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ظریف : اروپا دراجرای تعهداتش عقب است

تصورنکنندایرانمنتظرآنهامیماند

تکلیفسودبانکی
درسال۹۸
روشنشد

به گزارش زمان ،  سود بانکی امسال افزایش نمی یابد، این نکته ای است که 
رییس کل بانک مرکزی صراحتا در سخنان خود بدان اشاره کرده است. در 
بماند  باقی  درصد   ۱۵ تا   ۱۰ محدوده  در  است  قرار  بانکی  نرخ سود  حالی 
که نرخ تورم رسمی در ایران به سی درصد نزدیک شده است. پیش از این 
بسیاری از کارشناسان اقتصادی با استناد به نرخ تورم تک رقمی و نرخ سود 
بانکی دو رقمی خواستار آن بودند که نرخ سود بانکی مناسب با تورم کاهش 
یابد اما در شرایط کنونی به رغم عقب ماندگی شدید نرخ سود بانکی از تورم، 

قرار نیست سود بانکی افزایشی را تجربه نماید.
7

روزانهم صبح اریان

قیمت نفت ایران 
۵ دالر

 افزایش یافت

كاهش سن اعتیاد 
با مصرف»گل«
 و »حشیش« 

ناكامی برنامه 
ششم در كاهش 

بیکاری
652

ستاره مربع ها در شکل و شمایلی تازه به 
بازگشتند؟ تلویزیون 

ج کر در  میلیاردی   100 زمین خواران  بازداشت 
4

1

۸
توقیفیکفیلموچندپرسشکلیدی

صدوراوراق هویتی موقت

پایان اعتبارکارت های 
ملی قدیمی

سخنگوی ثبت احوال کشور از پایان اعتبار 
کارت ملی قدیمی قبل سال ۹۷ خبر داد و 
گفت: قرار است سازوکاری برای دارندگان 
کارت ملی قدیمی اندیشیده و اوراق هویتی 

موقتی برایشان صادر شود.
به گزارش زمان، ابوترابی  در مورد اتمام مهلت 
کارت ملی قدیمی، افزود: بر اساس مصوبه 
از  سال ۹۷  ماقبل  کارت های  دولت  هیأت 
اعتبار ساقط هستند به همین دلیل طی دو، سه 
روز آینده از نظر حقوقی وضعیت را بررسی 
خواهیم کرد تا برای افرادی که مراجعه نکردند 
سازوکاری فراهم شود تا بتوانیم برایشان اوراقی 
صادر کنیم تا در حین ثبت نام آنها در اختیارشان 
زمان  احوال  ثبت  سازمان  گیرد.رئیس  قرار 
صدور کارت هوشمند ملی را فعالً نامشخص 
عنوان کرد و گفت: صدور کارت هوشمند با 
تأخیر انجام می شود و آن هم به دلیل مشکالتی 
است که در تأمین بدنه کارت همچنان وجود 
وضعیت  آخرین  با  رابطه  در  دارد.ابوترابی 
صدور اوراق هویتی برای سیل زدگان، افزود: 
با پیشنهاد رئیس سازمان ثبت احوال و موافقت 
وزیر کشور قرار شده مردمی که در جریان 
سیل اوراق هویتی خود را از دست داده اند به 

صورت رایگان برایشان شناسنامه صادر شود.
وی ادامه داد: به این ترتیب در زمان مناسب و 
با طی مراحل قانونی اعتبار الزم را اخذ کرده و 
بابت صدور این شناسنامه ها به حساب خزانه 

مبالغ را واریز می کنیم.
ادامه در صفحه ۵

توسکا  شرکت  که  می رسد  نظر  به 
ارزش  سیستم  و  دستوری  کدهای 
برنامه های  از  ظاهر  در  را  افزوده 
اصل  در  و  گذاشته  کنار  تلویزیونی 
آن ها را در شکلی دیگر و در قالب 
مخاطبان  به  دیگر  بار  مسابقه  یک 

عرضه کرده است.
به گزارش زمان به نقل از خبرآنالین، 
ماجرای  از  بیشتر  هفته ای  چند 
و  دستوری  کدهای  جنجالی 
در  که  افزوده  ارزش  سرویس های 
برنامه های مختلف تلویزیون جوالن 
جایزه های  هدف  با  و  می دادند 
میلیونی برای جیب مردم نقش هایی 
اتفاقی که توسط  داشتند نمی گذرد. 
در  روزها  این  که  توسکا  شرکت 

کارزار تبلیغاتی تلویزیون بی رقیب است آغاز شد و 
خیلی زود کد دستوری ستاره ۳ مربع مانند ویروسی 
کشنده تمامی برنامه های تلویزیونی را فرا گرفت. البته 

فعالیت توسکا به همین مسئله خالصه نمی شود و 
نباید از اپلیکیشن روبیکا غافل شد، در واقع بخش 
در  شرکت  این  تبلیغاتی  فعالیت های  از  عمده ای 
این  با  روبیکاست.  اپلیکیشن  بر  متمرکز  تلویزیون 

حال فراگیر شدن کدهای دستوری به 
شکلی غیرمنتظره در برنامه های مختلف 
تا  باعث شد  آن  و حواشی  تلویزیون 
خیلی زود ابهاماتی درباره سیستم *#۳ 
و سیستم ارزش افزوده شرکت توسکا 
مطرح شود، حال اما به نظر می رسد که 
توسکا ایده ای تازه را برای جایگزینی 
کدهای دستوری در نظر گرفته است که 

در ادامه آن را مرور می کنیم.
ماجرای جمع آوری کدهای دستوری 

از تلویزیون
در واقع کد دستوری ستاره ۳ مربع برای 
مدت طوالنی در بخش قابل توجهی از 
جدی  حضور  تلویزیونی  برنامه های 
داشت و به یکی از اجزای الینفک هر 
برنامه تبدیل شده بود که هر چند وقت 
یک بار توسط مجری نیز یادآوری می شد تا بینندگان 

از آن غافل نشوند. 
ادامه در صفحه 3

فروش۸۰۰۰میلیاردیمکملهایتغذیهایدرسال۹7ستاره مربع ها در شکل و شمایلی تازه به تلویزیون بازگشتند؟

و  فرآورده های طبیعی، سنتی  امور  اداره  مدیرکل 
واردات  کاهش  از  دارو  و  غذا  سازمان  مکمل های 
گفت:  و  داد  خبر  کشور  به  تغذیه ای  مکمل های 
این در حالیست که در سال گذشته حدود ۱,۵۰۰ 
میلیارد ریال واردات مواد اولیه مکمل ها را داشته ایم؛ 
به این معنا که واردکنندگان به سمت تولید مکمل 

در کشور می روند.
نشست  در  خانوی  مهناز  دکتر  ایسنا،  گزارش  به 
خبری هفتمین همایش مکمل های غذایی و ورزشی 
مکمل های  پایش سالمت  و چهارمین سمپوزیوم 
رژیمی با بیان اینکه نگاه سازمان غذا و دارو در این 
همایش ها در راستای بهبود سالمت جامعه است، 
گفت: از این فرصت برای ارائه اطالعات به جامعه 

استفاده می کنیم.
حرکت واردکنندگان مکمل های غذایی به 

سمت تولید در کشور
وی افزود: هر چند که سال گذشته سالی خاص در 
حوزه تولید و واردات بود، اما خوشبختانه سال ۹۷ 
سال خوبی برای تولید مکمل ها بود؛ بطوریکه آمارها 
نشان می دهند که با وجود همه مشکالت، واردات 
مکمل های تغذیه ای در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ 
نصف شده است و به ۱۰۰ میلیون دالر هم نرسیده 
است. در مقابل، واردات مواد اولیه مکمل نسبت به 
سال ۹۵ به بیش از دو برابر افزایش یافته است و این 
موضوع نشان می دهد که وارد کنندگان مکمل های 
غذایی و رژیمی به سمت تولید آنها در داخل کشور 

می روند.
فروش ۸هزار میلیاردی مکمل های تغذیه ای در سال 

گذشته
در سال گذشته حدود ۱,۵۰۰  اینکه  بیان  با  وی 
و  داشتیم  مکمل  اولیه  مواد  واردات  ریال  میلیارد 
تغذیه ای  مکمل های  فروش  که  می کنیم  برآورد 
ادامه  بوده،  ریال  میلیارد   ۸,۰۰۰  ،۹۷ سال  در 
داد: امسال هم با وجود همه مشکالت و شایعات 
مشخص است که سال خوبی برای تولید مکمل ها 
نگاه  با کیفیت  تولید  به  باید  بنابراین  بود.  خواهد 
دقیق تری داشته باشیم. تا کنون گمرک و سازمان 

استاندارد بر روی مواد اولیه نظارت می کردند، اما در 
حال حاضر سازمان غذا و دارو هم در این زمینه ورود 
کرده و اگر قرار است ماده اولیه ای به کشور وارد 
شود، باید از بهترین منابع باشد و این یک سیاست 

سازمانی است.
اطالع رسانی در باشگاه های ورزشی

 در دستور کار است

خانوی با بیان اینکه بحث اطالع رسانی در فضای 
باشگاه ها نیز در دستور کار ماست، گفت: باید کاری 
مکمل  خودسرانه  مصرف  بدانند  جوانان  تا  کنیم 
چه عوارضی می تواند داشته باشد. در کنار آن هم 
بحث های نظارتی را در حوزه تولید و عرضه تقویت 
می کنیم. در این زمینه اداره ای برای نظارت بر عرضه 

تولید و عرضه مکمل ها ایجاد شده است.

از اصالت مکمل ها مطمئن شوید

و  فرآورده های طبیعی، سنتی  امور  اداره  مدیرکل 
مکمل های سازمان غذا و دارو درباره وضعیت قاچاق 
در حوزه مکمل ها گفت: برای پیشگیری از قاچاق و 
تقلب، بحث برچسب اصالت مطرح شد و مردم عالوه 
بر توجه بر وجود برچسب اصالت روی یک فرآورده 
باید از اعتبارش هم مطمئن شوند؛ بطوریکه محل 
پوشیده شده بر روی برچسب اصالت را تراشیده و 
اطالعات را یا اسکن کنند و یا به شماره نوشته شده 
بر روی برچسب پیامک کنند و تأیید آن را دریافت 
کنند. مکمل های وارداتی برچسب اصالت را دریافت 
کردند و امسال فرآورده های تولیدی هم موظف به 

نصب برچسب اصالت هستند. 

داروخانه، تنها محل مجاز فروش مکمل
وی تاکید کرد: در عین حال تبلیغ و فروش، دو نکته 
مهم در موفقیت قاچاق هستند. برای پیشگیری از 
قاچاق این فرآورده ها به همکاری عموم جامعه نیز 
مکمل های  تبلیغ  که  کرد  توجه  باید  داریم.  نیاز 
تغذیه ای از هر طریقی ممنوع است و فروش مجازی 

آنها نیز ممنوع اعالم شده است. بنابراین سایت ها یا 
تبلیغاتی که در شبکه های مجازی مانند اینستاگرام 
خطرسازی  فعالیت های  همه  می شود،  مطرح 

محسوب می شوند. چ
مکمل  فروش  مجاز  محل  تنها  که  بدانیم  باید 
آنجاست.  در  فرد  فیزیکی  حضور  با  و  داروخانه 

بنابراین مردم در این زمینه باید به ما کمک کنند.

فروش مکمل های قاچاق در کوچه مروی

وی در پاسخ به سوالی درباره فروش مکمل ها در 
کوچه مروی تهران گفت: ما تنها یک سازمان و نهاد 
هستیم و نمی توانیم به تنهایی این معضالت را رفع 
کنیم. از طرفی ارائه این محصوالت در مکان هایی 
مانند کوچه مروی به صورت سازمان یافته است. به 
عنوان مثال یک بار همکاران ما در یک تور بازرسی 
وارد کوچه مروی شدند و از ثانیه ای که وارد آنجا 
شدند تلفن بنده زنگ های مشکوک خورد که پر از 

توهین و تهدید بودند. 
در عین حال بعد از ورود همکاران ما تمام پاساژهای 
یک  پاساژ  هر  کنار  در  و  شدند  بسته  منطقه  آن 
کودک ۱۰، ۱۲ ساله گذاشته بودند. بنابراین ایجاد 
راهکاری مانند برچسب اصالت برای پیشگیری از 
قاچاق است. تنها کاری که می توانیم انجام دهیم این 
است که به مردم اعالم کنیم که مکمل یا فرآورده 

فاقد برچسب اصالت معتبر، مصرف نکنند.
کیفیت  درباره  صحبت هایش  ادامه  در  خانوی 
یک  ثبت  فرآیند  گفت:  داخل  تولید  مکمل های 
این  از دالیل  مکمل در کشور زمان بر است. یکی 
زمانبر بودن تعیین اصالت و کیفیت شرکت مبدأ 

است که فرآیندی طوالنی دارد.
 به هر حال کشورهای وارد کننده مکمل و مواد 
اولیه به ایران محدود بوده و شامل اتحادیه اروپا، 
آمریکای شمالی و ... هستند. اگر کشوری بخواهد به 
ایران فرآورده مکمل و یا ماده اولیه وارد کند ما باید 
مستنداتش را ببینیم و یا از آنجا بازدید حضوری به 

عمل آوریم.

به نظر می رسد که شرکت توسکا کدهای دستوری و سیستم ارزش افزوده را در ظاهر از برنامه های تلویزیونی کنار 
گذاشته و در اصل آن ها را در شکلی دیگر و در قالب یک مسابقه بار دیگر به مخاطبان عرضه کرده است.چند هفته ای 
بیشتر از ماجرای جنجالی کدهای دستوری و سرویس های ارزش افزوده که در برنامه های مختلف تلویزیون جوالن 
می دادند و با هدف جایزه های میلیونی برای جیب مردم نقش هایی داشتند نمی گذرد. اتفاقی که توسط شرکت توسکا 

که این روزها در کارزار تبلیغاتی تلویزیون بی رقیب است آغاز شد ...
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رگوالتوری اعالم کرد؛
ارسال پیامک انبوه ممنوع است

رگوالتوری اعالم کرد: براســاس مصوبه ۲۱ شورای عالی فضای 
مجازی و آئین نامه های مربوط به آن که از سوی وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی تهیه شده، ارسال پیامک انبوه ممنوع است.
به گــزارش خبرگزاری مهر به نقــل از رگوالتوری، مجید حقی 
معاون امور پســتی، ارتباطی و فناوری اطالعات سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: بر اســاس مصوبه ۲۱ شورای 
عالــی فضای مجازی و آئین نامه های مربوط به آن که از ســوی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی تهیه شده، ارسال پیامک انبوه 

ممنوع است.
وی افزود: در مقررات تصویب شده در شورای عالی فضای مجازی 
سقف مجاز برای ارسال پیامک در شبانه روز ۵۰۰ پیامک تعیین 

شده که اپراتورهای تلفن همراه از امروز آن را اجرایی می کنند.
حقی گفت : این تصمیم در راســتای رســالت وزارت ارتباطات 
و فنــاوری اطالعات در حمایت و حفاظت از حقوق مشــترکان 
در حوزه ICT اجرایی شــده اســت و این انتظار وجود دارد که 

رضایتمندی مشترکان را در پی داشته باشد.

در واکنش به اظهارات سفیر فرانسه در آمریکا؛

عراقچی: فرانسه فوراً شفاف سازی کن

معاون سیاسی وزیر امور خارجه تصریح کرد: اگر توئیت های سفیر 
فرانسه در آمریکا موضع این کشور است، ما با نقض عمده هدف 

برجام مواجه هستیم و پاریس باید فورا شفاف سازی کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، ســید عباس عراقچی معاون سیاسی 
وزیر امور خارجه در فضای مجازی به اظهارات اخیر سفیر فرانسه 

در آمریکا واکنش نشان داد.
عراقچی در توییتی نوشــت: »اگر توئیت هــای ژرارد آرود موضع 
فرانسه است. ما با نقض عمده هدف و مقصود برنامه جامع اقدام 
مشــترک )برجام( و قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت مواجهیم. 
پاریس باید فوراً شــفاف سازی کند، در غیر این صورت ما اقدام 

الزم را به عمل می آوریم.«
گفتنی است، سفیر فرانسه در واشنگتن در صفحه شخصی خود 
در فضــای مجازی با بیان اینکه انقضای »برجام« به معنای عدم 
پایبندی ایران به یک برنامه غیرنظامی برای فعالیت های هسته ای 
آن نیست مدعی شد، در صورت عدم رعایت این مسئله از سوی 
ایران پس از برجام ممکن اســت باز هــم تحریم هایی علیه این 

کشور اعمال شود.
وی گفت: اینکه بگویم ایران پس از انقضای »برجام« اجازه دارد 
اورانیوم غنی سازی کند، اشتباه است. بر اساس پروتکل الحاقی، 
ایران باید تحت نظارت های شــدید ثابــت کند که فعالیت های 

هسته ای آن غیرنظامی است.

هشدار روسیه درباره تحرکات ناتو 
در دریای سیاه

معاون وزیر خارجه روسیه در مورد تحرکات نظامی ناتو در دریای 
سیاه هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، »الکســاندر گورشکو« 
معاون وزیر خارجه روسیه، در مورد تحرکات ناتو در دریای سیاه 
گفت: این فعالیت ها فقط موجب تضعیف ثبات منطقه می شود. ما 

از نزدیک تحرکات ناتو در دریای سیاه را زیر نظر داریم.
وی در ادامه افزود: در زمان مناسب به این تحرکات پاسخ مناسب 

می دهیم.
معاون وزیر خارجه روســیه در پاســخ به خبرنگاران با »منفی« 
خوانــدن تحــرکات ناتو در دریای ســیاه گفت: تحــرکات آنها 
نمی تواند موجب افزایش امنیت در این منطقه شــود، آنها فقط 
اوضاع را بدتر کرده و ثبات منطقه را زیر سوال می برند. ما مطمئناً 

اقدام پیشگیرانه برای خنثی کردن تهدیدها خواهیم داشت.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی اعالم کرد؛
مبنای افزایش حق بیمه مشاغل خاص

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی در مورد مبنای افزایش حق 
بیمه، بیمه شــدگان خاص که شامل مشــاغل آزاد، اختیاری، 
قالیبافان، کارگران ســاختمانی و...، می شــود توضیحاتی ارائه 

کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن زدا، در مورد افزایش حق 
بیمه شدگان خاص )اختیاری، مشاغل آزاد، قالیبافان، کارگران 
ســاختمانی و...( گفت: آن چیزی که باعث می شــود ناخواسته 

حق بیمه ها افزایش پیدا کند افزایش حداقل دستمزد است.
وی افزود: حداقل دســتمزدها هر ســال از سوی شورای عالی 
کار تعیین می شــود به طوری که سال گذشته حداقل دستمزد 
یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود پس مبنای محاســبه بیمه 
اختیاری، مشــاغل آزاد، قالیبافان و کارگران ساختمانی نیز این 
مبلغ تعیین شد اما در سال جاری که شورای عالی کار حداقل 
دســتمزد را به یک میلیون و پانصد هــزار تومان افزایش داده 
اســت طبیعتاً در حق بیمه مشــاغل آزاد اختیاری قالیبافان و 

کارگران ساختمانی تأثیرگذار خواهد بود.
سرپرســت ســازمان تأمین اجتماعی تاکید کرد: این افزایش 
حق بیمه از ســوی سازمان تأمین اجتماعی نیست بلکه تأمین 
اجتماعی تابعی اســت از حداقل دستمزدی که توسط شورای 

عالی کار تعیین می شود.

رئیس پلیس فتا پایتخت به مهر خبر داد؛
بانک ها مکلف به ارائه رمز یکبار مصرف هستند

رئیس پلیس فتا گفــت: بانک ها تا ۴۰ روز دیگر مکلف به ارائه 
رمز یکبار مصرف به کاربران هستند.

سرهنگ تورج کاظمی در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه 
۶۰ درصد از جرایم اینترنتی مربوط به برداشــت های غیرمجاز 
از حساب افراد است، اظهار کرد: تا ۴۰ روز دیگر بانک ها مکلف 
هستند، برای برداشت های اینترنتی رمز یکبار مصرف در اختیار 

کاربران قرار دهند.
وی افزود: حسب بخشنامه بانک مرکزی تمامی بانک ها موظف 
هســتند از تاریخ اول خرداد ۹۸ خدمات اینترنتی را در بســتر 
رمزهای یکبار مصرف ارائه دهند تا امور شهروندی در خصوص 

حفظ حریم داده و نگهداری از اطالعات شخصی رعایت شود.

در بهشت زهرا برگزار می شود
رونمایی از تقریظ رهبر انقالب بر 

کتاب »بر کمین گل سرخ«

تقریظ رهبر معظم انقالب اســالمی بر کتاب »در 
کمین گل سرخ« سه شــنبه ۲۷ فروردین ماه در 

محل گلزار شهدای بهشت زهرا برگزار می شود.
به گــزارش خبرگزاری مهر، مراســم هشــتمین 
پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت با انتشار و رونمایی 
از تقریظ حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای رهبر 
معظم انقالب اســالمی، بر کتــاب »در کمین گل 

سرخ« همراه خواهد بود.
این مراسم ســاعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه صبح روز سه 
شنبه ۲۷ فروردین ماه در محل گلزار شهدای بهشت 

زهرا – قطعه ۲۹ برگزار می شود.
کتاب »در کمین گل ســرخ« زندگی نامه داستانی 
شهید سپهبد علی صیاد شیرازی است که به قلم 
محسن مومنی شــریف توسط انتشارات سوره مهر 

بیش از بیست و دو بار تجدید چاپ شده است.

الهان عمر:از سوی دولت ترامپ 
تهدید می شویم

نماینده مسلمان و محجبه کنگره آمریکا با انتشار 
پیامی سیاســت های دولت دونالد ترامپ را به باد 

انتقاد گرفت.
به گــزارش خبرگزاری مهر، »الهــان عمر« عضو 
مســلمان مجلس نمایندگان آمریکا در پیام خود 
که در توئیتر منتشر شــده آورده است: این کشور 
بر اساس ایده هایی همچون عدالت و آزادی و بهره 
مند شدن از شادی ها بنا نهاده شده اما این اعتقادات 
اساســی هر روزه مورد تهدید قرار می گیرند. ما از 
سوی دولت تهدید می شــویم دولتی که به جای 
انجام اصالحات جامع در خصوص مهاجرت، کودکان 
مهاجران را در قفس می اندازد.یادآور می شــود به 
موجب سیاست های مهاجرتی دولت ترامپ، خانواده 
هایی که بصورت غیر قانونــی به آمریکا مهاجرت 
می کنند، مأموران مرزی آمریکا اقدام به جدا کردن 
افراد خانواده از یکدیگر و نگهداری کودکان در قفس 
می کنند. انتشار تصاویری در این رابطه در ماه های 
گذشته انتقادت فراوانی را متوجه دولت آمریکا کرده 
بود.الهان عمر از زمان ورود به کنگره به دلیل اظهار 
نظرهای خود با خشم »دونالد ترامپ« مواجه شده 
کــه بارزترین موارد موجود در این رابطه اظهار نظر 
الهان در خصوص البی آیپک و اقدام ترامپ در انتشار 
پیامی ویدئویی در خصوص حوادث ۱۱ سپتامبر با 

اشاره به صحبت های الهان عمر بوده است.
این اقدام ترامپ با واکنش تند دموکرات های آمریکا 

مواجه شده است.

پس از مطرح شدن شائبه شرط بندی؛

ورود کمیته اخالق به ماجرای 
دروازه بان تراکتورسازی

کمیته اخالق فدراسیون فوتبال از احضار دروازه بان 
تیم فوتبال تراکتورسازی به این کمیته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حســب دستور کمیته 
اخالق، محســن فروزان در خصوص پرونده ای که 
در رابطه با مسائل بازی تراکتورسازی تبریز با سپید 
رود رشــت به وجود آمد، به کمیته اخالق احضار 
شده است.محسن فروزان در دیدار تیم های فوتبال 
ســپیدرود و تراکتورسازی در هفته بیست و پنجم 
رقابت های لیگ برتر روی دو گل از ســه گلی که 
تراکتورســازی دریافت کرد مقصر بود و همین امر 
شائبه هایی را مبنی بر مشارکت وی در شرط بندی 
رقابت های فوتبال ایجاد کرد.بعد از این بازی از سوی 
مسئوالن باشگاه تراکتورسازی این بازیکن تا پایان 
فصل از تیم کنار گذاشته شد و حاال کمیته اخالق 
فدراسیون فوتبال قصد دارد با احضار وی زوایای تازه 

ای از این شائبه را بررسی کند.

اخبار

خبر

البته با کسی که خواهان تو نیست ، 
عالقه مند مباش

کالمامیر

اروپا دراجرای تعهداتش عقب است/تصور نکنند ایران 
منتظر آنها می ماند

 وزیر امور خارجه با بیان اینکه اروپایی ها در اجرای 
تعهداتشان بسیار عقب هستند، گفت: آنها نباید این 

طور تصور کنند که ایران منتظر آنها می ماند.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر 
امور خارجه، صبح امروز )یکشنبه( در حاشیه مراسم 
رونمایی از سایت دیپلماسی اقتصادی با اشاره به 
اینکه اروپایی ها بعد از خروج آمریکا از برجام تعهدات 
متعددی را مطرح کردند، اظهار داشت: برای شروع 
راه  را  اینستکس  که  بود  نیاز  تعهدات  آن  اجرای 

بیندازند و این یک اقدام مقدماتی است.
وزیر امور خارجه گفت: ما معتقدیم که حاال باید 
اروپایی ها برای مدت زیادی تالش و فعالیت کنند تا 

تعهداتشان را انجام دهند.
وی با تاکید بر اینکه اروپایی ها در اجرای تعهداتشان 
بسیار عقب هستند، تصریح کرد: آنها نباید این طور 
تصور کنند که جمهوری اسالمی ایران منتظر آنها 

می ماند.
ظریف افزود: ما روابط بسیار خوبی با همسایگانمان 
داریم و ساز و کارهای مشابهی را با بسیاری از کشورها 

راه اندازی کردیم که عملیاتی شدند.

وزیر امور خارجه بیان کرد: من نمی دانم اروپایی ها 
برای یک ساز و کار مقدماتی چقدر وقت نیاز دارند؟

اقدام آمریکا درباره سپاه عواقب خطرناکی 
خواهد داشت

وزیر امور خارجه گفت: اقدام بی سابقه آمریکا درباره 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی عواقب بسیار خطرناکی 

به دنبال خواهد داشت.
آمریکا  اخیر  اقدام  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
درباره سپاه پاسداران و اینکه جمهوری اسالمی ایران 
چه اقداماتی در این زمینه انجام داده یا خواهد داد 
تصریح کرد: اولین کاری که جمهوری اسالمی انجام 
داد بالفاصله بعد از اقدام غیرقانونی آمریکا صدور 
بیانیه شورای عالی امنیت ملی بود که »سنتکام« 
و یا فرماندهی مرکزی ایاالت متحده که مسئولیت 
نیروهای آمریکایی در منطقه را دارد به عنوان یک 
سازمان تروریستی در عمل متقابل و همچنین دولت 
آمریکا را به عنوان رژیم حامی تروریسم شناسایی 

کرد.
ظریف افزود: عالوه بر این اقداماتی در مجلس در 
جریان است که ما هم با دوستانمان در مجلس در 
حال مشورت هستیم که چه اقداماتی می تواند انجام 

شود و نمایندگان محترم در این زمینه طرح هایی ارائه 
دادند و همکاران ما هم با آنها در تماس هستند.

وزیر امور خارجه گفت: نامه ای به دبیرکل سازمان ملل 
متحد و شورای امنیت در مورد غیرقانونی بودن اقدام 
آمریکا و سیاست های بسیار غلط آمریکا در منطقه 

نوشتم.
وی با بیان این که در عرصه رسانه ای فعالیت های 
خوبی صورت گرفته اشاره کرد و افزود: در صحنه 
روابط دو جانبه با سایر کشورها امروز که روز اجرایی 
وزرای  برای  پیام هایی  آمریکاست  تصمیم  شدن 
خارجه همه کشورها ارسال خواهد شد درباره این 
اقدام و موضع گیری که از کشورها ضروری است 
صورت بگیرد و تذکراتی داده می شود درباره اینکه 
اقدام بی سابقه ایاالت متحده آمریکا در این زمینه چه 

عواقب بسیار خطرناکی داشته و خواهد داشت.

