
به گزارش زمان ، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: افزایش 36.5 درصدی حقوق بازنشستگان کارگری تصویب شد که اردیبهشت ماه از سوی سازمان تامین اجتماعی کشور اعمال می شود. محمد 
شریعتمداری افزود: در پی جلسه با کارشناسان، جامعه کارگری و کارفرمایان برای نخستین بار در تاریخ اقتصاد ایران برای یک سال 36.5 درصد حداقل دستمزد کارگری در کشور افزایش یافت که تصمیم 

بی سابقه ای بود؛ البته می دانیم که همچنان فاصله معیشت یک خانواده 3.3 نفره در تفاهم کارگر و کارفرما و حداقل دستمزدی که ما تعیین کرده ایم، فاصله قابل مالحظه ای است.
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وزیر کار اعالم کرد:

اعمال افزایش حقوق بازنشستگی کارگری از اردیبهشت

سناریوی تلخ که 
دیگران تلخترش 

می کنند!

به گزارش زمان ،دست فروش یا فروشنده خیابانی هر چه می خواهی صدایم کن اصال تو 
بگو یک آدم محتاج که اگرامروزنیمی از شال ها را نفروشم شب باید با 3 تا بچه قد و نیم قد 
گرسنه سرو کله بزنم!این را گفت و بی توجه به من که در کنارش ایستاده بودم با صدای بلند 
تبلیغ شالهایش را می کردخانم!35 مغازه را 25 می دهم،نه پرز می دهد نه چروک می شود اگر 
نخری ضرر می کنی....نگاهم را از چشمانش دزدیدم تصور بچه های گرسنه ای که از سرو 
کول مادر خسته اشان باال می روندو بساط دست فروشی این زن تنها،تنها بخشی از سناریوی 
تلخ این روزهای شهر تهران است که در میان هزاران هزار مشکالت ریز و درشت دیگر گم 
5شده است،این افراد خود اشتغال یا خویش فرما و غیر رسمی هستند.               * زهرا یوسفی

روزانهم صبح اریان

پیش بینی توزیع 
سبد کاالی رمضان 

به کارگران

 نیازی به
 سند ۲۰۳۰

 نداریم

بررسی پیش 
فروش خودرو در 
دادستانی کل کشور
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مشکالت  درصد   ۵۰ بانکی  و  پولی  مسائل 
تولیدی واحدهای 
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پیش بینی بازار مسکن ، ارز
 و سکه در سال جاری

سرمقاله
مارِش خأل تفکر در دور 

تسلسل
در بخشــی از کتاب 
»درمان شــوپنهاور« 
نوشــته ارویــن دی 
یالــوم مــی خوانیم: 
»هــرگاه بــه فردی 
توانایی هــای  دارای 

ذهنی نادر و واال، حرفه ای نامناســب واگذار 
شود، همچون ظرفی ارزشمند و تزئین شده با 
نقش هایی زیبا و بکر است که از آن به جای 
دیگ در آشپزخانه استفاده می کنند«.مصداق 
این سخن با کمی تغییر در قلِب موضوع، یکی 
از مصادیق عام در عصر حاضر است که به انواع 
و اقسام متعدد در حال شیوع و تکثر است و 
در بدترین نوع خود، در حال امتیازگرفتن از 
ســمت افراد جامعه است.این روزها قریب به 
اکثریت آحاد جامعه که هویت و اعتبارِ اشرف 
مخلوقات بودن را به دوش می کشند، با توانایی 
های ارزشمند، چنان چون دیگ آشپزخانه، 
ظرِف وجودِی خویش را از عدم اعتبارِ کالمی 

پر می کنند ...

2 الهام آمرکاشی

نگاه روز

فرمان بازار خودرو را باید از 
دالل ها گرفت

7

سه  و  اروپا  اتحادیه  مشترک  بیانیه  با 
تحریم  به  واکنش  در  اروپایی  کشور 
های نفتی و هسته ای آمریکا علیه ایران، 
بار دیگر مشخص شد که اروپا و آمریکا 
در یک زمین علیه ایران بازی می کنند 
و امید به اروپایی ها برای ایفای نقش 

مستقل از آمریکا بیهوده است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، ›فدریکا 
خارجی  سیاست  مسئول  موگرینی‹ 
خارجه  امور  وزیران  و  اروپا  اتحادیه 
فرانسه، آلمان و انگلیس روز شنبه در 
در  آمریکا  اقدام  از  مشترک  ای  بیانیه 
تحریمی  های  معافیت  نکردن  تمدید 
همچنین  و  ایران  نفت  صادرات  برای 
های  معافیت  همه  نکردن  تمدید 
در  ای  هسته  های  پروژه  به  مربوط 
کردند.در  نگرانی  و  تاسف  ابراز  ایران 
حالی که آمریکا با ›قابل تحریم دانستن‹ 
کردن  خارج  برای  ایران  با  همکاری 
مازاد اورانیوم غنی شده و آب سنگین، 
عمال ایران را در موضع ›نقض برجام‹ 
با عبور از محدوده مجاز ذخایر هسته 
غیرقانونی  های  اجابت خواسته  یا  ای 
داده  قرار  غرب در توقف غنی سازی 
است، اتحادیه اروپا در بیانیه خود بدون 
به  برای  آمریکا  به تالش عملی  اشاره 

شکست کشاندن برجام، خواستار ادامه 
برجام  در  ایران  تعهدات  کامل  اجرای 
بیانیه  از  شده است. در بخش دیگری 
اروپایی ها با تکرار وعده های مربوط به 
تجارت با ایران آمده است: ما مصمم به 
دنبال کردن تالش ها با شرکای اروپایی 
برای ایجاد امکان ادامه تجارت مشروع 
عملیاتی  از طریق  از جمله   - ایران  با 
سازی ساز وکار ›اینستکس‹ - هستیم. 
امضا کنندگان این بیانیه همچنین همه 
به  چین  و  روسیه  جمله  از  کشورها 
تشویق  را  برجام  های  طرف  عنوان 
کرده اند که برای دنبال کردن تجارت 
مشروع مجاز مطابق برجام تالش کنند. 
اما مهمترین بخش بیانیه اتحادیه اروپا 
عملیاتی  های  وعده  تکرار  کنار  در 
شدن اینستکس و ادامه تجارت مشروع 
به  پرداختن  بر  دوباره  تاکید   ، ایران  با 
مسائل منطقه ای و برنامه موشکی ایران 
است. در بیانیه اتحادیه اروپا از نقش 
منطقه ای ایران در مبارزه با تروریسم 
و حمایت از محور مقاومت در برابر 
تجاوزکاری های رژیم صهیونیستی، به 
عنوان ›نقش ایران در بی ثباتی منطقه 
ای‹ یاد شده و آمده است: در تکمیل 
حفظ برجام، ما از یک رویکرد جامع با 

ایران با دیدگاهی معطوف به پرداختن 
از  نگرانی  مورد  موضوعات  همه  به 
منطقه  ثباتی  بی  ایران در  نقش  جمله 
ایران،  موشکی  های  فعالیت  و  ای 
حمایت می کنیم. اتحادیه اروپا بارها 
در  که  است  کرده  تصریح  و  تاکید 
مورد ایران همان نگرانی های آمریکا 
که  بود  گذشته  هفته  همین  دارد.  را 
 )Jacek Bylica( »بایلیکا »یاچک 
کمیته  در  اروپا  اتحادیه  نماینده 
معاهده  بازنگری  کنفرانس  مقدماتی 
در  تی(  پی  )ان  ای  هسته  اشاره  منع 
ادامه  ›لزوم  بر  تاکید  نیویورک، ضمن 
اجرای تمام تعهدات ایران، همکاری به 
موقع با آژانس بین المللی انرژی اتمی 
و  تاکید‹  الحاقی  پروتکل  تصویب  و 
هرگونه  از  می خواهیم  ایران  گفت:‹از 
فعالیت مرتبط با موشک های بالستیک 
از جمله پرتاب موشک که ناسازگار با 
کند؛  است، خودداری  قطعنامه 2231 
نقشی سازنده در منطقه ایفا کند، و به 
همه قطعنامه های مرتبط شورای امنیت 
بخصوص قطعنامه های مرتبط با انتقال 
سالح به بازیگران دولتی و غیردولتی 

در منطقه احترام بگذارد‹. 
ادامه در صفحه 3

وعده های نسیه و تکرار زیاده خواهی اروپایی؛

بازی اروپایی ها در زمین واشنگتن و صبر تاکتیکی ایران
وزیر کار اعالم کرد:

اعمال افزایش 36/5 درصدی حقوق بازنشستگی کارگری از اردیبهشت

گفت:  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
بازنشستگان  حقوق  درصدی   36.5 افزایش 
از  ماه  اردیبهشت  که  شد  تصویب  کارگری 
اعمال  اجتماعی کشور  تامین  سازمان  سوی 

می شود.
محمد  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
روزه  یک  سمینار  در  دیروز  شریعتمداری 
»نقش سرمایه انسانی و رونق تولید« افزود: 
در پی جلسه با کارشناسان، جامعه کارگری 
تاریخ  در  بار  نخستین  برای  کارفرمایان  و 
درصد   36.5 سال  یک  برای  ایران  اقتصاد 
افزایش  کشور  در  کارگری  دستمزد  حداقل 

البته  بود؛  ای  سابقه  بی  تصمیم  که  یافت 
یک  معیشت  فاصله  همچنان  که  دانیم  می 
خانواده 3.3 نفره در تفاهم کارگر و کارفرما 
و حداقل دستمزدی که ما تعیین کرده ایم، 
به  توجه  است.وی  ای  مالحظه  قابل  فاصله 
معیشت کارگران را یکی از اصول کار دانست 
و ادامه داد: معیشت کارگری باید مورد توجه 
قرار  گیران  تصمیم  و  قانونگذاران  دولت، 
گیرد و ما تالش کرده ایم نقش و اثر نیروی 
و  متوازن  توسعه  محور  عنوان  به  را  انسانی 
پایدار پررنگ کنیم.شریعتمداری اضافه کرد: 
در سال رونق تولید، محور تولید کارگران به 

شمار می روند و از آنجا که کارگران، آینده 
بینند  می  بازنشستگی  جامعه  در  را  خود 
حقوق  حداقل  افزایش  کنیم  تالش  باید 
بازنشستگان معادل افزایش حداقل دستمزد 
نخستین  برای  اقدام  این  که  باشد  کارگری 
بار در کشور به درستی انجام شد.وی تصریح 
تعاونی  جدی  فعالیت  با  داریم  تالش  کرد: 
های امکان در سراسر کشور، شرایط مطلوب 
را برای زندگی کارگران فراهم کنیم تا تعاونی 
ها بتوانند با دستیابی به ارز نیمایی و استفاده 
از تسهیالت بانکی، کاالهای مورد نیاز جامعه 
کارگری را با قیمت تمام شده و حداقل سود 
تعاونی های کارگری تامین کنند و به دست 
و  کار  تعاون،  برسانند.وزیر  کارگری  جامعه 
رفاه اجتماعی گفت: امروز جامعه کارگران و 
بازنشستگان کارگری در تامین مسکن مورد 
برند؛  می  سر  به  عذاب  و  رنج  در  خود  نیاز 
کارگری  مسکن  درباره  است  نیاز  بنابراین 
بندی  جمع  به  شهرسازی  و  راه  وزارت  با 
که  کارگری  داد:  ادامه  برسیم.وی  روشنی 
تامین  در  نباید  است  بازنشستگی  حال  در 
مسکن  البته  باشد؛  داشته  مشکل  مسکن 
صورت  خوبی  اقدامات  و  شد  ساخته  مهر 
کارگری  مسکن  خرید  برای  باید  اما  گرفت 
و بازنشستگی تسهیالت ارزان قیمت در نظر 
امروز  کار  نیروی  افزود:  گرفت.شریعتمداری 
بیش از گذشته مورد اهمیت است؛ تا جایی 
اخیر  های  سال  در  انقالب  معظم  رهبر  که 

زیرا  اند؛  داده  اقتصادی  نام  یک  هر سال  به 
این نقطه ضعف  از  باورند که دشمن  این  بر 
شهیدان  خون  ثمره  و  انقالب  به  تواند  می 
با حرکت  کردند  تالش  بنابراین  بزند  صدمه 
به سوی اصول اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ایران 
را در مقابل تکانه های دشمنان مقاوم کنند 
نامگذاری  تولید  رونق  سال  نیز  را  امسال  و 
کردند. وی اضافه کرد: اگر برنامه ها در محور 
شعار  حد  در  نامگذاری  این  نچرخد،  تولید 
باقی می ماند؛ هر سال تالش ما برای رونق 
تولید بوده است اما امسال باید سفره جداگانه 
ای بگسترانیم.»در سال رونق تولید باید نظام 
ای  جداگانه  های  سیاست  دارای  ما  مالیاتی 
این  به  کند؛  حمایت  تولید  رونق  از  و  باشد 
کار  ای  کارخانه  دودکش  جا  هر  که  معنا 
شناسایی  مالیاتی  مودی  عنوان  به  کند  می 
شده است؛ پس باید بررسی کنیم اگر تولید 
افزایش  درصد   30 دارد  رونق  کارخانه  این 
دنبال  به  و  نکنیم  تحمیل  آن  به  را  مالیاتی 
شناسایی مودی های جدید باشیم که تاکنون 
گذرشان به امور مالیاتی نیفتاده است«. وی 
ادامه داد: همچنین در سال رونق تولید، نرخ 
تولیدی  های  فعالیت  برای  تسهیالت  سود 
که  باشد  ای  گونه  به  باید  ثابت  سرمایه  و 
تولید، صرفه اقتصادی داشته باشد. به همین 
منظور شورای پول و اعتبار و سازمان برنامه 
و بودجه کشور باید منابع بودجه عمومی را 

برای فعالیت های تولیدی در نظر گیرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه:

سلسله جنایات صهیونیست ها در اراضی 
اشغالی فلسطین پایانی ندارد

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: در پرتو حمایت نامحدود آمریکا از این رژیم 
و سکوت شرم آور برخی از دولت های اسالمی، سلسله جنایات صهیونیست ها در 

اراضی اشغالی فلسطین پایانی ندارد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه 
حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه در فلسطین اشغالی را که منجر به 
شهید و مجروح شدن دهها نفر از شهروندان فلسطینی از جمله زنان و کودکان 
شد، شدیداً محکوم کرد و گفت: در پرتو حمایت نامحدود آمریکا از این رژیم و 
سکوت شرم آور برخی از دولت های اسالمی، سلسله جنایات صهیونیست ها در 
اراضی اشغالی فلسطین پایانی ندارد.موسوی ضمن تجلیل از مبارزات مشروع 
و مقاومت صبورانه مردم مظلوم فلسطین در برابر رژیم اشغالگر قدس و تاکید 
بر حق مشروع فلسطینیان در دفاع از خود در برابر جنایات رژیم صهیونیستی، 
خواستار اقدام فوری سازمان ها و مجامع منطقه ای و بین المللی در جلوگیری از 

تداوم تجاوزات این رژیم علیه مردم بی دفاع و بی گناه فلسطین شد.

 بررسی پیش فروش خودرو در دادستانی کل کشور
معاون قضایی دادستان کل کشور در پیگیری حقوق 
عامه، گفت: با توجه به مشکالتی که در زمینه پیش 
دادستانی کل  در  مساله  این  داشتیم،  فروش خودرو 

درحال بررسی است.
ازایرنا، محمدجواد حشمتی  نقل  به  به گزارش زمان 
گفت: در بحث پیش فروش های خودرو در گذشته 
مشغول  ما  که  داشت  وجود  هایی  حدیث  و  حرف 
پیگیری هستیم. مثال فروش هایی با حجم باال صورت 
گرفته و یک خانواده اقدام به خرید هزار خودرو کرده 
است براین اساس مشغول بررسی هستیم که این پیش 
فروش ها بر اساس چه مکانیزمی بوده و تا چه حد 
مطابق مقررات انجام شده است.وی اضافه کرد: به نظر 
ما مشکالتی در این واگذاری ها وجود دارد و ورود ما به 
این موضوع برای حفظ حقوق عامه صورت گرفته است 
که امیدواریم حداکثر تا شش ماه آینده این بررسی ها 
به نتیجه برسد. حشمتی با اشاره به مشکالت مربوط 
به واگذاری های خودرو گفت: البته مدت ها است که 
تولیدکنندگان خودرو به خریداران جریمه می دهند 

و سود سپرده گذاری را پرداخت می کنند. یعنی 18 
درصد سود سپرده گذاری به خریداران پرداخت می 
شود و بابت دیرکرد تاخیر تحویل خودرو نیز 12 درصد 

تحویل می شود.
وی افزود: وارد کنندگان خودرو نیز مشکالتی مانند 
نقدینگی و تعهد به قطعه سازان دارند و دولت باید با 
کارشناسی عمیق در زمینه های مختلف مانند اشتغال 
کارگران و مشکالت خریداران را به صورت مجموعه 
بررسی کند و کارشناسان دستگاه های مربوطه به ویژه 
و  کنندگان  و سازمان حمایت مصرف  وزارت صمت 
تولیدکنندگان، ساز و کاری را فراهم کنند تا مشکالتی 

که در این زمینه وجود دارد، کاهش پیدا کند. 
معاون دادستان کل کشور یکی از مشکالت خودروسازان 
وابسته دانست و گفت: خودروسازان  را شرکت های 
شرکت های مختلفی را به عنوان شرکت های اقماری 
تشکیل دادند که معموال کارآیی الزم را برای شرکت 
مادر تخصصی ندارند که باید برای اصالح وضع موجود 

چاره ای اندیشیده شود. 

توزیع ۹۰ هزار تن برنج، روغن و شکر
 در قالب طرح ضیافت

شرکت  داخلی  بازرگانی  معاون 
و  تأمین  از  ایران  دولتی  بازرگانی 
هندی  برنج  تن  هزار   30 توزیع 
و30  روغن  تن  هزار   30  ،1121
هزار تن شکر در آستانه ماه مبارک 
رمضان از طریق شبکه های توزیع و 

فروش خبر داد.
ازمهر؛  نقل  به  زمان  گزارش  به 
رادیو  با  گفتگو  در  حنان  حسن 
ساله  هر  روال  طبق  گفت:  ایران 
در آستانه ماه مبارک رمضان اقالم 
در  اساسی  کاالهای  و  پرمصرف 
به  توزیع  برای  ضیافت  طرح  قالب 
استان ها اختصاص می یابد و امسال 
نیز 30 هزار تن برنج وارداتی هندی 
نظر  در  با  عنوان  این  تحت   1121
تا  یافته  اختصاص  گرفتن جمعیت 

و  تعیین شده  از طریق شبکه های 
اختیار  در  مشخص  قیمت های  با 
گیرد.حنان  قرار  کنندگان  مصرف 
برای  ضیافت  طرح  قالب  در  افزود: 
کارخانجات  با  رمضان،  مبارک  ماه 
هماهنگ شده تا 30 هزار تن روغن 
از  حمایت  سازمان  نظارت  با  نیز 
تولیدکنندگان  و  مصرف کنندگان 
مدیرعامل  مقام  شود.قائم  توزیع 
شرکت بازرگانی دولتی ایران عنوان 
کرد: 30 هزار تن شکر نیز با قیمت 
ریال تحویل  هر کیلوگرم 30 هزار 
 3۴ قیمت  با  کارخانجات،  در  از 
هزار ریال در فروشگاه های توزیع و 
تعاونی ها در اختیار مصرف کنندگان 
قرار می گیرد.معاون بازرگانی داخلی 
شرکت  کرد:  نشان  خاطر  شرکت 

بازرگانی دولتی ایران متولی تأمین 
و توزیع ۴ قلم کاالی اساسی است 
قیمت  توزیع  نحوه ی  بر  نظارت  و 
و  معدن  صنعت،  سازمان  عهده  بر 
تجارت استان و سازمان حمایت از 
تولیدکنندگان  و  مصرف کنندگان 
در  الزم  کارهای  و  ساز  که  است 
و  می شود  پیش بینی  این خصوص 
نظارت ها امسال پررنگ تر خواهد بود.

وی گفت: در مجموع تالش بر آن 
است تا کاالهایی که تأمین می شود 
به دست مصرف کنندگان برسد؛ اما 
برخی مواقع در آستانه مناسبت هایی 
از جمله ماه مبارک رمضان به دلیل 
وارد  شوک  بازار  به  بیشتر  تقاضای 
و  است  گذرا  و  موقت  که  می شود 

اوضاع به حالت عادی بر می گردد.
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مارِش خأل تفکر در دور تسلسل

*الهام آمرکاشی

در بخشــی از کتاب »درمان شــوپنهاور« 
نوشته اروین دی یالوم می خوانیم: »هرگاه 
به فردی دارای توانایی هــای ذهنی نادر و 
واال، حرفه ای نامناسب واگذار شود، همچون 

ظرفی ارزشــمند و تزئین شده با نقش هایی زیبا و بکر است که از 
آن به جای دیگ در آشپزخانه استفاده می کنند«.

مصداق این سخن با کمی تغییر در قلِب موضوع، یکی از مصادیق 
عام در عصر حاضر است که به انواع و اقسام متعدد در حال شیوع 
و تکثر است و در بدترین نوع خود، در حال امتیازگرفتن از سمت 

افراد جامعه است.
این روزها قریب به اکثریت آحاد جامعه که هویت و اعتباِر اشرف 
مخلوقات بودن را به دوش می کشــند، با توانایی های ارزشمند، 
چنان چون دیگ آشــپزخانه، ظرِف وجــودِی خویش را از عدم 
اعتباِر کالمی پر می کنند و در خأل بی اخالقی سخن می گویند 
که در روزمره اوقات، شاهد شــیوع افسارگسیخته خأل تفکر در 
سطح اجتماع هســتیم که گاه عاریتی به دیگری نیز انتقال می 
یابد و گویی در دور تسلســل بی تفکری که در حال رواج است، 

به دام افتاده ایم.
در عصر حاضر و با به وجودآمدِن گستره تبادالتی از طریق رسانه 
های مجازی، سمت و سوِق تفکر و نگاه جوانان به سوی مواردی 
معطوف گشــته که پیشــترها در جامعه و خانواده مطرح نبوده 

است.
مســائل متواتری مانند گرته برداری هــای فرهنگی- اجتماعی 
از نحوه پوشــش غربی ها گرفته تا طرز تفکر، آداب معاشــرت و 
حتی چیدمان و الگوپذیری در پوشش و بیان، باعث شده تفاوت 
چشــمگیری از گذشــته تا به امروز به وجود بیاید و به تبع آن 
دغدغه ها و مشــکالت اخالقی که فرهنگسازی های مناسب با 
آن در بطن جامعه آنگونه که باید، صورت نگرفته؛ شکاف اخالقِی 
فاحشی میان رفتار و گفتار و ذهنیت افراد نسل گذشته با امروز 

به وجود آورده است.
»استاد مطهری با شناســایی قلمرو علم، دین و فلسفه و تبیین 
رســالت هر یک از آنها معتقد است که دین در تعمیق شناخت 
علمی و فلســفی نقش مهمی دارد و از طرفی علم و فلســفه در 
تحکیم باورهای دینی ســهم بسزایی دارند. در این میان، نه تنها 
هیچ گونه تفاوتی میان این سه سیستم معرفتی وجود ندارد، بلکه 

هر سه در تبیین و تبسیق نظام هستی مکمل یکدیگرند«.
با درنظرگرفتِن پاراگراف مطــرح، جوانان امروز را درنظر بگیرید 
که تا چه حد در ســاعات روزمره و وقت صرف کردن در فضای 
مجازی، به موارِد فلسفی- پژوهشی، مطالعه و کنکاش توجه می 
کنند تا بتوانند بر حســب آموخته های روزانه، رفتاری موزون و 

سنجیده از خود نشان دهند.
بدون تردید نمی تــوان از کودکان و جوانانی که فرهنگ و دین 
و فلســفه از الزامات و ضرورت های روزمره و اخالقی شان نبوده، 
انتظار داشــت با کیاست و درخوِر مکان و زمان و بحران و حادثه 
و رخداد برخورد کنند، هرچند انتظار نمی رود تمام مردم عامی 
و عادی، از درک و شــعور سیاســی برخورد باشــند تا در مواقع 
گوناگون، بتوانند با آداب سیاســی- اجتماعی برخورد کنند؛ اما 
توقِع به جایی است که از خانواده ها، مربیان و مروجان آموزشی 
بخواهیــم آنچه در پِس فضای مجازی در حال رخداد اســت را 
نادیده نگیرند و برآنچه از اخالقیات در جامعه در حال پســروی 

است غافل نباشند.
بهترین راه درماِن فکری اســت کــه بپذیریم: رابطه میان علم و 
آفرینش و خلقت- علم و دیــن- علم و ادب، یکایک بر ضرورت 
علم تأکید دارد و به اهمیِت این موضوع اشاره می کند و بی تردید 
ســخن از علم و کســِب علم آموزی در یکایک رساالت قدیمی 
تــا عصر حاضر، به خوانــدن دروس و کتب مدارس و تحصیالِت 
آکادمیک اشــاره ندارد و در معنای گسترده تر مورد تفسیر قرار 
می گیرد؛ چنانچه در معرفت شناســی معموالً علم را مترادف با 
»معرفت« به کار می برند و آن را به »باور صادق موجه« تعریف 
می کنند و گاهی علم به معنای »یقین« در مقابل شــک، وهم و 

ظن به کار می رود.
فی الجمله، از بین رفتِن تعمق در مســائل فلســفی، عدِم درک 
علمی از ماَوَقِع جامعه مدنی و کمرنگ شــدِن مفاهیم دینی، می 
تواند بسترساِز مناسبی برای از بین رفتن اخالق و آدابی شود که 

اجتماع را در سراشیبی و اضمحالل بکشاند.
هرچند به ضرس قاطع به تمام موارد بازگو شــده ایمان داشــته 
باشیم و تاحد زیادی در ســاختار فردی- فرهنگِی خویش برآن 
تکرار و تمریــن کنیم اما از تأثیر و تکثیــر رفتارکلِی جامعه بر 
تفکر و ســایه اندازِی فردی نمی توان غافل بود و قطع به یقین، 
فرهنگســازی در این راستا یکی از نیازهای ضروری به شمار می 
رود که مطالبه به جد از یکایک مسئولین فرهنگی- اجتماعی در 
این راستاست تا به طرق مختلف در این امر یاریگر بوده تا بتوان 
به اضمحالل فکرِی افرادی که در این دایره، دور تسلســل دارند، 

راه های روشنی نشان داد.
elhamamerkashi@ymail.com

بلند شدن هر ندای اختالفی، کار 
دشمن است

رییس دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به سفر 
اخیرش به مناطق سیل زده در استان خوزستان، 
گفت: هر حلقومی که ندای اختالف از آن بلند 
می شود کار شیطان و دشمن است. اتحاد نقش 
بزرگی در حل مسائل کشور دارد. در مناطق سیل 

زده آنچه دیده ام همین بود.
حجت االسالم  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
محمد محمدی گلپایگانی که در مراسم تکریم و 
معارفه نمایندگان قدیم و جدید ولی فقیه در امور 
از  به مشاهداتش  زیارت سخن می گفت،  و  حج 
سفری که به مناطق سیل زده در استان خوزستان 
مناطق  این  در  مردم  اتحاد  و  کرد  اشاره  داشت 
این  از  دیروز  افزود:  و  اعجاب انگیز وصف کرد  را 
سفر بازگشتم، آنجا آثار اتحاد و برابری مردم را در 
حادثه عظیم سیل شاهد بودم. واقعاً عجیب بود. 
این از برکات سیلی است که خرابی های فراوانی 
داشته است. تعداد زیادی از مردم کاشانه، مزارع و 
تمام هستی شان را از دست داده اند، اما دستاورد 
این حادثه مهم طبیعی آن هم در کشوری که 
جزو 10 کشور حادثه خیز جهان است، ایجاد روح 
ساعتی  چند  در  داد:  ادامه  است.وی  بوده  اتحاد 
برخوردم که  به شخصی  داشتم  آنجا حضور  که 
مسؤولیتی هم داشت. درباره اش می گفتند این آقا 
تمام سه ماه را روزه گرفته است. واقعاً احساس 
حقارت کردم. از هیچ پولی برخوردار نیست و از 
بیت المال حقوقی نمی گیرد. می گفتند 3۴ شب 
است که به خانه نرفته با اینکه خانه اش نزدیک 
و  برابری خیلی علنی  و  اتحاد  بود.  محل حادثه 
روشن دیده می شد. این آثار و برکات سیل است. 
همان چیزی که مورد هجمه دشمن واقع شده 
است.رییس دفتر مقام معظم رهبری گفت: دشمن 
با تمام وجود سعی می کند با نقشه های شیطانی 
این اتحاد را از بین ببرد. ما روحانیون که تریبون 
و فرصت داریم رسالت مان این است که اهمیت 
این اتحاد را یادآور شویم. هر حلقومی که ندای 
اختالف از آن بلند می شود کار شیطان و دشمن 
است. اتحاد نقش بزرگی در حل مسائل کشور دارد. 
در مناطق سیل زده آنچه دیده ام همین بود. مردم 
یکپارچه و متحد پشت سر مقام معظم رهبری 
ایستاده بودند. وجود شریفشان مورد احترام است 
موضوع  در  اما  هستند  و  بودند  ناراضی  آنکه  با 
رهبری همه نظرشان یکی بود.محمدی گلپایگانی 
از سخنانش در مراسم تکریم  در بخش دیگری 
قاضی عسکر  و معارفه نواب به عنوان نماینده ولی 
فقیه در امور حج، نخست با بیان اینکه حضرت آقا 
به همه این جمع سالم رسانده اند، گفت: فلسفه 
تشکیل این جلسه برای همه ما روشن است. قرار 
نیست معارفه ای انجام شود. معارفه آنجاست که 
کسی را نشناسیم. آقای نواب )نماینده جدید ولی 
فقیه در امور حج و زیارت( شخصیت شناخته شده 
در حوزه حج هستند که با توجه به دوران خدمت 
را  مهارت های حج  و  رموز  همه  مکه  و  بعثه  در 
حجت االسالم  اثرگذاری  به  همچنین  می داند.او 
قاضی عسگر در دیپلماسی حج اشاره کرد و افزود: 
خوبی  به  سخت  مسئولیت های  عهده  از  ایشان 
ارزشمندشان  خدمات  از  است  الزم  و  برآمده اند 
در حوزه حج و زیارت تشکر کنیم. ما همیشه از 
حضور قاضی عسگر در مواقع بحرانی بهره برده ایم، 
عنوان  به  بود  نیاز  اصفهان  در  که  زمان  آن  چه 
با  اعزام شوند چه در زمانی که حج  امام جمعه 
محمدی  محمد  شد.حجت االسالم  روبرو  بحران 
را  رهبری  معظم  مقام  حکم  سپس  گلپایگانی 
عنوان  به  نواب  سیدعبدالفتاح  حجت االسالم  به 
نماینده جدید ولی فقیه در امور حج و زیارت و 
سرپرست حجاج ایرانی اهدا کرد و با اهدای لوح 
امام  حرم  پرچم  و  زیارت  و  حج  سازمان  یادبود 
فعالیت حجت االسالم  دهه  چهار  از  )ع(  حسین 

قاضی عسکر تقدیر کرد.

