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رهبر معظم انقالب تأکید کردند: 

برخورد جدی با عوامل ناامن کننده فضای مجازی 

ساخت خانه های 
سیل زدگان تا 
یک  سال آینده

به گزارش زمان ،وزیر کشور از برنامه ریزی برای ساخت خانه های ویران شده در 
مناطق سیل زده تا یک سال آینده خبر داد.عبدالرضا رحمانی فضلی در نخستین روز از 
بیست و سومین همایش سراسری فرماندهان، مدیران و روسای پلیس های ناجا که  
با حضور فرمانده ناجا در مقر مرکزی ناجا برگزار شد گفت: بنابر آمارها و گزارش ها 
تاکنون ۱۷۴ هزار واحد آسیب دیده نیاز به نوسازی و بازسازی دارند که برای بیش از 
۱۰۰ هزار مورد وسایل خانه و زندگی آماده شده و من تاکید کردم که باید تا آخر هفته 
برای تمامی ۱۷۰ هزار مورد وسایل زندگی آماده شود تا به محض تحویل خانه هایشان 

این وسایل را به آنان تحویل دهیم.
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روزانهم صبح اریان

اعالم فهرست اقالم 
مشمول طرح ویژه 

ماه رمضان 

کاهش 69 درصدی 
مرگ ناشی از کار 

در کشور

اتمام حجت نظامی 
درباره عبور نفت 

از»هرمز«
753

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد:

لزوم برخورد با ناهنجاری های اجتماعی 
برای دفاع از حقوق مردم

همتی اعالم کرد: رشد ۲۳ درصدی نقدینگی در سال ۹۷

خ نر یت  مدیر برای  مرکزی  بانک  برنامه 
کوتاه  مدت سود   7
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 برخی درمنطقه 
حرف حساب 
نمی فهمند

الریجانی: اروپا توان حفظ معاهدات را ندارد
سرمقاله

سوانح جاده ای، حوادثی
 بر دور تکرار!

سوء مدیریت، عدم 
های  ریزی  برنامه 
نبودِ  زیرساختی، 
امکانات مناسب در 
و...  ها  جاده  سطح 
چند گزینه از عوامل 
عدیده ای است که 

به تنهایی می تواند زندگی فردی را در 
عصر حاضر، فلج و به احتمال قوی به 

تباهی بکشاند.
مسئولین  یکایک  زبان  از  مراسله  اخبار 
گذشته  دوسال  به  قریب  تا  ناجا  راهور 
دقیقه  »هر ۷۱  که:  بیان می شد  اینگونه 
یک نفر در جاده های ایران جان خود را 
از دست می دهد« و این روزها این اخبار 
ناخوشایند درحالی بروز رسانی می شود 
که عدد ۳۳، جایگزین ۷۱  شده و با کمال 
تأسف، رئیس پلیس راهور ناجا عنوان می 
کند: »روزانه ۴۳ ایرانی جان خود را بر اثر 

تصادف از دست می دهند«.

2 الهام آمرکاشی

نگاه روز

کالهبرداری در شبکه های 
اجتماعی با ترفند انتخاب 

بازیگر کودک
8

الریجانی: اروپا توان حفظ معاهدات را ندارد

برخی درمنطقه حرف حساب نمی فهمند
رییس مجلس شورای اسالمی با تاکید بر این که امنیت 
در جهان اسالم از اهمیت فوق العاده ای باال برخوردار 
است، گفت : دخالت آمریکا در مسائل منطقه زیاد و 
بی محابا شده است. برخی از کشورهای منطقه حواس 
خود را جمع کنند، چرا که ما تحرکاتی را که امروز 

دارند فراموش نخواهیم کرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، علی الریجانی دیروز در 
همایش بین المللی »آینده جهان اسالم در افق ۱۴۱۴« 
در دانشگاه تهران که توسط موسسه آینده پژوهشی 
جهان اسالم برگزار شد گفت: بحث آینده نگری از 

مقوالت نسبتا سخت است. نگاهی که معموال موسسات 
آینده نگری دارند مبنی بر چند پیش فرض بر حسب 
مسلکی که دارند می باشد.  برخی از آنها متاثر از فیلسوفان 
مدرنیست است و برخی دیگر از فیلسوفان پست مدرن 
تاثر گرفته اند که با جهش فکری موضوع آینده نگری را 
عجین کرده اند. برخی نیز نگاه نیم چه هگری دارند که 
مشتریانی دارند.وی در ادامه اظهار کرد: در سنت اسالمی 
نیز این موضوع حائز اهمیت است. در تفکر اسالمی چه 
در قرآن و چه در آثار افرادی که به موضوع تاریخ توجه 
دارند، مساله سنت های الهی پر اهمیت است. بنابراین در 
آینده نگری توجه داشتن به یک فروز اولیه همواره مهم 
بوده است. از جهت دیگر کار این موسسه حائز اهمیت 
است، چرا که مقوله آینده نگری ذهن را به سمت و 
سوی مسائل بزرگی جلب می کند  که معموال حکمرانان 
آینده در  به  این موضوع غافل هستند. عدم توجه  از 

تمام دنیا و از سوی همه رهبران کشوران دیده می شود 
و گاهی اوقات برای مسائل کوچک یا منافع نزدیک از 
مسیر اصلی دور می شوند.رییس مجلس شورای اسالمی 
در ادامه تاکید کرد: نکته دیگری که در برخی از آثاری 
به  دستیابی  دارد،  وجود  کرد،  منتشر  موسسه  این  که 
دستاوردهایی است که شاید گام کوچکی بوده است، اما 
اثرات بزرگی را خواهد داشت. توجه به آینده اسالم نیز 
از گام های کوچک شروع خواهد شد.وی در ادامه خاطر 
نشان کرد: یکی از مسائلی که این مؤسسه به آن پرداخته 
است، توجه به موضوع گردشگری است که کتابی نیز 
در این زمینه منتشر شده است. موضوع »گردشگری« 
از چند بعد باید در جهان اسالم مورد توجه قرار گیرد. 
اگرچه گام کوچکی به شمار می رود، اما می تواند اثرات 
مهمی بر جای بگذارد. از سوی دیگر توجه این مؤسسه 
به دیوان داوری اسالمی جلب شده است که مقوله مهمی 
محسوب می شود. در نظام حقوقی اسالمی مؤلفه های 

مختلفی وجود دارد که نقطه اشتراک آن بسیار زیاد 
است. حجم تجارت بین کشورهای اسالمی که در 
حال گسترش است، با داشتن دیوان داوری اسالمی 
در بین کشورهای اسالمی گسترش می یابد.الریجانی 
در ادامه تاکید کرد: این دیوان می تواند به تجارت در 
بین کشورهای اسالمی کمک کند و زمینه رقابت را در 
بین آنها بیشتر کند. نکته ای که در این بین حائز اهمیت 
است، چگونگی تحقق این ایده ها است. بنده توصیه 
می کنم به این مؤسسه که بر روی نحوه تحقق این 
پژوهش ها تمرکز بیشتری داشته باشند. گاه ایده های 
خوبی وجود دارد و باید برای تحقق آنها که حتی گاهی 
سخت تر است، تالش الزم صورت بگیرد. ما باید به 
دنبال این باشیم که چطور ایده های خوب را به کرسی 
بنشانیم و کار ساده ای نیز نمی باشد.وی افزود: ایده های 
خوب نباید رها شوند. متأسفانه در کشور ما نیز ایده های 
خوب مطرح می شود، اما برای تحقق آنها گاهی اوقات 
به اندازه کافی پشت کار دیده نمی شود. توصیه بنده بر 
این است که این مؤسسه در یافتن راه های وصول این 
ایده ها تمرکز کنند.رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه 
اظهاراتش با اشاره به اهمیت همبستگی در جهان اسالم 
و توجه به آینده اسالم، بیان کرد: بسیاری از متفکران 
اسالمی بر روی این موضوع کار کرده اند و در رأس آنها 
امام راحل قرار داشت. امام خمینی )ره( دغدغه زیادی 

برای همبستگی در جهان اسالم داشته اند.
ادامه در صفحه 3
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سوانح جاده ای، حوادثی بر دور تکرار!
*الهام آمرکاشی  
های  ریزی  برنامه  عدم  مدیریت،  سوء 
زیرساختی، نبودِ امکانات مناسب در سطح جاده 
ها و... چند گزینه از عوامل عدیده ای است که 
به تنهایی می تواند زندگی فردی را در عصر 
حاضر، فلج و به احتمال قوی به تباهی بکشاند.

اخبار مراسله از زبان یکایک مسئولین راهور ناجا تا قریب به دوسال 
گذشته اینگونه بیان می شد که: »هر ۷۱ دقیقه یک نفر در جاده های 
اخبار  این  روزها  این  و  دهد«  می  دست  از  را  خود  جان  ایران 
ناخوشایند درحالی بروز رسانی می شود که عدد ۳۳، جایگزین 
۷۱  شده و با کمال تأسف، رئیس پلیس راهور ناجا عنوان می کند: 

»روزانه ۴۳ ایرانی جان خود را بر اثر تصادف از دست می دهند«.
بی ترید هنگامی که کشورهای صاحب نام در عرصه های متفاوت 
اقتصادی- سیاسی، درهای صنعت و اقتصاد را باز می کنند و حرفی 
برای ازخود نشان دادن در درجه های متوالِی بین المللی دارند، 
اولویِت نخسِت وجهه داری است تا برای ترقی و پیشرفِت جامعه 
کنونی از هرآنچه باید، کوتاهی نکرده و با سرعت نامحدود و قابل 
کنترل و پیش بینی شده در یکایک عرصه های جهانی بر آن باشند تا 

به هر آنچه مقصد و مقصود است دست یابند.
در کشور همیشه سبز ایران اما متأسفانه آنچه هر روز بر بارِ اخبار 
اضافه می شود، تکرر در حوادث و سوانح سفرهای جاده ای است 
که با هر وسیلهء تردد، اعم از قطار، اتوبوس های بیرون شهری و یا 
وسایل شخصی منجر به بروز حادثه می شود و هیچکس به طور 
جد، نَه از آن حرفی می زند و در پی ارائه راهکاری برای برون رفت 
از میدان های سانحه ای است، نَه موردِ تحلیل های کارشناسی قرار 
می گیرد تا بتوان عوامل به وجود آورنده را شناخت و در پی ترمیم 

قرار داد.
در  ضعف  کند،  می  خودنمایی  ابتدایی  نگاه  در  آنچه  شک  بی 
زیرساخت های اصولی و اساسی در کشور است که مورد بازبینی 

های استاندارد قرار نمی گیرد.
قریب به اکثریت کارشناسان بر این مورد صحه می گذارند که 
بسیاری از معیارهای ایمنی در راه های جاده ای مورد اهمال قرار 
گرفته و در اکثریت جاده های کشور، تمهیدات اصولی ازجمله: 
روشنایِی جاده، رفِع دست اندازهای مهیب، بهسازی راه ها و ... 

انجام نشده است.
»تحلیل مقایسه ای آمار تصادفات در شش ماهه نخست سال 96 که 
در وبسایت  ایمنی راه و حمل و نقل منتشر شده نشان می دهد که 
استان خراسان شمالی و پس از آن کرمان و استان گلستان بیشترین 
افزایش تلفات حوادث جاده ای را در شش ماهه اول امسال داشته 
اند و با مقایسه ایران با سایر کشورها در آمار تصادفات، چنین 
برآورد شده که برای نمونه، میزان تلفات آمریکایی ها براثر حوادث 
خودرویی در ازای هر ۱۰۰ هزار نفر حدود ۱۰.۵ نفر )نصف ایران( 
و در کشور همسایه ما ترکیه ۸.6 نفر است. اما اگر این آمار را با 
کشورهای اروپایی قیاس بگیریم به راحتی می توان به اختالف آن 
پی برد چنانکه در اغلب کشورهای اروپایی این رقم به ۲.۵ تا 6 

نفر می رسد«.
و با نگاهی به سند راهبردی ایمنی راه های ایران که در سال ۸۸ از 
سوی وزارت راه و ترابری ایران تهیه و تنظیم گشته، برخی اهداف 
در این سند مشروح شده که بعد از گذشِت سال ها از تنظیم آن، 
بسیاری از موارد ذکر شده از جمله: توسعه سیستم نظارت و کنترل، 
ارتقای ایمنی موتور سیکلت سواران، ترویج استفاده از کاله و لباس 
ایمنی، بهبود سیستم نظارت بر ساعات کار رانندگان حمل و نقل 
عمومی و توسعه و تجهیز استراحتگاه های بین راهی، ارتقای ایمنی 
وسایل نقلیه، ارتقای سیستم خدمات امداد، نجات و فوریت های 
پزشکی، مورد دقت قرار نگرفته و تنها تحت سندی امضا و بایگانی 

شده است.
به صراحت می توان اذعان کرد: کیفیت ایمنی جاده ها در کشور از 
نوع نامرغوب است اگر یک بار یکی از مسئولین ذیربط در حوزه راه، 
در جاده های کشور تردد نماید و هرآنچه باید و نباید را مشاهده کند.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با بیان این 
مطلب که ۸۰ درصد تصادفات کشور دارای منشأ خطاهای انسانی 
است، به نوعی سهم خود را از مسائل خرد و کالن در راه های 
کشور پنهان کرده اما ناگفته پیداست در بسیاری از جاده های کشور، 
موارد ابتدایی مانند روشنایِی راه- استراحتگاه- وجودِ پمپ بنزین- 
سرویس های بهداشتی و... نادیده گرفته شده و مدام از فرهنگ 
سازی و منشأ انسانی سخن به میان می آید که بعد از بایسته های 

جاده ای باید به آن نگاه شود.
علی هذا با موارد ذکر شده، اپیدمی و رواج فرهنگ سازی و آموزش 
اتومبیل جلویی،  با  همگانی برای کنترل سرعت، رعایت فاصله 
توانایی کنترل وسیله و امتناع از مصرف مواد غذایی و خوارکی هایی 
که سطح هوشیاری در فرد راننده را کاهش می دهد، موارد مهمی 
است که قطعا بعد از بهسازی راه ها و ایمنی وسایل نقلیه، باید مورد 

بررسی قرار گیرد.
با دلواپسی های مکرری که بعد از هر سانحه ای تا مدت ها افکار 
یکایک هموطنان را به خود درگیر می کند، انتظار به جایی است تا 
مسئولین با برنامه ریزی های متقن )نَه فقط در حِد الیحه و تبصره 
و همایش های نمادین(، به امور جاده ای کشور رسیدگی کنند و 
در کنار آموزش ها و فرهنگسازی های الزم، زیرساخت های ایمنی 
در کشور تعبیه گردد تا در گزارش ها و آمارِ سال های آتی شاهد 
کمرنگ شدن نمودار حوادث جاده ای در کشور باشیم و اجازه 

ندهیم حوادث پشت هم تکرار شود.
Elhamamerkashi@ymail.com

عربستان خانه اسکناس طرح های
 آمریکا و اسرائیل

 معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان در سخنانی عربستان را تأمین کننده 
مالی تمامی طرح های آمریکاییـ  صهیونیستی دانست.

دبیرکل  معاون  قاسم،  نعیم  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
سعودی  عربستان  که  داشت  عنوان  سخنانی  در  لبنان  حزب اهلل 
»خانه اسکناس« طرح های آمریکا و رژیم صهیونیستی است.وی 
افزود، عربستان بهای جرایم خود را از جیب فقیران، مستضعفین 
و ملت خود می پردازد و حاکمان آن، این کشور را به کشور شر 
تبدیل کرده اند، چراکه پشت تمامی بحران ها و مشکالت موجود 
در منطقه اموال و ابزارهای عربستان است که در رکاب آمریکایی 
و اسرائیلی حرکت می کنند.این مقام لبنانی در ادامه خاطرنشان 
کرد: آنها )نظام عربستان( نمونه نظام دیکتاتوری ظالم هستند که به 
دستور آمریکا و برای عادی سازی روابط با دشمن صهیونیستی و 
معامله قرن که فلسطینیان را از اراضی و آینده شان محروم می کند، 
انواع فشار و ظلم را انجام می دهند و تجاوز را قانونی و مشروع 

می کنند.

حذف ارز دولتی کره، حبوبات و چای

 در حالیکه اواخر فروردین ماه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت از حذف شــدن ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی 
برای واردات گوشــت قرمز خبــر داده بود، معاون 
توســعه بازرگانی و صنایع کشــاورزی وزیر جهاد 
کشاورزی از حذف شــدن ارز دولتی برای واردات 

کره، حبوبات و چای خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، سال گذشته دولت 
تصمیم گرفت تا برای تنظیم بازار گوشت قرمز این 
محصــول را به صورت تازه و بــا ارز دولتی ۴۲۰۰ 
تومانی به کشــور وارد کند تا بازار آن کنترل شود 
اما این اتفاق چندان نتوانســت بازار گوشت قرمز را 
متعادل کند و نهایتاً محمدرضا کالمی - مدیرکل 
تأمین، برنامه ریزی و تنظیم بــازار وزارت صنعت، 
معدن و تجارت - اواخر فروردین ماه اعالم کرد که 
هیأت وزیران مصوبه ای را ابالغ کرده که بر اســاس 
آن ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشــت 
قرمز منتفی شــده است و از این پس این محصول 
پروتئینی نیز با هدف حذف رانت و یکسان سازی 
نرخ ها با ارز نیمایی وارد خواهد شد.در همین زمینه 
علی اکبر مهرفرد - معاون توسعه بازرگانی و صنایع 
کشــاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: بر اساس 
همین مصوبه ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای 
واردات گوشــت قرمز، کره، حبوبات و چای حذف 
شده است و از ارز نیمایی برای واردات آنها استفاده 
خواهد شد.وی افزود: در سال گذشته به غیر از چهار 
قلم کاالیی که ارز دولتی شان به نیمایی تغییر پیدا 
کرده است، نهاده های بخش کشاورزی، نهاده های 
دامی و کاالهای اساسی نیز از ارز دولتی برای واردات 
استفاده می کردند که تا پایان سال ۹۷ میزان واردات 
این کاالها در گروه های مذکور به ۱۲ میلیارد دالر 
رسید.معاون توســعه بازرگانی و صنایع کشاورزی 
وزارت جهاد کشــاورزی در پاسخ به این سوال که 
آیا تنظیم بازار گوشت قرمز با موفقیت انجام شد که 
ارز دولتی برای واردات آن حذف شده و ارز نیمایی 
جایگزین آن شــده اســت، اظهار کرد: پس از این 
مصوبه گوشــت قرمز با ارز نیمایی وارد و در کشور 
توزیع شده و قیمت این محصول پروتئینی نسبت به 
گذشته در بازار ارزان تر شده است که البته باید همه 
اقدامات برای تنظیم بازار آن ادامه پیدا کند اما صفی 
که در گذشــته درست می شد به هیچ وجه وجهه 
مناسبی نداشت و اگر قرار باشد دولت از این به بعد 
گوشت قرمز با نرخ ارز دولتی یا نیمایی وارد و توزیع 
کند، این کار با در نظــر گرفتن گروه های هدف و 
کارت های ملی همه شهروندان صورت خواهد گرفت 
تا دیگر شــاهد صفوف مردم برای گرفتن گوشت 
نباشیم و عده ای چندین بار در این صف ها بایستند 
و گوشــت دولتی دریافت کنند و عده ای هیچگاه 

دست شان به این محصول با قیمت مناسب نرسد.

ارتش جمهوری اسالمی آماده 
مقابله با تهدیدات احتمالی

 معــاون هماهنگ کننده ارتش با بیان اینکه ارتش 
جمهوری اسالمی از آمادگی بسیار باالیی برای مقابله 
با تهدیدات احتمالی برخوردار است، گفت: نمی شود 

لحظه ای از آمادگی رزمی غافل شد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، امیر دریادار حبیب اهلل 
ســیاری معاون هماهنگ کننده و فرمانده قرارگاه 
امداد ذوالفقار ارتش دربــاره میزان آمادگی ارتش 
جمهوری اســالمی ایران برای مقابله با تهدیدات 
احتمالی، با توجه به درگیر بودن بخشی از یگان های 
آن در امدادرســانی به مردم، اظهار داشــت: ارتش 
جمهوری اسالمی ایران از آمادگی بسیار باالیی برای 

مقابله با تهدیدات برخوردار است. 
وظیفه اصلی ارتش، حفاظت و حراست از مرزهای 
کشور و حفظ تمامیت ارضی کشور است و در کنار 
همــه کارهایی که در امدادرســانی به مردم انجام 
می دهد که آن را برای خود افتخار می داند، نیروهای 
مســلح آمادگی رسمی خود را حفظ می کنند و به 
خوبی می دانند که نمی شــود لحظه ای از آمادگی 
رزمی غافل شد.وی خاطرنشــان کرد: حفظ توان 
جســمی، روحی، رزمی و آمادگی برای حراست از 
تمامیت ارضی در جای خود برای تمامی یگان های 
نیروهای مســلح از جمله ارتش جمهوری اسالمی 
ایران، محفوظ و حیاتی اســت و یگان های ارتش 
در اوج آمادگی رزمی به ســر می برند اما در عرصه 
خدمت رســانی به مردم که گرفتار سیل هستند، 
نیروهای ما با توان مضاعف و اشتیاق فراوان، مشغول 

خدمت رسانی به مردم هستند.
معاون هماهنگ کننده ارتش درباره اقدامات انجام 
شده توســط ارتش جمهوری اســالمی ایران در 
خدمت رسانی به سیل زدگان در استان های مختلف، 
گفت: در راستای اجرای فرامین فرماندهی معظم 
کل قوا برای امدادرســانی به مردم ســیل زده در 
استان های گلستان، لرستان، خوزستان و سیستان 
و بلوچستان، همه نیروهای مسلح از جمله ارتش، به 
سرعت وارد عمل شدند.وی ادامه داد: اگرچه ارتش 
از لحظات اول در مناطق ســیل زده حضور داشت 
اما بالفاصله با تشــکیل قرارگاه هایی در استان های 
ســیل زده و در فاز اول، با به کارگیری تمام امکانات 
مســتقر در پادگان های نیروهای چهارگانه ارتش 
موجود در مناطق سیل زده، به امدادرسانی و کمک 

مردم گرفتار در سیل پرداخت.

اخبار

سرمقاله

خود بینی و خودپسندی مرد ، نشانه 
سستی عقل اوست

کالمامیر

حضرت آیت اهلل خامنه ای فرمودند: نیروی انتظامی باید به صورت 
جدی با قاچاق مبارزه، و با عوامل ناامن کننده فضای مجازی مقابله 

کند.
به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم 
رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای فرمانده معظم کل قوا دیروز در 
دیدار فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی، با تأکید بر لزوم استمرار 
جمهوری  مطلوب  انتظامِی  نیروی  سمت  به  نیرو  این  حرکت 
اسالمی، نقش آن را در تحقق شعار سال یعنی »رونق تولید« و 
همچنین تأمین امنیت فضای مجازی مهم بر شمردند و خاطرنشان 
مبارزه، و  قاچاق  با  به صورت جدی  باید  انتظامی  نیروی  کردند: 
با عوامل ناامن کننده فضای مجازی مقابله کند. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در این دیدار، »اقتدار« و »مهربانی« نیروی انتظامی را دو 
عنصر مکمل یکدیگر خواندند و با اشاره به کار و تالش شبانه روزی 
افزودند: در  تعطیل،  و  ایام عید  نیرو در  این  کارکنان زحمتکش 
قضیه سیل اخیر نیروی انتظامی با خدمتگزاری به مردم آسیب دیده 
و تأمین امنیت مناطق سیل زده خوش درخشید. ایشان پیشرفتهای 
نیروی انتظامی در سال های اخیر را حقیقتی با ارزش دانستند و 
افزودند: البته این به معنای آن نیست که نیروی انتظامی در سطح 

مطلوب نظام اسالمی قرار دارد، بلکه باید با تالش و کار مداوم به 
آن سطح رسید و هر عاملی را که فضیلت ها و افتخارهای نیروی 
انتظامی را در ذهن مردم زیر سوال می برد، ولو یک مأمور ناباب در 
یک کالنتری باشد، اصالح کرد. رهبر انقالب اسالمی، تأمین امنیت 
را الزمه تحرک و رونق اقتصادی خواندند و خاطرنشان کردند: یکی 
به صورت  امروز  که  است  »قاچاق«  تولید،  رونق  تحقق  موانع  از 
دوطرفه درآمده است و عالوه بر واردات قاچاق، برخی اجناس مورد 
نیاز مردم و بخش کشاورزی نیز از کشور خارج می شود. حضرت 
موارد  این  از  برخی  پرده  پشت  کردند:  تأکید  خامنه ای  اهلل  آیت 
صرفاً سودطلبی نیست، بلکه فکر، نقشه و مقاصد سویی در این 
قضایا وجود دارد که نیروی انتظامی باید با مراقبت کامل، با آنها 
برخورد کند. »تأمین امنیت فضای مجازی« نکته دیگری بود که 
رهبر انقالب اسالمی به آن اشاره کردند و گفتند: فضای مجازی 
امروز در زندگی مردم گسترش زیادی پیدا کرده است و در عین 
منافع و امکانات، خطرات بزرگی نیز دارد.ایشان ناامن شدن فضای 
مجازی را موجب ضرر و زیان به مردم دانستند و بر وظیفه نیروی 
انتظامی در تأمین امنیت فضای مجازی تأکید کردند.حضرت آیت 
اهلل خامنه ای، »جلوگیری از خرید و فروش سالح« را یکی دیگر 

برخی  در  افزودند:  و  برشمردند  انتظامی  نیروی  مهم  وظایف  از 
کشورها مانند آمریکا، خرید و فروش سالح به علت منافع مافیای 
آن مشکل ساز  مردم  برای  و  است  آزاد  اسلحه سازی  کمپانی های 
ندارد و خرید و  اما در کشور ما که چنین مشکلی وجود  است، 

فروش سالح ممنوع است، باید جلوی آن گرفته شود. 
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر جلوگیری از خرید و فروش سالح 
در فضای مجازی، گفتند: قاتل دیروز روحانِی همدانی در صفحه 
اینستاگرام با چهار نوع اسلحه تصاویری از خود منتشر کرده است 

که مقابله با اینگونه موارد وظیفه نیروی انتظامی است.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، سردار سرتیپ اشتری فرمانده 
نیروی انتظامی، حضور فعاالنه و برقراری امنیت در موقعیت های 
مختلف همچون راهپیمایی اربعین، شناسایی و برخورد با مفسدین 
اقتصادی، اجرای طرح نوروزی و کاهش سوانح و تلفات رانندگی، 
بسیج امکانات و نیروها برای کمک به سیل زدگان و تأمین امنیت 
آن مناطق را جزو خدمات نیروی انتظامی خواند و افزود: در گام 
دوم انقالب با عزم و اراده راسخ، سالمت اداری، قاطعیت و خدمت 
و  انقالب  تراز  پلیِس  به  دنبال دستیابی  به  مردم،  به  بدون منت 

تمدن اسالمی خواهیم بود.

رهبر معظم انقالب در دیدار فرماندهان نیروی انتظامی: 

با قاچاق و عوامل ناامن کننده
 فضای مجـازی برخورد کنید

رئیس قوه قضائیه گفت: اگر در برخی مواقع 
اجتماعی  ناهنجاری های  با  برخوردهایی 
دیده می شود برای دفاع از حقوق مردم الزم 
است. حال این برخوردها می تواند از جانب 
هر کدام از نهادهای جمهوری اسالمی باشد

به گزارش زمان به نقل ازمهر، آیت اهلل سید 
دیروز  قضائیه  قوه  رئیس  رئیسی  ابراهیم 
که  ناجا  رؤسای  و  فرماندهان  همایش  در 
اظهار  شد  برگزار  ناجا  فرماندهی  ستاد  در 
فرماندهان  جمع  در  که  است  کرد:توفیقی 
ناجا قرار گرفتم، همان نشست هایی از این 
انجام  دست برای نگاه به آنچه در گذشته 
برای  همچنین  دارد.  ضرورت  بسیار  شده، 
تبیین کارها و فعالیت های سال جاری، این 
نشست ها بسیار ارزشمند است.وی افزود: به 
سه دلیل عرض می کنم که این نشست ها 
و  نظم  ایجاد  برای  یک  است.  ارزشمند 
آسایش  ایجاد  برای  دو  جامعه،  در  امنیت 
فردی و اجتماعی و سه به منظور حفاظت و 
صیانت از ارزشهای جامعه.رئیس قوه قضائیه 
با اشاره به نقش نیروی انتظامی در جامعه 
اظهار داشت: نقش نیروی انتظامی در نظم 
و امنیت بسیار ارزشمند است و خدماتی که 
در جامعه انجام می دهد، مثال زدنی است.

در  اگر  کرد:  خاطرنشان  رئیسی  اهلل  آیت 
جامعه اسالمی بخواهیم نوعی از ناامنی هایی 
بشماریم  را  می کند  تهدید  را  جامعه  که 
راستای  در  باید  کنیم  شناسی  آسیب  و 
شناسایی جرم قدم برداریم.وی با اشاره به 
لزوم جرم شناسی در مأموریت های نیروی 
انتظامی تصریح کرد: جرم شناسی و فعالیت 
در این زمینه نیازمند یک کار آکادمیک و 
دانشگاهی است. این حوزه بسیار زمینه کار 
ایجاد کرده  دانشمندان  برای  را  پژوهش  و 
و  پژوهشگرانه  نگاه  می توان  حتماً  و  است 

جرم  وقوع  علل  برای  اجتماعی  علوم  نگاه 
و مشکالت ناشی از این مهم داشت.رئیس 
قوه قضائیه تأکید کرد: امروز جامعه اسالمی 
ما از ناحیه دشمنان تهدید می شود که به 
گستردگی  به  است.  نظام  تمام  گستردگی 
در  تهدید  دیروز  اگر  است.  داشته ها  تمام 
یک حوزه خاص بود امروزه تهدید در تمام 
رئیسی  اهلل  می شود.آیت  نمایان  حوزه ها، 
ادامه داد: رصد کردن این تهدیدها نیاز به 
اوالً  بتوانند  تا  دارد  تیزبین  بان  دیده  یک 
در حوزه پیشگیری، ثانیاً در حوزه برخورد 
در  کنشگر  یک  نیازمند  ثالثاً  و  اقدام  و 
عرصه های امنیتی است در این حوزه از هر 
این کنشگر  باید پرهیز کنیم.  انفعال  گونه 
با  باشد.وی  داشته  را  ویژگی  سه  هر  باید 
اشاره به هدف دشمنان از ایجاد نارضایتی 
در جامعه، خاطرنشان کرد: دشمن به دنبال 
نارضایتی  ایجاد  جامعه  در  که  است  این 
قرار  تهدید  مورد  را  جامعه  امنیت  کند. 
قرار  تهدید  مورد  را  اقتصادی  امنیت  دهد. 

