اعطا می شود.مدیرعامل صندوق 
بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی با تاکید بر اینکه 
بخش معدن و صنایع معدنی از بخش های اولویت دار 
اشتغال زایی با برون داد اشتغال پایدار است، گفت: بخش 
معدن از عمده ترین بخش های تأمین کننده مواد اولیه 
صنایع محسوب می شود؛ به طوری که ذخایر غنی مواد 
معدنی در کنار منابع سرشار و در دسترس انرژی، به 
عنوان یک امکان بالقوه می تواند نقش اساسی در توسعه 
صنعتی کشور ایفا کرده و راهگشای بسیاری از معضالت 

رشد صنعتی کشور باشد.

سایپا: روزانه 2۰62 خودرو تولید 
و به بازار عرضه می شود

گروه خودروسازی سایپا اعالم کرد: در راستای روند رو 
به رشد تولید، هفته گذشته به صورت میانگین روزانه ۲ 
هزار و 6۲ دستگاه خودرو تولید و به بازارعرضه شده و 

این روند ادامه دارد.
به گزارش زمان به نقل ازگروه خودروسازی سایپا، این 
خودروساز در هفته منتهی به ۲6 بهمن ماه امسال به 
صورت میانگین ۲۰6۲ دستگاه خودرو تولید کرد که این 
تعداد نسبت به هفته پیش از آن ۴5 درصد رشد نشان می 
دهد و نسبت به هفته اول بهمن ماه نیز ۹۰ درصد رشد 
داشته است.براساس این گزارش سایپا، افزایش تولید و 
عرضه خودرو به بازار، در دستور کار همه شرکت های 
تابعه قرار گرفته است؛ براین اساس هفته گذشته تیراژ 
تولید گروه سایپا که بسیار کاهش یافته بود، به بیش از 
۲ هزار دستگاه رسید که رکوردی در تولید 6 ماهه این 
شرکت محسوب می شود.این گزارش افزوده است: این 
افزایش تولید با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و همکاری شرکت های قطعه سازی صورت گرفته و 
تداوم این حمایت ها موجب ادامه روند افزایشی تولید 
خواهد شد و در نتیجه بخش زیادی از خودروهای ثبت 
نامی تحویل خریداران شده که باعث ایجاد تعادل قیمت 
در بازار می شود.در روزهای گذشته قیمت انواع خودرو 
رشد فزاینده ای را تجربه کرد که دست اندرکاران بازار، 
محدودیت در عرضه خودرو از سوی خودروسازان، 
بازگشت دالالن و واسطه ها به بازار و نبود نظارت از 
سوی دستگاه های متولی را سه عامل اصلی آن عنوان 
کردند. »مصطفی خان کرمی« معاون بازاریابی و فروش 
ایران خودرو نیزاعالم کرد، میزان تعهدهای معوق این 
شرکت با تحویل روزانه بیش از یکهزار و 5۰۰ دستگاه 
خودرو تا پایان سال کاهش خواهد یافت.از آغاز امسال 
تا پایان دی ماه ۸۱۲ هزار و ۹۷۹ دستگاه انوع خودرو در 
کشور تولید شد که در همسنجی با پارسال 35.۴ درصد 

کاهش نشان می دهد.

خبر
واکنش وزیر صنعت به تغییرات قیمت خودرو: 

گرانی خودرو ارتباطی با 
فرمول وزارت صمت ندارد

پرداخت  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
تسهیالت به قطعه سازان را یکی از راهکارهای 
افزایش تولید و ارزانی خودرو دانست و گفت: 
پرداخت  قطعه سازان  به  تسهیالتی  تاکنون 

نشده است.
رضا  ملت،  ازخانه  نقل  به  زمان  گزارش  به 
رحمانی درباره برخی ادعاها مبنی بر اینکه 
فرمولی که وزارت صمت برای ارزانی خودرو  
بازار منجر  به گرانی مجدد در  برده  به کار 
با  ارتباطی  شده است، گفت: گرانی خودرو 
ارزانی  برای  ندارد،  شیوه  این  کارگیری  به 
وزیر  کند.  پیدا  افزایش  باید  تولید  خودرو، 
به راهکار  اشاره  با  صنعت، معدن و تجارت 
داد:  ادامه  قیمت خودرو،  برای کاهش  الزم 
تولید خودرو باید افزایش پیدا کند تا با عرضه 
بیشتر قیمت ها کاهش پیدا کند. وزیر صنعت، 
معدن و تجارت افزود: تاکنون تسهیالتی به 
قطعه سازان پرداخت نشده است. در صورتی 
که این تسهیالت پرداخت شود تولید افزایش 
پیدا می کند و بازار خودرو ساماندهی می شود. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین درباره 
نحوه توزیع گوشت در بازار، خاطرنشان کرد: 

در رابطه با این موضوع از وزیر جهادکشاورزی 
سوال شود. فرآیند پرداخت ۴ هزار میلیارد 
به  دولت  سوی  از  بانکی  تسهیالت  تومان 
خودروسازان آغاز شده که مطابق با توافقات 
انجام شده میان خودروسازان و قطعه سازان 
قرار بر این شد تا این ۴  هزار میلیارد تومان 
تزریق  کشور  اقتصادی  بخش  به  مستقیما 
شود. دو هزار میلیارد تومان از تسهیالت در 
نظر گرفته شده مصوب دولت به ایران خودرو 
و دو هزار میلیارد تومان به سایپا اختصاص 
خواهد یافت. این منابع از سوی خودروسازان 
به قطعه سازان پرداخت خواهد شد. شایان 
ذکر است  براساس فرمول وزارت صمت مقرر 
زیر  ۵درصد  خودرو  قیمت  که  است  شده 

قیمت بازار عرضه شود.
خودروسازان از جیب مردم

 هزینه می کنند
شورای  مجلس  صنایع  کمیسیون  عضو 
چرایی  تبیین  در  عزیزی  محمد  اسالمی، 
بخشی  گفت:  خودرو  بازار  کنونی  وضعیت 
مدیریت  سوء  علت  به  بازار  آشفتگی  از 