برگزاری مذاکرات کارشناسی 
ایران و 1+4 سه شنبه در بروکسل 

سطح  در   ۴+1 گروه  و  ایران  برجامی  مذاکرات 
حضور  با  هفته  این  سه شنبه  روز  کارشناسی 
انگلیس،  ایران،  خارجه  امور  وزارت  کارشناسان 
فرانسه، آلمان، چین و روسیه در بروکسل برگزار 

خواهد شد.
از  دور  این  در  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
مذاکرات، طرفین درخصوص مسائلی نظیر تحریم 
های یکجانبه آمریکا، عدم تمدید معافیت های نفتی 
ایاالت متحده، عدم تمدید معافیت های مربوط به 
همکاری های هسته ای، همکاری های اقتصادی 
مبتنی بر اینستکس گفت وگو کرده و به تبادل 
نظر با یکدیگر خواهند پرداخت. در این چارچوب، 
علی اصغر نوری و پر فیشر، روسای ایرانی و آلمانی 
اینستکس احتماال در این دور از مذاکرات کارشناسی 
درخصوص نوع همکاری های ایران و اتحادیه اروپا 
در قالب اینستکس با یکدیگر دیدار و گفت وگو 
می کنند.پس از خروج آمریکا از برجام و مخالفت 
اتحادیه اروپا با این اقدام، فدریکا موگرینی در حاشیه 
ایران و گروه 1+۴ در  نشست وزرای امور خارجه 
سازمان ملل متحد در شهریور ماه سال گذشته از 
در راه اندازی ساز و کار مالی اروپایی )spv( با ایران 
برای ادامه مبادالت تجاری خبر داد که سرانجام، 
در روز پنجشنبه 11 بهمن ماه، این کانال مالی با 
نام اینستکس در فرانسه ثبت و مدیریت آن را »پر 
شیفر« آلمانی با سابقه طوالنی مدیریت در کامرز 

بانک بر عهده گرفت.

اخبار

سرمقاله

پرهیزکاری ، بنیاد ایمان است 

کالمامیر

وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در 
انگلیسی شبکه خبری  با بخش  وگو  گفت 
الجزیره گفت: برخی کشورها برای کشاندن 
آمریکا و رییس جمهوری این کشور به یک 
اما  اند  کرده  دسیسه  بار  فاجعه  درگیری 
پیامدهای  متحمل  کشورها  این  متاسفانه 

اقدام خود خواهند شد.
 به گزارش زمان به نقل ازایرنا، ›محمد جواد 
تارنمای  در  که  مصاحبه  این  در  ظریف‹ 
شبکه خبری قطری ›الجزیره‹ انتشار یافته، 
اقتصادی‹  ›تروریسم  را  آمریکا  های  تحریم 
خواند و افزود: آنها می خواهند تا بر مردم 
ایران فشار وارد کنند تا خط مشی خود را 
تغییر دهند. این همان روشی است که ایاالت 

متحده در چهل سال گذشته و به خصوص 
از زمانی که ›دونالد ترامپ‹ رئیس جمهوری 
آمریکا بر سر کار آمد و تعهد ›باراک اوباما‹ 
دیگر رئیس جمهور آمریکا را نقض کرد، در 
پیش گرفته است.رئیس دستگاه دیپلماسی 
›تاثیر  ها  تحریم  گفت:  الجزیره  به  ایران 
سیاسی‹ نخواهند داشت و ایران با شرکای 
خود راههای گوناگونی برای محافظت از خود 
ابداع کرده است. ظریف توضیح داد: استفاده 
راه  از  یکی  ها  تراکنش  در  دالر  از  نکردن 
هایی است که روز به روز بر محبوبیت آن 
افزوده شده و در دراز مدت به زیان آمریکا 
تمام خواهد شد. دومین ابزار که با همسایگان 
و چینی ها راه اندازی کرده و با اروپایی ها 

در حال تشکیل آن هستیم، وارد نشدن در 
تراکنش های فرامرزی ای است که ممکن 
است آمریکا در آنها مداخله کرده و طرفین 
را به صورت غیرقانونی مجازات کند.ظریف 
با بیان اینکه منافع خارجی به آمریکا جهت 
ایاالت متحده  افزود: معتقدم که  می دهد، 
در خدمت آمریکا نیست و بیشتر در خدمت 

منافع اسراییل است. 
ظریف  الجزیره،  شبکه  تارنمای  نوشته  به 
و  سعودی  سلمان‹  بن  ›محمد  به  اشاره  با 
›محمد بن زاید‹ اماراتی گفت: متاسفانه دو 
تن در منطقه ما هستند که با منافع اسراییل 
همسو شده اند.ظریف در این گفت وگو اتهام 
تحت  نظامیان  شبه  آنکه  بر  مبنی  آمریکا 

حمایت ایران بیش از 600 سرباز این کشور 
را در جریان جنگ آمریکا علیه عراق کشته 
اند ›یک دروغ بی اساس‹ خواند و ثبات را 
اولویت نخست ایران در منطقه دانست.پیشتر 
بخشی دیگر از این مصاحبه ظریف از شبکه 
از  پیش  ظریف  است.  شده  پخش  الجزیره 
این و در جریان سفر اخیر به نیویورک در 
گفت وگو با شبکه های تلویزیونی سی بی 
بر  و خبرنگاران خارجی  نیوز  فاکس  و  اس 
کشورهای  برخی  و  تندروها  تاثیرگذاری 
تاکید  ترامپ  دونالد  تصمیمات  بر  خارجی 
کرده و هشدار داده بود که ›تیم ب‹ بدنبال 
آن است تا شرایط درگیری آمریکا با ایران را 

فراهم سازد.
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قاضی شورا با استعانت از درگاه خداوند  متعال پس از مشاوره با اعضایس محترم  
شورا و با بررسی جامع اوراق پرونده ختم دادرسی  را اعالم و  بشرح ذیل مباردت به 
صدور رای مینماید: رای شورا:در خصوص دادخواست تقدیمی اقای نایب اوموئی 
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به تنظیم سند یک دستگاه خودرو نیسان پاترول  به شماره انتظامی27  ایران614ب42  
با عنایت به محتویات  پرونده و جمیع اوراق و جوابیه پلیس محترم راهور  خوی به 
تاریخ 98/02/07 خواسته خواهان  را محمول بر صحت تشخیص نداده و به استناد  
ماده 84 تبصره 4 به دلیل عدم توجه دعوی نسبت به خواندگان قرار رد دعوی خواهان  
بدوی  صادر و اعالم میدارد :رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی  

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

آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
مدرک کارشناسی ارشد موقت فارغ التحصیلی  اینجانب مهرناز ولی زاده فرزند 
پرویز به شماره شناسنامه 799 صادره از بابل در مقطع کارشناسی ارشد رشته 
تکنولوژی آموزشی صادره از واحد دانشگاهی ساری با شماره 6-49660مفقود 
گردیده و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد ساری به نشانی ساری کیلومتر 7 جاده دریا مجتمع دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد ساری فارغ التحصیالن ارسال نماید
 بابل

ظریف: برای کشاندن آمریکا 
به یک درگیری دسیسه کرده اند

سرلشکر سالمی در دیدار وزیر اطالعات:

وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه مکمل همدیگر هستند
 فرمانده کل سپاه در دیدار وزیر اطالعات، فلسفه وجودی وزارت 
اطالعات و سازمان اطالعات سپاه را به فلسفه وجودی دو چشم 
انسان تشبیه کرد و گفت: وزارت اطالعات و سازمان اطالعات 

سپاه مکمل همدیگر هستند.
به گزارش زمان به نقل ازسپاه نیوز، حجت االسالم سید محمود 
علوی وزیر اطالعات جمهوری اسالمی ایران همراه با معاونین 
این وزارتخانه دیروز با حضور در ستاد فرماندهی کل سپاه با 
سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی دیدار و انتصاب وی به 
فرماندهی کل سپاه با حکم فرماندهی معظم کل قوا را تبریک 
گفت. در این دیدار صمیمی که حجت االسالم حسین طائب 
رئیس سازمان اطالعات سپاه، سردار سرتیپ پاسدار محمد 
کاظمی رئیس سازمان حفاظت اطالعات سپاه و معاون اطالعات 
راهبردی نیز حضور داشتند؛ فرمانده کل سپاه با قدردانی از 
وزیر اطالعات و هیأت همراه، فلسفه وجودی وزارت اطالعات 
و سازمان اطالعات سپاه را به فلسفه وجودی دو چشم انسان 
تشبیه و اظهار کرد: وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه هر 
دو چشم های بینای نظام و انقالب شکوهمند اسالمی هستند 
افزود:  و در میدان مأموریت همدیگر را کامل می کنند. وی 
وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه دو قدرت اطالعاتی 
مکمل یکدیگر بوده و همراه با سایر بخش های جامعه اطالعاتی 
کشور به یک نقطه نگاه می کنند و یک تن و موجودیت واحد را 
تشکیل می دهند. سرلشکر سالمی با اشاره به تحوالت منطقه ای 
و شرایط و وضعیت امروز صحنه نبرد و مقابله با دشمنان انقالب 
و ملت ایران و ضرورت هوشمندی و هوشیاری عمیق نسبت به 

پیچیدگی ها، سطوح و اشکال آن خاطرنشان کرد: ما امروز در 
جنگ اطالعاتی با دشمنان قرار داریم و این جنگ به طور شبانه 
روزی در جریانی جدی، جهانی و قطعی در حال انجام است.

فرمانده کل سپاه تاکید کرد در جنگ اطالعاتی که هوشمندی، 
ابتکار عمل و ذهن خوانی از لوازم آن است باید موازنه برقرار کرد 
و خدا را شاکریم که در این عرصه جامعه اطالعاتی قدرتمند 
ما از دشمن معموالً جلوتر است.وی با تاکید بر اینکه در این 
جنگ حساس و تعیین کننده باید انرژی فکری، ذهنی و ادراکی 
دشمن را بشناسیم، تصریح کرد: امروز مؤلفه اطالعات پتانسیل 
اقتدار را برای ملت و کشور می سازد و دشمن اگر اراده راسخ ما 
را مقابل خود ببیند عقب نشینی می کند؛ این واقعیتی است که 
درک آن بایستی در کشور به ویژه نزد مسئوالن نهادینه شود.

سرلشکر سالمی شناسایی نیت های شوم دشمن و قدرت سازی 
متناسب برابر آن را گزاره ای مهم برای جامعه اطالعاتی کشور 
دانست و با اشاره به وضعیت دشمنان، به ویژه امریکایی ها گفت: 
دشمنان ما امروز ظاهری مهیب و تنومند دارند اما دچار پوکی 
استخوان هستند و با عملیات روانی و جنگ رسانه ای همواره 
خود را خطرناک و هراسناک جلوه می دهند؛ اما اگر جامعه ای 
از پتانسیل اقتدار برخوردار باشد این دشمنان جرأت تعدی و 

تعرض به آن را نخواهند داشت.
کشور  اطالعاتی  جامعه  کرد:  خاطرنشان  سپاه  کل  فرمانده 
به ویژه وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه در صحنه 
و  برادری  اخوت،  به  جز  محوله  خطیر  مأموریت های  انجام 
همدلی با یکدیگر به چیز دیگری نمی اندیشند و با هم افزایی 

و همکاری های دقیق و مؤثر، توطئه ها و سناریوهای دشمن 
را خنثی و توانسته اند به یاری خداوند توانسته اند آنها را با 
شکست های خفت بار مواجه ساخته اند.سردار سالمی در پایان 
ایجاد زیرساخت معنوی و آمادگی روحی و قلبی برای عبور از 
سختی ها را امری مهم و از ویژگی های جامعه اطالعاتی کشور 
توصیف و با اشاره به جایگاه و نقش حساس و فرا دولتی وزارت 
اطالعات در صیانت از امنیت، آرامش و منافع ملی، گفت: اقتدار 
وزارت اطالعات یک واقعیت ملموس برای دشمن است؛ اگر 
ماجرای دستگیری تروریست شرور عبدالمالک ریگی و مستند 
خارج از دید 2 که با تغییر افکار عمومی و مفروضات دشمن 
فضای استراتژیک نوین ایجاد کرد آن را به خوبی درک کرده 

است.
حجت االسالم علوی وزیر اطالعات نیز در این دیدار با تبریک 
انتصاب سرلشکر سالمی به فرماندهی کل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی اظهار کرد: امروز بحمداهلل وفاق، همدلی و هم افزایی 
کشور  امنیت  در  تأثیرگذار  نیروهای  مجموعه  بین  مطلوبی 
حکمفرما شده است و جلسات جامعه اطالعاتی به طور مداوم و 
مستمر برگزار می شود.وی با بیان اینکه همدلی و همراهی خوبی 
بین سپاه و وزارت اطالعات وجود دارد، گفت: امیدواریم این 
همکاری و هم افزایی که در دوران فرماندهی سرلشکر جعفری 
به خوبی برقرار بود بیش از پیش تداوم یابد.وزیر اطالعات تصریح 
کرد: امیدواریم بتوانیم دست در دست برادران سپاه رسالت 
خطیر صیانت از نظام و پاسداری از انقالب اسالمی را به بهترین 

وجه ممکن به انجام رسانیم.

مشاور وزیر اقتصاد و دارایی شرایط بازار 
مسکن، ارز، سکه و بورس را در سال جاری 

پیش بینی کرد.
محمد  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
فطانت در همایش تحلیل بازار سرمایه و 
تولید که در دانشگاه  نقش آن در رونق 
بازار  درباره  شد،  برگزار  اسالمی  آزاد 
سرمایه، اظهار کرد: مایه اقتدار هر کشوری 
این بوده که بتواند تجهیز منابع را برای 
سرمایه گذاری انجام دهد و منابع را برای 
به  اقتصاد  و  تولید  رونق  به  دادن  جهت 
سرانجام برساند.وی ادامه داد: امروزه منابع 
مالی بسیار مهم است و اجرای ایده ها از 
ریز  و  خرد  پول های  کردن  طریق جمع 
از آحاد ملت در صحنه داخلی و خارجی 
کشورها میسر می شود.مشاور وزیر اقتصاد 
مهم  ابزارهای  از  یکی  افزود:  دارایی  و 
کشورهای توسعه یافته و دارای اقتدار باال 
این بوده که توانستند پول های ریز مردم را 
جمع کنند و در جهت پروژه های اقتصادی 
صرف کنند. اینکه ما بتوانیم منابع خود 
کنیم  تجهیز  کم  امکانات  و  هزینه  با  را 
مساله بسیار با اهمیتی است.فطانت با بیان 
اینکه اهمیت تجهیز منابع و جمع کردن 
پول های خرد برای تشکیل سرمایه برابر با 
اقتدار ملی است، بیان کرد: بازار سرمایه در 

ایران دارای سه نکته است که می توان به 
نکته اول که حضور جوانان خالق در این 
بازار است، اشاره کرد. این جوانان تمامی 
نوآوری های دنیا را بومی و در صحنه عمل 
استفاده کنند.وی عنوان کرد: بازار سرمایه 
حلقه مفقوده اقتصاد ما بوده و شفافیتی 
که در بازار سرمایه وجود دارد، مثال زدنی 
است. اگر می خواهیم اقتصاد کشور را از 
به  میل  باید  برهانیم  کنونی  مشکالت 
سرمایه  بازار  و  بورس  در  سرمایه گذاری 
را در آحاد مردم ترویج کنیم.مشاور وزیر 
اقتصاد و دارایی با بیان اینکه بازار سرمایه 
دارد،  شرعی  موازین  با  کاملی  تطبیق 
تصریح کرد: ما از شفافیت خاصی در بازار 
سرمایه برخوردار هستیم و این امر به ما 
تالش  راستا  این  در  که  می دهد  انگیزه 
سرمایه  بازار  تعمیق  اینکه  برای  کنیم. 
صورت گیرد، باید دانش ما در بازار سرمایه 
افزایش پیدا کند.فطانت بیان کرد: رونق 
تولید، تجهیز منابع و تأمین مالی زمانی از 
طریق بازار سرمایه زمانی صورت می گیرد 
که شرکت ها نسبت به آن آشنایی کامل 
یک  ایجاد  اینکه  بیان  با  کند.وی  پیدا 
سرمایه  بازار  جهت  در  مهارت  مؤسسه 
نوید بسیار خوبی است، اضافه کرد: بعد 
ادبیات مالی  از بحران مالی سال 2008 

ما تغییر پیدا کرد، طی ریشه یابی صورت 
سرمایه  بازار  منطق  با  ما  ادبیات  گرفته 
بسیار نزدیک شده است.وی تاکید کرد: 
بازار  شناخت  سرمایه گذاری،  آموزش 
از  می تواند  و...  مالی  تأمین  و  سرمایه 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  که  باشد  عواملی 
باید بر روی آن تمرکز پیدا کند تا بازار 
سرمایه ما از جایگاه فعلی خود ارتقا پیدا 
کند.فطانت با بیان اینکه در حال حاضر 
بازار سرمایه با التهابات روبرو است، گفت: 
طبیعتاً آنچه به عنوان بحران و التهابات در 
بازار سرمایه از آن صحبت می کنیم فراتر 
از آن است که در اقتصاد کالن می بینیم.

در  موجود  چالش های  خصوص  در  وی 
التهابات بازار سرمایه، بیان کرد: این بخش 
شامل تأثیر شاخص های کالن اقتصادی، 
بودن  دولتی  خلق الساعه،  تصمیمات 
الزاماتی که مقررات را  اقتصاد مقررات و 
ایجاد می کند می شود، همچنین هماهنگ 
نبودن دستگاه های ناظر در کشور چالش 
مهمی است.مشاور وزیر اقتصاد و دارایی 
دکتر  دولت  ابتدای  در  کرد:  خاطرنشان 
 500 کشور  در  نقدینگی  رقم  روحانی 
هزار میلیارد تومان بود که امروزه این عدد 
1.۷00 میلیارد تومان است. این طغیان 
نقدینگی به هر سمت و سویی که می رفت 

باید  ادامه داد:  به آتش می کشید.فطانت 
منابع خود را به سمت بازار سرمایه سوق 
دهیم و در این راستا افراد را تشویق کنیم، 
نقدینگی در واقع عامل و علت مشکالتی 
است که امروز با آن روبرو هستیم.فطانت 
سال  در  سرمایه  بازار  پیش بینی  ضمن 
جاری، گفت: پیش بینی می شود در این 
سال به جز شهرهای بزرگ مانند تهران 
نخواهد  زیادی  نوسانات  مسکن  بخش 
داشت. اگر در واقع مسکن را به دو بخش 
ارزان قیمت و گران قیمت تقسیم کنیم 
در بخش مسکن ارزان قیمت رونق وجود 
خواهد داشت.وی در خصوص بازار ارز در 
سال جاری، بیان کرد: تجربه افزایش چند 
تکرار   ۹۷ و   6۷ سال های  مانند  برابری 
التهابات دارد  ارز  بازار  نمی شود. کماکان 
و ما در این بخش شاهد نوسان خواهیم 
بود؛ اما پیش بینی نمی شود که نوسانات در 
حد سال گذشته باشد.مشاور وزیر اقتصاد 
و دارایی در خصوص وضعیت بازار سکه 
کماکان  کرد:  اظهار  نیز  جاری  سال  در 
به  میل  زیرا  داشت؛  سکه حباب خواهد 
سرمایه گذاری از طریق سکه افزایش پیدا 
کرده و عدد سکه با حباب روبرو بوده و این 

امر ادامه دارد.

پیش بینی بازار مسکن، ارز و سکه در سال جاری
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 دسترسی به اطالعات تجارت خارجی
 تسهیل می شود

 رییس کل گمرک گفت: در راستای الکترونیکی کردن امور، داشبوردهایی 
برای اطالعات تجارت خارجی ایجاد خواهیم کرد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، مهدی میراشرفی دیروز در مراسم رونمایی 
از آمار تجارت خارجی کشور بر اساس طبقه بندی های اقتصادی، با بیان 
اینکه در حال حاضر دنیا دچار انفجار اطالعات است، اظهار داشت: کسی 
در دنیای فعلی موفق تر خواهد بود که اطالعات خام را به اطالعات پردازش 
شده تبدیل کند.رئیس کل گمرک ایران افزود: سازمان جهانی گمرک با 
آمار در بحث  تهیه  به  اقدام  از دهه 50 میالدی  قبل  ملل  کمک سازمان 
تجارت کردند تا اینکه سازمان جهانی گمرک گردآوری آمار تجارت را در 
قالب HS )نظام هماهنگ تولید و کدگذاری کاال( در دستور کار قرار داد.
وی با بیان اینکه ما در سال 73 عضو کنوانسیون HS شدیم، ادامه داد: در 
حال حاضر به قدری تنوع در تولید ایجاد شده که فهرست طبقه بندی کاال 
از تولید عقب مانده است.میراشرفی با اشاره به تهیه به روز اطالعات تجارت 
خارجی در گمرک ایران، گفت: باید یک داشبورد اطالعاتی ایجاد شود تا 
نظارت و رصد کامل بر اطالعات انجام شود.معاون وزیر امور اقتصادی و 
دارایی ادامه داد: در راستای الکترونیکی کردن امور و داشبوردی کردن، طی 
هفته های گذشته اقداماتی انجام شد و در حال حاضر اطالعات تجارت 
را می توان از طریق موبایل دریافت کرد.وی افزود: طی هفته های آتی نیز 
بر HS و سایر  ایجاد خواهیم کرد که  پیام رسان را در گمرک  سیستم 
اطالعات سوار می شود و می تواند با پیش شرط های »بهنگام بودن، به روز 

بودن و روایی« کلیه اطالعات اقتصادی را به متولیان و مسئوالن برسانیم.

 تقاضا برای تشکیل جلسات مشترک
 دولت و مجلس برای حل تورم

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به این که دولت و 
مجلس با تعامل و هم زبانی می توانند راهکارهای مناسب برای برون رفت 
از وضع موجود پیدا کنند، گفت: پیشنهاد می کنم هرچه سریع تر دولت و 
مجلس جلسات مشترکی را برای حل مسئله تورم و تنظیم نبودن قیمت ها 

در بازار تشکیل دهند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، حسنیعلی حاجی دلیگانی در تذکری در 
جلسه علنی دیروز بیان کرد: در هفته گذشته که ما در بین مردم بودیم دغدغه 
و نگرانی مردم در خصوص گرانی ها و به خصوص موضوع بنزین مشهود 
بود تاکنون ما در چندین جلسه راهکارهای مرکز پژوهش های مجلس را 
برای برون رفت از وضعیت کنونی بررسی کرده ایم و پیشنهاد داده ایم تا 
جلسات مشترکی بین دولت و مجلس برای بررسی مشکالت تشکیل شود.
وی در ادامه تاکید کرد: دغدغه و نگرانی مردم از تورم و تنظیم نبودن بازار 
واضح است به عنوان مثال امروز که در آستانه ماه رمضان هستیم خرما که 
یک محصول با تولیدات باال در داخل کشور است به قیمت سرسام آوری 
به فروش می رسد ما پیشنهاد می کنیم تا دولت و مجلس جلسات مشترکی 
را هر چه زودتر تشکیل دهد و راهکارهای موجود برای برون رفت وضع 
کنونی را بررسی کنیم. دولت و مجلس با هم زبانی و تعامل می توانند راهکار 

مناسبی برای برون رفت از مشکالت روز جامعه پیدا کنند.

حمایت 14۲ میلیاردی صندوق نوآوری از صندوق 
توسعه فناوری های نوین

 مدیر عامل صندوق توسعه فناوری های نوین از انعقاد قراردادی با صندوق 
نوآوری و شکوفایی خبر داد و گفت: در این قرارداد گشایش خط اعتباری 
جدید برای این صندوق در نظر گرفته شد که این امر کمک بسزایی در جهت 

ارائه خدمات مالی به شرکت های دانش بنیان خواهد کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سید روح اهلل میرامینی با بیان اینکه در 
با  مشترک  ادبیات  تا  شده  سعی  نوین  فناوری های  توسعه  صندوق 
ریسک  شناسایی  افزود:  کنیم،  ایجاد  دانش بنیان  و  فناور  شرکت های 
شرکت ها و تسریع در اعطای تسهیالت از دیگر اولویت های این صندوق 
به شمار می رود. عالوه بر آن اعطای ضمانت نامه به شرکت ها از دیگر 
مأموریت های ما است.وی با بیان اینکه در حال حاضر 1100 شرکت با 
صندوق توسعه فناوری های نوین همکاری دارند، اظهار کرد: ما تاکنون 
600 قرارداد با این تعداد شرکت منعقد کردیم و بیش از 500 میلیارد 
تومان به این شرکت ها پرداخت شده است.میرامینی خاطر نشان کرد: 
معوقات ما در حوزه تسهیالت کمتر از یک درصد شده که این عدد نشان 
می دهد ما در اعطای تسهیالت مسیر درستی را طی می کنیم و می توانیم به 
شرکت های فناور و دانش بنیان در کشور اعتماد کنیم.مدیر عامل صندوق 
توسعه فناوری های نوین با تاکید بر اینکه بیش از 400 میلیارد تومان 
ضمانت نامه برای شرکت ها صادر شده است، یادآور شد: حوزه های تحت 
پوشش ما شامل همه حوزه های فناوری اعم از ICT، نانو، بایو، نفت، گاز، 

انرژی، مکانیک و تجهیزات پزشکی می شود.