بانک های اروپایی از ترس آمریکا کمک های 
ایرانیان خارج از کشور برای سیل زدگان را 

انتقال ندادند

وزیر خارجه در پاسخ به سوالی درباره موانع موجود 
برای ارسال کمک های نقدی به سیل زدگان نیز 

اقدام  اطالع رسانی  حوزه  در  زمینه  این  در  گفت: 
موضع  در  آمریکا  دولت  و  گرفته  وسیعی صورت 
تدافعی قرار گرفته تا حدی که اعالم کرده ما مانعی 
برای کمک ها نیستیم ولی این حرف آنها خالف است.

ظریف افزود: ما اسنادی را جمع آوری کرده ایم و به 
زودی منتشر خواهیم کرد که نشان دهنده این است 
که بانک ها حتی بانک های اروپایی به دلیل نگرانی از 
اقدامات آمریکا از پذیرش کمک های ایرانیان خارج 
از کشور و مردم سایر کشورها که مایلند در کمک 

رسانی به ایرانی ها کمک کنند ممانعت کرده اند.
وی با تاکید بر اینکه کمک رسانی بین المللی به 
معنای نیاز نیست و به معنی همدردی و همبستگی 
جهانی است که در میان مردم وجود دارد خاطرنشان 
کرد: این همبستگی جهانی به دلیل اقدامات تخریبی 
آمریکا و اقدامات غیر انسانی این کشور مورد مزاحمت 

قرار گرفته است.
وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه آمریکایی ها ناگزیر 
شدند تا کاری را که انجام می دهند تکذیب کنند 
ثابت  که  کردیم  جمع آوری  را  اسنادی  ما  گفت: 
می کند ایاالت متحده در این اقدام که می شود به 
عنوان جنایت علیه بشریت تعریف کرد مشارکت 

فعال دارد.

ظریف : اروپا دراجرای تعهداتش عقب است

منتظر ایران نکنند تصور
میماند آنها

رئیسی: 

آییننامهاجرایقانون»ازکجاآوردهای؟«تدوینمیشود
عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: رئیس 
دستگاه قضا ضمن اعالم اینکه این خبر که 
اموال  به  رسیدگی  قانون  اجرایی  آیین نامه 
مسئوالن به زودی ابالغ می شود، عنوان کرد 
برای عدم  قانون دلیلی  که وجود نقص در 

اجرای آن نیست.
کجا  »از  قانون  اجرای  آیین نامه  رئیسی: 
ابالغ خواهد  و  تدوین  زودی  به  آورده ای؟« 

شد
در  چناران  مردم  نماینده  دهقان  محمد 
با  گفت وگو  در  اسالمی  شورای  مجلس 
گفت:  فارس،  خبرگزاری  پارلمانی  خبرنگار 
دیدار  به  قضایی  کمیسیون  اعضای  امروز 
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رفتند و در این 
جلسه که با حضور حجت االسالم غالمحسین 
محسنی اژه ای معاون اول رئیس قوه قضائیه، 
علیرضا آوایی وزیر دادگستری و تعداد دیگری 
از مقامات قضایی برگزار شد دغدغه  های خود 

را پیرامون مسائل مختلف مطرح کردند.
نمایندگان  جلسه  این  در  افزود:  وی 
دغدغه های خود را پیرامون مسائلی همچون 
شفافیت آرای قضات، مبارزه با فساد چه در 

داخل قوه قضائیه و چه در بیرون و مسائلی 
این دست مطرح کردند و عنوان کردند  از 
که سازوکاری فراهم شود تا آرای قضات در 
نام طرفین  منظر و مرآی مردم بدون ذکر 

دعوا قرار گیرد.
عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت:                                                                                                                                            

کمیسیون  اعضای  برخی  جلسه  این  در                                                                                                           
مبارزه  ای  طرح ۵۱ماده  به  باتوجه  قضایی 
بافساد که قبال درکمیسیون قضائی تصویب 
مشخص  متولی  وجود  برضرورت  بود  شده 
جهت مبارزه با فساداقتصادی در حوزه های 
اهتمام  خواستار  و  داشتند  تأکید  مختلف 
جدی در این زمینه بودند و رئیس دستگاه 
قضا نیز عنوان کرد که چنانچه سازوکار فعلی 
با  مبارزه  برای  نیاز  پاسخگوی  قضائیه  قوه 
فساد نباشد، قوه قضائیه در اولین فرصت چه 
ازطریق حمایت از طرح مذکور چه با اتخاذ 
را  جدیدی  سازوکار  ای  قوه  درون  تصمیم 

برای این موضوع در نظر خواهد گرفت.
دهقان خاطرنشان کرد: آیت اهلل رئیسی عنوان 
کرد که کار تدوین آیین نامه قانون رسیدگی 
به اموال مسئوالن )از کجا آورده ای؟( در حال 

پایان  به  به زودی  انجام است و تدوین آن 
خواهد رسید و ابالغ خواهد شد و اگر نقصی 
در قانون وجود دارد، وجود نقص دلیلی بر 

عدم اجرای آن نیست.
تصویب  و  تدوین  داشت:  تاکید  قوه  رئیس 
۶۰ آئین نامه از قوانین مصوب در دستور کار 
است که امیدوار بودند حداکثر ظرف ۴ماه 

آینده آنها را نهایی و ابالغ کنند.
نظرات  نقطه  کمیسیون  اعضای  افزود                                                                                                                                                                                                                   :  وی 
خود را پیرامون مسائلی همچون موضوعات 
کشور  گمرکات  در  مفاسدگسترده  مربوط 
بویژه در زمینه قاچاق کاالها و مفاسد کالن 
مطرح  خصوصی سازی ها  در  صورت گرفته 
به  قضائیه  قوه  رسیدگی  و خواستار  کردند 
تاکید  نکته  این  بر  و  این موضوعات شدند 
تخلفات  گستردگی  به  توجه  با  کردندکه 
در خصوصی سازی ها ازجمله پرونده های 
نیشکر  و  تبریز  سازی  ماشین  واگذاری 
مفاسد  به  مربوط  پرونده های  و  تپه  هفت 
به  دولتی  ارز  تخصیص  در  صورت گرفته 
با  است  ضروری  اساسی  کاالهای  واردات 
اهتمام جدی رسیدگی به مفاسد در دستور 

کار قوه قرارگیرد.
عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت:                                                                                                                                                                                                                                                     
اعضای کمیسیون همچنین بر ضرورت تحول 
در خصوص مردمی بودن قضات و مسئوالن 
قضائی از صدر تا ذیل تاکید کردند و ضمن 
اشاره به حضور آیت اهلل رئیسی در بین مردم 
گفتند که دیگر مقامات قضایی نیز باید این 
رویه را در دستورکار خود قرار دهند. رئیس 
حل  شوراهای  به  توجه  افزود،  قضائیه  قوه 
این  ظرفیت  از  صحیح  استفاده  و  اختالف 
شوراها و حل مشکالت معیشتی اعضای آن و 
ضرورت تحول در نحوه جذب قضات و توجه 
به احیای حقوق عامه وتبیین اقدامات قوه 
قضاییه در این خصوص از طریق دیپلماسی 
جلسه  در  مطروحه  موارد  دیگر  از  عمومی 

مذکور بود.
نحوه  درخصوص  گفتگو  گفت:  دهقان 
مفاسد  های  پرونده  برخی  به  رسیدگی 
نیز  ملت  حقوق  استرداد  نحوه  و  اقتصادی 
و  نمایندگان  بین  که  بود  مسائلی  دیگر  از 

مسئوالن قضایی تبادل نظر شد.

ارقامی که روی کاغذ ماند

ناکامیبرنامهششمدرکاهشبیکاری
برنامه ششم توسعه که کاهش ساالنه ۰.۸ 
درصدی نرخ بیکاری را پیش بینی کرده بود، 
باز هم در تحقق این هدفگذاری ناکام ماند تا 
تجربه پیش بینی های غیرواقع برنامه پنجم 

توسعه در برنامه ششم نیز تکرار شود.
به گزارش خبرنگار مهر، برنامه های توسعه ای 
در  کشور  ساله   ۵ انداز  چشم  عنوان  به 
فرهنگی،  و  اجتماعی  اقتصادی،  حوزه های 
شاخص نرخ بیکاری را نیز به عنوان ابزاری 
برای سنجش وضعیت نیروی کار در پایان 

دوره هدف گذاری می کنند.
به این ترتیب نرخ بیکاری در برنامه ششم 
و  اجتماعی  اقتصادی،  وضعیت  که  توسعه 
تا  برای سال های ۱۳۹۶  را  فرهنگی کشور 
۱۴۰۰ را پیش بینی کرده است، به گونه ای 
 ۰.۸ نرخ  این  ساالنه  که  شده  هدف گذاری 
درصد کاهش یابد. شاخصی که در بند )ز( 

ماده )۴( این قانون پیش بینی شده است.
به  برنامه ششم توسعه  در سال ۱۳۹۵ که 
به  کشور  ساله   ۵ انداز  چشم  سند  عنوان 
تصویب رسید، نرخ بیکاری ۱۲.۴ درصد بود 
و در حالی که نرخ بیکاری در سال ۹۶ به 
عنوان اولین سال اجرای برنامه ششم باید به 
۱۱.۶ درصد می رسید، این نرخ در این سال 

۱۱.۹ درصد اعالم شد.
تحقق هدف گذاری  به شرط  در عین حال 

در  بیکاری  نرخ  سال ۹۷،  در  شاخص  این 
در  درصد   ۱۱.۹ از  باید  گذشت  که  سالی 
بر  اما  می رسید  درصد   ۱۱.۱ به   ۹۶ سال 
از  ایران  آمار  مرکز  گزارش  آخرین  اساس 
وضعیت نیروی کار، نرخ بیکاری سال ۹۷ به 
احتساب  با  ۱۲ درصد رسید. در حالی که 
درصدِی   ۰.۸ کاهش  هدف گذاری  تحقق 
نرخ بیکاری در سال های ۹۶ و ۹۷، این نرخ 
باید در پایان سال گذشته به ۱۰.۸ درصد 

می رسید.
اما تجربه ناموفق هدف گذاری شاخص نرخ 
وجود  نیز  توسعه  پنجم  برنامه  در  بیکاری 

داشت. برنامه پنجم توسعه سند چشم انداز 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای سال های 
به تصویب  بود که در سال ۸۹  تا ۹۴   ۹۰
رسید. بر اساس آنچه که در این برنامه پیش 
پایان سال  بینی شده بود، نرخ بیکاری در 
به ۷ درصد  باید  یعنی در سال ۹۴  برنامه 
می رسید و تک رقمی می شد، اما آمار از نرخ 
بیکاری ۱۱ درصدی در سال ۱۳۹۴ حکایت 
دارد. یعنی ۴ درصد بیش از نرخ پیش بینی 
توسعه  ششم  برنامه  برنامه.ناکامی  شده 
نشان  بیکاری  نرخ  بینی شاخص  پیش  در 
می دهد، هدف گذاری های قوانین برنامه های 

توسعه ای در حوزه کاهش بیکاری منطبق با 
نگاه واقع گرایانه نیست.

این هدف گذاری ها در حالی است که عیسی 
منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال 
نرخ  کاهش  بینی  پیش  مخالف  کار  وزیر 
بیکاری در برنامه ششم بوده و معتقد است 
که شاخص نرخ بیکاری حتی شاخص دقیقی 
برای ارزیابی وضعیت نیروی کار نیست بلکه 
ارزیابی  برای  می تواند  صرفاً  شاخص  این 
سیاست های اجرا شده باشد تا سیاستگذاران 

بازار کار »روند« ها را بررسی کنند.
متغیر مهم در ارزیابی جمعیت شاغل و بیکار، 
نرخ مشارکت اقتصادی است. شاخصی که 
تحت عنوان جمعیت فعال شناخته می شود 
و مجموع جمعیت بیکار و شاغل کشور را 
مشارکت،  نرخ  می دهد.در شاخص  تشکیل 
و  شاغل  جمعیت  افزایش  میزان  تناسب 
که  معنا  این  به  می شود.  تلقی  مهم  بیکار 
ممکن است در یک سال به جمعیت بیکار 
کشور اضافه شود، اما به واسطه افزایش نرخ 
مشارکت این احتمال وجود دارد که به رغم 
شاغل  جمعیت  به  بیکار،  جمعیت  افزایش 
اینجا  در  که  باشد  شده  اضافه  نیز  کشور 
تناسب رشد اشتغال و رشد بیکاری می تواند 
کار  نیروی  شاخص  سنجش  و  ارزیابی  در 

مورد ارزیابی قرار گیرد.

در جریان معامالت دیرروز ۲۵ فروردین ۹۸، قیمت هر دالر 
آمریکادر صرافی های بانکی یک پله ۱۰۰ تومانی دیگر هم 

کاهش یافت و نرخ به ۱۳۵۰۰ تومان رسید.

جریان  در  بانکی  صرافی های  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
معامالت دیروز )یکشنبه ۲۵ فروردین ۹۸(، نرخ دالر را یک 
پله دیگر هم کاهش داده و به ۱۳,۵۰۰ تومان رساندند. بر 

این اساس قیمت دالر اکنون به میانه کانال ۱۳ هزار تومانی 
رسیده است تا یک بار دیگر سناریوی عبور از مرز ۱۴ هزار 

تومان را کنار بزند.
بانکی  آمریکا در صرافی های  اساس قیمت هر دالر  این  بر 
برای خرید ۱۳,۴۰۰ تومان و برای فروش ۱۳,۵۰۰ تومان 
و  تومان  خرید ۱۵,۲۰۰  برای  نیز  یورو  هر  است.همچنین 

برای فروش ۱۵,۳۰۰ تومان است.

قیمت دالر یک پله دیگر کاهش یافت

نرخدرمیانهکانال1۳هزارتومانی
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کنایه ظریف به ترامپ و حامیان نتانیاهو

وزیر امور خارجه کشورمان نوشت: آنهایی که نتانیاهو برایشان بر هر چیزی 
مقدم است، همواره کارهای غلط را برای خدمت به او و به هزینه همگان 

انجام می دهند ولی انتظار نتایجی متفاوت دارند.
به حمایت  اشاره  با  ازایسنا، محمدجواد ظریف  نقل  به  به گزارش زمان 
همه جانبه مقامات کاخ سفید از نخست وزیر رژیم صهیونیستی و هزینه هایی 
که این موضوع برای مردم آمریکا به همراه داشته است، در حساب کاربری 
خود در توئیتر نوشت: »در موضوع درگیری در منطقه ما، مسأله پول نیست. 
دونالد ترامپ اعتراف کرد که ایاالت متحده هفت تریلیون دالر در اینجا 
هزینه کرده و فقط اوضاع را بدتر کرده است. آنهایی که نتانیاهو برایشان بر 
هر چیزی مقدم است، همواره کارهای غلط را برای خدمت به او و به هزینه 

همگان انجام می دهند ولی انتظار نتایجی متفاوت دارند.«

تکرار ادعای بی اساس پمپئو علیه ایران

 وزیر امور خارجه آمریکا در گفت وگو با صدای آمریکا ادعایی مبنی بر 
حمایت ایران از فعالیت حزب اهلل در آمریکای جنوبی مطرح کرد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا در 
سفر خود به پاراگوئه در یک گفت وگوی اختصاصی با صدای آمریکا 
درباره این که آیا ایران در آمریکای التین حضور دارد یا خیر، مدعی 
شد: شکی در این نیست. پول ایران در آمریکای جنوبی برای حمایت 
از حزب اهلل، حمایت از سازمان های مجرمانه برون مرزی، حمایت از 
تالش های در راستای تروریسم در سراسر منطقه صرف می شود. وی 
بر این ادعای خود افزود: ما شاهد عملکرد ایران هستیم که بزرگ ترین 
کشور حامی تروریسم است و این تهدید جهانی است. آمریکا که خود از 
کشورهای اصلی حامی تروریسم در نقاط مختلف جهان بوده و استقالل 
و امنیت کشورها را با سیاست های مداخله جویانه به خطر می اندازد، با 
نسبت دادن این ادعاها علیه ایران قصد فرافکنی از اقدامات خود را دارد. 
به طور مثال می توان به حمایت آمریکا از خوآن گوآیدو، رئیس جمهور 
خود خوانده ونزوئال و دامن زدن به اختالفات در جریان های سیاسی 

این کشور اشاره کرد.

اعالم حمایت عربستان از شورای نظامی سودان

آخرین رویدادهای  به  واکنش خود  ترین  تازه  در   عربستان سعودی 
سودان، به طور رسمی از شورای انتقالی نظامی در این کشور حمایت 

کرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، عربستان بر حمایت خود از اقدام های 
بن  »سلمان  طوریکه  به  کرد  تاکید  سودان  در  نظامی  انتقالی  شورای 
عبدالعزیز« پادشاه عربستان دستور ارائه »بسته کمک های انسان دوستانه 
به سودان« را صادر کرد.کمک های عربستان به سودان شامل فرآورده های 
نفتی، گندم و دارو است.پنجشنبه گذشته با باال گرفتن اعتراضات مردمی 
در سودان و به منظور کنترل اوضاع، ژنرال »عوض بن عوف« وزیر دفاع 
و یکی از نزدیک ترین چهره ها به کانون قدرت، بیانیه برکناری »عمر 
البشیر« رئیس جمهوری و نیز برقراری سه ماه حالت فوق العاده و یک 
ماه محدودیت رفت و آمد را قرائت کرد.ژنرال بن عوف اعالم کرد که 
یک شورای انتقالی نظامی به مدت ۲ سال اداره سودان را برعهده خواهد 
گرفت و از آن پس حکومتی مردمی بر سر کار خواهد آمد.در ادامه این 
تحوالت و با توجه به تداوم اعتراض های عمومی به حکومت ژنرال ها، 
بن عوف وزیر دفاع البشیر از رأس شورای انتقالی نظامی کنار رفت و 

جای خود را به »عبدالفتاح البرهان« رئیس ستاد مشترک ارتش داد.

امدادرسانی »هاورکرافت«های هوادریای ارتش 
در سیل خوزستان

فرمانده هوا دریای نیروی دریایی ارتش با اشاره به آمادگی هوادریای 
نداجا برای اعزام هاورکرافت های این نیرو به مناطق سیل زده، گفت: ما 

آمادگی الزم را برای افزایش نیرو و تجهیزات داریم.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، امیر دریادار منصور روح االمینی فرمانده 
هوادریای نیروی دریایی ارتش درباره آخرین وضعیت استان های سیل 
زده و روند امدادرسانی این نیرو به مردم اظهار داشت: هوادریا از روز 
دوم فروردین برای کمک به سیل زدگان استان گلستان مأموریت یافت 
و با دو فروند بالگرد، ۱۸۰ سورتی یعنی ۱۰۰ ساعت پرواز انجام داد. 
وی افزود: مناطق گمیشان و آق قال کاماًل در محاصره سیل بودند و هیچ 
راه ارتباطی به جز از طریق هوا وجود نداشت به همین دلیل بالگردهای 
هوادریای نداجا در کنار سایر نیروها با توان باال به انتقال ملزومات مورد 
نیاز مردم و تیم های پزشکی پرداخت، این مأموریت تا روز سیزدهم 
فروردین و زمانی که مسئوالن اعالم کردند راه زمینی به مناطق سیل 
زده باز شده و نیازی به حضور ما نیست ادامه داشت.امیر روح االمینی 
اتمام مأموریت در  گفت: در روز سیزدهم فروردین بالفاصله بعد از 
استان های شمالی مأموریت جدیدی به هوادریای نداجا اعالم شد و ما 
بالفاصله به کمک سیل زدگان در استان خوزستان شتافتیم.وی با بیان 
اینکه من در حال حاضر در استان خوزستان مستقرم و از نزدیک روند 
امدادرسانی هوادریای نداجا به سیل زدگان را مدیریت می کنم، گفت: در 
استان خوزستان ۶ فروند بالگرد و دو فروند فرنشیب هوادریای نداجا 
در حال کمک رسانی به سیل زدگان هستند البته ما آمادگی الزم را برای 
افزایش نیرو و تجهیزات داریم و در صورت اعالم نیاز این نیروها و 
تجهیزات به منطقه اعزام می شوند.امیر روح االمینی با اشاره به آمادگی 
هوادریای نداجا برای اعزام هاورکرافت های این نیرو به منطقه سیل زده 
گفت: این تجهیزات در صورت اعالم نیاز هواناوهای نداجا برای امداد 
رسانی به مردم شریف خوزستان اعزام می شوند.فرمانده هوادریا نیروی 
دریایی ارتش در تشریح شرایط فعلی استان خوزستان اظهار داشت: بر 
اساس آن چیزی که از طریق بالگرد و اطالعات دریافتی به دست آمده، 
خرمشهر و آبادان در حال حاضر شرایط ایمنی دارند. مهم ترین نیاز مردم 
آب، مواد غذایی و پتو است و در بلند مدت نیازهای بیشتری دارند که 

باید برای آن برنامه ریزی داشت.

انهدام ۱۸ مخفیگاه عناصر داعش در غرب عراق

نیروهای عراقی موفق شدند در جدیدترین عملیات خود علیه عناصر 
داعش دست کم ۱۸ مخفیگاه متعلق به این عناصر را در استان االنبار واقع 

در غرب این کشور شناسایی و منهدم کنند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، نیروهای ستاد عملیات استان االنبار طی 
عملیاتی در این منطقه موفق به کشف و انهدام ۱۸ مخفیگاه عناصر داعش 
شدند.در درگیری های به وجود آمده در این عملیات نیز ۲ تروریست 
انتحاری که کمربند انفجاری به خود بسته بودند به هالکت رسیدند. 
بر اساس این گزارش عملیات مذکور در منطقه ای در شمال جاده بین 
المللی و با مشارکت هوانیروز عراق انجام شد.در این عملیات همچنین 
۶ دستگاه انواع خودرو و ۲ بسته انفجاری کشف و ضبط شد.از سوی 
دیگر ستاد عملیات استان صالح الدین با همکاری نیروهای حشد شعبی 
دست به یک عملیات پاکسازی در جزیره »تکریت« زدند تا سطح امنیت 
در این منطقه را ارتقا دهند.در این عملیات چند تن از افراد تحت تعقیب 

به اتهامات تروریستی بازداشت شدند.

 FATF خوش رقصی موافقان
برای آمریکا

خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
تصویب  دنبال  به  هنوز  که  افرادی  گفت:  مجلس 
CFT و پالرمو هستند، به دنبال خوش رقصی برای 

آمریکا و اروپا خواهند بود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، ابوالفضل حسن بیگی 
مجمع  در  چهارگانه  لوایح  بررسی  خصوص  در 
تشخیص مصلحت نظام، با توجه به قرار دادن سپاه 
سوی  از  تروریستی  گروه های  لیست  در  پاسداران 
دو  شامل   FATF به  مربوط  لوایح  گفت:  آمریکا، 
اختالف نظر  دلیل  به  پالرمو  و   CFT کنوانسیون 
تشخیص  مجمع  به  نگهبان  شورای  و  مجلس 
مصلحت نظام ارسال شده است.وی افزود: ایرادات 
شورای نگهبان به این دو الیحه کاماًل دقیق و درست 
بود، شورای نگهبان بر اساس وظیفه قانونی و حقوقی 
خود، ایرادات دقیقی را از مصوبه مجلس در مورد 
این دو الیحه گرفت.عضو کمیسیون امنیت ملی و 
اعضای  اکثریت  افزود:  مجلس  خارجی  سیاست 
مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مخالف این دو 
الیحه هستند. این لوایح نوعی باج دادن به اروپا و 
آمریکا و کوتاه آمدن در برابر اسرائیل و ُکرنش در 
برابر خواسته های ناحق اروپا و آمریکا است.حسن 
بیگی تصریح کرد: افرادی که هنوز به دنبال تصویب 
CFT و »پالرمو« هستند، به دنبال خوش رقصی برای 
آمریکا و اروپا خواهند بود.وی در خصوص اقدام 
آمریکا مبنی بر قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست 
ماه های  طی  داشت:  اظهار  تروریستی،  گروه های 
گذشته و در پی اقدامات ایاالت متحده آمریکا مبنی بر 
قرار دادن سپاه پاسداران انقالب اسالمی در فهرست 
گروه های تروریستی، وحدت و همدلی میان مردم 
و مسئوالن افزایش یافته است.عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: آمریکا 
و اسرائیل به زانو درآمده اند و حضور سپاه در کنار 
حماس، جهاد اسالمی، حزب اهلل، مقاومت عراق و 
سوریه، عامل اقتدار جمهوری اسالمی ایران در منطقه 
و در برابر رژیم صهیونیستی است.حسن بیگی گفت: 
آمریکا و اسرائیل می دانند که سپاه پاسداران دارای 
قدرت نظامی قوی است و در بخش تجهیزات پهباد، 
موشکی و نظامی در منطقه بدون رقیب است.وی 
جمهوری  به  جهان  مستضعفان  نگاه  اینکه  بیان  با 
و  پشت  پاسداران  سپاه  کرد:  تاکید  است،  اسالمی 
پناه مسلمانان است؛ آمریکا شکست خورده، امروز 
زمان مناسبی برای ُکرنش و امتیازدهی نیست.عضو 
چند  جهان  کرد:  خاطرنشان  ملی  امنیت  کمیسیون 
قطبی شده است و جمهوری اسالمی باید به عنوان 
یکی از قدرت های بزرگ جهانی ایفای نقش کند.
حسن بیگی گفت: امروز غرب گرایانی که خواستار 
مذاکره با آمریکا بودند، فهمیده اند که آمریکا دروغگو 
تحقیقات  بُعد  در  اروپا  و  آمریکا  گفت:  است.وی 
هسته ای علی رغم توافقات انجام شده در برجام، با 
نیز  از حضور چین  مانع  نکردند و  ایران همکاری 
که  عواملی  تشریح  در  مجلس  نماینده  شدند.این 
موجب شد آمریکا پای میز مذاکره با ایران قرار گیرد، 
گفت: رهبری بی بدیل آیت اهلل خامنه ای، حضور 
مقاومت جمهوری  مقاومت،  ایران در صحنه  ملت 
اسالمی ایران در برابر غرب و همچنین تقویت بنیه 
دفاعی و موشکی نیروهای مسلح و اصرار ملت ایران 
در حفظ حقوق هسته ای موجب شد آمریکا مجبور 
بنشیند.حسن بیگی  ایران  با  مذاکره  میز  پای  شود 
اظهار داشت: آمریکا و غرب به دنبال این بودند که 
از جمهوری  بتوانند  برجام  و  مذاکرات هسته ای  با 
اسالمی زمان بخرند اما جمهوری اسالمی زرنگ تر 
جز  است؛  مسلط  همه  بر  شیطان  زیرا  بود  آنها  از 
مؤمنان. وی ادامه داد: در قلب رآکتور هسته ای اراک 
بِتُن نریخته ایم، بلکه در چارچوب برجام، اقداماتی 
داده ایم.عضو شورای  انجام  توافقات  راستای  در  را 
مرکزی فراکسیون نمایندگان والیی مجلس افزود: با 
تالش و کوشش جوانان ایران، امروز به دانش تولید 
نسل هشتم سانتریفیوژها دست یافته ایم؛ این موضوع 
آمریکا را عصبانی کرده است.حسن بیگی تصریح 
کرد: با دستور مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم توانایی 
برای تولید ۱۹۰ هزار سو، جوانان ایران از روزنه های 
موجود استفاده کردند تا توانایی های خود را نشان 
برجام  از  بخواهیم  که  زمانی  هر  دهند. وی گفت، 
خارج شویم، ظرف کمتر از یک ماه رآکتور اراک با 

سانتریفیوژهای نسل هشتم آغاز به کار خواهد کرد.