هزینه  اینکه  بیان  با  است.وی  خودروسازان 
هزینه  کننده  تعیین  عوامل  از  یکی  سربار 
کرد:  نشان  خاطر  است،  خودرو  شده  تمام 
این هزینه را در حال حاضر مردم می دهند. 
انسانی،  منابع  نیرو،  تورم  به علت  متاسفانه 
هیئت مدیره ها، شرکت های زیان ده، هزینه 
گفت:  باالست.عزیزی  خودروسازان  سربار 
زیرمجموعه  در  حال حاضر شرکت های  در 
کاری  هیچ  که  دارد  وجود  خودروساز  دو 
دارند. مدیره  هیئت  اعضای  ولی  نمی کنند 

به  اشاره  با  عضو کمیسیون صنایع مجلس 
دخالت وزارت صنعت در صنعت خودروسازی 
تصریح کرد: دخالت دولت در صنعت خودرو 
و حمایت از آنها موجب شده تا کار خراب 
شود.وی ضمن انتقاد از رفتار دوگانه وزارت 
گفت:  خودروساز  دو  با  برخورد  در  صنعت 
چرا این وزارت خانه به خود اجازه می دهد 
که در یک سال چندین بار مدیرعامل یک 
خودروسازی را تغییر دهد، درحالی که دیگر 
چندین  کشور  بزرگ  خودروساز  مدیرعامل 

سال است که بدون تغییر مانده است.
خودروسازی  مدیران  اینکه  بیان  با  عزیزی 

برای ماندن در قدرت از جیب مردم هزینه 
مدیریت  نحوه  و  ساختار  گفت:  می کنند، 
که  است  ایراد  دچار  کشور  خودروسازی 

بایستی تغییر کند.
وی اضافه کرد: تحریم ها به خوبی نشان داد 
که خودروسازی کشور به شدت به خارج از 
این  است.  وابسته  وارداتی  قطعات  و  کشور 
به معنای آن است که ما مونتاژکار هستیم 
براساس  ملی  تولید خودرو  به  قادر  هنوز  و 
توان داخل نیستیم.وی لغو ممنوعیت واردات 
خودرو را یکی دیگر از راه حل ها دانست و 
دلشان  که  قیمتی  هر  به  خودروساز  گفت: 
می خواهد قیمت خودرو را افزایش می دهند، 
مگر این که واردات خودرو به کشور با تعرفه 

منطقی باز شود.
فقط  چرا  که  سوال  این  طرح  با  عزیزی 
خودروسازان داخلی زیان ده عمل می کنند 
بخش خصوصی  که خودروسازان  حالی  در 
این شرایط را ندارند، گفت: چرا باید منابع 
عظیم بانکی صرف این دو خودروساز بزرگ 
شود که کیفیت تولیداتشان به نسبت دیگر 

خودروهای جهانی بسیار پایین تر است.

سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسالمی گفت که وزیر جهاد کشاورزی 
راهکار متعادل سازی قیمت گوشت را واردات بیشتر گوشت می داند.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، مهرداد الهوتی با اشاره به نشست دیروز فراکسیون 
که  این جلسه گفت  در  آقای حجتی  کرد:  اظهار  کشاورزی  وزیر جهاد  با  مستقلین 
وزارت جهاد کشاورزی تالش می کند اعتراضات مربوط به نرخ خرید تضمینی گندم را 
حل و فصل کند. ایشان همچنین گفت که 3۵۰ هزار پرونده کشاورزان برای بخشش 
جریمه و سودهای وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان آنها هنوز باقی مانده است. الهوتی 
یادآور شد: آقای حجتی همچنین عنوان کردند که کل نیاز ما برای پرداخت خسارات 
کشاورزان ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان است که دو هزار میلیارد تومان به این منظور 
اختصاص یافته و با این مبلغ ۵۶۰ هزار پرونده بسته شده است.الهوتی در ادامه اضافه 
کرد: آقای حجتی همچنین در مورد گوشت هم نظرشان این بود که واردات گوشت 

در حال حاضر به اندازه نیاز نیست.
 ایشان گفت تالش می کنیم شرایطی را فراهم می کنیم که عرضه بیش از تقاضا باشد 
در حالی که اکنون تقاضا بیش از عرضه است اما اگر تعادل بین عرضه و تقاضا برقرار 
شود قیمت ها حالت منطقی به خود می گیرد. لذا برای یک مرحله هم که شده باید 
واردات بیشتر داشته باشیم تا عرضه بیشتر شود و قیمت ها کنترل شود. سخنگوی 
فراکسیون مستقلین اضافه کرد: وزیر جهاد کشاورزی همچنین عنوان کرد که در حال 
حاضر متولی حوزه  آب وزارت نیرو است و همین مدیریت دوگانه نابسامانی هایی را 

ایجاد می کند که باید در این باره تناسبی برقرار شود.

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: میانگین افزایش حقوق در الیحه بودجه 
سال آینده ۲۰ درصد است.

به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، محمدحسین حسین زاده بحرینی در برنامه 
گفتگوی ویژه شبکه یک سیما اظهار داشت: بر این اساس حقوق ها تا ۲ میلیون و 
به صورت تصاعدی  پله  مالیات در پنج  از آن  ندارد و پس  مالیات  تومان  ۷۵۰ هزار 
را  بودجه  الیحه  سختی  شرایط  در  دولت  گفت:  وی  بود.  خواهد  درصد   3۵ تا   ۱۰
بودجه  الیحه  به  رهبری  معظم  مقام  افزود:  زاده  است.حسین  کرده  ارائه  مجلس  به 
سال ۹۸ ایراد گرفتند که متناسب با شرایط نوشته نشده است، ضمن اینکه گزارش 
کمیسیون تلفیق مجلس هم همین مسئله را نشان می دهد.وی گفت: کاالهایی که 
با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شدند تورمشان تا آذر امسال کمتر بود که در دو ماه 
اخیر بیشتر شده است.این نماینده مجلس افزود: مبالغ قابل توجهی از ارز کشور را با 
نرخ ۴۲۰۰ تومانی هزینه کرده ایم.حسین زاده گفت: بر اساس برآورد دولت در سال 
آینده، درآمد کشور ۲۱ میلیارد دالر است که دو سوم آن برای واردات کاالهای اساسی 
اختصاص می یابد.وی افزود: معتقدم ۱۴ میلیاردی که برای این کار اختصاص خواهد 
یافت حیف و میل می شود.حسین زاده گفت: در الیحه بودجه درآمد دولت در سال 
آینده ۲۰۸ هزار میلیارد تومان بود که در کمیسیون تلفیق مجلس این مبلغ به ۲3۴ 
میلیارد تومان افزایش یافت.نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در این 
برنامه گفت: اصالحات ساختاری در بودجه نیازمند اجماع عمومی و عزم اساسی در 

دولت و مجلس است.

