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رهبر انقالب با اشاره به اقدامات دشمنان علیه جمهوری اسالمی تأکید کردند:

نفس های آخردشمنی  دشمن است

کاهش 38/5 درصدی 
تولید دو خودروساز 

بزرگ کشور در سال 97

به گزارش زمان ، بررسی آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی است ایران 
خودرو و سایپا به عنوان 2 خودروساز بزرگ کشور، سال 97 را با افت تولید به ترتیب 40.3 
درصدی و 37 درصدی به پایان رساندند.گروه صنعتی ایران خودرو سال 97 را با تولید 425 
هزار و 824 دستگاه خودرو به پایان برد.این آمار در مقایسه با تولید سال 96 این خودروساز 
)تعداد 713 هزار و 47 دستگاه خودرو( افت 40.3 درصدی داشت.برپایه این گزارش، در 
12 ماهه پارسال شرکت یاد شده موفق به تولید 415 هزار و 485 دستگاه سواری، هشت 
هزار و 288 دستگاه وانت و 216 دستگاه مینی بوس، میدل باس و اتوبوس شد که در 
مقایسه با سال 96 به ترتیب 40.7 درصد، 26.3 درصد و 26.5 درصد کاهش داشته است.
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روزانهم صبح اریان

آغاز فروش 
گوشت نیمایی
 در فروشگاه ها

اختصاص ۶۰۰ 
میلیارد برای 

فرهنگیان مطالبات 

حذف رشته هایی 
که بازار شغلی 
مناسبی ندارند
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الریجانی: وفاق به وجود آمده در کشور ارزشمند است

شیطنت آمریکایی ها باعث ایجاد 
وفاق در کشور شد

والیتی تاکید کرد:

مخالفت  پاسداران،  سپاه  با  مخالفت 
است ایران  ملت  با 
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 نه امروز ، نه 2۰25
ایران هیچ محدودیتی درغنی سازی اورانیوم ندارد ؛

سرمقاله
خوزستان در خط مقدِم خدمت

فشار  و  مصیبت  کم 
بر مردم استانی که تا 
خاک  پای  جان،  پای 
وطن ایستاده اند، وارد 
نشده است. مردمی که 
جوان  و  زن  کودک، 
وطن  تقدیم  را  خود 

کردند که نگذارند دشمن به خاِک سرزمین 
شان دست درازی کند، هیچ گاه سی سال پس 
از پایان جنگ تحمیلی تصور نمی کردند که 
روزی در سیل بی سابقه ای گرفتار شوند و 
همچون سال های جنگ آستین باال بزنند و 
برای حفاظت از جان خود و خانواده شان در 

خط مقدم ایستاده اند.
خرمشهر آزاد شد. شهری که578 روز دراشغال 
و  رزمندگان  وبه همت  بود  بعثی  نیروهای 
جواناِن ایرانی آزاد شد. خرمشهر را از عراقی 
این شهر و  اما هنوز مردمِ  ها پس گرفتیم، 
گلویشان  از  خوش  آِب  اطراف  شهرهای 
پایین نرفته است. تا بوده روزها و شب های 
جنگ را پشت سر گذاشتند اما پس از سی 
سال دیوارهای این شهر همچنان بوی جنگ 

می دهند و ...
2 فرزانه یوسفیان

نگاه روز
کوپن الکترونیک چگونه کار می کند؟
آغاز شمارش معکوس برای 

7بازگشت کوپن

وزیر امور خارجه در حساب کاربری خود نوشت: 
طبق ان پی تی، برجام و قطعنامه 2231 شورای 
وجود  ایران  غنی سازی  برای  منعی  هیچ  امنیت 
ندارد؛ نه اکنون، نه در سال 2025 و نه پس از آن.

به گزارش زمان به نقل از اداره کل اطالع رسانی و 
امور سخنگویی وزارت امور خارجه، »محمد جواد 
ظریف« دیروز در حساب کاربری خود در توییتر 
در  ما  اروپایی  شریک  سه  برای  نوشت:»یادآوری 
برجام: طبق ان پی تی، برجام و قطعنامه 2231 
ایران  برای غنی سازی  منعی  امنیت هیچ  شورای 
وجود ندارد؛ نه اکنون، نه در سال 2025 و نه پس 
اروپایی، خواندن سندی که  برای شرکای  آن.  از 

آن را امضا کردند و قول دادند از آن دفاع کنند، 
می تواند مفید باشد.«

یکشنبه  روز  آمریکا  در  فرانسه  سفیر  آرو«  »ژرار 
در حساب توییتری خود مدعی شد:»اینکه بگویم 
اورانیوم  دارد  اجازه  برجام  انقضای  از  پس  ایران 
آرو  اظهارات  است.«  اشتباه  کند،  سازی  غنی 
روز   داشت؛  پی  در  را  کشورمان  مقامات  واکنش 
یکشنبه سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر 
»ژرار  های  توییت  کرد:»اگر  تصریح  خارجه  امور 
نقض  با  کند،  می  اعالم  را  فرانسه  موضع  آرو« 
فاحش هدف و موضوع برجام و قعطنامه 2231 
غیر  در  کند،  موضع  اعالم  هستیم.پاریس  مواجه 

انجام خواهیم داد«.  را  اقدام مقتضی  این صورت 
روز یکشنبه همچنین »فیلیپ تیبو« سفیر جدید 
جمهوری فرانسه در تهران به وزارت امور خارجه 
احضار شد.در این جلسه طرف ایرانی با اشاره به 
توییت های منتسب به سفیر فرانسه در واشنگتن 
، خواستار توضیح دولت فرانسه شده و اعالم کرد 
دولت  تائید  مورد  مزبور  اظهارات  که  صورتی  در 
فرانسه بوده و بیان کننده مواضع رسمی این کشور 
باشد، این امر در مخالفت آشکار با اهداف و مفاد 
برجام خواهد بود. سفیر فرانسه در واشنگتن  بدون 
ارائه هیچگونه توضیحی توئیت  بحث  برانگیزش را 

حذف، و از نظر خود عقب نشینی کرد.

وزیر صنعت:

رونق تولید به معنای احیای بنگاه های مشکل دار نیست

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه رونق تولید 
را نباید مترادف با احیای واحدهای بحران دار بدانیم، 
افزود: بخش عمده ای از واحدهای تولیدی مشکلی 

ندارند.
و  معدن  ازوزارت صنعت،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
تجارت، رضا رحمانی در جلسه ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید با اشاره به افزایش اهمیت ستاد تسهیل و 
رفع موانع تولید در سال ۹۸، گفت: مهمترین بخشی 
ستاد  کند،  فعالیت  تولید  رونق  برای  می تواند  که 
تسهیل است که هم قانون به صراحت بر ماهیت و 
فعالیت آن تاکید کرده و هم دستگاه های مهم در 
آن عضو هستند.وی با بیان اینکه مهمترین رکن در 
اثرگذاری ستاد تسهیل، انگیزه کارکنان و مدیران آن 
است، افزود: ستاد تسهیل باید از دستگاه های دیگر 
همچون قوه قضائیه نیز برای حضور در جلسات دعوت 
و اینجا را به ستادی پای کار برای تولید تبدیل کند.

رحمانی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت های 

اظهار  تسهیل،  ستاد  جایگاه  بهبود  برای  مدیریتی 
کرد: در اجرای مصوبات مشکالتی وجود دارد و به 
طور کلی کار در ستاد سخت است، از این رو، کسانی 
باید در ستاد به کار گرفته شوند که از انگیزه کافی 
برخوردارند.وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به 
ظرفیت باالی تولید در کشور اظهار کرد: به همراه وزیر 
کشور نامه مشترکی به سران سه قوه درباره مشکالت 
تولید نوشتیم که آنها تاکید کردند هر کجایی نیاز به 
اصالح قوانین است به ما منتقل کنید.وی با بیان اینکه 
تشکل ها حضورشان در ستاد ضعیف است و باید با 
انگیزه در ستاد حضور یابند، افزود: استان ها درخواست 
برگزاری جلسات ستاد ملی با حضور مسئوالن استانی 
را دارند که در این زمینه پیشنهاد می کنم جلساتی از 
ستاد ملی را با حضور استانداران برای ارائه گزارشی 
بر لزوم  با تاکید  از وضعیت استانی برگزار کنید.او 
فعال شدن دبیرخانه ستاد تسهیل گفت: مواردی به 
ستاد تسهیل ارجاع می شود که ضرورت دارد کمیته 

کارشناسی درباره آنها نظر داده و برای اعضا ارسال 
کند تا اگر آنها نیز تأیید کردند، بدون مطرح کردن 
در جلسه و گرفتن زمان، آن را مصوب کنیم.رحمانی 
با بیان اینکه دشمن تصور می کرد صنعت در سال 
برخی چنین  نیز  و در داخل  تعطیل می شود   ۹۷
باوری داشتند، گفت: به لطف خداوند و تالش هایی 
و  است  فعال  همچنان  صنعت  گرفت،  صورت  که 
ما نیز برای سال ۹۸ باید تالش کنیم ضمن حفظ 
وضع فعلی تولید در جاهایی که امکان توسعه وجود 
دارد، اقدام کنیم.وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره 
توسعه تجارت نیز با تاکید بر فراهم کردن امکانات 
لجستیکی افزود: اگر برای ما صادرات میوه مهم است، 
باید امکانات حمل و نقل و نگهداری، بسته بندی 
و... را فراهم کنیم.این عضو کابینه دولت دوازدهم 
خاطرنشان کرد: بانک ها و وزارت اقتصاد برای سال 
رونق تولید باید حضور قوی در ستاد تسهیل داشته 

باشند و به چرخه تولید کمک کنند.

وزیر علوم خبر داد:

حذف رشته هایی که بازار شغلی مناسبی ندارند
وزیر علوم از حذف برخی از رشته ها به دلیل تقاضای 
کم در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد و نداشتن 

بازار کار خبر داد.
جمع  در  دیروز  غالمی  منصور  زمان،  گزارش  به 
خبرنگاران گفت: برای آنکه بتوانیم برنامه های وزارت 
علوم را در کنار ساماندهی پژوهش ها پیش ببریم 
باید از نظر و ایده صاحبان اندیشه و دانشگاهیان بهره 
ببریم.وی با بیان اینکه وزارت علوم سعی می کند تا 
موضوعات و چالش های پیش روی کشور را برطرف 
کند، اظهار کرد: سال گذشته به کمک دانشگاهیان 
چندین برنامه متعدد در حوزه ساماندهی ریزگردها، 
مسائل و موضوعات مربوط به زلزله و خشکسالی 
دریاچه ارومیه مطرح شد و امسال هم با توجه به 
سیل اخیری که در کشور به وقوع پیوسته است 

گروه های علمی دانشگاهی وارد عمل شده اند.
درباره رشته های  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
از  برخی  کرد:  بیان  دانشگاه ها  از  شده  حذف 

رشته های ما کم طرفدار هستند و در مقطع ارشد 
و دکتری تعداد کمی از دانشجویان را مورد پذیرش 
قرار می دهند که بر این اساس این رشته ها حذف 
وجود  برایشان  مناسبی  شغلی  بازار  زیرا  شده اند 

نداشته است.غالمی گفت: البته وزارت علوم تالش 
دارد تا تمام رشته های دانشگاهی همچنان تدریس 
شوند اما باید توجهی هم به بازار کار مناسب آنها 

داشته باشیم.

رونمایی از دستاوردهای جدید دفاعی کشور در روز ارتش؛

استقرار ارتش در مرزهای شرقی به دلیل تحرکات داعش در افغانستان
به  توجه  با  گفت:  ارتش  زمینی  نیروی  فرمانده   
انتقال داعش توسط آمریکا به افغانستان ستاد کل 
نیروهای مسلح تصمیم گرفت که ارتش در مرزهای 

شرق هم باشد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، امیر کیومرث حیدری 
فرمانده نیروی زمینی ارتش در نشست خبری که 
دیروز به مناسبت 2۹ فروردین روز ارتش در ستاد 
فرماندهی نزاجا برگزار شد، اظهار داشت: مشخصه 
اصلی ارتش جمهوری اسالمی ایران والیت مداری 
و والیت محوری است و امام راحل با انتخاب 2۹ 
فروردین به عنوان روز ارتش موجبات تشکیل ارتش 
مقاطع  در  ارتش  افزود:  کرد.وی  ایجاد  را  والیی 
مختلف انقالب توانست نقش مهم خود را به خوبی 
ایفا کند، در مرحله اول در ابتدای انقالب بود که به 
فرمان امام خمینی )ره( به مقابله با گروهک های 
را در  آنها  توانست طومار  و  پرداخت  انقالب  ضد 
هم بپیچد.حیدری مرحله دوم درخشش ارتش را 
دوران دفاع مقدس دانست و گفت: حضور نیروی 
زمینی ارتش در مرزها و مقابله با دشمن متجاوز 
که حمایت استکبار جهانی را داشت توانست آنها را 
متوقف کند و بعد از آن توانست با همراهی سپاه و 
بسیج، دشمن را از خاک ایران اسالمی بیرون کند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش ادامه داد: امروز ارتش 
در مرزهای غرب، جنوب غربی و شرق حضور دارد و 
با توجه به انتقال داعش توسط آمریکا به افغانستان 
ستاد کل نیروهای مسلح تصمیم گرفت که ارتش 
در مرزهای شرق هم باشد.وی با اشاره به خدمات 
ارتش در امداد رسانی به مردم در بالیای طبیعی 

مانند زلزله و سیل گفت: در زلزله کرمانشاه مردم 
عزیز کشورمان به خوبی خدمات ارتش در امداد 
رسانی به مردم را دیدند، در سیل اخیر نیز ارتش 
وارد  و خوزستان  لرستان  گلستان،  در  با سرعت 
میدان شد و 21 یگان عمده و سه قرارگاه مرکزی و 
لشکری ارتش در حال امداد رسانی به مردم هستند.

وی افزود: بیش از ۷00 دستگاه و تجهیزات مکانیزه 
ارتش در حال امداد رسانی به مردم و ایجاد پل و 
جاده هستند، همچنین بالگردهای هوانیروز با ۷۷3 
سورتی پرواز در لرستان توانستند بیش از 3 هزار نفر 
مردم را که در سیل گیر شده بودند، نجات دهند و 
از طرف دیگر با استفاده از نفربرهای دو زیست و 
تجهیزات سنگین به امداد رسانی به مردم پرداختند.

امیر حیدری با اشاره به تالش نیروهای ارتش برای 
پاکسازی خانه های مردم و محله ها، گفت: ۸ هزار 
۶00 سرباز در حال امدادرسانی هستند، در سیل 
اخیر نیروی دریایی، هوایی و پدافند هوایی خاتم 
االنبیا و نیروی زمینی ارتش در کنار هم به خدمت 
رسانی به مردم پرداختند.وی افزود: امسال در روز 
2۹ فروردین روز ارتش رژه به صورت معمول در 
استان های درگیر سیل برگزار نمی شود و یگان های 
امدادرسان رژه خواهند رفت و به مناطق سیل زده 
اعزام می شوند، اما در سایر شهرها با قدرت مراسم 
رژه برگزار می شود و نیروهای ارتش آمادگی خود را 

نشان خواهند داد.
ارتش گفت: خبر خوشی  زمینی  نیروی  فرمانده 
برای سربازانی که اهل مناطق سیل زده هستند 
به  مردم  به  رسانی  امداد  برای  که  سربازانی  و 

مناطق سیل زده رفته اند داریم که 2۹ فروردین 
علیه  آمریکا  اقدام  به  اشاره  با  می شود.وی  اعالم 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: همانگونه که 
خداوند متعال در قرآن کریم فرمودند دشمنان ما 
از احمق ها هستند و آنها با این اقدام موجب وحدت 
و همدلی ملت و حمایت همه جانبه از سپاه شدند 
و ملت ایران این تهدید را تبدیل به فرصت کرد.

امیر حیدری تصریح کرد: رهاورد دیگر این اقدام 
آمریکا این بود که نشان داد مسیری که فرزندان 
انقالب اسالمی تا کنون طی کرده اند درست بوده 
و کارد را به استخوان استکبار جهانی رسانده است، 
همه باید بدانند که ارتش و سپاه یک ارتش الهی 
هستند که تنها لباس آنها متفاوت است.فرمانده 
نیروی زمینی ارتش گفت: دست ارتش در دست 
سپاه و ولی امر مسلمین جهان است و با وحدت 
و همدلی این مسیر را ادامه خواهند داد تا نابودی 
اسرائیل و شکست استکبار جهانی را مشاهده کنیم.

وی ادامه داد: در روز 2۹ فروردین از دستاوردهای 
ما  کرد.  خواهیم  رونمایی  زمینی  نیروی  جدید 
نهضت قطعه سازی را در نیروی زمینی ارتش پیاده 
کردیم و امروز در 23 رسته نیروی زمینی تجهیزات 

بومی بکارگیری می شوند. 
ما در فناوری های زرهی، ضدزرهی، توپخانه و بالگرد 
به خودکفایی رسیدیم. بیشتر دستاوردهای امسال 
کوادکوپتر،  پهپاد،  ضدزره،  زرهی،  حوزه های  در 
انواع جمرها در فرکانس های مختلف و بهینه سازی 

تانک ها خواهد بود.
ادامه در صفحه 2

ایران هیچ محدودیتی درغنی سازی اورانیوم ندارد ؛

 نه امروز ، نه 2۰25
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خوزستان در خط مقدِم خدمت

*فرزانه یوسفیان
کم مصیبت و فشار بر مردم استانی که تا پای 
جان، پای خاک وطن ایستاده اند، وارد نشده 
اســت. مردمی که کودک، زن و جوان خود را 
تقدیم وطن کردند که نگذارند دشمن به خاِک 
سرزمین شان دست درازی کند، هیچ گاه سی 

ســال پس از پایان جنگ تحمیلی تصور نمی کردند که روزی در 
سیل بی سابقه ای گرفتار شوند و همچون سال های جنگ آستین 
باال بزنند و برای حفاظت از جان خود و خانواده شان در خط مقدم 

ایستاده اند.
خرمشهر آزاد شد. شهری که5۷۸ روز دراشغال نیروهای بعثی بود 
وبه همت رزمندگان و جواناِن ایرانی آزاد شد. خرمشهر را از عراقی ها 
پس گرفتیم، اما هنوز مردِم این شهر و شهرهای اطراف آِب خوش 
از گلویشان پایین نرفته اســت. تا بوده روزها و شب های جنگ را 
پشت سر گذاشتند اما پس از سی سال دیوارهای این شهر همچنان 
بوی جنگ می دهند و آنچنان که باید نگاه ویژه ای به اســتانی که 
اگر دشمن از آن می گذشت می توانست به تمامی شهرهای دیگر 
ایران دســت درازی کند، نشده است. گمان می رود تصور آن همه 
ســختی و صبوری برای مردمان سایر شهرهای کشور، قابل هضم 
نیست. گاهی نوشتن و وصف آن روزگاران سخت جلوه می کند چه 
برسد به گذراندن آن لحظات در واقعیت و چشیدن طعم جنگ آن 
هم به صورت اجباری. جبری که نه برای یک روز و یک هفته و یک 
ســال، بلکه برای هشت سال، خواِب آرام و روزگار شیرین را به کام 
هر ساکن استان خوزستان تلخ می کرد. چه روزها و شب هایی که 
مردمان این شهرها، در زیرزمین های تاریک و کوچک زندگی می 
کردند تا بتوانند حافظ جان خود و عزیزانشان باشند. از جان خود و 
عزیزانشــان گذشتند تا حتی یک وجب از خاِک سرزمین به دست 
دشمن بعثی نیافتد. خوزستان از خود گذشت تا شهرهای دیگر ایران 
آباد بمانند. پس از گذشت سال ها از جنگ تحمیلی، هنوز هیچ کدام 
از مردم خوزستان نتوانسته اند رنج و سختی که در طول هشت سال 
تحمل کرده اند را فراموش کنند، بلکه با صبوری و از خود گذشتگی 
روزگار گذرانده اند تا گذر زمان مرهمی باشد بر آن همه دلهره های 
تمام نشدنی. متأسفانه اثرات منفی جنگ و اصابت موشک و بمب و 
توپ، چنان بر روح و روان هر کدام از اهالی این اســتان تأثیر داشته 
اســت که پس از گذشت سی سال، تن و بدنشان هنوز با نام جنگ 
می لرزد. صبوری کردند، رنج کشیدند و خم به ابرو نیاوردند. در کنار 
کمک های دولتی در طی این سال ها، خود آستین باال زدند تا شهر 
خود را از نو بسازند، امید به زندگی داشته باشند تا بتوانند در بدترین 
شرایط، بهترین را به خانواده های خود، همشهریان و ساکنان هدیه 
دهند. منتظِر کسی نمی مانند، به خوزستانی ها گویا بَر می خورد 
منتظر کمک باشند، در بدترین شرایط خود کمر همت برای آبادانی 
شهر خود می بندند و در سخت ترین مسیرها قدم می گذارند. شاید 
بتوان این تالش ها را امروز بعد از گذشــِت سی سال از پایان یافتن 
جنگ، با چشماِن خود ببینیم. سیل وارد خوزستان شد. شهرک های 
اطراف و شــهرهای کوچک حومه اهــواز را درگیر خود کرده و این 
جواناِن این شهرها هستند که با کمترین امکانات، سیل بند می سازند 
که نه حتی دشــمن و نیروهای بعثی، بلکه آب هم به خاِک آن ها 
تعدی نکند تا خدایی نکرده ساکنان آن مناطق آواره نشوند. دستور 
تخلیه بسیاری از شهرک ها، روستاها و برخی شهرهای خوزستان از 
سوی مسئوالن اعالم شده است. بسیاری خانه و زندگی شان را یک 
بقچه ی کوچک کرده اند و راهِی مکانی شده اند که بتوانند از جاِن 
خود محافظت کنند. چادرهای هالل احمر در بخش های مختلف 
برپا شده است، اما در برخی مناطق نه سرویس بهداشتی وجود دارد 
نه حمام. تیم های اعزامی از استان البرز می گویند نه آب معدنی به 
تعداد سیل زدگان وجود دارد و نه شیر خشک برای نوزادان. اوضاع 
زیاد مناسب نیست. بسیاری می گویند این اصحاب رسانه هستند 
که باید اوضاع را آرام کنند و از انتقال استرس بیش از حد به جامعه 
بکاهند، اما قرار نیست واقعیت را کتمان کنیم و از درِد مردم نگوییم.

روزهای خوبی برای مردمی که در معرِض سیل هستند، انتظار داریم. 
حِق مردم خوزستان این نیست که در شرایطی این چنینی زندگی 
کنند. سیل از یک طرف و باال آمدن فاضالب از طرفی دیگر، روزگار 
را برای مردم سخت کرده است. صبورتر از این مردم شاید در کشور 
نداریم. خم به ابرو نمی آورند، غرورشــان گویی اجازه نمی دهد از 
درد بگویند و دســِت یاری به سوی کسی دراز کنند. جوانان کیسه 
کیســه روی هم می گذارند، آب بند درســت می کنند، جشن می 
گیرند و پایکوبی می کنند و همچنان به فردا امیدوارند. باور کنیم باید 
استقامت، پایداری و امید به زندگی را از مردم خوزستان یاد بگیریم. 
فقط یک روز از تقویم را به نام خرمشهر و روز مقاومت را به نام دزفول 
ثبت کنیم، کافی نیست. مردم این استان نیازمنِد حمایت هایهمه 

جانبه ی مسئوالن کشور هستند.
F.Yousefianpour@Gmail.com

رشد ۳۹ درصدی شکایات از وضعیت 
عرضه کاال و خدمات

 ســال گذشــته در مجموع تعداد 2۶2 هزار و ۶۴۹ فقره شکایت 
پیرامون کاال و خدمات از طریق ســتاد خبری مستقر در سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان ها اخذ شده است که نسبت به مدت 

مشابه سال قبل 3۹ درصد افزایش داشته است.
به گزارش زمان به نقل ازوزارت صنعت، معدن و تجارت، در ارتباط 
با نحوه دریافت شــکایات در مجموع 1۷2 هزار و 2۷۹ فقره )۶۶ 
درصد( تلفنی، 5۴ هــزار و 535 فقره )21 درصد( حضوری و 35 
هزار و ۸35 فقره )13 درصد( کتبی بوده است.از مجموع شکایات 
رسیدگی شده، تعداد 102 هزار و 5۶۹ فقره )3۹ درصد( متخلف و 
12۷ هزار و 332 فقره )۴۹ درصد( غیر متخلف شناخته شده اند و 
32 هزار و ۷۴۸ فقره )12 درصد( تحت بررسی هستند.از مجموع 
شکایات دریافتی در سال ۹۷، میزان ۸۸ درصد شکایات رسیدگی 
و پاسخگویی شــده و 12 درصد به دلیل استعالمات حقوقی و یا 
درخواست نظریه کارشناسی در مرحله رسیدگی است.همچنین 
بررســی وضعیت گزارشات حاکی از آن است که تعداد 225 هزار 
و ۶52 فقــره )۸۶ درصد( مربوط بــه کاال و 3۶ هزار و ۹۹۷ فقره 
)1۴ درصد( مربوط به خدمات است.بیشــترین شکایت واصله در 
حوزه کاال مربوط به نان، میوه و ســبزی و خوار و بار فروشی بوده 
و بیشترین شــکایت در حوزه خدمات از رستوران های غذاخوری، 
تعمیرگاه های خودروهای سبک و پارکینگ شهری گزارش شده 
است.گزارشات دریافتی براســاس نوع تخلف، بیانگر آن است که 
گران فروشی، تقلب و عدم درج قیمت از بیشترین موارد تخلف بوده 
است.همچنین از مجموع شکایات رسیدگی شده در سال ۹۷ که 
منجر به تخلف شده اند تعداد ۶205 فقره )۶ درصد( از شکایات با 
برآورد ارزش 1۸۶ میلیارد و ۶3۷ میلیون و ۸۸۶ هزار و 1۹3 ریال 
که جنبه عمومی نداشــته قبل از تشکیل پرونده تخلف، منجر به 

مصالحه و جلب رضایت شاکیان شده است.

دستور روحانی بر آمادگی کامل در 
رویارویی با موج جدید بارندگی ها

با  جداگانه  تلفنی  گفتگوی  در  جمهور  رئیس   
استانداران هفت استان بر هم افزایی همه دستگاه ها 
و اتخاذ تمهیدات الزم جهت جلوگیری از خسارت ها 

در بارندگی های اخیر تأکید کرد.
روحانی  حسن  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
رئیس جمهور دیروز در گفتگوی تلفنی جداگانه با 
استانداران خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، 
و  لرستان  رضوی،  خراسان  کرمان،  هرمزگان، 
خوزستان، بسیج و هم افزایی همه دستگاه ها و نهادها 
و اتخاذ تمهیدات الزم و ضروری جهت جلوگیری از 
خسارت های جانی و مالی را در بارندگی های اخیر 
مورد تاکید قرار داد.رئیس جمهور در این گفتگوها 
همچنین با قدردانی از تالش های ستاد مدیریت 
بحران و همه دستگاه ها و نهادهای دولتی، عمومی 
و نظامی، با تاکید بر لزوم هوشیاری همگانی نسبت 
به آغاز موج دوم بارندگی ها، از استانداران مذکور 
خواست با تقویت هماهنگی و هم افزایی امکانات و 
تجهیزات همه دستگاه ها و نهادهای مرتبط، نسبت 
به مواجهه با حوادث احتمالی کامالً آمادگی داشته 
باشند.در این تماس های تلفنی، آقایان محمد صادق 
علی  احمد  جنوبی،  خراسان  استاندار  معتمدیان 
فریدون  بلوچستان،  و  استاندار سیستان  موهبتی 
فدایی  جواد  محمد  هرمزگان،  استاندار  همتی 
استاندار  حسینی  رزم  علیرضا  کرمان،  استاندار 
استاندار  خادمی  موسی  سید  رضوی،  خراسان 
لرستان و غالمرضا شریعتی استاندار خوزستان نیز 
گزارشی از وضعیت منطقه و تدابیر اتخاذ شده برای 
رویارویی با افزایش احتمالی بارندگی ها و مدیریت 

مناسب اوضاع ارائه کردند.

تصویب طرح اقدام متقابل در 
برابر تروریستی اعالم کردن سپاه 

 سخنگوی کمیسیون امنیت ملی از تصویب طرح 
اقدام متقابل در برابر تروریستی اعالم کردن سپاه 
توسط آمریکا در کمیسیون امنیت ملی مجلس 

خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی در تشریح جلسه دیروز این کمیسیون 
حضور  با  که  مذکور  نشست  در  داشت:  اظهار 
نمایندگان، طراحان و نمایندگان ارگان های ذیربط 
فوریتی  دو  از طرح  مانده  باقی  مواد  برگزار شد، 
اعالم  تروریستی  سازمان  برابر  در  متقابل  اقدام 
نمودن سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران توسط 
ایاالت متحده آمریکا، مطرح و به تصویب رسید. 
بر اساس یکی از مواد این طرح، دولت جمهوری 
اسالمی ایران در چارچوب مصوبات شورای عالی 
امنیت ملی در برابر اقدامات تروریستی نیروهای 
را  ایران  اسالمی  جمهوری  منافع  که  آمریکایی 
قاطع  و  متقابل  اقدامات  می اندازند،  مخاطره  به 
بر اساس این قانون به عمل آورد. در یکی دیگر 
دولت  که  است  شده  تصریح  طرح  این  مواد  از 
ضمن  است  موظف  ایران  اسالمی  جمهوری 
غیرقانونی  تصمیم  به  حقوقی  اقدام  و  اعتراض 
ایاالت متحده آمریکا در تروریست نامیدن سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در مراجع بین المللی، از 
طریق مراودات دوجانبه و چند جانبه با کشورها و 
رایزنی با مجامع و سازمانهای بین المللی از حداکثر 
توان خود برای بی اثر کردن اقدام آمریکا از نقض 
مصونیت حاکمیتی ارکان دفاعی جمهوری اسالمی 
ایران استفاده کند. در ادامه این نشست، گزارش 
و  آمریکا در سال 13۹۷،  عملکرد حقوق بشری 
مواد نقض حقوق بشر از سوی این کشورها مطرح 
و به تصویب کمیسیون رسید و متعاقباً در صحن 

مجلس شورای اسالمی قرائت می شود.