خبرخبر

ادامه از صفحه 1
بود  این روال در حال طی شدن  این حال  با 
که یکباره حواشی رای گیری نظرسنجی بهترین 
پای  جام جم  جشنواره  در  تلویزیونی  برنامه 
شرکت توسکا را به یک داستان پیچیده باز کرد. 
جشنواره  در  مردمی  آرای  دستکاری  ماجرای 
جام جم باعث شد تا محمدجواد آذری جهرمی 
وارد  نیز  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
چگونگی  درباره  را  جزییاتی  و  شود  میدان 
و  افزوده  ارزش  سیستم های  این  فعالیت 
توسکا  شرکت  دستوری  کدهای  همچنین 
تلویزیون  مخاطبان  برای  نوعی  به  و  مطرح 
شفاف سازی کند تا بدانند که این سیستم چه 
پیامدهایی برایشان دارد. فارغ از تمامی آنچه بین 
ارتباطات و شرکت توسکا گذشت، در  وزیر 
این بین مردم هم از جزییات کار با خبر شدند 
مردم  که  ای  مطالبه  و  عمومی  افکار  فشار  و 
تلویزیون  در  دستوری  کدهای  تعطیلی  برای 
در  توسکا  که  گرفت  شدت  آنچنان  داشتند 
درخواست  این  پذیرش  جز  چاره ای  نهایت 
بیانیه ای اعالم کرد که  مخاطبان نداشت و در 
کدهای دستوری از برنامه های تلویزیونی جمع 
خواهند شد. در واقع توسکا اعالم کرد که با 
جمع آوری کدهای دستوری، تغییر مدل کسب 
به  قرار گرفته و  و کار توسکا در دستور کار 
زودی نحوه عملیاتی شدن مدل جدید اطالع 
جدید  سازوکار  این  اما  شد.  خواهد  رسانی 

توسکا چیست؟
روبیکو سازوکار و جدید توسکا به جای *3#؟

کد دستوری *۳# این روزها دیگر در برنامه های 
تلویزیونی جایگاهی ندارد و خیلی زود بساطش 
پس از ایام نوروز و اتمام برنامه هایی که از قبل 
برای تعطیالت تهیه شده بودند برچیده شد، اما 

به نظر می رسد که توسکا شیوه جدیدی که از آن 
سخن گفته بود را بدون هیچ وقفه ای عملی کرده 
است، اما این بار با قاعده و شکل و شمایلی 
متفاوت که دیگر حواشی کدهای دستوری و 
سیستم ارزش افزوده را برایش به همراه نداشته 
باشد، البته این بار اپلیکیشن روبیکا نقش اساسی 
همان  از  می کند.  ایفا  جدید  شیوه  این  در  را 
شاهد  باره  یک  به  که  بود  نوروزی  تعطیالت 
برنامه های مختلف  در  فراگیر شدن مسابقه ای 
تلویزیون بودیم، مسابقه ای به نام روبیکیو؛ نکته 
مسابقه  این  که  است  این  دقیقا  توجه  جالب 
کدهای  پیش تر  که  شد  فراگیر  برنامه هایی  در 
و  داشتند  ویژه ای  حضور  آن ها  در  دستوری 
این مسئله احتمال اینکه مسابقه روبیکیو همان 
سازوکار جدید شرکت توسکاست که جایگزین 
*۳# شده است را بسیار قوی تر کرد. البته این 
مسابقه ابتدا در ایران توسط یکی از شرکت های 

حمل و نقل اینترنتی راه اندازی شد و بالفاصله 
در تلویزیون کپی برداری و به اجرا درآمد. در 
از  پس  توسکا  شد  اشاره  که  همانطور  واقع 
حواشی زیادی که کدهای دستوری داشت و در 
نهایت تعطیلی آن ها که برایش گران تمام شد، 
شیوه ای جدید و بی حاشیه تری را انتخاب کرده 
است تا از طریق آن بتواند اهدافی که در پس 
سیستم های ارزش افزوده داشته است را عملی 
مشخصی  ساعت  یک  راس  مسابقه  این  کند. 
در برنامه های مختلف آغاز می شود و شرکت 
کنندگان از طریق اپلیکیشن روبیکا در فرصت 
از  پس  می دهند،  پاسخ  سواالت  به  کوتاهی 
شروع مسابقه که شامل ۱۰ تا ۱۵ سوال مختلف 
از ساده به سخت و متناسب با فضای هر برنامه 
است، هر شرکت کننده وقتی به پرسشی جواب 
منفی دهد، یک فرصت ویژه برای بازگشت به 
مسابقه دارد و آن هم خرید جان از اپلیکیشن 

روبیکا به قیمت دو هزار و ۸۰۰ تومان است، 
نیز در صورت  ضمن آنکه در سوال ۹ و ۱۰ 
اشتباه جواب دادن از دور رقابت کنار می رود 
و امکان استفاده از جان را ندارد. مسئله جان 
خریدن یکی از منابع درآمد این مسابقه برای 
هنگام  در  و  شب  هر  و  است  کننده  برگزار 
برگزاری مسابقه مجریان تلویزیون مدام شرکت 
کنندگان را تشویق می کنند تا برای مسابقه بعدی 
جان کافی خریداری کنند تا فرصت حضور در 
مسابقه را از دست ندهند که با توجه به حجم 
باالی شرکت کنندگان هر مسابقه یک مبلغ بسیار 
کالنی دست توسکا را از هر مسابقه می گیرد و 
تنها در یک شب چندین مسابقه در شبکه های 
مختلف تلویزیونی برگزار می شود. در نهایت نیز 
جایزه مسابقه تنها به یک نفر نمی رسد و تمامی 
شرکت کنندگانی که به پرسش ها پاسخ درست 
داده اند، برندگان این مسابقه هستند و جایزه بین 
آن ها تقسیم می شود که مسلما به دلیل حضور 
بود.  خواهد  ناچیزی  بسیار  مبلغ  افراد،  زیاد 
البته نکته قابل تامل این است که این مبلغ به 
صورت نقدی به مخاطبان پرداخت نمی شود، 
اپلیکیشن روبیکا  بلکه به عنوان اعتبارشان در 
ذخیره می شود تا بتوانند با آن فعالیت هایی را 
که می خواهند انجام دهند، در واقع از این طریق 
پیدا کرده و  نیز رونق  اپلیکیشن  کسب و کار 
تراکنش هایش باال می رود. به نظر می رسد که 
کدهای دستوری و سیستم ارزش افزوده شرکت 
توسکا از برنامه های تلویزیونی بر چیده نشده 
است و تنها در شکل و شمایلی دیگر و در قالب 
یک مسابقه که در بین عموم موجه تر هم هست 
بار دیگر از تلویزیون سر درآوردند که احتماال 
سودآوری قابل توجه و مناسبی هم برای این 

شرکت دارند.

ستاره مربع ها در شکل و شمایلی تازه به تلویزیون بازگشتند؟

سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر این که بخشی 
از مشکالت تولیدکنندگان بوروکراسی های اداری 
است، گفت: دولت و مجلس می توانند با وضع 
قوانین کارآمدتر این مساله را حل کنند تا امکان 

بیشتری برای تولید کنندگان فراهم شود.
»عباسعلی  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
از  امسال  گذاری  نام  درخصوص  کدخدایی« 
سوی رهبر معظم انقالب به نام رونق تولید افزود: 
در چند سال اخیر حضرت آیت اهلل خامنه ای با 
توجه به شرایط داخلی کشور و مباحث اقتصادی 
و معیشت عمومی توجه ویژه ای را به موضوع 
اقتصاد و تولید داخلی دارند.وی ادامه داد: در سال 
گذشته بحث حمایت از کاالی ایرانی بود و امسال 
هم ایشان در موضوع اقتصادی محور اصلی را 
رونق تولید قرار دادند.این حقوقدان یادآور شد: 
القول  متفق  نظران  صاحب  و  اقتصاددانان  همه 
هستند که اگر کشور می خواهد روی پای خود 
بایستد باید از توانایی های اقتصادی، منابع داخلی 
و نیروی انسانی بهترین استفاده را داشته باشد تا 
کمتر شود. به کشورهای خارجی  ها  وابستگی 
جوان  ایران  جامعه  گفت:  همچنین  کدخدایی 
از طرف  دارد و  را  انسانی الزم  نیروی  است و 
دیگر منابع طبیعی زیادی دارد که خیلی از آنها 
هنوز استحصال نشدند که با تاکید بر این ۲ معقوله 
مهم می توان سرنوشت هر جامعه ای را تغییر 
داد بنابراین رهبر معظم انقالب هم تاکید موکدی 

بر توان تولید داخلی داشتند. وی افزود: هر روز 
شاهد مشکالتی برای تولید کنندگان هستیم که 
بخشی از آن به دلیل بوروکراسی هایی است که 
دولت و مجلس می تواند از طریق وضع قوانین 
کارآمدتر این مساله را حل کند تا امکان بیشتری را 
برای تولید کنندگان فراهم کند.سخنگوی شورای 
نگهبان تصریح کرد: بخشی هم به ضرورت توجه 
جامعه به محصوالت داخلی بر می گردد یعنی 
یک  که  چرا  کنیم  استفاده  داخلی  تولیدات  از 
گام به استقالل و رونق اقتصادی کمک کرده و 
به جلوتر می رویم.کدخدایی تاکید کرد: بر همه 
دست اندرکاران و مسووالن است تا جایی که می 
توانند چه در بخش قوانین و چه در بخش اجرا 
شرایطی را فراهم کنند که تولید کنندگان با عالقه 
انجام  را  اقدامات خود  تولید  بیشتری در حوزه 
یادآور  بگیرد.وی  بیشتری  سرعت  هم  و  دهند 
مشاهده می شود مجوزهای  اوقات  گاهی  شد: 
حمایت  این  استمرار  در  ولی  شده  صادر  اولیه 
ها، کوتاهی ها و قصوری وجود دارد که اگر این 
موارد هم دقت شود و نظارت شود که در استمرار 
تولیدات مشکالت حل شود نتایج درخشانی را 
خواهیم دید.سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان 
کرد: ایرانیان ثابت کرده اند که می توانند روی پای 
خود بایستد و در هر زمینه ای با تالش گامی را در 
جهت استقالل بردارند.کدخدایی درباره این که 
رهبری گفتند سال ۱۳۹۸ سال فرصت ها است، 

گفت: در طول 4۰ سال گذشته با تهدید دشمن 
در همه زمینه ها روبرو بوده ایم و هر روز هم 
شکل این تهدیدها عوض شده است، آنچه که 
توانسته این تهدید ها را خنثی کند مقاومت مردم 
است که در همه صحنه ها حضور داشتند و با 
تالش خود پاسخ محکمی را به دشمن دادند و در 
حوزه اقتصاد هم به همین شکل است.وی افزود: 
آنچه که در واقع مورد تاکید رهبری است و ایشان 
آن را به عنوان یک فرصت تلقی می کنند اگر 
ما تهدیدی از سوی دشمن می شویم بتوانیم این 
تهدید را در داخل به تالش، کوشش، همبستگی 
و وحدت بین مردم و مسوالن تبدیل کنیم و با 
اتکا به توان داخلی بتوانیم پاسخ محکمی را به 
دشمن بدهیم.سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: 
ایشان در چند سال قبل بر اقتصاد مقاومتی تاکید 
داشتند یعنی اگر اروپا و آمریکا با ابزار اقتصادی 
می خواهد جامعه ایرانی را تهدید کنند ما باید 
داخل  تولید  با  و  برویم  داخلی  نیروی  سراغ 
شرایط الزم تهدید را تبدیل به فرصت کنیم که 
با این کار هم تهدید مرتفع می شود و هم گام 
داریم. می  بر  کشور  استقالل  برای  را  بیشتری 
کدخدایی یادآور شد: مردم ما هم به طور قطع 
در این زمینه همکاری خوبی را خواهند داشت 
همچنان که در این 4۰ سال داشتند، اگر بتوانیم 
در حوزه اقتصاد و معیشت اقداماتی را انجام دهیم 
که کمکی به رونق اقتصادی جامعه باشد و اتکا 

به تولیدات داخلی باشد مردم هم استقبال خواهند 
کرد.وی درباره تاکید رهبری به استفاده جوانان در 
حل مشکالت کشور گفت: بحث جوانگرایی با 
توجه به این که جامعه ایرانی یک جامعه جوان 
است یک امر حتمی و عقلی است بنابراین رهبر 
معظم انقالب نه تنها در فرمایشات خود تاکید 
داشتند بلکه در عمل هم به همین سمت حرکت 
کردند. سخنگوی شورای نگهبان با بیان این که 
در چند سال گذشته انتصابات رهبری معموال از 
جوانان بوده است، گفت: در حوزه های اجرایی و 
حوزه هایی که نیازمند نیروی بیشتر جوانی است 
استفاده از جوانان می تواند به عنوان یک موتور 
پیش برنده باشد و از طرف دیگر می تواند امید 
را در بین جوانان ما ایجاد کند چرا که ما جامعه 
جوانی داریم باید فکر اشتغال و استفاده از توان 
البته استفاده از جوانان به  آنها باشیم.وی افزود: 
مفهوم آن نیست که از تجربه افراد با سابقه بی نیاز 
هستیم و نباید آنها را به کار بگیریم، با تقسیم بندی 
صحیح باید جایی که الزم است از تجربه استفاده 
در  و  کنیم  استفاده  کارآزموده  نیروهای  از  شود 
حوزه هایی که نیازمند شور و نشاط جوانی است 
و تالش بیشتری می طلبد حتما از جوانان استفاده 
کنیم.سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: البته به 
جوانان جامعه بی مهری شده است و امیدواریم 
در سال های آینده استفاده از جوانان بیشتر در 

دستور کار قوای سه گانه باشد.

دولتومجلسباوضع
قوانینکارآمدتربهرونق

تولیدکمککنند

کدخدایی: بخشی از مشکالت تولیدکنندگان 
بوروکراسی های اداری است

گفتمان مبارزه با تروریسم که بخشی جدایی ناپذیر از 
راهبرد امنیتی آمریکا است، زمانی زیربنای ایدئولوژیک 
و گفتمان ناتو برای انجام عملیات نظامی در حوزه 
های مختلف جغرافیایی و اجماع سازی جهانی بود 

اما آیا این موتور محرک همچنان کار می کند؟
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، سوال اساسی این است 
که مفهوم تروریسم چگونه از سیاق خود خارج شد 
یا به عبارت دیگر، گفتمان »مبارزه با تروریسم« چرا 
رنگ باخت و تبدیل به عبارتی مبتذل و لوث شد؟ 
اینکه مثال چگونه گفتمان مبارزه با تروریسِم برآمده از 
فاجعه یازده سپتامبر موجب ظهور و صعود گروه های 
تکفیری جدید مانند داعش شد یا چه تحوالتی رخ 
داد که در دوران بعد از جنگ سرد، سازمان های 
دوست آمریکا مانند القاعده تبدیل به دشمن شدند، 
در این نوشتار نمی گنجد اما قدر مسلم این است 
ها  دهه  آمریکا  ضدتروریستی  گفتمان  تناقض  که 
پیش عیان شده، هر چند به این درجه از ابتذال فعلی 
از حادثه ۱۱ سپتامبر وقتی  نرسیده بود.حتی پیش 
القاعده ای که زمانی در نگاه آمریکایی ها »مجاهد 
آزادی« تلقی می شد تبدیل به القاعده»تروریست« 
شد- سازمانی که دیگر بعد از جنگ سرد و فروپاشی 
شوروی کارکردش را از دست داد تا در قرائت هیات 
بدل  خطرناک  جماعتی  به  بار  این  آمریکا  حاکمه 
شود- بسیاری از ناظران این سوال را مطرح کردند 
که چه کسی القاعده را ساخت و پرداخت؟  باور 

اروپای  و  آمریکا  که  دارد  وجود  محکمی 
غربی بعد از ناکارآمدسازی تهدید کمونیسم 
و اتحاد شوروی، تالش کردند انواع دیگری 
از تهدید را در قالب گفتمان سازی مقابله با 
تروریسم تولید کنند و زمینه های مقابله با آن 
تهدیدات را فراهم آورند؛ حادثه ۱۱ سپتامبر 
چنین فضایی را تکمیل کرد، اما ورای تحریک 
افکار عمومی جهانی با سازماندهی گسترده 
رسانه ای درباره آن فاجعه و نیز ائتالف و 
اجماع سازی به دنبال آن حادثه تلخ، به نظر 

می رسد چند نکته اساسی، گفتمان مبارزه با تروریسم 
را از درون تهی کرده است. 

حقیقت این است که اکتفا به نمایش تصاویر فاجعه 
۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ حتی بدون تحلیل دالیل و علت 
های آن رقت انگیز و غمناک است و وجدان انسانی 
را به محکوم کردن چنین اقدامی وا می دارد. جز افراد 
متوحش سنگدل کسی پیدا نمی شود که برای قتل 
دسته جمعی بی گناهان و غیرنظامیان کف و سوت 
بزند. مساله دیگر و مهم تر برای پیشگیری از اقدامات 
تروریستی مشابه این است که چرا و چگونه کار به 
اینجا رسیده است؟ تروریسم از حیث مبداء جرم 

است و هر جرمی سه رکن دارد؛ ابزار جرم، هدف 
جرم و انگیزه آن. آنچه آمریکا و غرب درباره اش 
سکوت کرده اند همین موضوع است که چه انگیزه 
ای چنین خصومت بی حد و مرزی را به وجود آورده 
است. از همان زمان، بوش پسر پیش از حمله به 
افغانستان و عراق، گفتمان مبارزه با تروریسم را صرفا 
در چارچوب منافع آمریکا تعریف کرد. ابتدا از جنگ 
صلیبی گفت و سپس این عبارات معروف را بر زبان 
آورد: هر ملتی در هرجای دنیا باید تصمیم خود را 
اتخاذ نماید. یا طرف ما هستید یا طرف تروریست ها. 
معنای دیگر این عبارت ها آن است که »هر کس 
سیطره ما بر خود را نپذیرد، دشمن ما است.« حاال 

هم آمریکا نمی گوید »هر کس با ما نباشد علیه 
ما است« بلکه تصریح می کند »آنکه با ما نباشد 
تروریست است«. به همین سادگی و وقاحت 
مفهوم »مخالف« تبدیل به »تروریست« می شود.

قرار گرفتن سپاه پاسداران انقالب اسالمی در 
فهرست تروریستی آمریکا مساله عجیب و دور 
از انتظاری نبود. در قرائت آمریکای ترامپ نیز 
هر کس با واشنگتن و تل آویو مخالف باشد 
تروریست است و گرنه کیست که نداند سپاه 
ایران در نابودی تروریسم هولناک و بیگانه با 
مفهوم انسانیت چه نقش محوری و بزرگی داشت؟ 
کیست که انکار کند ایران در تامین امنیت تمام جهان 
از جمله غرب در پیشانی و جبهه خط مقدم نبرد با 
تروریسم ایستاد و از موجودیت نوع بشر حفاظت 
کرد؟ درک جهانی از سرشت رفتار دونالد ترامپ اما، 
شرایط را برای آمریکا دشوار کرده است. برای جهان 
خارج از آمریکا خیلی از رفتارهای رئیس جمهوری 
آمریکا از جمله خروج از توافقات بین المللی، زنگ 
در  را  ترامپ  انگاری  تروریست  دنیا،  است.  خطر 
زنجیره ای از تناقضات و نقض عهد ها می بیند. 
نسخه قدیمی داستان چوپان دروغگو می گوید که 

چوپان قصه آنقدر درباره تهدید گرگ دروغ گفت 
که افکار عمومی دیگر این فریاد را باور نکرد و گرگ 
به یاری چوپان  به گله زد بدون آنکه کسی  واقعا 
بشتابد، اما در نسخه جدید داستان، این خود گرگ 
است که در لباس چوپان به توهم گرگ دامن می زند. 
نویسنده  هافمن«  »استانلی  که  است  سیاستی  این 
سیاست  دهد:  می  شرح  چنین  را  آن  آمریکایی 
آمریکا بر مبنای فریب ادراک و جعل تحلیل است 
زیرا مواضع بسیار پیچیده را بسیار ساده می کند و 
را  اهداف خود  که  دارد  ای هم  آماده  فرمول های 
به شعارهای مقدس تبدیل کند اگر چه این شعارها 
مشخصا سطحی نگر است زیرا هر ناظر آگاهی در 
این شعارها، نوعی از تجاهل و تغافل درباره فرآیند 
سیاسی و تاریخی و اجتماعی )سیر تطور و چرایی 
حوادث( می بیند؛ در حالی که فرض بر این است که 
سیاست خارجی آمریکا باید این فرآیند و سیر تحول 
را مورد توجه قرار دهد. به هر روی، گفتمان مبارزه 
با تروریسم که بخشی جدایی ناپذیر از راهبرد امنیتی 
امریکا است، زمانی، زیربنای ایدئولوژیک و گفتمانی 
ناتو برای انجام عملیات نظامی در حوزه های مختلف 
جغرافیایی را به وجود آورد اما این موتور محرک 
ضد  گفتمان  رسمی  مرگ  با  کند.  نمی  کار  دیگر 
تروریسم به دست رئیس جمهور آمریکا، چنین به نظر 
می رسد که غرب به رهبری آمریکا باید دنبال گفتمان 
توجیه گر دیگری برای ماجراجویی های جدید باشد. 

مرگرسمیگفتمانضدتروریسمآمریکا
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اعزام اکیپ هاي عملیاتي توزیع برق 
کرمانشاه به مناطق سیل زده لرستان

فریده منصوری - کرمانشاه: در پي سیل اخیر استان 
لرستان و با توجه به نیاز جدي برقراري انرژي برق 
و لزوم تعمیرات تاسیسات آسیب دیده، اکیپ هاي 
عملیاتي شرکت توزیع نیروي برق استان کرمانشاه با 
تجهیزات کامل به مناطق سیل زده استان لرستان اعزام 
شده اند تا به نیروهاي شرکت برق این استان کمک 

کنند.
به گزارش روابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق 
استان کرمانشاه، مهندس مرآتي مدیرعامل این شرکت 
با بیان اینکه 4 اکیپ اجرایي به همراه یک دستگاه 
تریلر، ۲ دستگاه باالبر و 4 دستگاه خودروي عملیاتي 
در استان لرستان مستقر شده اند، گفت: در زمان وقوع 
زلزله کرمانشاه، اکیپ هاي امدادي شرکت برق استان 
لرستان از  اولین افرادي بودند که در مناطق زلزله زده 
این عزیزان وظیفه اصلي  به  حاضر شدند و کمک 
مااست و در حل مشکل برق رساني به مناطق بي برق 

سیل زده از هیچ تالش و کوششي دریغ نمي کنیم.
مهندس مرآتي با اشاره به اینکه تمام اکیپ هاي توزیع 
برق کرمانشاه از ساعت هاي اولیه بارش ها در آماده 
باش کامل بوده اند، درخصوص کمک هاي اعزامي 
به مناطق سیل زده تشریح کرد: به همراه اکیپ هاي 
اجرایي این شرکت اقالم اساسي همچون: پتو، تشک، 
کنسرو، آب معدني و لوازم بهداشتي ارسال شده است 
و با اطمینان کامل تا پایان بحران و برق دار شدن تمامي 
مناطق استان لرستان در کنار هموطنانمان خواهیم بود.

وي در پایان تصریح کرد: باتوجه به پیش بیني وضع 
هوا درخصوص باد و باران و احتمال وقوع سیل در 
استان کرمانشاه تمامي نیروها و اکیپ هاي این شرکت 
درحالت آماده باش قرار دارند و اقدام هاي پیشگیرانه 

و عملیاتي در کل استان انجام پذیرفته است.

بکارگیری ظرفیت های تبلیغاتی 
شهرداری کرج برای اطالع رسانی 

نمایشگاه کتاب

راهبردی  مطالعات  و  پژوهش  مرکز  رئیس 
شورای اسالمی شهر کرج خواستار بکارگیری 
ظرفیت های تبلیغاتی این کالنشهر به منظور 
اطالع رسانی زمان و مکان برگزاری نمایشگاه 

بین المللی کتاب شد. 
به نقل از پایگاه اطالع رسانی شورای اسالمی 
در  گذشته  روز  گرد  دشت  سارا  کرج،  شهر 
رسمی  جلسه  و ششمین  و سی  ابتدای صد 
اعیاد  تبریک  با  کرج  شهر  اسالمی  شورای 
شعبانیه و تقدیر از اقدامات صورت گرفته برای 
برپایی جشنواره الله ها و روز فرهنگی کرج، 
گفت: با توجه به اهمیت کتابخوانی در جامعه 
و تاثیر مثبت آن بر رشد و تعالی فرهنگی و 
نظر  و  شهرنشینی  فرهنگ  ارتقای  و  اخالقی 
طی  کتاب  المللی  بین  نمایشگاه  اینکه  به 
اردیبهشت ماه جاری در تهران برگزار خواهد 
از  شود  می  تقاضا  محترم  شهرداری  از  شد، 
اطالع  های  ظرفیت  و  استندها  و  بیلبوردها 
رسانی خود برای تبلیغ این رویداد بسیار مهم 
استفاده کند تا شهروندان محترم کرجی نیز در 

این نمایشگاه حضور یابند.
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مدیرعامل برق منطقه ای گیالن:

 با طرحی نو از پیک بار گذر خواهیم کرد

منکویی- رشت: شرکت برق منطقه ای گیالن  برای عبور از پیک بار امسال  
و سال آینده  چاره  اندیشی کرده است.

مهندس  عظیم  بلبل آبادی  رئیس هیات مدیره و مدیرعامل  شرکت  سهامی  
برق  منطقه ای گیالن  با بیان  این مطلب  به خبرنگار ما گفت:  با پیش بینی  
مشکالت  پست های انتقال  و فوق  توزیع  استان  پیش از  پیک بار  سال 
گذشته  )۱۳۹۷(  و با در نظر گرفتن  محدودیت های مالی  صنعت  برق ،  
به منظور  جلوگیری  از بارگذاری  بیش از  حد  برخی  از پست ها، اقدام 
به شناسایی  و برنامه ریزی  برای  جابه جایی تعدادی  از ترانسفورماتورها 
بر اساس  میزان بارگیری  و ظرفیت  مربوطه  بین  پست های انتقال  و فوق  

توزیع  کم بار و پر بار صورت گرفت.
وی افزود:  شرکت برق منطقه ای گیالن  موفق  شد با صرف  هزینه  کمتر  در  
مقایسه با خرید  ترانسفورماتور  یا توسعه پست ها دستاورد ارزنده  و تجربه  

موفقی  در گذر  از پیک بار  سال ۱۳۹۷  بر جای گذارد.
 مهندس بلبل آبادی  با اشاره به ضرورت ها  با توجه  به نتایج مطلوب   ناشی  
از  جابجایی  ترانسفورماتورها  گفت:  به منظور  مقابله  با شرایط  پیک سال 
های  ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹  پس از انجام  مطالعات جامع، در راستای حفظ پایداری  
شبکه  برق  در بخش های   انتقال و فوق  توزیع  استان،  کار جابجایی  
ترانسفورماتورها  جهت  بارگیری  ایمن  با صرف  هزینه  کمتر در مقایسه  با 

خرید  ترانسفورماتور  با توسعه  پست ها در چندین فاز اجرایی شده است.
وی افزود:  با جابجایی ترانسفورماتورها، افزایش ظرفیت  برق  پست ۲۰/۶۳  
کیلوولت  رشت  مرکزی ، پست  ۲۰/۶۳ کیلو ولت آیت ا... طالقانی  رشت، 
پست ۲۰/۶۳ کیلوولت  شهید قلی پور رشت و پست  ۲۰/۶۳ کیلو ولت شفت 
با موفقیت  انجام شد که در هر یک از این پست ها افزایش ۲۰  مگاولت 
آمپری )۳۳ درصدی(  و در مورد پست شفت افزایش ۳۰  مگاولت آمپری 

)۱۰۰درصدی( به ظرفیت  توان  الکتریکی  اضافه شد.
مهندس  بلبل آبادی  در پایان  یاد آور شد  که راه  حل اساسی  رفع  مشکل  
شبکه  انتقال و فوق  توزیع  برق گیالن، اجرای  طرح  های مصوب  ابالغی  
شرکت  توانیر  می باشد.  اجرای  بسته  پیشنهادی  مربوط  به جابجایی  
ترانسفورماتورها  فقط  می تواند برای  حداکثر  ۲ تا ۳  سال عواقب  ناشی  از 

عدم به مدار آمدن  طرح های  مذکور  را بهبود  بخشد.