راهکار وزیر جهاد کشاورزی برای

 کنرتل قیمت گوشت

میانگین افزایش حقوق در الیحه بودجه 

سال آینده ۲۰ درصد

وزیر راه و شهرسازی گفت: تالش های زیادی در چهار دهه 
گذشته برای توسعه فعالیت های دریایی و بندری در ایران انجام 
شده بطوری که هم اکنون ظرفیت بنادر تجاری کشور از ۱۹ 

میلیون تن به ۲3۴ میلیون تن افزایش یافته است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، محمد اسالمی دیروز  در بیست و 
ششمین همایش هماهنگی ارگان های دریایی کشور افزود: ایران 
دارای ظرفیت های بسیار عظیمی در بخش دریایی و دریانوردی 
است و باید از این ظرفیت های بزرگ به خوبی برای اشتغالزایی 
استفاده شود.وی با بیان اینکه دریا و دریانوردی به یکی از مولفه 
های اقتدار ملت ها تبدیل شده است، ادامه داد: اما در ایران با 
وجود پنج هزار و ۹۰۰ کیلومتر مرز آبی به این عنصر اقتدار ملی 
کمتر توجه شده است.وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اینکه 

اعمال شده،  اسالمی  انقالب  پیروزی  ابتدای  از  که  ها  تحریم 
توانمندی ملت ایران را در بخش های مختلف ارتقا داده است، 
افزود: باید تالش شود در بخش دریایی با وحدت و همبستگی هم 
افزایی های خود را افزایش دهیم.اسالمی به تحریم های جدید 
آمریکا اشاره کرد و اظهار داشت: تحریم های جدید آمریکایی 
ها برخالف موازین بین المللی و در واقع نوعی یاغی گری در 
جهان است.وی با بیان اینکه با توجه به موقعیت ایران در منطقه 
باید از ظرفیت های موجود دریایی در شمال و جنوب به خوبی 
استفاده شود، یادآورشد: چرا باید سهم صنایع دریایی ما کم باشد 
در حالی که می توانستیم با تولید شناورهای بزرگ و کوچک از 
این ظرفیت به خوبی برای ارتقاء توانمندی های دریایی کشور 
استفاده کنیم.اسالمی با بیان اینکه در بحث گردشگری دریایی 

فرصت های خوبی داریم و باید از این فرصت ها به نفع توسعه 
پایدار کشور استفاده کنیم، گفت: مردم باید به دریاها و مناطق 
آبی کشورمان سفر کنند که این موضوع می تواند عالوه بر ایجاد 
اشتغال، قابلیت های کشور را در این بخش بیشتر نشان دهد.وزیر 
راه و شهرسازی بیان کرد: با توجه به نیروی انسانی متخصص فنی 
و مهندسی در بخش دریانوردی به خوبی می توانیم با تحریم 
های استکبار جهانی مقابله کنیم زیرا آنها نمی توانند ما را در 
این بخش دچار مشکل کنند.اسالمی با بیان اینکه مانع تراشی 
ها همیشه برای ملت ما وجود داشته است، تاکید کرد: دشمنان 
در حادثه تروریستی زاهدان که به تازگی رخ داده، نشان دادند 
که هنوز به دنبال ضربه زدن به انقالب اسالمی ایران هستند اما 
انقالب همچنان به اعتالی خود ادامه خواهد داد.اسالمی درباره 
کاهش سولفور سوخت کشتی های تجاری در جهان که طبق 
دستورالعمل سازمان ببن المللی دریانوردی ایمو قرار شده از سال 
۲۰۲۰ در دنیا عملیاتی شود، گفت: برای تولید این نوع سوخت 
برای کشتی های ایرانی با وزارت نفت رایزنی های الزم را انجام 

خواهیم داد.

 آمار بانک عامل بخش مسکن نشان می دهد 
در حالی که طی ۱۰ ماهه سال گذشته ۲۹ 
هزار و 3۵۸ فقره تسهیالت ساخت مسکن 
پرداخت شد، این عدد در سال جاری به ۲3 

هزار و ۷۰۰ فقره کاهش یافته است.
بانک  این  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
ماهه  عملکرد ۱۰  در خصوص  گزارشی  در 
 ۴۰۰ و  هزار   ۲ حدود  کرد:  اعالم  امسال 
میلیارد تومان انواع تسهیالت ساخت مسکن 
)مشارکت مدنی( به سازندگان و متقاضیان 
رقم  که  است  شده  پرداخت  شرایط  واجد 
قابل توجهی از کل تسهیالت پرداخت شده 
در بخش مسکن از سوی این بانک را شامل 
می شود. در ۱۰ ماه اول امسال مجموعا ۲3 
هزار و ۶۹۱ فقره تسهیالت ساخت مسکن 
به سازندگان پرداخت شده است؛ همچنین 
مطابق با آمارهای ارایه شده تنها در دی ماه 

امسال تعداد ۲ هزار و ۲۵۶ فقره تسهیالت 
شده  پرداخت  سازندگان  به  مسکن  ساخت 
است؛ حجم ریالی تسهیالت مشارکت مدنی 
پرداخت شده به سازندگان در بخش مسکن 
بر ۲۷۴  بالغ  ماه سال جاری رقمی  در دی 
تومان  و ۶۰۰ هزار  میلیون  و ۸۸۸  میلیارد 
بوده است.در این گزارش همچنین عملکرد 
بانک مذکور در پرداخت تسهیالت مشارکت 
مدنی در مقطع زمانی مشابه سال گذشته نیز 
اساس در ۱۰ ماهه  این  اعالم شده است.بر 
سال ۹۶ تعداد ۲۹ هزار و 3۵۸ فقره تسهیالت 
مشارکت مدنی در بخش مسکن به سازندگان 
پرداخت شد که حجم ریالی این تسهیالت 
معادل حدود 3 هزار و 3۰۰ میلیارد تومان 
بوده است.همچنین در دی ماه سال گذشته 
تعداد ۴ هزار و ۷3۱ فقره تسهیالت ساخت 
که  بود  پرداخت شده  سازندگان  به  مسکن 

