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وزیرصنعت:دریافتارزوهزینهکردآنکامالردیابیمیشود

بانـد و مافیـا ندارم 

تشریح جزئیات
 فرایند اجرایی 

رمزهای یکبار مصرف

به گزارش زمان ، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با اعالم جزییات فرایند 
رمز یکبار مصرف بانکی، گفت: بانک ها از اول خرداد برای ارائه رمز یکبار مصرف 
باید آماده باشند و مشتریان می توانند به تدریج این خدمت را دریافت کنند.

ناصر حکیمی در بخش خبری ساعت 21 سیما درباره اجرای رمزهای دوم یکبار 
مصرف که از ابتدای خردادماه اجرایی خواهد شد، اظهار داشت: اینکه گفته می 
شود 10 روز فرصت باقی مانده درست نیست و مردم نباید دغدغه ای در این 
زمینه داشته باشند چون از خرداد ماه این کار شروع می شود و کار به صورت 

تدریجی خواهد بود و قرار نیست اتفاق عجیبی بیفتد.
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روزانهم صبح اریان

آغاز اجرای طرح 
الکترونیکی  نسخه 

بیمه سالمت

حمایت مجلس 
از تشکیل بازار 
متشکل ارزی 

تحقق تمام تعهدات 
خودروسازان

 تا پایان سال ۹۸
532

فالحتپیشه:کسیبهترامپزنگنمیزند

راهبرد آمریکا جنگ نظامی با ایران نیست

مدیرکلصنایعخودرووزارتصنعتوعدهداد:

وسازان خودر تعهدات  تمام  تحقق 
۹۸ سال  پایان  تا   
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وقتی گرانی کاغذ به کتاب رسید 
کتابخوانی هم فرهنگی الکچری می شود! 

هوک مدعی شد:

 خواهان توافقی بهتر با ایران هستیم، نه جنگ

ادعای  با  ایران  امور  در  آمریکا  ویژه  نماینده   
اینکه آنچه واشنگتن انجام می دهد جنبه دفاعی 
دارد، گفت که دولت ترامپ خواهان توافقی بهتر 

با ایران است.
هوک،  برایان  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
امور  امورخارجه آمریکا در  نماینده ویژه وزارت 
به  تایمز  ساندی  روزنامه  با  گفت وگو  در  ایران 
گزافه گویی های  و  بی اساس  ادعاهای  تکرار 
که  مدعی شد  و  پرداخت  علیه کشورمان  خود 
نیست.هوک  ایران  با  جنگ  دنبال  به  کشورش 
ایران  با  احتمالی  درگیری  نگران  اینکه  بیان  با 
صرفاً  آمریکا  اقدامات  که  شد  مدعی  نیست، 
خواند،  می  ایران  تجاوزات  آن چه  به  پاسخی 
آمریکا  چه  آن  تمام  که  این  بیان  با  است.وی 
انجام می دهد، دفاعی است، مدعی شد که ایران 
همچنان تأمین کننده تروریسم در جهان است. 

اگر آنها بدون تسلیحات هسته ای این گونه رفتار 
می کنند تصور کنید که اگر یک سالح  داشته 
باشند، چگونه خواهند بود.این مقام آمریکایی در 
ادامه مدعی شد که دولت ترامپ خواهان توافقی 

بهتر با ایران است، نه جنگ با این کشور.
اخیر  اقدام  به  خود  ادعاهای  در  هوک  برایان 
به  هواپیمابر  ناو  یک  استقرار  برای  آمریکا 
دارد  اشاره  منطقه  در  افکن  بمب  چند  همراه 
آنچه  به  واکنش  در  می کند  ادعا  واشنگتن  که 
فارس  خلیج  در  ایران  تهدیدآمیز  تحرکات 
است.کیوان  زده  اقدام  این  به  دست  خوانده، 
ملی  امنیت  عالی  شورای  سخنگوی  خسروی 
بیانیه  به  واکنش  در  این  از  پیش  کشورمان 
بولتون در خصوص اعزام ناو هواپیمابر لینکلن به 
منطقه با هدف اعالم پیام به ایران گفت: بولتون 
فاقد فهم نظامی و امنیتی است و اظهارات وی 

بیشتر جنبه خودنمایی دارد.وی افزود: بر اساس 
اسالمی  جمهوری  مسلح  نیروهای  دقیق  رصد 
ایران، ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن 21 روز قبل 
وارد دریای مدیترانه شده است و بیانیه بولتون 
برای  سوخته  رویداد  یک  از  ناشیانه  استفاده 

جنگ روانی است.
ارتش  مستمر  ناکامی های  به  اشاره  با  خسروی 
منطقه ای  بحران های  با  مواجهه  در  آمریکا 
بدنه  و  فرماندهان  بعید است  نشان کرد:  خاطر 
توانمندی های  آزمون  به  تمایلی  آمریکا  ارتش 
ایران داشته باشند. اثبات شده نیروهای مسلح 

پیشین  مقام  یک  گلدنبرگ،  ایالن  همچنین 
وزارت دفاع آمریکا گفته است که درباره دلیل 
استقرار ناو آمریکایی در خلیج فارس بزرگنمایی 
شده و این ناو قرار از پیش قرار بوده در همین 

زمان در منطقه استقرار یابد.

هشدار سازمان هدفمندی یارانه ها؛

مردم فریب سایت های جعلی را نخورند
دو سایت فیشینگ با هدف کالهبرداری از مردم 
با گرفتن اطالعات هویتی و بانکی افراد سعی در 

سوء استفاده از آن ها دارند.
سازمان  ازصداوسیما؛  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اعالم  اطالعیه ای  در  امروز  یارانه ها  هدفمندی 
نیازمندی  نام و اعالم  کرد که سامانه های ثبت 
و   yon.ir /foii نشانی  به  نقدی  یارانه 
با  و  بوده  جعلی  سامانه های   kishiha.com

هدف کالهبرداری از مردم راه اندازی شده اند.
پیامکی  سرشماره  طریق  از  سامانه  دو  این 
۵000۴۳0۷ به مردم پیامکی را ارسال می کنند 

دریافت  درخواست  صورت  در  اینکه  بر  مبنی 
با  و  این سایت ها مراجعه کنند  به  نقدی  یارانه 
ارائه  همچنین  و  تومان  هزار   2 مبلغ  پرداخت 
یارانه  دریافت  صف  در  خود  بانکی  اطالعات 
نقدی قرار می گیرند.ست: این دو سایت از روش 
می کنند  استفاده  کالهبرداری  برای  فیشینگ 
کامال شبیه  ظاهرشان  حالیکه  در  عبارتی  به  و 
ظاهر سایت هدفمندی یارانه ها است، اما در اصل 
سایت هایی برای کالهبرداری هستند که از این 
طریق مردم را ترغیب می کنند تا شماره کارت، 
کارت  انقضای  تاریخ  دوم،  رمز  حساب،  شماره 

این سایت ها  اختیار  را در  و cvv2 کارت خود 
اطالعات  یارانه ها  قرار دهند.سازمان هدفمندی 
قرار  اختیار مراجع قضایی  را در  این دو سایت 
کاری  ساعت  اتمام  دلیل  به  متاسفانه  که  داده 
امروز، متوقف کردن آن ها به فردا موکول شده 
مردم  همه  از  اطالعیه  این  طریق  از  اما  است، 
از  پیامک  مشاهده  صورت  در  که  داریم  تقاضا 
طرف این سرشماره و یا دیدن تبلیغات این دو 
سایت در فضای مجازی از مراجعه به آن و در 
بانکی خود  و  هویتی  اطالعات  گذاشتن  اختیار 

خودداری کنند.

به گزارش زمان ، وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: دریافت ارز و هزینه کرد آن کاماًل ردیابی و محدودیت های آن کاماًل رعایت می شود و هرگونه تخلف به محاکم قضائی معرفی می شود.، سید حسین نقوی حسینی در خصوص جلسه 
دیروز فراکسیون نمایندگان والیی با وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: در ابتدای این جلسه اعضای فراکسیون نمایندگان والیی اظهارات خود را مطرح کردند.
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واکنش ظریف به پیشنهاد ترامپ 
برای تماس تلفنی با ایران

وزیر خارجه کشــورمان در توئیتی خطاب به ترامپ با اشــاره به 
طرح جان بولتون و همدستانش درباره ایران نوشت: تنها تفاوت 

آن طرح این بود که شماره تلفن در آن گنجانده نشده بود.
به گزارش زمان به نقل ازمهــر، محمدجواد ظریف وزیر خارجه 
کشــورمان در توئیتی با ضمیمه کــردن طرح جان بولتون برای 
خروج از برجام پیش از سمت فعلی او، خطاب به رئیس جمهور 
آمریکا نوشت: آقای ترامپ! قابل توجه در صورتی که قباًل ندیده 
باشید. پیش از این که جان بولتون را به کار بگیرید، این طرحی 
بــود که وی و همدســتانش در »تیم بی« برای ایران داشــتند. 
یک نقشــه مفصل برای اطالعات جعلــی، جنگ دائمی و حتی 
پیشــنهادات توخالی برای مذاکره. تنها تفاوت این بود که در آن 

طرح، شماره تلفن گنجانده نشده بود.

دیپلماسی حکیمانه مبتنی بر »قدرت قهرمانانه« 
جواب می دهد

 مدیرکل امور بین الملل مجلس شورای اسالمی گفت: جمهوری 
اسالمی ایران با قدرت ایستاده است و دیپلماسی حکیمانه مبتنی 

بر »قدرت قهرمانانه« به خوبی جواب خواهد داد.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و ســیما، حسین امیرعبداللهیان 
دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل در صفحه شخصی 
اش در فضای مجازی، سیاست خارجی آمریکا را در آشفته ترین 
وضع دانست و تاکید کرد: پمپئو و بولتون، تشنه قدرت و ترامپ 
تشنه پول است و هر سه بازنده اصلی خواهند بود.وی همچنین 
اضافــه کرد: ریاض، تــل آویو و ابوظبی هم دچار ســرگیجه اند. 
مدیرکل امور بین الملل مجلس شــورای اســالمی در این پیام 
تاکید کرده است که جمهوری اســالمی ایران با قدرت ایستاده 
است و دیپلماسی حکیمانه مبتنی بر »قدرت قهرمانانه« به خوبی 

جواب خواهد داد.

جزئیات برخورد وزارت ارتباطات 
با متخلفان در فضای مجازی

 عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: جهرمی اعالم کرد، وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات ۶ هزار برهم زننده فضای مجازی- 
منافی عفت و قمار- شناســایی کرده و به دســتگاه های قضائی 

معرفی کرده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، عبداهلل رضیان در تشریح جزئیات 
جلسه کمیسیون صنایع با وزیر ارتباطات گفت: وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات گزارشــی درباره وضعیت شبکه ملی اطالعات 
ارائه کرد.نماینده مردم قائم شــهر در مجلس اظهار کرد: وظیفه 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ایجاد زیرســاخت های فنی 
الزم برای اســتفاده از فضای مجازی است که اقدامات مناسبی 
در این زمینه انجام شده است؛ به جای گوگل، پارسی جو )موتور 
جســت وجوگر( راه اندازی شده اســت که می تواند از ۸ میلیون 
صفحه را پشتیبانی کند.وی ادامه داد: در گذشته گوشی ها تولید 
داخل 0.۵ درصد بازار را در دست داشت اما در حال حاضر سهم 
گوشی های تولید داخل به ۸ درصد رسیده است.عضو کمیسیون 
صنایــع و معادن مجلس با بیان اینکه وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات فضای مجازی را رصد می کند، ادامه داد: وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات ۶ هزار برهم زننده فضای مجازی- منافی عفت 
و قمار- شناســایی کرده و به دســتگاه های قضائی معرفی کرده 
است.حســینی کیا با بیان اینکه حمله به شــبکه ملی اطالعات 
از ۳۳ میلیون به 121 میلیون افزایش پیدا کرده اســت، تصریح 
کرد: شبکه ملی اطالعات باید ظرفیت وسیعی برای مقابله با این 
حمله ها داشته باشد.عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس با بیان اینکه حجم شبکه ملی اطالعات از ۳.۵ ترابایت بر 
ثانیه به 1۸۵ ترابایت بر ثانیه رسیده است، گفت: وزارت ارتباطات 
در حال طراحی اندروید ایرانی است تا گوشی های وارداتی از این 

سیستم عامل استفاده کنند.

مخفیگاه البغدادی در افغانستان است

 یک رسانه انگلیسی می گوید نشانه های به دست آمده از ویدئوی 
تازه منتشر شده از سوی سرکرده داعش نشان می دهد که وی به 

شرق افغانستان گریخته است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، روزنامه انگلیســی »سان« به نقل 
از یک کارشــناس امنیتی مدعی شــد ابوبکر البغدادی سرکرده 
گــروه تروریســتی داعش احتمــاالً از مخفیگاه قبلــی خود در 
خاورمیانه )عراق یا ســوریه( خارج و بــه منطقه ای دورافتاده در 
افغانســتان گریخته است.به گفته »زید حمید« تحلیلگر امنیتی 
اندیشکده »برس تکز« )Brass Tacks(، با توجه به زیرانداز 
و پشتی های موجود در تازه ترین ویدئویی که از البغدادی منتشر 
شده اســت؛ وی احتماالً به شرق افغانستان و شاخه ای از داعش 
موســوم به والیت خراسان گریخته اســت.البته به اذعان نشریه 
ســان، این فرضیه با توجه به اینکه وی احتماالً برای رسیدن به 
افغانستان باید از ایران عبور می کرده؛ تا حد زیادی بعید و دور از 
ذهن به نظر می رســد.این در حالی است که برخی تحلیلگران بر 
این باورند که البغدادی هنوز هم در ســوریه یا عراق مخفی شده 
است.این احتمال وجود دارد که سرکرده داعش اکنون در حوالی 
استان االنبار عراق، وادی حوران، بیابان های حمص سوریه یا شبه 

جزیره عربستان پنهان شده باشد.

کمک ۴ میلیارد ریالی رهبر انقالب 
برای آزادی زندانیان نیازمند

همزمان با برگزاری سی ودومین جشن گلریزان 
ســتاد دیه کشــور ویژه ی کمک بــه آزادی 
زندانیان نیازمند، حضــرت آیت اهلل خامنه ای، 
مبلغ ۴ میلیارد ریال به این امر خداپســندانه 

اختصاص دادند.
به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
دفتر مقام معظم رهبری، همزمان با برگزاری 
سی ودومین جشــن گلریزان ستاد دیه کشور 
ویــژه ی کمک بــه آزادی زندانیــان نیازمند، 
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب اسالمی، 
مبلغ ۴ میلیارد ریال به این امر خداپســندانه 

اختصاص دادند.
جشن گلریزان هر سال در ماه مبارک رمضان، 
به همت ستاد مردمی رســیدگی به امور دیه 
و کمک به زندانیــان نیازمند با حضور جمعی 
از مســئوالن و خّیرین نیکــوکار در تهران و 

شهرهای مختلف کشور برگزار می شود.

مجازات حبس در انتظار جاعلین 
شناسه IMEI موبایل

سامانه اطالع رســانی رجیستری تلفن همراه 
با هشدار نسبت به اقدام برخی سودجویان در 
جعل شناسه IMEI گوشی های تلفن همراه، 
اعالم کرد که مجازات قانونی از جمله حبس و 

جزای نقدی در انتظار جاعلین است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سامانه همتا در 
کانال اطالع رســانی خود در اطالعیه ای اعالم 
کرد: بــا توجه به بررســی های صورت گرفته 
توسط کارشناسان سامانه همتا و پس از پایش 
شبکه های اپراتوری، مشــاهده شده است که 
متأسفانه برخی افراد ســودجو اقدام به جعل 
شناسه IMEI از طریق کپی کردن و بازنشانی 
شناسه های معتبر روی دستگاه های غیرمجاز 
)قاچاق شــده، سرقت شــده و …( کرده اند 
تــا از این طریق طرح رجیســتری را دور زده 
و با فعال سازی دستگاه های غیرمجاز، توانایی 

فروش آن ها به قربانیان را داشته باشند.
بدیهی اســت که تمامی دســتگاه های دارای 
شناســه جعلی پــس از ورود به شــبکه های 
اپراتوری در مدت زمان بســیار کوتاهی توسط 
ســامانه همتا شناسایی شــده و ظرف مدت 
ســه روز تمامــی خدمات اپراتوری دســتگاه 
مربوطه قطع خواهد شــد.به خریداران گوشی 
موبایل اعم از آکبند و کارکرده )دســت دوم( 
توصیه می شــود جهت جلوگیــری از هرگونه 
ضرر و زیان احتمالی، قبل از خرید گوشــی و 
یا سایر دستگاه های ســیم کارت خور، حتماً از 
طریق یکی از درگاه های ســامانه همتا نسبت 
به استعالم اصالت دستگاه اقدام کرده و سپس 
در حضور فروشــنده دســتگاه را بــرای خود 

فعال سازی کنند.
همچنیــن، اکیــداً توصیــه می شــود که از 
و  فروشــگاه های غیرمجــاز، دست فروشــان 
فروشندگان غیرمســتقر خرید انجام ندهند و 
حتماً فاکتور ممهور به مهر رسمی فروشگاه که 
شناســه IMEI تلفن همراه در آن درج شده 
اســت را دریافت کنند تا در جبران خســارت 

احتمالی به مشکل برنخورند.
ســامانه همتــا تاکید کــرد: بر اســاس ماده 
۷۳1 قانون مجازات اســالمی، جعل رایانه ای 
مســتوجب یک تا پنج ســال مجازات حبس 
اســت که با توجه به ماده ۷۵۴ قانون مذکور، 
مجازاِت مرتکب، حداکثــر مجازات قانونی )۵ 
ســال حبس( خواهد بود. عــالوه بر آن طبق 
»ماده ۳۳ قانون مبارزه بــا قاچاق کاال و ارز« 
جاعلین شناســه رهگیری و شناسه کاال عالوه 
بر حبس مذکور در قانون مجازات اســالمی، 
به جزای نقدی معــادل دو تا پنج برابر ارزش 
 IMEI کاال )گوشــی های تلفن همــراه دارای
مجعول( محکــوم خواهند شد.فروشــندگان 
دستگاه دارای IMEI مجعول نیز حسب مورد 
به مجازات مقرر برای جرم کالهبرداری، فروش 
کاالی قاچاق و فروش کاالی مسروقه محکوم 
خواهند شــد.الزم به ذکر است با بررسی های 
فنی پیچیده صورت گرفته، تاکنون سرنخ های 
مهمی از این مجرمان به دست آمده است که 
اطالعات آن به منظــور برخورد با آنها و اِعمال 
قانون در اختیار نهادهای امنیتی و قضائی قرار 

خواهد گرفت.