دهد. وضعیت اجتماعی را به یک وضعیت 
هم  ولی  کند  تبدیل  نامطلوب  اجتماعی 
انتظامی و هم دیگر  نیروی  به عنوان  شما 
از  آماده تر  و  بیدارتر  نظام،  این  مسئوالن 
گذشته برای مقابله با این توطئه های کثیف 
هستید.رئیس قوه قضائیه گفت: آنکه دارد به 
زمینه های مختلف اجتماعی لطمه می زند و 
با فضای گسترده رسانه ای که دارد به مراتب 
جامعه  می خواهد  می کند  تهدید  را  ایران 
کند.آیت  مشکل  دچار  را  ایران  اسالمی 
که  جامعه ای  کرد:  خاطرنشان  رئیسی  اهلل 
مردمش تصمیم گرفته اند دین و آموزه های 
دینی در جامعه آنها رواج داشته باشد فقه 
و آموزه های دینی، حکومت را اداره کند و 
دینی  آموزه های  و  فقه  پایه  بر  یا حکومت 
باشد و در نهایت مردم تصمیم گرفتند در 
این کشور، حکومت ولی فقیه حکومت کند. 
ولی فقیهی که می خواهد جامعه را به سمت 
یک جامعه اسالمی سوق دهد.وی با اشاره 
ابتدای  از  دشمن  ورزی  کینه  تاریخچه  به 

انقالب تاکنون، یادآور شد: نظامی که بر پایه 
دین برپا شده است از همان ابتدای انقالب 
اسالمی مورد هجمه و کینه ورزی دشمن 
قرار گرفته و دشمن تمام سعی و تالشش 
را گذاشته است تا این جامعه شکل نگیرد. 
در دهه اول انقالب برای عدم توسعه تالش 
کرد، در دهه دوم انقالب تالش کرد مردم 
را از این حکومت ناامید کند، در دهه سوم 
تالش کرد توسعه در این جامعه عملی نشود 
و در دهه چهارم برای پیشرفت همه جانبه 
تالش کرد ولی با تمامی توطئه ها و ابزارهایی 
قوه  نشد.رئیس  موفق  داشت  در دست  که 
و  این شرایط  به  نگاه  تصریح کرد:  قضائیه 
ایران و حکومت جمهوری اسالمی  جایگاه 
از  دفاع  برای  است.  آور  ما مسئولیت  برای 
اخالق، امنیت و غیره و همچنین مهمتر از 
همه برای دفاع از مردم همگی ما نباید شب 
برابر  در  باید  که  چرا  باشیم.  داشته  روز  و 
هجمه های دشمن ایستادگی کنیم.آیت اهلل 
رئیسی خاطرنشان کرد: اگر در برخی مواقع 
اجتماعی  ناهنجاری های  با  برخوردهایی 
دیده می شود برای دفاع از حقوق مردم الزم 
است. حال این برخوردها می تواند از جانب 
هر کدام از نهادهای جمهوری اسالمی باشد.

وی در ادامه گفت: ما هرگز نمی توانیم اجازه 
دهیم کوچک ترین ناامنی، امنیت جامعه را 
اخالل  به  نمی تواند  ناجا  بیندازد.  خطر  به 
گران اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اجازه 
قوه  دهد.رئیس  را  جامعه  در  دادن  جوالن 
راضی  جامعه  برند  ما  کرد:  بیان  قضائیه 
نیستیم به ویژه آنجا که مردم رنج جامعه 
را در جایی که برای امنیتشان اخالل ایجاد 
شده باشند، حس کنند برای ما اصاًل قابل 
قبول نیست و این رنج نه برای مردم و نه 

برای مسئوالن قابل تحمل نیست.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد:

لزوم برخورد با ناهنجاری های اجتماعی برای دفاع از حقوق مردم

ایران؛ خواستار روابط بسیار خوب
 با همسایگان

موسوي: ایران خواهان روابط بسیار خوب عالوه برحسن همجواری و روابط نزدیک سیاسی و 
اقتصادی با همسایگانش است.

به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، سیدعباس موسوی در پاسخ به سوالی در خصوص سفر 
برخی سران و مقامات عالی رتبه کشور های همسایه به ایران در ماه های اخیر و نقش و جایگاه 
منطقه ای کشورمان افزود: برای هر کشوری در منطقه ای که قرار دارد همسایگان اولویت اول 
هستند یا باید باشند. متاسفانه به نظر می رسد برخی همسایگان ما این نگاه را ندارند که همگان 
باید با مردم و دولت های منطقه خود کار کنند. وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران 
همواره معتقد بوده که دارای ۱۵ کشور همسایه است و با همه آن ها خواستار روابط بسیار خوب 
است، اضافه کرد: ایران در چارچوب سیاست حسن همجواری، خواهان روابط بسیار خوب و 
نزدیک در تمامی زمینه های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ... با همسایگان است. موسوی 
تصریح کرد:ما در هر شرایطی، چه در دورانی که روابط نسبتا خوبی بین ما و تعدادی از کشور های 
حاشیه خلیج فارس وجود داشت و چه در سال های اخیر که برخی از این کشور ها به غلط، نتیجه 
سیاست های اشتباه خودشان را با اتهامات واهی به ایران نسبت می دهند، گفته ایم که در این 
منطقه در یک کشتی نشسته ایم و همه متعلق به این منطقه هستیم.وی افزود: ما معتقدیم امنیت 
منطقه با همکاری دسته جمعی همه ما قابل تامین است و خرید امنیت و پشتوانه کردن قدرت 
خارجی هیچگاه پاسخگو و تامین کننده نیاز های امنیتی و سیاسی منطقه ما در خلیج فارس 
نبوده و نخواهد بود.موسوی با اشاره به اینکه گسترش روابط همه جانبه با همه همسایگان، همواره 
و از اول انقالب، در دستور کار جمهوری اسالمی ایران بوده و همچنان، عنصری غیرقابل تغییر 
در روابط خارجی ایران است، افزود: ما با قوت کار با همسایگانی را که در شرایط سخت از جمله 
سیل اخیر در کنار ما بودند ادامه می دهیم وآن ها را از یاد نخواهیم برد؛ قدر همیاری و همکاری 
همسایگانی را که در مواقع سختی، با مردم ایران بودند پاس خواهیم داشت و روابط را در همه 

زمینه ها با آن ها بدون هیچ مانعی گسترش خواهیم داد.

ورود ۲0 هزار معلم جدید به چرخه 
آموزش کشور

رئیس دانشگاه فرهنگیان گفت: مهر ماه امسال ۲۰ هزار معلم جدید از دانشگاه فرهنگیان وارد  
آموزش و پرورش می شوند.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، حسین خنیفرگفت: بر کسی پوشیده نیست که پیشرفت و توسعه 
کشورها از مسیر تعلیم و تربیت و آموزش های عمومی می گذرد. باید اذعان کرد که امروز با نسلی 
پرسشگر و کنجکاو رو به رو هستیم که گاهی با وجود امکانات و تجهیزات الکترونیکی و فضای 
مجازی چند گام از ما جلوتر هستند.وی ادامه داد: اگر نظام تعلیم و تربیت به درستی اصالح 
شود، شاهد بالندگی از درون خواهیم بود که رقم خوردن یک اقتصاد بدون نفت نیز از این مسیر 
می گذرد.وی بیان کرد: ۱۶۸ سال قبل، دارالفنون تأسیس شد و صد سال قبل دارالعلم ها ایجاد 
شدند. مراکز تربیت معلم نیز بعد از انقالب تربیت نیروی مورد نیاز برای آموزش و پرورش را 
برعهده گرفت و در دهه ۹۰ نیز دانشگاه فرهنگیان شکل گرفت. این تاریخ سزاوار این است که 
توجه بیشتری به آن شود.وی در ادامه با اشاره به برنامه های صدمین سال تأسیس تربیت معلم 
در ایران از دعوت از رئیس جمهور، وزرای پیشین آموزش و پرورش و هئیت دولت برای حضور 
در مراسم یکصد سالگی تربیت معلم و همچنین افتتاح موزه اسناد و مفاخر، رونمایی از کتاب 

تاریخ شفاهی و رونمایی از کتاب یک قرن- ۱۰۰ چهره خبر داد. 
خنیفر با اشاره به ورودی های سال جدید در دانشگاه فرهنگیان نیز اظهار کرد: ۲۹ هزار دانشجو 
و ۲۵ هزار ظرفیت خالی در سال ۹۶ و بدو ورودم به دانشگاه فرهنگیان داشتیم که با اقدامات 
انجام شده امسال، ۲۵ هزار ظرفیت دریافت و دانشجو جذب کردیم. همچنین ۱۷ هزار ظرفیت 
خالی داریم که مجوز برای جذب از طریق ماده ۲۸ نیز به ما داده شد ه است و تعداد دانشجوهای 

ما به مرز ۷۰ هزار نیرو رسیده است. 
برای مهر ۹۸ نیز تقاضای ۵۵ هزار مجوز برای جذب دانشجو معلم کرده ایم و اگر با این روند پیش 
برویم نیاز کف آموزش و پرورش را طی سه چهار سال دیگر جبران می کنیم و مهر ماه امسال نیز 

۲۰ هزار معلم جدید به آموزش و پرورش تحویل می دهیم.
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10 اردیبهشت تقویم انتخابات ابالغ می شود

مدیرکل انتخابات وزارت کشور با اشاره به اینکه تقویم زمانی اجرای انتخابات 
در روز دهم اردیبهشت به فرمانداری ها و بخشداری های سراسر کشور ابالغ 
می شود، گفت: طرح استانی شدن انتخابات اگر به قانون تبدیل شود، الزم 

االجرا خواهد بود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سیداسماعیل موسوی در پاسخ به این پرسش 
که انتخابات مجلس شورای اسالمی بر اساس چه قانونی اجرا می شود، بیان 
کرد: مجلس در حال اصالح قانون انتخابات است، اما هنوز شورای نگهبان آن 
را تایید نکرده است؛ بنابراین انتخابات بر اساس قانون موجود انتخابات مجلس 
شورای اسالمی برگزار می شود، اما اگر طرح مجلس به تأیید شورای نگهبان 
رسیده و نهایی شود، برای وزارت کشور قانون جدید الزم االجرا خواهد بود.
وی ادامه داد: طرح استانی شدن انتخابات اگر به قانون تبدیل شود، الزم االجرا 
خواهد بود؛ یعنی ابتدا باید شورای نگهبان قانون را تایید کند و سپس رئیس 
مجلس شورای اسالمی و رئیس جمهور در زمان مشخص، قانون را برای اجرا 
ابالغ کنند.مدیرکل انتخابات وزارت کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
وزارت کشور، اجرای انتخابات را با قانون فعلی آغاز کرده است. قانون جدید 
اگر تا قبل از زمان استعفای داوطلبان انتخابات )از پست های تصریح شده در 
قانون( ابالغ شود، قابل اجراست اما اگر بعد از آن مقطع، ابالغ شود قابلیت 
اجرایی ندارد.به گفته وی الیحه قانون جامع انتخابات توسط هیأت رئیسه 
مجلس اعالم وصول شده است، اما در دستور کار مجلس نیست و به انتخابات 
دوم اسفند نمی رسد.موسوی در پایان گفت: تقویم زمانی اجرای انتخابات 
در روز ۱۰ اردیبهشت به فرمانداری ها و بخشداری های سراسر کشور ابالغ 

می شود.

راهکار کمیسیون امنیت ملی برای مقابله با تحریم ها 

 رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر اینکه »در 
شرایط فعلی باید ضمن رسیدن به راهکار سیستماتیک برای مقابله با تحریم ها 
افراد دلسوز وارد حوزه کارشناسی شوند«، گفت که بهترین راهکار در شرایط 

فعلی جلوگیری از گسترش تصاعد بحران است.
اینکه  بیان  با  فالحت پیشه  حشمت اهلل  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
»دشمنی های آمریکا و برخی بازیگردانان به سمت تحمیل فضای بحرانی 
به ایران است«، گفت: البته ایرانی ها بارها بحران های مختلف را پشت سر 
گذرانده اند که قطعاً این مرحله هم با موفقیت پشت سر گذاشته می شود اما 
الزم است جریان های سیاسی با پختگی به سمت وحدت حرکت کرده و در 
شرایط فشار در این راستا گام بردارد.وی نمونه حرکت در راستای وحدت را 
گفت وگوهای شکل گرفته در مجلس بین جریانات مختلف دانست و توضیح 
داد: در این گفت وگوها لزوم پرهیز از کارهای انحرافی و اختالفی و پرهیز از 
اختالفات مورد تأکید قرار می گیرد. همچنین اینکه باید در آینده به یکسری 
سازوکارها و برنامه های مشترک برسیم. نیاز است این الگو در سطح کشور هم 
دنبال شود چون ما با اقدامات ظالمانه مقامات آمریکا روبرو هستیم که اساسًا 
سیاست شان ضربه زدن به توسعه جمهوری اسالمی و ملت ایران است.رئیس 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: آمریکایی ها 
می دانند که ایرانی ها در بدترین شرایط به فروش نفت نیاز دارند اما اکنون 
اعالم کردند که می خواهند فروش نفت ایران را به صفر برسانند. آن ها مدعی 
هستند که تحریم هایشان مشمول غذا و دارو و فشار به مردم ایران نمی شود. 
حال اینکه به صفر رساندن فروش نفت همان فشار به مردمی است که نیازمند 

پول نفت هستند.

بازداشت ۲ متهم اصلی حمالت تروریستی سریالنکا

 رسانه ها از بازداشت دو متهم اصلی حمالت تروریستی یکشنبه هفته گذشته 
سریالنکا خبر داده اند. به گزارش زمان به نقل ازمهر، اسپوتنیک در خبری 
فوری از بازداشت دو متهم اصلی حمالت تروریستی سریالنکا که بیش از 
۲۵۰ کشته برجا گذاشت گزارش داد.هنوز اطالعات بیشتری در مورد هویت 
افراد بازداشت شده منتشر نشده است.از چند روز قبل عملیات نیروهای امنیتی 
سریالنکا برای بازداشت متهمان این حمالت آغاز شده و مقامات بلند پایه این 
کشور اعالم کرده اند که اگر الزم باشد جستجوی خانه به خانه را در دستور 
کار قرار می دهند.قرار بود دیروز یکشنبه مراسم دعا در کلیساهای سریالنکا 
در یادبود کشته شدگان برگزار شود اما نگرانی های امنیتی باعث لغو آن شده 
است.یکشنبه هفته گذشته دستکم هشت انفجار در کلیساها و هتل های لوکس 
سریالنکا رخ داد که در نتیجه آن بیش از ۲۵۰ نفر کشته شدند.نهادهای امنیتی 
و پلیس سریالنکا متهم شده اند که به رغم دریافت هشدار درباره احتمال وقوع 
چنین حمالتی تدابیر امنیتی مناسب را اتخاذ نکرده اند. اما »رانیل ویکرماسینگه« 
نخست وزیر سریالنکا در مصاحبه با بی بی سی خود را مسئول اهمال و قصور 
دستگاه امنیتی در جریان این حمالت ندانسته و گفته است او گزارش محرمانه 

اطالعاتی را دریافت نکرده بود.

برگزاری رزمایش های  تخصصی 
پدافند غیرعامل در استان ها 

اینکه  بیان  با  غیرعامل  پدافند  سازمان  رئیس 
رزمایش پرتوی این هفته در جوار نیروگاه اتمی 
بوشهر برگزار می شود گفت: برای حفظ ایمنی و 
اطمینان بخشی بر اساس ظرفیت ها، رزمایش های 
پدافند غیرعامل به صورت تخصصی در استان ها 

برگزار می شود.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، سردار غالمرضا 
با  بوشهر  دیروز در جمع خبرنگاران در  جاللی 
از  کشور  انرژی  در حوزه  استان  این  اینکه  بیان 
جایگاه مهمی برخوردار است اظهار داشت: بوشهر 
نقش پراهمیتی در تامین انرژی کشور دارد و در 
راهبردی  موضوع  یک  انرژی   حوزه  راستا  این 
اطمینان  ایمنی،  حفظ  می شود.وی،  محسوب 
بخشی به موضوع انرژی در سطح ملی را بسیار 
اینکه  به  با توجه  افزود:  اهمیت دانست و  حائز 
حوزه انرژی در کشور مورد توجه ویژه است که 
از این نظر برای حفظ ایمنی و اطمینان بخشی در 
مواقع بروز بحران، رزمایش پدافند غیرعامل در این 
عرصه در اولویت قرار دارد.رئیس سازمان پدافند 
غیرعامل از انجام آموزش ها برای ارتقاء آمادگی 
در پدافند غیرعامل خبر داد و بیان کرد: در برنامه 
دوره ای سازمان پدافند غیرعامل انجام آموزش ها، 
تا  است  توجه  مورد  رزمایش ها  و  تمرین ها 
نارسایی ها ارائه شود و آمادگی ها ارتقاء یابد.وی 
عامل  غیر  پدافند  رزمایش  برگزاری  بر  تاکید  با 
در استان ها خاطر نشان کرد: برای حفظ ایمنی و 
اطمینان بخشی بر اساس ظرفیت ها، رزمایش های 
پدافند غیرعامل به صورت تخصصی در استان ها 
برگزار می شود.سردار جاللی از برگزاری رزمایش 
پرتوی در جوار نیروگاه اتمی بوشهر خبر داد و 
خاطر نشان کرد: با همکاری استاندار بوشهر به 
عنوان رئیس قرارگاه پرتوی استان بوشهر، رزمایش 
پرتوی در بوشهر برگزار می شود که امروز برای 
افزایش آمادگی کمیته های تخصصی این رزمایش، 
تمرین دور میزی در بوشهر برگزار شد.وی، با بیان 
برای  بوشهر  در  پرتوی  برگزاری رزمایش  اینکه 
سال ۱۳9۷ برنامه ریزی شده بود تصریح کرد: با 
توجه به بروز حوادث گوناگون در سال گذشته 
برگزاری  زمان  استان ها،  برخی  در  سیل  مانند 
رزمایش پرتوی برای این هفته در بوشهر تغییر 
یافت.رئیس سازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه 
همه هماهنگی های الزم برای برگزاری رزمایش 
پرتوی بوشهر انجام شده است گفت: طرح ریزی و 
هماهنگی بین دستگاهی  و آموزش های مردمی در 
راستای اجرای رزمایش پرتوی بوشهر انجام شده 
است.سردار جاللی بیان کرد: در اجرای رزمایش 
پرتوی، رزمایش دور میزی و ستادی در استانداری 
بوشهر انجام شد که امید می رود ضمن افزایش 
تا  نارسایی ها مشخص  هماهنگی ها، ضعف ها و 
به  برطرف و حرکت  آینده ضعف ها  برای سال 
سمت حوزه امن و سالمت و پایدار هدایت شود.

خبرخبر

ادامه از صفحه 1
 یکی از دل مشغولی های امام خمینی )ره( نحوه 
و  اتحاد  با  اسالم  جهان  ظرفیت های  از  استفاده 
همبستگی بود و تجلی این موضوع را می توان در 
قانون اساسی دید. در اصول مختلف قانون اساسی 
برقراری  وی،  گفته  می شود.به  دیده  موضوع  این 
ارتباطات دیپلماتیک، کمک به جهان اسالم در اصول 
مختلف قانون اساسی، دیده می شود که متأثر از فکر 
بلند امام خمینی )ره( است. این فکر بلند نیز به یکباره 
به وجود نیامده است، بلکه بسترهای فرهنگی آن را 
ایجاد کرده است. به عنوان مثال نهاد مرجعیت نقش 
مهمی در این موضوع دارد.الریجانی در ادامه با اشاره 
به نقش نهاد مرجعیت در ایجاد وحدت و همبستگی 
در جهان اسالم، بیان کرد: در درون روحانیت، مرجع 
جدای از کارهای علمی که انجام می دهد، هدایت 
امت اسالمی را نیز دنبال می کند و این امر بسیار 
مهم است که باید از این ظرفیت استفاده کرد. در 
زمان انقالب مشروطه مراجع عراق در رأس قرار 
این  داشتند.  مشغولی  دل  ایران  برای  که  داشتند 
نشان دهنده این است که مساله جغرافیایی اسالمی 
صرفاً محدود به یک کشور نیست،   بلکه جهان 
دیگری  بخش  در  دارد.وی  بلندتر  تفکری  اسالم 
از اظهاراتش، خاطر نشان کرد: در زمان صدام نیز 
مراجع بزرگ نظیر آیت اهلل سیستانی در عراق نقش 
مهمی برای هدایت مردم داشتند. حتی بعد از صدام 
که آمریکایی ها در عراق مستقر شدند، مراجع نقش 
بزرگی را ایفا کردند. آمریکایی ها تصور می کردند 
که ایالتی جدید پیدا کرده اند، ولی مراجع در مقابل 
آنها ایستادند. حتی در درگیری های شیعه و سنی که 
در داخل عراق شکل گرفت، این مراجع بودند که 
اهل سنت و شیعیان عراق را آرام کردند. این نشان 
می دهد که نهاد مرجعیت ذاتاً یک قدرت وحدتگرا 
و آینده نگر برای جهان اسالم است.رئیس مجلس 
شورای اسالمی در ادامه با اشاره به نقش جریانات 
سیاسی در آینده جهان اسالم، یادآور شد: جریانات 
اسالمی در طول تاریخ اسالم با فراز و فرودهایی 
نقش آفرینی داشته اند. گاهی اوقات نیز ممکن است 
نقدهای جدی نسبت به این جریانات وارد باشد، 
نیز توجه شود. جریانات  آنها  به ظرفیت  باید  اما 
سیاسی در طول این ۳۰ سال پوست اندازی هایی 
المسلمین  اخوان  مثال  عنوان  به  است.  داشته  نیز 
که یک جریان نسبتاً عمیق در کشورهای اسالمی 
است، خودش را متأثر از متفکران و صاحبنظرانی 
می دانست که بعدها دچار تحول شد.الریجانی اضافه 
کرد: در حال حاضر نیز کشورهای اسالمی که این 
جریان در آنها حضور دارد، یک جور فکر نمی کنند. 
ممکن است تفاوت هایی با هم داشته باشند، ولی به 
طور کلی یک جریان مهم محسوب می شود و به 
طور کلی باید گفت  که فهم جریانات سیاسی در 
جهان اسالم اهمیت بسزایی دارد و بدون در نظر 
گرفتن آنها نمی شود در خصوص آینده نظر داد.وی 
در ادامه اظهار کرد: استفاده از ظرفیت اجتماعی که 

در جریان اسالم است، حائز اهمیت است. ممکن 
است جریانات اجتماعی که در جهان اسالم وجود 
دارد فراز و فرودهایی نیز داشته باشند، اما نقش آنها 
مؤثر است. جریانات مخربی نیز در جهان اسالم 
وجود دارد که امروز آنها را شاهد هستیم. شاید این 
جریانات بر اساس دسیسه ای خارجی شکل گرفته 
باشد، اما هر یک از این جریانات افراطی برای خود 
یک مقوله فکری دست و پا کرده اند. شاید نظیر 
داعش بتوان این جریانات را از بعد امنیتی سرکوب 
اینها هم چنان تحرکاتی خواهند داشت.  کرد، اما 
بنابراین نباید فکر کنیم که آنها حذف شده اند. باید 
به دنبال ریشه فکری و نحوه رشد این جریانات 
باشیم که در نوع مبارزه با این جریانات تأثیرگذار 
است.الریجانی اضافه کرد: شناخت جریان فکری 
این گروه بسیار ضروری است. از مسائل دیگری 
به  توجه  است  اهمیت  حائز  اسالم  جهان  در  که 
مسائل و پیشرفت های علمی است. جهان اسالم 
دارای جمعیت وسیعی است. اگر ما به مجموعه 
توجه  اسالمی  کشورهای  اکتشافات  و  اختراعات 
کنیم، نمی توان گفت  که از تمام ظرفیت ها استفاده 
شده است. از مجموع میزان اختراعات در دنیا تنها 
۱.6 درصد مختص به مسلمانان است. بنابراین نسبت 
به جمعیت مسلمانان این آمار بسیار پایین است.وی 
با اشاره به میزان اکتشافات و اختراعات در جهان 
اسالم اظهار کرد: عمده اختراعات و اکتشافات در 
جهان اسالم مربوط به کشورهای ترکیه، مالزی و 
و  علمی  فعالیت های  ساله  روند ۱6  است.  ایران 
دانشگاهی جهان اسالم نشان دهنده این است که 
افتاده  اتفاق  رشد جهشی خوبی در بخش علمی 
است. در این ۱6 سال تولیدات علمی کشورهای 
اسالمی ۸.6 درصد افزایش یافته است. این نشان 
دانشگاه های  کارهای علمی در  می دهد که سطح 
در حوزه  است.  یافته  افزایش  اسالمی  کشورهای 
فنی  حوزه  در  و  برابری   6 رشد  نیز  کشاورزی 
مهندسی و فناوری رشد پنج برابری را شاهد هستیم. 
را جهان  نیز رشد ۷.6 درصدی  پزشکی  امور  در 
اسالم به خود اختصاص داده است. این نشان دهنده 
این است که بعد از یک دوره استعمار زدگی که 

کشورهای اسالمی غالباً درگیر آن بوده اند خودباوری 
است.رئیس  گرفته  شکل  اسالمی  کشورهای  در 
مجلس شورای اسالمی در ادامه با اشاره به ضرورت 
توجه به استفاده از ظرفیت های علمی ایجاد شده در 
جهان اسالم، اضافه کرد: باید مناقشات سیاسی و 
امنیتی که در جهان اسالم دوز باالیی دارد، از بخش 
دانشگاهی و علمی جدا شود. ارتباطات دانشگاهی و 
علمی باید مسیر خود را از این مناقشات کاماًل مجزا 
کند. چرا که ارتباطات دانشگاهی خود می تواند یک 
بستر دیپلمات باشد. بنده توصیه می کنم که ظرفیت 
دانشگاه ها خارج از مناقشات سیاسی و امنیتی دیده 
شود و پیوند بین دانشگاه ها در جهان اسالم باید 
عمیق تر شود. این موضوع به نفع کشورهای منطقه 
است زمانی در دراز مدت که دانشگاه پژوهان از 
کشورهای مختلف به یکدیگر نزدیک شوند، روحیه 
سیاسی مالیم تری ایجاد شده و در نهایت به فهم 
مشترکی دست می یابند. این موضوع کمک می کند تا 
در دراز مدت بر روی مناقشات سیاسی و امنیتی نیز 
دانش پژوهان تأثیر گذار باشد.وی در بخش دیگری 
از اظهاراتش با تاکید بر استفاده از ظرفیت جهش 
علمی ایجاد شده در این باره توضیح داد: ارتباطات 
دانشگاهی و پژوهشی در بین کشورهای اسالمی باید 
مسیر جداگانه ای را در پیش بگیرند. از مسائل حائز 
اهمیت دیگر در جهان اسالم مساله اقتصاد است. 
تحقیقات نشان می دهد که به طور متوسط هر کشور 
مسلمان حدود سه دهم درصد از تولید ناخالص 
داخلی دنیا را به خود اختصاص داده است و کل 
کشورهای اسالمی ۱۴.9 درصد از تولیدات ناخالص 
داخلی را در دنیا دارند. این آمار نشان می دهد که 
در میان مدت کشورهای اسالمی حدود ۴.۱ درصد 
رشد متوسط داشته اند و عمدتاً با کسری بودجه سه 
درصدی مواجه هستند. صادرات کشورهای اسالمی 
به طور متوسط حدود شش درصد است. این بخش 
در مقایسه با سهم عظیم کشورهای اسالمی در حوزه 
انرژی نشان دهنده این است که عقب ماندگی جدی 
در استفاده از ظرفیت های خود دارند و نتوانسته اند 
به خوبی از این ظرفیت ها استفاده کنند.الریجانی با 
اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت های اقتصادی در 

جهان اسالم، تصریح کرد: یک ضلع این موضوع 
به تدبیر اقتصادی در جهان اسالم باز می گردد که 
نیاز به حکمرانان ورزیده دارد و یک ضلع آن نیز 
به رفتار ویرانگر کشورهای بزرگ باز می گردد که 
به دنبال تسلط اقتصادی بر روی کشورهای جهان 
کشورهای  بین  در  تجارت  مقوله  هستند.  اسالم 
اسالمی باید مورد توجه قرار گیرد. مجموع آمارها 
تجارت  آمار  از  تنها ۲۰ درصد  که  می دهد  نشان 
کشورهای اسالمی مربوط به خودشان می شود. یعنی 
توجه بیشتر آنها به کشورهای غیر اسالمی است. 
مقداری از این آمار طبیعی است، اما باید تجارت 
در بین کشورهای اسالمی بیش از این آمار باشد. 
این آمار نشان دهنده این است که کشورهای اسالمی 
ظرفیت های خودشان را به درستی نشناخته اند. لذا بر 
حسب فشار کشورهای دیگر به سمت آنها می روند.
وی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد باید به عامل 
رشد اقتصادی که در کشورهای اسالمی همبستگی 
می باشد، توجه شود. مجموعه کشورهای اسالمی که 
در بعد تجارت توانمندتر هستند نظیر ایران، مالزی، 
ترکیه و عراق باید از ظرفیت های خود استفاده کنند 
و پایه تجارت را در بین خود تقویت کرده و سایر 
کشورها نیز به آن بپیوندند. متأسفانه کنفرانس جهان 
اسالم و بانک توسعه اقتصادی که شکل گرفته است، 
تاکنون نتوانسته به آن اهداف بلندی که داشته است 
به خوبی دست یابد.رییس مجلس شورای اسالمی 
در ادامه با اشاره به اهمیت موضوع امنیت در جهان 
اسالم، بیان  کرد: امنیت در جهان اسالم مقوله بسیار 
مهمی است. دخالت های آمریکا در مسائل منطقه ای 
بسیار زیاد و بی محابا شده است. در گذشته نیز 
آمریکایی ها در مسائل منطقه ای دخالت داشتند، اما 
امروز این دخالت شفاف تر شده است. توافقاتی 
که آمریکا با برخی از کشورهای منطقه در زاد و 
ولد تروریست دارد به یک موضوع مهم در منطقه 
تبدیل شده است و کشورهای منطقه را به مسائل 
داخلی درگیر کرده و ضربات بزرگ اقتصادی به 
این  از  منطقه وارد شده است. بخشی  کشورهای 
موضوع به ناشی گری برخی از کشورها باز می گردد 
که به مسائل منطقه ای دامن می زند و بخش دیگری 
نیز به فشار کشورهای بزرگ باز می گردد.وی گفت: 
زمانی صدام قصد داشت تا به جمهوری اسالمی 
ایران حمله کند و به دنبال استفاده از ظرفیت گروه 
های ضد انقالب  رفت.  صدام جلسه ای در بغداد 
برگزار کرد و در آن جا همه سران گروه های ضد 
انقالب حضور داشتند. صدام در آن جلسه اعالم کرد 
که می خواهد ظرف چند روز آتی به ایران حمله کند. 
در آن جلسه گروه های ضد انقالب از این موضوع 
که  ها  گروه  این  سران  از  یکی  خوشحال شدند. 
مخالف جمهوری اسالمی ایران نیز بود، بعدها اعالم 
کرد که بنده در این جلسه گفتم که شما جمهوری 
اسالمی و خمینی را نشناخته اید، چرا که اگر به ایران 
حمله کنید، آنها با یکدیگر منسجم شده و در مقابل 

شما خواهند ایستاد.

