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شکست پروژه خرابکاری در حوزه موشکی کشور؛

ردپای» سعودی -اماراتی « در اقتصاد ایران

تاکید سران قوا بر 
اجرای کامل بیانیه 
رهبر معظم انقالب

به گزارش زمان ، سران قوا بیانیه گام دوم انقالب که توسط رهبر معظم انقالب اسالمی صادر شد را به عنوان نقشه راه پیشرفت و تحکیم انقالب و نظام اسالمی در دهه آینده 
قلمداد کرده و بر اجرای کامل آن تاکید کردند. شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه دیروز به ریاست حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور و با 
حضور رئیس مجلس شورای اسالمی، رئیس قوه قضائیه و دیگر اعضای این شورا تشکیل جلسه داد. سران قوا در ابتدا ضمن قدردانی از حضور مردم فهیم ایران در راهپیمایی شکوهمند 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی که نقشه بدخواهان این مرز و بوم را در ایجاد یأس در مردم با شکست روبه رو کرد، بیانیه گام دوم انقالب که توسط مقام معظم رهبری صادر 
شد را نقشه راه پیشرفت و تحکیم انقالب و نظام اسالمی در دهه آینده قلمداد کرده و بر اجرای کامل آن تأکید کردند. در این جلسه شرایط اقتصادی کشور مورد بررسی قرار گرفت، 
گزارشی از وضعیت قیمت و تنظیم بازار کاالهای اساسی ارایه شد و پیشنهادهای سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت بهبود شیوه تخصیص ارز و تأمین 
کاالهای اساسی و حمایت از قدرت خرید خانوارهای کم درآمد مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات الزم برای اصالح سیاست ها و تقویت اختیارات مدیریتی برای اجرای هماهنگ 

2سیاست های تنظیم بازار و حصول اطمینان از برخورداری خانوارها از سیاست حمایتی دولت اتخاذ شد. 

روزانهم صبح اریان

افزایش
 میزان تورم 

در کشور

تبدیل کارت ملی 
هوشمند

 به کارت بانکی

ترامپ بازنده 
انتخابات ۲۰۲۰ 

است
721

ظریف: مردم تا کی مقاومت کنند، پس ما چکاره ایم؟ 

هر تصمیمی درباره FATF گرفته شود
 تبعیت می کنیم

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر داد : 

عدم  صورت  در  صمت  یر  وز از  سؤال 
و خودر بازار   ساماندهی 
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اختصاص 2۰درصد تولید روزانه 
خودروها به فروش فوری

کدپستی هم به شرایط خرید خودرو اضافه شد؛

سرمقاله
وقتی صداوسیما تنها به دنبال 

جذب مخاطب است
برنامه سازان صدا و سیما 
برنامه هایی را به روی 
آنتن می برند که شکاف 
سال  که  ای  فاصله  و 
هاست بین مردم و جعبه 
را  است  افتاده  جادویی 

برطرف کنند. مهمان برنامه را از بطن مردم 
انتخاب می کنند تا مخاطبان احساس همزات 
پنداری کنند و خود را نیز یک روز بر روی آن 
صندلی احساس کنند. از کم کاری مسئوالن 
می گویند و اینکه ما طرفدارِ پَر و پا قرِص 
مردمی هستیم که در این وانفسای اقتصادی، 
اجتماعی و سیاسی کشور، دچار بحران شده 
اند.فضایی را فراهم می آورند تا مردمی که 
هیچ وقت تریبونی برای انتقاد، نظر و یا پیشنهاد 
نداشتند، بر صندلی برنامه های صدا و سیمای 
جمهوری اسالمی ایران تکیه بزنند و از زندگی 
شان بگویند. از زندگی که شاید گوشه ای از آن 
بتواند درس عبرتی باشد برای دیگر مخاطبان 
و یا نکته ای در آن نهفته باشد که از لحاظ 

اجتماعی....

2 فرزانه یوسفیان

نگاه روز
امنیت غذایی، موضوع مغفول 

این روزهای مقامات دولتی
7

سؤال از وزیر صمت در صورت 
عدم ساماندهی بازار خودرو

درصورت  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  صنایع  کمیسیون  عضو 
عدم ساماندهی بازار خودرو سؤال از وزیر صنعت کلید می خورد.

به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس شورای اسالمی با اشاره به افزایش بی رویه قیمت خودرو، 
گفت: افزایش قیمت خودرو هایی مانند پراید و تیبا که مورد استفاده اقشار 
پایین جامعه قرار می گیرد، باعث فشار آمدن به این قشر می شود. وی با 
بیان اینکه شکایت های مردم از خودروسازان در زمینه های مختلف از جمله 
تأخیر در تحویل و کیفیت پایین خودرو ها افزایش یافته است، افزود: اگر 
تخلفی در زمینه های فوق از سوی خودروسازان صورت گرفته، دستگاه های 
ذی ربط از جمله قوه قضائیه و سازمان بازرسی باید به تخلفات این شرکت ها 
رسیدگی کنند. عضو کمیسیون صنایع مجلس یادآور شد: اخیراً شرکت های 
که  است  حالی  در  این  داده اند  انجام  خودرو  فوری  ثبت نام  خودروسازی 
آنها به تعهدات گذشته خود عمل نکرده اند که بهتر است به جای ثبت نام 
فوری خودرو های ثبت نام شده را تحویل دهند. منصوری تصریح کرد: در 
صورتی که بازار خودرو ساماندهی نشود، پس از بررسی بودجه، سؤال از رضا 

رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت از سوی نمایندگان کلید می خورد. 
علی الریجانی رئیس مجلس در جلسه روز پنجشنبه )2 اسفند( در صحن 
علنی پارلمان به کمیسیون صنعت، معدن و تجارت مأموریت داد تا وضعیت 

بازار خودرو را پیگیری کند.

نتایج نظرسنجی گالوپ نشان داد؛

ترامپ بازنده انتخابات 2۰2۰ است

نتایج نظرسنجی موسسه گالوپ نشان می دهد اگر امروز انتخابات ریاست 
جمهوری در آمریکا برگزار شود ترامپ بازنده این انتخابات خواهد بود.

گزارشی  در  ان  ان  سی  تلویزیونی  شبکه  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
موسسه  کرد:  اعالم  گالوپ  موسسه  نظرسنجی  آخرین  نتایج  به  اشاره  با 
دوباره  انتخاب  درباره  نظرسنجی  یک  برگزاری  به  اقدام  گالوپ  نظرسنجی 
ترامپ کرده است. در نتایج این نظر سنجی آمده است: اگر امروز انتخابات 
این  بازنده  ترامپ«  »دونالد  شود  برگزار  آمریکا  جمهوری  ریاست   2۰2۰
انتخابات خواهد بود. شرکت کنندگان در این نظرسنجی با رد انتخاب گزینه 
ترامپ بر عدم رضایت خود از عملکرد کنونی رئیس جمهور آمریکا تاکید 
کردند. برگزاری پنجاه و نهمین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در تاریخ  
۳ نوامبر 2۰2۰ میالدی برنامه ریزی شده است. انتخابات ریاست جمهوری 

آمریکا هر ۴ سال یکبار انجام می شود.
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حذف شخصیت های اجتماعی و دعوت از مهماِن کتک خورده!
وقتی صداوسیما تنها به دنبال جذب مخاطب است

*فرزانه یوسفیان
برنامه ســازان صدا و سیما برنامه هایی را به 
روی آنتن می برند که شــکاف و فاصله ای 
که ســال هاست بین مردم و جعبه جادویی 
افتاده است را برطرف کنند. مهمان برنامه را 
از بطن مردم انتخاب می کنند تا مخاطبان 

احســاس همزات پنداری کنند و خــود را نیز یک روز بر روی آن 
صندلی احساس کنند. از کم کاری مسئوالن می گویند و اینکه ما 
طرفدارِ پَر و پا قرِص مردمی هستیم که در این وانفسای اقتصادی، 

اجتماعی و سیاسی کشور، دچار بحران شده اند.
فضایــی را فراهم می آورند تا مردمی که هیچ وقت تریبونی برای 
انتقاد، نظر و یا پیشــنهاد نداشــتند، بر صندلی برنامه های صدا 
و ســیمای جمهوری اســالمی ایران تکیه بزنند و از زندگی شان 
بگویند. از زندگی که شــاید گوشــه ای از آن بتواند درس عبرتی 
باشــد برای دیگر مخاطبان و یا نکته ای در آن نهفته باشد که از 
لحاظ اجتماعی، اخالقی و تربیتی، آموزشی دربرداشته باشد. برنامه 
های مختلف صدا و ســیما سال هاســت با گرایش مردم ساالری 
ســاخته می شــود تا بتوانند بیش از پیش در راه جذب مخاطب 
موفق باشند. در کنار برنامه هایی همچون ماه عسل، حاال خورشید، 
خندوانه و... که در سال های گذشته توانسته اند مخاطباِن بسیاری 
را جذب کنند، برنامه فرمــول یک با اجرای علی ضیاء نیز ماه ها 
است با دعوت از کارشناسان، بازیگران، ورزشکاران و مردم عادی، 
در ساعات عصر به جذِب مخاطب کمک کرده است. بودند بسیاری 
از مهماِن برنامه که حرِف دل شان را بر زبان آوردند و بر دِل مردم 
نشست. اما هفته ی گذشــته دعوت از خانواده ای چهار نفره که 
مرِد خانه بارها و بارها همســر خود را کتک زده بود انتقادهایی را 
به دنبال داشت. در قسمتی از برنامه مرد خانه می گوید او را بارها 
کتک زده و همسرش بیست و هفت بار تقاضای طالق داده است، 
اما دلمان برای هم تنگ می شد و به زندگی برمی گشتیم. مجری 
در بخشی از سخنانش می گوید که ما تبلیغ کتک زدن نمی کنیم 
و می گوییم این کار ناشایســت است. بحث چرایی دعوت از این 
مهمانان نیســت، بلکه حضور کودکاِن این زوج است. هنگامی که 
پدر از کتک زدن هایش می گوید دختِر خانواده که ســنی زیر ده 
سال دارد مادر را نگاه می کند!شاید هدف از دعوت از این مهمانان 
نشــان دادِن رفتارهای غلط اجتماعی و نتیجه گیری در خصوص 
اســتحکام خانواده در فضایی مملو از ِمهر و دوست داشتن باشد، 
اما آیا بازگو کردِن وقایع تلخ و دعواهای مادر و پدر نتیجه ای این 
چنینی دربر خواهد داشت؟ گویا برنامه های صدا و سیما در کناِر 
سرمایه گذار، کارگردان، مجری، صدابردار و ده ها عوامل دیگر به 
روانشناس و مشاور نیز نیاز دارند. اینکه نمی دانیم با دعوت از یک 
خانواده چه آسیبی را می توانیم به کودکان شان وارد آوریم. بارها 
نکاتی که از ســوی مشاوران، روان پزشکان و روان شناسان مطرح 
شده است، عدم دخالِت کودکان خانواده به مشاجره ی بین پدر و 
مادر وبازگو نکردِن مشــکالت مالی و اقتصادی، تاکید فراوان می 
شود. اینکه کودکان در سنین پایین آسیب پذیر هستند و باید تنها 
در دنیای کودکِی خود روزگار بگذرانند، همواره از ســوی صاحب 
نظران تاکید می شود. اما چه می شود کودکانی کهروزهای سخت 
را گذرانده و امروز روزهای خوبی را ســپری می کنند، باز باید در 
مرور خاطرات تلخ در جلوی دوربیِن صدا و سیما بنشینند و به گفته 
هــای پدر و مادر گوش دهند!اینکه به خانواده های ایرانی بها می 
دهیم و آن ها را به برنامه های تلویزیون دعوت کنیم تا شــرایطی 
را برای بیاِن خواسته ها، نیازها و نظرات شان فراهم کنیم، درست، 
اما به هر قیمتی این کار را انجام ندهیم. به جز جذب مخاطب به 
عوامل دیگری نیز توجه کنیم. اینکه پخش چنین برنامه ای چه آثار 
مثبت و منفی بر مهمانان و مخاطبان خواهد گذاشــت در اولویت 
باشــد.جامعه باید به سمتی پیش رود تا آنچه در نسل های دیگر 
نمود پیدا می کند، سرشــار از سالمت روانِی یکایک افراد جامعه 
باشــد. در تلویزیون برنامه های زنده را بــه روی آنتن می بریم و 
کسانی را دعوت می کنیم که شاید تنها به جنبه ی جذب مخاطب 
توجه شده است، اما در فیلم ممنوعه که به صورت سریال خانگی 
هر هفته توزیع می شود، فردی که دچار هویت جنسیتی متناقض 
با روح و روان خود است با بازی نیما شعبان زاده نقش آفرینی می 
کند که متاســفانه در قسمت هایی که در چند هفته اخیر توزیع 
شــده اســت، چهره ی آن به صورت کامل حذف می شود و تنها 
صدای او در تصویر شنیده می شود. اگر ناظران نگراِن طرز برخورد 
خانواده ها با این گونه افراد در جامعه هســتند به این نکته اشاره 
داشته باشند که رده بندی سنی برای مخاطبان وجود دارد و قطعا 
کسی که مخاطب این فیلم است اقلیت جنسیتی را می شناسد و 
نیازی به کتماِن آن نیســت. باور داشته باشیم باید بیشتر به فکِر 
تولید برنامه هایی در تلویزیون باشیم که مردم را با واقعیِت جامعه 
آشنا کند، نه اینکه فردی را در فیلِم سینمای خانگی سانسور کنیم 
که خدایی نکرده مشکلی برای جواناِن کشور به وجود نیاید. فردی 
که هویت جنسیتی خود را متضاد با هویت جنسیت کنونی خویش 
می داند، مختار است که نسبت به زندگِی خود تصمیم گیری کند، 
نه اینکه شخصیت او را کتمان کنیم و او را حذف و سانسور کنیم.
F.Yousefianpour@Gmail.com

دیدار شطرنج باز نوجوان
 با رهبر معظم انقالب

شطرنج باز نوجوان کشورمان که در مسابقات بین المللی 
اخیر از رویارویی با حریفی از رژیم صهیونیستی امتناع 
کرد به همراه خانواده خود با رهبر انقالب اســالمی 

دیدار کرد.
به گزارش خبرگــزاری زمان به نقل از پایگاه اطالع 
رســانی دفتر حفظ و نشــر آثار حضــرت آیت اهلل 
خامنه ای، آرین غالمی، شطرنج باز نوجوان تیم ملی 
جمهوری اسالمی ایران که در مسابقات بین المللی 
اخیر از رویارویی با حریفی از رژیم صهیونیستی امتناع 
کرده بود، ظهر دیروز )یکشنبه( به همراه خانواده خود 
با حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب اسالمی دیدار 

و گفتگو کرد و مورد تقدیر ایشان قرار گرفت.

تاکید سران قوا بر اجرای کامل 
بیانیه رهبر معظم انقالب

ســران قوا بیانیه گام دوم انقالب که توســط رهبر 
معظم انقالب اســالمی صادر شد را به عنوان نقشه 
راه پیشرفت و تحکیم انقالب و نظام اسالمی در دهه 
آینده قلمداد کرده و بر اجرای کامل آن تاکید کردند.

به گزارش زمان به نقل ازپایگا اطالع رسانی ریاست 
جمهوری، شــورای عالی هماهنگی اقتصادی سران 
سه قوه دیروز به ریاست حجت االسالم و المسلمین 
دکتر حســن روحانی رئیس جمهــور و با حضور 
رئیس مجلس شورای اسالمی، رئیس قوه قضائیه و 
دیگر اعضای این شورا تشکیل جلسه داد. سران قوا 
در ابتدا ضمن قدردانــی از حضور مردم فهیم ایران 
در راهپیمایی شکوهمند چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی که نقشه بدخواهان این مرز و بوم را در 
ایجاد یأس در مردم با شکست روبه رو کرد، بیانیه گام 
دوم انقالب که توسط مقام معظم رهبری صادر شد 
را نقشه راه پیشرفت و تحکیم انقالب و نظام اسالمی 
در دهه آینده قلمداد کرده و بر اجرای کامل آن تأکید 
کردند. در این جلســه شرایط اقتصادی کشور مورد 
بررسی قرار گرفت، گزارشی از وضعیت قیمت و تنظیم 
بازار کاالهای اساسی ارایه شد و پیشنهادهای سازمان 
برنامه و بودجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
جهت بهبود شــیوه تخصیص ارز و تأمین کاالهای 
اساسی و حمایت از قدرت خرید خانوارهای کم درآمد 
مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات الزم برای اصالح 
سیاست ها و تقویت اختیارات مدیریتی برای اجرای 
هماهنگ سیاست های تنظیم بازار و حصول اطمینان 
از برخورداری خانوارها از سیاســت حمایتی دولت 
اتخاذ شد. همچنین در این جلسه، پیشنهاد سازمان 
برنامه و بودجه در خصوص استفاده از ظرفیت های 
قانون بودجه، برای تسریع در پرداخت به پیمانکاران 
طرح های عمرانی کشور و حمایت از اشتغال و تولید، 

مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

سایپا تحویل خودرو به مشتریان 
را ۱۰۰ درصد افزایش داد

 گروه خودروسازی سایپا تحویل خودرو به مشتریان را 
به دوبرابر افزایش داده است.

به گزارش زمان به نقل ازســایپا، همزمان با افزایش 
تولید محصول در گروه خودروسازی سایپا و رسیدن 
به رکورد تولید روزانه بیش از 2 هزار دســتگاه، این 
گروه، تحویل خودروهای معوقه را با حجم دوبرابری 
نسبت به قبل دنبال میکند.براساس آمارهای موجود، 
این گروه از مجموع خودروهای تحویلی معوقه دی ماه، 
تعداد ۱۵ هزار دستگاه و خودروهای معوقه بهمن ماه، 
۳۰ هزار دســتگاه را تحویل مشــتریان داده است. 
براساس برنامه ریزی های صورت گرفته، گروه سایپا 
قصد دارد تولید محصوالت خود را باهدف تسریع در 
پاسخ گویی به تعهدات قبلی به مشتریان، در هفته های 
آتــی، افزایش داده و ۸۰ درصــد این محصوالت را 
به معوقات خود و 2۰ درصد دیگر را به فروش فوری و 

اجرای سیاست تنظیم بازار، اختصاص دهد.

تبدیل کارت ملی هوشمند
 به کارت بانکی

رییس شــورای هماهنگی بانکهای دولتی، از تبدیل 
کارتهای ملی هوشمند به کارتهای بانکی خبر داد و 
گفت:از این پس، با هماهنگی ســازمان ثبت احوال، 
کارتهای ملی هوشمند در شبکه بانکی خدمات می 

گیرند
.به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمدرضا حسین زاده 
در مراسم رونمایی از دستاوردهای نوین بانک ملی که با 
حضور وزیر اقتصاد در حال برگزاری است، گفت: بانک 
ملی به آحاد مردم تعلق دارد و همواره یک موسســه 
نهادساز بوده که تشکیل شده است.وی با بیان اینکه 
بانک ملی با ۳۳۰۰ شــعبه داخلی و 2۰ شعبه بانک 
خارجی  نقش بی بدیلی در ایجاد ساختارها ایفا می 
کند، افزود: این درحالی اســت که بانک مرکزی یک 
برنامه ۴ بعدی را طراحی کرده است.مدیرعامل بانک 
ملی ادامــه داد: بانک ملی اکنون با حضور تیم های 
مختلف، محصوالت پرشمار و نوینی را طراحی کرده 
که سوپرمحصول هایی را در حوزه بانک ارایه می کند، 
این در حالی است که نمونه برخی سامانه های بانکی 
و پرداخت های الکترونیکی طراحی شده در ایران، در 
دنیا بی نظیر است.وی تصریح کرد: امروز محصوالت 
بانکی با ارایه خدمات نوینی را معرفی خواهیم کرد که 

یکی از آنها کارت ملی هوشمند است .

اخبار

سرمقاله

با هم دشمنی ننمائید ، همانا 
دشمنی بنیان بر افکن است 

کالمامیر

به  ما  می گوییم  اینکه  گفت:  خارجه  امور  وزیر 
مقاومت مردم افتخار می کنیم به این معنی نیست 
که ما بگوییم مردم وظیفه شان است این کار را 
بکنند، بلکه این وظیفه ماست که فشارها را از مردم 

کم کنیم.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمد جواد ظریف 
همایش  در  دیروز  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
ایران؛  خارجی  سیاست  در  گرایی  »چندجانبه 
ظرفیت ها و راهبردها« که در دانشکده مطالعات 
داشت:  اظهار  شد،  برگزار  تهران  دانشگاه  جهان 
انقالب ارتباط بسیار تنگاتنگی با سیاست خارجی 
حکومت  حوزه های  مهمترین  از  یکی  داشت، 
داری سیاست خارجی بود. از زمان قاجار تا دوران 
حکومت قبلی، ایران در قالب نظام دوقطبی تعریف 
می شد.ظریف گفت: نباید شعار زده صحبت کرد، 
دوران قبل از انقالب هم حتما تالش هایی در ایجاد 
از  و حتما حدی  داشت  وجود  استقالل  و  توازن 
کنشگری مستقل را رژیم سابق داشته است.وزیر 
خارجه کشورمان ادامه داد: استقالل یعنی درون زا 
بودن نه منفک بودن از جهان، استقالل یعنی اتکا 
به درون برای ادامه حیات خود که این در صنعت، 
روابط خارجی، وابستگی به نفت و موارد دیگر معنا 
می دهد.وی تصریح کرد: ترامپ و تیم وی صادق 
هستند و آنچه که دیگران می خواستند ولی به زبان 
نمی آوردند را این ها می گویند. آمریکا می گوید اگر 
از عربستان یک هفته حمایت نکند آنها فارسی 
نتواند  کسی  یعنی  استقالل  می کنند،  صحبت 
این حرف را در مورد ما بزند.ظریف تصریح کرد: 
استقالل یعنی اینکه ما بتوانیم بدون حمایت از 
قدرت ها به حیات خود ادامه دهیم و کسی نتواند 
حرف  روسی  یا  چینی  غرب،  فشار  با  ما  بگوید 
می زنیم. بخاطر اینکه ما درون زایی را در کشور 
ایجاد کردیم.وزیر امور خارجه کشورمان ادامه داد: 
دنیای امروز، دنیایی پساغربی است. جهان امروز 
دیگر شرایطی که در قرون گذشته وجود داشت 
مبنی بر اینکه همه امکانات و تحوالت عالم در غرب 
جمع شده بود و از آنجا نشات می گرفت را ندارد.وی 
گفت: اجالس سال 2۰۱۷ کنفرانس امنیتی مونیخ 
تحت عنوان مدیریت جهانی پساغربی برگزار شد، 
بنابراین این صرفا حرف ما نیست و یک واقعیت 
جهانی است که دیگر غرب، نه انحصار تحوالت را 
دارد و نه انحصار تصمیمات جهانی را.ظریف افزود: 
بنابراین در چنین جهانی نمی توان صرفا نگرش به 
شرق یا نه صرفا نگرش به غرب داشت، بلکه باید 
با دیدی همه جانبه به همه طرف نگاه کرده و با 
کشورها رابطه داشت.وزیر امور خارجه با بیان اینکه 
در جهان امروز منابع قدرت متکثر شده است، افزود: 
ما در دنیایی همه جانبه زندگی می کنیم و نیاز داریم 
که در چنین دنیایی رویکرد و نگاهی همه جانبه 
داشته باشیم.وی افزود: دیگر کسی نمی تواند بگوید 
که تعداد تانک، توپ یا سالح هسته ای می تواند 
آینده تحوالت را تعیین کند چرا که منابع و ابزار 
قدرت، متنوع و متکثر شده و صرفا جنبه نظامی 
ندارد.ظریف با بیان اینکه ما تنها زمانی در سطح 
بین المللی موفق بودیم که قدرت میدانی در کنار 
دیپلماسی هم افزایی داشته است، خاطرنشان کرد: 
هرگاه صرفا قدرت میدانی بوده است یا تنها با ابزار 
دیپلماسی کاری را پیش بردیم موفقیت چندانی 
این دو در کنار  اما هر زمان که  نصیب ما نشد، 
یکدیگر و مکمل هم بودند موفقیت های چشمگیری 

را به دست آوردیم.وزیر امور خارجه کشورمان بیان 
کرد: در جهان پسا غربی که منابع قدرت و ابزارها 
متکثر شده است و رویکرد همه جانبه گرایانه وجود 
قدرت  مشروعیت،  نظامی،  قدرت  به  شما  دارد 
اقتصادی و قدرت معنایی نیاز دارید. همچنین شما 
نیاز دارید که افکار عمومی در جهت حمایت شما 
حرکت کند.وی بیان کرد: امروز حاکمیت ها انحصار 
خود را در عرصه بین المللی از دست داده اند، به 
خصوص انحصار استفاده از زور که برای حاکمیت 
ها بسیار اهمیت داشت هم از دست آنها خارج شده 
توان  بعد منفی می  را در  است که مصادیق آن 
القاعده و داعش نام برد و در بعد مثبت آن گروه های 
همچون حزب اهلل. اینها به همان اندازه تأثیرگذار 
هستند که یک دولت تاثیر گذار است.ظریف تصریح 
کرد: ما باید این نکته را بدانیم که فرهنگ، اقتصاد، 
علم و امثال این موارد ابزار هستند و منابع قدرت 

آفرین به حساب می آیند. در دهه ۶۰ و ۷۰ میالدی 
یکی از ابزارهای مورد استفاده آمریکا برای پیشبرد 
سیاست های ضد کمونیستی خود علیه شوروی، 
ابزار آموزش در مدارس بوده است.وزیر امور خارجه 
با بیان اینکه در جهانی که همه جانبه است ما هم 
باید در خصوص استفاده از ابزارها همه جانبه نگر 
باشیم، گفت: ما باید بتوانیم اولویت های خود را به 
نحوی تنظیم کنیم که اگر برخی از آنها تزاحمی با 
دیگری داشت بدانیم که کدام یک می تواند ارجح 
بر دیگری باشد.ظریف تصریح کرد: همیشه یکجانبه 
گرایی یکی از انتخاب های آمریکا بوده است ولی در 
چند دولت این کشور، یکجانبه گرایی به عنوان یک 
سیاست اصلی دنبال شده است. در دولت بوش پسر 
و دولت ترامپ اینگونه  بوده است.وی در خصوص 
برگزاری نشست ورشو گفت: حرکت مذبوحانه ای 
که آمریکایی ها در ورشو انجام دادند به خاطر این 
است که می فهمند یکجانبه گرایی مشروعیت ندارد.

