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جامعه امکان استفاده از آن را پیدا نمی کنند و باید راه حل های جدیدی برای دسترسی مطلوب تر گروه های هدف خصوصا دهک های پایین پیدا شود. 
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کم درآمد ها سال آینده یارانه نقدی می گیرند یا کاال برگ؟

تصمیم گیری درباره تغییر شکل توزیع یارانه ها در سال98

قیمت خودرو در بازار 
کاهشی است، اما 

خریداری نیست

گفت:  خودرو  فروشندگان  و  داران  نمایشگاه  اتحادیه  ،رئیس  زمان  گزارش  به 
برخالف 2 هفته پیش که قیمت انواع خودروها در بازار روند افزایشی یافته بود، 
اکنون قیمت ها رو به کاهش است؛ با این حال خرید و فروشی انجام نمی شود. 
»سعید موتمنی« دیروز افزود: از چهاردهم بهمن تا چهارم اسفندماه شاهد بودیم 
ورودی بازار از سوی خودروسازان بسته شد و عرضه جدیدی به بازار انجام نگرفت.

وی مدعی شد: به نظر می رسد خودروسازان به منظور افزایش قیمت ها در بازار و 
پس از آن تعیین قیمت کارخانه ای پنج درصد زیر قیمت بازار به این اقدام دست 

زدند که از نظر روانی اثرگذار شد.
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 تسهیالت اشتغال

شفافیت نظام 
سالمت بـا نسخه 
الکترونیک نویسی 

بررسی پیشنهاد 
سیاست یارانه یا 
الکترونیک کوپن 
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بطحائی خبر داد: ابالغ آیین نامه استخدام حق التدریسی ها به زودی

آفت سیستم آموزشی عدم تطابق 
با نیازهای روز است
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اقتصاد ایران ارز باالی 
10 هزار تومان را نپذیرفت

بازگشت 35 درصد ارز حاصل از صادرات به کشور؛ 
سرمقاله

بهار از راه رسید
مسئوالن ازخواِب زمستانی 

بیدار شوند
اتفاقات  ی  همه  شاید 
و نوسانات بازارِ اقتصاد 
در سال 97 یک خواب 
نداریم.  خبر  ما  و  بود 
اجناس  شدِن  برابر  سه 
مختلف، بی ثباتی بازار 

و  داخلی  خودروهای  شدن  گران  مسکن، 
تحریم ساخِت خودروهای خارجی، همه و 
همه چنان تلخ و سخت گذشت که باورمان 
نمی شود در این میان جاِن سالم به در برده ایم 
و هنوز نفس می کشیم. عرصه گویا تنها برای 
مردم به تنگ آمده و مسئوالن همچنان باد به 
غبغب می اندازند و از بهتر شدن اوضاع می 
گویند. روزی نیست که خبری تلخ درباره ی 
دعوای هم وطنانمان در صف گوشت و مرغ 
نشنویم و افسوس نخوریم. روزی نیست که 
اخباری از نوسان قیمت دالر و طال و سکه 
منتشر نشود. روزی نیست که از سپرده گذاران 
بانک ها و موسسه های ورشکسته که پس از 
سال ها همچنان منتظر پول های خود هستند...

2 فرزانه یوسفیان

نگاه روز

فروردین ۹۸، رونمایی از 
دستاورد های جدید علمی

2

بررسی پیشنهاد سیاست یارانه نقدی یا کوپن الکترونیک
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  رفاهی  امور  معاون 
اجتماعی گفت: به منظور رفع مشکالت دهک های 
پایین جامعه از سوی کارشناسان دو طرح پرداخت 
یارانه نقدی و کوپن الکترونیک، پیشنهاد و بررسی 

شده است.
احمد میدری در  ازمهر،  نقل  به  به گزارش زمان 
جلسه شورای عالی رفاه که دیروز برگزار شد، اظهار 
بیمه  عالی  دستور جلسه شورای  داشت: سومین 
مربوط به سیاست حمایتی و ارز دولتی کاالهای 
و  میلیارد   ۹ خصوص  این  در  که  است  خوراکی 
۳۰۰ میلیون دالر ارز دولتی اختصاص داده شده 
است.وی با اشاره به اینکه طی سال گذشته قیمت 
گفت: طی  است،  داشته  رشد  درصد  گوشت ۸۷ 
سال گذشته تخم مرغ 22 درصد، گوشت گوسفند 
۹۸ درصد، گوشت گوساله ۸۸ درصد، روغن مایع 
نیز  خارجی  برنج  و  درصد   2۹ شکر  درصد،   ۴۳
البته  که  است  داشته  قیمت  افزایش  درصد   ۳۵
ارز  اختالف  به  مربوط  افزایش ها  این  حدودی  تا 
امور  است.معاون  بوده  تومان   ۴,2۰۰ با   ۳2۰۰
رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین 
یا  نقدی  یارانه  سیاست  دو  اینکه  بر  تأکید  با 
افزود:  است،  شده  پیشنهاد  الکترونیکی  کوپن 
که  رسیده اند  اجماع  این  به  صاحبنظران  برخی 
این  آن،  بزرگ  خطر  اما  است  بهتر  نقدی  یارانه 
است که تقاضای سوداگری را دامن می زند و در 
مواجه خواهیم  قیمت  افزایش  با  چنین شرایطی 
شد.میدری با تأکید بر اینکه این سیاست ها را در 
گفت:  کرده ایم،  بررسی  اساسی  کاالی  قلم  چند 
پنج کانال اساسی وجود دارد که احتمال می رود 
خارج  به  آن،  طریق  از  تومانی  دولتی ۴2۰۰  ارز 
از مسیر تعیین شده برود و هر جایی که تفاوت 

نرخ دولتی ارز ۴ تا ۱۴ هزار تومانی وجود داشته 
باشد، امکان سوءاستفاده است.وی گفت: در بازار 
الکترونیکی«  نام »فاکتور  به  ابزاری  از  ارز،  طال و 
بخش  نیاز  مورد  درحالی که  نمی کنیم  استفاده 
خصوصی و دولتی است.معاون امور رفاهی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه فاکتور 
الکترونیکی قرار بود از سال ۹2 ایجاد شود، افزود: 
اما  ایجاد شد  پتروشیمی  برای بخش  فاکتور  این 
در سایر موارد وجود ندارد، درحالی که در برخی از 
کشورها مانند نروژ، سوئد، هلند، اسپانیا و … از 
این فاکتورها استفاده می کنند.میدری با اشاره به 
اینکه فاکتور الکترونیکی یکی از ابزارهای مبارزه با 
فساد و مقدمه آزادسازی یارانه نقدی است، تصریح 
کرد: نکته ای که وجود دارد، این است که علی رغم 
تخصیص ۹ میلیارد دالر ارز دولتی، کنترل قیمت 

بر روی برخی اقالم خوراکی بوده است و علی رغم 
اینکه ارز تخصیص داده شده، نتوانسته ایم زندگی 
دهک های پایین را حفظ کنیم.وی با تأکید بر اینکه 
گزارش انجام شده، تصویر این سیاست ها را بر روی 
دهک ها مورد مطالعه قرار می دهد، اظهار داشت: 
به  کنیم،  پرداخت  نقدی  یارانه  بخواهیم  چنانچه 
جز دهک ۱۰، توصیه می شود این یارانه جایگزین 
وزارت  رفاهی  امور  الکترونیکی شود.معاون  کوپن 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی به راهکارهای الزم نیز 
اشاره کرد و گفت: باید مسیر نقدینگی و ارز را به 
سمت بنگاه ها و بازارهای مالی تحت کنترل سوق 
از راهکارهایی است که می توان  این یکی  دهیم؛ 
در نظر گرفت.میدری خاطرنشان کرد: باید انضباط 
مالی را به عنوان مطالبه در شورای عالی رفاه تأکید 

کنیم و بخواهیم موانع تولید کاهش پیدا کند.

اعطای تسهیالت مسکن به بازنشستگان با حقوق 
کمتر از سه میلیون تومان

در  کالردشت  و  چالوس  نوشهر  مردم  نماینده 
تسهیالت  اعطای  از  اسالمی  شورای  مجلس 
سه  از  کمتر  حقوق  با  بازنشستگان  به  مسکن 

داد. آینده خبر  تومان در سال  میلیون 
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، قاسم احمدی 
یک  و   ۹۸ سال  بودجه  به  اشاره  با  الشکی 
را  بودجه  دولت  کرد:  اظهار  آن  شدن  سقفی 
بسته  سقفی  دو  نفت  فروش  میزان  اساس  بر 
هزار   ۴۴۸ با  و  نکرد  موافقت  مجلس  که  بود 
اینکه  بیان  با  وی  شد.  نهایی  تومان  میلیارد 
سهم   به   مبلغی  ساالنه  ششم  برنامه  طبق 
و  شد  می  اضافه  ملی  توسعه  صندوق  واریزی 

افزود:  افتاد،  می  اتفاق  این   ۹۸ سال  در  باید 
واریز  صندوق  این  به  درصد   ۳۴ باید  امسال 
و  ها  تحریم  شرایط  به  توجه  با  اما  شد  می 
مقام  حکم  با  مردم  معاش  نشدن  سخت 
تنها  و  یافت  کاهش  رقم  این  رهبری  معظم 
با  شود.وی  می  واریز  صندوق  به  درصد   2۰
کشور  در  مالیاتی  بسیار  فرارهای  به  اشاره 
به  را  مالیات خود  کارمندان  تنها  کرد:  تصریح 
از کسانی که  امسال  پرداخت می کنند؛  موقع 
به جز  بودند  معاف  مالیات  پرداخت  از  تاکنون 
کسانی که به اذن مقام معظم رهبری معافیت 

شود. می  دریافت  مالیات  یافتند 

احمدی الشکی از افزایش وام ازدواج تا سقف 
 ۹۸ سال  در  زوج  هر  برای  تومان  میلیون   ۳۰
برای   ۹۸ سال  بودجه  در  گفت:  و  داد  خبر 
میلیارد  هزار   ۵ بهزیستی  و  امداد  کمیته 
و  مددجویان  معرفی  با  که  گذاشته شد  تومان 
طرح های اشتغال زا با اولویت زنان سرپرست 
الحسنه  قرض  تسهیالت  صورت  به  خانوار 
تسهیالت  پرداخت  از  بود.احمدی  خواهد 
سه  از  کمتر  حقوق  با  بازنشستگان  به  مسکن 
این تسهیالت  تومان خبر داد و گفت:  میلیون 
اجتماعی  تامین  بازنشستگان  همه  شامل 

لشگری و کشوری می شود.

معامالت الگوریتمی ابزار اتوماتیک کسب ثروت در بازار سرمایه
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از معامالت 
کسب  اتوماتیک  ابزار  عنوان  به  الگوریتمی 
قالب  کردوگفت:در  یاد  سرمایه  بازار  در  ثروت 
متعددخرید  سفارش های  می توان  الگوریتم ها 

وفروش را به آسانی ارسال کرد.
ایران،  بازار سرمایه  از  نقل  به  زمان  به گزارش 
اوراق  و  بورس  رئیس سازمان  شاپور محمدی، 
مسابقه  نخستین  اختتامیه  مراسم  در  بهادار 
ایران، ضمن  سرمایه  بازار  الگوریتمی  معامالت 
به  که  رویداد  این  کنندگان  برگزار  از  تقدیر 
انتقال  و  سازی  فرهنگ  مهم  مقوله  تقویت 
به  کردند،  کمک  سرمایه  بازار  در  اطالعات 
پرداخت. معامالت  این  ویژگی های  تشریح 

محمدی با بیان اهمیت معامالت الگوریتمی در 
بازار سرمایه اظهار داشت: معامالت الگوریتمی 
در  معامالتی  روش های  اصلی  پایه های  از 
سهم  پیشرفته  کشورهای  اغلب  و  دنیاست 
الگوریتمی  از معامالت را به معامالت  عمده ای 
اختصاص داده اند و در ایران نیز خوشبختانه این 
تالش با جدیت آغاز شده است.رئیس سازمان 
بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه معامالت 

الگوریتمی دانشگاهیان و نخبگان را به بازارهای 
مالی نزدیک می کند، افزود: در قالب الگوریتم ها 
فروش  و  خرید  متعدد  سفارش های  می توان 
از  همچنین  کرد.محمدی  ارسال  آسانی  به  را 
اتوماتیک  ابزار  عنوان  به  الگوریتمی  معامالت 
یاد کرد و گفت:  بازار سرمایه  ثروت در  کسب 
نقش  معامالت  این گونه  ویژگی،  این  بر  عالوه 
شایعات را کمرنگ و همچون سدی در مقابل 
اغوای قیمتی، تقلید و شایعات عمل می کنند.

یادآوری  با  سپس  بورس  سازمان  سخنگوی 
نقش تأمین مالی، افزایش کارآیی، کشف قیمت 
و منصفانه بودن معامالت به عنوان وظایف این 
الگوریتمی،  معامالت  وجود  با  افزود:  سازمان 
تعداد دفعات کشف قیمت و در نتیجه کارایی در 
بازار سرمایه افزایش خواهد یافت.وی در تبیین 
نشان  خاطر  الگوریتمی  معامالت  دیگر  ویژگی 
ارتباط  الگوریتمی،  معامالت  واسطه  به  کرد: 
دارایی های پایه و مشتقه بهتر برقرار می شود و 
در نتیجه از اغوای قیمتی، شکل گیری اطالعات 
می کند.رئیس  جلوگیری  دیگر جرم ها  و  نهانی 
سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: از آنجا که 

در معامالت الگوریتمی نقش عوامل انسانی به 
شدت کمرنگ می شود، لذا به مدد این معامالت 
نیز  بازار سرمایه  از  ردیابی مسائل خارج  حتی 
ابراز  پایان  در  بود.دکتر محمدی  میسر خواهد 
سال های  در  مسابقات  این  که  کرد  امیدواری 
آتی نیز با قوت تمام برگزار شود و حتی با برنامه 
برگزاری  ریزی در مقاطع مختلف سال، شاهد 
فینال فینالیست ها باشیم.بر اساس این گزارش، 
اولین مسابقات الگوریتمی بازار سرمایه در سه 
بخش رقابت در سهام، رقابت در اوراق بهادار با 
درآمد ثابت و رقابت در حل مساله این برگزار 
شد. در رقابت سهام تیم اول ۳۰ میلیون، تیم 
دوم 2۰ میلیون و تیم سوم ۱۰ میلیون تومان 
اعتبار خرید سهام دریافت کردند.همچنین در 
اوراق بهادار با درآمد ثابت، تیم اول 2۰ میلیون، 
میلیون   ۱۰ سوم  تیم  و  میلیون   ۱۵ دوم  تیم 
اعتبار خرید سهام دریافت کردند. در بخش حل 
میلیون   ۳ و  میلیون   ۵ میلیون،   ۷ نیز  مساله 
تومان اعتبار خرید سهام از سوی سازمان بورس 
سوم  و  دوم  و  اول  تیم های  به  بهادار  اوراق  و 

تعلق گرفت.

درسال ۲۰۱۸ اتفاق افتاد؛

ایران هدف بیشترین حمالت بدافزاری موبایل
افتای ریاست جمهوری  مرکز مدیریت راهبردی 
با انتشار گزارشی از حمالت سایبری به کاربران 
موبایل در سال 2۰۱۸ و رشد دوبرابری آن نسبت به 
سال قبل، اعالم کرد: ایران دارای بیشترین حمالت 

بوده است.
به گزارش زمان به نقل از مرکز مدیریت راهبردی 
افتای ریاست جمهوری، حمالت مهاجمان سایبری 
در سال گذشته میالدی به نسبت سال 2۰۱۷ به 
کاربران موبایل نزدیک به دو برابر افزایش داشته و 
ایران دارای بیشترین حمالت بوده است.مهاجمان 
سایبری در سال 2۰۱۸ با استفاده از نرم افزارهای 
مخرب ۱۱۶ و نیم میلیون بار به گوشی های موبایل 
حمله کرده اند که این تعداد در سال 2۰۱۷ قریب 
است.آزمایشگاه  بوده  بار  میلیون  نیم  و   ۶۴ به 
این  با وجود  اعالم کرد:  کسپرسکی در گزارشی 
موبایل،  گوشی های  به  حمله  چشمگیر  افزایش 
افزون بر ۵ میلیون بسته نمونه های بدافزار در طول 
سال گذشته میالدی شناسایی شدند.مهاجمان در 
حمله به گوشی های تلفن همراه کاربران ایرانی از 
شایع ترین بدافزار موبایلی با نام تروجان اندرویدی 
استفاده   Trojan.AndroidOS.Hiddapp
تست شده  کامالً  از روش های  کرده اند.مهاجمان 
مانند SMS اسپم استفاده کرده اند و به آزمایش 
تکنیک هایی مانند ربودن DNS نیز تمایل نشان 
داده اند، که قبالً فقط برای حمله به پلتفرم های 

Trojan-( دسکتاپ استفاده می شد.منتقل کننده ها
سیستم های  زدن  دور  برای  که   )Dropper
به حساب های  تشخیص طراحی شده اند، حمله 
بانکی از طریق دستگاه های تلفن همراه، برنامه هایی 
برای  سایبری  مجرمین  توسط  می توانند  که 
 ،)RiskTool( مانند  استفاده شوند  ایجاد آسیب 
و  ابزارها  محبوب ترین  از  تبلیغ افزار  برنامه های 
تکنیک های حمله مهاجمان به تلفن های همراه 
بوده است.اگر چه تروجان های بانکی موبایل قباًل 
سرویس های دسترسی به خدمات را هدف حمله 
کاماًل  برنامه  یک  مهاجمین  اما  بودند،  داده  قرار 
تحت کنترل   ،2۰۱۸ سال  در  را  مجاز  و  قانونی 
گرفته و آن را مجبور به اجرای یک برنامه بانکداری 

برای انجام عملیات انتقال پول در دستگاه قربانی ها 
شناسایی شده  بدافزار  نمونه های  میان  کردند.در 
توسط کسپرسکی در سال 2۰۱۸، خطرناک ترین 
Trojan.AndroidOS.Triada.dlو  آنها
که  Trojan.AndroidOS.Dvmap.a،بودند 
البته جزو گسترده ترین ها نبودند.معاونت بررسی 
و  تولید  فضای  امنیت  راهبردی  مدیریت  مرکز 
تبادل اطالعات ریاست جمهوری )افتا( اعالم کرد: 
تهدیدات موبایلی به طور مستمر در حال تکامل 
هستند و این توسعه تنها در تعداد بدافزارها نیست. 
افزایش حمالت بدافزارهای موبایلی، اهمیت پیروی 
از نکات امنیتی این حوزه را بیش از پیش نمایان 

می کند.
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بهار از راه رسید
مسئوالن ازخواِب زمستانی بیدار شوند

*فرزانه یوسفیان

شاید همه ی اتفاقات و نوسانات بازارِ اقتصاد 
در ســال ۹۷ یک خواب بود و ما خبر نداریم. 
سه برابر شدِن اجناس مختلف، بی ثباتی بازار 
مســکن، گران شــدن خودروهای داخلی و 

تحریم ساخِت خودروهای خارجی، همه و همه چنان تلخ و سخت 
گذشت که باورمان نمی شود در این میان جاِن سالم به در برده ایم 
و هنوز نفس می کشیم. عرصه گویا تنها برای مردم به تنگ آمده و 
مســئوالن همچنان باد به غبغب می اندازند و از بهتر شدن اوضاع 

می گویند. 
روزی نیست که خبری تلخ درباره ی دعوای هم وطنانمان در صف 
گوشــت و مرغ نشنویم و افسوس نخوریم. روزی نیست که اخباری 
از نوسان قیمت دالر و طال و سکه منتشر نشود. روزی نیست که از 
سپرده گذاران بانک ها و موسسه های ورشکسته که پس از سال ها 
همچنان منتظر پول های خود هستند نشنویم. روزی نیست که از در 
و همسایه و دوست و آشنا خبری از بیکاری و تعدیل نیرو به گوشمان 
نرسد. هر روزمان ماه هاســت همین شده. روزهای پر از استرس و 
نگرانی که نمی دانیم چگونه شب می رسد و باز فردا و فرداهای دیگر.

خیال مان راحت است که در کشورمان امنیت داریم و جنگ نیست. 
بمباران نمی شــویم و زیر شکنجه های دشمن کمرمان خم نمی 
شود، اما امنیت که تنها ثبات نظامی در کشور نیست. امنیت یعنی 
پدر خانواده بتواند با پس انداز چند ســاله ی خود ماشــین و خانه 
ای کــه مدنظر دارد بخرد و نگران افزایش چند برابری آن نباشــد. 
امنیت یعنی جوانی که در ســن ازدواج است به این توصیه ی الهی 
گوش دهد و نگران از امرار معاش زندگی اش نباشد. امنیت یعنی مِن 
شاغل بدانم فردا هم باز سرکار می روم. امنیت یعنی کارمند اگر وام 
می گیرد بتواند هر ماه حقوق ســرموقع دریافت کند تا قسط آن را 
بپردازد. امنیت یعنی مسئوالِن ما در برنامه های تلویزیونی مردم را از 
خودشان بدانند و حقیقت را بازگو کنند. امنیت یعنی اینکه مسئوالن 
خدمتگزارِ ملت باشند و از ناراحتی مردم ناراحت شوند، نه اینکه مردم 
برای مطالبه ی نیازهایشان ماه ها و سال ها در انتظار امضایی باشند 
و با هزار منت آن را به دست بیاورند. امنیت یعنی نگراِن پس اندازی 
که در بانک گذاشته ای نباشی که مبادا ورشکست شود! امنیت یعنی 
بدانیم گوشتی که به دستمان می رسد سالم است! امنیت یعنی من 
امروز نفس بکشم و از فردایم با خبر باشم که می توانم سقف آرزوهایم 
را هــر روز کوتاه تر کنم. امنیت یعنی روح مان در آرامش باشــد تا 
همچنان بتوانیم از امید بگوییم و امیدوار باشیم. به جایی رسیده ایم 
که به دنبال ثبات هستیم. گرانی گویی عادتمان شده، خم به ابرو نمی 
آوریم و سوار بر موج گرانی همراه می شویم. از فردایمان خبر نداریم 
و همچنان امیدوارانه به سمِت آینده حرکت می کنیم اما در میان 
اتفاقی که پیش آمده خواِب زمستانِی مسئوالن از همه بیشتر تلخ و 
سنگین است. چه اتفاقی افتاد که روزگارِ مردم این چنین بهم ریخت 
و هیچ فردی نیست که مسئولیت این بی ثباتی را به گردن بگیرد و 
منجی برطرف کردن این اتفاقات شود! مگر نه اینکه اگر در خانواده 
ای مشکلی به وجود آید ریش سفید خانواده میانجی گری می کند و 
مشکالت را حل و فصل می کند، پس چرا در کشورمان با این همه 
منابع طبیعی و ذخایر نفتی و متخصصین آگاه و کاربلد کسی سکاِن 

هدایِت اقتصادی و اجتماعی را در دست نمی گیرد؟
خدا کند خواِب زمستانِی مسئوالن با روزهای پایانی سال ۹۷ تمام 
شود و با بهار اتفاقی خوش برای مردمی بیافتد که تا پای جان پای 
مسئوالن نظام مانده اند و خم به ابرو نیاورده اند. مردم ما الیق بهترین 
ها هستند. باید با پوست و گوشت و استخوان خود آرامش را لمس 
کنند و برای آینده ی خود برنامه ریزی داشــته باشــند. در شهر و 
کشوری که مردمانش نمی خندد، افسوس گذشته را می خوردند و 
نگراِن آینده اند، برگرداندن آرامش و تزریق امید کار سختی است. اما 
این مسئوالن کشور هستند که باید در سال جدید با رویکردی تازه و 
ایده ای نو به سمِت رشد اقتصادی و رضایت مردم قدم بردارند تا به 
اوضاع نابسامان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، سامان بخشند.

F.Yousefianpour@Gmail.com

پشت پرده
 »رفتار خطرناک داماد ترامپ در قبال ایران« 

یک اســتاد دانشگاه و وکیل سابق آمریکایی با طرح این فرضیه که 
ممکن اســت جرد کوشنر، داماد و مشاور دونالد ترامپ آمریکا را در 
خطر جنگ با ایران قرار دهد به تشریح نفوذ وی در زمینه اطالعاتی 

و امنیتی آمریکا پرداخت.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، ست آبرامسون، یک استاد دانشگاه 
نیوهمپشایر روز شنبه تشریح کرد که جرد کوشنر، داماد و از مشاوران 
دونالد ترامپ، »بزرگ ترین خطر داخلی« برای آمریکا به حســاب 
می آید.آبرامسون که مدت زیادی است کوشنر را برای کتابی که در 
دست تحریر دارد، مورد مطالعه تحقیق قرار می دهد، گفت که داماد 
دونالد ترامپ و مشاور کاخ سفید )جرد کوشنر( اکنون »بزرگ ترین 
خطر داخلی برای آمریکا اســت« چرا که او در واقع رئیس جمهور 
پنهان آمریکا است. این ایده طبق گفته این استاد دانشگاه، در میان 
بسیاری از مقامات اطالعاتی آمریکا مشترک است.این همان مقامی 
است که دیک چنی برای جورج دبل یو بوش داشت، به استثنای آن 
که به اعتقاد آبرامسون، نقش کوشنر بسیار بیشتر »تهدیدآمیز« است.