الریجانی: اروپا توان حفظ معاهدات را ندارد

برخی درمنطقه حرف حساب نمی فهمند
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شماره عضویت ن.م ۰۱۰۰۸۰-۵۳-۱۲با پروانه اشتغال پ.۱:۱۰۲9-۰۰۰-۲۵-۱با کد 

ملی ۲۰6۴۸999۴۴مفقود گردیده و از درجع اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز و تسلسل اسناد سواری پژو ۴۰۵ مدل 9۱ با شماره موتور 
پالک  شماره  NAAM۳۱FC۲CK۳6۱۷۲۱و  شاسی  شماره  ۱۳99۱۰۰۲۳۱9و 
۸۷۳ت۴۳ ایران ۸۲ بنام موسی یوسفی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز سواری پژو ۲۰۷ مدل 9۷ با شماره پالک ۸۱۸ج۲6 ایران 9۲ 
با شماره موتور ۱۷۷B۰۰۲6۸9۸و شماره شاسی NAAR۳۱FE۷JJ66۵۵۳۷بنام 

 بابل فرهود فالح مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
آگهی درخواست گواهی حصر وراثت خانم انسیه اسمعیل پور گنجی فرزند رحمت 
اهلل به شرح درخواستی که به شماره ۱۲/9۸/9۸این شورا ثبت کرده و درخواست 
صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که رحمت اهلل اسمعیل پور گنجی 
فرزند شکراهلل به شماره شناسنامه 66 -۲۰6۳۸۰۲۰۵۱صادره از بابل در تاریخ9۵/۳/۱ 

در اقامتگاه دائمی خود شهرستان بابل فوت نموده و ورثه او عبارتند از
۱-امین  اسمعیل فرزند رحمت اهلل به شماره شناسنامه ۱۵ با شماره ملی۲۰6۳۸۸۲۸۱9 

فرزند متوفی 
۲- باجی اسمعیل پور گنجی فرزند رحمت اهلل به شماره شناسنامه ۱۷ با شماره ملی 

۲۰6۳۸۴6۰6۵فرزند متوفی 
۳-مقدسه اسمعیل پور گنجی فرزند رحمت اهلل شماره شناسنامه  ۳۰۵ با شماره ملی 

۲۰6۱۰۱۸۰۰۸۲فرزند متوفی
شماره  با   ۱۵ شناسنامه  شماره  اهلل  رحمت  فرزند  گنجی  پور  اسمعیل  گلتاج   -۴

ملی۲۰6۳۸۵۵6۰9 فرزند متوفی 
شماره  با  شناسنامه ۱6  شماره  به  اهلل  فرزند رحمت  گنجی  پور  اسمعیل  ۵-سامره 

ملی۲۰6۳۸۸۲۸۲۷ فرزند متوفی
6- انسیه اسمعیل پور گنجی فرزند رحمت اهلل به شماره شناسنامه ۲۸۷۸ با شماره 

ملی ۲۰6۱۰۲۳۷۷۰فرزند متوفی 
قاضی شعبه ۱۲ شورای حل اختالف شهرستان بابل 

برگه اجرائیه 
مشخصات محکوم له مهران کفشگر جلودار با وکالت راضیه فالح خورشیدی به 
نشانی بابل فلکه قاضی کتی ایران خودرو موسوی آدرس وکیل بابل میدان توقاف 

روبروی درب روغن نباتی شکوفه ساختمان مهندس مهندسی پارس طبقه سوم 
مشخصات محکوم علیه  علی اصغر عباس هرازی فرزند مهدی  ۲-زینب مشایخی 
موینی فرزند احمد علی به نشانی هر دو بابل جنبه انتقال خون کوچه شریعت شریعت 
یک به موجب رای  شماره ۲۵ تاریخ96/۲/۳۱ شعبه اول شورای حل اختالف بابل 
محکوم علیه محکوم است به پرداخت تضامنی مبلغ ۴۳ میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه اززمان سررسید چک به تاریخ9۵/۵/۱۵ لغایت پرداخت 

آن و مبلغ ۱/9۱۰/۰۰۰ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان
 مدیر دفتر شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان بابل 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
به  دادخواست  شرح  به   ۲۵ شماره  شناسنامه  دارای  فیروزجایی  کرد  جهان  ماه 
کالسه۱/۱۳۱/9۸ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان علی شکری فیروزجاه در تاریخ 9۷/۱۰/۲6در اقامتگاه دائمی خود 

بدون زندگی گفته ورثه  آن مرحوم عبارتند از 
۱-رحمت اهلل شکری فیروزجا ه به شماره شناسنامه ۷۴۳۰ فرزند علی و ما ه جهان 

متولد ۱۳۵6 فرزند متوفی
۲-نعمت اهلل شکری فیروزجاه به شماره شناسنامه ۱۸9۰ فرزند علی و ماه جهان متولد 

۱۳۵۸ فرزند متوفی 
۳-عزت اهلل شکری فیروزجاه شماره شناسنامه ۱9۱۱ فرزند علی و ماه جهان متولد 

۱۳6۳ فرزند متوفی 
۴-احمد شکری فیروزجا ه به شماره شناسنامه ۱۸۲ فرزند علی و ماه جهان به شماره 

شناسنامه ۱۳66 فرزند متوفی 
۵-پری شکری فیروزجاه به شماره شناسنامه ۷۴۲9 فرزند علی و ماه جهان متولد 

۱۳۵۳ فرزند متوفی
6- فاطمه شکری فیروزجا ه به شماره شناسنامه ۱۵۳۲ فرزند علی و ماه جهان متولد 

۱۳6۱فرزند متوفی 
۷-فرشته شکری فیروزجا ه شماره شناسنامه ۲۰۵۰۰9۳6۱6فرزند علی و ماه جهان 

متولد ۱۳6۸ فرزند متوفی 
۸-ماه جهان کرد فیروزجایی شماره شناسنامهمتولد ۱۳۲۷۲۵ همسر متوفی 

قاضی شعبه اول شورای حل اختالف بابل

برگ اجراییه 8/1338/97
 مشخصات محکوم له  حسن توکلی به نشانی بابل چهارراه گله محله منزل توکلی 
مشخصات محکوم علیه  علی اکبر یداللهی فرزند جامع به نشانی بابل چهارراه گله 

محله روبروی قنادی پامچال جنب آشپزخانه ناز خاتون منزل توکلی
 به موجب رای شماره ۱۵6۰-9۷/۱۱/۳۰تاریخ شعبه ۸ شورای حل اختالف شهرستان 
بابل و محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ ۳۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ ۴۵۵/۰۰۰ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغی به خسارت تاخیر تادیه از زمان 

سررسید و اجرای حکم قطعی صادر و رای صادره غیابی میباشد
 مدیر دفتر شعبه ۸ شورای حل اختالف شهرستان بابل 

آگهی مفقودی
کارت هوشمند  خودرو  مینی بوس  بنز ۳۰9  مدل۱۳6۲ بنام محمد حسین ابراهیمیان  
ایران۳۱  ۱6۷ ع۲۱  ناوگان ۲۳۳۳۰۲۲ شماره شهربانی    شیخی  شماره هوشمند 
شماره موتور۳۳۴9۱۱۱۰۰۷96۸۷ شماره شاسی۴۱۵۰۸9  ۳۷9۳9۱۵۰ مفقود گردید و 

لرستان –نورآباد از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگاهی ابالغ مفاد اجرائیه
به موجب دادنامه شماره 9۳9-۴-۱۰-9۷محکوم علیه.بهروز سلیمی گلشن محکوم 
مبلغ ۱/۱۷۵/۰۰۰ به عنوان هزینه دادرسی و اوراق تقدیمی به دادگاه و حق الوکاله 
میزان۵ درصد  مبلغ  پرداخت  نیز  و  له  تعرفه مصوب در حق محکوم  وکیل وقف 
محکوم بهاز بابت نیم عشر دولتی در حق دولت لذا مفاد اجراییه یک نوبت به ترتیب 
مقرر در مادتین ۱۱9و ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی آگهی میگردد و ده روز پس از 
آن بموقع اجرا گذاشته میشود و بر اساس ماده 9 قانون مذکور برای عملیات اجرایی 
ابالغ با اخطار دیگری به محکوم علیه نخواهد شد مگر اینکه محل یا اقامت خود را 

اعالم نماید. ۱۲/ خ / م الف
خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک 96/۱۱/۲۵ لغایت اجرا در حق خواهان.

رئیس حوزه شورای 6 حل اختالف 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ساعت   ۱۳9۸/۳/۱۲ تاریخ    : رسیدگی  وقت   /۱۱/9۷/۱6۳۵ پرونده  کالسه  در   
۱۰/۱۵صبح مرجع رسید گی :  شعبه  ۱۱  شورای حل اختالف شهرستان خوی 
:   ۱-میر توحید  اقتصاد  وکالت جعفرصادق دادگر/خوانده گان   / خواهان: مهر 
پاک نژاد ۲- محمد رحیم لو ۳- میر جعفر پاک نژاد /خواسته : مطالبه وجه چک 
بمبلغ۱6/۰۰۰/۰۰۰ریال      برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  
بدینوسیله۱-میر توحید پاک نژاد ۲- محمد رحیم لو ۳- میر جعفر پاک نژاد وفق   
کثیراالنتشار   های   روزنامه  از  یکی  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  ماده ۷۳ 
چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در دفتر دادگاه حاضر و 
رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی شرکت نمایند. 

عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
 موحدی نیا-مسئول دفترشعبه ۱۱ شورای حل اختالف شهرستان خوی

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

آگهی  موضوع  ماده 3 قانون  
و ماده  ۱3  آیین  نامه  قانون  تعیین تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد  

سند رسمی
 برابر  رای شماره ۱۳9۷6۰۳۱۸6۰۳۰۰۵۷99- ۱۳9۷/۱۱/۱۸ هیات  موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  
اراضی  و ساختمانهای  فاقد سند رسمی مستقر  در واحد ثبتی  حوزه  ثبت  ملک ناحیه ۲ رشت تصرفات  مالکانه  
بالمعارض  متقاضی آقای  حسین  عبدی  قلعه  سرائی  فرزند  علی  به شماره  شناسنامه  ۲۰۲  صادره  از رشت  
در قریه خسبخ در ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر  ساختمان  به مساحت ۱۷6/۰۴  متر مربع  پالک  فرعی  
۲۰6۱۷  از اصلی  ۱۲ مفروز  مجزی  از پالک  ۲۳۵6  از اصلی  ۱۲  واقع در بخش  چهار رشت  خریداری  از 
مالک  رسمی  آقای  علی  راستی محرز گردیده  است . لذا  به منظور  اطالع  عموم  مراتب  در دو نوبت  به فاصله  
۱۵ روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند مالکیت  متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند 
می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی  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.
رم الف:۱06- مدیر واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک ناحیه  دو رشت -  حسین اسالمی کجیدی

تاریخ انتشار نوبت  اول:9۸/۱/۲۵ تاریخ انتشار نوبت دوم:9۸/۲/9

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 در کالسه پرونده۱۱/9۸۰۰۵۰وقت رسیدگی : ۱۳9۸/۳/۱۲   ساعت ۱۱صبح

مرجع رسید گی :  شعبه  ۱۱  شورای حل اختالف شهرستان خوی / خواهان: بانک 
تجارت وکالت جعفرصادق دادگر/خوانده گان  :   ۱- حوری عالی زاده ۲- عقیله 

سلیمی /خواسته : مطالبه وجه چک بمبلغ۴۵/۰۰۰/۰۰۰  ریال
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله ۱- حوری عالی 
زاده ۲- عقیله سلیمی وفق   ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از 
روزنامه های  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه 
در دفتر دادگاه حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه 

دادرسی شرکت نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
 موحدی نیا-مسئول دفترشعبه ۱۱ شورای حل اختالف شهرستان خوی

رئیس ستاد نیروهای مسلح گفت: اگر قرار باشد 
نفت  نکند حتماً  عبور  تنگه هرمز  از  ایران  نفت 

دیگران هم از این تنگه عبور نخواهد کرد.
به گزارش زمان به نقل ازباشگاه خبرنگاران پویا، 
بیست  حاشیه  در  دیروز  باقری  محمد  سرلشکر 
و سومین همایش سراسری فرماندهان، رؤسا و 
مدیران نیروی انتظامی در جمع خبرنگاران با اشاره 
به اقدامات نیروی انتظامی در سال 9۷ و روزهای 
گذشته از سال 9۸ همچنین حضور نیروی انتظامی 
در تمام استان های سیل زده، اظهار کرد: در هیچ 
کدام از مناطق سیل زده گزارشی از سرقت و ناامنی 
انتظامی دارد. نداشتیم که نشان از تالش نیروی 
بسیار  برنامه های   9۸ سال  در  کرد:  تصریح  وی 
اعتبارات  و  تدوین  انتظامی  نیروی  برای  اساسی 
رونق  است؛  شده  لحاظ  نیرو  این  برای  مناسبی 

ان شاءاهلل  نمی گیرد،  شکل  امنیت  بدون  تولید 
دولتی  داشت و بخش های  نخواهیم  ناامنی  هیچ 
از  نگرانی  بدون  توانست  خواهند  اقتصادی  و 
دهد.رئیس  انجام  را  خود  مسئولیت های  ناامنی 
ستادکل نیروهای مسلح در پاسخ به سؤالی مبنی 
بر سرنوشت دو نفر از سربازانی که همچنان در 
گفت:  هستند،  اشرار  اسارت  در  پاکستان  خاک 
پیگیری مجّدانه ما از مقام های مسئول در این زمینه 
سفر  در  نیز  پاکستان  وزیر  نخست  و  دارد  ادامه 
به تهران قول داد با جدیت بیشتری این موضوع 
دنبال شود و امیدواریم در آینده نزدیک این دو نفر 
نیز آزاد شوند.باقری همچنین با اشاره به بازداشت 
تعدادی از عوامل حادثه تروریستی خاش از فرار 

تعدادی از عوامل این حادثه تروریستی به خاک 
پیگیری  کرد:  داد و تصریح  کشور همسایه خبر 
برای استرداد مجرمان در جریان است.وی متذکر 
مسلح  نیروهای  به عهده  هرمز  تنگه  امنیت  شد: 
جمهوری اسالمی ایران است و ما خواهان تداوم 
امنیت و باز بودن تنگه هرمز هستیم. همان گونه که 
نفت و کاالی کشورهای دیگر از این تنگه عبور 
می کند، نفت و کاالی ما نیز در حال عبور از تنگه 
هرمز است.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه 
داد: اگر قرار باشد کسی تنگه هرمز را ناامن کند 
حتماً با آن مواجهه می کنیم و اگر قرار باشد نفت 
ما از تنگه هرمز عبور نکند حتماً نفت دیگران هم 

از این تنگه عبور نخواهد کرد.

باقری یادآور شد: این به معنای بستن تنگه هرمز 
نیست، قصد بستن آن را نداریم مگر اینکه دشمنی 
دشمنان به حدی برسد که چاره ای جز این وجود 
نداشته باشد، در آن روز کاماًل قادر بر بستن این 

تنگه هستیم.
وی تصریح کرد: در هر روز بارها اتفاق می افتد 
که ناوهای نظامی آمریکایی و شناورهای تجاری 
و نفتکش های آنها در عبور از تنگه هرمز موظف 
به پاسخگویی به سپاه پاسداران که مسئول تأمین 
امنیت تنگه هرمز است، هستند و تا همین دیروز 
گزارش ها حاکی از آن است که کاماًل این سؤاالت 
را پاسخ می دهند و هیچ نشانه ای از تغییر در روش 

جاری آنها در تنگه هرمز نداریم.

سرلشکر باقری: 

نظامی  حجت  اتمام 
درباره عبور نفت 
از»هـرمـز«
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اعالم سهمیه جدید نفت سفید فوق 
العاده بخش آساراي جاده چالوس

معاون بازرگاني شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
استان البرز از اعالم سهمیه نفت سفید فوق العاده جهت 
خانوارهاي نفت سفید سوز  ساکن در بخش آساراي 

جاده چالوس خبر داد.
اکبرنوروزي گفت: خانوارهاي ۱ تا ۴ نفره به مقدار 
۲۲۰ لیتر و خانوارهاي ۵ نفره و باالتر به مقدار ۴۴۰ لیتر 
مي توانند نفت سفید مورد نیاز خود را از طریق صرفا 
فروشندگي هاي پورکان، خوزنکال، ابهرک وکندر و 
با نرخ مصوب هر لیتر یک هزار و پانصد ریال )۱۵۰ 
سهمیه  افزود:  ادامه  در  وي  کنند.  دریافت  تومان( 
جدید اعالم شده، بیست و هفتمین مرحله تخصیص 
نفت سفید به خانوارهاي استان البرز در قالب سامانه 
الکترونیکي توزیع نفت سفید مي باشد که بر روي پوز 
فروشندگي هاي مربوطه تا ۱۳9۸/۰۲/۳۰ داراي اعتبار 

مي باشد.
در این نوبت نیز همانند دوره هاي قبل استفاده از کارت 
الکترونیکي نفت سفید توسط خانوارها الزامي بوده و 
فروشندگان مي بایست استفاده از این کارت را مد نظر 

قرار دهند. 

آغاز فعالیت انجمن خیریه فرهنگ 
مصرف بهینه آب در اصفهان

بهادری- اصفهان: در نشست انجمن خیرین اصفهان 
استان  وفاضالب  آب  مدیران شرکت  و  معاونین  با 
فرهنگ  خیریه  انجمن  فعالیت  چگونگی   اصفهان 
مصرف بهینه آب و احیاء زاینده رود اعالم شد.حسین 
موالیی یکی از اعضای انجمن خیریه فرهنگ مصرف 
بهینه آب و احیاء زاینده رود گفت: در حال حاضر 
دارای ۴۰۰ خیریه در بخش های مختلف  اصفهان 
دارد اما با تاکید استاندار به مصرف بهینه آب توسط 
تمام بهره برداران، انجمن خیریه فرهنگ مصرف بهینه 
آب و احیاء زاینده رود تشکیل شد.وی افزود: در چند 
سال اخیربخش  فالت مرکزی کشور  به دلیل وقوع 
پدیده خشکسالی با چالش های بسیاری روبرو گردید 
محیط  و  شرب،کشاورزی،صنعت  بخش  بطوریکه 
زیست در این منطقه دستخوش تحوالتی شدموالیی 
نهادینه  تشکیل گروههای مردمی را بسیار موثر در 
سازی مصرف بهینه آب برشمرد و اعالم کرد:با ایجاد 
انجمن خیریه فرهنگ مصرف بهینه آب و احیاء زاینده 
رود می توان به صورت تخصصی برنامه هایی به منظور 
فرهنگ سازی مصرف صحیح آب در جامعه ایجاد 
کرد.این عضو انجمن خیریه فرهنگ مصرف بهینه آب 
و احیاء زاینده رود با اشاره به اهداف تشکیل این خیریه 
گفت:پی گیری کارشناسانه مصرف بهینه آب در بخش  
شرب ، صنعت و کشاورزی ،تالش برای فراهم آوردن 
بستر فرهنگی الزم به منظور جلوگیری هدر دادن آب 
و در نهایت با تعامل با مسوالن و کارشناسان تدابیری 
جهت جاری شدن دائمی رودخانه زاینده رود در نظر 

گرفته شود.

خبر

نکاتی که افراد سحرخیز رعایت می کنند

 پرندگانی که سحر خیز تر هستند  می توانند زودتر کرم برای خوردن پیدا 
کنند.  شما میدانید که ضرب المثل های قدیمی چگونه هستند  آیا شما 
با چگونگی استفاده از آنها در زندگی روزمره آشنا هستید؟ در متن زیر 
متخصصان کارهایی که افراد سالم قبل از ساعت ۱۰ به طور روزانه انجام 

میدهند را به اشتراک گذاشته اند.
اندیشه می کنند:  قبل از اینکه چشمان خود را روی اندیشه های خود قرار 
بدهید به یاد بیاورید که فرایند اندیشه کردن حتما نباید طوالنی و هزینه بر 
باشد که تاثیر بگذارد. براساس توضیحات  لیلی رزنتال برنامه روزانه کمک 
می کند ذهن و جسم شما به هم متصل شوند , به سیستم مرکزی عصبی  
شما اجازه می دهد که دوباره راه اندازی و تنظیم شود .پس از بازکردن چشم 
هایتان به جای آماده کردن قهوه یک مکث کوتاه کنید. او توصیه میکند که به 
آرامی نفس بکشیم در چهار شماره عمل دم و در هشت شماره عمل بازدم را 

انجام دهیم و انرژی مثبت را دریافت  و انرژی منفی را رها کنیم.
 از تلفنهای همراه خود فاصله می گیرند:  کافی نیست که هشدار گوشی 
همراه خود را موقع بیدار شدن خاموش کنید   بریس کینزی ،  مشاور, توضیح 
داد که افرادی که از گوشی همراه خود فاصله میگیرند افراد سالم تری هستند.  
در واقع کارآفرینان شناخته شده  از جمله اپرا،استودیو گودین و تونی رابینز  
بر اهمیت اولویت بندی زمان خود بدون هیچ حواس پرتی تاکید می کنند.  
هیچ چیز و هیچکس اجازه ندارد که وارد آن محیط بشود.این یک دریچه ی 
فکری باز برای بهتر زندگی کردن است و باید از آن به خوبی استفاده شود.

حمام می کنند:  خبرهای بدی برای  افرادی که ترجیح می دهند شبها حمام 
کنند داریم. تانیا الیوت  متخصص آلرژی و افسر پزشکی گفت که بهترین 
موقع برای حمام کردن صبح ها است .نه تنها اضطراب شما را کاهش می 
دهد  بلکه سطح هوشیاری شما را نیز افزایش می دهد و  اضافه کردن 
اکالیپتوس و قرص نعنا برای افزایش سطح تمرکز از  طریق راه های تنفسی 

نیز توصیه می شود.
 متن های جالب می خوانند:  آخرین کتاب  یا  متنی را که خواندید   که 
لبخند بر لبان  شما آورده است را به یاد بیاورید. کالی استیس،  پزشک و 
مشاور توضیح داد که افراد سالم همیشه به دنبال منابع الهام بخش هستند که 
آنها را در فضای مناسب ذهن قرار دهد.  ده دقیقه را صرف خواندن متنی 
کنید که باعث شکل گیری و به دست آوردن اهداف شما  بشود. آن هدف 
می تواند مرتبط با کسب و کار ،وابسته به خود. اعتماد به نفس شما یا هر 
چیز دیگری که به شما راهنمایی و ترفند های الزم برای ادامه ی روز را 

بدهد باشد .
با دیگران در ارتباط هستند: جنا اندرسون کوهن، . بنیانگذار و مدیر عامل 
شرکت »زندگی شیرین« می گوید که صرف زمان برای بازسازی و دوباره 
خلق کردن شخضیت خود امری بسیار ضروری است. ارتباط برقرار کردن 
با فردی که باعث پیشرفت شما می شود و از شما حمایت میکند برای 
سالمت روزانه شما ضروری است، خانواده شما، دوستان شما، فرزندانتان،  
افرادی که شما برای آنها وقت می گذارید که با آنها در ارتباط باشید نشان 
داده شده است که بزرگ ترین عامل شادی هستند ,و خوشبختی به طور 
شگفت انگیزی به سالمت به شما مرتبط  است.  سعی کنید صبح که بیدار 
می شوید یک پیغام یا یک ایمیل برای کسی که دلتنگش هستید بفرستید و 

از او بخواهید که درآینده ی  نزدیک به صرف نهار یا قهوه به شما بپیوندد.
مثبت نگر هستند:  آیا مادرت همیشه شما را  به صحبت کردن  با خود به 
عنوان بهترین دوست وادار کرده است؟ به احتمال زیاد چنین بوده و این 

روش برای یک فرد بالغ غیر منطقی است.
سونیا سانرا ، مشاور, توضیح داد که بسیاری از مردم از این شکایت می کنند 
که چرا نمی توانند کارهای خود مثل  خوابیدن به اندازه ی کافی  را به خوبی  
انجام دهند و این لیست کار های ناتمام همچنان ادامه دارد. بهترین راه برای 
شکست دادن این کمبودها پرسیدن سوال هایی از خود است که پاسخ آنها 
مفید باشد.برای مثال او پیشنهاد داد که  از خود بپرسید که برای چه کاری 
بیشترین زمان  را الزم دارم؟ در انجام چه کارهایی بهترم؟ برای چه چیزهایی 

سپاسگذارم؟ امروز می خواهم  مثل چه کسی باشم؟
سپاسگذار هستند:  اگرچه تمرین قدردانی کردن چیزی است که اخیراً بسیار 
رایج بوده است.کین وون  سخنران انگیزشی  توضیح داد فواید  قدردان 
بودن  بی حد و حصر هستند  به همین دلیل است که هر روز تمرکز 
کردن بر نعمت های خدا،  سالمت شما را در دراز مدت حفظ میکند. 
نوشتن چیزهایی که شما صمیمانه از آنها سپاسگزارید باعث می شود که 
هورمونهای حس خوشحالی در بدن شما آزاد شود و شما احساس سالمتی 
کنید.  اضطراب , ترس و استرس را از بین میبرد و همچنین تولید کورتیزول  
و هورمون  استرس را کاهش میدهد. او می گوید این یک ترفند اولیه ی 
عاطفی بسیار خوبی است که به شما کمک می کند که عوامل استرس زا که 

در طول روز به وجود می آیند را کنترل کنید .
ورزش می کنند:  هنگامی که شما هشدار گوشی خود را یک بار دوبار و 
شاید هم  سه بار خاموش  کنید تا به خواب وسوسه انگیز خود  ادامه بدهید 
زیرا دیشب به اندازه کافی نخوابیده اید. د کتر روزنتال توضیح داد شروع 
کردن روز خود با فعالیت بدنی باعث اتفاقات شگفت انگیزی در بدن شما 
می شود. ورزش کردن  شما را از دغدغه های ذهنی خود دور میکند و به 
سمت بدن شما هدایت می کند. ورزش انتقال دهنده های عصبی در مغز 
را تحریک می کند و شما را از لحاظ فیزیکی  جوان تر و باشکوه تر می 
کند.  وقتی شما یک برنامه ورزشی  در اولویت برنامه ی روزانه ی خود قرار 
میدهید  قلب و عروق خود را تقویت میکنید, اشتها را کاهش می دهید و 

میزان هوشیاری, عضله سازی و شادکامی خود را افزایش می دهید.
صبحانه را ساعت ده میل می کنند: شاید باور نکنید روزه گرفتن براساس 
گفته های دکتر روزنتال  فواید زیادی دارد.  وقتی شما ده ساعت یا بیشتر 
بدون غذا بمانید قند خون شما تنظیم میشود و  سوخت و ساز بدن شما 
دوباره آغاز میشود. برای همین اکثر افراد سالم تا ساعت ده صبح صبر می 
کنند که صبحانه خود را میل کنند,  زیرا زمان کافی از میان وعده نیمه شب 
آنها گذشته است. نان شیرینی فایده ای برای بدن شما ندارد برای همین است 
که دکتر رزنتال توصیه میکند که بیشتر روی مواد غذایی مغذی و  پردازش 
نشده مانند  جوی دو سر, شیرینی خانگی , میوه ها و سبزیجات تمرکز کنیم.
آب می نوشند: با توجه به اینکه بیشتر بدن ما از آب ساخته شده است و 
احتماالً جای تعجب نیست ,زیرا آب برای ادامه دادن زندگی ضروری است.  
دکتر رزنتال میگوید که اکثر ما صبر می کنیم و هر وقت احساس تشنگی 
کردیم آب می نوشیم و تا آن زمان بسیار دیر شده است.او توصیه می کند 
حداقل دوازده تا شانزده اونس آب هنگام بیدار شدن و حداقل دو لیتر آب در 
طول روز بنوشیم  و سعی کنید مقداری لیمو برای قلیایی کردن و ایجاد طعم 
خوب و نیز ایجاد تعادل در بدن خود اضافه کنید. ازنوشیدنی های قنددار و 
رژیمی دوری کنید, زیرا شیرین کننده های مصنوعی و مواد شیمیایی سنگینی 