پرواز جنگنده های »صاعقه«
 و »کوثر« در2۹فروردین 

 فرمانده نیروی هوایی ارتش با بیان اینکه در رژه 
روز ارتش تولیدات بومی دفاعی به نمایش گذاشته 
کوثر، 2۹  و  صاعقه  جنگنده های  گفت:  می شود، 

فروردین به پرواز درمی آیند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، امیر سرتیپ عزیز 
نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش در خصوص 
برنامه ها و تمهیدات این نیرو برای برپایی باشکوه 
رژه 2۹ فروردین اظهار داشت: برای 2۹ فروردین 
پیش بینی ها و برنامه های الزم جهت برپایی هرچه 
باشکوه تر رژه زمینی و هوایی یگان ها و نیروهای 
ارتش انجام شده است.وی ادامه داد: نیروی هوایی 
با توجه به اینکه در سال رونق تولید قرار داریم، در 
رژه 2۹  برای  بودن شرایط جوی،  صورت مساعد 
فروردین روز ارتش، از تولیدات داخلی اعم از جنگنده 
»صاعقه« و »کوثر« به شکل همزمان استفاده خواهد 
کرد که این جنگنده های بومی به پرواز درخواهند 
آمد.نصیرزاده درباره برنامه های نیروی هوایی ارتش 
در سال جدید نیز گفت: سیاست نیروی هوایی در 
سال جدید این است که به کوری چشم دشمنان 
و با توجه به یاوه گویی های اخیری که علیه سپاه 
پاسداران داشته اند، تولیدات داخلی را افزایش دهیم 
و تجهیزات مختلف مورد نیاز نیروی هوایی از جمله 
انبوه  صورت  به  را  بومی  تسلیحات  و  جنگنده ها 
تولید و به کار بگیریم.قابل ذکر است، به گفته امیر 
کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش در 
رژه امسال برای اولین بار تنها از جنگنده های بومی 

در رژه 2۹ فروردین روز ارتش استفاده می شود.

اخبار

سرمقاله

خویشتن داری ، زینت فقر است و سپاس 
گزاری زینت غنا و توانگری

کالمامیر

رهبر معظم انقالب فرمودند: کسانی که اشداء 
علی الکفار را فراموش کردند نوکر و دنباله رو 
و فرمانبر کفار شدند، امروز بسیاری از سران 

کشورهای عربی از این قبیل هستند.
به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی 
خامنه ای، حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای 
دیروز در دیدار شرکت کنندگان سی و سومین 
مسابقات بین المللی قرآن کریم فرمودند: خیلی 
خرسندم از اینکه یک بار دیگر خداوند متعال 
نعمت بزرگ را نصیب ما ایرانی ها کرد که در 
جمع برادران مسلمان مان از کشورهای دیگر، به 
انس با قرآن بپردازیم.ایشان افزودند: مسابقات 
بین المللی قرآن معنایش اجتماع جمعی از 
برادران مسلمان از نقاط مختلف دنیا حول و 
محور قرآن است. این را باید قدر دانست.رهبر 
معظم انقالب تاکید کردند: از دست اندرکاران 
این رویداد متبوع و شیرین تشکر می کنیم. 
از سازمان اوقاف که دست اندرکار هستند. از 
حضار و شرکت کنندگان محترم به خصوص 
میهمانان که از کشورهای دیگر آمدند خوش 
آمد عرض می کنمحضرت آیت اهلل خامنه ای 

که  است  این  دارد  اهمیت  آنچه  فرمودند: 
برای تالوت  بدانیم. قرآن فقط  را  قدر قرآن 
کردن نیست. تالوت قرآن مقدمه فهم قرآن 
و به دست آوردن معرفت قرآنی است. این را 
بایستی برای خودمان تأمین کنیم. اگر تالوت، 
تالوت درست و بجایی باشد، دو فایده مهم را 
باید به ما بدهد؛ یکی اینکه معنویت ما را و 
روح معنوی ما را تعمیق کند و عمق ببخشد. 
ما غرق در امور مادی هستیم. انسان ها احتیاج 
دارند به توجه معنوی و روح معنویت. این با 
تالوت قرآن حاصل می شود؛ اگر خوب قرآن را 
تالوت کنیم.ایشان تصریح کردند: دوم اینکه به 
فکر خودمان و اندیشه خودمان مدد برسانیم و 
آنها را از معرفت قرآنی تغذیه کنیم. یعنی قرآن 
هم در دل ما و هم در ذهن ما اثر می گذارد. 
از مفاهیم  با قرآن مأنوس شویم خیلی  اگر 
حیات و زندگی برای ما روشن خواهد شد.مقام 
معظم رهبری فرمودند: کج روی ها، بدفهمی 
و یاس ها، خیانت های انسان ها به یکدیگر و 
دشمنی های انسان ها با یکدیگر و ذلیل کردن 
انسان در مقابل طواغیت عالم همه ناشی از 
دوری از قرآن است. قرآن هم به ما معنویت 

می دهد و هم به ما معرفت می دهد.حضرت 
کتاب  قرآن  فرمودند:  ای  خامنه  اهلل  آیت 
سعادت بشر است، بالشک. سعادت در دنیا و 
آخرت. قرآن فقط برای سعادت آخرت نیست، 
سعادت دنیا را هم تأمین می کند.رهبر معظم 
انقالب تاکید کردند: ملت ها می توانند با عمل 
به قرآن عزت، رفاه، قدرت، دانش، وحدت و 
انسجام پیدا کنند و سبک زندگی شیرین با 
قرآن پیدا کنند. اینها همه امور دنیوی است. 
آخرت هم حیات معنوی و حقیقی و مستمر و 
ابدی است که با قرآن حاصل می شود. به شرط 
اینکه ما به قرآن عمل کنیم و ببینیم قرآن چه 
می گوید.ایشان فرمودند: موارد عمل نکردن به 
قرآن یکی دو تا نیست در بین ما امت اسالمی؛ 
مثالً فرض بفرمائید قرآن درباره پیروان پیغمبر 

می فرماید أَِشّداُء َعلَی الُکّفارِ ُرَحماُء بَیَنُهم. 
فراموش  را  علی الکفار  اشداء  ما  از  بعضی 
می کنیم و کنار می گذاریم. مثل کسانی که در 
کشورهای اسالمی با آمریکا و صهیونیست ها 
کردند،  لگد  را  فلسطینی ها  خون  ساختند، 
حق فلسطینی ها را ضایع کردند. اینها أَِشّداُء 
َعلَی الُکّفارِ فراموش کردند و نوکر و دنباله رو 

از سران  بسیاری  امروز  کفار شدند،  امربر  و 
کشورهای عربی از این قبیل هستند؛ اینها 
یک دسته هستند.رهبر معظم انقالب فرمودند: 
یک دسته دیگر هم ُرَحماُء بَیَنُهم را فراموش 
بوجود  را  مسلمانان  بین  اختالفات  کردند؛ 
آوردند. مؤمن به قرآن، کعبه و قبله را تکفیر 
می کنند و این ُرَحماُء بَیَنُهم فراموش می شود. 
وقتی ُرَحماُء بَیَنُهم نبود، جنگ های داخلی در 
کشورهای اسالمی راه می افتد. سوریه و یمن 
را ببینید. االن بیش از ۴ سال است که یمن 
بمباران می شود. آن بمباران کننده کیست؟ 
به  که  است  مسلمانی  ظاهر  به  نه،  کفاره؟ 
تاکید کردند:  مسلمان رحم نمی کند.ایشان 
خیلی از اینها به هیچکدام از اصول قرآن اعتقاد 

ندارند. 
بنابراین تالوت قرآن مقدمه عمل، آشنایی و 
معرفت است. ما به سهم خودمان ببینیم در 
این عرصه عمل چه کار می توانیم بکنیم. اولش 
این است که یاد خدا را فراموش نکنیم، بعد 
این است که تقوای الهی را معیار کار خودمان 
قرار بدهیم. اینها کارهای آسان و ممکن است 

و نشدنی نیست.

رهبر انقالب با اشاره به اقدامات دشمنان علیه جمهوری اسالمی تأکید کردند:

نفس های آخر دشمنی   دشمن است

الریجانی: وفاق به وجود آمده در کشور ارزشمند است

شیطنت آمریکایی ها باعث ایجاد وفاق در کشور شد
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: شیطنت 
آمریکایی ها باعث شد فضای وفاق و همدلی 
در کشور به وجود بیاید که ارزشمند است در 
حالی که نیت دیگری داشتند، اما موفق به 

تحقق آن نشدند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، علی الریجانی 
معاونان  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
اجرایی  دستگاه های  و  وزارتخانه ها  پارلمانی 
کشور دیدار و گفتگو کرد.وی در این دیدار 
ضمن تشکر از عملکرد معاونان پارلمانی در 
ارتباط با مجلس و برقراری ارتباط میان قوای 
مجریه و مقننه گفت: شیطنت آمریکایی ها 
کشور  در  همدلی  و  وفاق  فضای  شد  باعث 
به وجود بیاید که ارزشمند است و در حالی 
که نیت دیگری داشتند، اما موفق به تحقق 
آن نشدند.رئیس مجلس شورای اسالمی در 
ادامه با بیان اینکه نگاه داشتن وفاق و همدلی 
سرمایه ای برای تحقق آرمان های انقالب است، 
تاکید کرد: معاونت پارلمانی دستگاه ها یکی از 
قسمت هایی است که این مهم را بر دوش دارد 
لذا موارد مد نظر نمایندگان را پیگیری کنید 
چرا که فشار روی آنها زیاد بوده و مشکالت 

افزود:  می کنند.الریجانی  منعکس  را  مردم 
ارتباط نمایندگان با وزرا باید برقرار باشد که 
به حفظ فضای وفاق نیز کمک می کند.وی 
در ادامه با اشاره به نامگذاری سال جاری از 
سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان »رونق 
تولید« اظهار داشت: برخی قوانین و مقررات 
سرمایه گذاری را سخت کرده لذا الزم است 
در دستگاه ها ستادی تشکیل شود تا ایرادات 
معاونت  به  البته  که  شود  مشخص  قانونی 
قوانین مجلس نیز گفته ایم تا تنقیح قوانین را 

در اولویت قرار دهند.رئیس نهاد قانونگذاری در 
ادامه بخش زیادی از ایرادات قانونی را مربوط 
به آئین نامه ها و بخشنامه ها دانست و افزود: 
متأسفانه در حال حاضر روند سرمایه گذاری 
اشکال  در کشور 2 سال طول می کشد که 
دیوانی ما را نشان می دهد همچنین درباره 
قانون برنامه طرح پنجره واحد مطرح شد که به 
خوبی اجرا نشد.الریجانی گفت: در حوزه های 
صنعت، کشاورزی و خدمات باید روند سرمایه 
گذاری روان سازی شود و اگر قانونی مخل 

بوده یا ضرورت ندارد به مجلس اطالع داده 
شود تا اصالح شده یا در صورت لزوم همان 
آئین نامه ها و بخشنامه ها تغییر کند.وی با بیان 
اینکه درباره برخی قوانین به خصوص قانون 
برنامه بخشنامه ها و آئین نامه های الزم از سوی 
دولت نگارش نشده است، افزود: این دولت در 
حوزه قوانین به خوبی عمل کرده اما باید این 
اشکاالت را نیز برطرف کند.رئیس قوه مقننه 
تاکید کرد: مجلس تنها یک سال و چند ماه 
دیگر فرصت دارد و هنوز لوایح زیادی برای 
بررسی مانده است لذا الزم است دولت درباره 
اینکه کدام لوایح باید در اولویت بررسی قرار 
گیرد به مجلس اطالع دهد.الریجانی در پایان 
با بیان اینکه روان سازی فعالیت های اقتصادی 
و جلوگیری از فساد نیازمند راه اندازی شبکه 
ملی اطالعات است، خاطرنشان کرد: در جلسه 
سران قوا نیز این بحث ضروری عنوان شد و 
در حال حاضر این پروژه تا حدی در برخی 
دستگاه ها و استان ها جلو رفته اما به یکدیگر 
وزارت  است  الزم  رو  این  از  نیست  متصل 
ارتباطات به عنوان اصل باشد و سایر دستگاه ها 

با این وزارتخانه همکاری کنند.

رئیس هیئت مؤسس و امنای دانشگاه آزاد گفت: سپاه پاسداران 
مدافع انقالب است و مخالفت با سپاه پاسداران، مخالفت با ملت 

ایران است.
به گزارش زمان به نقل از مهر، علی اکبر والیتی در همایش 
بزرگ »من هم یک سپاهی ام« که در واکنش به اقدام خصمانه 
در  امروز  صبح  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  علیه  آمریکا 
در  پیش  روز  چند  گفت:  شد،  برگزار  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
بیانیه ای عرض کردم که به عنوان یک عضو کوچک بسیج 
اساتید، یک سپاهی هستم، بنابراین اگر آمریکایی ها می خواهند 
بگویند سپاه تروریست است ما به عنوان سپاهی می گوئیم که 
شما مبدا تروریست هستید و این پاسخی است که آمریکایی ها 
در این مدت از مردم ایران با هر تفکری شنیدند که همگی 
سپاهی هستند.وی خاطرنشان کرد: اگر قرار بود طرحی داشته 
باشیم که نشان دهیم سپاه عصاره فضائل ملت است، جز این 
عمل نمی شد و چنین نتیجه ای به دست نمی آمد. آمریکایی ها 
با این اقدام خود، کار ما را آسان کردند تا نشان دهیم سپاه 
عصاره فضیلت های ملت است. براساس قانون اساسی، سپاه 
پاسداران مدافع انقالب است و برای دفاع از انقالب اسالمی 
به وجود آمده و یکی از رموز موفقیت انقالب، وجود این رکن 
رکین در جمهوری اسالمی ایران است.رئیس هیئت مؤسس 
برای  آمریکا  دالیل  به  اشاره  با  اسالمی  آزاد  دانشگاه  امنا  و 
تحریم سپاه پاسداران، تصریح کرد: بنای آمریکا به طور خاص 
و غربی ها به طور عام این است که کشورهای اسالمی را یا 
تضعیف و یا تجزیه کنند.والیتی با اشاره به برنامه های آمریکا و 
دولت های غربی برای سوریه، گفت: برنامه ای که در افغانستان 
و لیبی پیاده شد، قرار بود در سوریه نیز اجرا شود، اما چه 
عاملی جز اینکه جمهوری اسالمی ایران به دعوت رسمی دولت 

سوریه در آن کشور حضور یافت، باعث شد که موفق نشوند؟ 
سپاه پاسداران، تبلور حضور ایران در سوریه بود و طی چهار 
سال تنها ایران در کنار سوریه قرار داشت و پس از آن، زمانی 
که کشورهای دیگر دیدند که حکومت سوریه پابرجاست، به 
کمک این کشور آمدند و در دیگر کشورها مانند عراق، لبنان 
و ... هم با ایستادگی ملت مظلوم منطقه و پشتیبانی جمهوری 
اسالمی ایران شکست خوردند و حتی رئیس جمهور هرزه گوی 
هزینه  منطقه  در  تریلیون دالر  اعالم کرد که هفت  آمریکا 
کردند، اما چیزی به دست نیاوردند.وی ادامه داد: با توجه به 
موفقیت های سپاه در منطقه، آمریکایی ها به جایی رسیدند که 
باطن خود را بروز دهند و بگویند که سپاه پاسداران تحریم 
می شود به این دلیل که تروریست است. این موضوع عادت 
شناخته شده و سالح مصرف شده و تاریخ گذشته غرب است 
که هرکس که با آنها مخالف باشد، تروریست خوانده می شود و 
هر کشوری که به حرف آنها گوش ندهد، آن را مخالف حقوق 
بشر معرفی می کنند.رئیس هیئت مؤسس و هیئت امنا دانشگاه 
آزاد اسالمی افزود: ایران یک ابرقدرت بالقوه است و نماد آن 
ایران  مردم  آحاد  است.  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  نیز 
هرکدام یک سپاهی بالقوه هستند و روز حادثه سالح به دست 
می گیرند و بنابراین مخالفت با سپاه پاسداران، مخالفت با ملت 
ایران است.والیتی تاکید کرد: برخی از رسانه های خارجی که 
طرفدار غرب هستند، رئیس جمهور بی عقل آمریکا را شماتت 
می کردند که چرا علیه سپاه دست به چنین اقدامی زده و باعث 
شده از اصولگرایان و اصالح طلبان گرفته تا عام و خاص ایران 
دوشادوش هم از سپاه حمایت کنند و روزنامه های داخلی با 
گرایش های مختلف در صف حمایت از سپاه قرار گرفتند. این 
اقدام آمریکا به نفع سپاه پاسداران تمام شد.وی با اشاره به علل 

تحریم سپاه توسط آمریکا اظهار داشت: علت اینکه آمریکا سپاه 
پاسداران را تروریست اعالم کرد، این است که ایران بنای یک 
همکاری واقعی منطقه ای را با کشورهای اصلی منطقه گذاشته 
و ایران، عراق، سوریه، لبنان و فلسطین یک جبهه مقاومت 
تشکیل داده اند و هرجا مشکلی پیش می آید، به عنوان ید واحد 
عمل می کنند. این در حالی است که هیچ یک از همکاری های 
بین المللی چنین قوتی ندارد.رئیس هیئت مؤسس و هیئت 
امنای دانشگاه آزاد اسالمی تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران 
همکاری های منطقه را مبتنی بر همکاری و همیاری ملت های 
منطقه و کشورهایی که حکومت آن نماینده ملت آن است، 
بنا نهاده است، به همین دلیل زمانی که آمریکا کشورها را 
تهدید کرد که اگر سپاه را تحریم نکنند، با آنها برخورد می کند، 
رئیس جمهور و دیگر مسئوالن عراقی اعالم کردند که از این 
تحریم ها تبعیت نمی کنند.والیتی با بیان اینکه عدم سقوط 
بغداد و دمشق در مرحله اول با مشارکت مردم این کشورها و 
در مرحله بعد با حمایت ایران محقق شد، گفت: اگر کمک ایران 
به مجاهدان عراقی نبود، معلوم نبود چه سرنوشتی برای بغداد 
رقم می خورد. امیدواریم در آینده دیگر کشورهای اسالمی هم 
به همکاری واقعی میان کشورهای اسالمی که هسته اصلی 
امت اسالمی خواهد بود، بپیوندند و دامنه این همکاری هر 
روز گسترده تر شود.وی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که 
آنها کاری کردند که در نهایت به نفع ایران و انسجام ملی 
است و حمایت عامه مردم از سپاه و سیل ویرانگری که موجب 
شد مردم از همه اقشار مانند دوران جنگ تحمیلی دوشادوش 
اتاق  در  که  آمریکایی ها  می شود  باعث  گیرند،  قرار  یکدیگر 
شیشه ای خود نشسته اند و به بیرون سنگ پرتاب می کنند، 

بدانند که اگر یک سنگ بزنند، ده سنگ خواهند خورد.

والیتی تاکید کرد:

مخالفت با سپاه پاسداران، مخالفت با ملت ایران است

ادامه از صفحه 1
نیروی  گفت:  همچنین  نزاجا  فرمانده 
با  تنها  امسال  فروردین  رژه 2۹  در  هوایی 
هواپیماهای بومی آذرخش، رعد و کوثر رژه 
سوخت گیری  اینکه  ضمن  می کند؛  برگزار 
امسال  رژه  بخش های  دیگر  از  نیز  هوایی 
بود. خواهد  ارتش  روز  در  هوایی  نیروی 

امیر حیدری افزود: پدافند هوایی با نمایش 

اس300، صیاد دو و سه و رادارهای ارتفاع 
بلند و کوتاه و سیستم های جنگ الکترونیک 
خواهد  حضور  امسال  ارتش  روز  رژه  در 
داشت.وی در ادامه با بیان اینکه ما امسال 
قرارداد خرید تانک »کرار« را با وزارت دفاع 
تراز  در  تانک  این  گفت:  می کنیم،  امضا 
حتی  و  دنیاست  تانک های  پیشرفته ترین 

ویژگی های بیشتری از آنها دارد.

انبوه این تانک را   امسال به صورت تولید 
وارد سامانه تجهیزات نیروی زمینی ارتش 
خواهیم کرد.فرمانده نیروی زمینی ارتش در 
بیان  با  از صحبت های خود  دیگری  بخش 
اینکه این امکان که مین ها و مواد منفجره 
در  باشند،  شده  جابجا  اخیر  سیل  اثر  بر 
بعد  ما  گفت:  دارد،  قرار  درجه  پایین ترین 
و  کردیم  رها  را  مرزها  نه  مقدس  دفاع  از 

نه پاکسازی زمین ها و نواحی مرزی را. ما 
حتی روستاهای چسبیده به مرزها و مزارع 
هم  را  نواحی  این  کشاورزی  زمین های  و 
نیروی  حال  این  با  اما  کردیم.  پاکسازی 
در  را  مرزها  کاوش  برنامه  ارتش  زمینی 
مرزی  نواحی  ساکنان  تا  دارد  کار  دستور 
راحت  با خیال  و غرب کشور،  جنوب غرب 

به زندگی شان ادامه دهند.

رونمایی از دستاوردهای جدید دفاعی کشور در روز ارتش؛

استقرار ارتش در مرزهای شرقی به دلیل تحرکات داعش در افغانستان
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سایه خاکستری تعمیق رکود بر اقتصاد ایران

افزایش تقاضا  با  از تولیدکنندگان در سال ۹۷   اگرچه بسیاری 
مواجه  کاالهایشان  برخی  خرید  برای  مصرف کنندگان  سوی  از 
بازارها  سر  بر  رکود  تعمیق  خاکستری  سایه  اکنون  اما  بودند، 

سنگینی می کند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سال ۹۸ بیم ها و امیدهای زیادی 
قرار  تجار  و  تولیدکنندگان  روی  پیش  تجارت  و  تولید  برای  را 
سایه  بازارها  از  بسیاری  سر  بر  گرانی  سو  یک  از  است.  داده 
افکنده و کاهش قدرت خرید مردم، کسادی را برای بسیاری از 
فروشندگان و صاحبان کسب و کارها به ارمغان آورده و از سوی 
دیگر، گرانی خرید مواد اولیه و برخی مشکالت در حمل و نقل و 
انتقاالت مالی، ادامه راه را برای تولید سخت کرده است. در این 
میان آنچه نوید می رسد، تعمیق رکود در بسیاری از بازارها است 
که زمینه ساز دل نگرانی برای فضای کسب و کار ایران شده است.

آنگونه که گزارش های بین المللی نیز بر این شرایط کنونی اقتصاد 
سال  میالدی،   201۹ سال  است،  گذاشته  صحه  ایران  تولید  و 
آسانی برای اقتصاد ایران و البته بسیاری از کشورهای دنیا نیست. 
بانک جهانی نیز در گزارش ماه آوریل خود، ارقام مربوط به رشد 
را  )منا(  آفریقا  شمال  و  خاورمیانه  منطقه  کشور   1۸ اقتصادی 
بر اساس  بازنگری کرده و  بود،  اکتبر 201۸ اعالم کرده  که در 
آن پیش بینی نموده که میانگین رشد این منطقه طی سال های 
201۹ تا 2021 میالدی، به 1.5 تا 3.5 درصد برسد.بانک جهانی 
ایران در  اقتصادی  آوریل 201۹ میالدی خود رشد  در گزارش 
کرده  برآورد  درصد   1.۶ منفی  با  برابر  را  میالدی   201۸ سال 
اکتبر 201۸ معادل 0.1 واحد درصد  با گزارش  که در مقایسه 
کاهش داشته است. از سوی دیگر آنگونه که معاونت بررسی های 
اعالم کرده،  نیز  تهران در گزارش خود  بازرگانی  اتاق  اقتصادی 
 3.۸ منفی  به  میالدی   201۹ سال  برای  ایران  اقتصادی  رشد 
اقتصادی در  منفی  تنها رشد  و  یافته که کمترین  تغییر  درصد 
میان اقتصادهای منطقه منا بوده است.مطابق با گزارش اخیر این 
نهاد بین المللی، ایران بعد از تجربه رکود در سال 201۸ میالدی، 
مجدد در سال 201۹ میالدی نیز دچار رکود اقتصادی البته با 
شدت بیشتری خواهد بود و این یعنی رکود عمیق تر شده است. 
چشم انداز  برای  رشد  نرخ های  ارقام  گزارش،  این  در  همچنین 
اقتصاد ایران در سال های 2020 تا 2021 نیز به ترتیب برابر با 
0.۹ و 1 درصد است که نویدبخش تحول معناداری برای اقتصاد 
تله رشد  در  ایران  اقتصاد  گرفتار شدن  از  و حاکی  نبوده  ایران 

ضعیف و کم جان است.

آیا نفت، ناجی اقتصاد ایران خواهد شد؟
در این میان، گزارش های بانک جهانی البته چشم انداز بهای نفت 
کرده  اشاره  نکته  این  به  خود  گزارش  در  و  کرده  اعالم  هم  را 
است که میانگین بهای نفت برنت در سال 201۸ میالدی برابر 
با ۷1 دالر در هر بشکه بوده که 31 درصد نسبت به سال 201۷ 
افزایش داشته است و البته بیشترین افزایش در فصل اول سال 
اما از سوی دیگر، رشد قوی  افتاده است.  اتفاق  201۸ میالدی 
تقاضای جهانی و تحریم مجدد ایران به همراه مختل شدن تولید 
است.گزارش  بوده  اثرگذار  نرخ  این  افزایش  بر  ونزوئال،  در  نفت 
همچنین  تهران  بازرگانی  اتاق  اقتصادی  بررسی های  معاونت 
تا   ۶0 بین  آینده  سال   5 طی  نفت  بهای  که  کرده  پیش بینی 
۶5 دالر در هر بشکه باشد و البته ریسک های رو به پایین مانند 
کاهش رشد اقتصادی چین و اتحادیه اروپا و نیز افزایش تولید 
نفت در آمریکا در کنار ریسک های رو به باال مانند تحریم علیه 
ایران و ونزوئال و محدود شدن دسترسی این کشورها به بازارهای 
ایجاد اختالل در عرضه  نهفته در  پتانسیل  المللی در کنار  بین 
نفت در کشورهایی مانند لیبی نیز، در کاهش عرضه و افزایش 

قیمت نفت مؤثر خواهند بود.

چشم انداز تراز حساب جاری ایران
حساب  تراز  است  آمده  کارشناسی  گزارش های  در  که  آنگونه 
ایران که زمانی جزو 10 اقتصاد برتر جهان از حیث باال  جاری 
بودن این تراز بوده، طی سال های گذشته به تدریج روند نزولی 
در پیش گرفته تا اینکه در سال 201۷ میالدی به 3.5 درصد 
تولید ناخالص داخلی رسید و در سال 201۸ میالدی نیز برآورد 
برسد.بر  داخلی  ناخالص  تولید  درصد   0.5 از  کمتر  به  که  شده 
این اساس انتظار می رود که این متغیر در سال 201۹ میالدی 
نیز برابر با صفر و برای سال های 2020 و 2021 همچنان کمتر 
از یک درصد تولید ناخالص داخلی یعنی به ترتیب 0.5 و 0.۹ 
درصد تولید ناخالص داخلی باشد.نکته دیگر تراز مالی ایران است 
که از سال 201۸ میالدی به بعد کسری تراز مالی ایران بر حسب 
درصدی از تولید ناخالص داخلی تشدید شده و از 1.۸ درصد به 
۴.۸ درصد رسیده و بانک جهانی پیش بینی کرده این موضوع 
در سال های 201۹ تا 2020 میالدی تشدید شده و تراز مالی 
تولید  منفی 5.5 درصد  و  منفی 5.۴ درصد  به  ترتیب  به  ایران 
ناخالص داخلی برسد.به هر حال، پیام دیگری که تعمیق رکود در 
این گزارش ها همراه خود دارد، بازارهایی است که کشش فروش 
ندارند و در بسیاری از آنها، مشتریان علیرغم اینکه قیمت ها روز 
به روز به بهانه های مختلفی از جمله نرخ ارز یا نبود مواد اولیه 
باال می رود، اما بازارها را بیشتر از روزهای قبل ترک می کنند و 

خود را برای ورود به رکودی عمیق تر آماده می کنند.

 صدور مجوز جذب ۶۰ میلیارد دالر 
سرمایه خارجی

 وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بازار سرمایه، 
سال ۹۸ را با روند مناسبی آغاز کرده است، گفت: 
مجوز جذب ۶0 میلیارد دالر سرمایه خارجی صادر 

شد.
اوراق  و  بورس  ازسازمان  نقل  به  زمان  گزارش  به 
بهادار، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی با 
تاکید بر اینکه یکی از ضرورت های رونق تولید، بهبود 
ضریب بهره برداری از ظرفیت های موجود است، گفت: 
تأمین منابع را می توان در حوزه داخلی و خارجی و با 
استفاده از این ظرفیت ها رقم زد.وی با اشاره به اینکه 
بازار سرمایه سال گذشته سال خوبی را تجربه کرده و 
جهشی در شاخص ها داشت، ادامه داد: بازار سرمایه 
سال ۹۸ نیز شروع خوبی داشت، اما سهم آن در 
اقتصاد آنقدر که باید نیست که برای توسعه و گسترش 

این بازار باید برنامه ویژه طراحی شود.