حجم ریالی این تسهیالت نیز رقمی بالغ بر 
3۸۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده است. 
پرداخت  در  مسکن  بانک  عملکرد  مقایسه 
در  سازندگان  به  مسکن  ساخت  تسهیالت 
دو مقطع زمانی دی ماه ۹۷ به دی ماه ۹۶ 
اول  ماهه  به ۱۰  سال ۹۷  اول  ماهه  و ۱۰ 
سال ۹۶ نشان می دهد کاهش آمار پرداخت 
تسهیالت ساخت به سازندگان در دو مقطع 
مورد بررسی در سال جاری نسبت به مدت 
مشابه سال قبل عمدتا ناشی از رکود فعالیت 
های ساخت و ساز است؛ تحت تاثیر جهش 
شدید  افزایش  و  ساختمانی  مصالح  قیمت 
از شرایط  نااطمینانی  کنار  در  زمین  قیمت 
در  واحدها  فروش  امکان  بابت  از  رو  پیش 
سال بعد، بخشی از سازنده ها موقتا از ورود به 
پروژه های ساختمانی جدید خودداری کردند 
پرداخت  ریالی  حجم  و  تعداد  کاهش  که 

تسهیالت ساخت در بخش مسکن در سال 
این موضوع است.از مجموع  از  ناشی  جاری 
در  سازندگان  به  شده  پرداخت  تسهیالت 
۱۰ ماهه اول سال جاری در قالب تسهیالت 
مشارکت مدنی براساس گزارش اعالم شده 
بر ۶3۶  بالغ  مبلغی  مسکن،  بانک  سوی  از 
به  مربوط  تومان  میلیون   ۴۱۷ و  میلیارد 
قالب  انفرادی در  تسهیالت مشارکت مدنی 
تسهیالت با سپرده و بدون سپرده بوده است.

همچنین ۶۵ میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان از 
این تسهیالت به تعاونی های مسکن، هزار و 
3۷۹ میلیارد و ۲۱۸ میلیون تومان به مجتمع 
های مسکونی، ۱۵۵ میلیارد و ۶۵۰ میلیون 
تومان به عنوان تسهیالت متمم طرح مسکن 
و  انفرادی، مجتمع  تسهیالت  قالب  در  مهر 
 ۱۱ است.همچنین  شده  پرداخت  تعاونی 
میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان از این تسهیالت 
در قالب تسهیالت مشارکت مدنی به اقشار 
خاص و ۱۴3 میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان 
از آن نیز در قالب سایر موارد تسهیالتی به 
سازندگان در قالب عقود مشارکتی پرداخت 

شده است.

وزیر راه و شهرسازی:

ظرفیت بنادر تجاری کشور به 234 میلیون تن رسید

طی یکسال اخیر رقم خورد؛

کاهش 2۰ درصدی تعداد وام های ساخت مسکن



آگاهی تنها راه رسیدن به آزادی ست.
ارد بزرگ

سخن حکیمانه

آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند
آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند

 دردم نهفته به ز طبیبان مدعی
باشد که از خزانه غیبم دوا کنند

امروز با حافظ

رمان »دریا؛ دریا« در دسترس 
مخاطبان ایرانی

ترجمه فارسی رمان »دریا؛ دریا« که 
اثر آیریس  موفق ترین و مهم ترین 
رمان نویس  و  فیلسوف  مرداک؛ 
به شمار می آید، توسط  بریتانیایی 

نشر نیماژ منتشر شد.
دریا«  »دریا؛  رمان  مهر،  به گزارش 
نوشته آیریس مرداک رمان نویس و فیلسوف شهیر 
ایرلندی با ترجمه زهره مهرنیا با شمارگان 5۰۰ نسخه، 
63۹ صفحه و بهای ۷۰ هزار تومان توسط نشر نیماژ 

منتشر و به بازار کتاب عرضه شد.
آیریس مرداک سال ۱۹۱۹ در دوبلین به دنیا آمد و در 
دانشگاه آکسفورد به مطالعه  علوم کالسیک و تاریخ 
ویتگنشتاین  شاگرد  فلسفه  در  و  آورد  رو  باستان 
فلسفه  تدریس  به  دانشگاه  همان  در  سال ها  بود. 
بودند  نظری  رساله هایی  اولش  آثار  و  پرداخت 
نظریه های  تحت تاثیر  هرچیز  از  بیشتر  آنها  در  که 
سارتر و اگزیستانسیالیسم بود. او رمان نویسی را از 
رمان  عمرش ۲6  پایان  تا  و  کرد  آغاز  دهه ۱۹5۰ 
نوشت که مضامین اصلی شان مسئله ی خیر و شر، 
عشق و روابط میان زنان و مردان، ضمیرناخوداگاه 
و مسئولیت هنرمند در جامعه بود. رمان »دریا؛ دریا« 
ادبی مرداک به شمار می رود که سال  اثر  مهم ترین 
۱۹۷۸ جایزه ی »بوکر پرایز« )Booker Prize( را 
از آن خود کرد. این کتاب اوج هنرنمایی مرداک در 
به هم آمیختن ادبیات و فلسفه است. وی چنان این 
دو مقوله را با تکیه  بر نظریه های خود، درهم تنیده که 

دشوار می توان آنها را از هم تمیز داد. 
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بي بي سي شیطان جدیدش را معرفي کرد

»طالع  الزمانی  آخر  سریال  در  بازیگر حاضر  آخرین 
خوش« معرفی شد.