وزیر امور خارجه افزود: زمانی که آمریکا به عراق 
تجاوز کرد آیا به قدرت نظامی متحدانش برای حمله 
به عراق نیاز داشت؟ نیروی نظامی بعضی از کشورها 
نه تنها کمکی به آمریکا نکرد بلکه آمریکا مجبور بود 
نیرویی برای حفاظت از آنها اختصاص دهد و ارتش 
آمریکا یا بلک واتر را مسئول کرده بود از همین 
کشورها حمایت کنند.ظریف تصریح کرد: آمریکا 
چهار بار در سال گذشته تالش کرد همان اجماع 
با برجام به قول  ایران داشت و  امنیتی که علیه 
آقایان نافرجام، در آن شکست خورده بود هم آن 
را احیا کند.وی ادامه داد: یک بار خانم نیکی هیلی 
تالش کرد به اسم تظاهرات دی ماه سال گذشته ما 

را به شورای امنیت ببرد اما جلسه به نشستی ضد 
آمریکایی تبدیل شد و هرکس صحبت کرد و از 
برجام گفت. بار دیگر درخصوص یمن خواستند از 
شورای امنیت علیه ایران قطعنامه بگیرند که آن هم 
موفق نبود و روسیه وتو کرد.وزیر امور خارجه بیان 
کرد: روسیه هیچ گاه در موضوع هسته ای از حق 
وتو استفاده نکرد اما در موضوع یمن این کار را انجام 
داد و مانع از آن شد که اجماع امنیتی علیه ایران 
شکل بگیرد.ظریف گفت: بار سوم خود ترامپ در 
شورای امنیت حضور پیدا کرد که آن هم شکست 
خورد و اعضای شرکت کننده همه از برجام حمایت 
کردند. اینها برای احیای مجدد اجماعی است که با 
از بین رفتن شش قطعنامه علیه ایران پس از برجام 
از دست دادند.وی افزود: بار دیگر آقای پمپئو به 
جلسه عادی شورای امنیت رفت، نشستی که تا آن 
زمان در حد کارشناس هم در آن شرکت نمی کردند 

و در خصوص بررسی ضمیمه ب قطعنامه 22۳۱ 
بود. پمپئو تا آخر جلسه در نشست ماند و زمانی 
که همه سفرا بیرون بودند در آنجا ماند و از ایران 
گفت که باز هم نتیجه ای نگرفتند.ظریف ادامه 
داد: این که می بینیم در لهستان جلسه تشکیل 
می دهند، اول اسمش را ایران می گذارند و وقتی 
با مخالفت جهانی روبرو می شوند اسمش را عوض 
می کنند برای چیست؟ اگر نامه اول آقای پمپئو 
و وزیر خارجه لهستان را ببینید تنها موضوع ایران 
است و اساسا حرفی از خاورمیانه نیست اما بعد اسم 
نشست را عوض کردند.وزیر امور خارجه خاطرنشان 
کرد: وقتی دیدند نمی توانند یک بیانیه مشترک 
منتشر کنند، گفتند در آخر جلسه جمع بندی خود 
را می دهیم و در آنجا هم گرفتار شدند. چرا این 
کار را می کنند؟ چون می بینند که یکجانبه گرایی 
مشروعیت ندارد.وی با بیان اینکه آمریکا با تحریم 
اینکه  افزود:  است،  کرده  وارد  فشار  ما  به  خیلی 
می گوییم ما به مقاومت مردم افتخار می کنیم به 
این معنی نیست که ما بگوییم مردم وظیفه شان 
است این کار را کنند، وظیفه ماست که هم این 
مقاومت را قدر بدانیم و هم فشار بر مردم را کم 
می کنیم.ظریف گفت: اینکه بگوئیم مردم همیشه 
مقاومت کردند، ۴۰ سال است مقاومت می کنند 
و باز هم مقاومت خواهند کرد، خب پس ما چه 
کاره ایم؟ چرا مردم ما را انتخاب کرده اند؟ وزیر امور 
خارجه تصریح کرد: اگر قرار بود مردم مقاومت کنند 
و همه مشکالت با مقاومت مردم حل شود، پس 

وظیفه ما چیست؟
پشت  نمی توانیم  که  همانگونه  کرد:  تصریح  وی 

توطئه های امپریالیسم و نظام سلطه پنهان شویم و 
ناکارآمدی خود را گردن آنها بیاندازیم، همانطور هم 
نمی توانیم پشت مقاومت مردم پنهان شویم. ما به 
عنوان کارگزاران مردم وظیفه داریم فشار را بر روی 
مردم کم کنیم و این کاری است که برای آن تالش 
می کنیم.ظریف بیان کرد: اینکه چقدر موفق باشیم 
اول مردم باید قضاوت کنند و مهمتر از مردم هم 
خدا باید قضاوت کند اما واقعیت این است که آمریکا 
داد یک شکست  از دست  برجام  را که در  آنچه 
راهبردی برای این کشور بود، شش قطعنامه شورای 
امنیت علیه ایران را از دست داد.وزیر امور خارجه 
از روز اول  نتانیاهو  افزود: برای همین هست که 
مخالف برجام بود چراکه اگر نگرانی وی هسته ای 
بود، برجام این نگرانی را رفع کرد. نگرانی نتانیاهو 
و تندروهای آمریکایی این بود که فضای اجماع 
نابود شده بود.وی خاطرنشان  ایران  جهانی علیه 
کرد: چهار بار در یک سال گذشته در شورای امنیت 
تالش کردند این اجماع جهانی را بازسازی کنند 
اما شکست خوردند، در لهستان هم تالش کردند و 
آنجا هم به لطف خدا و تالش همکاران من شکست 
خوردند و البته آنها باز هم تالش خواهند کرد.ظریف 
با بیان اینکه برگزاری نشست ورشو و اقداماتی از 
این دست نشان دهنده اهمیت چند جانبه گرایی 
است، گفت: ما به افراط و تفریط عادت کردیم، چند 
جانبه گرایی قدرت را جایگزین نمی کند بلکه قدرت 
کرد:  تصریح  خارجه  امور  می کند.وزیر  تعدیل  را 
این یعنی آمریکا ناچار است کنفرانس لهستان را 
برگزار و عنوان آن را عوض کند، به خاطر اینکه 
می خواهد بگوید آمریکا علیه ایران تنها نیست و 
مثال ۳۰ کشور ضد ایران هستند.وی ادامه داد: در 
واقع اهمیتی که چند جانبه گرایی دارد این است 
که معادله ای است بین قدرت و مشروعیت نه اینکه 
جایگزینی باشد برای قدرت.ظریف بیان کرد: ما در 
درون  به  اسالمی  انقالب  خارجی  سیاست  حوزه 
زایی به عنوان الزمه استقالل نگاه می کنیم و نه به 
عنوان یک مشکلی که برای ما ایجاد شده است.وزیر 
امور خارجه با اشاره به گفتگویی که با کیسینجر 
در نشستی داشته است، گفت: کیسینجر می گفت 
ایران باید بین آرمان و دولت یکی را انتخاب کند، 
من به وی که مدیر جلسه بود گفتم هر زمان آمریکا 
تصمیم گرفت و انتخاب کرد که بخواهد آرمان باشد 
یا کشور آن وقت ایران هم تصمیم می گیرد.وی 
ادامه داد: یعنی شما)آمریکا( درست است که عمل 
نمی کنید اما ادعا می کنید که آرمان خواه هستید 
و آرمانخواهی مبنای قدرت شماست.ظریف با اشاره 
به نقش هالیوود در آرمانخواهی آمریکا اظهار داشت: 
هالیوود یک مبنای قدرت آمریکا است. من به آقای 
کسینجر گفتم شما می خواهید مبانی قدرت خود را 
حفظ کنید ولی از ما می خواهید مبانی قدرت خود 
را از دست بدهیم؟ وی تاکید کرد: آرمان خواهی 
و گرایش به منافع ملی را در تضاد با هم نبینید 
بلکه در تداوم یکدیگر ببینید، آن وقت است که می 
توانید در این منظومه اولویت ها را تعیین کنید.وزیر 
امور خارجه در پایان خاطرنشان کرد: این اولویت ها 
به این معنی نیست که آرمان را باید فدای واقعیت 
کنیم یا واقعیت را فدای آرمان کنیم، بلکه باید طبقه 
بندی کنیم و در این مجموعه چهارچوب مشخصی 
داشته باشیم و همه جانبه نگر باشیم و در آن صورت 
می توانیم در این دنیای پر آشوب سیاست خارجی 

موفق باشیم.

ظریف: مردم تا کی مقاومت کنند، پس ما چکاره ایم؟ 

FATF هرتصمیمی درباره
 گرفته شود، تبعیت می کنیم

گواهی  حصروراثت
خانم مریم ستاری شماره شناسنامه 2876 به استناد شهادتنامه و گواهی 
فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه وگواهی مالیات بر ارث به شماره970741  
تقدیم این شورا نموده لذا اشعار می داردکه شادروان احمد ترکمانی به 
شماره شناسنامه 56 در تاریخ 1397/4/5 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته 

و ورثه حین الفوت وی /عبارتست از:
1- مریم ستاری  متولد1359/11/2 به شماره شناسنامه 2876  صادره 

مهربان همسرمتوفی 
شناسنامه2267       شماره  به    1362/ متولد5/25  ترکمانی  2-فرشید 

صادره کرج پسر متوفی
            303 شناسنامه  شماره  به   متولد1364/5/1  ترکمانی   محسن   -3

صادره کرج پسرمتوفی
4-مصطفی ترکمانی متولد1369/2/25 به  شماره شناسنامه 0310353173         

صادره  ازکرج پسر متوفی
5-فاطمه ترکمانی متولد1368/2/11  به شماره شناسنامه 0310105501 

صادره کرج دختر متوفی
6- عزیزه ترکمانی  متولد1366/1/2 به شماره شناسنامه 9147        صادره 

کرج دختر متوفی
7- حدیث ترکمانی  متولد8 /1390/1 به شماره شناسنامه 0314663649        

صادره کرج دختر متوفی
العاده جهت رسیدگی شورای به تصدی امضا  در تاریخ  دروقت فوق 
کننده زیر تشکیل و پس از مالحضه ی پرونده کار گواهی مینماید که 
شخص یاد شده )متوفی (وارث دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد پس 

از پرداخت و انجام حقوق دیونی که بر ترکه تعلق میگیرد.
اعتبار قانونی این گواهی نامه از حیث مبلغ تا سقف سی میلیون ریال/ 

نامحدوداست.
قاضی شعبه2 ملک آباد شورای حل اختالف بخش چهارباغ

هرتصمیمی درباره FATF گرفته شود، تبعیت می کنیم
در  چندجانبه گرایی  همایش  حاشیه  در  خارجه  امور  وزیر  ظریف،  محمدجواد 
درخصوص  سوالی  به  پاسخ  در  راهبردها  و  ظرفیت ها  ایران  خارجی  سیاست 
تمدید مهلت ایران از سوی گروه ویژه اقدام مالی FATF، در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: دوستان ما نگاه کنند و بر اساس واقعیات تصمیم بگیرند، تاکنون 
می گفتند که اتفاقی نمی افتد حاال واقعیات را می بینند.وی گفت: هر تصمیمی 
اما خوب است بدانند که چه آثاری دارد.ظریف در  بگیرند ما تبعیت می کنیم 
پایان خاطرنشان کرد: دو سال است فرصتی که از اول با آنها توافق کرده بودیم 
تمام شده است. اینکه آنها چه چیزی گفتند ما خیلی به حرف آنها کاری نداریم 

ما به ارتباطات کشور خودمان کار داریم.

وزیر اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه اقتصاد هوشمند از جمله 
برنامه های من در روز رای اعتماد بود که تحقق کامل آن ساده 
نیست، گفت: ما در مجامع بانکها تاکید بر بانکداری دیجیتال 

داریم.
مراسم  در  دژپسند  فرهاد  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
رونمایی از دستاوردهای نوین بانک ملی گفت: در چهل سالگی 
پیروزی انقالب، هر روز سرعت تحوالت را بیشتر خواهیم کرد 
و بانک ملی اولین بانک مبتنی بر حضور مردم در ایران است و 

این بانک، در زمان بدو تاسیس، نگاه به خارج را در نظر داشت 
ولی فعاالن اقتصادی متقاضی تامین مالی داخلی شدند. این در 
حالی است که بانک ملی چاپ اسکناس را از انگلیس به ایران 
منتقل کرد.وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اقتصاد هوشمند 
بود که تحقق  اعتماد  برنامه های من در روز رای  از جمله 
کامل آن ساده نیست؛ چراکه سخت است که بدون کاغذ در 
این حوزه کار کنیم؛ ولی می توان حتی به سرعت و سهولت، 
فرآیند بدون پرسنل را هم تجربه کرد. وی تصریح کرد: برای 

حوزه  در  ملی  بانک  اگرچه  هوشمند،  اقتصاد  به  دستیابی 
بانکداری الکترونیک فعال است اما باید در اقتصاد هوشمند 
به سمت بانکداری دیجیتال حرکت شود. ما در مجامع بانکها 

تاکید بر بانکداری دیجیتال داریم. 
در سککوک نیز می توان نویدبخش تجارت الکترونیک بوده 
بانکداری  اگر  ولی  کنیم  باز  هوشمند  اقتصاد  برای  را  راه  و 
دیجیتال شکل گیرد، سایر بخش ها را نیز با خود همراه می 
کند؛ چراکه اقتصاد ما بانک محور است و بنابراین تاجر، مصرف 

کننده و خدمات دهنده نیز به این سمت حرکت می کنند.
وزیر اقتصاد هوشمندسازی نظام اقتصادی ایران را از جمله 
برنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست و گفت: نظام 

بانکی در حال حرکت به سمت بانکداری دیجیتال است.

دادستان کل کشور گفت: بنابر آمار ۱۰ ماهه واصله، کالهبردای های 
رایانه ای با ۳۰۰ درصد رشد، بیشترین جرم رایانه ای را در کشور 

رقم می زند، این آمار هشدار به مسئوالن است.
والمسلمین  حجت االسالم  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
محمدجعفر منتظری با بیان اینکه اگر همه مدیران کشور عادل 
بودند، امروز آثار عدالت را در گوشه زندگی مردم می دیدیم، گفت: 
کشور ما کم ظرفیت ندارد، چرا باید وضعیت اقتصادی به اینگونه 
باشد؟ در کشور ما هر آنچه برای پیشرفت باید باشد را داریم 
اما چرا شاهد برخی نابسامانی ها هستیم؟ چون از مسیر عدالت 
الهی گاهی اوقات لغزش می کنیم و به مسیر دیگری می افتیم. 
وی ادامه داد: در اینجا وظیفه دستگاه قضایی سنگین است و 
باید مجری عدالت باشد، وظیفه نیروی انتظامی بسیار سنگین 
است.وی تصریح کرد: وای به حال مدیری که سوءاستفاده می کند 
و باید روزی در پیشگاه خداوند جوابگو باشد. امروز نمی خواهم 

بگویم فساد همه گیر شده اما در نظام اسالمی این مقدار فساد 
بسیار زیاد است و مسئوالن باید زمینه از بین بردن فساد را فراهم 
کنند.دادستان کل کشور متذکر شد: در نظام اسالمی هرگز این 
مقدار جرم، گناه و فاسد و تخلف شایسته نیست. چهارصباحی 
مسئول هستیم و نباید غرق در خودپرستی ها و خودخواهی ها 
شویم.منتظری افزود: باید از روزی که خداوند ما را به محاکمه 
می کشد، بترسیم که چرا زمینه گناه را فراهم کردیم. یکی از 
حرفها و اعتراضات ما به مسئوالن فرهنگی و سردمداران مدیریت 
فضای مجازی این است که چرا فضای مجازی باید آنقدر رها 
باشد که شاهد ایقدر جرم و گناه باشیم.وی خاطرنشان کرد: 
بنابر آمار ۱۰ ماهه واصله، کالهبردای های رایانه ای با ۳۰۰ درصد 
رشد، بیشترین جرم رایانه ای را در کشور رقم می زند، این آمار 
هشدار به مسئوالن است. چه کسی مسئول این موارد است؟ 
برخی مسئوالنی که مدیریت فضای مجازی را در اختیار دارند، در 

اجرای دستور صریح و موکد رهبری تعلل می کنند. مقام معظم 
رهبری در چه زمانی بحث شبکه ملی فضای مجازی را مطرح 
کردند، چه کسی مسئول پاکسازی این فضا است، قائل به بستن 
فضای مجازی نیستیم اما بحث سر این است که این فضا را باید 
از آلودگی ها پاک کرد.حجت االسالم منتظری یادآور شد: امروز 
فضای مجازی بستر ننگ آوری برای تحقق جرایم اخالقی و مالی 
شده است. مردم گرفتار هستند، چه کسی مسئول است؟ خطاب 
من به شخص وزیر ارتباطات است و باید ایشان جوابگو باشد که 
برای پاکسازی فضای مجازی همکاری نکرده اند و مصوبات را اجرا 
نمی کنند. بازی کردن با الفاظ هیچگاه کارگزار نخواهد شد. ما 
تالش می کنیم اما جور دیگری عمل کرده و در مقابل فرمایش 
و دستور اکید رهبری مقابله می کنند.وی با بیان اینکه دستگاه 
قضایی از کثرت پرونده در حال َفشل شدن است، بیان کرد: تا چه 
میزان باید قاضی زیاد کنیم؟ بنده هر کجا می روم، می بینم فریاد 
همه از افزایش پرونده ها بلند است. این افزایش پرونده، کار را از 
لحاظ کیفیت کاهش می دهد و باید برای کاهش جرایم و تشکیل 
پرونده تالش کنیم که نیروی انتظامی یکی از عواملی است که 

می تواند این برنامه را اجرا کند.

وزیر اقتصاد خبر داد:

حرکت نظام بانکی به سمت بانکداری دیجیتال

دادستان کل کشور مطرح کرد:

3۰۰ درصد رشد کالهبرداری رایانه ای طی 1۰ ماه
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عراقچی:

 برای عبور از تحریم به FATF بپیوندیم

 سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسالمی از تاکید معاون 
سیاسی وزیر امور خارجه برای پیوستن به FATF در راستای عبور از 

تحریم ها و فشارهای موجود خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، مهرداد الهوتی در جمع خبرنگاران 
با اشاره به حضور سیدعباس عراقچی در نشست فراکسیون مستقلین 
مجلس گفت: آقای عراقچی در این نشست مباحثی را درباره اجالس 
ورشو مطرح کرد و گفت که آمریکایی ها به دنبال آن بودند که بتوانند 
اجماعی علیه ایران به وجود آورند اما حدود 79 کشور در این اجالس 
حضور یافتند و سطح مقامات شرکت کننده در این اجالس هم پایین 
بود و فقط 23 کشور در حد وزیر بودند و مابقی در حد سفرای کشورها 
این  از  پیش  شد  عنوان  همچنین  افزود:  آمدند.وی  اجالس  این  به 
آمریکایی ها در دعوت نامه خود مطرح کرده بودند که قرار است موضوع 
ایران در این اجالس بررسی شود اما احتمال دادند که کشورهای دیگر 
از این موضوع استقبال نکنند و در نتیجه عنوان نشست را تغییر دادند 
و گفتند که قرار است در مورد کل خاورمیانه بحث شود.وی ادامه داد: 
طبق گزارش ارائه شده با وجود این که عنوان نشست تغییر یافت باز 
نتیجه این اجالس منتج به  با آمریکا مخالفت کردند و  هم کشورها 
شکست آمریکا شد و حتی نتوانستند بیانیه مد نظرشان را از این اجالس 
خارج کنند.الهوتی اضافه کرد: در ادامه جلسه درباره فرصت چهار ماهه 
FATF به ایران مباحثی مطرح شد و تاکید آقای عراقچی این بود که 
با توجه به فشارهای سختی که آمریکایی ها برای افزایش تحریم ها به 
ایران به شرکت های اقتصادی می آورند، برای عبور از این تحریم ها و 

فشارهای موجود FATF تصویب شود.

 تولید دو میلیون و ۳۰۰ هزار تن 
گوشت مرغ تا پایان سال

دبیر انجمن تولید کنندگان جوجه یک روزه کشور از تولید دو میلیون و 
300 هزار تن گوشت مرغ تا پایان امسال خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، مصطفی سید مصطفوی با بیان اینکه 
تولید جوجه یک روزه تا پایان امسال به یک میلیون و 250 هزار قطعه 
خواهد رسید گفت: این در حالی است که ظرفیت ما تا پایان سال تولید 
سه میلیون و 400 هزار تن گوشت مرغ و دو میلیارد قطعه جوجه یک 
روزه است، اما تولید با ظرفیت کامل صورت نمی گیرد.وی اضافه کرد: 
ساالنه 8 میلیون تن واردات مواد اولیه به ارزش 2 تا 2 ونیم میلیارد دالر 
برای مرغ داری ها داریم این در حالی است که قیمت نهاده ها همچنان 
رو به افزایش است یعنی قیمت ذرت از 840 تومان در سال گذشته به 
متوسط کیلویی هزار و 300 تومان در سال 97 و کنجاله سویا از کیلویی 
هزار و 600 تومان در سال گذشته، امسال به کیلویی 3 هزار و 300 
تومان افزایش یافته است در حالیکه اگر کنجاله سویا به قیمت مصوب 
کیلویی 2 هزار و 400 تومان به دست ما برسد مرغ هم با کیلویی 11 
هزار تومان به دست مصرف کننده خواهد رسید.سید مصطفوی گفت: 
با برنامه ریزی های دولت تاکنون بار ها متضرر شدیم که نمونه آخر آن 
ضرر بیش از 700 میلیارد تومانی تولید کنندگان جوجه یک روزه در 
شش ماهه اول امسال بود که جبران نشد، اما این در حالی است که زیان 

خودرو سازان را جبران می کند.
در  مستقیم  شغل  هزار   800 حدود  اکنون  هم  اینکه  بیان  با  وی 
صنعت مرغ داری و صنایع وابسته به آن و چند برابر آن نیز شغل 
غیر مستقیم در این صنعت وجود دارد گفت: اگر دغدغه تامین مواد 
اولیه و برخی افزودنی ها و تنظیم بازار در کنار سیاست های متزلزل 
همچنان  آن  در  موجود  اشتغال  و  صنعت  این  شود  رفع  صادراتی 
پابرجا خواهد بود.دبیر انجمن تولید کنندگان جوجه یک روزه کشور 
گفت: پیشنهاد ما برای حل چالش های موجود در صنعت مرغ داری 
استفاده از استارتاپ ها برای تنظیم تولید و قیمت است اگرچه ما از 
استفاده  تنظیم تولید و قیمت جوجه یک روزه  برای  استارتاپ  این 
و  مرغ  گوشت  برای  می توان  اما  داشت،  مثبت  جواب  و  ایم  کرده 
سایر محصوالت کشاورزی هم از قابلیت های این استارتاپ که توسط 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تولید شده استفاده کرد.
سید مصطفوی همچنین در پاسخ به این پرسش که تحریم ها چه قدر 
در روند کاری شما تاثیر گذاشته گفت: تحریم ها در صنعت مربوط به 
مواد غذایی تاثیری نداشته، زیرا ما همچنان برخی نهاده ها مانند ذرت 
را از آمریکا، برزیل و آرژانتین به راحتی وارد می کنیم حتی بخشی از 
واکسن مورد نیاز در صنعت مرغ داری نیز از آمریکا وارد می شود تنها 
مشکل موجود مربوط به نقل و انتقال پول است، اما مهم ترین دغدغه 
ما در صنعت مرغ داری بی تدبیری ها و سوء مدیریت ها در تامین مواد 

اولیه، تنظیم بازار و قوانین و بخش نامه های متعدد است.

اذن رهبرانقالب برای برداشت از 
صندوق توسعه و تقویت بنیه دفاعی

علی الریجانی هنگام بررسی بند مربوط به برداشت از 
صندوق توسعه جهت تقویت بنیه دفاعی گفت: حدود 
15 مورد برداشت از صندوق توسعه را پیشنهاد دادیم 
که نهایتا برای 10 مورد مذکور از آنها از مقام رهبری 

اذن گرفتیم.
مجلس  نمایندگان  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
شورای اسالمی مقرر کردند که تا سقف 1.5 میلیارد 
یورو از منابع صندوق توسعه برای تقویت بنیه دفاعی 
اختصاص یابد.نمایندگان در ادامه جلسه علنی دیروز 
یکشنبه مجلس شورای اسالمی بند الحاقی 2 تبصره 4 
الیحه بودجه را با 160 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 
12 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر تصویب 
کردند.پیش از تصویب بند،برخی از نمایندگان قصد 
ارائه پیشنهاداتی برای تغییر این مبالغ را داشتند که علی 
الریجانی رئیس مجلس گفت: براساس درخواست 
نمایندگان حدود 15 مورد برداشت از صندوق توسعه 
را پیشنهاد دادیم که نهایتا برای 10 مورد مذکور از آنها 
از مقام رهبری اذن گرفتیم و برای همین نمی توانیم 
این مبالغ را تغییر دهیم.نمایندگان در این بند به دولت 
از  یورو  میلیون  و 375  میلیارد  مبلغ 2  دادند  اجازه 
منابع ورودی سال 98 صندوق توسعه را به صورت 
تسهیالت ارزی با تضمین دولت برداشت کند.منابع 
و  فشار  تحت  آبیاری  طرح های  رعایت  با  مذکور 
نوین تا سقف 150 میلیون یورو، با رعایت شرایط 
آبخیزداری و آب خوان داری تا سقف 150 میلیون 
یورو، مقابله با اثرات مخرب ریزگردها و تأثیر آن بر 
شبکه های برق تا سقف 100 میلیون یورو، تقویت بنیه 
دفاعی در اجرای ماده 106 قانون برنامه ششم تا سقف 
1.5 میلیارد یورو، تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 
دانشگاه های وزارت علوم تا سقف 40 میلیون یورو، 
طرح های نوآورانه جهاد دانشگاهی تا سقف 15 میلیون 
فناوری  و  علمی  معاونت  نوآورانه  طرح های  یورو، 
سازمان  یورو،  میلیون   70 سقف  تا  جمهور  رئیس 
صدا و سیما در اجرای ماده 93 قانون برنامه ششم، 
کمی و کیفی، برنامه های تولیدی، پویا نمایی، مستند، 
فیلم و سریال تا سقف 150 میلیون یورو، طرح های 
آب رسانی روستایی و توسعه شبکه های آن تا سقف 
150 میلیون یورو، پایداری و ارتقای کیفی آب شرب 
شهرهای پرتنش تا سقف 50 میلیون یورو به مصرف 

برساند.