ضرورت تأسیس صندوق بیمه 
همگانی حوادث طبیعی 

»عبدالناصر همتی« رییس کل بانک مرکزی با ابراز 
امیدواری برای تاسیس هرچه زودتر بیمه همگانی 
کشور،  بودن  خیز  حادثه  گفت:  طبیعی،  حوادث 

ضرورت این امر را ایجاب می کند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، همتی این سخنان 
را در یک یادداشت »اینستاگرامی« اش بیان کرده 
است. وی در این باره نوشت: درجلسه شورای عالی 
بیمه حوادث  اقتصادی موضوع اهمیت  هماهنگی 
تأکید  مورد  آن  همگانی  انجام  وضرورت  طبیعی 
قرار گرفت. رئیس کل بانک مرکزی افزود: اینک با 
مباحث انجام شده در جلسه امروز شورای هماهنگی 
اقتصادی مطمئن شدم با پیگیری وزیر محترم اقتصاد 
و بیمه مرکزی با توجه به حادثه خیز بودن کشورمان 
، این صندوق تأسیس وکار خود را با راهبری بیمه 
مرکزی برای خدمت رسانی به مردم شروع خواهد 
از آن جهت  برای من  این موضوع  کرد.وی گفت: 
اهمیت بیشتری دارد که از 1۶ سال پیش تاکنون، 
حوادث  همگانی  بیمه  صندوق  تأسیس  دنبال  به 
نخست  دور  در  کرد:  اضافه  بودم.همتی  طبیعی 
مسؤلیتم دربیمه مرکزی در سال ۸2 موضوع تشکیل 
صندوق را بصورت الیحه به دولت وقت ارائه کردیم 
الیحه از آن سال در رفت و برگشت بین بیمه، دولت 
و مجلس بود و تالش مسؤالن وقت پس از من در 
بیمه مرکزی هم به نتیجه نهایی نرسید .وی یادآور 
شد:در نهایت در دور دوم مسؤلیتم در بیمه مرکزی 
در سال ۹۶ ، موضوع تشکیل این صندوق به تصویب 
مجلس رسید، اما به خاطر ابهاماتی که شورای محترم 
نگهبان در مورد بارمالی آن مطرح کرد، به دولت اعاده 
شد.مجلس شورای اسالمی اردیبهشت ماه ۹5 با 113 
رای موافق، به الیحه تاسیس صندوق بیمه همگانی 
حوادث طبیعی رای داده بود.الیحه تاسیس صندوق 
بیمه همگانی حوادث طبیعی که با 113 رای موافق، 
25 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 205 
نماینده حاضر به تصویب مجلس شورای اسالمی 
رسید. ابتدا اصل این الیحه که دارای 11 ماده است 
به رای گذاشته شد و مورد موافقت قرار نگرفت.پس از 
آن به پیشنهاد فرهنگی عضو هیات رییسه مجلس 
ماده 10 این الیحه حذف و سایر مواد به اتفاق آراء 

نمایندگان تصویب شد.

مخالفت بانک مرکزی با وام 
2۸۰میلیونی مسکن

بانک  مخالفت  از  مسکن  بانک  اعبارات  مدیر 
مرکزی با وام 2۸0میلیون تومانی خرید مسکن 
بانک  سیاست های  اساس  بر  گفت:  و  داد  خبر 
مسکن وام ساخت به 1۷0میلیون تومان افزایش 

یافت.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، محمدحسن 
علمداری اظهار کرد : به بانک مرکزی پیشنهاد 
افزایش سقف وام خرید مسکن به 2۸0 میلیون 
تومان را دادیم که با آن مخالفت شد.وی با اشاره 
با  افزود:  مسکن،  ساخت  وام  سقف  افزایش  به 
توجه به سیاست های اعتباری بانک مسکن، وام 
ساخت برای سازندگان حرفه ای دارای صالحیت 
با  دادیم.وی  افزایش  تومان  1۴0میلیون  به  را 
فناوری های  از  استفاده  صورت  در  اینکه  بیان 
تومان  میلیون   1۷0 مسکن  ساخت  در  نوین 
وام به سازندگان پرداخت می شود، تصریح کرد: 
صالحیت سازندگان را ادارات راه و شهرسازی و 

انجمن انبوه سازان تأیید می کنند.

خبرخبر

رئیس قوه قضائیه »اصالح روندها و بسترهای 
فسادزا« و »اعالم خبر برخورد با مفسدان« را 
دو مؤلفه اصلی برای ایجاد اطمینان در مردم 
با  اسالمی  جمهوری  نظام  مقابله  به  نسبت 

مفاسد دانست.
روابط  کل  ازاداره  نقل  به  زمان  گزارش  به 
سیدابراهیم  آیت اهلل  قضائیه،  قوه  عمومی 
با  قضائی  عالی  مسئوالن  جلسه  در  رئیسی 
تقدیر از خدمت رسانی همه گروه های مردمی 
احمر،  هالل  از  اعم  اخیر  سیل  در  دولتی  و 
بسیج، ارتش، سپاه و نهادهای انقالب اسالمی، 
ارتش جمهوری  روز  تصریح کرد: در آستانه 
پاسداران  سپاه  که  روزهایی  در  و  اسالمی 
قرار  دشمنان  هجمه  مورد  اسالمی  انقالب 
گرفته است، امروز در مناطق سیل زده شاهد 
اجرای مانور خدمت و خدمت رسانی نیروهای 
مسلح کشورمان هستیم و حقیقتاً در این مانور 
ایثار،  اخالص،  از  زیبایی  جلوه های  خدمت، 
دلدادگی، مردمداری و والیتمداری به چشم 
می خورد. باید از این نیروها و مردمان عزیزی 
که مخلصانه خدمت کردند و همچنان نیز در 
کنار هموطنان آسیب دیده هستند تا بخشی 
از آالم آنان را کاهش دهند صمیمانه تقدیر 
پیشاپیش  قضائیه،  قوه  کنیم.رئیس  تشکر  و 

فرا رسیدن سالروز میالد با سعادت حضرت 
تبریک  )عج(  زمان  امام  الحسن  ابن  حجت 
گفت و افزود: این روز را به همه مردم عزیز 
در  )عج(  زمان  امام  گمنام  سربازان  ویژه  به 
وزارت اطالعات، سازمان اطالعات سپاه و همه 
کسانی که کوچک ترین دغدغه ای برای حفظ 
امنیت ایران اسالمی دارند، تبریک می گویم و 
از همه نیروهای اطالعاتی و امنیتی می خواهم 
تمام  همانند گذشته  ایام،  این  برکت  به  که 
تالش خود را با همکاری مدیران دلسوز کشور 

برای شناسایی بسترهای فساد به کار بندند و 
با سپردن مفسدان به دست دستگاه عدالت، 
اعتماد مردم عزیز به کارآمدی نظام و سازمان 
اداری کشور را افزایش دهند.آیت اهلل رئیسی 
ادامه داد: در خصوص مقابله با فساد باید به یاد 
داشته باشیم که صرف اعالم خبر وقوع مفاسد، 
نه تنها اعتماد ساز نیست بلکه اعتماد زداست. 
آنچه سبب ایجاد اعتماد مردم به مقابله نظام با 
مفاسد می شود، اوالً شناسایی و رفع بسترهای 
با  عبرت آموز  و  قانونی  برخورد  ثانیاً  و  فساد 

مفسدان است.رئیس قوه قضائیه با اشاره به 
فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری در 
خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: 
در این پیام، سه دستگاه نظارتی از سه قوه 
یعنی وزارت اطالعات در قوه مجریه، سازمان 
دیوان  و  قضائیه  قوه  در  کشور  کل  بازرسی 
محاسبات در قوه مقننه، مورد خطاب رهبر 
معظم انقالب قرار گرفتند. معتقدم همچنان 
الزم االجرا  و  زنده  منشور  یک  فرمان،  این 
برای همه دستگاه هاست که به هیچ عنوان 
از اجرای مفاد آن نباید غفلت کنند.آیت اهلل 
رئیسی همچنین با تبریک ایام والدت حضرت 
علی اکبر )ع( و روز جوان، از همه قضات بویژه 
با نقش آفرینی در  قضات جوان خواست که 
دوران تحول دستگاه قضائی، تمام همت خود 
را صرف رسیدگی سریع و دقیق به پرونده ها 
کنند و ابراز امیدواری کرد که با یک همت 
جمعی و تالش شبانه روزی، قوه قضائیه بتواند 
با کمک قضات جوان به نقطه ای برسد که هیچ 
پرونده معوقه ای وجود نداشته باشد.رئیس قوه 
قضائیه در پایان، بر بهره مندی هر چه بیشتر از 
برکات و فیوضات ماه شعبان بویژه ایام میالد 
مسعود منجی عالم بشریت حضرت ولی عصر 

)عج( تاکید کرد.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد:

شناسایی و رفع بسترهای فساد سبب ایجاد اعتماد مردم می شود

مفقودی
 سند کمپانی سواری پژو 405 جی ال ایکس آی مدل 83 با شماره پالک 917ج53 
ایران 72 با شماره موتور 12483091930و شماره شاسی 93043572بنام علیرضا 

ابراهیم زاده دیوکالئی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی 
برگ سبز پیکان وانت 1600مدل 85 با شماره پالک 653ص53 ایران 82 به شماره 
موتور 11485018604و شماره شاسی 31603036 بنام قاسم کریمی ایمن مفقود 

 بابلگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 در کالسه پرونده 11/97/1260/ وقت رسیدگی :  تاریخ 98/2/28  ساعت 10/30صبح

مرجع رسید گی :  شعبه  11  شورای حل اختالف شهرستان خوی / خواهان: ناصر 
دادگربا وکالت جعفرصادق دادگر/خوانده :   افشین بابایی اوصالو   /خواسته : مطالبه وجه 
چک بمبلغ30/000/000  ریال    برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  
بدینوسیله افشین بابایی اوصالو   وفق   ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی 
از روزنامه های  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در 
دفتر دادگاه حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی 

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

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ساعت    98/2/28 تاریخ    : رسیدگی  وقت   /11/97/ پرونده1616  کالسه  در   

11/30صبح
:  شعبه  11  شورای حل اختالف شهرستان خوی / خواهان:  مرجع رسید گی 
یحیی شعیبی با وکالت محمد دادگر/خوانده :محمد امین نعمت زاده فرزند احمد   

/خواسته : مطالبه وجه چک بمبلغ 25/000/000  ریال
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله  محمد امین 
نعمت زاده وفق   ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه 
های  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در 
دفتر دادگاه حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه 

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

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 در کالسه پرونده 11/97/1264/ وقت رسیدگی :  تاریخ 98/2/28  ساعت 10صبح
مرجع رسید گی :  شعبه  11  شورای حل اختالف شهرستان خوی / خواهان: ناصر 
دادگربا وکالت جعفرصادق دادگر/خوانده :   اسماعیل محسنی  /خواسته : مطالبه 

وجه چک بمبلغ50/000/000  ریال
اسماعیل  بدینوسیله  خوانده   بودن   المکان  مجهول  به  نظر  خواهان  اعالم  برابر 
روزنامه  از  یکی  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  وفق    محسنی  
های  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در 
دفتر دادگاه حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه 

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

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای مرتضی ساحلی فرزند هوشنگ         بشرح درخواستی که به شماره 980019/
ش5 حکمی،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده 
فرزند حسین  شماره شناسنامه  140   که هوشنگ ساحلی  داده  توضیح  و چنین 
صادره از  تنکابن   در  تاریخ12/18/ 97دراقامتگاه دائمی خود شهرستان   تنکابن  

بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
1-احمد رضا ساحلی فرزند متوفی  2-علیرضا ساحلی فرزند متوفی

3-محمد مهدی ساحلی فرزند متوفی
4-مرتضی ساحلی فرزند متوفی
5- ناهید ساحلی فرزند متوفی

6- نسرین ساحلی فرزند متوفی
7-زهرا ساحلی فرزند متوفی

8- فاطمه ساحلی فرزند متوفی
9- حوا غالمی قاسم آبادی همسر متوفی

و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال 

گواهی صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه   5 حکمی  شورای حل اختالف تنکابن

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای علیرضا پور جانی فرزند ولی بشرح درخواستی که به شماره 14/98/ش3/ش خ،این 
شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و  اعالم داشته  که  
شادروان ولی پور خانی فرزند صادقعلی به شماره شناسنامه   6 صادره از   تنکابن    در  
تاریخ12/27/ 97دراقامتگاه دائمی خود شهرستان    ...   بدرود زندگی گفته وورثه/وراث 

حین الفوت  وی عبارتند از : 
حمیدرضا پور جانی فرزند متوفی            محمد رضا پور جانی فرزند متوفی

علیرضا پور جانی فرزند متوفی                کبری پور جانی فرزند متوفی
زینب پور جانی فرزند متوفی                  صغری پور جانی همسرمتوفی

و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال گواهی صادر 

لهراسبی /قاضي شعبه   سوم شورای حل اختالف بخش نشتاءخواهد شد . 

آگهی ماده3قانون
 وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 

فاقدسندرسمی
قانون  موضوع  شماره139760317005006686مورخه97/12/26هیات  برابررای 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی 
رسولی  علی  آقای  متقاضی  وبالمعارض  مالکانه  رامهرمزتصرفات  شهرستان 
نژادفرزندنصراله دارای کدملی1911135392 بشناسنامه577صادره ازرامهرمزنسبت 
پالک57فرعی  از  قسمتی  بمساحت273/48مترمربع  خانه  یکباب  ششدانگ  به 
ذوالفقار3  ارشادخیابان  رامهرمزمیدان  آدرس  دورامهرمزبه  واقع دربخش  از4اصلی 
رسمی حسین  ازمالکیت  واعیان  ایزدی  عبدالرحیم  ورثه  رسمی  ازمالکیت  عرصه 
روغنی تائیدگردید. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی 
می شوددرصورتی که اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراض داشته 
باشندمی توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره 
تسلیم وپس ازاخذرسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست 
نمایند. ارائه  اداره  این  رابه  مشعربردعوی  تقدیم وگواهی  قضایی  مرجع  خودرابه 
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 
مانع  مذکورصدورسندمالکیت  شد.وبرابرماده3قانون  صادرخواهد  سندمالکیت 

مراجعه متضرربه مراجع قضائی نخواهدشد.  شماره م.الف)12/40( 
تاریخ انتشارنوبت اول:98/1/27- تاریخ انتشارنوبت دوم:98/2/11

باغدار-کفیل ثبت اسنادوامالک رامهرمز

معاون اول رئیس جمهور گفت: وقوع سیالب در کنار همه مشکالت و سختی ها، با درس هایی نیز 
همراه بود تا از این پس از تجاوز به حریم رودخانه ها و مسیل ها به طور جدی جلوگیری شود.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور دیروز در جلسه شورای 
عالی آب با اشاره به بارش های اخیر کشور و بحران سیل در برخی استان ها، گفت: وقوع سیالب 
در کنار همه مشکالت و سختی ها، با درس هایی نیز همراه بود تا از این پس از تجاوز به حریم 
رودخانه ها و مسیل ها به طور جدی جلوگیری شود و مردم نیز از این موضوع آگاه شدند که 
ساخت و سازها در حریم رودخانه ها تا چه حد می تواند خطر آفرین باشد.وی از وزارت نیرو خواست 
به عنوان دبیرخانه شورای عالی آب با همکاری سایر دستگاه های مرتبط، ضمن برنامه ریزی برای 
الیروبی بستر رودخانه ها، بدون مماشات موضوع ساخت و سازها و تجاوز به حریم رودخانه ها و 
مسیل ها را نیز به طور ویژه در دستور کار قرار دهد تا از حریم طبیعت بخصوص رودخانه ها صیانت 
شود و شاهد تکرار وقوع اینگونه خسارات و آسیب ها نباشیم.معاون اول رئیس جمهور همچنین با 
قدردانی از حضور دستگاه ها و نهادهای مختلف نظیر نیروهای مسلح، هالل احمر، بسیج و نهادهای 
مدنی برای مدیریت بحران سیل در کشور، تصریح کرد: نقش مردم سراسر کشور نیز در کمک 
رسانی و مدیریت بحران بسیار پر اهمیت بود که باید از همت، ایثار و حضور خودجوش مردم 

قدردانی کنیم.
جهانگیری در ادامه این جلسه از تالش ها و اطالع رسانی سازمان هواشناسی در خصوص بارش ها 
و وقوع سیالب در استان های مختلف کشور قدردانی کرد و گفت: یکی از بهترین روش ها برای 
پیشگیری از خطرات این است که توانمندی کشور را برای دقت و سرعت در پیش بینی ها افزایش 
دهیم.وی افزود: سازمان هواشناسی باید با اطالع رسانی علمی و به موقع در خصوص وضعیت آب 
و هوای کشور، از اظهار نظرهای غیرعلمی و غیرکارشناسی توسط دیگران جلوگیری کند و تعامل 
و همکاری خوبی با دستگاه های اجرایی مرتبط داشته باشد چرا که دستگاه های اجرایی مکلف 
شده اند براساس پیش بینی های سازمان هواشناسی برنامه ریزی و اقدام کنند.معاون اول رئیس 
جمهور همچنین بر ضرورت تقویت امکانات و تجهیزات سازمان هواشناسی کشور تاکید کرد و از 
سازمان برنامه و بودجه خواست منابع مالی مورد نیاز برای مجهزتر شدن سازمان هواشناسی را 
تأمین کند تا پیش بینی های این سازمان با سرعت و دقت بیشتری در اختیار مسئولین اجرایی 
کشور قرار گیرد.جهانگیری با اشاره به اینکه میزان بارش ها و روان آب های برخی کشورهای 
همسایه نظیر افغانستان و ترکمنستان نیز که تأثیر مستقیمی بر میزان آب رودخانه های برخی 
از استان های کشور دارد، افزود: سازمان هواشناسی باید با تقویت تجهیزات و توسعه فعالیت ها، 
وضعیت بارش های این کشورها را نیز مدنظر قرار دهد تا پیش بینی ها برای اقدامات پیشگیرانه هر 

چه بهتر و دقیق تر انجام شود.وی پیشنهاد مطرح شده 
در جلسه مبنی بر تشکیل کارگروهی ذیل دبیرخانه 
شورای عالی آب برای هماهنگی هر چه بیشتر میان 
اظهار  و  کرد  ارزیابی  مثبت  را  مرتبط  دستگاه های 
داشت: کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های 
نیرو، جهاد کشاورزی، سازمان هواشناسی و جمعی 
افزایش  در  می تواند  دانشگاهی  نظران  صاحب  از 
هماهنگی میان دستگاه های مرتبط با مدیریت آب و 
پیشگیری از خطرات ناشی از سیالب نقش مهمی 
ایفا کند.معاون اول رئیس جمهور در ادامه با اشاره 
به گزارش مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان 
در خصوص اقدامات صورت گرفته برای مدیریت 
شده  انجام  تالش های  از  استان،  این  سیالب 
قدردانی و بر ضرورت استمرار این تالش ها برای 

کاهش تلفات انسانی و خسارات مالی طی روزها و 
ماه های آینده تاکید کرد.جهانگیری افزود: استان های 
مختلف کشور و بخصوص استان خوزستان باید با در 
نظر گرفتن پیش بینی های سازمان هواشناسی و نیز با 
توجه به آب شدن پوشش برفی کوه ها، احتمال وقوع 
سیل در ماه های اردیبهشت و خرداد را جدی بگیرند 

و برنامه ریزی دقیقی برای پیشگیری از بروز خسارات 
مالی و تلفات انسانی ناشی از سیالب انجام دهند.وی افزود: 

وزارت نیرو باید سدهایی را که روند احداث آنها متوقف شده 
مورد بررسی قرار دهد تا در صورتی که ضرورت تکمیل آنها 

این سدها تدوین  برای تکمیل  برنامه زمانبندی  احساس شود، 
کند.معاون اول رئیس جمهور از دبیرخانه شورای عالی آب خواست با 
هماهنگی و همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط 
زیست پیش بینی های الزم را برای جلوگیری از وقوع آتش سوزی در 

جنگل ها و مراتع و نیز وقوع ریزگردها انجام دهد.

جهانگیری: باید قدردان حضور مردم باشیم

سیل باعث شد جلوگیری از تجاوز به طبیعت جدی گرفته شود

اجرای  از  مستضعفین  بسیج  سازمان  رئیس 
طرح »جهاد همبستگی ملی« خبر داد و گفت: 
براساس این طرح، هر مسجد در سراسر کشور 
یک منزل مسکونی را می سازد و هر کاسب 

تأمین یک کاالی اساسی را عهده دار می شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سردار غالمحسین 
غیب پرور در گفتگو زنده تلویزیونی، گفت: روند 
امدادرسانی و خروج سیالب از منطقه با سرعت 
بسیار خوبی در جریان است و مشکل خاصی 
از این نظر وجود ندارد.وی با بیان اینکه سپاه 
تا آخرین لحظه در خدمت مردم خواهد بود، 
تاکید کرد: طرح »جهاد همبستگی ملی« را 
اعالم می کنیم که در این طرح هر مسجد در 
سراسر کشور ساخت یک منزل مسکونی و هر 
را عهده دار  اساسی  تأمین یک کاالی  کاسب 
هر  کشور  بانک های  مجموعه  و  شد  خواهد 
بانک یک مدرسه را تقبل خواهد کرد.رئیس 
کرد:  خاطرنشان  مستضعفین  بسیج  سازمان 

تمهیدات الزم آن هم در حال انجام است و این 
طرح برای بازسازی و نوسازی مردم سیل زده 
کشور با همت مردم و محوریت مساجد انجام 
این  خواهد شد.سردار غیب پرور تصریح کرد: 
یک دعوت ملی است که توسط بسیج در حال 
انجام است و سامانه ای در این راستا در تمام 
کشور  سراسر  مقاومت  پایگاه های  و  حوزه ها 
فعال خواهد شد.وی با بیان اینکه سیل اخیر 
در کنار آسیب هایی که وارد کرد برکات فراوانی 
را با خود به همراه داشت، افزود: یکی از این 
برکات همبستگی و انسجام ملی بود که سیل 
اخیر این شاخصه را بیش از گذشته متبلور کرد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین تاکید کرد: 
کشور  مختلف  استان های  در  سیالب  وقوع 
همه مسؤوالن، مردم، سپاه، بسیج و ارتش را 

یک بار دیگر در کنار یکدیگر قرار داد و این 
نعمتی است که شکرانه بسیاری را برعهده ما 
قرار می دهد.وی با اشاره به اینکه استان های 
مختلف کشور درگیر سیل شدند، ادامه داد: این 
سیل مشکالت زیادی برای ما ایجاد کرده اما 
برکات این بارندگی در حال پیدا شدن است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: 
در سه هفته گذشته مرحله اول و کمک رسانی 
به مردم را شاهد بودیم و یک همبستگی ملی 
در سراسر کشور ایجاد شده که همه افراد پای 

کار امدادرسانی آمده اند.
این  دوم  وجه  کرد:  تصریح  غیب پرور  سردار 
طرح این است که ما در کشور هزاران کاسب و 
اصناف با انصاف داریم که کشور خود را دوست 
دارند، از کسبه سراسر کشور دعوت می کنیم 

که هر کدام از شما یک قلم کاالی زندگی را 
برای سیل زدگان تقبل کنید تا در اختیار آنها 
قرار گیرد و سازو کار انجام این کار در آینده 
نزدیک از طریق رسانه ها اعالم می شود.وی با 
اعالم اینکه بنا نیست که نقش دولت را در این 
زمینه کمرنگ کنیم بلکه کمک حال دولت در 
این حوزه هستیم، گفت: از مهمترین اهداف این 
طرح مشارکت همگانی در سراسر کشور است 
و از تمام اصناف و بازاریان دعوت می کنیم که 
در این طرح مشارکت کنند تا مشکالت این 

هموطنان هرچه زودتر حل شود.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: وجه 
سوم این طرح کمک به دانش آموزان و مدارس 
است تا دانش آموزان زودتر به مدارس برگردند 
و جا دارد از زحمات تمامی رسانه ها در جهت 
و  مردم  مشکالت  بازتاب  در  حماسی  حضور 
انعکاس اخبار امدادرسانی نهایت تشکر را داشته 

باشم.

سردار غیب پرور خبر داد:

آغاز طرح »جهاد همبستگی ملی« برای سیل زدگان 
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همزمان با اعیاد شعبانیه صورت گرفت؛

رونمایی از سرود اراک 

داودی- اراک: آیین رونمایی از سرود اراک با حضور 
جمعه  امام  و  مرکزی  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
اراک،  فرماندار  استان،  دادگستری  کل  رییس  اراک، 
فرماندهان نظامی و انتظامی، معاون هماهنگی امور 
عمرانی استانداری، اعضای شورای اسالمی و شهردار 
اراک همچنین مسوولین استانی و شهری و جمعی از 
فرهیختگان، هنرمندان و شهروندان اراکی،پنج شنبه 22 

فروردین ماه 98،در فرهنگسرای شهر، برگزار شد.
سرود اراک که با پیگیری اعضای شورای اسالمی شهر 
و توسط هنرمندان بومی شهر اراک ، شعر و آهنگسازی 
این سرود توسط هوشنگ فراهانی انجام شده است، 
از  جمعی  و  شهری  و  استانی  مسوولین  با حضور 
فرهیختگان و هنرمندان اراکی ، در محل فرهنگسرای 

شهر، رونمایی شد. 
در ادامه آیین رونمایی از سرود اراک، مراسم معارفه 
مهندس شفیعی به عنوان شهردار اراک نیز با حضور 
مسوولین استانی و شهری برگزار شد و حکم تنفیذ 
ایشان ، توسط حضرت آیت اله دری نجف آبادی 
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک 
اعطا گردید.  آیت اهلل قربانعلی دری نجف آبادی در 
آیین رونمایی از سرود اراک با اشاره به اینکه استان 
مرکزی قلب ایران و کانون و سرزمین نورانی وابستگان 
برای  استان مرکزی  اظهار کرد:  بیت)ع( است،  اهل 

ورود به گام دوم انقالب آمادگی کامل را دارد. 
وی با تاکید بر اینکه با همت بلند و امیدواری دشمن 
مایوس خواهد شد افزود: باید با همت مردانه هر روز 
کشور را تقویت کرد و همه اقشار نیز در این راستا 
مشارکت کنند. امنیت، عدالت و رفاه سه ضلع پیشرفت 
است و نبود هرکدام می تواند چالش های خاص خود 
را به همراه داشته باشد. اگر امروز امکاناتی در مجموعه 
شهرداری در اختیار است باید به همه نقاط شهر توزیع 

شود و عدالت تسری یابد . 
امام جمعه اراک بیان کرد: قطعا با توزیع مناسب عدالت 
الگوی خوبی در جهت  را  اراک  توان  در شهر می 
خدمات رسانی به مناطق محروم دانست و باید ماهیت 
مناطق آسیب پذیر و محروم را تغییر داد. امیرکبیر در 
دوران کوتاه صدارت خود قدم های بزرگی برداشت 
و امروز مایه افتخار ماست. ما نیز باید قدم های بلندی 

برداریم که آیندگان به آن افتخار کنند . 
دری نجف آبادی با اشاره به رفتار اخیر آمریکا در 
قبال سپاه پاسداران بیان کرد: این رفتار معارضه با ملت 
است و در این شرایط که سپاه در مناطق سیل زده 
مشغول خدمات رسانی و تالش است از سوی آمریکا 

تروریست خطاب می شود. 