اخبار

خبر

جهان هر کس به اندازه 
وسعت فکر اوست

کالمامیر

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه 
در سال ۹۷ بیش از 1۵ میلیارد دالر ارز دولتی 
به کاالهای اساسی، نهاده های کشاورزی، دارو و 
نیازهای وزارت علوم اختصاص یافته، از احتمال 
پرداخت یارانه ریالی به طبقات محروم در سال 

جاری خبر داد.
دیروز  جلسه  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
مجلس  محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون 
شورای اسالمی با حضور محمدباقر نوبخت رئیس 
سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد و عملکرد 
تا  می کند  مکلف  را  دولت  که   ۷ تبصره  ز  بند 
1۴ میلیارد دالر برای حمایت از معیشت مردم 
داخلی  تولید  برای  ارز  التفاوت  مابه  تأمین  و 
این  اختصاص دهد، مورد بررسی قرار گرفت.در 
نشست عدل معاون سازمان برنامه و بودجه در 

توضیحاتی گفت: با توجه به محدودیت های ارزی 
کشور، برخی کاالها که در سبد معیشتی مردم از 
اهمیت کمتری برخوردار است، مشمول کاهش 
وزیر  معاون  میدری  شد.همچنین  خواهند  ارز 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط با کاال برگ 
الکترونیکی عنوان داشت: برای توزیع گوشت به 
این شیوه با کمک بانک مرکزی اقداماتی انجام 

شده و می تواند عملیات اجرایی آغاز شود. 
ز  بند  عملکرد  تشریح  در  نوبخت  نیز  ادامه  در 
تبصره ۷ اظهار داشت: طبق قانون دولت مکلف 
بود در سال ۹۷ به چهار گروه کاالهای اساسی، 
و  سالمت،  و  دارو  دامی،  و  کشاورزی  نهاده های 
نیازهای وزارت علوم؛ 1۴ میلیارد دالر ارز ۴200 
تومانی اختصاص دهد.وی ادامه داد: به جز دارو، 
12 میلیون و شصت و پنج میلیون تأمین ارز شده 

و برای دارو نیز حدود ۳ میلیارد دالر اختصاص 
 1۵ از  بیش   ۹۷ سال  در  بنابراین  است.  یافته 
میلیارد دالر ارز برای این چهار گروه ارز اختصاص 

یافته است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: در سال ۹۸ 
پیش بینی ما حدود سیزده میلیارد و ششصد و 
شصت و هشت میلیون دالر است که با توجه به 
تحوالت پیش آمده، می توان حدود 10 میلیارد 
دالر ارز ۴200 تومانی به این امر اختصاص داد. 
همچنین برای اجرای بند ز در سقف 1۴ میلیارد 
دالر پیشنهاداتی از طرف دستگاه ها ارائه شده که 
برخی اقالم، ارز مورد نیازشان با ارز نیمایی تأمین 
شود و از محل مابه التفاوت قیمت ارز به طبقات 
محروم یارانه ریالی داد که دولت در حال جمع 
بندی امر است و هنوز چیزی قطعیت نیافته است.

نوبخت در کمیسیون برنامه مطرح کرد:

احتمال پرداخت یارانه ریالی به طبقات محروم

فالحت پیشه: کسی به ترامپ زنگ نمی زند

راهبرد آمریکا جنگ نظامی با ایران نیست
 رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی گفت: آمریکایی ها به خوبی می دانند که توان جنگ 

نظامی با ایران را ندارند و صرفاً دنبال جنگ روانی هستند.
پیشه  ازمهر، حشمت اهلل فالحت  نقل  به  زمان  به گزارش 
در  اسالمی  مجلس شورای  دیروز  علنی  در حاشیه جلسه 
مجلس،  دیروز  غیرعلنی  جلسه  درباره  خبرنگاران  جمع 
گفت: ما امروز جلسه غیر علنی با فرمانده و معاونان سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی داشتیم و بحث های جدی در این 
بر  مبنی  دارد  وجود  واقعیتی  افزود:  مطرح شد.وی  جلسه 
اسالمی  راهبرد دفاعی جمهوری  است که  اینکه 2۸ سال 
ایران، خریدهای تسلیحاتی، مهندسی معکوس و تولیدات 
بینی  پیش  قابل  غیر  و  قابل دسترسی  غیر  و  بومی  کاماًل 
و  مثل  به  مقابله  راهبرد  قالب  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
تعریف شده است.رئیس کمیسیون  آمریکا  دفاع در مقابل 
امنیت مجلس تصریح کرد: به معنای بارزتر ما در طول این 
مدت، دشمنی های آمریکا را تشخیص داده ایم و در قبال آن 
به آمادگی دفاعی رسیده ایم و به همین دلیل به صراحت 
اعتقادمان بر این است که جنگ نخواهد شد و آمریکایی ها 
پیشه  ندارند.فالحت  را  ایران  با  جنگ  توان  که  می دانند 
از فاصله  آنکه  امکان  ایران  تصریح کرد: جمهوری اسالمی 
دو هزار کیلومتری هدف های خود را در قالب یک سیاست 
دفاعی بزند، دارد اما ناوهای آمریکایی اگر بخواهند اقدامی 
را صورت دهند، حداکثر فاصله ای که با ما خواهند داشت، 
دنبال  ۵00 کیلومتر است.وی ادامه داد: آمریکایی ها صرفاً 
جنگ روانی هستند و سعی می کنند که این موضوع را با 
تحریم ها و فشارهای اقتصادی همراه کنند اما ما معتقدیم 
بخش اعظم مشکالت اقتصادی مردم ناشی از تحریم نیست 
بلکه ناشی از ضعف های دولت است که دولت باید برای حل 
مشکالت مردم در زمینه اقتصادی تالش بیشتری کند.رئیس 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر 
اینکه البته ما در زمینه دفاعی آمادگی کامل داریم و پایان 
این تحرکاتی که شکل گرفته است، حتماً جنگ نخواهد بود، 
خاطرنشان کرد: قطعاً ترامپ هم دست به این اقدام نمی زند 
و آمریکا مجبور می شود به صورت جدی موضوع مذاکره را با 
ایران مطرح کند و حتماً خودشان می داند که موضع مذاکره 
با ایران با هر کشوری چون کره شمالی متفاوت است.فالحت 
پیشه گفت: امریکایی ها به خوبی می دانند در هیچ جنگی در 
این حد گرفتار فضای جنگی توأم با شکست نخواهند شد و 
بر این اساس می گوئیم بین ایران و آمریکا جنگ نمی شود 

با  پیشه  نیست.فالحت  جنگ  آمریکایی ها  راهبرد  که  چرا 
اشاره به برگزاری جلسه عصر امروز کمیسیون امنیت ملی 
کمیسیون  جلسات  درصد  گفت: ۵0  خارجه،  امور  وزیر  با 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در سال جدید بحث 
و بررسی درباره شیوه های مقابله به مثل با آمریکا و تهیه 
طرح هایی در این زمینه بوده است و قطعاً در جلسه امروز 
هم در این باره مباحثی مطرح خواهد شد و همچنین ظریف 
نمایندگان هم پاسخ می دهد.وی در  از  به سواالت جمعی 
واکنش به صحبت های اخیر ترامپ مبنی بر تماس تلفنی از 
تهران گفت: ترامپ در فضای روانی که شکل گرفته است، 
به نوعی خودش هم گرفتار یک فضای روانی شده است اما 
واقعیت این است که آمریکایی ها آخرین برگ های خودشان 
را هم رو کرده اند اما ایرانی ها هنوز برگ های خودشان را رو 
نکرده اند. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: 
قطعاً کسی به ترامپ هم زنگ نمی زند. فالحت پیشه ادامه 
از برگ های تحریمی آمریکا مانند تحریم های  داد: بخشی 
اخیر، تحریم هایی تکراری بود که بارها در گذشته هم تکرار 
شده بود و آنان برای ایجاد جنگ روانی مجدداً آن را تکرار 
می کنند و معتقدیم که برگ های آمریکا برای فشار بر ایران 
تمام شده است اما ایران می تواند برگ هایی را رو کند.وی با 
تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی بنایی برای گسترش بحران 
ندارد، تصریح کرد: ما معتقدیم که این آمریکایی ها هستند 

که در آینده موضعشان تغییر می کند.فالحت پیشه در پاسخ 
به سوالی مبنی بر اینکه آیا ایران از موضوع مذاکره با آمریکا 
استقبال می کند، گفت: مذاکره شرایط خاص خود را دارد و 
جمهوری اسالمی ایران از بعد از پیروزی انقالب، صرفاً یک 
بار وارد مذاکره جدی بر سر برجام شد و مذاکره ای بود که 
تحت عنوان برد-برد تعریف شد اما نتیجه آن برد- برد نشد.

وی با تاکید بر اینکه ایرانی ها وارد مذاکره ای نمی شوند که 
نتیجه اش برد-باخت باشد و یا حتی مقدماتش این باشد، 
کرده اند،  ایجاد  که  مقدماتی  با  آمریکایی ها  که  چرا  افزود: 
نشان می دهند که سیاستشان فعاًل مذاکره نیست و حتماً 
آمریکایی ها  شود،  فراهم  بخواهد  مذاکره  برای  شرایط  اگر 
بنشینند.رئیس  عقب  خود  سیاست های  از  بخشی  از  باید 
مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون 
بر اینکه سردار سالمی در جلسه غیرعلنی امروز با مجلس 
بر چه موضوعی تاکید بیشتری کرد، گفت: مهمترین بحث 
سردار سالمی آن بود که جمهوری اسالمی ایران آمادگی 
الزم برای جنگ را دارد و در آن نه تنها شکست نمی خورد 
بلکه همه دشمنان را شکست می دهد اما تحلیل راهبردی 
این است که به همین دلیل جنگ نخواهد شد و تحلیل 
نوع رفتار آمریکایی ها و تحلیل های میدانی نشان می دهد 
که خود آمریکا دنبال جنگ نیست و نمی تواند دنبال جنگ 

با ایران باشد.

معاون وزیر اقتصاد خبر داد؛

افزایش تولید مسکن، راهکار دولت 
برای تعادل بخشی به بازار

 
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: به 
دنبال اقداماتی هستیم که به سرعت در 
سال ۹۸ منجر به نتایج مثبت در بخش 

مسکن شود.
عامل  ازبانک  نقل  به  زمان  گزارش  به 
بخش مسکن، محمدعلی دهقان دهنوی 
معاونت  برنامه های  رئوس  به  اشاره  با 
دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  اقتصادی 
اظهار داشت: شرایط اقتصادی حال حاضر 
کشور یک شرایط خاص هست؛ یکسری 
در  نوسان  المللی،  بین  محدودیت های 
بازارها و ایجاد فضای تورم توأم با رشد اقتصادی منفی که در سال گذشته رخ داد مجموعاً 
شرایط مساعدی نیستند. در این شرایط یکی از اقداماتی که قطعاً باید دنبال شود و راه حل همه 
مشکالت ما است بحث »رونق تولید« خواهد بود.وی با بیان اینکه راهکار مقابله با تورم و بیکاری، 
تثبیت شغل، افزایش رفاه و درآمدهای مردم همه از مسیر رونق تولید امکان پذیر است، افزود: 
بنابراین اولویت ما در وزارت اقتصاد هم »رونق تولید« در سال ۹۸ است.معاون امور اقتصادی 
وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: طبیعتاً در این شرایط یکی از بخش هایی که خیلی 
می تواند به تحقق اهداف ما کمک کند، صنعت مسکن و ساختمان است؛ بخش مسکن به دلیل 
پیوندهای زیادی که با سایر بخش های اقتصادی دارد، تحرک در این صنعت می تواند بسیاری 
از صنایع را به تحرک وادارد. بنابراین به دنبال طراحی راهکارها، پروژه ها و اقداماتی هستیم که 
خیلی سریع در سال ۹۸ منجر به اتفاقات خوب در این حوزه شود.وی در پاسخ به سوالی درباره 
نقش تورم انتظاری در جامعه و تأثیر آن بر افزایش قیمت مسکن تا پایان سال و همچنین 
اقدامات بازدارنده برای جلوگیری از این افزایش قیمت گفت: قطعاً افزایش قیمت مسکن اتفاق 
خوبی برای هیچ یک از بخش های اقتصادی و سیاست گذاری های اقتصادی ما نیست و باید 
بتوانیم از طریق طراحی برنامه های مناسب از این روند جلوگیری کنیم.عضو سابق هیئت مدیره 
بانک عامل بخش مسکن ادامه داد: برنامه هایی که برای جلوگیری از افزایش قیمت مسکن 
می تواند اجرا شوند در حوزه های مختلف است؛ اعم از اینکه می توانیم تسهیل تولید مسکن را 

داشته باشیم تا به عرضه کمک کنیم. 
همچنین باید بخشی از موانع فضای کسب و کار در صنعت ساختمان را رفع کنیم.دهقان 
دهنوی با بیان اینکه در طرف تقاضا نیز باید با تولید متناسب با نیاز جامعه، از اقشاری که قدرت 
خرید آنها نسبت به افزایش قیمت مسکن کاهش پیدا کرده است، حمایت کنیم، گفت: مجموعه 

این سیاست ها می تواند کمک کند تا شاهد رشد بیشتری در قیمت مسکن نباشیم.

مدیرکل صنایع خودرو وزارت صنعت وعده داد:

تحقق تمام تعهدات خودروسازان
 تا پایان سال ۹۸

 
مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 
تمام تعهدات خودروسازان تا پایان سال 

۹۸ محقق می شود.
وزارت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
امیرحسین  صنعت، معدن و تجارت، 
قناتی با حضور در برنامه »تیتر امشب« 
افزایش  دالیل  از  یکی  داشت:  اظهار 
قیمت خودرو در بازار، میزان تقاضای 
باال و واسطه گری است، چون خودرو به 
یک کاالی سرمایه ای تبدیل شده است.

وی با اشاره به تصمیم دولت برای خروج خودرو از شورای رقابت، ادامه داد: سال گذشته که با 
تأیید هیأت دولت، خروج خودرو از شورای رقابت کلید خورد برای این بود که تولید کنندگان 
بتوانند محصوالت را با قیمت حاشیه بازار به فروش برسانند.مدیرکل صنایع خودرو و نیرو 
محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه از مهرماه گذشته صنعت خودرو با مشکالت 
واسطه گری، تأمین خودرو و افزایش قیمت مواد اولیه روبرو شده است، تصریح کرد: نسبت به 
سه ماهه اول سال ۹۷ با کاهش تولید مواجه شدیم، البته موضوع اصلی بازار خودرو واسطه گری 
و تقاضای زیاد از حد است.قناتی با یادآوری اینکه در بازار فعلی دو نوع مشتری خرید خودرو 
داریم، گفت: این دو نوع مشتری کسانی هستند که مشتری واقعی هستند و افرادی که به 
خودرو به عنوان کاالی سرمایه ای نگاه می کنند. بنابراین هدف از فروش فوری خودرو بر اساس 
قیمت حاشیه بازار برای تأمین نیاز مشتریان است.وی همچنین افزود: بر اساس برنامه تولید 
امسال )سال ۹۸( بررسی ها برای اختصاص بخشی از تولید برای فروش فوری که به تعهدات 
معوق خدشه ای وارد نشود، انجام شد و برنامه این است که کلیه تعهدات معوق و برنامه فروش 
ایران خودرو و سایپا تا پایان سال ۹۸ محقق خواهد شد.مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعالم اینکه بر اساس سیاست گذاری ها، تولید برای تحقق 
تعهدات و تأمین ارز صنعت خودرو در حال انجام است، اضافه کرد: افزایش تولید و افزایش 
فروش فوری و سامانه فروش فوری موجب شد تا از تولید متوسط 1۵00 دستگاه خودرو در روز 
به باالی ۳۵00 خودرو برسیم.قناتی یادآوری کرد: در سال ۹۷ با تمام مشکالت صنعت خودرو، 
بالغ بر ۹۵2 هزار دستگاه خودرو تولید کردیم و ۸۹0 هزار دستگاه خودرو نیز تحویل مشتریان 
شده است.وی تصریح کرد: نیاز واقعی بازار خودرو در ایران در سال های متمادی بین یک 
میلیون تا یک میلیون و 100 هزار خودرو است که در سال ۹۵ خودروسازان با وام، مشتریان 

را تشویق به خرید خودرو کردند اما تقاضای بیش از حد در بازار به واسطه گری بر می گردد.
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 ایران به تهدیدی جدی علیه استکبار 
تبدیل شده است

رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با بیان اینکه اقدامات خصمانه 
استکبار علیه کشورمان به خاطر بزرگی و اقتدار ملت ایران است، گفت: 
به لطف الهی و برکت وجود کارکنان باسواد، شریف، میهن دوست و 
اسالم دوست نیروهای مسلح و مردم و جوانان غیور به نقطه ای از اقتدار 

رسیده ایم که به تهدیدی جدی علیه استکبار تبدیل شده ایم.
به گزارش زمان به نقل از ارتش، حجت االسالم و المسلمین عباس 
محمدحسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در جمع کارکنان 
پایور و وظیفه فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی هوایی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران، گفت: برخی ها وضعیت کنونی کشور را با سه مقطع 
تاریخی »مسلمانان در زمان شعب ابی طالب«، »زمان امام حسن )ع(« و 
» زمان جنگ احزاب« شبیه سازی می کنند.رئیس سازمان عقیدتی سیاسی 
ارتش با اشاره به بطالن دیدگاه نخست مبنی بر اینکه وضعیت کنونی 
همانند وضعیت مسلمانان در شعب ابی طالب است، افزود: طرفداران این 
نظریه اعتقاد دارند در حال حاضر از نظر مالی به بن بست رسیده ایم و 
باید دست تسلیم را باال ببریم. این نظریه به دو دلیل مردود است؛ چرا 
که آن زمان پیغمبر و یارانش با دنیای بیرون از شعب ابی طالب در ارتباط 
نبودند. در حالی که امروز به جز چند کشور متخاصم، با سایر کشورهای 
جهان در ارتباط هستیم.وی یادآور شد: زمانی که مسلمانان در شعب 
ابی طالب محصور بودند برای تهیه نیازهای اولیه خود گرفتار بودند 
و کفار اجازه کمترین کمک رسانی را نمی داند و از داخل هم چیزی 
نداشتند، اما ما در کشوری زندگی می کنیم که دارای ظرفیت های داخلی 
است و اگر کم کاری نشود و به جای خارج از کشور به ظرفیت های 
داخلی چشم دوخته شود، نه تنها مشکلی ندارد، بلکه می تواند برای آینده 
هم ذخیره سازی کند.محمدحسنی گفت: این ملت ذلت نمی پذیرد، 40 
سال است که ثابت کرده ملتی عزت مند است و از ذلت فراری است. 
حق مردم این نیست که با این حد از ظرفیت ها، در مشکالت به سر 
ببرد.وی با اشاره به دیدگاه دوم مبنی بر اینکه وضعیت کنونی همانند 
وضعیت مسلمانان در زمان امام حسن)ع( است، تاکید کرد: مطمئنا این 
دیدگاه درست نیست؛ چرا که امام حسن )ع( نه تنها یاران با وفا نداشت، 
بلکه در محاصره یاران مزدور و بیگانه هم بود، ولی مردم ما باوفاترین، 
مومن ترین، جان نثارترین مردمان دنیا در راه حفظ ارزش های اسالم و 
میهن اسالمی خود هستند. امام راحل در وصف مردم ایران می فرماید 
من با جرات می گویم مردم ما حتی از مردمان صدر اسالم در زمان 
حضرت )ص( و مردمان کوفه در زمان حضرت علی )ع( هم شجاع تر، 
مومن تر و باوفاتر هستند. موجی از جوانان مومن و باغیرت در ایران 

حضور دارند که در دفاع از حرم  اهل بیت )ع(، این را نشان دادند.