واکنش جان بولتون به بیانیه جدید 
FATF درباره ایران

در  توییتری  پیامی  در  آمریکا  ملی  امنیت  مشاور   
اظهاراتی خصمانه بر لزوم مقابله روسیه با ایران برای » 
ایجاد ثبات در منطقه و مبارزه با تروریسم« تاکید کرده 
و در پیامی دیگر به بیانیه جدید FATF درباره ایران 

واکنش نشان داد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، جان بولتون، مشاور 
امنیت ملی آمریکا در تازه ترین پیام توییتری خود درباره 
ایران نوشت: تالش دولت روسیه برای تهدید سفیر 
مارک دی والس )از بنیانگذاران اصلی اتحاد علیه ایران 
هسته ای( و »اتحاد علیه ایران هسته ای« غیرقابل قبول 
است. اگر رئیس جمهور پوتین به طور جدی به دنبال 
ایجاد ثبات در منطقه، مقابله با تروریسم و رقابت بر 
سر تسلیحات هسته ای در منطقه است، باید از »اتحاد 
علیه ایران هسته ای« حمایت کرده و با ایران مقابله کند.
همچنین بولتون در پیام توییتری دیگری در واکنش 
به جدیدترین بیانیه FATF درباره ایران نوشت: زمان 
تقریباً به پایان آمده است. گروه ویژه اقدام مالی پس 
تا  کرد  موافقت  پیشرفتی،  هیچ  بدون  و  دو سال  از 
در صورت عدم پایبندی ایران به اقدامات ضد تأمین 
مالی تروریسم و الزامات پول شویی، اولین اقدام مالی 
مقابله ای بزرگ را در ماه ژوئن دوباره اعمال کند. من 

این اقدام را تبریک می گویم.

خبرخبر

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان 
کشور گفت: روز شنبه بیش از 500 میلیارد تومان 
نقدینگی به حساب قطعه سازان واریز شد و تداوم 
پرداخت ها می تواند به بازگشت نیروهای تعدیل 
شده به سر کار، افزایش شمارگان تولید خودروها و 

عمل به تعهدات خودروسازان بیانجامد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، پس از اینکه چهاردهم 
بهمن ماه معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در نشست تخصصی کمیته خودرو از 
تخصیص چهار هزار میلیارد تومان به 2 شرکت 
بزرگ ایران خودرو و سایپا خبر داد، عملیات اجرایی 
تخصیص این مبلغ به قطعه سازان در شرکت های 
که  فهرستی  طبق  ها  شد.بانک  آغاز  خودروساز 
خودروسازان در اختیارشان قرار می دهند، مبالغ را 
به طور مستقیم به قطعه سازان می پردازند.در این 
پیوند، قرار شد با محوریت بانک مرکزی، تزریق 
نقدینگی به خودروسازان از طریق 12 بانک انجام 
در 2  تومان  میلیارد  هزار  اساس، 11  این  شود.بر 
بخش ریالی و ارزی پرداخت می شود که شامل 
چهار هزار میلیارد تومان و 844 میلیون یورو است 
اما تکلیف مطالبات ارزی هنوز مشخص نشده است.
در این پیوند، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه 

و قطعه سازان کشور امروز )یکشنبه( در گفت و 
گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: عالوه بر 500 
به حساب قطعه سازان  دیروز  تومانی که  میلیارد 
واریز شد، مقرر شده تا پایان وقت اداری امروز نیز 
هزار میلیارد دیگر پرداخت شود.»آرش محبی نژاد« 
اظهار داشت: تاکنون بیشترین پرداختی ها مربوط به 
بانک های صنعت و معدن، ملت و تجارت بوده و 
از دیروز بانک های ملی، سپه و صادرات و بانک 

های خصوصی اقتصاد نوین، کارآفرین، سینا، سامان، 
پارسیان و پاسارگاد نیز در این راستا فعال شدند.وی 
بیان داشت: این نقدینگی به حساب بیش از 650 
قطعه ساز که در زنجیره تامین 2 خودروساز بزرگ 
کشور حضور دارند واریز و پیش بینی می شود با 
تداوم روند پرداخت ها و افزایش شمارگان تولید 
قطعه سازان، حدود 150 هزار نفر نیروی کار تعلیق 
شده صنعت قطعه سازی حداکثر تا 2 هفته آینده به 

سر کار بازگردند.
محبی نژاد تاکید کرد: استمرار یافتن سریع تزریق 
نقدینگی به قطعه سازان به افزایش شمارگان تولید 
خواهد انجامید و در نتیجه همه خودروهای ناقص 
مانده در کف کارخانجات که برآورد می شود تعداد 
به سرعت  باشد  بر 120 هزار دستگاه  افزون  آنها 
همگن  صنایع  انجمن  شد.دبیر  خواهد  تکمیل 
نیرو محرکه و قطعه سازان کشور خاطرنشان کرد: 
عمده ناقصی خودروها مربوط به قطعات های تک 
)High Tech( مثل یی. سی. یو )یا همان کامپیوتر 
خودرو( و کیسه هوا )ایربگ(، قطعات مربوط به 
ظاهر خودرو مانند سپر، غربیلک فرمان و غیره و 
همچنین برخی قطعاتی است که پس از مونتاژ و 
تولید به خودروها اضافه می شود.وی یادآور شد: 
عالوه بر چهار هزار میلیارد تومان یاد شده که مقرر 
است بانک ها تا پایان هفته جاری به حساب قطعه 
وجوه  درصد   80 است  قرار  کنند،  واریز  سازان 
از فروش و پیش فروش خودروها، 844  حاصل 
میلیون یورو تسهیالت ارزی و بخشی از 40 هزار 
میلیارد تومانی که به عنوان نقدینگی برای کل بخش 
صنعت پیش بینی شده، نیز به قطعه سازان پرداخت 

شود.

تزریق نقدینگی به صنعت قطعه سازی شتاب گرفت

شهرداری کتالم و سادات شهر

آگهی مزایده
شهرداری کتالم و ساداتشهر در نظر دارد به استناد مجوز شورای 
زمین  از  مربع  متر   20 مقدار  به شماره 488/97  اسالمی شهر 
واقع در رامسر - کتالم - کردمحله - خیابان شهید عبدالهی 
از پالک 470 فرعی از 19 اصلی براساس قیمت کارشناسی به 
نامه مالی از طریق مزایده واگذار نماید،  استناد ماده 13 آئین 
دریافت  و  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  میتوانند  داوطلبان 
اسناد مزایده از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم  97/12/6 لغایت 
97/12/13 به امور مالی شهرداری مراجعه نماید. 1- واریز مبلغ 
5 درصد قیمت کارشناسی به عنوان سپرده شرکت در مزایده 
به حساب 3100001115000 نزد بانک ملی شعبه کتالم 2- تحویل 
پیشنهادات به دبیرخانه تا ساعت 14 مورخ 97/12/19 میباشد . 
3- در صورتیکه برندگان نفر اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد 
قرارداد نشوند ، سپرده آنان به نفع شهرداری به ترتیب ضبط 
بازگشایی پیشنهادات ساعت 10 صبح  خواهد شد. 4-  تاریخ 
روز دوشنبه مورخ 97/12/20 خواهد بود. 5- شهرداری در رد 

یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است. 
مجتبی رضوانی  - شهردار کتالم و ساداتشهر

مرحله اول نوبت دوم

اگهی مفقودی
کارت دانشجوئی اینجانب امیر پارسامنش فرزند حمید رضا به شماره دانشجوئی 
94123163 و کدملی 3611058858 دانشجوی رشته مهندسی برق دانشگاه علم و 

فناوری مازندارن واحد بهشهر مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

آگهی مفقودی
کارت دانشجوئی اینجانب امین قربانی خارکش به شماره دانشجوئی 91124435 
و شماره ملی 2080386840 دانشجوی رشته مهندسی برق قدرت دانشگاه علم و 

فناوری مازندران واحد بهشهر مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

مفقودی 
برگ سبز و کارت ماشین سواری پژو آردی 1600مدل 82 به رنگ یشمی سبز روغنی 
با شماره پالک 315ج43ایران 72 با شماره موتور 22368221374و شماره شاسی 

82121253بنام اسمعیل احسنی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محمود کاظمی با تقدیم 1 برگ استشهادیه مدعی است سند مالکیت ششدانگ 
به شماره پالک 5002 فرعی از 2712 اصلی بخش 3 سنندج ذیل ثبت – صفحه – 
جلد – به نام مشارالیه صادر و تسلیم گردیده بعلت سهل انگاری از بین رفته و از 
این اداره تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده است لذا مراتب در اجرای 
ماده 120 آئین نامه اصالحی قانون ثبت مصوب 1380/11/14 در یک نوبت منتشر 
تا هرکس مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود است از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض نماید در غیر این 

صورت برابر مقررات سند مالکیت المثنی صادر خواهد شد.
م الف:8966 رئیس ثبت منطقه یک سنندج

مفقودی 
سندکمپانی و برگ سبز   موتور سیکلت راین 125 مدل 90 با شماره پالک 19926-
N3F  ***125A9000269تنه و شماره   N3F20110415 موتور 587با شماره 

 بابلمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو ون)سواری کار کرایه ویژه( بنام کارآفرینان همکار امین  شماره 
شاسی شماره   40522U83001657موتور شماره  692ع42     44 شهربانی   

X9632213280593064 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
لرستان – نورآباد 

موضوع ابالغ
 وقت دادرسی نظر به اینکه خواهان آقای علی بوذر پور فرزند احمد دادخواستی 
به خواسته مطالبه وجه به طرفیت افشین طاهر سلیمانی فرزند مهدی در این شعبه 
تسلیم نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به کالسه 7/1089/97و برای مورخه 
98/1/17ساعت 10:30 صبح تعیین وقت گردیده است لذا به لحاظ مجهول المکان 
بودن خوانده و تقاضای خواهان به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و به خوانده ابالغ می گردد 
ثانی  که در وقت رسیدگی در شعبه 7 حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه 
دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه هفتم مراجعه نماید در غیر این صورت مفاد 

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

آگهی مفقودی
اینجانب شرکت لیزینگ سرمایه گذاری بانک ملی ) مستاجر محمد جواد تیموری(   مالک 
خودرو پژوه 405 مدل1383به شماره شهربانی 31 ایران 446 ب12  وشماره بدنه 83017262  
شماره موتور12483037454  بعلت فقدان اسناد فروش و برگ سبزو سند خودرو تقاضای 
رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است.لذا چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودروی 
مذکور داردظرف ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان 
شهر ساختمان سمند مراجعه نماید.بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ظوابط مقرر 

اقدام خواهد شد. 

مفقودی سند کمپانی
سند کمپانی وسیله نقلیه  سواری پژو  405 جی-ال-ایکس مدل 1380 به شماره 
انتظامی پالک 37 ایران 434ب59  به شماره موتور 22528020401 و به شماره 

ساشی 80319883  مفقود گردیده واز درجه اعتبارساقط میباشد/
خوی

آگهی وقت دادرسی
رسیدگی:98/2/22ساعت8:30صبح-خواهان:نام  پرونده2/97-637ح-وقت  کالسه 
خواسته:مطالبه60/000/000ریال.خواهان  شعبانی  جالل  آقای  خانوادگی:  ونام 
جهت  که  ماهشهرنموده  مرکزی  حوزه  اختالف  حل  شورای  تسلیم  دادخواستی 
رسیدگی بشعبه کد2ارجاع گردیده وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده وبدرخواست خواهان وبه تجویزماده73قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت درروزنامه رسمی جمهوری اسالمی ویایکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی 
می شودتا خوانده آقای رضامحبی ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه بشورای حل 
دادخواست وضمائم  دوم  کامل خودنسخه  نشانی  اعالم  مراجعه وضمن  اختالف 
رسانند.آدرس- حضوربهم  رسیدگی  مقررباالجهت  نمایدودروقت  رادریافت 

ماهشهر-جنب اداره ثبت احوال اتاق قاضی.شماره م.الف)16/1005(
شورای حل اختالف کد2ماهشهر

رونوشت آگهی حصر وراثت
بابائی  دارای شناسنامه شماره  328    بشرح دادخواست به کالسه  آقای حسین 
972336/ش3 این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان  بلقیس  بابائی بشناسنامه 3  در تاریخ   97/7/10   اقامتگاه دائمی 
خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  زری بابائی فرزند  یوسف 
–ش ش2801271500     خوی –  خواهر متوفی/2-   پری بابائی فرزند    یوسف 
–ش  ش  2801271144   -خوی -  خواهرمتوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

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

مزایده  نوبت اول
در پرونده  اجرایی  970793 له :  عاطفه  حسین  پور  علیه  علی  قاسم  نژاد  دایر 
ربر مطالبه  که منتهی  به توقیف  مال  و ارزیابی  توسط  کارشناس  منتخب این اجرا  
به شرح  ذیل  از طریق  مزایده  و به  باالترین  قیمت پیشنهادی  بفروش  میرسد: 

مال  موضوع  مزایده:
اول  ساختمان   طبقه  در ضلع  شمالی   واقع   یکدستگاه  ساختمان   ششدانگ  
چهار واحدی  یک  طبقه  روی پیلوت  دارای  سند مالکیت  5161  فرعی  از 
53  اصلی  بخش  15  لنگرود  در ادرس  لنگرود  خ  سعدی  10 ) آتش نشانی 

( بن  بست  یکم 
آپارتمان  مذکور  دارای  هال  و آشپزخانه  و دو خواب  و حمام  و توالت  بصورت  
تفال  و گچ  و کف  سرامیک  و دارای  راه پله  مشاعی  و امتیارات اب  و برق  

و گاز  میباشد.
  ملک  توسط  کارشناس  به مبلغ 2130000000 ریال ارزیابی  گردیده  است .  
این قیمت  در زمان  مزایده  بعنوان  قیمت  پایه  محاسبه  و مزایده  از این  مبلغ  
شروع  وکسانیکه  باالترین  مبلغ  را پیشنهاد  نمایند  برنده  مزایده  محسوب  و 
میبایست  ده درصد  مبلغ  پیشنهادی  را نقدا  و ما بقی  را ظرف  مهلت  یک ماه  
تودیع  نمایند . در صورت  عدم پرداخت ما بقی  مبیلغ  در مهلت یک ماهه  مزایده  

ابطال  و ده  درصد  واریزی  به نفع  صندوق  دولت  ضبط  خواهد شد.
  طالبین  شرکت  در مزایده  می توانند  تا پنج  روز  قبل از  مزایده  با هماهنگی 

این اجرا  از مال  موضوع  مزایده  بازدید  نمایند.
مکان  مزایده:  اجرای  احکام  مدنی  لنگرود

زمان  مزایده :  دوشنبه  97/12/27  ساعت 11  صبح  تا  12 ظهر
6391- دادورز  اجرای  احکام مدنی  لنگرود - مالزاده 

فرمانده هوافضای سپاه با بیان اینکه در حوزه موشکی دشمنان 
اخیرا اعالم کردند ما به دنبال خرابکاری در قطعات ارسالی به ایران 
هستیم، گفت: تالش کردند با خرابکاری، موشک های ما روی هوا 

منفجر شود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده 
فارسی  سلمان  علمی  جشنواره  چهارمین  در  سپاه  هوافضای 
که دیروز در سالن شهید طهرانی مقدم سازمان پدافند غیرعامل 
برگزار شد، اظهارداشت: زمانی که موضوع پدافند غیرعامل مطرح 
می شود ذهن به سمت مسائل نظامی و آسیب های ناشی از جنگ 
و پناهگاه ها و تونل های زیرزمینی در برخی کشورها مانند چین 
آسیب پذیری  کاهش  برای  اقدام  افزود:  می رود.وی  شوروی  و 
زیرساخت ها در کشور ما نیز وجود دارد و اقدامات گسترده ای 
در این حوزه مانند سیلوهای زیر زمینی مانند آن چیزی که اخیرا 
انجام شده صورت گرفت که برای کاهش آسیب تهدیدات دشمن 
است، اما باید بپذیریم که تهدیدات دشمن بسیار گسترده و متنوع 
شده و میزان تهدیداتی که در مسائل غیر نظامی وجود دارد چندین 
برابر حوزه نظامی است.سردار حاجی زاده گفت: اگر تصور ما 

این باشد که دشمن وجود دارد یکی از حوزه های تهدید عرصه 
اقتصاد است. اگر فکر کنیم تهدید آنها تنها در جلوگیری از فروش 
نفت و تبادل مالی است ساده لوحی است. تهدیدات دشمن به 
وسیله نفوذ و در بخش های متعدد صورت می گیرد.وی عملیات 
روانی را یکی دیگر از عرصه های تهدید دشمن دانست و گفت: 
شبکه های اجتماعی و این همه شبکه تلویزیونی برای کمک به 
مردم ما نیست، آنها از این ابزار برای جنگ روانی استفاده می 
کنند.سردار حاجی زاده کاهش میزان بارندگی کشور را مشکوک 
دانست و گفت: مسئوالن باید با دقت مسائل را بررسی کنند و 
بدانند که دشمنان در عرصه های مختلف علیه ما اقدام می کنند. 
همین اقدامی که در سواحل جنوبی رخ داد و ماهی گیران ما بیکار 
شدند و در مقابل ماهی گیران صنعتی قرارداد بسته و در این عرصه 
فعالیت می کنند طبیعی نیست. افزایش قیمت گوشت و کمبود آن 
آیا طبیعی است؟ وی با بیان اینکه عرصه جنگ گسترش یافته 
و باید به ابعاد آن توجه کرد، افزود: در عرصه اقتصادی، اقتصاد 
مقاومتی نوعی پدافند غیر عامل است.سردار حاجی زاده با اشاره 
به گسترش تهدیدات سایبری گفت: در بخش های غیر نظامی 

بسیاری از مسائل را جدی نگرفته ایم، به عنوان مثال در بخش 
سایبری با توجه به گستردگی آن آیا احتمال حمله سایبری به زیر 

ساخت هایی مانند برق وجود ندارد؟
در  عربستان  ردپای  دشمنان گفت:  توطئه های  به  اشاره  با  وی 
خرابکاری ها و اقدامات علیه ایران به روشنی دیده می شود. آنها 
هزینه های بسیاری برای اقدامات ضد ایرانی و تربیت گروه های 
تروریستی در منطقه کرده اند که یک نمونه آن نفوذ و شهادت 27 
پاسدار بود. کسانی که به جان مردم رحم نمی کنند آیا به معیشت 
توجه نمی کنند؟ مسئوالن تهدیدات را جدی بگیرند.سردار حاجی 
زاده ادامه داد: در حوزه موشکی دشمنان اخیراً اعالم کردند ما به 
دنبال خرابکاری در قطعات ارسالی به ایران هستیم ولی ما بیش از 
هفت هشت سال این را می بینیم اما صدای مان درنیامده است.وی 
تصریح کرد: دشمنان کار خودشان را می کنند و ما هم کار خودمان 
را می کنیم. باالخره آن مقدار که در توانشان بوده تالش کرده اند 
که مثال بیایند روی یک قطعه کوچکی که ما از خارج می خریم 
خرابکاری کنند تا مثال موشک ما به هدف و نقطه نرسد و روی 
هوا منفجر شود. انصافا هم قشنگ و خوب کار کردند ولی ما 
دشمنی دشمنان را از قبل جدی گرفتیم و یکی از فرضیاتی که 
برای خودمان قائل بودیم خرابکاری دشمنان بود.فرمانده هوافضای 
سپاه گفت: دشمن ابتدا از ساخت موشک ما جلوگیری کرد، بعد 
جلوی ورود قطعات بزرگ و ماشین ها به کشور ما را گرفت، بعد 
از آن جلوی ورود بُردها و قطعات کوچک به کشور را گرفتند، 
سپس جلوی ورود قطعات الکترونیکی کوچک را گرفتند. دیدند 
که کار ادامه دارد به همین دلیل به خرابکاری روی آوردند. این 
خرابکاری ها قبال در بخش هسته ای و نفت هم سابقه داشته است. 
تا االن هم هیچ غلطی نتوانستند بکنند چون این طرف ما دشمنی 
دشمنان را جدی گرفتیم و مقاوم سازی ها اتفاق افتاده است.سردار 
حاجی زاده عنوان کرد: ما یکسال است به دعوت وزارت نیرو در 
حوزه آب ورود کرده ایم و خود آنها هم فهمیده اند که در چند سال 
گذشته اتفاقاتی مشکوک در حوزه آب افتاده است.فرمانده نیروی 
هوافضای سپاه در پایان تاکید کرد: ما قطعا پیروز و موفقیم اما باید 
حوزه هایی که احتمال آسیب پذیری دارد را مقاوم کنیم. حرکت رو 
به قله باید ادامه یابد. با بیانیه رهبر انقالب باقیمانده راه را هم طی 
می کنیم. اگر به قله برسیم دیگر کارها راحت می شود و دشمن 

هم  نا امید خواهد شد.

سردار حاجی زاده: رد سعودی ها و اماراتی ها در اقتصاد ما پیداست 

دشمن به دنبال خرابکاری در حوزه موشکی کشور

با تصویب هیئت وزیران، الیحه »جامع انتخابات« 
شورای  مجلس  به  قانونی  تشریفات  طی  برای 

اسالمی ارسال شد.
به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رسانی دفتر 
هیئت دولت، الیحه جامع انتخابات که به پیشنهاد 
هیئت  بهمن 1397  در جلسه 3  وزارت کشور 
وزیران با قید یک فوریت به تصویب رسیده، برای 
طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسالمی 
ارسال شده است. گفتنی است، وزارت کشور در 

اجرای اصول مربوط به انتخابات در قانون اساسی 
کلی  سیاست  های  و  ایران  جمهوری  اسالمی 
انتخابات و به  منظور سامان بخشیدن به قوانین 
و مقررات پراکنده در عرصه انتخابات و اصالح 
و تجمیع آنها و حذف تفاوت  های غیرضروری 
در فرآیندهای برگزاری انتخابات، تأمین عدالت 
در حق انتخاب شهروندان، تضمین هرچه  بیشتر 
سالمت انتخابات، شفاف ساختن وظایف اجرایی 
و نظارتی، ساماندهی روند برگزاری انتخابات و 

جلوگیری از اتالف وقت و تضییع امکانات کشور 
و نظام  مند ساختن تبلیغات و همچنین شیوه ورود 
داوطلبان به عرصه انتخابات،  این الیحه را ارائه 
داده که موضوع  در کمیسیون سیاسی و دفاعی 
هیئت دولت بررسی و در هیئت وزیران تصویب 
شد. الیحه جامع انتخابات در 156 ماده در هیئت 
انتظار  در  اکنون  و  رسیده  تصویب  به  وزیران 
اسالمی  شورای  مجلس  در  تصویب  و  بررسی 

است.

 دولت الیـحه 
 »جـامع انتخابات« 
 را به مـجلس
 ارسـال کرد
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 برگزاری همایش خودروها 
در اسالمشهر 

نوری- اسالمشهر: صبح جمعه سوم اسفند ماه، روز 
موعود برای گردهمایی بزرگ خودروهای کالسیک، 
آفرود، موتورسیکلت های پرقدرت و البته از همه جذاب 
تر، تست سرعت و کری خوانی بچه های اسالمشهر 
بود. از همان دقایق اولیه  این برنامه  که با حمایت ویژه 
دکتر طال شهردار اسالمشهر و همراهی اعضای شورای 
شهر برای دومین بار برگزار می شد شور و هیجان از 
زمین و آسمان می بارید و لبخند و تعجب تماشاچیان به 
هم گره میخورد. صدای گاز موتورها، زوزه های ممتد 
اگزوزها، به هوا خاستن گرد و غبار و خاک پیست پر 
فریاد شادی  با  آفرود،  و  موتورسواری  نشیب  و  فراز 
تماشاچی ها در هم می آمیخت و این ندا را به آسمان 

می برد که اسالمشهر پایتخت نشاط استان تهران است.

تبادل تجربهکارگروه جوانان با 
همکاران بازنشسته برق خوزستان

با  جوانان  تخصصی  کارگروه  فر-اهواز:  وحیدی 
هدف انتقال و استفاده از تجارب همکاران در آستانه 
احمد  و  چغاخوری  ایرج  با  نشستی  بازنشستگی، 
حبیبیان برگزار کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت 
برق منطقه ای خوزستان، این نشست جهت انتقال 
تجارب به نیروهای جوان تر شرکت انجام شده است.
در این نشست ایرج چغاخوری با 40 سال سابقه کار 
در شرکت برق منطقه ای خوزستان و وزارت کشور 
فعالیت خود  دوران  از  تجاربی  و  بیان خاطرات  به 
پرداخت و جوانان را به همفکری جهت ارائه راه حل 
های صحیح، اعتماد به نفس در انجام کارها و تصدی 
پست های مدیریتی تشویق کرد. احمد حبیبیان نیز از 
خاطرات و تجارب خود در دوره 36 ساله خدمت در 
واحدهای مختلف برق منطقه ای خوزستان صحبت 
و  زمینه صبر  در  هایی  توصیه  برای جوانان  و  کرد 
حوصله، هدفمند بودن، اخالق خوب و اعتماد به نفس 
در انجام کارها و تالش در جهت سربلندی شرکت و 

کشور داشت.

خبر

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر کرج:

صدای اعتراض سازندگان شنیده شد

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، حقوقی و امالک شورای اسالمی شهر کرج 
تاکید کرد که نمایندگان مردم برخی اعتراضات سازندگان نسبت به تعرفه های 
مصوب عوارض را وارد می دانند و موضوعات محل اختالف از طریق کارِ 

کارشناسی مرتفع خواهند شد. 
فرج اله ایلیات در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطالع رسانی شورای اسالمی شهر 
کرج با بیان مطلب فوق اظهار داشت: تعیین قیمت منطقه بندی که یکی از 
وظایف قانون شهرداریها به شمار می رود، طی 3 سال اخیر به یکی از چالش 
های جدی این نهاد تبدیل شده است چرا که ادارات دارایی با حرکت در مسیر 
تحقق سیاست های دولت مبنی بر واقعی سازی قیمت منطقه بندی، مبنای 
استخراج تعرفه ها را »بلوک بندی« قرار داده و مبالغ را به نحوی افزایش داده 

اند که پرداخت آن برای شهروندان و سازندگان امکانپذیر نیست.
 وی افزود: پیش از این قیمت منطقه بندی بر مبنای کیفیت و عرض معابر 
استخراج می شد و امالک و اراضی واقع در معابر با عرض های 6، 8، 10، 
24 و 45 مترمربع یا باالتر به نسبت کیفیت شان عوارض پرداخت می کردند 
و تعرفه مصوب نیز هر سال به نسبت شرایط روز مقداری افزایش می یافت و 
اعتراضی نسبت به آن وجود نداشت. در واقع همه مشکالت از زمانی حادث 
شد که اداره دارایی مبنای اعالم قیمت منطقه بندی را »بلوک بندی« اعالم نمود 

و شیب تعرفه را به صورت غیرکارشناسی افزایش داد.
 این مسئول اظهار کرد: با ظهور مشکالت جدید و مشخص شدن ناکارآمدی 
قیمت منطقه بندی اعالم شده از سوی اداره دارایی، شورای اسالمی شهر کرج 
در خرداد ماه سال جاری با صدور مصوبه ای شهرداری را مکلف به تعیین 
مجدد قیمت منطقه بندی بر مبنای عرض و کیفیت معابر نمود و مقرر شد با 
توجه به اینکه تعرفه گذاری ها مربوط به سال 92 می شد و طی 5 سال اخیر 
هیچ گونه افزایشی نداشته، تیم کارشناسی آن را چکش کاری کند که برای این 
پروسه 7 ماه کارِ کارشناسی ویژه صورت پذیرفت. در واقع مدیریت شهری 
کرج به این باور رسید که قیمت منطقه بندی بر مبنای بلوکی عادالنه نیست و 
عملیاتی کردن آن عماًل سازندگان، شهروندان و شهرداری را در مقابل یکدیگر 
قرار می دهد.  به گفته عضو دوره پنجم شورای اسالمی شهر کرج، با بررسی 
های به عمل آمده و مطالعه موضوع به ویژه در شهر تهران متوجه شدیم که 
هزینه دریافت و صدور پروانه ساخت به نسبت کل هزینه های احداث بنا از 
5 درصد تجاوز نمی کند و گاهی با تخفیف های لحاظ شده برای پرداخت 
های نقدی به حدود 3 درصد کاهش می یابد و از دیگر سو قیمت هر مترمربع 
آپارتمان از سال 92 تاکنون به حداقل 3 برابر افزایش یافته است حال آنکه نرخ 
عوارض در کالنشهر کرج در سال 97 همان تعرفه مصوب سال 92 است و 

این آیتم نیز با توجه به شرایط زمانی نیازمند بروزرسانی و واقعی سازی بود.