خبر

گمنامی که خوشنام است

»سرباز گمنام« واژه پرمعنایی که با امنیت و اقتدار همراه است 
. بیش از سه دهه شهادت طلبی و ایثار در جبهه های امنیت و 
اقتدار، کارنامه درخشان  نهادی است که در عرصه مجاهدت های 
خاموش، یکه تازی بی چون و چرا و سنگرنشینی بی ادعاست . 
ایران اسالمی با توجه به ماهیت حکومتش ، همواره در معرض 
تهاجمات امنیتی است و در این شرایط سخت، امن نگه داشتن 
جامعه و حفاظت از جان و مال و ناموس مردم و جلوگیری از 
شکل گیری ناامنی و یا استمرار بخشی به برخی از سریال های 
از اعجازهای بزرگ قرن ماست.بدون  هدفمند ترور، بی تردید 
شک این معجزه ها حاصل رشادت ها واز خودگذشتگی همان 
سربازان  نام  به  آنهارا  ما  که  است  ناپذیری  خستگی  مجاهدان 

گمنام می شناسیم.
شاخصه بارز مجاهدان خاموش ، اتصال اعتقادی آنها به والیت 
مطلقه فقیه و التزام فکری و عملی آنها به این کانون هدایت الهی 
است .سربازان گمنام آقا امام زمان)عج(، مجاهدان خاموش فی 
سبیل اهلل اند که اساس پیکار و مجاهدت آنها با دشمنان  اسالم، 
الهی  تکالیف شرعی و جلب رضایت  انجام  به خداوند،  توکل 
 . بر سینه دارند  ارزشمند  است.این گمنامان خوشنام  دو مدال 
مدال سرباز گمنام امام زمان)عج( از امام راحل و مدال مجاهدان 

خاموش را از رهبر معظم انقالب هدیه گرفته اند.
وزارت اطالعات از بدو تأسیس تا کنون با نقش آفرینی درصحنه 
های مختلف از جمله  دفاع مقدس و نیز استمرار همان فرهنگ 
مجاهدت در سال ها یی که مردم به ظاهر جنگی را احساس و 
لمس نمی کنند،  و در سنگرها و خاکریزهایی که جای حضور 
های  ضرورت  و  نیازها  محور  بر  نیست،  انتظامی  و  نظامی 
نظام  این  برای  را  خود  گمنام  سربازی  و  کرده  عمل  حکومتی 

والیی به تجلی درآورده است.
وزارت اطالعات که بطور همزمان باید هم از چالش های جهانی 
اطالعاتی  تشکل  تنها  کند،  عبور  داخلی  های  چالش  از  هم  و 
مردمی  پشتوانه  و  مجبوبیت  دارای  و  مستقل  کاماًل  که  دنیاست 
اطالعات  موفقیتش،  های  پایه  ترین  اساسی  از  یکی  که  است 
مردمی و مشارکت گسترده مردم در راستای تحقق اهداف بلند 

اطالعاتی و امنیتی است.
امنیتی که اگر فشار جهانی تحریم از ایران اسالمی برداشته شود، 
یقینًا با اقبال های گسترده جهانی، زمینه میزبانی از سرمایه های 

کالن سرمایه گذاران خارجی را نیز فراهم خواهد کرد.
ناامنی  روزانه   و  باشیم  داشته  جهان  اوضاع  به  اگرنگاهی 
اصطالح  به  کشورهای  همان  حتی  مختلف  درکشورهای 
افتخار  گمنام  سربازان  به  پیش  از  ،بیش  مرورکنیم  را  پیشرفته 
امن  به  را  اسالمی  ایران  هوشیاری،  و  بیداری  با  که  کنیم  می 
باتوجه  میانه  خاور  امروزدر  اند.  کرده  تبدیل  دنیا  کشور  ترین 
به شرایط خاص کشورهای این منطقه، سازمان های اطالعاتی 
کشورهای این حوزه همواره با خطرات پیش بینی نشده بیشتری 
نسبت به تشکیالت مشابه خود در کشورهای آرام جهان مواجه 
هستند. به اذعان کارشناسان بین المللی، دستگاه اطالعاتی ایران 
در  ویژه  درخششی  از  ای  منطقه  مشابه  های  سازمان  میان  در 
با  برجستگی  این  و  است  برخوردار  امنیتی  تهدیدات  با  مقابله 
درنظر گرفتن موقعیت فوق العاده ایران در منطقه نسبت به سایر 
کشور ها از نظر قرار گرفتن در کانون تهدیدات دارای اهمیت 
چینی  ونیزتوطئه  افغانستان  و  عراق  امن  نا  است.شرایط  زیادی 
های شبانه روزی سرویس های جاسوسی استکبار همه و همه 
در حالی است که کشورمان همواره از ضریب امنیت قابل قبولی 
برخوردار بوده است و این موفقیت حاصل تالشها و مجاهدت 
های خاموش سربازان گمنام امام زمان )عج( است. انصاف آن 
که ضریب باالی امنیت در کشور مرهون رشادتها و هوشیاری 
سربازان گمنام امام زمان)عج( در وزارت اطالعات است و در 
این عرصه شهدای بسیاری از وزارت اطالعات جان خودرا برای 
ایران  ایران اسالمی در گمنامی فدا کردند تا ملت  تأمین امنیت 
در وصف  )ره(  راحل  امام  کنند.و  زندگی  آرامش  و  امنیت  در 
مجاهدت های این نیروهای مخلص چه خوش گفته اند:سربازان 

گمنام ما نام و نشان نمی خواهند.
یابد  می  اهمیت  جهت  آن  از  زمان)عج(  امام  سربازان  گمنامی 
که در سال های اخیرعملکرد وزارت اطالعات بسیار شاخص 
»عبدالمالک  دستگیری  به  توان  می  جمله  آن  از  و  است  بوده 
آسمان  در  ایران  شرق  تروریستی  گروهک  سرکرده  ریگی« 
کشورمان اشاره کرد.این عملیات  با یک سری اقدامات اطالعاتی 
ممکن  »عج«  زمان  امام  گمنام  سربازان  از  تنها  که  منحصربفرد 
بود، با موفقیت اجراشد. دستگیری« ریگی« یکی از پیچیده ترین 
علمیات های اطالعاتی و شاهکار ماموران اطالعاتی کشورمان 
در اسفند سال 88 بود. ریگی شرور شرق کشور در پناه البی های 
سرویس¬های اطالعاتی، حمایت های سیاسی و مالی آمریکا و 
عربستان هیچ وقت گمان نمی کردکه روزیاینچنین به دام جان 

برکفان اطالعات ایران و سربازان گمنام بیفند.
 دستگیری  جاسوس های متعدد، نفوذ در اپوزیسیون خارج از 
توطئه  با  مقابله  و  بیگانگان  جاسوسی  های  سرویس  و  کشور 
چینی دشمنان در فضای مجازی از دیگر اقدامات این نیروهای 
فداکاراست. عالوه بر آن مبارزه در بخش های اقتصادی، شرکت 
های هرمی،  زمین خواری، فرهنگی و مقابله با مدعیان دروغین 
که به دنبال سوء استفاده از احساسات دینی و فریب مردم هستند 
از دیگر فعالیت های شاخص وزارت اطالعات است. این را باید 
به گوش جهانیان به ویژه ایادی استکبار رساند که مجاهدتهای 
اطالعاتی، مجاهدتهایی بی سرو صدا، بی تبلیغات، بی هیاهو و به 
تعبیر رهبر معظم انقالب، مجاهدتهایی خاموش اند. امام خمینی 
)ره( در وصف مجاهدت های این نیروهای مخلص چه خوش 
گفته اند :«سربازان گمنام ما نام و نشان نمی خواهند«.رهبرفرزانه 
انقالب نیز در این خصوص چه تعبیرزیبایی دارند که » شهدای 

عرصه گمنامی نامداران بی نشانند«.
ترین  الهی  از  برخورداری  نعمت  را شاکریم که  بزرگ  خداوند 
سربازان و مجاهدان بی ادعارا به ما ارزانی داشته و امروز ما در 
سایه ایثار آنها در امنیت کامل بسر برده و استکبار در حسرت 
اما غافل  ناامن کردن جامعه ما هرروز بدنبال نقشه هایی است 
از اینکه  هر بار که خواست تا سریالی از ناامنی ها را در ایران 
شکل داده و ما را به سرنوشت کشورهای ناامن منطقه نزدیک 
سازد، با هوشیاری مردم و نیروهای اطالعاتی و به ویژه سربازان 
قبال  در  خود  ناکارآمدی  و  ضعف  به  سرافکندهشدهو  گمنام، 
ایران اسالمی اذعان و اعتراف کند.درود بر غیرت و شرف همه  
سربازان گمنامی که دراوج گمنامی ، خوشنامند. هفته سربازان 
گمنام فرصت مغتنمی است برای آشنایی با مجاهدت های این 
می  ارج  را  بیدار  همیشه  گمنامان  های  .ایثارگری  گمنام  مردان 
گذاریم و در برابر جانفشانی های آنها سرتعظیم فرود می آوریم. 
هفته سربازان گمنام  برمردان بی ادعا، طالیه داران امنیت و اقتدار 

ایران اسالمی مبارک باد.

یادداشت

منکویی- رشت: حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز 
استان گیالن در همایش گازبانان شرکت گاز گفت: 
مشغول  استان  سراسر  در  گازبان  اکنون 202  هم 
خدمت رسانی به حدود 297 هزار خانوار روستایی 

می باشند.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اشاره به سیل 
سال گذشته در شهرستان تالش گفت: اولین گزارش 
خسارت سیل به تاسیسات گاز توسط یکی از گازبانان 
منطقه و در ساعت 3 بامداد مخابره گردید و این مهم 
سبب گردید تا همکارانم در اداره گاز شهرستان در 
سریع ترین زمان ممکن نسبت به رفع مشکل پیش 
آمده اقدام نمایند. مهندس اکبر اظهار داشت: مشاهده 
تالش و خدمات رسانی بی وقفه گازبانان در شرایط 
سخت باعث افتخار و مباهات است و هیئت مدیره 
شرکت تمام تالش خود را برای تامین هرچه بهتر 
معیشت مجموعه گازبانان به کار بسته است. وی با 
اشاره به اینکه شرکت گاز استان گیالن هم اکنون جز 
شرکت های متعالی شرکت ملی گاز و صنعت نفت 
می باشد، گفت: شما گازبانان بخشی از این شرکت 
هستید و درجهت کسب این افتخار نقشی اساسی ایفا 

نموده اید.
همچنین در این مراسم مهرزاد سمیعی معاون بهره 
عرض  ضمن  گیالن  استان  گاز  شرکت  برداری 

خیرمقدم به گازبانان شرکت گفت: هدف شرکت گاز 
رضایتمندی مردم و مشترکین عزیز می باشد فلذا برای 
ارائه هر چه شایسته تر خدمات نیاز به تعامل بیشتر 

میان سازمان شرکت و گازبانان می باشد. 
وی اظهار داشت: بحث ایمنی خطوط گاز محدود به 
زمان معینی نمی باشد و پایش و خدمت رسانی شبانه 
روزی در جهت ایمنی و پایداری جریان گاز امری 
ضروریست که شما گازبانان به عنوان بازوی شرکت 

به خوبی در جهت تحقق این مهم تالش می نمایید. 
ادامه این مراسم علیرضا میرباقری رئیس بهره  در 
برداری شهرستان های شرکت گاز استان گیالن گفت: 
کار گازبانان برای شرکت بسیار مهم و حیاتی است 
و اجرای درست وظایف محوله سبب جلوگیری از 

وقوع حوادث احتمالی می گردد.
وی بیان نمود: گازبانان باید در کار خود دقت داشته 
باشند و در زمان معین کارکرد های خود را ارئه دهند 

چراکه تاخیر در ارائه کارکرد توسط چند گازبان موجب 
تاخیر در واریز حقوق برای همه گازبانان خواهد شد. 
میرباقری با بیان پرداخت بموقع حق الزحمه و مزایای 
گازبانان از اولیت های شرکت می باشد، گفت: همه 
ما تالش می نماییم تا با تعامل مناسب با پیمانکار 
مربوطه حقوق شما عزیزان در زمان مقرر پرداخت 
شود. پس از آن طاهر پور رئیس امور مالی شرکت گاز 
استان گیالن گفت: شما گازبانان نماینده شرکت گاز 
در روستاهای استان هستید و همه ما از تالش های 
بی دریغ شما عزیزان تشکر و قدردانی می نماییم. وی 
اظهار داشت: ما در مجموعه مالی تالش نموده ایم 
تا در چارچوب قانون به موضوع معیشت کارکنان 
رسیدگی شود و در همین راستا در سال گذشته موفق 
به اصالح بودجه شدیم تا بتوانیم بنحو شایسته ای 
نسبت به جبران خدمات نیروهای پیمانکاری اقدام 
نماییم. سپس حقگوی مژدهی رئیس خدمات کراکنان 
با اشاره به اقدامات صورت گرفته توسط این امور در 
جهت افزایش سطح معیشت کارکنان اظهار داشت: در 
گذشته تفاوت حقوق مابین گازبانان با سوابق مختلف 
وجود نداشت ولی با اجرای طرح طبقه بندی مشاغل 
برطبق چارچوب و فرمول بندی شرکت ملی گاز 
این مسئله برطرف شده و هم اکنون گازبانان متناسب 

باسابقه خود حقوق دریافت می نمایند.

خدمات رسانی 2۰2 گازبان به روستاییان گیالن 

جلسه  سومین  و  هفتاد  در  نوروزی  اله  قدرت 
به وضعیت  اشاره  با  اصفهان  علنی شورای شهر 
شهرداری اصفهان در حوزه مالی و اداری، اظهار 
کرد: وضعیت مالی و اداری شهرداری از نظر پرسنل 
و نیروی انسانی وضعیت چندان مناسبی نبود و در 
صورتیکه وضعیت به کارگیری جذب نیروی های 
متعدد ادامه پیدا می کرد این وضعیت تشدید مي 
شد. با برنامه ریزی های دقیق سال گذشته نه تنها 
این سیل به کارگیری نیروها روند نزولی پیدا کرد 
بلکه 600 نیرو نیز با بازنشستگی کاهش پیدا کردند.  
وی تصریح کرد: از ابتدای مدیریت شهری در این 
دوره، بدهی ها تمام فعالیت هاي عمرانی را با چالش 
بسیار بزرگی مواجه کرده بود اما امروز بخش بسیار 
با  آنها تسویه و مشکالت بزرگ مالی  از  بزرگی 
بانک ها حل شده است.  شهردار اصفهان با اشاره 
به تغییرات حوزه شهرسازی و با بیان اینکه گرفتن 

پروانه ساختمان امروز تنها یک ماه و گرفتن پایان 
ساخت 45 روز زمان می برد، گفت: با مصوبات 
شورای شهر و بسته هاي تخفیفي، درصد صدور 
موضوع  همین  که  کرده  پیدا  افزایش  ها  پروانه 
حوزه  در  شهرداری  درآمدهای  افزایش  موجب 
شهرسازی شده است به نحوی که با جذب 88 
درصدی بودجه سه هزار میلیاردی سال گذشته، 
درصد جذب بودجه شهرداری اصفهان برای سال 
97 از همه شهرهای کشور جلوتر است و تفاوت 
فاحشی را با برخی کالنشهرهای کشور نشان می 
دهد.  وی اضافه کرد: پیشنهاد بودجه 4 هزار و 100 
میلیاردی بر همین مبنا برای سال جاری پیشنهاد 

شده است که امیدوارم با اقدامات مبتنی بر برنامه 
آن را نیز بتوانیم تحقق ببخشیم.  نوروزی با اشاره 
به برنامه های فرهنگی شهرداری، افزود: اعیاد ملی 
مذهبی و ایام سوگواري شهرداری توانست نقش 
با  امسال  فجر  دهه  در  کند.  ایفا  را  خوبی  بسیار 
توجه به ابتکار و خالقیت هایی که انجام شد تمام 
کسانی که نقدهایی به شهرداری داشتند دهه فجر 
را دهه باشکوهی برای اصفهان ذکر کردند.  وی 
با بیان اینکه در سال 97 در هفته فرهنگی و روز 
اصفهان نیز برنامه های متعددی اجرا شد، گفت: 
برای امسال نیز به منظور همدردی و همراهی با 
سیل زدگان جشن های هفته فرهنگی اصفهان تغییر 

رویکرد داد و برای آنها جایگزین انتخاب شد تا 
موجب فرهنگ سازی مناسب از موضوع همدردي 
ایثار و خدمت رسانی به  و همدلي با هموطنان، 
مردم شده و سبب ایجاد شادی در دل همه ملت 
با اشاره به حوادث  ایران شود.  شهردار اصفهان 
سیل و زلزله در کشور و نقش شهرداری اصفهان، 
ادامه داد: بخشی از امکانات شهرداری اصفهان در 
زمان زلزله کرمانشاه در اختیار این شهر قرار گرفت. 
در سیل خرم آباد نیروهای شهرداری اصفهان به 
این شهر حضور  امدادرسانان در  عنوان نخستین 
پیدا کردند که این موضوع مورد توجه ویژه معاون 
اول رییس جمهور قرار گرفت. در خوزستان نیز 

شهرداری اصفهان با حضور به هنگام خود توانست 
خدمات خود را به مردم سیل زده این شهر ارائه 
کند. مردم اهواز با حضور اصفهانی ها در کنار خود 
آرامش پیدا می کردند و می گفتند اگر اصفهانی ها 
آنجا نبودند کار برای مردم اهواز بسیار سخت می 
شد.  وی هدف شهرداری اصفهان را رضایتمندی 
مردم ذکر کرد و افزود: در شهرستان اصفهان باالی 
اگر  که  هستند  شهرنشین  جمعیت  درصد   90
ما بتوانیم خدمات خود را به خوبي به آنان ارائه 
دهیم امنیت تداوم پیدا می کند. اقدامات شهرداری 
نیز  دیگر  های  استان  بحراني  در شرایط  اصفهان 
موجب تقویت دیپلماسی شهري و نزدیک شدن 
دل ها و باز کردن باب گفت و گوها شد. نوروزی 
تاکید کرد: شهرداری اصفهان با تعامل بسیار خوبی 
که با مدیریت عالی استان دارد تالش مي کند سال 

98 نیز مانند سال 97 در تمام حوزه ها بدرخشد. 

شهردار اصفهان:

تحقق بودجه شهرداری در کشور نمونه بود

شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان کرج
آگهی دعوت مجمع عمومی  بطور فوق العاده ) نوبت دوم (

در  تا  شود  می  دعوت  تعاونی  شرکت  محترم  اعضاء  کلیه  از  بدینوسیله 
مجمع عمومی بطور فوق العاده نوبت دوم که راس ساعت 3 بعد از ظهر روز 
یکشنبه مورخ 98/2/15 در محل سالن اجتماعات دبیرستان شهید شرافت 
نشانی : خیابان طالقانی شمالی روبروی پارک شرافت – دبیرستان شهید 

شرافت تشکیل می گردد حضور به هم رسانید. 
** یاد آوری می شود : 

در صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی میسر نباشد می تواند حق 
واگذار  االختیار خود  تام  نماینده  به  را  از سوی خود  رای  اعمال  و  حضور 
نماید در این صورت هیچ عضوی نمی تواند نمایندگی بیش از 3 عضو را 
بپذیرد. ضمنًا جهت تنظیم وکالتنامه وکیل به همراه موکل با همراه داشتن 
کارت عضویت می تواند از تاریخ انتشار این آگهی تا تاریخ 98/2/3 صبح 
ها از ساعت 8/30 الی 13 – بعد از ظهر از 15 تا 18به غیر از ایام تعطیل 
به دفتر تعاونی مراجعه نمایند. همچنین وکالتنامه های مورد نظر باید به 

امضاء یک نفر عضو هیئت مدیره و یک نفر بازرس برسد. 
- مصوبات مجمع عمومی در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط 

قانونی برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود. 
*دستور جلسه : 

1- انتخاب اعضاء هیئت مدیره اصلی و علی البدل
2** تذکر

جلسه  در  وکیل  توسط  موکلین  عضویت  کارت  و  وکالت  برگه  1-ارائه 
برگزاری مجمع عمومی جهت دریافت برگه رای الزامیست.

 ،www.tmfk.ir نشانی  به  تعاونی  سایت  در  درج  ضمن  آگهی  این   -2
روزنامه  و  کرج  پرورش  و  آموزش  چهارگانه  نواحی  و  کل  اداره  به  ارسال 

زمان مورخه 98/1/27 نیز به اطالع اعضا محترم تعاونی خواهد رسید. 
رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان کرج-  محمد یوسفی

آگهی مزایده نوبت اول
به موجب مواد 113-137-138 قانون اجرای احکام مدنی در رابطه با پرونده کالسه 
971044صادره از سوی شعبه هفتم دادگاه حقوقی خرم آباد :شش دانگ یک باب 
ساختمان مسکونی قدیم ساز تحت پالک ثبتی 5 فرعی از 2037 اصلی بخش یک 
خرم آباد به مساحت عرصه 331/05 متر مربع با احتساب یک متر عقب نشینی از 
به  باشد  متر مربع می  مانده خالص ملک 316/63  سمت کوچه )ضلع جنوبی (که 
مالکیت آقای مرتضی همدانی زاد و غیر ه به آدرس خرم آباد خیابان امت کوچه شهید 
دستغیب کد پستی 681863778 با احتساب ارزش حق انشعاب آب – برق –گاز 
که حسب نظر کارشناس محترم رسمی دادگستری به مبلغ 10/765/420/000 ریال 
ارزیابی گردیده است به درخواست محکوم له با در نظر گرفتن شرایط ذیل از طریق 

مزایده به فروش میرسد .
ریال   10/765/420/000 مبلغ  از  مال  بهای  دادگستری  کارشناس  نظریه  1-حسب 
شروع و در اجرای ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی برنده کسی است که باالترین 

قیمت را پیشنهاد نماید . 
2-برنده مزایده در اجرای ماده 139 قانون اجرای احکام مدنی باید ده درصد مبلغ 
پیشنهادی را نقدا به حساب سپرده دادگستری واریز نماید و چنانچه برنده مزایده به 
هر دلیلی از پیشنهاد خود منصرف شود سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع 

صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. 
3-طالبین میتوانند در اجرای ماده 126 قانون فوق 5 روز قبل از حراج با دریافت 
از  و  را مالحظه  کارشناسی  نظریه  و  بازدید  موصوف  ملک  از  اجراء  این  از  مجوز 

خصوصیات ملک مطلع شوند. 
4-کلیه هزینه های نقل و انتقال و صدور سند به عهده خریدار و بدهی های معوقه 

به عهده مالک میباشد. 
5-زمان مزایده روز : دوشنبه مورخه 1398/02/09 ساعت 11 صبح واقع در خرم آباد 
انتهای بلوار 30 متری پژوهنده روبروی سازمان تامین اجتماعی دادگاههای عمومی 
و انقالب شهرستان خرم آباد طبقه دوم شعبه سوم اجرای احکام حقوقی خرم آباد . 

مدیر شعبه سوم اجرای احکام حقوقی خرم آباد –حمید بازوند. 

آگهی حصر وراثت
خانم سمیرا اسدی عزیزآبادی دارای  شماره شناسنامه  13   به شرح دادخواست به کالسه 
1/38/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان عنبرطال همایونکشی  به شماره شناسنامه  242   در تاریخ 96/7/11   اقامتگاه 
دائمی خودرا  بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به 1-سمیرا اسدی 
عزیزآبادی   فرزند  رستم خان  به   ش.ش :13 ت.ت: 1362/10/1    دختر متوفی. 
2-نورطال اسدی عزیزآبادی   فرزند  رستم  به   ش.ش :660 ت.ت: 1352/5/12    دختر 

متوفی.
3-فرمانبخش اسدی عزیزآبادی   فرزند  رستم  به   ش.ش :1 ت.ت: 1351/5/12    پسر 

متوفی.
4-سوسن اسدی عزیزآبادی   فرزند  رستم خان  به   ش.ش :4960056673 ت.ت: 

13702/10/21    دختر متوفی.
5-پیمان اسدی عزیزآبادی   فرزند  رستم خان  به   ش.ش :10 ت.ت: 1360/9/15پسر 

متوفی.
:4960003669 ت.ت:  به   ش.ش  خان   رستم  فرزند   عزیزآبادی    6-طاهراسدی 

1368/9/4    پسرمتوفی.
7-سمیه اسدی عزیزآبادی   فرزند  رستم خان  به   ش.ش :62 ت.ت: 1366/8/12    

دختر متوفی.
8-هومن اسدی عزیزآبادی   فرزند  رستم خان  به   ش.ش :18 ت.ت: 1364/6/28    

پسر متوفی.
9-نازطال اسدی عزیزآبادی   فرزند  رستم به   ش.ش :149 ت.ت: 1346/1/1    دختر 

متوفی.
10-روانبخش اسدی عزیزآبادی   فرزند  رستم  به   ش.ش :595 ت.ت: 1350/6/14    

پسر متوفی.
با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را دریک  نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي 
اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف 

یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد .
شعبه یک  شورای حل اختالف شهرستان صحنه

آگهی حصر وراثت
آقای حمزه روحی دارای شناسنامه بشماره 2504 به شرح پرونده کالسه 66-98 این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مسلم 
روحی به شماره شناسنامه 370 در تاریخ 1397/12/08 در اردبیل اقامتگاه دائمی خود 

بدرود حیات گفته، ورثه آن مرحوم منحصر است به:
1-سجاد روحی فرزند مسلم به ش ش 2503 پسر متوفی.
2-حمزه روحی فرزند مسلم به ش ش 2504 پسر متوفی.

3-اسماعیل روحی فرزند مسلم به ش ش 1450152686 پسر متوفی.
4-مینایه حسنی فرزند محمود به ش ش72 همسر متوفی.

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید، 
هرکس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد، از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیتنامه ای جز سری و 

رسمی که بعد از موعد مقرر ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود.
بدری- رئیس شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان اردبیل

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای رضا کاظم پور فرزند محمد رضا       بشرح درخواستی که به شماره 980032/
و  نموده  وراثت  انحصار  گواهی  صدور  درخواست  گردیده  ثبت  شورا  ش3،این 
چنین توضیح داده که خواتون کهزادی فرند انام شماره شناسنامه  1137 صادره از 
آبیک   در  تاریخ1/19/ 98دراقامتگاه دائمی خود شهرستان   تنکابن  بدرود زندگی 

گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
1-مرتضی کاظم پور فرزند متوفی 2- مجتبی کاظم پور فرزند متوفی

3- رضا کاظم پور فرزند متوفی 4- حمید رضا کاظم پور فرزند متوفی
5- نرگس کاظم پور فرزند متوفی

و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال 

گواهی صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه   سوم  شورای حل اختالف تنکابن

آگهي  اخطار اجرائیه 
شماره پرونده 521/97/ش1

 بدینوسیله به   مریم مفیدی  فرزند خلیل       به آدرس :   مجهوالمکان     ابالغ  
شورای حل  اول   شعبه  از   97/11/10 شماره 917مورخ   رای  بموجب   میگردد. 
اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن جنابعالی  محکوم  می باشید به:   پرداخت مبلغ    
154/000/000 ریال    بابت اصل خواسته   و مبلغ 2/415/000 ریال  بابت هزینه 
دادرسی وهزینه چاپ نشر آگهی  و خسارت تاخیر  از زمان  سررسید  لغایت اجرای 
حکم  در واحد اجرای احکام مدنی ، در حق خواهان  سهیال طالشی فرزند کریم         
به نشانی : تنکابن -  فردوسی شرقی -نبش کوچه گل سرخ شهر رنگ عابدینی  صادر 
و اعالم میگردد. به استناد ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه 
اقتصادی اجتماعی فرهنگی محکوم علیه  پس از ظرف مهلت   ده روز از انتشار آگهي 
فرصت دارید نسبت به اجراي حکم تمکین ،در غیر این صورت پرونده جهت اقدام 

قانوني   برای اجرای احکام داداگاه یا دادگستری تحویل خواهد شد.
مدیر شعبه   اول شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

 خسارت سه هزار میلیارد ریالی سیل
 به برق منطقه ای خوزستان

برق  شرکت  مدیرعامل  فر-اهواز:  وحیدی 
تاکنون سه  ای خوزستان گفت: سیل  منطقه 
و  تاسیسات  به  ریال  میلیارد   360 و  هزار 
وارد  خسارت  شرکت  این  های  زیرساخت 

کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق 
بزرگ  دشت  محمود  خوزستان،  ای  منطقه 
اظهار داشت: یکهزار و 695 دکل برق منطقه 
ای خوزستان در معرض آبگرفتگی سیل قرار 
تعداد یکهزار و 144 دکل  این  از  داشت که 
در وضعیت بحرانی قرار دارند و باید به آنها 

رسیدگی شود.
وی با بیان اینکه 6 دکل سقوط کرده در سیل 
نیاز به اصالح و بازسازی دارند، تصریح کرد: 
فونداسیون  و  خطوط  دسترسی  های  جاده 
دکل ها به دلیل شدت و ماندگاری سیل دچار 
ترمیم  آنها  همه  در  باید  و  شدند  آبشستگی 

صورت گرفته و جاده های دسترسی بازسازی 
شوند.

ای خوزستان  منطقه  برق  مدیرعامل شرکت 
افزود: از 47 پست در معرض آبگرفتگی 18 
پست حالت بحرانی داشتند و سیل به بستر و 
دیوارهای محوطه های آنها نیز خساراتی زده 
است.  دشت بزرگ انجام اقدامات مقابله ای 
برای سیل بندی و خاکریزی در اطراف این 18 
پست را یکی دیگر از خسارت های شرکت 
برق منطقه ای خوزستان در سیل اخیر اعالم 
کرد. وی با بیان اینکه همه تالش برق منطقه 
ای خوزستان این بوده که خاموشی در شبکه 
رخ ندهد، تاکید کرد: در شبکه انتقال و فوق 
توزیع استان هیچگونه خاموشی ناشی از سیل 
از  این خصوص  در  است  الزم  و  نداده  رخ 
دستگاه هایی که در استحکام بخشی پست ها 

با ما همکاری داشتند تشکر کنم.