ناتوانی نتانیاهو برای تشکیل کابینه رژیم 
صهیونیستی

رسانه ها از درخواست نتانیاهو برای تمدید زمان تشکیل کابینه رژیم 
صهیونیستی در پی ناموفق بودن وی در این امر خبر داده اند.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، با توجه به رو به پایان بودن مدت تعیین 
شده برای تشکیل کابینه در اسرائیل و به نتیجه نرسیدن مذاکرات »بنیامین 
نتانیاهو« با احزاب مختلف، وی از رئیس اسرائیل خواهد خواست تا 
زمان تشکیل کابینه را تمدید کند.نتانیاهو توانسته در انتخابات ۹ آوریل 
سرزمین های اشغالی پیروز شود و از آن زمان مذاکره با احزاب راست 
گرا و مذهبی را آغاز کرده اما تا امروز نتوانسته کابینه را تشکیل دهد.بر 
اساس قانون سرزمین های اشغالی، حزب پیروز در انتخابات در مرحله 
اول ۲۸ روز فرصت دارد تا کابینه را تشکیل دهد که البته امکان تمدید 
۱4 روزه آن نیز وجود دارد؛ اکنون با توجه به آنکه فرصت نخست 
نتانیاهو روز چهارشنبه هفته جاری به پایان می رسد احتمال درخواست 
تمدید زمان از سوی او بسیار زیاد است و اگر این زمان تمدید شود 
وی تا روز ۲۹ می فرصت خواهد داشت تا کابینه رژیم صهیونیستی را 

تشکیل دهد.

دعوت به مذاکره »ترامپ« تبلیغاتی و 
غیرقابل اعتنا است

خارجی  روابط  راهبردی  شورای  رئیس 
گفت:عملکرد ترامپ در خروج از برجام و تحریم ها 
علیه ایران جایی برای اعتماد نگذاشته و دعوت های 
ترامپ به مذاکره با هدف استفاده تبلیغی است و 

قابل  اعتنا نیست.
ازمهر، سیدکمال خرازی  نقل  به  زمان  به گزارش 
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در نشستی 
مهم  های  اندیشکده  برخی  مسئوالن  حضور  با 
تهران  اخیر  تصمیم  دالیل  تشریح  ضمن  فرانسه، 
مبنی بر تعلیق برخی تعهدات برجامی به سواالت 
آنان پاسخ داد.وی با انتقاد از تعلل اروپا در اجرای 
تعهدات برجامی خود، اظهار داشت: تصمیم تهران 
ایران  برای  برجام  که  است  حقی  چارچوب  در 
قائل شده و اروپا می تواند با اجرای تعهدات خود 
ازجمله اجرای سریع اینستکس، اراده خود را نسبت 
به حفظ برجام نشان دهد.رئیس شورای راهبردی 
روابط خارجی افزود: ترامپ نشان داد که نه تنها برای 
امضای دولت قبلی آمریکا احترامی قائل نیست، بلکه 
ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و دیگر تعهدات 
بین المللی است.خرازی در خصوص مذاکره پیرامون 
موشک های بالستیک ایران، تصریح کرد: موشک های 
تولیدی ایران سالحی دفاعی و استراتژیک است که 
جنبه بازدارندگی در برابر تهدیدات موجود در منطقه 
دارد و طبیعی است که جای مذاکره نداشته باشد، 
در خصوص  نیست  حاضر  فرانسه  که  همان طور 
سالح های استراتژیک خود با کسی مذاکره کند.وی 
افزود: در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت هیچ منعی 
برای تولید و آزمایش موشک هایی که برای حمل 

کالهک هسته ای طراحی نشده باشد، وجود ندارد.

 ۶۰ تا ۷۰ درصد کارگران 
شغل دوم دارند

عضو هیئت مدیره کانون عالی شورای اسالمی کار 
کارگری  خانوار  برای یک  فقر  اینکه خط  بیان  با 
تومان  هزار  و ۷۵0  میلیون  بزرگ ۳  در شهرهای 
افزایش  از  پس  گفت:  است  شده  گرفته  نظر  در 
میلیون  به یک  تازه  این حقوق  کارگران،  دستمزد 
و ۸00 هزار تومان رسیده و همچنان اختالف یک 
میلیون و ۹۵0 هزار تومانی بین خط فقر و دستمزد 
کارگران وجود دارد. به گزارش زمان به نقل ازایسنا، 
علی اصالنی افزود: کارخانه ها و واحدهای تولیدی 
در سراسر کشور این روزها به سختی مشغول به 
در  نخست  رتبه  دلیل  به  البرز  در  اما  هستند  کار 
است.  کمتر  قدری  مشکالت  تسهیالت  پرداخت 
وی تصریح کرد: با توجه به شرایط فعلی، بین ۶0 
تا ۷0 درصد کارگران شغل دوم دارند، 40 تا ۵0 
درصد کسانی که به صورت شخصی مسافرکشی 
می کنند از کارگران هستند که بعد از تعطیل شدن 
کارگاه و واحد تولیدی و محل کار خود مجبور به 
کار دوم می شوند.این فعال کارگری در پایان گفت: 
وقتی گوشت به کیلویی ۱۱0 هزار تومان رسیده، 
هزینه های بهداشت و درمان برای کارگران باال رفته 
و مشکالتی از این دست وجود دارد، چرخ زندگی 

کارگران نمی چرخد.

خبرخبر

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفته است که مجلس 
از تشکیل بازار متشکل ارزی از سوی بانک مرکزی حمایت می کند.

رئیس  پورابراهیمی  ازتسنیم،محمدرضا  نقل  به  زمان  گزارش  به 

کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی  با اشاره به تشکیل بازار 
متشکل ارزی در هفته جاری، گفت: یکی از دغدغه هایی که در سال 
گذشته و در اوج تالطمات ارزی وجود داشت بحث بازگشت ارز 

صادرات به کشور بود.وی با بیان اینکه صادر کنندگان معتقد بودند با 
روش هایی که بانک مرکزی اعمال می کند امکان بازگشت ارز به کشور 
سخت و در برخی مواقع غیرممکن است، ادامه داد: در همین راستا 
چندین جلسه برگزار شد و نهایتاً بانک مرکزی قبول کرد اگر بخواهیم 
ارز به کشور بازگردد باید سازوکار بازار متشکل ارزی را ایجاد کند.

نماینده کرمان در مجلس با اعالم اینکه با پیگیری هایی که بانک مرکزی 
داشت خوشبختانه در اواخر سال ۹۷ شورای پول و اعتبار مجوز ایجاد 
این بازار را صادر کرد، افزود: قطعاً با ایجاد بازار متشکل ارزی حجم 
زیادی ارز طی روزهای آینده به چرخه اقتصادی بازمی گردد و تشکیل 
این بازار انگیزه تمامی کسانی را که به دالیل مختلف طی ماه های اخیر 
ارز ناشی از صادرات غیرنفتی را به اقتصاد بازنگرداندند و به شکلی 
نتوانستند تسویه ارزی انجام دهند برای بازگشت آن به اقتصاد و بازار 
افزایش می دهد.پورابراهیمی با بیان اینکه با آغاز به کار بازار متشکل 
ارزی، عرضه منابع ناشی از صادرات غیرنفتی به بازار افزایش می یابد، 
ادامه داد: براین اساس با تشکیل این بازار مکانیزم تعادلی بهتری در 
حوزه عرضه و تقاضای ارز شکل می گیرد.رئیس کمیسیون اقتصادی 
از  که  گزارشی  به  توجه  با  داشت:  اظهار  اسالمی  مجلس شورای 
وضعیت تراز بازرگانی در سال ۹۷ ارائه شده وضعیت تعادل بخشی 
در نرخ دالر با تشکیل بازار متشکل ارزی امکان پذیر است، بنابراین 
کمیسیون از اقدام بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در تشکیل بازار 

متشکل ارزی حمایت می کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: 

حمایت مجلس از تشکیل بازار متشکل ارزی 

 انتقاد شدید اردوغان از جنایات 

عربستان و اسرائیل

رئیس جمهوری ترکیه در سخنانی از جنایات 
رژیم  حمالت  و  یمن  در  سعودی  عربستان 

صهیونیستی در نوار غزه انتقاد کرد.
ازمهر، »رجب طیب  نقل  به  به گزارش زمان 
اردوغان« رئیس جمهوری ترکیه با انتقاد شدید 
در  عربستان  سرکردگی  به  عربی  ائتالف  از 
جنگ علیه یمن و عدم توقف حمالت آنها 
در ماه مبارک رمضان گفت: هزاران کودک بی 
گناه یمنی در نتیجه یک جنگ کثیف، قربانی 
گرسنگی و قحطی می شوند.وی در سخنانی در 
یک مراسم افطار در استانبول اعالم کرد: طبق 
عادت هرساله در ماه مبارک، دشمنان انسانیت و 
اسالم تالش می کنند، فضای این ماه مبارک را 
مکدر کنند.اردوغان به تحوالت اخیر در نوارغزه 
و حمالت وحشیانه رژیم صهیونیستی اشاره 
کرد و افزود: قدرت اسرائیل وام دار سکوت 
مجامع بین المللی است و برای آنکه جهانیان 
و  رسانه ها  نشوند،  آگاه  اقداماتش  ماهیت  از 
گروه های امدادی را هدف قرار می دهد.رئیس 

باور  این  بر  اسرائیل  گفت:  ترکیه  جمهوری 
است که با حمله به سازمان های امدادی و با 
تحمیل گرسنگی و فقر به فلسطینی ها، می تواند 
به آنها درس فراموش نشدنی بدهد.وی با اشاره 
به مشکالت جهان اسالم افزود: از لیبی گرفته 
تا روهینگیا، سومالی، افغانستان و عراق همگی 
هستند.اردوغان  مشکالت  و  جنگ  گرفتار 
در ادامه در مورد برگزار نشدن دادگاه عادالنه 
نگار  روزنامه  »جمال خاشقجی«  قتل  عامالن 
منتقد سعودی، اظهار کرد: عربستان با اعزام ۱۱ 
مسئول )امنیتی( به ترکیه دست به یک جنایت 
بزرگ زد، افرادی که بعدها مشخص شد تعداد 
آنها ۲۵ نفر بوده است.وی گفت: عربستان در 
خصوص مسئوالنی که به ترکیه فرستاده بود، 
تاکنون سخن و موضعی نگرفته است، آنها به 
ما گفتند که نگران نباشید، ما آنچه الزم باشد، 
انجام خواهیم داد.اردوغان خطاب به عربستان 
افزود: پرونده خاشقجی مشکل ما نیست، بلکه 
این مشکل شما است، چرا که این شما بودید 
که افرادی را به ترکیه فرستادید تا دست به این 
جنایت بزنند.وی گفت: شما یک اقدام بسیار 
ساده در قبال این افراد که دست به جنایت زده 

اند، انجام ندادید، عدالتتان کجاست؟
سخنانش،  از  دیگری  بخش  در  اردوغان 
انتقاداتش در پرونده خاشقجی را متوجه اتحادیه 
اروپا کرد و گفت: صداقت کشورهای غربی در 
پرونده این روزنامه نگار نمره قبولی نگرفت.وی 
ادامه داد: اتحادیه اروپا که به حزب عدالت و 
توسعه خرده می گیرد، نه تنها هیچ سخنی در 
مورد دادگاه های کودتا در مصر نمی کند، بلکه 
رئیس  السیسی  عبدالفتاح  دعوت  آن  اعضای 
جمهوری مصر را قبول می کنند و با وی بر سر 

یک میز می نشینند.

 استقبال امریکا از فرصت

 مذاکره با ایران 

آمریکا  هدف  آمریکا  خارجه  امور  وزیر 
در  خود  اخیر  نظامی  حضور  گسترش  از 
در  ترامپ  دولت  توان  تقویت  را  خاورمیانه 
واکنش به آن چه هر گونه اقدام متجاوزانه از 

سوی ایران می خواند، عنوان کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، مایک پمپئو، 
با  گفت وگو  در  آمریکا  خارجه  امور  وزیر 
شبکه سی ان بی سی ایران را یک تهدید فعال 
علیه منافع آمریکایی که در حال پراکندن هرج 
و مرج در خاورمیانه است، خواند و در عین 
با  مذاکره  فرصت  از  سفید  کاخ  گفت:  حال 
همچنین  پمپئو  می کند.مایک  استقبال  تهران 
مدعی شد که متوجه تهدیدهای افزایش یافته 
از جانب ایران است و دولت دونالد ترامپ در 
حال تقویت توان خود برای پاسخ به آن چه 
هر گونه اقدام »متجاوزانه« توسط ایران خواند، 
است؛ به همین دلیل آمریکا یک ناوهواپیمابر 
کرد. اعزام  منطقه  به  دیگر  جنگی  ادوات  و 
وزیر امور خارجه آمریکا همچنین گفت: ما 
تمام کارهای درست را با تمام توان خود برای 
افزایش موقعیت امنیتی خود انجام داده ایم، اما 
همچنین می خواهیم مطمئن شویم که نیروهای 
بازدارنده ای داریم که اگر ایران تصمیم بگیرد به 
سراغ یکی از منافع آمریکا در عراق، افغانستان، 
یمن یا هر جای دیگری در خاورمیانه بیاید، 
آماده خواهیم بود تا به گونه ای مناسب به آن ها 
بر  نوشت:  ادامه  در  پاسخ دهیم.سی ان بی سی 
منطقه،  در  گسترده تر  نظامی  حضور  خالف 
وزیر امور خارجه آمریکا تاکید کرد که آمریکا 
به دنبال جنگ نیست و خود را گرفتار یک 
جنگ نیز نخواهد کرد.وی با بیان این که ما 
نمی خواهیم که در محاسبات مان دچار اشتباه 
نیست، هدف شان  ما جنگ  شویم و  هدف 

را تغییر در رفتار ایران خواند و در اظهاراتی 
ایران  مردم  امیدواریم  که  گفت  فرافکنانه 
سرانجام به آن چه می خواهند و کاماًل سزاوار 
ادامه  در  کنند.پمپئو  پیدا  دست  هستند  آن 
برای تشریح هدف آمریکا از حضور نظامی 
گسترده تر در منطقه گفت: نیروهایی که مستقر 
منطقه  در  قباًل  که  هستند  نیروهایی  می کنیم 
بوده اند، همان طور که می دانید ما گاهی ناوهای 
هواپیمابر به خلیج فارس می فرستیم، اما رئیس 
مطمئن  می خواست  ترامپ[  ]دونالد  جمهور 
باشد که اگر چیزی رخ دهد، آماده خواهیم بود 
تا به گونه ای مناسب پاسخ دهیم.پمپئو افزود 
که گزینه هایی دیپلماتیک آماده دارد تا دونالد 
ترامپ »در صورتی که ایرانی ها تصمیم بدی 
بگیرند« انتخاب هایی داشته باشد.وی توضیح 
کمی درباره این موضوع ارائه کرد که آمریکا 
احتمال دارد در یک موقعیت مجادله با ایران 
چه مسیری را پیش بگیرد، اما تاکید کرد که 

واشنگتن »بیکار نخواهد نشست«.

               آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
ادارهکلزندانهاواقداماتتامینیوتربیتیاستاناردبیل

اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان اردیبل در نظر دارد امورات مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی 
به بخش خصوص واگذار نماید متقاضیان واجدشرایط در هر موضوع می توانند اسناد مربوطه را در سایت اداره کل به 
نشانی www.Ardabilprisons.ir  و سامانه ستاد الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir  و پایگاه 
ملی مناقصات مطالعه نموده و در صورت تمایل به تهیه اسناد صرفا در مهلت مقرر به آدرس مذکور و یا حضورآ به اداره 

کل زندانهای استان اردبیل اداره مالی و پشتیبانی مراجعه و در سایت ستاد ثبت نام نمایند.

آگهي تجدید فراخو ان شناسایي سرمایه گذ ار
تکمیلبخشيازتاسیساتفاضالبشهرمهاجرانبهروشبیعمتقابل

مزایده
شرکت آب و فاضالب استان مرکزی در نظر دارد براساس ماده 2 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضالب مصوب 
سال 1369 تکمیل بخشی از تاسیسات جمع آوری و تصفیه فاضالب شهر مهاجران را در ازای تخصیص تمام یا 
بخشی از پساب تصفیه شده به منظور کاربری معین و باحجم مشخص برای دوره زمانی محدود و معین به روش بیع متقابل و با شرایط ذیل، 

به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید.
الف-شرح مختصري از پروژه

موضوع پروژه: نوسازی، بهسازی و بهره برداری از تاسیسات فاضالب شهر مهاجران در ازای دریافت پساب فاضالب به روش بیع متقابل
سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضالب استان مرکزی 

دوره احداث:  دوره بهره برداری تجاری: تا سقف 25 سال
راندمان تصفیه: 90 درصد

جمعیت تحت پوشش:  20،346
محل اجرا:  مهاجران

ب- شرایط کلی براي سرمایه گذاري:
سرمایه گذار به صورت شخص حقیقی یا حقوقی با داشتن سابقه مدیریتی قابل قبول، تامین و تخصیص سرمایه مورد نیاز را به عهده خواهد 

داشت.
دارا بودن رتبه 3 پیمانکاری در رشته آب به همراه معرفی یک مشاور ذیصالح و دارای تجربه طراحی و نظارت حداقل دو تصفیه خانه فاضالب 

با ظرفیت مشابه
تبصره : معرفي مشاور همکار داراي رتبه 2 در تخصص تاسیسات آب و فاضالب جهت طراحي و کنترل کیفیت بهره برداری توسط سرمایه گذار 
الزامي مي باشد. مشاور همکار باید کلیه مدارك خواسته شده از جمله رزومه و سابقه کار و گواهینامه صالحیت معتبر خود را به همراه سایر 

مدارك اعضاي مشارکت در یک مجموعه ارائه دهد. الزامی جهت عضویت مشاور همکار در گروه مشارکت سرمایه گذاري وجود ندارد. 
مهلت دریافت اسناد : از تاریخ 98/02/25 الی 98/02/28

مهلت دریافت پاکات ارزیابی کیفی  : از تاریخ 98/02/29 الی 98/03/18
تاریخ بازگشایی پاکات : تاریخ 98/03/19

نحوه و مرجع دریافت اسناد : متقاضیان واجد شرایط براي دریافت اسناد ارزیابي توان اجرایي کار، از طریق مراجعه به آدرس ستاد شرکت 
آب و فاضالب استان مرکزي واقع در: اراك– کوي رضوي– میدان شهید نجفی)مادر(، دفتر امور قراردادها )2-32783100( نسبت به دریافت 

اسناد اقدام نمایند؛
مهلت و نحوه تحویل پاکت ها : متقاضیان مي بایستي حداکثر تا چهارده )14( روز پس از انتشار آخرین آگهی ، اسناد مربوطه  تکمیل شده را 
در پاکتهاي الك و مهر شده از طریق پست سفارشی )ص پ 1184 و کد پستي 3813153111( و یا حضوراً به دفترامور قرارداد های  شرکت 

آب وفاضالب استان مرکزی  تحویل و رسید دریافت نمایند .
ب – شرایط پیشنهاددهندگان :

1-امکان تامین سرمایه مورد نیاز و داشتن سابقه مدیریتي با اجراي پروژه هاي مشابه؛
2-ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده سال های 95و96 برای سرمایه گذار الزامي است.