این استاد دانشگاه پیش بینی می کند که جرد کوشنر آمریکا را وارد 
یک جنگ »ویران کننده« با ایران خواهد کرد تا برای خود پولی به 
دســت بیاورد و این یکی از دالیلی است که این مشاور کاخ سفید 
»الیق آن است« که بقیه عمر خود را در زندان سپری کند.آبرامسون 
معتقد است که رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه سابق، باید با رابرت 
مولر در شــورای ویژه صحبت کند و نه درباره ساخت وپاخت روسی 
که مولر مسئول رسیدگی به آن است، بلکه درباره این که او می داند 
جرد کوشــنر، داماد ترامپ »دقیقاً تا چه اندازه خطرناک است«. او 
گفت: » نمی دانم که مولر بتواند ما را از این خطر به خصوص نجات 
دهد یا نه«. آبرامسون تشریح می کند که مسئله درجه اول سیاست 
آمریکا در حال حاضر، این واقعه است که به جرد کوشنر امتیاز اختیار 
عالی امنیتی داده شده است، نگرانی در مورد این مسئله به دلیل آن 
اســت که این اختیار به او اجازه می دهد تا جامعه اطالعاتی را »دور 
بزند«. طبق گزارش نیویورک تایمز، به کوشنر اختیار عالی امنیتی 
داده شــد چراکه دونالد ترامپ آن را برخالف تصمیم گیری مقامات 
اطالعاتی، درخواست کرده بود.این تصمیم به طور گسترده ای توسط 
اعضای حزب دموکرات مورد انتقاد قرار گرفت که بسیاری از آن ها این 
موضوع را خویش و قوم پرستی تلقی کرده و تهدید کردند که اقدام 
قانونی خواهند کرد، اما این فایده ای نداشت. طبق گزارش سی ان ان، 
کاخ ســفید درخواست کمیته نظارت را برای اسناد اختیار امنیتی 

کوشنر رد کرد.

اجرای طرح ملی توانمندسازی در 
۱۴ نقطه بسیار محروم کشور

رئیــس بنیــاد مســتضعفان از اجــرای طرح 
توانمندی سازی منطقه محروم قلعه گنج در ۱۴ 
نقطه دیگر بسیار محروم کشور خبر داد و گفت: 
شــعار ما در قلعه گنج کار با مردم برای ایجاد 

اشتغال پایدار است.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، محمد سعیدی 
کیا در همایش واگذاری هشتاد هزارمین اسناد 
امالک علوی به محرومان کشور، اظهار کرد: از 
سال ۹۳ واگذاری های امالک علوی شروع شد و 
تاکنون مدارک مربوط به ۷۷ هزار سند به مردم 
واگذار شده است.وی تصریح کرد: امروز ۳۰۰۰ 
سند واگذار می شود که به ۸۰ هزار سند افزایش 
می یابد.وی افزود: حدود ۷۰ هزار ســند دیگر 
باقیمانده که از مردم می خواهیم برای واگذاری 
زمیــن غصب کرده توســط طاغوت تشــکیل 
پرونده بدهند.رئیس بنیاد مستضعفان با تاکید 
برای این که شــیعه و سنی در مناطق مختلف 
کشور برای ما یکی هستند، یادآور شد: در سال 
۹۳ رهبــر معظم انقالب چند جمله فرموند که  
شامل تبدیل بنیاد مســتضعفان به یک بنیاد 
واقعی مستضعفان،  خارج کردن یک منطقه از 
محرومیت، تجدید ساختار بنیاد،  ترویج مدیریت 
جهــادی،  توجه به امور فرهنگــی و مدیریت 
بهینه فعالیت های اقتصادی است.سعیدی کیا 
با بیان این که شــعار ما در برنامه ششم بنیاد 
مستضعفان توانمندسازی اجتماعی، بهره وری 
و ارزش آفرینی اســت، یادآور شد: شعار ما در 
قلعه گنج کار با مردم برای ایجاد اشتغال پایدار 
است .در این منطقه با ایجاد گروه های روستایی 
و کارآفرینی مردم استعدادهای خود را بروز می 
دهند و تاکنون ۶ میلیارد تومان پس انداز کرده 
که از آن برای ایجاد اشتغال استفاده شده است.

وی بیان کرد: پس از قلــع گنج در آذربایجان 
غربی، خراســان شــمالی، ایالم، سیســتان و 
بلوچستان، اردبیل، کردستان، هرمزگان و... در 
مجموع ۱۰ نقطه برنامه مشــابه قلعه گنج آغاز 
شده است، گفت: سال آینده این برنامه را به ۱۴ 
نقطــه افزایش می دهیم.وی با یادآوری این که 
در 2,۵ سال اخیر ۳۰۰۷ طرح به تصویب بانک 
رسیده است، افزود: برای 2۶۰۰ طرح مردم وام 
را دریافت کرده اند و ۱۶۰۰ طرح به بهره برداری 

رسیده است.
رئیس بنیاد مســتضعفان از گزینش ۱۱۴ نفر 
جوان در بنیاد مســتضعفان خبر داد و گفت: از 
این تعداد ۴۴ نفر در هیئت مدیره های شرکت 
های زیرمجموعه بنیاد مستعضان مشغول به کار 

شده اند.

فروردین ۹۸، رونمایی از 
دستاورد های جدید علمی

رئیس ســازمان انــرژی اتمــی: فروردین ماه 
۹۸ دســتاورد های جدید علمــی را به نمایش 

می گذاریم.
به گزارش زمان به نقل ازصداوســیما ، معاون 
رئیس جمهوری و رئیس ســازمان انرژی اتمی 
ایران ، در جشنواره فرهنگی - هنری شهرستان 
ســاوجبالغ ،با بیان این مطلب،گفت: بیســتم 
فروردین ماه ســال آینده تعــداد قابل توجهی 
دســتاورد های جدید علمی و پژوهشــی را به 
نمایش خواهیم گذاشت. دکتر علی اکبر صالحی 
با بیــان اینکه تمام این دســتاوردها به همت 
محققان ایرانی در سازمان انرژی اتمی به نتیجه 
رسیده اســت ، افزود: ما مسئوالن باید خداوند 
بزرگ را به خاطر نعمت اسالم، داشتن جوانان 
برومند و خــالق ایرانی و خدمت به ملت ایران 
شاکر و سپاســگزار باشیم. ریس سازمان انرژی 
اتمی اظهارداشت: ایران اسالمی به پاس رشادت 
ها و توانمندی های علمی فرزندان خود، سرپا 
و مقام اســت و فرزندان این مرزو بوم با وجود 
فشــارها از تمام امتحان های تاریخی سربلند 

بیرون آمده اند.
 معاون رئیس جمهوری با اشاره به تالش دشمنان 
برای ایجاد روحیه یــاس در ملت ایران، اظهار 
داشــت:ما قبول داریم مشکالت و ضعف هایی 
وجود دارد اما همانگونه که مقام معظم رهبری 
فرمودند این نظام اصالح پذیر است و می توان 
اصالح شد و کاســتی ها را برطرف کرد. وی با 
بیان اینکه ما هدف انقالبی خود را گم نکرده ایم، 
گفت: دلیل این اتفاق این است که بستر اسالمی 
داریم و شیوه حکومت داری  والیت فقیه موجب 

شده است تا مسیر را گم نکنیم. 
صالحی گفت: اگر نعمت انقالب اسالمی و والیت 
فقیه نبود ما سر از ناکجا آباد در می آوردیم زیرا 
این انقالب بود که بســتر خوداتکایی به وجود 
آورد و بیــداری را برای ملت فراهم کرد. وی با 
بیان اینکه ملت باید هوشیار باشد، اظهار داشت: 
تفرقه دراین شــرایط برای ما ســم است و باید 
امانتدار انقالب باشــیم و آن را به دســت نسل 
های بعد برســانیم چرا که اگر انقالب نبود ما 
فاقد فرهنگ اصیل بودیم و به سمت پوچ  گرایی 

می رفتیم.

اخبار

سرمقاله

مبادا سلطنت و قدرت خود را به ریختن 
خون ناحق ، پاسداری نمائی

کالمامیر

وزیر کار درباره سیاست های یارانه ای کشوربرای 
است،قوانین  شده  گفت:مقرر  هدف  های  گروه 
توزیع  فعالیت های  کردن  ماشینی  به  مربوط 
یارانه ها سریع تر اجرا شود که صدور فاکتور های 
یارانه های  کنترل  برای  خوبی  راه  الکترونیکی 

توزیعی است.
محمد  ازتسنیم،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
مقدماتی  نشست  در  وزیرکار  شریعتمداری، 
جمع  در  اجتماعی  رفاه  و  کار  عالی  شورای 
خبرنگاران افزود: در جلسه امروز چندین گزارش 
در دستور کار قرار گرفت و با توجه به اینکه این 
شورا بر اجرای قوانین در حوزه تأمین اجتماعی و 
رفاه عمومی نظارت می کند، مصوبات جلسه را به 
معاون اول رئیس جمهور تقدیم خواهیم کرد. وی 
بررسی قانون جامع معلوالن و منابع اختصاص 
یافته برای اجرای آن را از موارد مطرح شده در 
جلسه امروز خواند و گفت: آئین نامه اجرایی این 
دولت  تحویل  ابالغ  برای  پیش  مدت ها  قانون 
شده است.شریعتمداری گفت: برخی تصمیمات 
و سیاست ها به علل متعدد به وجود آوردنده فقر 
و تشدید کننده آسیب هاست و باید مورد توجه 
که  است  این  بر  بنا  کرد:  تاکید  بگیرد.وی  قرار 
مهم  نهاد های  با  حمایتی  نهاد های  هماهنگی 
دیگر به بهترین حالت خود برسد و شرایطی برای 
به حداقل رساندن آسیب های اجتماعی بوجود 
بیاید و از ظهور و بروز آن تا حد مقدور جلوگیری 
کنیم. همچنین باید درباره مسائل مهم گفتگو 
مناسب  نتایج  به  امیدوارم  و  کرد  همفکری  و 
برسیم.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره 
به اینکه دستگاه های متعددی در حوزه مسائل 
مرتبط با رفاه مشغول به کار هستند همچنین 
خیریه های وسیعی مشغول تالش اند و عالقه مند 
هستند اقدامات هماهنگی شورای عالی رفاه بهره 
وری بیشتری در عملکردشان ایجاد کند، گفت: 

مردم انتظار دارند تصمیمات شورا در دبیرخانه، 
اصلی  و مراجع  را در شورا ها  نتایج خود  و  آثار 
تصمیم گیری اقتصادی مهم نشان دهد و شرایط 
تقویت شود.شریعتمداری  بازدارنده فقر هر روز 
و  روستائیان  بیمه  صندوق  درخصوص  افزود: 
عشایر نیز مقرر شد به مناطق خشکسالی و واجد 
حوادث غیرمترقبه در بحث بیمه روستائیان آن 

مناطق توجه بیشتری صورت گیرد.وزیر تعاون، 
ارزیابی  زمینه  در  گفت:  اجتماعی  رفاه  و  کار 
سیاست های یارانه ای کشور چه یارانه های آشکار 
قوانین  شد  مقرر  و  ارائه  گزارشی  پنهان  چه  و 
توزیع  فعالیت های  کردن  ماشینی  به  مربوط 
یارانه ها سریع تر اجرا شود که صدور فاکتور های 
یارانه های  کنترل  برای  خوبی  راه  الکترونیکی 
توزیعی است.شریعتمداری حمایت هرچه بیشتر 

و  خواند  را ضروری  جامعه  پایین  دهک های  از 
افزود: شکل توزیع منابع ارزی امروز در این شورا 
رفاه  عالی  اینکه شورای  بیان  با  مطرح شد.وی 
با شورا های باالدستی مستقیم و غیرمستقیم در 
ارتباط است، افزود: ارائه پیشنهادات مختلف برای 
مراجع تصمیم گیری از جمله هیئت وزیران و 
بررسی بودجه های رفاهی و پیشنهاد به دولت در 

سطح کشور از دیگر ماموریت های شورای عالی 
رفاه است که به ریاست رئیس جمهور تشکیل 
نتیجه رسیدیم که  این  به  امروز  البته  می شود. 
کنیم  فراهم  را  مقدماتی  و  شود  برگزار  جلسه 
با رئیس جمهور هم تشکیل شود. تا جلسه ای 

اینکه  بیان  با  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
شورای عالی رفاه از ارکان مهم تامین اجتماعی 
اقدامات  برخی  بماند  اگر مغفول  و  کشور است 

ناهمگون شکل می گیرد که تبعات ناشی از آن را 
باید با هزینه های سنگین تری جبران کرد، اظهار 
نتایج  این جلسه تصمیمات،  امیدواری کرد که 
پرخیر و برکتی داشته باشد.شریعتمداری گفت: 
متعدد  علل  به  سیاست ها  و  تصمیمات  برخی 
آسیب  کننده  تشدید  و  فقر  آوردنده  وجود  به 
تاکید  باید مورد توجه قرار بگیرد.وی  هاست و 
نهاد های  هماهنگی  که  است  این  بر  بنا  کرد: 
حمایتی با نهاد های مهم دیگر به بهترین حالت 
برای به حداقل رساندن  خود برسد و شرایطی 
و  از ظهور  و  بیاید  بوجود  اجتماعی  آسیب های 
بروز آن تا حد مقدور جلوگیری کنیم. همچنین 
باید درباره مسائل مهم گفتگو و همفکری کرد 
افزود:  برسیم.وی  مناسب  نتایج  به  امیدوارم  و 
به توسعه فقر و  از مصادیق کمک کننده  یکی 
آوردنده آن، فساد در  به وجود  اصلی  از عوامل 
جامعه است و از مهمترین اقداماتی که باید انجام 
شود تا سرمایه گذاری در کشور تقویت شود و 
با ایجاد اشتغال شاهد کمتر شدن فقر و ایجاد 
است.شریعتمداری  شفافیت  باشیم،  بیشتر  رفاه 
تاکید کرد: توصیه های سیاستی شورا در ایجاد 
باشد،  اقدامات  مهمترین  از  می تواند  شفافیت، 
امروز بر اساس مطالعات بین المللی محرز شده 
است که رشد فساد در کشور ها با رشد توامان 
فقر مواجه است، اگر شفافیت وجود داشته باشد 
عاملی مهم برای جلوگیری از فساد است. وزیر 
برای  اینکه  بر  مبنی  به سؤالی  پاسخ  تعاون در 
قرار  کار  دستور  در  را  نقدی  یارانه  آینده  سال 
این  گفت:  الکترونیکی؟  کاالبرگ  یا  می دهید 
باید به دنبال  موضوع باید بررسی شود و قطعاً 
برای دسترسی مطلوب تر  راه حل های جدیدی 
به صورت  باید  کاال ها  و  باشیم  گروه های هدف 
اختیار  در  مجاز  شبکه های  طریق  از  هدفمند 

گروه های هدف قرار گیرد.

تصمیم گیری درباره تغییر شکل توزیع یارانه ها در سال آینده

یارانه  توزیع  و  یارانه ها  توزیع  نحوه  درباره  رفاه  وزیر 
هیچ  که  فعال  گفت:  الکترونیکی  کاالبرگ  قالب  در 
تغییری در اجرا نیست تا سال 98، بعد از ابالغ قانون 
پیشنهاد  به  که  اجرایی  نامه  آیین  تصویب  و  بودجه 
آمد،  خواهد  وزیران  هیئت  جلسه  در  برنامه  سازمان 
تصمیم گیری در مورد تغییر شیوه موجود انجام خواهد 
شد. وی ادامه داد: طبیعتا ارزیابی عمومی درباره توزیع 
امروز  نیاز جامعه  برای کاالهای مورد  ارزی  عام منابع 
پایین  ارزیابی کامال مثبتی نیست و برخی دهک های 
درآمدی جامعه امکان استفاده از آن را پیدا نمی کنند 
باید راه حل های جدیدی برای دسترسی مطلوب تر  و 
گروه های هدف خصوصا دهک های پایین پیدا شود. به 
همین دلیل دولت سیاست های جدیدی اتخاذ کرده تا 
کاالهای سوبسیدی را از طریق شبکه های مجازی که 
در  هدفمند  صورت  به  دارد،  اختیار  در  صمت  وزارت 

اختیار گروه های هدف قرار دهد.

شیوهتوزیع
کاالی
یارانهایتا
ابالغآئین
نامهبودجه
98تغییر
نمیکند

کم درآمد ها سال آینده یارانه نقدی می گیرند یا کاال برگ؟

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه تاکید کرد که سفر دکتر 
ایران به عراق در مقطع  روحانی رئیس جمهوری اسالمی 

بسیار مهمی از تاریخ این کشور صورت می گیرد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، وزیر امور خارجه جمهوری 
و  ایرانی  هیات  مذاکرات  نشست  در  دیروز   ایران  اسالمی 
عراقی در بغداد با حضور همتای عراقی اش گفت: خوشحالم 
که در فاصله حدود یک ماه این دومین بار است که به عراق 
سفر می کنم.  ظریف افزود: روابط ایران و عراق راهبردی 
است و با خون جوانان دو کشور در نبرد با داعش به هم 

پیوند خورده است و هیچ کشوری نمی تواند آن را تضعیف 
کند. وزیر امور خارجه ایران افزود: خوشحالیم که سفر دکتر 
روحانی در مقطع بسیار مهم تاریخی و پس از پیروزی عراق 
بر داعش بعنوان دشمن بشریت صورت می گیرد. وی در این 
خصوص همچنین به موفقیت عراق در انتخابات پارلمانی 
نظام  یک  برقراری  و  دموکراتیک  روند  پیشبرد  و  اخیر 
فراطائفه ای و فراقومیتی در عراق اشاره کرد و گفت: این 
موفقیت بزرگ را باید به ملت و دولت عراق تبریک بگوییم. 
ظریف گفت: این موفقیت بزرگی برای دموکراسی و ملت 

عراق بوده و ما آن را به ملت و دولت عراق تبریک می گوییم. 
وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در بخش دیگری 
با محمدعلی  امروز مذاکرات خوبی  از سخنانش گفت که 
الحکیم همتای عراقی خود در خصوص مسائل دو جانبه و 
منطقه داشته است. وی ابراز امیدواری کرد ادامه مذاکرات 
دو طرف در این نشست به تفاهمات خوبی به نفع دو ملت و 
دو کشور برسد تا در جریان سفر روز دوشنبه دکتر روحانی 
رئیس جمهوری اسالمی ایران به عراق، مورد توافق دو طرف 

قرار گیرد و نهایی شود.

ظریف: سفر دکتر روحانی به عراق درمقطع بسیار مهمی صورت می گیرد

برخورد شدید پلیس فتا با افراد خاطی
 در فضای مجازی

رئیس پلیس فتای کشور: با افراد خاطی در فضای مجازی به شدت برخورد می کنیم.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا ناجا در 
کاهش  درباره  شد،  برگزار  امروز  که  انتظامی  فرماندهان  سال  پایان  خبری  نشست 
جرایم اینترنتی گفت: منکر این نمی شویم که پاپ آپ ها کماکان وجود دارند، آن ها 
رشد کرده اند و جرایم فضای مجازی افزایش پیدا کرده است، اما در پلیس فتا درصدد 
هستیم تا ضوابط را به سایت ها مانند گذشته یادآور شویم و با افراد خاطی شدیدترین 
نشست  این  ادامه  باشیم.در  داشته  اینترنتی  جرایم  کاهش  راستای  در  را  برخورد ها 
محسن حسن خانی رئیس پلیس آگاهی ناجا در خصوص استفاده از فناوری های دانش 
بنیان ایرانی در تجهیز آگاهی در زمینه کشف سریع تر و دقیق تر جرم گفت: در پلیس 
آگاهی یکی از اولویت هایمان کشف علمی جرم است و امیدواریم با توسعه ابزار های 
نوین در این حوزه پیشرفت چشمگیری داشته باشیم.رئیس پلیس آگاهی ناجا با بیان 
اینکه در سال ۹۸ از ابزار های الزم استفاده می کنیم تا پیوندی بین پلیس و نخبگان 
بیش از پیش ایجاد شود، گفت: معتقدم در ابتدا باید نیاز های خودمان را شناسایی 
کنیم و این نیاز ها را تبدیل به درخواست کنیم تا در حوزه کشف علمی جرم دانشگاه ها 
و نخبگان علمی بتوانند به کمک ما بیایند.سردار حسن خانی افزود: این نکته را یادآور 

می شوم که امروزه بیشتر کشف های ما کشف های علمی است.

کانال مالی اروپا و ایران به زودی 
راه اندازی می شود

کمیسر عالی رتبه بازرگانی دولت بریتانیا گفت: شرکت های انگلیسی بسیاری هستند 
که در بازار ایران فعالیت می کنند و می خواهند با ایران روابط خود را توسعه دهند.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سایمون پنی در دیدار با رئیس اتاق بازرگانی اصفهان 
با بیان اینکه پیغام دولت بریتانیا به ایران، پایبندی به اجرای برجام است، افزود: پس 
از خروج آمریکا از برجام، بانک های بین المللی دسترسی شرکت های ایرانی را محدود 
کردند، اما سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان با راه اندازی کانال مالی جدید خواستار 

تبادل مالی و تسهیل تجارت با ایران هستند.
فعالیت  ایران  بازار  در  که  هستند  بسیاری  انگلیسی  شرکت های  کرد:  تصریح  وی 
در  انگلیس  توسعه دهند.معاون سفیر  را  روابط خود  ایران  با  و می خواهند  می کنند 
ایران نیز در این دیدار اظهار کرد: کانال مالی جدید اروپا و ایران در پاریس ثبت شده 

و به زودی اجرا )راه اندازی( می شود.
جایلز واتکر تاکید کرد: ایران می تواند از منافع اقتصادی برجام استفاده کند و منتظر 
تأیید ایران برای معرفی نهاد متناظر برای مراودات بانکی با اروپا هستیم. وی از حضور 
هیئت آلمانی طی هفته آینده به تهران با هدف بررسی اجرایی شدن کانال مالی ایران 
و اروپا خبر داد و گفت: همکاری دو نهاد مالی در ایران و اروپا می تواند روابط اقتصادی 

دو طرف را تسهیل کند.
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توضیحات »الریجانی« درباره ایرادات شورای نگهبان 
به الیحه بودجه ۹۸

رئیس مجلس شورای اسالمی در پاسخ به نماینده گرمسار گفت: گزارش 
اعاده شده از شورای نگهبان رسمی است.

به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، غالمرضا کاتب، نماینده گرمسار در مجلس 
شورای اسالمی، در جلسه علنی دیروز قوه مقننه، در تذکر شفاهی با استناد 
داشت:  اظهار  پارلمان  داخلی  آیین نامه   )200( و   )199(  ،)198( مواد  به 
گزارش های اعاده شده از شورای نگهبان به مجلس باید قبل از مطرح شدن 
در صحن تکثیر شده و در اختیار نمایندگان قرار گیرد، ضمن اینکه در این 
مورد تنها گزارش رسمی شورای نگهبان قابل قبول است اما گزارش بودجه 
تأکید  با  امضا است.وی  نگهبان بدون شماره و  از شورای  اعاده شده   98
بر اینکه این گزارش باید در کمیسیون تلفیق و کمیسیون های تخصصی 
بررسی می شد و نمایندگان درباره آن نظر کتبی می دادند، تصریح کرد: روز 
گذشته روند بررسی این موضوع را پیگیری کردم که مشخص شد روز 
گذشته کمیسیون تلفیق تشکیل جلسه داده است.کاتب افزود: سؤال کردم 
بر اساس کدام بند از آیین نامه این جلسه تشکیل شده و در رابطه با یک 
گزارش غیررسمی اظهارنظر شده است؛ لذا می توان گفت در این مورد حق 
نمایندگان مجلس تضییع شده است.الریجانی رئیس مجلس در پاسخ به 
تذکر این نماینده گفت: این گزارش در تاریخ 18 اسفند به پارلمان ارجاع 
شده و شورای نگهبان گزارش رسمی ارائه داده است که دارای تاریخ است 
ضمن اینکه زمانی که این گزارش به مجلس ارسال شد، همکاران در حوزه 
انتخابیه بودند و این در حالی است که شورای نگهبان با سرعت به بودجه 
رسیدگی می کند.وی افزود: شورای نگهبان قبل از ارسال گزارش رسمی، 
نسخه غیررسمی آن را به مجلس می فرستد تا همکاران در جریان آن باشند 
که فرقی با نسخه رسمی ندارد و تنها تفاوت آن این است که گزارش رسمی 
به صورت امضاشده ارائه می شود.رئیس مجلس خطاب به نماینده گرمسار 
در مجلس اظهار داشت: اگر می خواستید در این مورد قانون رعایت شود 
باید شنبه به اینجا می آمدید، بنابراین چون همکاران در حوزه انتخابیه بودند 

گفتیم که کمیسیون تلفیق تشکیل جلسه بدهد.