 کمک ۳۰۰ میلیون ریالی کارکنان آب 
منطقه ای مازندران به مناطق سیل زده

ساری - سامان علیزاده: کارکنان شرکت در 
یک اقدام خدا پسندانه 300 میلیون ریال از 
حقوق خود را جهت کمک به مناطق سیل 
روابط  گزارش  به  دادند.    اختصاص  زده 
مدیریت  مازندران  ای  منطقه  آب  عمومی 
و کارکنان آب منطقه ای مازندران عالوه بر 
مبلغ ذکر شده تعداد زیادی از آنها هدایای 
و  پایگاه  در  را  خود  نقدی  غیر  و  نقدی 

مساجد محل نیز اهدا نمودند.
که  تاکنون  سیل  وقوع  ابتدای  از  همچنین 
و  نیرو  شرکت  گذرد  می  ماه  یک  حدود 
بصورت  و  نموده  بسیج  را  خود  امکانات 
ضمن  تا  است  تالش  در  روزی  شبانه 
بازگشایی مسیرها و آماده سازی و بازسازی 
سردهنه های آسیب دیده نسبت به الیروبی 

رودخانه ها نیز اهتمام داشته است.
تعداد حدود 40  شده  یاد  موارد  بر  عالوه 

را  کاری خود  روز  اولین  همکاران  از  نفر 
جهت پاکسازی منازل مسکونی سیل زده در 
روستای فرح آباد ساری از جمله کردخیل 
و آبمال آغاز کرده اند و طی دو مرحله بالغ 
بر 6000 بطری آب معدنی بسته بندی را 
در اختیار جمعیت هالل احمر استان های 

مازندران و گلستان قرار داده اند
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۳ نوبته شدن امتحانات نهایی دانش آموزان 
مناطق سیل زده 

 رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و 
پرورش از سه نوبته شدن امتحانات نهایی دانش آموزان مناطق سیل 

زده خبر داد.
دانش  نهایی  امتحانات  برگزاری  وضعیت  درباره   ، ساکی  خسرو 
در  صادره  رأی  استناد  به  گفت:  ایسنا  به  سیل زده  مناطق  آموزان 
نوزدهمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش 
در تاریخ 21فروردین ماه، تصمیماتی درباره امتحانات پایانی نوبت 

دوم )خرداد( در مناطق سیل زده اتخاذ شده است.
پایه های دوازدهم و سوم متوسطه  وی افزود: برای دانش آموزان 
نظری، فنی و حرفه ای و پیش دانشگاهی نظام قدیم عالوه برامتحانات 
خرداد و شهریور یک نوبت دیگردر تیر یا مرداد برگزار خواهد شد تا 
دانش آموزان مناطق سیل زده که به تشخیص مدیر کل استان روند 
آموزشی آنها مختل شده است با تمایل و آمادگی خود در هر یک از 

نوبت های )خرداد، تیر یا مرداد و شهریور ( شرکت کنند.
رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و 
پرورش اضافه کرد که نمرات نوبت های تیر یا مرداد و شهریور در 
ادارات کل  ستون خرداد درج و قبولی خرداد محسوب می شود. 
آموزش و پرورش استان در صورت تمایل دانش آموزان به شرکت 
در امتحانات خرداد با بسیج کلیه امکانات خود باید زمینه برگزاری 
امتحانات نهایی در شهرستان محل سکونت یا نزدیک ترین محل به 

آنها را فراهم آورند.
ساکی با بیان اینکه به منظور ایجاد فرصت آماده شدن برای شرکت 
پایه های دوره تحصیلی  امتحانات نوبت دوم ) خرداد ( سایر  در 
به ادارات کل استان اختیار داده می شود متناسب با شرایط منطقه 
امتحانات پایانی نوبت دوم را از اول خرداد تا 31 تیر ماه برگزار کنند 
تا در صورت لزوم برای عقب ماندگی ناشی از تعطیلی مدارس، 
فرصت تشکیل کالس های جبرانی و ایجاد آمادگی بهتر برای شرکت 

در امتحانات برای دانش آموزان فراهم شود.
وی ادامه داد: ضمناً در مناطق گرمسیری به استناد تبصره 2 ماده 
3 آیین نامه ارزشیابی تحصیلی تربیتی دوره اول متوسطه مصوبه 
شانزدهمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش 
با تشخیص کمیسیون های خاص ادارات شهرستانها و مناطق سیل 
زده می توانند دو هفته زودتر از تاریخ اول خرداد اقدام به برگزاری 

ارزشیابی پایانی نوبت دوم کنند.
رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و 
پرورش با تاکید بر اینکه در صورتی که به دلیل مشکالت به وجود 
آمده در مناطق سیل زده امکان تشکیل کالس های عادی و جبرانی 
فراهم نمی شود، به تشخیص مدیر کل استان مبنای طراحی سئواالت 
امتحانات پایانی غیرنهایی نوبت دوم قسمت های تدریس شده است.
وی ادامه داد: برای جبران عقب ماندگی این دانش آموزان در آغاز 
سال تحصیلی جدید قسمت های تدریس نشده به عنوان پیش نیاز 

درس های جدید تدریس خواهند شد.

بیماری »ام اس« در کمین جوانان 

معاون آموزشی بیمارستان شریعتی با اشاره به شیوع بیماری »ام اس« 
در جوانان، گفت: حدود 100 هزار نفر در کشور به این بیماری 

مبتال هستند.
فرزاد فاتحی معاون آموزشی بیمارستان شریعتی در نشست خبری 
بیست و ششمین کنگره بین المللی نورولوژی و الکتروفیزولوژی 
بالینی ایران، اظهار داشت: این کنگره برای سال بیست و ششم برگزار 
خواهد شد و بیشترین جمعیت از متخصصین مغز و اعصاب در این 
کنگره حضور دارند و از تاریخ 10 تا 13 اردیبهشت ماه در محل هتل 

المپیک برگزار می شود.
معاون آموزشی بیمارستان شریعتی گفت: امسال حدود 200 مقاله به 
این کنگره ارسال شده است که 20 مقاله انتخاب شده اند، با توجه به 
مشکالت به وجود آمده میهمان خارجی از کشورهای آمریکا، آلمان 

و سوریه حضور دارند.
وی با بیان اینکه هدف این کنگره انتقال دانش است، افزود: در این 
کنگره 13 کارگاه برگزار خواهد شد تا متخصصان با روش های نوین 

درمان بیماری های مغز و اعصاب آشنا شوند.
این متخصص نورولوژی ادامه داد: با توجه به باالرفتن سن جمعیت، 
بیماری های نظیر ام اس، پارکینسون سکته مغزی و دمانس و آلزایمر، 

سر درد و تشنج در این کنگره مورد بحث قرار خواهند گرفت.
وی با اشاره به بیماری های مغز و اعصاب شایع در کشور، گفت: 
با افزایش سن، شیوع سکته مغزی و دمانس افزایش خواهد یافت 
می شود.  مشاهده  بیشتر  صنعتی  کشورهای  در  موضوع  این  که 
سکته مغزی دومین عامل مرگ ومیر در کشور است و خوشبختانه 
پیشرفت های زیادی در خصوص درمان این بیماری صورت گرفته 

است.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: »ام اس« 
بیماری است که جوانان را بیشتر درگیر می کند که حرکت به سمت 
صنعتی شدن یکی از دالیل بروز این اتفاق است. جوانان معموال در 
سن 20 الی 30 سال به این بیماری مبتال می شوند و حدود 100هزار 

نفر در کشور به این بیماری مبتال هستند.
وی گفت: سکته مغزی در درجه اول و آلزایمر بیشترین بیماری 

است که سالمندان را تهدید می کند.

خبر

اختصاص ۶۰۰ میلیارد برای 
مطالبات فرهنگیان

۶00 میلیارد تومان اعتباربرای پرداخت مطالبات 
فرهنگیان اختصاص یافت.

روابط  سیما،  صداو  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه 
کشور »محمدباقر نوبخت« درباره علت تامین نشدن 
گفت:  فرهنگیان  مطالبات  پرداخت  برای  بودجه 
تخصیص اعتبارات آموزش و پرورش در سال ۹۷ 
بیش از 100 درصد بود اما به دلیل آن که آموزش 
و پرورش نتوانست با وجود دریافت 10۷ درصد از 
تخصیص ها مطالبات فرهنگیان را بپردازد، سازمان 
برنامه و بودجه پس از تعطیالت نوروز و در هفته 
گذشته ۶00 میلیارد تومان دستور تخصیص بودجه 
صادر کرد تا وزارت آموزش و پرورش بتواند چنین 
برنامه و  مواردی را پرداخت کند. رئیس سازمان 
بودجه خاطرنشان کرد: این بودجه برای جبران آن 
موارد تخصیص پیدا کرده است و ربطی به بودجه 

۹۸ آموزش و پرورش ندارد.

مالیات گفتاردرمانگران
 منصفانه نیست 

علی قربانی  رئیس انجمن گفتاردرمانی ایران  در 
گفتاردرمانی  همایش  هفدهمین  برگزاری  آستانه 
ایران اظهار کرد: حوزه فعالیت همایش سالیانه  گفتار 
درمانی به صورت کلی و فراگیر است اما کاربرد علم  
گفتار درمانی  در کودکان و بزرگساالن  شامل رفع 
اختالالت  گفتاری  شایعی همچون نابسامانی های 
گفتار و زبان  و صدا و  بلع به  عللی همچون کم 
توانی  ذهنی، افت شنوایی و مشکالت عصبی دوران 
رشد  آسیب های مغزی ، بد عملکردی تارهای 
صوتی و .... است که موجب تاخیر در گفتار و زبان 
،اختالل در صوت و   اختالل در  بلع و تشدید 

صدا  می شود.
به گزارش پیام زمان ،وی افزود : از سایر حیطه های  
خدمات گفتار درمانی میتوان به  اختالالتی از جمله   
ناروانی  گفتار یا به اصطالح عامه لکنت در کودکان 
و بزرگساالن ، سایراختالالت گفتاری و بلع ناشی از  
آسیب های مغزی  ، سکته و ضربه مغزی ، اختالالت 
رشدی ، اختالل تاخیر در رشد گفتار ، اختالل تلفظ،  
اختالل در صوت و مشکالت عملکردی حنجره را 
نام برد که نیازمند مراجعه این افراد به گفتار درمانی  

است.
 وی با بیان اینکه هفدهمین همایش  گفتار درمانی 
ایران از 11تا 13 اردیبهشت  ماه سال جاری در 
دانشگاه علوم بهزیستی تهران برگزار می شود، گفت:  
هدف برگزاری این همایش تبادل اطالعات به روز 
و ارائه جدیدترین مطالب به دانشجویان و فعاالن این 
حوزه است همچنین یک متخصص حوزه زبان و 
گفتار  از کشور بلژیک نیز مهمان این همایش است. 
وی خاطرنشان کرد: استفاده از ابزارهای جدید در 
گفتار درمانی در درمان موثر بوده و  همچنین استفاده 
از آزمون و تست ها راه تشخیص را نیز سریعتر کرده 
لذا درمان زمان کوتاه تری را سپری می کند به طور 
مثال زمان گفتار درمانی دو ساله میتواند به صورت 

شش ماهه و یا حتی کمتر  کاهش می یابد.
قربانی عنوان کرد: در منطقه، کشور ما از لحاظ گفتار 
درمانی رتبه باالتری را نسبت به سایر کشورهای 
منطقه دارد و در جهان نیز رتبه خوبی را در زمینه 
نظام  آمار رسمی  با  مطابق  و  داریم  گفتاردرمانی 
تا 2500  در حال حاضر  حدود 2000  پزشکی 
فرد دارای مجوز فعالیت   گفتار درمانی در کشور 
وجود دارند که این افراد با احتساب  سایر  نفرات 
در  مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و 
دکترا در کل کشور به حدود  4 هزار نفر می رسد.
مراجعه به موقع و زود هنگام به گفتاردرمانی میتواند 
تعداد  جلسه های  و  دوره  کاهش طول   سبب 
درمانی شود .رئیس انجمن گفتار درمانی با اشاره به 
اینکه در کشورحداقل  هزینه هر جلسه گفتار درمانی 
حدود 40 هزار تومان است عنوان کرد: تعرفه شامل 
میانگین خدمتهای مختلف است و هزینه هر جلسه 
بنا بر اینکه چند خدمت در هر جلسه انجام شده 
میتواند متفاوت باشد ، این خدمات نه تنها   تحت 
پوشش بیمه های پایه کشور  قرار ندارد ،بلکه به 
تازگی برخی از بیمه های تکمیلی نیز از پرداخت 
هزینه های گفتاردرمانی سر باز میزنند و  بنابراین 
ضرورت دارد که اقدامات الزم در این زمینه صورت 
گیرد. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
روی  پیش  چالش های  از  یکی  کرد:  تاکید  ایران 
گفتاردرمانگران پرداخت مالیات است که با توجه به 
زمان و انرژی که این افراد برای بیماران اختصاص 

می دهند و درآمدی که دارند عادالنه نیست.

خبر

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: هدف 
بیمار  ارجاع  نویسی،  نسخه  که  است  این 
صورت  به  بیماران  گیری  نوبت  حتی  و 
در  داریم  قصد  همچنین  باشد.  الکترونیک 
شدن  الکترونیکی  سمت  به  بیمارستان ها 
حرکت کنیم و ارسال پرونده بیماران به بیمه ها 

نیز به صورت الکترونیک انجام شود.
بهداشت،  وزارت  از  زمان   پیام  گزارش  به 
درمان و آموزش پزشکی، قاسم جان بابایی 
سالمت  خدمات  شدن  الکترونیکی  درباره 
افزود: با همکاری سازمان بیمه سالمت برخی 
اقدامات الکترونیکی شدن خدمات به صورت 
آزمایشی در برخی استان ها آغاز شده، ولی 
نیاز است بستر و زیرساخت های الکترونیک 
فراهم  کشور  در  نرم افزارها  خرید  جمله  از 
شود که وزارت بهداشت در تالش است این 

شرایط را فراهم کند.

خدمات  شدن  الکترونیکی  کرد:  بیان  وی 
سالمت یکی از اقدامات مهم وزارت بهداشت 
در سال جاری است. جان بابایی ادامه داد: از 
راهنماهای  جمله  از  قواعدی  گذشته  سال 
که  شده  نوشته  بهداشت  وزارت  در  بالینی 
تا  کرد  کامل خواهیم  را  آن  در سال جاری 
به سمتی حرکت کنیم که خدمات با کیفتی 
بر اساس ساختار الکترونیک به بیماران ارائه 
دهیم. معاون وزیر بهداشت اظهار داشت: در 
سال جاری تمام بیمارستان ها و دانشگاه های 
اجرای  سمت  به  باید  کشور  پزشکی  علوم 
باید  و  کنند  حرکت  الکترونیک  خدمات 
اقدامات به نحوی باشد که تمام خدمات و 
اقدامات تشخیصی و درمانی بیمار به همراه 
کد شناسایی در یک پرونده به صورت کامل 
بیمار در سایر  به عنوان سابقه  تا  ثبت شود 

مراکز درمانی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

معاون درمان وزارت بهداشت خبر داد:

الکترونیکی شدن خدمات سالمت  

در  فروردین ماه  از 17  حالی  در  ترافیک 98  اجرای طرح 
تهران آغاز شده که بر اساس تغییرات جدید، بهای عوارض 
طرح برای ساکنان محدوده 50 درصد کمتر از بقیه شهروندان 
تعیین شده و برای خودروهای دارای معاینه فنی برتر نیز 

میزان افزایش قیمت کمتر از 8 درصد بوده است.
به گزارش پیام زمان، طرح جدید ترافیک در دومین سال 
با  تنها  و  نداشته   97 سال  به  نسبت  چندانی  تغییر  اجرا، 
طرح  به  ورود  نرخ  تهران  شهر  اسالمی  شورای  تصویب 

ترافیک به میزان 15 درصد افزایش یافته است.
یکی از الزامات ورود به محدوده طرح ترافیک و محدوده 
کنترل آلودگی هوا )زوج یا فرد سابق( ثبت نام در سامانه 
ثبت  یک بار  با  خودرو  مالکان  که  است  من«  »تهران 
مشخصات فردی و خودروی خود در این سامانه می توانند 
از طریق شارژ حساب شهروندی شان نسبت به تردد در این 

محدوده ها اقدام کنند.
در طرح ترافیک سال 98 امتیازاتی برای ساکنان محدوده  
گرفته  نظر  در  برتر  فنی  معاینه  دارندگان  و  ترافیک  طرح 
شده که بر اساس آن، ساکنان محدوده طرح ترافیک پس از 
ثبت نام در سامانه »تهران من«، با ارائه سند مالکیت یا اجاره 
ملک خود به همراه فیش پرداخت شده عوارض نوسازی و 
پسماند به دفاتر خدمات الکترونیک شهر، عالوه بر یک بار 
خروج رایگان پیش از ساعت 8:30 و یک بار ورود رایگان 
درصدی   50 تخفیف  از  محدوده،  به   17 ساعت  از  پس 

بهره مند خواهند شد..

افزایش ۱۵ درصدی نرخ طرح ترافیک 
در سال جاری

طرح  به  بااشاره  تهران  راهور  پلیس  ترافیکی  معاون 
در  پلیس  طرح  این  در  گفت:  پیاده،  عابر  گذرگاه های 
تقاطع های مهم و میادین مستقر خواهد شد تا نظارتی بر 

نحوه عبور و مرور داشته باشد.
سرهنگ سعید رضایی افزود: از ظرفیت های موجود باید 
استفاده کنیم که یکی از این ظرفیت ها پلیس افتخاری است.
وی با بیان اینکه باید از ظرفیت های موجود استفاده کنیم 
که یکی از این ظرفیت ها پلیس افتخاری است، گفت: پس 
از اخذ اطالعات دقیق از عالقه مندان برای فعالیت به عنوان 
پلیس افتخاری، همکاری با آنان را تا حدودی آغاز کرده ایم 
تا بتوانیم با شیوه و روشی جدید رانندگان را رصد کنیم 
چرا که ارتقای ایمنی رفت و آمد یکی از وظایف پلیس 

است.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: با کمک 
سازمان های مرتبط توانستیم رانندگانی که در حال تخلف 
هستند را در همان زمان رصد کنیم و به آن ها بگوییم که 
می کنیم.  برخورد  آن ها  با  و  هستند  شدن  رصد  حال  در 
در حال حاضر تیم های گشت زنی در سطح بزرگراه ها و 
خیابان ها به صورت محسوس و نامحسوس حضور دارند و 

در راستای رصد متخلفان ما را یاری می کنند.
رضایی با تاکید بر برخورد قاطع پلیس با تخلفات حادثه ساز 
در بزرگراه ها همچون البی کشیدن، در عین حال گفت که 
کلیه دوربین های ترافیکی سطح شهر فعال هستند و پلیس 

از طریق آن نظارت و رصد ترافیکی می کند.

کلیه دوربین های ترافییک فعال 
هستند

 رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح 
توضیحاتی را درباره  چگونگی تغییر اعزام به خدمت مشمول 
سربازی مناطق سیل زده و نیز مشموالن در خوزستان ارائه 

کرد.
ابهامات برخی از  سردار موسی کمالی ، درباره دغدغه و 
و  لرستان  استان های  در  سیل زده  مناطق  ساکن  مشموالن 
خوزستان گفت: ستاد کل نیروهای مسلح با توجه به وضعیت 
مناطق سیل زده اعالم کرد،به ایسنا گفت: مشموالن در کدام 
از استان های گلستان و لرستان اعزام به خدمتشان  منطقه 
تعویق افتاده و یا می تواند از مرخصی اضطراری استفاده کنند 

که توضیحات ارائه شده در این خصوص موجود است.
نیز  استان خوزستان  مناطق سیل زده  درباره مشموالن  وی 
ناجا  عمومی  وظیفه  سازمان  به  زمینه  این  در  کرد:  اعالم 
اختیارات الزم از سوی ستاد کل نیروهای مسلح داده شده تا 
پس از بررسی های الزم تسهیالت الزم برای اعزام مشموالن 
به سربازی را در نظر بگیرند. همچنین به فرماندهان یگان های 
مناطق سیل زده نیز این اختیار داده شده تا در مورد مرخصی 

اضطراری سربازان در این مناطق تصمیم گیری کنند.
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح 
با تاکید بر این که تسهیالت ارائه شده مربوط به سربازان و 
مشموالن مناطق سیل زده است و کل استان را شامل نمی شود 
گفت: بنابراین آن دسته از مشموالنی که در استان های سیل 
زده بودند و شهر محل سکونتشان درگیر سیل نبوده مشمول 

این تسهیالت نیستند.

تعویق اعزام ممشوالن مناطق 
سیل زده به معنای کرس خدمت نیست

»چند شلیک مواد هسته ساز به داخل ابرهای مستعد 
بارش از داخل هواپیما یا پهپاد، تشکیل و رشد بلورهای 
یخ و در نهایت افزایش بارندگی« این خالصه ای است 
شایعه  رسانه ها  برخی  که  ابرها  بارورسازی  روند  از 
کرده اند که سیل آسا بودن بارش های اخیر در نتیجه 
اجرای این فرآیند است.مسئوالن این ادعا را رد می کنند. 
شواهد موجود هم نشان می دهد که بارش های سیل 
اما  نبوده است  ابرها  بارورسازی  نتیجه  بهاری  آسای 
برای بررسی فنی تر موضوع سراغ فرید گلکار، مدیر 
مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها رفته ایم. او 
می گوید در مورد بارورسازی ابرها به ایران انالین می 
گوید: بارورسازی ابرها 2 سال است که انجام نشده اما 
اجرای این عملیات هم شروطی دارد که با توجه به آن، 

ما اجازه بارورسازی در شرایط کنونی را نداشتیم.
خیر نه تنها در یک ماه اخیر بلکه در دو سال گذشته هیچ پروژه عملیاتی 
جدی و گسترده ای در کشور اجرا نشده است. تمام اقدامات ما در این 
مدت مربوط به تست، ایجاد زیرساخت، آزمایش و آماده سازی برای 
سال آبی 99-98 بوده که این سال از مهرماه 1398 شروع می شود. 
ضمن آن که در این زمینه دو شرط برای اجرای بارورسازی ابرها وجود 
دارد. نخست آنکه، اگر در هر شرایطی اخطار رسمی سازمان های معتبر 
مانند هواشناسی و یا سازمان مدیریت بحران کشور صادر شود که 
نشان دهد افزایش بارش ها منجر به بروز سیل خواهد شد، بارورسازی 
ابرها ممنوع است. در این باره ما پروتکل توقف عملیات داریم و با 
هر اخطاری از این سازمان ها باید پروژه را متوقف کنیم. در 20 سال 
گذشته این موضوع را رعایت کرده ایم و همچنان به آن پایبند هستیم. 
نکته دوم که خیلی مهم است و نشان می دهد که بارش های اخیر به هیچ 

وجه در نتیجه بارورسازی ابرها رخ نداده، شدت و مدت اثرگذاری این 
عملیات است. بازه زمانی اثرگذاری بارورسازی ابرها فقط چند ساعت 
است. این اقدام حدود یک تا 3 ساعت اثر بخشی دارد. موادی که در 
ابر تزریق می کنیم اثر کوتاه مدت دارد و فضایی هم که این عملیات 
می تواند پوشش دهد محدود است و در قالب همین ظرف می گنجد. 
یعنی اگر اثرگذاری حداکثر 2 ساعت و سرعت حرکت سامانه هم 
حتی 70 کیلومتر بر ساعت باشد، بارورسازی فقط حدود 140 کیلومتر 
اطراف خود را می تواند تحت پوشش قرار دهد. لذا چه مقیاس زمانی 
و چه مقیاس مکانی محدودیت دارد و نمی توان کل کشور را درگیر 
بارورسازی ابرها دانست. اما اکنون شدت بارش ها فوق العاده زیاد است 
و اگر هم ما پروژه ای برای اجرا آماده کرده بودیم، بر اساس شرط اول 
اجازه اجرای این پروژه را نداشتیم. برخی از رسانه ها ادعا کرده اند که 
ایران در این زمینه قراردادی با روس ها امضا کرده که همزمان با ورود 
این سامانه بارش زا به کشور انجام شده است، پس شما این اظهارات 

را رد می کنید؟ قراردادی که ما با روس ها داشتیم متعلق به 
سال های 1377 تا حداکثر 1386 بود و پروژه انتقال فناوری از 
روسیه متعلق به آن زمان است و از سال 1386 این همکاری 
تمام شده است. یعنی آن سال آخرین باری بود که ما پروژه 
مشترک با روس ها انجام دادیم. نه فقط روس ها بلکه تمام 
کشورها. از آن سال ما به صورت مستقل و با کمک نیروهای 
داخلی، تجهیزاتی که در اختیارمان بوده و هواپیما و پرسنل 
متعلق به کشور ایران این پروژه ها را دنبال کرده ایم و کشوری 
در بخش مشاوره.  مگر  نیست؛  ما دخیل  در عملیات های 
، کار کشورهای  بارورسازی  برخی هم مدعی شده اند که 
همجوار بوده و بارش های آن در ایران رخ داده است. آیا 
بارش  وقوع  و  همسایه  کشورهای  در  بارورسازی  امکان 
در ایران هست؟ خیر. به این شکل کنونی ممکن نیست. 
اگر فرض را هم روی این بگذاریم که کشور هم مرز با استان های 
ما این اقدام را انجام داده، نباید بارش های سیل آسا را دراستان های 
مرکزی مشاهده می کردیم. برای مثال کشوری که می توانسته است در 
بارش های خوزستان اثر بگذارد عراق بوده یا از منطقه خلیج فارس این 
کار را انجام داده است. اما اگر توطئه علیه ایران بوده نباید عراق هم 
درگیر سیل می شد. یا در مورد ترکیه و افغانستان که خودشان هم درگیر 
سیل شدند. اآلن خیلی از مناطق عراق هم سیل زده شده اند. ضمن 
آن که از لحاظ زمان و وسعت همان طور که اشاره شد، آثار باروری 
ابرها خیلی کمتر از آنچه رخ داد، است. وسعت عملیات از نقطه ای که 
پروژه بارورسازی اجرا می شود، 150 کیلومتر می توانست باشد، اما ما 
در استان های مرزی فقط گرفتار سیل نشدیم. در شرق، جنوب، شمال، 
غرب و مرکز کشور درگیر سیل شدیم و احتمال تکرار این فاجعه هنوز 

در روزهای آتی وجود دارد.

شایعه بارورکردن ابرها سیل آسا صحت ندارد!

برگ اجرائیه 
محکوم   له مختار پورکاظم با وکالت  محمد دادگر به نشانی خوی –خ احمدنیا –
روبروی کمیته امداد و محکوم علیه محمود رستمی فرزند احمد  به ادرس –خوی 
میدان امام حسین کوچه وحدت    بموجب دادنامه شمار ه569  مورخه97/7/30 
تجدید  دادگاه   --- شماره—شعبه  دادنامه  وفق  که  نهم    شعبه   شورا  دادگاه  
نظر استان--- قطعیت حاصل کرده است  محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ         
35/500/000  ریال بابت اصل خواسته و مبلغ1560/000 ریال و حق الوکاله برابر 
تعرفه قانونی  و خسارات تاخیرتادیه  از تاریخ سررسید چک تا یوم الوصول در حق 

محوم له  می باشدضمنا  نیم عشر دولتی به عهده محکوم علیها میباشد
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. 2- 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت 
بعداز  نماید هرگاه ظرف سه سال  اعالم  ندارد صریحا  مالی  اگر  اجرا تسلیم کند 
انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده 
اید .لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع 
از دارئی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد 
به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه  محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که 
قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای 
احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه 
اجرای  محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه درج 

گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف شهرستان خوی

برگ اجرائیه 
محکوم   له جعفرصادق دادگر فرزند سلطانعلی شغل وکالت  به نشانی خوی –خ 
امام –ک نواله خان-مجتمع نواله خان   از طرف بانک تجارت مرکزی و محکوم 
علیه معصومه   اسدزاده فرزند اسحق شغل ازاد  ادرس خوی خ  کوچری کوچه 
دادگاه   مورخه96/5/1  ه24/695/96ش   شمار  دادنامه  بموجب  مهدیزاده    شهید 
شورا شعبه  24  که وفق دادنامه شماره—شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان--- 
قطعیت حاصل کرده است  محکوم علیه محکوم  است به پرداخت تضامنی  مبلغ 
32/000/000 ریال بابت اصل خواسته  باانضمام  هزینه دادرسی به مبلغ1/280/000 
ریال و حق الوکاله برابر تعرفه قانونی در حق محوم له  وضمنا  نیم عشر دولتی به 

عهده محکوم علیه میباشد
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. 2- 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت 
بعداز  نماید هرگاه ظرف سه سال  اعالم  ندارد صریحا  مالی  اگر  اجرا تسلیم کند 
انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده 
اید .لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع 
از دارئی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد 
به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه  محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که 
قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای 
احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه 
اجرای  محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه درج 

گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
قاضی شعبه24 شوارای حل اختالف شهرستان خوی

برگ اجرائیه 
محکوم  له بهروز فرج الهی  با وکالت  محمد  دادگر به نشانی خوی –خ طالقانی 
فوقانی   و محکوم علیه رضا  بانک سپه مرکزی  ساختمان محمدیه طبقه  جنب 
زارع  مجهول المکان   بموجب دادنامه شمار ه707  مورخه97/7/10  دادگاه  شورا 
نظر  تجدید  دادگاه  دادنامه شماره—شعبه ---  که وفق  ایثارگران    شعبه  شش 
استان--- قطعیت حاصل کرده است  محکوم علیها متضامنا محکوم به پرداخت 
هزینه  بابت   از  مبلغ470/000  و  خواسته   اصل  بابت  ریال  مبلغ32/800/000 
یوم  تا   تاریخ سررسید چک  از  تاخیرتادیه  و خسارات  الوکاله  و حق  دادرسی  
الوصول برابر شاخص بانک مرکزی  در حق محوم له و ضمنا  نیم عشر دولتی به 

عهده محکوم علیها میباشد
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. 2- 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت 
بعداز  نماید هرگاه ظرف سه سال  اعالم  ندارد صریحا  مالی  اگر  اجرا تسلیم کند 
انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده 
اید .لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع 
از دارئی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد 
به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه  محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که 
قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای 
احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه 
اجرای  محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه درج 

گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
قاضی شعبه ششم ایثارگران شوارای حل اختالف شهرستان خوی- ابراهیمی 

آگهی حصر وراثت

به کالسه  دادخواست  به شرح  دارای  شماره شناسنامه  5    یزدانی  آقای حسن 
1/39/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان ذوقعلییزدانی  به شماره شناسنامه  238   در تاریخ 98/1/9  اقامتگاه 

دائمی خودرا  بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
1-حسن یزدانی   فرزند  ذوقعلی  به   ش.ش :5 ت.ت: 1362/7/1   پسرمتوفی.
2-حاتم یزدانی   فرزند  ذوقعلی  به   ش.ش :1 ت.ت: 1364/6/25   پسرمتوفی.