تالش برای استرداد متهم فراری 
پرونده پتروشیمی به کشور

قاضی مسعودی مقام از پیگیری دستگاه قضا برای 
استرداد »شیرعلی« از متهمان فراری پرونده پتروشیمی 

به کشور خبر داد
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، رئیس شعبه 
سوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخالگران ارزی 
و اقتصادی از تالش و پیگیری دستگاه قضا برای 
استرداد »شیرعلی« از متهمان فراری پرونده پتروشیمی 
به کشور خبر داد. قاضی اسداله مسعودی مقام افزود: 
پرونده  متهمان  از  یکی  شیرعلی«  »محمدحسین 
پتروشیمی در باب معاونت در اخالل در نظام اقتصادی 
کشور است.وی گفت: اقداماتی برای احضار این متهم 
انجام شده و وثایقی که سپرده بود به مبلغ 13 میلیارد 
پتروشیمی  پرونده  قاضی  ماست.  اختیار  در  تومان 
با رد این ادعا که برخی می گویند جرم این متهم با 
میزان وثیقه تناسب ندارد، افزود: جرایم این متهم در 
سال های 91 و 92 انجام شده و وثیقه هم بر اساس 
میزان نرخ دالر و خسارت آن زمان محاسبه و قرار 
صادر شده است، بنابراین نمی توانیم بگوییم که قرار 
صادره برای این متهم غیر متناسب است. وی تاکید 
کرد: ممکن است ما در فرآیند دادرسی دائما با تغییر 
نرخ ارز و قیمت ها مواجه باشیم، اما این طور نیست 
که دائما قرار ها را تغییر دهیم بلکه قرار متناسب با 
میزان جرم و خسارت صادر می شود. قاضی مسعودی 
مقام افزود: اگر این متهم در فرآیند دادرسی به کشور 
به  پاسخ  در  می شود.وی  وثیقه وی ضبط  برنگردد 
این سوال که با توجه به توافقنامه ها و معاضدت های 
قضایی، آیا امکان استرداد این متهم از طریق پلیس بین 
الملل و انتقال به کشور وجود دارد یا خیر؟ گفت: 
همه اقدامات را در مراحل دادرسی انجام می دهیم و 
اگر بتوانیم مسیر استرداد متهم را پیگیری کنیم، قطعا 
این کار انجام می شود.»محمدحسین شیرعلی« فرزند 
»قلندر« از متهمان پرونده پرحاشیه پتروشیمی است 
که بر اساس کیفرخواست، اتهام او معاونت در نظام 
اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال از طریق 
نامشروع و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع 
به مبلغ 8 میلیون دالر است.به گفته سیدعباس حسینی 
نماینده دادستان در پرونده پتروشیمی؛ این فرد به همراه 
متهم محسن احمدیان با تبانی با شرکت های خارجی 
در خرید محصوالت پتروشیمی توسط شرکت های 
اروپایی انحراف ایجاد کرده و مشتری ها را به سمت 
بازار آزاد می کشانده است که احمدیان با این کارش 
موجبات تضییع وجوه حاصله از فروش نفت را فراهم 

کرده است.

افزایش 17/3 درصدی تعداد مقرری 
بگیران بیمه بیکاری در سال ۹7

تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری در سال گذشته 17.3 
درصد افزایش داشته است.

به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، میزان مقرری روزانه 
بیمه بیکاری، 55 درصد متوسط مزد یا حقوق و یا 
کارمزد روزانه بیمه شده است. به مقرری افراد متاهل و 
متکفل، به ازای هر یک از افراد تحت تکفل )حداکثر تا 
4 نفر( 10 درصد حداقل دستمزد زمان بیکاری )شروع 
بیکاری( افزوده می شود، اما در هر حال میزان مقرری 
بیمه بیکاری نباید از حداقل دستمزد تعیین شده برای 
هر سال کمتر و از 80 درصد متوسط مزد یا حقوق 
بیمه شده بیشتر باشد.بررسی بیمه بیکاری و افراد بهره 
مند از این مزیت، یکی از مواردی است که می تواند 
در تحلیل بازار کار کشورها مفید باشد. همچنین الزم 
به ذکر است رویکرد جهانی در این خصوص  کاهش 
تعداد مقرری بگیران  با تاکید بر حفظ اشتغال می باشد 
چرا که افزایش این امر می تواند بیانگر مشکالت 
بررسی  باشد.  آنها  تعطیلی  و  ها  کارگاه  اقتصادی 
مقرری بگیران جدید طی سال های 1395 تا 1397 
روند افزایشی این تغییرات را نشان می دهد. به نحوی 
که میزان تعییران سال 1397 نسبت به سال قبل 17.3 

درصد بوده است.

خبرخبر

رئیس مجلس: امروز که استبداد عزت ملت ایران 
را هدف گرفته باید از هر آنچه وحدت ملی را 

مخدوش می کند اجتناب کنیم.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »علی الریجانی« 
مجلس  دیروز  علنی  جلسه  ابتدای  در 
مسووالن  منطق  بی  نظرات  اظهارداشت: 
سیاست  جای  به  و  ندارد  تمامی  آمریکایی 
ورزی به عملیات روانی اشتغال دارند.وی افزود: 
آنان با خلق ماجراهای زنجیره ای قصد ایجاد 
اقدامات  از  دارند، پس  المللی  بین  سردرگمی 
غیر قانونی علیه سپاه، امر به صفر کردن نفت 
ایران گام دیگری است که تحقق پیدا نمی کند و 
حرف های نسنجیده دیگر آنان درمورد همکاری 
هسته ای کشورها در چارچوب توافق هسته ای 
از جمله خرید آب سنگین یا مواد غنی شده یا 
فروش مواد اولیه نمونه هایی از آشفتگی فکری 
آنان را نشان می دهد. رییس مجلس ادامه داد: 
آنان به مانند سوارشدگان بر قایقی هستند که 
برای سرعت بخشیدن به قایق بار آن را افزایش 
می دهند چون در هر اقدامی تصور می کردند 
حادثه ای در ایران خلق می کنند ولی موفق نشده 
و با عصبانیت ماجرای جدیدی در ایران راه می 
اندازند.الریجانی با بیان این که به نظر می رسد 
آنها مورد مهم دیگری در دست نداشته باشند، 
تاکید کرد: همان گونه که رهبر معظم انقالب 
در دیدار معلمان فرمودند در این زمان وحدت 
و انسجام داخلی مهم ترین عامل تعیین کننده 
نبرد اراده های دو کشور است و به تعبیر ایشان 
گذاشت.وی  کنار  را  ها  سلیقه  اختالف  باید 
تأکید کرد: به تعبیر رهبر معظم انقالب اختالف 
سالیق را باید در این زمان کنار گذاشت و روی 
استبداد  مقابل  در  مقاومت  یعنی  اصلی  هدف 
آنان عزت  ایستادگی کرد که  بین المللی مدرن 

ملت را هدف گرفته اند و از هر موردی که به 
پرهیز  می زند،  لطمه  جامعه  وحدت  ساختار 
داشت:  اظهار  همچنین  مقننه  قوه  رییس  کرد. 
بسیاری از کشورهای منطقه گرفتار نابسامانی در 
استقالل سیاسی و اقتصادی هستند و همین امر 
آمریکایی ها را گستاخ تر کرده است. الریجانی 
در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تبریک 
حلول ماه مبارک رمضان و روز کارگر گفت: بار 
اصلی تولید کشور و استقالل اقتصادی بر دوش 
کارگران و کشاورزان فداکار است و گسترش 
در کارگاه های  زمینه های تولیدکشور خصوصاً 
خرد و متوسط از وظایف جدی امروز اقتصاد 
کشور است. وی همچنین ضمن تبریک هفته 
معلم افزود: رهبر معظم انقالب نکات مهمی در 
جلسه با کارگران عزیز و معلمان گرامی در زمینه 
حفظ اشتغال درکارگاه ها و رفع مشکالت تولید 
و صیانت از جایگاه و منزلت معلم ایراد فرمودند. 
رییس مجلس شورای اسالمی یادآور شد: ایشان 
همچنان بر اجرای همه جانبه اجرای سند تحول 

آموزش و پرورش تأکید کردند که در شرایط 
فعلی بسیار ثمربخش بود.الریجانی از کمیسیون 
تحقیقات مجلس خواست درمورد  آموزش و 
نکاتی که رهبری بیان فرموند که همگی از نکات 
مهم کشور است برنامه ریزی کنند و خصوصا 
و  آموزی  مهارت  زمینه  در  ایشان  تاکیدهای 
توسعه آن در مدارس و بررسی جامع در موضوع 
کنکور و حل این معضل و همچنین معوقات 
باشد.  کمیسیون  توجه  مورد  عزیز  فرهنگیان 
کشاورزی  صنایع،  کمیسیون  از  همچنین  وی 
و اجتماعی خواست بررسی الزم را در زمینه 
حفظ و توسعه اشتغال خرد و متوسط با کمک 
دستگاه های اجرایی و اتاق های تخصصی انجام 
دهند. وی در ادامه سخنانش ضمن گرامیداشت 
سالروز شهادت آیت اهلل استاد مطهری گفت: او 
معلمی انقالبی، همه جانبه نگر، آینده نگر، بود که 
امام راحل درباره ایشان کلماتی ایراد فرمودند 
که کمتر سابقه داشته و ایشان فرمودند مطهری 
در اسالم شناسی و فنون قرآن کم نظیر بود و در 

شهادت مطهری ثلمه ای به اسالم وارد شد که 
هیچ چیز جایگزین آن نیست. رییس قوه مقننه 
با تاکید براین که مواعظ و نصایح شهید مطهری 
که از قلبی سرشار از عقیدت نشات می گرفت 
برای عارف و عامی سودمند و فرح زاست،افزود: 
این نظر امام )ره( نشان دهنده عمق توجه ایشان 
مطهری  استاد  است،  الهی  مرد  این  تفکر  به 
اسالمی  جامعه  یک  برای  را  سالم  اقتصاد 
ضروری می دانست و مراد او از اقتصاد سالم، 
اقتصاد مولد و ثروت زا بود، همچنین استقالل 
اقتصادی را برای استقالل کشور الزم می دانست.
الریجانی تصریح کرد: شهید مطهری استقالل 
سیاسی را در گرو استقالل اقتصادی می دانست 
و فرمودند همانطور که درباره یک فرد استقالل 
و عدم استقالل مطرح است، در جامعه و کشور 
هم به طریق اولی چنین موضوعی مطرح است. 
وی همچنین گفت: در زمان ما مساله ارباب و 
رعیتی و بردگی به شکل قدیم مطرح نیست اما 
در سطح کشورها روابط آقایی و بندگی به شدت 
رواج دارد. نگاهی به نقشه سیاسی جهان نشان 
می دهد پاره ای از کشورها آقا و فرمانده هستند 
در  اما  مستقلند  اسماً  کشورهایی  مقابل  در 
وی  دارند.  قرار  اول  دست  کشورهای  سیطره 
امر را در منطقه خودمان  این  خاطرنشان کرد: 
خلیج  در  می دانیم  می کنیم،  مشاهده  به خوبی 
فارس و اقیانوس هند مبارزات سیاسی شدیدی 
میان ابرقدرت ها برقرار است، آمریکا می خواهد 
خلیج فارس را برای خودش حفظ کند، آنان از 
یک سو پول ایران و نفت را در مقیاس وسیع 
قسمت  دیگر  سوی  از  و  می کردند  استخراج 
اعظم پولی که بابت خرید نفت به ایران پرداخت 
از  اسلحه مدرن دوباره  نام فروش  می کردندبه 

ایران پس می گرفتند. 

رییس مجلس: هدف مسووالن آمریکایی سردرگمی بین المللی است

وحدت و پرهیز از اختالفات، راهکار مقابله با آمریکا

ادامه از صفحه 1
اروپایی  متحدان  و  آمریکا  متحده  ایاالت 
اتحاد  و  همکاری  های  سنت  براساس  آن 

فراآتالنتیکی سده بیستم و بخصوص همکاری 
های نظامی و امنیتی دوره جنگ سرد در قالب 
سازمان ناتو در برابر ›پیمان ورشو‹ به درک و 
تفاهم مشابهی از تهدیدهای امنیتی و الگوهای 
مشابهی از نگرش بین المللی رسیده اند که ترک 
آنها حتی در دوران پسا جنگ سرد که عده ای از 
آن به عنوان دوران گذار در روابط بین الملل و 
›جهان پساغربی‹ یاد می کنند، به این آسانی میسر 
نیست. در این میان خروج دولت آمریکا از توافق 
هسته ای بین المللی و چندجانبه با ایران )برجام( 
موجب وارد شدن شوکی به متحدان اروپایی شد 
که البته از نگاه اروپایی ها این مساله در چارچوب 
رویکردهای کلی دولت کنونی آمریکا در مواجهه 
با توافق های بین المللی، ملی گرایی آمریکایی 
قبلی  دموکرات  دولت  میراث  با  برخورد  و 
آمریکا قابل ارزیابی است. آنچه مشخص است 
کشورهای اروپایی و آمریکا در قبال تحوالت 
منطقه غرب آسیا و برنامه هسته ای و موشکی 
ایران دیدگاه یکسان و ارزیابی مشابهی دارند و 
صرفا تفاوت آنها در شیوه و تاکتیک پرداختن 
به این مساله است. اروپایی ها با شدت عمل و 
کارزار موسوم به ›فشار حداکثری‹ آمریکا در برابر 
ایران مخالفند چون از پیامدهای احتمالی آن در 
ایجاد مناقشه و ناامنی در نزدیکی مرزهای اروپا 
نگرانی دارند. اما در عمل به نظر می رسد که 
نقش اروپا به عنوان ›پلیس خوب‹ برای تعدیل 
فشارهای آمریکا در یک طرح و برنامه واحد ضد 
ایرانی قابل ارزیابی است. آنچه مسلم است اینکه 
دستگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران نیز به 
این مساله واقف است و در تالش است تا از این 

روزنه و شکاف اندک تاکتیکی میان واشنگتن و 
برخی پایتخت های اروپایی تا حد ممکن برای 

امتیازگیری از طرف اروپایی استفاده کند. 

›محمدجواد‹ ظریف وزیر امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران اواسط فروردین ماه امسال در پیامی 
توئیتری از سستی اروپا در حمایت از برجام انتقاد 
کرد و نوشت: یک سال پس از لغو غیرقانونی 
برجام توسط آمریکا، اروپا نتوانسته است اراده ای 
سیاسی برای مقابله با تروریسم اقتصادی آمریکا 
کانال  ایجاد یک  از طریق  نه  جمع کند. حتی 
بانکی برای کمک های بشردوستانه. به جای این 
کار، سه کشور اروپایی با اعمال فشار بر سازمان 
ملل متحد در مورد قابلیت های دفاعی ما مشغول 
هستند.ظریف  ترامپ  دونالد  کردن  خشنود 
همچنین اواخر فروردین ماه امسال در واکنش به 
گستاخی سفیر فرانسه در آمریکا، به ›طرف های 
اروپایی در برجام‹ تاکید کرد: هیچ ممنوعیتی بر 
غنی سازی اورانیوم توسط ایران تحت ›ان پی 
تی‹ ، برجام یا قطعنامه 2231 وجود ندارد . نه 
االن نه در سال 2025 نه بعد از آن - شاید مفید 
امضا  که  سندی  اروپایی  های  که طرف  باشد 

کردند و متعهد به دفاع از آن شدند را بخوانند.
›ژرار آرو‹ سفیر فرانسه در آمریکا اواخر فروردین 
ماه در روزهای پایانی ماموریت خود در واشنگتن 
ایران  ای  هسته  برنامه  علیه  ادعاهایی  طرح  با 
ایران مجاز به  نیز  پایان برجام  نوشت: پس از 
غنی سازی اورانیوم نخواهد بود. ایران طبق ›ان 
پی تی‹ و پروتکل الحاقی اول باید ثابت کند که 
فعالیت های هسته ای آن صلح آمیز است. وی 
افزود: همانطور که در سال 2002 گفتیم، غنی 
سازی اورانیوم بدون وجود برنامه هسته ای که 
بطور معتبر صلح آمیز باشد، طبق ›ان پی تی‹ 
اگر الزم  هم  در سال 2025  است.  غیرقانونی 

باشد قادر خواهیم بود که همانگونه واکنش نشان 
دهیم. تحریم ها اعمال شد و تحریم ها می تواند 
مجددا اعمال شود. پس از برجام هیچ ›غروبی‹ 

)برای محدودیتها( وجود ندارد. روسیه سوخت 
نیروگاه بوشهر را تامین می کند و بنابراین ایران 
نیازی به غنی سازی نخواهد داشت. این مواضع 
سفیر فرانسه که البته تحت فشارهای و بطور 
مصلحتی مجبور به حذف این بیانیه در توییتر 
شد، به روشنی نشان داد که کشورهای اروپایی 
نیز در ارتباط با برنامه هسته ای ایران دقیقا دیدگاه 
استراتژیک مشابه آمریکا دارند و به چیزی کمتر 
از تعطیلی صنعت بومی هسته ای ایران رضایت 
نمی دهند. وزیر امور خارجه ایران همچنین در 
گفت وگویی با پایگاه اطالع رسانی رهبری تاکید 
کرد: ما هیچ گاه امید به اروپا نبستیم؛ برای همین 
هم هست که در سال های گذشته حتی در ابتدای 
برجام، بیشترین رفت  و آمدهای ما با کشورهای 
شرکای  که  بوده  کشورهایی  با  بوده،  همسایه 
ترکیه،  چین،  روسیه،  مثل  هستند  ما  قدیمی 
عراق و توجه ما برای آینده ی روابط خارجی 
به این سمت بوده است. وی افزود: از ابتدای 

کار دولت یازدهم و به ویژه پس از خروج آمریکا 
از برجام، توجه ما روی کشورهایی که نزدیک 
ما هستند، در کنار ما بوده اند، کشورهایی که در 

شرایط دشواری با ما همکاری کرده اند، متمرکز 
بوده است. وظیفه ی ما به عنوان دستگاه دیپلماسی 
این است که کار اروپایی ها را پیگیری کنیم، به 
آن ها تذکر بدهیم، فشار بیاوریم که شما موظفید 
تعهداتتان را انجام بدهید؛ اما هیچ گاه به آن ها 
چشم امید نباید داشته باشیم.در چنین شرایطی 
است که جمهوری اسالمی ایران ضمن داشتن 
نیم نگاهی به اروپا و ساز وکار اینستکس، تمرکز 
خود را بر همکاری با همسایگان و کشورهای 
خارج از مدار غرب مانند چین و روسیه قرار 
داده و می تواند بدعهدی های اروپایی را نیز 
در صورت لزوم و در زمان مناسب پاسخ دهد 
بارها  ایران  چنانکه مقامات جمهوری اسالمی 
تاکید کرده اند که صبر ایران نامحدود نیست و 
برجام بیش از آنکه اقتصادی باشد یک توافق 
است.  ارتباط  در  کل جهان  با  که  بوده  امنیتی 
برجام به  عملی  ضربه  هرگونه  است   بدیهی 
 می تواند تبعاتی بر امنیت اروپا هم داشته باشد. 

وعده های نسیه و تکرار زیاده خواهی اروپایی؛

بازی اروپایی ها در زمین واشنگتن و صبر تاکتیکی ایران

آگهی استخدام
 شرکت بیمه البرز )سهامی عام(  به تعداد یک نفر نیروی انسانی )مرد( با مدرک تحصیلی لیسانس 
یا فوق لیسانس، رشته حقوق، فارغ التحصیل یکی از دانشگاه های معتبر و حداکثر 30 سال سن 
برای اشتغال در شعبه تنکابن نیاز دارد. واجدین شرایط می توانند از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر 

به مدت یک هفته مدارک زیر را به آدرس: تهران- صندوق پستی 1۵8۷۵/4489  ارسال نمایند.
-  تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی

_ تصویر مدرک تحصیلی
_ چهار قطعه عکس رنگی3×4

 _تصویر کامل صفحات شناسنامه و کارت ملی
 _آدرس و تلفن تماس

دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی عادی )نوبت اول(
جلسه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی مسکن انجمن  ناشنوایان کرج

جلسه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی مسکن انجمن  ناشنوایان کرج )نوبت اول( در 
روز دوشنبه مورخ ۹8/3/20 ساعت 2 بعد از ظهر در محل کرج میدان طالقانی – باالتر از 
دادگستری اداره تعاون کرج برگزار میگردد از کلیه داوطلبان اعضای شرکت تعاونی دعوت 

می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. 
یادآوری می شود:  1-در صورتی که حضور عضوی در مجمع میسر نباشد می تواند حق 
حضور و اعمال رای از سوی خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید در این صورت  
هیچکس نمی تواند نمایندگی  بیش از سه عضو را بپذیرد و هر شخص غیر عضو تنها یک 
رای  خواهد داشت. اضافه می شود برگه های نمایندگی مزبور با امضاء اکثریت هیات مدیره 
و بازرس تعاونی معتبر خواهد بود. بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر 
ظرف مدت ۷ روز از تاریخ انتشار این آگهی به همراه نماینده خود با در دست داشتن مدارک 
مؤید عضویت در تعاونی و کارت شناسائی معتبر در محل دفتر تعاونی حاضر و پس از احراز 
هویت طرفین، عضویت متقاضی و اهلیت نماینده، برگه نمایندگی مربوطه توسط مقام 

مذکور تایید و برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد. 
2-اعضایی که تمایل به کاندیداتوری هیات مدیره/بازرسان را دارند درخواست کپی )فرم 
مشخصات( حداکثر ظرف مدت )۷(روز از تاریخ انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی به همراه 
داشتن مدارک الزم )کپی صفحات شناسنامه – مدرک تحصیلی، تخصصی و تجربی- کارت 
ملی – کارت پایان خدمت )آقایان( و )2 قطعه عکس( به دفتر تعاونی واقع در کرج – 
شاهین ویال خ قلم نبش خ 18قلم فرهنگسرای امام رضا)ع( روزهای دوشنبه و پنجشنبه ۹ 

الی 12 بعداز ظهر نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. 
3- این مجمع با نصف بعالوه یک اعضای تعاونی رسمیت یافته و مصوبات آن در صورت عدم 

مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب و نافذ و معتبر خواهد بود. 
دستور جلسه : 1-گزارش کتبی هیات مدیره از عملکرد سال 13۹۷

2-گزارش کتبی بازرس از عملکرد سال 13۹۷
3-طرح و تصویب بودجه  پیشنهادی هیات مدیره برای سال 13۹8

۴-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی
5-انتخابات اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره 

6-اتخاذ و تصمیم در خصوص تصویب و تفویض اختیار به هیئت مدیره در خصوص  جذب 
هیات مدیره و سرمایه گذارو پیمانکار و تعیین تکلیف پروژه     

آگهی فقدان سند مالکیت
ششدانگ پالک ثبتی بشماره 10/112/268اصلی بخش 11 خوی بنام اقای حیدر حسن پور 
ثبت ویک برگ سند مالکیت آن صادر و تسلیم گردیده سپس نامبرده  با ارائه برگ استشهادیه 
مدعی است  سند مالکیت   بعلت اسباب  کشی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی را نموده. لذا مراتب  به استناد ماده 120- اصالحی قانون ثبت برای اطالع عموم آگهی 
میگردد : هرکس نسبت به ملک مورد آگهی هر گونه ادعایی دارد یا معامله ای انجام داده 
است که در قسمت فوق ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت در نزد خود میباشد باید 
ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خودراضمن  ارائه  
اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نشود و یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را 
طبق مقرارت صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد ،در ضمن این آگهی فقط در یک نوبت 
انتشار میگردد و تجدید نخواهد شد. مورد ثبت برابر سند شماره 263993 مورخه 96/12/10 

دفتر 5 خوی در قبال مبلغ 360000000 ریال  نزد بانک کشاورزی در قید رهن میباشد
رئیس ثبت اسناد و امالک  خوی-سلیمانپور 

آگهی مفقودی
اینجانب حسینعلی برزگر تیله نوئی مالک خودروی پژو 206به شماره بدنه 83609246 و شماره 
موتور 10FSM84652083 و شماره پالک ایران 72-922ق18 بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای 
رونوشت المثنی سند خودروی مذکور را نموده است. لذا چنانچه ادعایی در خصوص خودروی فوق 
دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ای ساری واقع در کیلومتر 5 جاده ساری به نکا جنب شرکت 

شمالیت مراجعه نمایند. بدهی است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
بهشهر

متن آگهی 
احتراما با توجه به مجهول المکان بودن متهم در راستای ماده 174 قانون آیین دادرسی 

کیفری با چاپ 
آگهی در روزنامه رسمی متهم بنام هوشنگ کولیوند فرزند علی به اتهام خیانت در امانت 
موضوع شکایت مهدی فیروزی فرزند علی ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی جهت 

تفهیم اتهام در این شعبه احضار گردند. 
دادیار شعبه اول دادسرای خرم آباد – حسین عباسی مفرد. 

آگهی حصر وراثت
بانو : زهرا   شهرت: عنافجی مقدم  نام پدر: عطیه  بشناسنامه : 1 صادره از: اهواز درخواستی 
که همسرم  مرحوم هادی    داده  توضیح  و  تقدیم  بخواسته صدور گواهی حصر وراثت 
شهرت: عتابی  بشناسنامه 4232  صادره: اهواز   در تاریخ 1397/9/8  در ----  اقامتگاه 
دائمی  فوت ورثه اش عبارتند از 1- زهرا عنافجی مقدم بشناسنامه 1 اهواز تاریخ تولد 
1345/10/1 )همسر متوفی( 2- محمد عتابی بشناسنامه 1741613132 اهواز تاریخ تولد 
1372/12/22    3- علی عتابی بشناسنامه 1740193431 اهواز تاریخ تولد 1368/6/20     
4- احمد عتابی بشناسنامه 68 اهواز تاریخ تولد 1362/1/1 )پسران متوفی(   5- ابتسام عتابی 
بشناسنامه 3025 اهواز تاریخ تولد 1367/4/1  6- حیات عتابی بشناسنامه 11327 اهواز تاریخ 
تولد 1356/12/20  7- نزهت عتابی بشناسنامه 229 اهواز تاریخ تولد 1364/5/1 8- کلثوم 
عتابی بشناسنامه 8070 تاریخ تولد 1359/12/28   )دختران متوفی(اینک با انجام تشریفات 
قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و 
هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعداز این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.

02/22- قاضی شورای حل اختالف شهرستان باوی

مفقودی 
برگ سبز و سند کمپانی سواری سمند مدل 1387 به شماره موتور12487105799  وبه 
شماره شاسی NAACA1CB99F203828 و به شماره پالک ایران 27-445ب24 بنام 

معصومه پروانا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد/
خوی

مفقودی
سند کمپانی رنو مگان مدل 1391 پالک 959 م 13 82  موتور C134415 شاسی 

NAPLM050EAI027698 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 سند کمپانی سواری پژو 206 مدل 90 با شماره پالک 454م61ایران 82 با شماره موتور 
14190054988و شماره شاسی NAAp03ED1cj541935بنام سید مهدی حسینی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی مفقودی
پالک  شماره  1392به  مدل  روغنی  قرمز  رنگ  285به  تراکتور  سبز  برگ   
62-313ک13شماره موتور LFW05650Aشماره شاسی N3HKTAA2CDEN16404به 
نام حمید بابا نژادباال تقیبی فرزند عسکری بشناسنامه 2050017197صادره از بابل مفقود گردیده 

شهرستان باغملکواز درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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 1886 طرح  اشتغال زایی برکت 
در خوزستان افتتاح شد

رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( یک هزار 
و 886 طرح  اشتغال زایی برکت در استان خوزستان 

را افتتاح کرد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بنیاد برکِت 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(، در جریان سفر 
دکتر محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام)ره( به استان خوزستان و هم زمان با اهدای 10 
هزار بسته لوازم خانگی به مردم شریف سیل زده ی 
این استان، یک هزار و 886 طرح  اشتغال زایی برکت 
با حجم سرمایه گذاری 1584 میلیارد ریال و با ظرفیت 
ایجاد 6 هزار فرصت شغلی افتتاح و به بهره برداری 

رسید.
اقتصادی  مدل  قالب  در  اشتغال زایی  طرح های  این 
حمایتی  )سرمایه گذاری  سحاب  اجتماع محور 
شهرستان  روستاهای 32  در  و  برکت(  اشتغال زایی 
استان خوزستان، از جمله دشت آزادگان، حمیدیه، 
هویزه، باوی، خرمشهر، شادگان، هندیجان، شوش، 
ایذه، آغاجاری،  اندیمشک، شوشتر، گتوند،  شاوور، 
رامهرمز، میداوود، امیدیه، بهبهان، کارون و ... ایجاد 

شده است.   
اشتغال زایی در رشته هایی هم چون  این تعداد طرح 
پرورش دام سبک و سنگین، زنبورداری، صنایع دستی، 

کشاورزی، صنایع دستی، و ... راه اندازی شده است. 
رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( هم چنین 
در سفر خود به استان خوزستان 4 هزار و 237 پروژه ی 
عمرانی بنیاد برکت در استان خوزستان را نیز با اعتباری 
بالغ بر 550 میلیارد ریال، افتتاح کرد. این پروژه ها شامل 
ساخت مسکن محرومین، مرکز و کلینیک درمانی، 
مذهبی،  فرهنگی  مرکز  مدرسه،  بهداشت،  خانه ی 
کتاب خانه، آب رسانی، راه سازی، بهسازی روستا، و ... 
می شود. از جمله پروژه های عمرانی برکت که در این 
سفر افتتاح و به بهره برداری رسید، می توان به مشارکت 
در ساخت 4 هزار واحد مسکن برای محرومین، با 

اعتبار 150 میلیارد ریال اشاره کرد. 
هم چنین  خوزستان،  استان  به  مخبر  دکتر  سفر  در 
عملیات اجرایی 36 پروژه ی عمرانی شامل آب رسانی، 
ساخت بیمارستان، مدرسه و ... با اعتبار 190 میلیارد 
فرمان  اجرایی  ستاد  است،  گفتنی  شد.  آغاز  ریال 
و  محرومیت زدایی  منظور  به  امام)ره(  حضرت 
توانمند سازی اقتصادی و اجتماعی مناطق محروم و 
کم تر توسعه یافته، نهضت ایجاد اشتغال را با رویکرد 
اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، در کشور ایجاد کرده 
است و تاکنون 25 هزار فرصت شغلی را در استان 

خوزستان ایجاد و به بهره برداری رسانده است. 
از  امام)ره(  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  هم  چنین 
طریق بنیاد برکت، با هدف محرومیت زدایی، مشارکت 
و  کارآفرینی  توسعه ی  اقتصادی،  توانمندسازی  در 
اشتغال زایی، ایجاد و راه اندازی 8400 فرصت شغلی 
را در استان خوزستان با اعتباری بالغ بر 2980 میلیارد 

ریال برای سال جاری در دستور کار دارد.