افشاگری عضو جریان صدر درباره مکان اختفای البغدادی

کرد  فاش  صدر  جریان  رهبران  از  یکی  و  برجسته  سیاستمدار  یک 
نزد  داعش  سرکردگان  که  کردند  اعتراف  داعشی  اسیر  تروریست های 

آمریکایی ها هستند.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، حاکم الزاملی از سیاستمداران عراقی و یکی 
از رهبران جریان صدر تأکید کرد دخالت ها در عراق که از زمان حمله آمریکا 
آغاز شد، با هدف هرج ومرج در منطقه بوده است.الزاملی خاطرنشان کرد 
اطالعات به دست آمده تأکید می کند که ابوبکر البغدادی سرکرده تروریست ها 
و دیگر فرماندهان گروهک تکفیری داعش در الباغوز سوریه حضور دارند.
وی که با شبکه خبری المیادین گفت وگو می کرد، افزود: اعضای مسلح 
داعش که عراق آنها را تحویل گرفت، و در الباغوز سوریه بودند، از عناصر 
به سر  سوریه  الباغوز  در  همچنان  داعش  سرکردگان  اما  بودند،  داعشی 
می برند.  الزاملی فاش کرد که تروریست های اسیر داعشی اعتراف کردند که 
سرکردگان داعش نزد آمریکایی ها هستند.الزاملی تصریح کرد: بیشتر طالها 
و آثار باستانی عراق در زمان حمله آمریکا به عراق به سرقت رفته است. 
وی با اشاره به اینکه دولت عراق خواستار بازگرداندن تروریست های مسلح 
داعشی با ملیت فرانسوی و دیگر کشورها به دولت هایشان است، افزود: 
ما نمی خواهیم عراق مبدل به هتل 5 ستاره برای تروریست های داعش 
شود. بنابر گزارش دستگاه اطالعاتی عراق ؛ بیشتر تروریست های داعشی 
عراقی تابعیت خود را تغییر دادند.الزاملی تأکید کرد: تروریست های داعشی 
که از سوریه به نیروهای عراقی تحویل داده شدند، زخمی  معلول بوده و یا 
عضوی از بدن را از دست دادند و دیگر قادر به جنگ نیستند و  گروهک 
تکفیری داعش، آنان را که قابل استفاده برای  جنگ در عراق ، سوریه و 
دیگر کشورها نیستند را منتقل کرده است. عضو مطرح جریان صدر با تأکید 
بر اینکه عراق هرگز پایگاه داعشی ها و چه بسا گذرگاه آنها نخواهد شد، 
خاطر نشان کرد: با وجود فرزندان و جوانمردان االنبار ، صالح الدین و 
موصل بازگشت گروهک تروریستی و تکفیری داعش ممکن نیست. آمریکا 
در تالش است تروریست های داعشی و اطرافیانشان را در غرب عراق 

اسکان داده و به تشکیل مجدد این گروه در این کشور اقدام کند.

تقدیر ۲۰۰ نماینده از رهبری برای 
انتصاب حجت االسالم رئیسی

در  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  از  تن   200
نامه ای از رهبر معظم انقالب اسالمی به دلیل انتصاب 
حجت االسالم رئیسی به ریاست قوه قضائیه تقدیر 

کردند.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، 200 تن از نمایندگان 
به رهبر  نامه ای خطاب  مجلس شورای اسالمی در 
معظم انقالب اسالمی از ایشان به دلیل انتصاب حجت 
به ریاست قوه  قضائیه  ابراهیم رئیسی  االسالم سید 

تقدیر کردند.

محرومیت زدایی؛ سیاست کلی نظام

رئیس دفتر رهبر معظم انقالب با بیان این که سیاست 
کلی و ثابت نظام رفع محرومیت است، گفت: کارهایی 
که نظام مقدس انجام داده باعث شده تا کمتر روستایی 
وجود داشته باشد که دارای راه، برق، بهداشت و... 
نباشد.به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، محمد محمدی 
گلپایگانی در حاشیه همایش واگذاری هشتاد هزارمین 
اسناد امالک علوی به محرومان کشور در خصوص 
محرومیت  حوزه  در  مستضعفان  بنیاد  فعالیت های 
نظام  ثابت  سیاست های  از  یکی  کرد:  اظهار  زدایی 
محرومیت هاست.  رفع  اسالمی  جمهوری  مقدس 
عمال مشاهده می کنیم که کارهای بزرگی در این زمینه 
انجام شده است. وی با اشاره به وجود حلبی آبادها در 
کشور، یادآور شد:  در خیابان های اصلی تهران حلبی 
آباد بود نقاط دور افتاده که دیگر جای خود داشت. 
آنها می گفتند  به  بودند وقتی  این کشور  کسانی در 
بچه ات کجاست، می گفت رفته ایران سربازی. وی 
ادامه داد:  مثل این که جزء ایران نبود. الحمداهلل االن 
مخصوصا نقاط محروم و دور افتاده کارهایی که نظام 
مقدس انجام داده باعث شده تا کمتر روستایی وجود 
داشته باشد که دارای راه، برق، بهداشت و... نباشد.
رئیس دفتر رهبر معظم انقالب با تاکید براین که اینها 
همه کارهایی است که نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران انجام داده است، گفت:  بنابراین سیاست کلی نظام 

رفع محرومیت است.

 افزایش ٦٧ درصدی انتصاب جوانان 
در سمت های مدیریتی

سخنگوی وزارت کشور از افزایش تعداد انتصاب زنان 
و جوانان در سمت های مدیریتی در این وزارتخانه 
خبر داد و گفت: از ابتدای دولت تدبیر و امید تاکنون 
انتصاب زنان در پست های مدیریتی 27 درصد و 

جوانان 67 درصد افزایش یافته است.
به گزارش زمان از پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور، 
انتصاب  تعداد  داشت:  اظهار  سامانی«  »سیدسلمان 
جوانان 30 تا45 سال از 61 نفر در سال 92 به 102 
نفر در سال 97یعنی به میزان 67 درصد افزایش یافته 
است.سخنگوی وزارت کشور در ادامه افزود: بررسی 
گزارش های 10 ماهه سال جاری نشان می دهد میزان 
و  سرپرستی  های  به سمت  زنان  انتصاب  تعداد  و 
مدیریتی ستاد وزارت کشور از 45 نفر در سال 92 به 
57 نفر در سال 97 یعنی به میزان 27 درصد افزایش 
یافته است.سامانی استفاده از نیروهای جوان و با انگیزه 
در عرصه های مدیریتی وزارت کشور را از برنامه های 

ویژه وزیر کشور عنوان کرد.

خبرخبر

وزیر آموزش و پرورش در اولین همایش تبیین 
برنامه ویژه مدرسه )بوم( گفت: مدرسه باید خود را 

با نیازهای روز دانش آموزان تطبیق دهد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، دیروز اولین همایش 
وزیر  حضور  با  )بوم(  مدرسه  ویژه  برنامه  تبیین 
به  آغاز  فرهنگیان  باشگاه  در  پرورش  و  آموزش 
کار کرد.طرح بوم )برنامه ویژه مدرسه( بر اساس 
رویکرد فرهنگی تربیتی و با تأکید بر آموزش های 
مهارت محور و بسط گستره فعالیت های پرورشی 
در سطح مدارس ابتدایی اجرا می شود.در طرح بوم 
با اعتماد به صالحیت و توان مدرسه، مجوز برنامه 
ریزی درسی، اجرا و ارزشیابی حجم معینی از زمان 
مقرر  چهارچوب های  رعایت  با  آموزش  رسمی 
طهرانی  امانی  می شود.محمود  واگذار  مدرسه  به 
مراسم  این  در  مدارس  ویژه  برنامه  پروژه  مدیر 
نیازها و  به  برنامه ویژه مدارس را توجه  ویژگی 
خواسته های دانش آموزان دانست و گفت: در این 
طرح در حالی که برنامه بر اساس نیاز دانش آموزان 
دانش آموزان  برای  که  مدیری  می شود،  طراحی 
مدرسه برنامه ریزی می کند، مدیری تی خود را ارتقا 
می دهد. نکته سوم نیز این است که با اجرای برنامه 
ارتقا  معلمان  ویژه مدارس، سطح عمل حرفه ای 
سند  پروژه  این  خاستگاه  گفت:  می کند.وی  پیدا 
تحول و برنامه درسی ملی عنوان است. برنامه ویژه 
مدرسه، برنامه تحولی است که باید شیوه نامه برای 
آن طراحی می شد و عنوان این شیوه نامه، خطاب به 
مدیر مدرسه است و محور آن، اعتماد به مدرسه 
است و این اعتماد، مدرسه را رشد می دهد. آنچه 
این برنامه را تهدید می کند، نیز انحراف از همین 
مباحث است یعنی کنترل ها را به سمتی ببریم که 

این پروژه را از ماهیت اصلی آن خارج کند.

 آفت سیستم آموزشی عدم تطابق
با نیازهای روز است

در ادامه مراسم سید محمد بطحائی وزیر آموزش 
یافته ها  و  انجام شده  مطالعات  پرورش گفت:  و 

مدارس  ویژه  طرح  که  است  شده  مشخص 
را  انجام  جرأت  خوشبختانه  و  است  اثربخش 
داشت. آموزشی  برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان 
در  متأسفانه  داد:  ادامه  پرورش  و  آموزش  وزیر 

برخی مواقع طرح ها به قدری به تأخیر می افتد، که 
مسئوالن تغییر می کنند و طرح انجام نمی شود.وی 
ادامه داد: صاحبنظران مهمترین آفت یک سازمان 
نیازهای جدید  با  را  که خودش  می دانند  این  را 
برای یک سازمان  بقا  تغییر شرط  هماهنگ کند. 
است و نظام آموزشی اگر درک واقع بینانه و صحیح 
از تغییر نداشته باشد و خود را با نیازهای آینده 
مطابقت ندهد، محکوم به شکست است.وی بیان 
کرد: راه تنفس آموزش و پرورش تغییرات است. 
اگر می گوئیم آموزش و پرورش ورشکسته یعنی 
وقتی که دانش آموز به زور به مدرسه می آید به 
این دلیل است که تغییرات متناسب با نیازها انجام 
نشده است.وی ادامه داد: شما فکر کنید در حال 
رفتن به بهشت زهرا )س( هستید همیشه در مسیر 
رفت شما گل فروش ها هستند و هنگام برگشت، 
میوه فروش ها هستند؛ آیا می شود جای این ها عوض 
شود؟ مثاًل کسی موقع رفتن میوه و سبزیجات و 
موقع برگشت گل بخرد! گاهی وقت ها در سیستم 
آموزشی ما این اتفاق بر عکس رخ می دهد. وزیر 
آموزش و پرورش اظهار کرد: مدرسه محوری، راه 
نجات آموزش و پرورش است. ما نمی توانیم از باال 
به پایین به مدرسه دستور دهیم. مثاًل در یک استان 
در یک سال صدها بخشنامه به مدرسه رفته است. 
معنای آن این است که ما مدرسه را موجودی کر و 
گنگ تصور کردیم که باید برای حرکتش دستش 
را بگیریم و با این روش تحول ایجاد نمی شود.
بطحائی گفت: به همین دلیل بخشنامه ای داشتم که 
بخشنامه ها به مدرسه تنها با امضای وزیر و مدیرکل 
باید باشد.وی در پایان تاکید کرد که در گام اول 
در این برنامه باید روی مدیر مدرسه در انتصاب، 

نظارت و تشویقش سرمایه گذاری کنیم.

بطحائی خبر داد: ابالغ آیین نامه استخدام حق التدریسی ها به زودی

آفت سیستم آموزشی عدم تطابق با نیازهای روز است

مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی پراید مدل 92 به شماره پالک 37 ایران 386م25 به نام رحیم بهرامی 
  NAS411100D1311240 مال کندی به شماره موتور4991297  و به شماره شاسی

خویمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد/

آگهی حصر وراثت
شهرستان  اختالف  حل  شورای  اول  شعبه   1/763/97 کالسه  پروند  حکایت  به 
را  وراثت  حصر  گواهی  صدور  درخواست  میرزائی  محمدصالح  آقای  جوانرود 
نموده است. و بیان داشته شادروان علی میرزائی در تاریخ1377/11/5 در اقامتگاه 

دائمی خود فوت نموده و ورثه اش عبارتند از:
1.طوبی حسینی    زایچه: 1321/5/4-173   کدملی 4959844213 همسرمتوفی

2.محمدصالح میرزائی  زایچه: 1342/4/5-376  کدملی 495978932 پسر متوفی
3.باهرمیرزائی  زایچه: 1346/12/3-427  کدملی 4959879467 پسرمتوفی

4.سوسن میرزائی  زایچه: 1344/12/3-507  کدملی 4959880260دخترمتوفی
5.سیما میرزائی  زایچه: 1354/5/9-578 کدملی 4959880988 دخترمتوفی

6.تمامه میرزائی  زایچه: 1336/12/1-259 کدملی 4959877685 دخترمتوفی
7.پسند میرزائی  زایچه: 1350/6/1- 577  کدملی 4959880971  دختر متوفی

اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کس 
اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی 
ظرف مدت یک ماه به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را 
صادر و هر گونه اعتراضی یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد 

ابراز شود از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود.

اگهی فقدان مدرک تحصیلی
)نوبت دوم(

به  اینجانب مژگان خیری سهی فرزند اسکندر  التحصیلی  فارغ   گواهینامه موقت 
مقطع  در  تهران  از  صادره   0061805173 ملی  شماره  و   5146 شناسنامه  شماره 
دانشگاهی  از واحد  منابع طبیعی محیط زیست صادره  مهندسی  کارشناسی رشته 
میشود  تقاضا  یابنده  از  است  اعتبار  فاقد  و  است  گردیده  مفقود  شمال  تهران 
تهران  نشانی  به  شمال  تهران  واحد  اسالمی  ازاد  دانشگاه  به  را  موقت  گواهینامه 
بزرگراه شهید بابایی )غرب به شرق(-خروجی حکیمیه خیابان شهید صدوقی بلوار 

وفادار دانشگاه ازاد اسالمی واحد تهران شمال  ارسال نماید.

ابالغ دادنامه
به موجب دادنامه شماره 970997049430097 مورخه 97/11/28 پرونده کالسه 
970623 مطروحه در شعبه 13 خوانده دعوی آقای محمدعلی نوعی اقدم و مهدی 
موگوئی بپرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/730/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و 6/000/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر 
تادیه بصورت غیابی در حق خواهان آقای رضا ندایی محکوم شده است نظر به 
لذا مفاد  المکان اعالم شده  نبوده و مجهول  اینکه آدرس دقیق مشارالیه مشخص 
دادنامه بطریق درج در یکی از جراید کثیراالنتشار به وی ابالغ می گردد تا چنانچه 
نسبت به رای صادره تقاضای واخواهی داشته باشد ظرف بیست روز پس از انتشار 
آگهی و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز اعتراض خود را به این 

شعبه تقدیم نماید.
مدیر دفتر شورای حل اختالف شهرستان اردبیل 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم  صدیقه ذوالفقارزاده دارای شناسنامه شماره  1031    بشرح دادخواست به 
کالسه 3/972165ش این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین 
توضیح داده که شادروان ناجیه خلیل زاده بشناسنامه 101 در تاریخ   1360/7/18 
اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-   فاطمه 
خلیل زاده فرزند عبدالرزاق –ش ش 119   -اورمیه –  مادر متوفی/2-  حسن  
لیال  اورمیه -  شوهر متوفی/3-    –ش  ش 464 -  ذوالفقارزاده فرزند    بالل 
ذوالفقارزاده فرزند   حسن -ش  ش 1587 – اورمیه -  دختر متوفی/4-  صدیقه 
ذوالفقارزاده فرزند  حسن- ش ش 1031     - اورمیه - دختر  متوفی/ اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

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

دادنامه
شهرستان  اختالف  حل  شورای   28 شعبه   9709980495800653 کالسه  پرونده 

اردبیل تصمیم نهایی شماره 9709970495801056 
خواهان: آقای رضا ندائی فرزند محمد با وکالت آقای مسعود شاهی فرزند علی بابا 
به نشانی استان اردبیل شهرستان اردبیل- خیابان چهارراه امام روبروی بانک ملی 

شعبه مرکزی- ساختمان مرکزی وکال- طبقه 2
خواندگان: 1- آقای سلیمان نوعی اقدم شام اسبی فرزند احمد به نشانی مجهول 
المکان- 2- آقای مهدی موگوئی فرزند محمد به نشانی تهران خیابان دماوند خ 

نبیئیان کوچه داود آبادی- پ 22 واحد 6
خواسته: مطالبه وجه چک

رای قاضی شورا
در خصوص دعوی آقای رضا ندایی فرزند محمد با وکالت آقای مسعود شاهی 
بطرفیت 1- آقای مهدی موگوئی فرزند محمد 2- آقای سلیمان نوعی اقدم شام 
از سوی  فقره چک بالمحل صادره  مطالبه وجه یک  احمد بخواسته  فرزند  اسبی 
ملت  بانک  عهده   94/06/10 مورخ   495070/54 شماره  به  اول  ردیف  خوانده 
انضمام هزینه  به  با ظهرنویسی خوانده ردیف دوم  ریال  میلیون  مبلغ دویست  به 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله بشرح دادخواست تقدیمی با عنایت 
به جامع اوراق و محتویات پرونده مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات پیوستی 
اظهارات وکیل خواهان در جلسه شورا، مالحظه کپی مصدق چک و گواهی عدم 
ید  در  اینکه وجود اصل چک  به  توجها  علیه، و  بانک محال  از  پرداخت صادره 
سوی  از  آن  خالف  بر  دلیلی  و  داشته  خواندگان  ذمه  اشتغال  بر  داللت  خواهان 
خواندگان ارایه نگردیده و مشارالیها غلیرغم ابالغ قانونی در جلسه شورا حضور 
نیافته و الیحه ای نیز ارسال ننموده اند فلذا بنا به مراتب مذکور دعوی خواهان وارد 
و ثابت تشخیص و مستندا به مواد 25 و 9 شورای حل اختالف و مواد 198 و 519 
و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و 
قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون صدور چک 
مصوب 1377/09/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت دویست میلیون ریال از بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه 
الوکاله برابر تعرفه قانونی و بر اساس مراحل مداخله  دادرسی نشر آگهی و حق 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول بر مبنای 
شاخص نرخ تورم که از سوی اجرای احکام مدنی در زمان اجرا محاسبه خواهد 
شد در حق خواهان صادر و اعالم میگردد رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه سپس ظرف بیست روز از تاریخ 

انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر در دادگاههای حقوقی اردبیل می باشد.
لطف اله کوهی قاضی شعبه 28 شورای حل اختالف اردبیل

اجرائیه
مشخصات محکوم له: شاکر پناهی فرزند یوسف به نشانی اردبیل میدان وحدت 

بوجاری حاج شاکر پناهی
ناصر   -2 المکان  مجهول  میرزایی  نورالدین  سید   -1 علیهم:  محکوم  مشخصات 

ناصری فرزند پاشا مجهول المکان
اجرائیه  ثبت  شماره  به  مربوط  حکم  اجرای  درخواست  موجب  به  به:  محکوم 
9710090493700765 و دادنامه مربوطه با شماره 9609970493700930 محکوم 
پرداخت  به  هستند  محکوم  ناصری  ناصر   -2 میرزایی  سیدنورالدین   -1 علیهما 
تضامنی مبلغ 115/000/000 ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ 4/245/000 ریال 
از بابت هزینه دادرسی و نیز تاخیر تادیه از سررسید چک لغایت اجرای حکم با 
توجه به نرخ تورم ساالنه بانک مرکزی و مبلغ 3/960/000 ریال از بابت حق الوکاله 
وکیل در حق محکوم له و همچنین مبلغ 5/750/000 ریال از بابت نیم عشر دولتی 
در حق صندوق دولت، ضمنا به علت غیابی بودن رای صادره اجرای حکم منوط به 

رعایت تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
دبیر شعبه هفتم شورای حل اختالف اردبیل

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
رضا آزادیان با وکالت محمدرضا اکباتانی دارای شناسنامه شماره 4522 به شرح 
وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  این  از  کالسه1/1267/97  و  دادخواست 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد علی آزادیان به شناسنامه 310 در 
تاریخ اقامتگاه دائمی خود به درود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر 
است به  1- آقای رضا آزادیان به شماره شناسنامه 4522 فرزند محمدعلی و شهین 
ثمین متولد 1352 فرزند متوفی ذراع آزادیان به شماره شناسنامه فرزند محمدعلی و 
ثمین متولد 1348 فرزند متوفی طبس آزادیان با شماره شناسنامه متولد 1990 علی 

و شهین متولد 1357 فرزند متوفی
 قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی فقدان مدرک  تحصیلی 

بابل در  از  به شماره شناسنامه 10 صادره  اینجانب علی احمدی فرزند عبدالعلی 
مقطع کارشناسی رشته حسابداری صادره از واحد دانشگاهی تهران جنوب مفقود 
گردیده و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
خیابان  زند  خان  کریم  خیابان  تهران  نشانی  به  جنوب  تهران  واحد  اسالمی  آزاد 
ایرانشهر شمالی نبش آذر شهر پالک 209و یا کد پستی 1584715414ارسال نماید

بابل 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
حسین غالمپور به ش ش 2 به شرح دادخواست به کالسه8/1656/97 درخواست 
گواهی حصر وراثت نبوده و چنین توضیح داده که شادروان شعبانعلی غالمپور  به 
ش شناسنامه 9در تاریخ 96/10/6اقامتگاه دائمی خود بدرود  زندگی گفته است 

ورثه  حین الفوت مرحوم  عبارتند از
1- مرضیه غالمپور گلی  فرزند شعبانعلی به شماره شناسنامه چهار دختر متوجه 

2-حسین غالمپور گلی فرزند شعبانعلی به شماره شناسنامه 2فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

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

اخطاریه 
وفق ماده ۱8 آیین نامه اجرا

 بدین وسیله به خانم سیده سوگند  قربانی جمالی فرزند سید جمال الدین  شماره 
ملی2080699458 ساکن  بابلسر بهنمیر روبروی پاسگاه کوچه بعثت 4 منزل یاسر 
ساکن  ملی4989816080  شماره  خیراهلل  فرزند  تبار  گل  یاسر  *2/آقای  تبار  گل 
بهنمیر -  روبروی پاسگاه حاجی کال ابالغ می شود که بانک ملی شعبه خیابان گنج 
مبلغ  وصول  6602766974000جهت  شماره  بانکی  قرارداد  استناد  به  بابل  افروز 
268/000/000ریال تا تاریخ 97/5/4به انضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ 
مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجراییه صادر نموده و 
پرونده اجرایی به کالسه 9701253 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور 
محل اقامت شما به شرح متن سند  شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار  طبق 
روزنامه های  از  یکی  در  مرتبه  فقط یک  اجراییه   مفاد  اجرای  نامه  آیین  ماده 18 
کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ این آگهی 
به روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات 

اجرای جریان خواهد یافتم. الف 97/100/6654
تاریخ انتشار :97/12/20

 مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بابل

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
به  که  درخواستی  شرح   به  مهدی  فرزند  موزیرجی  تبار  قاسمعلی حسن  آقای   
انحصار  گواهی  صدور  درخواست  و  کرده  ثبت  شورا  این  شماره15/1563/97 
وراثت نموده و اعالم داشته که مهدی حسن تبار موزیرجی فرزند قربان به شماره 
شناسنامه 258 صادره از بابل در تاریخ 95/8/25در اقامتگاه دائمی خود شهرستان 

بابل فوت نموده و ورثه  حین الفوت وی عبارت اند 
1-قاسمعلی حسن تبار موزیرجی فرزند مهدی با شماره شناسنامه 9 فرزند متوفی

2- اکبر حسن تبار موزیرجی فرزند مهدی شماره شناسنامه 9 فرزند متوفی
3- علی اصغر حسن تبار موزیرجی فرزند مهدی با شماره شناسنامه فرزند متوفی

فرزند   19 شناسنامه  شماره  با  مهدی  فرزند  موزیرجی  تبار  محمدعلی حسن   -4
متوفی 

5-یوسف حسن تبار موزیرجی فرزند مهدی با شماره شناسنامه 24 فرزند متوفی 
با شماره شناسنامه2050992661  فرزند مهدی  موزیرجی  تبار  6-اسماعیل حسن 

فرزند متوفی 
7-مرضیه حسن تبار موزیرجی فرزند مهدی و شماره شناسنامه 17 فرزند متوفی 

8-راضیه  حسن تبار موزیرجی فرزند مهدی با شماره شناسنامه 544 فرزند متوفی 
9-فوزیه حسن تبار موزیرجی فرزندمهدی شماره شناسنامه 7 فرزند متوفی 10-

آسیه حسن تبار موزیرجی فرزند مهدی به ش ش 770 فرزند متوفی 
فرزند سید حسین شماره شناسنامه 25 همسر  اطاقسرا  تیموری  11-سید نصرت 

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

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
مدیر دفتر شعبه ۱۵ شورای اختالف شهرستان بابل

ابالغ آیین نامه استخدام حق التدریسی ها به زودی
سـید محمـد بطحائـی وزیر آمـوزش و پـرورش در حاشـیه همایش ملـی تبیین 
ویـژه مـدارس )بـوم( گفـت: آئین نامـه اسـتخدام حـق التدریسـی ها و نهضت 
سـوادآموزی بـا همـکاری سـازمان اداری و اسـتخدامی تهیـه می شـود. در حال 
حاضـر در مرحلـه هماهنگی با سـازمان اداری و اسـتخدامی هسـتیم و آئین نامه 
تـا هفته هـای آینـده ابـالغ می شـود. وی ادامـه داد: در آئیـن نامـه تهیه شـده 
نیروهـا چند نـوع هسـتند؛ برخی باید دانشـگاه فرهنگیـان برونـد و برخی باید 
دوره هـای آموزشـی ببیننـد، امـا به طـور کلـی از بالتکلیفـی فاصلـه می گیرند. 
وی دربـاره پرداخـت حقـوق حق التدریس هـا و نیروهـای خرید خدمـات گفت: 
شـرمنده حـق التدریس هـا و نیروهـای خریـد خدمـات هسـتیم. امیدواریـم تا 
پایان سـال بخشـی از حـق الزحمـه آنها پرداخـت شـود؛ البته رقم متناسـب با 

مقـدورات خزانـه تخصیـص می یابد.