3 - شرایط کلی براي سرمایه گذاري:
سرمایه گذار به صورت شخص حقیقی یا حقوقی با داشتن سابقه مدیریتی قابل قبول، تامین و تخصیص سرمایه مورد نیاز را به عهده خواهد 

داشت.
دارا بودن رتبه 3 پیمانکاری در رشته آب به همراه معرفی یک مشاور ذیصالح و دارای تجربه طراحی و نظارت حداقل دو تصفیه خانه فاضالب 

با ظرفیت مشابه
4- گواهینامه صالحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی

5- صورتهای مالی حسابرسی شده از موسسه مالی معتبرکه صورتهای مالی حسابرسی شده بایستی دارای بند اظهارنظر مالی باشد.
روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان مرکزي

رونوشت آگهی حصر وراثت 
حسن باباپور دارای شناسنامه ۲۷۶۱   به شرح دادخواست به کالسه ۱/۱۹۳/۹۸ این 
شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سکینه 
خاتون گیالنی  ش ش ۹4۹در تاریخ ۹۵/۱۲/۲۲اقامتگاه دائمی خود شهرستان بابل    

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
۱-حسن به ش ش ۲۷۶۱فرزند ابوالقاسم و سکینه خاتون متولد ۱۳۵۸فرزند  متوفی 

۲-مجتبی به ش ش ۲0۶۳۱0۶۹۹۱ فرزند ابوالقاسم و سکینه خاتون متولد۱۳۶۲فرزند 
متوفی 

۳-مهدی به ش ش ۱۲۳ فرزند ابوالقاسم و سکینه خاتون متولد۱۳۵۲فرزند متوفی 
4-هادی به ش ش ۲0۶۲۹۶۸۶4۷ فرزند ابوالقاسم و سکینه خاتون متولد۱۳۵۷فرزند 

متوفی 
۵-رقیه به ش ش ۲0۶۳۲۸۱40۸ فرزند ابوالقاسم و سکینه خاتون متولد۱۳۵۱فرزند 

متوفی 
۶-فاطمه به ش ش ۲0۶۲۹۲۹404 فرزند ابوالقاسم و سکینه خاتون متولد۱۳۵۵فرزند 

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

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
قاضیشعبهاولشورایحلاختالفبابل

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: ۹۷0۱۷۵۲ 

بدینوسیله به خانم نسیم صاحبقران فرد فرزند هوشنگ به شماره ملی ۱4۵04۱۸۸۳۱ بدهکار 
پرونده کالسه فوق که برابر گزارش 40۱۶۸۹۸ – ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ مامور پست نشانی متن 
قرارداد بانکی شناخنه نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر قرارداد بانکی بین شما و بانک 
حکمت ایرانیان مبلغ ۱0/000/000 ریال اصل طلب، مبلغ ۱۹/۸۱۷/۸40 ریال سود، مبلغ 
۱4/4۷۵/۷4۶ ریال خسارت تاخیر تادیه با خسارت تاخیر روزانه مبلغ ۸۸/۳0۳ ریال تا روز 
تسویه بدهکار می باشید که براثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه 
نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا 
طبق ماده ۱۸/۱۹ آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این 
آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار چاپ و 
منتشر می گردد ظرف مدت ۱0 روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر اینصورت 

بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
رئیسواحداجرایاسنادرسمیاردبیل

مفقودی
برگ سبز موتور سیکلت آپاچی به شماره شربانی ۱۱۵-۸۵۲۵۸ بنام بهزاد باقری به رنگ 

سفید تیپ  PRT۱۸0 مدل ۱۳۸۹  مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط است .

نوبتاول

ادارهکلزندانهاواقدامات
تامینیوتربیتیاستاناردبیل

نکات قابل توجه:
-هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

-سپرده قابل قبول برای شرکت در مناقصه ضمانت نامه معتبر بانکی )طبق نمونه( با حداقل اعتبار سه ماهه می باشد.
-آدرس محل تسلیم پیشنهادها و نحوه ارائه پیشنهاد: شرکت کنندگان در مناقصه می بایستی عالوه بر پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد الکترونیکی 

دولت، پاکت های الف، ب، ج را حداکثر تا تاریخ به دبیرخانه اداره کل زندانها تحویل و رسید دریافت دارند.
اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان اردبیل
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 ضرورت مشارکت سرمایه گذاران 
در پروژه های شهری  کرج

در  سرمایه گذاران  مشارکت  گفت:  کرج  شهردار 
پروژه های شهری روند توسعه شهر را تسریع می کند.

علی اصغر کمالی زاده  در بازدید از مرکز خدمات 
سرمایه گذاری استان البرز افزود: کرج ظرفیت های 
زیادی برای سرمایه گذاری به ویژه در حوزه حمل و 

نقل عمومی و  پسماند دارد.
خارجی  و  داخلی  گذاران  سرمایه  داد:  ادامه  وی 
می توانند با استفاده از این ظرفیت ها در کنار دست یابی 
به سود مالی مناسب، به  تسریع در روند توسعه ای شهر 
کمک کنند. وی افزود: بدون شک با سرمایه گذاری در 
حوزه های مختلف شهری زمینه ایجاد اشتغال پایدار و 

کاهش آمار بیکاری استان فراهم می شود.
تعامل  با  است  امید  کرد:  نشان  خاطر  مسئول  این 
مناسب، زمینه ارتباط بیشتر شهرداری با مرکز خدمات 
سرمایه گذاری استان فراهم شود. کمالی زاده در ادامه 
با تاکید بر اینکه باید شرایط حضور سرمایه گذاران را 
فراهم کنیم، گفت: با کاهش بروکراسی اداری و تعریف 
بسته های حمایتی خاص می توان انگیزه سرمایه گذاران 

برای سرمایه گذاری در کرج را افزایش دهیم.
شهردار کرج گفت: دیگر زمان سخنرانی و برگزاری 
جلسات صرف در زمینه جذب سرمایه گذار تمام شده 

و مدیران شهری باید عملی در این حوزه ورود کنند.

دو مجرم البرزی به کاشت درخت 
محکوم شدند

قاضی شعبه چهارم دادیاری نظرآباد دستور به کاشت 
نهال توسط محکومین محیط زیستی در جوار تاالب 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  از  نقل  به  داد.  صالحیه 
حضور  با  که  مراسمی  این  در  نظرآباد،  شهرستان 
دادیاری  چهارم  شعبه  قاضی  آبادی  فیض  اکبری 
نظرآباد، فرمانده و جانشین یگان حفاظت اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان، ریاست اداره منابع 
طبیعی  و  مجموعه همکاران منابع طبیعی شهرستان 
در جوار تاالب صالحیه شهرستان نظرآباد برگزار شد 
دو تن از محکومین آسیب رسان به طبیعت با دستور 
اقدام به خرید و کاشت  آبادی  قاضی اکبری فیض 
۶0 اصله نهال غیر مثمر نمودند. این قاضی حامی و 
دوستدار طبیعت و محیط زیست با اشاره به اینکه 
اجرای این چنین محکومیت هایی بهترین راه مقابله با 
افراد خاطی و محکوم در این زمینه است گفت: این 
روش جایگزین مناسبی برای صدور حکم حبس برای 
خاطیان و محکومین در این زمینه است. همچنین در 
این مراسم مقرر گردید که یکی از این محکومین به 
حفاظت و نگهداری از این ۶0 اصله نهال در مدت 
تعیین شده پرداخته و اداره منابع طبیعی شهرستان نیز به 
نظارت مستمر و گزارش به قاضی اکبری فیض آبادی 

در این زمینه اقدام نماید.

خبر

اجرای خط انتقال و شبکه آب و فاضالب مسکن مهر 
شادگان

وحیدی فر-اهواز:مدیر منطقه آبفا شادگان گفت: خط انتقال و شبکه آب و 
فاضالب مسکن مهر برای اسکان سیل زدگان شادگان اجرا شد.

عبدالمحسن یوسفیان پور در گفتگو با واحد خبر روابط عمومی شرکت آب 
و فاضالب خوزستان، با اشاره  به وقوع سیالب ناگهانی و زیر آب رفتن خانه 
ها و زمین های کشاورزی روستاییان اطراف شادگان، اداره آبفا شادگان در یک 
عملیات ضربتی اقدام به اجرای ۸00 متر شبکه آب با قطر ۱۱0 میلی متر و 

اجرای ۸00 متر شبکه فاضالب به قطر ۲00 میلی متر کرد.
وی نصب انشعابات آب به طول ۱۶0 متر ، نصب ۲00 متر انشعاب فاضالب 
به قطر ۱۶0 و 400 متر و احداث ۳۳ منهول فاضالب آدم رو را از دیگر 
اقدامات این اداره در سایت مسکن مهر شادگان برای اسکان سیل زدگان 
عنوان کرد. یوسفیان پور، اذعان داشت: با استفاده از توان داخلی و تامین لوله و 
اتصاالت موردنیاز ، اجرا خط انتقال و  شبکه آب و فاضالب برای 40 واحد 
مسکونی مسکن مهر شادگان عملیاتی شد و هم اکنون سیل زدگان در این 
واحدها ساکن شده اند.مدیر منطقه آبفا شادگان در ادامه عملیات کمک رسانی 
به سیل زدگان، الیروبی ۱۲ منهول فاضالب که به علت خاکریزی کامال مدفون 
شده بودند، ارسال ماشین آالت سنگین به روستاهای اطراف،اجرای عملیات 
لوله گذاری آب و فاضالب برای ۲4 دستگاه دستشویی و حمام متحرک 
در اردوگاه فارابی، اعطای 4هزار و ۵00 عدد گونی جهت ایجاد سیل بند 
در روستای دریسیه شادگان، ارسال کامیون اویکو و وانت نیسان به روستای 
عچرچیه و دریسیه جهت جابجایی لوازم خانگی و مایحتاج سیل زدگان و 
تامین و ارسال ۵ هزار بطری ۱ و نیم لیتری به روستای گرمه را از دیگر اقدامات 

اداره تحت امرش در جریان سیالب عنوان کرد.
یوسفیان پور همچنین در ادامه به واگذاری ۲ تانکر به سیل زدگان ، اشاره و 
افزود: در این راستا آبفا شادگان، یک تانکر ۱0 هزار لیتری برای احشام و یک 
تانکر ۵ هزار لیتری برای مصرف شرب خانوارهای ساکن در شهرداری خنافره 
واگذار نمود. مدیر اداره آبفا شادگان با اشاره به خسارات سیل به تاسیسات 
این اداره گفت: سیل افزون بر ۱ میلیارد و ۹۷۲ میلیون ریال به تاسیسات آبفا 

شادگان خسارت وارد کرده است.

 عقد قرارداد رانندگان استیجاری شهرداری رشت 
در شرکت تعاونی کارکنان

منکویی- رشت: مدیرعامل شرکت تعاونی کارکنان شهرداری رشت از عقد 
قرارداد رانندگان استیجاری شهرداری رشت با همکاری سازمان مدیریت حمل 

و نقل بار و مسافر شهرداری رشت خبر داد.
جواد شهند مدیرعامل شرکت تعاونی کارکنان شهرداری رشت ضمن اشاره 
به مشکالت رانندگان استیجاری اظهار داشت: در چند سال اخیر رانندگان 
استیجاری در خدمت شهرداری رشت با مشکالتی نظیر فقدان بیمه و عدم 
امنیت شغلی مواجه بوده اند که با توجه به محدودیتهای ساختاری موجود در 

قرارداد قبلی امکان رفع آن وجود نداشت.
وی عقد قرارداد رانندگان استیجاری شهرداری در ساختار جدید را نیازمند 
مصوبه شورای اسالمی شهر عنوان نمود و افزود: با نظر مساعد سرپرست 
شهرداری رشت و همکاری معاونین و مدیران مربوطه، الیحه ساماندهی 
رانندگان استیجاری در قالب جدید برای تصویب به شورای اسالمی شهر 
رشت ارسال می شود. وی ادامه داد: چگونگی ساز و کارهای قانونی این 
طرح بررسی شد و جهت بررسی و تایید نهایی در اختیار شورا قرار می گیرد. 
جواد شهند با بیان اینکه مدیریت این نیروها تا طی مراحل قانونی آن کماکان با 
سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت خواهد بود افزود: با 
تصویب الیحه مذکور توسط شورای اسالمی شهر رشت رانندگان استیجاری 
با امضای قرارداد با شرکت تعاونی در قالب جدید ساماندهی خواهند شد و از 
تیر ماه در قالب تعاونی به فعالیت ادامه خواهند داد. مدیرعامل شرکت تعاونی 
کارکنان شهرداری رشت  بیان داشت: پیمان پارسا علیرغم تصویب بودجه 
سازمان مذکور و ضوابط آن در سال جاری و تنها در راستای تحقق این طرح 

و کمک به رانندگان محترم همکاری بی شائبه ای داشتند.

خبر

سلیمانی- گلستان: مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
استان گلستان گفت: جمعیت هالل احمر به بیش 
گلستان  استان  در  سیل زده   ۲۹۸ و  هزار   ۶۳ از 
اسکان  نفر  و ۵۵0  هزار  برای ۱۸  و  امدادرسانی 

موقت ایجاد کرد.
گرگان  نمازگزاران  جمع  در  هروی  علی  محمد 
نزدیک  اظهارداشت:  احمر  هفته هالل  به مناسبت 
استان  هالل احمر  جمعیت  سیالب،  روز   ۵0 به 
این  گلستان و دیگر استان ها را درگیر کرد و در 
حادثه گنبدکاووس، آق قال، گمیشان، بندرترکمن و 
کردکوی در گلستان درگیر بودند در این سیل از همه 
ظرفیت ها برای کمک رسانی به مردم استفاده شد 
وهمه مردم و دستگاه ها در کنار نیروهای هالل احمر 

خدمات رسانی کردند.
وی با اشاره به اینکه قبل از وقوع حادثه سیل همه 
نیروها آماده بودند و جمعیت هالل احمر با فراهم 
کردن شرایط اسکان اضطراری به کمک مردم رفت، 

افزود: عالوه بر نیروهای جمعیت هالل احمر استان، 
نیروهای هالل احمر استان های سمنان، مازندران و 

خراسان به کمک سیل زدگان استان گلستان آمدند.

هروی گفت: در آن شرایط که همه راه های دسترسی 
به شهرهای سیل زده بسته بود با ۶ فروند بالگرد 
جمعیت هالل احمر و 4 فروند بالگرد ارتش و سپاه 

به کمک مردم رفتیم و اقالم زیستی را در اختیار 
مردم قرار دادیم.

گلستان  استان  هالل احمر  جمعیت  مدیرعامل 
خاطرنشان کرد: ۲۷۳ تن اقالم زیستی و تغذیه ای 
را انتقال دادیم و ۱۹00 نیروی جمعیت هالل احمر 
را با بالگرد جابجا کردیم و4۳0 سوتی پرواز را انجام 
دادیم که این نشان از آمادگی این جمعیت در شرایط 

سخت است.
هروی با بیان اینکه ۳۹۹ هزار نفر دچار سیل شدند، 
افزود: قایق ها را دستگاه ها در اختیار هالل احمر قرار 

دادند و جابجایی با این وسایل انجام شد.
وی تصریح کرد: جمعیت هالل احمر به بیش از ۶۳ 
هزار و ۲۹۸ سیل زده در استان گلستان امدادرسانی 
و برای ۱۸ هزار و ۵۵0 نفر اسکان موقت ایجاد کرد 
و ۱۶ هزار و ۷00 بسته غذایی بین مردم شهرستان 
آق قال کمک کردیم و ۲۵0 باب واحد مسکونی را 

از آب خارج کردیم تا آالم مردم را کاهش دهیم.