بندیکت کامبربچ ستاره سریال »شرلوک« قرار است در 
سریال »طالع خوش« ایفای نقش کند. اثری اقتباسی بر 
اساس کتابی از نیل گیمن که موضوعی آخرالزمانی دارد. 
این سریال جدید که محصول مشترک استودیوی بی بی 
سی و آمازون است و قرار است از وبسایت آمازون هم 

پخش شود در مورد یک فرشته و یک شیطان است که به زمین فرستاده می شوند تا از 
ظهور دجال و وقوع جنگ نهایی میان بهشت و جهنم جلوگیری کنند. گفته می شود 

کامبربچ در این سریال نقش ابلیس را بازی خواهد کرد.

نمایش مسخ کافکا تعطیل شد

ناصر حسینی مهر که طی چند ماه گذشته نمایش »مسخ« 
تمرین  شهر  تئاتر  مجموعه  در  اجرا  برای  را  کافکا 
می کرد، اعالم کرد که اجرای این اثر نمایشی منتفی شد.
ناصر حسینی مهر نویسنده، کارگردان و بازیگر تئاتر که 
قصد داشت نمایش »مسخ« اثر کافکا را در مجموعه 
تئاتر شهر روی صحنه ببرد و تمرین های این اثر نمایشی 
را طی چند ماه گذشته آغاز کرده بود، درباره وضعیت 

تمرین و اجرای نمایش »مسخ« به مهر گفت: »مسخ« را تعطیل کردیم چون از نسل های 
برحق پیشین خود آموختم که صحنه تئاتر را گدایی نکنم. وی تأکید کرد: آنقدر با مدیران 
و مسئوالن تئاتر بر سر ساز و کار اجرای مسخ چانه زدیم که دیگر رمقی برایم نمانده و 

آنقدر خسته ام که ناچار شدم از اجرای این شاهکار کافکا انصراف دهم.
حسینی مهر با بیان اینکه 3 ماه فصل پاییز را به تمرین نمایش »مسخ« مشغول بودیم، افزود: 

بعد از چند ماه تمرین، کار را تعطیل کردیم.

خبر

فرهنگ  وزیر  صالحی  سیدعباس   
در  حضور  با  اسالمی  ارشاد  و 
جشنواره تئاتر فجر به تئاتر شهر آمد 
گفت وگو  به  شهر  تئاتر  مسئوالن  و 

نشست.
بر  مبنی  سؤال  به  پاسخ  در  وی 
وزارت  سمت  از  استعفایش 
واعظی  آقای  رابطه  این  در  گفت: 

اما  بودند  کرده  صحبت  چهارشنبه 
نامه ای  استعفا  که  می گویم  هم  من 
داده  شود  منتقل  باالتر  بخواهد  که 

نشده است.

نمایش  تماشای  از  پیش  صالحی 
دانشجو  پارک  محوطه  در  نامیرا 
به  خود  دیرهنگام  حضور  درباره 
با  آن  ارتباط  و  فجر  تئاتر  جشنواره 
شائبه استعفا گفت: من از چهارشنبه 
نیمه  گذشته  شب  و  بودم  کرمان 
شب به تهران رسیدم و موفق نشدم 
زودتر بیایم. امروز در اولین فرصت 
به جشنواره آمدم تا کارها را تماشا 
به بحث  این هم هیچ ربطی  کنم و 

استعفا ندارد.
اطراف  ساماندهی  درباره  صالحی 
گفت:  دستفروش ها  و  شهر  تئاتر 
در این زمینه تحقیق کردیم، شرایط 
خوبی در اطراف وجود ندارد مرتبه 
قبل هم با همین نگاه بازدید داشتیم.
در  گاهی  ما  داشت:  اظهار  صالحی 
تصمیم گیری خوب و خوبتر یا بد 
نگاهمان  ما  میشویم  گرفتار  بدتر  و 
نوستالژی  با  جایی  به  تئاتر شهر  به 

ما  دهیم  می  دست  از  فرهنگی 
در  آرامی  فضای  اینجا  میبایست 
داشته  مناسبات  و  آمدها  و  رفت 
باشیم تا گروه های نمایشی داخلی 
داشته  خوبی  احساس  خارجی  و 
وزارت  ناحیه  از  نگاه  این  باشند. 
دنبال  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
نگاه  این  با  هم  شهرداری  میشود 
که  شرایط  این  در  ما  است  همراه 
مشکالت معیشتی داریم و ایام شب 
عید است و مسائل دیگر در این دو 
میکنیم  را  خودمان  تالش  ما  نگاه 
که  هست  همه  دیگری  نگاه  منتها 

بااین نگاه ما همراهی نکرده است.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
گفت: هم ما و هم شهرداری تالش 
ایجاد  را  نگاه  این  تا  داریم  مشترک 
مهم  ای  معیشت عده  اینکه  با  کنیم 
ایجاد  را  نگاهمان  هم  ما  اما  است 

کنیم.

کاریکاتور

بهاری« را در  باران  محمد الرتی که »آخرین 
بخش ۴۰ سالگی انقالب جشنواره تئاتر فجر 
به صحنه برده است با اشاره به ویژگی های این 
نمایش از کم توجهی و مشکالت مالی در این 

بخش گالیه کرد.
نمایش  با  که  تئاتر  کارگردان  الرتی  محمد 
»آخرین باران بهاری« در بخش چهل سالگی 
فجر  تئاتر  جشنواره  سی وهفتمین  انقالب 
حضور دارد، درباره ویژگی های این بخش در 
گفتگویی گفت : بخش چهل سالگی انقالب 
فی نفسه در شکل و فرم ارایه شده روی کاغذ، 
بسیار عالی و جذاب به نظر می رسد حتی ما 
شاهد برگزاری سمینارها و نمایشگاه های بسیار 
جالب و تاثیرگذاری هم در این بخش هستیم 
آن  در  تئاتر  اجرای  بدون  تئاتر  جشنواره  اما 
بی معنی می شود پس در بخش چهل سالگی 
انقالب نیز باید شاهد اجراهای صحنه ای باشیم 
که متاسفانه مشکالت این بخش نیز از همین 
جا آغاز می شود چون آثار صحنه ای این بخش 
با مشکل بودجه و کمبود هزینه روبرو هستند. 
وی ادامه داد: البته دبیر جشنواره علت اصلی 
این مشکالت را کمبود بودجه عنوان می کند 
که بیراه هم نمی گوید اما این موضوع از جانب 
مِن هنرمند قابل قبول نیست چرا که اگر امسال 
بخشی  و  است  انقالب  سالگی  چهل  جشن 
به همین نام به عنوان بخشی اصلی و مهم در 
جشنواره سی و هفتم در نظر گرفته شده است 
تامین  نیاز  مورد  اندازه  به  آن هم  بودجه  باید 
می شده است تا این بخش در شکل و اندازه ای 
در خور نام چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 
دیده می شد. این کارگردان تئاتر یادآور شد: البته 