در آن وجود دارد که بدن آنها را به صورت قند مصرف میکند.
فضای اطراف خود را تمیز می کنند:    تمیز کردن محیط اطراف خود 
وظیفه است که قبل از اینکه شما شب به خانه برگردید باید انجام شود. 
تمیز کردن محیط کار خود مسئله بسیار مهمی به نظر نمی آید به هر حال 
آنها فقط چند برگه و یک لیوان قهوه هستند. اما بیشترتوجه ما روی پیام 
های ذهنی  است که به مغز ما منتقل می شوند و باعث ایجاد حس اعتماد 
بنفس می شود. هنگامی که مغز درهم ریختگی می بینند پیام خجالت, گناه 
و اضطراب را ارسال میکند که باعث ایجاد سردرگمی و هرج ومرج در 
ذهن می شود.  او پیشنهاد می دهد که برگه ها, عکس ها, لوازم اداری ,  
کتاب ها و هر چیز دیگری که برای افزایش خالقیت روی میز قرار  داده 

اید را  بردارید .
فاطمه موالی زاده 
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی مترجمی زبان انگلیسی

یادداشت

سلیمانی- گلستان: سرهنگ محمد طبیبی سرپرست 
اهالی  با  در نشست خبری  گلستان  راهور  پلیس 
رسانه برخی اقدامات پلیس راهور که قبل از طرح 
نوروز صورت گرفته بود را بر شمرد و افزود: از 
جمله این اقدامات میتوان به متوقف کردن حفاری 
با  ماه در سطح شهر، هماهنگی  اسفند  از ۱۵  ها 
شرکت ملی نفت جهت هماهنگی برای تعیین نقاط 
جایگزین در صورت ایجاد ترافیک در جایگاه های 
سوخت، شرکت در جلسه شورای ترافیک استان 
و عنوان کردن اهداف و مشکالت، برگزاری جلسه 
توجیهی برای رئسای راهور و همچنین پیگیری نقاط 
حادثه خیز اشاره کرد که یکی از این نقاط مهم و 

حادثه خیز، کمربندی آزادشهر بود.
وی همچنین ادامه داد: با توجه به اینکه بیشترین 
تلفات سوانح رانندگی در شهر گرگان در محور 
کمربندی رخ میدهد، از این رو در حال پیگیری 
مباحث مربوط به پیمانکار این پروژه هستیم تا زیر 
کلیه پل های این محور فنس کشی شود تا شاهد 

حوادث ترافیکی کمتری باشیم.
وی ضمن بیان اینکه همیاران پلیس ۱۸ درصد در 
کاهش حوادث رانندگی نقش موثر دارند, اظهار کرد: 
انجام رزمایش همیاران پلیس نیز از اقداماتی است که 

پلیس راهور قبل از طرح نوروزی انجام داده است.
وی اظهارکرد: ۱۳ فروردین نسبت به سال گذشته بی 
سابقه ترین حجم ترافیک را در مرکز استان داشتیم و 

یک تصادف منجر به فوت هم اتفاق افتاد.
سرپرست پلیس راهور گلستان افزود: از ۲۵ اسفند 
ماه 9۷ تا ۱۸ فروردین شاهد کاهش ۵۰ درصدی 
در تصادف فوتی درون شهری و ۲۳ درصدی در 
تصادفات جرحی بودیم و در مجموع ۱۴ درصد 

کاهش را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشتیم.
طبیبی ضمن تاکید بر اینکه در شهرهای گرگان، 
آزادشهر، علی آبادکتول و کردکوی شاهد کاهش 
علت  ترین  مهم  کرد:  تصریح  بودیم  تصادفات 
تصادفات درون شهری در نوروز امسال، ۳۲ درصد 
عدم توجه به جلو و ۳۴ درصد عدم رعایت حق 

تقدم و ۳۴ درصد هم سایر موارد است.
جانشین پلیس راهور استان گفت:  ۳۲ مورد تست 
از  شده  گرفته  نمونه   ۷۳ از  مخدر  مواد  و  الکل 

رانندگان در این مدت مثبت بود.
وی همچنین خاطرنشان کرد:  در تعداد مجروحان 
پیاده و ۵۳ درصد موتورسوار را  ۲6 درصد عابر 
تشکیل می دادند. وی بیان داشت: در مرکز استان 
۵ دوربین هوشمند در ورودی جرجان، ورودی آق 
قال، پل فتحه باغ و دو دوربین در ناهار خوران وجود 

دارد که سرعت خودرو را ثبت میکند.
سرپرست پلیس راهور گلستان هم  چنین از گشت 

همکاری  با  خوان  پالک  خودروی  نامحسوس 
شهرداری گرگان در گرگان خبر داد و گفت: در این 
طرح تخلف به صورت آنالین ثبت و برای صاحب 

خودرو ارسال می شود. 
طبیبی توضیح داد: از این پس بجای اعمال قانون 
فیزیکی، اعمال قانون به صورت هوشمند در معابر 

استان انجام خواهد شد.
طبیبی با بیان این که در فرودین ماه 9۸، حدود ۵6 
درصد  پنج  و  فوتی  تصادفات  در  کاهش  درصد 
کرد:  اظهار  داشتیم،  تصادفات جرحی  در  کاهش 
همچنین در تعداد جانباختگان ۵6 درصد و در تعداد 

مجروحان دو درصد کاهش اتفاق افتاد.
وی گفت: از تعداد کشته شدگان تصادفات درون 
شهری، ۵۰ درصد راکب موتورسیکلت، ۲۵ درصد 

راننده خودرو و ۲۵ درصد هم عابر پیاده بوده اند.
طبیبی با بیان اینکه شهرهای گرگان، گنبد، آزادشهر 
تصادفات  دارای  ماه  فروردین  در  کردکوی  و 
درون شهری منجر به فوت بودند، اظهار کرد: در 
راکب  و  راننده  درصد   ۴۱ هم  مجروحان  تعداد 
درصد  دو  پیاده،  عابر  درصد   ۳۲ موتورسیکلت، 
راکب دوچرخه، ۲۵ درصد هم راننده و سرنشین 

خودرو را تشکیل می دهند.
وی در پایان گفت: عدم توجه به جلو با ۳۷ درصد، 
عدم رعایت حق تقدم ۲۸ درصد و سایر عوامل هم 

۳۵ از علل تصادفات را تشکیل می دهند.

اجرای طرح گشت نامحسوس خودروی پالک خوان در گرگان

آگهی مفقودی
شماره  شماره۲9669۳۱وبه  بنز۳۰9به  بوس  مینی  هوشمندماشین  کارت 
شماره  پورفرزندحیدربه  ثامرسلیمانی  آقای  به  متعلق  پالک۳۳9ع۱9ایران۲۴ 

ملی۱9۴۰۲۷۷۵۲۳صادره ازماهشهرمفقودشده وازدرجه اعتبارساقط گردیده است.
شهرستان بندرامام خمینی)ره(

آگهی مفقودی
شهربانی  شماره  به   ۱۳9۴ مدل  تیپ  پژو  سواری  ماشین  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
۲۰6SD-TU۵ و شماره شهربانی ۸۲-۱9۲م۳۴ و شماره موتور ۱6۳B۰۱۳۳۷۰۷ و 
شماره شاسی NAAP۴۱FEXFJ۲۵۳۰۸۸ به نام بنیامبن زعفرانیان مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
 ۰۱۲۴NBE۰۵9۵۵9 ۱۲۵ به شماره موتورCC برگ سبز موتورسیکلت سیستم نامی تیپ
و شماره شاسی NBE *** ۱۲۵A9۵۰۲۷۴۸ و شماره پالک ۷۸69۷-۵96 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بهشهر

آگهی مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز خودروپراید  مدل۱۳9۱ بنام مسعود احمدی تبار   شماره شهربانی   
شاسیS۱۴۲۲۲9۱۳۲۷۱66مفقود  شماره  موتور۴۵۸۰۱۳۷  شماره  ۴۱۳ب6۴  ایران۸۸ 

گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
لرستان – نورآباد 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 در کالسه پرونده۱۱/9۷/۱۴۴6/ وقت رسیدگی :  تاریخ ۱۳9۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۰/۳۰ 

صبح
خواهان:   / خوی  شهرستان  اختالف  حل  شورای    ۱۱ شعبه     : گی  رسید  مرجع 
جعفرصادق دادگر/خوانده :   ابراهیم تقی پوری تبریزی  /خواسته : مطالبه وجه چک 

بمبلغ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله ۱ ابراهیم تقی پوری 
تبریزی   وفق   ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه های  
کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در دفتر دادگاه 
حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی شرکت 

نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
 موحدی نیا-مسئول دفترشعبه ۱۱ شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی

 در کالسه پرونده ۱۱/9۸۰۱۰۳ وقت رسیدگی :  تاریخ ۱۳9۸/۳/۱۲ ساعت ۱۱/۳۰صبح
مرجع رسید گی :  شعبه  ۱۱  شورای حل اختالف شهرستان خوی / خواهان: بانک 
تجارت با وکالت جعفرصادق دادگر/خوانده :   ۱-سوسن لک اوغلی ۲- جهانگیر بابایی  

/خواسته : مطالبه وجه چک بمبلغ۵/۰۰۰/۰۰۰  ریال
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله۱-سوسن لک اوغلی 
۲- جهانگیر بابایی  وفق   ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه 
های  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در دفتر 
دادگاه حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی 

شرکت نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
 موحدی نیا-مسئول دفترشعبه ۱۱ شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 در کالسه پرونده۱۱/9۷/۱6۳۷/ وقت رسیدگی :  تاریخ ۱۳9۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۰صبح

مرجع رسید گی :  شعبه  ۱۱  شورای حل اختالف شهرستان خوی / خواهان: بانک 
تجارت با وکالت جعفرصادق دادگر/خوانده :   ۱- جواد سیه خام ۲- غالمرضا نجفی 

/خواسته : مطالبه وجه چک بمبلغ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله ۱- جواد سیه خام 
۲- غالمرضا نجفی وفق   ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه 
های  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در دفتر 
دادگاه حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی 

شرکت نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
 موحدی نیا-مسئول دفترشعبه ۱۱ شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 در کالسه پرون۱۱/9۸۰۱۰۴وقت رسیدگی :  تاریخ ۱۳9۸/۳/۱۲ساعت ۱۱/۱۵صبح

مرجع رسید گی :  شعبه  ۱۱  شورای حل اختالف شهرستان خوی / خواهان:بانک 
ملت  وکالت جعفرصادق دادگر/خوانده :   دانیال قره محمدلو   /خواسته : مطالبه وجه 

چک بمبلغ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله دانیال قره محمدلو   
وفق   ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه های  کثیراالنتشار  
و  دادگاه حاضر  دفتر  در  از حلول جلسه  قبل  میتواند  میگردد خوانده  وآگهی  چاپ 
رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی شرکت نمایند. 

عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
 موحدی نیا-مسئول دفترشعبه ۱۱ شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی تجدید مزایده عمومی
شهرداری مالرد در نظر دارد اجرای طرح پارکبان 
در خیابانهای امام خمینی، دکتر حسابی و بلوار 
رسول اکرم را از طریق برگزاری مزایده عمومی 

به اشخاص حقوقی واجد شرایط طبق مفاد مشروحه ذیل واگذار نماید:
که  مزایده  اسناد  در  مندرج  میزان  به  مزایده  در  شرکت  سپرده   -1 

می بایست همراه اسناد مزایده تحویل گردد.
3- برندگان اول و دوم و سوم ، مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد 

نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 
4- کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی جهت 
دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ 98/2/9 لغایت 
98/2/12 از ساعت 9 لغایت 12:30به امور قراردادها شهرداری مالرد مراجعه 
و از تاریخ 98/2/9 لغایت ساعت 12:00 مورخ 98/2/21پیشنهادهای خود 
را تحویل دبیرخانه شهرداری مالرد نمایند. زمان گشایش پیشنهادها در 
ساعت 14:30 مورخ 98/2/21 می باشد.  ۵- هزینه آگهی بعهده برنده 

مزایده می باشد.
۶- متقاضیان می بایست جهت دریافت اسناد مزایده معرفی نامه )بهمراه 
کارت شناسایی ملی( و اصل فیش واریزی بمبلغ ۵00/000 ریال به حساب 
شماره 0100۷90829443 بانک شهر بنام شهرداری مالرد ، تحویل امور 

قراردادها نمایند.
 ۶- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده درج گردیده است. 
۷- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
محمدرضا کاوسی- سرپرست شهرداری مالرد  

 نوبت دوم

آگهی فراخوان عمومی شماره 98/1
)دو مرحله ای (

1-نام دستگاه فراخوان گذار:مدیریت مخابرات منطقه هرمزگان 
2-آدرس دستگاه فراخوان گذار:بندرعباس، گلشهر ،رسالت جنوبی، ساختمان مرکزی مخابرات،

شماره تلفن: 0۷۶-33۶1001۶-333082۵9-333082۵8
3-موضوع فراخوان:)اجاره( واگذاری مدیریت و سرویس دهی مجموعه فرهنگی ورزشی مخابرات شامل 
)سالن چند منظوره ورزشی-استخرپوشیده( با کلیه تجهیزات و تاسیسات منصوبه واقع در بندرعباس-

گلشهرجنوبی-خیابان حکمت
4-نوع تضمین شرکت در فراخوان:ضمانتنامه بانکی یا چک تضمینی معتبر بانکی در وجه مخابرات منطقه هرمزگان 

۵-مبلغ سپرده شرکت در فراخوان:312/000/000 ریال
شناسه  کد  ملت  بانک  جام   1۶422422/32 حساب  شماره  به  ریال    ۵00/000 حساب:مبلغ  شماره  و  فراخوان  اسناد  ۶-قیمت 

 3200080143138
۷-فروش اسناد فراخوان صرفاً به اشخاص حقوقی دارای حسن سابقه در انجام امور فوق انجام می پذیرد.

8-مهلت فروش اسناد:98/2/9 لغایت 98/2/1۷
9-مهلت تحویل پاکات:98/2/18 لغایت 98/2/28 

10-تاریخ بازگشایی پاکات:98/2/29 
11-سایرجزئیات و شرایط در اسناد فراخوان درج شده است .
12-شرکت مخابرات در قبول یا رد پیشنهادات مختار است .

مدیریت منطقه مخابرات هرمزگان 

شرکت مخابرات ایران
منطقه هرمزگان

 ارائه خدمات روانشناختی 
به آسیب دیدگان سیل لرستان

 تیم تخصصی محب استان البرز با هدف ارایه 
خدمات روان شناختی هدفمند با رویکرد مادر 
و کودک جهت ترمیم شبکه خانوادگی و ارایه 
خدمات تخصصی به افراد آسیب دیده از سیل 
در الیه دوم حمایتی به استان لرستان اعزام شد.

به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی اداره 
کل بهزیستی استان البرز، دکتر اسداهلل حیدری 
مدیرکل بهزیستی البرز در این خصوص گفت: 
این تیم با حضور یک روانشناس کودک ،دو 
حمایت  و  بحران  کشوری  مدرسین  از  نفر 
از  بیش  داشتن  همراه  با  شناختی  روان  های 
۴۰۰ قطعه اسباب بازی نو، بیش از ۱۰۰ جلد 
کتاب کودک بویژه کتاب خودامدادی کودکان 
برای گروههای سنی مختلف ، بسته های تغذیه 
کودک ، ملزومات تشکیل ۵ تیم فوتبال محلی 
،مانع  ویژه نوجوانان شامل کاور،توپ فوتبال 
و بیش از ۳۰۰ قطعه روسری نو و ملزومات 
بهداشتی بانوان شامل کلیه داروهای بهداشتی 
بار  یک  معاینه  ضدعفونی،پد،وسایل  ،پماد 
مصرف،قرص ،لباس زیر ، دستکش و رو تختی 

یک بار مصرف، جهت ارایه خدماتی همچون 
موارد ذیل ارسال شد.

کاهش  زمینه  در  هدفمند  های  بازی  ۱-ارایه 
طور  به  سنی  گروه  سه  ،در  کودکان  استرس 
همزمان  ۲-طراحی بازی های مادر و کودک 
جهت ترمیم شبکه خانوادگی آسیب دیده ناشی 

از بحران و پیشگیری از خشونت علیه کودکان 
نوجوان  پسران  ویژه  فوتبال  تیم  ۳-تشکیل۵ 
جهت بازگشت به زندگی عادی و ادامه فعالیت 
های هدفمند ۴- ارایه آموزش های پبشگیرانه 
به بانوان و ارایه خدمات بهداشتی سرپایی به 
بانوان باردار و سایر بانوان  شامل معاینه ،تحویل 

دارو و ...
مذکور  فوریتی  تیم  اعضا  است  ذکر  به  الزم 
عالوه بر داشتن تجربه مداخله در بحران های 
مختلف دارای مدرک مربیگری یوگا،مربیگری 
فوتبال و مدرک مامایی بوده و از این ظرفیت 
به عنوان یک ظرفیت مکمل برای ارتقا سطج 
آنان  های  خانواده  و  کودکان  روان  سالمت 

استفاده خواهند نمود .

 توزیع عادالنه و بهینه آب شهرها 
در تاسیسات آبفا خوزستان

وحیدی فر-اهواز: مجری طرح تله متری 
 : شرکت آب و فاضالب خوزستان گفت 
با راه اندازی اتاق کنترل مرکزی و سیستم 
های کنترل هوشمند اسکادا سیستم آبرسانی 
شهرهای استان خوزستان از راه دور نظارت 

و کنترل می شود.
به گزارش واحد خبر روابط عمومی شرکت 
با  حلی  بهزاد  خوزستان،  فاضالب  و  آب 
بیان این که سیستم اسکادا در بخش آب در 
واقع همان پایش و  کنترل لحظه ای سیستم 
آبرسانی است که آب تصفیه شده را از لحاظ 
کمی و کیفی و به نسبت سهم و نیاز هر 
شهر توزیع  می کند ، اظهار داشت : باتوجه 
به اهمیت به کارگیری سیستم های تله متری 
و کنترل هوشمند  )اسکادا( در بهبود بهره  
برداری از تأسیسات آب و فاضالب و تأثیر 
و  کمی  راندمان  افزایش  در  مالحظه  قابل 
فاضالب،  و  آب  بخش  پارامترهای  کیفی 
کار  دستور  در  ها  سیستم  این  از  استفاده 
قرار  خوزستان  فاضالب  و  آب  شرکت 

گرفت. وی مدیریت فشار شبکه توزیع آب،  
مدیریت تقاضای شبکه آب، مدیریت جمع 
آوری و تصفیه فاضالب، مدیریت کیفیت 
فاضالب،  پساب  کیفیت  مدیریت  آب، 
مدیریت انرژی،  مدیریت مصرف، مدیریت 
انتقال و ذخیره سازی آب،  تولید، تصفیه، 
اهداف  از  را  درآمد  بدون  آب  مدیریت 
کلی استقرار سامانه اسکادا و تله  متری در 

تاسیسات آب وفاضالب  عنوان کرد.
گیری  گزارش  طرح  مجری  این  گفته  به 
دقیق از وضعیت تاسیسات موجب افزایش 
ضریب اطمینان شبکه و تنظیم فشار مناسب 
در  آب  ارتفاع  کنترل  مختلف،  نقاط  در 
مخازن و در نتیجه تامین را به دنبال خواهد 
داشت. مجری طرح تله متری شرکت آبفا 
خوزستان تصریح کرد: عملیات پیاده سازی 
سیستم تله متری در حال حاضر در شهرهای 
بهبهان و ماهشهر، با اعتبار ۴۰ میلیارد ریال و 
همچنین اتاق کنترل مرکزی در ستاد شرکت 

در حال اجرا می باشد.
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بحران تنهایی، گریبانگیر خانواده های امروزی

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: خانواده ها نمی توانند 
به خوبی با هم ارتباط برقرار کنند؛ کیفیت ارتباطات به شدت مختل شده، 
موارد  این  که  است  پایین  درک  و  شنیداری  قدرت  و  باال  تفاهم  سوء 

مناسبات اجتماعی را دچار مشکل می کند.
معصومه ابتکار در جلسه شورای اداری استان که در استانداری خراسان 
رضوی برگزار شد، اظهار کرد: باتوجه به شرایط سخت اقتصادی سال 
9۸ به دلیل تحریم های آمریکا که تالش دارند، مردم ما را از پا دربیاورند، 
باید بیش از گذشته با جدیت، کارآیی، توان، امید و توکل برنامه ها را 
پیش ببریم. وی با بیان اینکه چهلمین سال انقالب را پشت سرگذاشتیم 
و گزارشی از تحوالت جامعه زنان تهیه کردیم، عنوان کرد: این گزارش 
روند ۴۰ ساله تحوالت در آموزش، بهداشت، ورزش، امور اجتماعی، 
اشتغال و بسیاری شاخص ها را مشخص می کند. تحوالت چشمگیری 
به یمن اهداف و آرمان های انقالب و تالش زنان داشتیم که مایه افتخار 

است اما کافی نیست.
ابتکار بیان کرد: یکی از اهداف انقالب ما بحث عدالت بود. عدالت تفاسیر 
و تعابیر مختلفی دارد. عدالت در بعد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مفهوم 
بسیط، کلیدی و محوری است، نمی توان بحث عدالت را فراموش کرد 
و نادیده گرفت. یکی از جنبه های مهم عدالت، عدالت جنسیتی یعنی 
دسترسی برابر زنان و مردان در تمام خدمات توسعه ای دولت است. به 
طور مثال در بحث آموزش بر اساس قانون اساسی و نگرش های دینی 
و انقالبی باید دسترسی به آموزش برای دختران و پسران امکان پذیر و 

رایگان باشد.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: این سیاست ما بوده 
که قطعا در بخش های مختلف برای آن تالش کردیم اما در نقاط مرزی 
کشور که فرهنگ ها و قومیت ها نقش داشتند، دختران و پسران بازمانده از 
تحصیل داریم که تعداد دختران بیشتر بوده و ممکن است به دلیل بحث 
شناسنامه باشد. در سیستان و بلوچستان و نقاط مرزی استان خراسان این 

وضعیت دیده می شود.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده بیان کرد: از سال گذشته در 
بحث خاص خانواده نیز با توجه به آسیب هایی که خانواده امروزی با آن 
مواجه است و در دنیا نیز با آن مواجه هستند، ورود پیدا کردیم. خانواده ها 
در دنیا بحران تنهایی دارند و دچار آسیب های شدیدی شده و انسجام خود 
را از دست داده اند، حفظ انسجام خانواده را در دستور کار قرار دادیم که 
یک مفهوم آن کاهش طالق است. این امر در استان اجرا شده و موفق هم 
بوده است. مشکالت خانواده ریشه در مشکالت اقتصادی هم دارد اما در 
کنار این موارد، اختاللی در کشور در اکثر استان ها و نیز در کشورهای دیگر 

وجود دارد و آن اختالل ارتباطی است.
کیفیت  کنند؛  برقرار  ارتباط  خوبی  به  نمی توانند  خانواده ها  افزود:  وی 
ارتباطات به شدت مختل شده، سوء تفاهم باال و قدرت شنیداری و درک 
پایین است، این موارد مناسبات اجتماعی را دچار مشکل می کند. خانواده 
سالم و شکوفا، خانواده ای است که عشق، محبت و پیوندهای قوی عاطفی 
و انسانی در آن برقرار شود و روح اعضای خانواده را سیراب کند، این 
خانواده است. اکنون ارتباط از طریق شبکه های اجتماعی برای خانواده ها 

راحت تر و ارتباطات دچار مشکل شده است.
ابتکار خاطرنشان کرد: از سال گذشته گفت وگوی خانواده در حال اجرا 
بوده و در استان نیز اجرا شده است. با مشارکت و همیاری تمام دستگاه ها، 
همزمان گفت وگوی بین نسلی را با همکاری وزارت آموزش و پرورش 
اجرا می کنیم. تفاهم نامه ای را نیز با وزرات علوم امضا کردیم تا تقویت 
مهارت های ارتباطی و گفت وگو در دانشگاه ها و تشکل های دانشجویی 

اجرا شود. تنش ها را می توانیم با مفاهمه و گفت وگو حل و فصل کنیم.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه در عدالت 
جنسیتی سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده تنظیم شده است، تصریح 
ارتقای  سند  دارد.  نیز وجود  استان خراسان رضوی  در  سند  این  کرد: 
وضعیت زنان و خانواده، برنامه عملیاتی به ما می دهد تا بدانیم مشکالت 
و کمبودها چیست، عدد شاخص های عدالت جنسیتی چند است و باید 
افزایش یابد. این برنامه تکلیف را روشن می کند. این سند در شورای 
برنامه ریزی تنظیم و نهایی شده و اجرایی خواهد شد تا برنامه برای حرکت 

به سوی بهبود وضعیت زمان و خانواده فراهم شود.

کاهش 30 درصدی قربانیان تصادفات نوروزی

فرمانده نیروی انتظامی از کاهش ۳۰ درصدی شمار قربانیان تصادفات 
نوروزی خبر داد و در عین حال تاکید کرد: مدیریت مطلوب موضوعات 

اقتصادی از جمله ارز و سکه امسال نیز با قطعیت ادامه خواهد داشت.
همایش  سومین  و  بیست  از  روز  نخستین  در  اشتری  حسین  سردار 
شد،  برگزار  ناجا  های  پلیس  روسای  و  مدیران  فرماندهان،  سراسری 
روی  پیش  اولویت های  تبیین   برای  فرصتی  همایش  این  کرد:  اظهار 
نیروی انتظامی در سال جاری و نیز آسیب شناسی و بررسی اقدامات 

صورت گرفته شده در طی یک سال گذشته است.
انجام  پلیس  سوی  از  گذشته  سال  در  که  اقداماتی  به  اشاره  با  وی 
وعملیات های  ها  ماموریت  در  پلیس   9۷ سال  در  گفت :  است،  شده 
مثال در بحث سکه  به عنوان  مختلفی حضور موثر و مفیدی داشت. 
به  با لطف خداوند و حضور  اقتصادی  ارز و همچنین موضوعات  و 
موقع همکارانم توانستیم در صحنه حاضر شده و عملکرد قابل قبولی را 
داشته باشیم. همچنین با همکاری خوب مردم شاهد هیچ گونه تجمع در 

موضوعات مختلف که سبب اتفاقات بزرگ می شود نبودیم.
فرمانده نیروی انتظامی در بخش دیگری  صحبت های خود  راهپیمایی 
 بزرگ«اربعین« را یکی در دیگر از ماموریت های پلیس عنوان کرد و 
گفت : چند سالی است که راهپیمایی اربعین جزو ماموریت های پلیس 
است و تمام یگان های ما از پلیس راهور تا یگان ویژه  و پلیس پیشگیری 
در آن برای خدمت به مردم حضور دارند. در اربعین سال 9۷ نیز بیش 
از  دو میلیون زائر در نظم و امنیت کامل به کشور عراق رفته  و بازگشته 
است که مدیریت این تعداد و تامین امنیت شان در مدت زمان محدودی 

کار بزرگی است.
وی در ادامه با بیان اینکه دهه فجر و چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 
برغم فراخوان هایی که صورت گرفته بود، در امنیت کامل برگزار شد، 
گفت : در روزهای پایانی سال و به خصوص در چهارشنبه آخر سال با 
کاهش انفجارات و خسارات  مواجه بودیم . اگر چه دالیل مختلفی در 
آن دخیل است، اما حضور به موقع پلیس از جمله دالیل موثر آن است.
ترافیک در طول  به طرح های ویژه طرح های  اشاره  با  اشتری  سردار 
سال، بیان  کرد: طرح های نوروزی، طرح تابستانه و زمستانه پلیس در 
جاده های کشور اجرا شد و آخرین مورد آن نیز طرح  نوروزی امسال 
بود. از بیست و پنجم اسفندماه قرارگاه نوروزی پلیس با آماده باش کامل 
ماموران آغاز به کار کرد که فعالیت این قرار گاه تا ۱۷ فروردین ماه ادامه 
داشته است و نتیجه  آن کاهش ۳۰ درصدی تصادفات و جانباختگان در 
صحنه تصادفات بود. به گفته فرمانده نیروی انتظامی،  در نیمه نخست 
فروردین سفرها ۱۴ درصد افزایش و در نیمه دوم تعطیالت ۱۳ درصد 

کاهش داشته است.  
سردار اشتری به حضور به موقع پلیس در پی حادثه جاری شدن سیالب 
در برخی از استان های کشور ، اشاره کرد و در این باره خاطر نشان کرد: 
نیروی انتظامی جزو نیروهای اولی بود که در صحنه حضور داشت و 
عالوه بر امنیت، اقدام به کمک شهروندان نیز کرد که این به دلیل آمادگی 

نیروهای پلیس در طرح نوروزی بود.

خبر

 افزایش ۲0 درصدی کرایه
 حمل و نقل عمومی

و  نقل  و  حمل  معاون  پورسیدآقایی  محسن 
ترافیک شهرداری تهران در ارتباط با نرخ جدید 
کرایه  وسایل حمل و نقل عمومی، اظهار داشت: 
جدید  کرایه های  آینده  ساعت   ۴۸ طی  احتماالً 

اعمال می شود.
شهر  شورای  را  جدید  قیمت های  افزود:  وی 
فرمانداری  به  تایید  برای  آن  از  پس  و  مصوب 
واصل شد، فرمانداری یک مرحله اشکال لحاظ 
کرد و اعالم کرد که سقف کرایه ها نباید بیش از 

۲۰ درصد تعیین شود.
تهران  ترافیک شهرداری  و  نقل  و  معاون حمل 
ادامه داد: این در حالی است که قرار بود افزایش 
نرخ کرایه ها براساس افزایش نرخ تورم باشد و 
تفاوتی  تاکسی  و  مترو  اتوبوس،   در  مساله  این 
نداشت که البته فرمانداری قبول نکرد و قرار شد 

این میزان به ۲۰ درصد برسد.
وی بیان داشت: شورا مجددا موضوع را بررسی 
و لیست نهایی سرانجام به تایید فرمانداری رسید.