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری با بیان اینکه 
مجمع بحث های گسترده و سنگینی درباره پالرمو 
و FATF کرده است، گفت: باید ببینیم وعده های 

اروپایی ها چه میزان محقق خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمدرضا باهنر 
دیروز  رهبری  و  امام  پیروان خط  رئیس جبهه 
در نشست خبری که در محل جامعه اسالمی 
مهندسین برگزار شد، اظهار کرد: انتصاب آقای 
با  تفاوتی هایی  قضائیه  قوه  ریاست  به  رئیسی 
دوره قبلی دارد. برای اولین بار است که از درون 
قوه قضائیه شخصی به عنوان رئیس دستگاه قضا 
انتخاب می شود که تمامی طول مدیریتی خود را 
در قوه قضائیه گذرانده است.وی همچنین افزود: 
رهبری در حکم انتصاب آقای رئیسی موضوع 
و  قوه  درون  در  مفسدان  با  برخورد  اولویت 
دوره  در  از جرم  پیشگیری  برای  راه حل هایی 
جدید را مورد تاکید قرار دادند. انشااهلل رئیس 
مهم  توصیه های  این  به  نیز  قضائیه  قوه  جدید 
رهبری توجه ویژه خواهند داشت. قوه قضائیه 
پیشانی نظام است و باید مأمن مظلومین باشد 
و در برابر مجرمین سریع و شدید برخورد کند.
دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین همچنین افزود: 
موضوع مهم دیگر بحث تصویب بودجه سال 
دولت  است.  اسالمی  شورای  مجلس  در   98
و مجلس در هفته های اخیر برای نهایی کردن 
نیز  امروز  و  کشیدند  فراوانی  زحمات  بودجه 
ایرادات شورای نگهبان توسط نمایندگان مورد 

بررسی قرار گرفته و رفع شد. بودجه سال آینده 
پیش  منابع  است  ممکن  و  است  بسیار سخت 
بینی شده در این بودجه محقق نشود. همه باید 
تمام تالش خود را برای مدیریت اقتصاد کشور 
مطالبات  از  یکی  افزود:  همچنین  بکنند.وی 
رهبر انقالب از دولت محترم و مجلس شورای 
اسالمی اصالح ساختار بودجه است و امیدواریم 
در ماه های آینده عزمی جدی برای اصالح این 
ساختار در نظر گرفته شود تا در سال های بعد 
مشکالت امسال را نداشته باشیم.باهنر در پاسخ 
اصولگرایان  وحدت  شورای  درباره  سوالی  به 
گفت: من در رابطه با این سوال بارها گفته ام که 
در غیبت دو سه حزب فراگیر این مشکالت را 
در ماه های باقی مانده به انتخابات داریم، یعنی 
بیشتر توان خود را صرف وحدت درون جناحی 
می کنیم و دیگر برای رقابت با جریان مقابل توان 
امروز رقابت ها »جبهه محور« شده  نمی گذاریم. 

است و تعریف حقوقی مشخصی ندارد.
وحدت  شورای  داشت:  اظهار  همچنین  وی 
اصولگرایان دنباله همان جریان وحدت دوره های 
قبل است. این شورا در دوره های قبلی با نام هایی 
چون جبهه مردمی و شورای هماهنگی جریان 

این است که  بر  فعالیت می کرد. تالش  انقالب 
همه گروه های قبلی در این شورا حضور یابند و 
گروه های دیگر هم اضافه شوند. درباره ریاست 
این شورا هم سخنگوی آن باید صحبت کند و 
اگر خود صالح ببیند جزئیات را بیان خواهد کرد.
جریان  زیرمجموعه  ما  گفت:  همچنین  باهنر 
جامعه  و  پیروان  جبهه  و  هستیم  اصولگرایی 
مهندسین قصد ارائه لیست مستقل برای انتخابات 
را ندارند. تالش ما این است که به تفاهم با تمامی 
گروه های سیاسی اصولگرا برسیم که البته به دلیل 
اصولگرایی  جریان  در  مختلف  نگاه های  وجود 
کار دشواری است.رئیس جبهه پیروان خط امام 
در  جوان گرایی  به  اشاره  با  همچنین  رهبری  و 
جریان اصولگرا خاطرنشان کرد: در دوره گذشته 
که لیستی واحد از سوی اصولگرایان ارائه شد در 
وجود  آن  در  جوان گرایی  از  رگه هایی  مجموع 
همواره  متأسفانه  جوان گرایی  بحث  در  داشت. 
دچار افراط و تفریط می شویم. زمانی قدیمی ها به 
هیچ عنوان کنار نمی رفتند و امروز هم برخی در 
استفاده از جوانان افراط می کند. تربیت نیروهای 
جوان باید در فرآیندی اتفاق بیفتد.باهنر همچنین 
گفت:  انتخابات  قانون  اصالح  الیحه  درباره 

این  است.  تناسبی  انتخابات  برخی کشورها  در 
در  انتخابات  قانون  اصالح  در  نیز  رویکرد  نوع 
مجلس در حال بررسی است و شاید به تصویب 
نمایندگان هم برسد. البته هنوز هیچ تصمیمی در 
این رابطه نگرفته نشده است.وی همچنین اظهار 
داشت: ما در مجلس هشتم مانیفستی تحت عنوان 
کردیم.  تدوین  اصولگرایی  نبایدهای  و  بایدها 
حزبی  پشتوانه  ولی  شد  دنبال  مانیفست  این 
نداشت و در مرکزیت حزبی به تصویب نرسید. 
اصولگرایان برای انتخابات مجلس بعدی مواضع 
خود را اعالم می کنند اما نباید انتظار داشت که 
اسالمی  جامعه  بپذیرند.دبیرکل  را  آن  همه 
مهندسین با بیان اینکه جریان اصولگرایی امروز 
با نام نیروهای انقالب کار می کند، گفت: جریان 
انقالبی به این معنا نیست که مابقی ضدانقالب 
هستند بلکه نشانه حساسیت بر روی شعارها و 
اصول انقالب است.باهنر در ادامه گفت: معموالً 
یک  اینکه  از  بیشتر  انتخابات  تبلیغات  صحنه 
صحنه متفکرانه باشد، هیجانی است و وضعیتی 
است که هرکس بتواند رقیبش را از صحنه خارج 
کند، پیروز است. انتخابات نباید صرفاً هیجانی 
باشد بلکه برنامه های عملیاتی مهم تر هستند. ما 
تالش می کنیم تا مخاطبین عالقه مند، برنامه های 
ما را ببینند. باید عالمانه و مدبرانه این برنامه ها را 
بنویسیم. برخی اعضای جامعه اسالمی مهندسین 
در مجلس حضور دارند و در کمیته های 7 گانه 

جامعه اسالمی در حال بررسی شرایط هستیم.

باهنر: تصویب پالرمو و cft به تحقق 
وعده های اروپا بستگی دارد
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هشدارهای پلیس به مناسبت سال نو
* بخش چهارم

كيف قاپي :
1. ممکن است پس از خروج از بانک اتومبیل تان توسط سارقین پنچر 
شده باشدبنابراین ابتدا وجوه همراه را داخل اتومبیل قرارداده ودرب 

اتومبیل را قفل نموده سپس اقدام به پنچر گیري نمایید.
2. در رستوران کیفتان را پشت صندلي آویزان نکنید.

3. در هنگام استفاده از تلفن ، کیفتان را نزدیک بدنتان یا در دستي که 
آزاد است نگه دارید و اطمینان حاصل کنید که با امنیت کامل و محکم 

آن را نگه داشته اید.
4. اگر کیفتان قاپیده شد آن را رها کنید تا مورد حمله قرار نگیریدویا به 

دنبال کیف کشیده نشوید.    
 سرقت منزل و اماكن :

توپي قفل درب هاي  1 – در زمان عوض شدن مستاجر قبلي حتماً 
ورودي و اصلي تعویض شود .

2 – در مجتمع هاي مسکوني در زمان بکارگیري از نیروهاي خدماتي ) 
مستخدم ( در انتخاب افراد دقت و تحقیق شود و بعضاً از شرکت هاي 

معتبر نیرو در خواست شود .
3 – در زمان عزیمت به مسافرت حتماً منزل  خود را به شخص امین 

بسپارید .
4 – از نگهداري وجوه نقد و طالجات زیاد در منزل و در یک مکان 

مشخص و ناامن جداً خودداري شود .
5- سوابقي از مشخصات و جزئیات اموال با ارزش و ذي قیمت خود 
تهیه و داشته باشید که به محض وقوع سرقت بتوان از آن استفاده نمود .
6- از روشن گذاشتن مدام المپ خودداري شود و استفاده از تایمر 

جهت روشنایي منازل در شب.
 ، حیاط  درب   ، منزل  ورودي  درب  حتماً  منزل  ترک  هنگام  در   -7

پنجره هاي مشرف به کوچه و درب مشرف به بالکن را قفل نماید.
8- در زمان مسافرت هاي طوالني به صرف داشتن قفل  هاي کتابي ، 

کامپیوتري و حفاظ بسنده نکرده و منزل را به فردي مطمئن بسپارید .
9- به موارد ایمني اماکن به همان اندازه زیبایي و نما توجه داشته باشید .
10- به خانواده آموزش دهید قبل از شناسایي کامل افراد از بازکردن 

درب خودداري نمایند .
11- سارقین معموالً تحت عنوان مهمان همسایه ، مامور تاسیساتي و 
خدماتي آب، برق، گاز و ... از ساکنین مي خواهند درب را براي آنان 

باز کنند .
و  پاسگاه  به  مراتب  شهر  از  خارج  طوالني  مسافرت هاي  در    -12

کالنتري محل سکونت نیز اطالع داده شود .
13 تلفن هاي تماس پاسگاه و کالنتري محل را یاداشت و به خاطر 

داشته باشید .
14- اگر در یک مجتمع چند واحدي زندگي مي کنند به نحوي برنامه 

ریزي کنید که کل ساختمان دفعتاً خالي از سکنه نباشد . 
15- اگر اخیراً و به صورت غیر عادي دسته کلید منزل را مفقود کرده اند 

نسبت به تعویض قفل ها اقدام کنند . 
16-  درب منزل را قبل از اطمینان کامل از شناسایي افرادي که تحت 
عنوان مامور آب، برق،  گاز ، تعمیر و سرویس کار، همسایه،  مهمان 

همسایه،  پست چي و ... به درب منازل مراجعه مي کنند باز نکنید . 
متوالي  به صورت  تلویزیون  و  رادیو  از روشن گذاشتن چراغ،   -17

خودداري کنید . 
18-  سارقین حرفه اي از محل هاي احتمالي ، نگهداري و اختفاء طال و 
جواهر و وجوه نقد اطالع  دارند اگر نمي خواهید زیورآالت قیمتي را 
در مسافرت  ها همراه خود داشته باشید به صندوق هاي امانات بسپارید . 
19- عده اي از سارقین با همراه داشتن گل و شیریني و تحت پوشش 
مهماني که به دنبال آدرس مي گردد، نسبت به شناسایي منازل خالي از 

سکنه  اقدام مي کنند . 
 سرقت وسايط نقليه :

1 – اتومبیل خود را به لوازم ایمني نظیر دزد گیر، سویچ مخفي، قفل 
فرمان، قفل پدال، قفل سوئیچي و سایر وسایل تاخیري و بازدارنده 

مجهز نمایید . 
2- اتومبیل خود را حتي براي دقایقي کوتاه در اختیار افرادي که شناخت 

کافي از آنان ندارید نگذارید .
3- از به جاي گذاشتن سوئیچ اتومبیل خود بر روي آن جداً بپرهیزید .
4- هنگام ترک اتومبیل دقت کنید که درها و شیشه ها کاماًل بسته باشد .
5- از پارک نمودن اتومبیل در نقاط خلوت و تاریک خودداري نمایید . 
6- در حین گردش و تفریح اتومبیل خود را در مکاني امن و حتي المقدور 

در پارکینگ هاي عمومي و مطمئن پارک نمایید .
7- در زمان ورود و خروج از پارکینگ ابتدا خودرو را خاموش نموده و 

سوئیچ را برداشته سپس درب پارکینگ را باز و یا ببندید .
8- چنانچه اتومبیل خود را در  پارکینگ منزل پارک مي کنید از قفل بودن 

درب هاي آن مطمئن شوید .
9- اگر اتومبیل را به علت نقص فني هل مي دهید اجازه ندهید افراد 

غریبه و ناشناس پشت فرمان بنشینند .
10- در هنگام وقوع حادثه و مراجعه به مراکز درماني خون سردي خود 
را حفظ نموده و در صورت ترک اتومبیل نکات ایمني را رعایت کنید .
11- در هنگام تصادف یا نزاع هایي که احتمال ساختگي بودن آنها وجود 

دارد ، مراقب باشید و اتومبیل خود را رها نکنید .
12- با اطمینان از اینکه فرزند خردسال شما در خودرو نشسته اتومبیل 

را رها نکنید .
13 – هنگام ترک اتومبیل از به جاي گذاشتن  سند، کارت و سایر اوراق 

شناسایي و اموال با ارزش در داخل آن خودداري نمایید . 
14- از پذیرفتن هر نوع خوراکي و آشامیدني از مسافرین ناشناس امتناع  

ورزید، ممکن است قصد مسموم نمودن داشته باشند .
15- خودرو خود را به تعمیرگاه هاي غیر مجاز و ناشناس نسپارید چون 

امکان ساختن سوئیچ آن و سپس سرقت خودرو بسیار زیاد است . 
سرقت لوازم خودرو:

1. ایجاد هرگونه مانع براي جلوگیري از سرقت موثر و قابل اعتنا است.
2. ضمن هماهنگي با شرکت هاي سازنده خودرو درخواست شود 
نسبت به تقویت زاپاس بند و اهرم نگه دارنده زاپاس در زیر خودروهایي 

مثل پژو 206، وانت نیسان و زانتیا نمائید.
3. از پارک کردن خودروها در جاهاي تاریک و جاهائي که درختان و 
بوته ها به طور طبیعي اتومبیل ها را استتار مي نمایند خودداري گردد 
زیرا سارقین با قرارگرفتن، بین اتومبیل و شیشه ها و درختان خود را 
از دید رهگذران مخفي و از همان مکان به راحتي درب خودرو ها را 

باز مي کنند.
4. حتي االمکان از پیچ قفل دار و محافظت کننده روي پیچ هاي معمولي 

چرخ ها استفاده شود.
5. جدا کردن پانل و همراه بردن آن یکي از راههایي است که موجب 
مي شود سارقین کمتر به سراغ ضبط هاي بدون پانل و یا اصطالحا 

خالي بروند.
6. هنگام ترک خودرو از بسته بودن درب ها و باال بردن شیشه ها 

مطمئن شوید.
7. از قرار دادن اشیاء قیمتي، کیف، وجه نقد، تراول چک، اسناد و مدارک 
الزم از هویت و مالکیت در داخل خودرو بعد از پیاده شدن از اتومبیل 

خودداري شود.
ادامه دارد....

هشدارهای پلیس

مدارس پایتخت ستاره دار 
می شوند

اجرای  از  خوارزمی  دانشگاه  علمی  هیات  عضو   
 IRAPترافیک ایمنی  مهندسی  طرح  پایلوت 
مدارس  در   STAR RATING METHOD
زیرساخت های  اصالح  هدف  با  تهران   12 منطقه 

ترافیکی خبر داد.
معاونت  عمومی  روابط  از   زمان  پیام  گزارش  به 
حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران؛ »محسن فالح 
مهندسی  و  ایمن سازی  مقوله  اینکه  بیان  با  زواره« 
 IRAP STAR RATING مدار  ترافیک 
METHOD به عنوان یک طرح ضروری و حساس 
اجتماعی از دیدگاه مهندسی ترافیک، ایمنی و رفاه در 
جوامع مختلف مطرح است، گفت: این طرح سعی 
در کاهش سرعت و آرام سازی ترافیک برای کاهش 

تصادفات و تلفات ناشی از آن دارد.
وی با تاکید بر اینکه در میان عابران پیاده، دانش آموزان 
آسیب پذیرترین قشر هستند، افزود: تصادف با دانش 
آموزان، بیشتر در مناطقی رخ می دهد که از یک سو، 
سرعت نسبی وسایل نقلیه موتوری بیشتر است و از 
سوی دیگر، اطراف مدرسه به لحاظ مهندسی ترافیک، 
ایمن نبوده و مشکِل دیدن و دیده شدن برای رانندگان 

و دانش آموزان وجود دارد.
اینکه  بیان  با  ترافیک  و  حمل ونقل  کارشناس  این 
مدارس،  نبودن  ایمن  از  ناشی  تلفات  و  تصادفات 
همواره جان دانش آموزان را به خطر می اندازد و به 
همین دلیل، ایمنی تردد دانش آموزان و نرخ باالی 
متاسفانه  که  آموزان  دانش  با  نقلیه  وسایل  تصادف 
دائمی  یا جراحات  فوت  به  منجر  موارد  اغلب  در 
می شود، توجه زیادی را به خود جلب کرده است، 
تصریح کرد: به این ترتیب، انسان، وسیله نقلیه، جاده و 
محیط، همواره از عوامل اصلی در بروز تصادف به 
شمار آمده اند و راهکارهای اساسی ایمن سازی عبور و 
مرور، همواره در حیطه آموزش، اجرای قوانین و مقوله 

مهندسی قرار دارد.
فالح زواره با اشاره به اینکه طرح ایمن سازی فیزیکی 
مدارس، صرفاً در حیطه مهندسی سعی در کاهش 
سرعت و آرام سازی ترافیک برای کاهش تصادفات 
 IRAP و تلفات ناشی از آن دارد، از اجرای طرح
صورت  به   STAR RATING METHOD
پایلوت با همکاری معاونت حمل ونقل و ترافیک در 

یکی از مدارس منطقه 12 تهران خبر داد.
این کارشناس حمل ونقل و ترافیک، ایمنی ترافیک را 
در کشور، موضوعی بحرانی عنوان کرد و گفت: اینکه 
16 هزار نفر در سال بر اثر تصادفات جان خود را از 
دست می دهند، یک فاجعه است و معتقدم کودکان 
به  نسبت  بیشتری  خطر  معرض  در  تصادفات  در 

بزرگ ساالن قرار دارند.

خبر

وزیر بهداشت: با اجرای سامانه الکترونیک می توانیم همه هزینه ها را 
کنترل و شفافیتی در حوزه سالمت ایجاد کنیم. 

به گزارش زمان به نقل از ایسنا، دکتر سعید نمکی در حاشیه مراسم 
استان کشور،  در 31  الکترونیک  نویسی  نسخه  سامانه  از  رونمایی 
گفت : سازمان بیمه سالمت تالش کرد تا در راستای استقرار پرونده 
را که جزو الینفک  الکترونیک  نویسی  الکترونیک سالمت، نسخه 
الکترونیک سالمت است را ایجاد کند. باید توجه کرد که این اقدام 
پیامدهای مثبتی مانند محدودیت در مصرف بی رویه دارو، پرهیز از 
نسخه نویسی بیهوده، کنترل تداخالت دارویی و عدم تجویز داروهای 
خارج از لیست دارویی کشور را در پی دارد.وی ادامه  داد: در  عین 
 حال می دانید که چقدر ممکن است در مواردی در داروخانه، داروهای 

ایرانی با مشابه خارجی شان جایگزین شود و مابه التفاوت آن را از 
جیب بیماران بپردازند.وزیر بهداشت  ادامه  داد: در بهار آینده با ایجاد 
زیرساخت های کامل پرونده الکترونیک، نسخه نویسی الکترونیک هم 
به عنوان گامی مثبت ذیل پرونده الکترونیک سالمت به نظام سالمت 
و منطقی شدن خدمت کمک خواهد کرد.وی با بیان این که اجرای 
نیز کمک  به شفافیت در حوزه سالمت  الکترونیک  نسخه نویسی 
از راه های رسیدن به  این رابطه خاطر نشان کرد: یکی  می کند، در 
شفافیت در تمام جهان، دولت الکترونیک است که یکی از اجزای آن 
پرونده الکترونیک و نسخه نویسی الکترونیکی است. باید توجه کرد 
که با اجرای نسخه نویسی الکترونیک از نوشتن سه نسخه متفاوت در 
یک دفترچه و در یک روز از سوی چند پزشک جلوگیری می شود. 

در حال  حاضر گاهی اوقات می بینیم که این فرایندها رخ می دهد و 
داروها ممکن است سر از جاهای دیگری در آورده و در بازار به 
فروش رسند، اما ما از بیت المال پول آن را پرداخت کنیم. در  عین  حال 
با اجرای نسخه نویسی الکترونیک، نسخه های غیر علمی و غیر منطقی 
افشا شده و طبیب می داند که باید طبق اصول علمی نسخه بنویسد؛  
چرا که در غیر این صورت از طریق مراجع ذیصالح به آنها واکنش 
نشان خواهیم داد.وزیر بهداشت با بیان این که  با اجرای نسخه نویسی 
الکترونیک هزینه های ما نیز شفاف می شود، خاطر نشان کرد: پیش از 
این ممکن بود که نسخه به داروخانه رود و در آن جا داروی خارجی 
با چند برابر قیمت جایگزین داروی داخلی شود و داروی ایرانی در 
قفسه داروخانه بماند؛  به طوری که عمال داروی خارجی مشابه داروی 
داخلی با پنج برابر قیمت فروخته شده بود، اما صنعتگر ما با هزار امید، 
دارویش در قفسه داروخانه می ماند. حال با نسخه نویسی الکترونیک 

می توان از این کارها پیشگیری کرد.
نمکی در پاسخ به سوالی درباره زمان اعالم تعرفه های پزشکی سال 
1398، گفت : در این زمینه  یک تیم کارشناسی از وزارت بهداشت، 
انجمن های پزشکی، نظام پزشکی و ... کار می کنند و امیدواریم که در 
اسرع وقت عدد و ارقام تعرفه در آید. وی اضافه کرد: در  عین  حال 
با توجه به این که سال 98 از نظر اقتصادی سال نسبتا سختی است، 
همکاران مان در بخش خصوصی هم این را می دانند که نباید به دنبال 
سودهای کالن باشند.  از طرفی ما نیز باید انصاف را رعایت کنیم و 
تعرفه ها به گونه ای نباشند که همکاران مان با زیان انباشته مواجه شده 
و دچار خسارت شوند. بر این اساس با مکانیزمی معقول و منطقی کار 
را جلو می بریم و امیدواریم که تا پایان هفته  آینده به یک جمع بندی 

مثبت در زمینه تعرفه های پزشکی سال آینده برسیم.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: بر اساس یکی از مصوبات 
دیروز این کمیسیون مقرر شد که میزان مرخصی زایمان با پرداخت 
حقوق 9 ماه شود. نصراهلل پژمانفر در گفت و گو با مهر، درباره جلسه 
دیروز کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: ادامه بررسی طرح 
جامع جمعیت و تعالی خانواده در دستور کار امروز این کمیسیون 
قرار گرفت.وی ادامه داد: در این جلسه بندهایی درباره میزان مرخصی 
زایمان و همچنین بانوان محصل دارای فرزند به تصویب اعضای 
کمیسیون فرهنگی رسید.عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح 
کرد: بر اساس یکی از موارد تصویب شده مقرر شد میزان مرخصی 
زایمان با پرداخت حقوق و جایگاه شغلی شأن 9 ماه در نظر گرفته 
شود.وی ادامه داد: همچنین بر اساس یکی دیگر از موارد تصویب 
شده بانوان محصل دارای فرزند تا سقف دو سال می توانند مرخصی 
تحصیلی بگیرند.پژمانفر خاطرنشان کرد: همچنین مطابق با مصوبه 
دیگری باید مؤسسات غیردولتی هم نسبت به مرخصی زایمان اقدام 

کنند اما این مرخصی بدون پرداخت حقوق خواهد بود.

میزان مرخیص زایمان 
۹ ماه یم شود

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی گفت: در ازای بدهی که دولت به 
صندوق های بازنشستگی دارد، شرکت های ورشکسته واگذار شده که 

باید راه این واگذاری ها یک بار برای همیشه بسته شود.
به گزارش پیام زمان ؛ محمدحسن زدا در جلسه شورای عالی رفاه 
گفت: در طرح ضوابط و مقررات سرمایه گذاری در صندوق های 
بازنشستگی که در دستور کار امروز قرار دارد باید به این نکته توجه 
داشته باشیم که اکثر شرکت های واگذار شده به صندوق ها که از 

سوی دولت انجام شده، زیان ده و ورشکسته بودند.
وی افزود: وقتی یک شرکت ورشکسته را به صندوق به ازای بدهی 
اش می دهیم چه توقعی داریم که سودده شود بنابراین اگر بخواهیم 
منصفانه وضعیت صندوق های بازنشستگی را بررسی کنیم، به این 
نتیجه می رسیم مشکلی که اکثریت صندوق ها دارند این است که 

شرکت های زیان ده به آنها واگذار شده است.
سرپرست سازمان تامین اجتماعی گفت: در ازای بدهی که دولت به 
صندوق های بازنشستگی دارد، شرکت های ورشکسته واگذار شده که 

اصال اقدام درستی نبوده است.
زدا گفت: هنوز راه برای این واگذاری در ازای بدهی ها باز است و 
این امکان وجود دارد که باز هم شرکت های زیان ده را در قبال بدهی 
ها به ما بدهند بنابراین در این جلسه درخواست دارم که راه آن یک 

بار برای همیشه بسته شود.

راه واگذاری رشکت های زیان ده 
دولیت به صندوق ها بسته شود

قانون جامع  اجرای  اینکه  بیان  با  بهزیستی کشور  رئیس سازمان 
حمایت از معلوالن نیازمند تامین بودجه است، گفت: یک میلیون و 
415 هزار معلول داریم که 800 هزار مورد معلولیت شدید دارند. از 

این تعداد 25 هزار نفر حق پرستاری و 40 درصد حقوق می گیرند.
قبادی دانا در نشست مقدماتی جلسه شورای عالی رفاه و تامین 
اجتماعی که در وزارت رفاه برگزار شد با اشاره به دستورکار دوم 
نشست مقدماتی شورای عالی رفاه پیرامون قانون جامع حمایت از 
معلوالن و برگزاری جلساتی در زمینه مناسب سازی و هماهنگی 

گفت: در زمینه دستگاه های مسئول 32 موضوع احصا شده است.  
وی با اشاره به تشکیل شبکه ملی مردم نهاد معلوالن و انتخاب نماینده 
انجمن های صنفی و تدوین شش آیین نامه در این باره گفت: در زمینه 
اعتبارات نیز 12 هزار و 500 میلیارد تومان تعیین شد که در 34 عنوان 
فعالیت تقسیم بندی شده است. رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه 
داد: حسن این قانون ضمانت اجرایی خوبی است که برای متخلفین 
از قانون دارد. اطالع رسانی وجود این قانون و تسری آن در کشور نیز 

مهم است که صداوسیما و سازمان تبلیعات کمک می کنند.
قبادی دانا با بیان اینکه اجرای قانون جامع حمایت از معلوالن نیازمند 
تامین بودجه است، تاکید کرد: یک میلیون و 415 هزار معلول داریم 
که 800 هزار مورد معلولیت شدید دارند. از این تعداد 25 هزار نفر 

حق پرستاری و 40 درصد حقوق می گیرند.  