   1357/6/30 ت.ت:    382: ش.ش  به    ذوقعلی   فرزند   یزدانی    3-حسین 
پسرمتوفی.

   1343/2/12 :280  ت.ت:  به   ش.ش  ذوقعلی   فرزند   یزدانی    4-عزیزعلی 
پسرمتوفی.

   1341/3/10 ت.ت:    279: ش.ش  به    ذوقعلی   فرزند   یزدانی    5-صاحب 
پسرمتوفی.

6-حریره یزدانی   فرزند  ذوقعلی  به   ش.ش :324  ت.ت: 1345/10/10دخترمتوفی.

7-توران یزدانی   فرزند  ذوقعلی  به   ش.ش :325 ت.ت: 1349/3/9 دخترمتوفی.
8-بتول یزدانی   فرزند  ذوقعلی  به   ش.ش :387  ت.ت: 1353/3/1   دختر 

متوفی.
9-دولت یزدانی   فرزند  رضا  به   ش.ش :152  ت.ت: 1320/1/2   همسرمتوفی.
با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را دریک  نوبت آگهي مي نماید تا هر 
کسي اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد .
شعبه یک  شورای حل اختالف شهرستان صحنه
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قیمت نفت همچنان باالی ۷۱ دالر 

قیمت هر بشکه نفت برنت که روز جمعه به 71 دالر 
و 87 سنت یعنی باالترین رقم از 12 نوامبر تاکنون 
درصد  معادل 0.2  با 11 سنت  دیروز  بود،  رسیده 

کاهش به 71 دالر و 44 سنت رسید.
نفت  قیمت  آنکه  از  پس  گزارش،  این  اساس  بر 
برنت در جلسه گذشته به باالترین رقم در طی 5 ماه 
گذشته رسید و در حالی که سرمایه گذاران سیگنال 
 های ضد و نقیضی را از عرضه جهانی نفت دریافت 

می کنند، قیمت نفت دیروز اندکی کاهش داشت.
بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت 
که روز جمعه به 71 دالر و 87 سنت یعنی باالترین 
رقم از 12 نوامبر تاکنون رسیده بود، دیروز با 11 
به 71 دالر و 44  سنت معادل 0.2 درصد کاهش 

سنت رسید.
قیمت نفت خام آمریکا نیز دیروز با 26 سنت معادل 

0.4 درصد کاهش به 63 دالر و 63 سنت رسید.
موسسه  در  نفت  بازار  تحلیلگر  چاوهان،  ویرندرا 
و  ضد  های  سیگنال  به  اشاره  با  اسپکتس  انرژی 
نقیضی که از جانب آمریکا و اوپک به بازار ارسال 
می شود گفت: »من انتظار دارم قیمت نفت فعال در 
حدود 70 دالر باقی بماند و نوسان چندانی را شاهد 
نباشد.« وی افزود: »شاخص های عرضه نفت آمریکا 
نشان می دهد که میزان فعالیت های تولیدی در این 
کشور افزایش یافته و این نوید افزایش تولید در نیمه 
دوم سال را می دهد.« اما در عین حال »اظهارات 
جسته و گریخته وزرای کشورهای عضو اوپک و 
متحدانش نشان می دهد که عرضه نفت این گروه 

به سطح تابستان سال گذشته باز نخواهد گشت.«
و  )اوپک(  نفت  کننده  صادر  کشورهای  سازمان 
تشکیل جلسه  ژوئن  ماه  در  است  قرار  متحدانش 
دهند و در مورد ادامه یا توقف کاهش تولید نفت 
تصمیم گیری نمایند. اوپک، روسیه و دیگر تولید 
کنندگان تولید روزانه خود را از ابتدای ماه ژانویه 

روزانه 1.2 میلیون بشکه کاهش داده اند.
عربستان بزرگترین تولید کننده عضو اوپک ظاهرا 
عالقمند به پایین نگه داشتن تولید است، اما منابع 
اگاه در درون اوپک گفته اند اگر اختالل در عرضه 
نفت سایر کشورها ادامه یابد اوپک ممکن تولید خود 

را افزایش دهند.

احتمال تمدید معافیت کره جنوبی از 
تحریم نفتی ایران برای خرید میعانات 

گفت:  جنوبی  کره  و  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس 
احتمال تمدید معافیت کره از خرید نفت ایران کم 
این کشور در  به احتمال زیاد، معافیت  است ولی 

خرید میعانات گازی ایران تمدید می شود.
تنهایی  تسنیم، حسین  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
ایران در  به تجارت کشور کره جنوبی و  اشاره  با 
زمینه های مختلف از جمله نفت و میعانات گازی که 
جزو صادرات ایران به کشور کره جنوبی است اظهار 
کرد: پس از اعمال تحریم های یک جانبه آمریکا علیه 
ایران، میزان تجارت و مبادالت اقتصادی دو کشور 
به میزان 70 درصد کاهش یافت و شرکت های لوازم 

خانگی در این بین، سهمی 25 درصدی داشتند.
اما  ایران و کره جنوبی گفت:  اتاق مشترک  رئیس 
پس از تحریم ها در بخش نفت و میعانات گازی، 
کره جنوبی و 7 کشور دیگر جزو کشورهایی بودند 
که به صورت موقت، از اعمال تحریم های نفتی برای 

خرید نفت ایران مستثنی شدند.
شده  مطرح  مختلف  بحث های  به  اشاره  با  وی 
درباره تمدید یا عدم تمدید معافیت کره جنوبی از 
تحریم های نفتی ایران خاطرنشان کرد: بحث هایی که 
در این زمینه به گوش ما رسیده حاکی از آن است که 
احتمال تمدید معافیت کره جنوبی از خرید نفت ایران 
کم است ولی در مقابل به احتمال زیاد، معافیت این 
کشور در خرید میعانات گازی ایران تمدید خواهد 
شد. بر اساس این گزارش، پس از اعمال تحریم های 
ایران، این کشور معافیت خرید  نفتی آمریکا علیه 
نفت و میعانات گازی کشورمان را برای 8 کشور 
چین، هند، کره جنوبی، تایوان، ژاپن، یونان، ایتالیا و 
ترکیه تا »5 می« معاف کرد ولی با توجه به روبه پایان 
بودن این زمان، تمدید یا عدم تمدید این معافیت ها 
اخیر  در روزهای  مورد بحث  از موضوعات  یکی 
است. پیش از این نیز حمید حسینی دبیر اتحادیه 
صادرکنندگان فرآورده های نفتی ایران در گفت وگو 
با تسنیم گفته بود احتماالً معافیت های فعلی 8 کشور 
از تحریم نفتی ایران حداقل برای 4 کشور تمدید 
می شود و پس از آن نیز تارنمای »اس اند پی گلوبال 
پالتز« به نقل از منابع آگاه خود در دولت آمریکا، 
نوشت که آمریکا معافیت های چین، هند، کره جنوبی 
و ترکیه را از مجازات خریداران نفت ایران به مدت 

6 ماه دیگر تمدید می کند.

نفت در جهان

 عرضه سهام ۳ شرکت پتروشیمی در بورس
 در سال جاری 

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس اظهار کرد: سهام 
سه مجتمع پتروشیمی نوری، بندر امام خمینی و بوعلی امسال در 

بورس عرضه خواهد شد.
پتروشیمی، جعفر  از شرکت ملی صنایع  نقل  به  به گزارش زمان 
درباره  فارس  پتروشیمی خلیج  مدیرعامل شرکت صنایع  ربیعی- 
نهایی در  آمارهای  این شرکت در سال 97 گفت:  تولید  عملکرد 
حال جمع بندی است، اما 95 درصد از ظرفیت تولیدی برنامه ریزی 
شده پارسال محقق شده است و با بهره برداری از پروژه هایی مانند 
پتروشیمی ایالم و لردگان و پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس میزان 

تولید نسبت به سال 97 افزایش خواهد داشت.
مناطق  مشعل  گازهای  جمع آوری  طرح  اینکه  به  اشاره  با  وی 
نفت خیز جنوب یکی از مهم ترین پروژه های باالدستی نفت است که 
در شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس تعریف و اقدامات اولیه 
این پروژه در سال 97 آغاز شده است، افزود: پس از بهره برداری 
از پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس، گازهای مشعل مناطق نفت خیز 
از  پس  که  می شود  منتقل  پاالیشگاه  این  به  و  جنوب جمع آوری 
پایین دست  پتروشیمی های  عنوان خوراک  به  تصفیه و جداسازی 

مصرف می شود.
مورد  در  فارس  خلیج  پتروشیمی  صنایع  شرکت  مدیرعامل 
برنامه های شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در سال 98 اظهار 
کرد: طبق قولی که داده شده، امسال سهام سه پتروشیمی نوری، 
بندرامام خمینی و پتروشیمی بوعلی در صورت فراهم شدن شرایط 
در بورس عرضه خواهد شد. ساز و کار شفافیت مالی پتروشیمی 
نوری نیز مراحل نهایی را طی می کند و زمان عرضه این سهام به 

سازمان بورس بستگی دارد.
مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در مورد طرح 
عسلویه،  در  مشعل  گازهای  جمع آوری  پروژه  همت،  پتروشیمی 
تصریح کرد: این طرح هنوز زنده و در حال پیگیری است، اما جزو 

پروژه های اولویت دار امسال نیست.

واگذاری پنج بلوک اکتشافی به ایرانی ها

بلوک های  توسعه  به   )E&P( تولید  و  اکتشاف  شرکت های  پای 
اکتشافی از مدتی پیش باز شده است و درحالی که در این راستا 
که  است  آن  از  حاکی  اخبار  رسید،  امضا  به  نیز  تفاهم نامه  یک 

مذاکرات با این شرکت ها همچنان ادامه دارد.
ایسنا، چندی پیش سیدصالح هندی-  از  نقل  به  به گزارش زمان 
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت درباره برگزاری مناقصه بلوک های 
اکتشافی با شرکت های خارجی توضیح داده بود با خروج آمریکا از 
 E&P برجام امکان برگزاری مناقصه وجود نداشت. شرکت های
کنسرسیوم  شرکت  چهار  باید  دارند.  را  بلوک ها  توسعه  قابلیت 
تشکیل دهند و در یک سال آینده، سه یا چهار بلوک اکتشافی با 

مجریان داخلی توسعه خواهند یافت.
در این راستا، اواخر سال گذشته، شاهد امضای تفاهم نامه مطالعات 
ملی  اکتشاف شرکت  مدیریت  بین  تودج  بلوک  اکتشافی  ارزیابی 
نفت ایران و شرکت تنکو بودیم که برای نخستین بار یک شرکت 

ایرانی به حوزه مطالعه بلوک های اکتشافی در ایران وارد شد.
واگذاری پنج بلوک به ایرانی ها

با  گفت وگو  در  نفت  ملی  شرکت  اکتشاف  مدیر  اساس،  این  بر 
ایسنا، از اتمام تفاهم نامه مذکور خبر داد و افزود: مدت تفاهم نامه 
تمام شده است و تا حدود دو ماه آینده، قرارداد توسعه بلوک تودج 

توسط شرکت تنکو خواهیم داشت.
ادامه   )E&P( شرکت های  با  مذاکرات  این که  بر  تاکید  با  هندی 
برگزار  مناقصه  توسعه  و  اکتشاف  شرکت های  بین  گفت:  دارد، 

خواهیم کرد و احتماالً حدود پنج بلوک به آن ها واگذار شود.
تعیین  آذرماه سال 1394، شیوه نامه  پنجم  این گزارش،  اساس  بر 
صالحیت شرکت های اکتشاف، توسعه و تولید از میدان های نفت 
و گاز کشور از سوی بیژن زنگنه - وزیر نفت -، ابالغ و در آن 
تصریح شد در شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای جدید 
باالدستی نفت، پیش بینی شده است که افزون بر استفاده حداکثری 
از ظرفیت های سازندگان داخلی برای تأمین تجهیزات و کاالهای 
پیمانکاران  ظرفیت های  از  بهره گیری  نیز  و  پروژه ها  نیاز  مورد 
داخلی برای اجرای پروژه های نفتی و انجام عملیاتی مانند حفاری 
و تکمیل چاه ها در دریا و خشکی، از اهرم و امکان امضا و اجرای 
این نوع از قراردادها برای تأسیس و تقویت ظرفیت های مدیریتی 
حوزه  در  نفتی  بزرگ  پروژه های  اجرای  برای  کشور  فناوری  و 
اکتشاف و تولید حداکثر بهره ممکن گرفته شود؛ از این رو تأسیس 
جدید  الگوی  و  شرایط  متعدد  بندهای  در   E&P شرکت های 

قراردادهای نفتی مورد توجه و اهتمام قرار گرفت.

کوتاه از انرژی

وزیر نفت وضع بازار نفت را شکننده عنوان کرد 
و گفت: اگر آمریکا بخواهد فشار را بر ایران اضافه 
کند، بازار نفت به طور غیرقابل پیش بینی شکننده تر 

خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، بیژن زنگنه 
در گفت وگوی زنده با برنامه »پارک شهر« رادیو 
تهران، درباره این موضوع که بعضی ها می گویند 
وزارت نفت به دلیل اینکه احداث تاسیسات در 
خشکی 30 درصد ارزان تر از دریا بوده اقدام به 
این  داد:  خشک کردن هور کرده است، توضیح 
ایران  ملت  دشمنان  که  است  بزرگ  دروغ  یک 
شایعه کرده اند. متاسفانه برخی دوستان این دروغ 
را باور و بازنشر کرده اند. فیلم هایی که هم اکنون 
در رسانه ملی و فضای مجازی پخش شده است، 
نشان می دهد دور تا دور تمام تاسیسات ما را آب 
گرفته است و تنها توانسته ایم محدوده های بسیار 
کوچکی )مثاًل 100 مترمربع( را که چاه یا دکل 

حفاری ما  قرار دارد حفظ کنیم.

وی با تاکید بر اینکه از جانب وزارت نفت هیچ 
منعی در موضوع هورالعظیم وجود ندارد و هیچ 
زمانی هم وجود نداشته است، یادآور شد: سیاست 
ما همواره این بوده است که اکوسیستم هور باید 
به عنوان یک سیستم زنده در طبیعت بماند، برای 
این موضوع هزینه هایی به ما افزوده شده و نه اینکه 
کم شده باشد. وزیر نفت ادامه داد: مدیریت این 
وزارت  هورالعظیم( دست  گرفتن  )آب  موضوع 
نفت نیست و به عهده ستاد مدیریت بحران استان 
خوزستان است، آنها هر دستوری بدهند ما تابع آن 
هستیم. اخیرا هم در سفر به خوزستان اعالم کردم 
دستوری  استان(  بحران  مدیریت  )ستاد  آنها  اگر 

دهند، ما آمادگی اجرای آن را داریم.
وی با بیان اینکه هم اکنون سراسر هور را آب فرا 
گرفته و اگر جایی را  آب نگرفته است به دالیل 
طبیعی مانند همواری و ناهمواری است، تصریح 
کرد: هیچکس این موضوع در ذهنش نبوده است 
که برای حفظ تاسیسات نفتی به جان و مال مردم 

خسارت بزند. اگر آب در برخی از قسمت های 
هور رفته و برخی دیگر کمتر یا بیشتر رفته، به دلیل 

پستی و بلندی های زمین است.
خسارت تأسیسات نفتی زیاد است 

شبکه  فعاالن  از  یکی  اینکه  به  پاسخ  در  زنگنه 
انتشار  با  خود  اینستاگرام  صفحه  در  مجازی 
ویدئویی اعالم کرد آب در هورالعظیم حداکثر تا 
مچ پاست و بیشتر از آن نیست، افزود: مدیریت 
آب در هورالعظیم ارتباطی به وزارت نفت ندارد که 
اجازه دهد یا ندهد، تصمیم با ستاد مدیریت بحران 
استان است. آقای استاندار هم در صحبت هایشان 
اعالم کردند که وزارت نفت صحبت و درخواستی 
درباره هورالعظیم از ما نداشته است. آنها خودشان 
در این زمینه تصمیم گرفتند که به نظرم تصمیم 

درستی بوده است.
وی درباره خسارت سیل به تاسیسات نفتی هم 
اظهار کرد: تاسیسات ما خسارت زیادی در سیل 
دیدند. تلمبه خانه ها و واحدهای بهره برداری ما در 
اهواز در سیل محصور  هستند. نفت در این شرایط 
هم به سیل زدگان کمک می کند و گاز و سوخت 
به  هم  و  می کند  تامین  را  مردم  نیاز  مورد  مایع 
وظیفه ذاتی خود یعنی تامین خوراک پاالیشگاه ها 

و صادرات عمل می کند.
وزیر نفت با تاکید بر اینکه تمام امکانات صنعت 
هیچ  از  و  است  سیل زده  مردم   اختیار  در  نفت 
افزود:  نخواهیم کرد،  زمینه دریغ  این  کمکی در 

اولویت نخست ما حل مشکالت مردم است.
زنگنه به این پرسش که یکی از مسئوالن خوزستان 
دیروز اعالم کرد که آبگیری از کانال سلمان را از 
ترس وجود یک لکه نفتی متوقف کرده اند، پاسخ 
داد: هیچ نشتی از نفت تاکنون اطالع داده نشده 
است. در جاهایی که نگران آسیب بودیم هم تولید 

چاه را متوقف کردیم و هم لوله ها را از نفت خالی 
کردیم.

باوجود تهدیدهای آمریکا به کارمان ادامه می دهیم
وزیر نفت درباره تهدید اخیر وزیر امور خارجه 
آمریکا مبنی بر تشدید تهدید علیه ایران هم توضیح 
داد: ما به کارمان ادامه می دهیم، اما آنچه مهم است 
اینگونه  و  است  نفت شکننده  بازار  اینکه وضع 
نیست که عرضه خیلی باالتر از تقاضا باشد، یا 
این حرف ها  باشد.  زیاد  مازاد  حتی ظرفیت های 
بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد تا بازار را آرام کنند. اما 
بازار گران تر  اینگونه نمی شود. نفت هر روز در 

می شود که نشان دهنده نگرانی بازار است.
وی با بیان اینکه آقای ترامپ باید انتخاب کند که 
می خواهد فشار بر ایران را اضافه کند یا قیمت 
سوخت را در پمپ های بنزین  آمریکا پایین نگه 
دارد، تصریح کرد: هم اکنون ونزوئال مشکل دارد، 
روسیه را تحریم کرده اند، لیبی ناآرام است و تولید 
است.  رفته  از دست  نیز  آمریکا  نفت  از  بخشی 
این موارد نشان می دهد که وضع تولید و عرضه 
و تقاضا  شکننده است. اگر بخواهند فشار را بر 
ایران اضافه کنند، این شکنندگی به طرز غیرقابل 

پیش بینی اضافه خواهد شد.
 زنگنه در پاسخ به اینکه اگر تصور کنیم وضع 
به نفع محوری که مورد حمایت  کنونی سودان 
عربستان است پایان می پذیرد و فشارها در ونزوئال 
ادامه می یابد در این شرایط فکر می کنید آمریکا 
موفق به فشار بیشتر بر ایران خواهد شد، تصریح 
کرد: سودان در بحث نفت جایگاهی ندارد. عمدتا 
نفت در سودان جنوبی است، این در حالی است 
که این اتفاق ها در سودان شمالی است که نفتی 
وجود ندارد. ادامه این وضع در ونزوئال نیز فشار 

را بر آمریکا اضافه می کند.  

وزیر نفت:

آمریکا فشار را زیاد کند، بازار نفت شکننده می شود

مفقودی 
برگ سبز سواری پراید جی تی ایکس آی مدل 87 با شماره پالک 341ص13 ایران 
82 شماره موتور 2533749و شماره شاسی  S1412287507538اکبر عبدالحسینی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
پالک  شماره  62با  878ع98ایران  شماره  با  ایسوزو  ماشین  هوشمند  کارت   

2638922مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 سند کمپانی سواری پژو پارس مدل 94 با شماره پالک 567ح22 ایران 92 با شماره 
فتانه  NAAN11FC2FK885434بنام  شاسی  شماره  164B0030918و  موتور 

صفری آهنگر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
موتور  شماره  با   82 749ص31ایران  پالک  شماره  با   78 مدل  پراید  سبز  برگ   
00133869و شماره شاسی 1412278612072بنام محمود رخیده مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 در کالسه پرونده 11/97/1328/ وقت رسیدگی :  تاریخ 98/2/28  ساعت 9/30 

صبح
:  شعبه  11  شورای حل اختالف شهرستان خوی / خواهان:  مرجع رسید گی 
رضا حاجی زاده با وکالت جعفرصادق دادگر/خوانده :1- فاطمه سید محمد خانی 
2- شرکت سیمین کاالی آرتان ارس 3- جعفر عبدیل پور  /خواسته : مطالبه وجه 

چک بمبلغ 100/000/000 ریال
فاطمه  بدینوسیله 1-  بودن  خوانده   المکان  به مجهول  نظر  اعالم خواهان  برابر 
سید محمد خانی 2- شرکت سیمین کاالی آرتان ارس 3- جعفر عبدیل پور  وفق   
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه های  کثیراالنتشار  
چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در دفتر دادگاه حاضر و 
رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی شرکت نمایند. 

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

اخطاریه مجهول المکان
بدینوسیله به آقای مجتبی جوزیان فرزند نعمت اله مجهول المکان ابالغ می شود در خصوص دعوی 
نادعلی خزایی متعلقه پرونده کالسه 3/27/98 در این شعبه مطرح و وقت رسیدگی آن ساعت 9/5 
مورخه 98/3/6 تعیین گردیده لذا برای دریافت نسخه ثانی دادخواست به شورای حل اختالف صحنه 

شعبه سوم مراجعه و در جلسه حاضر شوید در غیر اینصورت رای غیابی صادر خواهد شد./
مسئول دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان صحنه

اخطاریه مجهول المکان
در خصوص  می شود  ابالغ  المکان  مجهول  مرتضی  فرزند  متکیانی  محمدرضا  آقای  به  بدینوسیله 
دعوی کامران کیانیان متعلقه پرونده کالسه 3/26/98 در این شعبه مطرح و وقت رسیدگی آن ساعت 
ثانی دادخواست به شورای حل اختالف  9 مورخه 98/3/6 تعیین گردیده لذا برای دریافت نسخه 
صحنه شعبه سوم مراجعه و در جلسه حاضر شوید در غیر اینصورت رای غیابی صادر خواهد شد./

مسئول دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان صحنه

آگهی ابالغ وقت دادرسی
شماره پرونده :2/15/98

شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود
فرزند:عبدالرحمن-آدرس:جوانرود- مهدوی  گلباغ  خواهان: 

روستای ساروخان
خوانده:غفارصیدی -به نشانی مجهول المکان  

خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبه نفقه بطرفیت خوانده 
تقدیم که به این شعبه ارجاع شده است و برای تاریخ 1398/2/30 
ساعت 9:30 وقت رسیدگی تعیین شده است .لذا بعلت مجهول 
المکان بودن خوانده از طریق این آگهی به وی ابالغ می شود در 
روز  تا  می تواند  نامبرده  شود.  حاضر  رسیدگی  برای  مقرر  وقت 
ثانی دادخواست را تحویل  این شعبه مراجعه و نسخه  به  جلسه 

بگیرد.
مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی حصروراثت

آقای سیدرضافرهان زاده نام پدرسیدهاشم بشناسنامه13صادره ازخرمشهردرخواستی 
بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که مرحوم سیده یاسمین 
فرهان زاده بشناسنامه 1941283667 صادره ازماه شهردرتاریخ96/9/28دراقامتگاه 
فوق)پدرمتوفی(2- بامشخصات  متقاضی  عبارتنداز1-  اش  ورثه  فوت  دائمی 
باانجام  متوفی(والغیر.اینک  ازماهشهر)مادر  بشناسنامه13039صادره  جمیله حریبی 
اعتراض  نمایدتاهرکس  می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات 
داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورای 
داردواالگواهی صادروهروصیت  ماهشهرشعبه1تقدیم  مرکزی  حوزه  اختالف  حل 
اعتبارساقط است.      ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  بعدازاین  به جزسری ورسمی که  نامه 

شماره م الف)16/28(
شورای حل اختالف شهرستان ماهشهرحوزه مرکزی شعبه1

مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره ایران با بیان 
سکوی  در  پساب  از  بخشی  دفع  برای  اینکه 
این  و  نموده  ایجاد  تزریقی  چاه های  ابوذر، 
پساب به چاه های مرده تزریق می شود، گفت: 
طرح اقتضایی مقابله با آلودگی نفتی به تصویب 

سازمان بنادر رسیده است. 
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی شرکت 
مدیرعامل  بورد  حمید  ایران،  قاره  فالت  نفت 
شرکت نفت فالت قاره ایران گفت: شرکت نفت 
فالت قاره ایران به عنوان شرکتی پیشتاز در حوزه 
تصفیه تکمیلی آب های وارد شده به دریا تقریبا 
پساب  تصفیه  سامانه های  گذشته  سال   10 از 
صنعتی را در همه مناطق خود مستقر نموده و 
از این طریق آلودگی نزدیک به 290 هزار بشکه 
پساب تولیدی کاهش یافته و از هرگونه آلودگی 
عاری شده است، ولی با توجه به سختگیرانه تر 
چرخه  زیست،  محیط  سازمان  قوانین  شدن 
پساب موجود را ارتقا داده و بهینه سازی نموده و 

تصفیه تکمیلی روی آن نصب می گردد.
وی با بیان اینکه برای دفع بخشی از پساب در 
سکوی ابوذر، چاه های تزریقی ایجاد نموده و این 
پساب به چاه های مرده تزریق می شود، گفت: 
در حوزه مقابله با آلودگی نفتی، طرح اقتضایی 
به تصویب سازمان  نیز  نفتی  آلودگی  با  مقابله 

بنادر رسیده است.
با  خارگ  جزیره  در  خوشبختانه  افزود:  وی 
همکاری پژوهشگاه صنعت نفت بحث بازیافت 
لجن های نفتی و پاکسازی خاک های آلوده که 
معضلی 50 ساله بود به سرانجام رسید. همچنین 
بزرگ  لکه های  مانند  که  نفتی  بزرگ  پیت های 
سیاه رنگی در بعضی مکان ها دیده می شد در 
آن  آلوده  خاک های  و  است  جمع آوری  حال 
مناطق  همه  و  گیاه پاالیی شده  و  زیست پاالیی 

عملیاتی دارای پوشش گیاهی خواهند شد.
به گفته وی، در حوزه اقدامات فرهنگی و تعامل 
با  تفاهم نامه  امضای  مختلف،  سازمان های  با 

اداره کل محیط زیست استان بوشهر در راستای 
حمایت و صیانت از حیات وحش و آهوان منطقه 
اقدام شرکت  این  با  انجام رسید که  به  خارگ 
نفت فالت قاره ایران به عنوان یکی از برندها و 
حامیان اصلی حیات وحش در کل خلیج فارس 
مطرح خواهد شد. همچنین احیا زیست بوم های 
ان جی ال  پروژه  در  که  خارگ  جزیره  مرجانی 
خارگ دچار آسیب شده بودند نیز عملیاتی شده 
و این زیست بوم ها در قالب کاشت مرجان های 

جدید به طور کامل احیا خواهند شد.
افزود: طرح جمع آوری گازهای  بورد  مهندس 
سال های  از  سیری  و  خارگ  جزایر  در  همراه 
گذشته اجرا شده و در یک برنامه سه ساله  همه 
گازهای همراه که در این جزایر سوزانده می شود 
تبدیل  بیشتر  افزوده  ارزش  و  محصوالت  به 

می شود.
ریسک  پر  منابع  از  یکی  اینکه  بیان  با  وی 
آالیندگی، خطوط لوله است گفت: با تالش های 

مدیریت امور تولید، سیستم مدیریت یکپارچه 
خطوط لوله )PIMS( اجرایی شده و شرکت 
نفت فالت قاره ایران پیشتاز استقرار مدل های 
پیشرفته حفظ و نگهداشت خطوط لوله است. 
با استقرار این سیستم، اولویت بندی خطوط لوله، 
انجام  برای تعمیرات و نگهداشت  برنامه ریزی 
شده و ریسک آالیندگی ناشی از خطوط لوله 
اثرات  ارزیابی  یافت. همچنین،  کاهش خواهد 
زیست محیطی پیش از آغاز پروژه ها با جدیت 
انجام  ایران  قاره  فالت  نفت  شرکت  توسط 

می شود.
مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره ایران در پایان 
گفت: این شرکت به صورت فصلی فعالیت های 
خود را به سازمان های مربوطه از جمله محیط 
زیست گزارش می دهد و همه خروجی ها چه از 
نظر پساب و چه دودکش ها مانیتور شده و ارقام 
آن به طور مستقیم از طرف آزمایشگاه های معتمد 

محیط زیست اعالم می شود.

پساب صنعتی به چاه های نفتی مرده تزریق می شود 

شرکت توانیر تعرفه های برق بخش های مختلف 
مصرفی و شرایط عمومی آن ها را اعالم کرد.

