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وزیر صنعت: صادرات کاال نباید به هر بهایی باشد

موافقت با واردات کاال بجای بازگشت ارز صادراتی

افزایش ۵ تا ۱۴ میلیون 
تومانی قیمت خودرو 

در بازار

به گزارش زمان ،سعید موتمنی با اشاره به توقف عرضه خودرو از سوی 
شرکت های تولید کننده از ۱۹ فروردین تاکنون، افزود: از فروردین ماه 
سال گذشته تاکنون قیمت انواع خودرو ۱۳۰ درصد افزایش یافته است. 
وی با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه ها در تولید خودرو گفت: 
با این وجود قیمت خودرو باید بصورت کارشناسی تعیین شده و قیمت 
منطقی اعالم شود این درحالی است که با توقف عرضه خودرو به بازار، 
اعالم  بازار  به  بصورت سلیقه ای  را  قیمت  اکنون  دارای خودرو هم  افراد 

می کنند. 
۱

روزانهم صبح اریان

عقد قرارداد با 
چین  برای توسعه 
فاز۱۱پارس جنوبی

راه اندازی صندوق 
ضمانت وام برای 

مددجویان

جبران خسارات 
سیل زدگان

 اولویت دولت
6۵2

با ۲۰۴ رای موافق؛

مجلس کلیات طرح اقدام متقابل علیه 
آمریکا را تصویب کرد

انتخابات برگزاری  زمان بندی  برنامه   ارائه 
نگهبان شورای  به   

3

3

۵

افزایش سن امید به زندگی در کشور
تدوین سند راهبردی پیشگیری از مرگ زودرس جوانان ؛ 

سرمقاله

رونق بازار، پیش نیاز
 رونق تولید

معظم  مقام  از سوی  سال ۱۳۹۸  حالی  در 
رهبری، سال رونق تولید نامگذاری شده است 
که سایه رکود بر شانه های بازار و اقتصاد کشور 

سنگینی می کند.
عضو هیأت مدیره جامعه متخصصین نساجی 
ایران در حالی سال ۱۳۹۸ از سوی مقام معظم 
رهبری، سال رونق تولید نامگذاری شده است 
که سایه رکود بر شانه های بازار و اقتصاد کشور 
سنگینی می کند؛ این در حالی است که در 
کنار رکود، تورم نیز در اقتصاد کشور جوالن 
می دهد و خطر بروز رکود تورمی، کشور را 
تهدید می کند.رکود حاکم بر بازار که ناشی 
از کاهش قدرت خرید مردم به دلیل کاهش 
ارزش پول ملی و همچنین افزایش سرسام آور 
تورم است، بر روی تولید واحدهای صنعتی و 
اقتصادی نیز سایه انداخته و امکان بهبود اوضاع 
اقتصادی را مادامی که ارزش پول ملی تقویت 
نشود، در هاله ای از ابهام فرو برده است. در 
چنین شرایطی، رونق تولید می تواند راهکاری 
مؤثر در جهت بهبود شرایط اقتصادی، کاهش 

قیمت تمام شده محصوالت...

7 علیرضا حائری 

نگاه روز

» ابراهیم حاتمی کیا« چهره 
سال هنر انقالب شد

8

با صدور بیانیه ای مشترک انجام شد؛

اعتراض ایران و 7 عضو دیگر سازمان ملل به اقدامات یکجانبه آمریکا
 ایران، روسیه، چین، سوریه، ونزوئال، کوبا، بولیوی و 
زیمبابوه با امضای بیانیه ای مشترک و قرائت آن در 
سازمان ملل به اقدامات یکجانبه آمریکا اعتراض کردند.

از  که  بیانیه  این  در  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
سوی »الکساندر پانکین« معاون وزیر خارجه روسیه در 
مجمع شورای اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل متحد 

درباره توسعه مالی قرائت شد، کشورهای امضاکننده 
اقدامات آمریکا در جهت ایجاد محدودیت های اقتصادی 
یک جانبه نه تنها برای تغییر دولت های قانونی سایر 
کشورها، بلکه در جهت تسخیر بازارهای جهانی را مورد 

انتقاد قرار دادند.
نگرانی  می خواهیم  گفت:  رابطه  این  در  پانکین 

به خصوص  از کشورها  برخی  اینکه  از  را  شدید خود 
آمریکا، از اقدامات یک جانبه و غیرقانونی برای ایجاد 
کشورها  از  بسیاری  علیه  اقتصادی  محدودیت های 
استفاده می کنند، اعالم کنیم. چنین اقداماتی با برنامه 
حقوق   ،۲۰۳۰ سال  تا  جهانی  جامعه  پایدار  توسعه 

بین الملل و منشور سازمان ملل متحد در تضاد است.

لغو اکران نیم بهای شنبه ها؛

»تگزاس2« جایگزین »رحمان ۱۴۰۰« شد
 فیلم سینمایی »تگزاس۲« به کارگردانی مسعود اطیابی جایگزین فیلم 

سینمایی »رحمان ۱۴۰۰« در ترکیب فیلم های در حال اکران شد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمدرضا صابری عضو شورای صنفی 
نمایش ضمن تشریح تازه ترین مصوبات شورای صنفی نمایش در جلسه 
امروز سه شنبه ۲۷ فروردین ماه، از جایگزینی فیلم سینمایی »تگزاس 
به  فیلم »رحمان ۱۴۰۰«  به جای  اطیابی  کارگردانی مسعود  به   »۲
کارگردانی منوچهر هادی در سرگروه سینمایی »ایران« خبر داد. صابری 
در این زمینه توضیح داد: شورای صنفی نمایش در اولین جلسه با توجه 
به اتفاقاتی که برای فیلم »رحمان ۱۴۰۰« رخ داد و با توجه به اینکه 
سرگروهی سینما ایران بدون فیلم مانده بود، جلسه فوق العاده تشکیل داد 
که در این جلسه ۲ فیلم برای نمایش اعالم آمادگی کردند و از آنجایی که 
حق انتخاب با سینمادار است فیلم سینمایی »تگزاس ۲« به کارگردانی 
مسعود اطیابی با کف اکران ۴ هفته از فردا اکران شود. وی افزود: با توجه 
شرایطی که در کشور حاکم است و ۲۰ استان ما درگیر سیل هستند و 
شرایط روحی مردم سخت است، شورا مصوب کرد در جهت حمایت از 
فیلم های نوروزی همه فیلم های نوروزی بدون در نظرگیری کف فروش 
تا ۱۸ اردیبهشت ماه اکران داشته باشند و هفت هفته به نمایش دربیایند. 
ضمن اینکه مقرر شد پردیس هایی که بیش از ۷ سالن سینما دارند 
مثل مگامال و باغ کتاب و... باید یک سالنشان را به صورت کامل تا ۱۸ 
اردیبهشت ماه در اختیار این آثار نوروزی قرار بدهند. این عضو شورای 
صنفی اکران افزود: قرار است یک تیم در خود شورا متشکل از یک 
نماینده از تهیه کنندگان، یک نماینده از کانون کارگردانان و یک نماینده 
از سینماداران جهت »نظارت بر اکران« گزارشی تهیه کنند. با توجه به 
اینکه دیگر کمیته انضباطی وجود ندارد این تیم جایگزین کمیته شده و 

امور را بررسی می کنند.

شنبه ها دیگر نیم بها نیست
صابری درباره نیم بها بودن بلیت های سینما در روزهای شنبه در سال 
گذشته هم عنوان کرد: روزهای شنبه از روزهای نیم بها بودن بلیت های 
سینما حذف شده است مگر اینکه سینمادار به شورای صنفی نمایش 

درخواست بدهد که در روزهای شنبه بلیت نیم بها ارائه دهد.
جلسه بعدی شورای صنفی در تاریخ ۸ اردیبهشت برگزار می شود که 
دستور جلسه آن انتخاب سخنگو، دبیر و نایب رئیس شورای صنفی 
نمایش برای سال جدید است.فیلم سینمایی »رحمان ۱۴۰۰« به جهت 
تخلف در رعایت اصالحات نظارتی سازمان سینمایی در اکران عمومی، 
پس از چهار هفته و با فروش ۲۲ میلیارد تومان از ادامه حضور بر پرده 

سینماها منع شد.

در آستانه رونمایی از معامله قرن صورت گرفت؛

تدابیر امنیتی شدید مقابل سفارتخانه های آمریکا در کشورهای مختلف
منابع رسانه ای از اتخاذ تدابیر امنیتی شدید مقابل 
در  مختلف  کشورهای  در  آمریکا  سفارتخانه های 
آستانه اعالم طرح ترامپ موسوم به معامله قرن خبر 

دادند.
رژیم  تلویزیون  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
مقابل  شدید  امنیتی  تدابیر  اتخاذ  از  صهیونیستی 

در  مختلف  کشورهای  در  آمریکا  سفارتخانه های 
معامله  به  موسوم  ترامپ  صلح  طرح  اعالم  آستانه 
قرن خبر داد. بر اساس این گزارش، تلویزیون رژیم 
صهیونیستی تأکید کرد که کاخ سفید تدابیر امنیتی 
کشورهای  در  ویژه  به  خود  سفارتخانه های  مقابل 
اسالمی و عربی را شدت بخشیده است. برآوردهای 

واشنگتن حاکی از آن است که رونمایی از جزئیات 
معامله قرن، اعتراضات و درگیری های شدیدی را در 
کشورهای اسالمی و عربی به همراه خواهد داشت. 
گفتنی است، پیشتر ایاالت متحده آمریکا گفته بود 
از  صهیونیستی  رژیم  کنیست  انتخابات  از  پس  که 

معامله قرن رونمایی می کند.

افزایش ۵ تا ۱۴ میلیون تومانی قیمت خودرو در بازار

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو از افزایش ۵ تا ۱۴ 
میلیون تومانی قیمت خودرو در بازار خرده فروشی خبر 

داد.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، سعید موتمنی 
شرکت های  سوی  از  خودرو  عرضه  توقف  به  اشاره  با 
تولید کننده از ۱۹ فروردین تاکنون، افزود: از فروردین 
ماه سال گذشته تاکنون قیمت انواع خودرو ۱۳۰ درصد 
افزایش یافته است. وی با اشاره به افزایش قیمت مواد 
اولیه و هزینه ها در تولید خودرو گفت: با این وجود قیمت 
باید بصورت کارشناسی تعیین شده و قیمت  خودرو 
منطقی اعالم شود این درحالی است که با توقف عرضه 
خودرو به بازار، افراد دارای خودرو هم اکنون قیمت را 
بصورت سلیقه ای به بازار اعالم می کنند. رئیس اتحادیه 
فروشندگان خودرو با بیان اینکه هم اکنون مشتری برای 

خرید خودرو وجود ندارد، اما این قیمت ها تاثیر روانی 
بر بازار خودرو گذاشته است ادامه داد: با عرضه خودرو 
بازار خودرو  پایانی سال گذشته قیمت در  از روز های 
تا ۱۸ فروردین با ثبات مواجه بود که این رویه پس از 
توقف عرضه خودرو تغییر یافته و هم اکنون بازار خودرو 
ملتهب است. موتمنی افزایش عرضه و تقاضا را سبب 
کاهش قیمت و ثبات در بازار خودرو دانست و ادامه داد: 
از ۲۵ فروردین تا امروز، دعوتنامه ها برای مشتریان ارسال 
و صدور فاکتور مجدد خودرو شروع شده است که با ادامه 
این روند بازار خودرو دوباره متعادل می شود. وی با اشاره 
به اینکه پراید ۱۱۱ که در ۱۷ فروردین ۴۵ میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان در بازار به فروش رسیده هم اکنون ۴۹ 
میلیون و ۵۰۰ عرضه می شود افزود: پراید ۱۳۱ نیز که 
در تاریخ ۱۷ فروردین ۴۱ میلیون و ۵۰۰ عرضه شده هم 

اکنون ۴۷ میلیون تومان به قیمت گذاری شده است،  
۲۰۶ تیپ ۲ نیز که با قیمت ۷۲ میلیون به بازار عرضه 
شده هم اکنون ۸۲ میلیون تومان به فروش می رسد، پژو 
۴۰۵ نیز از ۶۸ میلیون و ۵۰۰ در تاریخ ۱۷ فروردین هم 
اکنون به ۷۴ میلیون و ۵۰۰ رسیده است که درصورت 
افزایش عرضه خودرو به بازار این قیمت ها تعدیل خواهد 
شد. رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو قیمت های فعلی 
خودرو را غیر منطقی دانست و گفت: ستاد تنظیم بازار 
باید این مسئله را بررسی کند. موتمنی با اشاره به افزایش 
۲۵ میلیون تومانی خودرو های مونتاژی ادامه داد: یکی 
از شرکت های تولید کننده خودرو های مونتاژی از ۱۹ 
فروردین تا کنون قیمت یکی از تولید ات خودرو را ۲۶ 
میلیون تومان افزایش داد که دلیل مشخصی برای این 

افزایش قیمت وجود ندارد.
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جبران خسارات و ساخت مسکن سیل زدگان 
اولویت دولت

دومین جلسه نحوه تأمین منابع مالی برای جبران خسارات سیل در هفته 
جاری دیروز به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، اسحاق 
جهانگیری در این جلسه اولویت نخست دولت در مدیریت بحران ناشس 
از سیل را پرداخت هزینه خسارات، تعمیر و ساخت مسکن برای مردم 
سیل زده عنوان کرد و گفت: تأمین اسباب و وسایل زندگی مردم نیز از 
اولویت های مهم است که دولت آن را در دستور کار خود دارد و باید در 
زمانی کوتاه پرداخت کرد.معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه کسب 
و کار مردم نیز در مناطق سیل زده دچار آسیب و خسارت شده است، 
خاطرنشان کرد: کسب و کار مردم در مناطق سیل زده بخصوص در بخش 
کشاورزی متحمل خسارات زیادی شده است که بر اساس شاخص هایی 
که به تصویب هیأت دولت رسیده است، این خسارات نیز باید در کوتاه ترین 
زمان حداکثر طی دو ماه جبران شود.جهانگیری با تأکید بر اینکه پرداخت 
کمک های بالعوض و تسهیالت ارزان قیمت باید به سرعت به مردم مناطق 
سیل زده پرداخت شود، افزود: دولت مطابق تأکید مقام معظم رهبری 
تمرکز اصلی خود را بر استفاده حداکثری از ظرفیت های بودجه معطوف 
کرده است و تا جایی که امکان داشته باشد از محل بودجه، هزینه های 
خسارات را تأمین خواهد کرد، اما چنانچه الزم باشد با موافقت رهبری از 
منابع صندوق توسعه ملی نیز استفاده خواهد کرد.معاون اول رئیس جمهور 
با اشاره به مصوبه جلسه روز شنبه که مقرر شده بود رئیس سازمان برنامه 
و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی گزارش 
ظرفیت های مالی بودجه را برای جبران خسارات سیل ارائه کنند، تأکید 
کرد: با توجه به اعالم ظرفیت های قانونی بودجه سال ۹۸ و تسهیالت قرض 
الحسنه که در این جلسه اعالم شد، چنانچه کسری وجود داشته باشد از 
ظرفیت های دیگر از جمله صندوق توسعه ملی استفاده خواهد شد که 

بخش اصلی خسارت مردم در دو ماه آینده پرداخت شود.
وزیر کشور به عنوان فرماندهی مدیریت بحران سیل نیز در این جلسه 
گزارشی از برگزاری جلسات مستمر و روزانه برای برآورد خسارات ناشی از 
سیل ارائه کرد و گفت: با توجه به اینکه بحران سیل هنوز خاتمه نیافته و در 
روزها و هفته های آینده نیز احتمال قوع سیل و بروز خسارت وجود دارد، 
باید به طور مستمر و روزانه برآورد خسارات محاسبه شود تا همه کسانی 
که متحمل خسارت شده اند مد نظر قرار گیرند.وی ادامه داد: برآوردهای 
اولیه نشان می دهد که خسارات ناشی از سیل اخیر در استان های مختلف 
به ویژه گلستان، لرستان و خوزستان در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده 
است.رحمانی فضلی با تأکید بر اینکه برآورد خسارات به صورت دقیق و واقع 
بینانه انجام می شود، افزود: در وهله نخست به دنبال پرداخت کمک های 
بالعوض، پرداخت تسهیالت و جبران خسارات و نیز تأمین مسکن موقت، 
تعمیرات و بازسازی خانه های تخریب شده مردم هستیم.رئیس سازمان 
برنامه و بودجه نیز با بیان اینکه ظرفیت کارشناسی فنی و مهندسی این 
سازمان در خدمت مدیریت جامع بحران سیل قرار دارد تا برآورد خسارات 
دقیق و کارشناسی باشد، گفت: سازمان برنامه و بودجه تمام ظرفیت خود 
را برای پرداخت کمک های بالعوض و تسهیالت به مردم مناطق سیل زده 
در اختیار قرار خواهد داد که حدود ۷,۰۰۰ میلیارد تومان امکان استفاده از 
ظرفیت قانونی بودجه به صورت نقد و اوراق و جابجایی وجود دارد و اعتبار 
مورد نیاز برای بازسازی زیربناها که بالغ بر ۱۳,۰۰۰ میلیارد تومان است در 
دست بررسی است.رئیس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه از آمادگی 
این بانک برای پرداخت ۵,۰۰۰ میلیارد تومان تسهیالت قرض الحسنه به 
سیل زدگان در کوتاه ترین زمان ممکن خبر داد.نمکی وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی هم گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای پیشگیری 
از شیوع بیماری در مناطق سیل زده ارائه کرد و گفت: رئیس سازمان 
بهداشت جهانی در تماس تلفنی از اقدامات جمهوری اسالمی ایران در 
جلوگیری از بیماری ها که با وجود گستردگی سیل تا کنون هیچ مورد 

بیماری اپیدمی در مناطق سیل زده مشاهده نشده است، تشکر کرد.

درخواست وزارت بهداشت از خیرین برای 
جلوگیری از کمبودهای تغذیه ای در سیل زدگان

مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت ضمن تشریح اقدامات انجام 
شده در راستای تامین امنیت غذایی ساکنان مناطق سیل زده بویژه مادران 
باردار و شیرده و کودکان زیر پنج سال، از ارسال ۳۵۰۰ بسته غذای کمکی 

برای کودکان زیر پنج سال خوزستان تا پایان هفته جاری خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، دکتر زهرا عبداللهی در خصوص اقدامات 
صورت گرفته جهت برقراری امنیت غذا و تغذیه در مناطق سیل زده 
گفت: در ابتدای امر دستورالعمل مدیریت و نظارت بر خدمات تغذیه ای 
در مواجهه با سیل به دانشگاه های علوم پزشکی استان های گرفتار در سیل 
ارسال شد تا اقدامات الزم صورت گیرد.وی در ادامه عنوان کرد: تامین 
امنیت غذایی در دو گروه زنان باردار و شیرده و کودکان زیر پنج سال 
به دلیل آسیب پذیری و شرایط خاص جسمانی اولویت اول ما محسوب 
می شود که در این راستا لیستی شامل تعیین تعداد بسته های غذای کمکی 
و شیر استریل برای کودکان، تعیین بسته غذایی مورد نیاز برای زنان باردار 
و شیرده، مکمل های مولتی ویتامین مینرال و ویتامین A برای کودکان سه 
استان سیل زده تهیه شد و طی مکاتباتی به مرکز عملیات بحران و بنیاد 
علوی و سازمان مدیریت بحران کشور ارسال شد تا جهت تامین این اقالم 
همکاری های الزم به عمل آید.عبداللهی ادامه داد: طی رایزنی های صورت 
گرفته با خیرین هزینه خرید ۳۵۰۰ بسته غذای کمکی برای کودکان زیر 
پنج سال برای استان خوزستان تامین شده است که در تالش برای خرید 
و ارسال این بسته ها تا آخر هفته به این استان هستیم.وی افزود: خیرین 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز برای کودکان استان لرستان ۶۵۰۰ بسته 
غذای کمکی، ۳۰۰۰ هزار قوطی شیر خشک برای کودکان شیر خوار، 
۴۹۷۰ شیشه قطره فروس سولفات برای کودکان زیر ۲ سال، ۳۰۰۰ 
شیشه قطره A+D برای کودکان زیر ۲ سال و ۶۰۰۰ شیر پاکتی استریل 
۲۰۰ سی سی برای کودکان زیر ۵ سال خریداری و ارسال کرده اند.مدیر 
دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت تاکید کرد: با توجه به ضرورت 
تنوع در رژیم غذایی افراد در مناطق سیل زده و به منظور پیشگیری از 
کمبودهای تغذیه ای که زمینه را برای ابتال به بیماری های عفونی فراهم 
می کنند از خیرین درخواست می شود که در تامین اقالمی مثل میوه، 
شیرپاکتی استریل، ماست، خشکبار کمپوت میوه و ... با هماهنگی معاونت 

بهداشت دانشگاه ها و هالل احمر کمک کنند.

دریافت »حق سرویس« 
در رستوران ها تخلف است

در حالیکه »حق سرویس« در سال های اخیر به جزو جدانشدنی فاکتور 
بسیاری از رستوران ها به خصوص رستوران های لوکس بدل شده، رئیس 
اتحادیه دارندگان رستوران و سلف سرویس، دریافت حق سرویس از 

مشتریان را خالف قانون می داند.
در بسیاری مواقع که به رستوران ها مراجعه می شود، بررسی قیمت درج 
شده در منو رستوران با قیمت نهایی فاکتور بسیار متفاوت است و حق 
سرویس به میزان ۱۰ تا ۱۵ درصد، دلیل تفاوت قیمت فاحش فاکتور 
و قیمت درج شده در منو است. به گزارش زمان به نقل ازایسنا، در این 
رابطه سیدعلی اصغر میر ابراهیمی - رئیس اتحادیه دارندگان رستوران و 
سلف سرویسگفت: دریافت حق سرویس خالف قانون است و هر رستورانی 
که به دریافت حق سرویس بپردازد مرتکب تخلف شده است. وی ادامه 
داد: قیمت اعالمی در منو رستوران ها با توجه به قیمت خرید کاالهای 
مصرفی، هزینه های جاری، دستمزد کارگر و نرخ سود رسمی برای فعالیت 
رستوران ها تعیین شده است، از این رو هیچ رستورانی حق دریافت حق 

سرویس از مشتریان را ندارد. 

آیت اهلل جنتی: سیل اخیر را باید از 
خیرات الهی دانست

 نخستین جلسه هیئت رئیسه مجلس خبرگان 
رهبری در سال جدید در دفتر دبیرخانه این 

مجلس در تهران برگزار شد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، آیت اهلل  احمد 
جنتی رئیس مجلس خبرگان در این جلسه، 
ضمن ابراز همدردی با خانواده های آسیب دیده 
سیل های  گفت:  گذشته  روزهای  در  سیل  از 
و  جانی  خسارت های  اینکه  عین  در  اخیر 
هم  را  زیادی  برکات  اما  داشت  پی  در  مالی 
الهی  نعمت  را  اینها  باید  به همراه داشت که 
همواره  متعال  خداوند  افزود:  کرد.وی  تلقی 
آفات  از  برکت خون شهدا  به  را  مملکت  این 
داخلی و خارجی حفظ کرده و لذا سیل اخیر 
را باید از خیرات الهی دانست که کشور را از 
خشکسالی، گرد و غبار و مهاجرت ها نجات داد 
و به مردم سیل زده هم علی رغم رنج و آسیبی 
أن  »َعسی  می کنم  عرض  دیدند  سیل  از  که 
از  مردم  مبادا  لکم«.  خیٌر  وهو  َشیئاً  تکَرهوا 
با  باشند.جنتی  داشته  نعمت خداوند شکایت 
بیان اینکه امیدواریم بازسازی مناطق سیل زده 
داد:  ادامه  باشد،  ادامه داشته  نشاط  و  با شور 
با  تا  باشیم  داشته  منسجمی  تشکیالت  باید 
امدادرسانی ها  و  و شوق کمک ها  همین شور 
استمرار پیدا کند و خانه های مردم بازسازی و 
نوسازی شود. البته مقداری صبر و حوصله نیاز 
است.رئیس مجلس خبرگان در ادامه با اشاره 
به اقدام اخیر ایاالت متحده آمریکا علیه سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی، با محکوم کردن این 
عمل خبیثانه گفت: سپاه مورد عالقه مردم بود 
ولی با این اقدام ترامپ، در داخل یک انسجام 
نهاد  این  جایگاه  ارتقای  و  پشتیبانی  در  ملی 
سپاه  نفع  به  و صددرصد  آمد  بوجود  مقدس 
دولت،  مجلس،  شدند؛  سپاهی  همه  و  شد 
این  و  شدند  سپاهی  مردم  عموم  و  خبرگان 
عزتی بود که خداوند به این برادران داد. در این 
سیل هم در صف مقدم خدمتگزاری هستند. 
و  شده  تشکیل  حزب اللهی  نیروهای  از  سپاه 
عملشان عبادی است. ما نیز به سهم خود از 
هر  در  افزود:  می کنیم.وی  تشکر  عزیزان  این 
داخل،  در  آمریکا  نابخردانه  اقدام  این  صورت 
آثار و برکات فراوانی داشت و ابعاد خارجی آن 
به  باید  کرد.  تحمل  زمان جنگ  مثل  باید  را 
این فکر کنیم که در نهایت این سپاه پاسداران 
پیروز می شود.  روانی  این جنگ  در  که  است 
امیدواریم خداوند سایه مقام معظم رهبری را 
بر سر ما مستدام کند.آیت اهلل جنتی در پایان 
نیز  برجام  قبال  اروپا در  بدعهدی  به  اشاره  با 
اظهار کرد: در خارج همه دست به دست هم 
دادند که ایران را منزوی کنند و اتحادیه اروپا 
در حاشیه برجام اگرچه ابراز عالقه و دوستی 
کرد اما در عمل ماهیت بدعهدی خود را نشان 
بکشند  خجالت  باید  اروپایی  دولت های  داد. 
آمریکا  چه  هر  و  هستند  آمریکا  نظر  زیر  که 
می گوید چشم بسته قبول می کنند. از این نظر 

باید سرافکنده باشند.

ظریف با بشار اسد
 دیدار و گفتگو کرد

 وزیر امور خارجه کشورمان که در صدر هیاتی 
در سوریه به سر می برد، با بشار اسد رئیس 

جمهور آن کشور دیدار و گفتگو کرد.
جواد  محمد  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اسالمی  جمهوری  خارجه  امور  وزیر  ظریف 
ایران که به سوریه سفر کرده است، دیروز با 
بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار و گفتگو 
دوجانبه،  روابط  مختلف  ابعاد  بررسی  کرد. 
آخرین  بررسی  منطقه ای،  مسائل  مهمترین 
حل  سیاسی  روند  و  آستانه  ابتکار  تحوالت 
بحران در سوریه، پیگیری توافقات سفر معاون 
سوریه  به  ایران  اسالمی  جمهور  رئیس  اول 
بود.  دیدار  این  در  گفتگو  اصلی  محورهای  از 
گفتنی است، پیش از این دیدار، ظریف و هیأت 
همراه به زیارت بارگاه حضرت زینب )س( در 

زینبیه پرداختند.

برگزاری نشست پارلمانی در 
بغداد با حضور ایران و عربستان

 
نشست  که  کرد  اعالم  عراق  پارلمان  ریاست 
سران پارلمان های همسایه با حضور عربستان، 
ایران، سوریه، ترکیه، اردن و کویت به زودی در 

بغداد برگزار می شود.
ریاست  دفتر  ازایسنا،  نقل  به  زمان  به گزارش 
پارلمان عراق در بیانیه ای اعالم کرد: با دعوت 
محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق نشست 
سران پارلمان های کشورهای همسایه )۱+۶( با 
مشارکت عربستان، ایران، سوریه، ترکیه، اردن و 
کویت برگزار می شود. در این بیانیه آمده است: 
این نشست در تاریخ ۲۰ آوریل به ریاست محمد 
الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق و با شعر« عراق؛ 

ثبات و پیشرفت« در بغداد برگزار می شود.