که  داشتیم  قصد  کرد:  خاطرنشان  پورسیدآقایی 
نرخ های جدید کرایه اتوبوس، تاکسی و مترو را 
از اول اردیبهشت اجرایی کنیم ولی این مساله به 
دلیل انجام هماهنگی نهایی با دولت به تعویق افتاد 
که انشاءاهلل طی ۲ روز آینده نرخ های جدید ابالغ 

و اجرا خواهد شد.
وی گفت: البته در جزئیات نرخ کرایه های تاکسی 
از آنجایی که باید اعدادی گرد شود متوسط ۲۰ 
درصد در نظر گرفته شده و ممکن است در یک 
خط میزان نرخ کرایه کمتر یا بیشتر از ۲۰ درصد 
باشد که همه به تایید شورای شهر و فرمانداری 

رسیده است.

 زمان مناسب انجام ماموگرافی 
در زنان

تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  رادیولوژی  استاد 
که  است  الزم  سال  باالی ۵۰  زنان  همه  گفت: 
حداقل دو سال یک بار نسبت به انجام ماموگرافی 

اقدام کنند.
از  روابط عمومی انجمن  پیام زمان  به گزارش 
استاد  گیتی  معصومه  دکتر  ایران،  رادیولوژی 
رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره 
به برگزاری سی و پنجمین کنگره رادیولوژی ایران 
اظهار داشت: یکی از مباحثی که در این کنگره 
توسط اساتید و صاحبنظران برجسته مورد بحث و 
بیماری های  رادیولوژی  گرفت،  قرار  گفت و گو 
مهمانان  که  بود  پستان  حوزه  در  ویژه  به  زنان 
اطالعات  کارگاه  و  قالب سخنرانی  در  خارجی 

خود را در این زمینه ارائه کردند.
زمینه  این  در  مربوطه  نشست   ۳ افزود:  وی   
کارگاه  که شامل ۸ سخنرانی و ۱۰  برگزار شد 
بود و جدیدترین دستاوردهای علمی در حوزه 

تصویربرداری بیماری های زنان ارائه شد.
 سرپرست فلوشیپ رادیولوژی بیماری های زنان 
در  باال  به  سال  از سن ۲۰  زنان  همه  داد:  ادامه 
البته  دارند  قرار  پستان  سرطان  به  ابتال  معرض 
شیوع این بیماری در زنان باالی ۵۰ سال بیشتر 
بوده و این افراد باید نسبت به عالئم هشداری 

بسیار آگاه باشند.
 گیتی خاطرنشان کرد: طی سال های اخیر شیوع 
سرطان پستان افزایش یافته که یکی از دالیل آن 
تشخیص بیشتر بوده ولی به طور کلی این افزایش 
سایر  برای  و  نبوده  ایران  به  مربوط  تنها  شیوع 

کشورها نیز این چنین است.
 وی با اشاره به اینکه تشخیص به موقع این بیماری 
اهمیت  حائز  بسیار  آن  آمیز  موفقیت  درمان  در 
است، گفت: استفاده از روش های خودآزمایی در 
زنان می تواند در شناخت به موقع موثر واقع شود 
البته مراجعه به پزشکان و متخصصان زنان نیز در 

این زمینه بسیار حائز اهمیت است.
 مسئول رادیولوژی بیماری های پستان در انجمن 
از  یکی  ماموگرافی  داد:  ادامه  ایران  رادیولوژی 
به  تشخیص  جهت  تصویربرداری  های  روش 
موقع سرطان پستان در زنان است و همه افراد 
باالی ۵۰ سال الزم است که حداقل دو سال یک 

بار نسبت به این موضوع اقدام کنند.
 وی خاطرنشان کرد: افرادی که سن ۴۰ سال به 
باال داشته و ریسک ابتال به این بیماری در آنها 
زیاد است یا به عبارتی سابقه خانوادگی ابتال به 
سرطان پستان دارند ساالنه باید یکبار برای انجام 
ماموگرافی اقدام کنند البته استفاده از این روش در 
کنار این روش های دیگر همچون سونوگرافی 

و ام آر آی بسته به نظر پزشک توصیه می شود.

خبر

وزیر کشور از برنامه ریزی برای ساخت خانه های 
ویران شده در مناطق سیل زده تا یک سال آینده 

خبر داد.
از  روز  نخستین  در  عبدالرضا رحمانی فضلی 
بیست و سومین همایش سراسری فرماندهان، 
مدیران و روسای پلیس های ناجا که  با حضور 
شد  برگزار  ناجا  مرکزی  مقر  در  ناجا  فرمانده 
گفت: بنابر آمارها و گزارش ها تاکنون ۱۷۴ هزار 
واحد آسیب دیده نیاز به نوسازی و بازسازی 
دارند که برای بیش از ۱۰۰ هزار مورد وسایل 
خانه و زندگی آماده شده و من تاکید کردم که 
باید تا آخر هفته برای تمامی ۱۷۰ هزار مورد 
وسایل زندگی آماده شود تا به محض تحویل 
خانه هایشان این وسایل را به آنان تحویل دهیم.

وی با تاکید بر این که باید در کوتاه ترین مدت 
عملیات بازسازی خانه های ساکنان مناطق سیل 
زده انجام شود، گفت: ما برنامه ریزی کردیم که 
ظرف مدت یک سال عملیات بازسازی انجام 

شود. و این خانه ها کاماًل ساخته شود.
سیل  حادثه  در  اینکه  بیان  با  فضلی  رحمانی 
در  تا  کردند  تالش  آنها  رسانه های  و  دشمنان 
جلوه  ناکارآمد  و  ناکارآمدی  القای  راستای 
دادن نظام حرکت کنند گفت: هدف آنها ایجاد 
بی ثباتی بود اما دیدین که عملکرد بسیار دقیقی 
صورت  ناجا  و  احمر  هالل  از  نیروها  این  از 
گرفت و دستگاه های اجرایی و نظامی، چطور 
عنوان وزیر  به  کرد. من  را خنثی  نقشه ها  این 
کشور و کسی که مسؤلیت هماهنگی و مدیریت 
این بحران را بر عهده داشت می گویم که اولین 
نیروهایی که پای کار آمدند و در کنار نیروهای 
نیروهای  داشتند،  حضور  محل  در  اجرایی 
نظامی و انتظامی بوده است و برخالف تبلیغات 
دشمنان، خوشبختانه هیچ گونه ناهماهنگی در 

این زمینه نداشتیم.
ناامنی  موجب  سیل  اینکه  بیان  با  کشور  وزیر 

گفت:  شد  هم  امنیت  موجب  بلکه  نشد 
گزارش هایی که پلیس به ما داده نشان می دهد 
که میزان سرقت در مناطق سیل زده کاهش یافته 
و این سیل به کارآمدی و وحدت تبدیل شد. 
ما کمترین ناکارآمدی، سرقت و تخلف را در 

مناطق سیل زده داشتیم.
رحمانی فضلی با بیان این که ما از کشورهای 
خارجی هیچ کمکی تقاضا نکردیم گفت: چرا که 
ما به مردم و امکاناتمان واقف بودیم و می دانستیم 
که می توان با امکاناتی که داریم و با کمک مردم 
کارها را انجام داد البته از کمک های کشورهای 
خارجی نیز استقبال کردیم. رحمانی فضلی در 
بخش دیگری از سخنانش به تالش های دشمنان 
برای ضربه زدن به کشور اشاره کرد و گفت: ما 
دیده ایم کشورهایی که عقب نشینی کردند دیگر 
نه آزادی دارند و نه امنیت و … و به همین دلیل 
اجازه نمی دهیم که چنین رفتارهایی در کشور ما 
انجام شود. همه باید در کنار هم در تأمین امنیت 
مشارکت کنیم تا نظام و انقالب را در مسیر تأمین 

امنیت جلو ببریم.
سخنان  از  دیگری  بخش  در  فضلی  رحمانی 
خود با تاکید بر اینکه هیچ نهادی در کشور ما 

وظایفش به اندازه وظایف و مأموریت های ناجا 
تولد در کنار مردم  از بدو  ناجا  نیست، گفت: 
است و تا پایان زندگی ، این حضور ناجا مؤثر 
است به همین دلیل ما باید تالش کنیم تا پیش 
از پیش در کنار مردم بوده و در حوزه هایی نظیر 
خدمات دهی به مردم از جمله مبارزه با مواد 
اوباش  اراذل و  با  مبارزه  امنیت،  تأمین  مخدر، 
و … پلیس را تقویت کنیم. وی با بیان اینکه 
دشمنان به دنبال بی ثباتی ، ناپایداری، بی نظمی 
و تضعیف اقتدار و امنیت داخلی جامعه هستند 
گفت: تمامی این موارد در رفتار نیروی انتظامی 
مشهود است و به همین دلیل باید این موارد را 
ارتقا دهیم. وزیر کشور اضافه کرد: مردم با دیگر 
از  اما  ارتباط هستند  در  نظامی کمتر  نیروهای 
صبح تا شب پلیس را می بینند. ناجا مظهر اقتدار 

و مهربانی و نظم در میان مردم است.
سال  رویدادهای  به  فضلی  رحمانی  ادامه  در 
گذشته اشاره کرد و گفت: در سال گذشته درگیر 
موضوعات برنامه ریزی شده از سوی دشمنان 
این  همگان  هوشیاری  و  آگاهی  با  که  بودیم 
نقشه ها نقش بر آب شد. دشمن خیال می کرد 
که در سال 9۷ با حجم وسیعی از اعتراضات 

را  کشور  در  خود  پلید  نقشه های  می تواند 
سازماندهی کند. اما تمام این نقشه  ها و توطئه ها 
خنثی شد و در نهایت مردم در ۲۲ بهمن ماه 

پاسخ کوبنده ای به آنها دادند.
وزیر کشور با بیان اینکه دشمن به دنبال این بود 
که با تحریم های اقتصادی شرایط را نامطلوب 
در  نابسامانی های  ما  که  چند  هر  گفت:  کند، 
این  برابر  در  توانستیم  اما  داشتیم  ارز  حوزه 
مشکالت ایستادگی کنیم و مردم ما که نتیجه  
تحریم ها و فشار اصلی تحریم ها بر روی آنان 

است ، در این راه به خوبی همراهی کردند.
مقابله  در  انتظامی  نیروی  که  این  بیان  با  وی 
عملکرد  ارز  حوزه   در  همچنین  و  قاچاق  با 
درخشانی داشته و همپای مردم ایستادگی کردند 
گفت: تحریک اقلیت ها یکی دیگر از برنامه های 
دشمنان برای ایجاد ناامنی در کشور بود که این 
نقشه شوم نیز با همدلی و همراهی مردم نقش 

بر آب شد.
رحمانی فضلی در بخش دیگری از سخنانش به 
عملیات و هجمه های روانی دشمنان در فضای 
کرد و گفت: دشمنان می گفتند  اشاره  مجازی 
را  انقالب  سالگی  چهل  اسالمی  جمهوری 
نمی بیند و تالش کردند تا مردم را ناامید کنند 
اما دیدید که چطور در ۴۰ سالگی انقالب مردم 
مصمم تر از هر سال در دفاع از کشور خوش 
درخشیدند. وزیر کشور اضافه کرد: سال 9۸ با 
مواجه  تحریم ها  در عرصه   فشارهای جدیدی 
شد فشارهایی که بر دوش مردم است و هدف 
کشورشان  از  را  مردم  که  است  این  دشمنان 
ناراضی کند. دشمن با نیروهای نفاق و سلطنت 
طلبان و گروهک هایی که اطالعات غلط به آنان 
عنوان  به  را  دارد خودشان  می شود سعی  داده 
نیروهای آلترناتیو مطرح کنند اما با وجود تمام 
این اقدامات حتی نتوانستند که یک قدم هم در 

راستای براندازی حرکت کنند.

وزیر کشور خبر داد:

ساخت خانه های سیل زدگان تا یک  سال آینده

درصدی   ۱۵ تا   ۱۰ افزایش  از  تهران  شهر  شورای  رئیس 
بهای آب در پایتخت خبر داد.

جلسه  هفتمین  و  سی  و  صد  حاشیه  در  هاشمی  محسن 
شورای شهر تهران در مورد موضوع آب در پایتخت اظهار 
اختیار  در  فاضالب  و  آب  شرکت  گزارش  امروز  داشت:                                                                                                                                                                                                                                                     
با  نیز  شرکت  این  مدیرعامل  و  گرفت  قرار  شهر  شورای 
حضور در جلسه به سواالت اعضای شورای شهر پاسخ و 

مسائلی در این زمینه مطرح شد.
وی افزود                                                                                                                                                                                                                   : کلیات الیحه استفاده از تبصره ۳ جهت تعمیم 
رای  به  شهروندان  به  آبرسانی  نحوه  توسعه  و  تاسیسات 
گذاشته شد و به تصویب رسید که جزئیات آن جلسه مورد 

بحث قرار خواهد گرفت.
رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر این که 
می شود،  تأمین  چگونه  الیحه  این  جهت  موردنیاز  اعتبار 
زمینه  این  در  قطعی  در حال حاضر عدد  کرد:  خاطرنشان 
نیست و باید در جزئیات این الیحه طی هفته آینده مطرح 
هزینه  به  است  قرار  درصد   ۱۵ تا   ۱۰ حدودا  ولی  شود، 
زیربنایی  هزینه های  صرف  و  اضافه  پایتخت  در  آب بها 
شود که البته نظر قطعی در این زمینه در جلسه بعد مطرح 

می شود.

هامشی:

 آب گران یم شود 

و  روانشناسی  تیم   ۲6۵ اعزام  از  بهزیستی  سازمان  رئیس 
مددکاران اجتماعی به ۱۳ استان سیل زده خبر داد.

وحید قبادی دانا، در سومین همایش بزرگداشت روز روانشناس 
و مشاور گفت: بهزیستی که متولی سالمت اجتماعی در کشور 
است نیازمند همکاری و همیاری نزدیک و تنگاتنگ روانشناسان 
تعداد  روزها  آن  شاید  داد:   ادامه  وی  است.  مشاوران  و 
روانشناسان کمتر بود، شاید مردم آشنایی کمتری با موضوع 
روانشناسی و مشاوره داشتند، شاید تعداد مراکز محدود بود 
اما امروز بسیاری از مردم بی آنکه بخواهند از طریق رسانه های 
عمومی شنوای صدا و دانش روانشناسان باشند، به آنها مراجعه 
نقش  امروز  اینکه  بیان  با  بهزیستی  سازمان  رئیس  می کنند. 
مشاوران و روانشناسان در پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
بسیار مهم است یادآور شد: نقش روانشناسان در آگاهی بخشی، 
اطالع رسانی و آموزش عمومی به پدر و مادران جوان در سطح 
کشور و موضوعاتی مانند طالق، بیکاری، حاشیه نشینی، مفاسد 
اخالقی و مسائلی که دلسوزان نظام بارها تذکر دادند و در جهت 
پیشگیری و کنترل آنها تالش وافر انجام دادند، بسیار مهم است.
رئیس سازمان بهزیستی تاکید کرد: البته بحث گرانی دسترسی 
به این خدمات وجود دارد که اگر این گرانی را با نُرم جهانی 

مقایسه کنیم هیچ است. 

گراین خدمات روانشنایس نسبت 
به ُنرم جهاین هیچ است

وزیر آموزش و پرورش گفت: سیل تاکنون در ۴ استان کشور به 
حدود ۱۴۰۰ مدرسه خسارت وارد کرده است که اکثر آنها قابل 
ترمیم و بازسازی هستند و حدود ۱۰۰ مدرسه هم باید تخریب 

و نوسازی شوند.
سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در صفحه شخصی 
خود در توئیتر نوشت: در زلزله کرمانشاه تعداد ۷۸ مدرسه باید 
کاًل تخریب و بازسازی می شد؛ با اقدام به موقع همکارانم و 
و  احداث  مدرسه  تاکنون ۸۲  خیرین  توجه  قابل  کمک های 

تحویل شده  است.
وی ادامه داد: این تعداد تا مهر9۸ بالغ بر۱۴۰ مدرسه و تا پایان 
سال به حدود »۲ برابر مدارس تخریبی« در حادثه زلزله خواهد 

رسید.
به حدود ۱۴۰۰  کشور  استان  در چهار  افزود: سیل  بطحایی 
مدرسه خسارت وارد کرده است که غالباً قابل ترمیم و بازسازی 
خواهند بود و حدود ۱۰۰ مدرسه باید کاًل تخریب و نوسازی 
شوند. وی گفت: با همان تالش قبلی همه مدارس ترمیمی را 
تا مهر9۸ کامال آماده خواهیم کرد و بخشی از مدارس تخریبی 
را نیز با مدارس کوچک به بهره برداری خواهیم رساند؛ آموزش 
و پرورش شاید اولین دستگاهی باشد که بازسازی و  نوسازی 

مناطق آسیب دیده را شروع می کند.

بطحایی: سیل به ۱۴۰۰ مدرسه 
در ۴ استان آسیب زد

وزیر بهداشت در پیامی ضمن تبریک روز جهانی ایمنی و بهداشت 
حرفه ای، گفت: با به کار بستن موازین ایمنی و بهداشت حرفه ای از 
سال ۱۳۸9 تا ۱۳96 شاهد کاهش 69 درصد مرگ و میرهای ناشی 
از کار در ایران بوده ایم که ضمن ارتقای سالمت نیروی کار سبب 

رشد اقتصاد کشور نیز بوده است.
به گزارش پیام زمان از وبدا، در متن پیام دکتر سعید نمکی آمده 
است: »بهداشت حرفه ای با شناسایی، ارزیابی و کنترل عوامل زیان 
آور و تهدیدکننده سالمت در محیط کار به منظور سالم سازی محیط 
کار و حفظ سالمت نیروی کاراز وقوع حوادث و بیماری های ناشی 
از کار در جامعه می کاهد. بر اساس آمار سازمان بین المللی کار 

ساالنه ۲.۷۸ میلیون کارگر از حوادث شغلی و بیماری های ناشی از 
کار جان خود را از دست می دهند و ۳۷۴ میلیون کارگر نیز دچار 
از کارافتادگی موقت و دائم می شوند. گذشته از خسارات اقتصادی، 
آالم انسانی ناشی از وقوع حوادث و بیماری های ناشی از کار بسیار 
دردناک بوده که با به کار بستن موازین ایمنی و بهداشت حرفه ای در 
محیط کار از طریق آموزش مداوم کارگران و کارفرمایان تا حد زیادی 

قابل پیشگیری است.
با به کار بستن موازین ایمنی و بهداشت حرفه ای از سال ۱۳۸9 تا 

ایران  از کار در  ناشی  میر  ۱۳96 شاهد کاهش 69 درصد مرگ و 
بوده ایم که ضمن ارتقای سالمت نیروی کار سبب رشد اقتصاد کشور 
نیز بوده است. سازمان بین المللی کار، هشدار داده است مرگ هر 
نیروی کار، به طور مستقیم یک میلیارد تومان به اقتصاد هر کشوری 
آسیب می زند و با مرگ هر کارگر، حدود ۷۵۰۰  روز کاری نیز از 
بین می رود. براساس آمارهای این سازمان بین المللی، حدود ۴ تا ۵ 
درصد تولید ناخالص داخلی کشورها صرف هزینه های حوادث و  
بیماری های ناشی از کار می شود. بر این اساس امروزه اقتصاددانان 

نیروی انسانی را به عنوان یک ثروت ملی به شمار می آورند.

در راستای شعار امسال سازمان بین المللی کار »آینده کاری ایمن 
تامین محیط کار  با  پایدار  بر هدف »توسعه  تاکید  با  و سالم« و 
ایمن و سالم با رویکرد مدیریت مشارکتی و فناوری های نوین« 
رسالت ما تضمین محیط های کاری ایمن و سالم خواهد بود و 
خواستار به رسمیت شناختن ایمنی و سالمت در کار به عنوان یک 
اصل بنیادی و حق طبیعی کارگران در محیط کار هستیم و این در 
سایه توسعه همکاری و مشارکت های اجتماعی حاصل خواهد 
شد. فرا رسیدن روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای مصادف با 
۲۸ آوریل ۲۰۱9 و هشتم اردیبهشت ۱۳9۸ را به همکاران خدوم 
به خصوص کارشناسان سختکوش بهداشت حرفه ای، کارگران، 
کارفرمایان و کلیه دست اندرکاران ارائه خدمات بهداشت حرفه ای 
کشور تبریک می گویم. با عنایت به رهنمودهای مقام معظم رهبری 
و نامگذاری »رونق تولید« در سال جاری، امید است در دولت تدبیر 
و امید با تالش مضاعف در راستای ارتقای سطح سالمت شاغلین 
و تحقق شعار سازمان بین المللی کار برای نیل به اهداف مورد نظر 
گام برداشته و شاهد آن باشیم که با یک هماهنگی و مشارکت چند 
جانبه و با استفاده از فناوری های بروز فرصت ایجاد آینده کاری 

ایمن و سالم فراهم آید.«

وزیر بهداشت اعالم کرد:

کاهش 69درصدی مرگ ناشی از »کـار« در کشور 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم  مریم علی لو دارای شناسنامه شماره   ۲۳۷  بشرح دادخواست 
گواهی حصر  خواست  در  دادگاه  این  /ش۳     9۸۰۱۳۵ کالسه   به 
وراثت نموده  و چنین توضیح داده که شادروان  علی اصغر وحدت 
جو بشناسنامه ۲۳۷ در تاریخ   9۷/6/۲۵ اقامتگاه دائمی خود را به درود 
گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-  توحید  وحدت جو فرزند     
علی اصغر –ش ش ۱۵۸   خوی –  پسر متوفی/۲-  هانیه  وحدت 
جو فرزند   علی اصغر –ش  ش   ۲۱6  -خوی -  دختر متوفی/۳-  
فهیمه  وحدت جو فرزند  علی اصغر -ش  ش ۲۷9۰۱۱۵۵۰۸۰ –
خوی -  دختر متوفی/۴-  مهسا وحدت جو فرزند علی اصغر ش ش  
۲۷9۰۱96۵۳۲  -خوی- دختر  متوفی/۵-  مریم علی لو فرزند   خیراله  
ش ش ۲۳۷ خوی- همسر متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در 
خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 

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

برگ اجرائیه 
محکوم   له بانک تجارت با وکالت  جعفرصادق دادگر به نشانی خوی –خ امام –ک نواله خان-مجتمع نواله 
خان  و محکوم علیه ۱- پروین شوکتی  ۲- حسن ورمزیار نام پدر حسن  نشانی هردو خوی –خ چمران کوچه 
جواد زاده ۲ پالک ۲6 )مجهوالمکان( بموجب دادنامه شمار ه۱۳۰  مورخه 9۷/۲/۳۱ دادگاه  شورا شعبه ۱۱که وفق 
دادنامه شمار فوق شعبه فوق  دادگاه تجدید نظر استان--- قطعیت حاصل کرده است حکم بر محکومیت محکوم 
علیه به پرداخت مبلغ 6۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و هزینه دادرسی به مبلغ۱/9۰۰/۰۰۰ریال تاخیرتادیه و حق الوکاله  وکیل 

در حق محوم له صادر میگردد  ضمنا  نیم عشر دولتی به عهده محکوم علیها میباشد
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

۱-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. ۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد.۳- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعداز انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادر به 
اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده اید .لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت 
خالف واقع از دارئی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات 
حبس از 6۱ روز تا 6 ماه  محکوم خواهید شد.۴-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده ۳۴ قانون اجرای احکام 
مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷9/۱/۲۱ و همچنین مفاد 
قانون نحوه اجرای  محکومیت های مالی مصوب ۱۰ آبان ۱۳۷۷ که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه 

نموده و به آن عمل نماید.
قاضی شعبه۱۱شوارای حل اختالف شهرستان خوی-حیدری زاد

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

برابر آرا صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان 
سنندج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله 
مشخصات امالک دردونوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع عموم در روزنامه 
کثیراالنتشار و محلی آگهی می گردد درصورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و 
در روستاها از تاریخ الصاق درمحل تا مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره 
تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خودرا به مرجع قضائی تقدیم نموده و گواهی اخذ و تحویل اداره 
ثبت نماید . بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد . صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست.
بخش ۳: ششدانگ یک باب ساختمان به نام حبیب اله حیدریان فرزند خدامراد 
شماره شناسنامه۱۵۵ صادره کرمانشاه کدملی ۳۲۵۲۵6۵۳66 تحت پالک ۳9۴9 
فرعی از ۲۷۵۷ اصلی بخش ۳ سنندج به مساحت ۱۲۲/۵۰ مترمربع به آدرس 

سنندج – فرجه – کوچه کوثر6 پالک ۲. م/الف 9۱9۴ م الف
رئیس ثبت منطقه یک سنندج – بهنام قباد

چاپ نوبت اول:9۸/۱/۲۵ چاپ نوبت دوم:9۸/۲/9
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ابراز امیدواری پوتین برای ادامه 
صادرات نفت ایران

که  کرد  امیدواری  ابراز  روسیه  جمهور  رئیس 
صادرات نفت ایران با وجود تالش های واشنگتن 

برای متوقف کردن آن، ادامه پیدا کند.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، واشنگتن از همه 
خریداران نفت ایران خواسته است خریدشان را 
تا اول ماه مه متوقف کنند یا با تحریم های آمریکا 
مواجه شوند.اما والدیمیر پوتین که برای شرکت 
در یک کنفرانس سرمایه گذاری به پکن سفر کرده 
سعودی  عربستان  نیت  از  وی  کرد:  اظهار  بود، 

برای افزایش تولید مطلع نیست.
عربستان  موضع  درباره  پرسشی  برابر  در  وی 
سعودی برای جبران افت عرضه ایران در بازار 
جهان، به خبرنگاران گفت: امیدوارم نهایتاً چنین 
تحت  ما  تئوری،  نظر  از  اما  ندهد  روی  اتفاقی 

گروه اوپک پالس، توافقی داریم.
که  نفت  جهانی  تولید  کاهش  توافق  به  پوتین 
میان اوپک و روسیه امضا شده و قرار است تا 
پایان ژوئن اجرا شود اشاره داشت.رئیس جمهور 
روسیه گفت: ما اطالعاتی درباره شرکای سعودی 
که  اوپک  اعضای  دیگر  از  یک  هیچ  یا  خود 
نشان دهد آنها آماده ترک توافق هستند دریافت 
نکرده ایم.وی در ادامه افزود: هیچ ایده ای درباره 
این که بازار انرژی جهانی چه واکنشی به تشدید 

تحریم های ایران نشان خواهد داد، ندارد.
اعالم  آمریکا  دولت  رویترز،  گزارش  اساس  بر 
متحده  امارات  سعودی،  عربستان  از  که  کرده 
نفت  جبران  برای  دیگرش  همپیمانان  و  عربی 

ایران قول همکاری گرفته است.

معافیت چین از تحریم نفتی ایران 
تمدید نمی شود

جمعه شب، دو مقام از دولت ترامپ گفتند که 
هیچ فرصتی به چین برای کاهش واردات نفت 
از ایران یا معافیت کامل از تحریم های نفتی این 

کشور داده نشده است.
بر اساس این گزارش، جمعه شب، دو مقام از 
دولت ترامپ گفتند که هیچ مهلتی به چین برای 
معافیت از تحریم نفتی ایران در نظر گرفته نشده 
است. این پس از آن انجام می شود که واشنگتن 
روز دوشنبه، با اعالم اینکه واردکنندگان نفت از 
ایران باید در اول ماه می، خرید نفت از این کشور 
را متوقف کرده، یا با تحریم روبرو می شوند، آنها 
دولت  ارشد  مقامات  از  کرد.یکی  غافل گیر  را 
ترامپ گفت: دولت ترامپ بسیار شفاف به چین، 
که بزرگترین مشتری نفت ایران است، گفته هیچ 
معافیت دیگری نسبت به تحریم های ماه نوامبر 

دریافت نخواهد کرد.
این مقام بلندپایه گفت: آنها در این مورد اطالع 
برای  می دانم  من  که  جایی  تا  بنابراین  داشتند، 

چنین معافیتی در نظر گرفته نشده است.
او ادامه داد: در نهایت این سوال که آیا مهلتی 
برای کاهش واردات از ایران داده می شود یا خیر، 

به وزارت خارجه بستگی دارد.
وزارت خارجه آمریکا به تماس رویترز در این 

مورد پاسخی نداد.

نفت در جهان

کارت انرژی هنوز در حال مطالعه است 

معاون توزیع شرکت توانیر با اشاره به اینکه روند دریافت پول صادراتی 
برق به عراق روان و منطقی شده، گفت: مطالعات کارت انرژی که یکی 

از گزینه های اصالح نظام تعرفه ای برق است، هنوز نهایی نشده است.
به گزارش زمان به نقل از فارس، محمودرضا حقی فام در پاسخ به این 
سؤال که آیا کارت انرژی همچنان در دستورکار است یا خیر، گفت: در 
اصالح نظام نظام تعرفه ای برق یکی از مباحثی که به طور جدی مطرح 

شده و مطالعات آن ادامه دارد، موضوع کارت انرژی است.
وی با بیان اینکه مطالعات کارت انرژی در حوزه وزارت نیرو قرار دارد، 
اما این موضوع به معنی سهمیه بندی مصرف برق نیست ادامه داد: این 
مطالعات ادامه دارد و بعد از نهایی شدن گزارش آن تقدیم وزیر نیرو 
خواهد شد، اما به هر حال تبعات گسترده ای دارد و باید در کمیسیون 

انرژی مطرح شود.
معاون توزیع توانیر با اشاره به اینکه به هر حال کارت انرژی یک کار 
بزرگی است و باید افراد متخصص آن را بررسی و نقد کنند، خاطرنشان 
کرد: یکی از آپشن هایی که در حال مطالعه روی آن هستیم، همین کارت 
انرژی است، اما تصمیم خاصی بر روی آن گرفته نشده که کدام روش 
را انتخاب کنیم. در کارت انرژی یک الگوی مصرفی تعریف می شود که 
کمتر از الگو با یک نرخ و باالتر از الگوی مصرف با نرخ دیگری محاسبه 
می شود و پیشتر حقی فام اعالم کرده بود که هنوز ساز و کار استفاده از 
کارت انرژی تعیین نشده و این طرح در مرحله مطالعات است و باید 
دید چه برنامه ای برای آن تدوین می شود تا بتوان از هدر رفت انرژی و 
مصرف بی رویه برق جلوگیری کرد. حقی فام در پاسخ به این سؤال که 
آیا مطالبات برقی ایران از عراق بابت صادرات برق به این کشور روند 
بهتری به خود گرفته است یا خیر، گفت: حدود 9۰ درصد از مطالبات 
صادرات برق ایران از عراق دریافت شده است.وی از اعالم دقیق میزان 
دریافت مطالبات و باقی مانده آن خودداری کرده و گفت: روال دریافت 

پول برق صادراتی از عراق بسیار منطقی و دقیق شده است.