با رضا صمدپور دبیر این بخش و نادر برهانی 
مرند دبیر جشنواره در این باره صحبت کردم 
و خودم به شخصه شاهد پیگیری ها و تالش 
بهتر  چه  هر  برای  عزیزان  این  روزی  شبانه 
برگزار شدن جشن تئاتر فجر بودم و قدردان 
زحمات آنها هم هستم اما آنچه اهمیت دارد این 
است که با وجود اراده و خواست دبیر جشنواره 
نسبت به اجرای برنامه های متنوع و کاربردی 
در بخش چهل سالگی انقالب، وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی نیز می بایست حمایت مادی 
برای  و  می داد  انجام  بخش  این  از  بیشتری 
رشد و اعتالی هنر انقالبی و آثار ارزشی که 
برای روایت تاریخ و دستاوردهای چهل ساله 
انقالب تهیه و تولید می شوند، توجه بیشتری 
نشده  اینگونه  عمل  در  که  می داشت  مبذول 
است. امیدوارم در آینده نزدیک شاهد حمایت 
و توجه بیشتری نسبت به آثار ارزشی و هنر 

متعهد و انقالبی باشیم.
کارگردان »هفت روز از تیر شصت« در پایان 
این  عمومی  اجرای  درباره  صحبت هایش 
نمایش بیان کرد: این نمایش به سفارش حوزه 
چهل  بخش  در  و  شده  تولید  و  تهیه  هنری 
المللی تئاتر  سالگی انقالب در جشنواره بین 

فجر اجرا شد. 

قدردانیوزیرخارجهآمریاکازمسیحعلینژاد!شأن چهل سالیگ انقالب در »تئاتر فجر« این نیست

در  شده  پذیرفته  مستند  فیلم های  عناوین 
بخش های مسابقه و اکران دوازدهمین جشنواره 

بین المللی فیلم ۱۰۰ اعالم شد.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی جشنواره 
برای  مستند  اثر   3۲ ۱۰۰؛  فیلم  بین المللی 
بخش های مسابقه اصلی و در مسیر تجربه و 
نیز، 3۷ اثر مستند برای اکران )خارج از مسابقه( 
خبر،  این  برپایه  شدند.  انتخاب  جشنواره  در 
در  اثر  مسابقه شامل ۲۴  مستند بخش  اثر   3۲
»بخش  اصلی« و  ۸ اثر مستند در بخش »در 
است:  ترتیب  این  به  جشنواره  تجربه«  مسیر 
مسابقه مستند )اصلی( ۲۴ اثر:»آب ما را خواهد 
برد« میالد قاری، »مهتک )گهواره(« سعید کریمی، 
»جانبانان بی جان« و »قصه، توپ، رنگ« محسن 
نجفی مهری، »مخمصه« و »گره« رضا اکبریان 
گالشکالیی، »مثل عباس« جواد صالح، »گذران« 
جواد صالح، »طهورا« سعید عالیی، »شیر« حسین 
فرضی زاد، »مندو« جابر بادیاد، »دست نقش رنگ« 
مجتبی سلیمانی فر، »زمستان گرم« مصیب حنایی، 
محمد  می کنم«  فکر  ام  آزادی  تمام  به  »اینجا 
حسنی، »سّراج« محمد رضا دهستانی، »استخر« 
مصطفی علی اکبری، »حال همه ما خوب است« 
نیلوفر افراز، »عکسی که کامل شد... « امید مدحج، 
»دالو« علی صالحی فر، »باغ بی برگی« علیرضا 

و  »خداحافظی«  ماهان،  مهدی  »باتک«  دهقن، 
»هانیه« مهدی شاهسواری، »همه ی ما آرزوهایی 
داریم« گیتی باقری    مسابقه مستند )مسیر تجربه( 
۸ اثر:»اشکون« محمد صالحی، »هاوار مه لویجگه 
گان« جمشید فرجوند فردا، »هیاری)همیاری(« 
افسانه قانی، »انتقال« عمران کامیاب، »عیوض« 
حامد  ناب«  هنر  در  »جستاری  جعفری،  میالد 
زندیه،  محمد جواد  تا چین«  »از چین  بهلول، 

»شیرین رنج« محمدرسول دهقانی
از  خارج  اکران  برای  مستند  اثر  همچنین، 3۷ 
مسابقه در دو بخش اصلی و در مسیر تجربه 
انتخاب شده که عناوین آنها به این ترتیب است:

تبریز«  اثر:»کفش چرم  اصلی( ۲3  مستند)  اکران 
محمد امین، »چهارشنبه ۱3 اردیبهشت« محسن 
»دست  مرزبانی،  فاطمه  امان«  »در  مهری،  نجفی 
رنج« هر کارگر، »پاالن دوز« جواد صالح، »آخرین 
برکه« فرامک سلیمانی دشتکی، »او« سلیمان حسنی، 
»ناپیدا« و »سایه های سمج« محمد حسنی، »تقریبا 
همه چیز« امید مدحج، »آغوش باز برای حادثه« 
حسن نیکنام، »ساقی« پژمان موالیی، »با چشم های 
خودم دیدم« انسیه چراغعلی- زهرا جسمانی، »رنگ 
و رنگ زندگی« شمس اله دایی زاده، »سوت و کور« 
»به َرنج« محمدرضا  آبادی،  قاسم صادقی حاجی 
حسین  محمد  حسین«  محمد  »من  کشاورز، 
»مرگآب«  دهقن،  علیرضا  »عاصی«  ساالروند، 

حمیدحمیدزاده، »سوخت« کیوان احمدی و...    
 شایان ذکر است دوازدهمین جشنواره بین المللی 
فیلم ۱۰۰ به همت حوزه هنری انقالب اسالمی 
و به دبیری علی قربانی طی روزهای ۸ تا ۱۰ 
اسفندماه سالجاری در پردیس سینمایی آزادی- 

تهران برگزار می شود.