اخبار

خبر

برای انسان عیب نیست که حقش به تاخیر افتد ، 
عیب  آن است که چیزی را که حقش نیست بگیرد

کالمامیر

وزیر دفاع گفت: اقدامات آمریکا علیه ایران 
این واقعیت است که سالح تحریم  گویای 
آمریکا علیه ایران قابلیت شلیک به هدف را 

از دست داده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، در جلسه علنی 
نوبت عصر دیروز مجلس شورای اسالمی و 
»اقدام  طرح  کلیات  بررسی  جریان  در 
متقابل در برابر اعالم سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی به عنوان سازمان تروریستی توسط 
ایاالت متحده آمریکا« امیرحاتمی وزیر دفاع 
در موافقت با کلیات این طرح گفت: ۲۶ نوع 
تحریم های آمریکا علیه ایران ظرف دو سال 
به  آوردن  روی  و  برجام  از  خروج  گذشته، 
گویای  سپاه  خواندن  تروریستی  توطئه 

این واقعیت است که سالح تحریم آمریکا 
داده  دست  از  را  هدف  به  شلیک  قابلیت 
است.وی ادامه داد: از تقویت بودجه دفاعی 
در قانون بودجه سال ۹۸ تشکر می کنم.وزیر 
با اشاره به توطئه های شیطان بزرگ  دفاع 
علیه تمامیت ارضی انقالب اسالمی، گفت: 
بررسی کارنامه توطئه آمریکا علیه ایران یک 
شاخص مهم دارد و آن هم هدف قرار دادن 
نقاط قوت جمهوری اسالمی ایران است اما 
با کمک خداوند در هر عرصه ای که آمریکا 
کرد،  وارد  ایران  ملت  علیه  بیشتری  فشار 
و مسئولیت  تقویت شد  اسالمی  جمهوری 
توان  پیدا کرد.امیر حاتمی گفت:  بیشتری 
رزمی نیروهای مسلح از جمله سپاه مقتدر 

پی  در  پی  تحریم های  با  توانمند  ارتش  و 
معکوس  نتیجه  با  آمریکا  مدت  طوالنی  و 
و  دفاعی  قدرت  ارتقای  و  خودکفایی  به 
گفت:  شد.وی  مواجه  ایران  بازدارندگی 
سپاه یک نهاد دفاعی پرافتخار است که در 
کنار هم رزمان در ارتش در تأمین امنیت 
کشور  استقالل  و  ارضی  تمامیت  حفظ  و 
برابر  در  منطقه  مظلوم  مردم  از  و حمایت 
و  است  ایفا کرده  موفق  نقش  تروریست ها 
طبیعی است که آمریکا از این موفقیت های 
سپاه عصبانی باشد.وزیر دفاع با بیان اینکه 
امروز پیداست که باطل السحر این تصمیم 
آمریکا علیه سپاه، فقدان منطق عقالیی و 
داشت:  اظهار  است،  آن  قانونی  مشروعیت 

بین  قوانین  و  مصرح  اصول  آشکار  نقض 
الملل در تروریستی خواندن سپاه به عنوان 
بخشی از حاکمیت جمهوری اسالمی ایران 
که ریشه در اراده ملت و اصل ۱۵۰ قانون 
محیط  در  خطرناک  بدعت  دارد  اساسی 
بین الملل است که حیرت جهانی را از این 
همه حماقت و عدم احساس مسئولیت در 
کرد:  تصریح  حاتمی  است.امیر  داشته  پی 
استیصال آمریکا در قانع کردن مجامع بین 
الملل و پایان یافتن شعبده های آمریکا در 
به  و  ایران  علیه  تحریم  دامنه های  افزایش 
عبارت دیگر حقه و تحریم آمریکا ناکارآمد 
شد و چرخه باطل تروریست خواندن بخشی 

از حاکمیت ایران آغاز شده است.

وزیر دفاع: سالح تحریم امریکا قابلیت 
شلیک به هدف را از دست داده است

 تروریست نامیدن سپاه نشان
 از ناکارآمدی حقه تحریم است

وزیر اقتصاد: بسته رونق تولید در حال مطالعه و تهیه است

فعالیت کمیته ضدتحریم در وزارت اقتصاد 
تصمیمات  این که  بیان  با  اقتصاد  وزیر 
اقتصادی باید به نفع مصرف کننده باشد اما 
نباید سدی در راه صادرات ایجاد کند گفت: 
حال  در  مختلف  دستگاه های  و  بخش ها 
مطالعه و تهیه بسته ای با هدف تحقق رونق 

تولید هستند.
فرهاد  ازتسنیم،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
دژپسند در هشتاد و چهارمین جلسه نشست 
شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
در اتاق بازرگانی ایران افزود: برخی بحث ها، 
است،  طبیعی  و  نرمال  شرایط  اقتضای 
اقتصاد  به  خاص  شرایطی  وقتی  بنابراین 
واکنش های  باید  حتماً  می شود،  تحمیل 
همه  از  می توانیم  اما  باشد  متفاوت  هم  ما 
ظرفیت  یعنی  کنیم  استفاده  ظرفیت ها 
از  اگر  باشد  نظر  مد  باید  کشور  ترانزیت 
از مرز غربی صادرات  و  واردات  مرز شرقی 
به صرفه است باید این ظرفیت را در اولویت 
با  دارایی  و  اقتصادی  امور  داریم.وزیر  نگه 
اشاره به اینکه در رسانه ها مشاهده می شود 
این است که چرا  دانشگاهیان  تقاضای  که 

وزارت خزانه داری  با  متناظر  اقتصاد  وزارت 
با  برای مدیریت مبارزه  آمریکا میز خاصی 
تحریم ندارد، گفت: البته ما کمیته مقابله با 
انتظارات  تحریم داریم، اما به هر حال این 
وجود دارد و بر اساس شرایطی که تحمیل 
کنیم،  اتخاذ  ویژه  تصمیمات  باید  ما  شده 
هرچند درایت مدیریت و تدبیر اقتضا می کند 
که همان تصمیمات را در قالبی بگیریم که 

بخش خصوصی دچار اختالل در رفتار نشود.
دستگاه های  و  بخش ها  اینکه  اعالم  با  وی 
مختلف در حال مطالعه و تهیه بسته ای با 
هدف تحقق رونق تولید هستند گفت: بخش 
خصوصی نیز باید مطالعات خود را در این 
رابطه انجام دهد و قبل از تصویب بسته های 
با  را  خود  موضوعات  و  پیشنهاد ها  مذکور 
دستگاه ها در میان بگذارد و آنها را در این 

بسته ها بگنجاند.دژپسند تأکید کرد: هدف ما 
این است که این بسته ها کارساز و منسجم 
باشند و بتوانیم از فرصت ها به بهترین شکل 
استفاده کنیم. باید مجموعه ای از سیاست ها 
اقدامات اساسی  را تهیه کنیم که متضمن 
بوده و تضامین اجرایی داشته باشند. دولت، 
مجلس و قوه قضائیه با مسائل و مشکالت 
بیگانه نیستند اما این بخش خصوصی است 
که هرآنچه را ما می دانیم از نزدیک حس و 
تجربه می کند. بخش خصوصی در این رابطه 
بنابراین  است،  جلوتر  قدم  یک  متولیان  از 
تهیه  در  می تواند  آنها  تجربیات  از  استفاده 
کمک  ما  به  کارآمد  و  منسجم  برنامه های 
برنامه ها  این  در  اقتصاد  وزیر  کند.به اعتقاد 
باید افزایش نرخ بهره وری در ظرفیت تولید 
به عنوان اولویت اول مورد توجه قرار بگیرد. 
برنامه ریزی برای رونق تقاضا موضوع دیگری 
است که باید در این بسته مورد توجه باشد.

وی تصریح کرد: باید به کمک برنامه ریزی های 
انجام شده بدانیم که چگونه تقاضا را تحریک 
و بدین ترتیب از تولید کشور حمایت کنیم.

سردار جاللی: باور کنیم در جنگ اقتصادی هستیم 
 رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: باور کنیم در جنگ 
اقتصادی هستیم و بدانیم معنایش این است که اعطای اجازه 
اشراف اطالعاتی به سامانه های بانکی و اقتصادی مان از طریق 

FATF یا پالرمو خیانت است.
در  ازایسنا، سردار غالمرضا جاللی  نقل  به  زمان  گزارش  به 
دیدار با کارکنان سازمان پدافند غیرعامل با اشاره به جاری 
شدن سیل در آغاز سال جدید، اظهار کرد: ۲۳ استان کشور 
در ایام تعطیالت سال جدید با سیل درگیر بودند و سازمان 
هواشناسی با مطالعات علمی و دقیق خود باید بگوید کشور 
در دوره ترسالی قرار گرفته است یا امسال فقط نحوه بارش ها 
اینگونه بوده تا برنامه ریزی های کالن در کشور انجام شود؛ چرا 
که اگر در دوره ترسالی وارد شده باشیم بسیاری از سیاست های 
کلی کشور دستخوش تغییرات خواهد شد؛ لذا اگر ما آماده 
را همانند  ما مشکالتی  برای  زیاد می تواند  بارندگی  نباشیم 
اتفاقات و حوادثی که امسال بوجود آمد، ایجاد کند؛ بنابراین 
برآورد اطالعاتی و پیش بینی ملی نسبت به تغییرات اقلیمی 
برای کشور یک ضرورت جدی است و دستگاه های مرتبط و 
مسئول باید این برآورد را انجام دهند.وی با اشاره به وظایف 
سازمان پدافند غیرعامل و سازمان مدیریت بحران کشور اظهار 
کرد: در مدیریت کالن بین ماموریت های سازمان پدافند غیر 
عامل و سازمان مدیریت بحران در حوزه منشاء تهدیدات انسان 
ساخت و تهدیدات طبیعی کشور تفکیک مسئولیت هایی انجام 
شده است، ولی در برخی از موارد اشتراکاتی نیز وجود دارد، 
اکنون تمام ظرفیت های کشور در وضعیت مقابله با حوادث 
قرار گرفته است؛ لذا همه کشور تالش می کنند تا با استفاده از 
تمام ظرفیت های ملی کنترل و مدیریت سیالب را داشته باشند 
که خسارات و تلفات را صفر و یا به حداقل برسانند. وی با اشاره 
به اقدام اخیر امریکایی ها در قرار دادن سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در لیست گروههای تروریستی اظهار کرد: قرار دادن 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در این لیست پیامد ها و مفهوم 
های بسیار زیادی دارد که در این راستا باید کشور نیز مقابل 
این اقدام امریکایی ها، اقدامی در همین سطح و متناسب با آن 
انجام دهد و دلیل این که باید اقدام متقابل و متناسب صورت 
گیرد، این است که ما در کشور برخی زیرساخت ها را نداریم 
و باید سطوح تحریم و الیه های برخوردی توسط مجلس و 
شورای عالی امنیت ملی متناسب و متقابل با آنچه که امریکایی 
ها در برابر بکار گرفته اند تعریف کنیم.رئیس سازمان پدافند 
غیرعامل کشور عنوان کرد: امریکایی ها نیروی رسمی و نیروی 
نظامی یک کشور را در لیست تروریستی قرار دادند که در آن 
لیست داعش، القاعده، حماس و حزب اهلل وجود دارند! سپاه که 
امروز بزرگترین و قوی ترین مقابله کننده با تروریست ها است 
و وجه قالب آن مقابله با تهدیدات تروریستی در حوزه های 
داخلی، شهری، تهدیدات تروریستی هواپیماربایی، تهدیدات 
تروریستی حوزه دفاعی و مبارزه با گروه های تروریستی منطقه 
ای مثل داعش و تکفیری ها است، این را هم باید گفت که سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی تنها نیروی نظامی است که توانسته 
مستقیما با داعش مبارزه کند وآن را به صورت کامل شکست 

دهد. این اقدام نشان می دهد که امریکایی ها چه تعریفی از 
مبارزه  راس  در  پاسدارانی که  دارند، سپاه  تروریست  مفهوم 
لیست  در  ها  امریکایی  توسط  است  ای  منطقه  تروریسم  با 
تروریست ها قرار می گیرد، این بدین معناست که مفاهیم نظام 
لیبرال دموکراسی دچار یک چالش جدی شده است.جاللی 
هشدار داد: امریکایی ها حمله وحشیانه و تروریستی یک فرد 
حامی ترامپ را به صفوف نمازگزاران در نیوزیلند تروریستی 
نمی دانند و کسی که با امثال این تروریست ها و تکفیری هایی 
که جان، مال و امنیت مردم یک کشور را تهدید می کنند و 
از بین می برند مبارزه می کند را تروریست می دانند، این ها 
نشان می دهد که معنی تروریست در نظام لیبرال دموکراسی و 
سردمداران امریکایی متناقض است با آن چه در همه جهان به 
عنوان تروریست شناخته می شود. این اقدام می  تواند پیام بسیار 
مهمی برای دیگر ارتش های جهان داشته باشد، اگر امریکایی ها 
به خودشان اجازه دهند که ارتش رسمی یک کشور را در لیست 
تروریستی قرار دهند و دیگران نیز آن را بپذیرند، احتمال آن 
وجود دارد که ارتش کشورهای دیگر مثل روسیه، چین، سوریه، 
عراق و... نیز در لیست تروریستی قرار بگیرد و اگر این موضوع 
باعث شود که ارتش کشورهای مختلف در لیست تروریستی 
امریکا قرار بگیرند موجب ایجاد یک جنگ جدید درعرصه 
بین المللی می شود و قطعا نظام دیپلماسی و سیاسی حاکم 
در جهان با این اقدام خدشه خواهد شد.وی با قدردانی از اقدام 
سریع شورای عالی امنیت ملی در انتشار بیانیه ضد امریکایی 
اظهار کرد: بیانیه رسمی شورای عالی امنیت ملی که در آن 
ستاد فرماندهی نیروهای آمریکایی مستقر در غرب آسیا موسوم 
به »سنتکام« و نیروهای وابسته به آن را به عنوان تروریست 
معرفی کرد، موجب می شود تا تمام مناطق حوزه نفوذ جمهوری 
اسالمی ایران درغرب آسیا شکارگاه تروریست های امریکایی 
باشد و این تبعات حداقلی است که برای آن ها پیش بینی 
می کنیم. امریکایی ها بزرگترین تولید کننده و حامی تروریست 
ها هستند، آقای ترامپ فراموش کرده که چندی پیش در 
مناظرات انتخاباتی خود با خانم کلیتون افشا کرد که تروریست 
های منطقه غرب آسیا در سوریه و عراق را خود دولت امریکا 
واوباما تولید کرده و حمایت می کند، اکنون نیز همین امریکایی 
ها هستند که عوامل انتحاری داعشی در سوریه را در آغوش 
خود پرورش و آموزش می دهند، همین امریکایی ها هستند 
که داعشی ها را با امکانات پروازی خود از سوریه به جنوب 
افغانستان انتقال دادند. همه این موضوعات باز هم نشان می دهد 
تعریف امریکایی ها از تروریست با آن چه در جهان است چقدر 
متفاوت و البته متناقض است.جاللی گفت: این اقدام امریکایی ها 
موجب شد تا اعتماد مردم به نیروهای مسلح عمیق تر و بیشتر 
شود، البته در جریان حوادث سیل در کشور یکسری از خباثت 
ها در داخل و خارج از کشور نیز عیان شد و همه متوجه شدند 
که چه کسانی از آب گل آلود ماهی می گیرند و به دنبال منافع 
شخصی خود هستند و هیچ یک از درد و رنج های مردم برای 
آن ها اهمیتی ندارد، ضد انقالب در جریان حوادث سیل و رنج 
مردم نشان داد که دست از خباثت های خود برنداشته اند و 

هنوز در مسیر غلط خود حرکت می کنند. حقیقتا اوج نامردی و 
خباثت نسبت به مردم این است که یک ملت را در این شرایط 
رنج و دردو وفور مشکالت تحریک و ناامید کنند.وی در ادامه 
یادآور شد: ما در سال گذشته در همین ایام مواجه بودیم با 
طراحی دشمن برای این که نظام جمهوری اسالمی ۴۰ سالگی 
خود را نبیند و افرادی در امریکا شعارهایی دادند که کار انقالب 
اسالمی در تابستان تمام است وقتی این اتفاق نیافتاد گفتند در 
زمستان و بعد هم گفتند در ۲۲ بهمن نظام جمهوری اسالمی 
به پایان خود خواهد رسید، همه ضد انقالب با تمام توان خود 
در برابر ایران ایستادند و همه تالش خود را کردند، اما حضور 
حماسه ساز مردم در ۲۲ بهمن نشان داد که تمام این صحبت ها 
کذب محض بوده است و هر روز پایه های این انقالب استوارتر 
خواهد شد و صحبت های بی اساس دشمنان انقالب در واقع 

هیاهوی برای هیچ بوده است.
وی اظهار کرد: در واقع ما در سال ۱۳۹۷ یک جنگ تمام عیار 
در حوزه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیت روانی در بستر 
مردم را با موفقیت پشت سر گذاشتیم، در سال ۱۳۹۸ نیز 
همین تهدیدات وجود خواهد داشت و ما باید برای مقابله با این 
تهدید خودمان را آماده کنیم؛ در واقع در سال گذشته یکی از 
عملیات پیچیده دشمن با موضوعیت کنار گذاشتن دولت توسط 
برخی گروهای داخلی و خارجی توسط رهبری و با حمایت 
قاطع ایشان از دولت منتخب باعث شد تا جریان دوقطبی 
که دشمنان درصدد بودند، ایجاد نشود و این عملیات دشمن 
تصریح  کشور،  غیرعامل  پدافند  سازمان  شود.رئیس  خنثی 
کرد: اولین الزام برای »رونق تولید« این است که »مسئوالن 
ما جنگ اقتصادی را باور کنند«و بپذیرند که ما درحال جنگ 
هستیم، باور به این معنا که بدانیم و یقین داشته باشیم که 
اگر یک جنسی که مشابه داخلی دارد را بخریم پول آن در 
جیب دشمن می رود و اگر در شرایط جنگ به دشمن کمک 
کنم، یعنی به کشور خیانت کرده ام، باور به این داشته باشیم 
که ما در جنگ اقتصادی هستیم، یعنی اعطای اجازه اشراف 
اطالعاتی به سامانه های مالی و بانکی و اقتصادی ما از طریق 
fatf و پالرمو خیانت است، اگر جنگ اقتصادی را باور داشته 
باشیم این اجازه ها را به هیچ وجه به دشمن نخواهیم داد، کاری 
که ما باید انجام بدهیم این است که در شرایط جنگ اقتصادی 
باید کاالی خارجی را خودمان تحریم کنیم. اگر ما بخواهیم در 
جریان جنگ اقتصادی پیروز شویم باید با کاالی ایرانی زندگی 
کنیم، بنده می توانم با قاطعیت بگویم که فاصله محصوالت 
داخلی و محصوالت خارجی آن چنان نیست که نتوان آن را 
برای زندگی مطلوب انتخاب کرد.جاللی، اظهار کرد: ما باید برای 
تحقق »رونق تولید« از زندگی های اشرافی و خوی اشرافی 
گری به شدت دوری کنیم، افتخار به اشرافی گری برای دوران 
قبل از اسالم است در جامعه اسالمی اشرافی گری ممنوع است، 
حاال اگر کسی یک روزی انقالبی بوده و امروز تبدیل شده به 
یک شخصیت اشرافی و برای خود الزامات زیادی را تعریف کرده 
است باید در انقالبی گری آن فرد شخص شک کرد، در تعریف 

نیروی انقالبی وابستگی به مال، ثروت، پست و مقام نیست.
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 ارائه برنامه زمان بندی برگزاری انتخابات
 به شورای نگهبان

 سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه کلیات و برنامه زمان بندی برگزاری 
اولین میان دوره ای  انتخابات مجلس شورای اسالمی و  یازدهمین دوره 
پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری به شورای نگهبان ارسال 
شد، گفت: آموزش های دست اندرکاران و مجریان برگزاری انتخابات در 

چند سطح انجام خواهد شد.
و  همایش  افزود:  سامانی  سیدسلمان  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
دوره های آموزشی استانی از ابتدای اردیبهشت ماه توسط کارشناسان دفتر 
انتخابات وزارت کشور با حضور در تمامی استان ها انجام خواهد شد و 
معاونان سیاسی استانداری ها، مدیران کل سیاسی و انتخابات، فرمانداران و 
بخشداران در این دوره آموزشی حاضر خواهند بود.قائم مقام وزیر کشور در 
امور مجلس و هماهنگی استان ها تاکید کرد: آموزش های منطقه ای از دیگر 
برنامه های وزارت کشور خواهد بود که بر این اساس استان های کشور به 11 
گروه تقسیم شده اند و از اول مهر ماه، هر هفته مسئوالن و مجریان برگزاری 
انتخابات هر گروه در یک استان حضور یافته و آموزش های الزم به آنها داده 
می شود.سامانی آموزش مربیان انتخابات را از دیگر برنامه های وزارت کشور 
عنوان کرد و گفت: از تمامی استان ها خواسته شده است کارشناسان و افراد 
مورد تایید خود را به وزارت کشور معرفی کنند تا آموزش های انتخابات از 
نظر قوانین و مقررات، مسائل امنیتی و حفاظتی و زوایای اجرایی به آنها داده 
شود تا این افراد به عنوان مربیان آموزش دیده به استان های خود بازگشته 
و نسبت به ارائه آموزش به هیات های اجرایی، کارکنان فرمانداری ها و 
بخشداری ها، اعضای شعب، نمایندگان فرماندار و بخشدار و اعضای شعب 
اخذ رأی اقدام کنند.وی یادآور شد: مرکز فناوری اطالعات وزارت کشور 

نیز برنامه ویژه برای آموزش مربیان فناوری اطالعات برگزار خواهد کرد.

 نشست مشترک مقابله با تروریسم
 آمریکایی- اسرائیلی با محوریت ضد ایرانی

 یک هیئت ویژه آمریکایی برای انجام دادن مذاکره درباره مقابله با تروریسم 
مشترک میان آمریکا و رژیم صهیونیستی، عازم سرزمین های اشغالی  شده 

است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار بیانیه ای 
از اعزام یک هیئت آمریکایی به سرزمین های اشغالی به رهبری ناتان سیلز، 
هماهنگ کننده بخش مقابله با تروریسم این وزارت خانه خبر داد.آن چه 
مقابله با تهدیدهای تروریستی مشترک از سوی ایران و حزب اهلل لبنان علیه 
این دو کشور خوانده شده است، از محورهای این مذاکره خواهند بود. 
در متن این بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا آمده است: ناتان ای سیلز، 
هماهنگ کننده مقابله با تروریسم )در وزارت امور خارجه آمریکا(، هیئتی 
میانجی را در تاریخ 1۶ آوریل به مقصد اورشلیم برای نشست ساالنه گروه 
مشترک مقابله با تروریسم آمریکایی-اسرائیلی رهبری می کند. این نشست، 
اسرائیل  و  آمریکا  است.  فعال  که  است  راهبردی  مذاکره  بلندمدت ترین 
درباره تهدیدهای متوجه این دو کشور از جمله از سوی ایران و حزب اهلل و 
همچنین توسعه راهبردهایی برای همکاری و هماهنگی در این عرصه های 

مهم گفت وگو خواهند کرد.

ادامه بررسی حذف صفراز پول ملی در 
کمیسیون اقتصاد دولت 

پایگاه اطالع رسانی هیات دولت اعالم کرد که طرح 
اصالح نظام پولی کشور در قالب حذف چهار صفر 
از واحد پولی کنونی، همچنان در کمیسیون اقتصاد 
دولت در حال بررسی است. به گزارش زمان به نقل 
از پایگاه اطالع رسانی دفتر هیأت دولت، با پیشنهاد 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، طرح اصالح 
نظام پولی کشور در قالب حذف چهار صفر از واحد 
پولی کنونی و تعریف واحد پولی جدید و بازنگری در 
اقطاع اسکناس و مسکوک در دستور کار دولت قرار 
گرفته است. بر اساس این طرح واحد پولی ملی جدید 
تحت عنوان »تومان« تعریف می شود که هر »تومان« 
معادل 1۰ هزار ریال فعلی و یک صد »ریال جدید« 
خواهد بود. با اجرای طرح حذف چهار صفر از پول 
ملی ضمن تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت 
هزینه های  کاهش  و  داخلی  پولی  تبادالت  در  نقد 
چاپ و نشر اسکناس و مسکوک، کارآمدی نظام پولی 
جدید طی سال های آتی استمرار یافته و نرخ برابری 
واحد پول ملی با ارزهای جهان روا در کوتاه مدت 
آثار روانی مثبتی به همراه خواهد داشت. دی ماه سال 
گذشته رئیس کل بانک مرکزی از بررسی این طرح در 
کمیسیون اقتصادی دولت خبر داده بود که با واکنش 
رسانه ها و کارشناسان روبرو شد. کارشناسان اقتصادی 
معتقدند در شرایط فعلی اقتصاد کشور، حذف صفر 
از پولی ملی مساله و اولویت کشور نیست؛ و مهمتر 
اکنون  هم  که  دارد  نیازهایی  پیش  آن،  اجرای  آنکه 
فراهم نیست. در پاسخ به این اظهارنظرها و واکنش ها، 
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در اینستاگرام 
خود تاکید کرد که حذف صفر از پول ملی، اقدامی 
زمان بر است و دولت و بانک مرکزی به فراهم کردن 

پیش نیازهای این اقدام توجه خواهند داشت.

 سپاه 303 شناور برای کمک
 به سیل زدگان به کار گرفت

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
گفت: 3۰3 فروند شناور سپاه در حال خدمات رسانی به 
سیل زدگان هستند و به  تناسب با کاهش آب در منطقه 
سیل زده ، قایق های »ایربوت« مستقر شده اند. به گزارش 
زمان به نقل از روابط عمومی سپاه، سردار سرتیپ پاسدار 
›علیرضا تنگسیری‹ اظهار داشت: نیروها از ابتدای شروع 
سیل در منطقه مستقر و درگیر سیل شدند و در مجموع 
دیگر مناطق 2، سه، چهار و پایگاه امامت نیز درگیر کرده 
و 4 محور سوسنگرد، حمیدیه و کارون و محور اصلی 
اهواز را تعریف کرده ایم. وی افزود: در حال حاضر 3۰3 
فروند شناور که از این تعداد 1۰7 بسیج دریایی است که 

اخیراً تشکیل شده  است.

خبرخبر

طرح  کلیات  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
اقدام متقابل در برابر اعالم سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی به عنوان سازمان تروریستی توسط آمریکا 

را تصویب کردند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی در جلسه علنی عصر دیروز با 2۰4 
رأی موافق، 2 رأی مخالف و صفر رأی ممتنع از 
مجموع 2۰7 نماینده حاضر در جلسه علنی، کلیات 
پاسداران  سپاه  اعالم  برابر  در  متقابل  اقدام  طرح 
انقالب اسالمی به عنوان سازمان تروریستی توسط 
رساندند.  تصویب  به  را  آمریکا  متحده  ایاالت 
است  ماده  از 13  متشکل  این طرح  است  گفتنی 
که نمایندگان پس از تصویب کلیات، وارد بررسی 
جزئیات این طرح می شوند. شایان ذکر است که پس 
از تصویب این طرح در مجلس، نمایندگان شعار 

»مرگ بر آمریکا« را سر دادند.
نباید در برابر آمریکا کوتاه بیاییم، جری  می شود

محمدرضا صباغیان ،عضو کمیسیون شوراها و امور 
داخلی در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی و 
در جریان بررسی کلیات طرح اقدام متقابل در برابر 
اعالم سپاه پاسداران انقالب اسالمی به عنوان سازمان 
تروریستی توسط ایاالت متحده آمریکا، محمدرضا 
صباغیان نماینده مردم مهریز در مخالفت با کلیات 
این طرح، گفت: دشمنی آمریکا علیه انقالب اسالمی 
در طول 4۰ سال گذشته به شیوه های مختلف وجود 
نظام  به  زدن  دنبال ضربه  به  آمریکا  است.  داشته 
جمهوری اسالمی ایران است و تا زمانی که ملت 
برنخواهد  استقالل هستند، دست  به  معتقد  ایران 
داشت. وی اظهار داشت: بعد از سپاه، نوبت ارتش 
استبدادی  بود. خوی  دیگر مجموعه ها خواهد  و 

آمریکا، خوی ظلم و ستم است. اگر در برابر کشور 
نماینده  این  تر می شود.  بیاییم، جری  قلدر کوتاه 
مجلس با بیان اینکه نباید امروز مصوبات مجلس 
بی رمق و کم رنگ باشد، افزود: آمریکا با تروریستی 
خواندن سپاه پاسداران به دنبال آزمایش جمهوری 
اسالمی است. همانطور که پس از تصویب برجام 
با اعمال برخی تحریم های اولیه دولت را آزمایش 
کرد و پس از سکوت دولت در قبال این تحریم ها 
باید  از برجام خارج شد. صباغیان گفت:  آمریکا 
کاری کنیم که منافع آمریکا در تمام منطقه خاورمیانه، 
شمال آفریقا، افغانستان، آسیا و حتی آمریکا در خطر 
باشد. مصوبه مجلس باید این باشد که کوچک ترین 
حرکت آمریکا علیه سپاه در منطقه موجب مقابله 
حداکثری خواهد شد. باید در تاریخ بنویسند که 
مجلس در برابر زورگویی قلدر معابانه آمریکا ایستاد.

هرگونه کمک به »سنتکام« در حکم معاونت در اقدام 
تروریستی است

هادی قوامی نماینده مردم اسفراین در جلسه علنی 
دیروز مجلس در موافقت با طرح اقدام متقابل برابر 
آمریکا اظهار داشت: سپاه پاسداران همواره حافظ 
ارزش های نظام و انقالب اسالمی است و آمریکایی ها 
نمی توانند اقتدار این نهاد مقدس را ببینند.وی افزود: 
آمریکایی ها در طول تاریخ همواره و به انحای مختلف 
به دنبال آن بودند که ما را از استقالل دور کنند و بر 
کشور ما مسلط شوند و این اقدامشان هم در راستای 
این مسئله است اما قطعاً راه به جایی نمی برند. وی 
متذکر شد: ما کودتای 2۸ مرداد را فراموش نمی کنیم 
که آمریکایی ها در امور داخلی کشورمان، مداخله 
کردند و حکام فرومایه ای را بر ایران مسلط کردند تا 

منافع خودشان در کشور ما دنبال شود.