خبر

جهت شفاف سازی مدیریت شهری کرج؛

سامانه مصوبات شورای اسالمی کرج راه اندازی شد

کرج- خبرنگار زمان؛ سامانه مصوبات شورای اسالمی شهر کرج در صد 
و چهلمین جلسه رسمی شورا رونمایی شد. 

جامع  سامانه  از  رونمایی  آیین  در  کرج  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
مصوبات، تذکرات و طرح های این شورا اظهار داشت: تحقق مدیریت 
شهری شیشه ای یکی از اهداف های دوره کنونی شورای اسالمی شهر 
بوده است که با رونمایی از سامانه مصوبات باید گفت که یک گام مهم 

برای تحقق این هدف برداشته ایم. 
عباس زارع در این خصوص اظهار کرد: برای نخستین بار در راستای 
شفاف سازی اطالع رسانی، مدیریت شهری شیشه ای و برای ایجاد بانک 
اطالعاتی یکپارچه از مصوبات شورا، تسریع در ارجاع و اقدام مصوبات 
و پیگیری هوشمندانه و با همکاری سازمان فناوری  اطالعات و ارتباطات 
به  کرج  اسالمی شهر  مصوبات شورای  سامانه  لینک  کرج  شهرداری 

صورت آنالین بر روی سایت شورای اسالمی شهر قرار گرفت.
وی افزود: اعضاء و کمیسیون ها می توانند برای انجام وظایف نظارتی خود 
به سهولت به مصوبات بر اساس موضوع دسترسی پیدا کنند و همچنین 
به رویت  به صورت 24 ساعته می توانند دسترسی الزم نسبت  مردم 

مصوبات شورا داشته باشند.
این مسئول در ادامه از بارگذاری دستورکارها، مصوبات، دستور جلسات، 
تذکرات و نطق های پیش از دستور در سامانه مذکور خبر و ادامه داد: 
شورای اسالمی شهر کرج از ابتدا شفاف سازی و شفافیت را در دستور 
کار خود قرار داده بود که در این زمینه طی 21 ماه گذشته تنها دو جلسه 
غیرعلنی برگزار شد و مصوبات آنها نیز غیرمالی بود. رئیس شورای 
اسالمی شهر کرج خاطرنشان کرد: طی این مدت و با تمهیدات اندیشیده 
شده شهروندان از طریق فضای مجازی قادر به استماع و مشاهده روند 
مذاکرات جلسات صحن علنی و کمیسیونهای تخصصی بوده اند و این 
نشانگر شافیت نمایندگان مردم و تمایل به افشای اطالعات و باور به 
محرم بودن مردم در تمام مسائل می باشد. به گفته زارع، از این پس 
به سایت شورای اسالمی شهر کرج  با مراجعه  توانند  شهروندان می 
www.shorakaraj.ir و با کلیک کردن لینک مصوبات شورا، تمامی 

مصوبات را به صورت کامل و طبقه بندی مشاهده کنند.

هیچ واحد تولیدی در کردستان تعطیل نمی شود

واحد  هیچ  گفت:  کردستان  تجارت  و  معدن  سازمان صنعت،  رئیس 
تولیدی امسال در استان کردستان تعطیل نخواهد شد و از تولیدکنندگان 

حمایت های الزم صورت می   گیرد.
محمد دره وزمی در همایش رونق تولید که در سنندج برگزار شد، اظهار 
کرد: تمام بزرگان و مسئوالن ارشد استان مهمترین مسئله را بحث تولید می 
دانند و به همین دلیل مقام معظم رهبری نیز امسال را به نام »رونق تولید« 
نام نهادند. وی با اشاره به اینکه زیربنای حل مشکالت کشور بخش تولید 
است، افزود: خوشبختانه مسئوالن فضا را برای رونق تولید فراهم کرده 
اند و این بسیار نویدبخش است. رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت 
کردستان عنوان کرد: واقفیم که حفظ یک واحد تولیدی در این فضا کار 
ساده ای نیست و تولیدکنندگان قسط وام و مالیات را به سختی پرداخت 
می کنند. وی ادامه داد: عهد و پیمان می بندیم که در سال 98 هیچ واحد 
تولیدی تعطیل نشود و هیچ ساز ناکوکی در حمایت از تولید وجود نداشته 
باشد و همه برای حل مشکالت همنوا باشیم. دره وزمی به 130 میلیون 
یورو ثبت سفارش تایید شده از سوی واحدهای تولیدی اشاره و ادامه داد: 
افزایش 25 درصدی برق مصرفی واحدهای تولیدی کردستان نیز نشان 

دهنده عزم واحدهای تولیدی برای رونق تولید است.

خبر خبرنگار زمان - مهرداد ضمیری: سالن ورزشی چند منظوره دانش با 
حضور مسوولین استانی، شهرستانی و شهری در شهر مالرد افتتاح شد.
همزمان با روز ملی شوراها آئین افتتاحیه سالن ورزشی چند منظوره 
دانش شرقی با حضور محمد تقی زاده معاون امور عمرانی استانداری 
تهران، محمد محمودی شاه نشین نماینده مردم شهرستان های مالرد، 
شهریار و قدس، حسین توکلی کجانی فرماندار شهرستان  مالرد، سید 
حسین حسینی نوری امام جمعه مالرد، محمدرضا کاوسی سرپرست 
ادارات  روسای  و  شهر  اسالمی  شورای  اعضای  مالرد،  شهرداری 

شهرستان مالرد برگزار گردید.
پروژه سالن چندمنظوره دانش شامل سالن فوتسال و همچنین سالن 
ورزش های رزمی نیز می باشد و با زیربنای 1728 مترمربع با هزینه ای 
حدود 30 میلیارد ریال به همت شورای اسالمی و مجموعه شهرداری 
مالرد طی نود روز کاری در خیابان دانش شرقی به انجام رسیده است.

محمدرضا کاوسی، سرپرست شهرداری مالرد در این آئین، ضمن 
اعضای  استانی و شهرستانی و  از حمایت های مسوولین  قدردانی 
شورای اسالمی شهرمالرد طی سخنانی از تالش همه جانبه مجموعه 
شهرداری مالرد در راستای ارتقای سرانه ها به خصوص در زمینه های 

فرهنگی و ورزشی خبر داد.

به همت شورا و شهرداری مالرد انجام شد؛

افتتاح سالن ورزشی چندمنظوره دانش

خسارت 190 میلیارد تومانی واحد های 

صنعتی در سیل گلستان

سلیمانی- گلستان: حسینقلی قوانلو گفت: در 
حادثه سیل 150 واحد صنعتی معدنی زیر آب 
رفته و این واحد ها حدود 190 میلیارد تومان 

صدمه دیده اند.
حسینقلی قوانلو رئیس سازمان  صنعت معدن 
و تجارت استان گلستان در نشست خبری با 
خبرنگاران ضمن بیان اینکه در حال حاضر 
وزارت صنعت از سربازان خط مقدم جنگ 
اقتصادی در کشور است، اظهار کرد: رسانه ها 
نقش پررنگی در تزریق امید به جامعه دارند 
و اخبار یاس آلود جامعه را دچار تزلزل و 
هرج و مرج خواهد کرد. قوانلو گفت: گرانی 
های پیش آمده و وضعیت تورم ذات جنگ 
تمام  وحدت  با  بایستی  و  است  اقتصادی 
گذاشتن  سر  پشت  برای  را  خود  تالش 

مشکالت بکار گیریم.
تجارت  و  معدن  صنعت  سازمان  رئیس 
گلستان اظهار کرد:صادرات کشور در سال 
97 ، 44 میلیارد دالر و واردات نیز 42 میلیارد 
دالر بوده است که در صادرات نسبت به سال 

96 حدود 5 درصد کاهش داشته ایم.
وی به خسارت های وارده به بخش صنعت 
معدن در حادثه سیل اشاره کرد و افزود: در 
این حادثه 150 واحد صنعتی معدنی زیر آب 
رفته و حدود 190 میلیارد تومان صدمه دیده 
اند. وی ضمن اشاره به اینکه 1800 واحد 
صنفی از 20 تا 80 درصد زیر آب رفته اند، 
همچنین خاطر نشان کرد: در جریان سیل 5 
هزار قالیباف در مناطق سیل زده دچار آسیب 

شده اند.
وی در خصوص واحد های صنعتی شهرک 

صنعتی آق قال که دچار آب گرفتگی شدند، 
بیان داشت: در حال حاضر تمامی واحد ها 
بجز 20 واحد صنعتی در فاز 3 مشغول به 

فعالیت هستند.
قوانلو به اقدامات صنعت و معدن در جریان 
سیل نیز اشاره کرد و افزود: تخصیص فوری 
سهمیه اقالم تنظیم بازار به مناطق سیل زده، 
بهداشتی، پخت غذای گرم  تهیه ملزومات 
با حمایت اتاق بازرگانی از جمله عملکرد 
سازمان صنعت و معدن در زمان سیل بوده 
عملکرد  در خصوص  ادامه  در  وی  است. 
سازمان صنعت معدن و تجارت در سال 97 
اظهار کرد: تعداد کل واحد های صنعتی استان 
در پایان سال 97 به 950 واحد صنعتی رسیده 
است و 23 هزار نفر در این واحد ها اشتغال 
پروانه  تعداد  اینکه  بیان  ضمن  وی  دارند. 
برداری صادر شده در سال 97،  بهره  های 
149 فقره بوده است که نسبت به سال 96، 
شاهد 23 درصد رشد بوده ایم، گفت: این 
بهره برداری ها موجبات اشتغال 1584 نفر 
را فراهم آورده است. رئیس سازمان صنعت 
معدن و تجارت گلستان تصریح کرد: تعداد 
طرح های در دست اجرای استان 917 طرح 
با عمده محصوالت چوب ، ساخت آهن و 
فوالد، کود و ترکیبات ازته، کشتارگاه مرغ و... 
است. وی ضمن بیان اینکه صادرات گمرک 
استان در سال 97 نسبت به سال 96 دارای 
59 درصد رشد بوده است، یاداور شد: سهم 
استان از صادرات کل کشور 64 صدم درصد 
میباشد که این سهم در سال 96، 47 صدم 

درصد بود.

برگزاری اولین جلسه شورای پایایی 

شبکه برق خوزستان در سال 9۸

وحیدی فر-اهواز:اولین جلسه شورای پایایی 
منظور  به  سال 98  در  خوزستان  برق  شبکه 
آمادگی عبور از پیک بار تابستان پیش رو با 
معاون  و  استان  برق  صنعت  مدیران  حضور 

عمرانی استانداری خوزستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق 
منطقه ای خوزستان، رئیس شورای پایایی شبکه 
برق خوزستان در این نشست گفت: بررسی 
وضعیت تولید و اورهال های انجام شده و میزان 
آمادگی نیروگاه ها، شناسایی نقاط آسیب پذیر 
شبکه و انعکاس آن و برنامه ریزی و سناریو 
نویسی برای مدیریت پیک تابستان 98 از اهداف 

تشکیل شورایی پایایی برق در استان است.
محمود دشت بزرگ با ارائه گزارشی از اقدامات 
انجام شده در مقابله با سیالب اخیر و وضعیت 
پیک سال 97 و عبور موفقیت آمیز از آن، اظهار 
داشت: با تعامل و هماهنگی که در سال 97 بین 
مدیران صنعت برق خوزستان و استاندار وجود 
 3.7 کاهش  بار  اولین  برای  توانستیم  داشت 
درصدی مصرف را داشته باشیم و این دستاورد 
حاصل تشکیل شورای پایایی و برگزاری منظم 

جلسات بود.
وی بیان کرد: پیک بار سال 97 با کاهش مصرف 
صورت گرفته 7 هزار و 917 مگاوات بوده و 
برای امسال 8 هزار و 880 مگاوات پیش بینی 

شده است.
خوزستان  برق  شبکه  پایایی  شورای  رئیس 
مجموع مدیریت بار ابالغی از سوی شرکت 
توانیر برای امسال را 961 مگاوات اعالم کرد 
که باید با کارهای مدیریت مصرف آن را محقق 

کنیم و اجازه رشد مصرف را ندهیم.

دشت بزرگ در بخش دیگری از صحبت های 
های  پروزه  و  تجهیزات  باالی  عمر  به  خود 
تابستان 98 اشاره کرد و افزود: برق زیرساخت 
حساسیت  باید  و  است  ها  زیرساخت  همه 
پایداری آن برای همگان درک شود و با تامین 
منابع مالی و تزریق نقدینگی به ما در حفظ 
پایداری، نوسازی و افزایش ظرفیت آن کمک 

کنند.
معاون عمرانی استانداری خوزستان نیز در این 
نشست گفت: عملکرد صنعت برق استان در 
سیالب اخیر فوق العاده بوده است و اجازه نداد 

که برق بر مشکالت سیالب اضافه کند.
فاضل عبیات با بیان اینکه باید تبعات پس از 
سیل را نیز رصد کرد، افزود: دکل های برق 
هنوز دچار آبگرفتگی هستند و ممکن است که 
فونداسیون آنها تخریب شده باشد و برای شبکه 

مشکل ایجاد کند.
وی با اشاره به عبور موفقیت آمیز از پیک تابستان 
97، تصریح کرد: با تعامل همدیگر تالش می 
کنیم تا همانند سال 97 برق در خوزستان بدون 

خاموشی برنامه ریزی شده سپری شود.
معاون عمرانی استانداری خوزستان عمر باالی 
شبکه را نگران کننده خواند و تاکید کرد: باید 
در این موضوع حساس باشیم و این حساسیت 
را منتقل کنیم تا بتوانیم با تامین اعتبار مشکالت 

شبکه را برطرف کنیم.
آخرین  نشست،  این  در  است  ذکر  شایان 
وضعیت شبکه توزیع نیروی برق استان های 
خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد و میزان تولید 
برق نیروگاه های آبی و حرارتی نیز مورد بحث 

و بررسی قرار گرفت.

آگهی حصر وراثت
آقای : علیرضا  شهرت: فراتصه  نام پدر: حسین   بشناسنامه : 1742087779   صادره 
از: اهواز درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که پدرم 
مرحوم حسین   شهرت: فراتصه  بشناسنامه 233 صادره: اهواز درتاریخ 1397/1/16  در 
----  اقامتگاه دائمی  فوت ورثه اش عبارتند از 1- کلثوم فراتصه بشناسنامه 8233 اهواز 
تاریخ تولد 1343/7/5 )همسر متوفی( 2- محمد فراتصه بشناسنامه 2274 اهواز تاریخ تولد 
1363/6/24   3- علیرضا فراتصه بشناسنامه 1742087779 اهواز تاریخ تولد 1374/7/24    
4- یونس فراتصه بشناسنامه 1740892178 اهواز تاریخ تولد 1369/4/30 )پسران متوفی(  
5- اشفاق فراتصه بشناسنامه 1741664365 اهوازتاریخ تولد 1372/1/1  6- خدیجه فراتصه 
بشناسنامه 4083 اهواز تاریخ تولد 1365/1/4  7- معصومه فراتصه بشناسنامه 1504 تاریخ 
تولد 1359/8/1 )دختران متوفی(اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را دریک نوبت 
آگهی مینماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه ازمتوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر وهروصیت نامه بجز سری و رسمی که 

بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
02/24- قاضی شورای حل اختالف شهرستان باوی

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت  
آقای محمدرضا با ررنج دارای شناسنامه شماره 1883 به شرح دادخواست به کالسه10.119.98 
از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضوان 
اهلل بهرامی به شناسنامه 17 صادره از تهران در تاریخ96.8.19 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفت ورثه مرحوم عبارتند از 1_ محمد بهرامی فرزند رضوان اهلل و صغرا  به شماره 
شناسنامه57066 متولد 1367 محل تولد تهران فرزند متوفی  2_ علی بهرامی فرزند رضوان اهلل 
وصغرا را به شماره شناسنامه57068 متولد 1367 محل تولد تهران فرزند متوفی 3_  فاطمه بهرامی 
فرزند رضوان اهلل و صغرا شماره شناسنامه 2102متولد 1357 محل تولد تهران فرزند متوفی 4_ 
فرشته رجب بلوکات فرزند قربانعلی و زلیخا به شماره شناسنامه 4928 متولد 1340 محل تولد 
تهران همسر متوفی   و اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک 
مرتبه آگهی می نماید هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و گواهی صادر خواهد شد
اجرائیه قاضی شعبه دهم شورای حل اختالف شهرستان بابل 

یک  اقامت:فاز  محل  پدر:عبدالقادر-نشانی  عزیزمحمودنیا-نام   : له  محکوم  مشخصات 
فرهنگیان کوچه شیان مشخصات محکوم علیه :ساسانخدامرادی -مجهول المکان

محکوم به/بموجب دادنامه شماره480مورخ 97/7/11 شورای حل اختالف جوانرود شعبه 
سوممحکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 18/797/000 ریال اصل خواسته و مبلغ 
300/000 ریال هزینه دادرسی و تاخیر تادیه در حق خواهان و همچنین پرداخت نیم عشر 

شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانروددولتی در حق صندوق دولت

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای آرش صالحی فرزند علی بشرح درخواستی که به شماره 980034/ش1،این شورا ثبت 
گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح داده که :کوکب 
خانم صالحی فرزند مشهدی دوست محمد  شماره شناسنامه  8صادره از  تنکابن  در  
تاریخ1/15/ 98دراقامتگاه دائمی خود شهرستان   تنکابن بدرود زندگی گفته وورثه/وراث 

حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
1- آرش صالحی فرزند متوفی

2-آریا صالحی فرزند متوفی
3-آصف صالحی فرزند متوفی

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

قاضي شعبه   اول    شورای حل اختالف تنکابن

آگهی ابالغ وقت دادرسی
شماره پرونده :4/70/98  شعبه چهارم شوای حل اختالف شهرستان جوانرود

خواهان: اسرین نوری فرزند:مولود خوانده:احمدگرمابی  فرزند: قاسم
خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبهبطرفیت خوانده فوق تقدیم که به این شعبه ارجاع 
شده است و برای تاریخ 1398/3/18 ساعت 9:30 وقت رسیدگی تعیین شده است .لذا 
بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این آگهی به وی ابالغ می شود در وقت مقرر 
برای رسیدگی حاضر شود. نامبرده می تواند تا روز جلسه به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی 

دادخواست را تحویل بگیرد.
مسئول دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

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

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

طبق مقررات صادر خواهد شد. صدور سندمالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
ششدانگ یکبابخانه بنام آقای احمد کمانگر فرزند رمضان صادره کامیاران تحت پالک 75 
فرعی از 1302 اصلی بخش یک به مساحت 39/15 متر مربع به آدرس سنندج تکیه و چمن 

کوچه ساحل 8     تاریخ نوبت اول: 2 / 2 / 98 تاریخ نوبت دوم: 16 / 2 / 98
م/الف: 9243 جالل شجاعی –رئیس ثبت منطقه دو سنندج

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 در کالسه پرونده98-57-6ش / وقت رسیدگی :  روزسه شنبه 98/3/28  ساعت10/15  صبح

مرجع رسید گی :  شعبه  ایثارگران  شورای حل اختالف شهرستان خوی جنب پادگان 
شرفخانلو   / خواهان: بانک ملت با وکالت جعفرصادق دادگر/خواندگان 1- صدیقه حیدری  

زنگالنی 2- علی علیزاده  3- علی زینال پور )مجهول المکان(  خواسته : مطالبه
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله 1- صدیقه حیدری زنگالنی 
2- علی علیزاده  3- علی زینال پور وفق   ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی 
از روزنامه های  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در دفتر 
دادگاه حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی شرکت 

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

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 در کالسه پرونده 11/980107 وقت رسیدگی :  تاریخ 98/3/28  ساعت10/30 

مرجع رسید گی :  شعبه  11  شورای حل اختالف شهرستان خوی / خواهان: ناصر دادگربا 
وکالت جعفرصادق دادگر/خوانده :   حسین اسمعیل لو  فرزند محرم /خواسته : مطالبه وجه چک 
بمبلغ10/000/000  ریال برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله حسین 
اسمعیل لو  وفق   ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه های  کثیراالنتشار  
دادگاه حاضر و رونوشت  دفتر  از حلول جلسه در  قبل  میتواند  میگردد خوانده  چاپ وآگهی 
دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی شرکت نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ 

 موحدی نیا-مسئول دفترشعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان خویتصمیم قانونی خواهد بود. 

 مفقودی
شاسی   FE145830 موتور   72  96 ج   275 پالک  مدل1390  مزدا  وانت  سبز  برگ 

 بابل ،NACEPX2PE13F14440 مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی حصروراثت
بخواسته  درخواستی  ازشادگان  بشناسنامه14صادره  پدرعبدویس  نام  مسلمی  ایوب  آقای 
صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که مرحوم مریم زادعرب بشناسنامه422صادره 
عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  فوت  دائمی  درتاریخ97/12/29درماهشهراقامتگاه  شادگان 
مسلمی  بشناسنامه2شادگان3-محمد  مسلمی  )فرزندمتوفی(2-مهدی  فوق  بامشخصات 
بشناسنامه5097شادگان5- مسلمی  ذکورمتوفی(4-عفیفه  بشناسنامه4202شادگان)فرزندان 
خدیجه مسلمی بشناسنامه5شادگان6-لطیفه مسلمی بشناسنامه6371شادگان)فرزندان اناث 
متوفی(.اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس 
اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه 
تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود 

از درجه اعتبارساقط است.      شماره م الف)16/72(
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف ماهشهر

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به     : علیرضا رفیعی  ساکن .... که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  میشود  خانم مریم 
ابوالقاسمی     دادخواستی بخواسته      اعاده دادرسی  نسبت به  دادنامه شماره 574 مورخ 
96/12/14   باستناد  .... به  شورای حل اختالف  تنکابن که به کالسه 844/97شعبه  ششم 
ثبت و وقت دادرسی بروز دو شنبه   مورخ  98/3/20ساعت 9 صبح تعیین گردید. اینک 
بدرخواست    خواهان      و دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
با انتشار یک نوبت آگهی  ابالغ سراسری محلی در یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ 
میشود. ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم 
بدفتر این دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید. در صورت 
عدم حضور دادگاه غیاباً رسیدگی خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم باشد 

فقط یک نوبت در روزنامه، مدت آن ده روز خواهد بود. 
     مدیر  دفتر شعبه  ششم  شورای حل اختالف تنکابن  

آگهی حصر وراثت
بانو : فاطمه  شهرت: دیلمی نام پدر: حمید  بشناسنامه : 559  صادره از: اهوازدرخواستی 
بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که همسرم مرحوم عبدالساده  
شهرت: شجیرات  بشناسنامه 11صادره: رامهرمز  در تاریخ 1394/11/14 در ----  اقامتگاه 
دائمی  فوت ورثه اش عبارتند از 1- فاطمه دیلمی بشناسنامه 559  اهواز تاریخ تولد 1325/9/6  
)همسر متوفی( 2- عبدالزهرا شجیرات بشناسنامه 5660 اهواز تاریخ تولد 1350/2/5    3- علی 
شجیرات بشناسنامه 5661 اهواز تاریخ تولد 1351/3/2    4- حمید شجیرات بشناسنامه 389 
اهواز تاریخ تولد 1360/7/1 )پسران متوفی(    5- سمیره شجیرات بشناسنامه 5662 اهواز تاریخ 
تولد 1352/2/20   6- حبیبه شجیرات بشناسنامه 5663 اهواز تاریخ تولد 1353/4/4 7- زهرا 
شجیرات بشناسنامه 5664 اهواز تاریخ تولد 1355/3/20  8- حمیده شجیرات بشناسنامه 3619 
اهواز تاریخ تولد 1358/7/1  )دختران متوفی(اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در 
یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادروهروصیت نامه بجز سری و 

رسمی که بعدازاین تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
02/21- قاضی شورای حل اختالف شهرستان باوی

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ....1397760301060005624.....هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ثبت ورامین تصرفات 
مالکانه بال معارض متقاضی خانم صدیقه یزدیان محمدی فرزند نورمحمد بشماره شناسنامه 1220 
صادره  از ورامین در –ششدانگ یک باب خانه—به مساحت 69/95 مترمربع پالک شماره 95 فرعی 
از 60اصلی واقع حوزه ثبت ملک ورامین –از مالکیت صدیقه شه مراد ورثه نوراهلل شه مراد –محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی میشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و  پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: تاریخ انتشار نوبت دوم:
آگهی رای هیات قانون محمد رحیم پور راینی  رئیس ثبت اسناد و امالک

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان سنندج تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله مشخصات امالک در دو نوبت به فاصله 15 
روز جهت اطالع عموم در روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی میگردد. در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیتمتقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و 
در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی 
تقدیم نموده و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند. بدیهی استدر صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد. صدور سندمالکیت مانع مراجعه 
متضرر به دادگاه نیست. بخش 3: ششدانگ یک باب ساختمان بنام مهین نادری فرزند احمد شماره 
شناسنامه 843 صادره قروه کدملی 5589171059 تحت پالک 2043 فرعی از 2748 اصلی بخش 3 
سنندج به مساحت 76/17 متر مربع به آدرس سنندج نایسر مسجد حاجی فیض اله کوچه اثری 14

تاریخ نوبت اول: 98/2/16  تاریخ نوبت دوم: 98/2/31 
رئیس ثبت منطقه یک سنندج بهنام قباد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 در کالسه پرونده 11/980105 وقت رسیدگی :  تاریخ 98/3/28  ساعت11/15

مرجع رسید گی :  شعبه  11  شورای حل اختالف شهرستان خوی / خواهان:بانک سینا  
وکالت جعفرصادق دادگر/خوانده :   مرتضی محمدنژاد- معصومه علی پور-سید مهدی 

عابدین نوه سی  /خواسته : مطالبه وجه چک بمبلغ60/000/000 ریال
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله مرتضی محمدنژاد- 
معصومه علی پور-سید مهدی عابدین نوه وفق   ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
یکی از روزنامه های  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه 
در دفتر دادگاه حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی 

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

دادنامه
 کالسه  پرونده 12.2024.95شماره دادنامه 989_96.7.22خواهان علی محمدزاده سرستی فرزند 
شیرآقا با وکالت  نوروزعلی قنبرزاده بابل میدان اوقاف مجتمع نیکان طبقه دوم واحد 7 خوانده 
نورالدین قنبری جلودار فرزند حشمت اهلل مجهول المکان  خواسته استرداد  پژو پارس به شماره 
انتظامی 225 ق 53 ایران 77رای قاضی شورا در خصوص دعوی آقای علی محمدزاده سرستی 
فرزند شیرآقا با وکالت نوروزعلی قنبرزاده به طرفیت آقای نورالدین قنبری جلودار به خواسته 
استرداد پژو پارس به شماره انتظامی 225 ق 53 ایران 77 خواهان بدین شرح بیان می دارد خوانده 
به موجب دادنامه شماره 940997111120231از کالسه 930749 صادره از شعبه 101 کیفری بابل 
از استرداد  خودرواستنکاف ورزد با عنایت به محتویات پرونده منجمله دادنامه فوق الذکر در این 
دادنامه خوانده به خاطر خیانت در امانت نسبت به اتومبیل پژو پارس مدل 86 شماره انتظامی 225 
ق 53 ایران 77 به شش ماه حبس محکوم شده و این رای قطعی شده و خوانده با وصف  ابالغ به 
عمل آمده در شورا حضور نداشته و الیحه دفاعیه ارائه ننموده و لذا قاضی شورا خواسته خواهان 
ثابت و موجه تشخیص و به استناد ماده 198 و 519 و 515 ق.آ.د.م خوانده به استرداد اتومبیل پژو 
پارس به شماره یادشده از باب تسبیب و به پرداخت مبلغ 5080000ریال بابت هزینه دادرسی و 
حق الوکاله وکیل و صادره و اعالم می  گردد رای صادره غیابی محسوب و ظرف 20 روز پس از 

ابالغ قابل واخواهی در ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی بابل می باشد
 قاضی شعبه 12 شورای حل اختالف شهرستان بابل حسین مهاجری

آگهی حصر وراثت
آقای : احمد   شهرت: نبگان  نام پدر: الزم   بشناسنامه : 1796  صادره از: اهواز درخواستی 
بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که پدربزرگم  مرحوم  وریور  شهرت: 
نبگان   بشناسنامه 120  صادره: اهواز در تاریخ 1385/4/10  در ----  اقامتگاه دائمی  فوت 
ورثه اش عبارتند از 1- الزم نبگان بشناسنامه 289 اهواز تاریخ تولد 1337/1/1  2- طاهر نبگان 
بشناسنامه 290 اهواز تاریخ تولد 1338/1/1    3- یاسین نبگان بشناسنامه 385 اهواز تاریخ تولد 
1352/3/2  4- نوروز نبگان بشناسنامه 6681 اهواز تاریخ تولد 1357/7/1    5- صادق نبگان 
بشناسنامه 337 اهواز تاریخ تولد 1345/1/2  6- جمیل نبگان بشناسنامه 292 اهواز تاریخ تولد 
1343/7/1 )پسران متوفی(  7- طلیعه نبگان بشناسنامه 291 اهواز تاریخ تولد 1340/1/1    8- 
جمیله نبگان بشناسنامه 6680 اهواز تاریخ تولد 1356/7/1  9- طاهره نبگان بشناسنامه 185 اهواز 
تاریخ تولد 1332/1/1 10- سوریه نبگان فرزند وریور )دختران متوفی(اینک با انجام تشریفات 
قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و 

هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعداز این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
02/23- قاضی شورای حل اختالف شهرستان باوی
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بطحایی: نیازی به سند ۲۰3۰ نداریم

وزیر آموزش و پرورش گفت: سند 2030 قصد تغییر هویت دانش آموزان 
را دارد و به همین دلیل مقابلش ایستادیم؛ ضمن اینکه سندهای بهتر در 

کشور خودمان داریم و نیاز به سند 2030 نداریم.
وزیر آموزش و پرورش در نشست خبری هفته معلم  ضمن تبریک 
این هفته معلم، اظهار کرد: ما به تدریج سال  تحصیلی جاری را به پایان 
می رسانیم؛ اصوالً اردیبهشت ماه را پایان سال تحصیلی می دانند البته بر 

اساس مقررات، شهریورماه پایان سال تحصیلی است.
وی  به تدوین زیرنظام های سند تحول در سال 97 اشاره کرد و ادامه داد: 
3 زیرنظام تهیه شده بود و 3 زیرنظام دیگر در سال 97 تهیه شد تا بتوانیم 
گام مؤثری را در اجرای سند تحول بنیادین برداریم و بتوانیم در بخش 
محتوا و متن و مدیریت برنامه هایی را آغاز کنیم.بطحایی به بخش محتوا و 
متن اشاره کرد و افزود: در سند برنامه درسی ملی اعالم کرده است که چه 
اتفاقی بیفتد تا یادگیری دانش آموزان و چرخش های الزامی صورت گیرد.