 سومین رشد بزرگ تولید نفت جهان
 مربوط به عراق خواهد بود

عراق  آینده،  دهه  در طول یک  انرژی،  بین المللی  آژانس  اعالم  طبق 
سومین رشد بزرگ تولید نفت جهان را به خود اختصاص خواهد داد و 

میزان تولیدات خود را ۳۰ درصد باال خواهد برد.
به گزارش زمان به نقل از مهر، طبق اعالم آژانس بین المللی انرژی، در 
طول یک دهه آینده، عراق سومین رشد بزرگ تولید نفت جهان را به 
خود اختصاص خواهد داد و میزان تولیدات خود را ۳۰ درصد باال 
خواهد برد. آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد که تا سال ۲۰۳۰ تولید 
نفت عراق به 6 میلیون بشکه در روز خواهد رسید و جایگاه کانادا را به 
عنوان چهارمین تولیدکننده بزرگ نفت جهان به دست خواهد گرفت. 
این درحالی صورت می گیرد که عراق پس از چندین دهه جنگ و 

تحریم به دنبال بازسازی و توسعه صنعت نفت خود می باشد.
با این حال آژانس بین المللی انرژی در گزارش خود گفته است که 
رشد صنعت نفت عراق از آن چه در ابتدای این دهه دیده شد، کمتر 
آوردن  به دست  برای  رقابت  درحال  این کشور  بود، چراکه  خواهد 
سرمایه گذاری و متخصصان خارجی است و برای تزریق آب کافی 
جهت حفظ فشارمیادین نفتی خود، با مشکل مواجه شده است. این 
چشم انداز نسبت به چشم انداز قبلی این آژانس که ۷ سال پیش منتشر 
شده بود، کاهش یافته است. در آن زمان پیش بینی شده بود تولید نفت 

عراق تا سال ۲۰۳۰ به ۷.۵ میلیون بشکه در سال برسد.
این سازمان پاریسی در بیانیه جدید خود اعالم کرده است: عراق پتانسیل 
عظیمی دارد اما مسیر پیش روی این کشور برای افزایش تولید، بدون 
مانع نیست. آژانس اعالم کرد سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز عراق 
که در سال ۲۰۱۴ به بیش از ۲۰ میلیارد دالر رسیده بود، در حال حاضر 
به سالی ۱۲ میلیارد دالر کاهش یافته است. هرچند کاهش هزینه های 
پروژه ها، بخشی از تأثیر منفی افت سرمایه گذاری بر تولید را خنثی کرده 

است.

کوتاه از انرژی

شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
اسالمی گفت: جبران نفت ایران توسط دیگر 
آنها  شاید  نیست،  امکان پذیر  تولیدکنندگان 
انجام  این کار را  بتوانند برای مدت کوتاهی 
دهند، اما در بلندمدت به هیچ وجه امکان آن 

وجود ندارد.
به گزارش زمان به نقل از وزرات نفت، اسداهلل 
قره خانی- سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس 
جدید  تصمیم  به  اشاره  با  اسالمی  شورای 
معافیت های  نکردن  تمدید  بر  مبنی  ترامپ 
ایران گفت: آمریکا طی  خریداران نفت خام 
با  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس  سال   ۴۰
که  داده  نشان  تجربه  و  کرده  دشمنی  ایران 
هرچه دشمنی آمریکایی ها بیشتر شده انسجام 
و اتحاد قوی تری بین ایرانیان شکل گرفته و 

شده  تبدیل  فرصت  به  تهدیدها  از  بسیاری 
آبان ماه  آمریکایی ها در ۱۳  افزود:  است. وی 
9۷ می خواستند فروش نفت ایران را به صفر 
این  هم  آینده  در  و  نتوانستند  اما  برسانند، 

آرزوی واهی آنها محقق نخواهد شد.
تصریح  مجلس  انرژی  کمیسیون  سخنگوی 
اتفاق  آمریکا  سوی  از  ایران  تحریم  کرد: 
برای  موفقیتی  نیز  تاکنون  و  نیست  جدیدی 

واشینگتن به دنبال نداشته است.
انرژی  کمیسیون  عضو  خدری،  عبدالحمید 
مجلس در این باره تاکید کرد: رئیس جمهوری 
ایاالت متحده آمریکا بداند با تحریم نفتی ایران 
قیمت جهانی نفت افزایش چشمگیری خواهد 
داشت، با توجه به خارج شدن تولیدکنندگانی 
و  تولید  چرخه  از  ونزوئال  و  لیبی  همچون 

فراهم  نفت  قیمت  افزایش  اسباب  فروش، 
مصرف کنندگان  حال  همین  در  می شود، 
و  ندارند  را  نفت  باالی  قیمت های  تحمل 
بی شک با ادامه سیاست های آمریکا مخالفت 
خواهند کرد. وی با اشاره به اینکه آمریکا با 
این اقدام های خود نظم منطقه را برهم زده و 
سبب تهدید اقتصادی منطقه می شود، عنوان 
را  این تحریم ها  با  مقابله  آمادگی  ایران  کرد: 
اعمال  تحریم های  انواع  وجود  با  زیرا  دارد، 
در  بخش ها  دیگر  و  بنزین  نفت،  علیه  شده 
ادامه  ایران  نفت  صادرات  مختلف،  دوران 
حرکت  از  کشور  اقتصادی  چرخ  و  داشته 
باز نمانده است. خدری با تاکید بر اینکه به 
بحران  با  نیز  جهان  ایران  نفتی  تحریم  دنبال 
نفتی روبه رو می شود، افزود: جبران نفت ایران 

توسط دیگر تولیدکنندگان امکان پذیر نیست، 
شاید تنها بتوانند برای مدت کوتاهی این کار 
را انجام دهند، اما در بلندمدت به هیچ وجه 
امکان آن وجود ندارد. حسین امیری خامکانی، 
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اسالمی نیز گفت: مردم ایران این شرایط را هم 
در دوران جنگ تحمیلی آزموده اند، زیرا افزون 
بر تحریم  فروش نفت، از زمین، آسمان و دریا 
در محاصره بودیم، اما به روش های مختلف 

خود را از تحریم ها نجات دادیم.
ایران  برای  تحریم ها  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بسیار  منابع  با  و  قدرتمند  کشوری  به عنوان 
نمی تواند کمرشکن باشد، ادامه داد: اصالحات 
باید در  اقتصادی اصلی ترین کاری است که 

این شرایط انجام داد.

جایگزینی نفت خام ایران در بلندمدت امکانپذیر نیست

یک کارشناس بازار انرژی معتقد است که با تحریم های آمریکا 
صادرات نفت ایران به صفر نمی رسد بلکه مشتریان آن عوض 
شده و پاالیشگاه های کوچکی که مراوده ای با آمریکا ندارند به 

سمت نفت ایران می آیند.
به گزارش زمان به نقل از ایرنا، مرتضی بهروزی فر افزود: به صفر 
این تحریم ها  اما  ایران غیرممکن است  رساندن صادرات نفت 
با توجه  پیدا کرده که  تا میزان صادرات کاهش  باعث می شود 
به وابستگی ایران به درآمدهای نفتی، این موضوع ممکن است 
برای اقتصاد مشکل آفرین باشد. وی افزود: با توجه به تحریم های 
آمریکا، مشتری هایی باقی می مانند که مراوده ای با آمریکا ندارند 

که شامل پاالیشگاه های کوچک هند یا چین خواهد بود.
بهروزی فر فروش نفت از طریق دور زدن تحریم را یکی دیگر 
حال،  این  با  گفت:  و  کرد  عنوان  صادرات  حفظ  راه های  از 
باید  و  نمی کنند  خرید  ایران  از  بزرگ  و  متوسط  شرکت های 

فروش نفت به ژاپن و کره جنوبی را صفر در نظر گرفت.
به گفته این کارشناس، احتماالً شرکت های ترکیه برای دریافت 
معافیت های بیشتر فشار می آورند اما در صورت موافقت نکردن 

آمریکا، از بازار ایران خارج خواهند شد.
چه کشورهایی به کمک ایران می آیند؟

وی درباره توافق ایران و روسیه برای تهاتر ۵۰۰ هزار بشکه نفت 
نیز گفت: در این مورد چند مسئله وجود دارد. نخست، اینکه 
روسیه هیچ گاه دنبال این توافق نبود زیرا به دلیل تحریم خودش 

با مشکالتی روبروست.

بهروزی فر ادامه داد: مشکل دیگر این است که در صورت تهاتر، 
چه کاالیی را از روسیه دریافت خواهیم کرد زیرا مهم ترین هدف 
ایران از صادرات نفت، به دست آوردن ارز است اما با این روش 
ارزی به دست ایران نمی رسد و مجبوریم جنس های دسته چندم 

روسی را وارد کنیم که مشکالت را حل نخواهد کرد.
این کارشناس بازار انرژی در مورد همراهی عراق با ایران برای 
عبور از تحریم ها نیز گفت: بعید می دانم عراق در این زمینه به 

ایران کمک کند زیرا آمریکا در این کشور مستقر است.
وی به کمک ایران در زمان تحریم نفت در برابر غذای عراق 
اشاره کرد و افزود: در آن زمان این کمک ها کاماًل غیر رسمی بود و 
بخش خصوصی دو کشور بدون حضور دولت ها این کار را انجام 
می دادند اما بعید می دانم اکنون طرف عراقی تمایلی به پذیرش 

ریسک و کمک به ایران داشته باشد.
بهروزی فر تأکید کرد: از سوی دیگر بعد از اعالم تمدید نشدن 
معافیت خرید نفت از ایران، عراق اعالم کرده که برای جبران 
کمبود نفت در بازارهای جهانی، افزایش تولید خواهد داشت؛ 
بنابراین با توجه به این اظهارنظر، نباید انتظار داشت که به ایران 

برای دور زدن تحریم ها کمک کند.
 یک میلیون بشکه با دور زدن تحریم فروخته نمی شود

از  این دوره سخت تر  اینکه شرایط تحریم در  به  اشاره  با  وی 
گذشته است و همین امر هزینه ها را باال می برد، تأکید کرد: در 
دوره قبلی تحریم ها که با چین مراوده داشتیم پول ها بلوکه می شد 
و در نتیجه یا باید کاالی چینی خریداری می کردیم یا برای تبدیل 

یوان به ارزهای معتبر، هزینه ای باالیی می دادیم.
این کارشناس بازار انرژی ادامه داد: نمی توان در روز یک میلیون 
بشکه نفت را با دور زدن تحریم فروخت. همچنین برای فروش 
در زمان تحریم باید نفت را با قیمتی پایین تر از قیمت های جهانی 
به فروش رساند. وی افزود: متأسفانه در چند ماه گذشته ایران 
نقشی پر رنگ در بازارهای نفت نداشته و صادرات کشور حدود 
عدد  این  بنابراین  است؛  بوده  بشکه  هزار   ۳۰۰ و  میلیون  یک 

نمی تواند عرضه بازار را برهم بزند.
بهروزی فر گفت: از سوی دیگر کشورهای مثل عربستان، امارات، 
روسیه و عراق اعالم کرده اند که افزایش تولید دارند تا کمبود 
اضطراری  در شرایط  این  بر  کنند. عالوه  را جبران  ایران  نفت 
می توان از ذخایر استراتژیک نفت در کشورهای مختلف دنیا برای 

تنظیم بازار نیز استفاده کرد.
چگونه نفت ۲00 دالری می شود؟

به گفته بهروزی فر، تنها عاملی که می تواند بر بازار نفت تأثیرگذار 
باشد، احتمال اغتشاشات در منطقه است که در شرایط فعلی دور 
از ذهن به نظر می رسد اما اگر جنگی در خلیج فارس اتفاق بیافتد 

قیمت نفت می تواند به ۲۰۰ دالر هم افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: در غیر این صورت عرضه و تقاضای نفت بر هم 
نمی خورد و رسیدن قیمت نفت به ۱۰۰ دالر غیر ممکن خواهد 
بود. حتی سقف ۷۰ تا ۷۵ دالر فعلی به صورت مقطعی است و 
اگر کشورها تولید خود را افزایش دهند این عدد می تواند به زیر 

6۰ دالر نیز بازگردد.

پاالیشگاه های کوچک، مشتریان جدید نفت ایران

آگهی اخطار
آقای سید عطا فهری فرزند: سید احمد شغل: آزاد به نشانی: مجهول المکان )کشور 
عراق- زندان اربیل( اخطار شونده برابر دادنامه/ اجرائیه صادره از شعبه یازدهم دادگاه 
حقوقی شهرستان سنندج به شماره بایگانی 9۵۰9۰۵ مورخه ۱۳9۸/۲/۷ که به این 
ایران نصیری  دفترخانه واصل گردیده شما محکوم به طالق دادن همسرتان خانم 
گردیده اید. لذا به موجب این اخطاریه به شما اخطار می شود که حداکثر ظرف مدت 
یک هفته جهت اجرای دادنامه به دفتر خانه مراجعه فرمایید در غیر اینصورت برابر 

مقررات اقدام خواهد شد.
م الف: 9307 سر دفتر طالق شماره 5 سنندج – عبداله حسینی 

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه ۳/۴6/9۸شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 
آقای فاتح قادری درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و بیان داشته 
شادروان مارف قادری در تاریخ ۲۴/ ۱/ ۱۳9۸در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و 

ورثه اش عبارتند از:
۱.فاتح قادری  زایچه:۱9۲-۱۳۴9  کدملی: ۴9۵9۷۸۸۳99پسرمتوفی
۲.بهمن قادری  زایچه:۳۵۴-۱۳6۰  کد ملی:۴9۵9۷۸99۸ پسرمتوفی

۳.حیات قادری  زایچه:۱9۱-۱۳۴6 کدملی:۴9۵9۷۸۸۳۸۰دخترمتوفی
۴.مریم قادری  زایچه:۱۴۳-۱۳۴۲  کدملی:۴9۵9۷۸۷۸99دخترمتوفی

۵.ماه زر قادری زایچه:۲۸۰۴-۱۳۴9  کدملی:۴9۵96۵۷۷۱۵دخترمتوفی
6.رضیه قادری  زایچه:۲۸۰۵-۱۳۵۱کدملی:۴9۵96۵۷۷۲۳دخترمتوفی
۷.نبات قادری  زایچه:۳۰۱-۱۳۵۷  کدملی:۴9۵9۷۸9۵۲۲دخترمتوفی
۸.عذرا قادری  زایچه:۸۰۸-۱۳۵9 کدملی:۴9۵9۸۰۵6۷6  دخترمتوفی

9.گرجی مرادی تنها  زایچه:۳۵۳-۱۳۲۱  کدملی:۴9۵9۷۸99۷۲همسرمتوفی
تا هر کس  از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد  اینک مراتب یک نوبت در یکی 
اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی ظرف 
مدت یک ماه به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و 
هر گونه اعتراضی یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از 

درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی مزایده اموال  غیر منقول – نوبت اول 
به موجب پرونده کالسه 9۷۰۳۴۴این اجراودادنامه واجراییه صادره از شعبه اجرای 
احکام کیفری دادسرای شهرستان مالرد مبنی بر فروش ۲ سهم از ۱6سهم پالک ثبتی 
۱۳۵۵6فرعی از ۱6۳اصلی باتوجه به اینکه نظریه اجراییه صادره به متهم ابالغ شده 
ودر مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم 
له به منظور استیفای محکوم به وهزینه اجرایی اموال غیر منقول متعلق به متهم شامل 
۲ سهم از ۱6  ۱6 سهم از ششدانگ پالک ثبتی ۱۳۵۵6/۱6۳از سوی این اجرا توقیف 
وتوسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر توصیف وارزیابی شده ومقرر است 
در مورخ 9۸/۲/۲۵از ساعت ۱۱الی ۱۲در محل اجرای احکام مدنی دادگاه حقوقی 
فردیس از طریق مزایده  بفروش می سد. مزایده از مبلغ ۲/9۲۱/۲۵۰/۰۰۰ریال  نظریه 
کارشناسی شروع می شود و مال متعلق به کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید. ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از 
خریدار اخذ و الباقی ظرف مدت یک ماه از وی وصول خواهد شد. و پس از انجام 
مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد. 
درصورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس 
از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.  هزینه های نقل 
وانتقال به عهده محکوم علیه است واز محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین می 
توانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که 
در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل 
نخواهد شد. ضمنا« طالبین به شرکت در مزایده می توانند ظرف ۵ روز قبل از مزایده 
با اطالع این اجراء از مال مورد مزایده بازدید نمایند.چنانچه روز مزایده مصادف با ایام 

تعطیل باشد روز بعد در همان ساعت ومکان برگزار خواهد شد . 
مال مورد مزایده وبهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است 

مشخصات مالک :
حسب تصویر نامه صادره از کفیل واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس به ریاست 
مندرج  مالرد  شهرستان  وانقالب  عمومی  دادسرای  کیفری  احکام  اجرای  محترم 
درپرونده وضعیت ثبتی عبارت است از ششدانگ یک قطعه زمین بابنای احداثی به 
شماره ۱۳۵۵6فرعی از ۱6۳اصلی مفروز ومجری شده از ۱۲96فرعی از اصلی مذکور 
قطعه ۱9واقع درناحیه ۲حوزه ثبتی فردیس استان البرز به مساحت ۵۲۰متر مربع به 
حدود شماال پی است به طول ۱۳متر به قطعه اول تفکیکی از پالک ۱6۳/۱۲9۵شرقا 
پی است به طول ۴۰ متار به قطعه ۱۸تفکیکی جنوبا پی است به طول ۱۳متر خیابان 
۱۰متری غربا پی است به طول ۴۰ متر به خیابان ۲۰متری که حسب اظهارات آقای 
حسین جمشیدی دولت آبادی یکی از وارث ملک بوده وسهم ایشان ۲سهم مشاع 
باشد  می  واعیان  عرصه  آن  اعیانی  ثمن  بهای  استثناء  به  واعیان  عرصه  از ۱6سهم 
ومشخصات فنی ملک عبارت است سازه نیمه فلزی وسقف طاق ضربی ودرضلع 
غربی پان یک باب مغازه به مساحت حدودا ۲۱متر مربع تحت نام تابلو مسکن پانیذ 

مشاهده گردیده 
نظریه کارشناسی 

با درنظر گرفتن موارد  فوق وموقعیت وضعیت ساختمان ودرنظر گرفتن کلیه عوامل 
و  ،ادارات  نهادها   ، اشخاص  به  احتمالی  های  وبدهی  دیوان  احتساب  بدون  موثر 
واگذاری  وعدم  پایانکار  داشتن  مالکیت  اسناد  اصالت  درصورت صحت  سازمانها 
ارزش سرقفلی مغازه وبدون درنظر گرفتن سوابق ثبتی و مالکیتی وفارغ از هرگونه 
توقیفات وبازداشتیها ارزش ششدانگ به استثناء بهای ثمن اعیانی آن عرصه وعیان 
میلیون  میلیارد وسیصدوهفتاد  )بیست وسه  ملک موصوف ۲۳/۳۷۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
ریال ( وارزش دوسهم مشاع از ۱6سهم عرصه واعیان به استثناء بهای ثمن اعیان 
آن عرصه واعیان ملگ موصوف ۲/9۲۱/۲۵۰/۰۰۰- دومیلیارد ونهصدوبیست ویک 

میلیون ودویست وپنجاه هزار ریال برآورد واعالم می گردد ۱۴۱۱
آدرس ملگ مورد مزایده : کانال غربی بلوار قریشی نبش خ شقایق پالک 6۴۵

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری فردیس – کولیوند 

آگهی دادنامه
شماره کالسه پرونده:6۸۸/۴/9۷-تاریخ تنظیم:۱۳9۸/۱/۲۸-شماره احکام:۳۸/9۸،مرجع 
رسیدگی:شورای حل اختالف شعبه۴ شهرستان شوشتر،خواهان:محمدمهمدی کرتالیی 
باوکالت آقای ولی اله ملک محمدی آدرس:شوشتر-روبروی دادگستری،خواندگان:۱-
فاضل ابول پورفرزند امیدوار   ۲-محمد مرادی فرزندخدارحم هردوآدرس مجهول 
محمد  آقای  دادخواست  خصوص  شورا:در  قاضی  :طلب.رای  المکان،خواسته 
آقایان ۱-فاضل  به طرفیت  اله ملک محمدی  باوکالت آقای ولی  مهمدی کرتالیی 
ی  مطالبه  ی  خواسته  به  فرزندخدارحم  مرادی  پورفرزندامیدوار۲-محمد  ابول 
شماره  به  مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  به  سفته  فقره  یک  بابت  مبلغ ۵6/۰۰۰/۰۰۰ریال 
خزانه داری کل 9۴9۴۲9)سری/ن(ومبلغ6/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت سندعادی به عالوه 
خسارت تاخیرتادیه وهزینه ناشی ازدادرسی نظربه دادخواست وکیل خواهان وسفته 
مورددعوی ونیزسندعادی که به امضای آقای فاضل ابول پوربه عنوان خریداررسیده 
به  حکم  مدنی  دادرسی  آیین  مواد۱9۸و۵۲۲و۵۱۵و۵۱9ازقانون  ومستندابه  است 
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت سفته موردادعا 
صادرواعالم می نمایدونیزحکم به محکومیت خوانده ردیف اول آقای فاضل ابول 
پوربه مبلغ 6/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت سندعادی ونیزهزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه 
می  صادرواعالم  خواهان  درحق  حکم  اجرای  لغایت  دادخواست  تقدیم  ازتاریخ 
نمایدرای صادره غیابی وبیست روز پس ازابالغ قابل واخواهی دراین شوراوسپس 
ظرف مدت بیست روزقابل تجدید نظرخواهی درمحاکم عمومی حقوقی شهرستان 

شوشترمی باشد.شماره م الف)۱۵/۴۴(
سیدجابرآلبوشوکه موسوی-قاضی شورای حل اختالف شوشتر

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 در کالسه پرونده ۱۱/9۷/۱۵۱۰/ وقت رسیدگی :  تاریخ9۸/۳/۱۲ساعت 9/۳۰ صبح

مرجع رسید گی :  شعبه  ۱۱  شورای حل اختالف شهرستان خوی / خواهان: بانک 
انصار با وکالت جعفرصادق دادگر/خوانده :   ذوالفقار اسدزاده /خواسته : مطالبه وجه 

چک بمبلغ6۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله ذوالفقار اسدزاده 
وفق   ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه های  کثیراالنتشار  
چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در دفتر دادگاه حاضر و 
رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی شرکت نمایند. 

عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
 موحدی نیا-مسئول دفترشعبه ۱۱ شورای حل اختالف شهرستان خوی

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

آگهی  موضوع  ماده 3 قانون  
و ماده  ۱3  آیین  نامه  قانون  تعیین تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد  

سند رسمی
 برابر رای  شماره ۱۳9۷6۰۳۱۸۰۱6۰۰۰۱۴۴۱ - مورخ ۱۳9۷/۱۲/۲6 هیات  اول موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  
وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رحیم  آباد 
تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی آقای  نبی  شفیعی  راد فرزند  موسی  به شماره  شناسنامه  ۴۱۱  صادره  از 
رحیم  آباد  به شماره ملی  6۳۱96۴۴۰۵۲ در شش  دانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر  بنای احداثی  ) ساختمان(  
به  مساحت  ۳۲9/۰۷  متر مربع  پالک  ۵۲۱  فرعی  از ۱۷۵  اصلی  مفروز  و مجزی  شده از پالک  - فرعی  
از ۱۷۵  اصلی  واقع در  قریه  گلدشت خریداری  شده از مورد مالکیت  سازمان  اموال  و امالک  محرز گردیده  
است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  ۱۵  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که 
اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین 
آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه 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.
54- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  رحیم آباد- محمد جواد مکرم 

تاریخ انتشار نوبت  اول:9۸/۲/9 تاریخ انتشار نوبت دوم:9۸/۲/۲۳

رونوشت آگهی حصر وراثت
به کالسه   دادخواست  بشرح  دارای شناسنامه شماره  ۸   زاده  نصراله  عباس  آقای 
9۸۰۱69/ش۳   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان مهرانگیز نیک خواه بشناسنامه ۳   در تاریخ    9۷/۷/۳اقامتگاه دائمی 
خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱- نصراله نصراله زاده فرزند     
عباس    –ش ش ۱۷۵۸  خوی –  پسر متوفی/۲-  رامین  نصراله زاده فرزند   عباس   
–ش  ش۲۷9۰۱۸۳۸۸۰ -خوی -  پسر متوفی/۳-  محمد  نصراله زاده فرزند  عباس   
-ش  ش ۲۷9۰6۴۲۱۸۰ –خوی - پسر متوفی/۴-   رقیه نصراله زاده فرزند   عباس   
ش ش 9۷۱     -خوی- دختر  متوفی/۵-  زینب  نصراله زاده فرزند   عباس   ش 
ش ۴۸۷99 خوی- دختر متوفی/6- مریم  نصراله زاده فرزند  عباس   ش ش   ۱6۵۷       
خوی –دخترمتوفی/۷-  عباس   نصراله زاده فرزند  عباس   ش ش ۸ خوی – همسر  
متوفی/۸-   نارنج شکرزاده    فرزند   عباس ش ش۵۴۵ خوی- مادر متوفی/اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
موضوع  هیات   ۱۳9۷/۱۲/۰۸ ۱۳9۷6۰۳۳۱۰۱۱۰۰۲96۷مورخ  شماره  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
محمد حاتمی سلطانکوهی بشناسنامه شماره ۱۲۵ صادره از کرمانشاه فرزند کریم 
در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۳۰ مترمربع مفروز 
آقای  از  با خریداری  و  البرز  در  واقع  اصلی  از ۱۴۴  فرعی  از پالک شماره ۵۰۱ 
مالکیت  با  پاکزاد دربندی و  پریسا دریانیان و صدیقه  سیاوش دریانیان و خانمها 
مالک اولیه آقای مسلم کمال زارع تایید می نماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی 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.9۸/۷6۷۲۵/ف م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳9۸/۰۱/۲۴ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳9۸/۰۲/۰9
محمدرضا صالحیان بهروز– کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج
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امسال تکلیف سهام عدالت مشخص می شود؟
سهام عدالت به سرمنزل آزادسازی می رسد 

الیحه  که  این  فرض  با  ما  گفت:  سازی  خصوصی  سازمان  رئیس 
آزادسازی سهام عدالت و صندوق های قابل معامله در بورس تصویب و 

تأسیس خواهند شد، در حال انجام اقدامات ابتدایی هستیم.
به گزارش زمان از خبر انالین، عبداهلل پوری حسینی رئیس سازمان 
خصوصی سازی، درباره برنامه های پیش روی این سازمان در ادامه 
همه  کلی  طور  به  گفت:  جاری  سال  در  سازی  خصوصی  اجرای 
قرار  یک  گروه  در  وزیران  هیات  مصوبات  اساس  بر  که  بنگاه هایی 
دارند، طبق قانون باید در لیست واگذاری باشند، مگر این که هیات 
وزیران بخواهد عکس این را تصویب کند.میرعلی اشرف عبداهلل پوری 
حسینی در خصوص روند واگذاری شرکت های موجود در گروه ۲ 
خاطرنشان کرد: این شرکت ها دارای معافیت ۲۰ درصدی در واگذاری 
هستند؛ به این صورت که ۸۰ درصد آن ها واگذار می شود و ۲۰ درصد 
دیگر در تصدی دولت باقی می ماند. مگر این که هیات وزیران عکس 
این را تصویب کنند. لذا بر اساس قانون شرکت های گروه ۲ به میزان 
۸۰ درصد و شرکت های گروه یک به میزان ۱۰۰ درصد در لیست 

واگذاری هستند.
چند بنگاه در انتظار خصوصی سازی هستند؟

رئیس سازمان خصوصی سازی تعداد بنگاه های لیست واگذاری را 
برای سال ۹۸ حدود ۶۰۰ بنگاه و سهام شرکت عنوان کرد و افزود: 
به دلیل طوالنی شدن تعطیالت ابتدای سال ۹۸ و تراکم برنامه های 
اعضای هیات واگذاری پس از اتمام این تعطیالت، این هیات هنوز در 
سال جاری تشکیل جلسه نداده است. البته ممکن است طی هفته 
جاری این جلسه تشکیل شود. ضمن این که هر واگذاری را باید 
هیات واگذاری تصویب کند تا قانونی و الزم االجرا شود.وی افزود: 
هیات واگذاری می تواند مصوبه دیگری را تصویب کند، اما به نظر 
می رسد طبق روال سنوات قبل همه شرکت های گروه یک و باقیمانده 
این  حجم  البته  می دهد.  قرار  لیست  در  را  دو  گروه  شرکت های 
شرکت ها نیز بسیار باالست و به نظر هم نمی رسد که در بهترین شکل 
و فرم و حتی اگر همه عوامل اعم از مجلس، دولت، هیات واگذاری و 
... دست به دست هم بدهند بتوانند در سال ۹۸ همه ۶۰۰ بنگاه در 
لیست را واگذار کنند.پوری حسینی در تشریح دالیل این اظهار خود 
مبنی بر عملیاتی نشدن  واگذاری این تعداد بنگاه در طی سال جاری 
خاطرنشان کرد: سال گذشته عمالً نیمی از سال فرصت واگذاری پیدا 
کردیم و در این فرصت چیزی حدود ۵۵ بنگاه را واگذار کردیم. امسال 
حتی اگر بتوانیم دو یا سه برابر این را نیز واگذار کنیم، باز بنگاه های 
بسیاری برای سال ۹۹ باقی خواهد ماند. البته برای اظهار نظر قطعی 
در این باره بهتر است منتظر تشکیل هیات واگذاری شویم و مصوبه 
این هیات هر چه شد سازمان خصوصی سازی اطالع رسانی الزم را 

انجام خواهد داد.
سهام عدالت به سرمنزل آزادسازی می رسد؟

این مقام مسئول در سازمان خصوصی سازی در گفت و گو با سنا 
ضمن اشاره به گذشت بیش از سه سال از تصویب الیحه »ساماندهی 
سهام عدالت« در دولت در خصوص سرانجام تصویب این الیحه در 
مجلس گفت: متاسفانه تاکنون این الیحه به سرانجام نرسیده است؛ 
البته قرار بود تا دهه فجر سال گذشته این مساله تعیین تکلیف شود، 
اما به جهت تراکم کاری در مجلس و جلسه سران سه قوه مطرح و 
تصویب نشد.وی با تاکید بر این که »تا زمانی که این الیحه در مجلس 
به تصویب نرسد، نمی توان در خصوص اجرای آن صحبتی کرد« افزود: 
البته متن الیحه مشخص و قابل شرح است و همین قدر بگویم که 
سازمان خصوصی سازی با فرض این که الیحه تصویب خواهد شد و 
صندوق های قابل معامله در بورس تصویب و تأسیس خواهند شد، در 
حال انجام اقدامات ابتدایی است و در این راستا در حال هماهنگی های 
الزم با بورس است.برهمین اساس اطالعات ۴۹ میلیون مشمول سهام 
عدالت به سازمان بورس فرستاده شده است؛ چراکه با فرض این که 
این افراد بخواهند برای استفاده از سهام عدالت خود صاحب سهم از 
صندوقهای   ETF شوند و در آینده بتوانند معامله ای انجام دهند، 
ابتدا باید دارای کد معامالتی شوند.وی اجرای چنین برنامه ای را بسیار 
وسیع ارزیابی کرد و یادآور شد: پذیرش این حجم از متقاضیان نیاز به 
زیرساخت مناسبی دارد. بنابراین کار خود را با فرض تصویب آزادسازی 
سهام عدالت در قالب ETF برای ایجاد بستر دریافت و معامله آن با 
سازمان بورس آغاز کرده ایم تا بستر الزم برای چنین حرکتی را از 

قبل آماده کنیم.
پوری حسینی بابیان این که »شرکت های موجود در پورتفوی سهام 
عدالت شرکت هایی همگن نیستند« درباره نوع و میزان سودهی این 
شرکت ها گفت: پورتفوی سهام عدالت دارای ۴۹ شرکت است که 
تعداد ۳۵ شرکت آن بورسی و ۱۴ شرکت نیز دراین پورتفو غیر بورسی 
هستند. در این میان اغلب شرکت های بورسی سودده و شرکت های 
غیر بورسی اغلب غیر سودده و یا حتی زیان ده هستند. لذا همگنی 
در میان این ۴۹ شرکت به لحاظ عملکرد وجود ندارد.وی با تاکید بر 
ضرورت اصالح سبد سهام عدالت قبل از ورود به فرآیند آزادسازی 
سهام عدالت افزود: در این فرآیند چه بخواهیم به شکل ETF عمل 
کنیم و چه به هر شکل دیگر، نیازمند پاالیش این ۴۹ شرکت هستیم. 
لذا این پیش بینی در متن الیحه یا در متن مصوبه مجلس پیشنهاد 
شده که اجازه دهند یک بار قبل از مرحله نهایی ساماندهی سهام 
عدالت، دولت یک بار این پورتفوی را اصالح کند و شرکت های غیر 
را  بورسی و سودده  آورده و شرکت های  بیرون  را  زیان ده  بورسی 
جایگزین آنها کند تا خریداران در خرید و فروش و معامالت سهام 

عدالت دچار مشکل نشوند.