با ۲۰۴ رای موافق؛

مجلس کلیات طرح اقدام متقابل علیه آمریکا را تصویب کرد

آگـهی مـزایده
شناسه آگهی: ۴35799

به ساکنین  - 1390/06/08 موضوع ماده 2 هیأت محترم وزیران در خصوص فروش سوخت  ه  نامه شماره 116689 ت 45059  در اجرای تصویب 
روستاهای مرزی استان در شعاع 20 کیلومتری، استانداری آذرابجان غربی در نظر دارد جهت بهره مندی مشمولین این طرح سهمیه سوخت 40 
میلیون لیتر را به ازاء نرخ پایه هر لیتر 33000 ریال از طریق مزایده در سطح کشور به فروش رساند. متقاضایان بایستی ظرف مدت 10 روز از تاریخ 
استانداری تحویل و رسید  به دبیرخانه حراست  اداری مورخه شنبه 1398/02/14  پایان وقت  تا  با ظرایط ذیل  را  انتشار آگهی پیشنهادات خود 
دریافت نمایند و زمان بازگشایی پیشنهادات، رأس  ساعت 12 مورخه یکشنبه 1398/02/15 خواهد بود. حضور پیشنهاد کنندگان یا نماینده آنها 

)با معرفی کتبی( در جلسه آزاد است.
شرایط شرکت کنندگان در مزایده:

1. تابعیت جمهوری اسالمی ایران باشد.
تبصره: حضور اتباع خارجی با تأیید وزارت کشور بالمانع می باشد.

2. تصویر برابر اصل مدارک هویتی )کارت ملی - شناسنامه( و برای اشخاص حقوقی تصویر اساسنامه با آگهی آخرین وضعیت تغییرات و مدارک 
هویتی دارندگان حق امضاء الزامی است.

3. دارای کارت الکترونیکی مبادالت مرزنشینی یا پیله وری و یا کارت بازرگانی باشد.
4. دارای گردش مالی به مبلغ 25.000.000.000 ریال به طور متوسط ماهانه در 6 ماهه منتهی به تاریخ انتشار آگهی باشد.

5. عدم هر گونه بدهکاری مالی به دستگاه های اجرایی از جمله بدهکاری مالیاتی 
شرایط شرکت در مزایده:

1. متقاضیان باید مبلغ 8.000.000.000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده را به حساب شماره 2171130006003 با عنوان سایر منابع استانداری 
نزد بانک ملی شعبه ارومیه واریز و فیش آن را ضمیمه مدارک خود نمایند.

2. فرآورده تحویلی به برنده مزایده از محل انبارهای نفت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران بوده و برنده موظف است طی یک ماه کلیه 
فرآورده را برداشت نماید.

3. کلیه هزینه های حمل و نقل گمرکی و حقوق دولتی و غیره پس از خروج محموله از انبار بعهده برنده مزایده خواهد بود.
4. قیمت های فراورده تحویلی به برند مزایده بر مبنای قیمت مصوب کارگروه مرکزی تبصره 2 در طول مدت قرارداد خواهد بود.

5. برنده مزایده کل سود مرزنشینان را )20 درصد نرخ پیشنهادی( یکجا به حساب شماره 1214072951 نزد بانک تجارت شعبه شهید امینی واریز 
و فیش مربوطه را ارئه نماید.

6. تحویل فراورده به برنده مزایده بر اساس مفاد قرارداد فیمابین کارگزار و شرکت ملی پخش فراورده های نفتی خواهد بود. در هنگام عقد قرارداد 
معادل 5 درصد ارزش ریالی قرارداد بعنوان حسن اجرای آن به صورت نقد یا ضمانت نامه بانکی اخذ خواهد شد.

7. سپرده نفر دوم پس از عقد قرارداد با برنده اول عودت خواهد گردید و سپرده سایر شرکت کنندگان پس از بازگشایی پاکت و اعالم برنده عودت 
خواهد شد.

8. برنده مزایده در صورتی که ظرف مدت یک هفته اقدام به عقد قرارداد ننماید سپرده وی به نفع دولت ضبط و پیشنهاد دوم بعنوان برنده اعالم 
خواهد شد و در صورت انصراف برنده دوم سپرده وی ضبط و مزایده تجدید اگهی خواهد شد.

9. شرکت در مزایده به معنی قبولی کلیه شرایط آگهی بوده و در شرایط مساوی اولویت با تعاونی های مرزنشینان می باشد.
10. تعیین صالحیت و پذیرش کارگزاران و برندگان مزایده بعهده کارگروه استانی خواهد بود و در شرایط مساوی اولویت با تعاونی مرزنشینان خواهد 

بود.
11. شرکت ملی فرآورده های نفتی ایران بر اساس موازنه تولید و مصرف نفت و گاز در کشور در هر مرحله از قرارداد خود در صورت لزوم با توجه به 

نیاز داخلی کشور نسبت به قطع فروش اقدام نماید.
پاکات بصورت  باشد. و همچنین کلیه  به شماره مزایده 100970245000009 می  الکترونیکی دولت  تدارکات  از طریق سامانه  برگزاری مزایده   .12

فیزیکی تحویل دبیرخانه حراست استانداری گردد.
13. توضیح اینکه به نرخ پیشنهادی 16درصد عوارض و ارزش افزوده و 20درصد سود مرزنشینان اضافه خواهد شد.

برنده بوده، فروشنده و مزایده گزار هیچ گونه تعهد و  ارزی و سایر هزینه ها بعهده کارگزار  یا کاهش نرخ  افزایش  از  14. هر گونه تغییرات اعم 
مسئولیتی در این رابطه ندارد.

15. مهلت خروج سهمیه از انبارهای نفتی تا مورخه 98/03/15 خواهد بود و به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
16. 25 درصد از سهمیه مذکور با شرایط برنده به همیاری شهرداری های واگذار می شود.

17. چنانچه کارگزار برنده بدون دلیل و مدرک )بجز موارد پیش بینی نشده و حوادث غیرمترقبه( نتواند در موعد مقرر نسبت به خروج سهمیه 
از انبارهای نفتی اقدام نمایند، 30 درصد از سود واریزی از سهمیه باقیمانده )خارج نشده از انبار( به حساب مرزنشینان ضبط و واریز خواهد شد.

نحوه ارسال مدارک شرکت در مزایده:
پاکت الف:

1. تصویر برابر اصل مدارک هویتی )کارت ملی - شناسنامه( و برای اشخاص حقوقی تصویر اساسنامه با آگهی آخرین وضعیت تغییرات و مدارک 
هویتی دارندگان حق امضاء الزامی است.

2. تأییدیه گردش مالی به مبلغ 25.000.000.000 ریال به طور متوسط در شش ماهه منتهی به تاریخ انتشار آگهی 
3. تصویر کارت مرزنشینی  یا کارت پیله وری و یا کارت بازرگانی معتبر

پاکت ب: 1. فیش واریزی تضمین شرکت در مزایده
پاکت ج: - نرخ پیشنهادی )بدون محاسبه 16درصد مالیات ارزش افزوده و 20درصد سهم مرزنشینان(

ضمنًا پاکات مربوطه را در یک پاکت جداگانه الک مهر شده تحویل دبیرخانه حراست استانداری نمایند.
متقضایان جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 04431972223 تماس حاصل فرمایند.

استانداری آذربایجان غربی

 98/1/۲5 -98/1۰5۰

آگهی مناقصه عمومی
       شهرداری سرعین- یک مرحله ای 98/6 

به استناد بند 4 صورتجلسه شماره 150 شورای اسالمی شهر، شهرداری سرعین در نظر دارد 
از پیمانکاران دارای رتبه راه و باند از سازمان مدیریت و برنامه بودجه جهت انجام موضوع مناقصه با مشخصات 
ذیل اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی که تمایل به شرکت در مناقصه دارند دعوت می نماید 

جهت دریافت اسناد مناقصه در موعد مقرر و به سامانه  www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه باید به یکی از صورتهای زیر در پاکت الف به دستگاه مناقصه گذار )تا آخر وقت 
اداری تحویل اسناد( به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.

1- رسید بانکی وجه مذکور به شماره 8559636967 بانک ملت.
2- ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما.

3- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
4- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود. 

5- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.
6- شماره شبا IR750120000000008559636967 کد اقتصادی 411417454183

  www.setadiran.ir مناقصه گران می توانند جهت رویت مناقصه این شهرداری و دریافت اسناد به سامانه •
مراجعه و در زمان قید شده ارسال نمایند.

• محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری سرعین.
• مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی تا آخر وقت اداری 98/2/8.

• مهلت تحویل اسناد: تا آخر وقت اداری 98/2/19.
• زمان بازگشایی پاکات الف و ب و ج: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 98/2/21.

• مدت اعتبار ضمانتنامه سه ماه از آخرین روز تسلیم پیشنهادات خواهد بود.
• درج این اگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گذار ایجاد نمی کند.

نایب حبیبی- شهردار سرعین

مفقودی
 برگ سبز سواری پژو مدل 1397با شماره پالک ۸53م94ایران ۸2 با شماره موتور 
فتحی  سام  NAAP41FE۰JJ57۸۸12بنام  شاسی  شماره  1۶7B۰۰3۸95۶و 

دهلقی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
بدینوسیله به اطالع می رساند که فرم بهره برداری بهینه از آبهای سطحی استخرهای 
ذخیره حقابه بران عرفی به شماره 2۸5۶۶/1۰۰/3۰۰ تاریخ 9۶/۶/14 به نام آقای 

نادر رستمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کرمانشاه

 نوبت اول

که  شرایطی  در  کرد:  تاکید  سپاه  کل  فرمانده 
دشمنی های دشمن، نفس های آخر خود را می زند، 
و  نگاه  نوع  و  عمیق  درک  این  پاسداران،  سپاه 
حمایت ها را سرمایه ای بزرگ برای خود می داند.

به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی سپاه، 
جعفری«  »محمدعلی  پاسدار  سرلشکر  سردار 
از حمایت های گسترده  پیام های جداگانه  در 
و قاطعانه مردم ، مسئولین کشوری و لشکری، 
شخصیت های حوزوی و دانشگاهی و احزاب 
و جریان های مختلف سیاسی از سپاه پاسداران 
پیام  این  در  وی  کرد.  تشکر  اسالمی  انقالب 
گفت: اقدام احمقانه و غیر قانونی رییس جمهور 
ماجراجوی رژیم ایاالت متحده آمریکا و اطرافیان 

افراطی وی در قرار دادن ›سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی‹ در زمره سازمان های تروریستی جهان، 
محصول کینه و عصبانیت آنان از شکست های 
زنجیره ای این نظام فرعونی در منطقه و دریافت 
این  و  ایران  ملت  از  که  است  مهلکی  ضربات 
نهاد مردمی، انقالبی، پیشتاز و موفق در مبارزه با 
تروریسم متحمل شده اند. فرمانده سپاه افزود: در 
این رهگذر برخود وظیفه می دانم از ابراز محبت 
و حمایت مردم و مسئوالن در محکومیت تصمیم 
های  گیری  موضع  با  که  آمریکایی ها  شیطانی 
قاطعانه، مصاحبه های هوشمندانه و نیز پوشیدن 
کنار  در  و  همراه  پاسداری  سبز  مقدس  جامه 
آحاد ایرانیان عزیز ،مراجع عظام تقلید ، مسئولین 

کشوری و لشکری، احزاب و جریان های مختلف 
و  حوزوی  شخصیت های  و  نخبگان  سیاسی، 
دانشگاهی؛ داللت بر وحدت و یکپارچگی ملی – 
به عنوان رمز موفقیت و غلبه بر چالش های مصنوع 
جبهه دشمن- دارد؛ قدردانی و سپاسگزاری کنم. 
سرلشکر جعفری عنوان کرد: بی شک در شرایطی 
که دشمنی های دشمن نفس های آخر خود را 
می زند، ›سپاه پاسداران انقالب اسالمی‹ این درک 
عمیق و نوع نگاه و حمایت ها را سرمایه ای بزرگ 
پیگیری  در  است  مطمئن  و  دانسته  خود  برای 
رسالت و ماموریت های خطیر خود، تحت تدابیر 
و فرامین رهبر معظم انقالب اسالمی و فرماندهی 
کل قوا حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( به 

ویژه در عرصه حفظ امنیت ملی و ارتقای اقتدار 
دفاعی و منطقه ای و پاسخ متقابل به دشمنان از 
جمله دولت شرور و تروریست پرور آمریکا از 
آن برخوردار و آن را با جدیت و قاطعیت عملیاتی 

خواهد ساخت.
دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا روز دوشنبه 
)19 فروردین( با انتشار بیانیه ای مطبوعاتی اعالم 
کرد سپاه پاسداران انقالب اسالمی را در فهرست 
سازمان های تروریستی قرار می دهد. در پی این 
تصمیم آمریکا، جمهوری اسالمی ایران هم در 
اقدامی متقابل، دولت آمریکا را حامی تروریسم 
و فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام را به 

عنوان گروه های تروریستی شناسایی کرد.

سرلشکر جعفری: دشمن نفس های آخرش را می زند

حمایت ها سرمایه ای بزرگ  برای سپاه است
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 cngعرضه 230 میلیون مترمکعب گاز
در البرز

در سال گذشته بیش از 23۰ میلیون مترمکعب گاز 
cng در استان البرز عرضه شده است.

به گزارش زمان به نقل از روابط عمومي شرکت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه البرز مجید 
پخش  ملي  شرکت   cng واحد  رئیس  صالحي 
فرآورده هاي نفتي منطقه البرز گفت: با تالش شبانه 
روزي جایگاههاي cng استان البرز و در راستاي 
تامین سوخت پاک  و کاهش آلودگي هاي زیست 
 cngمحیطي بیش از 23۰ میلیون مترمکعب گاز

سال گذشته در منطقه البرز عرضه شده است.
میلیون   23۰ مصرف  افزود:  درادامه  صالحي 
مترمکعب گاز cng باعث صرفه جویي به همین 
با  امیدست  بنزین در استان شده است که  میزان 
مشارکت بخش خصوصي و حمایت سازمان ها 
و ادارات دولتي بتوان نسبت به توسعه جایگاهها 
بخصوص در هسته مرکزي شهر اهتمام بیشتري 

بعمل آورده و تعداد جایگاهها افزایش یابد.
شایان ذکر است تعداد جایگاههاي cng در استان 

در حال حاظر 53 باب مي باشد.

 قدردانی از مدیرعامل برق 
منطقه ای خوزستان

مادر  شرکت  مدیرعامل  فر-اهواز:  وحیدی 
تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در دیدار با 
از  خوزستان  ای  منطقه  برق  شرکت  مدیرعامل 
اقدامات مدیریتی اعمال شده برای حفظ پایداری 
شبکه برق استان در بحران سیالب اخیر، تشکر 
و قدردانی کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت 
سهامی برق منطقه ای خوزستان، محمود دشت 
بزرگ در این نشست گزارشی از اقدامات ایمن 
سازی پست ها در مقابله با سیل و تعداد پست ها 
و خطوط در معرض خطر ارائه کرد. وی در بخش 
دیگری از صحبت های خود بر لزوم توجه بیشتر 
به صنعت برق خوزستان و تامین اعتبارات کافی 
برای ارتقای شبکه برق اشاره کرد. مدیر عامل برق 
منطقه ای خوزستان تسریع در روند تکمیل نیروگاه 
هایی که دولت تعهد کرده آنها را به اتمام برساند را 

نیز خواستار شد.
محسن طرز طلب نیر در این نشست از اقدامات 
با سیالب و  برق منطقه ای خوزستان در مقابله 
حفظ پایداری شبکه در این شرایط بحرانی تشکر 
و قدردانی کرد. وی همچنین ابراز امیدواری کرد 
که نیروگاه های حرارتی زودتر وارد مدار شده و 

وضعیت تولید برق در استان مساعد تر شود.

خبر

بهره مندی 70 هزار مسافر از طرح خدمات نوروزی 
هالل احمر اصفهان 

از  اصفهان  شهرستان  احمر  هالل  جمعیت  رییس  اصفهان:  بهادری- 
خدمات رسانی به 71 هزار و چهل نفر مسافر نوروزی در نوزدهمین طرح 

ملی ایمنی و سالمت مسافرین نوروزی این جمعیت خبر داد.
شهریار انصاری با بیان اینکه آیین افتتاحیه هجدهمین طرح ملی ایمنی و 
سالمت مسافرین نوروزی با حضور استاندار محترم ، معاون دانشجویی 
و جوانان سازمان جوانان کشور و  مسئولین استانی و شهرستانی در مرکز 
eoc این جمعیت برگزار شد ، گفت : از 25 اسفندماه سال گذشته تا 1۶ 
فروردین ماه امسال، 71 هزار و چهل نفر از مسافرین به ایستگاههای  ایمنی 
و سالمت هالل احمر اصفهان مراجعه و از خدمات نوروزی آن بهره مند 
شدند. وی افزود : در این طرح جوانان هالل احمر در بخش های مختلف 
از جمله برپایی چادرهای سالمت، برپایی خیمه های نماز، برپایی فضای 
دوستدار کودک ، اجرای طرح بهرفت )بهبود رفتارهای ترافیکی(  و امضاء 
میثاق نامه ، خدمات متعددی را به مسافران ارائه کردند . انصاری با اشاره 
به مراجعه 9 هزار و پنج مسافر نوروزی به چادرهای سالمت هالل احمر 
ادامه داد: این مسافران خدمات سالمت شامل  کنترل فشارخون و ... را 

دریافت کردند.
وی تصریح کرد: از فضای دوستدار کودک ایجاد شده برای مسافرین 
نوروزی ۸ هزار و 1۸7 کودک و در خیمه های نماز برپا شده نیز بیش 
از 21۰۰ نمازگزار استفاده کردند . رییس جمعیت هالل احمر اصفهان به 
اجرای طرح بهرفت »بهبود رفتارهای ترافیکی« اشاره کرد و اظهار داشت 
: در این طرح که با هدف پیشگیری از تصادف های جاده ای با رعایت 
نکات ایمنی و توصیه های امدادی اجرا شد، امضاء میثاق نامه با استقبال 
مردم و مسئولین همراه بود به گونه ای که 13 هزار و 5۰2 نفر به این کمپین 
پیوستند. انصاری با اشاره به اجرای طرح »سحاب« سامانه حرکت های 
امدادی و بشردوستانه سازمان جوانان گفت: در این طرح 1۰ تیم دو نفره  
پیاده در مکان های  به صورت  یا  با دوچرخه و  احمر  از جوانان هالل  
گردشگری و پرتجمع حضور پیدا کردند و خدمات فرهنگی و امدادی 

متنوعی را به 4 هزار و هفتصد مسافر ارائه دادند.
وی با بیان اینکه  4۰ هزار و 714 نقشه ، 4۰ هزار و ۶5۰ بروشور و 5۰ 
هزار و نهصد عدد از سایر محصوالت فرهنگی بین مسافران نوروزی 
توزیع شد، افزود:. در جریان اجرای این طرح 151عضو جوان داوطلب 
و افتخاری از کانون های دانشجویی، دانش آموزی، جوانان ، روستایی و 
غنچه ها در 5 پست ثابت و سیار در سطح شهرستان به مسافران نوروزی 
خدمت رسانی کردند .رییس هالل احمر اصفهان همچنین در تشریح 
فعالیت های امدادی این جمعیت در ایام نوروز خاطر نشان کرد: طرح 
ملی امداد و نجات نوروزی در این شهرستان با فعالیت یک پایگاه ثابت 
در کوهپایه و 2  پایگاه سیار در قالب تیم توانا خواهران  و تیم واکنش 
سریع  برادران  مستقر در ایستگاه ایمنی و سالمت مسافرین نوروزی در 
محور شرق )سه راهی فرودگاه( ، اجرا شد .انصاری در پایان به اجرای 
بازآموزی ویژه طرح امداد و نجات نوروزی 9۸ با هدف توانمندسازی 
نجاتگران فعال در پایگاه های امداد و نجات سطح  شهرستان اشاره و خاطر 
نشان کرد: امدادگران با به کارگیری یک دستگاه آمبوالنس ، دو  دستگاه 
به صورت 24  امدادی  امدادی و دو دستگاه موتور سیکلت  خودروی 
ساعته، در طول طرح آماده پاسخگویی الزم و ارائه خدمات امدادی بودند .

خبر

خانی نژاد- خبرنگار زمان؛ رئیس پلیس فتا البرز 
از دستگیری اعضای باند هفت نفره فضای مجازی 
تحت عنوان رمالی با 1۰ میلیارد ریال کالهبرداری در 

این استان خبر داد.
جمع  در  گذشته  روز  اقبالی  محمد  سرهنگ 
افزود: در پی شکایت 1۰۰ شاکی در  خبرنگاران 
سارسر کشور مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب 
کاربران موضوع به صورت ویژه دردستورکار پلیس 

فتا استان البرز قرارگرفت.
وی اضافه کرد: با تحقیقات کارشناسان پلیس فتا 
مشخص شد که افرادی با ایجاد یک وب سایت 
اقدام به فالگیری، رمالی و سرکتاب بامبلغ بسیار 
ناچیز کاربران را به درگاه بانکی جعلی ترغیب و 
سپس اقدام به برداشت از حساب های بانکی می 

کنند.
سرهنگ اقبالی خاطرنشان کرد: این افراد با استفاده از 
تبلیغات گسترده در سایر کانال و گروه ها طعمه های 
خود را در اینستاگرام و تلگرام پیدا کرده و با ساختن 
درگاه جعلی اطالعات بانکی افراد را کپی و سپس 
اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب آنان می کردند.
رئیس پلیس فتا البرز افزود: تاکنون هفت نفر دراین 

زمینه دستگیر که به 1۰ میلیارد ریال کالهبرداری 
اعتراف کردند .

وی یادآورشد : تاکنون بیش از 1۰۰ شاکی در سراسر 
کشور شناسایی شده اند و چنانچه افراد دیگری به 
این شیوه مورد کالهبرداری قرارگرفته اند، می توانند 

به پلیس فتا استان البرز مراجعه کنند.
تاکید کرد  ازسخنان خود  اقبالی دربخش دیگری 
که مردم برای پیشگیری از تخلفات و سوءاستفاده 
کالهبرداران ، کمک های خود را فقط در اختیار 

مراجع ذیصالح قرار دهند.
وی افزود: طی چند روز اخیر عوامل گرداننده چهار 
پیج که اقدام به تبلیغ برای کمک به سیل زدگان 
در فضای مجازی می کردند شناسایی و به مراجع 

ذیربط معرفی شدند.
اقبالی با اشاره به اینکه مردم ایران با حس نوع دوستی 
همواره پیش قدم بوده اند، بیان داشت: افرادی که 
قصد کمک به آسیب دیدگان را دارند ضرورت دارد 
قبل از هر گونه اقدام، تحقیقات الزم در خصوص 

کمک رسانی به نیازمندان را انجام دهند.
افرادی  متاسفانه  داد: در چنین شرایطی  ادامه  وی 
سودجو و کالهبردار با ایجاد صفحات جعلی در 
شبکه های اجتماعی با عناوین فریبنده و وابسته به 
موسسات خیریه و قرار دادن شماره حساب و نشانی 
جعلی سعی در جلب اعتماد و کالهبرداری از مردم 

را دارند.
وی در این خصوص هشدار داد: شهروندان تنها از 
مجاری رسمی برای کارت سوخت نام نویسی کنند.
سرهنگ اقبالی همچنین بیان داشت که کالهبرداران 
مجازی به ارسال پنل های پیامکی با موضوع نام 
ماه  فروردین  تا 3۰  کارت سوخت  برای  نویسی 
جاری قصد فریب مردم را دارند که کاربران باید 
را  شیادان  این  فریب  باشندکه  داشته  الزم  دقت 
نخورند. رئیس پلیس فتا البرز اضافه کرد: کاربران 
قبل از ورود به هر وب سایتی از اصل بودن صفحه 

اصلی اطمینان حاصل کرده و سپس اقدام کنند.
تاکید کرد که هموطنان در صورت مشاهده  وی 
چنین پیامک هایی، برای اطمینان از صحت و سقم 
محتوای پیامک  های ارسالی موضوع را از طریق 

منابع معتبر و رسانه ملی پیگیری کنند.

دستگیری اعضای باند رمالی در فضای مجازی

مفقودی
 برگ سبز سواری کار کیا اسپورتیج مدل 2۰14با شماره پالک 9۸۶م74 ایران ۸2 با شماره 
موتور G4KEEM44255۸و شماره شاسی KNAPC۸12DE7۶۰۶۸۸3بنام امید 

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

مفقودی
شهربانی  شماره  97به  مدل  فنگ  دانگ  بک  هاچ  سواری  ماشین  سبز  برگ   
شاسی  fa173b۰۰412۰5شماره  موتور  شماره  ۸2به  ایران  913ج37 
naae4cfz۸jx59۶313بنام سمیه رحمانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

میباشد . 
بابل

آگهی مفقودی
برگ سبز خودروسواری پراید تیپ صبا جی تی ایکس به شماره موتور ۰۰4۸2۰5۶ 
وشماره شاسی S14122۸2944۸3۰ و شماره پالک ایران ۶2-355ص22 مفقود 

و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

مفقودی
پروانه تاسیس گلخانه سیفی به شماره 7۰92۰12212۰121۰ به تاریخ 1395/4/12 

بنام علی اکبر بوربور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

دادنامه
شماره پرونده:97-1132-۶ش

مرجع رسیگی: شعبه ششم ایثارگران  شورای حل اختالف –بنشانی خوی – جنب 
پادگان شهید شرفخانلو /خواهان: بانک تجارت با وکالت آقای  جعفرصادق دادگر محل 
اقامت : خوی خ امام - ک نواله خان – مجتمع نواله خان  ط 4 واحد11 /خوانده:فریده 
سید رضایی  ادرس: مجهول المکان /موضوع: مطالبه /قاضی شورا با استعانت از درگاه 
خداوند  متعال پس از مشاوره با اعضای محترم  شورا و با بررسی جامع اوراق پرونده 
ختم دادرسی  را اعالم و  بشرح ذیل مباردت به صدور رای مینماید/رای شورا/در 
خصوص دادخواست تقدیمی بانک تجارت با وکالت آقای  جعفرصادق دادگر بطرفیت   
فریده سید رضایی  بخواسته مطالبه وجه به مبلغ-/11/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت بدهی به 
استناد قراردادبانکی ۸931۰۰۰2۶با عنایت به محتویات  پرونده و جمیع اوراق  خواسته 
خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده  و به استناد ماده 19۸-519و522 قانون 
ایین دادرسی  مدنی خواند گان را به پرداخت مبلغ11/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت اصل و 
مبلغ1/25۰/۰۰۰بابت پول تمبر  و حق  الوکاله وکیل  و خسارات تاخیرتادیه از تاریخ 
طبق قرارداد بانکی  تا یوم الوصول طبق شاخص بانک مرکزی در حق خواهانه محکوم 
می نماید :رای صادره غیابی بوده ظرف 2۰ روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این  
شعبه  میباشد پس از انقضای آن ظرف بیست روز قابل اتجدید نظر خواهی  در محاکم  

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

آگهی رای هیات قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

شهرستان  امالک  و  اسناد  ثبت  در  مستقر  تکلیف  تعیین  هیات  صادره  آراء  برابر 
وسیله  بدین  لذا  گردیده  تایید  ذیل  متقاضیان  مالکانهبالمعارض  سنندجتصرفات 
روزنامه  در  عموم  جهتاطالع  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  امالک  مشخصات 
کثیراالنتشار و محلی آگهی میگردد. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
آگهی و در  اولین  انتشار  تاریخ  از  میتوانند  باشند  داشته  اعتراضی  مالکیتمتقاضیان 
روستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدتیک ماه از تاریخ تسلیماعتراض دادخواست 
خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند. 
بدیهی استدر صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
طبق مقررات صادر خواهد شد. صدور سندمالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه 

نیست.
ششدانگ یک باب زمین مزروعیبنام آقای هیبت خسروی زندان فرزند رحمت اله 
صادره سنندج تحت پالک 17 فرعی از 45 اصلی بخش ده به مساحت 523۸ متر 

مربع به آدرس سنندج – روستای زندان
تاریخ نوبت اول: 2۸ / 1 / 9۸ تاریخ نوبت دوم: 11 / 2 / 9۸

م/الف: 9۲3۲ جالل شجاعی –رئیس ثبت منطقه یک سنندج

دادنامه
کالسه  پرونده12/1392/97 شماره دادنامه1۶7۶-97/12/2۸ خواهان علی روحی 
بهاران 4  بابل کمربندی غربی  آدرس  بهرام پور  و  علیزاده  کاظم  با وکالت  ارمکی 
ساختمان افالک خوانده مهدی ابراهیم نژاد آدرس مجهول المکان  خواسته  مطالبه 

وجه
کاظم  وکالت  با  ارمکی  روحی  علی  آقای  دعوی  خصوص  در  شورا  قاضی   
علیزاده و بهرام پور به طرفیت آقای مهدی ابراهیم نژاد به خواسته الزام به تحویل 
مبیع2۰9۰متر ایزوگام چتر بام به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل خواهان 
بیان می دارد خوانده براساس یک سند عادی مورخ 9۰/3/2۰مبلغ 4۶ میلیون ریال 
دریافت نموده که به ازای هر متر مربع 2/2۰۰/۰۰۰ محاسبه گردید تحویل  اینجانب 
نماید که از انجام تعهد خویش خودداری می نمایند در قبال دعوی خواهان خواهان 
با وصف ابالغ قانونی به عمل آمده در جلسه رسیدگی شورا حضور ندارد و الیحه 
ای ارائه نداده است لذا با عنایت به محتویات پرونده قاضی شورا خواسته خواهان 
را وارد و ثابت تشخیص و به  استناد 19۸ 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم به تحویل2۰9۰مترمربع ایزوگام چتربام به انضمام مبلغ137/475 ریال هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره 
غیابی محسوب و ظرف 2۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا سپس 