وی با اشاره به برنامه ویژه مدرسه)بوم( گفت: انعطاف الزم در اختیار 
منطقه ای،  بومی، محلی و  با شرایط  متناسب  تا  قرار می گیرد  مدارس 
محتوای آموزشی برنامه رسمی را تعیین کند؛ 2 ساعت برنامه ویژه مدرسه 
با فوق برنامه متفاوت است.وزیر آموزش و پرورش گفت: مهارت آموزی 
را با تأکید رئیس جمهور پیگیری کردیم و در 5 هزار مدرسه متوسطه اول 

مهارت آموزی پایه را اجرا کردیم.
وی ادامه داد: این موضوع باعث شد تا بچه ها را با فرهنگ کار و تولید آشنا 

کنیم و برنامه دیگری برای فروش آثار دانش  آموزان طراحی شده است.
بطحایی با بیان اینکه مهم ترین رویکرد ما مدرسه محوری است، گفت: 
4 برنامه عملیاتی داشتیم که سنجش صالحیت حرفه ای مدیران مدارس 

امسال در 7 استان انجام می شود 
وی اضافه کرد: برنامه دوم نظام کنترل کیفیت بود و این طرح برای مدارس 
از نظر ارزیابی کیفیت است؛ برنامه بعدی تفویض اختیار به مدارس است.
وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: ما در سال 98 هیچ برنامه ای جز اجرای 

سند تحول نداریم و همه اقدامات متناظر با سند تحول اجرا می شود.
وی افزود: در سال تحصیلی 98-97 نزدیک به 10 هزار کالس درس 
جدید احداث شد و کالس های غیرایمن از گردونه خدمات رسانی خارج 
شد که بخش عمده ای از آن حاصل مشارکت خیرین مدرسه ساز است و 

امیدواریم سال 98 به همین تعداد کالس به مدارس اضافه کنیم.
وی ادامه داد: نزدیک به 12 میلیون نفر - روز دانش آموزان در برنامه های 
اردویی شرکت کردند و بسیار مهم است چون بچه ها مهارت های زندگی 
مانند صبوری و مشارکت را تمرین می کنند و این در حالیست که برگزاری 
اردو خطرات زیادی دارد؛ البته ما یک مرکز کنترل اردویی در سال 96 
ایجاد کردیم و به طور مداوم اردوهای برون استانی رصد شد و صدمات 
و خطرات اردوها به حد زیادی کاهش یافت و 600 هزار دانش آموز در 

اردوهای راهیان نور شرکت کردند.
بطحایی افزود: بیش از 6 میلیون دانش آموز در اردوهای فرهنگی و هنری 
شرکت کردند و 50 هزار نمایشگاه کتاب در 50 هزار مدرسه برپا شد؛ 
همچنین در انتخابات دانش آموزی، 9 میلیون دانش آموز شرکت کردند و 7 

میلیون دانش آموز عضو تشکل های دانش آموزی هستند.
وی به برنامه های آموزش و پرورش در مناطق سیل زده اشاره کرد و گفت: 
1500 مدرسه در سیل آسیب دیده است و 212 مدرسه باید تخریب و 

بازسازی شوند و مابقی مدارس باید  مرمت شوند.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: مدارس 2،3 کالسه در تابستان ساخته 
می شود و مهر تحویل می شود البته در برخی مناطق مثل لرستان جایابی 
برخی روستاها قرار است تغییر کند که به محض انجام، کارمان را شروع 

می کنیم.
مناطق  در  ها  کنکوری  برای  پرورش  و  آموزش  برنامه های  به  وی 
تقویتی  و کالس های  آموزشی  اردوهای  و گفت:  کرد  اشاره  سیل زده 
برای دانش آموزان سیل زده لرستان و به ویژه خوزستان اجراست و برای 

فرهنگیان متأثر از سیل برنامه های حمایتی را اجرا می کنیم.
بطحایی درباره سند 2030 اظهار کرد: سند 2030 قصد تغییر هویت 
اینکه  ایستادیم؛ ضمن  مقابلش  دلیل  به همین  و  دارد  را  دانش آموزان 

سندهای بهتر در کشور خودمان داریم و نیاز به سند 2030 نداریم.
وی درباره آزمون استخدامی گفت: امیدواریم امسال بتوانیم  55 هزار نفر 
را در آموزش و پرورش جذب کنیم که به زودی فراخوان را اعالم می کنیم.
وزیر آموزش و پرورش درباره کمبود نیروی انسانی با تأیید کمبود نیروی 
انسانی، گفت: ماتکلیف نیروی انسانی مهر 98 را بستیم و از این جهت 

نگرانی نداریم. 

خبر

 پنج میلیون نفر در ایران مبتال
 به دیابت هستند

رئیس انجمن دیابت ایران گفت: حدود 5 میلیون نفر 
در ایران به دیابت مبتال هستند که البته طبق تحقیقات 
بیماری خود  از  به دیابت  از مبتالیان  نیمی  جهانی 
کامران  دکتر  زمان،  پیام  به گزارش  ندارند.  اطالعی 
نیکوسخن در حاشیه همایش دیابت گفت: حدود 
5 میلیون نفر در ایران به دیابت مبتال هستند که البته 
طبق تحقیقات جهانی نیمی از مبتالیان به دیابت از 
بیماری خود اطالعی ندارند و به یقین آمار مبتالیان 
بسیار بیشتر از این است. بسیاری از افراد در جامعه ، 
دیابت را تنها به عنوان یک بیماری ساده اختالل در قند 
خون می شناسند که فرد می تواند پس از ابتال به آن 
تا آخر عمر از طریق مصرف قرص های کاهنده قند 
خون و در نوع شدیدترش تزریق انسولین به زندگی 

عادی اش ادامه دهد.
اما واقعیت این است که وجود اختالل در قندخون تنها 
یک بیماری ساده نیست بلکه در صورت عدم شناسایی 
و مراقبت می تواند منشا بسیاری از بیماریهای غیرواگیر 
شده و بسیاری از اعضای مهم و اساسی بدن از جمله 
قلب ، کلیه و چشم ها را از بین ببرد. وی افزود: سن 
افراد یکی از مهمترین عوامل خطر ابتال به دیابت است 
و توصیه می شود افراد باالی 45 سال از لحاظ دیابت 
غربالگری شوند و آزمایش قند انجام دهند، درصورتی 
که مشکلی نداشتند باید هر 3 سال یکبار این آزمایش 
را تکرار کنند. نیکوسخن گفت: عدم کسب دانش 
وآگاهی کم دررابطه با بیماری مزمنی چون دیابت 
مشکلی رایج در بین افراد مبتال به این بیماری است. 
این امر می تواند منجر به عوارض جدی در بیماران 
گردد و هزینه های سنگینی رابه نظام سالمت تحمیل 
نماید. بنابراین ضروری است که کارکنان بهداشتی از 
روش های موثر انتقال اطالعات برای این افراد استفاده 
کنند. وی تصریح کرد:  اضافه وزن، سابقه خانوادگی و 
کم تحرکی از دیگر عوامل مهم ابتال به دیابت هستند 
که متأسفانه در برخی استان ها این موارد بسیار بیشتر به 
چشم می خورد. وی افزود: مصرف شیرینی جات ما 
را به دیابت مبتال نمی کند بلکه این اضافه وزن است که 
نقش اصلی را دارد به طوریکه هر یک کیلوگرم اضافه 
وزن، 5 درصد خطر ابتال به دیابت را افزایش می دهد.

 زولبیا با جعبه بدون آرم سازمان
 غذا و دارو نخرید

مدیرکل نظارت بر فرآورده های غذایی سازمان غذا و 
دارو گفت: جعبه های زولبیا و بامیه باید حتما از محل 
ها و کارخانه هایی تهیه شده باشد که پروانه ساخت 
از این سازمان گرفته باشد درغیراین صوررت مردم 

نباید آنها را بخرند.
وحید مفید افزود: هنگامی که مردم از قنادی، زولبیا و 
بامیه یا هر شیرینی دیگری خریداری می کنند حتما 
به آرم جعبه آن دقت کنند که سیب سالمت وزارت 
بهداشت را داشته باشد اگر این عالمت را ندیدند از 
قنادی بخواهند که از جعبه های دارای مجوز استفاده 
کند. وی اضافه کرد: متاسفانه بسیاری از جعبه های 
عرضه  دارو  و  غذا  سازمان  عالمت  بدون  شیرینی 
می شوند؛ این جعبه ها از کارگاه های غیرمجاز به 
خاطرقیمت پایین تر تهیه می شوند و اجزاء تشکیل 
دهنده آن معلوم نیست و ممکن است برای سالمت 
مضر و خطرناک باشد. وی با یادآوری تشدید نظارت 
ها بر قنادی ها از سوی وزارت بهداشت در ایام ماه 
رمضان، گفت: توصیه ما به مردم این است که هرگونه 
شیرینی به ویژه زولبیا و بامیه را از محل های معتبر 

خریداری کننند. 
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در  را  حاشیه نشینی  معضل  حل  کشور  وزیر 
برنامه ریزی،  مالی،  اداری،  نظامات  اصالح  گرو 

بودجه ریزی کشور خواند.
عبدالرضا رحمانی فضلی در صد و شانزدهمین 
جلسه شورای اجتماعی کشور که با موضوع بررسی 
برگزار شد،  معضالت و مشکالت حاشیه نشینی 
اظهار کرد: حاشیه نشینی یکی از پنج آسیبی است 
که مقام معظم رهبری نیز در این خصوص تاکیداتی 
داشتند. وی ادامه داد: موضوع حاشیه نشینی خارج 
از تحلیل و ریشه یابی و بعد تاریخی آن، واقعیتی 
است که با آن مواجه هستیم. به گفته وزیرکشور،  
دو نگاه در خصوص حاشیه نشینی وجود دارد؛ نگاه 
اول این است که اگر کمک کنیم شرایط مناطق 
حاشیه نشین بهبود یابد، سیر مهاجران به این مناطق 

افزایش می یابد.
وی ادامه داد: نگاه دوم این است که این واقعیت را 
ریشه یابی کرده و بدانیم که حاشیه نشینی خروجی 
گرفته  صورت  کشور  این  در  که  است  اقداماتی 
است. حاشیه نشینان انسان بوده و از بعد انسان بودن 
و هم وطن بودن بر ما حق دارند و باید شرایطی برای 

آنها فراهم شود.
دوم  نگاه  تحقق  برای  فضلی،  رحمانی  گفته  به 
ضمن اینکه باید روند مهاجرت را کاهش دهیم 
و  بهداشت  آموزش،  مانند  اولیه  خدمات  باید   ،
شرایط مطلوب محیطی را در این مناطق ارائه دهیم. 
به مردم  ما نمی توانیم تکلیف خودمان را نسبت 

کشورمان با تصور اینکه محیط و محل اسکان مبنا 
است ساماندهی کنیم. باید نگاه ما نگاه انسانی باشد 

و انسان ها را محور قرار دهیم.
هستیم  آگاه  کامال  اینکه  به  اشاره  با  کشور  وزیر 
مهاجرت به شهرها موجب حاشیه نشینی می شود، 
گفت: باید یک گام پیش از مهاجرت حرکت کنیم 
به اینکه چه چیزی موجب مهاجرت می شود ؟ عدم 
توازن و تعادل در توزیع منابع و خدمات و فعالیت ها 
منجر به عدم تعادل در توزیع جمعیت می شود و 
بخشی از این عدم تعادل و توزیع جمعیت در مناطق 

حاشیه ای شکل می گیرد.
وی با بیان اینکه به طور کالن در تهران با انباشت 
عظیم منابع و سرمایه ملی روبرو هستیم، گفت: اما 

از آن طرف نیز تهران رتبه یک بزهکاری و جرم و 
جنایت را دارد که این ناشی از عدم توازن و تعادل 

است و ما به آن گرفتار شده ایم.
رحمانی فضلی اضافه کرد: باید ببینیم که چه چیزی 
موجب عدم تعادل و توازن می شود، می توان گفت 
که برنامه ریزی غلط ، نظام اداری غلط ، نظام مالیاتی 
غلط  بودجه ریزی  نظام  و  غلط  پولی  و  بانکی  و 
منجر به حاشیه نشینی شده است و اگر بخواهیم 
ریشه ها را از مبدا حل کنیم باید نظام برنامه ریزی، 
دارای  که  بانکی  و  پولی  مالیاتی،  بودجه ریزی، 
تاکید  وی  شود.  اصالح  است  بسیاری  اشکاالت 
کرد: نمی توانیم معطل بمانیم تا این نظام ها اصالح 
انجام  را  اقدا مات الزم  باید همزمان  بلکه  شوند 

دهیم تا حاشیه نشینان زندگی مناسبی داشته باشند و 
همچنین به مرور آن نظامات نیز اصالح شود. وزیر 
کشور با بیان اینکه بحث کالبدی حاشیه نشینی در 
طرح تقسیم ملی کار به وزارت راه و شهرسازی 
و شهرداری ها سپرده شده ، گفت: وزارت راه و 
شهرسازی متولی کالبدی مناطق حاشیه نشین شد و 
دستگاه های معین و همکار نیز برای آن مشخص 
گزارش  در  و شهرسازی  راه  وزارت  است.  شده 
هایی که ارائه کردند به این موضوع اشاره داشتند 
که عدم هماهنگی و بخشی نگری مانع هم افزایی 
شده است که این موضوع قابل قبول نیست بلکه 
وظیفه خود وزارت راه و شهرسازی است. باید به 
ما بگویند کدام دستگاه با آنها هماهنگ نیست و 
نباید کسی در اینجا فرافکنی کند و مسئولیت این 
کار به عهده وزارت راه و شهرسازی است.  ضمن 
انکه این تقسیم بندی را بر این اساس انجام دادیم 
تا هم افزایی شکل بگیرد، موازی کاری نشود و 
بهره وری منابع نیز افزایش یابد. وی با تاکید بر اینکه 
اقدامات خوبی در حوزه حاشیه نشینی انجام شده 
است اما عقب افتادگی تاریخی در این حوزه وجود 
دارد گفت: برای جبران این عقب افتادگی باید کار 
جهشی انجام دهیم. ریس جمهور طرحی را با عنوان 
بازسازی بافت  فرسوده مطرح کردند که معلق ماند، 
چرا که در وزارتخانه مربوطه که متولی این کار بود 
انگیزه انجام این طرح وجود نداشت اما  حاال که  
انگیزه ایجاد شده، اقدامات سرعت مد نظر را ندارد.

وزیر کشور: 

حاشیه نشینی نتیجه نظام اداری مالی غلط کشور است

دست فروش یا فروشنده خیابانی هر چه می 
خواهی صدایم کن اصال تو بگو یک آدم محتاج 
که اگرامروزنیمی از شال ها را نفروشم شب 
باید با 3 تا بچه قد و نیم قد گرسنه سرو کله 
بزنم!این را گفت و بی توجه به من که در کنارش 
ایستاده بودم با صدای بلند تبلیغ شالهایش را می 
کردخانم!35 مغازه را 25 می دهم،نه پرز می دهد 
نه چروک می شود اگر نخری ضرر می کنی....
نگاهم را از چشمانش دزدیدم تصور بچه های 
گرسنه ای که از سرو کول مادر خسته اشان باال 
می روندو بساط دست فروشی این زن تنها،تنها 
بخشی از سناریوی تلخ این روزهای شهر تهران 
ریز  میان هزاران هزار مشکالت  در  که  است 
و درشت دیگر گم شده است،این افراد خود 

اشتغال یا خویش فرما و غیر رسمی هستند.
اشغال معابر و پیاده روها توسط آنان بی نظمی و 
آشفتگی خاصی را بوجود آورده است،برخورد 
با دست فروشان که بعضا  ماموران شهرداری 
از  جلوگیری  و  ،تحقیر  اموال  ضبط  باعث 
فعالیتشان می شود نه تنها فایده ای نداشته بلکه 
باعث نوعی ناهنجاری اجتماعی شده است و 
همچنان در بسیاری از نقاط مختلف تهران شاهد 

ادامه این وضعیت هستیم.
دلیل بوجود آمدن دست فروشان چیست؟آنها 
از کدام قشر و گروه اجتماعی هستند؟چرا به 
این شغل رو آوردند؟این ها سواالتی است که 
هر  ذهن  در  فروشان  دست  دیدن  محض  به 
ما  امروز  جامعه  آید.در  می  بوجود  رهگذری 
دست فروشی روند رو به رشدی داشته است 
و تالش مسیولین مربوطه برای سرو سامان دادن 
آنان بی نتیجه مانده است.دکتر تقی آزاد ارمکی 
استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران معتقد است 
با نگاهی به تاریخ اجتماعی و اقتصادی ایران 
)روستا و شهر(در می یابیم که دست فروشی از 
قدیم وجود داشته است ولی کمی متفاوت)این 

تفاوت معطوف به شرایط اقتصادی و اجتماعی 
شکل  به  پدیده  این  است(و  بوده  ،جمعیتی 
داشته  وجود  گردی  دوره  عنوان  تحت  دیگر 
گردها  دوره  همین  وجود  با  روستاییان  است 
مایحتاج خود را خریداری می کردند.به اعتقاد 
دکتر ارمکی دوره گردی فقط در روستاها باقی 
نمانده و وارد شهرها هم شد که با توسعه شهرها 
تبدیل به دست فروشی شدند و چند عامل این 
افراد  تمرکز  آوردک1.هرچه  بوجود  را  شرایط 
در محله ها و کوچه و خیابان شهر بیشتر شد 
نیاز به حضور بیشتر و با دوام تر دوره گرد در 
قالب دست فروشی هم بیشتر شد.2.درخواست 
افراد و خانواده ها در خرید چندین کاال تا یک 
کاالوسختی حمل این کاالها 3.نابسامانی نظام 
شغلی وبیکاری مزمن در شهرها به این مسیله 

دامن زده است.
تحقیقات و مطالعات در مورد دلیل بوجود آمدن 
دست فروشی نشان دهنده این مسیله است که 
نه تنهاآنان از قشر ضعیف جامعه هستند بلکه 

مشتریان خاص خود را دارند که اغلب آنها هم 
از طبقات پایین و ضعیف جامعه هستند.

فاطمه دانشور عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی 
شورای شهر تهران بر این عقیده است  دست 
فروشی زاییده فقر و بی عدالتی است که به دلیل 
نوعی خشونت اجتماعی و رانش طبقاتی بوجود 
آمده است و هرسال هم این فاصله طبقاتی بیشتر 
می شود و علت آن نبود نهادهای حامی برای این 
افراد فقیر در کشور می داند به گفته وی ممکن 
است در قانون این نهادها وجود داشته باشند ولی 
در عمل به وظایفشان درست عمل نمی کنند و 
چون برای محصوالت این دست فروشان تقاضا 

هست پس طبقه پایینی در
این  کننده  مصرف  که  دارد  وجود  کشور 
محصوالت هستند.سازمان بین المللی در این 
خود  انتخاب  به  نه  افراد  نویسد:اکثر  می  باره 
بلکه به دلیل نیاز به ادامه حیات و برخورداری 
از فعالیتی با حداقل درآمد به اقتصاد غیر رسمی 
روی می آورند و مطالعات داخلی این موضوع 

را تایید می کند.
دهد  می  نشان  زمینه  این  در  ها  پژوهش 
که98درصد دست فروشان درآمد دیگری ندارند 
و حتی یک سوم آنان یارانه ای نمی گیرند و 
طبق پرسشنامه پژوهش ،38 درصد از این افراد 
بدلیل  مشکالت جسمی به این شغل گرایش 

پیدا کرده اند.
حال این سوال پیش می آید که آیا شهرداری 
است؟جه  افراد  این  آوری  جمع  دنبال  به 
بهرام  اند؟زهرا  اندیشیده  آنان  برای  تمهیداتی 
نژاد در باره طرح ساماندهی این دست فروشان 
می گوید،منظور از ساماندهی،جمع آوری آنان 
را  خود  خاص  ماهیت  فروش  نیست.دست 
داردو فعالیت آنهاتنها در وضعی منطقی است که 
قانون  بتواند ظرفیت های مناسبی برای فعالیتهای 
آنان فراهم کند.اظهار نظر و صحبت ها فراوانی  
در این زمینه وجود دارد که در قالب این گزارش 
نمی گنجد.ولی به عنوان کالم آخر الزم است 
اضافه کنم ؛با توجه به اتفاقاتی که بارها و بارها در 
مواجهه با دست فروشان رخ داده  می توان پیش 
بینی کرد برخوردهای شدید و حذف آنان چاره 
این معضل اجتماعی نیست و مشاغلی از این 
دست در سطح شهر تهران و متروها به واقعیتی 
انکار ناپذیر تبدیل شده است و تب برخورد 
با آنان پس از چند روز فروکش می کند ولی 
این مسیله همجنان الینحل باقی می ماند و به 
دست فراموشی سپرده می شود.با در نظر گرفتن 
شرایط دست فروشان و نیاز آنها باید راهکارهای 
درست مانند اختصاص دادن مکانهایی مناسب 
برای آنان که سبب می شود حقوق این قشر از 
جامعه  رعایت شود توسط مسیولین مربوطه 
ارائه شود در این صورت شهرداری هم می تواند 
در آمدی از این محل برای خود کسب کند و 
بساط دست فروشی از خیابان ها و مکان های 

عمومی برچیده می شود. 

سناریوی تلخ که دیگران تلخترش می کنند!
* زهرا یوسفی 

دادنامه
کالسه: 142/97/8     مرجع رسیدگی شعبه هشتم شماره دادنامه 97/10/18-639 

خواهان: خانم مهشاد الوندی فرزند مسیح اهلل به نشانی: ایالم هانیوان خ بالل حبشی کوچه مقداد 
مقداد 2      خواسته: مطالبه طلب و خسارت تاخیر 

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس ارجاع به 
این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر فوق شعبه به تصدی اعضا 
تشکیل و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید:    رای شورا- در خصوص دعوی خواهان خانم مهشاد الوندی به طرفیت خوانده آقای 
رضا علیمرادی خواسته مطالبه به مبلغ 64/000/000 ریال با احتساب هزینه های دادرسی وفق پرینت 
ارائه شده شورا با بررسی اوراق و محتویات پرونده با توجه به مدارک موجود و نظریه کارشناسی 
و مطابقت آن با اوضاع و احوال موجود و عدم تعرض به ان نظر به اینکه کالگ از سوی خواهان 
مبلغ 54/000/000 ریال به حساب خوانده واریز و از طرفی قبال هم طی دادنامه شماره 558 مورخ 
97/07/23 این شعبه خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال در حق خواهان محکوم شده است 
فلذا خواسته خواهان را حد مبلغ 24/000/000 ریال با احتساب خسارت دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه وفق شاخص و از تاریخ تقدیم دادخواست تا پایان اجرا در حق خواهان صادر می نماید در 
خصوص خواسته خواهان دائر بر مبلغ شاخص و از تاریخ تقدیم دادخواست تا پایان اجرا در حق 
خواهان صادر می نماید در خصوص خواسته خواهان دائر بر مبلغ اخیر با توجه به مراتب فوق و 
مستندا به ماده 197 قاون مرقوم حکم بر بی حق خواهان صادر و اعالم میدارد رای شورا حضوری 
و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان 

ایالم می باشد.
قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف ایالم

آگهی مزایده
بموجب پرونده اجرایی کالسه 973306 محکوم علیه آقای صفقلی نعمت زاده فرزند علیقلی 
محکوم است به پرداخت مبلغ 1/186/795/925 ریال بعنوان اصل طلب درحق محکوم له 
بنام فریبا آسترکی وپرداخت مبلغ 59/339/796 ریال بابت هزینه های اجرایی درحق دولت 
و درراستای اجرای مفاد اجرائیه ملک با مشخصات:حدود ومشخصات ملک: ملک بشماره 
پالک ثبتی 2709/19320 واقع در بخش 2 اهوازبه نشانی اهوازکوی مهدیس منازل جانبازان 
روبروی منازل نبگان عبارتست ازیک دستگاه واحد آپارتمان مسکونی واقع درطبقه اول یک 
ساختمان دو طبقه 4 واحدی با مساحت 64/55 مترمربع دارای سند ششدانگ اعیانی موجود 
درملک عبارتست ازدو اتاق خواب- هال- پذیرایی- آشپزخانه- وسرویس های بهداشتی- 
فاقد انشعاب آب و برق سازمانی- نمای سرامیکی است و درحال حاضرافرادی ساکن منزل 
مذکورهستند ولی مستندی مبنی بررهن اجراه یا رهن ارائه نداده اند. ملک فوق ازمحکوم علیه 
توقیف که توسط کارشناس منتخب دادگستری جمعآ به مبلغ 600/000/000 ریال ارزیابی 
بعمل آمده است. موضوع مزایده درراستای ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی: حصه ای از 
ملک معادل جمع کل مطالبات و هزینه های اجرایی.با توجه به اینکه نظریه کارشناس به طرفین 
ابالغ ودرموعد قانونی هیچ اعتراضی واصل نگردیده است لذا وقت مزایده برای روزیکشنبه 
مورخ 98/03/12 ساعت 10:00 تعیین می گردد لذا ازکلیه اشخاصی که قصد شرکت درمزایده 
را دارند دعوت می شود درتاریخ فوق الذکردرمحل شعبه اجرای احکام حقوقی دادگستری 
شهرستان اهواز واقع درخرمکوشک ابتدای نیوساید مجتمع قضایی شهید تندگویان حضور بهم 
رسانند، قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شده شروع و برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت 
را پیشنهاد نماید. اشخاصی که تمایل به شرکت درمزایده را دارند می توانند پنج روزقبل ازمزایده 
ازاموال ذیل واقع درفوق الذکر بازدید نمایند. ضمنآ کلیه شرکت کنندگان درمزایده می بایست 
10 درصد ازقیمت پایه فروش را فی المجلس به موجب یک فقره چک تضمینی تودیع نمایند.