اجرای عملیات خطوط جمع آوری و انتقال 
فاضالب در شهر واوان

لیال نوری- خبرنگار زمان: با استفاده از اعتبارات عمرانی عملیات لوله گذاری 
خطوط جمع آوری و انتقال فاضالب در شهر واوان در حال انجام می باشد. 
مدیر امور آبفای شهر واوان اعالم کرد و گفت : در راستای تاکیدات و دستور 
جناب آقای مهندس صدرائیه مدیر عامل محترم شرکت آبفای جنوبغربی استان 
تهران در خصوص اجراء و اتمام پروژه های نیمه تمام سال گذشته، علیهذا 
عملیات خطوط جمع آوری و انتقال فاضالب در مناطق فاقد طرح فاضالب 
و لوله گذاری و اتصال خطوط جمع آوری فاضالب مناطق تازه تاسیس 
شده در دستور کار قرار گرفته و مطابق اولویت بندی صورت گرفته و برنامه 
ریزی الزم در حال انجام می باشد.  پرویز عبدی ضمن تشریح طرح پروژه 
مذکور خاطر نشان ساخت: این عملیات از محل اعتبارات عمرانی و به طول 
۹۸۰ متر با استفاده از لوله های کاروگیت دو جداره  4۰۰ ، ۵۰۰ ، ۶۳۰ و۷۱۰ 
میلی متری و به منظور جمع آوری و انتقال فاضالب مجتمع های مسکونی 
خبرنگاران، واوان و بوکا در منطقه شمالی و شمالغرب شهر واوان از طریق 
خط انتقال به تصفیه خانه فاضالب اسالمشهر از اوایل دی ماه سال گذشته 
آغاز شده و در حال حاضر نیز با ۵۲۰ متر اجراء و بالغ بر۵۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی در حال انجام می باشد.  مدیر امور آبفای واوان یاد آور شد: شهر 
واوان با بیش از یکصد هزار نفر جمعیت یکی از شهرهای پیشرو در امر طرح 
فاضالب در حوزه آبفای جنوبغربی استان تهران می باشد. بطوریکه عملیات 
اجرای انشعاب و شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب بالغ بر ۶۵ درصد این 
شهر انجام شده و در مرحله بهره برداری قرار دارد . و مطالعات و برنامه های 
الزم در خصوص اجراء و اتمام طرح فاضالب در ۳۵ درصد باقیمانده این 
شهر نیز در دستور کار قرار گرفته و مطابق مطابق اولویت بندی صورت گرفته 

عملیاتی خواهد می گردد .

خبر

عامالن  گفت:  البرز  آگاهی  پلیس  رئیس 
امالک  تصاحب  از  پس  که  زمین خواری 
زمین ها  این  اسناد،  جعل  با  و  بالصاحب 
فروش  به  ریال  میلیارد   ۱۰۰ قیمت  به  را 
رسانده بودند، توسط کارآگاهان پلیس البرز 

دستگیر شدند.
سرهنگ  البرز،  منطقه  ایسنا  گزارش  به 
یک  ارجاع  پی  در  گفت:  نادربیگی  محمد 
دادسرای  از  خواری  زمین  پرونده  فقره 
جرایم  با  مبارزه  اداره  به  کرج  جنایی 
اقتصادی پلیس آگاهی، پیگیری موضوع در 
دستور کار ماموران این پلیس قرار گرفت.

آن  از  حاکی  پرونده  محتویات  افزود:  وی 
با جعل  باند  قالب یک  در  افرادی  که  بود 
به  مستغالت  و  امالک  و  شناسایی  مدارک 
امالک  تصاحب  به  اقدام  ماهرانه ای  طرز 
المال  بیت  زمین های  یا  و  بالصاحب 

می کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان البرز خاطرنشان 
شد  محرز  پلیسی  تحقیقات  ادامه  در  کرد: 
که متهمان با توجه به بومی بودن و آشنایی 
در  بالصاحب  امالک  مشخصات  با  کامل 

همکاری  با  حومه  و  البرز  استان  سطح 
یکی از دفاتر اسناد رسمی با جعل امضای 
تنظیم  از  پس  نظر  مورد  امالک  صاحبان 
و  وکالت  صدور  متعاقبًا  و  عادی  اسناد 

طرح موضوع در دادسرای حقوقی و اخذ 
سندامالک  دریافت  به  اقدام  غیابی  آرای 
المالک کرده و به  بالصاحب و یا مجهول 
این ترتیب پس از تصاحب امالک، آن را به 
صورت غیر قانونی به افراد دیگر منتقل و 

یا به فروش می رسانند.
پلیسی و هوشیاری  اقدامات  با  افزود:  وی 
با  و  شناسایی  متهمان  از  یکی  کارآگاهان، 
در  و  شد  دستگیر  قضائی  مقام  هماهنگی 
جرم  به  اعتراف  ضمن  پلیسی  تحقیقات 
خود اقرار کرد اسناد امالک تصاحب شده 
در شهر های کرج و فردیس را با همکاری 
دو نفر از همدستان خود به ۲۰نفر به قیمت 

۱۰۰ میلیارد ریال فروخته اند.
سایر  که  این  بیان  با  بیگی  نادر  سرهنگ 
متهمان نیز در دو عملیات جداگانه دستگیر 
قانونی  وثیقه  قرار  با  متهمان  شدند، گفت: 

روانه زندان شدند.
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خطر آبگرفتگی پست های مهزیار و 
حمیدیه برطرف شد

وحیدی فر-اهواز:عملیات خاکریزی و سیلد 
و  مهزیار  ولت  کلیو   4۰۰ های  پست  بندی 
۱۳۲ کیلو ولت حمیدیه شرکت برق منطقه ای 
خوزستان برای مقابله با سیل به اتمام رسید و 

پست ها در وضعیت پایداری قرار گرفتند.
به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق 
شرکت  این  مدیرعامل  خوزستان،  ای  منطقه 
اظهار داشت: پست 4۰۰ کیلو ولت مهزیار یکی 
از پست های مهم انتقال نیرو و تامین کننده برق 

بخش مهمی از غرب شهر اهواز بوده است.
محمود دشت بزرگ با بیان اینکه در چند روز 
در خطر ورود سیالب  مهزیار  گذشته پست 
قرار داشت، بیان کرد: بعد از آنکه نقشه های 
در  پست  که  کرد  مشخص  سیالب  حرکت 
معرض خطر است اقدام به خاکریزی و سیلد 
شده  انجام  اقدامات  با  و  کردیم  پست  بندی 
خطر ورود سیالب به پست برطرف شد. وی 
افزود: پست برق ۱۳۲ کیلو ولت حمیدیه نیز 
برق این شهرستان را تامین می کرد و یکی از 
پست های حساس در شرایط کنونی بود که 

باید از آن مراقبت می کردیم. مدیرعامل شرکت 
برق منطقه ای خوزستان ادامه داد: وقتی شهرستان 
حمیدیه در معرض سیالب قرار گرفت به تبع آن 
پست برق هم در خطر آبگرفتگی قرار داشت به 
همین علت با قید فوریت عملیات خاکریزی و 
سیلد بندی این پست هم انجام گرفت و خطر 
آبگرفتگی آن از بین رفت. دشت بزرگ با بیان 
اینکه قبال نیز دو پست آهو دشت در شوش 
و شمال غرب در اهواز نیز کارهای استحکام 
بخشی آنها انجام شده بود، تصریح کرد: در حال 
حاضر عملیات خاکریزی و سیلد بندی در پست 
های میالد آبادان و شیرین شهر شروع شده است. 
وی با تشکر از همکاری مردم و شرکت هایی که 
به برق منطقه ای خوزستان در این بحران کمک 
کردند، گفت: از شرکت های توزیع نیروی برق 
خوزستان و اهواز و شرکت های برق منطقه ای 
کرمان، فارس، اصفهان ، هرمزگان ، باختر و تهران 
و به ویژه مردم محلی که در عملیات مقابله ای 
با سیالب همکاری کردند کمال تقدیر و تشکر 

را دارم.

تولید بیش از 43 درصد آهن اسفنجی 
کشور در گروه فوالد مبارکه

بهادری- اصفهان:  در سال ۱۳۹۷ کل آهن 
تولید شده در کشور )شرکت های  اسفنجی 
بوده  تن  میلیون   ۲4 بالغ بر  ایمیدرو(  تابعۀ 
)فوالد  مبارکه  فوالد  گروه  سهم  که  است 
مبارکه، فوالد هرمزگان، فوالد سبا و شرکت 
فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری( از 
و  میلیون   ۱۰ از  بیش  به  تولید  میزان،  این 

۵۶۰ هزار تن است.
فوالد  بهره برداری  معاون  بخشیان،  مختار 
مبارکه،گفت: در سال گذشته، در واحدهای 
مبارکه  فوالد  شرکت   ۲ و   ۱ مستقیم  احیا 
۷میلیون و ۱۵ هزار تن، در فوالد هرمزگان 
در  تن،  هزار   ۶۹۱ و  یک میلیون  از  بیش 
مجتمع فوالد سبا یک میلیون و ۲۵۱ هزار تن 
و در شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و 
بختیاری بیش از ۵۵4 هزار تن آهن اسفنجی 

تولید شده است.
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
تصریح کرد: با توجه به اهمیت تولید فوالد 
و نقش آن در اقتصاد کشور، عرضۀ ۷ میلیون 

و ۵۰ هزار تن انواع محصوالت فوالدی در 
و  مبارکه  فوالد  شرکت   ۱۳۹۸ سال  برنامۀ 
این  قرار گرفته است که  مجتمع فوالد سبا 
میزان عرضه نسبت به مدت مشابه سال قبل 

4.۶ رشد نشان می دهد.
بخش  در  داد:  ادامه  همین خصوص  در  او 
مبارکه  فوالد  شرکت  در  گرم  کالف  تولید 
و مجتمع فوالد سبا تولید ۶ میلیون و ۵۰۰ 
هزار تن محصول برنامه ریزی شده است که 
رشد ۲ درصدی را نشان می دهد. همچنین 
پوشش دار  و  سرد  محصوالت  بخش  در 
شرکت فوالد مبارکه نیز تولید یک میلیون و 
نسبت به  درصدی   ۲ رشد  و  تن  هزار   ۵۸۰
قرار  کار  دستور  در   ۹۷ سال  مشابه  مدت 
گرفته است.معاون بهره برداری فوالد مبارکه 
خاطرنشان کرد: مدیریت و کارکنان شرکت 
سال های  همانند  تا  مصمم اند  مبارکه  فوالد 
قبل اهداف شرکت و راهبردهای خردمندانۀ 
رهبر معظم انقالب اسالمی در رونق تولید 

را محقق کنند.

مفقودی
 المثنی برگ سبز پراید مدل ۸۹ با شماره پالک ۷۲۲ی۱۷ ایران ۵۵ با شماره موتور 
اعتبار  درجه  از  و  گردیده  S۱4۱۲۲۸۹4۷۱۵۲۱مفقود  شاسی  شماره  ۳4۵۳444و 

ساقط می باشد
 بابل 

برگاجرائیه
مشخصات محکوم له : صالح الدین ویسی نام پدر:عظیم –آدرس:جوانرود-فرهنگیان 
تماس  –شماره  جعفری  شهید  کوچه  نبش  شهیدمحمدیوسفی  خیابان  یک  فاز 

۰۹۱۸۵۵۹4۹۸۸
مشخصات محکوم علیه :زهرا میرزاپورسراب– نام پدر:علی دوست -نشانی محل 

اقامت: مجهول المکان
محکوم به/بموجب دادنامه شماره4۰4 مورخ ۹۷/۷/۷  شورای حل اختالف جوانرود 
شعبه اول محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ ۱4۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ ۲۷۲۵۰۰۰ ریال بابت هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه از 
تاریخ ۹۶/۶/۲۰  - ۹۶/۷/۱۰ – ۹۶/۷/۳۰ – ۹۶/۸/۲۰ لغایت اجرای حکم و همچنین 

پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت
شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

ثبت اسناد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ساوجبالغ
آگهیموضوعماده۳قانون

 و ماده 12 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

تعیین  قانون  موضوع    ۱۳۹۷/۹/۱۹ شماره۱۳۹۷۶۰۳۳۱۰۱۲۰۰۵۰۶۶-  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت 
ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمحسین تقی زاده اطهری 
فرزند غفور به شماره شناسنامه ۹۹۷ شماره ملی ۰۰4۱۵۸۶۱۷4درقسمتی از صادره از 
ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ۲۹۹۰/۰۹ مترمربع  پالک ۳۲۰اصلی واقع در ولیان 
حوزه ثبتی ساوجبالغ از مالکیت قربانعلی نیازاده فرزندعلی موضوع سند ۱۱۲۸۱-
۳۲/۷/۱۹ دفتر ۱۵کرج و با توجه به نامه شماره ۲۱/۲/۹۶/۳۷۲4- ۱۳۹۶/۳/۶ اداره 
جهاد کشاورزی شهرستان ساوجبالغ)صدور سندعرصه  به صورت ششدانگ (تایید و 
رای هیئت صادر گردیدلذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی همزمان در یک تاریخ چاپ و آگهی می شود.در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض درخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف:۱۲
مهران رشیدی  کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

 نوبت اول :۹۸/۱/۲۶ نوبت دوم:۹۸/۲/۱۰

رونوشتآگهیحصروراثت
میکائیل اصغر تبار افروزی دارای ش ش ۲۵-۲۰۶۳۸۵۲۷۲۳ به شرح دادخواست به 
کالسه ۱۰/۳۲/۹۸ این شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان سیده گل تابه حسینی ولوکالئی  ش ش ۱۸-۲۰۶۰۹۵۵۲4۶در 
تاریخ ۸۳/۲/۸اقامتگاه دائمی خود شهرستان بابل    بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به 
۱-میکائیل اصغر تبار افروزی فرزند علی میرزا دو سیده گل تابه به ش ش ۲۵ متولد 

۱۳۳۶محل تولد بابل فرزند متوفی 
۲-محمد اصغر تبار افروزی فرزند علی میرزا دو سیده گل تابه به ش ش ۲متولد 

۱۳۳۹محل تولد بابل فرزند متوفی 
۳-اسرافیل اصغر تبار افروزی فرزند علی میرزا دو سیده گل تابه به ش ش ۵ متولد 

۱۳۳۱محل تولد بابل فرزند متوفی 
ش  ش  به  تابه  گل  سیده  دو  میرزا  علی  فرزند  افروزی  تبار  اصغر  4-شعبان 

۲۰۶۳۸۷۹۱۳۳ متولد ۱۳4۳محل تولد بابل فرزند متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
قاضی  شعبه 10 شورای حل اختالف بابل 

آگهی
نظربه اینکه درکالسه پرونده ۹۷۰۹۹۸۶۱۳4۱۰۰۷۰۶دادخواستی به طرفیت اداره ثبت 
احوال شهرستان هندیجان وغیره مبنی برصدورحکم فوت فرضی غایب مفقود االثربه نام 
افشین شعبانی فرزند خلیفه متولد ۱۳۵۶/۶/۱شماره شناسنامه ۵۷۳۳تقدیم شده وعنوان 
شده که نامبرده درتاریخ ۱۳۹4/۱۰/۷جهت تجارت وسفربا لنج به مقصد دبی ازمنزل 
ماده ۱۰۲۳قانون مدنی  نگردیده،دراجرای  ازوی خبری واصل  تاکنون  خارج شده و 
مراتب برای سه نوبت متوالی به فاصله هریک ماه یک بار درروزنامه کثیراالنتشارومحلی 
آگهی می گرددتاچنانچه شخص یا اشخاصی ازحیات یاممات غایب خبری دارند مراتب 
رابا اشاره به کالسه پرونده فوق باذکرهویت ومحل اقامت خویش به این مرجع اعالم 

نمایند. نوبت اول:۱۳۹۸/۱/۲۶-نوبت دوم:۱۳۹۸/۲/۲۵-نوبت سوم:۱۳۹۸/۳/۲۶
قاضی شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان هندیجان –سید محمود هاشمی

آگهیفقدانسند
معین  گوشتی  مرغ  تولیدوپرورش  شرکت  مدیرعامل  سلیمی  علیرضا  اینکه  نظربه 
پیروزی طی درخواست ۱۳۱۱۷مورخه ۹۷/۱۰/۳اعالم نموده که سند مالکیت دفترچه 
ای به شماره چاپی ۱۹۳۸۹4مربوط به اعیانی ششدانگ ساختمان یک واحد مرغداری 
نام مشارالیه صادروتسلیم گردیده  رامهرمزبه  دارای پالک 4/۱4۰واقع دربخش سه 
که به موجب اسنادرهنی ۶۹۱۳مورخه۱۳۸۱/۹/۱۹دفترخانه ۷۷رامهرمزدررهن بانک 
کشاورزی قرارگرفته است که طبق اظهارایشان دراثرجابه جایی مفقودگردیده است 
به  المثنی صادرنمایدلذا  مالکیت  درنظرداردکه سند  مالک  تقاضای  اداره طبق  واین 
دستورتبصره یک ماده ۱۲۰آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع یک نوبت آگهی 
می شود که هرکس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزدخود می باشدمی 
تواند ظرف مدت ده روزازتاریخ انتشارآگهی اعتراض خودرابه این اداره تسلیم دارد 
ودرغیراین صورت پس ازسپری شدن مدت قانونی وعدم واخواهی سند مالکیت 

المثنی به نام مالک صادرخواهد شد.تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۱/۲۶-شماره م الف:۲۶ /۱۲
بهمن باغدار-کفیل اداره ثبت اسنادو امالک رامهرمز

آگهیفقدانسند
معین  مرغ گوشتی  پرورش  تولیدو  مدیرعامل شرکت  علیرضا سلیمی  اینکه  نظربه 
پیروزی طی درخواست ۱۳۱۱۷مورخه ۹۷/۱۰/۳اعالم نموده که سند مالکیت دفترچه 
ای به شماره چاپی ۹۶۱۱4۸مربوط به اعیانی ششدانگ ساختمان یک واحد مرغداری 
دارای پالک 4/۱۲۹واقع دربخش سه رامهرمزبه نام مشارالیه صادرو تسلیم گردیده که به 
موجب اسنادرهنی ۵۳۱۲۷مورخه۱۳۷۷/۱۲/۲۶و۵۳۲4۰مورخه ۱۳۷۸/۱/۲4دفترخانه 
۶۶رامهرمزدررهن بانک ملی قرارگرفته است که طبق اظهارایشان دراثرجابه جایی 
مفقودگردیده است واین اداره طبق تقاضای مالک درنظرداردکه سند مالکیت المثنی 
صادرنمایدلذابه دستورتبصره یک ماده ۱۲۰آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع 
مالکیت  سند  یا وجود  معامله  انجام  مدعی  هرکس  که  می شود  آگهی  نوبت  یک 
نزدخود می باشدمی تواند ظرف مدت ده روزازتاریخ انتشارآگهی اعتراض خودرابه 
وعدم  قانونی  مدت  شدن  ازسپری  پس  صورت  ودرغیراین  دارد  تسلیم  اداره  این 
واخواهی سند مالکیت المثنی به نام مالک صادرخواهد شد.تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۱/۲۶-

شماره م الف:۱۲/۲۵
بهمن باغدار-کفیل اداره ثبت اسنادو امالک رامهرمز

آگهیحصروراثت
ازماهشهردرخواستی  نام پدرعباس بشناسنامه۹۳۲۹صادره  اله احمدی  آقای هدایت 
خیره  مرحوم  که  داده  توضیح  و  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  خواسته  به 
فوت  دائمی  اقامتگاه  ۹۸/۱/۹در  ماهشهردرتاریخ  از  بشناسنامه۲۲۰۰صادره  یعقوبی 
ورثه اش عبارتنداز ۱-متقاضی با مشخصات فوق )فرزند متوفیه(۲-کبری بشناسنامه 
بشناسنامه4۷۹ماهشهر۵-  ۵۳۳ماهشهر4- صدمه  بشناسنامه  محمود  ۲۷۸ماهشهر۳- 
همگی  بشناسنامه۶۸۸ماهشهر)شهرت  بشناسنامه۲۷۲ماهشهر۶-محمدرضا  زیبا 
احمدی)فرزندان متوفیه(والغیر.اینک با انجام تشریفاتی قانونی مراتب مزبوررادریک 
نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ 
نشرآگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختالف حوزه مرکزی ماهشهرشعبه ۲تقدیم 
تاریخ  ازاین  بعد  که  ورسمی  جزسری  به  نامه  صادروهروصیت  گواهی  داردواال 

ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است. شماره م الف:۱۶/۲۶
شورای حل اختالف شهرستان ماهشهرحوزه مرکزی شعبه2

آگهیموضوعماده۳قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سندرسمی

نظربه این که دراجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
آقای عبدالکریم  برابر رای 4۳۱۲-۱۳۹۷مورخ ۹۷/۱۱/۲۹تصرفات  فاقد سندرسمی 
ناصحی زاده شماره شناسنامه 4۸۷صادره ازاهواز فرزند مهدی دارای کدملی شماره 
درقسمتی  ۲۷۷مترمربع  مساحت  به  ساختمان  یکباب  ۱۷۵۲۶۵۶۰۱۶ششدانگ 
ازششدانگ پالک ۲۶۹۰/۱۱واقع دربخش ۲اهواز گردیده لذا پس از اخبارخروجی 
دفتر ۱۳4صفحه 4۹۲شماره ۲4۷۷۶عبدالکریم ناصحی زاده برابرماده ۳قانون مزبور 
مراتب دردو نوبت به فاصله پانزده روز جهت اطالع عموم آگهی می گرددتاهرکس 
نسبت به تصرفات مفروزه و مالکیت ایشان اعتراض داشته باشد ازتاریخ انتشارنوبت 
اول این آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا مستقیما به اداره ثبت اسنادو امالک 
اهوازتسلیم ورسید دریافت نماییدومعترض مکلف است ظرف مدت یک ماه ازتاریخ 
دادخواست  تقدیم  وگواهی  تقدیم  قضایی  مقامات  به  دادخواست  اعتراض  تسلیم 
اخذوبه اداره ثبت محل تحویل نمایند.بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض 
درموعد مقرراداره ثبت برابر مقررات اقدام به صدورسند مالکیت خواهدنمود.شماره م 
الف:۵/۱۷۷-تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۸/۱/۲۶-تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۸/۲/۱۱

نصرت اله-کفیل اداره ثبت اسنادو امالک ناحیه دو اهواز

رونوشتآگهیحصروراثت
به  دادخواست  بشرح    ۷۸ شماره    شناسنامه  دارای  زاده  نجف  حجت  آقای  
و  نموده   وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  دادگاه  این  کالسه۳/۹۸۰۰۸۷ش 
تاریخ  بشناسنامه ۷۸   در  زاده  اله ویردی  نجف  داده که شادروان  چنین توضیح 
۹۷/۱۲/۸اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-   
ابراهیم نجف زاده فرزند    اله ویردی  –ش ش ۲۸۶   خوی –  پسر متوفی/۲-   
حسن نجف زاده فرزند    اله ویردی  –ش  ش  ۲۸۷ -خوی -  پسر متوفی/۳-  صمد  
نجف زاده فرزند    اله ویردی   -ش  ش  ۳۲۶ –خوی -  پسر متوفی/4-   محرم 
نجف زاده فرزند   اله ویردی  ش ش ۳۲۷     -خوی- پسر  متوفی/۵-  احمد 
نجف زاده فرزند اله ویردی  ش ش۳۷۱ خوی- پسر متوفی/۶-  سجاد  نجف زاده 
فرزند  اله ویردی  ش ش  ۶ خوی - پسر متوفی/۷-   حجت نجف زاده   فرزند اله 
ویردی  ش ش ۱۱خوی - پسر متوفی/۸-  پری  نجف زاده فرزند  اله ویردی  ش 
ش ۲۸۵ خوی- دختر متوفی/۹-    زرافشان زینالی فرزند  جمشید  ش ش  ۱۱۸   
خوی –زوجه 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

آگهیحصروراثت
پدرحیدربشناسنامه۱۵۵صادره  نام  دستجردی  پوردایی  غالمرضا  آقای 
داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  ازماهشهردرخواستی 
ازخمینی  ۷۵صادره  بشناسنامه  ورنوسفادرانی  خاورملکوتی  که۳۷/۳/۹۸مرحوم 
متقاضی   -۱ عبارتنداز  اش  ورثه  برخوارفوت  ۹۷/4/۱۲دراقامتگاه  تاریخ  شهردر 
غالمرضا پوردایی دستجردی بشناسنامه۱۵۵صادره از ماهشهر۲- حمید رضا پوردایی 
دستجردی بشناسنامه ۱۲۸صادره ازماهشهر)پسران متوفیه(۳-زهرا پوروالی دستجردی 
بشناسنامه۱۰۹۵صادره از اهواز4-فاطمه پوروالی دستجردی بشناسنامه ۱۶۶۶صادره 
ازماهشهر۶-راضیه  بشناسنامه۳۳۷صادره  دستجردی  پوردایی  ماهشهر۵-خدیجه  از 
متوفی( ازماهشهر)دختران  بشناسنامه۱۹4۰۰۳۶۵4۲صادره  دستجردی  پوردایی 
می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفاتی  انجام  با  اینک  والغیر. 
نمایدتاهرکس اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه به شورای حل اختالف حوزه مرکزی ماهشهرشعبه ۳تقدیم داردواال گواهی 
ابرازشودازدرجه  تاریخ  ازاین  بعد  که  ورسمی  جزسری  به  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است. شماره م الف:۲۷ /۱۶
شورای حل اختالف شهرستان ماهشهر حوزه مرکزی شعبه3مرکزی

آگهیفقدانسندمالکیت
ششدانگ پالک ثبتی بشماره ۳۲۲۷ و دوباب دکان به شماره های ۳۲۲۶ و 4۳۵۹ 
اصلی بخش یک خوی بنام خانم کبری محمد باقرزاده ربطی در جلد ۲۱ صفحه ۲۷۷  
ثبت و سند مالکیت آن صادر و تسلیم گردیده سپس نامبرده فوت  واحدی از وراث 
بنام رعنا عظیم آبادی  بر گواهی حصر وراثت  باتسلیم  برگ استشهادیه مدعی است  
سند مالکیت   بعلت اساب کشی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 
را نموده. لذا مراتب  به استناد ماده ۱۲۰- اصالحی قانون ثبت برای اطالع عموم آگهی 
میگردد : هرکس نسبت به ملک مورد آگهی هر گونه ادعایی دارد یا معامله ای انجام 
داده است که در قسمت فوق ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت در نزد خود 
میباشد باید ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض 
خودراضمن  ارائه  اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراض نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقرارت صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 
کرد ، مورد ثبت برابر سند ۵4۳۰۵ مورخه ۸۹/۱۲/۱۲  دفتر یک خوی نزد بانک ملی 
در قید رهن می باشد در ضمن این آگهی فقط در یک نوبت انتشار میگردد و تجدید 

نخواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و امالک  خوی-سلیمانپور 

ایسنا؛ استاندار گیالن گفت: باید بیش از گذشته 
از ظرفیت سواحل گیالن برای رونق بخش 

اقتصادی استان بهره مند شویم.
مصطفی ساالری در جلسه ساماندهی سواحل 
انصاری  شهید  جلسات  سالن  در  که  استان 
گیالن برگزار شد، گفت: سخنرانان در جلسات 
انشا نخوانند و در همه جلسات به کارهای 

اصلی بپردازند.
وی با اشاره به اینکه به فصلی نزدیک می شویم 

که دریا و سواحل بیشتر مورد استفاده مردم 
و مسافرین قرار می گیرند، اضافه کرد: سال 
گذشته شاهد کاهش غرق شدن افراد در دریا 
بودیم که بخشی از این کاهش مربوط به ارتقای 
آگاهی مردم و بخش دیگر مربوط به عملکرد 

دستگاههای مربوطه بوده است.
ساالری ادامه داد: باید از سواحل برای استان 
درآمد زایی کنیم این درحالیست که هنوز بیشتر 

هزینه می کنیم.

استاندار در خصوص شناگاه ها تصریح کرد: 
مشاورین باید مطالعات را به روز کنند و میزان 

واگذاری شناگاه ها نیز باید مشخص شود.
ساالری ادامه داد: سازه های کنار سواحل نظیر 
آالچیق ها باید بر مبنای سازگاری با طبیعت 
تهیه شوند و از بردن سنگ و سیمان به سواحل 

برای احداث سازه ها جلوگیری شود.
وی افزود: تعرفه ورودی ها رقابتی خواهد بود 

و خدمات الزم به مردم و مسافرین داده شود.