اجرای قانون حمایت از معلوالن 
نیازمند بودجه

توضیح وزیر بهداشت درباره تعرفه های پزشکی 98؛

شفافیت نظام سالمت
 بـا نسخه نویسی
 الکترونیک

آگهی حصروراثت
ازماهشهردرخواستی  بشناسنامه39صادره  پدراحمد  نام  خانم گلی رحیمی دوست 
کورش  مرحوم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  خواسته  به 
غیردائمی  تاریخ97/8/25دراقامتگاه  ماهشهردر  416صادره  بشناسنامه  رحیمی 
)مادرمتوفی(2-سکینه  فوق  مشخصات  با  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  فوت 
قانونی  تشریفاتی  انجام  با  متوفی(والغیر.اینک  تریزبشناسنامه168رامهرمز)همسر 
نامه  داردیا وصیت  اعتراض  تاهرکس  مینماید  نوبت آگهی  مراتب مزبوررا دریک 
اختالف  حل  شورای  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  ازتاریخ  نزداوباشد  ازمتوفی 
حوزه مرکزی ماهشهر شعبه2تقدیم دارد واال گواهی صادروهر وصیت نامه به جز 
سری و رسمی که بعداز این تاریخ ابراز شود ازدرجه اعتبارسااقط است.شماره م 

الف:16/1049
شورای حل اختالف شهرستان ماهشهر حوزه مرکزی شعبه2

دادنامه
شماره دادنامه :9/1046ش    - تاریخ صدور97/10/29 شماره پرونده:9/590/97 

مرجع رسیدگی: شعبه نهم شورای حل اختالف –بنشانی خوی –اداره زندان خوی
خواهان:  مسعود قره لی با وکالت آقای  محمد دادگر  محل اقامت : خوی خ  طالقانی –جنب 

بانک سپه ساختمان محمدیه 
خوانده:  1- قهرمان قمرلو 2-  جعفر دالئی میالن  ادرس: 1- خوی –پاساژ اقتباس 2- خ 

طالقانی –پشت امیر پالک 277 
موضوع: مطالبه مبلغ   70/000/000  ریال بابت وجه 1  فقره چک 

قاضی  پس از مشاوره با اعضای محترم شورا با بررسی جامع اوراق پرونده با استعانت از درگاه 
خداوند متعال ختم  دادرسی را اعالم به شرح ذیل  مبادرت به صدور رای مینماید.

رای شورا
در خصوص دعوی خواهان آقای مسعود قره لی با وکالت آقای  محمد دادگر  بطرفیت 1 - 
قهرمان قمرلو 2-  جعفر دالئی میالن  بخواسته مطالبه وجه به مبلغ 70/000/000   ریال بابت 
وجه  1 فقره چک  بتاریخ 97/5/10 بعهده بانک  تجارت     شماره سریال   845865 توجه به 
بقای اصول مستندات دعوا در ید مدعی و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق  خواهان در مطالبه 
قبال دعوی مطروحه حاضر نشده و دفاعی معمول  وجه محقق شده و چون خواندگان در 
نداشته و دلیلی بر برائت از ذمه خود اقامه و ارائه نکرده است لذا شورا به استناد مواد 310-
313-314-315 قانون تجارت  و مواد 198-194-519 قانون ایین دادرسی  مدنی مصوب 
1379 و تبصره الحاقی ماده 2 قانون  صدور چک دعوای مطروحه  را وارد تشخیص نموده  
حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ70/000/000 ریال بابت اصل خواسته  
با احتساب هزینه دادرسی به مبلغ 1/930/000  ریال خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ تورم 
از تایخ سررسید چک تا یوم الوصول  و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان 
صادر و اعالم میدارد :رای صادره غیابی بوده ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
این مرجع شورا میباشد پس از انقضای آن ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم  محترم 

عمومی حقوقی شهرستان  خوی میباشد
رضا  رضا زاده - قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف خوی

آگهی تغییرات شرکت 
کیانا ماشین زمزم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۴۵ 
و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۷2۶۷2 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -محل  فوق 
شرکت به آدرس: شهر چهار باغ خیابانملک ابادجاده قزلحصار بلوار 
خلیج فارس پالک ۰ طبقه همکف کد پستی ۳۳۶۶۱۵۸۵۸۷ تغییر 

یافت و ماده مربوطه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

ساوجبالغ )409۵۱6(

دادنامه
شماره دادنامه : 9/1047ش   - تاریخ صدور97/10/29 شماره پرونده:9/588/97 

مرجع رسیدگی: شعبه نهم شورای حل اختالف –بنشانی خوی –اداره زندان خوی
خواهان: اصغر شیخکانلوی میالن با وکالت آقای  محمد دادگر  محل اقامت : خوی خ  طالقانی 

–جنب بانک سپه ساختمان محمدیه 
خوانده:  1- یوسف نصیری 2- امیر قاسمی  ادرس: خوی-شهانق کوچه اسالم اباد پالک 25 

موضوع: مطالبه مبلغ   60/000/000  ریال بابت وجه2 فقره چک 
قاضی  پس از مشاوره با اعضای محترم شورا با بررسی جامع اوراق پرونده با استعانت از درگاه 

خداوند متعال ختم  دادرسی را اعالم به شرح ذیل  مبادرت به صدور رای مینماید.
رای شورا: در خصوص دعوی خواهان آقای اصغر شیخکانلوی میالن با وکالت آقای  محمد 
ریال     60/000/000 مبلغ  به  وجه  مطالبه  بخواسته  نصیری  یوسف   -1 بطرفیت  دادگر    
بابت وجه 2  فقره چک  بتاریخ 97/2/20-97/5/5 بعهده بانک  تجارت     شماره سریال   
280612-280613 توجه به بقای اصول مستندات دعوا در ید مدعی و اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق  خواهان در مطالبه وجه محقق شده و چون خواندگان در قبال دعوی مطروحه 
حاضر نشده و دفاعی معمول نداشته و دلیلی بر برائت از ذمه خود اقامه و ارائه نکرده است لذا 
شورا به استناد مواد 310-313-314-315 قانون تجارت  و مواد 198-194-519 قانون ایین 
دادرسی  مدنی مصوب 1379 و تبصره الحاقی ماده 2 قانون  صدور چک دعوای مطروحه  را 
وارد تشخیص نموده  حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ60/000/000 
ریال بابت اصل خواسته  با احتساب هزینه دادرسی به مبلغ 1/830/000  ریال خسارت تاخیر 
تادیه بر اساس نرخ تورم از تایخ سررسید چک تا یوم الوصول  و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی در حق خواهان صادر و اعالم میدارد :رای صادره غیابی بوده ظرف 20 روز از تاریخ 
قابل  بیست روز  انقضای آن ظرف  از  میباشد پس  این مرجع شورا  قابل واخواهی در  ابالغ 

اعتراض در محاکم  محترم عمومی حقوقی شهرستان  خوی میباشد
رضا  رضا زاده - قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف خوی

ارسال اجرائیه 
ابالغیه اخطآاریه تبادل لوایح 

بدین وسیله به آقای ایرج رکنی وند فرزند عبداله ابالغ که خواهان آقای علی دائی به وکالت 
عسگری پیش بین نسبت به دادنامه 9709972646100991 مورخ 97/11/8 درخواست تجدید 
نظر خواهی نموده است لذا مقرر است نسبت به تحویلی تجدید نظر خواهی و ضمایم ظرف 
مهلت 10 روزپس از ابالغ در این شعبه حاضر و عدم حضور ظرف مهلت مقرر پرونده جهت 

رسیدگی به دادگاه محترم تجدید نظر خواهی استان البرز ارسال خواهد شد. م الف : 5023
یوسف اسحاقی مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان طالقان
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وزارت نفت اعالم کرد:

 طرح توسعه میدان »یاران« 
در دست بررسی

طرح ارائه شده برای توسعه میدان یاران، در جلسه 
اخیر کمیته مشاورین مدیریت مخازن شرکت ملی 
نفت ایران بررسی شد. به گزارش زمان به نقل از 
وزارت نفت، صد و شصت و دومین جلسه کمیته 
با محوریت بررسی و  مشاوران مدیریت مخازن، 
تبادل نظر درباره طرح توسعه میدان یاران که پیش تر 
ارائه شده بود، برگزار شد. میدان مشترک نفتی یاران 
شامل دو بخش شمالی و جنوبی در دشت آبادان 
است که در فاصله 120 کیلومتری غرب شهر اهواز 
و در نوار مرزی با کشور عراق قرار دارد. این میدان 
از سمت شرق با میدان بزرگ آزادگان و از سمت 
غرب با میدان بزرگ نفتی مجنون در عراق همجوار 

است.

پایین بودن تراز آب برخی سدهای 
تامین آب شرب 

زمستان امسال از نظر نزوالت جوی، جزء فصل های 
پربارش در سالیان گذشته محسوب می شود، اما به 
دلیل پراکندگی بارش  ها و نوسان روان آب، هم اکنون 
62 سد معادل 35 درصد از مجموع 178 سد بزرگ 

کشور کمتر از 40 درصد آب دارند.
به گزارش زمان به نقل از شرکت مدیریت منابع 
آب ایران، تا پایان نیمه اول اسفندماه سال جاری، 
سدهای »شهید رجایی« در مازندران، »زاینده رود« 
اصفهان، »تهم« زنجان و »مالصدرا« در استان فارس 
از مهم ترین سدهای دارای 40 درصد آب به شمار 
می آیند که اغلب کاربری تامین آب شرب دارند. 
این گزارش حاکی  است، تعداد 44 سد معادل 25 
درصد سدهای بزرگ کشور بیشتر از 90 درصد آب 
دارد که سدهای »سورال« کردستان، »میجران« رامسر، 
»تنگ حمام« کرمانشاه، »گاوشان« کردستان، »دویرج« 
ایالم، »سلیمانشاه« کرمانشاه و »کرخه« در خوزستان 
از مهم ترین آنها محسوب می شود؛ این سدها عمدتا 
تامین کننده آب کشاورزی هستند. همچنین، بیش از 
نیمی از مخازن 34 سد معادل 19 درصد از سدهای 
بزرگ کشور از جمله »رودبال« و »داراب« فارس، 
»کرج« و »طالقان« البرز، »بانه« کردستان و »ارس« 
جلفا پر شده است. بر اساس این گزارش، همچنین 
مخزن 13 سد معادل هفت درصد سدهای بزرگ 
کشور از جمله »لتیان« و »جیرفت« بین 40 تا 50 
درصد آب دارد. بر این اساس، در حال حاضر میزان 
پرشدگی مخزن 75 سد بزرگ کشور کمتر از 50 
درصد و 103 سد بزرگ باالی 50 درصد گزارش 
شده است. همچنین میزان پرشدگی مخزن 25 سد 
از جمله  بزرگ کشور  معادل 14 درصد سدهای 
»بافت« کرمان، »کارون 4« در چهارمحال و بختیاری، 
خوزستان،  در  »شهیدعباسپور«  و  علیا«  »گتوند 
»شیرین دره« در خراسان شمالی، » البرز« مازندران و 

»سردشت« بین 70 تا 90 درصد اعالم شده است.

کوتاه از انرژی

سه حلقه خرید طالی سیاه در بورس
رینگ بین الملل بورس انرژی تاکنون شش دفعه میزبان طالی سیاه بوده و نفت 
خام در این فرآیند تاکنون تنها سه مرتبه به فروش رفته است. البته آنطور که نفتی ها 
می گویند بعد از هربار عرضه، تعدادی خریدار برای خرید مراجعه کرده اند اما 

اقدام به خریده نکرده اند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، ششم و بیستم آبان ماه، نخستین و دومین عرضه 
نفت خام در بورس بود که نسبتاً با موفقیت انجام شد و نفت خام به فروش 
رسید. اتفاقی که با هدف تنوع بخشی راه های فروش نفت پای بخش خصوصی 
را به فروش نفت باز کرد و نفتی ها رضایت خود را از این اتفاق ابراز و اعالم 
کردند که این فرآیند ادامه دار خواهد بود. نفت در مرحله سوم و چهارم عرضه 
در بورس بی مشتری ماند اما در مرحله پنجم یک محموله 35 هزار بشکه ای با 
قیمت 52 دالر و 25 سنت برای هر بشکه معامله شد. معامله ای که در مرحله 
ششم پایدار نماند و در این مرحله باز هم نفت در بورس بی مشتری ماند. نفتی ها 
فروش نرفتن نفت در بورس را اتفاقی طبیعی دانسته و بر این باورند که متقاضیان 
در حال آشنایی با این فرآیند هستند. آن ها هم چنین بر عرضه مداوم و هفتگی 
نفت و میعانات گازی در رینگ بین المللی بورس انرژی تاکید دارند و این اقدام 
را وظیفه وزارت نفت می دانند. از سوی دیگر اعالم کرده اند که در هر عرضه 
مراجعان زیادی برای خرید نفت در بورس اقدام می کنند که پیشنهاداتی را نیز 
ارائه کرده اند که این پیشنهادات در حالی بررسی و در انتظار اخذ مجوز است.در 
این راستا، امیرحسین تبیانیان - نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس با اشاره 
به بی مشتری ماندن ششمین عرضه نفت در بورس اظهار کرد: در عرضه ششم 
هم چند مشتری داشتیم که مراجعه کردند و به دالیل مختلف پیش پرداخت خود 
را برای شرکت در معامله واریز نکردند.وی با بیان این که خریداران برای اقدام 
باید چند موضوع را مد نظر داشته باشند، توضیح داد: با توجه به نوع فروشی که 
در بورس صورت می گیرد یک بحث لجستیک و کشتی مطرح است که خریدار 
باید فراهم کند. یک بحث هم بازاریابی است که مشتری باید بتواند محموله ای که 
از ما خرید می کند را به فروش برساند. یک بحث هم تأمین مالی است. به عبارت 
دیگر این خرید سه حلقه دارد.نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس ادامه داد: 
هرکدام از خریداران که با آن ها آشنا می شویم، اگر بتوانند برای هرکدام از عرضه ها 
با توجه به قیمت بازار و قیمتی که در فرآیند کشف قیمت تعیین می شود، اقدام 
کنند دست به خرید می زنند.تبیانیان درباره به فروش نرفتن نفت در بورس گفت: 
به نظر من این موضوع در بازار فیزیکی طبیعی است اما برخی درخواست هایی 
دارند که درباره نوع و شیوه پرداخت مطرح است و ما هر موضوعی را به تناسب 

این که بتوانیم شرایط آن را فراهم کنیم، شیوه ها را اعمال می کنیم.

سبک زندگی مردم با منابع آب ایران 
سازگار نیست

 مدیر کل دفتر مدیریت مصرف آبفا گفت:دسترسی آسان مشترکین خانگی به 
آب شرب با فشار مناسب در اکثر شهرها، مانع از درک مناسب از محدودیت در 

منابع آبی شده است که البته این سبک زندگی باید تغییر یابد.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، نفیسه زهرایی، با اشاره به اینکه اضافه 
برداشت های انجام شده از آب های زیرزمینی سبب ناپایداری منابع آب شده 
است، افزود: سبک زندگی مردم در کشور با میزان منابع آب در دسترس، 
سازگاری ندارد که رویه باید اصالح شود.وی با اشاره به تمایل مشترکین بخش 
خانگی برای استفاده از تکنولوژی های جدید مانند انواع پمپ های پیشرفته گفت: 
استفاده از این تجهیزات سبب از بین رفتن محدودیت ها در برداشت از آب های 
زیرزمینی و افزایش مصرف در این بخش شده است.مدیر کل دفتر مدیریت 
مصرف و ارتقا بهره وری آب و آبفا وزارت نیرو مدیریت ادامه داد: دسترسی 
آسان مشترکین خانگی به آب شرب با فشار مناسب در اکثر شهرها، مانع از درک 
مناسب از محدودیت در منابع آبی شده است که البته این سبک زندگی باید تغییر 
یابد.زهرایی با تاکید بر ضرورت مشارکت مردمی در مدیریت مصرف آب افزود: 
با وجود حجم کم مصرف آب در بخش خانگی نسبت به مصارف کالن کشور، 
اما هزینه های سنگینی انجام شده برای تصفیه آب قابل شرب مستلزم بازنگری در 

مصرف آب در این بخش است.

خبر

مجتمع گاز پارس جنوبی در راستای رقابت با 
تراز جهانی هم اکنون در حال استقرار مدل های 
مناسب مدیریتی و افزایش اثربخشی بخش های 
مجتمع  این  های  پاالیشگاه  در  خود  مختلف 

است.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، سید مهدی 

شفیعی مطهر، رئیس بازرسی فنی مجتمع گاز 
پارس جنوبی با بیان اینکه بازرسی فنی به عنوان 
پزشک صنعت نقش مهمی در ایمنی و کارکرد 
تجهیزات داراست، گفت: نقش بازرسی فنی در 
فعالیت های این مجتمع بسیار چشمگیر است 
بازرسی  اثربخشی  به طوریکه در سال جاری 

فنی در پاالیشگاه های پارس جنوبی به 99.3 
رسیده است.وی افزود: این بدین معنی است که 
تقریبا همه گزارش های بازرسی فنی مجتمع به 

صورت دقیق ارائه شده است.
اثربخشی  این  پشت  مطهر؛  شفیعی  گفته  به 
بازرسی فنی، 16 برنامه اجرایی موفق بوده که 
استفاده از نرم افزارهای بازرسی فنی، بازرسی 
بر مبنای ریسک، مدیریت خوردگی و افزایش 
فنی،  بازرسی  گارانتی  تحت  های  آیتم  تعداد 
از  استفاده  تجهیزات،  سنجی  ضخامت  انجام 
های  روش  از  استفاده  خوردگی،  های  کوپن 
حفاظتی رنگ ها و پوشش ها و ... از مهم ترین 

این موارد است.
مدیریت  اهمیت  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
خوردگی به تشریح این مورد پرداخت و اظهار 
داشت: در اداره کل دارایی های فیزیکی وزارت 
خوردگی  مدیریت  عنوان  تحت  سندی  نفت 
امضا شده است که 11 بند دارد که یکی از این 

بندها استقرار بازرسی بر مبنای ریسک است.
شفیعی مطهر تصریح کرد: مجتمع گاز پارس 

جنوبی نیز در همین راستا از سال گذشته کار 
از  را  خوردگی  موضوع  اینکه  برای  را  خود 
مهندسی خوردگی به مدیریت خوردگی ارتقا 

دهد، آغاز کرده است.
شرکت  فنی  بازرسی  همکاری  با  افزود:  وی 
ملی گاز ایران پاالیشگاه دوم پارس جنوبی به 
عنوان پایلوت کار خود را برای استقرار سیستم 
کرده  شروع  جاری  سال  در  دارایی  مدیریت 
اینکه در مدیریت خوردگی  بیان  با  است.وی 
کاهش هزینه های خوردگی نیز مدنظر قرار می 
گیرد، اظهار داشت: این روند متناسب با تعدادی 

دستورالعمل و استاندارد انجام می شود.
به گفته وی؛ هم اکنون مطالعات اولیه و ارائه 
فاصله  همچنین  شده،  انجام  استقرار  مدل 
پاالیشگاه با شرکت های پیشرو در دنیا مشخص 

شده و مدل استقرار نهایی شده است.
فاز  وارد  ماه سال جاری  بهمن  از  افزود:  وی 
نهایی شدن  با  که  ایم  شده  مدل  این  استقرار 
کارها این مدل در کل مجتمع بسط داده خواهد 

شد.

اثربخشی بازرسی فنی در پاالیشگاه های پارس جنوبی به 99.3 رسید

آگهی مفقودی
ملی  شماره  به  احمد  فرزند  کیاسری  سعیدی  ناصر  اینجانب  دانشجویی  کارت 
5760016148 و شماره دانشجوئی 92120244 رشته علوم کامپیوتر دانشگاه علم و 

فناوری مازندران )بهشهر( مفقود و فاقد اعتبار است.
بهشهر

برگ اجرائیه 
محکوم   له سجاد کریم لو فرزند صمد شغل آزاد به نشانی خوی –خوی – 20 متری 
جانبازان –کوی سامان بن بست 4   و محکوم علیه محرم علی آبخیز  مجهول المکان   
بموجب دادنامه شمار ه1130   مورخه97/10/12 دادگاه  شورا حل اختالف شعبه شش 
ایثارگران   که وفق دادنامه شماره—شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان--- قطعیت 
حاصل کرده است  محکوم علیه محکوم است  به  حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی  
جهت اسناد و انتقال سند خودرو پژو  405 به شماره انتظامی  77 ایران 553د29 به نام 

محکوم له ضمنا  نیم عشر دولتی به عهده محکوم علیه میباشد
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 شعبه شش ایثارگران  شوارای حل اختالف شهرستان خوی- ابراهیمی

برگ اجرائیه 
 کالسه پرونده دادرسی :9/90/97

محکوم له  رحیم بیانلو با وکالت محمد دادگر به نشانی خوی –خوی خ  طالقانی 
–نقره فروشی بیانلو محکوم علیه ابراهیم خلیل صمصامی   ادرس: خوی-  خ 22 
بهمن -16 متری سوم خرداد بن بست جهان ارا 2     بموجب دادنامه شماره 397  
مورخه   97/6/4 شورا ی حل اختالف  شعبه نهم   که وفق دادنامه شماره—شعبه 
--- دادگاه تجدید نظر استان--- قطعیت حاصل کرده است محکوم علیه محکوم 
به  پرداخت مبلغ18/000/000  ریال بابت اصل خواسته با احتساب هزینه دادرسی  
یوم  تا  تاریخ سرسید چک  از  تادیه   تاخیر  ریال  وخسارت    مبلغ128/000  به 
الوصول و حق الوکاله وکیل  طبق تعرفه قانونی   در حق محکوم له می باشد.ضمنا 

پرداخت نیم عشر دولتی به 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 شعبه نهم  شورای حل اختالف شهرستان خوی  - فرهادپور

آگهی مزایده 
آگهی مزایده اموال غیر منقول   شماره آگهی: 139703913447000048 

تاریخ آگهی: 1397/12/13   شماره پرونده : 8804013447000206 
تاریخ انتشار: 1397/12/20

تاریخ مزایده فروش: روز چهارشنبه 1398/01/28  
 به موجب پرونده اجرائی کالسه 31512 بشماره بایگانی 8800206 مقدار 5 جزء 
یک  از ششدانگ  مشاع  چهاردانگ  از  مشاع  جزء   26 از جمله  جزء  ده  از  مشاع 
از 14- اصلی بخش 5 خوی  ثبتی 249 فرعی  قطعه زمین زراعتی بشماره پالک 
خدیجه  خانم  بنام  ارضی   اصالحات  سوابق  برابر  که  سراب  روستای  در   واقع 
اقای علی دیدارلو )مدیون پرونده  بنام   لو واگذار و بطریق ارث شرعی  خانعلی 
انتقال قهری یافته است(  . و جریان ثبتی آن برابر اعالمی  اداره ثبت خوی  بشرح 
 19 جلد  در  خوی   5 بخش  12/249-اصلی   ثبتی  پالک  ششدانگ  میباشد:  زیر 
صفحات 99 و 103  به نام اقای بابا آقاسی  نسبت به  9 سهم از 19 سهم و خانم  
فخرالدین تاج آقاسی  نسبت به 10 سهم مشاع از  19 سهم چهاردانگ  مشاع از 
ششدانگ ثبت شده است . برابر سند اصالحات ارضی شماره 1364/10/14-4871 
مدیریت جهاد کشاورزی خوی و  /م خ مورخه 1397/10/16  و گواهی 95402 
نیزنامه شماره97/9/19 – 109/103/97/21475  اداره محترم ثبت در اجرای قانون 
اصالحات ارضی مقدار ده جزء مشاع از بیست و شش جزء مشاع از چهاردانگ 
ایشان  بواسطه فوت  استو  واگذار شده  لو  به خانم خدیجه خانعلی  پالک مذکور 
مقار5جزء مشاع از ده جزء از جمله 26 جزء  چهاردانگ مشاع از ششدانگ  در 
سهمی آقای  علی دیدارلو )مدیون پرونده قرارگرفته(  و محدودبه حدود ششدانگی 
ذیل میباشد : شماال :بجوی  عمومی شرقا:  اول افکن به زمین 252 دوم در سه 
قسمت  به جوی زینه کش  عمومی  جنوبا: به نهر زینه کش  غربا: دیواریست به 
جوی زینه کش عمومی و در اجرای اصالحات ارضی بزارعین واگذار گردیده است 
که برابر گواهی جهاد کشاورزی  خانم خدیجه خانعلیلو  به میزان ده جزء از 26 
جزء از 4 دانگ مشاع پالک  14/249 –اصلی بخش 5 خوی با مساحت 10 کاسه 
محلی زارع صاحب نسق زراعی در روستای سراب میباشند . مقدار ده جزء از 26 
جزء چهاردانگ مشاع از ششدانگ  به مساحت 7900 متر مربع )15/8کاسه محلی(  
با حدود اربعه شماال جوی عمومی شرقا زمین آقای رضا قلی خانعلیلو جنوبا اول 
به زمین رضا خانعلیلو  و دوم به زمین حیدرعلی خانعلیلو  و غربا به زمین اسداله 
ابدالی  محدود می باشد  که در تصرف  اقایان علی دیدارلو  و رضا دیدارلو )ورثه 
خانم خدیجه خانعلیلو بوده( و بموجب پرونده اجرائی 31512 سهم  االرث اقای 
علی دیدارلو از ملکی خانم خدیجه خانعلیلو  بازداشت گردیده است . با عنایت به 
اینکه متصرفات اقایان علی دیدارلو و رضا دیدارلو  از زمین مذکور 7900 مترمربع  
و بصورت مشاع میباشد. لذا مورد بازداشت مقدار 3950 متربع معادل 5 سهم از 
10 سهم بوده و سهمی اقای علی دیدارلو فرزند: عبدالعلی مدیون  پرونده  کالسه 
8800206 )موروثی  از مرحومه خدیجه خانعلیلو(  از طریق مزایده بفروش خواهد 
 –  139705013447004588 مورخه  کارشناسی   گزارش  جلسه  طبق  که  رسید 
97/5/22  قطعه  زمین مذکور دارای بافت خاک  زراعی مرغوب و مستعد کشت 
محصوالت زراعی رایج در منطقه  بوده و در موقع بازدید  کشت افتابگردان  آجیلی  
قرار داشته و سهمی مدیون پرونده دارای 45 دقیقه  حقابه از چاه عمیق اینجالیز  
می باشد که ارزش ریالی حقابه  45/000/000 ریال خواهد بود . لذا  از ساعت 9 
الی 12 روز چهارشنبه مورخه 1398/01/28 در محل  اجرای  اسناد رسمی  ثبت 
خوی از طریق  مزایده به فروش میرسد  مبلغ مورد مزایده  )نصف 7900 متر مربع 
(معادل 5 جزء مشاع از  10 جزء از 26 جزء ازجمله  4 دانگ و به انضمام حق 
آبه  مربو طه بوده  و از مبلغ دویست و هشتاد میلیون ریال )280/000/000ریال( 
شروع و به باالترین قیمت پیشنهاد شده  از طرف خریدار فروخته میشود   فروش 
نقدی است والزم به ذکر است  پرداخت بدهی های مربوطه به آب برق گاز اعم 
از حق انشعاب یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آن ها 
باشد و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و  دارائی و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و 
نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مسترد خواهد شد   و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول میگردد ضمنا 
چنانچه روز مزایده  تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعداز تعطیلی  در همان 

ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد/ تاریخ انتشار: 1397/12/20 
معاونت اداره کل و سرپرست ثبت خوی - سلیمانپور

شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  سخنگوی 
اسالمی تاکید کرد که قیمت بنزین در سال آینده 

افزایش پیدا نمی کند.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، اسداهلل قره خانی 
در توضیح تکلیف قیمت بنزین در سال آینده، 
اظهار کرد: در زمان بررسی بودجه سناریوهای 
مختلفی درباره قیمت بنزین مطرح شد که شاه 
بیت آن دادن سهمیه 24 لیتری به هر ایرانی در 
طول ماه بود. معنای این طرح این بود که اگر 
خانواده دو نفری دو ماشین داشته باشند در ماه 
سهمیه 50 لیتری داشته و باید مابقی نیازشان را 

از طریق نرخ آزاد تامین کنند.
این نماینده مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
در این طرح آمده بود که به طور میانگین قیمت 
شود.  محاسبه  تومان  لیتری 3000  آزاد  بنزین 
برای تاکسی ها و وانت بارها هم مقرر شده بود 
که در طول سه ماه زیرساخت های الزم برای 

گازسوزکردن این ماشین ها فراهم شود که به 
دلیل نبود زیرساخت و تحمیل هزینه سنگین 

عمال این اتفاق شدنی نبود.
این  تصویب  صورت  در  داد:  ادامه  قره خانی 
مصوبه شاهد افزایش کرایه ها و در ادامه افزایش 
تورم بودیم البته طراحان بر این موضوع تاکید 
داشتند که این وضعیت برای کسانی که ماشین 
که  است  این  سوال  اما  است  خوب  ندارند 
تاجران،  به  بنزین  یارانه  نوع  این  بود  قرار  آیا 
ثروتمندان و یا سلطان سکه و ارز هم داده شود؟ 
این مدل یارانه نقدی بود که شرایط بدتری را 
به وجود می آورد. به دلیل جامع و کامل نبودن 
این طرح مجلس شورای اسالمی آن را رد کرد.
شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  سخنگوی 
اسالمی در پایان گفت که سال آینده افزایش 
قیمت بنزین نخواهیم داشت، چون در بودجه 

نیامده است.

سال آینده افزایش قیمت
 بنزین نخواهیم داشت

هر چند آمریکایی ها با بهره گیری از ابزارهای مختلف 
تالش کردند نرخ نفت کاهش یابد، اما نه تنها موفق 
نشدند بلکه در نتیجه اقدامات شان، قیمت نفت باال 

رفت و پیش بینی می شود روند رشد تداوم یابد.
از مهر، حبیب شاکری-  نقل  به  به گزارش زمان 
کارشناس انرژی با بیان اینکه اوپکی ها و غیراوپکی 
ها بین سال های 2017 تا 2018 میالدی توافق کردند 

تا تولید خود را یک میلیون و 800 هزار بشکه در 
این میزان 600 هزار  از  روز کاهش دهند، گفت: 
بشکه آن سهم غیراوپکی ها است. به عقیده این عده 
از تولیدکنندگان نفت، بازار با مازاد تولید مواجه بود 
و برای برقراری تعادل باید این رقم از بازار حذف 
می شد؛ در چنین شرایطی آمریکایی ها با دستپاچگی 
از باال رفتن قیمت نفت، دست به دامن سعودی ها 
شده و تالش کردند آنها را راضی به افزایش تولید 
کنند تا سیر صعودی قیمت متوقف و نرخ ها کاهش 
یابد. به گفته این کارشناس انرژی، اوپکی و غیر 
اوپکی ها از سال 2019 میالدی میزان تولید خود را 
به مدت 6 ماه، 1.2 میلیون بشکه در روز کاهش 
می دهند. به این ترتیب پیش بینی می شود با توجه به 

شرایط ایران و ونزوئال و همچنین آغاز کاهش تولید 
1.2 میلیون بشکه ای در روز، قیمت نفت افزایش 
یابد. وی افزود: سعودی ها در برهه ای میزان تولید 
خود را افزایش دادند که به نظر می رسید از ذخایر 
استراتژیک خود استفاده کرده بودند چرا که این روند 
تکرار نشد و این کشور نیز پیرو آخرین توافق اوپک، 
میزان تولید خود را کاهش داد به نحوی که یک مقام 
سعودی از تولید 10.1 میلیون بشکه در روز در ماه 
فوریه خبر داد. در این شرایط که تیر آمریکایی ها به 
سنگ خورده بود و در نتیجه چالش ایران و ونزوئال، 
قیمت نفت باال رفت و در روز 14 اسفند سال جاری 
به 65 دالر در هر بشکه نزدیک شد. این کارشناس 
انرژی اظهار داشت: با توجه به تحریم خرید نفت 

ایران و بحران نفتی ونزوئال، میزان عرضه نفت در 
بازار کاهش یافت که این رخداد، آمریکایی ها را 
برانگیخت تا به هر وسیله ای شده تعادل را به بازار 
بازگردانده و نرخ را با افزایش تولید و عرضه، کاهش 
دهند. در این بین تالش کردند تا با برهم خوردن 
توافق اوپکی ها و غیر اوپکی ها به هدف خود برسند؛ 
در این بین الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه به 
عنوان نخستین تولیدکننده نفت جهان و بزرگترین 
عضو تولیدکننده نفت غیراوپک در شرایطی که اخبار 
احتمال افزایش تولید به دلیل آسیب دیدن سبد نفت 
ایران و ونزوئال داغ بود، اعالم کرد که روسیه به 
توافق اوپک پایبند است و میزان تولیدات خود را در 

راستای اجرای این هدف، کاهش داده است.

 تولید نفت ایران
 ثابت ماند
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قیمت گذاری سرخابی ها بعد از تعطیالت نوروز

 رئیس سازمان خصوصی سازی اعالم کرد: کارشناسان، قیمت گذاری دو باشگاه 
استقالل و پرسپولیس را برای واگذاری به بخش خصوصی انجام داده اند و در 
مرحله بعد، هیأت واگذاری باید این قیمت گذاری را بررسی و در صورت 

صالح دید تأیید کند که این پروسه بعد از تعطیالت نوروز انجام می شود.
درباره  پوری حسینی  عبداهلل  اشرف  علی  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
به بخش خصوصی  پرسپولیس  و  استقالل  باشگاه  دو  واگذاری  وضعیت 
گفت: بعد از مصوبه هیأت دولت وظیفه ما به عنوان سازمان خصوصی سازی 
این بود که در هیأت واگذاری اسم این دو باشگاه را به عنوان بنگاه های در 
لیست واگذاری دولت در سال 1397 اضافه کنیم که این کار را انجام دادیم.

وی درباره قیمت گذاری این دو باشگاه نیز اظهار کرد: وقتی که این لیست در 
مصوبات واگذاری امسال قرار گرفت باید اقدام به قیمت گذاری می کردیم که 
این کار را هم انجام دادیم. برای قیمت گذاری، کارشناس رسمی گرفتیم و 
گزارش کارشناس رسمی هفته قبل تهیه شد. در نتیجه سازمان خصوصی سازی 
وظایف خود را تمام و کمال انجام داده است.رئیس سازمان خصوصی سازی 
افزود: کارشناسان طبق آئین نامه، قیمت گذاری کرده و قیمت را اعالم کرده اند. 
هیأت واگذاری باید این گزارش را رسیدگی و سپس قیمت پایه و شرایط 
واگذاری را تصویب کند. در سال 1397 سه بار جلسه هیأت واگذاری با 
ریاست فرهاد دژپسند - وزیر امور اقتصادی و دارایی - برگزار شده است 
که در آنها دستور جلساتی غیر از قیمت گذاری سرخابی ها مطرح شد و هیچ 
مصوبه قیمتی نداشتیم.پوری حسینی درباره زمان تشکیل جلسه دوباره هیأت 
واگذاری گفت: امسال دیگر هیأت واگذاری جلسه ای تشکیل نمی دهد. بعد از 
تعطیالت نوروز قیمت گذاری ها انجام خواهد شد. البته چون هفت ماه است 
که هیأت واگذاری قیمتی را تصویب نکرده، حدود 40 تا 50 مصوبه قیمت 
در نوبت است.وی افزود: مسئوالن در هیأت واگذاری می توانند به مصوبات 
قیمت گذاری برای واگذاری هایی که مهم تر است زودتر رسیدگی کنند. ما به 
عنوان سازمان خصوصی سازی در مورد واگذاری سرخابی ها تا اینجا وظیفه 
سازمانی مان را کامل انجام دادیم، ولی به دلیل تعدد دستور قیمت گذاری، هیأت 
واگذاری فعالً گزارش کارشناسان را بررسی نکرده است. نمی دانم چند جلسه 
باید برگزار شود که نوبت به سرخابی ها برسد، چرا که این تصمیمی است که 

هیأت واگذاری می گیرد.

افزایش ۳۰ درصدی قیمت کاالهای صادراتی

گزارش های رسمی حاکی از آن است که شاخص قیمت کاالهای صادراتی در 
فاصله تابستان و پاییز امسال بیش از 30 درصد افزایش داشته است.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، تازه ترین آماری که مرکز آمار در رابطه با شاخص 
قیمت کاالهای صادراتی بر حسب ریال در پاییز سال جاری منتشر کرد، نشان از 
افزایش شاخص تا 313.3 دارد که نسبت به تابستان 30.3 درصد افزایش داشته 
است.بر این اساس تورم نقطه به نقطه )تغییر نسبت به فصل مشابه سال قبل( به 
71.7 درصد و تغییر مجموع چهار فصل منتهی به پاییز به 37.4 درصد رسیده 
است.این در حالی است که شاخص قیمت کاالهای صادراتی بر اساس دالر در 
پاییز امسال 139.1 بوده که نسبت به تابستان 10.4 درصد افزایش دارد. همچنین 
تورم نقطه به نقطه در صادرات دالری 26.3 و تورم فصلی در مجموع چهار 
فصل به 15 درصد رسیده است.بنا بر این گزارش شاخص گروه های صادراتی 
برحسب ریال در فصل پاییز برای محصوالت گروه های مختلف به این ترتیب 
بوده است: حیوانات زنده و محصوالت حیوانی 26.6 درصد، نباتی 27.1 
درصد، چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی 22.9 درصد، صنایع غذایی 39.2 
درصد، معدنی 22.1 درصد، صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته 33.6 درصد، مواد 
پالستیکی و اشیای ساخته شده 12.8 درصد، پوست خام، چرم، پوست های 
نرم 52.8 درصد، چوب و اشیا چوبی و زغال چوب 19.2 درصد، خمیر چوب 
یا سایر مواد الیافی سلولزی 39.9 درصد، مواد نساجی و مصنوعات از این 
مواد 16.3 درصد، کفش، کاله و چتر آفتابی 63.4 درصد، مصنوعات از سنگ، 
گچ و سیمان 38.8 درصد، مروارید طبیعی و سنگ های گرانبها بدون تغییر، 
وسایل نقلیه زمینی، هوایی و آبی 5.7 درصد. گفتنی است؛ شاخص قیمت 
کاالهای صادراتی روند تغییرات قیمت محصوالت عرضه شده از داخل به 
خارج از کشور را طی دوره زمانی مشخصی نشان می دهد.با توجه به این که 
قیمت کاالهای صادراتی از عوامل مهم تأثیرگذار بر میزان مبادالت خارجی 
کشورها و همچنین یکی از عوامل تعیین کننده رابطه مبادله است تغییرات آن از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است.در طرح شاخص قیمت کاالهای صادراتی از 
کلیه کدهای تعرفه صادراتی در سال پایه )1390( استفاده شده و به دو روش 
ریالی و دالری مورد محاسبه قرار می گیرد.افزایش قیمت ارز طی یک سال 
گذشته از جمله عوامل افزایش درآمد در بخش صادرات بوده است که آن در 
تغییرات شاخص قیمت در آمارهای رسمی نیز نمود دارد. این در شرایطی است 
که طبق مصوبات دولت و دستورالعمل بانک مرکزی صادر کنندگان موظف 
به برگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی هستند اما آنچه اتفاق 
می افتد کمتر نشان از اجرای این مصوبات دارد.البته در این بین صادرکنندگان 
نیز که خود اغلب مجبور به واردات مواد اولیه برای تولید هستند با مشکل تراز 

کردن هزینه و درآمد ناشی از واردات و صادرات مواجه بوده و گله مندند.

کاالبرگ بازگشت به عقب نیست

 یک اقتصاددان با بیان اینکه ارائه کاالبرگ الکترونیکی بازگشت به عقب 
نیست، گفت: اگر قرار بر تداوم مسیر ارز 4200 تومانی است، بهترین کار در 

شرایط موجود پرداخت ما به التفاوت این ارز به مردم است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمد صادق الحسینی در رابطه با کاالبرگ 
الکترونیکی، اظهار داشت: متأسفانه در ابتدای سال جاری دولت اقدام به 
استفاده از ارز 4200 تومانی کرد که حداقل 10 هزار تومان با ارز بازار تفاوت 
داشت؛ این مساله منجر به بروز رانت گسترده و فساد آن هم در شرایط 
تحریمی شد.این اقتصاددان با بیان اینکه ارز 4200 تومانی مبنای جعلی دارد و 
باید حذف می شد، گفت: اگر قرار نیست که این ارز از اقتصاد کشور حذف 
شود بهتر است ما به التفاوت آن به صورت نقدی و یا همان کاالبرگ به مردم 
پرداخت شود.صادق الحسینی افزود: البته ارائه کاالبرگ الکترونیکی با این پیش 
فرض است که هیچ راهی جز ادامه ارز 4200 تومانی وجود ندارد و دولت 
مجبور به تداوم مسیر ارز 4200 تومانی است.این اقتصاددان با بیان اینکه ارائه 
کاالبرگ روش پیشرفته ای در دنیا محسوب می شود، گفت: اینکه عده ای در 
رابطه با این سیاست از لفظ هایی هم چون »بازگشت کوپن«، »بازگشت به 
عقب« و غیره یاد کردند درست نیست؛ حتی در آمریکا که اقتصاد بزرگ 
دنیا است این کار انجام می شود.وی توضیح داد: در آمریکا 15 طرح حمایت 
 food stamp غذایی وجود دارد که یکی از این طرح ها، برنامه ای به نام
است که در واقع کارایی سبد کاالی ما را دارد. در حال حاضر این سبد با 
بودجه حدود 65 میلیارد دالری به 44 میلیون خانواده پرداخت می شود که البته 
رقم این سبد در بحران ها به شدت افزایش یافت و به عنوان مثال در بحران 
2008 از 30 به 60 میلیارد دالر رسید.صادق الحسینی افزود:  در این برنامه، 
متوسط پرداختی هر نفر حدود 126 دالر است که به وسیله آن می تواند مواد 
غذایی بخرد. در این طرح 14 درصد آمریکایی ها )44 میلیون( عضو هستند 
در حالی که برخی محاسبات معتبر از وجود  100 میلیون فقیر در آمریکا )30 
درصد( حکایت دارد.وی ادامه داد: اگر در  آمریکا درآمد افراد کمتر از 12 
هزار دالر )برای خانواده یک نفره( و 16 هزار دالر )برای خانواده 2 نفره( 
باشد مشمول طرح food stamp آن هم با شرایط خاص می شوند. به 
عنوان مثال اگر در حساب بانکی فرد و اعضای خانواده بیش از 2250 دالر 
باشد مشمول این طرح نمی شود.صادق الحسینی گفت: در یک تحقیق نشان 
 food stamp داده شده که هر یک دالر خرج در برنامه حمایت غذایی
در  آمریکا بین 3 تا 8 دالر در هزینه های درمانی صرفه جویی می کند و هر 
دالری که در این برنامه خرج می شود 1.73 دالر به تولید ناخالص داخلی 
اضافه می کند. این مساله نشان از موفقیت اجرای این دست طرح ها دارد.

این اقتصاددان با بیان اینکه در ایران حداقل 5 دهک باید مورد حمایت جدی 
غذایی قرار بگیرند، تاکید کرد: در چالش  ارزی فعلی در کشور که  تورم باالیی 
را در سال 97 و 98 تحمیل می کند حمایت از اقشار آسیب پذیر با سبدهای 

کاال ضروری است.

نگاه روز

ممنوعیت مؤکد برای خروج 
کاالهای اساسی از کشور

گمرکات  کلیه  به  ایران  اسالمی  جمهوری  گمرک 
اجرایی تاکید کرد که از خروج کاالهای اساسی در 

قالب رویه های مسافری و تجاری جلوگیری شود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، پیرو محدودیت ها و 
ممنوعیت های ابالغ شده از سوی ستاد مرکزی مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز در خصوص احتمال خروج غیر 
خوراکی،  روغن  جمله  از  اساسی  کاالهای  قانونی 
گمرک جمهوری اسالمی به گمرکات اجرایی تاکید 
و  ممنوعیت ها  به  مربوط  دستورالعمل های  که  کرده 
و  مسافری  رویه های  در  صادراتی  محدودیت های 
تجاری با دقت بیشتری اعمال شود. همچنین گمرکات 
مرزی از خروج کاالهای اساسی در قالب اظهار خالف 
واقع یا در قالب کاالهای صادراتی دیگر موظف هستند 
عین  صادرات  گمرک،  اعالم  طبق  کنند.  جلوگیری 
کاالهای وارداتی گروه یک کاالیی و کاالهای وارداتی 
از محل ارز نیمایی بر اساس فهرست گروه های کاالیی 

ممنوع است.

شرایط جدید دریافت
 تسهیالت اشتغال

حفظ و افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی و خدماتی 
و همچنین ارتقاء کیفیت و کمیت محصول یا خدمات 
واحدهای کسب و کار اهداف طرح امتیازی اشتغال 
موجودی  که حداقل  است  امید  کارآفرینی  صندوق 
جهت محاسبه امتیاز و دریافت تسهیالت، 50 میلیون 

ریال است.
ماه سال  بهمن  از  ازتسنیم،  نقل  به  زمان  به گزارش 
از  دالر  میلیارد  ریالی 1.5  معادل  اختصاص  گذشته 
محل اعتبارات صندوق توسعه ملی برای اشتغالزایی در 
مناطق روستایی و عشایری در دستور کار دولت قرار 
گرفت که به حدود 18 هزار میلیارد تومان تسهیالت 
ریالی تبدیل شد.از کل اعتبار 1.5میلیارد دالری، تاکنون 
عامل صندوق  موسسه  چهار  نزد  دالر  میلیون   750
کارآفرینی امید، بانک کشاورزی، پست بانک و بانک 
توسعه تعاون سپرده گذاری شده است و مابقی منابع 
نیز در مرحله تخصیص اعتبار قرار دارند.طبق اظهارات 
عیسی منصوری، معاون وزیر کار بیش از 96 درصد 
بنگاه های اقتصادی کشور به هیچ شبکه کسب و کاری 
وصل نیستند.منصوری بیان کرد: در حال حاضر نیم 
درصد بنگاه های ما، بنگاه های بزرگ، نیم درصد دیگر، 
و  کوچک  بنگاه های  درصد  متوسط، 2.5  بنگاه های 
96.5درصد بنگاه های ُخرد هستند که نشان می دهد 
تولید می کند؛ ولی  بنگاه  ما، صرفاً  دولت در کشور 
ندارد.معاون وزیر تعاون،  اثری  بنگاه ها  این  در رشد 
کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بیشترین بهره وری 
را در دنیا، بنگاه های متوسط در اختیار دارند که این 
نوع بنگاه ها، امکان ورود به بازارهای جهانی را دارند، 
ارتقای  باید در  افزود: سازمان های توسعه گر دولتی، 
جایگاه بنگاه ها نقش داشته بوده؛ نه اینکه سفارش دهنده 
به بخش خصوصی باشند. بنابراین دولت باید کاری 
کند که استانداردهای محصوالت، رشد کند و با ارتقای 
کیفیت تولیدات این محصول، شرکت های تولیدکننده 
رقابت  جهانی  بزرگ  خودروسازان  با  بتوانند  ایرانی 
کرده و در بازارهای جهانی حضور داشته باشند؛ ضمن 
اینکه افزایش صادرات و حضور در بازارهای جهانی، 
دوره  در  است.منصوری گفت:  متفاوت  دو موضوع 
اول تحریم ها در پژوهشی که انجام شد، 88.8 درصد 
بنگاه های ما به هیچ شبکه کسب و کار در الیه های 
متعدد جهانی، وصل نبودند که در دوره اخیر تحریم ها، 
این شاخص به 96 درصد رسیده است.وی بیان کرد: 
دولت ها یا باید انرژی فعالیت اولیه بنگاه ها را بپذیرند، 
یا اینکه اجازه دهند بنگاه ها در وهله اول به صورت 
منطقه ای، کسب و کار خود را شروع کنند؛ به همین 
دلیل ما در معاونت توسعه کارآفرینی وزارت کار،22 
، 30 رشته کسب و کار قابل رونق در دوره تحریم ها 
در بازارهای داخلی و منطقه ای را تعیین کرده ایم که به 
مرور آنها را معرفی خواهیم کرد. به طور مثال در فضای 
کسب و کار پوشاک، دولت باید به طور اختصاصی 
ورود کرده و از مرحله صدور مجوز ِصرف عبور کند.
صندوق کارآفرینی امید با هدف ایجاد و توسعه کسب 
و  خرد  مشاغل  سازی  پایدار  و  کوچک  کارهای  و 
خانگی تسهیالت امتیازی مشارکتی پرداخت می نماید. 
این تسهیالت با نام طرح امتیازی اشتغال امید 1به منظور 
حفظ و افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی و خدماتی 
و همچنین ارتقاء کیفیت و کمیت محصول یا خدمات 

واحدهای کسب و کار نیز ارائه می شود.

سایپا افزایش قیمت پراید
 را تکذیب کرد

 معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا 
محصوالت  اسفندماه  فوری  فروش  طرح  در  گفت: 
سایپا، قیمت خودروی پراید فعال هیچ گونه افزایشی 

نداشته است.
به گزارش زمان به نقل ازسایپانیوز، حسین کاظمی 
طرقی افزود: در طرح فروش فوری محصوالت گروه 
بازار و کنترل  تنظیم  باهدف  خودروسازی سایپا که 
قیمت ها صورت می گیرد و روز شنبه نیز ادامه یافته، 
خودروی پراید هیچ گونه افزایش قیمتی نداشته است.به 
گفته وی قیمت محصوالت سایپا براساس فرمول تعیین 
قیمت در حاشیه بازار تعیین شده و همچنان با همان 
قیمت های مصوب عرضه خواهد شد.کاظمی ادامه داد: 
با اجرای فروش فوری محصوالت سایپا در روز شنبه، 
قیمت خودروی پراید در بازار 500 هزار تومان کاهش 
خودروسازی  گروه  فروش  و  بازاریابی  یافت.معاون 
سایپا گفت: این گروه با اجرای طرح فروش فوری 
اسفندماه همزمان با افزایش تولید و تسریع در تحویل 
خودرو به مشتریان، تالش می کند بازار شب عید را 
متعادل کرده و قیمت محصوالت خود را به صورت 
باثبات و پایدار نگه دارد.کاظمی مدعی شد که گروه 
و  خودرو  عرضه  در  تسریع  با  سایپا  خودروسازی 
پاسخ گویی به تعهدات خود موفق شده واسطه گری 
و سودجویی را در بازار محصوالت خود، به حداقل 
برساند. در آستانه سال جدید و با افزایش تقاضا برای 
خرید خودرو، برخی فروشندگان خودرو در بازار از 

جمله پراید قیمت های نامتعارفی را مطرح کرده اند.