بر  ابالغیه  این  ایسنا،  از  نقل  به  زمان  به گزارش 
اساس مصوبه اسفند ماه سال 1397 دولت انجام 

شده است.
شرکت توانیر مصوبه جدید دولت برای افزایش 
تعرفه های برق مشترکان پرمصرف را که باالتر از 
الگوی مصرف برق داشته باشند را به شرکت های 

توزیع برق ابالغ کرده است.
هیئت وزیران تصویب کرده است که بهای آب 
شرب و برق از ابتدای اردیبهشت سال 1398 به 

میزان هفت درصد افزایش یابد.
بر اساس این مصوبه، برق برای کم مصرف ها 7 
افزایش  درصد   23 پرمصرف ها  برای  و  درصد 
خواهد یافت. بنا بر اعالم وزارت نیرو، دریافت 
نشانی  طریق  از  زمینه  این  در  بیشتر  اطالعات 

http://bahaye_bargh.tavanir. اینترنتی
org.ir/ امکان پذیر است.

پیش از این و در اسفندماه سال گذشته، وزیر نیرو 
گفته بود با توجه به برنامه ریزی و اقدامات صورت 
گرفته، قطعاً تعرفه مشترکان پرمصرف آب و برق تا 

پیش از شروع سال جدید افزایش می یابد.
نیرو  وزارت  توانیر،  عامل  مدیر  گفته  طبق  اما 
پرمصرف ها  برای  برق  تعرفه  افزایش  پیشنهاد 

را در راستای درآمدزایی خود نمی بیند، بنابراین 
به  پرمصرف ها  تبدیل  هدف  با  تنها  اقدام  این 
درباره  گفته وی  به  است.  بوده  خوش مصرف ها 
نحوه افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف اظهار کرده 
بود: پنج درصد مشترکان برق در ایران، 10 برابر 
مشترکان کم مصرف برق مصرف می کنند، بنابراین 
این پرمصرف ها نیز به راحتی می توانند به گروه 

کم مصرف ها بپیوندند.

جزئیات تعرفه های جدید برق؛

 افـزایش 23 درصـدی تعـرفه پرمـصرف ها
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کوپن الکترونیک چگونه کار می کند؟
آغاز شمارش معکوس برای بازگشت کوپن

 
با بهره برداری آزمایشی از کوپن الکترونیک،حاال شمارش معکوس برای 

بازگشت کوپن به اقتصاد ایران اغاز شده است.
به گزارش زمان به نقل ازخبرآنالین، در شرایطی که بیش ار هشت سال 
آماده سازی  از  همتی   ، کرده  ایران خداحافظی  اقتصاد  با  کوپن  است 
زیرساخت بهره برداری از کاال برگ الکترونیک خبر می دهد. به این ترتیب 
نوستالژی کوپن باز می گردد خود کوپن اما نه. آن سال ها، یعنی مابین 
سال های 1359 تا 1388 شغلی در ایران وجود داشت تحت عنوان کوپن 
فروشی. همه نظارت های سفت و سخت و همه هشدارها و برخوردها 
و ... با کوپن فروشان و کوپن فروشی هیچ گاه افاقه نکرد و تا روزی که 
کوپن بود، کوپن فروشان نیز کنار خیابان آشکارا نسبت به خرید و فروش 
آن اقدام می کردند. حاال اما کوپن الکترونیک، شرایطی دیگر را به ارمغان 

خواهد آورد.
کارکرد کوپن الکترونیک چگونه است؟ 

کوپن الکترونیک، در کارتهای بانکی سرپرستان خانوار تعریف می شود. 
دیگر خبری از اعالم شماره کوپن و کاال نیست، آنها که دوران کوپن را 
به چشم دیدند به خاطر دارند که بخشی از اخبار رسانه ها همواره به 
اعالم شماره کوپن و میزان سهمیه ها برای خانوارهای شهری و روستایی 
اختصاص داشت. آخرین روزهای اسفند ماه بود که آخرین کوپن از 
نسل پیشین کوپن ها اعالم شد. کوپنی برای دریافت سهمیه قند و شکر 
خانوار ایرانی. داستان کوپن هر چند قدیمی تر از چهار دهه گذشته است 
اما در دوران معاصر، با آغاز جنگ عراق علیه ایران، کوپن به منظور تامین 
نیاز مصرفی خانوارها به عرصه اقتصاد ایران برگشت و تا سال آخرین 
روزهای سال 1388 ماندگار شد هر چند خروج رسمی آن از شبکه توزیع 
کاال به سال 1390 باز می گردد و از آن روز تا امروز دیگر کوپن میهمان 
اقتصاد ایران نبوده است.داستان کوپن و سهمیه یکی است، حاال نیز با 
تنگ شدن حلقه تحریم ها طرح بازگشت کوپن به اقتصاد ایران مطرح 
شد و در قالب بودجه سال آینده این پیش بینی صورت گرفت.همچنین 
سهمیه کاالهای اساسی از جمله گوشت بر اساس اعالم وزارت کار و 
سازمان هدفمندی برای سرپرستان خانوارها تعریف می شود.همتی، رییس 
کل بانک مرکزی نیز در توضیح این مطلب اعالم کرده است در سیستم 
رفاهی بانک مرکزی اطالعات همه سرپرست های خانوار در استان های 
تهران و البرز به روزرسانی شده است و این افراد می توانند با بهره گیری 
برای  داده شده  اختصاص  از سهمیه  ملی  کد  ارائه  و  بانکی  کارت  از 
خرید گوشت که به عنوان اولین کاال در این سامانه اجرایی شده است، 
استفاده کنند.افراد واجد شرایط اخذ سهمیه گوشت با مراجعه به یکی از 
فروشگاه های مجاز و با استفاده از یکی از کارت های بانکی معتبر می توانند 
سهمیه گوشت خود را دریافت کنند. این زیرساخت بانک مرکزی برای 
سایر کاالهای اساسی نیز قابل استفاده است و از سامانه های سبد کاال و 
مانا به طور ترکیبی بهره می گیرد.این سامانه توسط بانک مرکزی آماده 
شده و آزمایش های اولیه آن نیز با موفقیت به پایان رسیده اما هنوز در 
فروشگاه های عرضه کننده کاالهای اساسی اجرایی نشده است. پیش تر، 
وقتی روزهای سخت جنگ مشکالتی را برای تامین مایحتاج عمومی 
خانوارها فراهم کرده بود یازده کاال در قالب کوپن توزیع می شد اما به 
تدریج با بهبود شرایط تعداد اقالم به سه کاال کاهش یافت. حاال نیز مقرر 
است کاالهای اساسی با کوپن الکترونیک توزیع شود. در سال جاری 
نزدیک به 14 میلیارد دالر اعتبار برای تامین کاالهای اساسی اختصاص 
یافته است. این رقم بر پایه دالر 4200 تومانی اختصاص می یابد تا با این 

اقدام، دولت مانع از افزایش شدید قیمت کاالهای اساسی در بازار شود.
کوپن الکترونیک چگونه کار می کند؟ 

طرح کوپن الکترونیک طرحی است که اجرای آن از سوی بانک مرکزی، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در حال پیگیری است. در سامانه ای که تعریف شده است، 
ملی  می شود. شماره  روزرسانی  به  خانوار  تمام سرپرستان  اطالعات 
سرپرست خانوارو کارت های بانکی وی در این سامانه بارگذاری می 
شود و در این راستا فرد می تواند با مراجعه به فروشگاه های مجازی که 
از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان عامل توزیع کاالهای 
اساسی اعالم می شود، نسبت به دریافت سهمیه خود با قیمت تعادلی، 
البته با کشیدن کارت بانکی اقدام نماید. این طرح البته در مرحله آزمایشی 
در تهران و البرز با تحویل گوشت تنظیم بازاری اجرایی شده است. به 
این ترتیب وقتی فرد خرید خود را انجام می دهد و کارت را می کشد، 
دیگر نمی تواند برای بار دوم این اقدام را انجام دهد. هدف از تعریف 
از کوپن فروشی است چرا که کوپن به صورت  پیشگیری  قالب  این 
فیزیکی موجودیت ندارد و در عین حال اطمینان از رسیدن کاال به دست 
مصرف کننده واقعی یعنی سرپرست خانوار، در این حالت ممکن است 
داللی و سوء استفاده بر خرید و فروش کاالی کوپنی متمرکز شود نه 

خود کوپن.

دالیل بروز رشد منفی اقتصاد

یک اقتصاددان گفت: نوسانات شاخص های مختلف اقتصادی، شوک 
بازار ارز، کاهش ارزش ریال، تحریم و افزایش هزینه های تولید از جمله 

مهم ترین دالیل منفی شدن رشد اقتصادی در سال 97 بود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، روز یکشنبه مرکز آمار ایران گزارشی 
از وضعیت رشد اقتصادی در 9 ماهه ابتدایی سال 97 منتشر کرد که 
بیانگر رشد منفی 1.9 درصدی بدون احتساب نفت و منفی 3.8 درصدی 
با  با احتساب نفت رسیده است.در این رابطه کمیل طیبی اقتصاددان 
خدمات،  بخش   4 افزوده  ارزش  از  متشکل  ایران  اقتصاد  اینکه  بیان 
نفت، صنعت و کشاورزی است، اظهار داشت: سال گذشته با توجه 
به نوساناتی که در شاخص های مختلف اقتصادی اتفاق افتاد، شوکی 
که در بازار ارز به وجود آمد و ارزش ریال کاهش یافت و از سویی 
دیگر هزینه های تولید در بسیاری از بخش ها افزایش پیدا کرد نشان 
می داد که باید منتظر منفی شدن روند رشد اقتصادی کشور باشیم.وی 
افزود: درواقع زمانی که ارزش پول ملی کاهش می یابد و هزینه ها به 
خصوص در حوزه صنعت با افزایش مواجه می شوند، در مقابل بازده 
اقتصادی پایین می آید و منابع مالی تحت تأثیر قرار گرفته و محدود 
می شود.طیبی با بیان اینکه از سویی دیگر رقم صادرات غیرنفتی محقق 
نشد، گفت: عامل تورم، محدود شدن منابع ارزی و نوسانات بازارهایی 
همچون بازار سرمایه دست به دست هم دادند تا دوباره با رشد منفی 
تأثیر  به  با اشاره  به ویژه در بخش صنعت و تولید مواجه شویم.وی 
تحریم ها بر روند رشد اقتصادی کشور، اظهار داشت: با توجه به اینکه 
روند حرکتی تحریم در حال طوالنی شدن است به طوری که حتی بعد از 
برجام هم این تحریم ها همچنان شریان های مالی را مسدود کرد، توانست 
تأثیر مستقیمی بر رشد اقتصادی گذارد. این اقتصاددان با بیان اینکه در 
این بین حتی شاهد منفی شدن رشد بخش کشاورزی هم بودیم، گفت: 
در بخش کشاورزی مشکالت مزمنی همچون خشکسالی، نبود سرمایه 
گذاری و عدم تأمین نهاده های کشاورزی منجر به بروز رشد منفی شد. 
وی با تاکید بر اینکه باید متولیان تصمیمات و برنامه ریزی های دقیقی را 
اتخاذ کننذ، اظهار داشت: از سویی دیگر تقویت روابط منطقه ای می تواند 
کمک شایانی به بهبود اوضاع کند؛ درواقع باید روابط تجاری را در سطح 
منطقه با مکانیزم های مختلف همچون ایجاد بازارهای یکپارچه و سرمایه 
گذاری مشترک بهبود بخشیم و با توسعه روابط اقتصادی به کم شدن 

تنش های منطقه کمک کنیم.

نگاه روز

» ذخایر ارزی«؛ گزینه آخر 
برای جبران سیل

منابع  از  بتواند  بود  امیدوار  دولت  این که  با وجود 
صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت سیل به 
معظم  مقام  مجوز  کند،  استفاده  اصلی  منبع  عنوان 
رهبری برای این موضوع، از این حکایت دارد که 
زمینه  این  در  مالی  تامین  آخر  گزینه  ارزی  ذخایر 

خواهد بود.
ازایسنا، پاسخ مقام معظم  نقل  به  به گزارش زمان 
رهبری به نامه رئیس جمهور درباره برداشت ارز از 
صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت سیل اخیر 
ایشان همراه بوده که مجوز  از سوی  این اعالم  با 
برای استفاده از منابع ارزی وجود دارد. اما مقام معظم 
رهبری، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را به 
عنوان اولین راهکار اعالم نکرده اند و اینگونه توضیح 
داده اند که » استفاده از صندوق توسعه ملی صرفاً در 
صورت مسدود بودن راه های دیگر ممکن است. از 
این رو دولت باید به سرعت از محل های دیگر منابع 
الزم برای جبران خسارت اخیر را تأمین کند و بعد از 
آن در صورت نیاز، می تواند از صندوق توسعه ملی 
بودجه عمومی  در  مقرر  کند«.پنج درصد  برداشت 
برای جبران خسارت حوادث غیر مترقبه، جابجایی 
در ردیف های بودجه های عمرانی و همچنین بیمه ها 
و تسهیالت بانکی، سه گزینه اصلی است که مورد 
توجه مقام معظم رهبری برای تأمین هزینه های سیل 
است و بعد از آن مجوز برداشت از صندوق توسعه 
ملی قرار دارد.مقام معظم رهبری اعالم کرده اند که 
پس از جمع بندی وضعیت، در صورت نیاز، برداشت 
از صندوق توسعه ملی مورد تأیید ایشان خواهد بود.
ماجرای برداشت از صندوق توسعه ملی به این بر 
می گردد که هنگام وقوع سیل که بخش های زیادی 
از مناطق کشور را تحت تأثیر قرار داد، هزینه های 
سنگینی به دولت تحمیل شد که تا بیش از 30 هزار 
حالی  در  این  می شود.  برآورد  هم  تومان  میلیارد 
است که به گفته مسئوالن دولتی، توان جبران آن از 
بودجه و تسهیالت بانکی خارج است.در این رابطه 
رئیس کل بانک مرکزی در چند مورد تاکید کرد که 
بانکی پاسخگوی حجم باالی خسارت  تسهیالت 
سنگین سیل نیست؛ لذا وی پیشنهاد برداشت از منابع 
صندوق توسعه ملی را مطرح کرده بود.از سوی دیگر 
نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه معتقد است 
که برداشت از صندوق توسعه ملی برخالف آنچه 
اینگونه نیست و دولت  گفته می شود تورم زاست، 
با فروش منابع در بازار و جمع کردن آن به نوعی 
به کنترل بازار ارز نیز کمک خواهد کرد.در همین 
جریان، موضوع نامه رئیس جمهور برای برداشت دو 
میلیارد دالری از صندوق توسعه ملی مطرح شد که 
البته مسئوالن دولتی این موضوع را تأیید و پیش تر 
با کلیت  عنوان کرده بودند که مقام معظم رهبری 
برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین 

هزینه های سیل مخالفتی ندارند.

سهم قابل توجه بخش های صنعتی از 
تسهیالت بانک ملی در سال ۹۷

در سال 97 -حمایت از تولید و کاالی ایرانی- بخش 
تسهیالت  از  توجهی  قابل  سهم  معدن  و  صنعت 

پرداختی بانک ملی ایران را به خود اختصاص داد.
 به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی 
ایران، این بانک در سال 97 تعداد 35 هزار و 370 فقره 
تسهیالت به بخش صنعت و معدن پرداخت کرد که 
ارزش ریالی این تسهیالت به 160 هزار و 85 میلیارد 

ریال می رسد.
همچنین در مدت مذکور، تعداد 69 هزار و 946 فقره 
تسهیالت به ارزش 35 هزار و 530 میلیارد ریال به 
بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و تعداد 68 هزار و 
163 فقره تسهیالت به ارزش 16 هزار و 626 میلیارد 
ریال به بخش مسکن و ساختمان اختصاص یافته 
است. سهم بخش بازرگانی از کل تسهیالت پرداختی 
بانک ملی ایران به بخش های مختلف اقتصادی کشور 
طی این مدت، 145 هزار و 236 فقره به ارزش 99 

هزار و 696 میلیارد ریال بوده است.
در 12 ماه سال گذشته، تعداد 660 فقره تسهیالت 
به ارزش چهار هزار و 995 میلیارد ریال به بخش 
فقره  و 372  هزار  و 714  میلیون  یک  و  صادرات 
تسهیالت به ارزش 691 هزار و 864 میلیارد ریال به 

بخش خدمات اختصاص یافته است.
در مجموع دو میلیون و 33 هزار و 747 فقره تسهیالت 
به ارزش یک میلیون و هشت هزار و 796 میلیارد 
ریال در سال 97 توسط بانک ملی ایران به بخش های 

مختلف اقتصادی پرداخت شده است.

پیش بینی تولید ۱۴ میلیون تن گندم 
در سال زراعی جاری

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: 
حدود یک میلیون هکتار از زراعت کشور با شدت 
و ضعف متفاوت، دچار آسیب ناشی از سیل شده 
عباس   ، ازایسنا  نقل  به  زمان  گزارش  به  است 
برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه  کشاورز در 
دو سیما افزود: بخشی از این آسیب، آب گرفتگی 
موقت است و در بخشی، محصول دچار خوابیدگی 
می شود سپس این عارضه مرتفع می شود در بخشی 
هم، آب گرفتگی بیشتر است و موجب پوسیدگی 
یا  محصول می شود و در بخشی هم سیل، زمین 
با اشاره به  با خود برده است.وی  باغ کشاورز را 
اینکه حدود 55 درصد این اراضی بین 25 تا 55 
درصد آسیب دیده است، ادامه داد: بنابراین حدود 
50 درصد زمین ها و محصوالت کشاورزی آسیب 
دیده قابل برگشت است.کشاورز افزود: حدود 250 
هزار هکتار از محصوالت کشاورزی و حدود 150 
هزار هکتار باغ بر اثر سیالب های اخیر از بین رفته 

است.

خبر

اول  از  درحالی  بازاری  تنظیم  گوشت  توزیع 
از  ماه در فروشگاه های زنجیره ای  اردیبهشت 
سرگرفته خواهد شد که قیمت ها نسبت به قبل 

تفاوت بسیاری دارد.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، همزمان با افزایش 
قیمت گوشت در بازار، دولت تصمیم به مداخله 
در بازار گرفت و از طریق عرضه گوشت با قیمت 
دولتی تالش کرد بازار را مدیریت کند. گوشت 
وارد کشور شده  تومانی  ارز 4200  با  که  هایی 
که  ای  زنجیره  های  فروشگاه  طریق  از  بودند، 
مسئول توزیع گوشت تنظیم بازاری بودند، بین 
رسمًا  قبل  روز  چند  از  ولی  شد.  توزیع  مردم 
فروش گوشت تنظیم بازاری در این فروشگاه ها 
متوقف شد. مشاهدات میدانی تسنیم از سطح شهر 
حکایت از آن دارد که به تازگی برخی از فروشگاه 
های زنجیره ای با درج اطالعیه ای با این مضمون 
که » در این فروشگاه گوشت تنظیم بازاری توزیع 
می شود« نسبت به فروش گوشت تنظیم بازاری 

اقدام می کنند اما قیمت فروش این گوشت ها با 
دور قبل تفاوت دارد. فروشگاه ها می گویند: دور 
جدید فروش گوشت تنظیم بازاری در حالی آغاز 
شده که این گوشت ها با ارز نیمایی وارد شده 
اند و طبیعتاً گرانتر از گوشت هایی هستند که با 
ارز 4200 تومانی وارد شدند. بنابراین زین پس 
گوشت تنظیم بازاری با ارز نیمایی در فروشگاه 
این  از  برخی  توزیع می شود.  ای  های زنجیره 
فروشگاه ها اعالم کرده اند که از اول اردیبهشت 
گوشت تنظیم بازاری با ارز نیمایی فروخته می 
شود. گزارشات حکایت از آن دارد که گوشت 
قباًل  از شرکت ها  بازار که یکی  تنظیم  گوساله 
با ارز 4200 تومان وارد کرده بود هنوز در بازار 

هست ولی تا 5 روز دیگر قطع می شود.
قیمت هرکیلوگرم دام زنده 10 هزارتومان 

کاهش یافت
 منصور پوریان، رئیس شورای تامین دام کشورنیز 
افزود: اکنون قیمت هرکیلوگرم الشه گوسفندی 

بطور متوسط بین 69 تا 76 هزارتومان در سطح 
اواخر  اظهارداشت:  شود.وی  می  عرضه  کشور 
سال 97 قیمت هر کیلوگرم دام زنده گوسفندی 
45 هزارتومان و الشه گوسفندی نزدیک به 93 
هزارتومان بود که الشه در سطح بازار با قیمت 
به دست مصرف  از 120 هزارتومان  هایی بیش 
کنندگان می رسید.وی، علل روند کاهشی قیمت 
دام زنده و گوشت قرمز را وفور این محصول از 
محل تولیدات داخلی و وارداتی دانست و تصریح 
کرد: تامین قابل توجه دام زنده گوسفندی و انواع 
گوشت قرمز )گوشت گوسفندی گرم و منجمد، 
گوشت گوساله گرم و یخ زده( در ماه های گذشته 
دام  افزایش عرضه  و  یکسو  از  واردات  از محل 
تولید داخلی نیز به دلیل بارندگی ها و تامین علوفه 
مناسب از سوی دیگر توانست بر روی قیمت دام 
زنده داخلی تاثیر مناسبی داشته باشد و اکنون با 
مازاد تولید و عرضه روبرو هستیم.رئیس شورای 
تامین دام کشور گفت: قیمت دام زنده و گوشت 

قرمز در کف بازار اکثر استان های کشور کاهش 
یافته، اما در تهران برخی قصابی ها و فروشگاه 
ها برای جلوگیری از کاهش قیمت مقاومت می 
کنند، که بی فایده است.وی پیرامون تلفات دام زنده 
ناشی از سیل اخیر گفت: سیل اخیر در اکثر استان 
های کشور و خساراتی به بخش کشاورزی وارد 
ساخت، اما تلفات دام سبک در حدی نبود که بتواند 
بر قیمت دام زنده و گوشت قرمز تاثیرگذار باشد. 
به گفته پوریان، انتظار می رود با توجه به وضعیت 
عرضه مناسب دام زنده تولید داخلی، دام زنده و 
قیمت  آینده،  روزهای  در  وارداتی  قرمز  گوشت 
هرکیلوگرم دام زنده بین 28 تا 29 هزارتومان و 
الشه گوسفندی به 65 هزارتومان برسد.وی افزود: 
روند کاهشی قیمت ها گویای آن است که دولت 
باید چاره ای برای خرید تضمینی و انجماد این 
محصول از دامپروران داخلی و یا صادرات مازاد 
داشته باشد، در غیر این صورت احتمال ضرر و 

زیان دامداران در ماههای آینده وجود دارد.

آغاز فروش گوشت نیمایی در 
فروشگاه ها از اول اردیبهشت

تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  آمارهای  بررسی 
 2 عنوان  به  سایپا  و  خودرو  ایران  است  حاکی 
خودروساز بزرگ کشور، سال 97 را با افت تولید به 
ترتیب 40.3 درصدی و 37 درصدی به پایان رساندند.
ایران  صنعتی  گروه  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
خودرو سال 97 را با تولید 425 هزار و 824 دستگاه 
خودرو به پایان برد.این آمار در مقایسه با تولید سال 
)تعداد 713 هزار و 47 دستگاه  این خودروساز   96
خودرو( افت 40.3 درصدی داشت.برپایه این گزارش، 
در 12 ماهه پارسال شرکت یاد شده موفق به تولید 
415 هزار و 485 دستگاه سواری، هشت هزار و 288 
دستگاه وانت و 216 دستگاه مینی بوس، میدل باس و 
اتوبوس شد که در مقایسه با سال 96 به ترتیب 40.7 
درصد، 26.3 درصد و 26.5 درصد کاهش داشته است.
در این مدت، آبی پوشان جاده مخصوص 571 دستگاه 

ون و یک هزار و 264 دستگاه کامیون، کامیونت و کشنده تولید کرد که 
در مقایسه با سال قبل از آن به ترتیب افزایش 48.7 درصدی و 162.8 
درصدی داشته است.در اسفندماه پارسال نیز ایران خودرو موفق به 
تولید 39 هزار و 200 دستگاه خودرو شد که شامل 38 هزار و 556 
دستگاه سواری، 536 دستگاه وانت، پنج دستگاه ون، 39 دستگاه مینی 
بوس، میدل باس و اتوبوس و 64 دستگاه کامیون، کامیونت و کشنده 
شد.برپایه آمارها، گروه خودروسازی سایپا در سال 97 تعداد 420 

هزار و 324 دستگاه خودرو تولید کرد که در مقایسه با سال پیش از آن 
37 درصد کاهش نشان می دهد.این در حالی است که سایپا در سال 
96 موفق به تولید 666 هزار و 666 دستگاه خودرو شده بود.برپایه این 
گزارش، تولید خودروهای سواری سایپا در سال گذشته با افت 37.7 
درصدی در مقایسه با سال 96 به 383 هزار و 443 دستگاه رسید.
همچنین 33 هزار و 638 دستگاه وانت از سوی این گروه تولید شد 
که در مقایسه با سال پیش از آن 27.5 درصد کاهش نشان می دهد.در 
12 ماهه پارسال سه هزار و 184 دستگاه کامیونت، کامیون و کشنده 

از سوی نارنجی پوشان جاده مخصوص تولید شد که در 
مقایسه با سال 96 افت 32.1 درصدی نشان می دهد.صفر 
باقی ماندن تولید مینی بوس، میدل باس و اتوبوس همچون 
سال 96، نکته دیگری است که از آمارهای وزارت صنعت، 
معدن و تجارت استنباط می شود.با این حال، برخالف ون 
که در سال 96 عدد صفر در مقابل تولید این خودروها قرار 
گرفت، سایپایی ها موفق شدند 59 دستگاه از آن را در سال 
97 تولید کنند.آمارها نشان می دهد در ماه پایانی سال 97، 
گروه سایپا تعداد 39 هزار و 239 دستگاه انواع خودرو شامل 
35 هزار و 775 دستگاه خودروی سواری، سه هزار و 407 
دستگاه وانت و 57 دستگاه کامیون، کامیونت و کشنده تولید 

کرد.
پارسال 955 هزار و 923 دستگاه انواع خودرو در کشور 
تولید شد که در مقایسه با سال 96 افت 37.8 درصدی نشان 
می دهد.وزیر صنعت، معدن و تجارت بیستم فروردین ماه 
در همایش قطعه سازان اعالم کرد: در آغاز تصدی اینجانب در وزارت 
صنعت، ایران خودرو و سایپا در معرض آسیب های جدی بودند؛ به 
طوری که تولید روزانه سایپا 400 دستگاه و ایران خودرو به حدود 
800 دستگاه رسیده و خودروهای زیادی کف کارخانه ها مانده بود 
که نقص قطعه داشت اما در پایان اسفندماه گذشته و با بسته های 
طراحی شده، مجموع تولید این 2 خودروساز به بیش از چهار هزار 

دستگاه رسید.

کاهش 38/5 درصدی تولید دو خودروساز بزرگ کشور در سال 97

برنامه وزارت راه برای بازسازی پروژه های 
تخریب شده در سیل

معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی از 
اولویت بندی پروژه های ساخت و بازسازی این 
بر  مبتنی  بحران،  از  پس  مدیریت  در  وزارت 
شاخص های زیست محیطی، اقتصادی، فنی و 

اجتماعی خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، شهرام آدم نژاد با 
تأکید بر اهمیت برنامه ریزی و انجام پیگیری های 
الزم برای رفع خسارات و آسیب های ناشی از 
سیل، از سیاست های آتی وزارت راه و شهرسازی 
در مدیریت پس از بحران خبر داد.جانشین وزیر 
راه و شهرسازی در ستاد مدیریت بحران با اشاره 
به اینکه غالباً تا کنون هزینه اولیه، تنها شاخص 
مؤثر برای اولویت بندی پروژه ها در زمان پس از 
بحران بوده، از لحاظ کردن توأمان شاخص های 
زیست محیطی، اقتصادی، فنی، اجتماعی به عنوان 
دوباره  وقوع  از  پیشگیری  در  حیاتی  ضرورتی 
سوانح در زمان بحران در همه مناطق کشور یاد 
کرد.به گفته وی بازسازی تخریب های صورت 
گرفته، نیازمند تصمیم گیری بر مبنای متغیرهای 
پیچیده و وابسته به هم است و پیامدهای چندگانه 
ای را در کوتاه مدت و بلندمدت داشته که این 
تصمیم گیری ها با داشتن بینشی یکپارچه و جامع 
میسر خواهد شد. لذا با توجه به عدم امکان پیش 
بینی دقیق نسبت به رویدادهای احتمالی در آینده، 
ایجاد مدل پویایی سیستم بسیار راهگشا خواهد 

بود.وی افزود: از این رو وزارت راه و شهرسازی 
با نگاهی جامع به سطح کشور و با در نظر گرفتن 
شاخص های متنوع، به اولویت بندی پروژه های 
پرداخته  منابع  به محدودیت  توجه  با  بازسازی 
و پروژه های کوتاه مدت و بلندمدت، بر اساس 
روش های مهندسی تاب آوری تعریف خواهند 
شد. این اقدامات با نظارت بر پروژه های جاری در 
سطح مجموعه وزارت راه و شهرسازی و بازبینی 
پروژه های  در  اعتبارات  تخصیص  در  احتمالی 
و  راه  وزیر  شد.جانشین  خواهد  انجام  اجرایی 
شهرسازی در ستاد مدیریت بحران با بیان اینکه 
پس از برآورد دقیق کیفی و کمی خسارات وارد 
اثرات  بر  تاکید  با  پروژه ها  بندی  اولویت  شده، 
زیست محیطی، اقتصادی، فنی و اجتماعی صورت 
خواهد گرفت یادآور شد: مسیرهای دسترسی به 
سکونتگاه های موقت آسیب دیدگان سیل، حجم 
تردد، اهمیت ژئوپلیتیکی و شاخص های جمعیتی 
ترانزیتی  مسیرهای  در  راه ها  سهم  منطقه،  هر 
کشور، لزوم مقاوم سازی زیرساخت های موجود، 
در  سکونتگاه ها  معرض  در  طبیعی  خطرات 
صورت بازگشت شرایط مشابه و عوامل ایجاد 
ویژگی های  به  توجه  با  منطقه  هر  در  رضایت 
قومی، فرهنگی، تاریخی و محیطی در آن از جمله 
معیارهای تأثیرگذار در اولویت بندی پروژه های 

ساخت و بازسازی خواهند بود.