خبر

خانی نژاد- خبرنگار زمان؛ سرهنگ علی عسگری از کشف 13 تن و 
950 کیلوگرم مواد مخدر در استان البرز خبر داد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان البرز روز گذشته در جمع 
خبرنگاران با ارائه عملکرد 11 ماهه پلیس گفت: از ابتدای سال جاری 
تاکنون در مجموع 13 تن و 950 کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان 

البرز کشف شده که از این مقدار  3 تن و 970 کیلوگرم طی عملیات 
مشترک با استانهای هم جوار بوده است.

وی افزود: از این مقدار مواد کشف شده در سطح استان نیز 10 تن و 
56 کیلوگرم به تفکیک، 774 کیلو گرم هروئین، 1 تن و 947 کیلو گرم 
مرفین، 5 تن و 883 کیلو گرم تریاک، 1 تن و 135 کیلوگرم حشیش35 

کیلو گرم شیشه و مابقی شامل سایر مواد مخدر مثل تریاک سوخته، گل 
و ... می باشد.

سرهنگ عسگری در خصوص افزایش کشفیات نسبت به سال گذشته 
اظهار داشت: میزان کشفیات نسبت به سال گذشته 60 درصد افزایش 
داشته که طی گذشت 11 ماه نسبت به سال 97 در این خصوص 676 
نفر قاچاقچی، 19 نفر حامل مواد مخدر، 2750 نفر توزیع کننده خرد، ده 
هزار و 865 نفر نگهدارنده مواد مخدر که بخش بیشتری از آنان توزیع 
کنندگان خرد بودکه که برای مصارف خود و دیگر معتادان این مواد را 

نگهداری کرده اند.
این مسئول با اشاره به باندهای متالشی شده خاطر نشان کرد: در برابر 
میزان کشفیات مواد مخدر 45 باند دستگیر و 3 قبضه سالح گرم به 

همراه 270 خودرو از آنان کشف و ضبط شده است.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان البرز، در بخش اقدامات فرهنگی 
نیز تاکید کرد: اقدامات فرهنگی که تاکنون انجام شده  26 مرحله اعزام 
کارشناس به مدارس هدف برای آموزش بیش از هزار و 300 دانش 
آموز بوده است. وی در خصوص خدمات مشاوره در مرکز پلیس 
مبارزه با مواد مخدر نیز اذعان داشت: تاکنون  657 نفر به خدمات 
مشاوره رایگان این مرکز مراجعه کرده اند که با اعزام کارشناسان نیز به 

مساجد و مدارس این طرح اجرا می شود.

آگهی مزایده
شماره  مجوز  طبق  دارد  نظر  در  جوانرود  روستایی  تعاونی  شرکت 
205/22/5/752/23393 مورخه 97/11/30 سازمان تعاونی روستایی استان 
کرمانشاه و مجمع عمومی شرکت تعاونی مورخه 97/8/30 و صورت جلسه 
688 مورخه 97/9/3 هیات مدیره شرکت قسمتی از امالک مازاد خود را که 
شامل یک واحد ساختمان قدیمی فروشگاه مواد نفتی واقع در روستای صفی 
آباد جنب مدرسه قدیم و زمین تاسیساتی واقع در روستای بیاشوش از طریق 
مزایده کتبی بر مبنای قیمت پایه مزایده در وضعیت موجود و به صورت نقدی به 
فروش برساند متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر- بازدید امالک 
– دریافت برگه شرایط در مزایده و تسلیم پیشنهادات خود از تاریخ 97/12/5 
لغایت 97/12/12 در وقت اداری به محل دفتر شرکت تعاونی روستایی جوانرود 

واقع در شهرک صنعتی کوچه دوم مراجعه نماید.

تلفن دفتر کار شرکت: 08346222127
همراه مدیر عامل امیر حمزوی: 09183561291

شرکت تعاونی روستایی جوانرود
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2

ملک مورد مزایده
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حضور شهرداری اراک در نمایشگاه 
دستاوردهای چهل سالگی انقالب اسالمی 

داودی- اراک: آیین افتتاحیه نمایشگاه چهلمین 
با  ایران  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد 
محوریت ارایه دستاوردهای چهل ساله دستگاه 
نماینده  کریمی  دکتر  حضور  با  اجرایی،  های 
مجلس  در  کمیجان  و  خنداب  اراک،  مردم 
شورای اسالمی، آقازاده استاندار استان مرکزی، 
معاونین استانداری، مهندس شالی بگ سرپرست 
مدیران  و  مسوولین  سایر  و  اراک  شهرداری 
استانی و شهری در محل دائمی نمایشگاه های 
بین المللی، برگزار گردید. به گزارش زمان به نقل 
از اداره ارتباطات واموربین الملل شهرداری اراک، 
نمایشگاه  بازگشایی  آیین  در  مرکزی  استاندار 
چهل سالگی انقالب در اراک، گفت: مردم ایران 
استقامت  با صبر و  اخیر  اسالمی در 40 سال 
در برابر تمامی فشارها ایستادگی کرده است و 
اکنون نیز همانند در سایه استقامت و همدلی و 

همبستگی از این امتحان نیز سربلند بیرون آمده و 
توطئه ها دشمنان را نقش بر آب می کنند. نماینده 
مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای 
اسالمی نیز در این نشست گفت: انقالب اسالمی 
ایران با وجود همه توطئه ها در چهار دهه گذشته 
با قدرت راه خود را ادامه داده و روز به رور مقاوم 

تر شده است.
علی اکبر کریمی افزود: انقالب اسالمی ایران در 
این مدت دستاوردهای بسیاری را در عرصه های 
مختلف به دست آورده که برگزاری این نمایشگاه 
ها از مهمترین راهکارها برای اطالع رسانی این 
عملکردها به مردم است. وی ادامه داد: جمهوری 
اسالمی در بیشتر زمینه های علمی و فناوری در 
زمره کشورهای پیشرو جهان است و در بسیاری 
حوزه ها جهش افتخارآمیز داشته است و توانسته 

به پیشرفت های علمی دست یابد. 

احداث بزرگ ترین آمفي تئاتر روباز كشور 
در اصفهان

شهرداری   6 منطقه  مدیر  اصفهان:  بهادری- 
اصفهان گفت: پردیس هنر اصفهان با اعتبار 30 
میلیارد تومان شامل بخش های متعدد مانند سالن 
آمفی تئاتر روباز، داالن بهشت، برج آب ، فرش گل 
و ... به بهره برداری می رسد که به دلیل ظرفیت 
3500 نفري، بزرگ ترین آمفي تئاتر روز باز کشور 
محسوب مي شود. محمدرضا برکت با اشاره به 
بهره برداری از پروژه پردیس هنر در روزهای آینده 
اظهار کرد: این طرح از اسفندماه سال 95 آغاز شد 
و بعد از 24 ماه تالش در اختیار شهروندان قرار 
خواهد گرفت.   وی با بیان اینکه این پروژه دارای 
مساحت 75 هزار مترمربعی است، تصریح کرد: 
10 هزار مترمربع به ساخت پارکینگ تخصیص 
یافته است که ظرفیت پارک حدود 300 خودرو 
را دارد.  مدیر منطقه 6 شهرداری اصفهان از کاشت 
6 هزار و 500 اصله درخت و درختچه در این 

پروژه خبر داد و گفت: 25 میلیارد و 600 میلیون 
تومان صرف هزینه عمرانی و ایجاد فضای سبز در 
این طرح شده است. به گفته برکت، چهار میلیارد 
و 400 میلیون تومان برای آزادسازی طرح پردیس 
هنر هزینه شده و در مجموع این پروژه با اعتبار 
است.  رسیده  برداری  بهره  به  تومان  میلیارد   30
وی با بیان اینکه پردیس هنر دارای بخش های 
متعدد از جمله »داالن بهشت«، »آبشار«، »ورودی 
اصلی«، »فرش گل«، »راهرو سنگی«، »برج آب«، 
»راهرو سنگی« و »آبنمای مرکزی« و »سالن آمفی 
تئاتر« است، گفت: در نمای ورودی اصلی، سازه  
ای با سقف چوبی خودنمایی می  کند. همچنین 
نورپردازی در زیر سقف و وجود آبنما با رقص نور 
در محوطه، جلوه زیبایی را به ویژه در شب براي 
این مجموعه به تصویر می  کشد. همچنین در این 
طرح چندین آبشار مصنوعی پیش بیني شده است.  

آگهی مفقودی
ایکس  ال  خودروسمند  مالک  زمانی     فاطمه  اینجانب 
بدنه  شماره  و    26 ص   299 ایران   41 شهربانی  شماره  مدل1390به 
NAAC91CC6BF876257شماره موتور12490128587  بعلت فقدان 
اسناد  المثنی  رونوشت  تقاضای  سند خودرو  سبزو  برگ  و  فروش  اسناد 
مذکور را نموده است.لذا چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودروی مذکور 
داردظرف ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع 
در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید.بدیهی است پس از انقضای 

مهلت مزبور طبق ظوابط مقرر اقدام خواهد شد. 

آگهی
هاشمی. طالق106خرمشهر-سردفترسیدموسی  ازدواج110وثبت  ثبت  دفتررسمی 
استحضارمی  المکان.به  مجهول  فرزندسیدباقرنشانی  محمدعاشوریان  سید  آقای  جناب 
سازش970997 امکان  عدم  گواهی  باداشتن  فرزندحسین  عسکریان  رساندهمسرشماایمان 
6141200916درمورخ1397/12/4جهت اجرای صیغه طالق وثبت طالق به این دفترخانه 
مراجعه کرده وخواهان طالق می باشدولذابه شما اخطارمی شودظرف مدت10روزازابالغ به 
جهت انجام اجرای صیغه طالق وثبت طالق به این دفترخانه مراجعه کنیددرغیراین صورت 

ازطریق دادگاه طالق صورت گرفته وثبت می گردد.
سیدموسی هاشمی-سردفترازدواج110وطالق106خرمشهر

            فراخوان
 خرید تجهیزات شبكه   واحد فناوری اطالعات و  دوربین هاي مداربسته  واحد 

حراست  اداره کل فرودگاههاي استان گلستان
اداره کل فرودگاههاي استان گلستان در نظر دارد مناقصه یک مرحله اي خرید تجهیزات شبکه   
 01-9712-GBT شماره  به  حراست   واحد  مداربسته   هاي  دوربین  و  اطالعات  فناوری  واحد 
از  مناقصه  برگزاری  مراحل  کلیه  نماید.  برگزار  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  را 
دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها ازطریق درگاه سامانه 
انجام خواهد شد و الزم   www.setadiran.ir:به آدرس الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات 
است مناقصه گران فیزیک اسناد مناقصه را هم در موعد مقرر ارسال نمایند  و در صورت عدم 
عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ  انتشار مناقصه درسامانه تاریخ 97/12/6 مي باشد. 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : روز پنجشنبه تاریخ  97/12/9
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14 روز سه شنبه تاریخ 97/12/21

زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 10 روز چهارشنبه تاریخ  97/12/22
هزینه آگهي روزنامه با برنده مناقصه میباشد. 

مناقصه  اسناد  بیشتر درخصوص  مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات  اطالعات تماس دستگاه 
– واحد  – اداره کل فرودگاههاي استان گلستان  : استان گلستان  ارائه پاکتهاي الف: آدرس  و 

بازرگاني  تلفن: 01731228015
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-41934 

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه www.setadiran.ir ( ( بخش 

»ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر«موجوداست.         شناسه آگهی: 392267
 شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران

اداره کل فرودگاههاي استان گلستان

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر 
استان البرز خبر داد:

کشف بیش از 13 تن 
مواد مخدر در البرز

پیام تسلیت روابط عمومی قرارگاه عملیاتی لشکر 30 و 
به  تروریستی  متحرک هجومی گرگان: حادثه  تیپ230 

شهادت رساندن تعدادی از پاک ترین ،شجاع ترین پاسداران 
فداکار و مدافعان کشوردر استان سیستان و بلوچستان بار 
دیگر چهره کریه تروریست و حامیان آنها،آمریکار،اسرائیل 
و مرتجعین منظقه را آشکار کرد و موجب تاثر  و اندوه 
قرارگاه  آماده  همیشه  و  والیی  سربازان  فراوان  و  عمیق 

عملیاتی لشکر 30 و تیپ230 گرگان گردید.
یقینا بررسی جدی این واقعه،و شناسایی عوامل آن امری 
و  ناراحتی  فرط  از  جهانی  استکبار  که  است،  ضروری 
ناامیدی از اقتدار و سربلندی کشورو حضور گسترده ملت 

ایران در راهپیمایی چهلمین سالگرد انقالب اسالمی ایران 
دست به چنین جنایات ضد بشری میزنند.

سربازان پا در رکاب والیت در قرارگاه عملیاتی لشکر و 
تیپ 230 متحرک هجومی گرگان ضمن محکومیت این 
جنایت توسط عناطر فرومایه و خود باخته که تمام فکر 
و ذکر ،توان خود را چشم بسته در اختیار دشمنان منطقه 
ای و فرا منطقه ای ایران قرار داده اند، این حادثه غمبار را 
به خانواده های معظم شهدا تسلیت گفته و ضمن ابراز 
همدردی به آنان از خداوند رحمان صبر و اجرمسالت 

قرارگاه  در  یادبودی  مراسم  مناسبت  همین  به  داریم. 
عملیاتی لشکر 30 و تیپ 230 برگزار گردید.  هماهنگ 
کننده سازمان عقیدتی سیاسی آجا در استان گلستان و 
مازندران ضمن محکوم نمودن این جنایت ضد بشری و 
تسلیت به خانواده های شهدا گفت ؛ تروریست زاییده ای 
بی سیاسی و عدم فهم سیاست مداران آمریکا از حکومت 
داری است که برای رسیدن به منافع کثیف فرد با تطمیع و 
ایجاد گروههای شورشی اقدام به کشتار جوانان و نخبگان 

جوامع و ایران می نمایند.

حجت االسالم شیخ حسین رضایی تصریح کرد؛ تروریسم 
یک سازمان بی ثبات و فاقد تفکر دینی است که در لواح 
استفاده ی ابزاری از ایدئولوژی چهره ی اسالم را خراب 
می کند، و اثره اسالم هراسی را با استفاده از فضای مجازی 
و رسانه های در اختیار خود ترویج می دهند. هماهنگ 
کننده عقیدتی سیاسی آجا در استان های گلستان و مازندران 
خاطرنشان کرد:آمریکا با نا امیدی از تسلط و نفوذ در ایران 
برابر جهان ضعف درون ساختاری خود در پی بی ثبات 

کردن منطقه خاورمیانه است .

  برگزاری یادواره شهدای 
تروریستی سیستان و بلوچستان 

 در قرارگاه عملیاتی
 لشکر ۳۰ گرگان

 نوبت اول
 نوبت اول
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تحصیل  در ایران، ارزان است

دکتر مجتبی شریعتی نیاسر در نشست هم اندیشی، ارتقا 5 دانشگاه و 5 واحد 
پژوهشی برتر کشور به تراز بین المللی که در وزارت علوم در حال برگزاری 
است، این پروژه را یکی از چهار پروژه اقتصاد مقاومتی در کشور دانست و 
افزود: از دو سال گذشته در این خصوص طرح فعالیت های زیادی انجام شد 
بطوریکه برای تمام دانشگاه ها و مراکز پژوهشی برای پیوستن به این طرح 

دعوت نامه ارسال شد.
وی در ادامه افزود: براساس شاخص های موجود، 16 دانشگاه و 9 پژوهشگاه 
و  دانشگاه ها  بر  عالوه  شدند.  انتخاب  برنامه  این  در  گرفتن  قرار  برای 
پژوهشگاه های مذکور، پژوهشگاه رویان، پژوهشگاه صنعت نفت و مؤسسه 
نیز عالقه مند بودند در این طرح  تحقیقاتی واکسن و سرم سازی رازی 
پژوهشگاه ها و مراکز آموزشی شرکت کنند. با آن نیز موافقت شد البته اعتباری 

برای این مرکز و مؤسسه در نظر گرفته نشده است.
دکتر شریعتی نیاسر افزود: در این رابطه تاکنون 90 جلسه کارگروه پروژه، 
30 جلسه کمیته هدایت و نظارت پروژه تشکیل شده و همچنین منابع غنی 
برای آن تهیه و تدوین شده است. معاون آموزشی وزیر علوم تصریح کرد: از 
مراکز و پژوهشگاه های منتخب گزارش خواسته شد. تمام اعضا گزارش خود 
را ارائه دادند و در سال 97 کمیته نظارت و هدایت پروژه مذکور، گزارش ها 
را جمع آوری کرده و درباره آن اظهار نظر کردند. همچنین از دانشگاه ها 
درخواست شد که یک درصد از اعتبارات هزینه ای و سه الی پنج درصد از 
درآمدهای اختصاصی را به حمایت از این پروژه اختصاص دهند و نیز سه 
جلسه جهت روش های ارتقای علوم انسانی در این جلسات برگزار شد. وی 
در ادامه یادآور شد: معیارها و اعتبار سنجی که برای مراکز و پژوهشگاه های 
منتخب مشخص شده بود، بازنگری شد و دانشگاه ها نظرات خود را ارائه دادند 
و براساس بازنگری صورت گرفته، تعداد کل شاخص ها از 42 به 37 کاهش 
یافت. همچنین شاخص دانشمندان با بیش از هزار استناد حذف شد و برای 
ضرایب مقاالت علوم انسانی، هنر، اجتماعی افزایش یافت و چند بند دیگر 
نیز پیشنهاد و مقرر شد مراکز آموزشی و پژوهشگاه ها براساس این شاخص ها 

در سال 97 فعالیت کنند.
شریعتی نیاسر در بخش دیگری از سخنان خود به هزینه تحصیل در ایران 
اشاره کرد و گفت: هزینه تحصیل در ایران 10 تا 20 درصد ارزان تر از سایر 
کشورهای پیشرفته دنیا است اما محصول ما ارزشی و گران قیمت است و این 
کاالی ما بسیار ارزان به بهره برداری می رسد که باید برای آن چاره اندیشی 
شود. معاون آموزشی وزیر علوم خاطرنشان کرد: یکی از عوامل مؤثر پیشبرد 
اهداف طرح مذکور، اهداف پروژه ارتقای 5 دانشگاه و 5 پژوهشگاه به تراز 
بین المللی، تأمین اعتبار کافی است. پیشنهاد ما اختصاص 400 میلیارد تومان 

ساالنه برای این پروژه بود که بنا به دالیلی تأمین نشد.

 ٢۳درصد ایرانیان دچار اختالالت  
روانپزشکی هستند

معاون دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت گفت: بر اساس 
آخرین پیمایش های ملی در سال 1390، آمار و شیوع اختالالت روانپزشکی 

در کشور 23.6 درصد در گروه سنی 15 تا   64 سال است. 
 علی اسدی در نشست خبری به مناسبت هفته سالمت مردان که با حضور 
اختالل  به  مربوط  موارد  این  درصد  افزود: 12.7  شد،  خبرنگاران  برگزار 
افسردگی در همه گروه های سنی و جنسی است. 15.6 درصد مربوط به 
 اختالل اضطراب است. شایع ترین بیماری در کشور اختالالت روانپزشکی و 

شایع ترین اختالل در این زمینه نیز افسردگی است. 
وی بیان کرد: به طور معمول اختالالتی مانند افسردگی و اضطراب در زنان بیش 
از مردان است.  اسدی ادامه داد: روند اختالالت روانپزشکی و به ویژه افسردگی 
در جهان رو به افزایش است. بیماری های روانی  از سال 2005 تا 2015 رشد 
داشته است. بیش از 320 میلیون نفر در جهان از اختالالت افسردگی رنج 
می برند که این آمار در   2018 نیز رشد داشته و نزدیک به 400 میلیون نفر 
در جهان فقط دچار افسردگی هستند. این بیماری یکی از بیماری های ناتوان 
کننده  است.  معاون دفتر سالمت روان اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت اظهار 
داشت: متاسفانه یک زن و شوهر را در صداوسیما آوردند که  معلوم نبود مرد از 
چه اختالل روانپزشکی رنج می برد و زن از شوهرش کتک می خورد و 27 بار 
منجر به طالق شده بود. این  اتفاق تاسف آور است.   اسدی در ادامه این نشست 
خبری گفت: در نظام  PHC  تمرکز بر ارائه خدمت در مناطق روستایی بود 
و سیستم پیگیری فعال وجود  داشت، اما زمانی که بیش از 70 درصد مردم به 
سمت شهرها مهاجرت کردند، نظام سالمت برنامه جامع و کاملی برای ارائه 
نظام  یافته خدمات نداشت. طرح تحول سالمت با عنایت به چالش های آن، 
واقعا یک فرصت در حوزه سالمت بود. وقتی مرکز جامع سالمت  تعریف شد، 
خدمات و نیروهای جدیدتری مثل تغذیه و سالمت روان و غیره به این مراکز 
وارد شد.  وی افزود: بیش از دو میلیون نفر بیمار در حوزه شهری در مراکز جامع 
سالمت شهری توسط کارشناسان سالمت روان شناسایی و  غربالگری شدند و 
این یک دستاوردی بزرگ است. تا حدود 3 سال گذشته اطالعات و آمار دقیقی 

در حوزه سالمت وجود نداشت. 

 راه اندازی واحد سیار پلیس برای اولین بار 
در کشور

محمد شریفی، رئیس پلیس پیشگیری ناجا از راه اندازی وحدهای سیار پلیس 
برای اولین بار در کشور خبر داد. وی در ادامه گفت: پلیس در بحث برخورداری 
از تجهیزات و فناوری نوین با اختصاص 3500 دوربین البسه و هوشمند سازی 
واحد انتظامی در سراسر کشور اقدام خواهد کرد. سردار »محمد شرفی« در 
حاشیه همایش کوپ فرماندهی انتظامی شرق استان تهران، تبیین عملکرد یک 
ساله انتظامی استان و ابالغ تدابیر و اولویت های کاری سال آینده را از اهداف 
این همایش برشمرد و اظهارداشت: مطابق بررسی های صورت گرفته ، عملکرد 
استان در حوزه پیشگیری از وقوع جرایم خشن، بسیار مطلوب و رو به کاهش 
بوده است. وی به رشد کشفیات در فرماندهی شرق استان تهران اشاره و بیان 
کرد: فاصله بین وقوع و کشف جرم نیز برابر میانگین کشوری کاهش پیدا کرده 
است. سردار شرفی خاطر نشان کرد: فرماندهی انتظامی شرق استان تهران در 
بحث خدمات انتظامی به مردم عزیز در حوزه اجرای احکام قضائی و نیز 
مبارزه با کاالی قاچاق نسبت به گذشته، از عملکرد بهتری برخوردار است. این 
مقام ارشد انتظامی ادامه داد: در حوزه پیشگیری نیز در بحث تحول کوپ و 
ارتقاء فناوری و برون سپاری برخی ماموریت های غیر ضروری و نیز جلب 
مشارکت مردمی در راستای امنیت مردم پایه در قالب طرح گشت »رضویون« 
و به کارگیری پلیس های افتخاری و شرکت های مراقبتی، طبق پیش بینی های 
صورت گرفته اقدامات قابل قبولی داشته که این امر نشان از توجه و اهتمام 
فرمانده انتظامی استان به تدابیر ابالغی از سلسله مراتب ناجا می باشد. رئیس 
پلیس پیشگیری ناجا با بیان اینکه 80 دوربین البسه به واحد های گشتی شرق 
استان تهران اختصاص می یابد، افزود: نیروی انتظامی تا پایان سال در راستای 
استفاده از تجهیزات و فناوری نوین با اختصاص 3500 دوربین البسه و بهره 
مندی از سیستم ADSL جهت کنترل آنالین با هوشمند سازی واحدهای 
گشتی در سراسر کشور در راستای تقویت یگان های انتظامی و امداد سراسر 
کشور اقدامات نوینی انجام خواهد داد. سردار شرفی به ایام پایانی سال و حضور 
شهروندان در بازار های خرید با استفاده از وسائط نقلیه حمل و نقل عمومی 
اشاره و با تاکید بر عدم بیان رمز کارت بانکی به فروشندگان، به رانندگان 
خودروهای حمل فرش قالیشویی ها توصیه کرد: تمامی خودروهای حمل 
فرش در این ایام باید تحت نظر پلیس و با مجوز رسمی فعالیت کنند تا از 

هرگونه سوء استفاده و سرقت جلوگیری شود.