مدیرعاملجمعیتهاللاحمرگلستانخبرداد:

امدادرسانی به بیش از ۶3 هزار نفر در سیل استان

آگهی مزایده 
اجرای احکام حقوقی جوانرود در نظر دارد که زمین معرفی شده توسط محکوم 
مرادی  آقای علی  له  استیفای حقوقات محکوم  آقای عادل محمودی جهت  علیه 
عزتی از طریق مزایده عمومی بفروش برساند.لهذا زمین مذکور توسط کارشناس 
رسمی ارزیابی که قیمت اولیه ۱۳۵۵۶۵۶000 ریال برآورد شده است. و نظریه به 
طرفین ابالغ و مصون از تعرض مانده است.شرایط و مشخصات ملک بدین شرح 
و  مربع  متر   ۲۸۵0 کارشناس  نظریه  براساس  زمین  عرصه  مساحت  کل  میباشد: 
اعیان نیز ۱۲۶۹ مترمربع میباشد.ملک دارای سابقه ثبتی میباشد.به همین جهت در 
روز ۱۳۹۸/۳/۲0 راس ساعت ۱0 صبح در محل اجرای احکام حقوقی جوانرود 
برگزار و تشکیل میگردد.حضور برای عموم آزاد میباشد.شرکت کنندگان در مزایده 
میبایستی ده درصد از مبلغ قیمت اولیه را به همراه داشته باشند تا در مزایده شرکت 
داده شوند.قیمت کارشناسی قیمت پایه بوده و برنده مزایده کسی خواهد بود که 
باید ده درصد قیمت  نماید.برنده مزایده فی االمجلس  پیشنهاد  باالترین قیمت را 
پیشنهادی را واریز و مابقی طی یکماه واریز نماید در صورت عدم پرداخت در 
مهلت مقرر نفر دوم بعنوان برنده مزایده انتخاب و ده درصد پرداختی پس از کسر 
هزینه های مربوطه به نفع صندوق دولت ضبط و اخذ خواهد شد.متقاضیان جهت 
بازدید از ملک مورد نظر میتوانند پنج روز قبل از انجام مزایده با هماهنگی این اجرا 

از ملک بازدید نمایند.
شهرستان جوانرود – میدان انقالب – ابتدای خیابان شورا

دادورزاجرایاحکاماجرایاحکامشعبه1دادگاهعمومیحقوقیشهرستانجوانرود-
مصطفیحسینی

آگهی مفقودی
 K4MA۶۹0  - W۱۷4۳۸0برگ سبز خودرو سواری رنو تیپ پارس تندر به شماره موتور
و شماره شاسی NAPLSRALDH۱۳۲۶۵۶۶ و شماره پالک ایران ۱0-4۵۵ل۵۹ مفقود 

بهشهرگردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

مفقودی  نوبت دوم 
پروانه نظام مهندسی تاسیسات برقی  )طراحی و نظارت (بنام علی حق شناس با 
شماره عضویت ن.م 0۱00۸0-۵۳-۱۲با پروانه اشتغال پ.۱:۱0۲۹-000-۲۵-۱با کد 

ملی ۲0۶4۸۹۹۹44مفقود گردیده و از درجع اعتبار ساقط می باشد 
بابل

آگاهی ابالغ مفاد اجرائیه 
به مو جب داد نامه شماره ۱0۸۱-۹۷/۱0/۲۷محکوم علیه  آناهیتا زادوریان میالگردی 
محکوم هستند به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ ۲00/000/000ریال بابت اصل 
تادیه  و  تاخیر  دادرسی و خسارات  بابت هزینه  ریال  مبلغ ۲/۶۱۵/000  و  خواسته 
لغایت اجرای حکم در حق خواهان  ازتاریخ سررسید چک ۹۷/۵/۳0 و ۹۷/۶/۳0 
میباشد و مبلغ ۵درصد از محکومیت بابت نیم عشر محاسبه میگردد. لذا مفاد اجرائیه 
آگهی  مدنی  احکام  اجرای  قانون  مادتین ۱۱۹و۱۱۸  در  مقرر  ترتیب  به  نوبت  یک 
میگرددو ده روز پس از آن به موقع اجرا گذشته میشود و براساس ماده ۹ قانون مذکور 
برای عملیات اجرایی ابالغ با اخطار دیگری محکوم علیه نخواهد شد مگر اینکه محل 

یا اقامت خود را اعالم نماید. ۸۸ خ م الف
رئیسحوزه3شورایحلاختالفورامین

رای قاضی شورا
مرجع رسیدگی: حوزه ۶ شورای حل اختالف شهرستان شهریار 

خواهان/خواهان ها: میثم دهقان با وکالت خانم زهرا شاللوند
خوانده/خواندگان: نورالدین ساکی لرستانی 

خواسته: مطالبه وجه چک 
گردشکار: پس از وصول پرونده و با توجه به محتویات پرونده و جری تشریفات 
قانونی قاضی شورا بررسی را کافی دانسته و ضمن اعالم ختم رسیدگی بشرح ذیل 

مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا: در خصوص دعوی  میثم دهقان با وکالت زهرا شاللوند بطرفیت 
نورالدین ساکی لرستانی بخواسته مطالبه مبلغ ۱۷۸/000/000 ریال بابت دو فقره چک 
بشماره ۶۲۲۹۷۵ مورخ ۹۷/0۲/۳0 و ۳۷۶۶۸۸ مورخ ۹۷/۵/۵ در عهده بانک شهر شعبه 
بانضمام خسارات وارده با توجه به عرضحال تسلیمی و مستندات پرونده و مالحظه 
نظریه مشورتی اعضای شورای حل اختالف و اقدامات بعمل آمده ازسوی آن شورا نظر 
به اینکه وجود اصل چک درید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال 
علیه حکایت از استقرار دین به میزان خواسته و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
المکان بودن خوانده حسب درخواست  به مجهول  با توجه  در مطالبه وجه دارد و 
خواهان و به تجویز از ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی مفاد دادخواست و وقت 
رسیدگی ازطریق نشرآگهی درروزنامه کثیراالنتشار ابالغ گردیده لیکن درجلسه شورا 
حاضر نگردیده و دلیلی مدلول بر ابراء ذمه یااداء دین ارائه واقامه ننموده لهذا قاضی 
شورا با استصحاب بقای دین ومصون ماندن دعوی ومستندات خواهان ازهرگونه ایراد 
وخدشه دعوی مطروحه را محمول به صحت تلقی و بااختیارحاصله ازماده ۹ قانون 
شوراهای حل اختالف مصوب ۹4/۸/۱0 مستندا به مواد ۳۱0-۳۱۳ قانون تجارت و 
امور مدنی و  انقالب در  آیین دادرسی دادگاههای عمومی و  قانون  مواد ۵۱۹-۱۹۸ 
تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
۱۷۸ میلیون ریال  بابت اصل خواسته و مبلغ ۳/۳00/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ صدورچک لغایت وصول آن وحق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه د حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل 
واخواهی درهمین حوزه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم 

محترم دادگستری شهرستان شهریار می باشد.م.الف:۵۶4۷
منتظری_قاضیشورایحلاختالفشهرستانشهریار

آگهی  موضوع ماده 3 قانون

وماده13آییننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
 برابر رای  شماره ۱۳۹۷۶0۳۱۸0۱۶000۱44۱ – مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ هیات  اول موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رحیم  آباد تصرفات مالکانه  بالمعارض 
متقاضی آقای  نبی  شفیعی  راد فرزند  موسی  به شماره  شناسنامه  4۱۱  صادره  از رحیم  آباد  به شماره ملی  ۶۳۱۹۶440۵۲ 
در شش  دانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر  بنای احداثی  ) ساختمان(  به  مساحت  ۳۲۹/0۷  متر مربع  پالک  ۵۲۱  فرعی  
از ۱۷۵  اصلی  مفروز  و مجزی  شده از پالک  - فرعی  از ۱۷۵  اصلی  واقع در  قریه  گلدشت خریداری  شده از مورد 
مالکیت  سازمان  اموال  و امالک  محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  ۱۵  روز  
آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  
انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  
تسلیم  اعتراض دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است  در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و 

عدم  وصول  اعتراض طبق مقررات سند مالکیت  صادر خواهد شد.
54-رییسادارهثبتاسنادوامالکرحیمآباد-محمدجوادمکرم

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹۸/۲/۹ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۸/۲/۲۳

رونوشت آگهی حصر وراثت
به کالسه  به شرح دادخواست  دارای شناسنامه شماره 44۹0  ندیمی   آقای شهرام 
۹۸0004 از این شورا      درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده 
که شادروان عزیز ندیمی بشناسنامه4۲۳  در تاریخ۱۳۹۷/۱۲/0۸  در اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱-کاوه ندیمی فرزند عزیز  به ش ش ۳۲40۸۳۹۱۳۱

۲-شهرام ندیمی فرزند عزیز  به ش ش44۹0  فرزند متوفی 
۳- شایسته ندیمی فرزند عزیز  به ش ش ۱۲۱۸۹ فرزند  پدر متوفی 

4-فریده کرمی فرزند یداله  به ش ش ۳۳۵ همسرمتوفی و غیره 
اینک شورا با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کس اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
رئیسشعبهیکشورایحلاختالفشهرستانپلدختر–مهرشادحیدروند.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم )ص( کرمانشاه:

 چنگ و دندان نشان دادن دشمن 
از عجز است

سپاه  فرمانده  زمان:  خبرنگار   - کرمانشاه 
حضرت نبی اکرم )ص( استان کرمانشاه با اشاره 
به اقدامات دشمنان علیه کشور گفت: چنگ و 

دندان نشان دادن دشمن از عجز آنهاست.
مهر، سردار بهمن ریحانی در مراسم تودیع و 
معارفه فرمانده سپاه ناحیه سرپلذهاب با اشاره 
به سختی هایی که بعد از زلزله بزرگ سال ۹۶ 
بر مردم این شهرستان گذشت، اظهار داشت: 
سرپل ذهاب امروز بعد از این همه مشکالت 
در  که  جنگ  زمان  همچون  ایستاده  سرپا 
ایستاده بود؛ مردم بزرگی  بمباران ها هم سرپا 
اینجا زندگی می کنند که در بدترین شرایط هم 

پای نظام ماندند.
افتخار  پر  سال   40 امروز  کشور  افزود:  وی 
را پشت سر گذاشته و تمام دشمنان ما و در 
رأس آن آمریکا بزرگترین پایگاه شیطانی دنیا 
تمام عزمش را جزم کرد که ما چهل سالگی 
انقالب را جشن نگیریم و آشوب و فتنه ها و 
منظور  این  برای  زیادی  تهدیدهای  و  تحریم 
به کار برد، اما ملت ایران با بی اعتنایی از کنار 
این حرف ها گذشتند.فرمانده سپاه حضرت نبی 
اکرم )ص( استان کرمانشاه عنوان کرد: دشمن 
نارضایتی های  و  اعتراض  که  است  احمق  ما 
مردم  در مورد نارسایی ها و مشکالت اقتصادی 
را به پای نارضایتی از نظام می گذارد در حالی 
از هیچ  انقالب  از اصول  که مردم برای دفاع 
تالشی دریغ نمی کنند.وی بیان داشت: امسال با 
تمام مشکالت اقتصادی در راهپیمایی ۲۲ بهمن 
استان کرمانشاه نسبت به تمام سالهای گذشته 

حضور مردم ۲۵۵ درصد بیشتر شده بود.
تمام چالش های  امروز  ریحانی گفت:  سردار 
چهل ساله را با موفقیت پشت سر گذاشتیم و 

در تمام این مدت این دسیسه ها با بیم و ناامیدی 
شروع و با عزت و پیروزی تمام می شد.

وی بیان داشت: به لطف خداوند متعال پیروزی 
و شکست های  ما  برای  بزرگی  عزت های  و 

بزرگی برای دشمنان ما رقم زده خواهد شد.
استان  اکرم )ص(  نبی  فرمانده سپاه حضرت 
کرمانشاه تصریح کرد: امروز هم این هیاهو و 
ادعا و چنگ و دندان نشان دادن  دشمنان را 

نبینید، چراکه اینها طبل توخالی هستند.
وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقالب در 
قالب گام دوم انقالب گفت: ایشان توصیه هایی 
داشتند که برای گذراندن  موفق دوره های بعدی 
باید به آن توجه کنیم از جمله اینکه عقبه و 

گذشته را مورد توجه قرار دهیم.
سردار ریحانی با بیان اینکه بیشترین توجه معظم 
له در این بیانیه در مورد جوانان است، گفت: 
شاکله اصلی بسیج و مردم  هم حرکت جوانان 

است.
وی دلیل عصبانیت دشمنان از مردم متحد ایران 
را اینگونه بیان کرد: امروز ما بر قله های افتخار 
ایستاده ایم و همین باعث عصبانیت آنها شده 
است و می ترسند ایران اسالمی به عنوان قدرت 
تبدیل شود و  برای کشورهای جهان  الگو  و 

هیمنه آنها  را از هم بپاشد.
استان  اکرم )ص(  نبی  فرمانده سپاه حضرت 
کرمانشاه افزود: ما با داشتن اخالقی متعهدانه و 
انقالبی و اسالمی می توانیم  بخش بزرگی از 

مشکالت را برطرف کنیم.
با  مردمی  دنیا هیچ سازمان  در  داد:  ادامه  وی 
این  نمی بینید که  را  بسیج  عملکرد و قدرت 
تمام  در  بصیرت  با  و  یافته  سازمان  حضور 

صحنه ها انقالب را بیمه می کند.

 بازگشایی استخر شهرداری اراک

 پس از 5 سال تعطیلی

داودی- اراک: استخر شهرداری اراک پس از یک 
وقفه طوالنی مدت و با مشارکت بخش خصوصی 
بازگشایی شد تا بار دیگر پذیرای جوانان و عالقه 

مندان به این ورزش آبي باشد.
این  مجدد  بازگشایي  درمراسم  اراک  شهردار 
مجموعه  تالشهای  از  تقدیر  ضمن  مجموعه 
بخش خصوصي ، کمیسیون فرهنگي، اجتماعي 
و ورزشي  و کمیسیون بودجه شوراي اسالمي 
کالن شهر اراک خاطر نشان کرد: فعالیت مجدد 
استخر شهرداری یکي از مطالبات مردم و خصوصا 
جوانان شهر اراک بود که مقرر گردید با همکاری 
و مشکارکت بخش خصوصي مجدد راه اندازی و 

در اختیار مردم شریف اراک قرار گیرد.
شفیعي تصریح کرد: شهرداری بر انجام فعالیت های 
زیربنایی در امر ورزش تأکید دارد و احیای ورزش 

را جزو برنامه های  خود قرار داده است. 
شهردار اراک اظهار داشت: ۲۲ سال گذشته کار 
بتن ریزي این استخر با حضور ایشان انجام  شد 
و اینک بعد از گذشت ۲۲ سال و تعطیلي۵ ساله 
شاهد افتتاح مجدد استخر شهرداری در دو بخش 
بانوان و آقایان هستیم و مردم نیز ضمن استفاده از 
خدمات این مجموعه که متعلق به همه عالقمندان 
است به نظافت  و نگهداری آن  توجه داشته باشند.
و  گذاری  سرمایه  سازمان  سرپرست  مهاجراني 
مشارکت های مردمي شهرداری اراک نیز ضمن 
خیر مقدم به مدعوین و تبریک ماه مبارک رمضان 
افزود:ارزش سرمایه گذاری استخر شهرداری اراک 
۲0 میلیارد ریا ل  است که ۱0 میلیارد ریال مرمت 
و بازسازی و ۱0 میلیارد ریال  ارزش افزوده برای 

شهرداری در زمان مشارکت خواهد بود.
وی ضمن  تقدیر از توجه و حمایت هاي شهردار، 
اعضاي شوراي اسالمي کالن شهر اراک، سازمان 

زیربنایي  معاونت  و  شهرداري  منظر  و  سیما 
شهرداری اراک در ادامه روند اجرایي این پروژه 
گفت: استخر شهرداری بعد از سالها غیرفعال بودن 
به دستور شهردار و با حضور و سرمایه گذاری 
بخش خصوصي تعمیر و تجهیز شد و در حال 
از  نفر  با ۵ سانس در روز پذیراي ۱۲0  حاضر 
عالقمندان و دوستداران این ورزش مفرح در دو 

بخش بانوان و آقایان مي باشد.
مهاجراني تاکید کرد:این مجموعه شامل استخر شنا، 
جکوزی، سونای خشک و مرطوب، حوضچه آب 
سرد، سالن مه پاش، اتاق ماساژ، بوفه و کمدهای 

الکترونیکي می باشد 
فني و عمران شورای اسالمی  رئیس کمیسیون 
کالنشهر اراک نیز گفت: این امکان وجود دارد که 
اماکن ورزشی و فرهنگی اراک را از جمله سالن 
های ورزشی شهرک علی ابن ابی طالب، شهرک 
ولیعصر و پارک بانوان را با برون سپاری و استفاده 
از ظرفیت های بخش خصوصی راه اندازی کرد 
که این موضوع عالوه بر کمک به اشتغال و نشاط ، 

پویایی خوبی را در شهر ایجاد خواهد کرد.   

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  ----بشرح  شماره  شناسنامه  دارای  صفرلو   احمد  آقای  
۳/۹۸0۲۸۶ش    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان  گلعذار برجعلی  بشناسنامه ۳۵  در تاریخ  ۹۸/۱/4 اقامتگاه دائمی 
خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-  قمری میر بیگی فرزند   
علی اصغر –ش ش ۳۷۲  خوی – دخترمتوفی/۲- زینب  میر بیگی فرزند  علی اصغر 
–ش  ش ۳۳۳۱4 -خوی -  دختر متوفی/۳-   فاطمه میر بیگی فرزند    علی اصغر 
-ش  ش ۵00 –خوی -  دختر متوفی/4-  معصومه  میر بیکی فرزند    علی اصغر 
ش ش  ۳۷۱۵۱   -خوی- دختر  متوفی/۵-  لیال  میر بیگی فرزند  علی اصغر ش 
ش440۷4 خوی- دختر متوفی/۶-  قمری میر بیگی فرزند علی اصغر ش ش  4۹۷ 
خوی –دخترمتوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک 
نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت 
نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد و اال گواهی صادر خواهد شد./ 
جعفرزادهچهراقی/رئیسشعبهسومشورایحلاختالفشهرستانخوی

برگ اجرائیه 
محکوم   له بانک تجارت  با وکالت  جعفرصادق دادگر به نشانی خوی –خ امام –ک 
نواله خان-مجتمع نواله خان  و محکوم علیه ۱- هادی ۲- مرتضی هردو باقرزاده شغل 
هردو ازاد   ۱- عباداله ۲- نصرت اله-مجهول المکان   بموجب دادنامه شمار ه ۱۱۶۶ 
ورخه ۲۲ /۹۷/۱0  دادگاه  شورا شعبه شش ایثارگران که وفق دادنامه شمار فوق شعبه 
فوق  دادگاه تجدید نظر استان--- قطعیت حاصل کرده است  خوانده محکوم است 
به  به پرداخت مبلغ۸۵/000/000 ریال  اربابت اصل خواسته و مبلغ ۲/۲00/000ریال 
پول تمبر و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی  و تاخیر تادیه از سررسید چکها تا 
یوم الوصول  طبق شاخص بانک مرکزی در  حق خواهان  صادر میگردد ضمنا  نیم 

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

۱-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. ۲- ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.۳- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید 
ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعداز انقضا مهلت مذکور 
معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده اید .لیکن برای فرار 
در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارئی خود بدهید 
به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 
۶۱ روز تا ۶ ماه  محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده ۳4 
قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین 
دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای  محکومیت 
های مالی مصوب ۱0 آبان ۱۳۷۷ که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده 

و به آن عمل نماید.
قاضیشعبه6ایثارگرانشوارایحلاختالفشهرستانخوی-ابراهیمی

برگ اجرائیه 
محکوم   له محمدصالحی  فرزند بهرام با وکالت  جعفرصادق دادگر به نشانی خوی 
آرزو سلیمی گوجار   نواله خان  و محکوم علیه  نواله خان-مجتمع  –ک  امام  –خ 
فرزند جمشید  شغل خانه دار -مجهول المکان   بموجب دادنامه شمار ه۱۲۱۱مورخه 
۹۷/۱0/۳0  دادگاه  شورا شعبه شش ایثارگران که وفق دادنامه شمار فوق شعبه فوق  
دادگاه تجدید نظر استان--- قطعیت حاصل کرده است  خوانده محکوم است به  به 
پرداخت مبلغ ۱۱۸/۶00/000 ریال  اربابت اصل خواسته و مبلغ۱/۲۶0/000 ریال پول 
تمبر و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی  و تاخیر تادیه از سررسید چکها تا یوم 
الوصول  طبق شاخص بانک مرکزی در  حق خواهان  صادر میگردد ضمنا  نیم عشر 

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

۱-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. ۲- ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.۳- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید 
ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعداز انقضا مهلت مذکور 
معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده اید .لیکن برای فرار 
در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارئی خود بدهید 
به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 
۶۱ روز تا ۶ ماه  محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده ۳4 
قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین 
دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای  محکومیت 
های مالی مصوب ۱0 آبان ۱۳۷۷ که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده 