ساالری با بیان اینکه دستگاه ها نظارت کنند، 
نهایی  شناسایی  گفت:  شود،  رعایت  قوانین 
سرمایه گذار باید متولی مشخص داشته باشد 

تا در کارها تسهیل مشاهده شود.
وی تاکید کرد: از این پس اگر مدیرکلی نمی 
بدون  کند  پیدا  حضور  جلسات  در  تواند 
هماهنگی معاون نفرستد و حتما اگر دیر به 
جلسه می رسد از ورود به جلسات خودداری 

کند.

بهره مندی از سواحل گیالن درجهت رونق اقتصاد استان
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 ارایه خدمات درمانی رایگان به سیل زدگان
 تا پایان بحران

مشاور معاون بهداشت گفت: روند ارائه خدمت به خانواده های سیل زده 
تا پایان بحران به صورت رایگان صورت می گیرد و این افراد می توانند 
داروها و مکمل های مورد نیازشان را بدون پرداخت هیچ هزینه ای دریافت 
کنند.اسماعیل مطلق مشاور معاون بهداشت وزارت بهداشت در گفت وگو 
با فارس، درباره آخرین وضعیت بهداشتی مناطق سیل زده، گفت: در 
استان خوزستان حدود ۵۰۰ هزار نفر در مخاطره سیالب قرار داشتند که 
تحت پوشش های درمانی و بهداشتی قرار گرفته و بسیاری از این افراد 
در کمپ ها اسکان یافتند. وی افزود: تعداد افراد اسکان یافته در کمپ ها 
کامال مشخص است و به کودکان زیر ۱۰ سال، مادران باردار و سالمندان 

خدمات مراقبتی ویژه ارائه می شود. 
مطلق تأکید کرد: روند ارائه خدمت به خانواده های سیل زده تا پایان بحران 
به صورت رایگان صورت می گیرد و تمام خدمات بیمارستانی در سطح 
یک رایگان بوده، همچنین این افراد می توانند داروها و مکمل های مورد 

نیازشان را بدون پرداخت هیچ هزینه ای دریافت کنند. 
مشاور معاون بهداشت تصریح کرد: در هریک از کمپ های مورد نظر، 
تیمی از پزشکان و پزشک خانواده مستقر بوده و خدمات مراقبتی را به 
خانواده ها ارائه می دهند، همچنین نیروهای بهداشت محیط به طور مستمر 
وضعیت آب آشامیدنی، دفع فاضالب منطقه و موارد بهداشتی مانند نحوه 

پخت و پز غذا را مورد بررسی قرار می دهند. 
وی خاطرنشان کرد: همچنین تیمی از کارشناسان بیماری ها به بررسی 
بیماری های واگیر مانند اسهال خونی، پنومونی و... می پردازند و همچنین 
پوشش کامل واکسیناسیون برای کودکان ساکن در این مناطق انجام شده 
است.  مطلق با اشاره به فعالیت کارشناسان روان در این مناطق توضیح داد: 
این کارشناسان وضعیت روانی، استرس و اضطراب سیل زدگان را بررسی 

کرده و به آنها خدمات ارائه می دهند. 
مشاور معاون درمان در پایان گفت: در استان خوزستان سه بیمارستان 
صحرایی ایجاد شده که به بیماران خدمت ارائه می کنند و در صورت 
نیازمند بودن بیمار به بستری، توسط آمبوالنس ها به بیمارستان ها ارجاع 

داده می شوند. 

 درآمد ارزی ۳۰ میلیون دالری صادرات تجهیزات 
و ملزومات پزشکی

مدیر کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی وزارت بهداشت با اشاره به 
اینکه برگزاری نمایشگاه ایران هلث در جهت تحقق موضوع »رونق تولید« 
است، گفت: درآمد ارزی صادرات تجهیزات و ملزومات پزشکی ساالنه 

حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون دالر بوده است.
به گزارش پیام زمان از  ستاد خبری نمایشگاه ایران هلث، مهندس سید 
حسین صفوی، مدیر کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی وزارت 
المللی  بین  نمایشگاه  دومین  و  بیست  برگزاری  آستانه  در  بهداشت 
تجهیزات پزشکی ، دارو و آزمایشگاهی  » ایران هلث » که قرار است از۱۹ 
تا ۲۲  خردادماه با هدف حمایت از شرکت های تولید کننده و صادرکننده 
در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شود اظهار داشت: این نمایشگاه 
یکی از بزرگ ترین رویدادها در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی 
محسوب می شود که آخرین دستاوردهای تولید کنندگان و شرکت های 
دانش بنیان را در معرض نمایش مصرف کننده ها، شرکت ها، دانشگاه های 

علوم پزشکی و مراکز درمانی قرار می دهد.
وی افزود: امسال با توجه به نامگذاری سال توسط مقام معظم رهبری به 
سال رونق تولید اهمیت برگزاری نمایشگاه ایران هلث دو چندان شده 
است. مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی وزارت بهداشت ادامه 
داد: متاسفانه تحریم ظالمانه دشمنان تامین تجهیزات پزشکی و ملزومات 
را سخت تر کرده که تکیه بر تولید داخل امسال مضاعف خواهد شد و 

برگزاری این نمایشگاه برای رونق تولید بسیار موثر خواهد بود.
صفوی گفت: در حال حاضر کیفی سازی تولید تجهیزات و ملزومات 
پزشکی را در وزارت بهداشت در دستور کار قرار داده ایم و برگزاری 
نمایشگاه  ایران هلث عالوه بر اینکه تجهیزات مختلف پزشکی و ملزومات 
آن را در معرض نمایش مصرف کننده ها قرار می دهد فضای رقابتی نیز 
ایجاد خواهد کرد و این مسئله در جهت افزایش ارتقای کیفیت موثر است.
وی بیان داشت: ارتقاء کیفیت تجهیزات و ملزومات پزشکی در وزارت 
بهداشت مدنظر قرار دارد و این مسئله در توسعه صادرات نیز بسیار حائز 

اهمیت است.
مدیر کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی وزارت بهداشت با اشاره به 
اینکه کاالهای صادراتی برای اینکه در کشورهای دیگر بتواند رقابت کنند 
باید از لحاظ کیفی در شرایط باالیی باشند، گفت: برگزاری نمایشگاه ایران 
هلث در جهت ارتقای کیفیت این تولیدات می تواند بسیار موثر واقع شود.
صفوی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که می تواند در این راستا 
حائز اهمیت واقع شود مسئله درآمد ارزی است چرا که درآمد ارزی 
در حوزه سالمت با صادرات امکان پذیر بوده و برگزاری این نمایشگاه 
می تواند در این جهت مورد توجه قرار گیرد. عالقه مندان برای شرکت 
در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ، دارو و 
آزمایشگاهی«ایران هلث »می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانی 
اینترنتیwww.iranhealthexhibition.com مراجعه کنند.                 

فرمانده ناجا:

 با تمام توان برای امنیت مردم 
پای کار هستیم

 فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه سبزپوشان ناجا 
با تمام توان برای امنیت و آرامش مردم پای کار 
هستند، گفت: باید قدردان شهدا و خانواده هایشان 
باشیم. سردار حسین اشتری در حاشیه مراسم تشییع 
پیکر شهید امیر سرتیپ دوم استاد خلبان »محمد 
حسن شهسواری«  ضمن عرض تسلیت به خانواده 
وی و کارکنان نیروی انتظامی، اظهار داشت: شهید 
امیرسرتیپ »شهسواری«، استاد خلبانی بود و تجربه 
خوبی هم در این حوزه داشت که بر اثر سانحه به 

فیض شهادت نائل آمد.
وی افزود: خداوند را به پاس حضور و فعالیت 
نیروهای  در  جهادی  و  انقالبی  والیی،  نیروهای 
مسلح شاکریم که برای امنیت مردم و کشور تا پای 

جان پیش می روند.
فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد: امروز امنیت ما 
مرهون ایثارگری و خون شهدایی است که تا پای 
جان برای امنیت کشور جانفشانی می کنند و همه 

ما باید قدردان شهیدان و خانواده هایشان باشیم.
که  بدانند  مردم  کرد:  نشان  خاطر  اشتری  سردار 
نیروهای مسلح به ویژه سبزپوشان ناجا با تمام توان 

برای امنیت و آرامش آنها پای کار هستند.
همچنین حجت االسالم و المسلمین »سید علیرضا 
ادیانی«  رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا نیز 
در این مراسم در سخنانی با طرح این سوال که 
جهاد باید برای چه باشد و در چه راهی صورت 
بگیرد، گفت: همه انسان ها در تالش اند که سرمایه 
عمر خود را در راه رسیدن به هدف معطوف کنند، 
شهیدان واالمقام نیز با اهداء جان خود، با خداوند 
معامله ای پرسود دارند و جایگاه شان بهشت است.
وی ادامه داد: تالش مضاعف در مقابل دشمن و 
اساسی جهاد  مولفه  و  برای خداوند؛ سه عنصر 
است، در واقع یکی از عناصر اساسی جهاد »تالش 
مضاعف » می باشد و این تالش باید در راه خدا، 

برای خدا و به نام خدا باشد.
ادیانی با تأکید بر اینکه جهاد در راه خدا و خدمت 
نیروی  بردار نیست، عنوان کرد:  به مردم تعطیل 
انتظامی و سایر قوای مسلح کشور در همه شرایط 
نشان دادند و ثابت کردند برای خدمت به مردم 
آماده هستند و این آمادگی را در جهاد نظامی، جهاد 
سازندگی و جهاد برای برقراری نظم و امنیت به 

منصه ظهور می گذارند.
وی با اشاره به وقوع سیل در برخی استان های 
کشور، یادآور شد: نیروهای مسلح برای کمک و 
امدادرسانی به مردم در مناطق آسیب دیده از سیل 
خوش درخشیدند و این مصداق جهاد برای خدا و 

خدمت به مردم است.
وی تأکید کرد: نیروهای مسلح اعم از سپاه، ارتش 
و نیروی انتظامی برای امنیت و آرامش مردم جان 
عزیز خود را تقدیم می کنند و این مهم ستودنی 
است.رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا با بیان 
اینکه شهدا امامزادگان عشق اند، خاطر نشان کرد: 
شهیدان برای تحقق و احیای ارزش های اسالمی 
باید  و  کردند  ایثارگری  و  جانفشانی  انسانی  و 

قدرشناس باشیم.
را  طلبی  شهادت  ایران  ملت  کرد:  تأکید  ادیانی 
سعادت می داند و ان شاء اهلل به برکت این باور 
و روحیه جهادی، این نظام و انقالب می تواند به 
مقصد اعال و آرمانی خود که تشکیل تمدن نوین 

اسالمی است، برسد.
با  دیروز  صبح  پلیس،  سایت  گزارش  براساس 
نیروی  فرمانده  اشتری«؛  »حسین  سردار  حضور 
انتظامی جمهوری اسالمی ایران، حجت االسالم 
والمسلمین »سید علیرضا ادیانی«؛ رئیس سازمان 
عقیدتی سیاسی ناجا، سردار » محسن فتحی زاده«؛ 
جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا، سردار »قاسم 
رضایی«؛ فرمانده مرزبانی کشور ، سردار »زارعی«؛ 
معاون نیروی انسانی ناجا، سردار »علی مستاجران«؛ 
و  ارتش  سپاه،  از  مسئوالنی  ناجا،  هوا  فرمانده 
جمعی از فرماندهان، افسران و درجه داران پیکر 
شهید امیرسرتیپ دوم استاد خلبان »محمدحسین 

شهسواری« تشییع شد.

خبر

اعتیاد  و  اجتماعی  روان،  سالمت  دفتر  معاون 
وزارت بهداشت گفت: سن شروع مصرف مواد 
مخدر در کشور نسبت به گذشته کاهش یافته 
است و شاید موضوع کنجکاوی در سن نوجوانی 
یا باورهای غلط درباره مصرف برخی مواد مخدر 

باعث این موضوع شده باشد.
علی اسدی درباره سن مصرف مواد مخدر در 
کشور افزود: شایع ترین سن مصرف مواد مخدر 
در کشور بین ۲۵ تا 4۵ سال است. کاهش سن 
شروع مصرف مواد مخدر به این دلیل است که 
به طور مثال برخی از نوجوانان فکر می کنند ماده 
مخدری مانند گل یا حشیش، اعتیادآور نیست و 
این یک باور غلط است. زیرا افراد بر همین اساس 
از این مواد محرک استفاده می کنند و بعد از مدتی 

مصرف، به آن معتاد می شوند.
وی بیان کرد: در حال حاضر بیشترین مصرف 
کنندگان مواد مخدر در کشور آقایان هستند که در 

سایر کشورهای جهان نیز به همین شکل است.
اسکندر مومنی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر 
نیز در همین رابطه گفته بود: آمارها، آزمون ها و 
پژوهش ها نشان داده که تمایل افراد به مصرف 
مواد مخدر جدید مانند گل دو علت دارد؛ یکی 

اینکه تصور می کنند این مواد بی ضرر است و 
علت دوم کنجکاوی و اصرار همساالن و دوستان 

است.
حمید صرامی سرپرست معاونت کاهش تقاضا و 
توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد 
مخدر نیز شیوع مصرف مواد در نوجوانان را آژیر 
خطر اجتماعی عنوان کرد و اوایل اسفند ۹۷ به 
ایرنا گفت: میانگین سن شروع به مصرف مواد 

میانگین  نوجوانان ۱۵ سال است. همچنین  در 
سن شروع مصرف سیگار و قلیان به عنوان مواد 
دروازه ای اعتیاد در نوجوانان، ۱4 سال است. البته 
در میان دختران میانگین سن شروع به مصرف 
بنابراین  رسد؛  می  سال  به ۱۶  قلیان  و  سیگار 
مداخالت پیشگیرانه باید نسبت به پسران جدی 

تر پیگیری شود.
اسدی درباره تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر 

در کشور اظهار داشت: چند منبع در زمینه آمار 
کشور  در  مخدر  مواد  کنندگان  مصرف  تعداد 
وجود دارد. ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان 
سازمان اصلی و متولی مبارزه با مواد مخدر اعالم 
کرده است که حدود ۲ میلیون و 4۰۰ هزار نفر 
وابسته به مواد مخدر یا مصرف کننده مداوم داریم.
وی ادامه داد: از طرفی حدود هفت هزار مرکز 
درمانی اعتیاد نیز زیر نظر وزارت بهداشت کار می 
کنند و به طور میانگین، هر مرکز مجوز پوشش 
۱۰۰ تا ۱۲۰ نفر را دارد یعنی حدود ۸۰۰ هزار نفر 

تحت پوشش این مراکز هستند.
اعتیاد  و  اجتماعی  روان،  سالمت  دفتر  معاون 
مرکز   ۱۱۰ همچنین  افزود:  بهداشت  وزارت 
کاهش آسیب های اعتیاد نیز وجود دارد که این 
مراکز به بخشی از بیمارانی که هنوز مصرف کننده 
هستند و مصرف مواد مخدر را کنار نگذاشتند، 
کم  مصرف  تا  دهند  می  ارائه  هایی  آموزش 

خطرتری داشته باشند.
با این حال، آمار رسمی تعداد مصرف کنندگان 
مواد مخدر در کشور، آمار ستاد مبارزه با مواد 
نیز بر  مخدر کشور است که وزارت بهداشت 

اساس همین آمار برنامه ریزی می کند.

کاهشسناعتیادبامصرف»گل«و»حشیش«درکشور

به منظور حمایت و همراهی با هموطنان استان های سیل زده 
گلستان، لرستان، ایالم و خوزستان، سازمان تأمین اجتماعی تمامی 
مساعی خود را بکار برده است تا ارائه خدمات به مردم این مناطق 

بدون وقفه و در اسرع وقت انجام شود.
به گزارش پیام زمان، بهروز کریمی مدیرکل نامنویسی و حسابهای 
این  این خصوص گفت:  اجتماعی در  تامین  انفرادی سازمان 
سازمان با کارفرمایان شرکتها، کارگاه ها و واحدهای صنفی 4 
استان آسیب دیده از سیل که در فروردین ماه قادر به ارائه لیست 
و پرداخت حق بیمه پرسنل و کارگران خود نباشند، همراهی می 
کند و تا پایان خردادماه همچنان به ارائه خدمات درمانی بیمه 

شدگان و افراد خانوادۀ آنان ادامه خواهد داد.
وی افزود: همچنین تمامی بیمه شدگان توافقی در مناطق سیل زده 
که خود رأساً حق بیمه پرداخت می کنند چنانچه امکان مراجعه به 
شعب سازمان تامین اجتماعی و یا پرداخت حق بیمه ماه های آتی 
را نداشته باشند، بدون توجه به مهلت مقرر پرداخت همچنان تا 
پایان خردادماه از استحقاق درمان برخوردار بوده و نگرانی دراین 

خصوص نداشته باشند.
اجتماعی،  تامین  سازمان  عمومی  روابط  کل  اداره  گزارش  به 
کریمی تصریح کرد: تمامی مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی 
بدون نیاز به دفترچه بیمه و منحصراً با ارائه کد ملی خدمات 

درمانی را ارائه می کنند.

بیمه شدگان مناطق سیل زده 
نگران دفرتچه های بیمه خود نباشند

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران با اشاره 
ویژه  به  پایتخت  مختلف  نقاط  در  نوروز  مراسم  برگزاری  به 
نوروزگاه ها گفت: خوشبختانه ظرف یک سال و نیم گذشته شاهد 

افزایش نشاط جمعی در شهر تهران بوده ایم.
محمدجواد حق شناس در یکصد و سی وپنجمین جلسه علنی 
شورای اسالمی شهر تهران در تذکری در خصوص برگزاری 
جشن های نوروزی در پایتخت گفت: خوشبختانه طی یک سال و 
نیم گذشته توجه به شادی های جمعی در شهر تهران افزایش پیدا 
کرده است. امیدواریم با افزایش این نشاط جمعی زمینه رضایت 

شهروندان نیز فراهم شود.
وی افزود: با وجود آنکه کام مردم پایتخت از حادثه سیل تلخ شده 
بود، تالش شد با تمامی سختی ها فضای مناسب نوروزی برای 
شهروندان و میهمانان شهر تهران فراهم شود که در این حوزه باید 

برگزاری نوروزگاه ها تشکر خود را اعالم کنم.
وی ادامه داد: سیل های اخیر نشان داد طی سالیان اخیر در حوزه 
شهرسازی عملکرد خوبی نداشتیم و مشاهده کردیم در بنای 
تخت جمشید که چندین هزار سال قدمت دارد در زمان سیالب 
مشکلی رخ نداد اما بناهایی که طی 4۰ سال اخیر ساخته شده 
با یک سیل دچار خسارات بسیاری می شوند لذا باید در حوزه 
شهرسازی توجه بیشتری داشته باشیم تا بافت هایی که در نقاط 

مختلف شکل می گیرند استحکام الزم را داشته باشند.

 افزایش نشاط جمعی 
در هشر هتران

مدیرکل آموزش وپرورش شهر تهران از اعزام ۳۰۰ مشاور آموزشی 
به لرستان خبر داد و گفت: ۱۰۰ دانش آموز استثنایی لرستانی توسط 

آموزش وپرورش تهران تحت پوشش قرار خواهند گرفت.
عبدالرضا فوالدوند سرپرست هیئت اعزامی آموزش وپرورش شهر 
تهران به استان لرستان بااشاره به مدارس تخریبی مناطق سیل زده 
لرستان اظهار کرد: چهار کارگروه جذب کمک های نقدی و غیر نقدی، 
خدمات بهداشتی، مشاوره ای و شاداب سازی و کارگروه آموزشی 
و پرورشی در آموزش وپرورش شهر تهران برای کمک رسانی به 
ادامه داد: مأموریت  مناطق سیل زده لرستان فعال شده است. وی 
به  برای  به عنوان معین استان لرستان، تالش  اداره کل  این  اصلی 
جریان انداختن روند آموزش و تحصیل دانش آموزان است. مدیرکل 
آموزش وپرورش  کمک های  افزود:  تهران  شهر  آموزش وپرورش 
تهران به لرستان با اولویت همکاران فرهنگی به استان ارسال می شود؛ 
در مقطع ابتدایی و متوسطه کمک های الزم ارائه می شود اما در پایه 
۱۲ به صورت ویژه حمایت خواهد شد و در این راستا کارگروهی 
برای آماده سازی کنکور دانش آموزان تشکیل شده است. وی با بیان 
اینکه این جلسه در جهت هدفمند کردن کمک ها تشکیل شده است، 
گفت: همچنین ۳۰۰ مشاور آموزشی از آموزش وپرورش شهر تهران 
و شهرستان های تهران و آموزش وپرورش استان البرز برای حضور 
در مناطق سیل زده لرستان اعالم آمادگی کرده اند که در گروه های ۵۰ 

نفره به لرستان اعزام خواهند شد.

تشکیل کارگروه آماده سازی 
دانش آموزان سیل زده برای کنکور

ادامه از صفحه ۱
این  شناسنامه  برای صدور  زمانی  هیچ  بنابراین  افزود:  ابوترابی 
سیل زدگان پولی از آنها گرفته نمی شود بلکه به صورت رایگان و 

بدون نوبت برایشان صادر خواهد شد.
رئیس سازمان ثبت احوال با اشاره به ابالغ دستورالعمل کتبی به 
تمام ادارات ثبت احوال کل کشور، گفت: در استان فارس بسیاری 
از مسافران و گردشگرانی که ساکن آن شهر نبوده آسیب دیده و 
اوراق هویتی خود را از دست داده اند به همین دلیل ابالغ ثبت 
این سیل زدگان در  از  تا هر کدام  به صورت ملی است  احوال 
هر نقطه ای از کشور بتوانند برای دریافت مدارک خود به راحتی 

اقدام کنند.
احوال  ثبت  اطالعات  بانک  در  مشخصات  تمامی  افزود:  وی 
موجود است و به صورت رایگان و بدون صدورالمثنی برایشان 
صادر خواهد شد. در استان گلستان و شهرستان آق قال به دلیل 
عدم دسترسی به ثبت احوال این شهرستان، گرگان و بندر ترکمن 
استان های معین شده اند و شهرستان های پلدختر و معموالن نیز به 
دلیل اینکه هنوز به شرایط اولیه بازنگشته اند، استان لرستان معین 
شده است اما در خوزستان فعاًل شرایط عادی است، مگر اداره ای 

تعطیل شده باشد.
ابوترابی با تأکید بر اینکه صدور تمام مدارک خارج از زمانبندی 
صادر می شود، گفت: برای جلوگیری از سوءاستفاده افراد سودجو 

و برای صحت و سقم اطالعات با فرمانداری ها هماهنگ شده ایم 
تا اطالعات را رصد کنند.

رئیس سازمان ثبت احوال گفت: این شناسنامه ها المثنی نخواهند 
بود البته ُمهر المثنی دیگر در شناسنامه ها صادر نمی شود و این امر 

برای حادثه دیدگان سیل نیز صدق می کند.
کارت  افزود:  نیز  افراد  این  ملی  هوشمند  کارت  مورد  در  وی 
هوشمند ضریب ایمنی باالیی دارد و با آب گرفتگی آسیب نمی بیند 

اما چنانچه مفقود شده باشد شرایط صدور آن نیز فراهم است.

پایاناعتبارکارتهایملیقدیمی

مفقودی
 برگ سبز سواری پژو ۲۰۶ مدل ۸۲ با شماره پالک ۶۷۸ل۱۸ایران ۷۲ با شماره 
موتور ۱۰FSF۹4۳۸۵۱۲۷و شماره شاسی ۸۲۶۱۸۵۹۳مفقود گردیده و از درجه 

 بابل اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
 المثنی سند کمپانی سواری سمند ال ایکس ۱۳۹۰ با شماره پالک ۵44س ۳۱ ایران 
۸۲با شماره موتور ۱۲4۹۰۱۶۱۶۲۹و شماره شاسی naac۹۱cc۳bf۸۷۹۶4۶مفقود 

 بابل گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
سبز(خودروسواری  مالکیت)برگ  شناسنامه  می رساندکه  اطالع  به  وسیله  بدین 
شماره   ۱۵۰۹۰۰۰۶۷۵۳ تیپ:۲۰۶مدل:۱۳۹۰بهشمارهموتور:  سیستم:پژو 
شاسی:NAAP۱۳FE۱BJ4۵۷۸۶۰ به نام مختارعزیزپورمفقودگردیده و از درجه 

اعتبار ساقط  می باشد.
کرمانشاه

آگهیوقت
 اجرای قرارتحریر ترکه

بدینوسیله اعالم می نماید به موجب درخواست همگی سید۱-ابراهیم موسوی۲- 
موسوی۶-آمنه۷-حکیمه۸-سکینه۹- فاطمه  4-حسن۵-سیده  ۳-حسین  اسماعیل 
موسوی  علی  سید  طرفیت  به  موسوی  مهری  شکررویدل۱۰-مرحوم  گل  مرحوم 
علی  سید  فرزند  موسوی  یوسف  سید  مرحوم  قرارتحریرترکه  موسوی  ولی  وسید 
محمددرشورای حل اختالف یک۱صادرووقت اجرای قرار مورخه ۱۳۹۸/۲/۲۸ساعت 
۹:۳۰صبح تعیین گردیده است لذا از ورثه یا نماینده قانونی آنها،بستانکاران و مدیونین 
به متوفی و کسانی دیگری که حقی برترکه متوفی دارند دعوت می شود درموعد 
مذکور درمحل این شورا واقع درشهرستان رامهرمزحاضرشوندعدم حضورمدعوین 

مانع اجرای قرار نخواهد بود.شماره م الف:۱۲/۳۸
حسن رئیسی زاده-قاضی شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز

آگهیابالغوقترسیدگی
 در کالسه پرونده۹۸-۶۳-۶ش / وقت رسیدگی :  روز یکشنبه۹۸/۲/۲۹  ساعت ۹ 
صبح مرجع رسید گی :  شعبه  ایثارگران  شورای حل اختالف شهرستان خوی جنب 
پادگان شرفخانلو   / خواهان: ناصردادگر   با وکالت جعفرصادق دادگر/خوانده :نعمت 

طالبی )مجهول المکان(  خواسته : مطالبه ازبابت یک فقره چک
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله نعمت طالبی 
وفق   ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه های  کثیراالنتشار  
چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در دفتر دادگاه حاضر و 
رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی شرکت نمایند. 

عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
 محمد علی داور-شعبه  شش ایثارگران شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهیابالغوقترسیدگی
 در کالسه پرونده۵/۹۸۰۰۱۲ح/ وقت رسیدگی : تاریخ ۹۸/۳/۲۷ ساعت۱۳ 

مرجع رسید گی :  شعبه پنج حقوقی خوی / خواهان: حسن کاظم زاده شهانقی فرزند 
علی /خوانده :باقر ماکوئیها )مجهول المکان(  خواسته : الزام به تنظیم سند رسمی ملک 
برابر اعالم خواهان حسن کاظم زاده شهانقی فرزند علی  در پرونده کالسه فوق  بطرفیت 
خوانده باقر ماکوئیها فعال مجهول المکان میباشد  دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی 
ملک  را نموده  است  که دادخواست نامبرده به کالسه فوق ثبت و طبق دستور دادگاه 
و برابر ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی  بتاریخ فوق تعیین وقت گردیده است  اینک 
مراتب در روزنامه  رسمی   چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه 
در دفتر دادگاه حاضر و نسخه ثانی  دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه 

دادگاه  شرکت نمایند. در غیر اینصورت دادگاه طبق مقررات تصمیم خواهد گرفت
 مدیر دفتر  شعبه پنجم حقوقی خوی 

قوه قضاییه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرزاداره ثبت اسناد و امالک ساوجبالغ
اگهیفقدانسندمالکیت

 /۱۰/۲۵ مورخ   ۲۵۷۱۳ شماره  وکالتنامه  بموجب  دوستان  ضیایی  منصور  آقای 
۱۳۹۲ دفترخانه 4۹۳ تهران به وکالت آقای ناصر ضیایی دوستان ضمن تسلیم دو 
مالکیت یک سهم مشاع  برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند 
از4۵۳۱سهم مشاع از ۱۰۰۷۰سهم مشاع ازششدانگ  یک قطعه زمین غیر موات به 
مساحت  دومیلیون دویست وشصت و پنج هزار و هفتصدو هفتاد و هفت متربیست 
دسی متر مربع به شماره پالک۱44۷ فرعی از ۳۱۶ اصلی جزئ حوزه ثبتی شهرستان 
ساوجبالغ که به نام آقای ناصر ضیایی دوستان ذیل صفحه ۳۵۵ دفتر ۲4۸صادروتسلیم 
شده است که به علت سهل انگاری مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت 

المثنی نموده است.
لذا مراتب به استناد به ماده ۱۲۰ ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی میشود تا 
چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک 
مذکور باشد از تاریخ انتشاراین  اگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه ی 

سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد.  م/الف ۱۱
مهران رشیدی   کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

گواهیحصروراثت
خانم لیال قلعه دامن جانی به شماره شناسنامه ۱۹۷۰۳ به استناد شهادتنامه و گواهی 
فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه در خواستی به پرونده شماره۹۸۰۰۰۶ تقدیم این شورا 
نموده چنین اشعار داشته است که شادروان غفورمرادی اصل به شماره شناسنامه ۳۱در 
تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱۵ دراقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی /عبارتست 
از: ۱-فاطمه صغری قلعه دامنجانی متولد ۱۳۱۸/۱۰/۲۳ به شماره شناسنامه۳4 صادره 

ازسراب نسبت مادر متوفی 
صادره  شناسنامه۵۷۳  شماره  به   ۱۳۱۱/4/۳ متولد  دامنجانی  زاده   ابنعلی  قدیر   -۲

ازسراب نسبت پدرمتوفی
۳-لیال قلعه دامنجانی متولد ۱۳۵۵/۱/۵ به شماره شناسنامه۱۹۷۰۳ صادره ازسراب 

نسبت همسرمتوفی
صادره  شناسنامه۰۳۱۱۸4۰۵۰۷   شماره  به   ۱۳۷۲/۱۰/۶ متولد  اصل  مرادی  4-امیر 

ازتهران نسبت پسرمتوفی
۵- زیبا مرادی اصل متولد ۱۳۷4/۱۰/۱4 به شماره شناسنامه۰۳۱۱4۲۸4۵۲ صادره 

ازکرج نسبت دختر متوفی
۶- فاطمه مرادی اصل متولد ۱۳۸۲/۶/۳۱ به شماره شناسنامه۰۳۱۲۸۱۹۳۵۸ صادره 

ازکرج نسبت دختر متوفی
پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت اگهی در روزنامه و عدم وصول هر 
گونه الیحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا رسمی حسب گواهی متصدی 
مربوط و مالحظه گواهی نامه ی مالیات بر ارث به شماره ی – مورخ – سر انجام 
در تاریخ  دروقت فوق العاده شعبه یک شورای حل اختالف چهارباغ به تصدی امضا 
کننده زیر تشکیل و پس از مالحضه ی پرونده کار گواهی مینماید که ورثه در گذشته 
منحصر به اشخاص/شخص  یاد شده در باال بوده و وارث دیگری ندارد و دارائی آن 

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

شورای حل اختالف بخش چهارباغ شعبه 2 ملک آباد

ابالغمعرفیداور
به آقای علی ناصر پور فرزند عصمت اله

پور  ناصر  علی  آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  نیا  سجاد  آمنه  خانم  خواهان 
فرزند عصمت اله به خواسته طالق مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه ۹۷۰۹۹۸۶۶۱۰۲۰۱۵۵۱ شعبه ۳ دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد 
)دوم حقوقی سابق ( ثبت که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آیین 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک 
نوبت دریکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک هفته پس از 
تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود داور واجد 

الشرایط خود را به دادگاه معرفی نماید . 
شعبه 3 دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد )دوم حقوقی سابق (-صغری امیری . 

آگهیفقدانسندمالکیت
ششدانگ یک باب خانه بشماره پالک ثبتی ۱۲۲۶/۶۲ –اصلی بخش ۲ که در دفتر امالک 
برابر دفتر الکترونیکی بنام محرم حسین زاده ثبت و سند مالکیت آن صادر و تسلیم گردیده 
سپس نامبرده با ارائه برگ استشهادیه مدعی است  سند مالکیت  مفقود گردیده و تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی را نموده. لذا مراتب  به استناد ماده ۱۲۰- اصالحی قانون ثبت 
برای اطالع عموم آگهی میگردد : هرکس نسبت به ملک مورد آگهی هر گونه ادعایی دارد یا 
معامله ای انجام داده است که در قسمت فوق ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت در نزد 
خود میباشد باید ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض 
خودراضمن  ارائه  اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراض نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره 
ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقرارت صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد ،در ضمن 

این آگهی فقط در یک نوبت انتشار میگردد و تجدید نخواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و امالک  خوی-سلیمانپور
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مصرف بنزین خودروهای داخلی 
باالست 

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت 
خودروسازی  صنعت  دارد  گفت:ضرورت 
نسبت به تغییر در کیفیت خودروها و مصرف 
خارج از استاندارد جهانی اقدام الزم را انجام 

دهد.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، محسن 
دالویز در نخستین نشست شورای مدیران این 
بنزین  به مصرف حداکثری  اشاره  با  شرکت 
اقتصادی  شرایط  افزود:  نوروز  تعطیالت  در 
موضوع  به  امسال  که  می کند  اقتضا  جامعه 
بهینه سازی مصرف انرژی توجه ویژه ای داشته 

باشیم.
قیمت  اصالح  زمانی که  تا  کرد:  اظهار  وی 
نپذیرفته  قانونی صورت  به صورت  سوخت 
ذیل  در  داریم  وظیفه  ایرانیان  ما  تک  تک 
مصرف  الگوی  اصالح  کلی  سیاست های 
اصالح  قانون  و  رهبری  معظم  مقام  ابالغی 
شورای  مجلس  مصوب  مصرف  الگوی 
در  بیشتری  مسئولیت  احساس  اسالمی، 
بخش های  در  انرژی  صحیح  مصرف 
خانگی، حمل ونقل، صنایع و به ویژه صنعت 

خودروسازی کنیم.
مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت 
درباره  خودروسازان  عملکرد  از  انتقاد  با 
مصرف باالی سوخت در خودروهای داخلی 
خودروسازی  صنعت  دارد  ضرورت  گفت: 
نسبت به تغییر در کیفیت خودروها و مصرف 
خارج از استاندارد جهانی اقدام الزم را انجام 
اتفاق های  به  اشاره  با  همچنین  دالویز  دهد. 
اخیر پیرامون سپاه پاسداران انقالب اسالمی و 
تحریم این نهاد انقالبی نظام مقدس جمهوری 
اسالمی از سوی آمریکا اظهار کرد: همه وجود 
انقالب  پاسداران  سپاه  به  وابسته  عزیز  ایران 
اسالمی است و ما در هر جایگاهی که هستیم 

وظیفه داریم از سپاه حمایت کنیم.

نخستین عرضه سال ۹۸ میعانات 
گازی در بورس انرژی

میعانات   ۹۸ سال  عرضه  نخستین  اطالعیه 
گازی پارس جنوبی در رینگ بین الملل بورس 

انرژی برای تاریخ ۲۷ فروردین، منتشر شد.
نفت،  وزارت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
میعانات  بشکه  میلیون  یک  عرضه  اطالعیه 
گازی پارس جنوبی در رینگ بین الملل بورس 
انرژی با قیمت پایه ۶۷ دالر و ۸۵ سنت برای 

هر بشکه منتشر شد.
شرایط عرضه در این دوره نیز مانند عرضه 
نفت خام است. امکان واریز پیش پرداخت 
۶ درصد به صورت ارزی فراهم شده است 
المعامله،  وجه  باقیمانده  تسویه  برای  و 
ارزی  سازوکارهای  از  می توانند  خریداران 
استفاده  ایران  نفت  ملی  شرکت  تأیید  مورد 
پس  ماه  چهار  تا  می توانند  خریداران  کنند. 
بگیرند  تحویل  را  محموله  معامله،  انجام  از 
منوط  مناطق  دیگر  در  محموله  تحویل  و 
امکان پذیر  ایران  نفت  ملی  شرکت  تأیید  به 
بشکه  میلیون  یک  مرحله  این  در  است. 
هزار   ۳۵ محموله های  در  گازی  میعانات 

بشکه ای عرضه خواهد شد.

کوتاه از انرژی

سیستم گرمایش با بخار در منطقه عملیاتی تنگ 
بیجار راه اندازی شد

در راستای بهینه سازی سیستم و به منظورگرمایش لوله های حامل گاز 
و میعانات گازی، سیستم گرمایش با بخار ، در منطقه عملیاتی تنگ 

بیجار راه اندازی شد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی 
ایران، میرحسین کاظمی مدیر عملیات شرکت بهره برداری نفت و گاز 
غرب درباره مزایای این پروژه اظهار داشت: در راستای بهینه سازی 
سیستم و به منظور افزایش بهره وری و استفاده حداکثری از سرمایه و 
تجهیزات موجود و در جهت کاهش هزینه های خرید متانول، طراحی 
و ساخت سیستم استفاده از بخار آب برای گرمایش لوله های حامل 
گاز و میعانات گازی توسط نیروهای عملیاتی ناحیه تنگ بیجار انجام 

گرفته است.
مهندس کاظمی در تشریح روند اجرای این پروژه اظهار داشت: این 
طرح با طراحی، ساخت و نصب دو عدد جکت به دور لوله، طراحی 
و ساخت دو منیفولد مسی و الین کشی و تهیه بسکت مسی به دور 

تجهیزات کنترلی صورت پذیرفته است.
مدیر عملیات شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب اظهار داشت: در 
فصول سرد سال با توجه به کاهش دمای هوا سیستم بهره برداری گاز 
در منطقه با احتمال یخ زدگی مواجه می شود و عملکرد تجهیزات از 
جمله ولوها مختل می شود که در صورت عدم رفع این مشکل منجر 

به توقف تولید و تحمیل هزینه های فراوانی خواهد شد.
وی افزود: یکی از راهکارهای جلوگیری از یخ زدن، تزریق متانول به 
خط گاز بوده که تامین آن عالوه بر افزایش هزینه تولید بعضاً زمان بر 
است و با راه اندازی سیستم جدید ضمن صرفه جویی در زمان، تزریق 
متانول بطور محسوس کاهش یافته و به تبع آن هزینه های تولید تا یک 

سوم کاهش می یابد.
کاظمی تصریح کرد: با مشارکت کارشناسان تعمیرات، تهویه و خط 
لوله منطقه تنگ بیجار و با هماهنگی و همکاری کارکنان پاالیشگاه 
گاز ایالم سیستم Steam Trace در ISF طی مدت ۷۲ روز و با 
صرف سه هزار و 4۵۶ نفر ساعت کار طراحی و اجرا شد. این گزارش 
می افزاید منطقه عملیاتی تنگ بیجار از مناطق تحت پوشش شرکت 
بهره برداری نفت و گاز غرب از شرکت های تابعه شرکت نفت مناطق 
مرکزی ایران است که گاز تولیدی آن پس از جمع آوری به پاالیشگاه 

گاز ایالم ارسال می شود.

افزایش ۷۵ درصدی سرمایه گذاری در طرح های 
انتقال برق

ابالغیه  به اخذ  با اشاره  توانیر  دفتر بودجه و توسعه سرمایه گذاری 
صنعت  به  منجیل  نیروگاه  واگذاری  از  حاصل  منابع  تخصیص 
برق،اعالم کرد برای اولین بار منابع حاصل از واگذاری  به این صنعت 

داده شده است.
توسعه  و  بودجه  دفتر  نیرو،  وزارت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
سرمایه گذاری معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیر طی گزارشی 
از اختصاص منابع حاصل از واگذاری ها به صنعت برق برای نخستین 
بار خبر داد. این دستاورد در پی دریافت ابالغیه تخصیص منابع حاصل 

از واگذاری نیروگاه منجیل در سال گذشته محقق شده است.
طبق این گزارش پیگیری و تعامل با سازمان برنامه و بودجه و تدوین 
بودجه صنعت برق به طوری که تقریباً هیچ فعالیت ضروری در صنعت 
برق با موانع بودجه ای برخورد نکرده است، همچنین پیگیری و راهبری 
۵۵ موافقت نامه سرمایه گذاری و کسب رتبه اول طرح های حوزه آب 
و برق وزارت نیرو در تکمیل و مبادله موافقتنامه های تملک دارایی های 
سرمایه ای که در نهایت مجموع سرمایه گذاری در طرح های توسعه 
و بهینه سازی انتقال در سال ۹۶ با بیش از ۷۵ درصد رشد به حدود 
۲4 هزار میلیارد ریال بالغ شد، از دیگر دستاوردهای شرکت توانیر به 
شمار می رود. گفتنی است دفتر بودجه و توسعه سرمایه گذاری توانیر 
با ارائه گزارش منابع و مصارف صنعت برق طی برنامه ششم توسعه 
به مراجع ذیربط و تالش برای کاهش شکاف میان قیمت تمام شده و 
قیمت تکلیفی فروش برق، ضمن فراهم آوردن زمینه اصالح جزئی در 
تعرفه های برق، همراهی مراجع تصمیم گیری در زمینه اصالح قیمت 

برق در مقاطع بعدی را نیز فراهم ساخته است.

خبر

اوپک،  ماهانه  گزارش  تازه ترین  براساس 
از  بیش  ایران  سنگین  نفت  قیمت  متوسط 

پنج دالر افزایش داشته است.
بر اساس این گزارش، در ماه فوریه ۲۰۱۹ 
بطور  ایران  سنگین  خام  نفت  بشکه  هر 
سنت   ۲۹ و  دالر   ۶۱ قیمت  به  میانگین 
فروش رفته است که نسبت به ماه ژانویه ۵ 

دالرو ۱۰ سنت افزایش داشته است.
بر اساس این گزارش، قیمت نفت سنگین 

ایران در ماه ژانویه ۵۶ دالر و ۲۹ سنت بوده 
است.

ایران  سنگین  نفت  قیمت  آمار  این  برپایه 
آن  از  قبل  ماه  با  درمقایسه   ۹ فوریه  درماه 

)ژانویه( ۹ صد رشد داشته است.
متوسط  اوپک،  ماهانه  گزارش  اساس  بر 
با  برابر   ۲۰۱۸ سال  طی  ایران  نفت  قیمت 
۶4 دالر و ۱4 سنت به ازای هر بشکه بوده 

است.

قیمتنفتایران5دالرافزایشیافت

مفقودی
 المثنی سند کمپانی و برگ سبز موتور سیکلت هیرمند CDI۱۲۵با شماره موتور 
مفقود   ۵۸۶ ۸4۷۹4ایران  پالک  شماره  ۸۹۷۹۶۳۵با  شاسی  شماره  ۳۲۳۵۰۵۱۳و 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
 برگ سبز خودرو نیسان کامیونت یخچالدار تیپ ۲4۰۰ مدل ۸۷به رنگ آبی روغنی و به 
شماره نیروی انتظامی ۸۱۱ص۳۲ ایران ۷۲ و به شماره موتور 4۳۵۷۶۹و به شماره شاسی 

K۱4۷۵۷۱به نام سید حمزه حسینی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نوشهر 

مفقودی
آگهی سند کمپانی و برگ سبز خودرو وانت مزدا تیپ ۲۰۰۰ مدل ۱۳۹۱به رنگ سفید 
با شماره موتور ۹۷۷۲۹۷با شماره شاسی  ایران ۷۲  با شماره پالک ۶4۷ه۶4  روغنی 
۲۱۸۲۶۲به مالکیت طیبه اسعدی زرندینی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

 نکا 

مفقودی
به  و  روغنی  شیری  سفید  رنگ  به  مدل۱۳۹۰  پیکان  وانت  کمپانی خودرو  سند   
و   ۱۱4۹۰۰۲۲۶۶۸ موتور  شماره  به  ۲۵و  ایران  ۶۶۹ط۳۳  انتظامی  نیروی  شماره 
نام حسنقلی قهرمانی آشتبین  به شماره شاسی NAAA4۶AABBG۲۰۲۰۲۹به 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نوشهر 

آگهیابالغنامه

شماره ابالغنامه: ۹۸۱۰۱۰۶۱۹۵۰۰۰۳۶۵-شماره پرونده:۹۷۰۹۹۸۶۱۹۵۰۰۰۶۵۰-
شونده  ابالغ  تنظیم:۹۸/۱/۲4-مشخصات  شعبه:۹۷۰۷۱۳-تاریخ  بایگانی  شماره 
پدر:محتوک4-  نام   -۳ خانوادگی:لویمی  ۲-نام  حقیقی۱:-نام:عبدالکریم 
استان   : ۶-نشانی     ۱۷۵۵4۲۲۳۰۱ ۵-کدملی   کدپستی:۶۱۳4۸۸4۳4۱   
وکال۷-  ولیعصر-ساختمان  نبش  اهواز-شهراهواز-کمپلو  خوزستان-شهرستان 
حضور:۱۰:۰۰درخصوص  ساعت  حضور:۱۳۹۸/4/۲۹  .تاریخ  شهرداری  منطقه 
بردروقت  مبنی  بوستانیان  رضا  طرفیت  به  ارپناهی  عربشاه  شما  موکل  دعوی 
:خواهان عربشاه  آگهی  متن  دراین شعبه حاضرشوید.  مقررفوق جهت رسیدگی 
آرپناهی به طرفیت خواندگان رضا بوستانیان بخواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه 
های عمومی اهواز نموده که جهت رسیدگی به شعبه۹دادگاه حقوقی اهواز واقع 
دراستان خوزستان-اهواز-انتهای عامری اول- نیوساید مجتمع قضائی تندگویان 
آن۹۸/4/۲۹ساعت  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ۹۷۰۷۱۳ثبت  کالسه  وبه  ارجاع 
۱۰صبح تعیین شده است وبه علت مجهول المکان بودن خواندگان ودرخواست 
انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  تجویزماده۷۳قانون  وبه  خواهانها 
درامورمدنی و ودستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی 
می شود تاخواندگان پس ازنشرآگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن 
ودروقت  رادریافت  وضمائم  دادخواست  دوم  خودنسخه  کامل  نشانی  اعالم 

مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
منشی شعبه9دادگاه حقوقی اهواز-قاسمی زنگنه

دادنامه
پرونده کالسه ۹۷۰۹۹۸4۶۳4۳۰۰۸۵۵ شعبه ۳ شوارای حل اختالف شهرستان خوی 

تصمیم نهایی شماره 
۹۷۰۹۹۷4۶۳4۳۰۰۹۶۸

خواهان :  بانک  ملت  با وکالت جعفرصادق دادگر  محل اقامت :خوی خ امام – ک 
نواله خان – مجتمع نوراله خان ط 4 واحد ۱۱ 

بنشانی  آقای حبیب محمد زاده هردو  آقای اصغر محمد زاده ۲-  خواندگان:  ۱- 
:آذربایجان غربی – خوی صابونچوالر-جنب بقال باشی

موضوع: مطالبه بانک از بدهی تسهیال ت دریافتی خواندگان بشماره ۹۵۳4۲۹۷۷/۳۲-
۹4/۱۰/۰۶ بمبلغ4۵/۰۰۰/۰۰۰ریال

با اعضای شورا و  از مشاوره  متعال پس  از درگاه خداوند  بااستعانت  قاضی شورا 
با بررسی  جامع اوراق پروند ه ختم رسیدگی را اعالم به شرح ذیل   مبادرت به 

صدوررای می نماید
در خصوص دعوی  بانک  ملت  با وکالت جعفرصادق دادگر  بطرفیت  ۱- آقای 
زاده بخواسته مطالبه وجه 4۵/۰۰۰/۰۰۰    آقای حبیب محمد  زاده ۲-  اصغر محمد 
یکفقره  بابت   ) ضامن  گیرنده-و  )وام  خواندگان  دریافتی  ت  تسهیال  بابت  ریال  
تعهدنامه بانکی  با احتساب  هزینه دادرسی  و تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل ؛ 
با عنایت  به جامع اوراق پرونده و نظر به اینکه خوانده ردیف اول در قبال دعوی 
مطروحه حاضر شده و دفاع موثری نداشته و خوانده ردیف دوم علیرغم  ابالغ و 
اخطاریه  به آدرس بانکی حاضر نشده  و الیحه ای نیز  ارسال نداشته اند  در نتیجه 
کل دعوا را مصون از تعرض گذاشته اند که با این وصف ذمه  خواندگان با توجه به 
بقای اصول  مستندات در ید خواهان  در قبال مدعی  دعوی مشغول دانسته لذا شورا 
دعوی مطروحه را موجه و ثابت تلقی نموده  و چون خواندگان دفاع  وایرادی  بعمل 
نیاورده  و دالیل  پرداخت دین  ارائه نداده اند  لذا شورا استنادا بمواد  ۱۹4 و ۱۹۸و 
۵۱۹ ق.آ. د. م  حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ 4۵/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال بابت  اصل خواسته  با احتساب خسارت تاخیر  تادیه برابر  نرخ تورم از تاریخ  
۹4/۱۰/۰۶  تا یوم الوصول و پرداخت هزینه دادرسی  بمبلغ ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال و حق 
الوکاله  وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم مینماید  رای حضوری  
در مورد خوانده  ردیف اول  ظرف۲۰  روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر  در مراجع 
قضایی شهرستان خوی  و اما در مورد خوانده ردیف دوم  غیابی بوده و ظرف ۲۰ روز 

قابل واخواهی در همین مرجع میباشدو رسیدگی در این مرجع میباشد / ق 
فرهادپور- قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

رونوشتآگهیحصروراثت
کالسه  به  دادخواست  بشرح   ۱۹۵ شماره  شناسنامه  دارای  پاشائی  حسن  آقای 
۳/۹۸۰۰۵۶ش    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان معصومه دادرس بشناسنامه ۱۸۱ در تاریخ   ۹۶/۹/۷ اقامتگاه دائمی 
فرزند      پاشائی  پیمان  به/۱-   است  منحصر  مرحوم  آن  ورثه  گفته  درود  به  را  خود 
حسن –ش ش۳۱۶۶    خوی –  پسر متوفی/۲-  هادی  پاشائی فرزند    حسن –ش  
ش ۲۷۹۰4۲۱۵۳۶-خوی -  پسر متوفی/۳-  پریسا  پاشائی فرزند  حسن -ش  ش 
۲۷۹۰۱۸۸۱۰۶ –خوی -  دختر متوفی/4-  حسن  پاشائی فرزند   یداله  ش ش  
۱۹۵   -خوی- همسر  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
شماره دادنامه۱4۶۵   - تاریخ صدور۹۷/۱۲/۱۱شماره پرونده:۹۷-۱۰۸۸-۶ش

مرجع رسیگی: شعبه ششم ایثارگران  شورای حل اختالف –بنشانی خوی – جنب 
پادگان شهید شرفخانلو 

خواهان: بانک ملت با وکالت آقای  جعفرصادق دادگر محل اقامت : خوی خ امام - 
ک نواله خان – مجتمع نواله خان  ط 4 واحد۱۱ 

خوانده: ۱- یوسف رستملو ۲- حسین زینالی سابق ۳-مهدی فرازنده ادرس: هرسه  
مجهول المکان 
موضوع: مطالبه 

قاضی شورا با استعانت از درگاه خداوند  متعال پس از مشاوره با اعضایس محترم  
شورا و با بررسی جامع اوراق پرونده ختم دادرسی  را اعالم و  بشرح ذیل مباردت 

به صدور رای مینماید:
رای شورا

دادگر  جعفرصادق  آقای   وکالت  با  ملت  بانک  تقدیمی  دادخواست  در خصوص 
بطرفیت    ۱- یوسف رستملو ۲- حسین زینالی سابق ۳-مهدی فرازنده بخواسته 
قراردادبانکی  استناد  به  بدهی  بابت  ریال  مبلغ-/۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰    به  وجه  مطالبه 
اوراق  خواسته خواهان  پرونده و جمیع  به محتویات   ۹۱۲۲۶۹۹۷۷۱۰۱با عنایت 
را محمول بر صحت تشخیص داده  و به استناد ماده ۱۹۸-۵۱۹و۵۲۲ قانون ایین 
بابت اصل و  دادرسی  مدنی خواند گان را به پرداخت مبلغ۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰  ریال 
مبلغ۲/۸۰۰/۰۰۰ریال بابت پول تمبر  و حق  الوکاله وکیل  و خسارات تاخیرتادیه از 
تاریخ طبق قرارداد بانکی  تا یوم الوصول طبق شاخص بانک مرکزی در حق خواهانه 
محکوم می نماید :رای صادره غیابی بوده ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در این  شعبه  میباشد پس از انقضای آن ظرف بیست روز قابل اتجدید نظر خواهی  

در محاکم  محترم عمومی حقوقی شهرستان  خوی میباشد
ابراهیمی - قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف خوی

رونوشتآگهیحصروراثت
کالسه  به  دادخواست  بشرح   ۹4۷ شماره   شناسنامه  دارای  فرمند   خسرو  آقای 
۳/۹۸۰۰۵4ش    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان مستان خانم  قنبرلو بشناسنامه ۱۵۳۷ در تاریخ   ۹۸/۱/۱ اقامتگاه 
فرمند   به/۱-  خسرو  است  منحصر  آن مرحوم  گفته ورثه  به درود  را  دائمی خود 
فرزند    مهدی –ش ش۹4۷    خوی –  پسر متوفی/۲-   سعید فرمند فرزند    مهدی 
–ش  ش  ۸۶۹    -خوی -  پسر متوفی/۳-  مسعود  فرمند فرزند   مهدی -ش  
ش  ۸۱۹  –خوی -  دختر متوفی/4-  پروین فرمند فرزند   مهدی ش ش ۳۱4۸۰ 
-خوی- پسر متوفی/۵-  منیره فرمند فرزند  مهدی ش ش ۸۵۷ خوی- دختر متوفی/ 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

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

آگهیابالغ
 اوراق مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان ایالم

در اجرای ماده 208 قانون مالیات های مستقیم مصوب بیست و هفتم بهمن ماه سال 80 بدین وسیله دعوتنامه جلسه هیئت حل اختالف مالیاتی مؤدیان 
مشروحه ذیل ابالغ می گردد. جلسه در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه سال جاری رأس ساعت 9 صبح در محل اداره امور مالیاتی شهرستان چرداول به 
آدرس: سرابله، خیابان امیرکبیر، شاهد 6، برگزار می گردد؛ مقتضی است مؤدی یا نماینده وی در جلسه حضور یافته و دفاعیات خود را به صورت 

مکتوب و مستند به هیئت مذکور اعالم نمایند.