ظرف 2۰ روز قابل تجدیدنظر در محاکم بابل می باشد
شعبه 1۲ شورای حل اختالف بابل محمد رضا قربانی

آگهی حصر وراثت
آقای محمدرستمی دارای شناسنامه شماره 59۶9۸41757 به شرح دادخواست به 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از   9۸۰۰25 کالسه 
تاریخ  در   59۶9۸4۸247 شناسنامه  به  احمدنژاد  حیات  شادروان  که  داده  توضیح 
97/11/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته، ورثهآن مرحوم منحصر است 

به :
1.محمد رستمی   59۶9۸41757  پسر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید 
تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه  از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان روانسر

آگهی حصروراثت
پدرعبدالزهرابشناسنامه3242صادره  نام  عصفوری  غنیه  خانم 
تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  خواسته  به  درخواستی  ازشادگان 
از  بشناسنامه53۶1صادره  نیا  محمدسلیمانی  مرحوم  که  داده  وتوضیح 
عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  ماهشهرفوت  رامشیردرتاریخ97/7/29دراقامتگاه 
بشناسنامه194۰۸۰15۰ماهشهر3-علی  همسرمتوفی(2-مریم   ( فوق  بامشخصات 
4-مینابشناسنامه1۸9۰۶71۶73شادگان5- رضابشناسنامه19411۰32۶1ماهشهر 
مرتضی بشناسنامه194131474۰ماهشهر)همگی فرزندان متوفی شهرتشان سلیمانی 
نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  باشد(والغیر.اینک  نیامی 
نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  وصیت  داردیا  اعتراض  نمایدتاهرکس  می  آگهی 
نشرآگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختالف حوزه مرکزی ماهشهرشعبه1تقدیم 
تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  جزسری  به  نامه  صادروهروصیت  داردواالگواهی 

ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است. شماره م.الف)1۶/3۰(
شورای حل اختالف شهرستان ماهشهرحوزه مرکزی شعبه1

موضوع  ابالغ وقت رسیدگی 
نظر به اینکه خواهان آقای سید کمال میری تبار ولوکالیی    دادخواستی به خواسته 
مطالبه وجه به طرفیت اکبر عزیزی سورباقی فرزند امیر اهلل    در این شعبه تسلیم 
نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به کالسه 1/۸17/97 ثبت و برای مورخه 
المکان  لحاظ مجهول  به  لذا  تعیین وقت گردیده است  9۸/2/3۰ ساعت 9 صبح 
بودن خوانده و تقاضای خواهان به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج و به خوانده ابالغ میگردد 
که در وقت رسیدگی در شعبه اول  حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه اول مراجعه نماید در غیر اینصورت مفاد 

دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد 
مدیر دفتر شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان گتاب 

اجرائیه
محکوم له/محکوم لهم : محمد دادگر فرزند بخشعلی  به نشانی :  استان آذربایجان 
غربی  –شهرستان خوی – شهر خوی- خیابان  طالقانی جنب بانک سپه پاساژ 
  : محمدیه  دفتر وکالت 2- صادق حسن نژاد قورولی  فرزند رضاقلی به نشانی 
استان آذربایجان غربی  –شهرستان خوی – شهر خوی- بلوار شمس تبریزی  اول  
کوچه فروتنی  صبا 1/محکوم علیه/ محکوم علیهم :  حمید رضا قره لی  فرزند 
اروجعلی  نشانی:مجهول المکان/مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /
محکوم عیله: : محمد دادگر فرزند بخشعلی  به نشانی :  استان آذربایجان غربی  –
شهرستان خوی – شهر خوی- خیابان  طالقانی جنب بانک سپه پاسژ محمدیه  دفتر 
وکالت نوع رابطه وکیل    محکوم له  صادق حسن نژاد قورولی /محکوم به :بسمه 
تعالی/بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره بایگانی 3/971294ش    
و شماره دادنامه  97۰9974۶343۰1۸75 محکوم علیه   محکوم است به پرداخت 
مبلغ  9/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی بمبلغ232/5۰۰ ریال  
و خسارت تاخیر تادیه  برابر نرخ تورم  تا یوم الوصول و حق الوکاله وکیل  طبق 
تعرفه قانونی در حق محوم له. ضمنا پرداخت نیم عشر دولتی بر عهده محکوم علیه 
اختالف شهرستان خوی- سهیال  3  شوارای حل  دفتری شعبه   میباشد/مسئول  

درستی /قاضی  شعبه  3  شوارای حل اختالف شهرستان خوی- امیر فرهادپور 
محکوم علیه مکلف است  از تاریخ ابالغ اجرائیه :1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(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 سی روز  
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول  به 
طور  مشروح بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی 
و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصا ت دقیق حسابهای مذکور  و 
کلیه اموالی که اوبه هر نحو نزد  اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات اواز اشخاص  
ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک سال قبل از طرح  دعوای اعسار  به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 
ارائه نماید واال به در خواستا محکوم له بازداشت می شود )ماده ۸و3 قانون اجرای  
محکومیت مالی 1394(4- خودداری محکوم علیله از اعالم کامل صورت اموال  
به منظور فرار از اجرای حکم حبس  تعزیری درجه هفت را در پی دارد.)ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2۰ ق.م.ا و ماده 1۶ قانون نحوه اجرای محکومیت 
به  ادای دین  از  انگیزه فرار  با  انتقال مال به دیگری به هر نحو  مالی 1394(. 5- 
نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری  
درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به  یا هردو مجازات می شو )ماده 
21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(۶- چنانچه صورت اموال  پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکومه له 
یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.)تبصره 1 ماده 3 

قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(.نشانی –خوی –بلوار مطهری

دادنامه
شماره دادنامه14۶4   - تاریخ صدور97/12/11شماره پرونده:97-1۰۸4-۶ش

مرجع رسیگی: شعبه ششم ایثارگران  شورای حل اختالف –بنشانی خوی – جنب 
جعفرصادق  آقای   وکالت  با  فرنود  میرحسین  /خواهان:  شرفخانلو  شهید  پادگان 
دادگر محل اقامت : خوی خ امام - ک نواله خان – مجتمع نواله خان  ط 4 واحد11 
/خوانده: 1- اسماعیل بایرام زاده 2- حاجیه حمزه لو ادرس: هردو مجهول المکان 
/موضوع: مطالبه /قاضی شورا با استعانت از درگاه خداوند  متعال پس از مشاوره 
با اعضایس محترم  شورا و با بررسی جامع اوراق پرونده ختم دادرسی  را اعالم 
و  بشرح ذیل مباردت به صدور رای مینماید/رای شورا/در خصوص دادخواست 
تقدیمی میرحسین فرنود با وکالت آقای  جعفرصادق دادگر بطرفیت  1- اسماعیل 
بایرام زاده 2- حاجیه حمزه لو بخواسته مطالبه وجه به مبلغ-/14۸/۰۰۰/۰۰۰   ریال 
اوراق   جمیع  و  پرونده  محتویات   به  عنایت  صورتجلسه  استناد  به  بدهی  بابت 
-19۸ ماده  استناد  به  و  داده   تشخیص  صحت  بر  محمول  را  خواهان  خواسته 
519و522 قانون ایین دادرسی  مدنی خواند گان را به پرداخت مبلغ14۸/۰۰۰/۰۰۰  
ریال بابت اصل و مبلغ2/95۰/۰۰۰ریال بابت پول تمبر  و حق  الوکاله وکیل  و 
الوصول طبق شاخص  یوم  تا  بانکی   قرارداد  تاریخ طبق  از  تاخیرتادیه  خسارات 
بانک مرکزی در حق خواهانه محکوم می نماید :رای صادره غیابی بوده ظرف 2۰ 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این  شعبه  میباشد پس از انقضای آن ظرف 
بیست روز قابل اتجدید نظر خواهی  در محاکم  محترم عمومی حقوقی شهرستان  

خوی میباشد
ابراهیمی - قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف خوی

آگهي مزایده اموال منقول 
پرونده اجرایی کالسه 97۰3427

به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 2۰۶ آریان 
فابریک   1۰ ایران   ۸2 ق   7۶۶ انتظامی  پالک  دارای   13۸۸ مدل  روغنی   – سفید 
باستناد  که  باشد  حاله می  رحیم  آقای  به  متعلق  دارد  پالکت مشخصات  و  است 
سند نکاحیه 3۸55 مورخ 13۶9/11/۰3 دفترخانه 253 تهران در قبال طلب خانم 
باشد شماره موتور 135۸۸۰۰2495 و شماره شاسی  بازداشت می  فاطمه زنوزی 
و اطاق NAAP51FE39j355432 می-باشد رادیو پخش و بلندگو دارد موتور 
سالم بنظر می رسد الستیک ها جمعا 4۰ درصد فرسودگی دارد بدنه راست و چپ 
رنگ شدگی دارد – از مورخ 1397/1۰/17 در پارکینگ متوقف می باشد و طبق 
نظریه کارشناس رسمی دادگستری در مورخ 1397/11/1۸ به مبلغ 33۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال ارزیابی شده از ساعت 9 الی 12 در روز یکشنبه مورخ 139۸/۰2/15 واقع در 
کرج بین طالقانی جنوبی و هفت تیر خیابان بعثت پارکینگ 7 تیر از طریق مزایده 
به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 33۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقدا فروخته می شود و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده 
است و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد. ضمنا چنانچه روز مزایده 
تعطیلی در همان ساعت و  از  بعد  اداری  مزایده روز  اعالم گردد،  تعطیل رسمی 
مکان برگزار خواهد شد. ضمنا در صورت تقاضای خرید یک فقره چک تضمینی 
به مبلغ پایه مزایده ارائه گردد.   9۸/7۶741/ف م/الف   تاریخ انتشار : 139۸/1۰/2۸

اداره ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورامین

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی برابر شماره...1397۶۰3۰1۰۶۰۰۰۰۰.... هیات اول موضوع قانون 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در  تعیین تکلیف وضعیت 
واحد ثبتی حوزه ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای باقر سیاه 
منصور فرزند علی بشماره شناسنامه 3 صادره از ورامین ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت ۶۶۰/۸3 متر مربع پالک 54 فرعی از 14 اصلی واقع 
در قریه کتالن خریداری از مالک رسمی اقای علی سیاه منصوری محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی میشود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشالر اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و  پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: تاریخ انتشار نوبت دوم:
محمد رحیم پور راینی   رئیس ثبت اسناد و امالک

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  بشرح   43۶ شماره   شناسنامه  دارای  صادقیان  فریبا  خانم 
چنین  و  نموده   وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  دادگاه  این  3/9۸۰۰۸1ش   
تاریخ   در      92۶ بشناسنامه  پور  محمد حسین  فاطمه  شادروان  که  داده  توضیح 
97/۸/24 اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  
نادرصادقیان فرزند    حسن  –ش ش ۸4۰    خوی –  پسر متوفی/2-  لیالن  
صادقیان فرزند    حسن  –ش  ش  29۸۸9    -خوی - دختر متوفی/3-  جیران  
صادقیان فرزند    حسن  -ش  ش  1۰31  –خوی -  دختر متوفی/4-  ترالن  
صادقیان فرزند   حسن  ش ش 4۸۶21 -خوی- دختر  متوفی/5- ژاله   صادقیان 
فرزند حسن  ش ش 3۸345    خوی- دختر متوفی/۶-  سهیال  صادقیان فرزند   
حسن   ش ش  5۰۸ خوی –دخترمتوفی/7-   فریبا  صادقیان فرزند  حسن  ش 
ش  43۶خوی - دختر متوفی/ا ینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور 
را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد 
و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

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

نقش بنیاد برکت در توانمندسازی 
اقتصادی و اجتماعی استان فارس

معاون استاندار فارس با تقدیر از فعالیت های 
فرمان  اجرایی  ستاد  به  وابسته  برکت  بنیاد 
اشتغال زایی  حوزه ی  در  امام)ره(  حضرت 
باعث  برکت  بنیاد  اقدامات  کرد:  تأکید 
استان  اجتماعی  و  اقتصادی  توانمندسازی 

فارس می شود.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بنیاد 
برکت، جلسه ی بررسی و پی گیری اجرای مفاد 
تفاهم نامه ی منعقده میان ستاد اجرایی فرمان 
فارس  استان  استانداری  و  امام)ره(  حضرت 
معاونان  و  برکت  بنیاد  مدیرعامل  حضور  با 
این بنیاد و معاون هماهنگی امور اقتصادی و 
توسعه ی منابع استانداری فارس و جمعی از 
فرمانداران و رؤسای دستگاه های اجرایی این 

استان برگزار شد. 
در این جلسه، معاون هماهنگی امور اقتصادی 
اشاره  با  فارس  استانداری  منابع  توسعه ی  و 
میان  ریالی  میلیارد   ۶5۰۰ تفاهم نامه ی  به 
این  و  امام)ره(  فرمان حضرت  اجرایی  ستاد 
در  تفاهم نامه  این  کرد:  تصریح  استانداری 

حوزه های مختلفی از جمله محرومیت زدایی، 
اقتصادی  زیربنایی،  و  عمرانی  اشتغال زایی، 
در  خوش بختانه  که  شده  تدوین  حمایتی  و 
مناسبی در حال  پیشرفت  با  بیش تر حوزه ها 

انجام است.
پروژه های  داد:  ادامه  رحمانی  یداهلل  مهندس 
اشتغال زایی، زیربنایی و عمرانی این تفاهم نامه 
با سرعت  کازرون  در شهرستان  به خصوص 
پیش بینی  و  است  انجام  حال  در  مناسبی 

می شود در زمان مقرر به بهره برداری برسند.
توسعه ی  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
منابع استانداری فارس فعالیت های اشتغال زایی 
بنیاد برکت در قالب این تفاهم نامه را مورد توجه 
قرار داد و تأکید کرد: از چنین فرصت هایی باید 
به خوبی استفاده کرد، به خصوص که اشتغال، 
دغدغه ی مقام معظم رهبری و سایر مسئوالن 
اجرایی کشور است. به طور قطع، فعالیت های 
منجر به ایجاد کسب وکار از سوی بنیاد برکت 
به رونق اقتصادی و توانمندسازی استان فارس 

کمک شایانی می کند.

 مدیریت موثر  آب منطقه ای کرمانشاه
 در کمک به سیل زدگان

 کرمانشاه-فریده منصوری:  مدیرعامل آب منطقه ای 
کرمانشاه در دیدار با آیت اهلل علماء نماینده ولی فقیه 
و امام جمعه کرمانشاه اظهار داشت: در سیالب اخیر 
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه همگام با مدیریت 
عالی استان وظایف و نقش خود را بسیار مهندسی 

شده و تاثیرگذار انجام داده است.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی شرکت آب 
منطقه ای کرمانشاه در نشستی که با حضور آیت ا... 
علما نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه در بیت 
ایشان و با حضور کلیه مدیران وزارت نیرو در استان 
برگزار شد درویشی مدیرعامل شرکت با اشاره به 
بارش های اخیر و ظرفیت سدهای مخزنی استان 
کرمانشاه از عملکرد خوب و تاثیرگذار مجموعه تحت 
مدیریت خود سخن گفت. درویشی با بیان اینکه در 
جریان سیالب اخیر وزارت نیرو همگام با مدیریت 
عالی استان وظایف و نقش خود را بسیار مهندسی 
شده و تأثیر گذار به اجرا گذاشته است فعالیتهای 
انجام شده را بسیار فنی، دقیق و البته کارگشا دانست 
و خدمات انجام شده را عاملی برای درک حالوت 
بارشهای جوی و تاثیر مثبت آن بر سیستمهای آبی ذکر 

کرد . درویشی اظهار امیدواری کرد با جبران خسارات 
و رفع کاستی های ناشی از سیالب، شیرینی نزول 
این نعمت خداوند در کام مردم باقی بماند. درویشی 
این حجم بارش در دهه اخیر را کم نظیر ذکر کرد و 
خاطرنشان ساخت با تمهیدات صورت گرفته بتوان 
سیالب را بهتر از گذشته مدیریت کرد. در ادامه این 
نشست مدیران عامل شرکتهای برق منطقه ای، آب 
و فاضالب شهری و روستایی، توزیع برق و حوزه 
نفت و گاز با اشاره به برنامه ها و تدابیر مناسب برای 
مقابله تأثیرگذار با سیالب گزارشات مبسوطی ارائه 
دادند. در خاتمه این نشست حضرت حجت االسالم 
و المسلمین علماء نماینده ولی فقیه در استان و امام 
جمعه کرمانشاه ضمن قدردانی از خدمات ارزشمند 
و  دار  هدف  ارزشمند،  نقش  به  دستگاهها  سایر 
مهندسی شده شرکت های تابعه وزارت نیرو برای 
مهار و استفاده بهینه از این نعمات الهی اشاره کرد. آیت 
اهلل علما در ادامه فرمایشات خود به مقایسه وضعیت 
بارندگی سال جاری با سال های گذشته پرداخته و بر 
لزوم برنامه ریزی مناسب برای آینده و مستند نمودن 

این تجارب برای آیندگان تأکید نمودند.
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چگونه جامعه ای شاد داشته باشیم؟
* مجید صفاری نیا

کارشناسان مسائل روان شناختی و اجتماعی تاکنون بارها از ضرورت توسعه 
شادی در جامعه به منظور افزایش میزان شادی مردم سخن گفته اند. هر 
چند تحقیقات مستند و مستدلی در خصوص میزان شادی در جامعه انجام 
نشده است، اما اکثر آمارهایی که تاکنون منتشر شده است، میزان شادی در 
جامعه ایران را کم و پایین تر از میانگین های جهانی ارزیابی کرده اند. در مقابل، 
گزارش ها از رشد آمار بیماری های روانی، میزان افسردگی و پرخاشگری در 

میان  ساکنین شهرهای بزرگ و پرتراکم کشور حکایت می کنند. 
بر اساس مطالعات و پژوهش های بیشمار در سراسر جهان بیگمان باید 
پذیرفت که شادی و غم در زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی 
انسانها، تأثیرات عمده ای دارد و چه بسا که بسیاری از کشورها در راه 
افزایش شادی همگانی و فردی در کشور خود برنامه ریزی های دقیقی انجام 
می دهند. به رغم وجود صدها مطالعه در حوزه شادی و بعد اجتماعی آن 
نشاط و تاکید این مطالعات بر طراحی و ایجاد شادی در زندگی ایرانیان، اما 
به نظر می¬رسد در کشور ما این مهم با توجه چندانی روبه¬رو نبوده است 
و گاه در کشور بنا به تعبیرهای نادرست و بدون استدالل  مقامات، شادی 
امری متروک شده و به حاشیه گذاشته شده است، در حالی که این امر نه با 
فرهنگ ملی ایرانیان چندان تناسبی دارد و نه با فرهنگ دینی کشور. با وجود 
پتانسیلهای گوناگون در کشور، سن امید به زندگی در ایران حدود 72 سال 
است که خود حکایت از فاصله بسیار ما با کشورهای پیشرفته و اروپایی 
است.در حالی که به نظر می رسد در چارچوب برنامه ای اصولی و اصالح 
برخی روشها می توان با یاری گرفتن از رسانه های گروهی و اجتماعی 
مانند صدا و سیما، سینما و رسانه های جمعی و طراحی شهری شاد ... به 
سوی جامعه ای شادتر حرکت کرد جامعه ای که در کنار شادی بیشتر مسلمًا 
نتایج مثبتی از تالش و حرکت به سمت جلو را همراه خود دارد و همچنین 
باعث جذب حداکثری جوانان به مشارکت، افزایش امید، نوع دوستی، جامعه 
پسندی و فرایض دینی خواهد شد، چرا که جوان به دنبال شادی و تفریح 
است و عدم وجود بسترهای مناسب برای شادی می تواند تبعات بدی 
را برای جوانان و جامعه ماند اعتیاد و مصرف الکل به همراه داشته باشد.
زندگی در شهر های شاد دلبستگی بیشتری را به محله ها و همسایگان 
ایجاد می کند و ساکنین شهر های شاد معموال از مهاجرت پرهیز می کنند. 
نوع دوست ترند، امیدوارند، آرامش بیشتری را تجربه می کنند و از سبک 
زندگی و کیفیت مطلوب تری برخوردارند. اگرچه اشتغال و درآمد ماهیانه 
و سطح تولید ناخالص داخلی مردم کشورها با سطح شادی آنها در ارتباط 
است و اغلب کشورهای شاد جهان از استانداردهای سالمت اجتماعی باال 
و سطح اشتغال و درآمد باالیی برخوردارند ولی با روش های بسیار ساده و 
آسانی می توان سطح شادی و امید را در بین مردم شهرهای کشور نسبت 
به وضع موجود افزایش داد به عنوان نمونه بعضی از این راهکارها فهرست 

وار مطرح می شود:
ورزش همگانی، نمایش جنگ ها ، فیلم ها و برنامه های طنز و فکاهی از 
رسانه های تصویری، تقویت روحیه امید و توکل، جشنواره های خیابانی، 
تشویق به پیاده روی و طراحی پیاده راه، جشنواره های اقوام، مسابقات کتاب 
خوانی، طراحی بازارهای محلی و خیریه، توسعه و طراحی استریت فودها، 
خدمات سالمت، افزایش موزه ها، آموزش مهارتهای زندگی، توسعه سینماها 
و نمایش تاترها و فیلم های کمدی، سیرک ها، نمایش های خیابانی، نمایش 
حیوانات دست آموز، ساماندهی ترافیک و حمل و نقل، پخش موسیقی در 
اماکن عمومی، نظارت بر خدمات به مردم، اموزش مهارت های قدردانی و 
بخشش، تندیس مشاهیر، جشنواره های نوع دوستی، مشارکت مردم در 
تصمیم گیری، احترام به حقوق شهروندی، کاهش فساد اداری، اجازه ابراز 
هیجانات مثبت در مناسبت ها و مراسم شاد،زیست شبانه، جشنوارهای اقلیت 
ها و اقوام، طراحی محیط های شاد، طراحی محالت با توجه به حس هویت 
مکان و دلبستگی مکان، کنسرت های محلی، افزایش اشتغال، سطح رفاه و 
استانداردهای سالمت اجتماعی با تالش و احتمام جدی حکمرانی  و... ده ها 
راهکار دیگر که بسیاری از آنها ممکن است حتی بدون هزینه باشد.و سطح 

امید و نشاط اجتماعی را افزایش دهد.

 بیست و چهارمین طرح رعد پلیس پایتخت
 اجرا شد

از ظرفیت  بهره گیری  با  پایتخت  پلیس  رعد  و چهارمین طرح  بیست   
کالنتری ها و پلیس پیشگیری از ابتدای هفته جاری به مرحله اجرا درآمد و 

در این مرحله است مرحله 3۰9 حکم قضائی به مرحله اجرا درآمد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، رئیس پلیس پایتخت اعالم کرد: بیست 
و چهارمین طرح رعد پلیس پایتخت با بهره گیری از ظرفیت کالنتری ها 
و پلیس پیشگیری از ابتدای هفته جاری به مرحله اجرا درآمد و در این 
مرحله از طرح 3۰9 حکم قضائی به مرحله اجرا درآمد.وی افزود: ۶۶5 نفر 
از مالخران در بیست و چهارمین طرح رعد دستگیر شدند و برای آنها 7۶1 
پرونده تشکیل شد.سردار رحیمی با اشاره به کشفیات اموال مسروقه در 
بیست و چهارمین طرح رعد گفت: 147 هزار و 519 اموال مسروقه کشف 
شده و 17۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت در بیست و چهارمین طرح 
رعد از سارقین و مالخران کشفت شده است.رئیس پلیس پایتخت تصریح 
کرد: 5 قبضه سالح کشف شده که تعداد 4 قبضه سالح شکاری و یک 
قبضه سالح جنگی بوده است.وی با اشاره به تعداد سارقینی که در بیست 
و چهارمین طرح رعد دستگیر شده اند، گفت: از کل سارقین 353 نفر 
دارای سابقه هستند )حداقل یک بار به باال( و 312 نفر سارق اولی هستند.
رئیس پلیس پایتخت با اشاره به طرح های مبارزه با کاالی قاچاق گفت: 
در این طرح 5۰ نفر قاچاقچی دستگیر شدند و 14۶ انواع کاالی قاچاق از 
قاچاقچیان به دست آمد و همچنین 5 تن مواد تاریخ گذشته و فاسدشدنی 
از همین افراد کشف شده است.وی ادامه داد: 5 باند قاچاق کاال و 2۰ باند 
مالخر در بیست و چهارمین طرح رعد تهران بزرگ منهدم شد.رئیس پلیس 
پایتخت با اشاره به نخستین طرح رعد سال 9۸ )بیست و چهارمین طرح 
رعد( گفت: ما در نخستین طرح رعد سال 9۸ به دنبال ایجاد امنیتی بیش از 
پیش در پایتخت هستیم. در پایش هایی که در اولین طرح که در دو سال 
پیش به دست آوردیم مشخص شد 37 درصد سرقت و جرایم کل کشور 
در تهران رخ می دهد و با اجرای این طرح ها امسال بین 23 تا 27 درصد 
آمار سرقت و جرایم ما شده است یعنی حدود 2۰ درصد کاهش داشته ایم.
وی گفت: تا به این لحظه در محله های دروازه غار، شوش، مولوی و 
هرندی 92 منزل که حدود ۸۶۰ اتاقک در آنها وجود داشت پلمب شدند 
و قرار است این منازل )که جوالنگاه معتادان بوده است( با احکام قضائی 
تخریب شوند.فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به ادامه طرح پاکسازی 
محله های شوش، مولوی، هرندی و … گفت: پیگیر حضور احکام این 
92 منزل هستیم و در حال حاضر گاز، برق، آب این منازل را قطع کرده ایم 
و همچنان منتظریم این منازل را با احکام قضائی تخریب کنیم.وی ادامه 
داد: مناطق شوش، مولوی، هرندی و دروازه غار حدود ۸۰ روز است که 
از اجرای طرح های پاکسازی این مناطق می گذرند پاک هستند و ساکنین 
این مناطق رضایت کاملی از انجام طرح های پلیس داشته اند.سردار رحیمی 
با اشاره به طرح جدید پلیس مبارزه با مواد مخدر در مناطق یاد شده گفت: 
قرار است یک پایگاه پلیس مبارزه با مواد مخدر در این مناطق ایجاد شود 
تا نظارت بیشتری بر رفتار افراد در این محل داشته باشد.فرمانده انتظامی 
پایتخت تاکید کرد: تمامی پلیس های ما چه در پلیس آگاهی چه پلیس 
راهور و چه دیگر پلیس ها مکلف شدند در هر نقطه از تهران که معتادی 

را ببینند این معتاد را دستگیر کنند و تحویل دهند.

یادداشت

طرح جدید مجلسیون و نگرانی ها از 
ازدواج های زیر 20 ساله ها

از  موادی  در  اسالمی   درحالی که مجلس شورای 
طرح »جمعیت و تعالی خانواده« برای تشویق دختران 
و پسران به ازدواج در سنین کمتر از 2۰ و 24 سال 
»تسهیالتی« را مورد پیش بینی قرار داده است، دستیار 
حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست 
جمهوری معتقد است که هر چند ماهیت و اهداف 
و  نیست  همسری«  »کودک  از  حمایت  طرح  این 
هدفش تسهیل امر ازدواج و حصول رشد جمعیت 
تعیین  است.  اشکاالتی  دارای  مقرره  این  اما  است، 
حداکثر سن 2۰ و 24 سال برای ارائه تسهیالت، ممکن 
است عماًل در مواردی منجر به فرهنگ سازی ازدواج 

زود هنگام در مراحل کودکی شود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، شهناز سجادی در 
خصوص طرح »جمعیت و تعالی خانواده« بیان کرد: 
این طرح در دوره نهم مجلس شورای اسالمی با هدف 
تشویق به ازدواج و رشد جمعیت مطرح شد، اما عمر 
مجلس نهم یاری نکرد و در این دوره مجدداً این طرح 
در کمیسیون فرهنگی مطرح شده است.بنابر اظهارات 
سجادی مواد مورد بحث از طرح »جمعیت و تعالی 
خانواده«، از دو جهت »تشویق جوانان به ازدواج » 
و »تعیین حداکثر سن مشمول تشویق« قابل بررسی 
است به طوریکه از نظر تشویق به ازدواج، اقدامی 
ضروری و مناسب ولی ناکافی است، اما تعیین حداکثر 
سن 2۰ و 24 سال برای ارائه تسهیالت، ممکن است 
عماًل در مواردی منجر به فرهنگ سازی ازدواج زود 
هنگام در مراحل کودکی شود. چه بسا پدرانی که به 
دلیل شرایط اعتیاد و فقر برای گرفتن این تسهیالت 
به ازدواج اجباری زودهنگام فرزندان خود وسوسه 
شوند. همچنین به لحاظ اختیارات والیت بر فرزندان 
تا 1۸ سالگی، جهت دریافت این تسهیالت مالی به 
نام فرزند، به کام خود بهره مند شوند.دستیار حقوق 
شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری 
ادامه داد: در این صورت احتمال دارد در آینده هم به 
تعداد »کودک همسران« افزوده شود و هم تسهیالت 
به کام ولی قهری ناالیق شود. از سوی دیگر همچنین 
این مقرره برخالف اصل عدالت اجتماعی است، زیرا 
از دایره و  از جوانان باالی 2۰ و 24 سال  بسیاری 
شمول این تسهیالت خارج هستند.وی با بیان اینکه 
در حال حاضر مشکالت معیشتی، اشتغال و مسکن 
موجود در جامعه، مانع ازدواج جوانان شده است، 
تاکید کرد: اگر برای جوانان تسهیالتی در امر مسکن 
و اشتغال توسط دولت و نهادها اتفاق بیفتد و از طرف 
غیر  حواشی  به  نسبت  دختران  خانواده های  دیگر 
ضروری ازدواج سخت گیری نکنند، خانواده پسران 
برای امر ازدواج حتی االمکان حمایت مالی کنند و 
دختران و پسران نیز از شروع ساده و محدود در اوایل 
زندگی مشترک نهراسند، مشکالت ازدواج جوانان 
کاهش می یابد و اقبال و تمایل جوانان به خصوص 

پسران در امر ضروری ازدواج بیشتر خواهد شد.