02/19- دادورزاجرای احکام حقوق دادگستری شهرستان اهواز- سرخان زاده

شورای حل اختالف 
تاریخ :1396/6/24 شماره پرونده:1/95ش/2036 حوزه اول شورای حل اختالف شهرستان 

ورامین 484/96/4/3 شماره و تاریخ دادنامه:   -   /  /1395
خواهان: پست بانک مدیریت شعبه استان تهران منطقه 3 به نمایندگی اسداله منصوری زالنی 

خوانده :ام البنین محمدی مقدم فرزند غالمعلی
خواسته :مطالبه طلب مبلغ 75/000/000ریال بابت یک فقره چک به شماره 901/19352054 
عهده بانک پست بانک ورامین در تاریخ فوق جلسه رسیدگی شورای حل اختالف به تصدی 
امضاکننده ذیل تشکیل است .پس از مالحظه اوراق و محتویات پرونده و نظرمشورتی اعضاء 

شورا ختم رسیدگی اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .
رای قاضی شورا : در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده به خواسته مطالبه طلبه 
مبلغ 000/000/ 75ریال بابت یک فقره چک به شماره 901/19352054 عهده بانک پست 
بانک  شعبه ورامین تهران با احتساب کلیه خسارات وارده از جمله هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر و تادیه به شرح دادخواست،شورا با توجه به مجموع محتویات پرونده و اینکه خوانده 
با وصف ابالغ جهت دفاع حاضر نشده و الیحه ای ارائه ننموده و نظر به اینکه بقاء اسناد 
تجاری در بد خواهان حکایت از مدیون بودن خوانده دارد و مستندات خواهان مصون از 
ایراد و دفاع باقی باقیمانده فلذا ادعای خواهان محمول بر صحت تلقی و مستندا به مواد 
198 و515 و522  قانون آیین دادرسی در امور مدنی و 310و311 و312 قانون تجارت 
حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 75/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
لغایت  بابت هزینه دادرسی و خسارات تاخیراز تاریخ سررسید چک  1/147/000 ریال 
اجرا بر اساس شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان را صادر می نماید.
رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این حوزه وسپس 
ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی ورامین میباشد. 50خ/م الف

قاضی حوزه اول شورای حل اختالف ورامین

اصالحیه
آگهی مزایده عمومی شهرداری شهرجدید هشتگرد

شهرداری  عمومی  مزایده  آگهی 
شماره  به   هشتگرد  جدید  شهر 
اجاره  درخصوص   98/2/14 مورخ   98/۵66
تاریخ  در  آن  اول  نوبت  که  تجاری  واحدهای 
98/2/14 به چاپ رسیده دارای اصالحاتی اعم از 
تاریخ فروش و سایر موارد می باشد که درنوبت 
دوم چاپ آگهی مورخ 98/2/21 اصالح می گردد.

مفقودی 
موتور  شماره  82با  454م61ایران  پالک  شماره  با   90 206مدل  پژو  سواری  سبز  برگ 
14190054988و شماره شاسی NAAp03ED1cj541935بنام سید مهدی حسینی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
موتور  شماره  82با  374ج74ایران  پالک  شماره  با   89 مدل   206 پژو  کمپانی  سند   
13389023516و شماره شاسی NAAp41FD8Bj297559بنام رحمان طالب زاده مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 
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مدیر صادرات شرکت قطران کاوه:
هزینه کشتیرانی صادرات زیاد است

 مدیر صادرات شرکت قطران کاوه گفت: اکنون 
محصوالت شرکت قطران کاوه که از محصوالت 
پایه ای تا روغن گریس را شامل می شود، به 40 
کشور دنیا صادر می شوند که از این کشورها، 
50 درصد در آفریقا هستند و 50 درصد مابقی 
در سایر قاره ها قرار دارند. در واقع اکنون پس از 
تحریم ها، بازارهای ما کوچک نشدند اما هزینه 

های صادراتی بسیار باال رفته است. 
به گزارش زمان به نقل از پایگاه خبری اوپکس، 
مرتضی احسانی افزود: در تبیین این هزینه ها می 
توان به مسئله هزینه کشتیرانی اشاره کرد که بسیار 
زیاد شده است. زیرا قبال کشتی ها از بندرعباس 
مستقیما به کشورهای مقصد می رفتند اما اکنون 
باید از بندرعباس به جبل علی و سپس از آنجا به 
آفریقا بروند.به گفته احسانی، این شرکت به دلیل 
این که تسویه ارزی را از قدیم در امارات انجام 
می داده، مشکلی برای تامین ارز ندارد اما این که 
ارز حاصل از صادرات را با بخشنامه های جدید 
بانک مرکزی باید وارد کشور کند، مشکل بسیار 
بزرگی است و در واقع تعهد نامعقولی درست 
کرده است.وی افزود: با توجه به تورمی که ایجاد 
شده است، دالر نیمایی برای صادرکننده صرفه 
اقتصادی ندارد.احسانی خاطرنشان کرد: از طرف 
صادرات  تولیدکننده  عنوان  به  ما  مشکل  دیگر 
محور، گران شدن مواد اولیه و طروف بسته بندی 
است که هزینه تولید را باال می برد. پس از آن نیز 
موضوع افزایش هزینه کشتیرانی است. البته این 
شرکت به دلیل عدم مشکل در زمینه سرمایه در 
گردش، می تواند پتانسیل های تولید و سودآوری 
را تامین کند، در صورتی که مشکالت حاشیه ای 

در بخش حل شود.

بررسی وضعیت سوخت در 
نشست غیرعلنی امروز مجلس

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی از 
بررسی وضعیت سوخت در جلسه غیرعلنی امروز 

مجلس خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، بهروز نعمتی اظهار 
کرد: قرار است برخی وزرای دولت در جلسه امروز 
مجلس حضور یابند تا در مورد وضعیت اقتصادی 
کشور، اصالح ساختار بودجه و همچنین ساماندهی 

سوخت مباحثی را داشته باشیم.
به گفته وی، این جلسه به صورت غیرعلنی برگزار 

خواهد شد.

کوتاه از انرژی

رکورد ۲1 هزار میلیاردی و 17۰ میلیون لیتری 
فروش روغن موتور ایرانول 

مدیرعامل شرکت نفت ایرانول گفت: این شرکت در سال 97 به رکورد بی 
نظیری درفروش 170 میلیون لیتری انواع روغن موتور و فروش حدود 21 

هزار میلیارد ریالی کل فروش دست یافت. 
مهندس عیسی اسحاقی در حاشیه بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی 
نفت، گاز و پاالیش و پتروشیمی در گفت و گویی با اشاره به استقبال 
بازدیدکنندگان از غرفه ایرانول افزود:  سال گذشته بهترین سال ایرانول بود 
و مقدار فروش انواع روغن موتور ایرانول از 150 میلیون لیتر سال 96 به 
حدود 170 میلیون لیتر ، فروش ریالی ایرانول از حدود 13 هزار میلیارد به 
حدود 21 هزار میلیارد ریال و سهم بازار ایرانول از 27 درصد به بیش از 
30 درصد رسید . وی در پاسخ به این سوال که ارزیابی شما از سال 97 
ایرانول چیست؟ گفت: ما براساس استراتژ ی 8 ساله ای که برای ایرانول 
تدوین شده پیش می رویم و خوشبختانه توانستیم در شش سال حضورم 
در ایرانول رکورد تولید، فروش، صادرات ، صادرات روغن موتور، سهم 
بازار و سود را بشکنیم و سال 97 براساس این استراتژی پیش رفتیم و 
فروش مقداری انواع روغن موتور با حدود 30 درصد و فروش مبلغی 
کل با 65 درصد نسبت به سال 96 افزایش یافت. اسحاقی در پاسخ به این 
سوال که علت کاهش صادرات ایرانول در سال 97چه بود،گفت: براساس 
بخش نامه شستا ما در شش ماهه اول سال 97 علی رغم افزایش قیمت 
ارز صادراتمان با کاهش زیادی مواجه بود. وی تصریح کرد: با توجه به 
کاهش صادرات در شش ماهه اول سال با افزایش فروش داخلی سعی 
کردیم که سود را جبران کنیم و خوشبختانه در نه ماهه اول سال گذشته با 
رشد 65 درصدی سود نسبت به سال 96 مواجه شدیم. وی در مورد پیش 
بینی سود ایرانول در 12 ماهه سال 97 گفت: هنوز قطعی نشده است اما 
مصوبه هیات دولت که در اسفند ماه قطعی شد و براساس این مصوبه نرخ 
خوراک از آبان ماه ) یعنی 5 ماه قبل( از نرخ ارز 4200 به نیمایی تبدیل 
شد و فروش محصوالت نهایی افزایش قیمتی نداشت ما بیش از 3000 
میلیارد ریال به دلیل داشتن دو پاالیشگاه مابه التفاوت خوراک پرداخت 
کردیم که این موضوع سود ما را به شدت تحت تاثیر قرار داد و عمال در 
سالی که حمایت از تولید داخل بود و بیشترین فروش داخلی را داشتیم  
بیشترین ضربه را خوردیم. مدیرعامل شرکت نفت ایرانول در پاسخ به 
سوالی درمورد پیش بینی شما در مورد سال 98 چیست، گفت: صنعت 
روانکاران از سال 93 تاکنون علی رغم افزایش هزینه ها ، دستمزدها، 
قیمت ملزومات و ادتیوها تنها 9 درصد افزایش قیمت در5  سال گذشته 
داشتیم و انتظار میرود با کار کارشناسی که وزارت صمت انجام داده بتوانیم 
با دریافت افزایش قیمت مناسب اجازه ندهیم که بازار انواع روغن موتور 

با مشکل مواجه شود. 

خبر

مدیرعامل شرکت مپنا با بیان این مهم که آمادگی 
حل  در  را  نفت  وزارت  مقامات  با  همکاری 
مشکالت صنعت نفت دارد از بسیج ظرفیت های 

مپنا در این راستا خبرداد.
علی آبادی-  عباس  خبرنگارزمان-  گزارش  به 
مدیرعامل شرکت مپنا دیروز در نشست خبری با 
اصحاب رسانه، درپاسخ به سوال زمان مبنی بر این 
مهم که آیا شرکت مپنا قصد همکاری با شرکت 
ملی نفت بر سر توسعه فاز 11 پارس جنوبی را 
و  کردیم  اعالم  هم  گذشته  در  کرد:  بیان  دارد؟ 
امروز هم بیان می کنیم که شرکت مپنا آمادگی این 
موضوع را دارد که با مقامات وزارت نفت در حل 

مشکالت صنعت نفت همکاری داشته باشد.
علی آبادی تصریح کرد: شرکت مپنا این آمادگی را 
دارد که در کنار صنعت نفت باشد و همه ظرفیت 
هایمان را برای حل مشکالت صنعت نفت بسیج 

خواهیم کرد.
مدیرعامل شرکت مپنا در این نشست از خودکفایی 
ایران در ساخت توربین گازی و احداث نیروگاه 
در تمامی مقیاس ها خبر داد و با ذکر این نکته 
که می توان این ادعا را داشت که امروز با توان 
داخلی و همت جوانان ایرانی در احداث نیروگاه 
به خودکفایی رسیده ایم، افزود: این توان را داریم 
تا در تمامی مقیاس ها نسبت به  طراحی، ساخت و 

نصب تجهیزات اقدام کنیم.
میلیون  سرمایه گذاری40  از  ادامه  در  علی آبادی 
یوروی برای ایجاد زیرساخت و طراحی و نصب 
سرمایه گذاری ساخت توربین گازی کامال ایرانی 
خبرداد و تشریح کرد: در دنیا کشورهایی هستند 
که برخی تجهیزات نیروگاهی را می سازند ولی 
درحال حاضر گروه مپنا مدعی آن است که در تمام 
مقیاس ها در ساخت نیروگاه به خودکفایی رسیده 
است که می توان بیان کرد: این پیشرفت ناشی از 
شرایط تحریم بوده و اگر این شرایط نبود شاید به 

این موفقیت نمی رسیدیم.
 42 گازی  توربین  که  مهم  براین  تأکید  با  وی 
مقیاس  توربین  یک   ،MGT40 نام  به  مگاواتی 
متوسط و یکی از افتخار آمیزترین تجهیزات دنیا 
است، افزود: در تمامی حوزه ها از جمله حمل و 
نقل هوایی، دریایی و ریلی از این توربین ها استفاده 
می شود.مدیر عامل مپنا همچنین با ذکر این اهم که 
توربین پیشرفته MGT40، عالوه بر آنکه محصول 
قابل اطمینانی برای صنعت برق کشور خواهد بود، 
به دلیل رعایت استانداردها و الزامات صنایع نفت و 
گاز، یکی از گزینه های مطلوب این صنایع جهت 

برآورده شدن نیازمندیهای برق و یوتیلیتی از قبیل 
تولید بخار نیز به شمار می رود، تصریح کرد: این 
داخلی طراحی  متخصصان  به همت  که  توربین 
و ساخته شده قادر است در بدترین شرایط آب 
و هوایی نامناسب مانند دمای باال و گرد و غبار 
کارکند و به سهولت می تواند حداکثر راندمان و 

بار الکتریکی را برای شبکه برق کشور مهیا سازد.
قابل ذکر است: نخستین نیروگاه 42 مگاوات گازی 
ساخت گروه مپنا، در تاریخ یازدهم اردیبهشت 98 
در حومه شهر زاهدان با توان نامی به بهره برداری 
رسید و برگ زرین دیگری در کارنامه پر افتخار 
گروه مپنا رقم خورد.این نیروگاه که مجموعه ای از 
دستاوردهای ارزشمند و نوین از پروژه های تحقیق 
و توسعه گروه مپنا از جمله نخستین توربین گاز 
ساخت داخل در رده 40 مگاوات، نخستین ژنراتور 
45 مگاوات و سامانه برق و کنترل پیشرفته بومی 
است. به طور کامل توسط متخصصان داخلی از 
شرکت های گروه مپنا طراحی، ساخت، نصب و 
راه اندازی شده است.در قلب نیروگاه گازی 42 
مگاواتی مینا، نخستین واحد توربین جدید گازی 
نام MGT40 جای گرفته  به  مینا  پیشرفته گروه 
روش  کلیه  بررسی  و  مطالعات  از  پس  است. 
بنای طراحی  توربین  برای طراحی  موجود  های 
و ساخت تجهیزات این واحد در شهریور 1391 
و طی پروژه مشترک معاونت پژوهش و فناوری 
گروه مپنا و واحدهای تحقیق و توسعه مستقر در 

شرکتهای مپنا پایه گذاری شد.
با تعریف پروژه، فاز مطالعاتی آن بالفاصله آغاز و 
با توسعه دانش های فنی مورد نیاز، تجهیزات اولین 
واحد طراحی و ساخته شد. نیروگاه 43 مگاواتی 

گازی مینا به گونه ای طراحی شده که عالوه بر 
استفاده از گاز طبیعی، قابلیت مصرف سوخت مایع 
را نیز دارد. از طرف دیگر این نیروگاه گازی به 
آسانی قابلیت تبدیل به سیکل ترکیبی را دارا بوده 
حرارت  و  برق  همزمان  تولید  واحدهای  در  و 

)CHP( هم قابل کاربرد است.
طراحی توربین پیشرفته MGT40 حاصل تالش 
توربین  ساخت  و  مهندسی  شرکت  متخصصان 
مپنا )توگا( است که قابلیت هر دو کاربرد تولید 
دلیل  به  و  است  دارا  را  مکانیکی  رانش  و  برق 
ضریب اطمینان باالی 99 درصد، عالوه بر استفاده 
نیروگاهی، در صنایع نفت و گاز نیز محصول پر 

کاربردی خواهد بود.
مگاوات  ایزو 42٫2  در شرایط  توربین  این  توان 
بر  عالوه  است.  درصد   32 باالی  آن  راندمان  و 
توربین، ژنراتور نیروگاه با ظرفیت 45 مگاوات و 
سامانه پیشرفته برق و کنترل آن به صورت کامل 
و به ترتیب توسط متخصصان شرکت مهندسی و 
ساخت ژنراتور مپنا )پارس( و شرکت مهندسی و 
ساخت برق و کنترل مپنا )مکو( طراحی، ساخته و 
به اجرا در آمده است. سایر تجهیزات جانبی توربین 
و ژنراتور نیز توسط متخصصان شرکت های گروه 
مپنا طراحی و ساخته شده است.مجری و نصب 
کننده اولین واحد از نیروگاه گازی 42 مگاوات مپنا 
)نیروگاه 42 مگاواتی زاهدان(، شرکت نصب نیرو 
از مجموعه شرکت های گروه مپنا و مدیریت پروژه 
بر عهده بخش برق شرکت مپنا بوده است همچنین 
و  برداری  بهره  شرکت  توسط  واحد  اندازی  راه 

تعمیراتی مپنا )M&0( صورت گرفته است.
از مزایای این پروژه می توان به قابلیت سریع زمان 

گرچه  کرد.  اشاره  اندازی  راه  و  نصب  ساخت، 
نیروگاه های مقیاس بزرگ، پاسخگوی نیاز تعداد 
ساخت،  اما  هستند،  برق  مشترکان  از  انبوه تری 
چندساله  فرایندی  آنها  اندازی  راه  و  احداث 
است، از این رو احداث نیروگاه مقیاس کوچک 
42 مگاواتی که از توان تأمین برق برای 40 هزار 
مشترک در هر شبانه روز برخوردار است راهکاری 

مناسب جهت رفع سریع نیازهای برق است.
عملیات احداث و راه اندازی اولین واحد از این 
محصول، از زمان تحویل زمین تا سنکرون واحد 
در کمتر از 10 ماه محقق شده است و بر اساس 
برنامه ریزی ها و تجربیات کسب شده، این زمان 
در پروژه های بعدی به کمتر از 6 ماه می تواند تقلیل 
یابد.از دیگر مزایای نیروگاه جدید گروه مپنا، قابلیت 
احداث و نصب آن در زمینی به ابعاد حدود 50 در 
60 متر است و هر گاه که محدودیت های زمان، 
هزینه و فضای احداث وجود داشته باشد نیروگاه 
جدید گروه مپنا به عنوان یک محصول کامال بومی، 
جایگزینی بدون رقیب برای غلبه بر کمبود برق و 
یا جبران افت ولتاژ شبکه محسوب خواهد شد. 
از طرف دیگر این محصول، توان باالیی در زمینه 
قابلیت های تولید جزیره ای و خارج از شبکه دارد. 
نیازهای  به  پاسخگویی  جهت  محصول  توسعه 
متنوع مشتریان از اهداف راهبردی گروه مپنا است و 
توربین پیشرفته MGT40، عالوه بر آنکه محصول 
قابل اطمینانی برای صنعت برق کشور خواهد بود، 
به دلیل رعایت استانداردها و الزامات صنایع نفت و 
گاز، یکی از گزینه های مطلوب این صنایع جهت 
برآورده شدن نیازمندیهای برق و یوتیلیتی از قبیل 

تولید بخار نیز به شمار می رود.

آگهي  اخطار اجرائیه 
شماره پرونده 490/97/ش6

 بدینوسیله به  :1- سعید غفاری 2-سید جعفر غفاری 3-مینو غفاری)مجهوالمکان (       به آدرس 
:   مجهوالمکان     ابالغ  میگردد. بموجب  رای شماره 596 مورخ  96/12/20 از شعبه ششم  
شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن جنابعالی  محکوم  می باشید به:   پرداخت مبلغ    
ده میلیون   ریال  وجه رایج به نرخ روز قابل محاسبه  در واحد اجرای احکام  بعنوان   بابت اصل 
خواسته   و مبلغ 22150 بابت هزینه دادرسی و  حق الوکاله وکیل  وفق تعرفه قانونی  ، در حق 
خواهان  صدیقه ملکی سرو الت  با وکالت گلیج            صادر و اعالم میگردد. به استناد ماده 19 
آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی محکوم علیه  پس 
از ظرف مهلت   ده روز از انتشار آگهي فرصت دارید نسبت به اجراي حکم تمکین ،در غیر این 
صورت پرونده جهت اقدام قانوني   برای اجرای احکام داداگاه یا دادگستری تحویل خواهد شد.

مدیر شعبه  ششم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن  

آگهی حصروراثت
آقای:هادی شهرت:سالمات  نام پدر:رحیم بشناسنامه : 2068 صادره از:اهوازدرخواستی 
بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که پدرم مرحوم رحیم  شهرت: 
سالمات  بشناسنامه 522صادره: اهوازدرتاریخ 1398/1/9 در ----  اقامتگاه دائمی فوت 
ورثه اش عبارتند از 1- عیده پور سالمات بشناسنامه 11324 )همسرمتوفی( 2- عبدالرضا 
سالمات بشناسنامه 15851 اهواز تاریخ تولد 1348/3/2   3- سعید سالمات بشناسنامه 
5462 تاریخ تولد 1354/11/6   4- هادی سالمات بشناسنامه 2068 تاریخ تولد 1365/9/15   
5- مهدی سالمات بشناسنامه 1740537505 اهوازتاریخ تولد 1369/6/20 )پسران متوفی(   
6- زاهدیه سالمات بشناسنامه 15850 اهوازتاریخ تولد 1347/1/1 7- معصومه سالمات 
بشناسنامه 5461 تاریخ تولد 1353/11/6   8- سنیه سالمات بشناسنامه 2066 اهوازتاریخ 
تولد 1361/1/1   9- هدیه سالمات بشناسنامه 2067 اهوازتاریخ تولد 1364/1/15   10- 
مریم سالمات بشناسنامه 1740537491 اهوازتاریخ تولد 1368/6/1  11- رباب سالمات 
بشناسنامه  سالمات  ناهید   -12  1371/3/1 تولد  اهوازتاریخ   1741291232 بشناسنامه 
1742053556 اهوازتاریخ تولد 1374/7/2  )دختران متوفی(اینک با انجام تشریفات قانونی 
مراتب مزبوررا دریک نوبت آگهی مینماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه ازمتوفی نزد 
اوباشد از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادروهروصیت 

نامه بجز سری و رسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
02/20- قاضی شورای حل اختالف شهرستان باوی

آگهی مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی ماشین سواری پژو تیپ206SD-TU5 مدل 1394 و شماره شهربانی 
 NAAP41FEXFJ253088 163 و شماره شاسیB0133707 82-192م34 و شماره موتور

به نام بنیامین زعفرانیان مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

مفقودی 
  C134545 برگ سبز رنو مگان مدل 91  با شماره پالک 686ص15ایران 82با شماره موتور
و شماره شاسی NAPLm050EA1028916بنام هادی ولی پور مفقودردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی مناقصه عمومی 
شهرداری طالقان

شهرداری طالقان در نظر دارد به استناد 1- موافقتنامه شماره ۷3۵288مورخ 9۷/12/26  2- موافقت 
نامه شماره 208۵3۵9 مورخ 9۷/9/11 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانداری البرز پروژه های ذیل 
را براساس شرایط ذکر شده و به شرح مشخصات و جزییات مندرج در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران 

واجد صالحیت واگذار نماید.

شرایط :  1- داشتن شرکت با اسانامه مرتبط برای پروژ 1وپایه۵راه و ترابری برای پروژه2از معاونت محترم برنامه ریزی که ضمن شرکت درمناقصه 
ضمیمه اسناد خواهد گردید الزامیست.) اساسنامه شرکتها-صالحیت پیمانکاری برای  پیمانکاران – مانده ظرفیت – آخرین تغییرات شرکت در روزنامه 

رسمی رزومه کاری- آگهی تاسیس- کد اقتصادی – گواهی ثبت نام ارزش افزوده مالیاتی و متن استعالم بها ممهور به مهر شرکت (
2-   شرکت کنندگان فقط میتوانند باتوجه به رشته مربوطه صالحیت پیمانکاری و سقف مجاز کار خود ارائه پیشنهاد نمایند .

3-مهلت دریافت اسناد پس از آگهی نوبت اول از مورخ 98/2/16 تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 98/3/1 میباشد.
4-  مهلت تحویل پیشنهادات پس از آگهی نوبت دوم تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/3/11 آن روز میباشد .

۵- تاریخ جلسه بازگشایی پاکتهای پیشنهادی قیمت پس از آخرین روز مهلت تحویل اسناد مناقصه میباشد که در روز یکشنبه  مورخ 98/3/12 و در 
ساعت 14/30 بعد از ظهر آن روز کلیه پیشنهادات باز و قرائت خواهد شد .

6- شرکت کنندگان جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دو لت ) ستاد ایرانsetad iran.ir   ) مراجه و نسبت به دریافت 
اسناد اقدام نمایید.

۷- پیشنهاد دهندگان بایستی پس از دریافت اسناد : سپرده مندرج در جدول را به حساب شماره 408101140۷9۷0129 نزد بانک مرکزی با شناسه 
4030811234۵6۷89403 واریز و ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی را در پاکت )الف( مدارک شامل : کپی شناسنامه مدیرعامل و هیات مدیره رزومه 
کاری کپی برابر اصل شده اساسنامه آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت اعالم شده در روزنامه رسمی و رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
متن مناقصه در پاکت ) ب(و برگه پیشنهاد قیمت پس از امضا مجاز و مهر صفحات به صورت جداگانه الک و مهر شده در پاکت )ج( قرار داده و در 

سامانه ستاد ایران قراردهند.
8- به پیشنهادات فاقد سپرده سپرده های مخدوش سپرده های کمتر از میزان نقرر چک شخصی و مشروط مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت 

مقرر این آگهی واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
9- سایر شرایط در اسناد مناقصه به اطالع پیمانکار خواهد رسید .

10- شرکت کنندگان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر به شهرداری مراجه و همچنین از محل اجرای پروژه بازدید نمایند.
11- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.

علی قاسم پور شهردار طالقان12- شهرداری در رد یا قبول یا باکلیه پیشنهادات پیمانکاران ذیصالح مختار میباشد.