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان ایالم

وزیر نیرو گفت: بر اساس آخرین گزارش 
برق  که  روستایی   4۰۰ و  هزار   ۲ از  ها، 
اثر سیل قطع شد، فقط ۳۵ روستا  آنها در 
اکنون قطعی برق دارد و از سه هزار و ۸۰۰ 
روستایی که در اثر سیل با قطعی آب روبرو 
شد، در زمان حاضر ۵۲ روستا قطعی آب 

دارند.
رضا  ایرنا،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اردکانیان در یک گفت و گویی تلویزیونی 
در  اخیر  سیالب  وقوع  پی  در  افزود: 
کشور برق دو هزار و 4۰۰ روستا به دلیل 
برق،  پست های  توزیع،  شبکه  آسیب های 
خطوط انتقال و… قطع شده و ۶۵۰ میلیارد 
تومان نیز به صنعت برق خسارت وارد شده 
راه  نبود  دلیل  به  روستا   ۳۵ اکنون  که  بود 

دسترسی قطعی برق دارند.
پیامد قطعی آب سه  وی اضافه کرد: سیل 
در  و  شد  موجب  را  روستا   ۸۰۰ و  هزار 
عین حال سیل چند هفته اخیر بیش از یک 
هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به تاسیسات آب 
این وجود  با  اما  زد،  فاضالب خسارت  و 
تالش بی وقفه تیم های عملیاتی وزارت نیرو 
موجب شد که امروز ۵۲ روستا قطعی آب 

داشته باشند.
وزیر نیرو به خسارت ۲۵۰ میلیارد تومانی 

شرکت های  سدهای  و  بندها  به  سیالب 
اشاره کرد و گفت: عملکرد  منطقه ای  آب 
مناسب همکاران در وزارت نیرو باعث شد 
تا ۱٫۵ درصد روستاهای سیل زده با مشکل 
قطعی آب و ۱٫۵ درصد قطعی برق داشته 

باشند.
درگیر شدن 23 استان کشور با سیالب

اردکانیان با تاکید بر اینکه شدت، مدت و 
بروز  موجب  اخیر  بارندگی های  وسعت 
سیالب های شدید شد، گفت: این سیالب ها 
به لحاظ وسعت حدود ۲۳ استان کشور را 
بسیار  حیث  این  از  که  بود  کرده  درگیر 

بی نظیر است.
نخست  نیمه  کرد:  خاطرنشان  وی 
میلیمتر  سه  گذشته  سال  فروردین ماه 
که  بود  رسیده  ثبت  به  کشور  در  بارندگی 
این رقم در نیمه فروردین ماه جاری به بیش 

از ۵۷ میلیمتر رسید.
به گفته وی، بارندگی های نیمه فرودین ماه 
امسال ۱۹ برابر مدت مشابه سال گذشته و 
حدود سه برابر میانگین بلندمدت بوده که 
از این نظر شدت بارندگی های اخیربی نظیر 

است.
وزیر نیرو افزود: افزایش بی سابقه بارندگی ها 
در کشور موجب شد تا میزان نزوالت سال 

به  نسبت  درصد   ۱۷4 حدود  جاری  آبی 
مدت مشابه سال گذشته و 4۵ درصد نسبت 
به میانگین پنجاه ساله افزایش داشته باشد 
همین  به  مربوط  بارندگی ها  این  عمده  که 

مقاطع زمانی اخیر بوده است.
اردکانیان گفت: حدود 4۰ درصد کل آب 
ورودی سدهای کشور در سال آبی جاری 
فروردین ماه  ابتدایی  روز   ۲۰ به  مربوط 
جاری بود، ذخیره فعلی سدهای کشور به 
۵۱ میلیارد مترمکعب رسیده که این رقم در 
مدت مشابه سال گذشته کمتر از ۱4 میلیارد 

مترمکعب بوده است.
وی گفت: بسیاری از موارد ساخت یک سد 
از رسوب برداری  ارزان تر  به مراتب  جدید 
از این سازه است، حجم سد دز ۲٫۶ میلیارد 
مترمکعب است ولی این سازه توانسته است 
میلیارد   ۹ حدود  اخیر  سیالب های  پی  در 
خود  مخزن  در  را  ورودی  آب  مترمکعب 
خود  مخزن  حجم  برابر  سه  و  مدیریت 

خروجی داشته باشد.
آبریز  حوضه  اینکه  بر  تاکید  با  نیرو  وزیر 
کارون بزرگ ۵۲ برابر سال گذشته بارندگی 
داشته است، ادامه داد: سد کرخه نیز در طی 
پیک  با  سیالبی  است  توانسته  مدت  این 
لحظه ای هشت هزار و 4۰۰ مترمکعب در 

ثانیه را مهار کرده و مانع از بروز خسارت های 
بسیار جدی در پایین دست شود.وی گفت: 
آبریز  حوضه های  همه  برف  ذخایر  اکنون 
کشوربه طور دقیق برآورد نشده است ولی 
کرخه  رودخانه  به  مشرف  ارتفاعات  در 
حدود ۶ هزار کیلومترمربع برف وجود دارد 
و این رقم در حوضه کارون بزرگ حدود 
۹ هزار کیلومتر مربع است که آب معادل آن 

۱٫۵میلیارد مترمکعب خواهد بود.
همه  اکنون  ساخت:  خاطرنشان  اردکانیان 
سدهای کشور در وضعیت پایدار هستند و 
همه سدهای بزرگ و مهم ایران به ویژه در 
استان خوزستان که در معرض سیالب های 
ورودی قابل مالحظه ای هستند به صورت 
همه  که  هستند  پایش  حال  در  روز  شبانه 
اطالعات ثبت شده در مراکز پایش حاکی 
از وضعیت مناسب و مطلوب سدها دارد و 
از این حیث جای هیچگونه نگرانی وجود 
ندارد. وی با اشاره به افزایش ۶۲ درصدی 
حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته، گفت: 
سدهای  مخازن  درصد   ۷۶ حدود  اکنون 
کشور نیز پر است و بخشی از مخازن سدها 
برای کنترل سیالب های پیش رو خالی  نیز 

نگه داشته است.

آب و برق ۹۸٫۵ درصد روستاهای سیل زده وصل شد

پارس  منطقه  در  فلرینگ  کاهش  موضوع 
جنوبی بسیار اهمیت دارد و باید به عنوان 
یکی از برنامه های تمام واحدهای صنعتی 
فعال در این حوزه در دستور کار قرار گیرد. 
سکینه  ایلنا،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
و  جم  کنگان،  دیر،  مردم  نماینده  الماسی 
اطالعات  وزیر  بازدید  حاشیه  در  عسلویه 
با حضور  از مجتمع گاز پارس جنوبی که 
مدیران ارشد استان بوشهر و مدیران ستادی 
و پاالیشگاه های گاز پارس جنوبی صورت 
کشور  حساس  شرایط  در  گفت:  گرفت، 
تحریم  به  توجه  با  تاریخ  از  برهه  این  در 
و  اندرکاران  دست  همه  ناجوانمردانه  های 
دلسوزان نظام باید دست در دست هم دهند، 
تا با همدلی مشکالت را پست سر بگذاریم.
را  کشور  امروز  امنیت  اینکه  بیان  با  وی 

مدیون خون شهدا و تالش سربازان گمنام 
امام زمان )عج( هستیم، اظهار داشت: تأمین 
امنیت منطقه صنعتی عسلویه و کنگان امری 
بسیار مهم بوده که در حال حاضر به خوبی 

در حال انجام است.
الماسی با اشاره به حضور مردم با فرهنگ 
های متفاوت از نقاط مختلف کشور در این 
عزیزان  این  همکاری  داشت:  اظهار  منطقه 
باعث رشد و شکوفایی پارس جنوبی شده 

است.
مجتمع  مسئولین  های  ادامه تالش  در  وی 
گاز پارس جنوبی را در سالیان اخیر بسیار 
مثبت عنوان کرد و گفت: در سیل اخیر نیز 
از  بینی های مناسبی برای جلوگیری  پیش 

ایجاد مخاطرات احتمالی صورت گرفت.
وی یکی از مهمترین دغدغه های مسئولین را 

توجه به مسئولیت های اجتماعی واحدهای 
منطقه عنوان کرد و گفت:  این  صنعتی در 
خوشبختانه مجتمع گاز نیز در این خصوص 

فعالیت های مناسبی انجام داده است.
وی با بیان اینکه مطابق برنامه ششم توسعه 
باید در طول ۵ سال ۸۰ درصد کل فلرینگ 
در کشور کاهش یابد، اظهار داشت: موضوع 
جنوبی  پارس  منطقه  در  فلرینگ  کاهش 
بسیار اهمیت دارد و باید به عنوان یکی از 
برنامه های تمام واحدهای صنعتی فعال در 

این حوزه در دستور کار قرار گیرد.
این نماینده مجلس با اشاره به فعالیت های 
مناسب صورت گرفته در مجتمع گاز پارس 
خواستار  زیست  محیط  زمینه  در  جنوبی 
افزایش سرعت پروژه های کاهش فلرینگ 

در پارس جنوبی شد.

کاهش۸۰درصدیفلرینگدربرنامهششمتوسعه
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بانک ها در رقابت با سایر بازارها عقب ماندند؛
تکلیف سود بانکی در سال ۹۸ روشن شد

 سود بانکی امسال افزایش نمی یابد، این نکته ای است که رییس 
کل بانک مرکزی صراحتا در سخنان خود بدان اشاره کرده است.

به گزارش زمان به نقل ازخبرآنالین، در حالی نرخ سود بانکی قرار 
است در محدوده ۱۰ تا ۱۵ درصد باقی بماند که نرخ تورم رسمی 

در ایران به سی درصد نزدیک شده است. 
پیش از این بسیاری از کارشناسان اقتصادی با استناد به نرخ تورم 
تک رقمی و نرخ سود بانکی دو رقمی خواستار آن بودند که نرخ 
سود بانکی مناسب با تورم کاهش یابد اما در شرایط کنونی به 
رغم عقب ماندگی شدید نرخ سود بانکی از تورم، قرار نیست سود 

بانکی افزایشی را تجربه نماید.
تا ۱۵ درصد است که بررسی ها  بانکی در حالی بین ۱۰   سود 
بین  فاصله  در  یعنی  گذشته  سال  در  ارز  بازار  دهد  می  نشان 
فروردین ماه تا پایان اسفند بازدهی در حدود ۱۸۰ درصد داشته 
آمارهای  اساس  بر  ماه  فروردین  در  ارز  قیمت  متوسط  باالست. 
ارائه شده از سوی بانک مرکزی در حدود ۵ هزار تومان بود، این 
در حالی است که در فروردین ماه سال جاری دالر در محدوده 
۱۳ هزار و ۸۰۰ تا ۱۴ هزار و ۲۰۰ تومان نوسان می کند. به این 
ترتیب بازده بازار ارز در حدود ۱۸۰ درصد تلقی می شود. در عین 
حال بازار سکه نیز سودی در این ابعاد را برای حاضران در بازار 

داشت. 
بازده سرمایه در بازار سکه نیز در حدود ۱۷۴ درصد است چرا 
که نرخ سکه تمام بهار از محدوده یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان 
به محدوده ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان پانهاده است. بر اساس 
آمارهای ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی بازده در بازار 

مسکن ینز در حدود ۱۲۸ درصد عنوان شده است. 
این بازدهی در فاصله ماه های اسفند ۹۶ تا اسفند ۹۷ به دست 
آمده است به این ترتیب روشن می شود نرخ سود بانکی به هیچ 

روی توانایی رقابت با سایر بازارها را دارا نیست.
 این چنین است که به نظر می رسد سپرده گذاری در بانک ها 
نیست  پذیر  امکان  نقدینگی  آوری  برای جمع  ابزاری  عنوان  به 
چرا که نرخ سود سپرده های بانکی به هیچ روی تناسبی با دیگر 

بازارها دارا نیست.
در عین حال برخی کارشناسان نیز با استناد به زیان دهی بانک 
و  نقدینگی  رشد  به  منجر  بانکی  سود  نرخ  افزایش  معتقدند  ها 
بیش  وضعیت  این  مضرات  و  شود  می  آینده  در  تورمی  فشار 
بانک  تصمیم  است.  کنونی  شرایط  در  نقدینگی  آوری  جمع  از 
مرکزی برای ثابت ماندن نرخ سود سپرده های بانکی حاال نشان 
می دهد تغییری در وضعیت بازارهای موازی ایجاد نخواهد کرد 
و سرمایه هایی که قصد تبدیل شدن دارند بازاری جز بانک ها 

برخواهند گزید. 
نرخ سود سپرده های بانکی در شهریورماه سال ۱۳۹۶، با دستور 
بانک مرکزی مبنی بر الزام به اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار 
عقبگرد کرد و به ۱۵ درصد برای سپرده های بلند مدت و ۱۰ 

درصد برای سپرده های کوتاه مدت رسید.
 بانک مرکزی پیش از این نیز نسبت به حذف سود روزشمار با 
هدف کاهش بار مالی بانک ها اقدام کرده است و حاال سود بانکی 
تعلق می گیرد.  بانکی  مانده سپرده ها در حساب های  به  تنها 
سوددهی  معادالت  در   ۱۳۹۸ سال  در  ها  بانک  ترتیب  این  به 
بازارهای جایگاه خود را از دست خواهند داد تا زمانی دیگر مهار 

نرخ تورم، سپرده گذاری در بانک ها را سودآور نماید.

آغاز دور جدید فروش فوری خودرو

 دور جدید فروش فوری خودرو از سوی ایران خودرو با فروش دو 
مدل پژو کلید خورد.

قیمت های  اساس  این  بر  ازخبرآنالین،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اعالمی از سوی ایران خودرو در بیست و پنجمین روز فروردین 
قابل  کاهشی   ،۱۳۹۸ سال  در  فروش  پیش  جدید  دور  اولین  و 
مالحظه در قیاس با قیمت های اعالمی از سوی این خودروساز در 

اسفند ماه سال جاری دارد. 
در اسفند ماه امسال قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ با کیسه هوای راننده 
و سرنشین و سنسور دنده عقب و تهویه اتوماتیک و آینه جانبی و 
شیشه باالبر عقب برقی و یورو ۴ بهینه برابر با ۸۵ میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان اعالم شده بود اما در دو جدید فروش فوری، قیمت 
این خودرو برای تحویل سی روزه برابر با ۷۹ میلیون و ۴۱۸ هزار 

تومان برآورد شده است.
 به این ترتیب این مدل خودرو در این دور از فروش فوری کاهش 
قیمتی به میزان ۶ میلیون و ۸۲ هزار تومان را تجربه کرده است.

 بر اساس این گزارش قیمت پژو ۴۰۵ بنزینی با موتور ۱۶ سوپاپ 
و ترمز ضد قفل و کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو ۴ بهینه 
۷۴ میلیون و ۳۸۵ هزار تومان بود که در این دور از فروش فوری 

۶۷ میلیون و ۸۸۸ هزار و ۴۰۰ تومان قیمت خورده است. 
به این ترتیب این خودرو نیز کاهشی در حدود ۶ میلیون و ۴۹۶ 

هزار تومان را تجربه کرده است.

بانک مرکزی: درخواستی برای
 وام از IMF نداشتیم

بانک هیچ گاه  این  اعالم کرد:  با صدور اطالعیه ای  بانک مرکزی 
درخواستی برای وام به صندوق بین المللی پول ارائه نکرده است.

به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، در پی انتشار اخباری مبنی بر 
درخواست دریافت وام از صندوق بین المللی پول، روابط عمومی 
بانک مرکزی اعالم کرد هیچگونه درخواستی از سوی این بانک 
به عنوان نهاد مسؤل در ارتباطات با صندوق بین المللی پول ارائه 

نشده است و کلیه اخبار مربوطه تکذیب می شود. 
به  نیز  مرکزی  بانک  رییس کل  امسال  که  تاکید شد  همچنین 
علت مشغله کاری در اجالس بهاره صندوق بین المللی پول نیز 

شرکت نکرد و سفر خود به واشنگتن را دوشنبه پیش لغو کرد.

خبر

حباب قیمت 
در بازار مسکن می ترکد؟

 سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی 
بر ضرورت ارایه یارانه از سوی دولت به بخش 
مسکن خبر داد و گفت: ارایه یارانه به قشر جوان 
و همچنین انبوه سازان می تواند تالطم قیمتی در 

این بازار را به حداقل برساند.
به گزارش زمان به نقل ازایِبنا، رحیم زارع با تاکید 
بر ضرورت حمایت دولت از تولید انبوه مسکن 
و  ساز  و  ساخت  رونق  برای  گفت:  کشور،  در 
کاهش قیمت ها در این حوزه دولت باید به ارایه 
یارانه اقدام کند.وی با بیان اینکه یارانه دولتی در 
بخش مسکن هم می تواند در اختیار سازندگان 
قرار بگیرد و هم قشر جوان، افزود: در سال های 
اخیر با گرانی مصالح ساختمانی ساخت و ساز 
برای انبوه سازان نیز دیگر صرفه اقتصادی ندارد، 
از اینرو دولت برای حمایت از تولید مسکن باید به 
ارایه یارانه اقدام کند.وی با تاکید بر اینکه در سال 
های اخیر کاهش ارزش پول ملی و نوسانات ارزی 
قدرت خرید مردم به ویژه قشر جوان جامعه را به 
شدت کاهش داده است، تصریح کرد: در شرایط 
فعلی دولت باید حمایت های مقطعی اثرگذاری 
از قشر کم درآمد در راستای خانه دار شدن داشته 
باشد.این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان 
اینکه سقف یارانه برای تامین مسکن جوانان باید 
به صورت پلکانی و همسو با توان مالی آنها در 
نظر گرفته شود، گفت: در این راستا دولت باید 
از تجربه کشورهای موفق استفاده کرده و با ارایه 
تسهیالت متناسب و همچنین یارانه تالطم های 
فعلی در بخش مسکن را به حداقل برساند.وی 
ادامه داد: مهم ترین افت فعلی در بخش مسکن 
نبود برنامه بوده که بر نوسانات قیمتی نیز دامن 
زده، از اینرو دولت باید برنامه ای کارآمد ارایه و 
اجرایی کند.سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از 
تولید ملی یادآور شد: با تولید مسکن ارزان بخش 
اعظمی از نیاز کشور به خانه تامین شده که این 
خود به بهبود وضعیت بازار و همچنین ترکیدن 

حباب فضایی قیمت ها می انجامد.

واردات دام سنگین 
از برزیل به زودی

 رئیس سازمان دامپزشکی کشور در بازدید از 
چند کشتارگاه در چابهار و کنارک و آزمایشگاه 
دام  بر  عالوه  افزود:  چابهار  دامپزشکی  مرجع 
دام  نزدیک  آینده  در  اروپا،  از  وارداتی  سبک 

سنگین از برزیل وارد خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا،  رفیعی پور از 
بخش خصوصی درخواست کرد تا واردات دام به 
ویژه از مرزهای سیستان و بلوچستان را به دست 
گیرد.وی با اشاره به اهمیت واگذاری امور به مردم 
در بیانیه گام دوم رهبر انقالب گفت: دستگاه های 
اجرایی، اقتصادی و امنیتی آماده هستند تا بخش 
خصوصی و مردم را در واردات دام از همه جای 
دنیا به ویژه از کشورهای افغانستان، پاکستان، 
کنند.رئیس سازمان  یاری  عمان  و  هندوستان 
دامپزشکی کشور گفت: از سرمایه داران داخلی 
استان و کشور که عالقه مند باشند در استان 
کنند،  گذاری  سرمایه  بلوچستان  و  سیستان 

حمایت می شود.

مهلت پرداخت الکترونیکی 
عوارض آزادراه ها تمدید شد

آزادراه ها  عوارض  الکترونیکی  پرداخت  مهلت   
برای آن دسته از مالکان خودرویی که از تاریخ ۲۸ 
اسفندماه سال گذشته اقدام به پرداخت عوارض 
خود نکرده اند تا ۱۰ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ 

تمدید شد.
حسین  سید  ازایسنا  نقل  به  زمان  گزارش  به 
توسعه  و  ساخت  شرکت  معاون  میرشفیع، 
زیربناهای حمل و نقل ، با بیان اینکه تصمیم بر 
این شد تا روش های پرداخت الکترونیکی عوارض 
آزادراه ها توسعه یافته و اطالع رسانی در این رابطه 
تقویت شود، اظهار کرد: قرار بر این است تا از 
پرداخت  امکان  نیز  بانکی  طریق خودپردازهای 
الکترونیکی عوارض آزادراه ها فراهم شود چرا که 
ممکن است برخی از افراد نتوانند از اپلیکیشن های 
در نظر گرفته شده استفاده کنند و یا تلفن همراه 
بر  داد: عالوه  ادامه  باشند.وی  نداشته  هوشمند 
بانکی،  خودپردازهای  طریق  از  پرداخت  امکان 
تصمیم بر این است تا امکان پرداخت از طریق انواع 
تلفن همراه با کد دستوری USSD فراهم شود 
هر چند که هنوز پرداخت از این دو طریق عملیاتی 
نشده است.میرشفیع با بیان اینکه این توافق مابین 
وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری و حمل 
رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  و  جاده ای  نقل  و 
پایان ساعت ۲۴  تا  صورت گرفته است، گفت: 
دهم اردیبهشت ماه سال جاری پرداخت عوارض 
الکترونیکی آزادراه ها تمدید شده است و اگر کسی 
عبور غیر مجاز داشته، می تواند تا تاریخ مذکور 
عوارض خود را پرداخت کند.معاون شرکت ساخت 
و توسعه زیربنایی حمل و نقل کشور در مورد نحوه 
استعالم بدهی خودروها، اظهار کرد: مالکان خودرو 
می توانند با ارسال پیامکی شماره پالک خودرو 
به ۱۰۰۰۰۱۵۳۱ بدهی خود را استعالم کنند و 
عالوه بر این امکان استعالم از طریق اپلیکیشن های 
مربوطه با ثبت شماره پالک خودرو فراهم است.وی 
همچنین در مورد چگونگی ثبت اعتراض برخی 
مالکان خودرو، خاطرنشان کرد: معترضان می توانند 
شماره پالک خودرو به همراه متن اعتراضی خود را 
به شماره پیامک ۱۰۰۰۰۱۵۳۱ ارسال کنند تا اگر 
احیاناً عوارض خودرو اشتباهاً برای آن ها صادر شده 

است بررسی شود. 

خبر

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران از تمدید 
مهلت استفاده از مشوق ارزی تاشهریور۹۸ 
خبر داد و گفت: به زودی در سامانه جامع 
ارز  تبادل  برای  جدید  تجارت،پنجره ای 

صادرکننده با واردکننده ایجاد می شود.
محمد  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
ارزی  جدید  تصمیمات  به  اشاره  با  الهوتی 
ارز  بازگشت  تسهیل  برای  مرکزی  بانک 
بر  تاکید  موضوع  از صادرات، گفت:  حاصل 
صادرات،  از  حاصل  ارز  بازگشت  ضرورت 
از ۲۲ فروردین ۹۷ کلید خورده و علیرغم 
روش  آن،  اعمال  ابتدایی  روزهای  در  اینکه 
ارز  »واردات در مقابل صادرات« و واگذاری 
حاصل از صادرات به واردکنندگان، در تمام 
بخشنامه ها آورده شده بود، اما عمالً تا آذر و 
دی ماه سال ۹۷ هیچ گونه کارایی نداشت و 
به نوعی اجرایی نشده بود؛ بنابراین آن دسته 
از صادرکنندگانی که قصد داشتند خارج از 
سامانه نیما، ارز حاصل از صادرات خود را به 
فروش برسانند، در عمل نمی توانستند رفع 
اتاق  ارزی  کمیته  نمایند.عضو  ارزی  تعهد 
ایران،  بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
افزود: با شکل گیری نشست هایی که در ابتدا 
از سوی مجلس کلید خورد و بعد هم در اتاق 
نمایندگان گمرک  با حضور  ایران  بازرگانی 
جمهوری اسالمی ایران، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و بانک مرکزی، به کار خود ادامه 
داد، نشست های هفتگی از اواسط دی ماه به 
صورت مرتب برگزار شد و با توجه به تعاملی 
خصوصی  بخش  و  دولت  اعضای  میان  که 
وجود داشت و ارتباط خوبی که شکل گرفت، 
گردید  برطرف  مشکالت  این  از  بسیاری 
برداشته  واردات  و کف  نهایت، سقف  در  تا 
شده و زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات 
که سه ماه اعالم شده بود نیز تا پایان سال 
تمدید شد؛ ضمن اینکه یکسری مشوق هایی 
اقتصاد  چرخه  به  را  ارز  که  کسانی  برای 
برگردانند نیز در نظر گرفته شد.وی تصریح 
کرد: بر اساس تصمیم جدید بانک مرکزی، 
مهلت استفاده از بسته مشوق ارزی تا پایان 
شهریورماه ۹۸ نیز تمدید و در کنار آن، روش 
اجرایی  نیز عمالً  واردات در مقابل صادرات 
شده است که البته این دو تصمیم، خروجی 
نظرات و تشریک مساعی فعاالن اقتصادی در 
اتاق بازرگانی ایران و نمایندگان دولت بود و 
در نهایت، واگذاری ارز حاصل از صادرات به 
واردکنندگان نیز به همین منظور مصوب و 
اساس، خوشبختانه  این  بر  که  اجرایی شد 
بانک مرکزی نیز از روند بازگشت ارز حاصل 
از صادرات در مقابل واردات، در پایان سال 
آماری  اساس  بر  و  کرده  رضایت  اعالم   ۹۷
از  میلیارد دالر  نموده حدود ۲.۵  اعالم  که 
خورده  برگشت  روش  این  به  صادراتی  ارز 
است.به گفته الهوتی، در عین حال بسیاری 

با ارز حاصل از صادرات، از  از کاالهایی که 
سوی واردکنندگان به کشور وارد شده بود 
نیز تا پیش از این، در سامانه جامع تجارت 
ثبت نشده بود که با شرایطی که اعالم شده، 
واردکنندگان توانستند این کاالها و واردات 
شفاف  و  کرده  ثبت  را  خود  گرفته  صورت 
سامانه  جدید  تصمیم  از  نمایند.وی  سازی 
جهت  پنجره ای  ایجاد  برای  تجارت  جامع 
تعامل هر چه بیشتر صادرکننده با واردکننده 
در  تسریع  برای  راهکاری  را  آن  و  داد  خبر 
و  دانست  صادرات  از  حاصل  ارز  برگشت 
تصمیمات،  و  تدابیر  این  مجموعه  گفت: 
نشان  را  دولت  و  خصوصی  بخش  تعامل 
آمادگی  البته صادرکنندگان هم  و  می دهد 
دارند که ارز را به کشور برگردانند و نه تنها 
این را مطالبه به حق دولت می دانند، بلکه 
این شرایط  در  متعهد می دانند که  را  خود 
اقتصادی، ارز را سریع تر به کشور برگردانند؛ 
اما این کار مستلزم آن است که بسترهای 
فراهم  کشور  اجرایی  مدیران  سوی  از  الزم 
شود.رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه 
از  ارز حاصل  بازگشت  اگرچه هنوز در  داد: 
اما  نرسیده ایم؛  مطلوب  نقطه  به  صادرات، 
برخی از موانع برچیده شده و روند بازگشت 
بخش  در  است.الهوتی  گرفته  سرعت  ارز 
دیگری از سخنان خود با اشاره به بخشنامه 
روز گذشته سازمان امور مالیاتی در خصوص 
برای  مالیاتی  معافیت های  و  صفر  نرخ  لغو 
ارز حاصل  که  از صادرکنندگانی  دسته  آن 
از صادرات را به کشور برنگردانده اند، گفت: 
لغو معافیت مالیاتی و نرخ صفر مالیات برای 
صادرات  از  حاصل  ارز  که  صادرکنندگانی 
خود را به کشور برنگردانده اند، از جمله مفاد 
بودجه ای بوده که در سال ۹۷ برای سال ۹۸ 
از سوی دولت به مجلس تقدیم شده و در 
قالب آن، دولت عدم بازگشت ارز حاصل از 
بند  سه  در  را  اقتصادی  چرخه  به  صادرات 
دیده و جرایمی را برای آن لحاظ کرده بود؛ 
به نحوی که یکی از این بندها، لغو معافیت 

مالیاتی و مشوق های صادراتی، دیگر جریمه 
صادراتی  ارز  میزان  بر  درصدی  دو  دیرکرد 
متخلف  صادرکنندگان  معرفی  نهایت  در  و 
به مراجع به منظور برخورد قضائی بود که 
به هر حال این پیشنهاد دولت خیلی سر و 
نمود؛  ایجاد  دغدغه  و  نگرانی  و  کرده  صدا 
اما خوشبختانه مجلس با توجه ویژه به این 
را  آخر  بند  دو  اقتصادی،  فعاالن  انتقادات 
حذف نمود ولی اعمال معافیت های مالیاتی 
ارز  برگشت  به  منوط  را  مشوق  پرداخت  و 
صادراتی کرد که این بخشنامه، روز گذشته 
)۲۴ فروردین ۹۸( در راستای اجرایی شدن 

بودجه سال ۹۸ کشور ابالغ شد.
نشأت  که  قانون مصوب مجلس  افزود:  وی 
آبان  تاریخ  در  قوا  سران  مصوبه  از  گرفته 
۹۷ بوده، هم اکنون اجرایی شده و بنابراین 
و در  بود  قباًل هم مطرح شده  این موضوع 
مصوبات  و  بخشنامه ها  دستورالعمل ها، 
مجلس مورد عمل واقع شده بود؛ ولی نقدی 
که به این بخشنامه وجود دارد آن است که 
 ۹۸ سال  به  محدود  باید   ۹۸ سال  بودجه 
از  باشد و نمی توان آن را به سال های قبل 
جمله ۹۷ تعمیم داد؛ مگر اینکه مراحل را 
مسیر  و  برده  پیش  عدالت  دیوان  طریق  از 
بخشنامه،  این  البته  که  دهیم  تغییر  را  آن 
مصوبه مجلس بوده و تائید شورای نگهبان 
را هم دارد.عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: اخذ 
مالیات از صادرکنندگانی که ارز را نیاورده اند، 
هم اکنون بر اساس قانون بودجه سال ۹۸ 
کل کشور، برای سال های ۹۷ و ۹۸ الزام آور 
است و سا زمان امور مالیاتی این بخشنامه را 
اما  بنابراین الزم االجرا است،  صادر کرده و 
نقد دیگری که به این بخشنامه وارد بوده آن 
است که ساز و کار تشخیص عدم بازگشت 
ارز به سیستم اقتصادی کشور و برگرداندن 
آن از سوی صادرکننده، مطابق با قانون در 
اختیار بانک مرکزی است و بانک مرکزی به 
روش های بهتری می تواند شیوه های بازگشت 

ارز حاصل از صادرات را تعیین کند؛ بنابراین 
نوعی  به  صادرکنندگان  تمام  که  بود  بهتر 
برخوردار  مالیاتی  امور  سازمان  معافیت  از 
ثابت شود؛  اینکه خالف آن  می شدند؛ مگر 
چراکه در این صورت بر اساس بخشنامه روز 
برخوردهای  مالیاتی،  امور  سازمان  گذشته 
سلیقه ای سازمان امور مالیاتی گسترش یافته 
و رسیدگی به بازگشت ارز حاصل از صادرات 
دارد،  را  خود  خاص  پیچیدگی های  که  نیز 
ممکن است کاری خارج از چارچوب وظایفش 
باشد و در عین حال، صادرکنندگان را نیز با 
مشکل مواجه نماید.وی اظهار داشت: مشکل 
دیگر این بخشنامه آن است که سازمان امور 
مالیاتی رسیدگی به دفاتر را شروع و پایان 
سال مالی لحاظ می کند، در حالی که با توجه 
به زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات که 
اکنون ۳ ماه است، به خصوص برای آن دسته 
از صادرکنندگانی که بهمن سال قبل به بعد، 
صادرات داشته اند، ارز حاصل از صادرات باید 
در سال بعد )۹۸( واریز شود و این موضوع 

مشکل ساز می شود.
نکته بعدی آن است که  ادامه داد:  الهوتی 
بخشنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات، در 
ابالغ  بانک مرکزی  از سوی  شهریورماه ۹۷ 
شده است و فروش کاال به عراق و افغانستان 
که به صورت ریالی انجام شده، مورد تائید 
بوده است و بانک مرکزی نیز آن را پذیرفته 
با  این معنا که اگر صادرکننده ای  است؛ به 
به  را  معامله خود  ریالی،  مثبته  اسناد  ارائه 
اثبات برساند، این موضوع به منزله رفع تعهد 
ارزی به حساب می آید که در بخشنامه روز 
اشاره  آن  به  مالیاتی  امور  سازمان  گذشته 

نشده است.
ایران،  صادرات  کنفدراسیون  رئیس 
قیمت های پایه صادراتی را یکی از مشکالت 
خاطرنشان  و  دانست  صادرکنندگان  جدی 
با  کاالها  از  بسیاری  حاضر  حال  در  کرد: 
اعدادی صادر می شوند که در عمل، به میزان 
ارزآوری  ارائه شده خود در گمرکات،  تعهد 
واقعی  صادرات  از  بیش  بنابراین  و  ندارند 
خود تعهد ارزی می سپارند که این امر، در 
مورد برخورداری از معافیت مالیاتی صادرات 
و  می شود  مشکل ساز  مالیاتی  صفر  نرخ  و 
اینها مشکالتی است که در نحوه اجرا خود 
را نشان داده و به نظر می رسد که روش های 
در  گرفتن  قرار  عمل  مالک  برای  بهتری 
شود. لحاظ  می توانست  بخشنامه ای  چنین 

الهوتی گفت: بر این اساس بهتر بود بانک 
مرکزی لیست صادرکنندگانی که ارز را عرضه 
نکرده اند، به سازمان امور مالیاتی می داد؛ به 
این معنا که همه صادرکنندگان معاف باشند؛ 
مگر اینکه اثبات شود که ارز را برنگردانده اند 
و بنابراین مرجع تشخیص باید بانک مرکزی 

باشد.