افسردگی در 1/5 درصد جوانان کشور

 رئیس گروه سالمت جوانان، نوجوانان و مدارس 
وضعیت  از  آماری  ارایه  ضمن  بهداشت  وزارت 
 1.5 آمار  به  اشاره  با  و  کشور  در  جوانان  سالمت 
حمایت  لزوم  بر  جوانان،  در  افسردگی  درصدی 
سیاست گذاران از برنامه های تدوین شده در جهت 
سالمت جوانان از جمله کاهش مرگ و میر به دلیل 

حوادث ترافیکی تاکید کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، دکتر گالیل اردالن 
در نشستی خبری که به مناسب هفته جوان برگزار 
شد، با تاکید بر لزوم توجه به اسناد باال دستی کشور 
و در صدر آنها قانون اساسی کشور، گفت:حفظ و 
عهده  بر  جوانان  بویژه  جامعه  آحاد  کلیه  سالمت 
است.  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
گروه جوانان 21 درصد جمعیت ما را تشکیل می دهند 
و در گروه سنی 1۸ الی 29 سال قرار دارند.وی افزود: 
تا قبل از سال 92 و پیش از نظام ادغام یافته، برای 
ارائه خدمات و بسته های ویژه خدماتی بستری وجود 
نداشت که خوشبختانه در حال حاضر توجه ویژه ای 
به آن می شود.وی با اشاره به شعار سازمان بهداشت 
جهانی در ارایه خدمات بهداشتی و درمانی و مبنای 
ایران در ارایه این خدمات، افزود: از آنجا که جوانان 
وضعیت جسمانی  سنی  گروه های  سایر  به  نسبت 
از خود  اجتماعی  بهداشتی و  نظر  از  دارند،  بهتری 
غافل اند. بر همین اساس پکیج های ارائه خدمات ما 
در دو سطح پزشکی و غیر پزشکی در حال خدمت 
رسانی هستند و این خدمات در بحث های روانشناسی 

نیز بسیار کامل و جامع ارایه می شوند.

مشکل کارت هوشمند ملی حل می شود

 معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال با اشاره 
به اینکه مشکل صدور کارتهای هوشمند ملی از سوی 
چاپخانه دولتی در حال برطرف شدن است، گفت: 

کارتهای هوشمند درحال تراشه گذاری هستند.
ابوترابی  سیف اهلل  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اظهار داشت: صدور کارت های هوشمند ملی بعد از 
تحریم های صورت گرفته با مشکل مواجه شده بود و 
تصمیم گرفته شد از توان و دانش متخصصین داخلی 
استفاده شود.وی گفت: بر اساس صحبت هایی که با 
چاپخانه داشتیم مشکل صدور کارت های هوشمند 
ملی در حال برطرف شدن است و این کارت ها در 
مرحله تراشه گذاری هستند.معاون امور اسناد هویتی 
 4 حاضر  حال  در  کرد:  تاکید  احوال  ثبت  سازمان 
میلیون و 5۰۰ هزار تا 5 میلیون نفر از افرادی که سال 
گذشته ثبت نام و اقدامات اولیه برای دریافت کارت 
هوشمند ملی را در دفاتر پیشخوان دولت انجام داده اند 
در انتظار صدور کارت های هوشمند خود هستند که با 
تمام شدن مرحله صدور کارت ها، به مرور متقاضیان 

کارت های خود را دریافت خواهند کرد.

خبر

و  خانواده  جمعیت،  سالمت  دفتر  مدیرکل 
مدارس وزارت بهداشت ضمن اعالم علل مهم 
مرگ جوانان ایرانی، در عین حال از تدوین سند 
راهبردی پیشگیری از مرگ زودرس جوانان در 

کشور خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، دکتر سید حامد 
برکاتی در نشستی خبری ضمن تبریک روز جوان، 
گفت: 2۰ درصد از جمعیت کشور را جوانان بین 
1۸ تا 29 سال تشکیل می دهند. باید توجه کرد 
که برنامه ریزی برای سالمت این جوانان بیش از 
سایر گروه های سنی نیازمند همکاری همه کشور 
و سایر دستگاه ها است و حوزه جوانان تا نزدیک 
به ۸۰ درصد بین بخشی است.وی افزود: باید برای 
جوانان محیط های ایمنی در عرصه اجتماعی ایجاد 
کنیم. رفتارهایی که منجر به آسیب های جسمی 
در  و روانی و خشونت می شوند، ممکن است 
این سن بروز بیشتری داشته باشند. همچنین در 
گروه های  بیشترین  پرخطر  جنسی  رفتار  حوزه 
آسیب پذیر، جوانان هستند. در عین حال تحرک 
از همه  بیش  الکل و...  ناکافی، مصرف  فیزیکی 
سالمت جوانان را تحت تاثیر قرار می دهد.برکاتی 
با بیان اینکه اداره جوانان در دفتر جمعیت وزارت 
بسته های  و  رویکردها  و  گرفته  بهداشت شکل 
جدید در این حوزه از سال 92 اجرایی شده است، 
افزود: باید توجه کرد که جوانان می توانند امید و 
بالندگی کشور را رقم زنند. اگر جوانان احساس 
امنیت کنند، این احساس به سایر جامعه نیز منتقل 
خواهد شد.وی ادامه داد: باتوجه به وظیفه ذاتی 
وزارت بهداشت که سالمت جامعه را به عهده 
دارد، باید توجه کرد که امید به زندگی در کشور 
در دهه آینده به نزدیک به ۸۰ سال خواهد رسید. 
البته به طور حتم مداخالت در حوزه مادران باردار 
و کودکان در افزایش امید به زندگی کمک کرده 
است. در عین حال به این نتیجه رسیدیم که برای 
رسیدن به این میزان از امید زندگی در دهه آینده، 
تاثیرگذاری،  بیشترین  و  مهم ترین محل مداخله 
توجه و پیشگیری از مرگ جوانان است.برکاتی با 
اشاره به علل مرگ جوانان ایرانی گفت: حوادث 
ترافیکی در راس علل مرگ جوانان قرار دارد و 3۰ 
درصد علل مرگ را تشکیل می دهند. خودکشی با 
۶.5 درصد، خشونت 5.9 درصد، برخورد با اجسام 
پرتابی 5.۶ درصد و در نهایت سکته قلبی و مغزی 
و سوء مصرف مواد مهم ترین علل مرگ جوانان 
در کشور محسوب می شوند.برکاتی همچنین از 
تدوین سند راهبردی جوانان برای پیشگیری از 
مرگ زودرس جوانان خبر داد و گفت: پیشگیری 
از مرگ زودرس جوانان صورت گرفته است و 

این سند در کل کشور توسعه پیدا کرده است. بر 
همین اساس تاکنون 2۰۰ هزار جوان در دانشگاه و 
پادگان، حوزه های علمیه در زمینه حوادث ترافیکی 
آموزش های  حال  عین  در  دیده اند.  آموزش 
خودمراقبتی را هم به آنها ارایه می دهیم.برکاتی با 
بیان اینکه تا قبل از سال 92 برنامه مدونی برای 
خدمت  رسانی به جوانان وجود نداشت، اما بعد از 
سال 92 و آغاز طرح تحول سالمت، بسته خدمت 
در همه مراکز خدمات جامع سالمت و  پایگاه ها 
که  تدوین شد  و  بهداشت طراحی  خانه های  و 
در حال حاضر در دو سطح پزشک و غیرپزشک 
ارائه می شود، گفت: در حوزه مواد افیونی، الکل و 
سیگار نیز آموزش هایی در بسته های خودمراقبتی 
صورت  به  که  گرفته  قرار  توجه  مورد  جوانان 
چهره به چهره ارایه می شود.مدیرکل دفتر سالمت 
جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت با 
بیان اینکه جوانان نسبت به دهه های قبل، دیرتر 
ازدواج می کنند، ادامه داد: سن  ازدواج دختران از 
21 سال به حدود 24 سال و سن ازدواج پسران از 
24 سال به باالی 27 سال رسیده است. همچنین 
طبق پژوهشی که انجام دادیم و از جوانان  پرسیدیم 
چند فرزند می خواهند، متوسط کشوری 2.۶ فرزند 
بود؛ این یعنی جوانان تصمیم دارند 2 فرزند یا 
بیشتر داشته باشند.برکاتی اظهار کرد: فاصله ازدواج 
با فرزندآوری به طور متوسط نزدیک به پنج سال 
بارداری  سن  بهترین  که  درحالیست  این  است. 
البته اگر بارداری زیر  بین 2۰ تا 35 سال است. 
2۰ یا باالی 35 سال اتفاق افتد، بسته های مراقبت 
 ویژه وجود دارد. وی با بیان اینکه در حال حاضر 
حدود 17 درصد زایمان های کشور در سن باالی 
35 سال اتفاق می افتد، افزود: این عدد در 1۰ سال 
قبل حدود هفت درصد بوده است.  اکنون حدود 
13 میلیون جوان در شرف ازدواج داریم و اگر 1۰ 
درصد این جوانان ازدواج کنند،  TFR  یا ضریب 

جایگزینی جمعیت کشور افزایش پیدا می کند.  در 
حال حاضر این شاخص 2.5 است.برکاتی تاکید 
کرد: از سال 95 به بعد میزان تولدهایمان در کشور 
ساالنه 4۰ هزار مورد کمتر شده است. همچنین 
در سال ۸9 نزدیک به ۸9۰ هزار ازدواج داشتیم 
که این عدد در سال 9۶ به ۶۸۰ هزار ازدواج و در 
حال حاضر به ۶5۰ هزار ازدواج رسیده است. حال 
چالش دهه شصتی هایمان این است که دارند از 
سن باروری می گذرند. به عنوان مثال دختران متولد 
۶۰ در آستانه 3۸ و 4۰ سالگی هستند و اگر شرایط 
مناسب برای ازدواج شان ایجاد نشود، از چرخه 
فرزندآوری خارج می شوند. باید توجه کرد که 
معضل اصلی ازدواج در کشور، مسائل فرهنگی 
است و امیدواریم این مشکل با کمک رسانه تقلیل 
پیدا کند. بعد از این موارد، درآمد و  مسائل اقتصادی 
نیز نقش دارند. وی با بیان اینکه مسایل فرهنگی 
در پدیده طالق هم نقش دارند، گفت: اگر نسبت 
ازدواج به طالق در کشور را در نظر بگیریم زیر 
3 به یک است و این نسبت در تهران 3 به یک 
و در شمال تهران 2 به یک است. بنابراین مسایل 
فرهنگی در این بین مطرح است. باید توجه کرد که 
5۰ درصد طالق ها در پنج سال اول بعد از ازدواج 
و 11 درصدشان در سال اول اتفاق می افتد. اقدامی 
را به صورت بین بخشی درباره مهارت آموزی برای 
ازدواج سالم آغاز کردیم و به دختران و پسرانی که 
عمدتا دانشجو یا طلبه هستند، آموزش هایی را ارایه 
می کنیم. در عین حال آموزش هایی را در زمینه 
همسرگزینی مناسب و پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی ارایه کردیم که طی چهار سال گذشته 
به دو میلیون جوان این آموزش ها ارایه شده است. 
همچنین درباره رفتارهای مخاطره آمیز مداخالتی 
را انجام داده و تا پایان سال 9۶ حدود 3۰۰ هزار 
در  که  دادیم  آموزش  دانشجویی  سفیر سالمت 
از  سالمت  جامع  مراکز  و  بهداشت  شبکه های 

ظرفیت آنها استفاده می کنیم.برکاتی در ادامه گفت: 
مربوط  مسائل  جوانان  معضالت  از  دیگر  یکی 
به ناباروری است. در آغاز طرح تحول سالمت 
فقط در چند شهر بزرگ  کشور مراکز ناباروری 
دولتی داشتیم که خدمات این مراکز بسیار گران و 
دسترسی به آنها محدود بود. با شروع طرح تحول 
سالمت و ابالغ سیاست های  کالن جمعیتی، در 
حال حاضر ۸4 مرکز ناباروری در کشور داریم. 
در گذشته حدود 12 مرکز داشتیم و همه این مراکز 
اصالح و  استاندارد شدند. وی افزود: از زوج هایی 
که در سیکل ارائه خدمت برای درمان ناباروری به 
مراکز دولتی مراجعه کنند، تا ۸5 درصد حمایت 
مالی  می شود. همچنین بسته خدمت پایه ناباروری 
و غربالگری آن را نیز در شش استان به صورت 
آزمایشی ارائه می دهیم. باور ما این است که از 
5۰  درصد ناباروری ها می توان به موقع پیشگیری 
و  خانواده  جمعیت،  سالمت  دفتر  کرد. مدیرکل 
مدارس وزارت بهداشت به چهار علت ناباروری 
که قابل پیشگیری هستند اشاره و اظهار کرد: اولین 
بررسی  اساس  بر  است.  ناباروری  و  سن  عامل 
مقطعی که یکبار انجام شد، میزان ناباروری در کشور 
حدود 2۰ درصد بود. در عین حال بررسی جامعی 
را در این زمینه در 123 شهرستان آغاز کردیم که تا 
انتهای امسال بر اساس آن عدد ناباروری و عوامل 
آن را احصا می کنیم.برکاتی ادامه داد: باید توجه کرد 
که بهترین سن باروری 24 تا 25 سالگی است و 
از 3۰ سالگی به بعد قدرت باروری کم می شود. 
موضوع چاقی نیز در زمینه ناباروری موثر است و 
در این  زمینه به جوانان هشدار داده می شود که اگر 
چاق باشند، به خصوص در زنان منجر به ناباروری 
می شود.  اختالل تخمدان پلی استیک و یک نوع 
اختالل زنانه دیگر نیز در این زمینه نقش دارد.وی 
درباره غربالگری و ارائه خدمات سالمت به جوانان 
گفت: خدمات فعال برای  گروه های جوانان انجام 
می شود. البته برای جوانان نمی توان به در منزل 
مراجعه کرد، زیرا جوانان خیلی در منزل حضور 
ندارند و در  نتیجه استراتژی ما این است که به 
محل های تجمع جوانان مراجعه کنیم.وی ادامه داد: 
غربالگری فعال در بسته های ارائه شده دانشگاه های 
علوم  پزشکی در نظر گرفته شده و این بسته ها به 
وزارت علوم نیز ابالغ شده است و هر جایی که 
شود،  بسته های  درخواست  بهداشت  وزارت  از 
سالمت روان ارائه می شود. برکاتی تاکید کرد: امروز 
جوانان ما به نشاط اجتماعی نیاز دارند و ایجاد این 
نشاط در دست وزارت بهداشت نیست. اگر جوان 
نشاط  بیشتری داشته باشد، کنش اجتماعی بیشتری 

نیز خواهد داشت. 

تدوین سند راهبردی پیشگیری از مرگ زودرس جوانان؛

افزایش سن امید به زندگی در کشور در دهه آینده

 روش اشتباه محاسبه حقوق فرهنگیان 
با اجرای رتبه بندی

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش 
و پرورش با اشاره به اینکه رتبه بندی موضوعی 
است که اگرچه منجر به افزایش حقوق خواهد شد 
ولی هدف اصلی آن افزایش حقوق نیست اظهار 
کرد: برخی 2 هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر 
گرفته شده برای طرح رتبه بندی را تقسیم بر تعداد 
فرهنگیان می کنند که یک کار غیرکارشناسی بوده و 

اذهان را مشوش می کنند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، علی الهیار ترکمن 
درباره سرانجام طرح رتبه بندی معلمان اظهار کرد: 
منتظر رفتن الیحه رتبه بندی از دولت به مجلس 
هستیم.وی افزود: متن پیش نویسی که وزارتخانه 
آماده کرده بود یک بار در کمیسیون اجتماعی دولت 
مطرح و به تصویب رسید، اما در صحن علنی 
دولت ابهاماتی به آن وارد شد و مجدداً آن را به 
کمیسیون اجتماعی عودت دادند.وی با بیان اینکه ما 
ابهامات را برطرف کردیم و منتظر هستیم مجدداً در 
صحن علنی دولت مطرح شود گفت: وزیر آموزش 
و پرورش پیگیر این موضوع است تا بتواند مصوبه 
رتبه بندی را هر چه سریع تر از دولت بگیرد.الهیار 
ترکمن افزود: اگر الیحه دولت به مجلس رفته و در 
آنجا به تصویب برسد، هر زمان که مشخص کنند 
قانون برای ما الزم االجراست و تمهیدات اجرای 
آن را پیش بینی می کنیم.الهیار ترکمن با اشاره به 
اینکه رتبه بندی موضوعی است که اگرچه منجر 

به افزایش حقوق خواهد شد ولی هدف اصلی 
آن افزایش حقوق نیست اظهار کرد: برخی 2 هزار 
میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده برای طرح 
رتبه بندی را تقسیم بر تعداد فرهنگیان می کنند که 
یک کار غیرکارشناسی بوده و اذهان را مشوش 
می کنند.وی ادامه داد: رتبه بندی یک مبنای علمی 
برای باال بردن سطح کیفی تدریس و یادگیری دارد 
و برای ایجاد انگیزه خود کنترلی در معلمان الزم 
است.معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت 
آموزش و پرورش افزود: معلم باید با تالش خود 
امتیازاتی کسب کرده و به سطوح باالتری در رتبه 
علمی و مالی دست یابد.الهیار ترکمن ادامه داد: باید 
کمک کنیم که اجرای درست رتبه بندی معلمان یک 
بار برای همیشه اتفاق بیافتد و فرهنگیان از عواید آن 
بهره مند شوند.وی همچنین درباره کمک سرانه 
مدارس شبانه روزی اظهار کرد: سال 97 سال بسیار 
خوبی برای مدارس شبانه روزی بود ما اعتبارات 
خوبی از سازمان هدفمندی یارانه ها گرفتیم و از 
محل منابع آموزش و پرورش نیز اعتبارات خوبی 
به استانها ابالغ شد.وی ادامه داد: دفتر مناطق محروم 
ریاست جمهوری با همکاری وزارت رفاه چند 
مرحله سبدهای کاالیی در مدارس شبانه روزی 
توزیع کردند و ما کمترین سطح مشکالت را در 
این مدارس داشتیم که امیدواریم در سال 9۸ نیز 

این رویه ادامه یابد.

راه اندازی صندوق ضمانت وام 
برای مددجویان

برای  برنامه ریزی  از  امداد  کمیته  رئیس 
پرداخت شش هزار میلیارد تومان وام قرض 
الحسنه اشتغال در سال 9۸ خبر داد و گفت: 
اشتغال  وام  دریافت  سهولت  ایجاد  برای 
در  تسهیالت  ضمانت  صندوق  مددجویان، 

کمیته امداد راه اندازی می شود.
سیدپرویز  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
فتاح در دیدار با مدیرعامل بانک قرض الحسنه 
مهر ایران با تاکید بر اینکه ماموریت اصلی 
توانمندسازی  و  خودکفایی  امداد  کمیته 
مددجویان است، افزود: در سال 97 حدود 2 
هزار میلیارد تومان وام قرض الحسنه از منابع 
دولتی و اعتبارات امداد به افراد تحت حمایت 
ارائه شد.وی ادامه داد: سقف وام اشتغال در 
 35۰۰ و  شده  برابر   2.5 حدود   9۸ بودجه 
میلیارد تومان اعتبار به همین منظور در تبصره 
1۶ بودجه پیش بینی شده است. رئیس کمیته 
امداد به وام اشتغال پایدار روستایی به عنوان 
یکی دیگر از منابع وام قرض الحسنه اشتغال 
اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود 2 
هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه 
ملی برای تسهیالت اشتغال مددجویان باقی 
مانده که امیدواریم در سال 9۸ تخصیص یابد.
فتاح با اشاره به نامگذاری سال 9۸ از سوی 
مقام معظم رهبری به عنوان سال رونق تولید، 

بانکی  شبکه  با  هم افزایی  کرد:  خاطرنشان 
از  ایران  مهر  قرض الحسنه  بانک  ویژه  به 
برنامه های خوب در سال 97 بود به طوری که 
این بانک سال گذشته ۶۸۰ میلیارد تومان وام 
قرض الحسنه به مددجویان پرداخت کرد که 
یک سوم این منابع مربوط به کمیته امداد بود.

وی اضافه کرد: برای سال 9۸ هدف گذاری ما 
پرداخت هزار میلیارد تومان وام قرض الحسنه 
و  است  مددجویان  به  مهر  بانک  سوی  از 
بانک رسالت  با  می خواهیم همین روش را 
و دیگر بانک ها پیش ببریم.فتاح با تاکید بر 
اینکه در کمیته امداد پرداخت وام با سود را 
ممنوع کرده ایم، افزود: همه وام های پرداختی 
به جامعه تحت پوشش قرض الحسنه است 
از  وام ضروری  کارمزد 3 درصدی  و حتی 
محل صندوق قرض الحسنه امداد والیت را به 
صفر رسانده ایم.رئیس کمیته امداد از پرداخت 
15۰۰ میلیارد تومان وام به مددجویان از محل 
صندوق قرض الحسنه امداد والیت در سال 
وام های  پرداخت  گفت:  و  کرد  اشاره   97
با سودهای 25  که  بانکی  مرسوم در شبکه 
تا 3۰ درصد پرداخت می شود به ضرر نظام 
این در حالی  بانکی، تولید و مردم است و 
است که قرض الحسنه به نفع مردم و رونق 

تولید است.

معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش 
آموزش و پرورش گفت: بر اساس گزارشاتی 
از استان ها گرفتیم در 4 استانی که درگیر  که 
سیل هستند تا امروز حدود57 هزار جلد کتاب 
و  لرستان  گلستان،  مازندران،  استان های  برای 
اختیار  در  رایگان  به صورت  و  ارسال  فارس 

دانش آموزان قرار گرفته است.
باقرزاده  به گزارش زمان به نقل ازایسنا، علی 
اظهار کرد: متقاضیان برای ثبت نام کتب درسی 
جدید سال تحصیلی 9۸ـ  99 ، الزم است وارده 
سایت مربوطه شوند و در آنجا راهنمای ثبت 
ملی  کد  می توانند  افراد  این  دارد.  وجود  نام 
یا سریال شناسنامه شان را وارد کرده، استان، 
شهرستان، مدرسه و پایه مدنظر را انتخاب کنند 
و کتاب هایشان را سفارش دهند. همچنین قرار 
است اپلیکیشن موبایل این سامانه هم به زودی 
این صورت  بر روی سایت قرار گیرد که در 
افراد می توانند در گوشی های همراه خود این 

برنامه را دانلود و نسبت به سفارش کتاب درسی 
خود اقدام کنند.وی ادامه داد: سازمان پژوهش 
با حمایت های دولت شرایطی را فراهم کرده 
است تا شاهد حداقل افزایش نرخ کتاب باشیم. 
در دوره ابتدایی و متوسطه اول حداکثر افزایش 
متوسطه  در  درصد،  حد 1۰  در  کتاب  قیمت 
دوم به دلیل پایین بودن تیراژ کتاب ها تا حدود 
1۶ و 17 درصد با افزایش وجه نسبت به سال 
و  منابع  توسعه  هستیم.معاون  مواجه  گذشته 
پرورش  و  آموزش  پژوهش  سازمان  پشتیبانی 
در بخشی از صحبت هایش به قیمت کتاب های 
درسی پایه های مختلف اشاره کرد وگفت: دوره 
ابتدایی قیمت کتاب شانزده هزار و 1۰۰ تومان، 
پایه دوم 17 هزار و 5۰۰ تومان بابت ۶ جلد 
کتاب، پایه سوم 22 هزار و 1۰۰ تومان بابت 
کتاب  7جلد  بابت  چهارم  پایه  کتاب،  7جلد 
22 هزارو ۶۰۰ تومان، پایه پنجم بابت 7جلد 
کتاب 22 هزارو ۶۰۰ تومان، پایه ششم بابت 

9جلد کتاب 2۶ هزار و 9۰۰ تومان و پایه هفتم، 
هشتم و نهم نیز میانگین 4۰ هزار تومان است. 
البته در برخی پایه ها به دلیل تعدد کتاب ها این 
مقدار بیشتر است. در متوسطه دوم هم قیمت 
کتب به طور متوسط بین 45 هزار تومان برای 
حدود 14 تا 15 جلد کتاب در نظر گرفته شده 
به توزیع کتاب درسی در  است.وی همچنین 
مناطق سیل زده اشاره کرد و گفت: بر اساس 
گزارشاتی که از استان ها گرفتیم در 4 استان که 

درگیر سیل هستند تا امروز حدود 57 هزار جلد 
کتاب برای استان های مازندران، گلستان لرستان 
و فارس ارسال کرده ایم که به صورت رایگان 
در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است.همچنین 
برای استان خوزستان به دلیل گرمسیری بودن 
استان، کوتاه بودن سال تحصیلی و هم به دلیل 
اینکه جریان سیل هنوز در بخشی از مناطق ادامه 
دارد، کالس ها امکان تشکیل ندارند و هنوز آمار 

دقیقی هم نداریم.

ـ ۹۹ اعالم شد قیمت کتب درسی سال تحصیلی ۹8 
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 هیچگونه نشتی یا آلودگی نفتی 
در کار نیست

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون 
با اشاره به اینکه رعایت الزام های زیست محیطی 
سرلوحه کارهای صنعت نفت قرار دارد، اطمینان 
خاطر داد که هیچ گونه نشتی یا آلودگی نفتی تاکنون 
در هیچ نقطه ای از مناطق نفت  خیز جنوب گزارش 
وزارت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به  است.  نشده 
نفت، محسن دهان زاده در واکنش به انتشار فیلمی 
در فضای مجازی که شائبه وجود لکه های نفتی 
را در غرب کشور ایجاد کرده است، توضیح داد: 
نفت به دلیل اختالف وزن و دانسیته در یک جا 
نمی ماند، حال آنکه سطح تیره رنگ در فیلم منتشر 
شده جریان پیدا نکرده و کامال ثابت است، بنابراین 
بدیهی است که این لکه های تیره رنگ هیچ ارتباطی 
با نفت ندارند. وی ادامه داد: این فیلم از ارتفاع باال 
گرفته شده و به نظر می رسد این لکه های تیره رنگ 
که در تصویر پیداست، استپ های بیابانی باشد که 
به دلیل شکست نور به رنگ سیاه نشان داده شده 
است. دهان زاده با اشاره به رصد مستمر منطقه از 
سوی سازمان آب و برق خوزستان و دیگر نهادهای 
مرتبط، اظهار کرد: قطعا اگر کوچک ترین نشتی 
نفت در منطقه ای رخ دهد، به ما گزارش می شود 
و سازمان حفاظت محیط زیست در جریان قرار 

می گیرد. 
شرکت  عمومی  روابط  گزارش،  این  اساس  بر 
باره  این  در  نیز  )متن(  نفت  توسعه  و  مهندسی 
به صراحت اعالم کرد که نشت نفتی از هیچکدام از 

تاسیسات این شرکت اعالم نشده است.

مشکلی درباره تامین خوراک برای 
تولید پت در کشور نداریم 

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی 
گفت: مشکلی در خصوص تامین خوراک برای 
تولید پت در کشور نداریم و حتی اگر تقاضای 
واقعی پت 1۰ درصد باال رود نیز می توانیم تامین 

کنیم.
به گزارش زمان به نقل از فارس، احمد مهدوی- 
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با 
اشاره به اینکه کشور هیچ مشکلی در تولید پت 
در  نوری  پتروشیمی  که  موقعی  در  ندارد گفت: 
حال اورهال بود اقدام به واردات پارازایلن کردیم  

تا پتروشیمی تندگویان دچار مشکل نشود.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی 
ادامه داد: سال گذشته که تقاضای غیر واقعی در 
دریافت  که  مجوزی  با  رفت  باال  پت  خصوص 
داخل  نیاز  تا  شد  متوقف  پت  صادرات  کردیم 
برطرف شود. وی خاطر نشان کرد: االن مشکلی در 
خصوص تامین خوراک برای تولید پت در کشور 
بازگشته  به حالت عادی  تولید  نداریم و شرایط 
است. مهدوی تاکید کرد: تنها نکته حائز اهمیت در 
این است که باید سامانه بهین یاب که تقاضا از 
این طریق اعمال می شود مورد بررسی بیشتر قرار 
گیرد و مصرف کنترل شود تا تولیدکنندگان واقعی 
نیاز خود را برای پت اعالم کنند تا مانند گذشته 
مشکلی پیش نیاید. دبیر انجمن صنفی کارفرمایی 
صنعت پتروشیمی در پایان خاطرنشان کرد: اگر 
دارد  وجود  کشور  در  تولید  که  شرایطی  این  با 
1۰ درصد تقاضای واقعی باال رود مشکلی برای 

تامینش نداریم.