سامسونگ و ال جی از ایران نمی روند

مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با 
تاکید بر اینکه شرکت های سامسونگ و ال جی از ایران نمی روند، گفت: 
هم اکنون قطعات و مواد اولیه یخچال، فریزر و ماشین لباسشویی این 

شرکت ها بارگیری شده است.
به گزارش زمان به نقل ازوزارت صنعت، معدن و تجارت، عباس هاشمی 
با اعالم این خبر اظهار کرد: خطوط تولید شرکت های سامسونگ و 
ال جی )در ایران( هم اکنون فعال است و این دو شرکت برای خروج 
از ایران برنامه ای ندارند.وی با بیان اینکه تولید محصوالت سامسونگ 
و ال جی در ایران ادامه دارد، افزود: معموالً ماه فروردین و گاهاً تا نیمه 
اردیبهشت برنامه های آموزش، تعمیر و نگهداری خطوط در کارخانه های 
صنعتی انجام می شود. در حال حاضر تولید ادامه دارد و طبق روال 
همیشگی قطعات و مواد اولیه جدید در راه ایران است.مدیرکل صنایع 
فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه 
شرکت های سامسونگ و ال جی در ایران خط تولید دارند، تصریح کرد: 
در آغاز ورود این شرکت ها به ایران، توسط سرمایه گذار ایرانی برای آن ها 
خط تولید ایجاد شد. مواد اولیه وارد شده و محصوالت این شرکت ها 
طبق استاندارد جهانی در ایران تولید می شوند.وی تاکید کرد: طبق 
جلساتی که با مدیران ارشد شرکت های سامسونگ و ال جی داشتیم، 
دو طرف در خصوص شرکت دادن ساپالیرهای ایرانی )تولیدکنندگان و 
تامین کنندگان قطعات( که برای رشد صنعت کشور بسیار مفید است، 

به نتایج مثبتی دست پیدا کردند.

نگاه روز

 اعالم فهرست اقالم مشمول 
طرح ویژه ماه مبارک رمضان

ستاد تنظیم بازار کشور فهرست کاالهای اساسی 
مشمول طرح ویژه توزیع در ماه مبارک رمضان را 

اعالم کرد.
 به گزارش زمان به نقل از وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، با تصمیم اعضای ستاد تنظیم بازار مقرر شد با 
هدف تامین برنج مورد نیاز خانوارها در کشور ۳۰ هزار 
تن برنج با قیمت کیلویی هفت هزار و ۴۰۰ تومان 
عرضه شود و در صورت نیاز استان ها، این میزان تا 
سقف ۵۰ هزار تن با مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی 
افزایش یابد.همچنین ۱۴۰ هزار تن شکر با هدف 
تامین نیاز اصناف، صنایع و خانوارها توزیع می شود 
که ۱۲۰ هزار تن از این محصول برای صنف و صنعت 
و ۲۰ هزار تن برای مصرف خانوار خواهد بود.قیمت 
شکر توزیعی در این طرح کیلویی سه هزار و ۴۰۰ 
تومان است.برپایه تصمیم ستاد تنظیم بازار، ۳۰ هزار 
تن روغن نیز در این ماه با هدف تامین نیاز خانوار، 
صنف و صنعت توزیع خواهد شد. سهم خانوار از 
روغن توزیعی در این قالب ۲۰ هزار تن و سهم صنف 
و صنعت ۱۰ هزار تن خواهد بود. قیمت روغن برای 
صنف و صنعت توسط کارگروه تنظیم بازار مصوب 
خواهد شد و روغن خانوار نیز با قیمتی معادل ۱۰ 
درصد کمتر از نرخ مصوب عرضه می شود.همچنین 
با هدف تنظیم بازار پروتئین مورد نیاز کشور، گوشت 
مرغ گرم و منجمد و گوشت قرمز منجمد نیز توزیع 
خواهد شد.حجم گوشت مرغ گرم توزیعی در این ماه 
۱۵ هزار تن و حجم گوشت مرغ منجمد توزیعی پنج 
هزار تن است.هر ساله در آستانه ماه مبارک رمضان 
با هدف  پرمصرف  اقالم  قیمت  حداقل و حداکثر 
پیشگیری از رشد ناگهانی قیمت ها ابالغ و به اطالع 

شهروندان می رسد .

ستاد مستقل ایمنی حمل ونقل 
تشکیل می شود

 معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی از تشکیل 
ستاد ایمنی حمل و نقل جمهوری اسالمی ایران در 

وزارت راه و شهرسازی در آینده ای نزدیک خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، شهرام آدم نژاد در 
حاشیه مراسم گرامیداشت روز ملی ایمنی حمل و 
نقل در جمع خبرنگاران با تاکید بر ضرورت ارتقای 
ایمنی و تالش برای کاهش سوانح حمل و نقل، اذعان 
کرد: با دستور وزیر راه و شهرسازی، ستاد ایمنی حمل 
و نقل جمهوری اسالمی ایران، با مأموریت ارتقای 
ایمنی حمل ونقل از طریق بررسی علل وقوع سوانح، 
ارائه توصیه نامه ها، ترویج ایمنی و پیشگیری از وقوع 
سوانح با استفاده از رویکرد کاهش ریسک، در وزارت 
راه و شهرسازی تشکیل خواهد شد.به گفته وی در 
حال حاضر برنامه ریزی ها برای تشکیل این ستاد، 
با مشارکت همه سازمان های تابعه و رگوالتور در هر 
یک از شیوه های حمل و نقل در حال انجام بوده و 
هیأت امنای این ستاد، از نمایندگان ارشد نهادها و 
سازمان های ذی ربط در حوزه بررسی سانحه در 
سطح نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران تشکیل 
خواهد شد.آدم نژاد در خصوص ضرورت تشکیل این 
ستاد افزود: بررسی سوانح تنها با هدف کشف علل و به 
منظور عدم تکرار سوانح مشابه در آینده انجام می گیرد 
و این فرآیند به منظور پیدا کردن »مقصر« سانحه 
انجام نمی شود. این موضوع نمایانگر کارکرد اصلی 
چارچوب بررسی سوانح به عنوان ابزاری در جهت 
حفظ و ارتقا ایمنی حمل و نقل است. ارتقا ایمنی 
در دنیا، همواره به واسطه کشف علل ناقض ایمنی 
صورت گرفته و این موضوع از طریق بررسی های 
دقیق سوانح و حوادث شکل می گیرد.معاون حمل 
و نقل وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: همین امر 
سبب شده است تا برخی کشورها با تمرکز بر این امر، 
مبادرت به ایجاد سازمان هایی مجزا با مأموریت ایمنی 
و بررسی سوانح کنند. در حال حاضر اکثر کشورها در 
دنیا ساختار بررسی متمرکز سوانح را در کشورهایشان 
ایجاد کرده اند که عملکرد مؤثر آن، موجب کاهش 
قابل توجهی در میزان وقوع سوانح شده است.به گفته 
وی ایمنی صنعت حمل و نقل متشکل از پارامترهای 
مختلفی است که دربرگیرنده سازندگان وسایل نقلیه، 
بهره برداران و ارائه دهندگان خدمات، مالکان وسایل 
نقلیه، رگوالتورها، فرهنگ عمومی جامعه و بسیاری 
موارد دیگر است که می بایست تمامی این پارامترها 

در کنار و به موازات یکدیگر توسعه و ارتقا یابند.

تجهیزات فرسوده؛ عامل کیفیت 
پایین برخی کاالها

عضو کنفدراسیون صنعت ایران گفت: برای توسعه 
صادرات باید صنایعی که مزیت رقابتی دارند شناسایی 

شوند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، حسین ساسانی با 
بیان اینکه برای گسترش صادرات باید محصولی 
تولید کنیم که نیاز و انتظارات مشتری های ما در 
کشورهای دیگر را تأمین کند، گفت: در شرایطی که 
امکان استفاده از تکنولوژی و تجهیزات روز دنیا فراهم 
نبوده، کیفیت محصوالت پایین و قیمت تمام شده باال 
باشد؛ نمی توان محصوالت با کیفیت عالی تولید کرد و 
صادرات را افزایش داد.وی اظهار کرد: توسعه صادرات 
تنها با حرف ممکن نیست و باید در عمل در صنایعی 
که مزیت رقابتی دارند، ساختارهای الزم ایجاد شود، 
اما ما هنوز نمی دانیم که کدام صنایع کشورمان مزیت 
رقابتی دارند.عضو کنفدراسیون صنعت ایران با بیان 
اینکه برخی از مصرف کنندگان داخلی نیز در صورتی 
که توانایی مالی داشته باشند، ترجیح می دهند از 
محصوالت خارجی استفاده کنند، تصریح کرد: در 
شرایطی که تجهیزات، ماشین آالت و فرایند تولید در 
کشور فرسوده است، نمی توان محصوالت با کیفیت 
و قابل رقابت با سایر کشورها تولید کرد.ساسانی در 
پایان اظهار کرد: در برخی صنایع به علت فرسوده 
بودن تجهیزات و تکنولوژی، محصوالتی تولید می شود 
که ضایعات زیاد و کیفیت پایین دارد اما قیمت تمام 
شده آن باال است و در نتیجه شرایطی فراهم می شود 
که خریداران داخلی نیز ترجیح می دهند از برخی از 

محصوالت داخلی استفاده نکنند.

 همتی اعالم کرد: رشد ۲3 درصدی نقدینگی در سال ۹۷خبر

برنامـه بانک مرکـزی برای 
مدیریت نرخ سود کوتاه  مدت
رئیس کل بانک مرکزی از برنامه سیاستگذار پولی برای مدیریت نرخ سود کوتاه مدت خبر داد و گفت: رشد نقدینگی در سال ۹۷ معادل 

۲۳ درصد به ثبت رسیده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، عبدالناصر همتی در یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: علیرغم نوسانات اقتصادی 
سال پیش، با اقدامات کنترلی، رشد نقدینگی در سال ۹۷ معادل ۲۳ درصد بوده که یک واحد درصد بیشتر از سال ۹۶ و ۷ واحد درصد 
کمتر از سال ۹۴ ثبت شد.رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در شرایط حاضر نباید با تشدید نااطمینانی، تقاضای داخلی تشدید شود، به 
همین دلیل، بانک مرکزی برای برون رفت از شرایط خاص اقتصادی کشور، به دنبال راه حل های بهینه، مدرن و امکان پذیر برای کنترل 
نوسانات متغیرهای کالن و به ویژه مهار نرخ تورم است. وی تصریح کرد: در ساختار سیاست پولی جدید و به کمک عملیات بازار باز، 
بانک مرکزی به دنبال آن است که با مدیریت نرخ سود کوتاه مدت و تغییر کانال اثرگذاری سیاست پولی، نرخ تورم را به صورت پایدار 
مدیریت کند. رئیس شورای پول و اعتبار افزود: بدیهی است، سیاست های پولی پیشین در کنترل مقداری کل های پولی، با ساختار جدید 
سیاست گذاری پولی اصالح شده و نااطمینانی کنترل تقاضای پول کاهش پیدا خواهد کرد. شرط موفقیت این سیاست های اصالحی، 

انضباط مالی دولت و اصالح ناترازی ترازنامه بانک هاست که به یاری خدا با قوت پیگیری خواهد شد.

اقتصاد  و  ریزی  برنامه  دفتر 
شهرسازی  و  راه  وزارت  مسکن 
متوسط قیمت هر متر مربع واحد 
امسال  ماه  فروردین  در  مسکونی 
را ۱۱ میلیون و ۴۱۱ هزار تومان 

اعالم کرد.
ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن 
گزارش  شهرسازی،  و  راه  وزارت 
تهران  شهر  مسکن  بازار  وضعیت 

در فروردین ماه امسال را اعالم کرد. بر اساس این گزارش، در تهران ۳ هزار و ۴۹۳ فقره 
معامله مسکن به ثبت رسید که متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی، ۱۱ میلیون 
و ۴۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان اعالم شده؛ این در حالی است که متوسط قیمت هر متر 
مربع واحد مسکونی در فروردین ماه سال گذشته، ۵ میلیون و ۵۸۴ هزار تومان به ثبت 
رسیده بود که نشان می دهد قیمت مسکن در فروردین امسال، نسبت به سال گذشته 
رشد ۱۰۴ درصدی داشته است.همچنین در فروردین ماه ۹۷، تعداد ۵ هزار و ۳۳۵ فقره 
مبایعه نامه به امضا رسیده که بر این اساس، تعداد معامالت مسکن در فروردین امسال 

نسبت به سال گذشته، کاهش ۳۴ درصدی داشته است.
بنا بر اعالم دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، بیشترین میانگین 
 ۵۲۷ و  میلیون   ۲۴ با  یک  منطقه  در  تهران  در  مسکونی  واحد  مربع  متر  هر  قیمت 
با میانگین هر متر  هزار و ۹۰۰ تومان بوده و در رتبه بعد بیشترین نرخ، منطقه سه 
۲۰ میلیون و ۳۵۷ هزار و ۵۰۰ تومان قرار گرفته است.ارزان ترین منطقه پایتخت به 
منطقه ۱۸ با متوسط هر مترمربع ۴ میلیون و ۷۳۸ هزار و ۱۰۰ تومان اختصاص یافته 
و پس از آن منطقه ۲۰ با متوسط متری ۴ میلیون و ۹۷۴ هزار و ۸۰۰ تومان قرار دارد.

فقره   ۲۵۳ با  دو  منطقه  در  امسال  ماه  فروردین  در  مسکن  معامالت  تعداد  بیشترین 
معامله اختصاص داشته و میانگین هر مترمربع واحد مسکونی در این منطقه ۱۶ میلیون 

و ۷۶۰ هزار تومان برآورد شده است.
کمترین تعداد معامالت مسکن در فروردین ماه سال ۹۸ در پایتخت را منطقه ۲۲ با 
۲۹ فقره به خود اختصاص داد که میانگین هر متر واحد مسکونی در این منطقه، ۱۱ 
میلیون و ۸۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شده است.بر اساس این گزارش، ارزش ریالی 
کل معامالت مسکن انجام شده در فروردین ماه امسال در تهران ۳۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد 

تومان تعیین شده است.

بانک مرکزی اعالم کرد: بانک ها در 
صورت کافی نبودن موجودی حساب، 
مکلف به پرداخت وجه چک از محل 
موجودی سایر حساب های صاحب 
تمامی  مسدودسازی  و  حساب 
حساب و کارت های بانکی به میزان 

مبلغ چک هستند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، بانک 
کرد  اعالم  بخشنامه ای  در  مرکزی 
که بانک ها در صورت کافی نبودن 

موجودی حساب مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب های صاحب حساب 
و مسدودسازی تمامی حساب و کارت های بانکی به میزان مبلغ چک هستند.بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران در بخشنامه ای به مدیران عامل شبکه بانکی پیرو تصویب قانون اصالح 
چک با مصوبه مجلس شورای اسالمی، تغییرات و اصالحاتی را با توجه به تاکید مدیریت کل 
مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی ابالغ کرد که اصالحات جدید باید در سامانه های 
داخلی بانک های کشور لحاظ و عملیاتی شود.مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی اعالم کرده که 
بر اساس مفاد قانون جدید چک و دستورالعمل حساب جاری که بانک مرکزی به شبکه بانکی، 
در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک، بانک ها مکلف به پرداخت وجه چک 
از محل موجودی سایر حساب های صاحب حساب به ترتیب اولویت از حساب جاری، حساب 
قرض الحسنه پس انداز، حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و حساب سرمایه گذاری بلندمدت 
و همچنین مسدود کردن کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به 
میزان مبلغ چک هستند.در زمینه عملیاتی نمودن مفاد جدید قانون چک به منظور مسدودی 
حساب در صورت کافی نبودن موجودی حساب، تاکید شده که باید مشخصات صادرکنندگان 
چک برگشتی از سوی بانک مرکزی جهت شناسایی حساب های ایشان و انسداد مبالغ چک های 
برگشتی از طریق بستر سامانه کاشف انجام شود که پس از اعمال تغییرات الزم اعالم خواهد 
شد؛ استفاده از سامانه کاشف بر اساس پیگیری خبرنگار ایِبنا در این زمینه در دستور کار بوده 
و با عملیاتی سازی نسخه جدید کاشف در آینده ای نزدیک این مورد به سامانه تعاملی کاشف 
افزوده خواهد شد. بانک مرکزی در خصوص رفع سوءاثر از چک برگشتی خاطر نشان کرده که در 
صورت واریزی کسری مبلغ چک، بانک مکلف خواهد بود نسبت به رفع اثر از چک های برگشتی 
به درخواست صادر کننده چک، کسری مبلغ چک برگشتی را حداکثر به مدت یک سال تا زمان 
مراجعه دارنده چک در حساب جاری مربوطه نزد بانک محال علیه مسدود کند و ظرف مدت سه 

روز واریز مبلغ را به شیوه قابل استناد به اطالع دارنده چک برساند.

وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد:

رشد۱۰۴درصدی قیمت مسکن
وردین ماه  در فر

بانک مرکزی ابالغ کرد:

امکان  پرداخت وجه چک از محل 
موجودی سایرحساب ها 

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور:

رشد اقتصادی از سرمایه گذاری دولتی شکل نمی گیرد
رشد اقتصادی از سرمایه گذاری دولتی شکل نمی گیرد و تنها 

از کارآفرینی شکل می گیرد.
به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما؛ سورنا ستاری در مراسم 
افتتاحیه فاز اول مرکز فناوری دانشکده های فنی دانشگاه 
تهران افزود: دانشگاه تهران و پارک علم و فناوری این دانشگاه 
جزو مراکز پیشرو در عرصه فناوری محسوب می شود و ما 
برای توسعه مراکز فناوری و فعالیت های پژوهشی باید دو 
نکته را مدنظر قرار دهیم. وی گفت : اول اینکه پژوهشی که 
بخش خصوصی در آن پول نگذارد، از آن محصولی بیرون نمی 
آید و دوم اینکه حذف بخش خصوصی در پژوهش منجر به 
آن می شود که هیچ محصولی از آن نگیریم. ستاری افزود: اگر 
می خواهیم محصولی را دست مردم بدهیم باید ساختارهایی 
را که بخش خصوصی به آن رغبت پیدا می کند مورد توجه 
قرار دهیم. وی در ادامه با بیان اینکه در بسیاری از کشورها 
بخش خصوصی در عرصه های فناورانه حضور دارند گفت: 

گیرد  نمی  شکل  دولتی  گذاری  سرمایه  از  اقتصادی  رشد 
بلکه رشد اقتصادی از کارآفرینی شکل می گیرد و این هم 
به محیط های کسب و کار احتیاج دارد. ستاری با بیان اینکه 
جایگاه کارآفرینی یک بحث جدی است گفت: مهم آن است 
که کارآفرینی شکل بگیرد و در جامعه نفتی این کاماًل برعکس 
است به طوری که همه می خواهند استخدام شوند ولی در 
جامعه کارآفرینانه ریسک صورت می گیرد و در این میان 
اگر دانشگاه، مبدأ اقتصاد و کارآفرینی باشد می تواند فعالیت 

تأثیرگذاری داشته باشد و محصوالتی را ابداع و آماده کند.
سورنا ستاری در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سؤالی درباره 
میزان و تعداد شرکت های دانش بنیان فنی در سطح کشور 
و میزان حمایت های معاونت علمی و فناوری از محصوالت 
فناورانه گفت: دانشگاه تهران جزو پیشتازان در عرصه علم و 
فناوری است و حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم و دانشگاه 

نسل چهارم جزو اتفاقاتی است که باید به آن توجه شود. 

وی با بیان اینکه ۴ هزار و ۳۵۰ شرکت دانش بنیان در کشور 
وجود دارد افزود: ما در تالش هستیم تا دانشکده های دیگر 
مانند دانشکده فنی دانشگاه تهران صاحب مرکز نوآوری و 
فناورانه شود هرچند الگوبرداری از طریق دانشگاه های دیگر 
صورت می گیرد.ستاری با بیان اینکه دانشگاههای ما باید به 
غیر از بودجه دولت بتوانند از محل فروش تکنولوژی کسب 
درآمد کنند گفت: در بحث حمایت ها باید بگویم که بحث 
بازار و ورود به عرصه صنعت بحث مفصلی است که بخشی از 
بازار در دست سیستم دولتی و بخشی دیگر در دست بخش 
خصوصی است.وی درباره حمایت های صورت گرفته گفت: 
برنامه های مفصلی از جمله استارت آپ های خدماتی، وام 
های لیزینگ برای شرکت های دانش بنیان و ورود به عرصه 
بازار در دست اقدام است ضمن اینکه از طریق تفاهم نامه های 
منعقد شده با سازمان های دولتی حمایت های آنان نیز در 

حال انجام است.

مقابله با طوفان تحریم با تکیه بر ظرفیت های ملی
رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت گفت: ایران در یک دهه گذشته 
دوبار با تحریم های گسترده اقتصادی روبرو بوده که این موضوع باعث شده تا انقالب صنعتی 

در بخش های مختلف بوجود آمده و با تکیه بر ظرفیت های ملی با طوفان تحریم مقابله شود.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، سیروس تاالری،  رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات 
صنعت نفت دیروز در نشستی خبری افزود: ایران همواره با تحریم های اقتصادی روبرو بوده 
و حتی در ابتدای دهه ۹۰ شمسی، تحریم هایی از سوی شورای امنیت نیز به اقتصاد ایران 
تحمیل شد اما با وجود این تحریم ها دستاورهای زیادی به دست آوردیم و می توان گفت در 
یک دهه گذشته انقالب صنعتی در کشور ایجاد شده است. وی افزود: با این حال همواره نگاه 
به فروش نفت بوده و این نفت برای ملت ایران بیشتر از شادکامی، ناکامی به دنبال داشته 
است. تاالری انتقاد را به معنای عدم همکاری ندانست و گفت: دستاوردهای به دست آمده در 
سال های گذشته، به معنای تعامل دو جانبه بین دولت و بخش خصوصی است.رئیس هیات 
مدیره انجمن سازندگان تجهیزان صنعت نفت ویژگی بخش خصوص را خودکایی در توان 
عملیاتی و فساد کمتر نسبت به سایر بخش ها عنوان کرد و افزود: هیچگاه از تحریم ها دفاع 
نمی کنیم اما این تحریم ها فرصتی است تا به ظرفیت های ملی توجه شود.سیروس تاالری، 
رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت تاکید کرد: نیازمند تعامل با همه 
دنیا هستیم اما می دانیم که آمریکا از اعمال این تحریم ها به دنبال اهداف منطقه ای و جهانی 
خودش است.وی توان ایران در مقابله با تحریم ها و چالش های پیشرو را باال دانست و گفت: 
البته پیش شرط آن پذیرش قاعده بازی توسط دولت و بخش خصوصی است. تاالری با 
بیان اینکه ظرفیت صادرات نفت در سه دهه گذشته حداکثر ۱۰ برابر شده، ادامه داد: اما 
ظرفیت های ملی در بخش های مختلف هزاران برابر شده است. وی افزود: بخش خصوصی 
در کشور بیشتر از تحریم های بین المللی تحت فشارهای داخلی مانند سیستم بانکی، تامین 
اجتماعی و بی ثباتی سیاست های اقتصادی است و این در شرایطی است که مقابله با طوفان 

تحریم نه با تکیه بر درآمدهای نفتی بلکه با تکیه بر ظرفیت های ملی محقق می شود. 

جزئیات عملکرد صادراتی ایران تا پایان ۲01۷
 به نظر می رسد عبور از وابستگی به درآمدهای نفتی بیش از هر زمان دیگری در پرونده صادراتی 

ایران اهمیت خواهد داشت.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، جدیدترین بررسی ها از وضعیت کارنامه صادراتی ایران تا پایان 
سال ۲۰۱۷ میالدی نشان می دهد که کشورمان توانسته در این سال حدود ۶۲ میلیارد دالر 
صادرات کاال داشته باشد. به این ترتیب ایران در میان حدود ۲۰۰ کشوری که عملکرد اقتصادی 
آن ها مورد بررسی قرار گرفته در رده چهل و هفتم جهان ایستاده و عملکردی قابل قبول داشته 
است.همچنین طبق ارزیابی های صورت گرفته و با توجه به حجم کل فعالیت اقتصاد ایران، 
کارنامه صادراتی کشور بیش از ۲۲ درصد کل ارزش تولید ناخالص داخلی ایران را شامل می شود.

با وجود آنکه جایگاه صادراتی ایران در عرصه جهانی قابل دفاع است اما در دو حوزه آمارهای 
جدید ارائه شده تردیدهایی را به وجود می آورد که یکی از آن ها میزان وابستگی ایران به درآمد 
حاصل از صادرات نفت است.براساس ارزیابی های صورت گرفته در گزارشی که اتاق بازرگانی 
تهران منتشر کرده ایران در سال ۲۰۱۷ حدوداً ۴۹ میلیارد دالر از محل فروش سوخت های 
معدنی و به طور خاص نفت درآمد داشته است. این به معنای آن خواهد بود که از کل رقم 
صادرات ایران حدود ۷۸ درصد آن مربوط به صادرات نفت می شود.در ادامه نیز صادرات مواد 
پالستیکی و قطعات پالستیکی به عنوان اصلی ترین منبع صادراتی ایران باز هم ارتباطی مستقیم 
با نفت پیدا می کند. در رده های بعدی فروش سنگ های معدنی و میوه و خشکبار قرار دارد 
و کودهای شیمیایی، سنگ و سیمان، مس و آلومینیوم دیگر کاالهایی هستند که بیشترین 
صادرات را از سوی ایرانی ها به نقاط مختلف جهان داشته اند.در یک بازه یک ساله ارزش صادرات 
آلومینیوم ایران حدوداً ۲۵ درصد رشد کرده اما صادرات میوه و خشکبار حدود ۵۸ درصد کاهش 
یافته است.دومین نکته نگران کننده کاهش مازاد تجاری ایران در سال ۲۰۱۷ بوده است. 
براساس این گزارش در شرایطی که در سال ۲۰۱۶ تراز تجاری ایران حدوداً مثبت ۴۰ میلیارد 
دالر ارزیابی شده اما در سال بعد این عدد به ۱۱ میلیارد دالر کاهش یافته است که پیش بینی 
می شود دو عامل کاهش درآمد صادراتی و افزایش میزان واردات عامل اصلی این اتفاق بوده باشد.