 ۵۳ درصد بیکاران کشور را جوانان 
تشکیل می دهند

معاون طرح های آماری و آمارهای ثبتی مرکز 
آمار گفت: از حدود 3میلیون و 200هزار نفر 
بیکار کشور، حدود یک میلیون و 700هزار نفر 
جوان و کارجویان 15 تا 29 ساله هستند، یعنی 

53درصد بیکاران را جوانان تشکیل می دهند.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، کاوه کیانی با 
اعالم این آمار افزود: از مجموع جمعیت 10 
تا 67 ساله کشور که حدود 67 میلیون نفرند، 
حدود 40 میلیون نفر غیرفعال اقتصادی هستند 
و به هر دلیل وارد بازار کار نمی شوند، اما از 27 
میلیون جمعیت فعال که مشارکت اقتصادی در 
کشور دارند بخشی بیکارند و بخشی شاغل 
که از این میزان طبق استاندارد جهانی حدود 
24 میلیون نفر شاغل اند و حدود 3 میلیون و 
200 هزار نفر هم بیکارند. وی با بیان این که 
طبق استاندارد سازمان جهانی کار فردی که 
یک ساعت در هفته کار کند، شاغل محسوب 
می شود گفت: البته این به معنای آن نیست که 
فردی که یک ساعت در هفته کار می کند شغل 
خوب و پردرآمدی دارد و مشکالت معیشتی 
ندارد، بلکه صرفاً بحث استاندارد جهانی آمار 
مطرح است و ما حداقل را روی یک ساعت 
گذاشتیم تا همه حجم کار کشور در اقتصاد را 
اندازه گرفته باشیم.این مسئول میزان بیکاری 
در سال 97 را حدود 12 درصد اعالم کرد که 

نسبت به سال 96 یک دهم درصد رشد داشته 
است.کیانی با تفکیک آمار بیکاران و شاغالن 
گفت: از مجموع نیروی کار فعال کشور، 80 
درصد مرد و 20 درصد زن هستند و با این 
حساب میزان بیکاری مردان 10.14 درصد و 
زنان حدود 18.9 درصد است.او با بیان این که 
مراکز دولتی متولی آمار نمی توانند درباره وضع 
اشتغال در کشور تحلیل تجویزی ارائه کنند، 
 97 سال  در  اشتغال  میزان  آمار  طبق  گفت: 
نسبت به 96 خیلی تغییر نکرده است هرچند 
به علت تحریم های ظالمانه رشد اقتصادی در 
سال 97 کمتر شده است.کیانی با اشاره به آمار 
تفکیک شده اشتغال در بخش های کشاورزی 
)17.7درصد(، صنعت )32 درصد( و خدمات 
آمار  بخش خدمات،  در  گفت:  درصد(   50(
نسبت  نفر  هزار   246  ،97 سال  در  شاغالن 
درباره  است.وی  یافته  افزایش   96 سال  به 
مرکز  از  انتقاد  گفت:  آمار  مرکز  از  انتقادها 
آمار زیاد می شود، برخی از منتقدان پژوهشگر 
و اقتصاددان هستند که اینها یا از توضیحات 
ما قانع می شوند و یا ما از راهنمایی های آنها 
استفاده می کنیم، عده ای هم مسئوالن هستند 
که در این موارد ما خودمان را موظف می دانیم 
روشن تر و بهتر و کامل تر درباره آمارهایمان و 

دالیل آن توضیح دهیم.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از بهره برداری 

520 طرح در حوزه جوانان با همکاری مشترک 
این  گفت:  و  داد  خبر  جوانان  و  ورزش  وزارت 
طرح ها به ایجاد 1320 فرصت شغلی منجر شده 

است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، اصغر نوراله زاده 
در مراسم افتتاح همزمان طرح های اشتغال مورد 
حمایت صندوق کارآفرینی امید که با حضور وزیر 
ورزش و جوانان برگزار شد اظهار کرد این طرح ها 
با همکاری وزارت ورزش و جوانان امروز به بهره 
برداری رسیده و 630 میلیارد ریال تسهیالت به 

داد: صندوق  ادامه  است. وی  پرداخت شده  آنها 
کارآفرینی امید از ابتدای فعالیت دولت یازدهم تا 
پایان سال 97 در حوزه جوانان 349 هزار و 267 
اعتبار 42 هزار و 109  با  فقره تسهیالت اشتغال 
میلیارد و 283 میلیون ریال پرداخت کرده است 
که از این تعداد 211370 فقره به مردان و 136095 
فقره به بانوان و 1802 فقره به اشخاص حقوقی 
پرداخت شده است.مدیرعامل صندوق کارآفرینی 
امید از مجموع تسهیالت، پرداختی 106820 فقره 
تسهیالت را مربوط به حوزه ازدواج جوانان، 5641 

فقره تسهیالت را مربوط به حوزه مسکن جوانان 
و 69307 فقره تسهیالت را در سایر سرفصل ها 
صندوق  کرد:  تصریح  زاده  کرد.نوراله  عنوان 
کارآفرینی امید از ابتدای قانون حمایت از اشتغال 
روستایی و عشایری از محل منابع صندوق توسعه 
ملی تاکنون 24 هزار و 957 فقره تسهیالت با اعتبار 
12 میلیون ریال پرداخت کرده است.به گفته وی از 
مجموع تسهیالت پرداختی 12 هزار و 528 فقره 
به مردان و 11 هزار و 77 فقره به بانوان پرداخت 

شده است.

با مشارکت وزارت ورزش وجوانان و صندوق 
کارآفرینی امید رقم خورد؛

ایجاد 132۰ فرصت 
شغلی برای جوانان 
در 52۰ طرح



هر آنچه را که می توانید انجام دهید و یا در 
رؤیای خود می بینید که قادر به انجام آن 

هستید شروع کنید، جسارت در بطن خود، 
نبوغ و قدرت جاودانه ای را نهفته دارد.

گوته

سخن حکیمانه

ز چین زلف کمندت کسی نیافت خالص
از آن کمانچه ابرو و تیر چشم نجاح

ز دیده ام شده یک چشمه در کنار روان
که آشنا نکند در میان آن مالح

امروز با حافظ

»رگ و ریشه« در بازار کتاب

و  »رگ  رمان  اسم  نشر 
فانته«  »جان  نوشته  ریشه« 
»محمدرضا  ترجمه  با  را 

شکاری« منتشر کرد.
به گزارش مهر، رمان »رگ 
و ریشه« نوشته »جان فانته«، 
فیلم نامه نویس  و  نویسنده 
آمریکایی، با ترجمه »محمدرضا شکاری« توسط 

نشر اسم منتشر و روانه کتابفروشی ها شد.
»استیون کوپر«، نویسنده ی زندگینامه ی جان فانته، 
رگ و ریشه را کامل ترین و هوشمندانه ترین اثر او 
می داند و »اروینگ واالس«، نویسنده ی آمریکایی، 
آن را کتابی جنون آمیز، خنده دار و جنجالی معرفی 
پرشور،  روان،  روایتی  ارائه  در  فانته  می کند. 
هوشمندانه و شوخ در این اثر به اوج توانایی خود 

می رسد. 
با  فانته  از  زندگی«  »سرشار  رمان  این  از  پیش 
ترجمه محمدرضا شکاری توسط نشر اسم منتشر 
شد و با گذشت کمتر از 2 سال، به چاپ چهارم 

رسیده است.

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

سریالی که کمدی نیست!
* برومند شکری

که  روزگار«  فنگ  و  »دنگ  سریال  درباره 
این روزها از صدا و سیما ایران پخش می 
شود، شاید در ابتدا این ذهنیت به وجود 
آمده بود که قرار است یک مجموعه کمدی 
اجتماعی باشد. البته با توجه به آنچه از اسم 
این مجموعه بر می آمد و حضور بازیگرانی 
چون محمد نادری و سیروس گرجستانی 
که سابقه نقش آفرینی شان در برنامه های 

طنز پر رنگ تر است، در ایجاد این شبهه بی ربط نبود. از طرفی مطالبی که در مورد 
این سریال از جانب رسانه ها منتشر شد، به این موضوع دامن زد. بعد از پخش 
این مجموعه، شاید نود درصد مخاطبان که انتظار یک برنامه کمدی را داشتند، با 
موضوعی روبرو شدند که با آنچه در تصورشان بود فاصله داشت و این قضیه تا 

حدودی باعث تحلیل رفتن سریال شد!
»دنگ و فنگ روزگار« با وجود اینکه درونمایه طنزی دارد باید گفت که یک ژانر 
کاماّل اجتماعی است و نسبت به مجموعه های دیگر اندکی تفاوت دارد. این 

تفاوت شاید از قسمت چهارم به بعد بیشتر هم بروز پیدا کرد.
با طرح یک گردنبند امانتی و با ارزشی که در نتیجه غفلت خانواده اصلی قصه، 
در اموال شخصی که در حوالی آنها تصادف می کند و برحسب وظیفه انسانی به 
کمک او می روند توسط پلیس ضبط می شود. در ادامه هم این تصور به وجود 
آمد که یحتمل قصه باید حول این گردنبند ادامه پیدا کند که البته یکی از دغدغه 
های شخصیت های اصلی بود، ولی خیلی زود هم روشن می شود گردنبند ضبط 

شده هیچ ارزشی ندارد.
نکته قوی بیس قصه و گره هایی که در آن به وجود می آید، همین است که 
اتفاقات آن و حوادثی که در نتیجه خرابکاری های اردشیر و دیگران به وجود می 
آید، لو نمی روند. با وجود اینکه قصه خیلی ساده است و بیش از این نیز نمی توان 
از یک مجموعه با مضمون خانوادگی انتظار داشت، ولی با وجود تعددکاراکترها 
از یک ساختار منسجمی برخوردار است و شخصیت ها بر حسب نقشی که ایفا 
می کنند، دور از واقعیت نیستند. با کمی تامل هر کدام از این افراد را می توانیم 

در پیرامون خود پیدا کنیم.
به هر حال باید قبول کنیم پرداختن به فضای شهری محبوبیت خود را در نظر 
مخاطب از دست داده است. گرچه لوکیشن این سریال خارج از یک فضای 
شلوغی چون تهران است، اما در کل این فضا دیگر اشباع شده. به طور عامیانه 

باید گفت چوب خط چنین فضایی دیگر پر شده است.
سریال از هر جهت با معیارهای یک کار قوی همخوانی دارد و تنها ایرادی که 
به نظر می رسد در آن تعلل شده، ریتم است که کمی قصه را به کندی پیش می 
برد. ایجاد همدلی همسایگان و آشنایان برای داشتن یک صندوق تعاونی که نوعی 
همدلی و حمیت است با وجود مشکالت اقتصادی کنونی مردم و سود کالن وام 

های بانکی، رنگ و بوی خوبی به خود گرفته است.
در مورد شخصیت ها به نظر می رسد اردشیر مرد ساده  ای است که به خاطر 
همین سادگی مشکالتی برای خود و دیگران به وجود می آورد. البته همین رفتار 
هم به شدت روح و روان مخاطب را به بازی می گیرد که در مقایسه با نقش 
های دیگر محمد نادری قوی تر به نظر می رسد. او نقش یک شخصیت بی 
فکر و دست و پاچلفتی را به خوبی ایفا می کند. در مورد عمو ولی )سیروس 
گرجستانی( نیز که مخاطبان بیشتر او را به نقش کمدینی جدی می شناسند، چنین 

اتفاقی افتاده است.
نغمه این سریال که پانته آ مهدی نیا نقش وی را ایفا می کند، باید گفت ردای 
نغمه با وجود اینکه برای او تنگ است و بی شک ظرفیت های زیادی در این 
بازیگر وجود دارد، ولی به خوبی توانسته است از عهده یک شخصیت آرام و 
مادرانه برآید. این موضوع بهتر می توانست در این قصه اتفاق بیفتد که کمترین آن 
این بود که دایره نقش و دیالوگ ها را با توجه به ظرفیتی که در او سراغ داریم، 
وسیع تر می کردند. شخصیت منطقی نغمه در مقابل همسری که سعی می کند 
همه کارهایش را بدون برنامه پیش ببرد، جلوه خوبی از تفاوت های روزمره یک 
زندگی مشترک دارد. کما اینکه این بازیگر در این سریال ثابت کرد توانایی این را 
دارد تا در کاراکتر جدی و مرموزی که در سینما از خود نشان داده است، خالصه 
نشود. وجود یک شرخر که یک جو معرفت دارد و خود او نیز در صدد است 
وظیفه اش را در قبال برادر کوچکترش تمام کند، پسربچه ای که طرف مقابل 
خود را به واسطه کلماتی که حفظ کرده است به چالش بکشد و در این میان یک 
امالکی طماع زبان باز و باجناقی که به تمام معنا آب زیرکاه است و همچنین عمه 
مهربانی که دستی در کار خیر دارد، توانسته است پرداخت منصفانه ای در قبال 

حرمت یک خانواده ایرانی داشته باشد.

خانه هوشنگ ابتهاج کامال تخریب شد

خانه مادری هوشنگ ابتهاج )هـ. ا. سایه( در رشت به صورت کامل تخریب شد.
شهرود امیرانتخابی، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیالن 
درباره تخریب کامل خانه مادری هوشنگ ابتهاج گفت: »به من هم گزارش دادند 
که این اتفاق افتاده است. ما نیرویی نداریم که همیشه آن جا باشد. تنها کاری که 

می توانیم انجام دهیم این است که از شهرداری شکایت کنیم.
دیروز و امروز آن جا سربازی گذاشتیم که به خانه دست نزنند و کاری نکنند، اما تا 

اداره تعطیل می شود، بولدوزر می آورند و خانه را خراب می کنند.
اگر بخواهند نصف شب اقدامی انجام بدهند کاری نمی توان کرد. آقای دکتر 
مونسان )رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی( هم به ما 
دستور دادند با توجه به این که پرونده ثبت خانه در سازمان میراث فرهنگی در 
جریان است، علیه مدیران شهرداری شکایت کنیم. تنها کاری که می توانیم انجام 

دهیم همین است؛ تا بیایند پاسخ دهند.«
او درباره این که آیا شکایت از مدیران شهرداری بعد از تخریب خانه فایده ای هم 
دارد، بیان کرد: »درباره خانه میرزا کوچک خان هم چنین کاری کرده بودند اما 
می توان عین به عین بنا را ساخت. بعد از تخریب کاری از دست ما بر نمی آید اما 
دستگاهی که مجوز می دهد باید پاسخگو باشد. مجوز شهرداری هم در فضای 
مجازی منتشر شده که 27 اسفند صادر شده؛ این درحالی است که ما 25 اسفند 

جلسه شورای ثبت داشتیم که این خانه را ثبت اضطراری کنیم.«

خبر

دیدار نوروزی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی با هیأت مدیره خانه موسیقی 
از هنرمندان موسیقی در  و جمعی 

خانه موسیقی برگزار شد.
این دیدار سید مجتبی حسینی  در 
)معاون امور هنری وزارت فرهنگ 
ترابی  علی  و  اسالمی(  ارشاد  و 
حضور  موسیقی(  دفتر  )مدیرکل 

داشتند.
در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
نگاه  اینکه  به  اشاره  با  دیدار  این 
سیاست گذاری ها  و  موسیقی  به 
برسد،  ثبات  به  باید  موسیقی  در 
گفت: این اتفاق نیاز به کار مشترک 
هدف  این  به  رسیدن  برای  دارد. 
کارهایی  راه  و  پیشنهاد  نیازمند 
هستیم تا ببینیم که چگونه می توان 
این  و  برد  پیش  را  موضوع  این 
و  پیشکسوتان  با  جلسات  با  تنها 

متخصصان میسر می شود.
چنان  کرد:  تاکید  ادامه  در  صالحی 
و  آب  و  هوا  بدون  انسان ها  که 
غذا نمی توانند زندگی کنند، بدون 
موسیقی هم نمی توانند زندگی کنند 
و اگر ما غذای موسیقی را متناسب 
با اقلیم و خاک به جامعه و انسان ها 
جای  از  را  موسیقی  غذای  ندهیم، 
این  دیگری می گیرند که ریشه در 
اقلیم ندارد. اگر نیاز به موسیقی را 
سراغ  افراد  نشناسیم،  رسمیت  به 
غذای موسیقی غیررسمی می روند 
که ممکن است سنخیتی با اقلیم آنان 

نداشته باشد.
را  موسیقی  مسیر  اگر  افزود:  او 

آن  در  و  نشناسیم  رسمیت  به 
مشارکت نکنیم کار سخت خواهد 
شد، امام راحل )ره( و رهبر معظم 
انقالب در این فضا حرکت کردند 
اما جریان سنتی تری هم در جامعه 
هستند که عکس این جهت حرکت 
می کند پس ما باید این ادبیات را در 
سطوح مختلف غنی تر کنیم. ترسیم 
حرکت های  از  روشن  تصویر  و 
دیده  زمین  روی  در  که  زیرزمینی 
و هشدارهایی  مخاطرات  می شوند 

را برای موسیقی به همراه دارد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی افزود: 
تنگ  اصیل  موسیقی  بر  میدان  اگر 
شود، پرونده موسیقی بسته نمی شود 
موسیقی هایی  است  ممکن  بلکه 
متناسب  که  شود  آن  جایگزین 
ما  فرهنگی  هنجارهای  و  اقلیم  با 
نیست. ضرورت دارد که در فضای 
آموزش و پرورش و نهادهای تعلیم 

شنیدن  به  را  گوش ها  تربیت  و 
موسیقی اصیل عادت دهیم و بخشی 
از این گفت وگو هم با نهاد تعلیم و 

تربیت باید شکل بگیرد.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی 
بانوان  موسیقی  وضعیت  مورد  در 
موسیقی  وقتی  کرد:  تصریح  نیز 
بانوان محدود شود، پرونده موسیقی 
زنان بسته نمی شود بلکه به مارکت 
های خاصی میدان داده می شود که 
موسیقی به تجارت تبدیل می شود. 
وقتی ما موسیقی زنان را تحریم کنیم 
این عرصه موسیقی به شکل دیگری 
رخ می دهد، هرگاه ما پنجاه درصد از 
فضای جامعه را از صدای هم جنس 
خود محروم کنیم قطعاً آسیب های 
خود را به همراه خواهد داشت، از 
مذهبی  جلسات  در  بانوان  گذشته 
می خواندند و موسیقی آنها در تاریخ 
ریشه دارد، پس باید محافل موسیقی 

بانوان را فراهم کرد.
قانون  مورد  در  پایان  در  صالحی 
تخصیص  بر  مبنی  مجلس  جدید 
برای  کنسرت ها  درآمد  درصد   10
گفت:  موسیقی،  زیرساخت های 
تالش ما بر این است که با همکاری 
گونه ای  به  هنرمندان  و  همکاران 
بر  آسیب  کمترین  که  کنیم  عمل 
اساس این مصوبه به موسیقی وارد 
شود. فرهاد فخرالدینی در این دیدار 
برخالف حوادثی  امیدواریم  گفت: 
که در ابتدای سال رخ داد و دل همه 
را به درد آورد، امسال سالی پر از 
برای  بخصوص  آسایش  و  آرامش 
هنرمندان باشد تا بتوانند در آرامش 
کار کنند و روزی شود که بستری 
فراهم  هنر  پیشبرد  برای  مناسب 
شود و کار کند و کسانی که خدمت 

می کنند موانع سر راهشان نباشد.
متأسفانه  گفت:  پیرنیاکان  داریوش 

به  ما  کشور  در  موسیقی  هنوز 
و  است  نشده  شناخته  رسمیت 
ضرورت دارد که برای به رسمیت 
و  عزم  موسیقی  شدن  شناخته 
موسیقی  امروز  تالش جدی شود. 
کالسیک، ایرانی، نواحی و موسیقی 
پاپ درست در حال تعطیل شدن 
این  نیز در  کامکار  است. هوشنگ 
دیدار گفت: وضعیت موسیقی ایران 
تأسف انگیز است، تلویزیون افرادی 
را به خاطر پول دعوت می کند که 
نمی کنند،  ارائه  را  درستی  موسیقی 
ارکستر  و  ایران  ملی  ارکستر 
سمفونیک تهران نیز اقدامی نمی کند 

و وضعیت مناسبی ندارند.
مدیرعامل  نوربخش،  حمیدرضا 
گفت:  ادامه  در  موسیقی  خانه 
مسئوالن  که  داریم  درخواست 
فرهنگی و هنری توجه بیشتری به 
موسیقی داشته باشند. در نوازندگی 
استان ها  از  بعضی  در  بانوان 
دارد.  وجود  مشکل  و  محدودیت 
مصوبه اخیر مجلس شورای اسالمی 
از  درصد   10 واگذاری  بر  مبنی 
به  موسیقی  کنسرت های  عوائد 
خزانه برای زیرساخت های فرهنگی 
هزینه های کنسرت را باال می برد و 
پیامدهایی  مردم  و  هنرمندان  برای 
دارد و فعالیت های هنری را تحت 
هاشمی  آذر  می دهد.  قرار  تأثیر 
مسائل  گفت:  دیدار  این  در  نیز 
در  زنان  برای  محدودیت هایی  و 
موسیقی وجود دارد که انتظار داریم 

این محدودیت ها برطرف شود.

کاریکاتور

مسعود فراستی با بحث سلبریتی ها به »بدون توقف« می آید.
به نقل از روابط عمومی برنامه، قسمت نود و هشت از برنامه 
منتقد  فراستی  مسعود  با حضور  توقف«  »بدون  تلویزیونی 

سینما از شبکه سوم سیما پخش خواهد شد.
برنامه چالشی ترکیبی »بدون توقف« حوالی ساعت 20 و پیش 
از پخش سریال شبکه سه پخش می شود و این بار با حضور 

مسعود فراستی به موضوع سلبریتی ها می پردازد.
و  غالمحسین نژاد  رضا  تهیه کنندگی  به  توقف«  »بدون 
کارگردانی رحیم صادقپور، کاری از خانه تولیدات جوان صدا 
و سیما است و به صورت روزانه روزهای شنبه تا چهارشنبه 

هر هفته از آنتن شبکه سه مهمان خانه ها می شود.

مسعود فراسيت اب» بدون 
توقف« یم آيد

کفتارصفتیرسانههایمعاندازمشقتمردمسیلزده

وزیر ارشاد:پرونده موسیقي بانوان بسته نمي شود

روابط عمومی فیلم سینمایی »قصر شیرین« به کارگردانی رضا 
میرکریمی از عدم صدور پروانه نمایش این فیلم به دستور یک 

نهاد انتظامی خبر داد.
کارگردانی  به  »قصر شیرین«  فیلم سینمایی  روابط عمومی 
و  فراوان  تالش  علی رغم  کرد:  اعالم  میرکریمی  سیدرضا 
دوماهه برای دریافت پروانه نمایش قصر شیرین به جهت 
سینمایی  سازمان  تابستان،  فصل  در  آن  اکران  برنامه ریزی 
از صدور پروانه امتناع کرده است که پس از بررسی علت 
موضوع، مشخص شد که یکی از نهادهای انتظامی فقط به 
دلیل چند پالن از فیلم که خوشایند آن ها نیست، به سازمان 
سینمایی تاکید کرده است حق صدور پروانه اکران برای قصر 

شیرین را ندارد!
»قصر شیرین« به کارگردانی سیدرضا میرکریمی و با بازی 
حامد بهداد سال گذشته در جشنواره فیلم فجر به نمایش 

درآمد

مخالفت یک هناد انتظایم اب صدور 
پروانه منایش فیلم »قرص شیرین«

کارگردان انیمیشن »خانه صورتی« معتقد است این فیلم اثری در 
نقد فضای مجازی است.

تحلیلی »سینماتجربی«، »خانه  پایگاه خبری -  از  به گزارش  
صورتی« عنوان یکی از تولیدات انیمیشن جدید مرکز گسترش 
سینمای مستند و تجربی است که به کارگردانی نازیال رجائیه 
در مرحله انیمیت قرار دارد. این فیلم نقدی به استفاده بی رویه 
هویت  از  انسان ها  می شود  باعث  که  است  مجازی  فضای  از 
اصلی خود دور بمانند. »خانه صورتی« داستان دختری است که 
به واسطه اینترنت و دنیای مجازی، هویت اصلی و حتی شکل 
ظاهری خود را فراموش می کند. نازیال رجائیه درباره ساخت 
این انیمیشن گفت: در اطراف خود می بینیم که چگونه استفاده از 
اینترنت فراگیر شده است. من چند نمونه از افرادی را دیدم که به 
دلیل استفاده بی رویه از فضای مجازی بیمار شدند و حتی کارشان 
به بیمارستان کشید؛ به همین دلیل ایده ساخت این انیمیشن و نقد 

این موضوع به شیوه ای فانتزی در ذهنم شکل گرفت.

 »خانه صوریت« انیمیشین
 در نقد فضای مجازی است

گرم است
* نجمه زارع

فضای خانه که از خنده های ما گرم است
چه عاشقانه نفس می کشم!، هوا گرم است

دوباره »دیده امت«، ُزل بزن به چشمانی
که از حرارِت »من دیده ام ترا« گرم است

بگو دومرتبه این را که: »دوستت دارم«
دلم هنوز به این جمله ی شما گرم است

بیا گناه کنیم عشق را... نترس خدا
هزار مشغله دارد، سرِ خدا گرم است

من و تو اهل بهشتیم اگرچه می گویند
جهنم از هیجانات ما دو تا گرم است

یک جرعه شعر 

احسان جوانمرد با انتشار عکس زیر درباره خبرهای ضد و نقیض درباره ساخت فضل 
دوم »بانوی عمارت« در اینستاگرام خود نوشت:

در هفته های اخیر شاهد مصاحبه های مختلف و بعضا متناقضی هستیم که حول و 
حوش تولید فصل دوم سریال بانوی عمارت در فضای مجازی منتشر می شوند. تا امروز 
بنده به عنوان نویسنده سریال نه جایی مصاحبه کرده ام و نه مطلب مشخصی نوشته ام، 
اما در این مقطع ذکر چند نکته و توضیح را جهت اطالع مخاطبان سریال ضروری 
می دانم:یک: آنچه از آن به عنوان فصل دوم سریال بانوی عمارت یاد می شود قصه ایست 
که سرنوشت آدم های سریال را به فاصله دوازده سال از اتفاقات فصل اول روایت می کند 
و حوادثش در بستر استبداد صغیر و انقالب مشروطه اتفاق می افتند. این قصه قرار بود در 
ادامه فصل اول سریال نوشته و ساخته شود، اما به دالیل متعدد در آن مقطع میسر نشد.

دو: نگارش فصل اول سریال در بهمن ماه نود و شش به پایان رسید و علیرغم آمادگی من 
برای نگارش فصل دوم، اراده ای در سازمان برای نگارش و ساخت فصل بعدی وجود 
نداشت. سه: فیلمبرداری فصل اول تا اواسط سال نود و هفت ادامه پیدا کرد و بحران 
مالی وحشتناکی که دامن پروژه را گرفته بود مجال و توان فکر کردن به فصل دوم را برای 
تهیه کننده غیرممکن کرده بود. با این حال من تا بهمن نود و هفت هم تمام پیشنهاد های 
کاری را بالاستثنا رد کردم شاید فرجی بشود که نشد. در نهایت بنده بعد از یک سال در 
بهمن ماه نود و هفت با پروژه دیگری قرارداد بستم. چهار: استقبال کم نظیر مردم باعث 
شد کم کم زمزمه ضرورت ساخت فصل دوم از هر سو بلند شود. القصه؛ استقبال مردم و 
رسانه ها ورق را برگرداند و نگارش و تولید فصل دوم به سرعت تبدیل به اولین مطالبه 
مدیران از تهیه کننده شد. پنج: موقعیت بغرنجی به وجود آمده بود. از طرفی خواسته 
مدیران شروع هر چه سریعتر نگارش بود و از طرف دیگر من به عنوان نویسنده به 
پروژه دیگری متعهد شده بودم. امکان اینکه برای من صبر کنند وجود نداشت و نتیجتا در 
صحبتی دوستانه که با تهیه کننده داشتیم قرار بر این شد که ایشان از دوستان دیگری برای 
نوشتن فصل دوم کمک بگیرند. بنده هم صادقانه برای آن دوستان آرزوی موفقیت کردم 
و تمام. شش: مصاحبه های اخیر آقای موالیی )تهیه کننده( که قویا خبر از تولید فصل دوم 
می دهند در کنار مصاحبه های آقای حمیدنژاد )کارگردان( که اعالم می کنند فصل دومی 
نخواهند ساخت، باعث ایجاد شبهه هایی درباره کیفیت فیلمنامه فصل دوم سریال شده 
است که بدینوسیله اعالم می کنم این اختالف نظر ها هیچ گونه ارتباطی به بنده ندارد. این 
روز ها من مشغول نوشتن سریالی دیگر هستم و صرفا مثل گذشته برای دوستان از صمیم 

قلب آرزوی موفقیت می کنم و امیدوارم فصل دوی درخشانی در انتظار عمارتم باشد.

احسان جوانمرد :

امیدوارم فصل دوی درخشانی در انتظار 
عمارتم باشد