و به آن عمل نماید.
قاضیشعبه6ایثارگرانشوارایحلاختالفشهرستانخوی-ابراهیمی

آگهی فقدان سند مالکیت
 سه ادانگ  مشاع از ششدانگ  پالک ثبتی ۱۳/۳۶0 اصلی بخش ۵ خوی که در 
بنام عبداله گل صنملو ثبت و  دفتر امالک جلد ۲۹ صفحه ۲۷۹ ذیل ثبت ۳۸۹۳ 
سند مالکیت آن صادر و تسلیم گردیده  سپس نامبرده  فوت وراث وی با تسلیم 
استشهادیه مدعی است  سند مالکیت  مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی را نموده. لذا مراتب  به استناد ماده ۱۲0- اصالحی قانون ثبت برای اطالع 
دارد  ادعایی  گونه  هر  آگهی  مورد  ملک  به  نسبت  هرکس   : میگردد  آگهی  عموم 
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.
رئیسثبتاسنادوامالکخوی-سلیمانپور

اصالحیه 
آگهی دعوت معاینه محل )افراز (

 نظر به اینکه خانم فاطمه دریکوند  احدی از مالکین مشاعی پالک ۱۹۵4/۲۹4 فرعی 
بخش یک خرم آباد تقاضای افراز سهم مشاعی خود از پالک ۲۹4 فرعی از ۱۹۵4 
آباد را طبق درخواست شماره ۱۱4/۱/۲4۹4 مورخه ۹۸/۲/۱۵را  اصلی ب ۱ خرم 

نموده تاریخ انتشار :۹۸/0۲/۲۱ تاریخ معاینه محل : ۹۸/0۳/۱۱صحیح می باشد.
لرستان–خرمآباد

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز خودرو وانت پیکان ohv ۱۶00مدل ۱۳۹۳ به رنگ سفید 
شیری روغنی با شماره پالک ۹۷۱ه4۶ ایران ۷۲با شماره موتور ۱۱۸po۱۲4۱۶۶و 
مفقود  غضنفری  مجتبی  مالکیت  NAAA4۶AA4EG4۱۲۱4۶به  شاسی  شماره 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
نکا
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شناسایی ۲۹۲ بیماری نادر در ایران

بیماری های نادر در چند سال گذشته به واسطه فعالیت رسانه ها و فعالین 
اجتماعی بیش از پیش شناخته شده اند؛ اما همچنان برخی افراد این بیماری ها 
را با بیماری های خاص یکی می دانند؛ موضوعی که احتیاج به تفکیک 
دارد تا بتوان حقوقی را که دولت برای بیماران خاص قائل است را برای 
بیماران نادر نیز قائل شد.حمیدرضا ادراکی _ مدیرعامل بنیاد بیماری های 
نادر در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه در این بیماری، از هر ۱0 هزار نفر، 
دو نفر به آن مبتال می شوند، گفت: بیماری خاص در کشور ما به تعدادی از 
بیماری های خونی مانند تاالسمی و هموفیلی و…اطالق می شوند که مورد 
حمایت دولت و بیمه ها هستند. اما در علم پزشکی تعریفی تحت این عنوان 

برای بیماری خاص نداریم.
وی افزود: تاکنون ۲۹۲ نوع بیماری نادر با مطالعات و تحقیقات صورت 
گرفته در ایران شناسایی شده است که در صدر شایع ترین این بیماری ها 
در کشور ما بیماری »دیستروفی«، »نوروفیبروماتوز« و »آلوپسی« است. با 
شناسایی های صورت گرفته حدود ۳۵00 نفر بیمار نادر در ایران زندگی 
می کنند؛ اما متأسفانه می دانیم که این آمار بیش از این است و همچنان نیاز 
به شناسایی است. ادراکی در ادامه، غربالگری در حین بارداری و انجام 
آزمایش های ژنتیکی پیش از ازدواج را امر بسیار مهمی در جلوگیری از 
تولد فرزندانی با بیماری نادر دانست و افزود: در حال حاضر ۸۵ درصد 
بیماری های نادر در ایران ریشه ژنتیکی دارد. بیماران تحت پوشش ما در 
بنیاد بیماری های نادر نیز به واسطه سیاست های کنترل و درمان بیماری باید 
طبق برنامه ریزی برای تشخیص بروز این بیماری در تولد بعدی در خانواده 
غربالگری انجام دهند. ادراکی با اشاره به درمان رایگان این بیماران در بنیاد 
بیماری های نادر گفت: تقاضای ما از افرادی که حتی حدس می زنند بیماری 
نادر در افراد خانواده وجود دارد، این است که از طریق شماره ۶404۵ و 
یا سایت radoir.org به ما مراجعه کنند تا با تشکیل کمیسیون پزشکی 
بیمار را مورد بررسی قرار دهیم. بانک اطالعاتی ما در سامانه »سبا« از روند 
درمانی این بیماران مطلع بوده و خدمات درمانی و دارویی بیماران را رایگان 

انجام می دهد.

بیماران دیابتی ما از انسولین می ترسند

دکتر مهاجر تهرانی: میزان مصرف انسولین بیماران دیابتی در کشور ما نسبت 
بیماران دیابتی ما، آن را به سختی  پایین تر است و  به داروهای خوراکی 
می پذیرند و از آن می ترسند و این، نیاز به آموزش و فرهنگ سازی دارد. دکتر 
محمدرضا مهاجر تهرانی، فوق تخصص غدد و متابولیسم در حاشیه همایش 
دیابت گفت: دیابت در حال حاضر در دنیا رو به افزایش است و اکنون 
چیزی حدود 4۸0 میلیون بیمار دیابتی در دنیا داریم و به نظر می رسد تا ۳0 
سال آینده این رقم به ۷00میلیون نفر برسد. شیوع دیابت در دنیا با سرعت 
زیادی رو به افزایش است و در کشورهای پیشرفته عمدتا افراد در سن باال 
مبتال می شوند، اما در کشورهای در حال توسعه مثل کشور ما متاسفانه سن 
ایجاد بیماری دیابت به سنین پایین رسیده است. در سنین اوج فعالیت افراد 
و زمانی که می توانند برای کشور و خانواده  مفید باشند دچار عوارض و 
دغدغه های این بیماری می شوند. زندگی شهرنشینی، اضافه وزن، کم تحرکی 
از عواملی هستند که باعث افزایش بیماری دیابت در جوامع می شوند.  استاد 
دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: از طرفی بسیاری از بیماران درباره 
بیماری خود اطالع ندارند و زمانی به پزشک مراجعه می کنند که دیگر دچار 
عوارض  این بیماری شده اند. حتی افرادی که از بیماری خود اطالع دارند 
هم به خوبی آن را کنترل نمی کنند. کنترل بیماری دیابت فقط کنترل قند خون 
نیست. کنترل چربی و فشار خون، بررسی عوارض این بیماری و پیشگیری 
از همه آنها را نیز شامل می شود.  وی افزود: میزان مصرف انسولین بیماران 
دیابتی در کشور ما نسبت به کشورهای هم جوار بسیار پایین تر است و این 
موضوع یا به این دلیل است که پزشکان ما دیر سراغ انسولین می روند یا اینکه 
بیماران دیابتی ما آن را به سختی می پذیرند و وقتی پیشنهاد انسولین به آنها 
می شود زیر بار نمی روند و همین مسئله باعث می شود که نسبت مصرف 
انسولین نسبت به داروهای خوراکی در کشور ما پایین تر باشد. همین باعث 
می شود که دیابت در کنترل نباشد و حد شاخص هموگلوبین A۱C که 
شایع ترین و مهم ترین شاخص کنترل دیابت هست بسیار باال برود و بیمار با 
عوارض این بیماری مواجه شود. در واقع افراد دیابتی از انسولین می ترسند. 
آنها اغلب نگران اند که با انسولین اضافه وزن پیدا کنند که این هم با رژیم 
غذایی مناسبی که ما در کنار مصرف انسولین می گذاریم، قابل پیشگیری 
است. از طرفی نگران هزینه های آن هستند و فکر می کنند هر کسی که 
انسولین زده است بعد از آن به مشکالت بینایی و قطع  پا رسیده است در 
صورتی که این طور نیست. این بیماران به خاطر آنکه دیر به سراغ انسولین 
رفتند عارضه پیدا کردند، نه به خاطر مصرف آن. اینها تفکرات اشتباهی است 

که تغییر آنها نیاز به آموزش دارد.

خبر

بطحائی:
هویت فرزندانمان در خطر است

از  اینکه یکی  بیان  با  پرورش  آموزش و   وزیر 
مهمترین نگرانی های جامعه ما در معرض خطر 
قرار گرفتن هویت فرزندان ماست گفت: دشمنان 
روش های مختلفی برای گرفتن هویتمان از ابتدای 
می دهند؛  ادامه  را  آن  و  گرفته اند  بکار  انقالب 
تعمیق  آموزی  دانش  سازمان  مهم  ماموریت 

هویت، ارزش ها و باورهای ماست.
سیدمحمد بطحایی در آیین گرامیداشت بیستمین 
سالروز تاسیس سازمان دانش آموزی که در تاالر 
فرهنگ برگزار شد با بیان اینکه در روزهای پایانی 
هستیم  امتحانات  فصل  شروع  و  درس  کالس 
گفت: باید از این فرصت استفاده و به تک تک 
برخی  علیرغم  که  بگویم  خداقوت  همکارانم 
نامالیمات که به آموزش و پرورش وارد می شود، 
تمام توان خود را گذاشته اند تا رسالت خویش را 

به بهترین نحو انجام دهند.
وی افزود: یکی از مهمترین کارکردهای آموزش و 
پرورش، حوزه آشنایی و شناخت دانش آموزان با 
امور اجتماعی و جامعه پذیری و یادگیری مهارت 

های اجتماعی است.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه دانش آموزان 
با  باید  خود،  رشد  و  آموزی  دانش  دوران  طی 
و  شوند  آشنا  خود  جامعه  ارزش های  و  باورها 
از آن نگهداری و حفاظت کنند گفت: بحث ما 
در این دوره، جدی گرفتن مباحث پرورشی در 
مدارس است و دانش آموزان باید با مهارت هایی 
آشنا شوند که بواسطه آن مولفه های هویتی خود 

را بشناسند و از آن صیانت کنند.
بطحایی ادامه داد: یکی از مهمترین نگرانی های 
جامعه ما در معرض خطر گرفتن هویت فرزندان 
ماست. دشمنان ما روش های مختلفی برای گرفتن 
بکار  انقالب  ابتدای  از  هویتی  نشانه های  این 
مهم  ماموریت  می دهند.  ادامه  را  ان  و  گرفته اند 
سازمان دانش آموزی تعمیق هویت و ارزش ها 

و باورهای ماست.

تصویب اعطای تابعیت به فرزندان  
با مادر ایرانی و پدر خارجی

کلیات الیحه اصالح قانون تعیین تکلیف تابعیت 
مردان  با  ایرانی  زنان  ازدواج  از  فرزندان حاصل 

خارجی تصویب شد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی کلیات الیحه 
فرزندان  تابعیت  تکلیف  تعیین  قانون  اصالح 
با مردان خارجی  ایرانی  ازدواج زنان  از  حاصل 
را با ۱۸۸ رای موافق، ۲0 رای مخالف و ۳ رای 
ممتنع از مجموع ۲4۶ نماینده حاضر در مجلس 

شورای اسالمی تصویب کردند.
در جریان بررسی کلیات این الیحه نادر قاضی 
پور، فرهاد تجری و مصطفی کواکبیان نمایندگان 
عنوان مخالف  به  تهران  و  ارومیه، قصر شیرین 
و جلیل رحیمی جهان آبادی، عبدالرضا مصری 
کرمانشاه  تربت جام،  نمایندگان  و طاهر خانی، 
الیحه  این  کلیات  موافقان  عنوان  به  تاکستان  و 

صحبت کردند.
فرزندان  الیحه  این  نهایی  تصویب  صورتی  در 
ایرانی  غیر  مردان  با  ایرانی  ازدواج  از  حاصل 

تابعیت ایرانی خواهند گرفت.
»محمود رحیمی جهان آبادی« نماینده مردم تربت 
جام در موافقت با این الیحه گفت: در سال ۱۳۱۳ 
قانون انتقال تابعیت از طریق پدر تصویب شده 
است، زمانی که زن را به عنوان یک کاال و وسیله 
در نظر می گرفتند، امروز که زن به عزت و کرامت 
رسیده و تحصیالت و جایگاه واالیی در کشور 
دارد، بر اساس کدام منطق اعطای تابعیت یا انتقال 
خون از مادر به فرزند را رد و زن را از این حق 

محروم می کنید.
وی افزود: ما برای احیای حق زنان ایرانی تالش 
می کنیم، زنانی که عشق آنان به وطن و کشور 
همیشگی است، فرزندان دارای مادر ایرانی حق 

دارند که تابعیت ایران را داشته باشند.
در  قصرشیرین  مردم  نماینده  تجری«  »فرهاد 
مجلس در مخالفت با کلیات این الیحه گفت: ما 
قانون اعطای تابعیت را داریم، این قانون باز کردن 
دریچه کشور برای کسانی است که ممکن است 

به لحاظ امنیتی برای کشور مشکل ایجاد کنند.
وی افزود: ما در زمینه کار و اشتغال و معیشت 
دنبال  به  شرایط  این  در  داریم،  مشکل  جوانان 
اعطای تابعیت به کسانی هستیم که ممکن است 

در این زمینه برای کشور ایجاد مشکل کنند.
در  کرمانشاه  مردم  نماینده  مصری«  »عبدالرضا 
ما  داشت:  اظهار  الیحه  این  کلیات  با  موافقت 
قانون  ایم،  شده  مدنی  قانون   ۹۷۶ ماده  گرفتار 
مدنی تابعیت ذاتی را صرفا از پدر نقل می کند، در 
صورتی که این قانون مغایر آیه شریفه قرآن است 

که می فرماید ما شما را از زن و مرد آفریدیم.
وی افزود: ما تاکنون تابعیت را به حضور مرد تلقی 
کردیم در صورتی که تولد یک نوزاد به دست 
یک زن و مرد است، باید در این مورد تجدید 

نظر کنیم.
در  تهرانهم  مردم  نماینده  کواکبیان  مصطفی 
مخالفت با کلیات این الیحه گفت: مخالفت من 
با این الیحه مشروط است، به این مفهوم که در 
جهت ارتقای منزلت زن ایرانی و همچنین حفظ 
حقوق فرزندان آن ها باید برنامه ریزی دقیق داشته 

باشیم.
و  برنامه ریزی و حساب  بدون  اگر  افزود:  وی 
کتاب عمل کنیم مشکالتی خواهیم داشت، بعضی 
بودن  شرعی  مبحث  موضوع،  این  تشریح  در 
ازدواج زنان را مطرح می کنند در صورتی که این 

موضوعی حقوقی است.

خبر

گفت:  ایران  سالمت  بیمه  سازمان  مدیرعامل 
امسال طرح نسخه الکترونیکی بیمه سالمت در 

۳۱ استان آغاز شده و اجرا می شود.
طاهر موهبتیدر نشست هم اندیشی با اصحاب 
حوزه سالمت خراسان جنوبی اظهار کرد: یکی 
از مشکالت و نواقص جدی در سازمان بیمه 
سالمت و کالن کشور این است که با یکدیگر 
و  مردم  بین  همچنین  و  نمی کنیم  صحبت 

مسئوالن نیز ارتباطی وجود ندارد.
گفتمان  بدون  و  ذهنی  در خأل  داد:  ادامه  وی 
دو طرفه تصمیم گیری کرده و بخشنامه صادر 
نصب  ادارات  در  بخشنامه ها  این  و  می شود 
مردم  متوجه  بخشنامه ها  این  ضرر  و  می شود 

می شود.
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران با اشاره 
اعتبارات  برای  خوبی  سال   ۹۸ سال  اینکه  به 
نیست و باید تخصیص ۶0 درصد منابع را در 
نظر گرفت، بیان کرد: اکنون 40 میلیون نفر در 
ایران از خدمات بیمه سالمت برخوردار هستند.

سوی  و  سمت  به  نباید   ۹۸ سال  افزود:  وی 
ساخت دانشکده و بیمارستان رفت چراکه منابع 

مالی با مشکل مواجه شده است.
وی بیان کرد: فراهم کردن زیرساخت های طرح 
الکترونیکی کردن دفترچه های بیمه سالمت نیز 
در دست اجرا است و با اجرایی شدن آن فرد 
بیمه شده می تواند به داروخانه ها، آزمایشگاه ها، 
مراکز درمانی و تشخیصی مراجعه و از خدمات 

بهره گیرد.
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران با بیان اینکه 
فرآیند  و  در حرکت  الکترونیک  سازمان  ذات 
بلوغ پیدا می کند، تصریح کرد: طرح رسیدگی 
الکترونیکی اسناد بستری نیز در حال حاضر در 
۶0 بیمارستان انجام شده و تا پایان سال به ۵00 

بیمارستان دولتی افزایش خواهد یافت.
موهبتی با بیان اینکه بیمه سالمت در پنج صندوق 

کارکنان دولت، سایر اقشار، روستاییان و عشایر، 
ایرانیان و بیمه همگانی سالمت خدمات خود 
را ارائه می دهد، افزود: ۲۲ میلیون نفر از بیمه 
شدگان سالمت مربوط به صندوق روستاییان و 

عشایر هستند.
وی با بیان اینکه در پنج سال گذشته در منابع 
 ۲۶ مرکب  رشد  نرخ  سالمت  بیمه  صندوق 
درصد و مصارف نیز 4۲ درصد افزایش یافته 
 4,۵00 مقدار  به   ۹۵ سال  شد:  یادآور  است، 
دولت  که  داشتیم  انباشته  زیان  تومان  میلیارد 
کرد؛  چاپ  اوراق  تومان  میلیارد  هزار  هشت 
میلیارد   ۸00 و  هزار   ۱۲ صورت  این  غیر  در 
سازمان  داشتیم.مدیرعامل  انباشته  ضرر  تومان 
بیمه سالمت ایران با بیان اینکه از سال گذشته 
تاکنون در منابع، فرآیندها و مصارف اقدامات 
بیمه سالمت  اینکه  از جمله  انجام شد  خوبی 
رایگان هدفمند شد، خاطرنشان کرد: در حال 
حاضر بدهی بیمه سالمت به مؤسسه های طرف 
قرارداد، پزشکان و بیمارستان ها ۳.۵ تا چهار ماه 
از  دیگری  اقداماتی  شد:  یادآور  است.موهبتی 
جمله رفع هم پوشانی، کاهش هزینه های اضافی 

و رسیدگی اسناد بستری الکترونیکی انجام شده 
و یا در حال انجام است.