آرامش، زن دل انگیزی است که در نزدیکی 
دانایی منزل دارد.

ژرژ هربرت

سخن حکیمانه

شاه شمشادقدان خسرو شيرين دهنان
که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان

مست بگذشت و نظر بر من درويش انداخت
گفت اي چشم و چراغ همه شيرين سخنان

امروز با حافظ

»بچه های امروز معرکه اند« با چاپ 
نهم به نمایشگاه آمد

کتاب  ترجمه  نهم  چاپ 
امروز  »بچه های  طنز 
عزیز  نوشته  معرکه اند« 
نسین توسط نشر مرکز در 
بازار نشر و نمایشگاه کتاب 

تهران عرضه شد.
کتاب  مهر،  گزارش  به 
نسین  عزیز  نوشته  معرکه اند«  امروز  »بچه های 
نویسنده ترکیه ای با ترجمه داود وفایی به تازگی 
و همزمان با نمایشگاه کتاب تهران به چاپ نهم 

رسیده است.
چاپ اول این کتاب، اواخر زمستان 9۴ منتشر شد 
که با استقبالی که از آن به عمل آمد، در آخرین 
روزهای فروردین 9۵، تدارک و آماده سازی برای 
چاپ پنجم آن در دستور کار ناشر قرار گرفت. 
چاپ ششم این اثر نیز پاییز سال 96 عرضه شد 
و اردیبهشت ماه سال 96 نیز چاپ هشتمش به 
بازار نشر آمد. این کتاب، به تازگی و طی روزهای 

گذشته با چاپ نهم عرضه شده است.
این کتاب که با رویکردی انتقادی، سیستم آموزشی 
و تربیتی کودکان و نوجوانان ترکیه را در دهه های 
ابتدایی قرن بیستم را به سخره می گیرد، در بستر 
نامه نگاری دو دانش آموز ترک روایت می شود که 
به دلیل مأموریت پدر یکی از آن ها به شهر دیگر، 
از هم دور افتاده اند و قرار است اتفاقات مربوط 
به مدرسه و دوستانشان را برای یکدیگر روایت 
کنند. به این ترتیب داستان هایی که دو دانش آموز 
مورد نظر روایت می کنند، در خالل نامه هایی که 
به هم نوشته اند، از نظر مخاطب این اثر می گذرد.
بار  اولین  برای  کتاب  این  مهم  ویژگی های  از 
از  یکی  و  شد  منتشر  ترکیه  در   ۱96۰ دهه  در 
است.  مشخص  و  صریح  طنز  آن،  ویژگی های 
با جدیت و  نسین در خالل طنز مذکور،  عزیز 
انتقادات خود را نسبت به خفقان و  قلمی تند، 

فضای بسته ترکیه آن روز، مطرح کرده است.
چاپ نهم این کتاب توسط نشر مرکز به نمایشگاه 

کتاب تهران آورده شده است.

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

»میمون« به صحنه تئاتر می آید

وحید  کارگردانی  به  »میمون«  نمایش 
رهجوی و حسین ملکی که موضوعی در 
ارتباط با ویروس اچ آی وی و بیماری ایدز 
تئاتر  جشنواره  دومین  و  بیست  در  دارد 
دانشگاهی به صحنه خواهد رفت. گروه تئاتر 
»ساسات« که سال گذشته نمایش »مرزداران« 
را به نویسندگی و کارگردانی وحیدرهجوی 

و حسین ملکی در مجموعه تئاترشهر روی صحنه برده بود، در تازه ترین فعالیت خود 
نمایش مونودرام »میمون« را با موضوع اچ آی وی آماده اجرا می کند. این اثر نمایشی 
با طراحی و کارگردانی وحید رهجوی و حسین ملکی به بخش هایی از زندگی رضا 
عبده، کارگردان تئاتر آمریکا در دهه هشتاد میالدی می پردازد. عبده که هنوز هم به 
عنوان یکی از پیشروترین آرتیست های تئاتر آمریکا شناخته می شود در اوایل دهه نود 

میالدی از عوارض ناشی از بیماری ایدز در نیویورک در گذشت.
نمایش »میمون« که بستری مستند دارد توسط دانشجوی تئاتری روایت می شود که 
موضوع پایان نامه اش بررسی آثار رضاعبده است و روند پژوهش و نگارش پایان نامه 

او را وارد مسیری تازه ای از زندگی خود می کند...
بهنام حسنپور تنها بازیگر این مونودرام است. همچنین علی رحمانی آهنگساز و رضا 

دهقانی ساخت ویدئوآرت این اثر نمایشی را برعهده دارند.
»میمون« که مانند کار قبلی گروه تئاتر »ساسات« توسط وحید رهجوی و حسین ملکی 
به نگارش در آمده است اولین اجرای خود را روز ۱۳ اردیبهشت در بیست و دومین 
جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران در تاالر مولوی خواهد داشت و بعد از آن و 

به زودی اجراهای عمومی خود را آغاز خواهد کرد.

جزییات داستانی یک سریال رمضانی

حامد افضلی یکی از نویسندگان مجموعه 
تلویزیونی »از یادها رفته« درباره قصه این 
سریال رمضانی توضیحاتی ارایه کرد. حامد 
رفته« در  یادها  »از  نویسنده سریال  افضلی 
که  سریال  این  قصه  درباره  مهر  با  گفتگو 
حدود یک هفته دیگر و در آستانه ماه رمضان 
از شبکه یک سیما روی آنتن می رود، بیان 

کرد: این قصه خرده داستان های زیادی دارد و شاید از همه پررنگ تر بخش عاشقانه 
سریال باشد. وی ادامه داد: شخصیت اصلی قصه، مهربانو است که هلیا امامی آن را 
بازی می کند و ماجرای اصلی درباره عشقی است که بین او و خسرو با بازی حسین 

یاری وجود دارد.
افضلی توضیح داد: ما در این سریال دهه ۲۰ را به تصویر می کشیم و داستان هایی از 
مردمان آن روزگار، مشاغل مختلف و حتی اختالف طبقاتی آن سال ها را به روایت 
می کنیم. به طور مثال رضا یزدانی فردی از طبقه مرفه است که سرگرمی اوبوکس 
است. وی اضافه کرد: اختالف طبقاتی یکی از ویژگی های آن دوره تاریخی است و ما 
یک خانواده به شدت پولدار و قجری درداستان داریم و خانواده دیگری که به شدت 
ضعیف و فقیر است و به طور مثال پِهِن جمع می کنند و به عنوان سوخت می فروشند.
این نویسنده درباره نمایش فقر و اتفاقات و ویژگی های مختلف سال های دهه ۲۰ 
عنوان کرد: علی حاتمی کارگردان سریال هایی مثل »هزاردستان« بهترین آثار مربوط به 
دهه ۲۰ ساخته است که البته این تصاویر با همه واقعیت آن زمان منطبق نیست و این 
نکته شاید به لحن شاعرانه آثار وی برمی گردد و ما سعی کردیم در این سریال سراغ 

بخش های دیگری از جامعه آن دوران را در برابر دیدگان مخاطب قرار دهیم.

دیدار دبیر جشنواره بین المللی فیلم  سلیمانیه با مدیرعامل بنیاد فارابی

»فواد جالل« دبیر جشنواره بین المللی فیلم  
بنیاد  مدیرعامل  تابش  علیرضا  با  سلیمانیه 

سینمایی فارابی دیدار و گفت وگو کرد.
به گزارش  پیام زمان از روابط عمومی بنیاد 
دبیر  فواد جالل  دیدار  در  فارابی،  سینمایی 
جشنواره بین المللی فیلم  سلیمانیه و همچنین 
اقلیم  فیلم«  »مستی  سینمایی  شرکت  مدیر 

کردستان عراق، با علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی؛ که با حضور رائد 
فریدزاده معاون بین الملل بنیاد سینمایی فارابی، دانر عمر فارس مدیر هنری جشنواره 
بین المللي فیلم  سلیمانیه و منصور جهانی مدیر رسانه ای این جشنواره، در حاشیه 
برگزاری سی و هفتمین دوره جشنواره جهاني فیلم  فجر برگزار شد؛ بر گسترش 
روابط فرهنگی، هنری، همکاری در حوزه های مختلف و تولید آثار سینمایی مشترک 
تاکید شد. در این دیدار، دو طرف در خصوص تولید آثار سینمایی مشترک، برگزاری 
برپایی  سلیمانیه،  در  ایران  سینمای  متخصصان  و  سینماگران  آموزشی  دوره های 
هفته های فیلم سینمای ایران در سلیمانیه، حضور هنرجویان سلیمانیه در جشنواره های 
مختلف سینمای ایران، نمایش آثار سینمایی فاخر چهل سال گذشته ایران در سینماها 
و تلویزیون های اقلیم کردستان عراق، حضور نوجوانان اقلیم کردستان در جشنواره 
معرفی  نوجوان،  داور  عنوان  به  اصفهان  نوجوانان  و  کودکان  فیلم  های  بین المللي 
توانمندی ها و امکانات مجهز فنی و تکنیکی سینمای ایران در تولید آثار سینمایی 
کردستان عراق، شرکت فیلمسازان جوان اقلیم کردستان در جشنواره های بین المللی 
فیلم  کوتاه تهران ، جشنواره بین المللی فیلم  سینما حقیقت، جشنواره جهانی فیلم  فجر 
و دیگر جشنواره سینمایی ایران برای انتقال تجربیات برگزاری جشنواره، توافق کردند.
علیرضا تابش مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی با اشاره به پیوندهای مشترک فرهنگی، 
دینی و تاریخی ایران و رابطه دوستانه با اقلیم کردستان عراق؛ بر تولیدات مشترک 
سینمایی و همکاری در خصوص برپایی هفته های فیلم، نمایش آثار سینمایی فاخر 
چهل سال گذشته ایران در سینماها و تلویزیون های اقلیم کردستان، معرفی توانمندی ها 
و امکانات فنی سینمای ایران در تولید آثار کردستان عراق و تبادل دانش و تجربه 
دوره  در سومین  افزود:  کرد. وی  تأکید  دوجانبه  همکاری های  تعمیق  و  سینمایی 
جشنواره بین المللي فیلم  سلیمانیه؛ مجید مجیدی، کیانوش عیاری، فاطمه معتمدآریا، 
رائد  دکتر  فراهانی،  بهزاد  راستین، سیف اهلل صمدیان،  اصالنی، شادمهر  محمدرضا 
فریدزاده، روانبخش صادقی، امین جعفری و ... به عنوان میهمان ویژه حضور داشتند.

خبر

سریال  تهیه کننده  ـ  غفوری  الهام 
جدید  شگرد  از   - »پایتخت« 
کالهبرداری سایبری به بهانه تست 
اجتماعی  شبکه های  در  بازیگری 

خبر داد.
روابط  از  زمان  پیام  گزارش  به   
تهیه کننده  وسیما،  صدا  عمومی 
مدتی  گفت:  »پایتخت«  سریال 
است که افرادی با سوء استفاده از 
کودکان  به ویژه  شهروندان  عالیق 
سریال  در  بازی  به  خانواده ها  و 
بر  مبنی  اطالعیه ای  »پایتخت«، 
جذب بازیگر منتشر کرده اند و و 

از مردم کالهبرداری می کنند.
او افزود: این افراد پیش از این نیز 
بازیگری  تست  اطالعیه  انتشار  با 
شبکه های  در  »پایتخت«  سریال 
از  اخاذی  به  اقدام  اجتماعی 

کرده  بازیگری  به  عالقه مندان 
بودند و همچنان نیز با تبلیغ تست 

بازیگری کالهبرداری می کنند.
تولید  مراحل  به  اشاره  با  غفوری 

کرد:  تصریح  »پایتخت 6«  سریال 
هنوز ساخت و تولید »پایتخت 6« 
نگارش  مرحله  در  و  نشده  آغاز 
برنامه ای  هیچ  رو  این  از  است. 

نداریم.  بازیگر  انتخاب  برای 
تهیه کننده »پایتخت« تأکید کرد: ما 
هیچگاه برای انتخاب بازیگر پولی 
دریافت نکرده ایم و برای انتخاب 

قسمت های  در  کودک  بازیگر 
دادیم  فراخوانی  فقط  هم  قبل 
با  که  خواستیم  مخاطبان  از  و 
از  دقیقه ای  یک  ویدئویی  ارسال 
بازی کودکشان به کانال تلگرامی 
بازیگر  انتخاب  در  را  ما  سریال، 
کمک کنند. لذا در صورت قطعی 
در  کودک  بازیگر  حضور  شدن 
»پایتخت 6« با همین روال و بدون 
دریافت هیچ مبلغی، بازیگر جذب 

خواهیم کرد.
»پایتخت«  سریال  مخاطبان  به  او 
نیز  این  از  پس  امیدوارم  گفت: 
در صورت مشاهده هر نوع آگهی 
پیام  اصالت  ابتدا  بازیگر،  جذب 
روابط  نظیر  ذی ربط  مبادی  از  را 
و  صداوسیما  سازمان  عمومی 

سریال بررسی کنند.

کاریکاتور

امیدواری ترامپ به عربستان در نبرد نفتی با ایران

کالهبرداری در شبکه های اجتماعی با ترفند انتخاب بازیگر کودک

 »ایده اصلی« در تدارک
 اکران عید فطر

 مدیر دفتر پخش »خانه 
فیلم« از برنامه ریزی برای 
اصلی«  »ایده  فیلم  اکران 
خبر  فطر  عید  نوبت  در 

داد.
در  خانی  سعید 
گفت وگویی با ایسنا بیان 
کرد: »ایده اصلی« به کارگردانی آزیتا موگویی در 
سی وهفتمین جشنواره فیلم فجر نمایش داده شد 
و با توجه به بازخوردهای مردم و سینماداران و 
همچنین ترکیب بازیگران و قصه به روزی که دارد 
به نظر بهترین زمان برای اکران آن، عید فطر است 
و بر همین اساس در تدارک آماده سازی نمایش 
بازیگر  با حضور چند  اصلی«  »ایده  آن هستیم. 
مطرح در چهار کشور ایران، قبرس، اسپانیا و کانادا 
فیلمبرداری شده و قصه آن مربوط به فساد مالی و 
پشت پرده مناقصات بین المللی و بزرگ در سطح 

کشور است.
در این فیلم بهرام رادان، مریال زارعی، هانیه توسل، 
پژمان جمشیدی و مهرداد صدیقیان بازی کرده اند.
فیلم  حاضر  حال  در  فیلم«  »خانه  پخش  دفتر 
پرفروش »متری شیش و نیم« سعید روستایی را 
تجربه  دومین  اصلی«  »ایده  دارد.  پرده  نیز روی 

کارگردانی آزیتا موگویی پس از »تراژدی« است.

خبر

امروز  از  مدیری«  »مهران  کارگردانی  به  »هیوال«  مجموعه 
-دوشنبه 9 اردیبهشت ماه- در شبکه نمایش خانگی توزیع 
جدیدترین  »هیوال«  خانگی  نمایش  شبکه  سریال  می شود. 
از  پس  سریال  این  در  مدیری  است.  مدیری  مهران  ساخته 
این  بر  بنا  است.  قاسمخانی همکاری کرده  پیمان  با  سال ها 
گزارش، مهران مدیری در این اثر پس از سال ها در تیم بازیگری 
معمول خود دست برده است. پخش سریال »هیوال« از تاریخ 
9 اردیبهشت آغاز خواهد شد. این سریال هر دوشنبه پخش 
خواهد شد. سریال شبکه نمایش خانگی »هیوال« به کارگردانی 
مهران مدیری و تهیه کنندگی سیدمصطفی احمدی ساخته شده 
است. نویسندگی این سریال بر عهده امیر برادران است. پیمان 

قاسمخانی نیز طراح و سرپرست فیلمنامه »هیوال« است.

 »هيوال« مهران مديری
 از امروز یم آيد

محسن چاوشی تیتراژ سریال رمضانی »دلدار« را می خواند.
در  چاوشی  محسن  و  محمودی  برادران  همکاری  از  بعد 
بار  چاوشی  محسن  با  محمودی  برادران  »سایبان«،  سریال 
دیگر در مجموعه تلویزیونی »دلدار« که قرار است ماه مبارک 

رمضان از شبکه دو سیما پخش شود، همکاری می کنند.
چاوشی به عنوان خواننده تیتراژ پایانی این سریال انتخاب 
برای  چاوشی  که  قطعه ای  جزئیات  به زودی  و  است  شده 
الناز  غفاری،  محمدرضا  می شود.  منتشر  ساخته،  »دلدار« 
حبیبی، مریم بوبانی، حسام محمودی، سوگل خلیق، بهزاد 
فراهانی، مهران نائل، پریوش نظریه، همایون ارشادی، کمند 
امیرسلیمانی، نیما رئیسی و پیمان جعفری از جمله بازیگران 
این سریال هستند. »دلدار« کاری از گروه فیلم و سریال شبکه 

دو است و ماه رمضان پخش می شود.

»محسن چاویش« خواننده 
تيرتاژ رمضاین شد

سینمایی  فیلم  فیلمبرداری  از  درصد   ۲۰ اتمام  با 
فیلم  این  بازیگران  جمع  به  حقیقی  مانی  »دوزیست«، 

اضافه شد.
از  یکی  و  متفاوت  اجتماعی  فیلم  یک  »دوزیست« 
است،  ایران  سینمای  امسال  فیلم های  پربازیگرترین 

دیگر بازیگران این فیلم بزودی معرفی می شوند.
برزو  و  خانی  سعید  همکاری  دومین  »دوزیست« 
فیلم  از  بعد  کارگردان  و  تهیه کننده  عنوان  به  نیک نژاد 

»لونه زنبور« است.
عزتی،  جواد  از  عبارتند  »دوزیست«  بازیگران  دیگر 

هادی حجازی فر، ستاره پسیانی و الهام اخوان.
در خالصه داستان این فیلم آمده است: »حمید: دوزیسته 

دیگه، نره زیر آب که، میره زیر دست و پا له میشه.«

»ماین حقيیق« هم ابزی »جواد 
عزیت« در »دوزيست«

برای  امسال  سینما  کارگردان  میرکریمی  رضا 
چهارمین سال پیاپی دبیری جشنواره جهانی فیلم 
فجر را برعهده داشت. با وجود شرایط سخت 
حضور  بر  که  تحریم هایی  و  دولت  اقتصادی 
مهمانان خارجی هم تأثیر داشت، سی و هفتمین 
از  جدا  بار  چهارمین  برای  جشنواره  این  دوره 

بخش ملی در اردیبهشت ماه برگزار شد.
هنوز  گذشته  سال های  همانند  جشنواره  این 
موافقان و مخالفان سرسختی دارد که یا خواهان 
ادغام جشنواره با بخش ملی در بهمن ماه هستند 
البته  دارند.  تاکید  روند  همین  با  آن  ادامه  بر  یا 
میرکریمی اعتقاد دارد امسال میزان مخالفت ها و 
انتقادها نسبت به سال های قبل بسیار کمتر شده 

است.
او به بعضی حرف و حدیث ها و انتقادهای این 

این  ادامه  برای  از وضعیت و شرایط خود  داد و  پاسخ  دوره 
مسئولیت در جشنواره جهانی فجر نیز صحبت کرد.

خوشحالم که مشکالت جلو روند صعوی جشنواره را نگرفت
دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر در ابتدا بیان کرد: تیم اجرایی 
جشنواره امسال در مقایسه با سال های قبل آماده تر، کارکشته تر 
و باتجربه تر بود و سعی کرده بود نواقص سال های قبل را هم 
برطرف کند، ولی شرایط بیرونی که در اختیار ما نبود، خیلی 
سخت تر از سال های قبل شد، مثل بحث تحریم ها و مسائل 
اقتصادی و بسیاری از مشکالتی که می توانست باعث ناامیدی 
شود تا نتوانیم جشنواره را در عیار سال قبل برگزار کنیم. با این 
حال االن باید بگویم خیلی خوشحالم از اینکه هیچ کدام از این 
مشکالت نتوانست جلو این روند رو به صعود جشنواره جهانی 
فجر را بگیرد، چون امسال به لحاظ آماری بیشترین استقبال را از 

طرف مخاطبان نسبت به تمام دوره های قبل داشتیم.
امسال بیشترین استقبال را در عمر جشنواره بین المللی فجر 

داشتیم
دبیر جشنواره گفت: آمارها نشان می دهد اتفاقاً امسال ما بیشترین 
حد استقبال را در طول عمر این جشنواره بین المللی داشتیم 
یعنی حتی زمانی که بخش جهانی با جشنواره ملی یکی بود 
این حجم از استقبال از فیلم های خارجی تا به حال مشاهده 
نشده بود. بنابراین اگر ازدحام جلو سالن ها کم است به این 
دلیل بوده که ما از سال قبل عیب یابی کردیم و مثاًل فواصل 
بین سانس ها را که ۱۰ دقیقه بود به ۲۵ دقیقه رساندیم چون 
زمان کافی بین تخلیه سالن و ورود جدید وجود نداشت. این 
کار طبق یک بررسی کارشناسی انجام شد و نتیجه این بود که 
ازدحام را به ندرت می دیدیم؛ ولی وقتی وارد سالن ها می شدیم 

همگی پر بودند

بازار جشنواره امسال خیلی موفق بود
ادامه این گفت وگو به بخش بازار جشنواره اختصاص داشت که 
میرکریمی گفت: ما در بازار بیشترین تعداد خریداران را داشتیم 
آن هم در شرایطی که در تحریم هستیم و مشکالت ترانسفر 
مالی داریم. کار تجاری با ایران بسیار دشوار است ولی ما حدود 
۵۰ خریدار خارجی داشتیم و اتفاقات خوبی در بازار رخ داد. به 
نظرم کسانی که قراردادها را بسته اند باید بگویند چه ارزیابی ای 
دارند و من خیلی حق ندارم صحبتی کنم، چون این مسائل به 
طور رسمی گفته نمی شود و من هم اطالع رسمی ندارم اما 
می دانم جوان هایی مثاًل از دارالفنون بوده اند که فیلم های کوتاه 
خود را فروختند یا شرکت هایی هم بودند که قراردادهای تولید 
مشترک با ترکیه بستند. بنابراین برای بازاری در این سطح و 
در این نقطه از جهان با توجه به مشکالتی که گریبان کشور 
ما را گرفته و در حوزه های قدرتمند اقتصادی هم آسیب هایش 
را می بینیم در این دوره خیلی بازار موفقی داشتیم و این نشان 
می دهد اتفاقاً سینما و فرهنگ می توانند خاصیت ضدتحریمی 

داشته باشد.
تغییر زمان برگزاری جشنواره در ماه رمضان

برگزاری  زمان  درباره  ادامه  در  فجر  جهانی  جشنواره  دبیر 
جشنواره و نظر تازه فیاپف و نیز زمان برگزاری سال آینده و 
اینکه با ماه رمضان مصادف خواهد بود توضیح داد: در حال 
حاضر ما هیچ مشکلی برای اینکه رتبه الف جهانی در جشنواره 
فجر بگیریم نداریم و امسال برای بار سوم از فیاپف آمدند و 
تأیید کردند. تنها مشکلی که داریم تاریخ برگزاری جشنواره 
است که همزمان با چند جشنواره دیگر شده و در واقع ترافیک 

فیلمی زیاد است که ما باید این مسئله را حل کنیم.
او افزود: برای سال آینده جشنواره به ماه رمضان برخورد می کند 
و با کمی جابه جایی می توانیم جشنواره را طوری تمام کنیم که 

شروع ماه رمضان را در اختتامیه جشن بگیریم ولی برای 
سال بعد از آن باید فکری بکنیم.

میرکریمی؛ دبیر بعدی جشنواره جهانی فجر؟
میرکریمی در بخشی دیگر در پاسخ به اینکه آیا برای 
یا  است  گرفته  پیشنهادی  بعد جشنواره  دوره  دبیری 
خیر؟ گفت: در حال حاضر مسئله من پیشنهاد دادن یا 
ندادن نیست بویژه آنکه در این چهار دوره با سه رئیس 
سازمان سینمایی کار کرده ام و آن ها به من اعتماد داشتند 
و حمایت کردند، ولی بعضی وقت ها شرایط در اختیار 
آن ها نیست؛ یعنی باید شرایطی وجود داشته باشد تا من 
کارم را ادامه دهم و این را هم از این زاویه نمی گویم 
که بخواهم ناز کنم یا کاری را نیمه تمام بگذارم چون 

اهلش نیستم.
این است که امسال واقعًا  اما واقعیت  او اضافه کرد: 
سختی زیادی در برگزاری این جشنواره کشیدم. پس 
اگر احساس کنم سال آینده هم قرار است حجم همه این کارها 
و مشکالت روی دوش خودم و تیم اجرایی ام به تنهایی باشد 
این کار  برای من زمانی  نظر کنم چون  ممکن است تجدید 
ارزش دارد که نتیجه آن هم قابل قبول باشد و وقتی احساس 
کنم این رضایت را خودم نمی توانم داشته باشم و قرار است یک 

کار نمایشی انجام دهم طبعاً کنار می کشم.
در شکلی از جشنواره که نپسندم حضور نخواهم داشت

میرکریمی در پایان درباره اظهارات سرپرست سازمان سینمایی 
مبنی بر جمع بندی برای ادغام شدن یا نشدن دو بخش ملی 
و جهانی فجر هم  به ایسنا گفت: تا به حال اینطور بوده که 
آقای انتظامی به جشنواره لطف داشته اند و این جشنواره هم 
به هر حال متعلق به وزارت ارشاد است. با این حال از اینکه 
ایده های دیگری داشته باشند اطالعی ندارم و این را هم که 
گفته شده موضوع در حال بررسی است خبر ندارم که در کجا 
انجام می شود. فقط می دانم چند سال گذشته در دفتر آقای اربابی 
که مسئول جشنواره های سازمان سینمایی است بررسی و کار 

کارشناسی انجام شد و گفتند ادغام این دو بخش اشتباه است.
او در ادامه اظهار کرد: با این حال واقعیت این است که برایم مهم 
نیست چون من تا یک جایی تکلیف دارم و وظیفه خود می دانم 
جلو بروم تا همه چیز آنطور که فکر می کنم درست است و در 
استانداردی مطلوب حرکت کند، در غیر این صورت هیچ وقت 
کینه ای نخواهم داشت از اینکه چیزی عوض شود ولی قطعاً در 
شکل دیگری که آن را نپسندم حضور نخواهم داشت و سراغ 
فیلمسازی می روم که حتماً هم دنیای زیباتر و راحت تری است، 
همان طور که االن قصد دارم فیلم جدیدی بسازم و چند طرح 
دارم و منتظرم جشنواره تمام شود تا تلفن ها را خاموش کنم و به 

گوشه ای بروم تا روی آنها فکر کنم.

رضا میرکریمي: اهل ناز کردن نیستم

در حالی که هنوز سازمان سینمایی توضیح دقیقی درباره 
متخلف یا متخلفان احتمالی انتشار نسخه اصالح نشده و 
بدون مجوز »رحمان ۱۴۰۰« ارائه نداده و موضعگیری اخیر 
نتاباند،  ماجرا  این  تاریک  اتاق  بر  نوری  هم  ارشاد  وزیر 
نخستین اظهارات تهیه کننده فیلم، قضیه را تا حد تخلف دو 

سینما تقلیل داده است!
با گذشت بیش از دو هفته از پایین آمدن فیلم »رحمان ۱۴۰۰« 
به کارگردانی منوچهر هادی و تهیه کنندگی علی سرتیپی، با 
وجود تاکید محمدرضا فرجی، مدیرکل سینمای حرفه ای 
مبنی بر تخلف سازندگان در نمایش نسخه های بدون مجوز، 
همچنان سرانجام رسیدگی به این پرونده مشخص نیست. 
به گزارش بانی فیلم ،جالب آنکه به تازگی سندی در فضای 
از آن دارد شخص مدیرکل  مجازی منتشر شده که نشان 
سینمای حرفه ای در تاریخ هفتم فروردین امسال در نامه ای 

خطاب به تهیه کننده »رحمان ۱۴۰۰« با اشاره به نمایش موارد 
اصالحی در سینماهای اکران کننده فیلم، از او خواسته این 
روند متوقف شود. در این نامه که با سربرگ سازمان امور 

سمعی و بصری، تاریخ، شماره پرونده و امضای محمدرضا 
فرجی منتشر شده، از تهیه کننده خواسته شده سریعاً در این 

باره اقدام کند.

در بخشی از این نامه آمده: »با توجه به گزارش های دریافتی 
در خصوص انجام تغییرات در مدت زمان قانونی و ذکر شده 
در پروانه نمایش فیلم سینمایی »رحمان ۱۴۰۰« و رعایت 
ننمودن مفاد ماده فوق الذکر )ماده ۱۸ آیین نامه نظارت بر 
نمایش فیلم، اسالید، ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها( در 
هنگام پخش در سینماهای کشور به ویژه سینماهای متعلق 
به حوزه هنری، که صراحت دارد هر کس در موقع نمایش 
فیلم خودسرانه به حذف قسمتی از فیلم یا الحاق و افزودن 
صحنه هایی از فیلم که در موقع صدور پروانه از طرف مراجع 
ذیصالح حذف شده اقدام نماید و یا نسخه هایی از فیلم را 
در موقع صدور پروانه نمایش از متن فیلم خارج کرده و این 
صحنه ها را بعد از صدور پروانه به متن فیلم اضافه کند و یا 
به طور کلی اشخاصی به نحوی از انحاء در اجرای مقررات 

این آیین نامه تخلف نمایند.
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