خبر

 پوکی استخوان در کمین
 نیمی از زنان ایران 

یک متخصص روماتولوژی گفت: 50 درصد زنان 
ایرانی از 45 سال و 90 درصد زنان از 75 سال دچار 

بیماری پوکی استخوان می شود.
مینا کرمانی: پوکی استخوان عارضه ای است که در آن 
استخوان شکننده شده و احتمال شکستگی استخوان 

ها با ضربات کوچک افزایش می یابد.
وی اظهار داشت: پوکی استخوان، عنوان بیماری همه 
گیر خاموش قرن را به خود اختصاص داده به طوری 
که بر اساس گزارشهای موجود در کشور اکنون حدود 
هفت میلیون نفر به پوکی استخوان مبتال هستند. این 
بیماری عالوه بر تحمیل هزینه های هنگفت درمان به 
دولت و خانواده های مبتالیان، موجب مرگ یا از کار 

افتادگی تعداد زیادی را فراهم می آورد. 
کرمانی تصریح کرد: پوکی استخوان از گرفتاری های 
بسیار شایع جوامع بشری است که بعد از سن 35 
سالگی روند آن در انسان آغاز می شود. این بیماری 
بدون عالمت خاصی رشد می کند و معموال  با ایجاد 
یک شکستگی در یکی از استخوانهای بدن به خصوص 
استخوانهای مهره، لگن و مچ خود را نشان می دهد. 
این پزشک ادامه به ایرنا گفت : احتمال شکستگی 
استخوان ها در افراد مسنی که پوکی استخوان دارند در 
هنگام سقوط و افتادن بسیار باالست و مردان هم در 
صورت نداشتن تغذیه صحیح و فعالیت بدنی خوب 

ممکن است به این بیماری مبتال شوند.
پوکی  به  مسن  مردان  ابتالی  اینکه  بیان  با  کرمانی 
استخوان کمتر از زنان است، تصریح کرد: به طور 
متوسط از هر سه زن یک نفر و از هر 12 مرد یک 
نفر در دنیا به پوکی استخوان مبتال می شود و بیماری 
پوکی استخوان باعث کاهش کیفیت زندگی و برای 

برخی باعث معلولیت دائمی می شود.
به گفته این متخصص بیماری های مفصلی شکستگی 
لگن از عوارض شایع پوکی استخوان است. بیمارانی 
که دچار شکستگی لگن می شوند در معرض خطر 
مشکالت زیادی در ارتباط با این بیماری قرار می 
دچار  که  کسانی  از  بسیاری  افزود:  کرمانی  گیرد. 
شکستگی لگن در رابطه با پوکی استخوان می شوند، 
منزل  در  مراقبت  برای  مدت  طوالنی  پرستاری  به 
بعد از دوره بهبودی اولیه به علت عوارض مرتبط با 
شکستگی نیاز پیدا می کنند. مرگ و میر افرادی که به 
این بیماری مبتال هستند و دچار شکستگی لگن شده 
اند، در 12 ماه اول بعد از شکستگی لگن در حدود 

20 درصد است.
وی ادامه داد: ذخیره شدن کلسیم در استخوان ها که 
باعث سفت و محکم شدن آنها می شود، قبل از تولد 

آغاز می شود و تا سن 30 سالگی ادامه می یابد.
کرمانی اظهار داشت: در 30 سالگی استخواهای یک 
فرد سالم به بیشترین سختی خود می رسد، اگر فعالیت 
بدنی کم باشد یا رژیم غذایی مناسب نباشد و حاوی 
مقدار کمی کلسیم باشد، به تدریج کلسیم استخوانها 
کم شده، استخوانها شکننده می شوند و بیماری پوکی 

استخوان ایجاد می شود.

اتباع خارجی با اشتغال قانونی 
مشمول قانون تامین اجتماعی هستند

مدیر کل اتباع سازمان تامین اجتماعی : تمام اتباع 
خارجی که در کشور اقامت و اشتغال قانونی دارند 
یعنی هم پروانه اقامت و هم پروانه کار دارند مشمول 

قانون تامین اجتماعی هستند.
روابط  اداره کل  از  نقل  به  از  زمان  پیام  به گزارش 
عمومی سازمان تامین اجتماعی، احمدرضا خزاعی 
گفت: تامین اجتماعی ، سازمانی درآمد هزینه ای است 
که قریب به 3 میلیون و 700 هزار نفر مستمری بگیر 
و 13 میلیون نفر بیمه پرداز اصلی دارد و بیش از 43 

میلیون نفر در کشور تحت پوشش آن هستند .
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تا 
قبل از تشکیل این اداره کل تعداد بیمه شده های اتباع 
خارجی در داخل کشور 3 هزار و 300 نفر تا سال 
1394 بوده است، افزود: از سال 94 تاکنون نزدیک 
به 50 هزار نفر بیمه پرداز اصلی اتباع خارجی تحت 
پوشش تامین اجتماعی هستند که با خانواده هایشان 
نزدیک به 90 هزار نفر می شوند و نزدیک به 2 هزار و 
500 نفر هم بازنشسته تامین اجتماعی از کشورهایی 
مانند عراق، بنگالدش، پاکستان، هندوستان، روسیه، 
کانادا و افغانستان هستند. مدیرکل اتباع سازمان تامین 
اجتماعی با تاکید بر اینکه در مناطق و سرزمین های 
اصلی محدودیتی برای بیمه افراد نداریم و قانون کار 
و حمایت آن جاری است، خاطرنشان کرد: در مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی، ماده 46 مقررات نیروی انسانی، 
بیمه و تامین اجتماعی، مناطق آزاد را مکلف کرده است 
که رأساً یا با مشارکت سازمان تامین اجتماعی صندوق 
یا صندوقهایی را به منظور ارائه خدمات بیمه ای و 
درمانی اعم از غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری، 
از کارافتادگی کلی و جزئی، مستمری بازنشستگی و 

فوت و سایر موارد به آنان ارایه دهند.
خزاعی پرداخت حق بیمه را برای اتباع خارجی امری 
اجباری دانست و تاکید کرد: در واقع بیمه کارگران 
حمایت این سازمان از کارفرمایان است زیرا در موقع 
بروز حوادث ناشی از کار، سازمان تامین اجتماعی، 
خدمات خود را از درمان تا بهبود و برقراری مستمری 
از کار افتادگی و فوت به بیمه شدگان ارایه می دهد و 

کارفرما از این بابت متحمل هزینه نخواهد شد.
مدیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه 
تامین اجتماعی در سال 94  اتباع سازمان  اداره کل 
تشکیل شد، گفت: مبنای قانونی آن ماده 5 قانون تامین 
اجتماعی است و تصریح دارد که تمام اتباع خارجی 
که در کشور اشتغال دارند یعنی هم مجوز اقامت و هم 
پروانه کار دارند مشمول قانون تامین اجتماعی بوده و 
هیچ فرقی بین آنها و شهروندان کشور در برخورداری 
از مزایای تامین اجتماعی نیست به استثنای قانون بیمه 

بیکاری.

خبر

جانشین فرمانده ناجا : در الیحه بودجه سال 98 
خبری از خرید خدمت سربازی نیست و تمدید هم 

نخواهد شد.
به گزارش سردار ایوب سلیمانی در جمع خبرنگاران 
اتمام مهلت خرید خدمت  افزود: هر سال بحث 
سربازی مطرح می شد اما دوباره این کار انجام می 
شد و امروز با قاطعیت اعالم می کنیم در الیحه 
بودجه سال 98 خبری از فروش خدمت سربازی 

نیست. 
وی گفت : کسانی که می خواهند از فرصت خرید 
خدمت سربازی استفاده کنند باید تا پایان امسال ثبت 

نام و یک قسط از 13 قسط ان را پرداخت کنند.
این  در  تنها  متقاضیان   : داد  ادامه  سردار سلیمانی 
شرایط می توانند از این فرصت قانونی استفاده کنند 
این کار تکرار  بدانند که دیگر  اینصورت  در غیر 
نخواهد شد. جانشین فرمانده ناجا گفت : در الیح 
بودجه ای که دولت به مجلس شورای اسالمی داده 

است این قانون حذف شد.
تاکنون  که  کسانی  تعداد  درباره  سلیمانی  سردار 
خدمت سربازی را خریدند، افزود: از ابتدا تاکنون 
حدود 600 هزار نفر ثبت ام کردند و حدود 5 هزار 

میلیارد تومان نیز وارد خزانه شده است.
بیش از یک و نیم میلیون نفر بالتکلیف داریم

نیم  امروز بیش از یک و   : ناجا  جانشین فرمانده 
میلیون نفر بالتکلیف مشمول دارای 8 سال غیبت 

سربازی و بیشتر از آن داریم .
 سردار ایوب سلیمانی در حاشیه نشست رؤسا و 
معاونین سازمان وظیفه عمومی ناجا با حضور در 
جمع خبرنگاران گفت: این نشست با هدف آسیب 
شناسی و بررسی اقدامات سازمان وظیفه عمومی 
ناجا در یک سال اخیر برگزار شد و سیاست ها و 

اولویت های بعدی نیز پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه بیش از 20 درصد ارتباط جامعه با 
حاکمیت توسط ناجاست ، گفت: حساس ترین و 
مهمترین خدمات شهروندان از سوی نیروی انتظامی 

به شهروندان ارائه می شود. 
وی ادامه داد : ضمن اینکه پلیس مسئول تأمین امنیت 
و آرامش عمومی است و همه تالش ها و اقداماتمان 
رسیدن شهروندان و جامعه به آرامش است و در 
همین راستا نیز تامین امنیت کسب و کار و امنیت 
خانواده ها، امنیت سرمایه گذاری، امنیت تحصیل علم 
از نقاط صفر مرزی تا مرکز شهرها از سوی نیروی 

انتظامی انجام می شود.
ریالی  جریمه  طرح  به  ادامه  در  سلیمانی  سردار 
: از سال 94 تصمیم  سربازی اشاره کرد و گفت 
دارای 8 سال غیبت سربازی  افراد  که  گرفته شد 
و بیشتر از آن به دلیل آنکه دیگر کارآیی چندانی 
برای نیروهای مسلح نداشته است با پرداخت جریمه 
ریالی سربازی از انجام دوره خدمت ضرورت معاف 

شوند که همزمان با اجرای این طرح نیز انتقاداتی به 
نیروهای مسلح وارد شد که بعضی از این انتقادات 
صحیح نیست.جانشین فرمانده ناجا با بیان اینکه از 
مدتی قبل نیروهای مسلح به مجلس شورای اسالمی 
اعالم کرده بود که با اجرای این طرح در سال آینده 
مخالف است، گفت: باالخره نیز در مجلس شورای 
اسالمی و در جریان بررسی الیحه بودجه 98 قطعی 
شد که در سال آینده و حداقل در سالهای آینده و 
تا زمانی که وضعیت بر همین منوال است ، جریمه 

ریالی سربازی اجرا نخواهد شد.
وی گفت: افرادی که تا پایان امسال 8 سال غیب 
و یا بیشتر از آن داشته باشند فرصت دارند که تا 
پایان امسال برای بهره مندی از طرح جریمه ریالی از 

سربازی ثبت نام کنند.
جانشین فرمانده ناجا در پاسخ به پرسشی درباره  
اینکه چند نفر برای بهره مندی از جریمه ریالی ثبت 
نام کردند، گفت: از زمان آغاز اجرای این طرح در 
سال 94 تاکنون حدود 600 هزار نفر ثبت نام کردند 

که 318 هزار نفر کارت معافیت خود را دریافت 
کردند و 65 هزار نفر در حال طی مراحل هستند و 
بقیه ثبت نام کنندگان نیز یا در نیمه راه منصرف شده 

یا فاقد شرایط بودند.
به خزانه  واریز شده  مبلغ  درباره  سلیمانی  سردار 
دولت از طرح جریمه ریالی سربازی گفت: 5 هزار 
میلیارد تومان درآمد حاصل از این طرح از سال 94 

تاکنون وارد خزانه دولت شده است.
وی درباره  تعداد مشموالن غایب سربازی هم گفت: 
آمارهایی که ما اعالم می کنیم الزاماً آمارهای صد در 
صد دقیقی نیست که آمار مشموالن بالتکلیف است 
و ممکن است برخی از آنها مشکالت و مشاغل 
دیگری داشته باشند.سردار سلیمانی گفت : به طور 
کلی در سال 94 یعنی زمان اجرای این طرح 2 و نیم 
میلیون مشمول بالتکلیف بیش از 8 سال غیبت در 
کشور داشتیم و امروز بیش از یک و نیم میلیون نفر 
مشمول بالتکلیف داریم که مشموالن دارای بیش 
از 8 سال غیبت و وضعیت های دیگر نیز در میان 

شان وجود دارد.
سردار سلیمانی درباره اینکه با توقف طرح جریمه 
غایب  مشموالن  محدودیت های  سربازی  ریالی 
قانون  طبق   : گفت  خیر،  یا  می شود  تشدید  نیز 
یک سری محدودیت هایی برای مشموالن غایب 
وجود دارد که جا دارد این محدودیت ها تشدید 
شود ، اما فعاًل این طور نیست که بگوییم برنامه 
غایب  مشموالن  با  برخورد  تشدید  برای  مدونی 
وجود دارد و نمی توان آمایش سرزمینی را به طور 
مطلق اجرا کرد.جانشین فرمانده ناجا در پاسخ به 
پرسشی درباره  نحوه توضیح سربازان در یگانهای 
مختلف نیز گفت : توضیح سربازها بر اساس اعالم 

نیاز یگان ها انجام می شود.

در الیحه سال ۹8 خبری از خرید خدمت سربازی نیست

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر گفت: سال آینده حدود 12 تا 15 
درصد نرخ کرایه تاکسی در تهران افزایش می یابد.

محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران شورای شهر در حاشیه جلسه 
علنی شورا در جمع خبرنگاران در خصوص نرخ کرایه تاکسی گفت: 
شهرداری باید الیحه نرخ کرایه تاکسی را زودتر برای شورا ارسال 
کند، اما در قالب الحاقیه به بودجه الصاق کرده اند و در کمیسیون 
برنامه بودجه این موضوع در حال بررسی است. وی در خصو ص 
افزایش نرخ کرایه تاکسی گفت: 12 تا 15 درصد سال آینده افزایش 

نرخ خواهیم داشت.
به گفته رئیس کمیسیون عمران شورای شهر، همیشه پیشنهاد افزایش 
نرخ تاکسی زیر نرخ تورم بوده است و برای تعیین نرخ آیتم مسافت، 

استهالک خودرو و شرایط آب و هوایی درنظر گرفته می شود.
علیخانی در خصوص اعتراض فرمانداری به اخذ عوارض گفت: چیز 

مهم نبود فقط یه ایراد ویرایشی بود که آن را اصالح می کنیم.

 نرخ كرايه اتكيس ات ١٥درصد
 افزايش داشت

پیک  پارسال  مانند  هم  امسال  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
نوروزی نخواهیم داشت و تکالیفی که برای ایام نوروز به دانش 

آموزان داده خواهد شد، مهارت محور است.
سیدمحمد بطحایی در ارتباط تلفنی با تحریریه بخش خبری 21 
شبکه یک سیما با اشاره به تغییرات تدریجی محتویات کتب درسی 
افزود: این تغییرات در محتوای برخی از کتاب ها به تدریج در 
سال های آینده انجام می شود و رویکرد اصلی آن انطباق بیشتر 
محتویات برنامه های درسی با نیازهای فردی و اجتماعی دانش 

آموزان است.
وی همچنین درباره رتبه بندی معلمان هم گفت: الیحه رتبه بندی 
پس از این که در کمیسیون اجتماعی دولت به تصویب رسید یک 
مرتبه در صحن عمومی دولت هم مطرح شده است و اشکاالتی 

داشت که در حال برطرف شدن است.
او افزود: امیدوارم این الیحه تا پیش از پایان امسال به تصویب 

دولت برسد و به مجلس ارسال شود.
بطحایی با اشاره به اینکه اعتباراتی در این باره در الیحه بودجه پیش 
بینی شده است اضافه کرد: امیدواریم گام نخست رتبه بندی را در 

سال 98 آغاز کنیم.
وزیر آموزش و پرورش گفت: به محض اینکه الیحه رتبه بندی در 
صحن علنی مجلس شورای اسالمی تصویب شود آئین نامه اجرایی 

آن را آغاز می کنیم .

 بطحایی:
پيك نوروزی ندارمي

محسنی بندپی : متکدیانی که از بیماری های خاص و واگیردار رنج 
می برند، بعد از جمع آوری و شناسایی به تناسب ظرفیت به بیمارستان ها 
معرفی می شوند. به گزارش پیام زمان  به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
استانداری تهران، استاندار تهران در جلسه ستاد ساماندهی متکدیان 
حسن  پایتخت،شکراله  پلیس  رئیس  رحیمی  سردار  حضور  با  که 
بیگی معاون سیاسی و اجتماعی استانداری،گودرزی معاون امنیتی و 
انتظامی استانداری،پورشبانان مدیرکل حوزه استاندار و مروستی مدیرکل 
اجتماعی و فرهنگی استانداری و فرمانداران تهران و شمیرانات برگزار 
شد؛ با تاکید بر اینکه کودکان و نوجوانان سرمایه های کشور هستند 
و  اجتماعی  نیازهای  تامین  رفاه،  آموزش،  موظفند  مسئولین  گفت: 
پرورش کودکان و نوجوانان را جدی بگیرند و هرگونه غفلت، آنها را به 
سمتی سوق می دهد که عامل ناهنجاری می شود. محسنی بندپی با بیان 
اینکه به طور کلی دو گروه کودکان متکدی و بالغان متکدی وجود دارد 
اظهار داشت: شناسایی، جمع آوری، ساماندهی و نگهداری افراد بالغ به 
عهده شهرداری و کودکان متکدی به عهده بهزیستی می باشد که نیازمند 
همکاری تمامی دستگاه ها است و مهمترین دستگاه وزارت بهداشت و 
درمان است. استاندار تهران ضمن اشاره به اینکه بیشترین زمان شکل 
گیری فکر و ایده کودک در 9 سالگی است عنوان کرد؛ اگر ما نتوانیم 
در این سن زمینه تعلیم و پرورش کودکان را شکل دهیم، منجر به آینده 
نا خوشایند می شود و باید با کمک از متخصصین و تمامی دستگاه  ها 
مسیر تربیت، اجتماع پذیری، رشد و تکامل کودکان را در دست بگیریم.

معریف متکدیان اب بیماری های 
خاص و واگیردار به بیمارستان ها 

رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: 
شناسایی و گزارش موارد معلول آزاری، سالمند آزاری 
و همسرآزاری از جمله خشونت علیه زنان به دلیل رشد 
خدمات اورژانس اجتماعی و افزایش آگاهی مردم به 

طور متوسط 20 درصد افزایش یافته است.
رضا جعفری اظهار کرد: این آمار به آن معنای نیست 
که خشونت ها و آزارها افزایش یافته بلکه این موارد 
در جامعه وجود داشته است و به دالیل متعدد از جمله 
افزایش 78 درصدی گسترش مراکز اورژانس اجتماعی 
و افزایش این مراکز از 196 به 351 مرکز و افزایش حس 
مسئولیت پذیری مردم اکنون این خشونت ها بیشتر 
شناسایی می شود.وی درباره فیلم پخش شده از صدا و 
سیما درباره کتک خوردن یک زن و درخواست 27 بار 
طالق از سوی او به ایرنا  گفت: این برنامه پیام مناسبی 
به جامعه نمی دهد و هدف از پخش آن مشخص نیست 

که چرا زندگی زنی که 27 بار درخواست طالق آن هم ناشی از ضرب 
و شتم داشته است و به نتیجه ای هم نمی رسد، پخش می شود.وی 
اضافه کرد: زن در جامعه صاحب حق و حقوقی است و اگر زنی دچار 
خشونت شود سالمت روانی و اجتماعی را از دست می دهد و در 

نهایت خانواده و کل جامعه دچار آسیب خواهد شد.
رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: در سال های 
اخیر حمایت های بیشتری از زن و خانواده از سوی حاکمیت صورت 

می گیرد و نگاه به این مساله مترقی تر شده است.
جعفری افزود: زنان آسیب دیده یکی از گروه های هدف اورژانس 
اجتماعی بهزیستی است و مراکز اورژانس اجتماعی در هر شهری که 
افتتاح می شوند به سازمان های رسمی و مردم در این زمینه اطالع 

رسانی می شود تا خدمات آن برای مردم شناخته شده باشد.
وی تاکید کرد: اورژانس اجتماعی، گلوگاه آسیب های اجتماعی است؛ 
برای زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت نیز 22 خانه امن در 
کشور فعالیت دارد که 15 خانه غیردولتی است و با همکاری سمن ها 

فعالیت دارند و هفت مرکز نیز به صورت دولتی اداره می 
شوند.

وی ادامه داد: زنان در این خانه های امن می توانند به طور 
همزمان با فرزندان خود زندگی کنند که البته برای پسران 
محدودیت سنی تا 12 سالگی وجود دارد؛ آنان می توانند 

چهارماه و حداکثر هشت ماه در این خانه ها به سر ببرند.
اظهار  کشور  بهزیستی  سازمان  اجتماعی  اورژانس  رئیس 
داشت: در خانه های امن، خدمات آموزشی، درمانی، حقوقی 
و مالی به زنان ارائه می شود. هدف این است که از استمرار 
خشونت جلوگیری شود چون اگر منابع حمایتی نباشد ممکن 

است خشونت ها و ضرب و شتم ادامه یابد.
جعفری زنی که27 بار درخواست طالق داده گفت: ممکن 
است این زن نیز به دلیل نبود منابع حمایتی ناگزیر به تحمل 
شرایط باشد و احتماال این زن دچار درماندگی آموخته شده 
است. )طبق این نظریه افراد، یادگیرندگانی هستند که فکر 

می کنند هر کاری انجام دهند به موفقیت دست نمی یابند(
وی تاکید کرد: تمام حمایت ها و درمان ها نباید معطوف به قربانی 
شود بلکه برخی خشونت ها ناشی از اختالالت روانی یا مصرف مواد 
از سوی فرد خشونت ورز است که نمی توانند در خانه مدیریت بهینه 
داشته باشند.وی اضافه کرد: مطالعات بهزیستی نشان می دهد که در 
خانواده هایی که نسبت به همسر، خشونت اعمال می شود، کودکان نیز 

حتما در معرض خشونت قرار می گیرند.

خشونت علیه زنان 2۰ درصد افزایش یافته است

ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  سخنگوی 
شهرداری تهران با اشاره به اینکه کمپین برای سومین 
سال متوالی به فعالیت خود ادامه می دهد، گفت: 
مهم ترین هدف ما در سال جاری این است که اعالم 
کنیم در کنار هم بودن خانواده ها در حفظ آیین سنتی 
این شب، بسیار موثر است و خطرات را نیز کاهش 
می دهد.سید جالل ملکی در گفت وگویی با ایسنا در 
این باره اظهار کرد: یکی از دغدغه های شهروندان 
سنتی  جشن  برگزاری  سال،  پایانی  روزهای  در 
چهارشنبه سوری است که متأسفانه در سال های 
گذشته به دالیل مختلفی نظیر برخی بی توجهی ها 
و تبلیغات نادرست و … بیشتر از جشن، به میدان 

جنگ شباهت پیدا کرده است.
تغییر  که  است  مدتی  خوشبختانه  داد:  ادامه  وی 
رویکرد در مورد چهارشنبه سوری ایجاد شده و در 
پی آن اطالع رسانی در این زمینه افزایش یافت و 

باعث شد که این مراسم به سمت برگزاری ایمن 
مسئوالن،  رویکرد  تغییر  نتیجه  در  کند.  حرکت 
اطالع رسانی رسانه، آموزش های کارشناسی سازمان 
آتش نشانی، فرهنگ پذیری مردم و پویش های مردمی 
باعث شد که با وجود اینکه آمار کاهش حوادث 
به  نسبت  اما  نیست،  ایده آل  سوری  چهارشنبه 
سال های گذشته کمتر شود. »نه به چهارشنبه سوری 
خطرناک« سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات 
با اشاره به کمپین »نه به  ایمنی شهرداری تهران 
سازمان  توسط  که  خطرناک«  سوری  چهارشنبه 
آتش نشانی شهرداری تهران راه اندازی شده است، 
گفت: این کمپین برای سومین سال متوالی به فعالیت 
خود ادامه خواهد داد، با این تفاوت که امسال شاهد 

اجرای این کمپین در سطح کشور خواهیم بود.
وی افزود: حدود 10 روز قبل با هماهنگی مسئوالن 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران 
از مدیران روابط عمومی 17 کالن شهر دعوت شد تا 
با همکاری یکدیگر طرحی را برای امسال در نظر 
گرفته شود. همچنین قرار شد مسئوالن هر شهر در 
زمینه کمپین »نه به چهارشنبه سوری خطرناک« با 
مسئوالن آتش نشانی شهرهای اطراف و هنرمندان، 
ورزشکاران و… دعوت کنند تا به صورت هماهنگ 

این کمپین را با یکدیگر به اجرا درآورند.
از  گذشته  سال های  در  اینکه  به  اشاره  با  ملکی 
سوری  چهارشنبه  حذف  پیام آور  که  کمپین هایی 
بودند، استقبال نشد، ادامه داد: آئین چهارشنبه سوری 

از گذشته در رسوم ایرانی به اجرا در می آمده است. 
بنابراین مردم دوست ندارند که چهارشنبه سوری 
سوری  چهارشنبه  که  بپذیریم  باید  شود،  حذف 
بخشی از فرهنگ ما است. یکی از دالیل استقبال 
از کمپین »نه به چهارشنبه سوری خطرناک«، نیز 
این است که مخالفتی با برگزاری چهارشنبه سوری 
ندارد، بلکه با برگزاری چهارشنبه سوری خطرناک 
مخالف است. در سال های گذشته تعداد زیادی از 
هنرمندان، ورزشکاران، مسئوالن و… از این کمپین 
و  آتش نشانی  سازمان  سخنگوی  کردند.  حمایت 
خدمات ایمنی تهران با اشاره به اینکه این سومین 
سالی است که این کمپین اجرا می شود، گفت: هدف 
ما این است که شهروندان در آستانه سال نو شاد 
باشند و صدمات این شب کاهش پیدا کند. ما باید یاد 
بگیریم که چگونه شادی لحظه ای ما باعث ناراحتی 

دیگران نشود. 

کمپین»نه به چهارشنبه سوری خطرناک« آغاز شد
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دولت مکلف به نصب کنتور 
هوشمند برای مشترکین برق شد 

نمایندگان دولت را به نصب کنتورهای هوشمند 
برای مشترکین به منظور اصالح الگوی مصرف 

برق کردند.
بر اساس این گزارش، نمایندگان مجلس شورای 
)شامگاه  سوم  نوبت  علنی  نشست  در  اسالمی 
شنبه( پارلمان در جریان بررسی جزئیات بخش 
درآمدی الیحه بودجه سال 98 کل کشور، با بند 

الحاقی 2 ماده 15 این الیحه موافقت کردند.
بر اساس بند الحاقی 2 ماده 15 این الیحه آمده 
برق،  مصرف  الگوی  اصالح  منظور  به  است؛ 
کنتورهای  به نصب  نسبت  دولت مکلف است 
هوشمند برای مشترکین برق با اولویت مشترکین 
به صورت  را  مربوط  اقدام و هزینه  پر مصرف 

اقساطی از مشترکین دریافت کند.