بیان  با  ایران  سالمت  بیمه  سازمان  مدیرعامل 
اینکه زندانیان نیز به زودی طبق یک تفاهم نامه ای 
تحت پوشش بیمه سالمت قرار خواهند گرفت، 
گفت: پایگاه بیمه شدگان درمان کشور بر اساس 
برنامه توسعه ششم در سازمان بیمه سالمت تا 

شش ماه آینده راه اندازی خواهد شد.
وی اظهار کرد: در حال حاضر 40 میلیون نفر 
در کشور تحت پوشش بیمه سالمت قرار دارند 
رایگان  بیمه  از  این جمعیت  از  که ۸۵ درصد 
برخوردار می شوند. وی با بیان اینکه ۲400 قلم 
دارو تحت پوشش خدمات بیمه سالمت ایران 
است، گفت: همچنین ۷0 هزار بیمار خاص در 
سازمان بیمه سالمت وجود دارد که از این تعداد 

۵0 بیمار خاص در خراسان جنوبی است.
افزود:  ایران  سالمت  بیمه  سازمان  مدیرعامل 
صندوق  در  شده  بیمه  جمعیت  بیشترین 
و  بوده  نفر  میلیون  با ۲۲  عشایر  و  روستاییان 
کمترین جمعیت بیمه شده در صندوق ایرانیان 
است.موهبتی تصریح کرد: 44 هزار ارائه دهنده 

خراسان  در  و  دارد  وجود  کشور  در  خدمت 
بیمارستان  درمانی،  مرکز   ۳0۵ نیز  جنوبی 
پاراکلینیک، دندانپزشک و پزشک عمومی طرف 

قرارداد با سازمان بیمه سالمت است.
وی با بیان اینکه افراد تحت پوشش بیمه سالمت 
ساالنه حدود ۲00 میلیون مرتبه به مراکز درمانی 
بین  نفر  میلیون   ۲ داد:  ادامه  می کنند،  مراجعه 
سازمان بیمه سالمت و سازمان تأمین اجتماعی 

رفع همپوشانی شدند.
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران خاطرنشان 
کرد: پایگاه بیمه شدگان درمان کشور بر اساس 
برنامه توسعه ششم در سازمان بیمه سالمت تا 
اندازی خواهد شد و تمام  آینده راه  شش ماه 

اطالعات بیمه ها در این پایگاه تجمیع می شود.
موهبتی اظهار کرد: بیمه رایگان در سازمان بیمه 
سالمت ویژه گروه های نیازمند کشور است و با 
مساعدت کمیته امداد نیز محرومان شناسایی و 

تحت پوشش بیمه رایگان قرار می گیرند.
وی افزود: آئین نامه ارزیابی وسع در کمیسیون 
تخصصی اجتماعی دولت تصویب شده و به 
زودی نیز تقدیم صحن علنی مجلس می شود 
و آن ها که از بیمه رایگان استفاده می کنند دوباره 
ارزیابی وسع خواهند شد و بر این اساس بیمه 
رایگان تنها برای دهک های پایین جامعه خواهد 
با  ایران  سالمت  بیمه  سازمان  مدیرعامل  بود. 
درصد   ۹0 سالمت  بیمه  سازمان  اینکه  بیان 
خدمات در تعرفه های دولتی را پرداخت می کند، 
گفت: حذف دفترچه ها در تمام بیمارستان های 
دولتی انجام شده و به زودی نیز دفترچه ها در 
بیمارستان های بخش خصوصی حذف می شوند.
در  الکترونیکی  نسخ  طرح  کرد:  بیان  موهبتی 
تمام استان ها و در هر استان یک شهرستان به 
صورت پایلوت انجام می شود و در سال جاری 
این  ۳0 درصد شهرهای کشور تحت پوشش 

طرح قرار می گیرند.

آغاز اجرای طرح نسخه الکترونیکی بیمه سالمت در کشور

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در حال حاضر 
کمبود  میزان  تحریم ها  از  ناشی  فشارهای  علیرغم  خوشبختانه 
داروهای اساسی کشور در مقایسه با روز مشابه در سال گذشته 
کمتر شده است. به گزارش  از خانه ملت، سعید نمکی درباره 
تامین داروهای اساسی مورد نیاز بیماران اظهارداشت: رایزنی هایی 
درخصوص نقل و انتقال پول، تامین منابع، شیوه نقل و انتقال دارو 
و مسیر واردات داروها در حال انجام است تا مردم مشکلی به 
عنوان کمبود دارو نداشته باشند. وزیر بهداشت ، درمان و آموزش 
پزشکی تصریح کرد: تالش می کنیم ذخیره دارو را در حد مطلوب 
حفظ کنیم تا مردم در این زمینه اضطرابی را نداشته باشند. وی 
همچنین درباره انتقاد اخیرش از فروش مواد آرایشی و بهداشتی 
در برخی داروخانه ها گفت: هرگز نگفته ام که داروخانه نباید اقدام 
به فروش مواد آرایشی و بهداشتی کنند بلکه اعالم کردم که این 
بخش نباید بر فروش دارو سایه بیندازد. وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی با تاکید بر اینکه نباید ارائه دارو به کوچک ترین 
بخش داروخانه تبدیل شود، خاطرنشان کرد: همکاران داروسازان و 
انجمن داروسازان به دنبال این هستند تا بخش ارائه دارو را نسبت 

به بخش آرایشی و بهداشتی تقویت کنند.

کمبود داروهای اسایس علیرغم 
تحریم ها کاهش یافته است

رئیس کمیسیون حمل ونقل شورای اسالمی شهر تهران با اشاره 
افزایش  افزایش ۲۳ درصدی نرخ کرایه ها تاکید کرد: این  به 
به عنوان سقف افزایش ها است و افزایش بیش از ۲۳ درصد 

تخلف محسوب می شود.
محمد علیخانی در حاشیه صد و چهلمین جلسه علنی شورای 
اسالمی شهر تهران با حضور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 
در  نمی کنند، گفت:  استفاده  یارانه ای  گونه  هیچ  از  تاکسی ها 
حوزه مترو و اتوبوس علیرغم اینکه دولت سهم یارانه خود 
پرداخت نمی کند اما شهرداری تهران سهم دولت را نیز پرداخت 
می کند اما تاکسی ها شخصی هستند و هیچ یارانه ای دریافت 
نمی کنند و با توجه به تورمی که داریم این ۲۳ درصد از نظر 

کارشناسی و از نظر من مبلغ زیادی نیست.
این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: در پایان سال ۱۳۹۷ ما 
تصویب کرده بودیم که افزایش نرخ کرایه ها براساس نرخ تورم 

انجام شود که نهایتاً افزایش ۲۳ درصدی به تصویب رسید.
بر عهده سازمان  تاکسی ها  بر  تاکید کرد: وظیفه نظارت  وی 
تاکسیرانی است، در حال حاضر ممکن است بعضی خطوط 
کمتر از ۲۳ درصد افزایش داشته باشد به این ترتیب آن چه 

مصوب شده الزم االجراست.
وی گفت: فکر نمی کنم باالتر از ۲۳ درصد افزایشی داشته باشیم 
برخی خطوط کمتر از ۲۳ درصد است و در حقیقت این ۲۳ 
درصد به عنوان سقف افزایش تعیین شده و اگر جایی بیش 
از این افزایش پیدا کرده تخلف است و نظارت آن بر عهده 

تاکسیرانی است.

افزایش 23 درصدی نرخ
 کرایه  اتکیس ها

پرستاری  تولد  سالروز  و  اردیبشهت  با ۲۲  مصادف  می   ۱۲
جهانی  روز  مدرن،  پرستاری  پایه گذار  عنوان  به  انگلیسی 
پرستاری شناخته می شود و طبق اعالم مسووالن سازمان نظام 
پرستاری و به استناد آخرین آمار جهانی، در حال حاضر دنیا به 

۷ میلیون و ۲00 هزار پرستار نیاز دارد.
اصغر دالوندی_رئیس کل سازمان نظام پرستاری درگفت وگو 
با ایسنا، با یادآوری شعار هفته جهانی بهداشت تحت عنوان 
این  »بهداشت برای همه و پوشش همگانی سالمت« گفت: 
شعاری است که سازمان بین المللی پرستاری نیز به آن تاکید 
دارد. سالمت بر اساس دو عنصر؛ عدالت در سالمت و برابری 
مردم در دسترسی به خدمات پزشکی مالک مهمی است تا 

پوشش همگانی سالمت در کشورها اتفاق افتد.
وی با بیان این که طبق آخرین آمار جهانی در دنیا به هفت 
میلیون و ۲00 هزار پرستار نیاز داریم، افزود: این آمار از نیاز به 
توجه ویژه به پرستاران و سرمایه گذاری بر آنان حکایت دارد 

که سازمان بهداشت جهانی بر آن تاکید دارد.
دالوندی با اشاره به روند رو به پیری جمعیت جوامع گفت: 
در  راهبردی  برنامه های  از  یکی  پرستاران  تربیت  و  جذب 
بسیاری از کشورها از جمله استرالیا، کانادا و اسکاندیناوی است 
که با محور قرار دادن پرستار در تیم های درمانی اتفاقات مثبتی 

را رقم زده اند.
وی افزود: با توجه به برنامه ای که برای سال ۱404 داشتیم تا 
تعداد تخت های بیمارستانی افزایش یابد، باید گفت با کمبود 

حدود ۱۲۵ هزار پرستار در کشور مواجه هستیم.

 کمبود ۱۲۵هزار پرستار
در کشور

هزار  هزاران  از  مملو  اطالعات  دنیای  امروزه 
طرفی  است،از  کتاب  و  عکس،فیلم،کلمه،تصویر 
اینترنت،تلویزیون،ماهواره وارتباط همه این رسانه های 
جمعی با هم سبب بوجود آمدن دهکده جهانی شده 
دانش  داشتن  چنین جهانی  در  زندگی  والزمه  است 
و آگاهی و اطالعات به روز است،البته به جرات می 
توان گفت تمام مردم از زمانی که خواندن و نوشتن می 
آموزند حداقل چند کتاب و یا روزنامه و مجله ای را 

ورق زده و مطالعه کرده اند.
عملکرد  و  ذهن  بر  شگرفی  تاثیرات  کتاب  خواندن 
انسانها در زندگی فردی و اجتماعی آنان دارد و مغز را 
طوری تحریک می کند که رسانه های دیگر مانند رادیو 

وتلویزیون نمی توانند این کار را انجام دهند.
اگر همه مردم بخصوص جوانان و نوجوانان با کتاب 
مأ نوس شوند تحول عظیمی در جامعه و فرهنگ ما 

بوجود خواهدآمد.
سوم اردیبهشت افتتاحیه سی و دومین نمایشگاه بین 
المللی کتاب در مصلی تهران بود،در این نمایشگاه 400 
هزار عنوان کتاب از ۳۲00 ناشر داخلی و خارجی معرفی 
شد. میهمانان ویژه نمایشگاه امسال از کشور چین بودند 
که 4هزار عنوان کتاب با ۱۵ هزار جلد به مصلی تهران 
آورده بودند .انتظار می رفت با وجود گرانی و کمبود 

کاغذ وکتاب قدرت خرید مردم کم باشد ولی با تمام 
این اوصاف  کتاب و کتابخوانی

به ظاهر هنوز هم دغدغه بسیاری از افراد جامعه است.با 
توجه به مشاهداتم ،استقبال از نمایشگاه کتاب وپیشنهاد 
هرکس از کتابی که انتخاب کرده بود جالب به نظر می 

رسید.
بخش هایی که شلوغ تر از غرفه های دیگر بود غرفه 
کتاب کودکان و نوجوانان و انتشارات جنگل بود،غرفه 
کتاب  کودکان مخاطبان خاص کوچک و بزگ خود 
دیدن  این قسمت  از  به همراه خانواده  که  را داشت 
می کردند،مشاهده  پدرومادرانی که با اشتیاق به همراه 
فرزندان خود کتابهای گوناگون را ورق می زدند ودر 

نهایت آن را می خریدند لذت بخش بود.
در غرفه انتشارات جنگل صف طویلی برای تهیه کتاب 
تشکیل شده بود،مسئوالن این غرفه برای تمام مشتریان 
خود  قرعه کشی و اهدای جوایز در نظر گرفته بودند 
البته در صورتی که خرید باالی ۵0 هزار تومان داشته 
باشند درقرعه کشی شرکت داده می شدندو در گوشه 
ای دیگر اتاقکی تعبیه کرده بودندو در دیوار کناری این 
اتاقک دو بال نقش بسته بود که طبق معمول مردم برای 
شبکه اجتماعی خود)اینستاگرام(عکس تهیه می کردند و 
جالب تر اینکه این قسمت از غرفه های دیگر شلوغ تر 
به نظر میرسید! البته افرادی که شناخت ازنویسنده کتاب 

مورد نظر خود داشتند به دور از هیاهوی عکس گرفتن 
و حاشیه های دیگرمشغول

خرید کتاب  بودند و اگر نویسنده کتاب در غرفه حضور 
داشت شاهد صف های طویل برای تهیه کتاب و گرفتن 
امضا بودیم. در این میان می توان به این نکته اشاره 
کرد که نمایشگاه کتاب یک حرکت قرهنگی است ولی 
در آن خبری از تشویق مردم به کتابخوانی نبود!اغلب 
مسئوالن غرفه شناختی ازکتابهایی که به مشتریان خود 

عرضه می کردند نداشتندوحتی حوصله و اشتیاقی در 
این زمینه دیده نمی شد. در برخی از غرفه های دیگر 
کتابهایی که اجازه چاپ نداشت دیده می شد موضوع 
این کتابها بیشتر در مورد مسایل جنسی بود که مخاطبان 

پرو پا فرص آن جوانان و نوجوانان بودند.
بسیار  کتابهای رمان که مضمون آن  همچنین وجود 
سطحی بود یا کتابهایی با عنوان پولدار شدن و یا شعر 

و ادبیات که بود و نبود این قبیل کتابها فرقی نداشت.

بود  گرفته  نمایشگاه  کتابها  دامن  کاغذ  گرانی  اینبار 
که آتش به دل کتاب دوستان می زد همه با حسرت 
ارامی  به  نگاه می کردند و   قیمتهای روی کتاب را 
کتاب را سر جایش می گذاشتند. قیمتهای صعودی 
که با دالر رشد می کردند و بهانه نبود کاغذ را دلیلی 
بر این رشد می دانستند.   همه ما می دانیم بزرگترین 
دلیل برای مطالعه کتاب کسب دانش و آگاهی است و 
کتابها غنی از اطالعات هستند از تاثیرات مطالعه کتاب 
می توان به بهبود عملکرد مغز و پیشگیری از آلزایمر 
اشاره کرد و یا باال رفتن سطح تخیل ما که آشنایی با 
کتابهای جدید در ذهن ما دنیای جدیدی را بوجود می 
آوردهمچنین روابط اجتماعی ما با دیگران گسترده ترو 
سطح اعتماد بنفس ما باالتر می رود. درست است که 
مطالعه و کتابخوانی فواید فراوانی دارد ولی این روزها 
خرید کتاب به دلیل دغدغه ها و مشکالت فراوان مردم 
با وجود حضور در نمایشگاه بین المللی کتاب میسر 
نیست و این سوال پیش می آید که راهکار مناسب 
چیست؟ شاید بتوان برای بهبود نسبی این وضعیت افراد 
آنچه را که مطالعه کرده اند به اشتراک بگذارند و یا 
از کتابهای صوتی  بیشتر استفاده کنند در این ضورت 
گوشه کوچکی از دغدغه خرید کتاب کمتر می شود 
و می توانیم توانایی خود را در جهت اجتماعی شدن 

افزایش دهیم.

وقتی گرانی کاغذ به کتاب رسید،کتابخوانی هم فرهنگی الکچری می شود! 
*محبوبهبیدگی

آگهی ابالغ وقت دادرسی
شماره پرونده :4/۸۸/۹۸

شعبه چهارم شوای حل اختالف شهرستان جوانرود
خواهان: محمدمحمودی فرزند:صالح  خوانده:محمد سلیمانی  فرزند:عزیز

خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبه بطرفیت خوانده تقدیم که به این شعبه ارجاع 
.لذا  است  تعیین شده  رسیدگی  ۹:۳0 وقت  تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ ساعت  برای  و  است  شده 
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.
مسئولدفترشعبهچهارمشورایحلاختالفشهرستانجوانرود

آگهی ابالغ وقت دادرسی
شماره پرونده :4/۹0/۹۸

شعبه چهارم شوای حل اختالف شهرستان جوانرود
خواهان: نعمان سهرابی فرزند: فتاح  خوانده:آرمان قاسمی  فرزند: خیرعلی

شعبه  این  به  که  تقدیم  فوق  خوانده  مطالبهبطرفیت  خواسته  با  دادخواستی  فوق  خواهان 
ارجاع شده است و برای تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲۲ ساعت ۹ 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.
مسئولدفترشعبهچهارمشورایحلاختالفشهرستانجوانرود

برگ اجراییه
5/523/97

مشخصات محکوم له : اسماعیل غالمی به نشانی بابل خ کشاورزی شهرک شمال جنب فضایی 
سبز – م .ش   مشخصات محکوم علیه : ۱-بهمن نامی به نشانی بابل موزیرج ارشاد ۱۵ کوچه 

شهید رجایی   ۲-حمید رضا احمدی به نشانی مجهول المکان 
به موجب رای شماره ۱00۳ در تاریخ ۹۷/۹/۱۲ شعبه ۵ شورای حل اختالف بابل محکوم علیه 
محکوم است به خواسته ردیف دوم به حضور در یکی از دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال سند 
خودروی پژو ۲0۷ به شماره ۸۷۷م۹4 ایران ۸۲ بنام خواهان  است و خوانده ردیف اول به 

پرداخت ۲/۵۸0/000ریال بابت هزینه دادرسی 
مدیردفترشعبه5شورایحلاختالفبابل
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صادرات ال ان جی آمریکا به چین 
کاهش یافت

شد  سبب  پکن  و  واشنگتن  بین  تجاری  جنگ 
صادرات گاز طبیعی مایع شده )ال ان جی( آمریکا به 

چین کاهش یابد.
بر اساس این گزارش، اطالعات کشتیرانی نشان داد 
هیچ کدام از کشتی های حمل ال ان جی که در ماه های 
مارس و آوریل امسال آمریکا را ترک کردند، به چین 

نرفته اند.
در ماه های گذشته از سال جاری میالدی، تنها دو 
کشتی مخصوص حمل ال ان جی از آمریکا به چین 
رفته است، در حالی که در چهار ماه نخست سال 
به  آمریکایی  ال ان جی بر  کشتی   ۱4 میالدی   ۲0۱۸

چین اعزام شده بودند.
در سال ۲0۱۸ میالدی ۲۷ کشتی مخصوص حمل 
ال ان جی آمریکا به چین رفته بودند، در حالی که این 

رقم در سال ۲0۱۷ میالدی ۳0 کشتی بوده است.
در  را  شتاب  بیشترین  آمریکا  اخیر،  سال های  در 
افزایش صادرات ال ان جی در جهان داشته، در حالی 
که چین بیشترین شتاب را در افزایش واردات این 

سوخت پاک داشته است.