کوتاه از انرژی

بهای جهانی نفت کاهش یافت

بهای نفت در بازارهای جهانی دیروز با کاهش روبرو شد.
بر اساس این گزارش، پس از آنکه »آنتون سیلوانوف«، وزیر دارایی روسیه 
اعالم کرد مسکو و سازمان کشورهای صادر کننده نفت )اوپک( با هدف 
حفظ سهم خود از بازار ممکن است تولید نفتشان را افزایش دهند، بهای 
جهانی نفت کاهش یافت. بهای هر بشکه نفت برنت دیروز سه شنبه با 
1۸ سنت کاهش، معادل 25 صدم درصد، نسبت به رقم پایانی جلسه 
قبل )دوشنبه( به 71 دالر رسید. قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت 
آمریکا نیز دیروز با ۸ سنت کاهش، معادل 13 صدم درصد، در مقایسه با 
روز گذشته به ۶3 دالر و 32 سنت رسید. به گفته سیلوانوف، روسیه و 
اوپک ممکن است برای ایجاد رقابت بر سر سهم بیشتر از بازار نفت با 
آمریکا، میزان تولید خود را افزایش دهند، که این مساله موجبات کاهش 
بهای نفت به تا 4۰ دالر در بشکه را فراهم خواهد ساخت. بر اساس این 
گزارش، اوپک و متحدانش مانند روسیه که به اوپک پالس موسوم شده 
اند، قرار است در ماه ژوئن ) خرداد – تیر9۸( در مورد تمدید یا عدم 
تمدید توافق کاهش تولید تصمیم گیری کنند. این کشورها، پیش از این 
بر سر کاهش روزانه 1.2 میلیون بشکه نفت از تولیدات خود در ۶ ماهه 

نخست امسال به توافق رسیده بودند.

چرا صادرات نفت ایران در ماه مارس بیشتر شد؟

با وجود تحریم های آمریکا برای خرید نفت از ایران، صادرات نفت 
در ماه گذشته میالدی 12 درصد بیشتر شده و خریداران آسیایی نفت 
بیشتری خریده اند. به گزارش زمان به نقل از ایرنا، تحریم های آمریکا 
علیه فروش نفت ایران و تالش این کشور برای به صفر رساندن صادرات 
از ماه اکتبر، باعث شد تا حجم صادرات نفت ایران کاهش پیدا کند و 
برخی از مشتریان مانند اروپایی ها، به طور کامل خرید نفت از ایران را به 
صفر برسانند. این اتفاق زمینه را برای کاهش بیش از یک میلیون بشکه ای 
تولید نفت ایران فراهم کرد تا نفت بدون مشتری روی دست ایران نماند 

و از سوی دیگر نفتی نیز روی آب ذخیره نشود.
تولید پایین آمد

بر اساس آخرین گزارش اوپک، تولید نفت ایران که در تابستان سال 
گذشته، سه میلیون و ۶۰3 هزار بشکه در روز بود که بعد از تحریم های 
آمریکا، در آبان ماه با 5۰۰ هزار بشکه کاهش به 2.9۸2 میلیون بشکه در 
روز رسید.روند کاهش تولید و صادرات نفت ایران تا ماه های پایانی سال 
97 ادامه داشت اما ناگهان ورق برگشت. در حالی که تولید نفت ایران 
همچنان رو به کاهش است اما در اسفند ماه ) ماه مارس میالدی( و با 
وجود تولید 2 میلیون و ۶9۸ میلیون بشکه ای نفت در این ماه، صادرات 
ایران افزایش چشمگیری را ثبت کرده است. تا آنجا که منابع ثانویه میزان 
صادرات نفت ایران در ماه مارس را حدود 1.7 میلیون بشکه در روز 
اعالم کرده اند که با رشدی 12 درصدی، باالترین رقم صادراتی از زمان 

آغاز تحریم های آمریکا به شمار می آید.
استفاده حداکثری از معافیت ها

در اینجا نیز همانند تحریم های یکجانبه، پای آمریکا در میان است. در 
واقع مشتریان آسیایی نفت ایران که نگران عدم تمدید معافیت خرید نفت 
ایران توسط آمریکا هستند، در تالشند تا در ماه های باقی مانده از این 
معافیت استفاده کنند تا زمان بیشتری برای هماهنگ کردن پاالیشگاه های 

خود با نفتی به جز نفت ایران داشته باشند.
بنابراین اگر آمریکا این معافیت را لغو کرده و یا آن را محدودتر کند، 

احتمال پایین آمدن دوباره صادرات نفت ایران بیشتر خواهد شد.
سایه خالء نفت ایران و ونزوئال در بازار

دلیل دیگری که باعث افزایش صادرات نفت ایران در ماه گذشته میالدی 
شده، کمبود نفت ترش در بازار است که به دلیل بحران در تولید نفت ونزوئال 
و تحریم ها علیه صادرات نفت ایران بوجود آمده است. این کمبود زمینه را 
برای رشد قیمت ها فراهم کرده است؛ تا آنجا که اوپک در آخرین گزارش 
خود، اختالف قیمت نفت خام سنگین ایران را در ماه فوریه نسبت به ماه 
ژانویه پنج دالر و 1۰ سنت اعالم کرد که حکایت از افزایش 9 درصدی دارد. 
در مجموع با وجود اظهار نظر مقامات آمریکایی مبنی بر عدم تمدید معافیت 
اما شواهد از بازار نشان می دهد که خریداران آسیایی نفت ایران شامل چین، 
هند، ترکیه و کره جنوبی و حتی ژاپن همچنان می توانند خریدار نفت ایران 
باقی بمانند زیرا آمریکا به دنبال نفت ارزان است و خروج کامل نفت ایران از 

بازار به کاهش عرضه و افزایش قیمت ها دامن می زند.

نفت در جهان

مفقودی
 برگ سبز ماشین وانت نیسان تیپ 2۰۰۰مدل ۶4با شماره پالک 222ج27ایران 92 
با شماره موتور 1۶1۰1۶و شماره شاسی ۰2۸919بنام احسان ولی پور کریمی مفقود 

بابلگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

مفقودی
 برگ سبز ماشین سواری ریو تیپls15۰۰مدل ۸7 با شماره شهربانی 144م۶3ایران 
راضیه  شاسیnas۶1۰۰22۸1152۶۸9بنام  1۰511۶3شماره  موتور  ۸2شماره 

اصغری گودرزی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
بابل

آگهی احضار متهم
ابالغ وقت دادرسی به متهم علی رشیدی فرزند شیخ علی اتهام ترک انفاق – توهین 
–تهدید به مرگ افتراء که فعال مجهول المکان و متواری می باشد ابالغ می شود 
ظرف یک ماه از تاریخ نشر این آگهی جهت رسیدگی در شعبه یازدهم دادیاری 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد حاضر در غیر اینصورت وفق قانون 

اقدام خواهد شد. 
دادیار شعبه یازدهم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – نوشین حاجیوند. 

دادنامه
/ پرونده:97-1۰9۰-۶ش  شماره  صدور:97/12/11  دادنامه14۶7-تاریخ  شماره 
 – –بنشانی خوی  اختالف  شورای حل  ایثارگران   شعبه ششم  رسیدگی:  مرجع 

جنب پادگان شهید شرفخانلو 
خواهان:  امیر مزرعه لی با وکالت جعفرصادق دادگر آدرس-خوی خیابان کوچه 
/ کریمی     رضا  خوانده:    /11 واحد   4 طبقه  خان   نوراله  مجتمع  خان  نوراله 
ادرس:مجهول المکان/ موضوع: مطالبه/رای شورا:در خصوص دادخواست تقدیمی  
:  امیر مزرعه لی با وکالت جعفرصادق دادگر بطرفیت   رضا کریمی    بخواسته 
 ۰99۶/۶۶5۶4۶ بشماره   بابت   چک  ریال  مبلغ-/9۰/۰۰۰/۰۰۰  به  وجه  مطالبه 
دادرسی  کلیه خسارات  احتساب  با  ولیعصر خوی  شعبه  بانک  صادرات   بعهده 
توجه به  محتویات پرو.نده و نظر به اینکه الشه چک در ید خواهان دال بر بقای  
قانونی در جلسه  ابالغ  باشد  و خوانده  علیرغم  اشتغال ذمه خوانده می  دین و 
رسیدگی حاضر  نشده دلیل و مدرکی دال بر پرداخت دین و عدم مشمول ذمه 
اش ارائه نکرده است لذا دادگاه خواسته خواهان را محمول برصحت تشخیص به 
استناد مواد 31۰ -249-313  قانون تجارت  و مواد-19۸-522 519 قانون ایین 
دادرسی  مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ-/9۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته  
خسارات  و  وکیل  الوکاله  حق  و  دادرسی   هزینه  بابت  مبلغ2/3۰۰/۰۰۰ریال  و 
تاخیرتادیه از سرسید چک    تا یوم الوصول طبق شاخص بانک مرکزی در حق 
خواهان محکوم می نماید :رای صادره غیابی بوده ظرف 2۰ روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این  شعبه  میباشد پس از انقضای آن ظرف بیست روز قابل تجدید 

نظر خواهی  در دادگاه  محترم عمومی  و حقوقی شهرستان  خوی میباشد
ابراهیمی - قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف خوی

برگ اجرائیه 
–خ  خوی  نشانی  به  دادگر  جعفرصادق  وکالت   با  تجارت  بانک  له  محکوم   
امام –ک نواله خان-مجتمع نواله خان  و محکوم علیها 1- بایرام خلیلی  فرزند 
غالمعلی -2-  حسین  معصومی فرزند اسمعیل  3- سعید معصومی فرزند فیض 
اله  ادرس: مجهوالمکان بموجب دادنامه شماره  5۰  مورخه97/1/31  دادگاه  شورا 
شعبه  11 که وفق دادنامه شمارفوق شعبه فوق --- قطعیت حاصل کرده است  
حکم برمحکومیت خوانده  به پرداخت مبلغ179/134/۰۰۰ ریال و هزینه دادرسی 
به مبلغ3/4۰۰/۰۰۰ ریال و تاخیرتادیه و حق الوکاله وکیل در حق محوم له 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 ۶1 روز تا ۶ 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 1۰ آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه درج 

گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
قاضی شعبه11شوارای حل اختالف شهرستان خوی-حیدری زاد

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به

کالسه پرونده 917/7/97 
وقت رسیدگی روز تاریخ 9۸/2/31 ساعت 15/45

خوانده: احسان زمانی
خواسته: استرداد جهیزیه

به شعبه هفتم شورای حل  نموده که جهت رسیدگی  خواهان دادخواستی تسلیم 
المکان بودن  تعیین شده بعلت مجهول  ارجاع گردیده و وقت رسیدگی  اختالف 
آئین  قانون   73 ماده  بتجویز  و  دادگاه  دستور  و  خواهان  درخواست  به  خوانده 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر 
باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند چنانچه بعداً ابالغی بوسیله آگهی الزم شود 

فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود./م.الف:5329
شورای حل اختالف حوزه 7 شهریار

دادنامه
شماره دادنامه14۶5   - تاریخ صدور97/12/11شماره پرونده:97-1۰۸۸-۶ش

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

خ  : خوی  اقامت  محل  دادگر  جعفرصادق  آقای   وکالت  با  ملت  بانک  خواهان: 
امام - ک نواله خان – مجتمع نواله خان  ط 4 واحد11 

خوانده: 1- یوسف رستملو 2- حسین زینالی سابق 3-مهدی فرازنده ادرس: هرسه  
مجهول المکان /موضوع: مطالبه

قاضی شورا با استعانت از درگاه خداوند  متعال پس از مشاوره با اعضای محترم  
ذیل  بشرح  و   اعالم  را  دادرسی   ختم  پرونده  اوراق  جامع  بررسی  با  و  شورا 
مباردت به صدور رای مینماید/رای شورا/در خصوص دادخواست تقدیمی بانک 
ملت با وکالت آقای  جعفرصادق دادگر بطرفیت    1- یوسف رستملو 2- حسین 
مبلغ-/135/۰۰۰/۰۰۰    به  وجه  مطالبه  بخواسته  فرازنده  3-مهدی  سابق  زینالی 
محتویات   به  عنایت  9122۶99771۰1با  قراردادبانکی  استناد  به  بدهی  بابت  ریال 
پرونده و جمیع اوراق  خواسته خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده  و به 
استناد ماده 19۸-519و522 قانون ایین دادرسی  مدنی خواند گان را به پرداخت 
مبلغ135/۰۰۰/۰۰۰  ریال بابت اصل و مبلغ2/۸۰۰/۰۰۰ریال بابت پول تمبر  و حق  
الوکاله وکیل  و خسارات تاخیرتادیه از تاریخ طبق قرارداد بانکی  تا یوم الوصول 
طبق شاخص بانک مرکزی در حق خواهانه محکوم می نماید :رای صادره غیابی 
بوده ظرف 2۰ روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این  شعبه  میباشد پس از 
انقضای آن ظرف بیست روز قابل اتجدید نظر خواهی  در محاکم  محترم عمومی 

حقوقی شهرستان  خوی میباشد
ابراهیمی - قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف خوی

رونوشت آگهی حصر وراثت 
خیران حسین زاده دارای ش ش 577  به شرح دادخواست به کالسه 1۰/55/9۸ 
این شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
علی اکبر حسین زاده یاغی به ش ش ۸2 -2۰۶19773۰۸ تاریخ 72/1/15اقامتگاه 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  بابل     شهرستان  دائمی خود 

منحصر است به 
1-علی حسین زاده فرزند علی اکبر و ساره خاتون به ش ش 9 متولد 133۰ محل 

تولد بابل فرزند متوفی 
2-مسعود حسین زاده فرزند علی اکبر و ساره خاتون به ش ش 171متولد 1331 

محل تولد بابل فرزند متوفی
3-منوچهر حسین زاده فرزند علی اکبر و ساره خاتون به ش ش 427 متولد 1333 

محل تولد بابل فرزند متوفی
4-حسین حسین زاده  فرزند علی اکبر و وجیهه به ش ش 123 متولد 1314 محل 

تولد بابل فرزند متوفی
5-صغری حسین زاده  یاغی فرزند علی اکبر و ساره خاتون به ش ش 1۸4متولد 

1331 محل تولد بابل فرزند متوفی
۶-گلین حسین زاده  یاغی فرزند علی اکبر و ساره خاتون به ش ش 57۶ متولد 

1339 محل تولد بابل فرزند متوفی
7-حدیقه حسین زاده  یاغی فرزند علی اکبر و ساره خاتون به ش ش 15 متولد 

132۸ محل تولد بابل فرزند متوفی
۸-خیران حسین زاده  یاغی فرزند علی اکبر و ساره خاتون به ش ش 577 متولد 

1341 محل تولد بابل فرزند متوفی
ش  ش  به  خاتون  ساره  و  اکبر  علی  فرزند  یاغی  زاده   حسین  9-شهربانو 

2۰55۰97323متولد 1312 محل تولد بابل فرزند متوفی
1۰-ساره خاتون رستم پور نیازی فرزند رستم و گدا خانم به ش ش 234متولد 

1297محل تولد بابل همسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
قاضی  شعبه 1۰  شورای حل اختالف بابل 

برگ اجرائیه 
محکوم   له بانک تجارت با وکالت  جعفرصادق دادگر به نشانی خوی –خ امام 
–ک نواله خان-مجتمع نواله خان  و محکوم علیها 1- پروین-شوکتی -2-  حسن 
 2 ادرس: خوی خ چمران کوچه جوادزاده  به  پدر حسن  هردود  م  نا  ورمزیار  
پالک2۶) مجهوالمکان(بموجب دادنامه شمار ه13۰ مورخه97/2/31  دادگاه  شورا 
شعبه  11 که وفق دادنامه شمارفوق شعبه فوق --- قطعیت حاصل کرده است  
حکم برمحکومیت خوانده  به پرداخت مبلغ۶۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال و هزینه دادرسی 
به مبلغ1/9۰۰/۰۰۰ریال و تاخیرتادیه و حق الوکاله وکیل در حق محوم له ضمنا  
نیم عشر دولتی به عهده محکوم علیها میباشد/محکوم علیه مکلف است از تاریخ 
ابالغ اجرائیه1-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مال معرفی کند که اجرا حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه  نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال 
بعداز انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم 
یا صورت  نکنید  را معرفی  اموال خود  پرداخت  فرار در  برای  .لیکن  اید  بوده  به 
خالف واقع از دارئی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه 
متعسر باشد به مجازات حبس از ۶1 روز تا ۶ 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 1۰ آبان 1377 که ظهر برگ 

اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید
قاضی شعبه11شوارای حل اختالف شهرستان خوی-حیدری زاد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شنبه   سه  روز    : رسیدگی  وقت   / پرونده97-1574-۶ش  کالسه  در   
9۸/2/31ساعت9/3۰ صبح مرجع رسید گی :  شعبه  ایثارگران  شورای حل اختالف 
شهرستان خوی جنب پادگان شرفخانلو   / خواهان: یداله فرهادی فربا وکالت امیر 

نادرعلی /خوانده :محمد وطن دوست   )مجهول المکان(  خواسته : مطالبه
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله محمد وطن 
روزنامه  از  یکی  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  وفق    دوست   
های  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در 
دفتر دادگاه حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه 

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

آگهی اجرائیه
به موجب دادنامه5۰/4/95مورخه1395/1/29صادره ازشعبه یک)چهار(شورای حل 
اختالف باغملک محکوم علیه حسین شریفات سلمانی فرزندمحسن محکوم است 
مبلغ15۰/۰۰۰ریال  وپرداخت  خواسته  اصل  بابت  ریال  پرداخت3۰/۰۰۰/۰۰۰  به 
حکم  اجرای  94/12/9تازمان  ازتاریخ  تاخیرتادیه  وخسارت  دادرسی  هزینه  بابت 
که محاسبه آن بااجرای احکام حقوقی می باشددرحق محکوم له آقای بندراحمدی 
که  دولت  صندوق  درحق  عشردولتی  نیم  پرداخت  وهمچنین  فرزندمصطفی 
محاسبه آن با اجرای احکام حقوقی می باشد،لذامحکوم علیه مذکورازتاریخ ابالغ 
می  مفاداجرائیه  اجرای  به  ومکلف  ملزم  آگهی  نشر  ظرف1۰روزازتاریخ  اجرائیه 
باشددرغیراینصورت طبق قانون اجرای احکام مدنی از سوی اجرای احکام شورای 

حل اختالف اقدام خواهدشد.   شماره م.الف)7/9۸/17(
قاضی شورای حل اختالف باغملک-سعیدشجاعی

با شرکت  همکاری  با  ارتباط  در  نفت  وزیر 
چینی که قرار است فاز 11 پاالیشگاه پارس 
جنوبی را تکمیل کنند، گفت: قرارداد با این 
مدیران  اکنون  و  شده  منعقد  چینی  شرکت 
به  زمان  گزارش  به  هستند.  تهران  در  آن 
نفت  وزیر  زنگنه،  بیژن  ملت،  خانه  از  نقل 
درخصوص وضعیت آبگیری مخازن 4 و 5 
تاالب هورالعظیم با توجه به اینکه برخی از 
منابع خبر از ممانعت وزارت نفت از این کار 
با هدف جلوگیری از آسیب به تأسیسات نفتی 
در  ممانعتی  نفت  وزارت  بودند، گفت:  داده 
آبگیری ایجاد نکرده و امکان آبگیری تاالب 
هورالعظیم را فراهم کرده است. وی همچنین 

درباره وضعیت تأسیسات نفتی داخل تاالب 
و  بزرگ  تأسیسات  داد:  توضیح  هورالعظیم 
وسیعی در منطقه غرب کارون، دشت آزادگان 
نیز  آن ها  از  بخشی  که  دارد  وجود  هور  و 
مربوط به میادین نفتی مشترک است اما عموم 
این تأسیسات مغلوب در سیالب هستند. از 
آنجا که تصمیم ستاد مدیریت بحران منطقه 
جاری بودن آب در هورالعظیم است وزارت 
تبعیت کرد، هرچند  این تصمیم  از  نیز  نفت 

عموم تأسیسات نفتی و جاده های اطراف شان 
به زیرآب رفته اند و ارتباط با تأسیسات قطع 
شده اما برای حفظ جان مردم با جان و دل به 
زیر آب رفتن تأسیسات را پذیرا شدیم. این 
مقام مسؤول با اشاره به اینکه تولید در برخی 
از  حفاظت  هدف  با  را  نفتی  تأسیسات  از 
محیط زیست و جلوگیری از آسیب به طبیعت 
قطع شده است، اضافه کرد: پس از فروکش 
کردن آب، تولید نفت در این بخش ها از سر 

گرفته خواهد شد. زنگنه تاکید کرد: از آنجا که 
ارتباط های جاده ای تأسیسات نفتی در برخی 
نیز  را  نفت  تولید  است  قطع شده  مناطق  از 
در این بخش ها قطع کرده ایم تا اگر چاه نفتی 
مشکلی  نبود  دسترسی  امکان  و  دید  آسیب 
پیش نیاید. وزیر نفت همچنین در ارتباط با 
با شرکت چینی که قرار است فاز  همکاری 
11 پاالیشگاه پارس جنوبی را تکمیل کنند، 
اظهار کرد: قرارداد با این شرکت چینی منعقد 
شده و اکنون مدیران آن در تهران هستند و 
ادامه  کار  آغاز  نحوه  برای  آن ها  با  مذاکرات 
تا  نیست مذاکرات  البته هنوز مشخص  دارد 

کی ادامه خواهد داشت.

وزیر نفت خبر داد:

عقد قرارداد باچینی ها برای توسعه فاز۱۱پارس جنوبی

و  غیرقانونی  های  تحریم  افزایش  با  همزمان 
ضرورت توسعه بازارهای صادراتی، صادرات 
آرژانتین آغاز  به  ایران  پتروشیمی  محصوالت 
این  پرو  و  پاراگوئه  برزیل،  از  پس  تا  شده 
ایران  پتروشیمی  به جمع مشتریان  کشورههم 

بپیوندد.
صنفی  انجمن  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
با  همزمان  پتروشیمی،  صنعت  کارفرمائی 
ضرورت  و  قانونی  غیر  های  تحریم  افزایش 
محصوالت  صادراتی  بازارهای  سازی  متنوع 
صادرات  ایران،  پلیمری  و  پتروشیمی 
کشورهای  به  پتروشیمیایی  محصوالت 

آمریکای جنوبی هم کلید خورده است.
بر این اساس پس از صادرات چندین محموله 

اوره به برزیل و یا صادرات محصوالت زنجیره 
دی  )تولوئن   TDI شامل  ها  ایزوسیانات 
ایزوسیانات( به کشورهای برزیل، پاراگوئه و 
پرو، حاال نوبت به آرژانتین رسیده که به جمع 
کشورهای خریدار محصوالت پتروشیمی ایران 

بپیوندد.
همزمان  کرمانشاه  پتروشیمی  صنایع  شرکت 
با  تهران  زیست  محیط  نمایشگاه  برگزاری  با 
محصوالت  ارسال  از  مکتوبی  گزارش  انتشار 
اوره گرانول این غول پتروشیمی غرب کشور 
اروپایی،  آسیایی،  مختلف  کشورهای  به 

آفریقایی و آمریکای جنوبی خبر داده است.
در این راستا، محصوالت اوره گرانول صنایع 
کشورهای  به  تنها  نه  کرمانشاه  پتروشیمی 

کشورهای  بازارهای  در  که  آسیایی  مختلف 
و  ترکیه  بلژیک،  فرانسه،  همچون  اروپایی 
آفریقای  شامل  آفریقایی  کشورهای  آلمان، 
جنوبی، تانزانیا و موزامبیک و بازارهای جدید 
و نوظهور آمریکای جنوبی از جمله آرژانتین 

صادر شده است.
صادرات  آغاز  با  همزمان  دیگر،  سوی  از 
به  کرمانشاه  پتروشیمی  اوره  محصوالت 
تجارت  فعاالن  جنوبی،  آمریکای  و  آرژانتین 
اعتقاد  پتروشیمی کشور،  بازرگانی صنعت  و 
محصوالت  حمل  هزینه  کاهش  برای  دارند: 
از  معموال  جنوبی  آمریکای  به  پتروشیمی 
کشتی هایی که محصوالتی را به یکی از بنادر 
به  شود،  می  استفاده  می کنند،  منتقل  ایران 

از  خود  کاالی  که  کشتی  یک  دیگر  عبارت 
ایران  در  را  جنوبی  آمریکای  در  مبدا  کشور 
تخلیه می کند برای کاهش هزینه در برگشت 
مقصد  به  را  ایران  پتروشیمی  محموله های 
یکی از کشورهای آمریکای جنوبی بارگیری 

و منتقل خواهد کرد.
پتروشیمی  صنایع  شرکت  است،  گفتنی 
کرمانشاه با الیسنس کالگ انگلیس در حوزه 
تولید آمونیاک و استامی کربن هلند برای تولید 
اوره گرانول در مجموع از ظرفیت تولید ساالنه 
آمونیاک  و  اوره  تن  هزار   5۰ و  میلیون  یک 
برخوردار بوده که خوراک این مجتمع به میزان 
شبکه  از  گاز  مترمکعب  میلیون   5۶۰ ساالنه 

سراسری تامین می شود.

آمریکای جنوبی و آفریقا بازار جدید پتروشیمی ایران؛

 آرژانتین به جمع 
مشتریان پتروشیمی 
ایران پیوست

مدیر طرح های سی ان جی شرکت ملی پخش 
ارائه  عملیاتی شدن  از  ایران  نفتی  فرآورده های 
وام 2.5 میلیون تومانی برای دوگانه سوز کردن 
خودروها خبر داد و گفت:متقاضیان با اولویت 
عمومی  نقل  و  حمل  خودروهای   صاحبان 

می توانند از این وام برخوردار شوند.
به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
پاالیش و پخش، حمید قاسمی-  شرکت ملی 
مدیر طرح های سی ان جی شرکت ملی پخش 
شدن  عملیاتی  به  اشاره  با  نفتی  های  فرآورده 
برای دوگانه سوز  تومانی  میلیون  ارائه وام 2.5 
متقاضیان  است  کافی  گفت:  خودروها  کردن 
سایت به  نظر  مورد  تسهیالت  دریافت   برای 

 www.irngv.ir مراجعه کنند.
قاسمی با بیان اینکه متقاضیان با اولویت صاحبان 
خودروهای حمل و نقل عمومی )بار و مسافر( 
می توانند تا سقف 2.5 میلیون تومان از تسهیالت 
بانکی برخوردار شوند، افزود: این افراد باید هنگام 

ثبت نام گزینه وام را در سایت مذکور فعال کنند 
و سپس مشخصات شخصی و خودروی خود 

را وارد کنند.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای دی ماه پارسال 34 
هزار خودروی بنزینی به دوگانه سوز تبدیل شده 
است تصریح کرد: تاکنون هزار وام به صورت 
پایلوت از طریق 5 بانک کشور به متقاضیان ارائه 
شده است که در صورت استقبال عمومی این 
تعداد قابل افزایش است. مدیر طرح های سی ان 
جی ادامه داد: قیمت تجهیزات و نصب آنها از 
سوی گروه های نظارتی وزارت نفت و وزارت 
برای کل  که  کنترل شده  و  تایید  مورد  صمت 
کارگاه های  تعداد  قاسمی  است.  یکسان  کشور 
فعال در این زمینه را 11۰۰ مورد عنوان کرد و 
گفت: این کارگاه ها که قابلیت تبدیل روزانه 22 
هزار تا 3۰ هزار خودرو را دارا هستند، از سوی 
اتحادیه سوخت های جایگزین کشور شناسایی 

شده و کد دریافت کرده اند.

به گفته وی، در تمام کارگاه های مورد نظر ناظر 
سازمان ملی استاندارد یا شرکت های بازرسی با 
هدف تضمین کیفیت انجام عملیات تبدیل حضور 
دارند. مدیر طرح های سی ان جی گفت: بعد از 
گواهی  خودرو،  تبدیل  فعالیت  هرگونه  انجام 
سالمت زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( و سازمان ملی استاندارد صادر می شود. 
قاسمی تاکید کرد: هم اکنون 25۰۰ جایگاه در 
سراسر کشور فعال هستند که تمام آنها به تازگی 
از لحاظ ایمنی از سوی سازمان ملی استاندارد 
مورد بازرسی شده و مورد تایید قرار دارند. گفتنی 
است این جایگاه ها توان سوخت رسانی به 2 برابر 
ظرفیت فعلی را دارا هستند.وی افزود: احداث 
جایگاه های کوچک مقیاس به منظور سهولت 
همکاری  با  مناطق  از  برخی  در  سوخت گیری 
شهرداری ها در دست اقدام است. وی تصریح 
کرد: هم اکنون هزینه تمام شده استفاده از سوخت 

سی ان جی کمتر از نصف مصرف بنزین است.