داخلی سازی تجهیزات پاالیشگاهی 
فاز ۱4 پارس جنوبی رکورد زد

معاون انرژی سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
ایران )ایدرو( گفت: در پی اعتماد وزارت نفت، 
اصلی  پکیج های  تجهیزات  داخل  ساخت  توان 
رکورد  و  یافت  چشمگیر  افزایش  پاالیشگاهی 
پمپ های  تولید  در  خودکفایی  برای  جدیدی 
سنگین و  پمپ های گریز از مرکز عمودی و افقی 

به دست آمد.
سازمان  تارنمای  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
گسترش و نوسازی صنایع ایران، »حمید بازارگان« 
پکیج های  سایر  زمینه  در  داخلی سازی  افزود: 
اصلی تجهیزات پاالیشگاهی نیز به پیشرفت 40 

تا 80 درصد رسیده است.
بازارگان با اشاره به تجربه ایدرو در پیمانکاری و 
ساخت 6 فاز مختلف پارس جنوبی، سیاست های 
واسپاری  بر  مبنی  کشور  انرژی  و  نفت  بخش 
پروژه های بزرگ نفتی به پیمانکاران داخلی بویژه 
توانمند  سازی  اصلی  عامل  را  اخیر  در سال های 
همچنین  و  داخلی  مجموعه های   و  مهندسان 

اشتغال زایی گسترده برشمرد.
وی از پیشرفت 84 درصدی فاز 14 پارس جنوبی 
خبر داد و افزود: اکنون ایدرو و سایر شرکت های 
تحریم های  وجود  با  کنسرسیوم  عضو  ایرانی 
بین المللی، آنقدر توانمند شده اند که پروژه های 
انرژی را در غیاب شرکت های خارجی با اتکا به 
توان داخل و نرخ پیشرفت بسیار مناسب اجرا 

کنند.
بر پایه این گزارش، فاز 14 پارس جنوبی به ارزش 
پنج میلیارد و 250 میلیون دالر از سوی وزارت 
نفت و شرکت نفت و گاز پارس به کنسرسیومی 
متشکل از هشت شرکت ایرانی با راهبری ایدرو 

واگذار شده است.

خبر

نیروگاه سبالن وارد مدار می شود

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( گفت:پروژه کنارگذرجنوبی تهران 
که از منطقه آبیک ) قزوین( آغاز شده و در منطقه گرمسار تالقی دارد، سال 

آینده به بهره برداری می رسد.
به گزارش زمان به نقل از مهر، سعید محمد- فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم 
االنبیاء)ص( با اشاره به اینکه قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء در همه حوزه 
ها از جمله صنعت نفت توانسته با اتکا به توان داخلی به دستاوردهای قابل 
توجهی در حوزه مهندسی برسد، گفت: 240 پروژه در دست داریم که طبق 
برنامه ریزی 70 پروژه را تا پایان سال آینده تکمیل و بهره برداری می کنیم. البته 
تکمیل این پروژه ها نیاز به منابع مالی دارد. از آنجایی که دولت با محدودیت 
های مالی مواجه است برخی از پروژه ، به ناچار از برنامه عقب هستند. اما همه 
تالش ما این است که چراغ هیچ پروژه ای خاموش نشود و با وجود فشاری 
که به قرارگاه وارد می شود حتی از محل فروش دارایی تالش کردیم این کمبود 
را جبران کنیم. وی با بیان اینکه در تالش هستیم تا با بکارگیری ابزارهای مالی 
مختلف، سرمایه مردمی و نقدینگی موجود را به سمت تولید و عمران هدایت 
کنیم، افزود: بخشی از پروژه هایی را که تامین مالی می کنیم در راستای کمک 
به دولت است؛ به طور مثال در مورد پروژه کنارگذرجنوبی تهران که از منطقه 
آبیک ) قزوین( آغاز می شود و در منطقه گرمسار تالقی دارد و در نتیجه بهره 
برداری از آن ترافیک جنوبی تهران و همچنین آلودگی هوا کاهش می یابد. 
70 درصد سرمایه این پروژه را قرارگاه سازندگی خاتم االنبیءا و 30 درصد 
باقی مانده را وزارت راه و شهرسازی تامین می کند که سال آینده بهره برداری 
می شود. فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( اظهار داشت: راه آهن 
چابهار به زاهدان نیز به طول 730 کیلومتر در دست ساخت است؛ در صورت 
تامین مالی، این پروژه تا سال 1400 قابل بهره برداری است. پیشنهاداتی برای 
اتصال راه آهن زاهدان به شمال شرق کشور نیز در دست مذاکره و رایزنی 
است که به زودی نتیجه آن مشخص می شود. وی گفت: نیروگاه سیکل ترکیبی 
سبالن نیز با سرمایه گذاری قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء احداث شده و از 
شهریور ماه سال آینده فاز به فاز وارد مدار می شود  و تا پایان سال آینده به 
بهره برداری کامل می رسد.نیروگاه سیکل ترکیبی کمک زیادی به صرفه جویی 
مصرف سوخت می کند و در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی 
است. البته بهره برداری از آن به پیک مصرف سال 98 نمی رسد اما با بهره 
برداری از آن، ساالنه حدود 300 میلیون دالر صرفه جویی در مصرف سوخت 
ایجاد می شود.  به گفته وی، پیشرفت پروژه های سدسازی که توسط قرارگاه 
در دست احداث است، به دلیل کند بودن روند تامین مالی، به کندی پیش 
می رود و پیش بینی می شود افتتاح در پروژه های سدسازی حداقل در نیمه 

نخست سال آینده نداشته باشیم. 

کوتاه از انرژی

معاون برنامه ریزی وزیر نفت با اشاره به اینکه 
میانگین کنونی مصرف بنزین در کشور روزانه 
88 میلیون لیتر و تولید اندکی بیش از 100 
میلیون در روز است، گفت: در شرایط کنونی 

ظرفیت صادرات بنزین را داریم.
وزارت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
نشست  در  فالحتیان  هوشنگ  نفت، 
تخصصی»چشم انداز صنعت نفت و گاز ایران؛ 
سناریوهای پیش رو« که در ششمین کنگره و 
نمایشگاه صنعت حفاری و سومین کنگره و 
نمایشگاه اکتشاف و تولید برگزار شد، اظهار 
کرد: حرکت از فروش منابع خام به فروش 
از  باال، حرکت  افزوده  ارزش  با  محصوالت 
برای  مبتنی  اقتصاد  به  نفت  به  متکی  دولت 
نفت، بخشی از ضرورت تغییر رویکردها در 

سطح کالن در صنعت نفت است.
به  کشور  کالن  سیاست  در  اگر  افزود:  وی 
صنعت نفت به عنوان گاو شیرده نگریسته شود 
خروجی متفاوتی نسبت به گذشته نخواهیم 

داشت.
معاون برنامه ریزی وزیر نفت تصریح کرد: اگر 
سوخت  مصرف  برای  پیش رو  سال های  در 
و  سوخت  قیمت  و  نشود  اندیشه  تدبیری 
سال  دو  در  نیابد،  افزایش  خودروها  کیفت 
نیاز  مورد  بنزین  تامین  برای  دیگر  بار  آینده 

کشور با مشکل روبه رو خواهیم شد.
به گفته وی، توسعه میدان های غرب کارون، 
توسعه میدان های خشکی همانند آذر، تولید 
جنوبی،  پارس  گازی  میعانات  حداکثری 
تجهیز باالدست پارس جنوبی و... بخشی از 

باالدست  بخش  در  نفت  وزارت  برنامه های 
صنعت است.

به  اشاره  با  نفت  وزیر  برنامه ریزی  معاون 
اینکه تجاری سازی و ساخت اقالم پرمصرف 
صنعت نفت یکی از مسائل است که بیش از 
گذشته بر آن تاکید شده است، گفت: در این 
زمینه 51 قرارداد به ارزش 597 میلیون یورو و 
433 میلیارد تومان با بخش خصوصی مبادله 

شده است.
سومین کنگره و نمایشگاه اکتشاف و تولید و 
نمایشگاه صنعت حفاری  ششمین کنگره و 
با حضور 1200 نفر از ذی نفعان کلیدی در 
همت  به  خصوصی  و  دولتی  بخش های 
نشریه های  و  نفت  صنعت  دانش آموختگان 
تخصصی صنعت نفت صبح شنبه آغاز به کار 

کرد.
نشست   30 بر  مشتمل  امسال  رویداد 
تخصصی، پنج کارگاه آموزشی و بیش از 100 
ارائه و سخنرانی پیرامون تشریح و تبیین ابعاد 
و الزام های پروژه های حفظ و نگهداشت تولید 
از منظر فنی، تامین مالی، حقوقی، قراردادی، 
بررسی  بیمه و مدیریت ریسک و همچنین 
راهبردهای کسب وکار در شرکت های اکتشاف 
شرکت های  عمومی،  پیمانکاران  تولید،  و 
شرایط  در  فنی  و خدمات  حفاری  عملیات 

تحریم بود.
ششمین کنگره و نمایشگاه صنعت حفاری و 
سومین کنگره و نمایشگاه اکتشاف و تولید، 
دیروز یکشنبه، پنجم اسفندماه به کار خود پایان 

داد.

معاون برنامه ریزی وزیر نفت:

ایران ظرفیت صادرات بنزین را دارد

نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات الیحه بودجه 
سال 98 کل کشور، با پیشنهاد اختصاص ماهانه 30 لیتر در 

ماه به ازای هر نفر مخالفت کردند. 
مجلس  نمایندگان  فارس،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
شورای اسالمی در نشست علنی روز شنبه )4 اسفندماه 
97( پارلمان،  در جریان بررسی جزئیات الیحه بودجه سال 
98 کل کشور، با پیشنهاد اختصاص ماهانه 30 لیتر در ماه 
به ازای هر نفر با 53 رای موافق، 147 مخالف و 3 رای 
ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در صحن خانه ملت 

مخالفت کردند. 
جزئیات این پیشنهاد که از سوی احمد امیرآبادی فراهانی- 

نماینده مردم قم مطرح شد، به شرح ذیل است:
1. دولت موظف است به هر ایرانی دارای کد ملی بجز 
قیمت  به  بنزین  لیتر  معادل  30  ساکنین خارج کشور 
سال 1397 برای استفاده از بنزین به طور ماهانه به کارت 

سوخت سرپرست خانوار اختصاص داده  شود.
2. قیمت بنزین خارج از این سهمیه برمبنای 90 درصد 
نیما(  تسعیر سامانه  نرخ  )با  فارس  فوب خلیج  قیمت 

محاسبه خواهد شد.
3. در صورت عدم مصرف سهمیه سوخت، افراد می توانند 
 ATM اعتبار خود را از طریق سامانه و دستگاه های شتاب
به افراد دیگر واگذار نمایند و در غیر این صورت در انتهای 
هر ماه اعتبار باقیمانده در کارت به شرکت ملی پاالیش 
و پخش واگذار و معادل ریالی آن )مطابق نرخ متوسطه 
ماهانه بنزین آزاد - قیمت پایه بنزین( در کارت های بانکی 

واریز و قابل برداشت خواهد بود.
خودروهای  از  حمایت  برای  است  موظف  دولت   .4
)اعم سنتی و  تاکسی ها  مانند،  بنزینی  خدمات عمومی 
اینترنتی(، وانت ها و آمبوالنس در سه ماه اول سال سهمیه 
مکفی متناسب با پیمایش آنها اختصاص دهد. در فاصله 
زمانی این سه ماه، خودروهای خدمات عمومی باید با 
استفاده از تسهیالت بند »6« این تبصره نسبت به دوگانه 
سوز کردن خودروی خود اقدام نمایند. بعد از این تاریخ 

سهمیه خودروهای عمومی حذف خواهد شد.
5. مابهالتفاوت درآمد حاصل از فروش بنزین تولید شده 

در داخل و بنزین صادراتی به ردیف ..... واریز شده و صرفًا 
کردن  دوگانه سوز  به حمل ونقل عمومی،  جهت کمک 
خودروها و اشتغال اختصاص می یابد. عملکرد این بند 
هر سه ماه به مجلس شورای اسالمی و مردم ارائه می شود.

6. منابع حاصل صرفاً بابت امور زیر اختصاص می یابد:
20 % از منابع حاصل از این بخش به پرداخت تسهیالت 
از  اولویت وانت بارها و تاکسی ها )اعم  با   % با سود 4 
که طی سال  مالکان خودروهایی  به  و سنتی(  اینترنتی 
1398، خودروی خود را دوگانه سوز نمایند، اختصاص 
کردن  دوگانه سوز  بابت  پرداختی  تسهیالت  می یابد. 

خودروهای صرفاً با هر بار سوختگیری در جایگاه های 
سی ان جی مستهلک شده و در صورت عدم استفاده از 
سی ان جی، سود تسهیالت ارائه شده با حداکثر سود شبکه 
بانکی محاسبه خواهد شد. 20 % از منابع حاصل از این 
بخش به پرداخت تسهیالت با سود 4 % برای خریداران 
با ظرفیت باک  پایه گازسوز و دوگانه سوز  خودروهای 
بنزین محدود )کمتر از 15 لیتر( از خودروسازهای داخلی 
اختصاص می یابد. 60 % از منابع حاصل از این بخش به 
پرداخت تسهیالت با سود 4 % به شهرداری ها بابت؛ خرید 
اتوبوس های حمل ونقل عمومی کم مصرف )با اولویت 
برقی و گازسوز( و توسعه ناوگان مترو و اشتغال اختصاص 
می یابد. آیین نامه این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه 
تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد. سازمان برنامه و 
بودجه موظف است گزارش عملکرد این تبصره را هر سه 

ماه به مجلس شورای اسالمی ارائه دهد.

مجلس با »سهمیه بندی بنزین« مخالفت کرد 

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
به  دادخواست  شرح  به  شماره27475  شناسنامه  دارای  بندگان  فاطمه   
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  از  کالسه1/1221/97 
تاریخ  در   28 شناسنامه  به  بارفروش  زاده  خلیل  علی  شادروان  که  داده  توضیح 
87/8/13اقامتگاه دائمی خود به درود زندگی گفته ورثه  آن مرحوم منحصر است به
1-امین خلیل زاده با شماره شناسنامه 911 فرزند علی و فاطمه متولد 1364 پسر 

متوفی 
2-آذین خلیل زاده به شماره شناسنامه 6-205022689فرزند علی و فاطمه متولد 

1369 دختر متوفی 
3-فاطمه بندگان با شماره شناسنامه 27475فرزند غالمرضا و ماه منتظر متولد 1328 

همسر متوفی 
4-مولود منیری با شماره شناسنامه 535 فرزند محسن و زبیده متولد 1310 مادر 

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

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

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم جمیله مرادیان به شماره شناسنامه 10722 و شماره ملی 3730493523 به 
حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از   971519/8 کالسه  به  دادخواست  شرح 
شماره  به  بدرودگریانی  ناهید  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت 
شناسنامه 16222 و شماره ملی 3730160362 در تاریخ 26/10/1397 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد 

مشروحه زیر:
1. علی اکبر مرادیان ش ش 382 ت ت 3/11/1314 و شماره ملی 3839458226 

شوهر متوفی
2. بدریه مرادیان ش ش 800 ت ت 3/7/1348 و شماره ملی 383942428 دختر 

متوفی
 3839462436 ملی  شماره  و   1/4/1351 801 ت ت  مرادیان ش ش  صبریه   .3

دختر متوفی
4. فضیله مرادیان ش ش 802 ت ت 20/8/1352 و شماره ملی 3839462444 

دختر متوفی
5. جمیله مرادیان ش ش 10722 ت ت 15/4/1354 و شماره ملی 3730493523 

دختر متوفی
 3730493531 ملی  شماره  و   8/6/1355 10723 ت ت  مرادیان ش ش  ثریا   .6

دختر متوفی
7. فرحناز مرادیان ش ش 1363 ت ت 1/10/1358 و شماره ملی 3732068056 

دختر متوفی
 3732561666 ملی  شماره  و   20/9/1359 498 ت ت  مرادیان ش ش  فرناز   .8

دختر متوفی
9. هستیا مرادیان ش ش 5298 ت ت 30/6/1365 و شماره ملی 3733006321 

دختر متوفی
10. محمد مرادیان ش ش 351 ت ت 7/11/1361 و شماره ملی  3732570101 

پسر متوفی
11. سیروان مرادیان ش ش - ت ت 25/4/1369 و شماره ملی 3720137244 

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

آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 8953 -  رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

آگهی ماده3قانون 
و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 

فاقدسندرسمی
 برابررای شماره 139711441710000001هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحدثبتی حوزه 
گتوندششدانگ  متقاضی شهرداری  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  گتوند  ملک  ثبت 
عرصه یکباب زمین محل کارخانه آسفالت خریداری شده مع الواسطه به مساحت 
5گتوند  دربخش  ازپالک 54/692)مستثنیات54/555(واقع  قسمتی  47130مترمربع 
آدرس محل وقوع ملک گتوند جاده کیارس محرز گردیده است لذا به منظوراطالع 
عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاصی 
نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ اولین 
انتشارآگهی به مدت 2ماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذرسید ظرف 
مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم 
نمایندبدیهی است درصورت انقضای مهلت اعتراض وعدم وصول اعتراض طبق 
انتشارنوبت  تاریخ  الف:16/204  م  شماره  مالکیت صادرخواهدشد.  سند  مقررات 

اول:1397/12/6-تاریخ انتشارنوبت دوم:1397/12/21
امیرمسعودفاطمیان-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک گتوند

آگهی احضار متهم
ابالغ وقت دادرسی متهم آقای رامین کیانی که به اتهام مشارکت در ضرب و جرح 
عمدی و تخریب که فعال مجهول المکان و متواری می باشد وفق ماده 115 قانون 
تاریخ  از  یکماه  مهلت  ظرف  تا  آگهی  روزنامه  در  مراتب  کیفری  دادرسی  آیین 
نشر این آگهی جهت رسیدگی در شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 

شهرستان خرم آباد حاضر در غیر اینصورت وفق قانون اقدام خواهد شد. 
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – سارا میر حسینی . 

رونوشت آگهی حصر وراثت
  خانم معصومه جعفری دارنده شناسنامه  شماره  1647 متولد 54/6/15  به شرح 
دادخواست به کالسه97099867351000822  از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خاور حیدری به  شماره شناسنامه 
569 متولد 29 در تاریخ 97/10/15 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 

آن مرحوم منحصر است به :
1-رضا جعفری دارنده بشناسنامه شماره 92متولد 58 فرزند متوفی 

2-بهمن یار دارنده بشناسنامه شماره 119متولد 52 فرزند متوفی 
3- محمد دارنده بشناسنامه شماره 454متولد 63 فرزند متوفی

4- معصومه دارنده بشناسنامه شماره 1647متولد 54 فرزند متوفی
5-اشرف دارنده بشناسنامه شماره 4850068251متولد  39فرزند متوفی

6-محمد رضا دارنده بشناسنامه شماره 528متولد 60 فرزند متوفی
اینک شورا با انجام تشریف مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان پلدختر –مهرشاد حیدروند.

آگهی مفقودی
کارت دانشجوئی اینجانب سعید ممشلی به شماره دانشجوئی 91125663 و شماره 
و  علم  دانشگاه  افزار  نرم  کامپیوتر  مهندسی  رشته  دانشجوی   4880209783 ملی 

بهشهرفناوری مازندران واحد بهشهر مفقود و فاقد اعتبار می باشد.

آگهی دعوت مجمع 
ایالم  استان  کشاورزی  بخش  توسعه  از  حمایت  صندوق  شرکت  عادی  عمومی 

)سهامی خاص(به شماره ثبت 3666 و شناسه ملی 10300060880
به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی 
استان ایالم )سهامی خاص( می رساند که جلسه مجمع عمومي عادي شرکت مذکور 
در ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 97/12/19 در محل سالن جلسات سازمان 

جهاد کشاورزی استان واقع در خیابان آیت اله حیدری برگزار می گردد.
بدینوسیله از نمایندگان قانوني صاحبان سهام دعوت به عمل می آید با در دست 
داشتن معرفی نامه از تشکل/اتحادیه/تعاونی خود در روز و ساعت مقرر در محل 

مذکور حضور به هم رسانند.
دستورات جلسه مجمع عمومی عادی :

خصوص  در  شرکت  حسابرس  و  قانونی  بازرسین  هیئت مدیره،  گزارش  1(ارائه 
عملکرد  شرکت برای سال مالی منتهی به 97/9/30

2(بررسی و تصویب صورتهای مالی )ترازنامه و حساب سود و زیان ( شرکت برای 
سال مالی منتهی به 97/9/30

3(بررسی و تصمیم گیری در خصوص نحوه تقسیم سود سالیانه شرکت
هیئت مدیره،  اعضای  پاداش  پرداخت  خصوص  در  تصمیم گیری  و  4(بررسی 

مدیرعامل و کارکنان شرکت
5(بررسی و تصمیم گیری در خصوص حق الزحمه بازرس

6(انتخاب بازرسین قانونی شرکت 
7(انتخاب حسابرس 

8(تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت
9(تعیین حق حضور جلسه اعضاء هیئت مدیره

10(بررسی و تصمیم گیری در خصوص تعیین تکلیف ملک برای صندوق
ضمنًا گزارش صورتهای مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره و بازرسین جهت ارائه 

به سهامداران محترم در دفتر صندوق آماده می باشد.
هیئت مدیره

آگهی مفقودی
سبز(فاکتورفروش)سندکمپانی(خودرووانت  مالکیت)برگ  شناسنامه 
ایران34-232ص85وشماره  پالک  شماره  به  سفیدروغنی  رنگ  به  آریسان 
صبیح  NAAB66PE8FV521144بنام  شاسی  موتور118j0010784وشماره 

دفتری مفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط است.
شهرستان دزفول

مفقودی
سفید  وانت  خودرو  کمپانی(وکارت  خودرو)برگ  فروش  فاکتور  و  سند 
شاسی  شماره  به  س71   347 پالک46-  شماره  به  مدل1390   شیری 
NAAA 46 AA 6 BG 169046 و به شماره موتور 11489088101 به نام آقای 
صادق شرقی گورابی نام پدر محمد حسن کد ملی 5188907658 مفقودگردیده که 

از درجه اعتبارساقط میباشد.
گیالن

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم   گلی شریفی  دارای شناسنامه شماره   2800903201    بشرح دادخواست 
به کالسه   971967/ش3 این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و 
چنین توضیح داده که شادروان میر عبدالرحمن  موسوی بشناسنامه  843    در 
به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر  را  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ   92/1/12 
است به/1-  میراسماعیل  موسوی فرزند   میراژدر –ش ش  2800910771 خوی 
–  برادر زاده متوفی/2-  پاپل  موسوی فرزند  میراژدر –ش  ش  2800908254 
-خوی -  برادر زاده متوفی/3-  میرطالب  موسوی فرزند    میرمحمد -ش  ش  
2800914203 –خوی -  برادر زاده متوفی/4-  میرمحسن  موسوی فرزند    میر 
موسوی  میرداود   متوفی/5-   زاده   برادر  محمد ش ش2803064499 -خوی- 
برادر زاده متوفی/6-  نساء  فرزند   میرمحمد ش ش 2803083485    خوی- 
زاده  برادر   - خوی         2800910471 میرحسن  ش ش    فرزند   موسوی 
متوفی/7-    نجیبه  موسوی فرزند  میرحسن  ش ش  2800906261 خوی - برادر 
زاده متوفی/8-   صلبی  موسوی فرزند   میرمحمدحسین   ش ش2800905050 
خوی- برادر زاده متوفی/9-   سیدطاهر  موسوی فرزند  میرعبداله  ش ش 2504      
خوی – برادر زاده متوفی/10-   اختر موسوی - فرزند  میرعبداله ش ش 1464 
-خوی- برادر زاده متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را 
در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد 
و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

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

آگهی فقدان
آقای ریاض سعادتمند منشادی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم 
یک  بمساحت  مزروعی  زمین  قطعه  یک  مالکیت ششدانگ  سند  که  است  نموده 
هزارمتر مربع به پالک 478 فرعی از 20 اصلی مفروز از پالک 30 فرعی از اصلی 
نامبرده واقع در اراضی کوهک  جزء حوزه ثبتی شهرستان فردیس به شماره چاپی 
510297 مورد به شماره ثبت 17143 وصفحه 421 دفتر109 کالک وبعلت اسباب 
کشی مفقود گردیده است و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است . 
لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام 
معامله نسبت به ملک مذکور می باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم نماید.بدیهی است 
چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا درصورت اعتراض اصل سند 
ارائه نگردد سند مالکیت المثنی برابر مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد./1309

 محمد سلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فردیس 

آگهی مفقودی 
برگ سبز و سند فروش خودرو سواری سیستم سیتروئن تیپ X 2000 زانتیا مدل 1383 
  1512283113690S رنگ نقره ای متالیک به شماره موتور 02007977 به شماره شاسی
به شماره پالک 22 ایران 792 ب 66 بنام سید امین ابراهیمی قطار فرزند سید جاسم به 

شماره ملی 1930532271 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است .
 لرستان – خرم آباد .