عنوان پروژه
1-تامین تجهیزات و کنترل ترافیک وعالئم 

راهنمایی و رانندگی 
 2- ساماندهی دفع پسماندهای شهر طالقان 

مبلغ پروژه)ریال (

1/1۰1/۰۰۰/۰۰۰

4/142/۰۰۰/۰۰۰

مبلغ سپرده )ریال(

55/۰5۰/۰۰۰

2۰7/1۰۰/۰۰۰

پایه مورد قبول

دارای اساسنامه مرتبط

5 راه و ترابری 

 نوبت اول

آگهی مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی ماشین وانت پیکان تیپ 1600i مدل 1392 و شماره شهربانی 88-
 NAAA36AA0DG624608 114 و شماره شاسیF0058705 522س29 و شماره موتور

به نام حمیدرضا جعفر حسینی هنجنی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

مدیرعامل شرکت مپنا در پاسخ به زمان مطرح کرد:

بسیج مپنا برای حل مشکالت صنعت نفت
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فرمان بازار خودرو را باید از دالل ها گرفت

برخورد با قیمت گذاری های کاذب در برخی سایت ها موجب شد تا 
رسانه ها از کاهش قیمت خودرو خبر دهند. این در حالی است که هنوز 

این بازار بشدت متاثر از فعالیت های دالالن و سودجویان است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، بازار خودرو از سال گذشته با افزایش 
قیمت ارز و جنجال هایی که تخصیص ارز دولتی به برخی از شرکت 
تعادل خارج  از  تعلق گرفت،  کننده خودرو  وارد  های خودروساز و 
شد. از همان روزها افزایش قیمت خودرو در بازار استارت خورد و 
راهکارهای دولت از جمله ممنوعیت واردات خودرو و تخصیص ارز 
به خودروسازان نتوانست این افزایش قیمت ها را مهار کند. از سوی 
دیگر عده ای از دالالن با ایجاد انتظار تورمی در این بازار باعث شدند 
که بسیاری برای پیش خرید خودروهای داخلی به صف شوند و فورش 
فوری ها در حداقل زمان به اتمام برسد. در غیاب نهادهای عریض و 
طویل ناظر، بی ثباتی قیمت ها در بازار خودرو در طول این یک سال 
گذشته ادامه پیدا کرد و در حالی که هنوز از سال جدید دو ماه نگذشته 
افزایش قیمت خودرو به اوج خود رسید به طوری که در یک روز 
میزان رشد نرخ خودرو میلیونی شد.هر چند که دالیل متعددی برای این 
نابسامانی بازار خودرو مطرح می شود اما کارشناسان و مسئوالن موثرترین 
عامل را نفوذ دالالن و قیمت گذاری های غیرمنطقی از طریق سایت های 
اینترنتی خرید و فروش خودرو می دانند. البته عده ای هم معتقدند که 
واسطه یا داللی که می تواند با نفوذ، قیمت کاالها را در کل کشور افزایش 
دهد دالل عادی و خرده پا نیست و احتماال با خودروسازان ارتباط دارد. 
این نکته را هم باید یادآور شد که بستر برای ورود دالالن به این حوزه 
فراهم بوده است. افزایش قیمت ارز و اعمال تحریم ها بهانه خوبی برای 
نبود قطعیت و نوسانات شدید قیمت در بازارهای مختلف شده است. 
خودروسازان که مدعی بودند 85 درصد قطعات خودرو را از داخل تامین 
می کنند امروز می گویند که به دلیل وابستگی به واردات قطعات، خط 
تولید با حداقل ظرفیت فعال است و با کاهش عرضه مواجه شده ایم. به 
طور قطع یکی از عوامل گرانی خودرو هم همین کاهش عرضه در برابر 
افزایش تقاضا است. طبق گفته »بهرام پارسایی« عضو کمیسیون اصل 90 
مجلس در حال حاضر60 هزار خودروی تکمیل نشده در انبارهای ایران 
خودرو خاک می  خورد که به دلیل نبود قطعه و ناقص بودن محصوالت 
نمی  توان این خودروها را به مشتری تحویل داد . این در حالی است 
که عده ای مرداد سال گذشته برای خرید خودروی داخلی ثبت نام کرده 
بودند و هر چند بهمن ماه سر رسید تحویل بوده اما با گذشت بیش از 
دو ماه نه تنها خودرویی تحویل نگرفته اند بلکه در زمان نامعلوم تحویل، 
باید چندین میلیون گران تر خودروی ثبت نامی را تحویل بگیرند حال 
اینکه هر کجای دنیا اگر تحویل با تاخیر انجام می گرفت خودروساز 
متحمل پرداخت جریمه می شد. همه این عوامل با دست نامرئی دالالن 
دست به دست هم دادند که امروز بازار خودرو به رغم برخی کاهش 
های مقطعی متالطم تر از همیشه باشد و گویا فنر کنترل در این بازار و 

صنعت هم در رفته است. 
خودرو چرا گران شد؟

قیمت  افزایش  دالیل  درباره  سایپا  پیشین  مدیرعامل  مدنی«  »سعید 
این  از  بخشی  داشت:  اظهار  بازار  در  خارجی  و  داخلی  خودروهای 
افزایش قیمت ها در بازار خودرو به تحوالت اقتصادی در سطح کالن 
برمی گردد. درشرایطی که با افزایش نرخ تورم مواجه هستیم طبیعی است 
که نقدینگی های سرگردان به سمت خرید کاال سوق پیدا کنند که یکی 
از این بازارهای مورد هدف نقدینگی های مردم، بازار خودرو است. 
وی ادامه داد: با افزایش 4 تا 5 برابری قیمت دالر شاهد کاهش ارزش 
ریال بودیم که مردم هم برای حفظ ارزش سرمایه خود ترجیح دادند که 
ریال را به کاالی با دوام و با ارزش افزوده تبدیل کنند. مدنی با تاکید بر 
اینکه متاسفانه دولت برای ساماندهی نقدینگی موجود در جامه برنامه 
ای نداشت، گفت: مهم ترین عامل افزایش قیمت در بازارهای مختلف، 
بحث افزایش تقاضا بود. این نقدینگی سرگردان باید به سمت بازارسرمایه 
هدایت می شد تا از آن طریق به اقتصاد مولد راه پیدا می کرد اما این 
هدایت پول به اجرا درنیامد. این کارشناس بازار خودرو با اشاره به سایر 
عوامل که منجر به افزایش بی سابقه خودرو در بازار شده است، اظهار 
داشت: یکی از دالیل افزایش قیمت خودرو بحث ممنوعیت واردات 
خودرو است. در شرایطی که بسیاری از شرکت های خارجی قطعه ساز 
با شرکت های ایرانی قطع رابطه کرده است، طبیعی است که میزان تولید 
خودروی مونتاژ شده در کشور کاهش پیدا کند و همین کاهش عرضه 
هم موجب افزایش قیمت ها می شود. مدیرعامل پیشین سایپا با بیان 
اینکه شاهد کاهش تولید 20 درصدی تولید خودرو در کشور طی یک 
سال اخیر بوده ایم، گفت: قرار بر این بود که برخی از برندهای قدیمی از 
مدار تولید خارج شوند اما با توجه به شرایط کشورمان این محصوالت 
در چرخه تولید باقی ماندند اما افزایش نرخ ارز باعث افزایش هزینه 
های تولید این خودروها هم شد. مدنی با اشاره به افزایش هزینه های 
تولید خودرو در شرکت های داخلی ادامه داد: تولید هر خودروی داخلی 
چیزی حدود 2000 دالر ارزبری دارد و با افزایش قیمت دالر و فاصله 
7000 هزار تومانی دالرهای اختصاص یافته به بخش تولید طبیعی است 
که قیمت خودرو افزایش یابد اما تنها دلیل افزایش قیمت خودرو افزایش 
هزینه های تولید و بحث تحریم نیست. وی افزود: یکی از مهم ترین و 
موثرترین عامل افزایش قیمت خودرو تفاوت قیمت بین کارخانه و بازار 
است که باعث ورود دالل به این حوزه شده است و وقتی که حوزه ای 
برای دالالن جذاب باشد افزایش قیمت ها هم کنترل شده نخواهد بود.
مدیرعامل پیشین سایپا با تاکید بر اینکه باند مافیایی در بازار خودرو فعال 
هستند، گفت: قیمت گذاری در بازار مسکن از سوی عده ای از دالالن 
انجام می شود که بدون خرید و فروش خودرو )معامالت صوری( 
باعث افزایش قیمت ها می شوند. مدنی با تاکید بر اینکه این میزان 
افزایش قیمت خودرو دلیل منطقی ندارد، ادامه داد: از دیگر عوامل موثر 
در افزایش غیر منطقی خودرو اعالم آگهی ها با قیمت های نامتعارف 
در سایت های اینترنتی خرید و فروش است. دولت باید نظارت دقیقی 
روی عملکرد سایت های اینترنتی فروش کاال داشته باشد تا این سایت 

ها ابزاری برای سوداگری دالالن در بازارها نشود. 
چه خبر از نهادهای نظارتی؟ 

سال 94 با تصمیم دولت و شرکت های خودروساز قرار بر این شد که 
قیمت خودرو چند درصدی افزایش پیدا کند، در همان زمان با تشکیل 
کمپین نه به خرید خودرو و کاهش 50 درصدی معامالت، دولت اجازه 
افزایش قیمت را نداد. هر چند مهم ترین تشکیالت در آن سال ها برای 
تعیین درصد افزایش قیمت ها به ویژه خودرو شورای رقابت بود اما 
امروز هیچ حرفی از شورای رقابت برای ساماندهی به این شرایط بازار 
به میان نمی آید و این نهاد حذف شده است.بسیاری معتقدند که ورود 
وزارت صنعت، معدن و تجارت به قیمت  گذاری خودرو اشتباه بود چرا 
که وزارتخانه ذی  نفع است و تعارض منافع از ساماندهی بازار جلوگیری 
می  کند بنابراین بهتر است نهادی خارج از وزارتخانه است وظیفه قیمت  
های  گذاری  قیمت  بازگشت  قطع  طور  به  گیرد.  برعهده  را  گذاری 
غیررسمی که خارج از تعادل بازار است باعث افزایش نارضایتی مردم 
می شود که تبعات اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی را برای دولت به 
دنبال دارد. در این میان عده ای بر این باورند که شاید تعرفه باالی واردات 
در جهت حمایت از تولید داخل باعث تنبلی و امپراتوری تولیدکنندگان 
داخلی شده است و اگر بستر رقابت واقعی با خودروهای خارجی هم 
در قیمت و هم در کیفیت فراهم شود قیمت ها به خودی خود در بازار 

تنظیم می شوند.

نگاه روز

داخلی سازی خودروهای چینی، همچنان 
۲۰ درصد

الزام خودروسازان  با اشاره به   معاون وزیر صمت 
چینی مبنی بر افزایش سطح داخلی سازی خودروهای 
خودروهای  ایران،گفت:داخلی سازی  در  تولیدی 
خارجی تولیدی در ایران از جمله چینی ها، حداقل 

باید 20درصد باشد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، فرشاد مقیمی با بیان 
اینکه داخلی سازی خودروهای چینی متوقف نشده 
است، گفت: تمام خودروهای خارجی که در ایران 
وارد و تولید می شوند، باید داخلی سازی حداقل 20 
درصدی را انجام دهند؛ بنابراین این سیاست در مورد 
هیچ خودروسازی از جمله چینی ها، متوقف نشده 
است و البته این درصد، یک نقطه شروع است.معاون 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال 
معاونت صنایع وزارت  قبلی  که در دوره مدیریت 
صمت، میزان داخلی سازی برای خودروهای چینی 
در سال 97 معادل 40 درصد اعالم شده بود، و اکنون 
داخلی سازی 20 درصدی برای خودروسازان چینی 
بسیار پایین است، گفت: وقتی خودرویی می خواهد 
داخلی سازی شود، باید قطعه سازان هم ظرفیت آن را 
ایجاد کنند؛ اما این داخلی سازی از 20 درصد شروع 
شده و بسته به نوع خودرو ممکن است افزایش یافته 
و ارتقای آن، در مدت زمان متفاوتی صورت گیرد 
و در برخی موارد هم، زمان کوتاه یا بلند شود.وی 
تصریح کرد: ممکن است در بازه زمانی شش ماهه، 
داخلی سازی به درصد باالتری برسد و ممکن است 
در جاهای دیگری هم ظرفیت پایین تر باشد و این کار 
با کندی بیشتری پیگیری شود.مقیمی ادامه داد: افزایش 
داخلی سازی باید در یک بازه زمانی صورت گیرد، به 
این معنا که خودرویی که امروز در داخل کشور وارد 
می شود، باید از 20 درصد داخلی سازی شروع کند؛ 
اما برخی از خودروهایی که در گذشته وارد کشور 
شده بودند، درصد باالیی از بومی سازی را ندارند.وی 
در پاسخ به این سوال که اکنون سقف داخلی سازی 
خودروهای چینی چند درصد است، گفت: در این 

رابطه باید با آمار و ارقام سخن گفت.

موافقت مجلس با تقاضای تحقیق و 
تفحص از عملکرد بانک مرکزی

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با تقاضای 6 نفر از 
نمایندگان به منظور تحقیق و تفحص از عملکرد بانک 
ایران در 5 سال گذشته  مرکزی جمهوری اسالمی 

موافقت کردند.
علنی  جلسه  در  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
دیروز یک شنبه مجلس شورای اسالمی، تقاضای 6 
نفر از نمایندگان به منظور بررسی تقاضای تحقیق و 
تفحص از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران در 5 سال گذشته بررسی و در نهایت با 117 
رأی موافق، 69 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع با آن 
موافقت شد.حسینعلی حاجی دلیگانی به عنوان یکی از 
متقاضیان تحقیق و تفحص از بانک مرکزی بیان کرد: 
این تحقیق و تفحص از یک سال و نیم پیش و زمانی 
که موضوع مؤسسات مالی و برخی دیگر از مسائل به 
طور هم زمان در بانک مرکزی پیش آمد در مجلس 
دلیل جمعیت عظیم  به  دغدغه  کلید خورد. عمده 
سپرده گذارانی بود که در مسئله مؤسسات اعتباری 
دچار زیان شده بودند. در زمان ریاست قبلی بانک 
مرکزی نیز اتفاقات ناگواری رخ داد که امیدواریم با 
تصویب این تحقیق و تفحص بتوانیم خالءهای پنهانی 
که وجود دارد را بررسی کنیم.وی در ادامه اظهار کرد: 
سپرده گذاران مدتی است که بالتکلیف در مراجع 
مختلف به دنبال پول خود هستند و حدود دو میلیون 
سپرده گذار که با احتساب خانواده آنها به حدود 12 
میلیون می رسند سرمایه خود را از دست داده و بارها 
در خیابان ها اعتراض کردند. بانک مرکزی اعالم کرده 
که حدود 20 هزار میلیارد تومان به بانک های خاصی 
داده شده تا اصل پول مردم پس داده شود و براساس 
ادعای بانک مرکزی تاکنون اصل پول سپرده گذاران 
زیر یک میلیون تماماً پرداخت شده و تنها حدود سه تا 
چهار هزار سپرده گذار و چند تعاونی باقی مانده اند.
وی در ادامه تصریح کرد: برخی از ابهامات و سواالت 
در خصوص مؤسسات مالی مطرح است مسئله این 
جا است که چرا اصاًل به موسساتی نظیر کاسپین اجازه 
فعالیت داده شد مردم اگر نتوانند به مجوز بانک مرکزی 
اعتماد کنند دیگر به چه چیز باید اعتماد داشته باشند. 
اگر فعالیت این مؤسسات غیرقانونی بوده است چرا 
جلوی فعالیت آنها گرفته نشده است. و با تابلوی بانک 

مرکزی به فعالیت خود ادامه دادند. 

گرانی، وزرای صنعت و جهادکشاورزی 
را به مجلس کشاند

این هفته دو وزیر صنعت و جهادکشاورزی برای ارائه 
توضیحات در مورد گرانی کاالها به کمیسیون صنایع 

مجلس می روند.
با  باستانی  ازتسنیم، سعید  نقل  به  زمان  به گزارش 
اظهارداشت:  بازار،  به گرانی کاالها در سطح  اشاره 
متأسفانه با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان بازار 
موضوع  این  که  است  قیمت  افزایش  شاهد  کاالها 
باید در اسرع وقت مورد بررسی قرار گیرد.این عضو 
کمیسیون صنایع مجلس، افزود: باید وزرای صنعت و 
جهادکشاورزی که متولی تأمین کاالهای اساسی مردم 
هستند در رابطه با تغییر قیمت ها پاسخگو باشند. به 
همین منظور این هفته از دو وزیر مربوطه برای ارائه 
توضیحات به کمیسیون صنایع مجلس دعوت خواهیم 
کرد.وی با اعالم اینکه تأمین و تولید برخی از کاال در 
یک وزارتخانه اما کنترل و نظارت در دستگاه دیگری 
انجام می شود، افزود: به عقیده بنده رفع این مشکالت 
نیازمند تفکیک وزارت صنعت است تا به دنبال آن 
کاالهای  توزیع  و  قیمت  برای  منسجمی  مدیریت 

اساسی مردم اعمال شود.

خبر

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امروز ارز به 
14 هزار تومان رسیده، اما به آن اندازه صادرات 

رشد نداشته و باید علت ریشه یابی شود.
به گزارش زمان به نقل از وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، »رضا رحمانی« در نشست مشترک با 
هیات رئیسه فراکسیون توسعه صادرات غیرنفتی 
وظیفه  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس 
وزارت صنعت، حمایت از تولید است، افزود: 
باتوجه به شرایط ارزی، صادرات توجیه پذیر و 
واردات و قاچاق توجیه ناپذیر شده، با این حال 
انتظار می رفت صادرات در سال گذشته افزایش 
یابد، اما اینگونه نشد و نیاز به ریشه یابی دارد.وی 
تصریح کرد: همه تشکل ها متفق القول بودند 
که با افزایش نرخ ارز به 6 هزارتومان، صادرات 
رونق می یابد، درحالی اکنون ارز به 14 هزار 
رشد  اندازه  آن  به  صادرات  رسیده،ولی  تومان 
به  اینکه صادرات  بیان  با  است.رحمانی  نیافته 
کشورهای منطقه در اولویت قرار گرفته، گفت 
امسال، به عنوان »رونق تولید« و راهکار اصلی آن 

توسعه صادرات است، بنابراین در مقابل کسانی 
که خالف این شعار عمل کنند، می ایستیم.وزیر 
صنعت، بازگشت ارز حاصل از صادرات و ارائه 
بخش  مهم  مساله  را 2  های صادراتی  مشوق 
صادرات  اکنون  گفت:  و  کرد  قلمداد  تجارت 
به کشورهای همسایه 23 میلیارد دالر است که 
را تشکیل می  این کشورها  2 درصد واردات 
اما برای دستیابی به چهار درصد تالش  دهد، 
می شود.رحمانی اضافه کرد: کشورهای آفریقایی 
محصوالت  واردات  برای  خوبی  ظرفیت  نیز 
ایرانی دارند، اما صادرات به این کشورها ناچیز 
است و در این زمینه برنامه ریزی نیاز داریم.وی 
ضمن تاکید بر اینکه برای صادرات به کشورهای 
همسایه، باید زیرساخت ها را فراهم و تقویت 
کرد، افزود: دولت هم در این ارتباط کم و کاستی 
هایی دارد، چنانچه در زمینه رایزن های بازرگانی 
مشکالتی وجود دارد، باید آن را برطرف ساخت.
وزیر صنعت، صادرات 9 میلیارد دالری به عراق 
و 2 میلیارد و 600 میلیون دالری به افغانستان 

را یادآور شد و گفت: رونق صادرات، نیاز به 
باور کرد،  باید  اما  اصالح زیرساخت ها دارد، 
اقالم مصرفی را نمی توان در شرایطی که مردم 
نیاز دارند، صادر کرد.وی اضافه کرد: درباره پیمان 
سپاری ارزی نیز ضرورت دارد کارگروه مشترکی 
بین مجلس و دولت تشکیل شود و نواقص آن 
بررسی و راهکار ارائه شود.رحمانی خاطرنشان 
باید  دارد،  اهمیت  صادرات  چنانچه  ساخت: 
زیرساخت  این  ایجاد  برای  را  مبلغ مشخصی 
مجلس  نمایندگان  از  و  دهیم  تخصیص  ها 
درخواست کرد تا با تخصیص اعتبار برای این 
منظور، به حل مشکالت و تقویت زیرساخت 

های صادرات کمک کنند.
۵0 درصد مشکالت واحدهای تولیدی مسائل 

پولی و بانکی است
همچنین رضا رحمانی، وزیر صنعت در هفتاد و 
پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با 
بیان اینکه بیش از 50 درصد مشکالت واحدهای 
تولیدی در ستاد رفع موانع تولید مربوط به مسائل 

پولی و بانکی است، گفت: 7 درصد مشکالت، 
مالیاتی و 7 درصد نیز به تامین اجتماعی مربوط 
می شود.وی ادامه داد: امروز توان تولید به حضور 
کارگران وابسته است و از اینکه می توانم در این 
جلسه از ستاد انتظارات جامعه کارگری را بشنوم 
خوشحالم.وی با بیان اینکه فلسفه وجودی ستاد 
تسهیل برای کارگران است، افزود: تصمیماتی 
که برای تسهیل امور واحدها گرفته می شود، در 
درجه اول به فعال بودن واحدها توجه داریم. چرا 
که باید تولید و در کنار آن اشتغال را تسهیل کنیم 
و واحدی که تعطیل باشد، اشتغال به دنبال خود 
ندارد.وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: 
مقام معظم رهبری فرمودند حفظ وضع موجود 
کارخانه ها و اشتغال جهاد است. ما این موارد را 
از قبل از سال جدید پیگیر بودیم.البته در سال 
گذشته در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید فقط به 
واحدهای بحران دار رسیدگی می شد، اما در سال 
جدید به واحدهایی که دچار بحران نیستند، ولی 

ظرفیت پیشرفت دارند هم رسیدگی می شود.

وزیر صنعت: ارز 14 هزار تومانی هم موجب رشد صادرات نشد

مسائل پولی و بانکی 5۰ درصد 
مشکالت واحدهای تولیدی

بسیاری از فعاالن کارگری با توجه به در پیش 
بودن ماه مبارک رمضان از کارفرمایان خواسته اند 
به کارگران واحدهای تولیدی و صنوف مختلف، 

ارزاق و سبد کاالی رمضان اختصاص بدهند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، از سال های گذشته 
و در آستانه ماه مبارک رمضان، ارزاق عمومی و 
سبد رمضان توسط کارفرمایان در اختیار کارگران 
قرار می گرفت هر چند که چند سالی است که 
و  داده  دست  از  را  خود  رونق  حرکت  این 
بسیاری از کارگران به دلیل شرایط اقتصادی و 
ناتوانی کارفرمایان از دریافت بسته های رمضان 
به  هنوز  که  کارفرمایانی  هستند  اما  محرومند، 
برای  را  این حرکت خداپسندانه  رسم گذشته 
رمضان  ماه  در  خود  کارگران  نیازهای  تأمین 
دنبال می کنند.از سوی دولت نیز همه ساله سبد 
کاالی اساسی و بسته های مواد غذایی جهت رفاه 
حال کارمندان توزیع می شود و امسال نیز دولت 
اعالم کرده که اقالم و کاالهای اساسی در این 
ماه اجازه افزایش قیمت ندارند تا آحاد جامعه 
دغدغه  کمترین  با  بتوانند  کارگران  ویژه  به  و 
اقدام  خود  مصرفی  مایحتاج  تأمین  به  نسبت 
و از مواهب روزه در این ماه بهره مند شوند.
کارگران مدت ها از اتحادیه امکان در برخی ایام 
سال و مناسبت های خاصی مثل ماه رمضان اقالم 
مصرفی خود را با قیمت مناسب تهیه می کردند 
ولی در سال های گذشته برخی مشکالت مالی و 

نارضایتی از کاالهای عرضه شده عدم استقبال 
حال  این  با  است  داشته  دنبال  به  را  کارگران 
کم  و  محروم  اقشار  جزو  که  کارگرانی  اغلب 
درآمد و ضعیف جامعه به شمار می روند انتظار 
دارند به دلیل کاهش قدرت خرید و مشکالت 
برخوردار  رمضان  کاالی  سهمیه  از  معیشتی 
شوند.رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی 
می گوید: با وجود آنکه همه ساله بر ضرورت 
اختصاص سبد کاالی رمضان به کارگران تاکید 
همچون  مسائلی  دلیل  به  متأسفانه  ولی  داریم 
نبود نقدینگی و رکود تولید با موانعی روبه رو 

از  که  کارفرمایان  از  بسیاری  البته  می شویم؛ 
شرایط زندگی کارگران خبر دارند برای کارگران 
می گیرند، چون همین  نظر  در  کاال  خود سبد 
سنگین  مبالغ  پرداخت  به  قادر  کارگران  حاال 
خرید کاالی اساسی نیستند و اگر این توانایی و 
امکان برایشان فراهم بود، دیگر نیازی به گرفتن 
بیات،  فتح اله  اعتقاد  نداشتند.به  سهمیه رمضان 
دادن ارزاق و سبد رمضان به کارگران اجباری 
نیست ولی اگر کارفرمایی توان مالی برای تهیه 
و تأمین آن را داشته باشد و به کارگرانش بدهد 
نه تنها موجب دلگرمی و انگیزه کار در کارگران 

شده بلکه از نظر شرعی و انسانی کار شایسته 
و خداپسندانه ای انجام داده است چرا که کارگر 
وقتی می بیند کارفرما به جای نگاه ابزاری او را 
مورد حمایت خود قرار داده به تولید محصول با 
کیفیت رغبت بیشتری پیدا می کند.رئیس اتحادیه 
به  هم  توصیه ای  پیمانی  و  قراردادی  کارگران 
کارفرمایان مشاغل سخت کرده و می گوید: روزه 
داری در شرایط سخت و طاقت فرسا در محیطی 
گرم با ساعات کار طوالنی دشوار است لذا توقع 
رعایت حال کارگران روزه دار در این شرایط را 
داریم.علیرغم آنکه شورای عالی کار اسفند ماه 
سال گذشته مبلغ بن خواربار کارگران را از 110 
هزار تومان به 190 هزار تومان رساند اما به گفته 
نیازهای  پاسخگوی  رقم  این  کارگری  مقامات 
معیشتی کارگران نیست و کفاف چند قلم کاالی 
ساده را هم نمی دهد! اگر چه پیش بینی کمک های 
غیرنقدی از سوی کارفرمایان به کارگران در قانون 
کار وجود ندارد و این مسأله یک ضعف به شمار 
می رود اما فعاالن کارگری همواره از کارفرمایانی 
که دارای بضاعت و تمکن مالی مناسبی هستند، 
خواسته اند حمایت از کارگران را تنها به برخی 
از روزهای سال و مناسبت ها محدود نکنند. به 
اعتقاد آنها توزیع بسته های حمایتی و سبد کاالی 
کارگران باید به طور مداوم و ماهانه در دوازده 
نوبت صورت گیرد تا کارگران بتوانند نیازهای 

معیشتی خود را از این طریق تأمین کنند.

پیش بینی توزیع سبد کاالی رمضان به کارگران

خنثی  واکنش  نامتعارف،  قیمت گذاری 
عدم  فعلی،  قیمت های  به  واقعی  متقاضیان 
انتظارات  و  کالن  اقتصاد  سطح  در  قطعیت 
تورمی در حوزه ساخت و ساز، بازار مسکن 
را در شرایط مه آلود قرار داده که سیاست گذار 
در  ملک  فروش  سایت های  ساماندهی  با 
فضای مجازی و اتخاذ مدل های تأمین مالی 
برای بخش عرضه و تقاضا درصدد غلبه بر 

شرایط فعلی است.
ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
سوی  از  نامتعارف  قیمت گذاری های 
تقاضا  طرف  برای  را  مسکن  عرضه،  طرف 
اخیر  هفته های  در  است.  کرده  دست نیافتنی 
فضای  در  مسکن  پیشنهادی  قیمت های 
مجازی به طور روزانه باال می رفت تا این که 
روز پنج شنبه 12 اردیبهشت ماه با ورود پلیس 
فتا، حذف قیمت های بازار خودرو و مسکن 
شد.وزیر  ابالغ  واسط  سایت های  مدیران  به 
ریشه  را  کنونی  وضعیت  شهرسازی  و  راه 
در عملیات روانی دشمن می داند که عده ای 
معرکه شده اند.  آتش بیار  ناآگاهانه  یا  آگاهانه 
اسالمی گفته است که اساساً معامله مسکنی 
با این نرخ ها صورت نگرفته و بازار مسکن 
در رکود به سر می برد. وزیر راه و شهرسازی 
از زمان روی کار آمدن، مهم ترین عامل برای 
ایجاد ثبات قیمتی را تعادل بخشی به عرضه و 
تقاضا می داند؛ موضوعی که مازیار حسینی، 
معاون او معتقد است در دوره قبلی وزارت 
و  گرفته  قرار  غفلت  مورد  شهرسازی  و  راه 
سیاست های انقباضی در حوزه تولید مسکن 
به بر هم خوردن این توازن منجر شده است.
موانع  ایجاد  مسکن،  سازندگان  حال،  این  با 
حوزه  در  رکودزا  عوامل  جمله  از  را  متعدد 
ساخت می دانند. انبوه سازان می گویند که فشار 
ساختمانی،  مصالح  قیمت  افزایش  مالیاتی، 
رشد قیمت زمین و سایر عوامل تأثیرگذار بر 
حوزه ساخت و ساز طی یک سال گذشته، 

تأثیر خود را با بروز جهش قیمتی بر طرف 
تقاضا ایجاد کرده است.