عملیات لوله گذاری رو زمینی )A.G( طرح متانول 
پتروشیمی آپادانا خلیج فارس از امروز در فاز دوم 

توسعه صنایع پتروشیمی در عسلویه آغاز شد.
به گزارش زمان به نقل از پتروشیمی آپادانا خلیج 
زمینی  رو  لوله گذاری  عملیات  دیروز  از  فارس، 
)A.G( واحد متانول پتروشیمی آپادانا خلیج فارس 

توسط پیمانکار داخلی آغاز شد.
در این عملیات که هشت ماه به طول خواهد انجامید 

۶۰ هزار اینچ لوله کشی در این طرح تولید متانول 
ایران انجام می شود و با تمهیدات اندیشیده شده  
از سوی مدیران وکارشناسان پیشرفت انجام پروژه 
پتروشیمی آپادانا که تاکنون 44 درصد بوده شتاب 

قابل توجهی خواهد گرفت.
متانول  طرح  برداری  بهره  و  ساخت  از  هدف 
یک  ساالنه  تولید  فارس  خلیج  آپادانا  پتروشیمی 
میلیون و ۶5۰ هزار تن متانول بوده که تاکنون خرید 
الیسنس و انجام مطالعات مهندسی اصولی این طرح 
انجام  کازاله سوئیس  توسط شرکت  پتروشیمیایی 

شده است.

عملیات لوله گذاری طرح جدید عملیاتی شدن وام ۲.۵ میلیون تومانی برای گاز سوز کردن خودروها
متانول ایران آغاز شد



اقتصادیچهارشنبه 28 فروردین 1398                                                                                                                                                                                                     شماره 3988  7

رونق بازار، پیش نیاز رونق تولید

*علیرضا حائری 
در حالی سال ۱۳۹۸ از سوی مقام معظم رهبری، سال رونق تولید 
نامگذاری شده است که سایه رکود بر شانه های بازار و اقتصاد کشور 

سنگینی می کند.
عضو هیأت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران در حالی سال ۱۳۹۸ 
از سوی مقام معظم رهبری، سال رونق تولید نامگذاری شده است که 
سایه رکود بر شانه های بازار و اقتصاد کشور سنگینی می کند؛ این در 
حالی است که در کنار رکود، تورم نیز در اقتصاد کشور جوالن می دهد 
و خطر بروز رکود تورمی، کشور را تهدید می کند.رکود حاکم بر بازار که 
ناشی از کاهش قدرت خرید مردم به دلیل کاهش ارزش پول ملی و 
همچنین افزایش سرسام آور تورم است، بر روی تولید واحدهای صنعتی 
و اقتصادی نیز سایه انداخته و امکان بهبود اوضاع اقتصادی را مادامی که 
ارزش پول ملی تقویت نشود، در هاله ای از ابهام فرو برده است. در چنین 
شرایطی، رونق تولید می تواند راهکاری مؤثر در جهت بهبود شرایط 
اقتصادی، کاهش قیمت تمام شده محصوالت تولیدی و کاهش نرخ 
تورم بوده و قدرت خرید مردم را تا حدی افزایش دهد؛ اما رونق تولید 
هنگامی می تواند منجر به رونق اقتصادی شود که بازارهای پر رونقی نیز 
داشته باشیم، به عبارت دیگر پیش شرط رونق تولید، رونق کسب و کار 
و رونق بازار همزمان با تقویت قدرت خرید مردم است و به نوعی، رونق 
تولید و رونق بازار، الزم و ملزوم یکدیگر هستند. در چنین شرایطی، بر 
مسئوالن اقتصادی دولت و مجلس واجب است که به منظور تحقق شعار 
سال جاری و در کنار اقداماتی که برای برطرف نمودن موانع تولید بر 
می دارند، نیم نگاهی هم به بهبود شرایط معیشتی مردم داشته باشند و 
افزایش قدرت خرید مردم را نیز مد نظر داشته باشند تا افزایش تولید در 
بنگاه های اقتصادی، منجر به افزایش فروش و سودآوری آنها هم بشود. 
متأسفانه آمارهای منتشره از وضعیت اقتصادی کشور در ۹ ماهه نخست 
سال ۱۳۹۷، حاکی از رشد منفی حدود ۴ درصدی در تولید ناخالص 
داخلی می باشد که با کمال تأسف، صنعت با رشد منفی حدود هشت 
درصدی در رأس کاهش تولید در کشور قرار گرفته است. این بدین 
معنی است که از حجم کل تولیدات داخلی کشور در ۹ ماهه نخست 
سال ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود ۴ درصد کاسته شده 
است و البته در بخش صنعت هشت درصد کاهش تولید را تجربه نموده 
ایم که اولین اثر آن، افزایش قیمت تمام شده محصوالت تولید شده 
می باشد که در کنار کاهش ارزش پول ملی، تورم را دامن زده است؛ لذا، 
دولت بمنظور تحقق شعار سال جاری و بمنظور رونق بازار همزمان با 
رونق تولید، می بایست در دو بعد داخلی و خارجی اقداماتی را به عمل 
آورد.در بعد داخلی راهکارهای مورد نیاز که باید از سوی مسئوالن مد 
نظر قرار بگیرد می بایست با هدف گیری در جهت افزایش قدرت خرید 
مردم و تقویت ارزش پول ملی استوار باشد، اتخاذ سیاست های انبساطی 
همزمان با کنترل و هدایت نقدینگی به سمت تولید می تواند به افزایش 
قدرت خرید جامعه کمک نماید.استقالل هر چه بیشتر بانک مرکزی از 
سیاست های دولت و همچنین نظارت بیشتر این بانک بر عملکرد سایر 
بانک های کشور، به خصوص در زمینه اعطای تسهیالت بدون ضابطه و 
بدون تضامین کافی و مناسب به دوستان و آشنایان می تواند بسترهای 
مناسبی را درجهت بهبود و رونق اقتصادی و تقویت ارزش پول ملی 
فراهم آورد. پیگیری مجدانه وصول مطالبات معوق بانک ها می تواند تأثیر 
مثبتی بر تأمین نقدینگی مورد نیاز واحدهای صنعتی گذاشته، کاهش 
قیمت تمام شده را به ارمغان آورده، موجبات رونق تولید را فراهم آورد 
و نهایتاً ترازنامه بانک ها را نیز اصالح نماید. در بعد خارجی نیز، حمایت 
مستمر از واحدهای تولیدی صادراتی و تعریف مشوق ها و تسهیالت 
صادراتی می تواند کمک مؤثری به رونق تولیدات صادراتی و رونق تجارت 
خارجی به عمل آورد.اتخاذ تصمیمات هیجانی و اعمال واکنش های 
سریع و نسنجیده به وضعیت بازارهای داخلی با ایجاد محدودیت ها و 
یا ممنوعیت های صادراتی برخی کاالها می تواند منجر به وارد آمدن 
خسارات عمده به صادرکنندگان و بازارهای صادراتی انها شده ومنجر به 
از دست رفتن این بازارها گردد.حفظ بازارهای صادراتی و حضور مستمر 
در این قبیل بازارها، با این تصمیمات خلق الساعه منافات داشته و نتایج 
مثبتی را برای صادرات کاالهای غیر نفتی در پی نخواهد داشت.بهتر 
است در اینگونه موارد، و به منظور تنظیم بازارهای داخلی، بدون ایجاد 
هر گونه محدودیت برای صادرکنندگان، نسبت به تأمین کاالهای مورد 
احتیاج جامعه از طرق دیگر از جمله واردات اقدام نمود تا خللی در 
روند صادرات و تعهدات صادرکنندگان به خریداران ایجاد نشود.حضور 
در پیمان های دوجانبه و چندجانبه تجاری با دیگر کشورها و به خصوص 
همسایگان و همچنین عزم جدی در جهت الحاق به سازمان تجارت 
جهانی می تواند راهکار مناسب دیگری در جهت تعمیق روابط تجاری 
با دیگر کشورها و کم اثر نمودن اثرات تحریم ها ایفا نماید.خالصه کالم 
اینکه مسیر رونق اقتصادی از جاده رونق تولید می گذرد و می بایست در 
این مسیر همزمان با تالش جهت رفع موانع تولید، نسبت به تقویت 
بازارهای داخلی و خارجی نیز همت گمارد و در جهت بهبود فضای 
کسب و کار در داخل کشور و همچنین بسط و توسعه روابط تجاری 
در خارج از کشور همت گمارد. رونق تولید، باعث کاهش قیمت تمام 
شده کاالی تولیدی می گردد و به طور غیر مستقیم به افزایش قدرت 
خرید مردم کمک می نماید. ایجاد اشتغال پایدار از دیگر ثمرات رونق 

تولید است.
Emai l :  Info@zamandai ly. i r 

کاهش قیمت پیاز و سیب زمینی در دوهفته آینده

 رئیس اتحادیه بارفروشان با بیان اینکه قیمت پیاز و سیب زمینی طی 
دو هفته آینده با فراوان شدن عرضه این محصوالت کاهش می یابد، از 

کاهش نرخ هندوانه خبر داد.
قیمت  اینکه  بیان  با  صابری  ازمهر، حسن  نقل  به  زمان  گزارش  به 
هرکیلوگرم پیاز در میدان مرکزی میوه و تره بار بدون تغییر نسبت به 
هفته گذشته بین ۶ تا ۷ هزارتومان است، گفت: در اردیبهشت ماه پیاز 
نو به بازار می آید و قیمت این محصول کاهش می یابد بنابراین طی دو 
هفته آینده باید منتظر کاهش نرخ این محصول در بازار باشیم.وی افزود: 
قیمت سیب زمینی نیز هم اکنون کیلویی بین ۳ تا ۴ هزارتومان است 
که نرخ این محصول نیز در دو هفته آینده کاهش خواهد یافت.رئیس 
اتحادیه بارفروشان ادامه داد: در هفته جاری قیمت هندوانه کاهش یافته 
است. نرخ این محصول که هفته قبل کیلویی بین ۴۰۰۰ تا ۴,۳۰۰ 
تومان بوده هم اکنون تا ۳,۰۰۰ تومان رسیده دلیل این امر نیز عرضه 
فراوان هندوانه به بازار است.صابری همچنین از کاهش قیمت پرتقال 
در بازار خبر داد و گفت: این میوه نیز حدود ۲۰ درصد ارزان شده و 
قیمت آن به حدود ۵۰۰۰ تا ۵,۵۰۰ تومان رسیده است.وی با اشاره به 
ورود نوبرانه هایی مانند گوجه سبز به بازار اظهارداشت: گوجه سبزهای 
موجود در بازار خاصیت خوراکی ندارد و بیشتر هسته است.صابری قیمت 
هرکیلوگرم گوجه سبز و چغاله را در میدان مرکزی میوه و تره بار بین ۴۰ 
تا ۸۰ هزارتومان عنوان و اضافه کرد: طی یک الی دو هفته آینده عرضه 

این محصوالت نیز فراوان و قیمت آنها ارزان می شود.

سرمقاله

تصویب حق مسکن 100 هزار 
تومانی کارگران در کمیسیون 

اقتصادی دولت 

 معاون وزیر کار از تصویب حق مسکن ۱۰۰ 
هزار تومانی کارگران در نشست دیروز کمیسیون 
اقتصادی دولت به ریاست وزیر اقتصاد خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، حاتم شاکرمی 
درباره آخرین وضعیت تصویب حق مسکن ۱۰۰ 
هزار تومانی کارگران در سال ۹۸، گفت: راجع به 
کمک هزینه حق مسکن کارگران در کمیسیون 
اقتصادی دولت به ریاست آقای دژپسند وزیر 
برگزار  اقتصادی  وزرای  حضور  با  و  اقتصاد 
شد.وی با بیان اینکه بعد از ارائه توضیحات الزم 
به اعضا، خوشبختانه کمیسیون اقتصادی دولت 
مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش حق 
تأیید  را  تومان  به ۱۰۰ هزار  کارگران  مسکن 
کرد، افزود: با توجه به فرایندی که در شورای 
افزایش حق مسکن طی شده  عالی کار برای 
بود، کمیسیون اقتصادی دولت نیز با افزایش آن 
موافقت کرد که امیدواریم به زودی این مصوبه 
در جلسه هیأت وزیران به تصویب برسد.معاون 
قطعاً  کرد:  تاکید  کار  وزیر  کار«  روابط  »امور 
مسکن  حق  نهایی  تصویب  مسیر  در  موانعی 
وجود  کار  قانون  مشمول  کارکنان  و  کارگران 
ندارد.شاکرمی درباره زمان تصویب نهایی این 
مصوبه در هیأت دولت و اعمال آن در حقوق 
و دستمزد کارگران و کارکنان مشمول قانون 
کار نیز، گفت: امیدواریم تا هفته کارگر در هیأت 
وزیران به تصویب نهایی برسد.در نشست اول 
با دستور  کار که  عالی  ماه ۹۷ شورای  بهمن 
حق  شد،  برگزار  مسکن«  حق  »افزایش  کار 
مسکن کارگران ۶۰ هزار تومان افزایش یافت.

حق مسکن تنها ردیف فیش حقوقی کارگران 
است که پس از تأیید شورای عالی کار، اعمال 

آن منوط به تصویب هیأت وزیران است.

روند صعودی بورس ادامه دارد

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: رشد شاخص 
در روز دوشنبه قابل پیش بینی بود، هر چند که 
این جهش با چنین حجمی بسیار قابل توجه 
است؛ البته احتماالتی هم در شکل گیری این 

اتفاق مورد نظر است.
به گزارش زمان به نقل ازسازمان بورس و اوراق 
بهادار، فردین آقابزرگی گفت: رشد شاخص در 
که  هرچند  بود،  پیش بینی  قابل  دوشنبه  روز 
این جهش با چنین حجمی بسیار قابل توجه 
است؛ البته احتماالتی هم در شکل گیری این 
سرمایه  بازار  فعال  است.این  نظر  مورد  اتفاق 
تاریخی  در خصوص عوامل بروز رکوردشکنی 
دیروز بورس تهران افزود: توجیه عملیات سود 
و زیان به دلیل تأثیر پذیری از افزایش نرخ ارز 
نیمایی و حتی اصالح نرخ ارز نیمایی یکی از 
این اساس، تغییر مبنای  بر  این عوامل است. 
محاسبه نرخ فروش محصوالتی که تا پیش از 
نرخ  قیمت  و رشد  نیما  اساس سامانه  بر  این 
ارز انجام می شد، بر محاسبات سود و زیان و 
عملیات شرکت ها اثر قابل توجهی را ایجاد کرد، 
نیما  نرخ  است  ممکن  که  احتمال  همین  اما 
شاخص  رشد  در  عاملی  شود،  اصالح  مجدداً 
و  نقدینگی  نگهداری  از  پرهیز  بود.آقابزرگی، 
نقد  بازارهای  در  به سرمایه گذاری  عالقمندی 
شونده و قانونمند مانند بورس به دلیل کاهش 
ارزش پول را عاملی دیگر در رشد شگرف دیروز 
شاخص عنوان کرد و توضیح داد: عالقه مندی 
سرمایه گذاران بالقوه در بورس )سپرده گذاران و 
فعاالنی که نقدینگی خود را در دیگر بازارهای 
جهت  به  بودند(  کرده  نگهداری  مولد  غیر 
انجام  و  نقدینگی  ارزش  کاهش  از  جلوگیری 
دارای  و  قانونمند  بازار  تنها  در  سرمایه گذاری 
نقد شوندگی تغییر کرد و سبب شد تا منابع 
نقدینگی به سمت بازار سرمایه گسیل شوند.وی 
ادامه داد: در کنار عوامل باال، این روزها اطالعات 
بیان  علنی تر  خیلی  تورم  به  مربوط  آمار  و 
می شوند که در جهت دهی و هدایت نقدینگی 
سرمایه گذاران تأثیرگذار است. به طور مثال، در 
گذشته صندوق جهانی پول رشد اقتصادی ما را 
از منفی ۱.۶ به ۳.۸ درصد اعالم کرده بود؛ اما 
طی چند روز اخیر مرکز آمار کشور تأیید کرده 
است که منفی ۳.۸ درصد رشد منفی خواهیم 
داشت.این کارشناس بازار سرمایه افزود: با توجه 
به این آمار و با وجود خسارت های به وجود آمده 
در ابتدای سال و نیز احتمال فروش کمتر منابع 
نفتی و صادرات آن در مجموع با ضعف حدودی 
اقتصاد نسبت به شش ماه گذشته مواجهیم؛ 
به این معنی که ارزش پول ملی کاهش پیدا 
کرده است، این روند سبب شد تا افراد دارای 
نقدینگی برای جلوگیری از کاهش ارزش پول، 
عالقمند  بیشتر  بورس  در  سرمایه گذاری  به 
 ۱۹۷ تاریخی  نقطه  از  گذر  شوند.آقابزرگی، 
هزار واحد در شاخص بورس را با مقادیر قابل 
توجهی از حجم معامالت قدرتمند عنوان کرد و 
با احتمال ادامه این روند در روزهای آینده گفت: 
رکوردشکنی روز گذشته بازار سبب می شود که 
و  شده  کنجکاوتر  سرمایه  بازار  به  عالقمندان 
سرمایه  برای  را  بیشتری  نقد  منابع  احتماالً 

گذاری در این بازار درگیر کنند.

خبر

بانک  گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
مرکزی موافقت کرده است که صنعتگران در 
سال ۹۸ به هر میزان صادرت داشته باشند و 
در چارچوب دستورالعمل بازگشت ارز حاصل 
به  ارز  انتقال  به جای  به کشور،  از صادرات 
کشور می توانند مواد اولیه و واسطه ای بخش 

تولید وارد کنند.
به گزارش زمان به نقل از شاتا، رضا رحمانی در 
جلسه کنترل پروژه های برنامه های سال ۹۸ 
تاکید کرد: با پیگیری انجام شده بانک مرکزی 
موافقت کرده است که صنعتگران در سال 
۹۸ به هر میزان صادرت داشته باشند و در 
چارچوب دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از 
صادرات به کشور، به جای انتقال ارز به کشور 
می توانند مواد اولیه و واسطه ای بخش تولید 
وارد کنند. وی با بیان اینکه سیستم وزارتخانه 
باید بگونه ای باشد که نه فقط معاونین که بدنه 

وزارتخانه برای توسعه صادرات و تولید فعالیت 
کند، گفت: ما با ۱۵ کشور همسایه هستیم 
که برای توسعه صادرات به این کشورها باید 
اولویت  و  باشیم  برنامه و عزم جدی داشته 
هم برای صادرات باید به این کشورها باشد. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ۱۲ 
افزود:  به عراق صادرات داریم،  میلیارد دالر 
میلیون  تنها ۳۰۰  به روسیه  ایران  صادرات 
دالر است که این رقم به هیچ وجه پذیرفتنی 
نیست و باید راهکارهای افزایش صادرات به 
این کشورها را استخراج و در یک بازه زمانی 
مشخص به کار ببریم. او با اشاره به ظرفیت 
استان های مرزی برای توسعه صادرات، اظهار 
کرد: ضرورت دارد که استان های همجوار با 
چنانکه  کنیم،  فعال  را  همسایه  کشورهای 
استان هایی همچون آذربایجان شرقی و غربی 
ارتباط بیشتری با تجار ترکیه و آذربایجان، 

سیستان و بلوچستان با پاکستان و خراسان 
با آسیای میانه و افغانستان دارند. او با تاکید 
بر نگاه ویژه به بازارهای هند و چین و آفریقا، 
را  صادرات  برای  همسایه  کشورهای  گفت: 
باید به صورت یک پکیج دید، به طور مثال 
از مسیر بازار عراق به بازار سوریه و لبنان و 
عمان، بازار یمن، عربستان و شمال افریقا و 
اروپا دست  اتحادیه  بازار  به  از طریق ترکیه 
را  ارمنستان  همچنین  رحمانی  کنیم.  پیدا 
دیگر  با  این کشور  تجار  ارتباطات  دلیل  به 
یابی  بالقوه برای دست  از ظرفیت  کشورها، 
به بازارهای کشورهایی همچون فرانسه، کانادا 
و... خواند و گفت: در همه کشورهای همسایه 
باید رایزن های اقتصادی فعال شوند و در اخر 
سال نتیجه فعالیت آنها را بررسی و متناسب 
با عملکردی که داشتند، تصمیم گیری کنیم. 
او با اشاره به ۲۲ میلیارد دالر صادرات ایران 

از  درصد   ۲ تنها  که  همسایه  کشورها  به 
واردات این کشورها است، گفت: هدفگذاری 
ما افزایش ۲ برابری این رقم است که دست 
یافتنی ست، اما نیاز به کار مطالعاتی و اعمال 
برخی سیاست های تجاری دارد. به اعتقاد 
وزیر صنعت، معدن و تجارت واردات کاالهای 
مورد نیاز کشور باید از کشورهایی باشد که به 

آنها صادرات داریم.
رحمانی با تاکید بر استفاده از ظرفیت بازارچه 
های مرزی، بر ضرورت آموزش تخصصی تجار 
و ایجاد شبکه های مویرگی در بازارهای هدف 
تاکید کرد.او با بیان اینکه صادرات کاال نباید 
کاالهای  کیفیت  گفت:  باشد،  بهایی  هر  به 
صادراتی برای حفظ برند ایرانی اهمیت زیادی 
دارد، همچنین برنامه ریزی باید برای صادرات 
کاالهایی باشد که مازاد نیاز بازار داخل کشور 

است.

وزیر صنعت: صادرات کاال نباید به هر بهایی باشد

موافقت با واردات کاال بجای 
بازگشت ارز صادراتی به کشور

مفقودی
با   72 ایران  پالک 7۸۶ص۸4  شماره  94با  مدل  زامیاد  نیسان  سبز  برگ   
رضا  محمد  نام  TE۰39۸131به  شاسی  شماره  ۶۸2144و  موتور  شماره 

قمی چلندر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 برگ سبز سواری پژو پارس مدل 97 با شماره پالک 243ی55 ایران 72 با شماره 
NAAN11FE1JH94۸95۰بنام  شاسی  شماره  1۶4B۰2۰۰47۰و  موتور 

سید رضا هاشمی پطرودی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
پالک  شماره  به   75 مدل  شخصی  ون  نیسان  کامیونت  ماشین  کمپانی   سند 
شرکت  c۰۶۸75بنام  شاسی  ۰۰۰337۸۶شماره  موتور  72شماره  ۸24ج74ایران 

دامداری و دامپروری مهران مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
بابل

آگهی
 با  احترام با توجه به اینکه متوفی غالمرضا دولتی در اثر بی احتیاطی رانندگی خودروی خود را واژگون  
نموده و منجر به فوت سرنشین خودرو نظامی صفتعلی خلیلی کتوالیی گردیده است لذا به جهت پرداخت 
دیه اولیا دم نظامی کتوالیی چنانچه ماترکی از متوفی غالمرضا دولتی وجود دارد مراتب را به شعبه پنج 

 شعبه 5 حقوقی خویحقوقی دادگستری شهرستان خوی اعالم تا مراحل قانونی انجام پذیرد

در شرایطی که چند روزی است بازار گوشت قرمز با کاهش قیمت نسبی رو به رو شده 
است، عرضه گوشت قرمز تنظیم بازاری با ارز نیمایی قدری ارزان تر از قیمت بازار آزاد، 

در سایت های اینترنتی و برخی قصابی ها عرضه می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، از اواسط سال گذشته، قیمت گوشت قرمز روند افزایشی 
خود را آغاز کرده و در پایان سال ۱۳۹۷ به بیش از ۱۱۰ هزار تومان رسیده بود و با 
وجود آنکه مسؤوالن وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت و معدن تجارت اعالم کردند 
تا زمان ارزان تر شدن گوشت قرمز، واردات و عرضه این محصول با نرخ تنظیم بازاری ۴۰ 
و چند هزار تومانی و نرخ ارز دولتی ادامه خواهد داشت، محمدرضا کالمی - مدیر کل 
دفتر برنامه ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت معدن و تجارت - در پایان 
تعطیالت نوروزی امسال اعالم کرد که واردات گوشت قرمز با ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی 
منتفی شد و با هدف حذف رانت و داللی از این پس واردات این محصول پروتئینی با 

ارز نیمایی انجام می شود. 
اگرچه مشخص نیست چرا هنوز بازار گوشت قرمز کنترل و قیمت آن متعادل نشده 
است، مسؤوالن تصمیم گرفتند ارز دولتی را از واردات گوشت قرمز حذف کنند اما این 
اقدام هم اکنون آغاز شده و برخی از سایت های اینترنتی که پیش از این گوشت قرمز 
تنظیم بازاری منجمد و گرم را با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه می کردند، همچنان در 
سایت خود، گوشت قرمز تنظیم بازاری با نرخ ارز نیمایی را هم عرضه می کنند که قیمت 
آن بسیار بیشتر از آن چیزی است که تا پیش از این عرضه می شد. بر اساس آخرین 
مصوبه ستاد تنظیم بازار در تاریخ ۱۳ آذرماه سال گذشته، گوشت گوسفند تازه وارداتی 
بسته به انواع آن از حدود ۲۸ هزار ۵۰۰ تومان تا ۶۷ هزار و ۵۰۰ تومان که بهترین نوع 
گوشت یعنی فیله ممتاز است، عرضه می شد اما هم اکنون گوشت ران تازه گوسفند که 
پیش از این نرخ مصوب آن ۵۲ هزار و ۵۰۰ تومان بود، ۹۹ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه 
می شود که این قیمت در مقابل میانگین قیمت همین محصول در بازار نهایتاً ۵۰۰ تا 

۵,۰۰۰ تومان فاصله دارد. 
با وجود پیگیری های از مسؤوالن وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت معدن و تجارت 
و ستاد تنظیم بازار هنوز هیچ یک از آن ها حاضر به پاسخگویی در این زمینه نشدند که 

چگونه می خواهند بازار را با این نرخ ها کنترل کنند.

معاون تسهیل تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت از راه اندازی ۲ سامانه 
یکپارچه در حوزه های بازرسی و شکایت در وزارت صمت تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، بهنام امیری با اشاره به راه اندازی سامانه یکپارچه بازرسی 
در مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: در حال حاضر 
بازرسی از واحدهای صنفی توسط دستگاه های مختلف از جمله بازرسان اتحادیه ها، سازمان 
حمایت از حقوق مصرف کننده، تعزیرات، ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، پلیس اماکن و ... 
انجام می شود ولی متاسفانه هیچیک از این دستگاه های بازرسی، به اطالعات دستگاه های 
دیگر که آن ها هم وظیفه بازرسی را عهده دارند، دسترسی ندارند.وی افزود: این عدم دسترسی 
به اطالعات سایر دستگاه ها در این حوزه باعث می شد تا در طول سال بعضی از واحدهای 
صنفی، توسط چندین دستگاه مورد بازرسی قرار گیرند و در عین حال ممکن بود یک واحد 
صنفی حتی یک بار هم در سال، مورد بازرسی بازرسان دستگاه های مختلف قرار نگیرد.معاون 
تسهیل تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، ادامه داد: این سامانه قرار است 
تمامی بازرسی های انجام شده توسط این دستگاه ها را به صورت یکپارچه به یکدیگر متصل 
کند و گزارش بازرسی هریک از این دستگاه ها نیز در این سامانه ثبت و ضبط می شود تا 
برای سایر بازرسان، به منظور نوع رسیدگی به تخلفات احتمالی بعدی قابل بهره برداری باشد.

به گفته امیری هم اکنون طراحی این سامانه در فازهای آخر خود قرار دارد و امسال احتماالً 
به طور کامل راه اندازی خواهد شد.امیری همچنین با اشاره به در دست اقدام بودن راه اندازی 
سامانه یکپارچه شکایت نیز گفت: عالوه بر این در حال حاضر راه اندازی سامانه ای دیگری برای 
رسیدگی به شکایت مصرف کنندگان در دست اقدام است که با راه اندازی آن، مصرف کنندگان 
می توانند هرگونه شکایت خود از واحدهای صنفی را در این سامانه ثبت کنند تا رسیدگی به 
شکایت ها به طور متمرکز انجام شود.وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که هم اکنون 
مصرف کنندگان شکایت خود را به اتحادیه ها، تعزیرات، سازمان حمایت و دستگاه های دیگری 
ارائه می دهند و به دلیل عدم یکپارچگی اطالعات شکایت ها، شاهد موازی کاری و هدر 
رفت انرژی بازرسان دستگاه های مختلف هستیم.معاون تسهیل تجاری مرکز توسعه تجارت 
الکترونیک وزارت صمت با بیان اینکه این سامانه نیز تا پایان سال راه اندازی و مورد بهره برداری 
قرار خواهد گرفت، گفت: در این سامانه، دستگاه های رسیدگی کننده به شکایات، به سوابق 

شکایت های قبلی واحدهای صنفی و نتیجه بررسی این شکایات دسترسی خواهند داشت.

آغاز عرضه گوشت نیمایی 500 تومان 
ارزان تر از نرخ آزاد!