معریف مستندهای پذیرفته شده جشنواره فیلم 100 

گفت:  ایران  کاتولیک  ارامنه  خلیفه گری  شورای  رئیس 
به عنوان رئیس ارامنه کاتولیک ایران، چشم، زبان و صدای 
خود را با میلیون ها ایرانی وفادار در این کشور همسو کرده 

و وفاداری خویش را به منافع ملی و نظام اعالم می کنیم
سالگی  چهل  جشن  آئین  در  داویدیان  سرکیس  اسقف 
انقالب که در اردوگاه ارامنه هایگاشن شهر رویان برگزار 
کل   ۱35۷ بهمن   ۲۲ در  قبل  سال  چهل  کرد:  اظهار  شد، 
فرجام  بر  مبنی  خبرهایی  انتشار  نظاره گر  و  نگران  جهان 
بود،  وقت  حکومت  ضد  بر  ایران  انقالب  به نام  رویدادی 
منتظر خبرهای خوبی  اضطراب  و  نگرانی  با همان  هم  ما 

بودیم.
جایگاه شهروندی مناسبی داریم

وی افزود: زیرا در آن زمان پدران و مادران ارامنه به همراه 
فرزندان خود زندگی می کردند، در نتیجه با در نظر گرفتن 
روابط معقول با حکومت ایران و با همکاری مسالمت آمیزی 
که با شهروندان ایرانی داشتیم و با رهبری  امام خمینی)ره( 
به پیروزی دست یافتیم و اکنون دارای جایگاه شهروندی 

مناسبی در ایران هستیم.

تصریح  ایران،  کاتولیک  ارامنه  خلیفه گری  شورای  رئیس 
کرد: امروز شاهد چهلمین سالگرد پیروزی انقالب هستیم 
و مطمئن هستیم معمار کبیر انقالب خود واقف به حقانیت 

راهی که در پیش گرفتند بودند.
ارامنه شهدایی نیز تقدیم انقالب کردند

 این مسؤول بیان کرد: در این تریبون اعالم می کنم به عنوان 
رئیس ارامنه کاتولیک ایران، چشم، زبان و صدای خود را با 
میلیون ها ایرانی وفادار در این کشور همسو کرده و وفاداری 
خویش را به منافع ملی و نظام اعالم می کنیم زیرا در ایران 
رشد کردیم و روزهای تلخ و شیرین را با هم تقسیم کردیم، 
را  ما  میهن  و  مال  که جنگ جان،  مقدس  دفاع  دوران  در 
تهدید می کرد، در مقابل حوادث سکوت نکردیم، بی تفاوت 

نبودیم و ارامنه شهدایی نیز تقدیم انقالب کردند.
داویدیان ادامه داد: پس از ۴۰ سال که از پیروزی انقالب 
تمام  مقابل  توانسته  کشور  این  می گذرد،  ایران  اسالمی 
آینده ای  به سوی  و  ایستاده  خارجی  و  داخلی  فشارهای 
تمام  وجود  با  قطع  به طور  و  بردارد  گام  نیک  و  روش 
یافت،  خواهد  دست  نهایی  پیروزی  به  دشمنان  فشارهای 

بی تردید راه و مرام امام خمینی)ره( توسط جانشین برحق 
و  بهروزی  جهت  در  خامنه ای  امام  آیت اهلل  یعنی  ایشان 

پیشرفت روزافزون کشور ادامه می یابد.
کشور حساب ویژه ای بر تکریم ادیان توحیدی باز کرد

آزادی های  عقیده،  آزادی  گرفتن  نظر  در  با  افزود:  وی 
حقوق و مذهبی، امکان تأسیس انجمن ها، مراکز فرهنگی، 
اقلیت های مذهبی  تمام  برای  اقتصادی، ورزشی  بهداشتی، 
بر  ویژه ای  حساب  کشور  این  درمی یابیم  ایران  کشور  در 
تکریم ادیان توحیدی باز کرده است و این را عماًل مشاهده 
کرده ایم اگر چه برای بعضی ها کلمه انقالب خوشایند نباشد 
ولی برای افراد زیادی نقطه شروع برای پیشبرد اهداف واال 
انقالب  نتیجه  این  و  شد  اقتصادی  رونق  و  پیشرفت  و 

امام)ره( بود.
رئیس شورای خلیفه گری ارامنه کاتولیک ایران با آرزوی 
امام  روح  خداوند  گفت:  امام)ره(،  برای  درجات  علو 
ثبت  ایران  تاریخ  در  را  فصل جدیدی  که  را  خمینی)ره( 
کرد و موجبات آسایش اقلیت های مذهبی را فراهم آورد 
قرار داد، قرین رحمت و آسایش  آنان را مورد تکریم  و 

بفرماید.
دیدار  شاهد  اخیر  روزهای  در  کرد:  اظهار  مسؤول  این 
دانشگاه  شیخ  با  جهان  کاتولیک های  رهبر  بین  تاریخی 
االزهر تحت عنوان برادری انسان مدارا نه در امارات بودیم 
که به منظور ایجاد ارتباط برادری بین ادیان در خاورمیانه 

صورت گرفت و امیدواریم موثر واقع شود.
داویدیان در پایان، گفت: چهلمین سالگرد انقالب اسالمی 
حکومتی،  از  اعم  سرزمین  این  آحاد  تمامی  بر  را  ایران 
تبریک  نظام  سیاست گذاران  و  توحیدی  ادیان  لشکری، 
آرامش  و  صلح  خواهان  قلب  صمیم  از  و  می کنم  عرض 
این کشور  آتی  برنامه های  اهداف و  تمامی  و موفقیت در 