خبر

اینکه  بیان  با  ایران  صادرات  کنفدراسیون  رئیس 
اقتصاد ایران ارز باالی 10 هزار تومان را نپذیرفت، 
گفت: بعد از آن بازار به نوعی قفل شد و عمال 
فعالیت اقتصادی در خرید و فروش کاال با مشکل 

مواجه شد.
به گزارش زمان به نقل ازفارس، محمد الهوتی 
دیروز در نشست خبری با بیان اینکه در سالی که 
افزایش 2 تا 3 برابری نرخ ارز بر تمام اقتصاد اثرات 
منفی گذاشت، افزایش نرخ ارز بر تنها قسمتی که 
می توانست اثر مثبت داشته باشد، حوزه صادرات 
که  سیاست گذاری هایی  دلیل  به  اما  گفت:  بود، 
براساس شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، دولت اتخاذ 
کرد، در آن بخش نتوانستیم شاهد رشد چشمگیر 
صادرات  کنفدراسیون  رئیس  باشیم.  صادرات 
ایران با اشاره به اینکه جزئیات تجارت خارجی 
از بهمن ماه 97 اعالم نشده است، افزود: براساس 
آمار گمرک صادرات غیرنفتی ما 40 میلیارد دالر 
و واردات 37.5 میلیارد دالر بوده است که نشان 
می دهد تراز تجاری ما در 11 ماهه 1.5 میلیارد دالر 
مثبت است و پیش بینی می شود که حجم صادرات 
ما تا پایان سال به حدود 43 میلیارد دالر برسد.

به  تومانی  ارز 4200  اختصاص  از  انتقاد  با  وی 
واردات برخی کاال که تبدیل به منشا رانت برای 
عده ای می شود، گفت: علیرغم تمام تذکراتی که در 
مورد این موضوع داده شد، امروز بعد از گذشت 
11 ماه شاهد هستیم که رئیس جمهور، رئیس بانک 
مرکزی، وزرای اقتصادی و معاون برنامه و بودجه 
رئیس جمهور که همیشه طرفدار این سیاست ها 
بودند، به این نتیجه رسیده اند که  ارز 4200 تومان 
باید به نوع دیگری تخصیص یابد.الهوتی گفت: 
ما شاهد بودیم که ارز تخصیص پیدا می کرد، اما 
کاالهای گران قیمت سر سفره مردم وجود داشت.
وی با بیان اینکه اگرچه دولت به دلیل کمبود منابع 
اما شاهد  کرد، گفت:  مدیریت  را  واردات  ارزی 
بودیم که کارخانجات برای تامین مواد اولیه دچار 
مشکل بودند، بنابراین بازنگری سیاست های ارزی 
در مورد واردات و صادرات با نظر فعاالن بخش 
خصوصی و با عنایت به تذکرات مقام معظم رهبری 
ضروری است. الهوتی با اشاره به جلسه اعضای 
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با دبیر شورای 
صورت  به  جلسه  این  گفت:  ملی  امنیت  عالی 

نشست  این  گزارش  البته  شد،  برگزار  غیرعلنی 
برای مقام معظم رهبری ارسال شد و شاید در طی 
40 سال گذشته برای اولین بار رهبری به موضوع 
نشست در اتاق وارد شدند و در اولین نشست با 
دولت ایشان این موضوع را متذکر شدند که نظرات 
اتاق را ببیند، بخوانید و بشنوید. رئیس کنفدراسیون 
صادرات ایران بیان داشت: نشست های مختلفی با 
دولتمردان برای حل مسائل و مشکالت پیش روی 
اقتصاد ایران برگزار شده که نتیجه آن حل بخشی 
امیدواریم  که  بوده  اقتصادی کشور  از مشکالت 
در سال آینده نتایج آن را در رفع موانع صادراتی 
مشاهده کنیم. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران 
بیان داشت: بعد از ابالغ سیاست های جدید ارزی 
که در 22 فروردین ماه امسال بخشنامه آن ابالغ 
شد، کمیته ارزی در اتاق بازرگانی ایران تشکیل 
شده که مکاتبات متعددی تاکنون با دولت داشته 
است، ضمن اینکه کنفدراسیون صادرات ایران هم 
اقدام به انجام مکاتباتی با معاون اول رئیس جمهور 
و وزاری اقتصادی داشته که بخشی از مشکالت 
از  ناشی  دستورالعمل ها  و  بخشنامه ها  صدور  با 
همین رایزنی ها برطرف شده است و به دنبال رفع 
بخشی دیگری از مشکالت هستیم که مسکوت 
مانده است. این فعال اقتصادی همچنین از تشکیل 
صنعت،  وزارت  نمایندگان  حضور  با  کمیته ای 
مرکزی،  بانک  دارایی،  و  اقتصادی  امور  وزارت 
اتاق  رئیس  نایب  و  ایران  بازرگانی  اتاق  نماینده 
بازرگانی ایران خبرداد و اظهار داشت: کنفدراسیون 
صادرات ایران در این جلسه که هر هفته یک بار 
برگزار می شود، حضور دارد و به فعاالن اقتصاد 
اعالم شده تا مشکالت خود را ارائه دهند تا با طرح 
آن و به صورت مصداقی اقدام به رفع آن شود. 
اظهار داشت:  ایران  رئیس کنفدراسیون صادرات 
دولت اگر اجازه می داد نرخ ارز با مدیریت شناوری 
که در قانون تکلیف شده بازار تعیین می کرد، قطعا 
نرخ ارز پایین تر از اعدادی بود که امروز در بازار 
ارز 4200  نرخ  آن روز که  اگر  دارد،  آزاد وجود 
تومانی اعالم شد و اگر این اتفاق نمی افتاد قطعا 
دالر به اعداد نجومی و غیرقابل تصور نمی رسید 
متاسفانه در بسیاری مواقع دخالت ها و ورود دولت 
به جای اینکه شرایط را بهتر کند، برعکس می شود. 
ارز 4200 تومانی قطعا نمی تواند به صورت مساوی 

در سطح جامعه پخش شود و حتما این نرخ باید 
به قشر آسیب پذیر تخصیص یابد. وی افزود: دلیل 
پافشاری بر تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات 
کاالهای اساسی مشخص نیست و ادامه این روند 
حراج منابع ملی و سرمایه های کشور است.رئیس 
بیان داشت:  تقسیم  ایران  کنفدراسیون صادرات 
منابع ملی در سطح جامعه با واردات کاالی ارزان  
قیمت که به گفته برخی مسئوالن منجر به قاچاق 
می شود به صالح نیست.الهوتی گفت: آنچه که 
تومان  تا مرز 10 هزار  بازار  داد  نشان  ما  اقتصاد 
قیمت ارز را پذیرفت، اما بعد از آن بازار به نوعی 
قفل شد و عمال فعالیت های اقتصادی در فروش 
و خرید کاال با مشکل مواجه شد و فکر نمی کنم، 
نرخ امروز ارز واقعی باشد و به نظر می رسد اگر 
یک مقدار عرضه ارز بیشتر شود و شرکت هایی 
نیما هستند  در سامانه  ارز  واگذاری  به  ملزم  که 
بفروشند  آزاد  بازار  در  درصد  تا 40  دهد  اجازه 
این مسائل می تواند نرخ ارز را کاهش دهد. رئیس 
کنفدراسیون صادرات ایران بیان داشت: در ماه های 
اخیر  با مجموعه سیاست هایی که دولت در تسهیل 
بازگشت و رفع تعهد ارزی و روان سازی واردات 
و ثبت سفارش در نظر گرفته است،  بازگشت ارز 
تسهیل شده است. وی با تاکید بر اینکه صادرکننده 
نمی تواند ارز خود را به کشور بازنگرداند، گفت: اما 
در مورد روش های بازگشت ارز با دولت اختالف 
دارد. الهوتی با بیان اینکه  بانک مرکزی معتقد است 
که پتروشیمی ها در بازگشت ارز خود خوب عمل 
کرده اند، بیان داشت: اما به هر حال میعانات گازی 
که 23 تا 24 درصد از صادرات را در اختیار داشته 
و عموماً دولتی هستند و حتی خصولتی هم به شمار 
نمی آیند، بنابراین باید سرعت ارائه ارز را بیشتر 
کنند. وی گفت:  تا یک ماه قبل  امکان استفاده از 
برخی روش ها برای بازگشت ارز صادراتی وجود 
نداشت، اما اکنون امکان آن فراهم شده و به نظر 
شود. متعادل تر  صادراتی  ارز  بازگشت  می رسد، 
داشت:   بیان  ایران  صادرات  کنفدراسیون  رئیس 
مبنای قیمت گذاری کاالهای صادراتی را باید به 
چند بخش تقسیم کرد، یک سری کاالها مثل فلزات 
رنگین و پتروشیمی ها بورسی هستند و قیمت آن ها 
را بازار جهانی مشخص می کند که شاید بالغ بر 70 
درصد صادرات ما را تشکیل می دهند، بنابراین در 

پایه قیمت صادراتی آنها مشکل زیادی وجود ندارد. 
وی افزود: اما حدود 30 تا 35 درصد صادرات ما 
کاالهای صنعتی، کشاورزی و معدنی هستند که 
قیمت آنها را گمرک تعیین می کند و در یک کمیته 
5 نفره که به آن اشاره شد تعیین می شود که یکی از 
این کمیته 5 نفره را اتاق بازرگانی تشکیل می دهد، 
اما گمرک تصمیم نهایی را اتخاذ می کند. الهوتی 
گفت: تا زمانی که صادرکننده متعهد به بازگرداندن 
که گمرک چه  نیست  مهم  برای وی  نباشد  ارز 
نرخ را در اظهار نامه قید می کند و کاال را با آن 
عدد تعیین شده صادر می کند، اگرچه در همان 
موقع هم گمرک مصوبه ای داشت، مبنی بر اینکه 
کاالهای غیر عوارض توسط خود صادرکنندگان 
قیمتش اعالم شود، گمرک قیمت آن را می پذیرد. 
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تاکید بر اینکه 
قیمت ها باید واقعی شود، گفت: به این معنا که 
گمرک و یا دولت نباید از هیچ صادرکننده ای انتظار 
داشته باشد که کاالیی که در خارج از کشور به 
قیمت یک دالر فروخته می شود، متعهد به بازگشت 
ارزی آن به قیمت باالتری باشد، بنابراین اگر تصور 
کرد که می توان از صادرکننده تعهد ارزی باالتر 
نیست.  این گونه  باز می گردد، قطعا  ارز  گرفت، 
وی افزود: بخشی از کاالهای صادراتی کامال از 
مواد اولیه یارانه ای استفاده می کنند که بازگشت ارز 
صادراتی آنها باید به دقت رصد شود، اما نمی توان 
انتظار داشت آن دسته از کاالهای صادراتی که برای 
داشته  در خرید  آزاد  بازار  برابر  نرخ  صادرکننده 
با نرخ نیمایی و کمتر از قیمت اصلی به فروش 
برسند. وی افزود: البته دولت اختیار تعیین قیمت 
را در سامانه نیما به صادرکننده داده است، اما با 
توجه به عرضه ارز از سوی پتروشیمی ها، نمی توان 
خریداری برای ارز صادراتی به نرخی باالتر از نرخ 
متوسط نیما پیدا کرد. الهوتی بیان داشت: براساس 
آمار بانک مرکزی تاکنون حدود 2 میلیارد دالر ارز 
با نرخ درخواستی صادرکننده در نیما معامله شده 
است و 12 میلیارد دالر ارز به سامانه نیما برگشت 
خورده است و بخشی از صادرکنندگان کاالهایی را 
به نام خودشان وارد کرده اند و یا کاالهای سرمایه ای 
وارد کرده اند که هنوز بررسی نشده و با احتساب 
این 5 درصد حدود 35 درصد ارز از حاصل از 

صادرات برگشته است. 

بازگشت 35 درصد ارز حاصل از صادرات به کشور؛ 

اقتصاد ایران ارز باالی 10 هزار تومان را نپذیرفت

فروشندگان خودرو گفت:  و  داران  نمایشگاه  اتحادیه  رئیس 
برخالف 2 هفته پیش که قیمت انواع خودروها در بازار روند 
افزایشی یافته بود، اکنون قیمت ها رو به کاهش است؛ با این 

حال خرید و فروشی انجام نمی شود.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »سعید موتمنی« دیروز افزود: 
از چهاردهم بهمن تا چهارم اسفندماه شاهد بودیم ورودی بازار 
از سوی خودروسازان بسته شد و عرضه جدیدی به بازار انجام 
نگرفت.وی مدعی شد: به نظر می رسد خودروسازان به منظور 
افزایش قیمت ها در بازار و پس از آن تعیین قیمت کارخانه ای 
پنج درصد زیر قیمت بازار به این اقدام دست زدند که از نظر 
روانی اثرگذار شد.این مقام صنفی دلیل ادعای خود را تغییر 
نکردن نرخ ارز یا اتخاذ سیاست های جدید برای افزایش قیمت 
باید  کرد: خودروسازان  تاکید  عنوان کرد.وی  ایام  آن  در  ها 
قیمت های پایه خودروها را پایین بیاورند، زیرا این قیمت ها از 
نظر مصرف کنندگان و مشتریان »غیرمنطقی« است.موتمنی 
بطور نمونه به پژو 2۰۶ تیپ 2 اشاره کرد که تا چهاردهم 
بهمن ماه ۶۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت داشت، اما 
تا چهارم اسفندماه و پس از بسته شدن عرضه خودروسازان 

تا ۸۱ میلیون تومان نیز صعود کرد. وی ادامه داد: امروز این 
خودرو اگرچه با هفت میلیون تومان کمتر و حدود ۷۴ میلیون 
تومان قیمت گذاری شده، اما مردم منتظرند که قیمت ها به 
تعادل برسد و بر این اساس در عمل خرید و فروشی انجام 
نمی شود.رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو 
همچنین از خودروی سراتو یاد کرد که قیمت آن از چهاردهم 
بهمن تا امروز از 2۰۵ میلیون تومان، ابتدا به 2۷۰ میلیون 
تومان افزایش یافت و این روزها 2۵۰ میلیون تومان قیمت 
دارد.وی گفت: هرچند به ایام پایانی سال نزدیک می شویم، 
اما برخالف سال های گذشته رونقی در بازار شاهد نیستیم. 
به گفته موتمنی، شور و هیجان 2 هفته پیش در بازار کاسته 
شده و از نوسانات شدید قیمتی خبری نیست.موتمنی یادآور 
شد: اگر عرضه کارخانه ها تداوم داشته باشد، روند قیمت ها 
کاهشی خواهد شد، اما وقتی خودرویی از سوی خودروسازان 
فاکتور نمی شود دالالن و واسطه ها به افزایش قیمت ها می 
پردازند.وی تاکید کرد: ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت 
به تحلیل قیمت  باید  تولیدکنندگان  و  از مصرف کنندگان 
خودروها بپردازند تا قیمت تمام شده هر خودرو به روشنی 

مشخص باشد؛ پس از آن، خریدار و فروشنده رضایت خواهند 
داشت.وی به پیش فروش های اخیر خودروسازان اشاره کرد 
سایت  به  نام  ثبت  برای  که  افرادی  اکثریت  داشت:  بیان  و 
های فروش هجوم می آورند مصرف کننده واقعی نیستند، 
بلکه برای کسب سود است.این مقام صنفی ادامه داد: وقتی 
التهاب و افسارگسیختگی قیمت در خودروهای داخلی وجود 
داشته باشد، به خودروهای خارجی نیز سرایت می کند.وی 
خاطرنشان کرد: این روزها شاهد فروکش کردن التهاب قیمتی 
در بازار خودروهای خارجی هستیم و روند قیمت ها کاهشی 
شده است.موتمنی افزود: خرید و فروش خودروهای خارجی 
انجام می شود، اما معموال خریداران تعیین کننده اند و با چانه 
زنی به تعیین قیمت می پردازند.وی اظهار داشت: هرچند از 
تیرماه امسال جلوی واردات خودروهای خارجی گرفته شد، اما 
به دلیل وجود خودرو در پارکینگ ها به اندازه کافی، شاهدیم 
همچنان شماره گذاری این خودروها انجام می شود؛ همچنین 
شرکت هایی نظیر کرمان موتور و غیره که به مونتاژ خودروهای 
خارجی می پردازند مشکلی در تحویل خودرو ندارند و همین 

مساله به کاهش التهابات در این بازار کمک کرده است.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو:

قیمت خودرو در بازار کاهشی است، اما خریداری نیست

با  کار  وزارت  مشاغل  از  حمایت  مدیرکل 
تشریح موانع پیش روی بنگاههای مشکل دار 
از حفظ و تثبیت ۳۰۴ هزار فرصت شغلی در 

۹ ماهه امسال خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، کریم یاوری 
اظهار کرد: تا پایان آذرماه امسال ۱۳۵۰ بنگاه 
اقتصادی شناسایی شدند که مشکالتشان از 
طریق استان ها و شهرستانها در حال رصد 
راستای  در  داد:  ادامه  است.وی  پیگیری  و 
صیانت از نیروی کار، پایداری تولید، حفظ 
اشتغال  تثبیت  و  بنگاهها  اقتصادی  حیات 
که رویکرد وزارت کار است و با حمایتهای 
صورت گرفته از بنگاهها تا پایان آذر ماه ۹۷ 
جمعاً ۳۰۴ هزار فرصت شغلی تثبیت شده 
بیمه  و  مشاغل  از  حمایت  است.مدیرکل 
را  کارگاه ها  مشکالت  کار  وزارت  بیکاری 
و  دانست  کارگاهی  درون  و  کارگاهی  برون 
گفت: باال بودن هزینه تولید، اصالح ساختار، 
اختالف بین سهامداران و بعضاً سو مدیریت 
بنگاه از مهمترین مشکالت درون کارگاهی 
است و مشکالت برون کارگاهی شامل رکود 

صنعت، تحریم ها، واردات بی رویه، قاچاق کاال 
است.یاوری  دوایر  و  سازمانها  از  مطالبات  و 
خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت رسیدگی 
است،  ضروری  دار  مشکل  بنگاههای  به 
کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید در 
استان های کشور به ریاست استاندارد تشکیل 
شود و حداقل هفته ای دو یا سه بنگاه مشکل 
دار استانی مورد بازدید قرار گیرد و جلسات 
کارگروهای استانی در محل بنگاههای مشکل 
دار برگزار شود.به گفته وی، بازدید میدانی و 
بررسی مشکل از نزدیک در اتخاذ تصمیمات 
مناسب در مورد بنگاه مؤثر خواهد بود.مدیر 
کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت 
ستاد  اعضای  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون، 
تسهیل و رفع موانع تولید را وزیر صمت به 
عنوان رئیس ستاد، رئیس سازمان برنامه و 
داریی،  و  اقتصاد  امور  وزیر  کشور،  بودجه 
وزیر  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
رئیس  و  مرکزی  بانک  کل  رئیس  کشور، 
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ذکر کرد و 
گفت: وظیفه کارگروه این است که اگر در 

استان مشکل حل نشد نسبت به حل وفصل 
مشکل بنگاههای اقتصادی اقدام کنند و الزم 
اقتصادی که تحت  است در شرایط کنونی 
تحریم های ظالمانه قرار داریم، کارگروههای 
تسهیل و رفع موانع تولید استان ها و همچنین 
با  کشور  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  ستاد 
به همراهی و  از پیش نسبت  جدیت بیش 
همکاری و حل و فصل مشکالت بنگاههای 
باشند.یاوری  داشته  ویژه  توجه  اقتصادی 
را  اقتصادی  بنگاههای  مشکالت  حل وفصل 
در ابتدا برعهده سهامداران، مدیران، مالکان 
و کارفرمایان بنگاههای اقتصادی دانست که 
باید در این زمینه نهایت توجه و جدیت در 
حل مشکل را به عمل آورند و خاطرنشان کرد: 
چنانچه مدیران بنگاهها، موفق به حل مشکل 
وزارتخانه های  نشوند،  اقتصادی  بنگاههای 
بهره برداری  و  تأسیس  مجوز  صادرکننده 
موظفند نسبت به همراهی با کارفرمایان در 
جهت حل وفصل مشکالت بنگاهها همراهی 
و همکاری الزم را صورت دهند و پس از آن 
کارگروههای  طریق  از  کارگاه ها  مشکالت 

به  استان ها  در  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل 
چنانچه  می شود،  تشکیل  استاندار  ریاست 
ستاد  نباشد،  رفع  قابل  استان  در  مشکل 
تسهیل و رفع موانع تولید در کشور که رئیس 
با حضور دستگاه ها و  آن وزیر صمت است 
وزارتخانه های ذیربط و بانک مرکزی جلسات 
اعضا مکلفند  و  را تشکیل می دهد  مربوطه 
نسبت به حل مشکل اقدام و اهتمام ورزند.

بر اساس آمارها تعداد بنگاه های مشکل دار 
تا پایان سال گذشته ۱۴۳۰ بنگاه بوده که 
با رصد و پیگیری و اقدامات به موقع وزارت 
کار به ۱۳۵۰ بنگاه کاهش یافته است. کمبود 
نقدینگی، وجود بدهی های معوق، فرسودگی 
مدیریت،  سو  و  ماشین آالت  و  دستگاه ها 
بنگاه های  و  کارگاه ها  مشکل  عمده ترین 
تعاون،  می رود.وزارت  شمار  به  مشکل دار 
شناسایی  راستای  در  اجتماعی  رفاه  و  کار 
و حل و فصل مشکالت بنگاه های تولیدی، 
کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید را در 
استان ها راه اندازی کرده است. این کارگروه ها 
وظیفه رصد و شناسایی بنگاه های اقتصادی 
مشکل دار را برعهده دارد و پیگیری و بررسی 
وضعیت بنگاه ها و حل و فصل مشکالت آن ها 

را در دستور کار قرار داده است.

حفظ 304 هزار فرصت شغلی تا آذر ماه امسال



روند رشد، پیچیده و پر زحمت است و در 
درازای عمر ادامه دارد.

اسکات پک

سخن حکیمانه

وقت آن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر
ذکر تسبیح ملک در حلقه زنار داشت

 چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرشت
شیوه جنات تجری تحتها االنهار داشت

امروز با حافظ

 انتشار کارنامه ۴۰ ساله 
فرهنگي و هنري

ستاد  دبیر  و  وزیر  مشاور 
چهلمین سال انقالب اسالمی 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
کتاب  انتشار  از  اسالمی، 
»زمانه فرهنگ، کارنامه چهل 
از زبان  ساله فرهنگ و هنر 
گزارش  به  داد.  خبر  آمار« 
خبر آنالین مهدی محمدی توضیح داد: »انتشار این 
مجموعه یکی از مهمترین برنامه های این وزارتخانه 
در چهلمین سال انقالب اسالمی است. این کتاب، 
دستاورد  و  گیرد  دربرمی   را  گوناگونی  قلمروهای 
نهادهای متنوع و گوناگون فرهنگی، نهادهای دیداری 
و شنیداری و بخش فرهنگ و هنر را شامل می  شود. 
در این کتاب کوشش شده است تا از منظر آمار و 
گزارش کّمی در بخش محدود و مشخص وظایف 
تصویر  از  برشی  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 

فرهنگی 40 سال گذشته ترسیم شود.«
وزارت  اسالمی  انقالب  سال  چهلمین  ستاد  دبیر 
کّمی  »آمارهای  افزود:  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
و  محصوالت  و  تولیدات  به  معطوف  گزارش  این 
فعالیت های فرهنگی و هنری است. این آمارها بیشتر 

سویه تولید و نه مصرف را نشان می  دهند.«
محمدی درباره محتوای این کتاب با اشاره به این که 
کلی هستند،  دسته  دو  این گزارش شامل  آمارهای 
توضیح داد: »دسته اول، آمار فعالیت  ها و اقداماتی 
است که از سال 57 وجود داشته و تا سال 96 استمرار 
پیدا کرده  است، اطالعات ثبتی برخی از این آمارها در 
40 سال موجود بوده و برخی موارد به دلیل نداشتن 
منابع ثبتی، اطالعاتی از آن ها در دسترس نبوده است.«

وی افزود: »دسته دوم نیز شامل فعالیت  ها و اقداماتی 
می  شود که از سال  های پس از 57 و در 40 سال 
گذشته شروع شده  و اطالعات پایه آن ها به سال  ها یا 
دهه  های اخیر مانند رسانه  های دیجیتال، کانون  های 
فرهنگی هنری مساجد، موسسات فرهنگی هنری، 

کانون  های تبلیغاتی و غیره باز می گردد.
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اوقات شرعی

نمایش بازار جهانی فیلم فجر باحضور ۲5 فیلم ایرانی

بخش »نمایش بازار« سی و هفتمین جشنواره جهانی 
فیلم فجر شاهد نمایش 25 اثر ایرانی برای نمایندگان 
جشنواره ها و پخش کننده های بین المللی خواهد 

بود.
به گزارش پیام زمان از  از سی و هفتمین جشنواره 
برای  ایرانی  فیلم  عنوان  فجر، 526  فیلم  جهانی 

شرکت در بخش های مختلف سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر ثبت نام کرده اند.
از میان این آثار 6 فیلم )شامل 3 فیلم بلند و 3 فیلم کوتاه( در بخش »سینمای سعادت« 
)مسابقه بین المللی(، 6 فیلم )شامل 3 فیلم بلند و 3 فیلم کوتاه( در بخش »جلوه گاه شرق« 
)پانورامای سینمای کشورهای آسیایی و اسالمی( و حد اکثر 14 فیلم برای سایر بخش 

های جشنواره انتخاب خواهند شد.
بخش »نمایش بازار« سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر نیز از میان آثار متقاضی، 
حداکثر 25 فیلم را برای نمایش انتخاب خواهد کرد. این بخش ضمن برنامه ریزی 
نمایش آثار ایرانی، امکان ارتباط مستقیم صاحبان آثار ایرانی را با پخش کنندگان بین المللی 
و مدیران جشنواره های خارجی فراهم می کند، این بخش در دوره های اخیر با استقبال 

خوب صاحبان آثار و مهمانان خارجی مواجه شده است.
صاحبان آثاری که فیلم آنها در بخش »نمایش بازار« به نمایش درنمی آید می توانند 
از امکانات کتابخانه ویدیویی برای معرفی فیلم خود به پخش کنندگان بین المللی و 

نمایندگان جشنواره های جهانی استفاده کنند.
سی و هفتمین دوره جشنواره جهانی فیلم فجر از 18 تا 26 آوریل 2019 )29 فروردین تا 

6 اردیبهشت 1398( به دبیری رضا میرکریمی در تهران برگزار می شود.