 اخیراً نیز بخشنامه ای از سوی معاون مسکن 
منظور  به  شهرسازی  و  راه  وزیر  ساختمان  و 
احیای سیاست ارجاع نظارت برای سازمان نظام 
مهندسی ابالغ شده که انبوه سازان این موضوع را 
نوعی توزیع کوپن برای گروهی خاص و مغایر 
سیاست های کالن دولت ارزیابی می کنند.بانک 
عامل بخش مسکن در روزهای اخیر بسته ای را 
به منظور رونق دهی به این حوزه رونمایی کرد که 
مهم ترین بخش آن به افزایش سقف تسهیالت 
ساخت تا 170 میلیون تومان و راه اندازی لیزینگ 
مسکن مربوط است. پیشنهاداتی که در صورت 
اجرا ممکن است در تسهیل شرایط برای هر دو 
طرف عرضه و تقاضا مؤثر باشد.بانک مسکن 
در روزهای اخیر از بسته ای رونمایی کرد که 
در آن به تقویت بخش عرضه تاکید شده است. 
طبق این مدل، سقف تسهیالت ساخت واحد 
مسکونی در تهران حداکثر 170 میلیون تومان به 
ازای هر واحد افزایش می یابد. سال گذشته این 
عدد 110 میلیون تومان بود. همچنین در مراکز 
استان ها این مبلغ 160 میلیون تومان است و در 
سایر شهرها 130 و در مناطق کمتر توسعه یافته 
نیز سقف این تسهیالت به 110 میلیون تومان 
افزایش یافته است.از پنج سال قبل طرح لیزینگ 
مسکن توسط فعاالن حوزه ساخت و ساز با 
هدف فروش واحدهای متوسط به باال مطرح 
شد که به دلیل عدم همخوانی با توان خریداران، 
ناشی از کوتاه بودن مدت زمان بازپرداخت و 
اقساط باال متوقف ماند. در روزهای اخیر این 
طرح برای بار دوم با هدف انجمادزدایی از بازار 
ملک هم در حوزه فروش آپارتمان های تازه ساز 
ساخت،  حال  در  مسکونی  واحدهای  هم  و 

متقاضیان  گروه  گرفت.  قرار  کار  دستور  در 
جابه جایی در بازار مسکن - دهک متوسط رو 
باال -  پرداخت قسط  استطاعت  باال دارای  به 
برای فروش خانه ریزمتراژ و خرید بزرگ متراژ 
به حداقل 300 تا 500 میلیون تومان تسهیالت 
نیاز دارد. کارشناسان معتقدند تسهیالت لیزینگ 
مسکن می تواند برای واحدهای میان متراژ و 
بزرگ، تقاضای مؤثر ایجاد کند و ضمن احیای 
نبض معامالت خرید در بخشی از بازار که با 
مازاد عرضه )واحدهای بزرگ( روبه رو است، 
فایل مناسب خانه اولی ها را نیز در بازار اضافه 
کند. این تسهیالت در نهایت بازار ساخت وساز 
را - به واسطه فروش تازه سازها - از رکود خارج 

خواهد کرد.
استقبال انبوه سازان از بسته جدید

موضوع  می گوید  انبوه سازان  کانون  دبیر 
قالب  در  ساخت  تسهیالت  سقف  افزایش 
فروش اقساطی به شکل مشارکت مدنی، طی 
پیشنهاد شده  ما  از طرف  چهار سال گذشته 
که می تواند به صورت فروش اقساطی قابل 
واگذاری به خریداران باشد؛ مشروط بر آن که 
نرخ سود تسهیالت این طرح حداکثر 12 تا 
تاکید  با  پورحاجت  باشد.فرشید  درصد   14
قدرت  افزود:  تولیدی  بنگاه های  تقویت  بر 
نقدینگی بخش خصوصی به یک سوم کاهش 
زمین هایی  خرید  توان  ما  همکاران  و.  یافته 
باید  دولت  ندارند.  را  می خریدند  قباًل  که 
در  سرمایه  قالب  در  تسهیالت  پرداخت  با 
نقدینگی  قدرت  مدنی،  مشارکت  یا  گردش 
بخش خصوصی را افزایش دهد. تعادل بخشی 
در بازار مسکن باید به نحوی صورت گیرد 
و  تولیدی  بنگاه  یعنی  موازنه  طرف  دو  که 
گیرد.  قرار  مدنظر  هدف  جامعه  قدرت  از 
نمی توانیم کاالیی تولید کنیم و آنقدر قیمت 

آن را باال ببریم که مردم توان خرید نداشته 
باشند. اصابت تسهیالت به جامعه هدف باید 

محور اصلی سیاست ها باشد.
مسیرهای فسادزا در بخش مسکن را مجدداً 

باز کردند
پورحاجت با انتقاد از اصالحیۀ شیوه نامۀ تبصرۀ 
2 مادۀ 24 آیین نامۀ اجرایی مادۀ 33 قانون نظام 
مهندسی و کنترل ساختمان که در روزهای اخیر 
توسط مازیار حسینی، معاون مسکن و ساختمان 
این  گفت:  اعالم شده  و شهرسازی  راه  وزیر 
بخشنامه برای تأمین منافع عده ای خاص ارائه 
شده است. انتظار این بود که سیاست گذار به 
نحوی موضوعات را دنبال کند تا چرخ تولید 
کشور از حرکت نایستد، نه این که سازندگان را 
مجدداً دچار آشفتگی ذهنی کنند. شیوه نامه قبلی 
که توسط وزیر سابق راه و شهرسازی ارائه شده 
بود چرخ تولید را باز کرد و یک فضای رقابتی 
در یک بازار ایجاد کرده بود. مردم می توانستند 
بسته خدمتی را با میل و سلیقه ی خود و کاماًل 
حسینی  آقای  اما  کنند.  دریافت  تسهیل گرانه 
ظاهراً قصد دارد سیستم کوپنی را مجدداً احیا 
در حوزه  ما  ساله  تجربه چند  افزود:  کند.وی 
اثبات کرده سیستم توزیع کار توسط  ساخت 
یک ارگان برای خدمات مهندسی، فسادزا است. 
این واقعیت را بپذیریم که هر جا یارانه دادیم 
به انحراف از مسیر اصلی منجر شد. ما از وزیر 
راه و شهرسازی انتظار داشتیم بدون نظرخواهی 
از بخش خصوصی هیچ بخشنامه ای را اعالم 
نکند. این ابالغیه به لحاظ قانونی در تضاد با 
قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار است 
آن  به  همواره  رئیس جمهوری  اول  معاون  که 
تاکید داشته و دارند. شیوه نامه تبصره 2 ماده 24 
آئین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی در 
دستور کار شورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی بوده و اگر مسؤوالن وزارت راه و 
شهرسازی قصد داشتند تصمیمی در این زمینه 
بگیرند باید با اتاق ایران و شورای گفت وگوی 

دولت و بخش خصوصی مشورت می کردند.

دو اقدام فوری برای ساماندهی بازار مسکن



خدایا قرار بده روزه مرا در آن روزه داران واقعی 
وقیام وعبادتم در آن قیام شب زنده داران وبیدارم 
نما در آن از خواب بی خبران وببخش به من گناهم 
را در این روز ای معبود جهانیان ودر گذر از من ای 

بخشنده گناهکاران.

دعای اول روز ماه مبارک رمضان 

صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم 
 تا به کی در غم تو ناله ی شبگیر کنم

دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود 
 مگرش هم ز سرزلف تو زنجیر کنم

امروز با حافظ

»منشأ« منتشر شد 

رمان »منشأ« نوشته دن براون 
و ترجمه محسن عقبایی که 
توسط نشر مجید به تازگی 
کتاب های  از  شده  منتشر 
پرمخاطب این انتشارات در 

نمایشگاه کتاب بود.
به گزارش  مهر، نشر مجید 
رمان منشأ را با ترجمه محسن عقبایی منتشر کرد. 
این کتاب در سی و دومین نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران از جمله آثار پرفروش این انتشارات 

بود.
نویسنده  از  رمان  پنجمین  منشأ  جنجالی  رمان 
مشهور امریکایی دن براون است که با محوریت 
شده  جهان  بازار  وارد  لنگدن  رابرت  شخصیت 
این  پیشین  رمان های  در  لنگدن  رابرت  است. 
نویسنده وقت زیادی را برای حل معما در موزه 
لوور، پالزو وچیو گذرانده بود، اما این بار به موزه 
گوگنهایم در بیلبائو اسپانیا می رود. او به مراسمی 
با شکوه و در عین حال مرموز دعوت شده است 
تا شاهد پاسخ به دو سوال بنیادین بشر باشد: ما از 
کجا آمده ایم و به کجا می رویم؟ میزبان او ادموند 
خود  که  است  ساله ای  چهل  آینده پژوه  کرش، 
بین  شخصیتی  او  بود.  لنگدن  دانشجوی  زمانی 
آیالن ماسک، استیو جابز و تونی استارک دارد و 
طبق داستان همه پیشبینی هایش درباره آینده بشر 

درست از آب در آمده است.
دن براون مانند کارهای قبلی خود در مورد این 
اثر هم به هزارتویی سر می زند و با یک مضمون 
رمزآلود داستان را آغاز می کند. ادموند قصد دارد 
معاصر  هنرهای  موزه  در  تازه خود  دستاورد  از 
جاذبه های  مشهورترین  از  یکی  که  گوگنهایم 
دیدنی اسپانیا و جهان است، رونمایی کند و جهان 
را در شگفتی فرو ببرد. نویسنده در طی داستان به 
معرفی آثار برجسته این موزه می پردازد و خواننده 
را با اصول معماری مدرن در اسپانیا آشنا می کند. 
آن چه در مراسم رخ می دهد ورای انتظار حاضران 
ادموند  فردی  که  نمی گذرد  چیزی  اما  است، 
را برای همیشه ساکت می کند و راز قتل او در 

پرده ای از ابهام نهان می شود.
با  عقبایی  محسن  ترجمه  و  براون  دن  »منشأ« 
بهای 65  و  نسخه، 560 صفحه  شمارگان هزار 
در دسترس  انتشارات مجید  توسط  تومان  هزار 

مخاطبان قرار گرفته است.
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اوقات شرعی

پررنگ شدن وجهه اقتصادی تئاتر کودک، به افزایش تولید آن 
کمک می کند

برای  که  است  معتقد  ساداتیان  جمال  سید 
و  فرهنگی  سبد  به  کودک  تئاتر  افزودن 
تفریحی خانواده ها به اراده ملی نیاز داریم. 
در این زمینه عالوه بر وجهه سرگرمی، وجهه 
اقتصادی نیز مطرح است؛ فعاالن حوزه تئاتر 
زمانی که ببینند وجهه اقتصادی یک اثر پررنگ 
است، قطعا به تولید آثاری در این زمینه می 
پردازند. به گزارش پیام زمان از روابط عمومی 

تئاتر شاپرک خانم، سید جمال ساداتیان، تهیه کننده آثار سینمایی همچون متری شیش 
و نیم، به رنگ ارغوان و آذر به تماشای شاپرک خانوم نشست.

او با بیان اینکه نمایش شاپرک خانوم کاری تقریبا موزیکال و برای کودکان جذاب تر 
است، گفت: در مجموع در کشور ما جای این نوع کارها در حوزه کودک چه در تئاتر 
و چه در سینما بسیار خالی است. برای استقبال بیشتر مردم از کارهای حوزه کودک، 
باید کارهای تحقیقاتی و میدانی تر انجام شود؛ به شکلی که ذائقه کودکان و خانواده 
های شان به دست آید و براساس آن آثار تولید شوند. باید برای کودکان کارهای بسیار 

شاد، موزیکال و ریتمیک ساخته شود.
تهیه کننده فیلم چهارشنبه سوری با تاکید بر اینکه دنیای کودکان دنیای جالبی است، 
ادامه داد: این حوزه مخاطب گسترده ای دارد اما مشروط به اینکه بتوان اثری را هم 
سو با ذائقه کودکان تولید کرد. همچنین افزایش استقبال نسبت به تئاتر کودک نیازمند 
متن و تبلیغات قوی است؛ به طور کلی هر چیزی برای ارائه نیاز به تبلیغات گسترده 
دارد اما با توجه به بضاعت اقتصادی کم تئاترها، برای تبلیغات هزینه زیادی نمی شود.
ساداتیان در مورد چگونگی افزودن تئاتر کودک به سبد فرهنگی و تفریحی خانواده 
ها بیان کرد: برای این امر به اراده ملی نیاز داریم. اراده ملی زمانی ایجاد می شود که 
تئاتری مورد پسند قرار می گیرد و توجه همه را به سمت خود جلب می کند که این 
سبک کارها را انجام دهیم. مسئله این است که چه کسی می خواهد شروع کننده این 
مسیر باشد. کسی که اولین کار را می کند اگر بتواند برنامه خود را به نحوی ارائه 
دهد که مخاطب زیادی جذب کند، قطعا می تواند جریانات فکری راجع به تئاتر 
را تغییر دهد. زیرا غیر از وجهه سرگرمی، وجهه اقتصادی نیز مطرح است؛ فعاالن 
حوزه تئاتر زمانی که ببینند وجهه اقتصادی یک اثر پررنگ است، قطعا به تولید آثاری 
در این زمینه می پردازند. نمایش شاپرک خانوم تا خرداد ماه هر شب به جز شنبه ها 
ساعت 20 در سالن سینما تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به روی 
 صحنه می رود. عالقه مندان برای تهیه بلیت می توانند به وب سایت تیوال به نشانی
 www.tiwall.com یا گیشه بلیط فروشی سالن کانون پرورش فکری در خیابان 

خالد اسالمبولی مراجعه کنند.

نامزدهای هفتاد و سومین دوره جوایز تونی اعالم شدند

»هادس تاون«  موزیکال  نمایش 
)Hadestown( که برداشتی تازه از یکی 
و  اورفئوس  ماجراهای  و  یونان  اساطیر  از 
دنیای زیرین و هادس است، با 14 نامزدی 
از جمله بهترین موزیکال، پیشتاز نامزدهای 
نمایش های  به  که  شد   2019 تونی  جوایز 
اجراشده در برادوی اعطاء می شود.به گزارش 
 Ain’t Too« موزیکال  نمایش  آنالین  هنر 

و  است  تمپتیشنز  گروه  موسیقی  به  احترام  ادای  نوعی  که   »Proud To Beg
»توتسی« )Tootsie( – برداشتی روزآمد از یک فیلم کمدی کالسیک به همین نام 

با بازی داستین هافمن – به ترتیب با 12 و 11 نامزدی در رده های بعدی قرار دارند.
»The Ferryman« درباره یک مأمور سابق ارتش جمهوری خواه ایرلند که اسیر 
گذشته رادیکال خودش شده است، در 9 بخش از جمله بهترین نمایش  شانس 
 To( »دریافت جایزه را دارد. همچنین نمایش بسیار پرفروش »کشتن یک مرغ مقلد
Kill a Mockingbird( که با اقتباس از رمان کالسیک هارپر لی روی صحنه رفته 
است، نامزد 9 جایزه تونی از جمله بهترین کارگردان )بارتلت شر( شد، اما از راه یابی 

به فهرست نامزدهای بخش بهترین نمایش جا ماند.
نمایش خبرساز »شبکه« )Network( در پنج بخش از جمله بهترین بازیگر مرد نقش 
اصلی یک نمایش )برایان کرنستن( نامزد شد، اما نتوانست نامزد جایزه بهترین نمایش 
شود. »اکالهما« )Oklahoma( که برداشتی تیره تر از نمایش موزیکال کالسیک 

راجرز و هامرستاین است، در هشت بخش نامزد شده است.
بجز برایان کرنستن، چند نفر از دیگر بازیگران معروف هالیوود از جمله جف دانیلز 
)کشتن یک مرغ مقلد(، آدام درایور )این را بسوزان، Burn This(، آنت بنینگ )همه 
متکالف  لوری  میلر، Arthur Miller’s All My Sons( و  آرتور  مِن  پسران 
)هیالری و کلینتون، Hillary and Clinton( در بخش های بازیگری نامزد جایزه 
تونی شده اند. برندگان هفتاد و سومین دوره جوایز تونی 9 ژوئن )20 خرداد( در 
مراسمی در رادیو سیتی میوزیک هال در نیویورک معرفی می شوند. جیمز کوردن 

مجری این مراسم است که از شبکه سی بی اس پخش خواهد شد.

چالش سخت نیکول کیدمن با مشکالت عاطفی

پس از موفقیت های سریال »دروغ های کوچک بزرگ«، حاال نیکول کیدمن، دیوید 
ای کلی و جان هنری باترورث قصد دارند بر اساس یکی دیگر از رمان های لیان 

موریارتی، یعنی«نه غریبه بی نظیر« سریالی برای شبکه هولو بسازند.
رمان »نه غریبه بی نظیر« در شهریور ماه سال گذشته منتشر شد که از همان روزهای 
ابتدایی و احتماال تحت تاثیر موفقیت های رمان دروغ های کوچک بزرگ توانست نظر 

بسیاری از دوست داران سینما و ادبیات را به خود جلب کند.
این رمان به ماجراهای نُه نفر می پردازد که به دالیل مختلفی در یک پایگاه سالمتی 
دور هم جمع شده اند. این افراد هر یک قصه ای دارند که طی روزهایی که قرار است 
کنار یکدیگر بگذرانند، آرام آرام از آن ها خبردار می شویم. شخصیت اصلی این رمان 
فرانسیس ولتی نام دارد که احتماال نیکول کیدمن بازیگر این نقش خواهد بود. ولتی 
یک رمان نویس بوده که با مشکالت عاطفی دست به گریبان شده است و حاال پا در دل 
یک دنیا شک و تردید می گذارد و مانند سایر آثارموریارتی با یک روایت هوشمندانه 

مواجه هستیم.

خبر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: 
برخوردار  ویژه ای  جایگاه  از  حج 
بهترین  از  یکی  مهم  این  و  است 
فضای  توسعه  برای  ها  جایگاه 

سیاسی در جهان اسالم است.
آیین  در  صالحی  عباس  سید 
علی  سید  االسالم  حجت  تکریم 
ولی  سابق  نماینده  قاضی عسکر 
فقیه در امور حج و معارفه حجت 
االسالم سید عبدالفتاح نواب نماینده 
ولی فقیه در امور حج و زیارت و 
سرپرست حجاج ایرانی، افزود: در 
دوران خدمت حجت االسالم قاضی 
عسگر به واسطه تالش شبانه  روزی 
وی، اقدامات بسیار خوبی در فضای 
سیاسی مراودات با جهان اسالم به 
صورت طبیعی و مویرگی به انجام 

رسید است. 
سال  چند  از  گفت:  ارشاد  وزیر 
بین  مراودات  برای  تاکنون  گذشته 
گرفته  انجام  اسالم  جهان  و  ایران 

است. همچنین با توجه به مستندات 
موجود تاکنون اقدامات بسیار خوبی 
مجامع  در  حج  سازمان  سوی  از 
علمی و در جهان اسالم انجام گرفته 
است. صالحی اظهار داشت: از دیگر 
توجه  گرفته  انجام  اقدامات خوب 
و  حضوری  آموزش های  حوزه  به 

غیر حضوری و نیز فضای مجازی 
در قالب خواسته  های مخاطبان به 
بوده  پژوهشی  و  آموزشی  صورت 

است. 
از خدمات  با قدردانی  ارشاد  وزیر 
در  عسگر  قاضی  االسالم  حجت 
طول خدمات ایشان در حج، گفت: 

به  ایشان  کارکردهای  مجموعه 
واسطه خدمات ارزنده ای که داشته 
اند در تاریخ حج پایدار و ماندگار 

خواهد ماند. 
از  که  شناختی  با  افزود:  صالحی 
سید  االسالم  حجت  از  زمان  دیر 
می  دارم،ایشان  نواب  عبدالفتاح 

توانند خالء به وجود آمده را پر کنند 
و امیدوارم در گام دوم و دهه پنجم 
انقالب که ایشان از خانواده علم و 
شهادت هستند، موفق و پایدار باشند 
و مسائل را به خوبی به پیش ببرند. 
این مراسم با حضور حجت االسالم 
دفتر  رییس  گلپایگانی  والمسلمین 
مسووالن  رهبری،  معظم  مقام 
تنی  و  مسووالن  دیگر  و  کشوری 
چند از حوزه های علمیه برگزار شد 
که عالوه بر رونمایی از یک جلد 
کتاب، حکم مقام معظم رهبری در 
انتصاب حجت االسالم نواب تقدیم 

ایشان شد.
حجت  همچنین  مراسم  این  در 
گلپایگانی  المسلمین  و  االسالم 
ضمن قدر دانی از خدمات حجت 
آرزوی  و  عسکر  قاضی  االسالم 
موفقیت برای حجت االسالم نواب 
سالم مقام معظم رهبری را به جمع 

حاضر ابالغ کردند.

کاریکاتور

مضراتفضایمجازیبرایانسانها

 صالحی:

حج جایگاهی مهمی در توسعه فضای سیاسی جهان اسالم دارد

فیلمنامه »تگزاس3«در حال نگارش 
است 

تهیه کننده فیلم سینمایی »تگزاس2« از قطعی شدن 
سال  در  سینمایی  فیلم  این  سوم  قسمت  ساخت 

جدید خبر داد.
ابراهیم عامریان تهیه کننده فیلم سینمایی »تگزاس 2« 
درباره ساخت قسمت سوم این اثر سینمایی گفت: 
فیلمنامه موردنظر برای ساخت »تگزاس 3« در حال 
آماده شدن است و امیدوارم هرچه سریع تر شرایط 
الزم برای تولید این پروژه سینمایی فراهم شود. وی 
بیان کرد: البته »تگزاس 3« زمانی کلید می خورد که 
تصمیم ما برای انتخاب کشور موردنظر برای ساخت 
این پروژه نهایی شود، اگر مانند قسمت اول این فیلم، 
برزیل را برای فیلمبرداری انتخاب کنیم، فکر می کنم 
زمستان  پروژه  این  فیلمبرداری  برای  زمان  بهترین 
است. این تهیه کننده ادامه داد: زمستان به این دلیل 
می تواند زمان مناسبی برای فیلمبرداری »تگزاس 3« 
است که آب و هوا در برزیل در این فصل بسیار 

مناسب است و به راحتی می توان کار کرد.
عامریان در پایان گفت: قطعاً »تگزاس 3« در سال 

جاری جلوی دوربین می رود.
مسعود  کارگردانی  به   »1 »تگزاس  سینمایی  فیلم 
اطیابی در سال 1396 در برزیل جلوی دوربین رفت 
و در گیشه نیز توانست مورد استقبال مخاطبان قرار 
سینماهای  در   »2 »تگزاس  حاضر  حال  در  گیرد. 

کشور در حال اکران است

خبر

جشنواره جهانی فیلم قونیه در مراسمی که در مرکز فرهنگی 
موالنا در قونیه برگزار شد تندیس »بهترین کارگردان« این 

جشنواره را به مجید مجیدی اهدا کرد.
به گزارش پیام زمان به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی 
فارابی، در دومین جشنواره جهانی فیلم قونیه دو فیلم از مجید 

مجیدی کارگردان سینمای ایران نمایش داده شد.
یارار دبیر جشنواره جهانی قونیه  این مراسم عبدالستار  در 
در سخنانی با تقدیر از نقش مجید مجیدی در ساخت آثار 
سینمایی شاخص با پیام های انسانی و اخالقی، سینمای نوین 

ایران را پیام آور معنویت دانست.
امسال دبیرخانه جشنواره جهانی فیلم قونیه، مجید مجیدی را 
با فیلم های »بید مجنون« و »بچه های آسمان« به این رویداد 
سینمایی دعوت کرده است. فیلم های »بچه های آسمان« و 
»بید مجنون« با حضور این کارگردان به نمایش درآمد و مورد 

استقبال تماشاگران قرار گرفت.
در مدت حضور مجیدی در قونیه چند نشست دانشگاهی و 

رسانه ای نیز برگزار می شود.
مجید مجیدی را با فیلم »بچه های آسمان« می شناسند. او به 
خاطر این فیلم تحسین برانگیز به عنوان نخستین کارگردان 
ایرانی در فهرست پنج فیلم نامزد دریافت جایزه اسکار 1998 

قرار گرفت.
مجید مجیدی تنها کارگردان ایرانی است که امسال جایزه ویژه 

جشنواره جهانی فیلم قونیه را دریافت کرد.

مجید مجیدی برگزیده جشنواره 
فیلم قونیه شد

جایگزین احسان علیخانی و »ماه عسل« برنامه ای با اجرای یک 
خواننده مطرح است. شبکه سه برای ویژه برنامه پیش از افطارش 
در سکوت خبری کامل تدارک ویژه ای دیده است. باکسی که 
در تمام سال های گذشته احسان علیخانی با »ماه عسل« آن را در 
اختیار داشت، حاال قرار است با برنامه جدیدی که هنوز نامش 

خبری نشده در اختیار یک خواننده قرار بگیرد.
در جشنواره جام جم بود که احسان علیخانی اعالم کرد امسال 
دیگر »ماه عسل« را نمی سازد و تصمیم دارد عصر جدیدی را با 
»عصر جدید« در کارنامه کاری اش شروع کند. مرحله مقدماتی 
»عصر جدید« تا پیش از ماه رمضان به پایان رسید و قرار است 
مرحله فینال آن در ماه رمضان، طبق روال گذشته، در روزهای 

اول هفته و پس از افطار پخش شود.
با این اتفاق شبکه سه باید برای باکس خالی پیش از افطارش 
برند  بتواند جایگزین  برنامه ای که  برنامه ای را تدارک می دید. 
قدرتمند »ماه عسل« باشد که در طی سال ها مخاطبان خاص و 
ثابت خود را پیدا کرده بود و حاال عمال بخشی از مخاطبان این 
شبکه منتظر برنامه جدید این شبکه برای ساعات پیش از افطار 
هستند. حاال اما گفته می شود بنیامین بهادری که بازیگری را هم 
در »سالم بمبئی« تجربه کرده، در راستای سیاست مدیر شبکه سه 
برای سلبریتی محوری و جذب چهره های مطرح در عرصه های 
مختلف هنری قرار است از ساعتی پیش از افطار تا افطار روی 
آنتن شبکه 3 باشد و احتماال برنامه ای گفت وگومحور را روی 

آنتن ببرد.

بنیامین، مجری برانمه پیش 
از افطار شبکه سه

ترانه »دل دار« با صدای محسن چاوشی که برای سریالی به همین 
نام ساخته برادران محمودی آماده شده است، رونمایی و منتشر 
شد. به نقل از روابط عمومی شبکه دو سیما، مجموعه تلویزیونی 
از شبکه دو  برای پخش  برادران محمودی  از  دار« کاری  »دل 
سیما در شب های ماه مبارک رمضان ساعت 21:30 در نظر گرفته 
شده است. همزمان با انجام آخرین مراحل فنی ترانه این سریال 
با شعری از حسین صفا، آهنگسازی و صدای محسن چاوشی 

منتشر شد.
عاشقانه برادران محمودی روایت زندگی جوانان امروز است و 

در خالصه داستانش آمده: دیریست که دلدار پیامی نفرستاد.
محمدرضا غفاری، سوگل خلیق، الناز حبیبی، حسام محمودی، 
بهزاد فراهانی، مریم بوبانی، علی اوسیوند، رویا جاویدنیا، کمند 
آرا،  علیرضا  و  ارشادی  همایون  نظریه،  پریوش  امیرسلیمانی، 
خیام  دیرمینا،  سجاد  مقدمی،  پیمان  نائل،  مهران  رییسی،  نیما 
وقارکاشانی، صحرا اسدالهی، وحیداقاپور، موناکرمی با معرفی 
شادی مختاری در این سریال نقش آفرینی می کنند. دیگر عوامل 
بر  حمزه،  مهدی  ایرایی،  آزیتا  نویسندگان:  از:  عبارتند  سریال 
اساس طرحی از برادران محمودی، مدیر تصویربرداری: علیرضا 
جعفری  نیما  تدوین:  رضایی،  مهدی  تصویربردار:  رنجبران، 
جوزانی، مدیر تولید: علیرضا باقربیگی، دستیارکارگردان و برنامه 

ریز: سیاوش رمضانلوو....
سریال »دلدار« کاری از گروه فیلم و سریال شبکه دو سیما است 

که از دوشنبه اول ماه مبارک رمضان پخش خواهد شد.

رومنایی از قطعه محسن چاویش 
برای »دل دار«

طرح کهاب با دانش صد در صد بومی برای نخستین بار در 
کشور در جایگاه سوخت فجر شهرستان عباس آباد اجرا شد.  
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران در مراسم افتتاح این 
طرح گفت: کهاب یا همان کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت 
بخارات بنزین است که با تکنولوژی کاماًل بومی برای نخستین 
بار در کشور در جایگاه سوخت فجر شهرستان عباس آباد اجرا 
شد. حسینعلی ابراهیمی هدف اصلی کهاب را صرفه جویی 
اقتصادی در سوخت و کاهش از دست رفتن بخار بنزین 
نامطلوب   آثار  از  جلوگیری  و  گیری  سوخت  مراحل  در 

فیزیولوژیکی زیست محیطی در محیط اعالم کرد.
 وی با بیان اینکه، نصب این سیستم در      جایگاههای 
سوخت باعث می شود بنزین پاالیش شده و بهینه وارد باک 
خودروها شود و از هدر رفتن سوخت توسط تانکرها در 
مواقع  تخلیه و نازلها جلوگیری کند افزود:  تالش می کنیم 
این طرح  در سراسر استان اجرا و شاهد صرفه اقتصادی و 
کاهش آالینده های زیست محیطی و همچنین تحقق مدیریت 
سبز در بخش های خصوصی باشیم.  مدیر شرکت ملی پخش 

فرآورده های نفتی غرب مازندران منطقه چالوس هم از اجرای 
پروژه های زیرساختی با محوریت زیست محیطی در غرب 

مازندران خبر داد و گفت:
 با توجه به حجم باالی بخارات بنزین در زمان تخلیه از 
نفتکش ها به مخازن و همچنین نازل ها طرح کهاب با رویکرد 
حفظ منافع و سرمایه زیرزمینی و کاهش آالینده های زیست 
محیطی در جایگاه های سوخت غرب مازندران با حمایت 

بخش خصوصی اجرا می شود. 
تورج امانی افزود: با توجه به استقبال بخش خصوصی از اجرای 
این طرح در جایگاهها، مقدار بازیافت بنزین بسیار چشمگیر و 
صرفه اقتصادی ارزشمندی را به همراه خواهد داشت. در ادامه 
یزدان پناه، مدیر عامل شرکت پیشگامان نفت هم در سخنانی 
از توجه مسووالن به اجرای طرح کهاب قدردانی کرد و گفت، 
خوشبختانه با حمایت مدیر شرکت فرآورده های نفتی غرب 
مازندران و استقبال مدیریت جایگاه فجر عباس آباد این طرح با 

فناوری کاماًل بومی اجرا شد. 
وی تصریح کرد،  اجرای طرح بعدی در شهرستان چالوس می 

باشد که امیدواریم با همکاری عزیزان در سراسر استان اجرا 
شود.   مدیر جایگاه سوخت فجر عباس آباد هم گفت: اجرای 
این طرح در سال رونق تولید می تواند در کشور مصرف بنزین 

را کاهش و بهینه سازی سازد.
 خانم خداوردی قیمت تمام شده این دستگاه را 250 میلیون 
تومان اعالم کرد و  تصریح نمود: آنچه در جایگاه سوخت 
فجر  عباس آباد توسط طرح کهاب اجرا شد جلوگیری از 
خارج شدن گاز زمان تخلیه فرآورده و بازیافت مجدد و تبدیل 

آن به بنزین است.
وی از حضور دکتر شریعت نژاد نماینده مردم در مجلس 
شورای اسالمی،  حجت االسالم محمدی امام جمعه عباس 
مدیر  پناه  یزدان  سلمانشهر،  بخش  بخشدار  شعبانیان  آباد، 
شرکت پیشگامان صنعت نفت، مدیران شرکت نفت و روسای 
ادارات و نهادها، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 

عباس آباد قدردانی کرد.

برای نخستین بار در کشور اجرا شد؛

طرح کهاب با دانش صد در صد بومی در جایگاه سوخت فجر عباس آباد