راه اندازی 2 سامانه یکپارچه »بازرسی و 
شکایت« در وزارت صمت

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: با 
توجه به تخصیص ارز دولتی برای واردات جو، 
ذرت و کنجاله سویا، نیاز تولیدکنندگان به این 

نهاده ها به طور کامل بر آورده شده است.
سیما،  و  ازصدا  نقل  به  زمان  گزارش  به 
دغدغه های  از  یکی  گفت:  ورناصری  حمید 
تولیدکنندگان گوشت در زمان تولید همواره 
به  با توجه  نیاز است که  نهاده مورد  تأمین 
نهاده های  واردات  برای  دولتی  ارز  تخصیص 
مورد نیاز از جمله جو، ذرت و کنجاله سویا 
به طور  نهاده ها  این  به  تولید کنندگان  نیاز 
کامل بر آورده شده است.مدیرعامل شرکت 
پشتیبانی امور دام اظهار داشت: بخشنامه ها 
نیاز  همه  تأمین  دستورالعمل های  و 
تولیدکنندگان ابالغ شده و تولیدکنندگان با 
مراجعه به سازمان جهاد کشاورزی استان ها، 
می توانند نهاده های مورد نیاز خود را دریافت 
کنند.وی ادامه داد: طی یک ماه گذشته حدود 
۶۶۰ هزار تن کنجاله سویا تأمین و دستور 
توزیع آن به استان ها ابالغ شده که نیاز دو 
ماه و نیم تولید است تا خیال تولیدکنندگان از 
نظر تأمین نیاز نهاده ها راحت باشد.ورناصری با 
اشاره به روند کاهشی قیمت تخم مرغ در بازار 
اظهار داشت: کاهش قیمت تخم مرغ بسیار 
زیاد بوده و قیمت به ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان به 
ازای هر شانه رسیده و تولیدکنندگان دغدغه 
قیمت دارند و باید به طوری برنامه ریزی شود 

که تولیدکنندگان آسیب نبینند و انگیزه تولید 
و توسعه پایدار، داشته باشند.وی افزود: البته 
برنامه ای برای افزایش قیمت تخم مرغ نداریم 
و تنها با ارائه نهاده های دامی با قیمت دولتی، 
شرایط را به گونه ای مهیا می کنیم که آنها هم 
متضرر نشوند و هدف حفظ قیمت بازار در 
حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان است.مدیرعامل 
شرکت پشتیبانی امور دام گفت: در سراسر 
کشور، روند عرضه گوشت مرغ نیز در راستای 
برنامه های تنظیم بازار ادامه دارد و در تهران 
با  روزانه حدود ۱۳۰۰ تن گوشت مرغ گرم 
قیمت ۱۱۵۰۰ عرضه می شود و در استان ها 
هم روند به همین ترتیب است.وی با اشاره به 
ایجاد ثبات نسبی قیمت در بازار مرغ تصریح 
کرد: قیمت متوسط مرغ در سراسر کشور به 
۱۱,۵۰۰ تومان رسیده که رقم مناسبی بوده 
و بازار مرغ به شرایط خوب و متعادلی رسیده 

است.ورناصری ادامه داد: در این حوزه هم روند 
تولید مناسب است و هم عرضه گسترده ای 
برنامه های  تحت  و  شده  انجام  کشور  در 
ضمن  است؛  متعادل  بازار  شرایط  نظارتی 
اینکه افزایش عرضه و نظارت باعث تسهیل 
است. شده  مرغ  گوشت  به  مردم  دسترسی 

افزود:  مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام 
در برخی مناطق قیمت مرغ گرم به ازای هر 
کیلو تا حدودی باالتر از ۱۱,۵۰۰ تومان است 
که در آینده نزدیک با عرضه گسترده قیمت 
در سراسر کشور همسان می شود.وی تصریح 
کرد: قصد قطع عرضه مرغ را نداریم و روند 
این عرضه گسترده و تأمین نیاز بازار حداقل 
داد:  ادامه  دارد.ورناصری  ادامه  سال  پایان  تا 
توزیع گوشت گوسفندی و گوساله نیز با قیمت 
دولتی مصوب با برنامه ریزی های وسیع انجام 
شده و در قالب گروه های هدف و شبکه های 

و  معدن  صنعت،  وزارت  توسط  که  توزیع 
تجارت اعالم شده ادامه دارد.مدیرعامل شرکت 
پشتیبانی امور دام تصریح کرد: هنوز موضوع 
جدیدی در خصوص تغییر قیمت گوشت برای 
گروه های هدف اعالم نشده و این عرضه ادامه 
دارد و باقیمت های مصوب تنظیم بازار، گوشت 
منجمد گوساله با قیمت حدود ۳۳ هزار تومان 
در حال  تومان  هزار  و گوشت گوسفند ۴۲ 
عرضه به گروه های هدف از جمله کارمندان 

و کارگران است.
وی افزود: واردات دام زنده و الشه گوسفندی 
افزایش عرضه را در پی داشته و موجب کاهش 
قیمت  در  تومانی  هزار  دوازده  تا  ده  حدود 
هر کیلو دام زنده و کاهش ده تا پانزده هزار 
تومانی در قیمت هر کیلو الشه شده و این 
شرکت  دارد.مدیرعامل  ادامه  کاهشی  روند 
امور دام اضافه کرد: واردات الشه  پشتیبانی 
به طور روزانه به ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن رسیده و 
برنامه ریزی برای واردات دام زنده هم برای 
۴۰۰ هزار رأس گوسفند بود که ۱۵۰ هزار 
رأس آن وارد شده و تقریباً هر دو یا سه روز 
یک بار یک کشتی در بنادر برای تخلیه بار دام 
پهلو می گیرد.وی تصریح کرد: تنظیم قیمت 
بازار گوشت گوسفندی به ازای هر کیلو ۶۵ 
هزار تومان هدف گذاری شده است که با توجه 
به حجم واردات و تأمین این محصول رسیدن 

به این قیمت چندان دور از دسترس نیست.

تامین نیاز نهاده های دامی تولیدکنندگان گوشت؛

ادامه عرضه گوشت مرغ در راستای برنامه های تنظیم بازار



با مردمان نیک معاشرت کن تا خودت هم 
یکی از آنان به شمار روی.

ژرژ هربرت

سخن حکیمانه

تقریظ رهبر انقالب بر کتاب »در کمین گل 
سرخ« منتشر شد

تقریظ حضرت آیت اهلل خامنه ای 
بر کتاب »در کمین گل سرخ« 
پاسداشت  هشتمین  مراسم  در 
ادبیات جهاد و مقاومت منتشر 
نقل  به  زمان  گزارش  به  شد. 
ازپایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ 
آیت اهلل  حضرت  آثار  نشر  و 
خامنه ای، در مراسم هشتمین پاسداشت ادبیات جهاد و 
مقاومت که دیروز و در آستانه ی روز ارتش در گلزار 
شهدای بهشت زهرای تهران برگزار شد، تقریظ حضرت 
آیت اهلل خامنه ای بر کتاب »در کمین گل سرخ« منتشر شد. 
متن تقریظ رهبر انقالب اسالمی بر این کتاب -که روایتی 
از زندگی شهید سپهبد علی صیاد شیرازی و به قلم آقای 

محسن مؤمنی است- به شرح زیر است:
»این نمونه ی جالب و بی سابقه ای است از گزارش جنگ 
در ضمن داستان شیرین زندگی یکی از شخصیت های 
آن. آن را یکسره مطالعه کردم )تا 7/۶/۸4( زیبا و هنرمندانه 
نوشته شده است. با بسیاری از حوادث آن کامالً آشنایم. 
البته بسیاری دیگر از حوادث آن دوران و نیز مطالب 
بسیاری از آنچه مربوط به این شهید عزیز است ناگفته 
برجستگی های  است.البته  طبیعی  این  و  است.  مانده 
شخصیت شهید صیاد شیرازی را در نوشته و کتاب به 
درستی نمی توان نشان داد او حقاً نمونه ای از یک ارتشی 

مؤمن و شجاع و فداکار بود. رحمت خدا بر او.«

تمدید زمان ارسال اثر به نخستین 
جشنواره ملی حکمت و نیایش 

 دبیر اجرایی نخستین جشنواره ملی حکمت و نیایش 
گفت: به دلیل استقبال عالقه مندان و هنرمندان، زمان 
دریافت اثر در این جشنواره تا 15 اردییهشت تمدید 
شد. به گزارش زمان به نقل ازایسنا، به نقل از جشنواره 
ملی حکمت و نیایش، حجت االسالم امیر شمس در 
این باره گفت: این جشنواره با محوریت نهج البالغه و 
صحیفه سجادیه در قالب جشنواره های آیات به میزبانی 
استان تهران برگزار می شود.وی اظهار کرد: این جشنواره 
که با همکاری معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
تهران در حال برگزاری است، با استقبال عالقه مندان رو 
برو بوده است. او گفت: عالقه مندان می توانند به منظور 
شرکت در جشنواره حکمت و نیایش به سایت دبیرخانه 
 www.hekmatoniayesh.com نشانی  به  آن 

مراجعه کنند.
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روزنامه ها در سوگ اشک های نوتردام؛
۹ قرن تاریخ در ۶3 دقیقه فرو ریخت

* زهره نوروزپور 

نوتردام عشاق، همانطور که هوگو پیشبینی کرد؛ در آتش عشق سوخت و نوستالژی گوژپشت 
را بار دیگر برای جهان زنده کرد و در ازای آن ۸5۰ سال تاریخ را کشت!

شب سه شنبه کلیسای تاریخی فرانسه در آتش سوخت و جهان را در بهت فرو برد. چرا که 
این تنها یک کلیسا نبود بلکه نمادی از 9 قرن آیین مذهبی در تاریخ دنیا و پس از میالد مسیح 
بود. کلیسای نوتردام اسطوره ای از آیین و مناسک مذهبی برای مسیحیان سراسر جهان بود. 
نماد وسیعی از کاتولیک که یادآور قرون وسطی و مقابله با پروتستان ها بود. معبدی که قرن ها 
جای نیایش و رازهای هستی بود. یک شبه در آتش سوخت.  و اولین نماد اسطوره ای پاریس 
قبل از برج ایفل، فرو ریخت.اما چرا این آتش سوزی تا این اندازه غمناک بود به طوری که 
کمتر از گذشت یک ساعت ترند شبکه های مجازی شد و فرانسوی ها به سوگ میراث از 
دست رفته خود نشستند؟ دلیل آن شاید به خانه عشق کازیمودوی گوژپشت ویکتور هوگو 
بازگردد.گوژپشتی زخمت و بد چهره که عاشق دخترکی زیبا رو می شود. احتماال ویکتور 
هوگو از قدرت پیشگویی بهرمند بوده است که امروز این کلیسا با اشک های نوتردام در آتش 
سوخت.درباره تاریخچه این کلیسا آمده است؛ در محلی که هم اکنون این کلیسا قرار دارد تا 
قبل از قرن چهارم میالدی معبدی غیر مسیحی وجود داشته است. در قرن چهارم کلیسایی 
بزرگ جای آن معبد را گرفت. این ساختمان تا قرن دوازدهم بر جای بود ولی در آن زمان 
جمعیت پاریس به طور ناگهانی باال رفت و تصمیم گرفته شد تا کلیسا را بزرگ گردانند. بدین 
ترتیب ساختمان قبلی را خراب کرده و در سال 11۶3 میالدی ساختمان جدید شروع شد 
که ساختن آن تقریباً دو قرن طول کشید و در 1345میالدی به پایان رسید. این کلیسا تا مدتی 
طوالنی بزرگترین کلیسای اروپا بود ولی هم اکنون نه تنها در اروپا بلکه در فرانسه کلیساهای 
بزرگتر از آن وجود دارند. اهمیت آن در این است که زیباترین اثر در معماری گوتیک می باشد. 
برای تزیین داخل و خارج آن صدها مجسمه کوچک و بزرگ از سنگ یا چوب تراشیده اند. 
در همین باره مجله اکونومیست، در گزارشی مفصل نوشته است: پنجره شیشه ای رنگی و 
زیبای کلیسای نوتردام آسیب ندیده است، این مجله در گزارش خود به بهت فرانسوی ها 
اشاره کرده است و می گوید پاریسی های لرزان به تماشای گداخته شدن تاریخ شان در شعله 
های آتش نشستند.احتماال فرانسه هفته ها و ماه ها  غرق این موضوع خواهد شد تا فردی به 
عنوان مسوول آتش سوزی سرزنش شود و همه خشم ها را بر سر او خالی کنند.در همین 
حال منجیان نوتردام از راه رسیدند و وعده ها را یکی پس از دیگری رو کردند. فرانسوا-
هانری پینو میلیاردر فرانسوی و مدیر گروه کرینگ، صاحب برندهای گوچی و ... اعالم کرد 
1۰۰ میلیون یورو برای بازسازی کلیسای نوتردام کمک مالی می کند.این در حالی است که 
سخنرانی مکرون که قرار بود برای جلیقه زردها و آرام کردن آنها انجام شود به عزاداری بر 
مزار نوتردام ختم شد. پس از اعالم کمک ناجیان کلیسای عشاق، امانوئل مکرون رئیس 
جهمور فرانسه متعهد شد که این کلیسا را بار دیگر بسازد.مکرون در مقابل کلیسای نوتردام به 
خبرنگاران گفت: نوتردام تاریخ، ادبیات و بخشی از روح ماست؛ جایی که تمام رویدادهای 
بزرگ ما، بیماری های فراگیر، جنگ ها و آزادی های ما در آن اتفاق افتاده و کانون زندگی 
ماست. روزنامه فرانسوی »لو فیگارو« روز سه شنبه نوشت: دو اثر مهم با ارزشی غیرقابل 
تخمین از خشم شعله های آتش نجات پیدا کردند و از مهلکه بیرون برده شدند؛ اما نمی توان 
نگران سرنوشت دو تابلوی بزرگ متعلق به قرن 17 و 1۸ میالدی در فضای اصلی کلیسا و 
آسیب شیشه های رنگی بنا، نبود.نخستین نشانه امیدواری، نجات لباسی از »سن لویی« و »تاج 
خار« است که بی اندازه برای کاتولیک ها اهمیت دارد. گفته می شود این همان تاج خاری است 
که پیش از مصلوب کردن مسیح )ع( بر سر وی گذاشته بودند. به گفته اسقف پاتریک شووه 
)Patrick Chauvet( این میراث ارزشمند از آتش سوزی نجات یافته است.»برتران دو 
فدو« )Bertrand de Feydeau( رئیس بنیاد برنادن در گفت وگو با شبکه »ت اف 
1« فرانسه گفت: حرارت می تواند به شیشه های رنگی کلیسا آسیب جدی وارد کرده باشد. 
همچنان که احتمال ذوب شدن سرب به کار رفته در پنجره های عظیم کلیسا نیز وجود دارد.اما 
مجله اکونومیست در آخرین گزارش خود اعالم کرد که پنجره ها آسیبی ندیده است. یکی از 
آثار معماری مهم این کلیسا آثار ویترای پنجره ُرز است که در قرن 13 میالدی به عنوان نمادی 
از گل های بهشتی ساخته و بارها مرمت و بازسازی شده اند. پنجره ُرزهای شمالی و جنوبی 
این کلیسا 13 متر ارتفاع بزرگترین های این کلیسا هستند.یکی دیگر از نگرانی های اصلی به 
سرنوشت اُرگ های تاریکی کلیسای نتردام مربوط می شود. بزرگترین ارگ این کلیسا به قرن 
15 میالدی تعلق دارد. بخش هایی از این اُرگ ها از سرب ساخته شده که مقاومت چندانی در 
برابر حرات ندارد.این ها نخستین واکنش ها و برآوردها از آتش سوزی در نتردام است و هنوز 

میزان خسارت وارد شده به این میراث فرهنگی و تاریخی مشخص نیست.
سوگ رسانه های خبری

رسانه های خبری دنیا با مردم به سوگ نوتردام نشستند. برخی از تیتر کاورهای مطبوعات 
معروف حکایت از تاسفی عمیق از این واقعه ناگوار است. ایندیپندنت نوشت:  »9 قرن تاریخ 

در ۶3 دقیقه فروریخت«

نگاه روز

» ابراهیم حاتمی کیا« به عنوان چهره 
سال هنر انقالب معرفی و با حضور 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و دیگر 
تجلیل  هنری  و  فرهنگی  مسئوالن 

شد.
 ، ازایرنا  نقل  به  زمان  گزارش  به 
همزمان با آیین اختتامیه هنر انقالب 
رضا  هنری،  حوزه  سوره  سالن  در 
امیر خانی، هدایت اهلل بهبودی، ابراهیم 
حاتمی کیا، مسعود نجابتی و مهدی 
نهایی  نامزدهای  عنوان  به  نقویان 
دریافت جایزه چهره سال هنر انقالب 
معرفی شدند که در نهایت ابراهیم 
حاتمی کیا به عنوان چهره سال هنر 
انقالب معرفی و تجلیل شد. ابراهیم 
حاتمی کیا پس از دریافت این جایزه 
ارزشمندی  بسیار  این لحظه  گفت: 
است که افتخار به آن می کنم. عمر 
چهار دهه فیلم سازی من به اندازه 
می  یادم  تا  و  است  انقالب  عمر 
آید باال و پایین های بسیاری برای 
ساخت فیلم داشتیم. این کارگردان 
پیشکسوت سینما و تلویزیون کشور 
،افزود: این مسیر هموار و آسفالت 
نبود تا ما در آن حرکت کنیم راه را 
با هم ساختیم و مسیر را با هم هموار 
کردیم و مباحثی همچون هنرمتعهد، 
نبایدها،  و  باید  و  انقالبی  هنرمند 

مسائلی بودند که در ابتدای انقالب 
مطرح و نسبت به آن چیزی که باید 
گفت نباید گفت و هنر متعهد و هنر 
انقالبی که چگونه باید باشد مسائلی 
بود که برای آن زحمت ها کشیدیم. 
پیشکسوت سینما و  این کارگردان 
تلویزیون با اشاره به مشکالت خود 
اظهارداشت:   ، فیلمسازی  مسیر  در 
فیلمی  هر  برای  باید  سالها  این  در 
تا  می جنگیدم  داشت،  مسئله ای  که 
این چهل  بیافتد. در  اتفاق  فیلم  آن 
سال متلک ها و حرف های سنگینی 
شنیدم. این را به این خاطر گفتم که 
بگویم بعضی وقت ها تازه  نفس های 

شنیدن  انگ  چند  با  حوزه  این 
می کنند  شروع  و  می بُرد  نفس شان 
نوید دادن که در این حوزه نخواهیم 
ماند. برگزیده چهره سال هنر انقالب 
در ادامه سخنان خود به جوانان در 
انتقادها  از  کرد  توصیه  عرصه  این 
دلسرد نشوند چراکه باید بمانیم 4۰ 
سالگی انقالب تازه آغاز راه است. به 
گفته وی عزیزانی که وارد این مسیر 
می شوند باید مراقب باشند و تحمل 
کنند شمایی که با نام شهید آوینی 
وارد می شوید تعهدی در این مسیر به 
شما واگذار شده که به راحتی نباید از 
آن دست بکشید یا از اتفاقات پیش رو 

نقش  به  کیا  حاتمی  شوید.  خسته 
شهید آوینی هم اشاره کرد و گفت: 
می کنند  تالش  برنامه ها  برخی  در 
جلوه  الئیک  را  آوینی  مرتضی  آقا 
تلویزیونی  برنامه های  برخی  دهند. 
می خواهند آقا مرتضی را از آن باال به 
پایین کشیده و به زمین بزنند. شهرت 
گوساله سامری می تواند همه ما را 
باید مواظب  دچار مسئله کند ولی 
باشیم و امروز خوشحالم از دست 
و  فرهنگی  مرتضی  چون  عزیزی 
محسوب  همسنگرانم  که  سایرین 
می گیرم.برگزیده  هدیه  می شوند 
ادامه  در  انقالب  هنر  سال  چهره 

سخنان خود تاکید کرد که دعا کنید از 
این مسیر دور نیفتم و همچنان پیش 
بروم.معیار انتخاب ابراهیم حاتمی کیا 
نیز کارگردان فیلم سینمایی »به وقت 
شام« و پرداختن به موضوع مدافعان 
حرم و مبارزه با تروریسم و توفیق 
در جذب مخاطب گسترده و معیار 
انتخاب مسعود نجابتی، تأثیرگذاری 
در عرصه هنر تجسمی، جشنواره ها 
و رویدادهای بزرگ هنری، آموزش 
هنرمندان متعهد و جوان و واکنش 
به وقایع مهم جهان با نگاهی هنری. 
مدیریت و دبیری جشنواره تجسمی 
و  کادرسازی  به  توجه  مقاومت، 
آموزش گسترده هنرمندان متعهد و 
متعهدانه  هنرمندانه،  واکنش  جوان، 
جهان  وقایع  به  نسبت  بهنگام  و 
اختتامیه  آیین  شد.  عنوان  اسالم 
پنجمین هفته هنر انقالب با حضور 
سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و جمعی از مسئوالن 
فرهنگی و هنری ، نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی و همچنین هنرمندان 
عرصه های مختلف فرهنگی، هنری 
و قلم در سالن سوره حوزه هنری 
با معرفی چهره سال هنر انقالب و 
همچنین معرفی یک رویداد فرهنگی 

هنری انقالب به کار خود پایان داد.

کاریکاتور

بدون شرح!

راه را با هم ساختیم و مسیر را با هم هموار کردیم؛

» ابراهیم حاتمی کیا« چهره سال هنر انقالب شد

فیلم برادران محمودی پس از چندین حضور بین المللی برای 
اولین بار در ایران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 

به نمایش درمی آید.
»شکستن  فیلم،  عمومی  ازروابط  نقل  به  زمان  گزارش  به 
همزمان بیست استخوان« برنده جایزه بهترین فیلم جشنواره 
گاه شرق  در بخش جلوه  دیگر  فیلم  با 14  بوسان همراه 
کرد.»شکستن  خواهد  رقابت  فجر  فیلم  جهانی  جشنواره 
المللی »رونا مادر  با نام بین  همزمان بیست استخوان« که 
عظیم« دو جایزه جشنواره وزول فرانسه را دریافت کرده 
است، گفته می شود بیش از پانزده حضور موفق بین المللی 
محصول  استخوان«  بیست  همزمان  است.»شکستن  داشته 
مشترک ایران و افغانستان است و به عنوان نماینده اسکار 
از طرف سینمای افغانستان به آکادمی اسکار معرفی شده 
بود و پخش بین المللی فیلم برعهده شرکت فرانسوی نوری 
تنابنده،  است.محسن  شهابی  کتایون  مدیریت  به  پیکچرز 
فاطمه  حسینی،  فاطمه  حسینی،  فرشته  پیرزاده،  مجتبی 
میرزایی، محیی رضایی، سعید چنگیزیان و علیرضا استادی 
از:  فیلم عبارتند  آفرینی کرده اند.عوامل  فیلم نقش  این  در 
نویسنده و کارگردان: جمشید محمودی، تهیه کننده: نوید 

محمودی مدیر فیلمبرداری: کوهیار کالری و....

اولین منایش فیلمی اب ابزی 
محسن تنابنده درایران

مرتضی خمسه ای از هنرمندان پیشکسوت عرصه خیمه شب 
بازی، سحرگاه دیروز سه شنبه بیست و هفتم فروردین ماه بر اثر 

کهولت سن دارفانی را وداع گفت.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، مرتضی خمسه ای، فرزند احمد 
پیشکسوتان  از  خمسه ای  رضا  زنده یاد  برادر  و  خمسه ای 
عروسک سازی و عروسک گردانی سنتی ایرانی است. او از 4 
سالگی نزد پدر که یکی از بزرگ ترین خیمه شب بازان تاریخ 
ایران بود، این هنر را آموخت و همراه برادرش به ادامه راه پدر 
پرداخت. پس از فوت رضا خمسه ای، مرتضی خمسه ای تنها 
بازمانده این شیوه نمایشی سنتی ایرانی بود. مرتضی خمسه ای 
در شرایطی بامداد دیروز سه شنبه 27 فروردین دار فانی را وداع 
گفت که طی ماه های گذشته با بیماری های مختلفی مبارزه 
می کرد.آخرین فعالیت هنری این هنرمند فقید تئاترعروسکی، 
اجرای یک اثر نمایشی در شب یلدای سال 97 در مجموعه 
احمد  »حاج  به  معروف  خمسه ای  بود.احمد  محراب  تئاتر 
خمسه« از تأثیرگذارترین هنرمندان خیمه شب بازی در تاریخ 
تئاتر ایران بود و سال های زیادی را در کنار دو فرزندش خیمه 
این هنر را برپا نگه داشت. بعد از درگذشت رضا خمسه ای در 
سال 92، برادرش مرتضی خمسه ای، تنها بازمانده این شیوه 

نمایش ایرانی از خانواده خمسه ای بود.

آخرین ابزمانده »خیمه شب 
ابزی سنیت« خاموش شد

کلید  خبر  اعالم  با  ها«  »فوق لیسانسه  مجموعه ی  تهیه کننده 
خوردن فصل جدید »لیسانسه ها«، از حضور بازیگران جدید 
در این مجموعه خبر داد. به گزارش زمان به نقل ازایسنا، رضا 
جودی درباره ی زمان کلید خوردن مجموعه ی »فوق لیسانسه ها« 
اعالم کرد: این مجموعه این روزها کلید می خورد. در حال 
حاضر درگیر دریافت مجوز لوکیشن هایی هستیم که کار قرار 
است در آنجا ساخته شود.جودی گفت: »فوق لیسانسیه ها« با 
بازی سه بازیگر اصلی، هوتن شکیبا، امیرحسین رستمی و امیر 
کاظمی کلید می خورد. همه ی بازیگران فصل گذشته در این 
مجموعه حضور دارند همچنین قرار است بازیگران جدید در 
فصل جدید حضور داشته باشند.این تهیه کننده درباره ی ریسک 
ساخت فصل های جدید یک سریال در تلویزیون گفت: از 
آنجایی که فصل دوم »لیسانسه ها« با موفقیت روبرو شد یقین 
دارم که فصل سوم نیز موفق خواهد بود و شکست نمی خوریم. 
نمی شود گفت همه ی سریال ها در فصل دوم و سوم با شکست 
مواجه می شوند. ما این بار هم موفقیت »لیسانسه ها« را تکرار 
می کنیم.به گفته ی این تهیه کننده مجموعه ی »فوق لیسانسه ها« 
بزودی در لوکیشنی واقع در مرزداران با بازی سه بازیگر اصلی 
کلید می خورد. این مجموعه قرار است در 4۰ قسمت ساخته 

شود و برای پخش در پاییز و زمستان 9۸ آماده شود.

»فوق  لیسانسه ها« در مرزداران 
کلید یم خورد

دوره  دومین  دومین  و  هفتاد  رسمی  پوستر   
جشنواره فیلم کن با ادای احترام به »آنیس واردا« 

سینماگر تازه درگذشته فرانسوی رونمایی شد.
با  پوستر  این  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
این  نور درخشان خورشید«،  »آنیس، در  عنوان 
مهم  چهره های  از  و  فرانسوی  نامدار  سینماگر 
در شکل گیری موج نوی سینمای فرانسه را در 
حالی به تصویر می کشد که روی شانه های یکی 

از عوامل فنی قرار گرفته و در حال ساخت اولین 
فیلم سینمایی اش به نام »نقطه کوتاه« در سن 2۶ 
فیلم هایش  با  که  واردا«  »آنیس  است.  سالگی 
چون »نقطه کوتاه«، »کلئو از 5 تا 7« و »شادی« 
نوی  موج  تعریف  در  تعیین کننده ای  نقش 
از دو هفته پیش  سینمای فرانسه داشت، کمتر 
در سن 9۰ سالگی درگذشت. این کارگردان زن 
مستقل فرانسوی از کارگردانان اصلی موج نوی 
سینمای فرانسه و یکی از بازماندگان این مکتب 
است که آثار او از جمله فیلم ها و عکس هایش 
مستندهای  بر  عمدتاً  متمایز،  تجربی  شیوه  با 
واقع گرا، مسئله فمینیسم و موضوعات اجتماعی 
متمرکز هستند. »واردا« در طول ۶5 سال فعالیت 
سینمایی خود 13 فیلم خود را در جشنواره کن 

رونمایی کرد و در سال 2۰۰5 یکی از اعضای 
هیأت داوران بخش رقابتی و در سال 2۰13 نیز 
رئیس داوران اعطای جایزه دوربین طالی کن 
بود. زمانی که وی در سال 2۰15 جایزه نخل 
طالی افتخاری کن را به پاس یک عمر دستاورد 
تمامی  به  را  این جایزه  سینمایی دریافت کرد، 
فیلمسازان جسور و نوآور سینما تقدیم کرد که 
به خلق سینمای اصیل اعم از مستند و داستانی 
ندارند.  قرار  توجهات  کانون  در  اما  می پردازند 
هفتاد و دومین جشنواره فیلم کن از تاریخ 14 
تا 25 می )24 اردیبهشت تا 4 خرداد( در کشور 
فرانسه برگزار می شود و امسال »الخاندرو گونزالز 
ایناریتو« کارگردان برنده اسکار مکزیکی ریاست 

هیأت داوران بخش رقابتی را بر عهده دارد.

پوستر جشنواره کن 
2۰۱۹ رونمایی شد