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم   نسرین گلوانی دارای شناسنامه شماره  2790405166 دادخواست به کالسه  
چنین  و  نموده   وراثت  گواهی حصر  خواست  در  دادگاه  این  972274/ش3    
  1393/8/25 تاریخ  در  بشناسنامه1278   گلوانی   یداله  شادروان  که  داده  توضیح 
اقامتگاه  دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-   فاطمه 
گلوانی فرزند  یداله –ش ش  2801268852   خوی - دختر متوفی/2-  رقیه  
ربابه   متوفی/3-   2801268011 -خوی-دختر   –ش  ش  یداله  فرزند   گلوانی 
لیال  متوفی/4-    دختر  –خوی-   2801268003 یداله -ش  ش   فرزند  گلوانی 
گلوانی فرزند  یداله ش ش    2790405158     -خوی-دختر  متوفی/5-  نسرین  
گلوانی فرزند یداله ش ش  2790405166 خوی-دختر متوفی/6-  سهیال  گلوانی 
فرزند  یداله ش ش   2803209152 خوی –دخترمتوفی/7-   علی   گلوانی   فرزند   
یداله ش ش2803593475 خوی -پسر متوفی/8-   طاهره خانعلیلو    فرزند یداله 
مقدماتی  تشریفات  انجام  با  متوفی/اینک  ش ش  2801361513  خوی-زوجه  
در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

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

برگ اجرائیه 
محکوم له  جعفرصادق دادگر  فرزند سلطانعلی  شغل وکیل به نشانی خوی  خ امام –
کوچه مدرس محکوم علیه  مینا پاخر  فرزند یوسفعلی  شغل خانه دار  ادرس: مجهول 
المکان      بموجب دادنامه شماره    1805/96  مورخه 97/8/14 شورا ی حل اختالف  
شعبه   7  که وفق دادنامه شماره—شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان--- قطعیت 
حاصل کرده است  محکوم علیه محکوم است به به پرداخت مبلغ 25/715/617 ریال 
و هزینه ابطال تمبر و خسارات تاخیرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست در حق محکوم 

.ضمنا پرداخت نیم عشر دولتی  نیز بر عهده محکوم علیه می باشد
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- 
مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت 
جامع دارائی  خود را به قسمت 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 61 روز تا 6 ماه  محکوم خواهید 
شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی می باشد 
به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/1/21 
و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای  محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 که 

ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
قاضی شورا ی حل اختالف  شعبه  هفتم – رحمانی 
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امنیت غذایی، موضوع مغفول این روزهای
 مقامات دولتی

*کاوه زرگران-  دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی 

هم اکنون در بازار مواد غذایی، همچنان شــاهد چســبندگی قیمت 
کاالهای اساســی هســتیم که ضرورت تجدیدنظر در سیاست های 

گذشته را بیش از پیش نمایان می کند.
با اشاره به وضعیت کنونی بازار مواد غذایی نوشت: امنیت غذایی یک 
سیاســت امنیت ملی است که کم و کیف آن، مقدار عرضه و کیفیت 
کاالی عمومی امینت ملی را در هر کشوری تعیین می کند؛ بنابراین 
می توان گفت که عرضه یک سطح بهینه امنیت ملی، مستلزم تدارک 
سطح بهینه امنیت غذایی است. در کشور ما به رغم تنوع و تولید باال در 
بخش کشاورزی، موضوع امنیت غذایی به دالیلی چون عدم مطلوبیت 
توزیع درآمد میان اقشــار مختلف جامعه، برخورداری گروه کثیری از 
جامعه از درآمد ناچیز، افزایش بار تکفل به واسطه رشد جمعیت باالی 
کشــور در دهه ۶۰، تنوع پایین رژیم غذایی در کشور و فشار مصرف 
روی چند نوع محصول کشاورزی، از اهمیت باالیی برخوردار است. در 
این میان، شاخص جهانی امنیت غذایی، یکی از شاخص های معتبر و 
مهم در ارزیابی امنیت غذایی کشورها است که هر ساله، توسط واحد 
اکونومیست ســازمان ملل متحد محاسبه می شود، شاخصی که در 
بررسی امنیت غذایی کشورها، به مسائلی فراتر از گرسنگی نگاه می کند 
و عوامل اصلی موثر بر امنیت غذایی را، از سه جنبه استطاعت پذیری، 
در دســترس بودن و کیفیت مواد غذایی مورد بررسی قرار می دهد.

آخرین آمارهای بانک مرکزی ایران نشــان دهنده آن است که هزینه 
ناخالص خانوار شــهری ایرانی از ۷۳ میلیون ریال ســال ۸۶ به ۴2۱ 
میلیون ریال در سال ۹۶ رسیده که خود نشان دهنده افزایش بیش از 
۵.۵ برابری هزینه ناخالص خانوار شهری طی ۱۰ سال گذشته است؛ 
ضمن اینکه افزایش هزینه خانوارها، کاهش سهم خوراکی ها و کوچک 
شدن سفره یک خانواده را در پی داشته است. طبق آخرین آمار بانک 
مرکزی ایران، خوراکی ها و آشامیدنی ها سهم  2۳.۵ درصدی از هزینه 
ناخالص خانوارهای ایرانی در سال ۹۶ داشته اند که نسبت به متوسط 
این سهم در بسیاری از کشورهای منطقه و جهان باالتر است؛ به نحوی 
که متوســط این سهم در کشورهای آمریکای شمالی ۱۳ درصد و در 
شــمال آفریقا ۱۷ درصد است، سهمی که یکی از شاخص های مهم 
در اندازه گیری اســتطاعت پذیری محصوالت غذایی کشورها هم به 
شــمار می رود. در سال جاری با بازگشت تحریم ها به اقتصاد کشور، 
سیاست های تورم زای ارزی گذشته، تفاوت معنادار قیمت محصوالت 
غذایی در داخل و خارج از مرزهای کشــور را رقم زده است و با ایجاد 
انگیزه قاچاق مواد غذایی به بیرون از مرزهای کشــور، زمینه را برای 
افزایش هرچه بیشــتر قیمت مواد غذایی فراهم آورده است. آمارهای 
بانک مرکزی گویای افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت اکثر گروههای 
اصلی غذایی در ماههای گذشــته بوده اســت؛ به گونه ای که جهش 
ســهم هزینه خوراک خانوار شهری از هزینه ناخالصی خانوار در سال 
جاری، دور از انتظار نیست؛ از این رو بسندگی و کفایت عرضه که در 
ادوار گذشته در بحث امنیت غذایی کشور موضوعیت چندانی نداشته 
است، امروز به یکی از موضوعات مهم این حوزه مبدل شده که با وجود 
تالش های مقامات دولتی در جهت افزایش واردات و عرضه محصوالت 
غذایی چون گوشت قرمز به بازار، همچنان شاهد چسبندگی قیمت این 
محصوالت با سمت باال هستیم که لزوم تجدیدنظر در سیاست های 
گذشته را به منظور صیانت از امنیت غذایی کشور در  دوره تحریم ها 

بیش از پیش نمایان می کند.

واردات دام سنگین برای تنظیم بازار عید
 مدیر کل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی 
وزارت جهاد کشــاورزی از واردات دام سنگین برای تنظیم بازار عید 

خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازوزارت جهاد کشاورزی، مسعود بصیری اظهار 
داشت: دام سنگین قرار است با ارز ۴2۰۰ تومانی وارد کشور شود و ما 
مجوزهای آن را به بخش خصوصی داده ایم.بصیری درباره برنامه تنظیم 
بازار گوشت قرمز در ایام عید اذعان داشت: ما برای توزیع گوشت قرمز 
بازار شب عید تدابیری اندشیده ایم و منتظریم دولت جامعه هدف را 
برای دریافت گوشت قرمز با قیمت تنظیم بازار برای ما از طریق وزارت 
رفاه یا دهک های مورد نظر مشخص کند.وی ادامه داد: در این راستا 
در وزارت جهاد کشاورزی سامانه ای برای توزیع گوشت قرمز طراحی 
شده و جامعه هدف در آن سامانه تعریف می شود. بصیری با بیان این 
که گوشت تنظیم بازار ایام عید در استان های تهران، البرز و استان های 
تعیین شده از طریق فروشگاه های منتخب عرضه خواهد شد، تصریح 
کرد: فروشــگاه های زنجیره ای، تعاونی های مصرف و میادین میوه و 
تره بار در این سامانه دیده خواهند شد تا در طول ساعات روز بتوانند 
گوشت کافی داشته باشند و آن را عرضه کنند.وی افزود: در مناطقی که 
فروشگاه های زنجیره ای وجود ندارد، توزیع گوشت های تنظیم بازار از 
طریق اصناف انجام می گیرد.مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع، 
تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاوری با اشاره به این که 
بر اساس بخشنامه دولت قرار است گوشت با ارز نیمایی و سود بازرگانی 
صفر نیز وارد شود، اظهار داشت: ما منتظریم سازوکارها برای این واردات 
مشخص شود.وی گفت: گوشــت وارداتی با ارزی نیمایی وارد چرخه 
تنظیم بازار نمی شود، اما قیمت آن از گوشت داخلی کمتر است و به 
دســت جامعه هدف خود می رسد.بصیری تصریح کرد: مجوز واردات 
گوشت قرمز با ارز نیمایی توسط وزارت جهاد کشاورزی صادر می شود.

بخشودگی سود وام های معوق
 زیر ۱۰۰ میلیون تومان

نمایندگان مجلس شورای اســالمی در مصوبه ای بانک مرکزی را 
موظف کردند که نســبت به اجرای طرح بخشودگی هر گونه سود 

تسهیالت زیر ۱۰۰ میلیون تومان اقدام کند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، نمایندگان مجلس شــورای اسالمی 
در جلسه علنی دیروز )یکشنبه( و در جریان بررسی بخش درآمدی 
الیحه بودجه ســال ۹۸ بــا الحاق یک بند الحاقــی به تبصره ۱۶ 
موافقت کردند.بر این اساس، بخشودگی هرگونه سود تسهیالت زیر 
یک میلیارد ریال مشروط به بازپرداخت اصل تسهیالت و بخشش 
جریمه های متعلقه، ۷۳ هزار و 2۰۰ میلیارد ریال تعیین می شود.

همچنین هر یک از مشموالن بخشودگی هرگونه سود تسهیالت زیر 
یک میلیارد ریال می توانند از زمان تصویب این قانون از بخشودگی 
هرگونه سود تسهیالت موضوع این بند استفاده کنند.بر این اساس، 
بانک مرکزی جمهوری اســالمی موظف اســت بدون رعایت مبلغ 
حداکثر توسط مطالبات بانک مرکزی از بانک ها به تفکیک هر بانک 
مندرج در جدول ضمیمه تبصره ۳۵ قانون اصالح بودجه سال ۹۵ 
کل کشــور به اجرای طرح بخشودگی هرگونه سود تسهیالت زیر 
یک میلیارد ریال اقدام کند.طبق این مصوبه، تســهیالت اتحادیه 
مرکزی تعاونی های عشــایری ایران در صورت بازپرداخت اصل آن 

مشمول بخشودگی سود و جریمه و استفاده از مفاد آن می شود.

نگاه روز

افتتاح نخستین شعبه وحدت 
بانک انصار در استان گلستان 

با حضور مدیرعامل بانک انصار ،  نماینده مردم استان 
گلستان در مجلس خبرگان رهبری ، فرمانده سپاه نینوا 
،همایش  اهل سنت وشیعه  استان گلستان،  علمای 
گفتمان وحدت برگزار و نخستین شعبه وحدت بانک 
انصار در این استان افتتاح شد.به گزارش اداره کل روابط 
عمومی وتبلیغات،در طلیعه دهه پنجم انقالب اسالمی 
،بانک انصار در ادامه راهبرد کالن خود مبنی بر شفافیت 
و رعایت کامل موازین شرعی و با همکاری علمای 
شیعه و اهل سنت اقدام به راه اندازی شعب وحدت 
در استان گلستان کرد تا از این طریق مطابق با فتاوای 
شرعی علمای این حوزه و تطبیق آن با قوانین بانکی 
کشور فضا را برای دریافت تسهیالت و خدمات بانکی 
برای هموطنان اهل سنت مخصوصا جوانان عزیز این 
استان والیتمدار فراهم کند.مدیرعامل بانک انصار در 
همایش گفتمان وحدت ؛ بانکداری اسالمی و اقتصاد 
مقاومتی و آیین افتتاح شعبه وحدت گنبد کاووس ،با 
اشاره به اینکه بانک انصار یک بانک مردم پایه و با 
محوریت خدمت بی منت به همه مردم اعم از اقوام، 
مذاهب و اقشار مختلف است، گفت: توسعه خدمات 
به مردم بزرگوار اهل سنت کشور یکی از محورهای 
انطباق  .دکترابراهیمی  انصار است  بانک  سند تحول 
نیازهای مردم با موازین شرعی و توسعه خدمات خود 
به اقشار مختلف مردم را رسالت بانک انصار دانسته 
و درکنار شفافیت،خدمت رسانی،توسعه و تعمیق امور 
قرض الحسنه وعمق بخشی فنی بانک در کنار حفظ 
منافع سهامداران را از مولفه های راهبردی حرکت در 
مسیر ارتقاء ویژگی های بانک انصار در تراز انقالب 
اسالمی برشمرد .در این گزارش آمده است ،  نماینده 
 ، رهبری  خبرگان  مجلس  در  گلستان  استان  مردم 
حجت االسالم سید عباس موسویان عضو شورای فقهی 
بانک مرکزی، سردار  حسین معروفی فرمانده سپاه نینوا 
استان گلستان نیز از جمله سخنرانان این مراسم بودند 
که با تقدیر و تشکراز نقش آفرینی های بانک انصار 
در ارائه تسهیالت و خدمات مناسب به مردم و تاکید 
بر پیشگامی این بانک در انجام امور بانکی ، شفافیت 
مالی ، تقید به موازین شرعی و توجه ویژه به اجرای 
بانکداری اسالمی بر اساس نظرات فقهای اهل سنت و 

شیعه به ایراد سخنرانی پرداختند .

افزایش شعب بانک پارسیان در عراق 

بانک پارسیان در حال حاضر دارای دو شعبه در کشور 
عراق است اما امکان افزایش شعب خود در این کشور 
را نیز دارد. کوروش پرویزیان، مدیر عامل بانک پارسیان 
و  رییس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی 
توافق اخیر ایران و عراق در زمینه مسائل بانکی را مثبت 
با این توافق  افزود:  و گامی به جلو توصیف کرد و 
هزینه های زائرین و تجار کاهش یافته و تسهیل می شود.

پرویزیان درباره توافقات اخیر بانکی ایران و عراق که 
در سفر عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی به 
بغداد حاصل شد، گفت: ارتباطات مردمی بین ایران و 
عراق بسیار باالست و زائرین بسیاری از هر دو کشور 
به عتبات عالیات و شهرهای مشهد، قم و شیراز در سال 
سفر می کنند.وی با تاریخی توصیف کردن روابط مردمی 
و تجاری ایران و عراق ادامه داد: با توجه به اینکه ساالنه 
میلیون ها نفر از ایران و عراق به کشورهای مقابل سفر 
می کنند باید شرایط برای رفت و آمد آنها مهیا باشد که 
بخشی از این موضوع نیز متوجه نقل و انتقاالت پولی 
است.مدیرعامل بانک پارسیان ادامه داد: در حال حاضر، 
بانک پارسیان دارای دو شعبه در کشور عراق است اما 

ما امکان افزایش شعب خود در این کشور را نیز داریم.

مزایده تمام سهام بانک سپه
 در شرکت امید

بانک سپه تمام سهام خود در شرکت گروه مدیریت 
سرمایه گذاری امید را به مزایده گذاشت. محمد کاظم 
چقازردی، مدیرعامل بانک سپه گفت: این بانک در 
راستای اجرای تاکیدات مقام معظم رهبری و سیاستهای 
دولت مبنی بر خروج از بنگاه داری تمامی سهام خود در 
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید را از طریق 
مزایده در بورس اوراق بهادار تهران واگذار می کند.

چقازردی افزود: تمامی سهام )بیش از 21 میلیارد سهم( 
بانک سپه در شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 
با قیمت پایه هر سهم 9320 ریال در بورس اوراق بهادار 
تهران عرضه شده است.رئیس هیئت مدیره بانک سپه 
خاطرنشان کرد: متقاضیان سهام شرکت گروه مدیریت 
سرمایه گذاری می توانند با شرایط یکجا نقد و یا نقد و 
شرایطی 43/70 درصد از سهم بانک سپه در این شرکت 

را خریداری کنند.

خبر

هفت  از  حمایت  گفت:  وشهرسازی  راه  وزیر 
دهک جامعه در پنج استان برای صاحبخانه شدن 
وزارتخانه  این  های  اولویت  مهمترین  از  یکی 

است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »محمد اسالمی« 
تعالی  نشان  دومین جشنواره  در  یکشنبه  دیروز 
ای(  اس  زیست)اچ  محیط  و  ایمنی  سالمت، 
افزود: مهمترین وظیفه ما در حوزه مسکن تعادل 
و  است  آن  تقاضای  و  عرضه  بازار  به  بخشی 
گری  تسهیل  شهرسازی  و  راه  وزارت  بنابراین 
را در تولید مسکن در دستور کار خود قرار داده 
مختلف  اقشار  شدن  صاحبخانه  شاهد  تا  است 
جامعه به خصوص در حوزه بافت های فرسوده 
شهری باشیم.اسالمی تاکید کرد: متاسفانه برخی 
از شهرهای کشور از درون دچار فرسودگی شده 
اند و باید به استناد برنامه ششم توسعه بتوانیم 

کیفیت  تا  کنیم  نوسازی  را  هر سال 270 محله 
زندگی شهروندان در این محالت ارتقا یابد.وی 
با بیان اینکه احداث واحدهای مسکونی و تحرک 
در ساخت و ساز در بافت های ناکارآمد شهری 
برنامه های وزارت شهرسازی  از مهم ترین  یکی 
همکاری  با  خوشبختانه  داشت:  اظهار  است، 
نخستین قسط ساخت  بودجه  و  برنامه  سازمان 
100 هزار واحد مسکونی در بافت های فرسوده 
شهری واریز شد تا این برنامه با سرعت بیشتری 
دنبال شود.وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: رونق 
ساخت و ساز در سال 98 و 97 یکی از مهم ترین 
شهرسازی  و  راه  وزارت  و  ماست  اولویت های 
مهندسی  از ظرفیت های  استفاده  با  دارد  انتظار 
کشور بتواند حوزه ساخت و ساز را رونق دهد.
اسالمی با تبریک فرا رسیدن روز مهندس، خاطر 
نشان کرد: تامین سالمت، ایمنی و محیط زیست 

ما در  الزامات  از  در حوزه های کارگاهی یکی 
بخش های ساخت و ساز است و باید تمام مسائل 
فنی و خود را بر اساس این فرآیند برنامه ریزی 
کنیم. اسالمی تاکید کرد: فرآیند »اچ اس ای« باید 
هم در طراحی و هم در اجرای ساختمان مورد 
منسوخ  شیوه های  از  نباید  ما  گیرد؛  قرار  توجه 
داربست  از  جمله  از  ساختمانی  کارگاه های  در 
ها استفاده کنیم بلکه باید برای کاهش هزینه ها 
و سوانح کارگاهی از تکنولوژی های جدید بهره 
مند شویم.وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره 
های  حوزه  در  زیست  محیط  حفظ  اهمیت  به 
شهرسازی و کارگاهی تاکید کرد: رعایت مسائل 
زیست محیطی یکی از الزام های قانونی است و 
باید در حوزه ساخت و ساز و انجام پروژه های 
عمرانی از هرگونه رفتار های مخرب جلوگیری 
شود.در ادامه این آیین مدیرعامل سازمان مجری 

ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی گفت: 
خوشبختانه رعایت فرایند اچ اس ای در پروژه 
بزرگ مصالی تهران با حضور 6 متخصص در 
این زمینه به اجرا گذاشته شده است .»محمدجعفر 
این فرایند در طرح توسعه  تاکید کرد:  علیزاده« 
ساختمان مجلس نیز رعایت شده است و برای 
زیست  مسائل  رعایت  و  ایمنی  سالمت  تامین 
تمام  در  باید  اجرایی  دستگاه های  همه  محیطی 
کنند. تبعیت  فرایند  این  از  عمرانی  پروژه های 
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران نیز در این 
مراسم اعالم کرد: گسترش روز افزون ساخت و 
ساز و اهمیت تکمیل به موقع پروژه های عمرانی 
و زیرساخت های کشور رعایت الزام های ایمنی 
بهداشت و محیط زیست را ضروری کرده است 
و باید در تمام پروژه های عمرانی به فرآیند »اچ 

اس ای« توجه شود.

وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

برنامه دولت برای خانه 
دار شدن هفت دهک 
جامعه در پنج استان

به نام آنكه هستی از اوست

انتخابات دوره نهم اتاق بازرگانی برای انتخاب اعضاء هیئت نمایندگان در تاریخ 1397/12/11 انجام می شود و گروه های مختلف با دیدگاه های خاص خود وارد عرصه فعالیت های انتخاباتی شده اند. پویندگان رشد
 اقتصاد ملی نیز به عنوان گروهی با دیدگاه ها و نقطه نظرات زیر خواهان حمایت و رأی دارندگان کارت بازرگانی جهت حضور در اتاق بازرگانی است. در این راستا ما باور داریم:

• اتاق بازرگانی از محل وجوه پرداختی اعضا در چهارچوب قانون بوجود آمده و ملک شخصی هیچ کس نیست. • هیئت نمایندگان و هیئت رئیسه اتاق ها برای انجام امور اعضاء انتخاب شده اند و می بایست به عنوان کارگزار آنها 
انجام وظیفه نمایند. • بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط اعم از بازرگانی، تولیدی و خدماتی صاحبان اصلی اتاق های بازرگانی هستند. • اتاق می بایست محل اعتماد و اتکا اعضا باشد.• اتاق بازرگانی، نهادی غیر دولتی، با رویکرد 
بخش خصوصی است و می بایست از چابکی الزم برخوردار باشد. • اتاق بازرگانی می بایست همواره پاسخگو و مشاور امین اعضا باشد. • باید از تبدیل اتاق به وزارت و بروز و ظهور بروکراسی اداری در آن جلوگیری گردد. • باید 
صداقت، سالمت و شفافیت در همه امور اتاق، اعم از روابط درون سازمانی و برون سازمانی در حد اعالء وجود داشته باشد. • اتاق می بایست، عرصه ظهور و بروز افکار و اندیشه های همه اعضاء و فعالین اقتصاد کشور باشد. • اتاق 

می باید محل حضور همه اعضا در قالب هیأت نمایندگان حضور، کمیسیون های تخصصی و نشست های مشورتی باشد به نحوی که جوانان و پیشکسوتان در کنار هم فعالیت و انتقال تجربه نمایند.
با توجه به ضرورت اجرای سیاست های کلی اصل 44 و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، حسیاست انتخابات این دوره را بیش از پیش نمایان نموده و ایجاب می نماید تا گروهی همدل، کارآمد و تأثیرگذار، بیشترین تالش را، 

برای کاهش تصدی گری دولت و توسعه بخش خصوصی در اقتصاد به عمل آورند.
انحصار طلبی بزرگترین آفت اقتصاد کشور است لذا، ضمن تأکید بر واگذاری امور به دست توانای بخش خصوصی، با هرگونه انحصار طلبی در تشکل های کشور از جمله در بزرگترین تشکل اقتصادی، یعنی اتاق های بازرگانی کشور 

موافق نمی باشیم. اتاق یقینًا خانه اقتصادی ایران است و می باید کانون اندیشه و عمل اقتصادی باشد و باید از دولتی بودن مصون گردد. 
پویندگان رشد اقتصادی ملی، در گفتمان انتخابات، با تشخیص چالش ها و الویت های حرکت بخش خصوصی در برهه حساس کنونی بر ضرورت »هم گرایی و شایسته گزینی« تأکید می نماید. 

معیارهای »پویندگان رشد اقتصاد ملی« برای حضور فعال در اتاق بازرگانی به شرح زیر اعالم می گردد:
1. اشتراک آرمانی و عملی با ارزش های اقتصاد ملی و اخالق کسب و کار

2. توان علمی و عملی کمک به اصالح ساختار اقتصاد ایران و بخش خصوصی 
3. توان تعامل بین المللی برای توسعه حضور ایران در اقتصاد جهانی

4. اعتقاد به اینکه فعالیت در اتاق به عنوان خدمت ملی فراتر از نفع گروهی و شخصی است
5. گسترش فضای تعامل سازنده و نقادانه بین بخش خصوصی و دولت

6. باور به توسعه و توانمند سازی تشکل های بخش خصوصی
7. مسئولیت پذیری برای حضور مؤثر در اتاق و کمیسیون های مربوطه

8. توان گسترش مشارکت اعضا و انحصار شکنی، عدالت گستری در حوزه های حضور در اتاق و تشکل ها
پویندگان رشد اقتصاد ملیپویندگان رشد اقتصاد ملی از عموم اعضا محترم اتاق بازرگانی دعوت می نماید تا در انتخابات پیش رو حضور یافته و چنانچه با باورها و معیارهای ما همراهید به داوطلبان ما رأی دهید.

پویندگان رشد اقتصادی ملی

معاون وزیر صنعت از الزام خودروسازان به اختصاص 2۰ درصد 
ظرفیت تولید روزانه به فروش های فوری و نقدی خبر داد و 
تنها یک خودرو  با هر کدملی و کدپستی،  گفت: خریداران 

می توانند خریداری کنند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، فرشاد مقیمی با اشاره به وضعیت 
بازار خودرو و برخی آشفتگی هایی که در این بازار وجود دارد، 
گفت: بازار خودرو هر سال با نزدیک شدن به ایام سال نو، به طور 
طبیعی دچار افزایش قیمت می شود که این مساله با توجه به 
کاهش تولید در ماه های گذشته که ناشی از تحریم های غرب 
و تعهدات معوقه خودروسازان به خریداران است، منجر به عدم 
عرضه خودرو به صورت فروش فوری، توسط خودروسازان شده 
است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصمیم به فروش بخشی از تولید 
خودروسازان معادل 2۰ درصد ظرفیت تولید، به عنوان فروش 
فوری و اختصاص ۸۰ درصد آن به ایفای تعهدات معوقه گذشته، 
گرفته که به نظر می رسد با عرضه مستمر خودرو با این روش، 
التهاب بازار با افت چشمگیری روبرو خواهد شد. وی تصریح 
کرد: همچنین اعمال محدودیت هایی بر روی ثبت نام از طریق 
اینترنت مانند اختصاص یک کد ملی یا کد پستی فقط برای 
یک بار جهت ثبت نام خرید خودرو، باعث می شود تا خودروهای 
تولیدی، به جای بازار داللی به مشتری نهایی تحویل داده شود. 
به  قیمت خودرو  کاهش ۵ درصدی  روند  مقیمی،  گفته  به 

تدریج، شیب مناسب کاهش قیمتها را در پی خواهد داشت 
که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با رصد 
روزانه اجرای این امر و همچنین نتایج آن بر بازار، نظارت های 
مربوطه را صورت خواهد داد.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
خاطرنشان کرد: برای تنظیم بازار خودرو در مرحله اول، افزایش 
تیراژ تولید صورت خواهد گرفت و در مرحله بعد، با توجه به 
ایفای تعهدات گذشته خودروساز  اینکه ۸۰ درصد تولید به 
اختصاص یافته، لذا شوک روانی در خصوص عدم ایفای تعهدات 

توسط شرکت های سازنده، در ذهن بازار متصور نمی گردد.

فروش  از طریق  تولید  اختصاص 2۰ درصد  در عین حال،   
فوری و به طور مستمر، باعث خواهد شد تا با تزریق یکباره 
خودروهایی که تا پایان سال تحویل مشتریان می شوند، عطش 
تقاضای واقعی جهت استفاده در ایام سال نو فروکش کرده و نیاز 
غیر واقعی در سرمایه گذاری نیز، کنترل شود. وی اظهار داشت: 
استمرار این اقدام، باعث می گردد تا بازار به این نتیجه برسد که 
این موضوع به صورت مقطعی نبوده و علیرغم هجوم یکباره 
در روزهای ابتدایی ثبت نام، این روند طی چند روز متعادل 

خواهد شد. 