ساره بیات و ساعد سهیلي به نمایش خانگي امدند

در جلسات اخیر شورای پروانه نمایش خانگی که 
با حضور اکثریت اعضا برگزار شد، برای فیلم های 
تهیه کنندگی  به  آمپول«  »وای  ایرانی  سینمایی 
داریوش بابائیان و کارگردانی علیرضا محمودزاده 
رضا  و  فوالدوند  حدیث  صادقی،  علی  بازی  و 
و  تهیه کنندگی  به  تاریک«  »اتاق  و  شفیعی جم 

کارگردانی روح اهلل حجازی و بازی ساره بیات و ساعد سهیلی پروانه نمایش خانگی 
صادر شد. به گزارش خیبر انالین همچنین با نمایش قسمت های جدید سریال های 
»ممنوعه«، »هشتگ خاله سوسکه« و »نهنگ آبی« موافقت شد و همچنین با عرضه سه 
عنوان انیمیشن خارجی، 10 عنوان فیلم کوتاه، مستند و آموزشی و دو عنوان فیلم داستانی 

بلند موافقت به عمل آمد

فعالیت کانون ها در راستای تحقق گام دوم انقالب

رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در اختتامیه جشنواره دستاوردهای کانون ها 
و ویژه برنامه فصل رویش گفت: امیدواریم اعضای کانون ها و مراکز مشارکتی مشفقانه تر 
و با انگیزه تر در جبهه فرهنگ فعالیت کنند تا این تالش ها در راستای تحقق گام دوم 

انقالب باشد.
به گزارش پیام زمان از  رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، آیین 
اختتامیه چهارمین جشنواره دستاوردهای کانون ها و مراکز مشارکتی سازمان فرهنگی 
هنری شهرداری تهران همراه با آخرین ویژه برنامه فصل رویش شنبه 18 اسفند ماه در 

فرهنگ سرای ارسباران برگزار شد.
سعید اوحدی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در این نشست درباره 
جشنواره دستاوردهای کانون ها و مراکز مشارکتی گفت: یکی از برنامه های شاخص ما 
که در نظر سنجی های مردمی نیز از اقبال ویژه ای برخوردار بود، جشنواره دستاوردهای 
کانون ها و مراکز مشارکتی بود. همه ما می دانیم که بخش عمده ای از برنامه های سازمان 
فرهنگی هنری برگزار نمی شود، مگر با همت و تالش کانون ها که عالقه مندانه در 
برگزاری برنامه ها مشارکت می کنند. وی افزود: تنوع فعالیت کانون ها از جمله مسائلی 
است که نمی توان آن را ندیده گرفت و امیدواریم برگزاری جشنواره و تقدیر از منتخبان 
بتواند گوشه ای از تالش های شما را جبران کند و با دیده شدن و تقدیر از شما، شاهد 

کثرت کانون های فعال در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران باشیم.
سعید اوحدی در پایان گفت: امیدواریم در سال جدید با تدبیر مدیران مناطق حضور 
جدی تر کانون ها را شاهد باشیم و امیدواریم شما اعضای محترم و فعال کانون ها و 
مراکز مشارکتی مشفقانه تر و با انگیزه تر در جبهه فرهنگ فعالیت کنید تا این تالش ها در 
راستای تحقق گام دوم انقالب باشد.سید علیرضا فاطمیان پور دیگر سخنران این مراسم 
بود. وی در ابتدای سخنان خود گفت: اراده سازمان بر این است که در سال 1398 بخش 
قابل مالحظه ای از برنامه هایش را از طریق کانون های مردمی انجام دهد. ما سرفصل ها 
و برنامه هایی راهبردی برای سال جدید داریم و از آن بین، کانون ها در دسترس ترین، 
با انگیزه ترین، متخصص ترین و پیوسته ترین مراکزی هستند که با سازمان به صورت 
مستمر در ارتباطات اند و نتیجه ای که از مشارکت با کانون ها خواهیم داشت به مراتب 
از برنامه هایی که با بخش های دیگر فرهنگی هنری برگزار می کنیم، بهتر و موثرتر است. 
وی در ادامه درباره برگزاری چهارمین جشنواره دستاوردهای کانون ها و مراکز مشارکتی 
گفت: این جشنواره در ادوار گذشته به طرق مختلف و در مراکز مختلف برگزار شد؛ اما 
در این دوره بر اساس مشاهدات و بررسی های دوره های گذشته، تصمیم بر آن شد که 
به صورت پهنه ای برگزار شود. دالیل متعددی داشت، از جمله فاصله نزدیک به مراکز 
و استفاده از همه پتانسیل های سازمان و به نظر من جشنواره امسال، بهترین جشنواره در 

طول این سال هاست.
در ادامه با حضور سعید اوحدی رییس، سید علیرضا فاطمیان پور معاون فرهنگی، علیرضا 
زندوکیلی معاون هنری، محمدمهدی اخالقی نیا مدیرکل نظارت و بازرسی و مهدی 
محمدی مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 
از نمایندگان منتخب پنج کانون و سه مرکز مشارکتی و سه رویش انقالب در حوزه 
موسیقی تقدیر شد. در ادامه با پخش کلیپ »فصل رویش« از سه رویش انقالب در حوزه 
موسیقی تجلیل شد.  رحیم قربانی مدیر گروه سرود و تواشیح محمد رسول اهلل)ص(، 
محسن توسلی و حسین حقیقی از خوانندگان جوان و ارزشی سه چهره برگزیده حوزه 

موسیقی در اختتامیه فصل رویش بودند.
 سخنرانی فاطمه ضیائی یکی از اعضای کانون جهاندیدگان اقبال منطقه 13، بانوی 74 
ساله ای که 16 سال است در کانون ها فعالیت می کند و با فعالیت های کانونی توانسته 

سرطان را شکست دهد، با استقبال ویژه مخاطبان روبه رو شد.

خبر

 سیدعباس صالحی در این دیدار که با 
حضور سیدمحمدمجتبی حسینی معاون 
امور فرهنگی و عباس خامه یار معاون 
سازمان فرهنگ و ارتباطات برگزار شد، 
افزود: امیدوارم با حضور سفیر جدید 
ترکیه در تهران روابط فرهنگی و هنری 
دو کشور بیش از گذشته گسترش یابد.
وی ادامه داد: موافقتنامه های فرهنگی، 
علمی، دینی و رسانه ای متنوعی میان دو 
کشور به امضا رسیده است که اجرایی 
گسترش  به  زیادی  کمک  آن  کردن 

روابط دو کشور می کند.
روابط  مرکز  از  زمان  پیام  گزارش  به 
عمومی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، صالحی با اشاره به 
کمیسیون مشترک فرهنگی دو کشور 
افزود: این کمیسیون نیز نقش مؤثری 
در پیشبرد روابط و تعامالت فرهنگی 
ارشاد  دارد.وزیر فرهنگ و  دو کشور 
اسالمی در دولت تدبیر و امید در ادامه با 
اشاره به جشنواره های فرهنگی و هنری 
فجر گفت: این جشنواره ها نیز می تواند 
دو  روابط  تقویت  در  مؤثری  نقش 
کشور و همچنین معرفی آثار فرهنگی و 
هنری ایران و ترکیه داشته باشد. حضور 
کشور ترکیه در جشنواره های مختلف 

فجر در تقویت این روابط مؤثر است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با 
اشاره به تاریخ و تمدن دیرینه کشورمان 
محصوالت  و  تولیدات  گسترس  بر 
مشترک فرهنگی و هنری در زمینه های 
ترجمه  و  کتاب  موسقی،  سینمایی، 
خوشنویسی  تجسمی،  هنرهای  آثار، 

و … در قالب برگزاری نمایشگاه ها 
بین  نمایشگاه  مانند  و جشنواره هایی 
جهانی  جایزه  تهران،  کتاب  المللی 
کتاب سال، جشنواره موسیقی فجر و 
فیلم و… تاکید کرد.وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی صبح امروز در دیدار با 
»دریا اورس« سفیر جدید کشور ترکیه 

در تهران با بیان اینکه زیرساخت های 
خوبی در مناسبات فرهنگی و هنری 
روابط  گفت:  دارد،  وجود  کشور  دو 
فرهنگی ایران و ترکیه فضاهای مختلف 
کم بدلیلی را فراهم کرده که منجر به 

گسترش روابط دو کشور شده است.
اورس سفیر  دریا  دیدار  این  ادامه  در 

جدید ترکیه در تهران با بیان اینکه زبان 
مندان زیادی  ترکیه عالقه  فارسی در 
گسترس  به  مند  عالقه  گفت:  دارد، 
در  ملت  و  دولت  دو  میان  روابط 
و  کتاب  ویژه  به  مختلف  حوزه های 
ادبیات هستیم و این آمادگی را داریم تا 
در تبادل آثار در کتابخانه های دو کشور 

همکاری های الزم را داشته باشیم.
ترکیه صنعت چاپ  در  داد:  ادامه  وی 
کتاب پیشرفت خوبی داشته و ترجمه 
آثار مدرن و کالسیک ادبیات فارسی در 
این کشور منتشر می شود. دریا اورس در 
عین حال تصریح کرد: ما در کشور خود 
از ادبیات و تقویت زبان فارسی حمایت 
می کنیم و در حال حاضر در 5 شهر ترکیه 
زبان فارسی به عنوان زبان اصلی در آن 
مناطق در حال تدریس است.سفیر کشور 
ترکیه در تهران در ادامه بر تبادل روابط 
علمی با دانشگاه ها و مؤسسات فرهنگی 
و هنری دو کشور تاکید کرد. وی افزود: 
سینمای ایران نیز در کشور ترکیه عالقه 
مندانی دارد و از موسیقی اصیل ایرانی 
استقبال زیادی می شود. سفیر ترکیه در 
تهران در پایان بر تقویت ایران شناسی 
و شناسایی فرهنگ و هنر دو کشور به 

ملت های ایران و ترکیه تاکید کرد.

کاریکاتور

مینی سریال طنز »زندگی شگفت انگیز است« به کارگردانی مجتبی 
چراغعلی از شب 19 اسفند ماه به روی آنتن شبکه دو سیما رفت.

عبدالرضا فیروزان تهیه کننده »زندگی شگفت انگیز است« درباره 
زمان پخش این مجموعه طنز تلویزیونی گفت: طبق اعالم مدیران 
شبکه 2 سیما، با پایان پخش سریال »تاریکی شب، روشنایی روز«، 
این مینی سریال از یک شنبه 19 اسفند ماه  شب گذشت ساعت 
21:30 از شبکه دو سیما پخش شروع شد. »زندگی شگفت انگیز 
است« یک کمدی اجتماعی است که به مشکالت خانواده از نگاه 
طنز می پردازد. در این مجموعه قصه زندگی زوج جوانی به نام های 
»روزبه« و »سیمین« روایت می شود. آن ها قصد جدایی از هم را 
دارند، اما طولی نمی کشد که برخی اتفاقات شگفت انگیز آن دو را 

در مسیر تازه ای قرار می دهد.

 ميین رسايل طزن 
روی آننت رفت

سیاگردرسالآیندهگراننمیشود!!!

حسین علیزاده تصمیم دارد با همراهی علی اکبر شکارچی، بخشی 
از برنامه آینده خود را روی موسیقی لرستان بگذارد.

این استاد موسیقی ایرانی می گوید: ما قرار است خردادماه سال آینده 
پس از ماه رمضان کنسرت داشته باشیم.

علیزاده در این زمینه ادامه می دهد: البته خیلی هم منتظر اجرا و 
انجام شود،  نباشید. همیشه وقتی قرار است کاری  ما  کنسرت 
حاشیه ها و زحمتش زیاد است و آدم فکر می کند کیلومترها آن 
طرف دنیا کار راحت تر انجام می شود. البته همیشه عشق و امید 

ما این است که در ایران برنامه داشته باشیم و این کار را می کنیم.
این آهنگساز و نوازنده چیره دست با بیان اینکه خودم را ایرانی 
می دانم و من هم می توانم یک لُر باشم، همان طور که می توانم به 
هر قوم دیگری تعلق داشته باشم، اظهار می کند: خبر خوش اینکه 
قرار است به همراهی علی اکبر شکارچی )موسیقیدان و پژوهشگر 
اهل لرستان( بخشی از برنامه مان را روی موسیقی لرستان بگذاریم.

 حسین علیزاده تمصیم
 به خواندن اب لهجه لری دارد

امیرحسین  و  ابوطالب حسینی، وحید رحیمیان، علی صبوری 
»خنداننده شو«  مسابقه  از  دومین سری  برگزیده  قیاسی، چهار 
برنامه »خندوانه« هستند که با پایان این برنامه و در اقدامی متفاوت، 

سریالی با آیتم های طنز به نام »پاپیون« را ساخته اند.
تهیه کنندگی این سریال 12 قسمتی را که در ایام نوروز از طریق 
سرویس های وی او دی پخش می شود، امیرحسین قیاسی برعهده 
را  آن  نیز  »فرمانده«  مسابقه  کارگردان  کفاش زاده،  امین  و  دارد 

کارگردانی کرده است.
که  است  اجتماعی  طنز  متفاوت  آیتم های  با  سریالی  »پاپیون« 
استندآپ کمدی هم بخشی از آن را تشکیل می دهد. امیرحسین 

قیاسی سرپرست گروه نویسندگان این آیتم هاست.
تئاتر،  هنرپیشگان  از  گروهی  را  مجموعه  بازیگران  همچنین 
امیرحسین قیاسی و تعدادی از برگزیدگان مراحل مختلف خنداننده 

شو در سال گذشته تشکیل می دهند.

 برگزيدگان »خنداننده شو« 
در يك رسايل تلويزيوین

چو آرزو به دلم خفته ای همیشه و حیف!

* سیمین بهبهانی

چه گویمت که تو خود با خبر ز حال منی
چو جان،  نهان شده در جسم پر مالل منی
چنین که می گذری تلخ بر من از سر قهر
گمـان برم که غـم انگیز مـاه وسـال منی
خموش و گوشه نشینم، مگر نگاه توام؟

لطیف و دور گریزی، مگر خیــال منی؟!
ز چند و چون شب دوریت چه می پرسم
سـیـاه  چشمی و خود پاسـخ سـؤال منی
چو آرزو به دلم خفته ای همیشه و حیف
کـه آرزوی فـریـبنــده ی محــــال منی
هوای سرکشی  ای طبع من  مکن که دگر
اسـیر عـشقی و مرغ شکستـه  بـال منی

ازین غمی که چنین سینه  سوز سیمین است
چه گویمت که تو خود باخبر ز حال منی

یک جرعه شعر 

حوزه هنری با حمایت از جوانانی که به تازگی وارد 
از 60 جشنواره  بیش  امسال  عرصه سینما شده اند، 
بین المللی را تجربه کرد و نقش موثری در کسب 

جوایز قابل اعتنای فیلمسازان داشت.
سازمان  عمومی  ،روابط  زمان  پیام  گزارش   به 
سینمایی حوزه هنری، حوزه هنری با حضور فعال و 
همیشگی اش در صحنه های رقابت بین المللی، فضایی 
فراهم می آورد تا فیلمسازان جوان فرصتی به دست 
به مخاطبان جدی و  استعدادهای خود را  آورده و 
حرفه ای سینما نمایش دهند. بر این اساس و با توجه 
به دقت در انتخاب رویدادهای سینمایی و گزینش آثار 
سینمای بلند، مستند و انیمیشن اعتماد فضای داخلی و 
خارجی به این نهاد مضاعف شده و امسال نیز همچون 

گذشته شاهد درخشش صاحبان آثار بوده ایم.
بخش بین الملل حوزه هنری در سال 97 ده ها اثر در بخش های مختلف 
را در جشنواره های قابل اعتنای جهان شرکت داده که با استناد به آماره 
ارائه شده بیش از 60 حضور و ده ها جایزه را از آن خود کرده است. 
38 حضور و 5 جایزه بین المللی انیمیشن کوتاه »آقای گوزن«: جشنواره 
هیئت  داوران(،  ویژه  جایزه  زاگرب–کرواسی)کسب  انیمافست 
جشنواره انسی–فرانسه، جشنواره انیماتریکس–فنالند )دیپلم افتخار 
بهترین انیمیشن(، جشنواره جیفونی–ایتالیا، جشنواره ملبورن–استرالیا، 
جشنواره انیبار–کوزوو، جشنواره ساخالین–روسیه، جشنواره استاپ 
)دریافت  استراسبورگ–فرانسه  جشنواره  مونترال–کانادا،  موشن 
انیم آرت–برزیل، جشنواره  داوران(، جشنواره  هیات  ویژه  جایزه 
وایادولید–اسپانیا، جشنواره ایرانیان سانفرانسیسکو )بهترین انیمیشن 
کوتاه(، جشنواره کراک–روسیه، جشنواره انیماتو–سوئیس، جشنواره 
لیندز–اتریش، جشنواره لدز–لهستان، جشنواره کمبریج–انگلیس، 
جشنواره کلیک–هلند، جشنواره استاپ تریک–اسلوونی و لهستان 
اسکرین–آمریکا،  ویژه جشنواره(، جشنواره سان  )دریافت جایزه 
جشنواره اکسگراند-آلمان، جشنواره کوبانی-سوریه، جشنواره ری 

انیمانیا-ارمنستان، جشنواره انیماتکا-اسلونی، جشنواره پیکولو-ایتالیا، 
جشنواره کینگستون-جامائیکا، جشنواره گوتنبرگ-سوئد، جشنواره 
فلوکسوس-هلند،  انیمیشن  جشنواره  کپنهاک-دانمارک،  انیمیشن 
جشنواره چنای-هند، جشنواره انیماک-اسپانیا، جشنواره آکسفورد-
آمریکا، جشنواره انیمیشن بروکسل-بلژیک، جشنواره سینه کوئست-
آمریکا، جشنواره مدینا-اسپانیا، جشنواره رزنبرگ-آلمان، جشنواره 

آتن انیم فست- یونان و جشنواره مونسترا لیسبون-پرتغال.
7 حضور و 2 جایزه بین المللی فیلم سینمایی »21 روز بعد«: جشنواره 
نروی تامیل )جایزه بهترین کارگردانی(، جشنواره کینولوب–لهستان 
جشنواره  رجینا–کانادا،  جشنواره  فیلم(،  بهترین  افتخار  )دیپلم 
شارجه– جشنواره  شلینگل–آلمان،  جشنواره  یونیورسال–ترکیه، 

امارات متحده عربی و جشنواره تامبل ویدز–آمریکا.
6 حضور بین المللی فیلم سینمایی »اسکی باز«: جشنواره آی اف 
آی–ایرلند، جشنواره یونیورسال–ترکیه، جشنواره کمبریج–انگلیس، 
جشنواره ایرانیان لندن–انگلیس، جشنواره المپیا–یونان و جشنواره 

کودک کلکته–هند.
سنگاپور– جشنواره  »دایان«:  سینمایی  فیلم  بین المللی  3 حضور 

سنگاپور، جشنواره ترتیومیلنیوم–ایتالیا و جشنواره چنای–
هند.

3 حضور بین المللی فیلم کوتاه »وقت لبخند انار«: جشنواره 
الترناتیو-رومانی، جشنواره کیدن فیلم–آمریکا و جشنواره 

میس- اسپانیا.
دودی«:  »زیرسقف  سینمایی  فیلم  بین المللی  حضور   3
جشنواره ایرانیان سانفرانسیسکو، جشنواره نیس–فرانسه و 

جشنواره نروی تامیل–نروژ
3 حضور بین المللی فیلم کوتاه »دوئل«: جشنواره اسکپتو–
ایتالیا، جشنواره دوربان–آفریقای جنوبی و جشنواره ریور–

ایتالیا
2 حضور بین المللی فیلم کوتاه »دایو«: جشنواره کلوج–

رومانی و جشنواره ریور–ایتالیا.
انسانی«:  »کمدی  فیلم  بین المللی  جایزه   2 و  حضور   2
جشنواره رجینا–کانادا و جشنواره نروی تامیل–نروژ )جایزه بهترین 

فیلم و بهترین بازیگر مرد(.
2 حضور و جایزه بین المللی فیلم »فصل نرگس«: جشنواره ایرانیان 
برلین–آلمان و جشنواره نروی تامیل–نروژ)جایزه بهترین فیلم برداری(
حضور »ایتالیا ایتالیا« در جشنواره نروی تامیل–نروژ )جایزه بهترین 

بازیگر زن(
حضور »آخرین ماهی« در جشنواره آتن انیم فست- یونان

حضور مستند »بی بی تولدت مبارک« در جشنواره لیندز–اتریش
حضور فیلم »برگ های پاییزی« در جشنواره کیدن فیلم–آمریکا

حضور فیلم سینمایی »سورنجان« در جشنواره منارسوفیه–بلغارستان
حضور مستند »خواهران قریب« در جشنواره آرتیمیس–آمریکا

و  »گزارشگر«  »مادر«،  همین سادگی«،  »به  کوتاه  فیلم  حضور 4  
»سیخفیل« در جشنواره ریور–ایتالیا

در عصر پر جنب و جوش ارتباطات، شرکت فیلمسازان جوان در 
رویدادهای جهانی نیازمند حمایت نهادها و سازمان های فرهنگی 
است و حوزه هنری این مهم را در اولویت های خود قرار داده است.

حضور درخشان فیلم های ایرانی در بیش از 60 رویداد بین المللی

یک سهم کمتر برای کمدی ها در میان۱۰ صدرنشین گیشه ۹۷

به گزارش بانی فیلم،  به جداول فروش فیلمها طی سال گذشته 
و امسال، حاکی از آن است که تعداد کمدی ها در میان 10 فیلم 
اول کاهش خفیفی داشته است. بر این اساس امسال شش فیلم 
کمدی هزارپا، مصادره، تگزاس، قانون مورفی، لونه زنبور و لس 
آنجلس تهران در میان 10 فیلم پرفروش گرفته اند و التاری، به 
وقت شام، مغزهای کوچک زنگ زده و انیمیشن فیلشاه، طالیه 
داران سینمای اجتماعی محسوب می شوند. سال گذشته اما، 
نهنگ عنبر 2: سلکشن رویا، آینه بغل، گشت 2، خوب بد جلف، 
اکسیدان، ساعت 5 عصر و خالتور به ترتیب هفت فیلم پرفروش 
بودند و پس از آنها سه درام اجتماعی رگ خواب، زرد و بدون 
تاریخ بدون امضا جای گرفتند. نکته جالب دیگر اما آنجا رقم 
می خورد که با کنار زدن حاشیه سازیها و بزرگنمایی ها درباره 
فروش 37 میلیاردی فیلمی مثل »هزارپا« در گیشه امسال، با یک 
جمع و تفریق ساده در می یابیم امسال کمدی های قرار گرفته در 
بین 10 فیلم پرفروش، 17 میلیارد کمتر از پارسال فروختند. سال 
گذشته سهم کمدیهای جای گرفته در میان 10 فغیلم صدرنشین 
حدود 104 میلیارد تومان بود، اما امسال آثار صدرنشین همین 

ژانر در مجموع حدود 87 میلیارد فروختند.

ستاره سریال» گرگ آسمان «درگذشت

جان میشل وینسنت بازیگر نامزد جایزه گلدن گلوب و ستاره 
سریال اکشن، علمی تخیلی و حادثه ای »گرگ آسمان« دارفانی 

را وداع گفت.
به  از TMZ، جان میشل وینسنت که  نقل  بانی  به گزارش 
خاطر بازی در سریال »گرگ آسمان« )Airwolf( در دهه 80 
شناخته میشد، در 74 سالگی در بیمارستانی در کارولینای شمالی 

درگذشت.
او در مجموعه »گرگ آسمان« نقش یک خلبان هلیکپتر به نام 
استرینگلو هاوک را داشت که بعد از جنگ در یک شرکت 
تسلیحاتی مشغول بکار می شود. این شرکت بالگردی به نام 
»گرگ آسمان« ساخته است تا از آن برای مقاصد نظامی خود 
استفاده کند. استرینگ این بالگرد را می دزدد و پنهان می کند تا 

برای کمک به مردم از آن استفاده کند و … .
»گرگ آسمان« از سال 1984 تا سال 1986 در 55 اپیزود 45 

دقیقه ای از شبکه سی بی اس )شبکه( پخش می شد.
این بازیگر فقید دو بار برای بازی در سریال جنگی »طوفان 
های جنگ« و درام »رفتن به خانه« نامزد دریافت جایزه گلدن 

گلوب شده بود.

  زیرساخت های خوبی در مناسبات فرهنگی
ایران و ترکیه وجود دارد