هستم.
انقالب اسالمی ایران برگرفته از ادیان الهی است

حجت االسالم قنبرعلی احمدی در این  آئین اظهار کرد: 
آنچه از همه انبیا به عنوان یک اصل به ما رسیده است این 
نجات  خبری  بی  و  ظلم  تاریکی،  از  را  بشریت  که  است 

بدهند
 وی افزود: هدف مشترک همه انبیاء الهی این است که در 

بایستند و دوستی، صلح و آشتی  مقابل همه ظالمان عالم 
را در میان خود و مبارزه، جهاد و تالش در مقابل ظالمان 
و نظام سلطه که در این عصر مستکبران و در راس آن ها 

آمریکا به صحنه بیاورند.
ارامنه و دیگر  انقالبیون مسلمان،  کنار  نور: در  امام جمعه 
اقلیت های مذهبی که اعتقاد راسخ به دین الهی داشتند در 
همه صحنه ها حضور داشته و در دفاع مقدس در کنار دیگر 
رزمندگان حاضر و عده ای هم به فیض شهادت نایل آمدند.
احمدی بیان کرد: انقالب اسالمی ایران برای همه ملت های 
آزاده دنیا احترام قایل است زیرا یک وجه مشترک و آن هم 
انقالبی  اسالمی،  انقالب  می کنند،  دنبال  را  ظلم  با  مبارزه 

جهانی و برای همه دنیا است.
این مسوول با قدردانی از مواضع رئیس شورای خلیفه گری 
ارامنه کاتولیک ایران و پاپ، اظهار کرد: از پاپ، اسقف و 
دیگر کشیشان  انتظار داریم از مردم آزاده و مظلوم جهان 

دفاع کنند.
وی با اشاره به اینکه رفتار، اعمال و مواضع رهبران ادیان 
مواضع  گفت:  می شود،  دیگران رصد  توسط  همواره  الهی 
در  حضورشان  مراقب  باید  اما  بود  خوب  پاپ  اخیر 
کشورها مختلف و دیدار با برخی سران کشورها باشند تا 

برداشت های متفاوت و متناقض نشود.
علی شادمان فرماندار شهرستان نور نیز در این مراسم گفت: 

که  داریم  اعتقاد  و  می کنیم  ادعا  انقالب  سالگی  چهل  در 
نبود  اگر  و  است  بوده  منطقه  و  مامن جهان  همیشه  ایران 
جمهوری اسالمی مشخص نبود داعش بر سر مردم سوریه، 

عراق و ... چه می آوردند
 وی افزود: چتر بزرگ و سترگ امنیتی و حماسه شهدای 
ما بود که منطقه از جنگ و خون آشامی خارج کرد و مردم 
ایران نشان دادند بهترین ملتی هستند که می توانند مامن و 

پناه مظلومان باشند.
فرماندار شهرستان نور تصریح کرد: دیدید طفل معصومی 
تنها به دلیل شیعه بودن و ذکر صلوات توسط وهابیون به 
شهادت می رسد ولی ملت ایران به رغم اینکه گلوله ها به 
طرف آنان بود ولی وقتی اسیر می گرفتند از قمقمه خود به 

آنان آب می دادند.
ایران  مردم  کنار  در  مذهبی  اقلیت های  این مسوول گفت: 
با صفا  و  مسالمت آمیز و صمیمی  زندگی  و سنی(  )شیعه 
دارند و جشن امشب نشان داد که ملت ایران با هر دین، 
مذهب و قومیت به انقالب و نظام عشق می ورزند و به آن 

افتخار می کنند.
 از تفرقه ویرانگر بپرهیزیم

نماینده مردم نور و محمودآباد نیز در این آئین اظهار کرد: 
همه ادیان یک هدف داشتند و آن پیروزی بر خدایان زمینی 

و حمایت از پابرهنگان بود.
ما  یا  و  شود  فراموش  هدف  اگر  افزود:  اسماعیلی  علی 
دور  از خدا  اگر  و  دور شده ایم  از خدا  دور شویم  آن  از 
شویم، قلبمان تاریک می شود و جهان نیز تیره و تار می شود 
بد جهان روشن می شود و همه  بتا  قلب  بر  نور  اما وقتی 

انسان ها به نور داللت می شوند
بیاییم و از مظلومان که زیر  وی اظهار کرد: به راه راست 
تا  کنیم  در عذاب هستند حمایت  زور  و  زر  ظالمان  ظلم 
ببریم که  پناه  باید به خدای مردم  بپذیرد ما  خداوند ما را 

خود فرمود»اعوذ برب الناس«.
 این مسوول ادامه داد: همه انبیا برای هدایت انسان ها آمدند 

تا دست زمینیان را بگیرند و آسمانی کنند و همه ادیان و 
و  می دادند  اطالع  بشر  به  را  دیگر  پیغمبر  ظهور  پیامبران 

یکدیگر را تصدیق می کردند.
بواسطه  بیان کرد: خداوند  نور و محمودآباد  نماینده مردم 
ادیان، انسان ها را از ظلمت به نور هدایت کرد اگر می بینید 
از نور به ظلمت می روند به دلیل دوری از خداوند و دین 

است.
اسماعیلی در پایان گفت: از تفرقه ویرانگر بپرهیزیم و در 

راه صلح و صفا و صمیمیت برای مردم تالش کنیم.

رئیس شورای خلیفه گری ارامنه کاتولیک ایران: 

وفاداری خویش را به منافع ملی و نظام اعالم می کنیم

پـس از 40 سـال کـه از پیروزی انقالب اسـالمی 
ایـران می گـذرد، ایـن کشـور توانسـته مقابـل 
ایسـتاده  و خارجـی  داخلـی  تمـام فشـارهای 
و به سـوی آینـده ای روش و نیـک گام بـردارد 
فشـارهای  تمـام  وجـود  بـا  قطـع  به طـور  و 
دشـمنان بـه پیـروزی نهایـی دسـت خواهـد 
یافـت، بی تردیـد راه و مـرام امـام خمینـی)ره( 
توسـط جانشـین برحـق ایشـان یعنـی آیت اهلل 
امـام خامنـه ای در جهـت بهـروزی و پیشـرفت 

روزافـزون کشـور ادامـه می یابـد.

وزیر ارشاد: استعفایم را تکذیب می کنم 