تغییرات جدید سامانه جامع تجارت برای تبادل ارز:

تمدیدمهلتاستفادهازمشوقارزیتاشهریور۹۸

معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی گفت: ۱۰ هزار و ۸۲۲ واحد تولیدی در 
شهرک های صنعتی، از فعالیت کامل برخوردار نیستند.

به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: ۴۳ هزار و ۴۵۸ واحد 
تولیدی در ۸۱۱ شهرک و نواحی صنعتی کشور پروانه بهره برداری دریافت کرده اند که در 
صورت فعالیت همه آنها، ۸۷۶ هزار نفر مشغول به کار می شوند.محمدعلی عزیزمحمدی گفت: با 
اقدامات صورت گرفته، سال گذشته ۸۹۶ واحد تولیدی غیرفعال با اشتغال ۳۰ هزار و ۸۶۲ نفر 
به چرخه تولید بازگشتند.وی افزود: پارسال دو هزار و ۳۷۷ واحد صنعتی در شهرک های صنعتی 
کشور به بهره برداری رسید که ۳۹ هزار نفر در آنها مشغول به کار شدند.عزیزمحمدی گفت: از 
مجموع واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی، شش هزار و ۴۶۹ واحد با ظرفیت 
باالی ۷۰ درصد فعالیت کرده، ۱۲ هزار و ۵۳۳ واحد ظرفیت تولید ۵۰ تا ۷۰ درصد دارند و بیش 
از ۱۳ هزار واحد با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد فعال هستند.معاون برنامه ریزی سازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران افزود: با برنامه های پیش بینی شده، امسال بیش از ۱۹ 
هزار واحد صنعتی غیرفعال به چرخه تولید باز می گردند.عزیزمحمدی گفت: پارسال واحدهای 
صنعتی کوچک مستقر در شهرک های صنعتی سه میلیارد و ۷۵۰ میلیون دالر به ۱۵ کشور 
همسایه صادرات داشتند.وی افزود: برای انتقال فناوری های نوین به واحدهای صنعتی، با آلمان 
و کره جنوبی وارد مذاکره شده ایم.عزیزمحمدی گفت: ۳۰۰ شرکت دانش بنیان هم اکنون در 
شهرک های صنعتی کشور فعال هستند.همچنین در این برنامه، حسین سالح ورزی، نایب رئیس 
اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: برای رونق و افزایش توان تولید عالوه بر توجه به عرضه و تقاضا و 
برنامه های کوتاه، میان و بلندمدت باید از شعار و سخنرانی بگذریم و اقدام عملی انجام دهیم. 
وی افزود: برای رونق تولید باید دخالت در بازارها و مقررات فضای کسب و کار اصالح شود.سالح 
ورزی گفت: تعداد زیادی از واحدهای تولیدی در استان های سیل زده خط تولید و انبارهایشان 
آسیب دیده که از وزارت صنعت، معدن و تجارت می خواهیم از آنها حمایت کند.همچنین فرشاد 
مقیمی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در این برنامه گفت: برای رونق 
تولید باید فرصت های جدید سرمایه گذاری در زمینه های مختلف به سرمایه گذاران معرفی شود.

وی افزود: ظرفیت و پتانسیل های بسیار مناسبی در صنعت غذا، پوشاک، کیف و کفش در کشور 
وجود دارد.مقیمی گفت: برای رونق تولید باید تقسیم کار ملی صورت گیرد و عالوه بر قانون 

گذاری، مقررات جدید تدوین و بازنگری شود.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور گفت: با توجه به پیش بینی تولید 
یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۹۸، قطعه سازان به ۱۵ هزار میلیارد تومان 

سرمایه در گردش برای خرید مواد اولیه و سایر اقالم نیاز دارند.
به گزارش زمان به نقل از ایرنا، »آرش محبی نژاد« به نامگذاری »رونق تولید« برای امسال 
اشاره کرد و افزود: امسال سال »گفتار درمانی« نیست، بلکه باید شاهد »عمل گرایی« 
مسئوالن باشیم.به گفته وی، امروز به همدلی و اتحاد دولت، مجلس و ارکان اساسی کشور 
نیاز مبرمی است؛ بویژه برای صنعت خودرو و قطعه سازی که به طور خاص مورد تحریم 
قرار گرفته است، باید تمهیدات اساسی اندیشیده شود.دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه 
و قطعه سازان کشور اضافه کرد: اتاق فکر صنعت خودرو کشور باید برای توسعه این صنعت 
چاره اساسی بیندیشد و نباید در حد حرف باقی بماند، همچنین عکس العمل های مسئوالن 
باید با سرعت حرکت بدخواهان کشور و تغییرات عوامل محیطی متناسب باشد.وی تصریح 
کرد: با سرعت عمل کنونی نمی توان به رونق تولید در صنعت خودروسازی رسید و اتاق فکر 
یاد شده باید به گونه ای برنامه های خود را طراحی کند که مصوبه های آن در سطح ملی 
عملیاتی شده و به تصمیم گیری دوباره سایر دستگاه ها نیازی نباشد.محبی نژاد با قدردانی از 
عملکرد دولت در پرداخت تسهیالت چهار هزار میلیارد تومانی به قطعه سازی تا پیش از آغاز 
سال جدید، خواستار پرداخت نقدینگی ارزی وعده داده شده و »شناور شدن« قیمت قطعات 
)مطابق تغییرات ارزی، قیمت مواد اولیه و سایر هزینه ها( شد.چهاردهم بهمن ماه پارسال 
»فرشاد مقیمی« معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست تخصصی کمیته 
خودرو از تخصیص چهار هزار میلیارد تومان به ایران خودرو و سایپا خبر داد.پس از آن عملیات 
اجرایی تخصیص این مبلغ به قطعه سازان در شرکت های خودروساز آغاز و مقرر شد بانک ها 
مطابق فهرستی که خودروسازان در اختیارشان قرار دادند، مبالغ را به طور مستقیم به قطعه 
سازان پرداخت کنند.وی بخش خصوصی را »سربازان بدون نام و درجه« جنگ اقتصادی و 
تحریم ها توصیف کرد که در دور نخست تحریم ها در سال های ۹۰ و ۹۱ نیز اجازه ندادند 
چرخ صنعت خودروسازی کشور از حرکت بایستد. وی گفت: نباید دستمزد قطعه سازان، 
رویارویی با مشکالت متعدد و ورشکستگی باشد.محبی نژاد تصریح کرد: در حالی که قطعه 
سازان باید تمرکز خود را بر تولید باکیفیت و شمارگان تولید باال قرار دهند، شایسته نیست 
برای دریافت مطالبات و تامین نیازمندی های خود برای تولید، همچون توپ بین دستگاه 

های مختلف پاسکاری شوند.

فعالیت ناقص بیش از 10 هزار
 واحد تولیدی در کشور

نیاز قطعه سازان به 15هزار 
میلیارد تومان سرمایه در گردش

سال  در  هدف گذاری  از  سایپا  خودروسازی  گروه  مدیرعامل 
۹۸ برای اجرای استراتژی توسعه محصول و اعمال تغییر در 
تیراژ، تنوع و ترکیب محصوالت این مجموعه برای پاسخ  به 

خواسته ها و سالیق روز جامعه خبرداد.
بیان  با  سلیمانی  ازسایپا، سیدجواد  نقل  به  زمان  گزارش  به 
این که سایپا در دو بخش خودروهای اقتصادی و خودروهای 
مدرن تولید مشترک با شرکای خارجی، محصوالت مورد نیاز 

بازار کشور را تأمین می کند، افزود: قصد داریم سبد محصوالت 
خود را به منظور ارتقا کیفی با تولید خودروهایی در سطوح 
به عنوان  همواره  سایپا  داد:  ادامه  وی  دهیم.  توسعه  باالتر 
در  اقتصادی  و  ارزان قیمت  محصوالت  اصلی  تولیدکننده 
ایران مطرح بوده که باتوجه به نیاز بازار کشور به خودروهای 
پیشرفته تر و برخوردار از امکانات بهتر و برای پاسخ گویی به 
خواسته ها و سالیق روز جامعه، سیاست تولید خودروهای رده 

است.  گرفته  قرار  سایپا  گروه  کار  دستور  در  باال  و  متوسط 
طراحی  سیاست،  این  اجرای  اصلی  پایه  افزود:  سلیمانی 
اختصاصی  پلت فرم  روی  بر  متنوع  خودروهای  ساخت  و 
از امکانات روز است، برهمین  با برخورداری  SP۱۰۰ سایپا 
عرضه  برای  جدید  محصول  چند  ساخت  و  طراحی  اساس، 
در سال های آینده با سرمایه گذاری و استفاده از ظرفیت های 
داخلی بر روی همین پلت فرم آغاز خواهد شد. مدیرعامل گروه 

خودروسازی سایپا تصریح کرد: در سال های گذشته خواسته ها 
و مطالبات عمومی جامعه از خودروسازان، دستخوش تحول 
از خودروهای پیشرفته تر  استفاده  به دنبال  شده و مشتریان 
هستند؛ از این رو، گروه خودروسازی سایپا تالش خواهد کرد 
تا هم محصوالتی با سطوح کیفی و امکانات باالتر تولید کند 
ساخت  با  را  اقتصادی  محصوالت  زمینه  در  بازار  نیاز  هم  و 
با اشاره  خودروهای جدیدتر و مجهزتر پاسخ دهد. سلیمانی 
بازارهای صادراتی هم  به حضور گروه خودروسازی سایپا در 
گفت: توسعه سبد محصول و تولید خودروهایی با ویژگی های 
مدنظر، توان رقابت سایپا را در بازارهای خارجی افزایش داده 
و موجب کسب سهم بیشتر فروش و ارزآوری برای کشور نیز 

خواهد شد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا خبر داد:

تغییراستراتژیسایپادرافزایشتولیدوتنوعمحصوالت



هر قدر به دیگران احترام بگذاریم ، به ما 
گذاشت. خواهند  احترام 

ارد بزرگ

سخن حکیمانه

گر چه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود
 تا ریا ورزد و سالوس، مسلمان نشود

رندی آموز و کرم کن که نه چندان هنر است
 َحَیوانی که ننوشد می و انسان نشود

امروز با حافظ

مالقات با جوخه ی آدم ُکش در ایران

»مالقات با جوخه ی آدم ُکش« 
برنده ی  ایگان،  جنیفر  اثر 
جایزه ی پولیتزر ۲۰۱۱ و بهترین 
نظرسنجی  در   ۲۱ قرن  کتاب 
فاطمه  ترجمه   با  بی بی سی 
نشر  سوی  از  رحیمی باالیی 

نقش جهان منتشر شد.
به گزارش  مهر، کتاب »مالقات با جوخه ی آدمُکش« 
مجموعه سیزده داستاِن به هم پیوسته )رمان( است که 
هر داستان تکه یی از پازِل »زندگی« است: تکه هایی 
با تعداد زیادی شخصیت که همگی در ارتباط با دو 
شخصیت محوری کتاب یعنی بنی ساالزار مدیر یک 
هستند.  ساشا  دستیارش  و  موسیقی  ضبط  کمپانی 
تمرکز رمان روی شخصیت هایی است که بیش تر در 
کار موسیقی اند، به ویژه موسیقی راک و راک اندرول؛ 
شخصیت هایی خودویرانگر، که همان طور که پیرتر 
می شوند، زندگی، آن ها را به مسیرهای پیش بینی نشده 

و گاهی غیرمعمول هدایت می کند.
او  ادبی  منتقدان  که  شیکاگو(  ایگان)۱۹۶۲-  جنیفر 
آمریکا  امروز  نویسندگان  بااستعدادترین  از  یکی  را 
می دانند و با القاِب مارسل پروسِت پانک، ویلیام فاکنِر 
توصیفش  هیپی  دوس پاسوِس  جان  و  راک اندرول 
می کنند، برای کتاب »مالقات با جوخه ی آدم ُکش«، 
توانست جایزه پولیتزر و جایزه انجمن منتقدان ادبی 

آمریکا را در سال ۲۰۱۱ از آن خود کند.
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اوقات شرعی

 فیلم های ایرانی بخش »مستند زیر ذره بین«
 معرفی شدند

زیر  »مستند  بخش  در  حاضر  ایرانی  مستند  پنج 
ذره بین« سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 

معرفی شدند.
به گزارش پیام زمان از ستاد خبری سی و هفتمین 
مستند   ۹ بر  عالوه  فجر،  فیلم  جهانی  جشنواره 
خارجی از کشورهای مختلف جهان که پیش از 
این به عنوان آثار خارجی حاضر در بخش »مستند 

زیر ذره بین« سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر معرفی شده بودند، ۵ مستند 
»بهارستان خانه ملت«، »کاغذ پاره ها«، »خط باریک قرمز«، »وا کس چه؟« و »مهین« 
 Baharestan( »از ایران نیز در این بخش حضور دارند. »بهارستان خانه ملت
Khaneh-y Mellat( ساخته بابک بهداد در سال ۱۳۹۷ است که نخستین نمایش 
بین المللی آن در جشنواره جهانی فیلم فجر خواهد بود. این فیلم پیش از این در 
سی وهفتمین جشنواره ملی فیلم فجر و جشنواره سینماحقیقت در ایران حضور داشته 

است.
این فیلم مروری است بر جغرافیای سیاسی و تاریخی میدان و منطقه بهارستان در 
تهران. بابک بهداد، فارغ التحصیل رشته کارگردانی سینماست. از مستندهای او می توان 

به »نخل روز دهم«، »نامه« و »یادداشت های روزانه یک مسافر« اشاره کرد.
»کاغذپاره ها« )The Unseen( ساخته بهزاد نعلبندی در سال ۱۳۹۷ دیگر فیلم 

ایرانی بخش »مستند زیر ذره بین«  است.
بهزاد نعلبندی فارغ التحصیل سینما از مدرسه فیلم تهران است. در کارنامه فیلمسازی 
او ساخت آثار مستندی چون »کشکول« )۱۳۸۹(، »صبح روز نهم« )۱۳۹۱(، سریال 
مستند »ایرانشهر« )کارگردانی مشترک( ۱۳۹۲ و فیلم داستانی بلند »پرو« )۱۳۹۵( به 

چشم می خورد.

خبر

نوروزی سینماها  اکران  حاشیه های 
که از سال گذشته و پیش از انتخاب 
آغاز شده  نمایش  برای  فیلم  هفت 
بود، با توقف بلیت فروشی و به نوعی 
اکران  فیلم  پرفروش ترین  توقیف 
نوروز همچنان ادامه دارد؛ اتفاقی که 
را  متعددی  پاسخ  قابل  پرسش های 
به  وجود می آورد.سال گذشته وقتی 
خبرهای تولید آثار سینمایی منتشر 
هادی  منوچهر  فیلم جدید  می شد، 
و  تلویزیون  سینما،  در  بی وقفه  که 
شبکه نمایش خانگی فعالیت می کند 
و مدام در حال ساختن فیلم یا سریال 
است، از آثار قابل بحث تلقی می شد. 
حضور  به خاطر  بیشتر  تلقی  این 
مدیری  مهران  بویژه  بازیگرانش، 
در  فیلم،  که  می رفت  انتظار  و  بود 
شود.  رونمایی  فجر  فیلم  جشنواره 
اسامی  اعالم  ،با  ایسنا  گزارش  به 
شد  مشخص  جشنواره  فیلم های 
سازندگان »رحمان ۱4۰۰« صرفاً به 
دنبال اکران عمومی هستند و شاید 
هم از جشنواره دوری کردند تا اتفاقًا 
فیلم دچار مشکل و حاشیه ای نشود 
و در نهایت برای آن به عنوان یک 
متقاضی اکران نوروزی برنامه ریزی 

کنند.
سرانجام این فیلم از اواخر اسفندماه 
کمدی  فیلم  سه  از  یکی  عنوان  به 
سراسر  سینماهای  در  اکران  روانه 
کشور و از همان ابتدا هم با فروش 

خوبی همراه شد.
استقبال  وجود  با  مدت،  این  در 
صورت گرفته، فیلم »رحمان ۱4۰۰« 
واکنش هایی هم پس از تماشای فیلم 

که  داشته  خود  مخاطبان  سوی  از 
بویژه کارشناسان فرهنگ و سینما، 
از محتوای فیلم و برخی شوخی های 
آن ناراضی بودند؛ تا جایی که این 
فیلم را متکی بر محتوا و شوخی های 
هر  به  اما  کردند.  توصیف  جنسی 
حال طبق آمارهای اعالم شده، بیش 
از ۲۲ میلیارد فروش برای این فیلم 
گذشت  از  پس  حاال  و  شده  ثبت 
یک ماه، جلو اکران آن، با این عنوان 
گرفته شده که »نسخه اصالح نشده 
بوده  پرده  روی  سینماها  در  فیلم 

است«.
این اتفاق خود به خود چند پرسش 
را در ذهن متبادر می کند که شایسته 
پاسخ  آن ها  به  امر  مسؤوالن  است 

بدهند:

۱- اگر به راستی نسخه اصالح نشده 
در  ماه  یک   »۱4۰۰ »رحمان  فیلم 
سینماها در حال اکران بوده، چطور 
و  فرهنگ  وزارت  نظارتی  سیستم 
متوجه  حال  به  تا  اسالمی  ارشاد 
موضوع نشده است؟ آیا طبق روال 
برای همه فیلم ها باید نظارتی برای 
تطابق فیلم با آنچه در پروانه ساخت 
پروانه ی  بعد،  و  داشته  وجود  آمده 
نمایش صادر شده است؟ اگر برای 
فیلم »رحمان ۱4۰۰« این روال طی 

نشده، چرا و چگونه؟
چنین  صحت،  صورت  در  آیا   -۲
اتفاقی، مؤید ناکارآمد بودن سیستم 

نظارتی در این حوزه است؟
۳- آیا بر فرض صحت ناکارآمدی، 
نمی توان متصور بود که چه فیلم هایی 

در این سال ها، به ناحق توقیف شدند 
اساسی  ضررهای  و  لطمه ها  و 
متحمل شدند، درحالی که فیلم های 
مساله داری از تمامی مواهب، ازجمله 

در اکران برخوردار بودند؟
۲- آیا این که االن که فیلم ۲۲ میلیارد 
از  ماه  یک  و  داشته  فروش  تومان 
ماجرایی  چنین  گذشته،  اکرانش 
می تواند  است،  شده  اعالم  رسمی 
ترفندی باشد برای جبران افت نسبی 
فروش فیلم؟ افتی که در سایت های 
پیش  میزان  از  و  بلیت  فروش 

خریدهای آن مشخص است.
 ۲۲ فیلم  که  االن  این که  آیا  یا   -۳
میلیارد تومان فروش داشته و یک ماه 
از اکرانش گذشته و به افت فروش 
رسیده، چنین ماجرایی رسمی اعالم 

شده است، به این معناست که فیلم، 
همه ی مراحل قانونی را به سالمت 
بر  فشارهایی  به دلیل  و  کرده  رد 
مجموعه ی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، قرار است ترمز فروش فیلم 
رقم ۲۲  همین  در  که  شود  کشیده 

میلیارد تومان بماند؟
نسخه ی  نبودن  منطبق  این که   -4
اصالحی  نسخه ی  با  شده  اکران 
نمایش،  پروانه ی  دریافت  هنگام 
از گذشت یک ماه گزارش و  پس 
بودن  عمدی  احتمال  شده،  اعالم 
در  نمی کند؟  تقویت  را  تأخیر  این 
صورت صحت، این عمد احتمالی، 
به مناسبات مالی فیلم می تواند مرتبط 

باشد؟
۵- اگر واقعاً نسخه ی اصاًلح نشده 
توسط تهیه کننده در سینماها اکران 
شده و چنین تخلفی صورت گرفته 
است، مقصران آنچه کسانی هستند؟ 
ترتیبی معرفی  با چه ساز و کار و 
می شوند؟ چه برخوردی با آنان، جدا 
از توقف اکران فیلم از سوی سازمان 

سینمایی صورت خواهد گرفت؟
است  حالی  در  بحث ها  این  تمام 
صفحه  در  هادی  منوچهر  که 
شخصی اش در فضای مجازی، اکران 
نسخه اصالح نشده را رده کرده و با 
 …« است:  نوشته  کنایه آمیز  لحنی 
تمام سینماهای کشور نسخه اصالح 
می کردند  اکران  پرده  روی  را  شده 
)هنری(  حوزه  سینماهای  تازه  و 
نسخه اصالح شده تری را. هیچ باکی 
نیست. تمام تالشم را خواهم کرد که 

رحمان را دوباره اکران کنم....«

کاریکاتور

گربهرقصانیآمریاکعلیهسپاهبهجایینخواهدرسید

توقیفیکفیلموچندپرسشکلیدی

غالمرضا فرجی سخنگوی شورای 
بالتکلیفی  درباره  نمایش  صنفی 
فروش  طرح  اجرای  در  سینماهای 
شنبه،   روزهای  در  بلیت  نیم بهای 

توضیحاتی ارائه کرد.
بعد از افزایش پرحاشیه قیمت بلیت سینما در آستانه نوروز 
۹۸ و عدم اجرای طرح فروش نیم بها در روزهای شنبه و 
سه شنبه در ایام دوهفته ای تعطیالت نوروزی، امروز دومین 
شنبه بعد از تعطیالت است که برخالف مصوبه اعالم شده 
در سال گذشته مبنی بر نیم بها بودن بلیت سینماها در روزهای 
شنبه، شاهد قیمت های مختلف بلیت در سینماها هستیم به 
گونه ای که برخی از سینماها بلیت های نیم بها، برخی با کسر 

قیمت و برخی بلیت ها را به صورت تمام بها ارائه می دهند.

اكران نمي هبای شنبه 

حذف یم شود

همان  از  عمارت«  »بانوی  دوم  فصل  ساخت  موضوع 
نشست خبری سریال سوژه رسانه ها شد و از همان روز 
مجموعه  این  کارگردان  حمیدنژاد  عزیزاهلل  هم  نخست 
تلویزیونی اعالم کرد که فصل دوم »بانوی عمارت« ساخته 
فیلمنامه  نگارش  از  دیگری  خبرهای  ادامه  در  نمی شود. 
فصل دوم به گوش رسید و پست اینستاگرامی حمیدنژاد 
این  تهیه کننده  موالیی  مجید  که  چرا  داشت.  دنبال  به  را 
سریال تلویزیونی اعالم کرد، فصل دوم »بانوی عمارت« 
در حال نگارش متن است و قرار شده در 4۰ قسمت آماده 
تولید شود. قصه فصل جدید »بانوی عمارت« بعد از ۱۲ 
سال از پایان فصل اول، آغاز می شود. یعنی مقطع تاریخی 
ایران  در  استبداد صغیر  از  بعد  به  سریال  این  دوم  فصل 

می رسد و ادامه پیدا می کند.

حمیدنژاد :»ابنوی عمارت2« 
را منی سازم

نمایش »مالقات« به کارگردانی پارسا پیروزفر روزهای ۲۹ و 
۳۰ فروردین ماه در دو نوبت میزبان عالقه مندان تئاتر است.

نمایش »مالقات« به کارگردانی پارسا پیروزفر به دلیل استقبال 
تماشاگران روزهای پنجشنبه ۲۹ و جمعه ۳۰ فروردین ماه 
در دو نوبت میزبان عالقه مندان تئاتر است. اجرای اول این 
اثر نمایشی طی روزهای یاد شده ساعت ۱۷ و اجرای دوم 

ساعت ۲۰ خواهد بود.
نمایش »مالقات« نوشته فریدریش دورنمات با ترجمه و به 
طراحی و کارگردانی پارسا پیروزفر با بازی )به ترتیب حروف 
الفبا( علی ابدالی، نسترن امیرعبدالهیان، زینب ایزدپناه و... در 
سالن اصلی مجموعه تئاترشهر روی صحنه می رود. نمایش 
»مالقات« که از ۱۲ اسفند ماه ۹۷ اجرای خود را آغاز کرده 
تا روز جمعه ۱۳ اردیبهشت ماه ۹۸ روی صحنه خواهد بود.

 »مالقات« اپرسا پريوزفر 
دو اجرایی شد