کدپستی هم به شرایط خرید خودرو اضافه شد؛

اختصاص ٢۰درصد تولید روزانه خودروها به فروش فوری

افزایش میزان تورم در کشور
میزان تورم ۱2 ماه منتهی به بهمن ۹۷ به 
2۳،۵ درصد رسید که نسبت به ماه قبل 2.۹ 

واحد درصد افزایش نشان می دهد
آمار  ازمرکز  نقل  به  زمان  گزارش  به 
کل  شاخص  عدد   ۱۳۹۷ بهمن  در  ایران؛ 
)۱۰۰=۱۳۹۵( به ۱۵۸،۱ رسید که نسبت به 
ماه قبل 2.2 درصد افزایش نشان می  دهد. 
در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت 
به ماه مشابه سال قبل ۴2،۳ درصد می باشد؛ 
یعنی خانوار های کشور به طور میانگین ۴2،۳ 
درصد بیشتر از بهمن ۱۳۹۶ برای خرید یک 
هزینه  یکسان«  خدمات  و  کاال  »مجموعه 
کرده  اند که نسبت به این اطالع در ماه قبل 
)۳۹،۶ درصد( 2.۷ واحد درصد افزایش یافته 

است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن 
ماه ۱۳۹۷ به 2۳.۵ درصد رسید که نسبت 
به همین اطالع در ماه قبل )2۰.۶ درصد( 
می دهد. نشان  افزایش  درصد  واحد   2.۹

شاخص قیمت در گروه عمده »خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات« نسبت به ماه قبل 
۴،۵ درصد و در گروه عمده »کاال های غیر 
خوراکی و خدمات« ۱.۱ درصد افزایش نشان 
می  دهد. درصد تغییرات قیمت در ماه جاری 
نسبت به بهمن ماه ۱۳۹۶ برای این دو گروه 
به ترتیب ۶۴.۳ و ۳۳.۵ درصد است.شاخص 
قیمت کل برای خانوار های شهری کشور در 
بهمن ماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۵۷،۳ رسید که 
نسبت به ماه قبل 2.۱ درصد افزایش نشان 

نسبت  کل  شاخص  تغییر  درصد  می دهد. 
است  قبل ۴۱،۵ درصد  مشابه سال  ماه  به 
 2.۵ درصد(   ۳۹،۰( قبل  ماه  به  نسبت  که 
است.شاخص  داشته  افزایش  درصد  واحد 
قیمت کل برای خانوار های روستایی کشور 
به عدد ۱۶2،۹ رسید که  بهمن ۱۳۹۷  در 
نسبت به ماه قبل 2.۸ درصد افزایش نشان 
می دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به 
ماه مشابه سال قبل ۴۶،۷ درصد است که 
نسبت به ماه قبل )۴2،۷ درصد( ۴.۰ واحد 
جاری  ماه  است.در  داشته  افزایش  درصد 
شاخص  مجموعه  زیر  بخش های  برخی 
بوده اند.  قیمت همراه  افزایش شدید  با  کل 
و  آشامیدنی ها  گروه عمده »خوراکی ها،  در 

نسبت  قیمت  افزایش  بیشترین  دخانیات« 
»سبزیجات«  گروه  به  مربوط  قبل  ماه  به 
و  پیاز  فرنگی،  گوجه  سبزی،  انواع  )کاهو، 
خیار( گروه »گوشت« )گوشت گوسفند، گاو، 
ماهی و گوشت مرغ( می باشد. در گروه عمده 
گروه  خدمات«،  و  خوراکی  غیر  »کاال های 
»حمل و نقل« )انواع خودرو(، گروه »پوشاک 
و کفش« و گروه »هتل و رستوران« )انواع 
بیشترین  رستوران(،  در  سرو شده  غذا های 
افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.

دامنه تغییرات نرخ تورم دوازده ماهه منتهی 
به بهمن ماه ۱۳۹۷ برای دهک های مختلف 
هزینه ای از 22،۵ درصد برای دهک اول تا 

2۵.۳ درصد برای دهک دهم است.



گاهی شالوده و ریشه شکست های بزرگ ، از 
اشتباهات بسیار ریز و کوچک سرچشمه می گیرد.

 ارد بزرگ

سخن حكیمانه

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

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

امروز با حافظ

قصۀ دلبری در نوبت پویش کتاب  
و زندگی

انقالب  ناشران  مجمع 
اسالمی هفتمین دورۀ پویش 
کتاب خوانی با عنوان »کتاب 
 و زندگی« را از عید انقالب 
تا عید فطر با محوریت کتاب 
»قصه دلبری« برگزار می کند.
با  اسالمی  انقالب  ناشران  مجمع  ایرنا  گزارش  به 
همکاری انتشارات روایت فتح به منظور ترویج فرهنگ 
مطالعه پویش کتاب خوانی »کتاب  و زندگی« را از عید 

چهل سالگی انقالب تا عید سعید فطر برگزار می کند.
کتاب محوری این دوره از پویش »قّصۀ دلبری« روایت 
مرجان ُدرعلی همسر شهید محمدحسین محمدخانی 
از شهدای مدافع حرم است. این کتاب را محمدعلی 
جعفری به رشتۀ تحریر درآورده و انتشارات روایت 
فتح منتشر کرده است. این کتاب روایت عاشقانۀ پنج 
سال زندگی مشترک راوی کتاب با شهید محمدخانی 
است.  شهید محمدخانی پیش از شهادت به همسرش 
گفته است: »وقتی شهید شدم، خاطراتم را در قالب 
»نیمۀ پنهان ماه« انتشارات روایت فتح چاپ کن« و به 
نقل بعضی از خاطرات در این کتاب تأکید داشته است.
دورۀ هفتم پویش کتاب وزندگی همچون دوره های 
قبل دارای جوایز متنوع و روش های مختلف برای 
شرکت در مسابقه است. قصۀ دلبری برای این پویش 
بازنویسی و در 144 صفحه و با قیمت 15500 تومان 

عرضه شده است.

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

»وقت داریم حاال« اکران نخواهد شد

فیلم ویدیویی »وقت داریم حاال« به تهیه کنندگی و کارگردانی 
عبدالرضا کاهانی در فرانسه ساخته شده است و فاقد پروانه 
ساخت سینمایی است. به گزارش رسیده، مدیر کل اداره نمایش 
خانگی گفت: کارگردان تقاضای اکران در گروه هنر و تجربه 
را داشته است که این امر با توجه به محتوای فیلم مستلزم 

اصالحات اساسی و بنیادی بوده است که به کارگردان فیلم اطالع داده شده است.
حسین پارسایی تاکید کرد: فیلم مذکور تا کنون اکران نشده و نخواهد شد.

Poppy Jasper میزبان ۱۷ فیلم کوتاه ایرانی

 Poppy ایران در جشنواره از  نمایندگی  به  انیمیشن  داستانی و 6  فیلم کوتاه   11
Jasper آمریکا به روی پرده خواهند رفت. به گزارش رسیده، فیلم های کوتاه: »وقت 
ناهار« ساخته علیرضا قاسمی، »فراموشی« به کارگردانی فاطمه محمدی، »آریو والیبال« به 
کارگردانی محمد بخشی، »فروزان« ساخته میرعباس خسروی، »ذبح« به کارگردانی سامان 
حسین پور و آکو زندکریمی، »سنگ روی سنگ« به کارگردانی محسن سراجیان، »راحیل« 
ساخته آیت اسدی، »رهبر_Mer« به کارگردانی حسام رحمانی، »تروما« ساخته سعید 
صابری، »ماتیلدا« به کارگردانی حمید طاهری و »سنگ ساز« به کارگردانی علی نوائیان 
در بخش داستانی جشنواره Poppy Jasper آمریکا حضور دارند. همچنین فیلم 
»بازگشت« ساخته رضا سیاح در بخش مستند و »شب تولد او« ساخته فرشاد محیطی، 
»تماشاچی« به کارگردانی محسن باقری دستجردی، »الگو« ساخته آزاد جنتی، »گرسنگی« 
به کارگردانی زهرا رستم پور، »26:32« ساخته پندار ناصرشریف در بخش انیمیشن این 
جشنواره به نمایش درخواهند آمد. Poppy Jasper یک فستیوال غیرانتفاعی است 
که خالقیت در عرصه فیلم سازی را ترویج می دهد و به عنوان یکی از چندین جشنواره 
هنری معتبر در منطقه Gilroy و مورگان هیل شناخته می شود. ماموریت این فستیوال 
جشن گرفتن دستاوردهای هنری در فیلم، تشویق سازندگان فیلم ها و ایجاد فضایی است 

که فیلم سازان بتوانند از یکدیگر و حرفه ای های این صنعت بیاموزند.

خبر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: در 
اجرا و حضور مخاطبان پویایی جریان 
جدید  نسل  و  هستیم  شاهد  هنری 

خالقانه صحنه را پیش می برد.
اختتامیه  آیین  سید عباس صالحی در 
سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر 
فجر در تاالر وحدت برگزار شد،اظهار 
اختتامیه  در  خرسندم  بسیار  داشت: 
جشنواره تئاتر فجر در کنار پیشکسوتان 

و جوانان حضور دارم. 
این  نمایشی  هنر  کرد:  تصریح  وی 
زنده  ارتباطی  در  که  دارد  را  ویژگی 
تجربه وجودی هنرمند را با مخاطب به 
اشتراک بگذارد و مخاطب این تجربه را 

حس و ارتباط برقرار می کند.
فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  عضو 
با بیان اینکه هنر نمایشی در ایران در 
دهه های اخیر رشد و پیوستگی داشته 
است که مرهون هنرمندان جدید و قدیم 
اجرا  حوزه  در  هم  هستیم،تاکیدکرد: 
عناوینی را مشاهده می کنیم که مرهون 
همت هنرمندان تئاتر است و جشنواره 

امسال نشانی از این اتفاقات است. 

صالحی با بیان اینکه شهرستان ها سهم 
قابل توجه ای در این دوره از جشنواره 
نشان  این  کرد:  خاطرنشان  اند  داشته 
می دهد که هنر امروز تئاتر در نقطه نقطه 
ایران آشکار تر می شود و 43 درصد 
آمار حضور از استان ها نشانه حرکت 
رو به رشد این عرصه است. عضو کابینه 
خود  سخنان  درادامه  دوازدهم  دولت 
اظهار داشت: در این دوره شاهد بودیم 

که ساختار بندی تئاتر شکل روشن تری 
می  بعد  های  سال  و  است  کرده  پیدا 
تواند بر این بنا پیش برود و همچنین 
آثار حوزه های انقالبی و ارزشی رشد 

محسوس داشته است 
صالحی با اشاره به اینکه روند قابل توجه 
در تدوین متون نمایش در حال شکل 
گیری است تاکید کرد: در این دوره 600 
اثر از سوی جوانان تدوین شده است و 

معاونت هنری باید زمینه را برای عرضه 
و نشر این متون همت گمارد که مسیری 
که در حال پیشرفت دارد. وزیر فرهنگ 
و ارشاد تاکید کرد: در اجرا و حضور 
شاهد  هنری  جریان  پویایی  مخاطبان 
هستیم و نسل جدید خالقانه صحنه 
را پیش می برد که همراه با مشکالتی 
عبور خواهند  آن  از  جوانان  که  است 
کرد. صالحی در پایان سخنان خود از 

پاسداران این حوزه سپاسگزاری کرد.
آیین اختتامیه سی و هفتمین جشنواره 
با  شب  شنبه  فجر  تئاتر  المللی  بین 
حسینی  مجتبی  محمد  سید  حضور 
معاون امور هنری، شهرام کرمی مدیر 
کل هنرهای نمایشی، نادر برهانی مرند 
بهداروند  محمدمهدی  جشنواره،  دبیر 
نمایشی،  هنرهای  مدیرکل  مشاور 
گوهر خیراندیش، عطااهلل کوپال، ایوب 
آقاخانی، محمود فرهنگ، اردشیر صالح 
پور، اصغر همت، احترام برومند، بهروز 
های  گروه  و  حسینی  محسن  بقایی، 
نمایشی در تاالر وحدت تهران برگزار 
شد. سی و هفتمین جشنواره بین المللی 
تئاتر فجر که در بخش های صحنه ای، 
به عالوه فجر، خیابانی، دیگرگونه های 
اجرایی، تئاتر ملل و مسابقه نمایش های 
بین الملل، بخش چهل سالگی انقالب 
و نمایش های رادیویی، با سکان داری 
نادر برهانی مرند از بیست و دوم بهمن 
ماه کار خود را آغاز کرده بود امشب با 
معرفی نفرات برگزیده به کار خود پایان 

خواهد داد.

کاریكاتور

آتشانتقامملتایراندودمانعواملحادثهتروریستیاخیرراخواهدسوزاند

آگهی مزایده عمومی پالژ شهرداری رویان
شهرداری رویان در نظر دارد مجموعه پالژ شهرداری رویان را با حفظ مالکیت از طریق مزایده به 
اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز از تاریخ 
انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری رویان مراجعه یا از طریق سایت 

اینترنتی WWW.royan.irاسناد مربوط به مزایده را دریافت نمایند
2-   مدت قرارداد:3 سال شمسی

3-   مبلغ تضمین شرکت در مزایده :مبلغ 100/000/000ریال به صورت نقد به حساب سپرده یا ضمانتنامه معتبر بانکی
4-   محل و مهلت دریافت اسناد :متقاضیان می توانند حداکثر تا مورخ 97/12/20جهت دریافت اسناد به واحد امور 

قراردادهای شهرداری مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند 
5-  مهلت و محل تسلیم اسناد: متقاضیان می بایست اسناد تکمیل شده را  تا پایان وقت اداری مورخ 97/12/20به واحد 

دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید مربوطه را دریافت نمایند 
6-  تاریخ بازگشایی پاکات :پیشنهادات دریافتی در مورخه 97/12/21در محل کمیسیون عالی معامالت بازگشایی و برنده 

مناقصه اعالم خواهد شد ضمناً سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است 
7-  شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است 

8-  هرگاه نفرات اول تا سوم در مهلت مقرر حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد
9-   هزینه خرید اسناد 2/000/000 میلیون ریال می باشد که می بایست به شماره حساب 0219063481007نزد بانک ملی 
رویان به نام شهرداری رویان واریز و فیش مربوط به آن به واحد مالی ارائه گردد ضمنا هزینه فوق به هیچ وجه مسترد 

نخواهد شد
احمد توکلی شهردار رویان

آگهی عمومی مناقصه عمومی فضای سبز
شهرداری رویان در نظر راهبری کلیه امور مرتبط با حفظ، نگهداری و گسترش فضای سبز شهر رویان و پارک 
جنگلی را از طریق مناقصه به شرکت های واجد شرایط و دارای گواهی تائید صالحیت پیمانکاری به صورت پیمان 
واگذار نماید. متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مناقصه 

به  شهرداری رویان مراجعه یا از طریق سایت اینترنتی   www.royan.ir   اسناد مربوط به مناقصه را دریافت نمایند.
1( موقعیت موضوع مناقصه: راهبری کلیه امور مربوط به حفظ، نگهداری، و کسترش فضای سبز سطح شهر رویان طبق نظر واحد فضای 

سبز با مساحت حدود40/000 متر مربع 
2( مدت قرارداد: یکسال می باشد

3( مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 800/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی یا واریز وجه 
نقد به حساب سپرده می باشد.

4( محل مهلت دریافت اسناد: شرکت های واجد شرایط می توانند حداکثر تا ساعت 14 مورخ 97/12/20 با ارائه فیش واریز شده هزینه 
خرید اسناد به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

5( مهلت و محل تسلیم پاکات:شرکت های واجد شرایط می بایست اسناد تکمیل شده را تا پایان وقت اداری مورخ 97/12/20 به واحد 
دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید مربوطه را دریافت نمایند.

رویان  شهرداری  عمده  معامالت  کمیسیون  دفتر  در   97/12/21 مورخ  در  دریافتی  پیشنهادات  پاکات:  بازگشایی  محل  و  تاریخ   )6
بازگشایی و برنده مناقصه اعالم خواهد شد.

7( سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
8( شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

9( هرگاه نفرات اول تا سوم در مهلت مقرر حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
10( هزینه خرید اسناد 2000000 ریال می باشد که می بایست به شماره حساب 0219063481007 نزد بانک ملی رویان به نام شهرداری 

رویان واریز و فیش مربوط به آن به واحد مالی ارائه گردد، ضمنا هزینه فوق به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.
احمد توکلی شهردار رویان

آگهی مناقصه عمومی خدمات شهری 
شهرداری رویان در نظر راهبری کلیه امور مربوط به خدمات شهری و انجام کار رفت و روب و نظافت 

کلیه خیابان ها و کوچه های سطح شهر ، جمع آوری و حمل زباله و نخاله طبق نظر واحد خدمات شهری شهرداری 
تائید  از طریق مناقصه به شرکت های واجد شرایط و دارای گواهی  با مساحت حدود هشتصد هزار متر مربع را 
صالحیت پیمانکاری به صورت پیمان واگذار نماید. متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی 
نوبت دوم جهت دریافت اسناد مناقصه به  شهرداری رویان مراجعه یا از طریق سایت اینترنتی   www.royan.ir   اسناد مربوط به 

مناقصه را دریافت نمایند.
1( موقعیت موضوع مناقصه: کلیه خیابان ها و کوچه های سطح شهر رویان طبق نظر واحد خدمات شهری با مساحت حدود هشتصد هزار 

متر مربع  
2( مدت قرارداد: یکسال می باشد

3( مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 900/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی یا واریز وجه 
نقد به حساب سپرده می باشد.

4( محل مهلت دریافت اسناد: شرکت های واجد شرایط می توانند حداکثر تا ساعت 12 مورخ 97/12/20 با ارائه فیش واریز شده هزینه 
خرید اسناد به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

5( مهلت و محل تسلیم پاکات:شرکت های واجد شرایط می بایست اسناد تکمیل شده را تا پایان وقت اداری مورخ 97/12/20 به واحد 
دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید مربوطه را دریافت نمایند.

6( تاریخ و محل بازگشایی پاکات: پیشنهادات دریافتی در مورخ 97/12/21 در محل کمیسیون معامالت عمده شهرداری رویان بازگشایی 
و برنده مناقصه اعالم خواهد شد.

7( سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
8( شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

9( هرگاه نفرات اول تا سوم در مهلت مقرر حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
10( هزینه خرید اسناد 2000000 ریال می باشد که می بایست به شماره حساب 0219063481007 نزد بانک ملی رویان به نام شهرداری 

رویان واریز و فیش مربوط به آن به واحد مالی ارائه گردد، ضمنا هزینه فوق به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.
احمد توکلی شهردار رویان

 نوبت دوم

 نوبت دوم
 نوبت دوم

 : زمان  پیام  خبرنگار   - زاده  حسن  فاطمه   
شهرستان  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
شهرستان  این  راهور  پلیس  اینکه  بیان  با  بابل 

دربرخورد بامتخلفان جدی است ، گفت :
تر  جدی  را  پلیس  هشدارهای  باید  رانندگان    
گرفته و نظم و انضباط در رانندگی را با دقت و 
اعمال  تا مشمول  رعایت کنند  بیشتری  وسواس 
قانون نشوند. سرهنگ علی رئیسی اظهار داشت: 
مقررات  و  قانون  به  رانندگان  برخی  متاسفانه 
راهنمایی و رانندگی بی تفاوت  بوده و با این کار 
برای خود و دیگران مشکل ایجاد کرده و در برخی 
مواقع نیز خطرآفرین می شوند. وی با تاکید براینکه 
رانندگان  تخلف نکنند تا مشمول جریمه نشوند، 
و  راهنمایی  ماموران  هدف  و  تالش  تمام  افزود: 
رانندگی براین بوده ،که میزان تصادف خسارتی 
و جرحی و فوتی در شهرستان بابل به پایین ترین 
سطح برسد.سرهنگ رئیسی   تصریح کرد: سال 
وقوع  دلیل  به  نفر  چندین  متاسفانه  گذشته 
دادند،که  از دست  را  رانندگی جان خود  سانحه 
اگر به حتم  قوانین و مقررات از سوی رانندگان 
این  نادیده گرفته نمی شد خانواده های  و عابرین 
با  رئیسی  نمی شدند.  داغدار   برای همیشه  افراد 
بیان اینکه رانندگان باید یقین بدانند که حادثه 

در  اشتباه  کوچکترین  و  کند  نمی  خبر  هرگز 
رانندگی بزرگترین حادثه را رقم خواهد زد، گفت:   
ناخوشایندی  حوادث  لحظه  هر  است  ممکن 
پذیر  امکان  خسارات  برخی  جبران  و  دهد  رخ 
مطمئنه  و  مجاز  سرعت  رعایت  بودولی  نخواهد 
پلیس  رئیس  خواهدبود.  موثر  حوادث  درکاهش 
و  قوانین  به  عابرین  توجه  بابل  شهرستان  راهور 
مقررات راهنمایی و رانندگی را ضروری خواند و 

گفت: عابرین  نیز هنگام عبور از عرض سواره رو 
ها باید احتیاط بیشتری کنند تا در دام حوادث 
احتمالی گرفتار نشوند.رئیس پلیس راهور بابل در 
پایان ضمن آرزوی سفری خوش و به یاد ماندنی 
قوانین  رعایت  به  را  مردم  همه  شهروندان  برای 
راهنمایی و رانندگی فراخواند واظهار کرد: نقش 
رسانه ها در ارتقا فرهنگ ترافیکی بسیار ضروری 

است.

طرح های پلیس راهور شهرستان بابل در ایام نوروز 13۹8 

 تئاتر شاهد پویایی جریان هنری است

داوران بخش در مسیر تجربه دوازدهمین جشنواره بین المللی »فیلم 
100«  معرفی شدند. به گزارش رسیده، اسامی داوران بخش در مسیر 
تجربه به این ترتیب معرفی شدند: – محمدرضا خردمندان-امیر 

مهران- احسان کاوه
سیدمحمدرضا خردمندان متولد 1362 در شیراز و فارغ التحصیل 
و  نویسندگی  که  است  صداوسیما  دانشگاه  از  کارگردانی  رشته 
کارگردانی چند فیلم داستانی را در کارنامه خود دارد. وی در طول 
یک دهه فیلمسازی و کارهنری بیش از 30 عنوان جایزه ملی را 
در چهار حوزه »داستان نویسی«، »کارگردانی مستند«، »کارگردانی 
داستانی« و »کارگردانی انیمیشن« از جشنواره های فیلم کوتاه تهران، 

شهر، 100، رویش، رشد و … کسب کرده است.
دانشکده ی  از  انیمیشن  کارگردانی  دانش آموخته ی  مهران  امیر 
صداوسیما و عضو آسیفای ایران است. وی همچنین، عضو کانون 
طراحان و مدیران تبلیغات سینمای ایران و انجمن صنفی طراحان 
گرافیک متحرک ایران است و در بیش از 100 جشنواره ی داخلی و 
خارجی حضور و 37 جایزه در یافت کرده است. ساخت بیش از 
30 تیزر تبلیغاتی، 20 انیمیشن، عنوان بندی 9 فیلم، طراحی و اجرای 

جلوه های تصویری 7 فیلم  سینمایی از جمله آثار وی است. 

معریف داوران بخش در مسیر تجربه 
دوازدهمین جشنواره »فیلم ۱۰۰«

فیلم کوتاه »سکوت فریاد« به مرحله تدوین رسید.
به گزارش رسیده، تصویربرداری فیلم کوتاه داستانی سکوت فریاد 
به کارگردانی و تهیه کنندگی آرمان شهبازی در تهران به پایان رسید 
و هم اکنون مراحل تدوین را سپری می کند. سکوت فریاد دومین 

ساخته آرمان شهبازی پس از »َمَمد« است.
در خالصه داستان سکوت فریاد آمده: فریاد که خود فروشنده مواد 
مخدر)آیس( است دچار توهماتی شده که باعث به وجود آمدن 

حوادثی در زندگیش می شود.
بابک قویدل، ابولفضل وزیری، صادق خداپناه، فرشید ابولحسن زاده، 
اصغر شیرزاد، حمید رحیمی، شیما ملکی، و کیمیا کرمی بازیگران 
این فیلم کوتاه هستند و دیگر عوامل آن عبارتند از:نویسنده: عرفان 
دستیاراول  ابراهیمی،  وحید  تصویربرداری:  مدیر  پورمحمدی، 
تصویربردار :سعید کرمی، گروه تصویربرداری: مهدی افروغ، فرهاد 
رستمی، امین ابراهیمی، پوریا پیریایی، مدیر صدابرداری: مسیح 
سراج، دستیاران صدا: حسن صباغ، محسن مصلح، سرمایه گذار: 
گریم: وحدت سرچونی،  و مجری  محمدتقی شهبازی، طراح 
مجری گریم: ایمانا نیکوکار، طراح صحنه و لباس: آرمان شهبازی، 
مدیر برنامه ریز: مصطفی کاکاوند، دستیار برنامه ریز: ساناز شیری، 
مدیر تولید: امید رحمتی، دستیار تولید: محمد طهماسبی، دستیاراول 

کارگردان: مسعود احمدی و....

 »سکوت فریاد«
 به تدوین رسید

رسید.به  پایان  به  تهران  در  »آینده«  سینمایی  فیلم  فیلمبرداری 
گزارش بانی فیلم، فلمبرداری فیلم سینمایی »آینده« به نویسندگی و 
کارگردانی امیر پورکیان و تهیه کنندگی سیدضیا هاشمی به تازگی در 
بام سعادت آباد تهران به پایان رسیده و هم اکنون این فیلم در مراحل 

پایانی فنی قرار دارد.
و  بوده  اجتماعی  کارگردان  قبلی  آثار  مانند  اثر  این  مضمون 
در خالصه داستان آن آمده است: آینده جنین مادریست به نام 

امروز…«
پانته آ بهرام، امیر جعفری، کامبیز دیرباز ، نیما شعبان نژاد، شهرام 
قائدی، علی استادی، شیرین یزدان بخش، الدن ژاوه وند، به همراه 
)با  و  دوست  فامیل  فاطمه  نوروزی،  سوگل  خردسال  هنرمند 
حضور( بهاره افشاری بازیگرانی هستند که در این فیلم به ایفای 

نقش پرداخته اند.
دیگر عوامل »آینده« عبارتند از: سرمایه گذار و تهیه کننده همکار: 
دکتر سیاوش امین پور، مدیر تولید: حسین رامه، مدیر فیلمبرداری: 
سعید براتی، برنامه ریز و دستیار کارگردان: حامد شریفی نیا، طراح 
گریم: محسن دارسنج، طراح لباس: آزاده قوام، طراح صحنه: آبتین 
برقی، صدابردار: بابک نیازی، عکاس: احمدرضا شجاعی، منشی 
صحنه: آزاده جهانبخش، فیلمبردار پشت صحنه: محمود جوانشیر، 

مدیر تدارکات: محمودرضا الوندی.

 فیلمربداری »آینده« در هتران
 به اپیان رسید