نبض منظم قیمت هفتگی طالی سیاه

قیمت نفت در هفته گذشته اگر چه در روزهایی با ۲ 
درصد کاهش یا افزایش همراه شد اما در مجموع کم 

نوسان به معامالت هفتگی خود پایان داد.
بر اساس این گزارش، قیمت نفت برنت که معامالت 
خود را در روز دوشنبه هفته گذشته روی قیمت ۷0 
دالر و ۵۶ سنت آغاز کرد، با بسته شدن دفتر خرید و 
فروش هفتگی در روز جمعه با قیمت ۷0 دالر و ۶۲ 

سنت به کار خود پایان داد.
نفت سبک آمریکا هم که در روزهایی از هفته گذشته 
حتی به زیر ۶0 دالر نیز رفت با قیمت ۶۱,۹4 دالر 
را  معامالت  عدد ۶۱,۶۶  روی  بر  و  آغاز  را  هفته 
بست. البته مهمترین بازیگر بازارهای جهانی نفت 
خام در هفته گذشته را باید ریسک های سیاسی از 
شرق و غرب دنیا دانست که یک سر آنها آمریکا بود.
دالر  میلیارد   ۲00 بر  آمریکا  درصدی   ۲۵ تعرفه 
کاالهای صادراتی چین به این کشور را شاید بتوان 
بر  عالوه  که  دانست  ریسک ها  این  تاثیرگذارترین 
تنش سیاسی، بر بازار فیزیکی و تقاضای جهانی نفت 
سایه انداخت. با اعمال این تعرفه ها، میزان مصرف 
انرژی در چین کاهش پیدا می کند و این امر باعث 

مازاد عرضه و افت قیمت ها در بازار خواهد شد.
تنش تعرفه ای بین آمریکا و چین از آن جهت اهمیت 
بیشتری دارد که بر اساس آمار آژانس بین المللی 
انرژی این دو کشور در مجموع حدود ۳۵ درصد 
انرژی جهان، چیزی در حدود سهم این دو کشور 
از اقتصاد دنیا را مصرف می کنند بنابراین تغییر در 
حجم تقاضای انرژی در هرکدام از این دو کشور بر 

سرنوشت طالی سیاه تاثیرگذار است.
روزهایی  در  تعرفه ای  تنش  این  اینکه  وجود  با 
توانست قیمت نفت را کاهش دهد اما عوامل دیگر 
جلوی افت بیشتر قیمت نفت را گرفت تا در مجموع، 

نفت با کمترین نوسان هفته را به آخر برساند.

نفتدرجهان

آغاز صادرات نیروگاهی به خاور دور 

معاون راهبری تولید شرکت تولید نیروی برق حرارتی از آغاز صادرات 
تجهیزات نیروگاهی ساخت ایران به خاور دور خبر داد و گفت: ساالنه 

بیش از هزار قطعه جدید نیروگاهی در ایران ساخت داخل می شود.
به گزارش زمان به نقل از تسینم، عبدالرسول پیشاهنگ معاون راهبری 
تولید شرکت تولید نیروی برق حرارتی در نشستی خبری اظهار کرد: در 
جمع نیروگاه های حرارتی کشور، نیروگاه هایی هستند که نزدیک به ۶0 
سال از سن آنها می گذرد و یکی از موفقیت های صنعت برق حرارتی این 
است که توانستیم بهره برداری از چنین نیروگاه هایی را با همان راندمان روز 
اول انجام دهیم. وی افزود: در شهریورماه هر سال برنامه هایی با مجموع 
۹۵ هزار مگاوات برای انجام تعمیرات نیروگاهی به تمام نیروگاه های 
حرارتی ابالغ می شود و در شهریورماه سال گذشته نیز برنامه هایی برای 
تعمیراتی به اندازه ۹۳ هزار و ۹۳0 مگاوات به نیروگاه های کشور ابالغ شد.
پیشاهنگ با بیان اینکه تا امروز ۹۲,۸ درصد از تعمیرات نیروگاه های کشور 
انجام شده گفت: امیدواریم تمامی برنامه های تعمیرات نیروگاهی تا ۱۵ 
خرداد ماه تکمیل شده و به این صورت بتوانیم نیروگاه های حرارتی را با 
بیشترین آمادگی برای بهره برداری در روزهای پیک تابستان ۹۸ در مدار 

داشته باشیم.
معاون راهبری تولید شرکت تولید نیروی برق حرارتی ادامه داد: امسال 
از جمله سال هایی بوده که برنامه تعمیرات اساسی را در برخی واحدهای 
حرارتی در دستور کار داشتیم که تمامی تعمیرات اساسی برنامه ریزی شده 
به صورت صددرصد انجام شده است. وی از اجرای برنامه های رفع 
محدودیت تولید در واحدهای حرارتی کشور خبر داد و گفت: در حالیکه 
هزینه احداث یک نیروگاه جدید ۶00 دالر به ازای هر کیلووات است 
ما برنامه های رفع محدودیت تولید نیروگاه ها را با ۲0 دالر به ازای هر 
کیلووات اجرایی کردیم و بدین صورت طی ماه های گذشته بیش از  ۲۲۶ 
مگاوات به ظرفیت موجود عملی تولید برق نیروگاه ها اضافه شده است. 
پیشاهنگ افزود: نیروگاه های حرارتی برای شرایط ایزو یعنی درجه حرارت 
۱۵ درجه سانتیگراد و ارتفاع سطح دریا طراحی می شوند و به ازای هر ۱0 
درجه افزایش دمای محیط نیروگاه، ۶,۵ درصد از راندمان گازی آنها کاسته 
می شود که ما با روش خنک کاری هوای ورودی به واحدهای حرارتی 
توانستیم ۲0 درجه هوای ورودی را خنک کرده و موجب افزایش راندمان 
نیروگاه و ظرفیت عملی تولید برق در واحدهای مربوطه شویم که این کار 
۳0 دالر به ازای هر کیلووات هزینه در برداشت. این مقام مسئول از ابتکاری 
دیگر برای افزایش ظرفیت عملی تولید و راندمان واحدهای حرارتی در 
ایران خبر داد و گفت: این ابتکاری که صورت گرفته مربوط به طراحی 
واحدهای نیروگاهی با شرایط محیطی است که با توجه به اینکه واحدهای 
نیروگاهی تماما بر اساس شرایط ایزو طراحی می شوند ما ابتکاری به خرج 
دادیم تا با بازطراحی واحدها بر اساس شرایط محیطی محل احداث آنها 
بتوانیم راندمان خروجی آنها را افزایش دهیم که این کار با تغییر زاویه پره ها 
انجام می شود و به صورت پایلوت در دو نیروگاه کرمان و یزد آغاز شده 
است.وی افزود: موفق شدیم با تبدیل شرایط به شرایط منطقه در این دو 
نیروگاه، ۱0 مگاوات در هر واحد افزایش توان داشته باشیم که این کار ۵0 
دالر در هر کیلووات هزینه در بر داشت. پیشاهنگ با بیان اینکه تحریم ها 
در صنعت برق حرارتی موجب رفتن به سمت خودکفایی و اتکاء به توان 
داخل شد گفت: سالیانه بیش از یک هزار قطعه در صنعت برق حرارتی 
ساخت داخل می شود و اکنون با اتکاء به توان داخلی موفق شده ایم که 
همه تجهیزات مورد نیازمان را در بحث احداث و تعمیرات و بازسازی 
نیروگاه ها داخلی سازی کنیم. معاون راهبری تولید شرکت تولید نیروی برق 
حرارتی تصریح کرد: تکنولوژی و استاندارد ساخت قطعات نیروگاهی در 
ایران به اندازه ای باال است که عالوه بر آنکه بتوانیم بیشترین بازدهی را در 
نیروگاه های داخل کشور از این قطعات به دست آوریم، اقدام به صادرات 
تجهیزات نیروگاهی ساخت ایران به کشورهای همسایه می کنیم همچنین 
شاهد آغاز صادرات این تجهیزات به خاور دور نیز هستیم.  وی اذعان 
داشت: اکنون از سوپر وایزرهای خارجی بی نیاز شده ایم و به طور کامل در 
تمامی نیروگاه های کشور می توانیم با حضور متخصصان داخلی اقدام به 

طراحی و تعمیرات نیروگاهی کنیم.

خبر

مدیر سابق امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران گفت: صادرات 
فرآورده های نفتی نسبت به صادرات نفت خام راحت تر بوده و 
امکان رهگیری و تحریم محموله ی فرآورده کمتر است زیرا راه های 

متنوع تری برای صادرات فرآورده وجود دارد.
به گزارش زمان به نقل از فارس، محسن قمصری- مدیر سابق امور 
بین الملل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به فاز دوم تحریم های نفتی 
آمریکا گفت: تا زمانی که کشور نیازمند استفاده از درآمدهای حاصل 
از نفت باشد و برنامه دیگری برای تأمین مسائل مالی نداشته باشد، 
نیاز به صادرات نفت وجود دارد و نمی شود غیر از این کاری کرد. 

با این حال راهکاری برای این مساله وجود دارد.
وی درباره راهکارهای ایران برای مقابله تحریم ها تصریح کرد: اگر 
در بخش اول بتوانیم نیاز خود به درآمدهای ارزی را کم کنیم، قدم 
بزرگی برداشته ایم. با این حال راهکار صرفا در فروش نفت نیست؛ 
بلکه در بخش دیپلماسی است. دیپلماسی ما باید در حدی باشد که 
بتوانیم کشورهای خریدار را مجاب کنیم؛ زیرا به دلیل تقابلی که بین 
ایران و آمریکا وجود دارد، کشورهای خریدار نفت ایران، به علت 
ارتباطات مالی که با آمریکا دارند مجبور هستند مالحظاتی را در نظر 

بگیرند، اینجا است که دیپلماسی باید کمک کند.

قمصری افزود: بخش دوم راه  حل ها به حوزه کانال های بانکی 
برمی  گردد. در هر صورت می  توان مشتری برای نفت یافت که 
آنها با ابزارهای و سازوکارهای موجود آمادگی خرید نفت را داشته 
باشند. اما چون قادر به پرداخت پول نیستند، عقب  نشینی می کنند. 
در نتیجه، اگر ما بتوانیم روش پرداخت مناسبی برای تراکنش های 
مالی در اختیار مشتریان بگذاریم، باعث می شود کشور صادرات 

نفت قابل قبولی داشته باشد.
راههایمتنوعتریبرایصادراتفرآوردهنسبتبهنفت

خاموجوددارد
مدیر سابق امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران در مورد تاثیر 
رویکرد پاالیشگاه  سازی در کاهش آثار تحریم اظهار کرد: حتی 
کشورهای بزرگی مانند مثل عربستان که سیطره کاملی بر بازارهای 
نفت دارند، در کشورهای مصرف  کننده، پاالیشگاه  هایی تاسیس 
کردند و نفت خود را در همان جا تبدیل به فراورده کرده و می 
فروشند. این راهکاری منطقی است. پس نمی توانیم مخالف آن 
باشیم.قمصری در ادامه اظهار داشت: اما توسعه صنایع پاالیشی 
و تبدیل نفت به فرآورده اقدامی زمان بر است. اگر حتی امروز 
شروع به این کار کنیم، چهار سال دیگر به نتیجه می رسد. از این 
رو فکر می کنم راهکار برون رفت، ایجاد بستری است که در آن 

بتوان راهکارهای مختلفی را اجرایی کرد و یکی از آنها هم تاسیس 
پاالیشگاه است. هرچند که مقوله پاالیشگاه راهکاری میان مدت 

است و به سرمایه و زمان نیاز دارد.
مدیر سابق امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران درباره تحریم  
پذیری مشتقات نفتی گفت: اگرچه امکان تحریم فراورده  ها هم 
وجود دارد اما صادرات فرآورده های نفتی نسبت به صادرات نفت 
خام راحت تر بوده و امکان رهگیری و تحریم محموله ی فرآورده 
کمتر است زیرا راه های متنوع تری برای صادرات فرآورده وجود 
دارد. نفت خام شرایط خاصی دارد و در پاالیشگاه های مشخصی 
مورد استفاده قرار می گیرد اما فراورده ها این طور نیستند. بنابراین 
هیچ کسی نمی تواند ادعا کند که صادرات فرآورده از نفت سخت تر 

است.
اگرمنافعملیرادرنظربگیریمبایدنفتخامرابهشکل

فراوردهصادرکنیم
های نفتی و  قمصری در مورد عوامل موثر در سرمایه  گذاری 
پروژه  های پاالیشگاه  سازی گفت: پول، فناوری  های جدید و 
نیروی انسانی متخصص سه عامل اصلی هستند. در این شرایط 
ما به فناوری های جدید پاالیشی دسترسی نداریم ولی به دست 
آوردن فناوری جدید و حتی نیروی انسانی متخصص از خارج 
چندان سخت نیست. مشکل اصلی در ایران تامین سرمایه ساخت 

پاالیشگاه است.
مدیر سابق امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: یک 
پاالیشگاه صد یا صد و پنجاه هزاربشکه ای حداقل حدود چهار 
میلیارد دالر سرمایه می خواهد. من بعید می دانم شرکت ملی نفت 
چنین سرمایه  ای را داشته باشد زیرا اولویت اصلی این شرکت تولید 
نفت خام است مگر اینکه دولت بخواهد این سرمایه را تأمین کند. 

بنابراین مشکل اصلی در تأمین منابع مالی است.
وی درباره سوددهی پاالیشگاه سازی در ایران اظهار داشت: بحث 
سوددهی نوسان دارد ولی در کل به پاالیشگاه  سازی به شکل یک 
امر صرفاً اقتصادی نمی شود اکتفا کرد. ما می خواهیم نفت خام 
خود را به شکل فراورده بفروشیم تا ارز کشور تأمین شود. پس الزم 
است اینجا منافع کشور را در نظر بگیریم. اگر صرفاً بخواهیم سود 
پاالیشی را مد نظر قرار دهیم، این کار شاید اقتصادی نباشد. برای 
سوددهی حتماً باید پاالیشگاه های کامپلکس تهیه شود که سرمایه 
بیشتری هم میخواهد. بنابراین اگر منافع ملی را در نظر بگیریم باید 
نفت خام را به شکل فراورده صادر کنیم و فکر می کنم مشکل 

تحریم ها هم با صادرات فرآورده حل شود.

آگاهی ابالغ مفاد اجرائیه 
به مو جب داد نامه شماره ۱۲۶۶-۹۷/۱۲/۱4محکوم علیه  ۱-محسن اسدی پور۲-
وحید اردستانی محکوم هستند به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ ۲00/000/000ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ ۲/۶۱۵/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارات تاخیر 
اجرای حکم در حق  لغایت  ازتاریخ سررسید چک ۹۷/۵/۳0 و ۹۷/۶/۳0  تادیه  و 
خواهان میباشد و مبلغ ۵درصد از محکومیت بابت نیم عشر محاسبه میگردد. لذا مفاد 
اجرائیه یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین ۱۱۹و۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی 
آگهی میگرددو ده روز پس از آن به موقع اجرا گذشته میشود و براساس ماده ۹ قانون 
مذکور برای عملیات اجرایی ابالغ با اخطار دیگری محکوم علیه نخواهد شد مگر 

اینکه محل یا اقامت خود را اعالم نماید. ۸۹خ م الف
رئیسحوزه3شورایحلاختالفورامین

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: ۹۷0۱۷۵۵

بدینوسیله به خانم سیما هماوندی نام پدر صابر تاریخ تولد: ۱۳۷۳/0۹/۱0 شماره 
شهرک  اردبیل-  نشانی  به   ۱4۵0۸۸۲404 شناسنامه:  شماره   ۱4۵0۸۸۲404  : ملی 
پرونده  بدهکار  اول پالک ۲۳۳  بنفشه ۳ طبقه  کارشناسان شهرک ساحلی- کوچه 
اید،  اردبیل شناخته نگردیده  اداره پست  برابر گزارش مامور  کالسه ۹۷0۱۷۵۵ که 
ابالغ می گردد که برابر قرارداد بانکی ۱۶۹۱۷۹۳۱ بین شما و بانک حکمت ایرانیان 
شعبه اردبیل مبلغ ۱۶۳/۸۸۳/۳0۲ ریال بدهکار می باشید که براثر عدم پرداخت وجه 
بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و 
بکالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده ۱۸/۱۹ آئین نامه اجرائی مفاد 
اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه 
محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار چاپ و منتشر می گردد ظرف 
مدت ۱0 روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر اینصورت بدون انتشار 

آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
مسئولواحداجرایاسنادرسمیاردبیل

شورای حل اختالف
شماره پرونده:4/۹۷/ش/۱۲۵۲ حوزه 4شورای حل اختالف شهرستان ورامین

شماره و تاریخ ۵۳-۱۳۹۸/۱/۲۸ خواهان:محسن اسکندری معصوم با وکالت آقای 
علی تاجیک به وکالت نامه شماره ۲۳۲۹0۵

خوانده:فرزاد طویلی فرزند علی اصغر به نشانی مجهول المکان 
خواسته:مطالبه طلب به مبلغ ۲00/000/000ریال بابت ۲ فقره چک به شماره ۳۶۸۳0-

۳۶۸۲۹ عهده بانک پاسارگاد 
در تاریخ فوق  جلسه رسیدگی شورای حل اختالف به تصدی امضاء کنندگان ذیل 
تشکیل است.پس از مالحظه اوراق و محتویات پرونده و نظر مشورتی اعضاء ادامه 
رسیدگی را الزم ندانسته ،شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 

صورت رای مینماید.
رای قاضی شورا

مبلغ  به  طلب  مطالبه  خواسته  به  خوانده  طرفیت  به  خواهان  دعوی  در خصوص 
۲00/000/000 ریال بابت ۲ فقره چک به شماره ۳۶۸۳0-۱۳۹۶/۹/۳0 و ۳۶۸۲۹-
۱۳۹۶/۸/۳0 عهده بانک پاسارگاد شعبه تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی اعم 
از هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه به شرح دادخواست ،شورا با توجه به 
مجموع محتویات پرونده و اینکه خوانده با وصف ابالغ جهت دفتع حاضر نشده و 
الیحه ای نیز ارائه ننموده و نظر به اینکه بقاء اسناد تجاری در ید خواهان حکایت از 
مدیون بودن خوانده دارد و مستندات خواهان مصون از ایراد و دفاع باقی مانده فلذا 
اداعی خواهان محمول بر صحت تلقی و مستندا به مواد ۱۹۸،۵۱۵،۵۲۲ قانون آیین 
دادرسی در امور مدنی و ۳۱0 ،۳۱۱و۳۱۲ قانون تجاری حکم محکومیت خوانده به 
پرداخت ۲00/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱/۲۵0/000ریال بابت هزینه 
از تاریخ سررسید چک لغایت اجرا بر اساس شاخص  دادرسی و خسارت تاخیر 
اعالمی از سوی بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان 
را صادر می نماید . رای صادره غیابی بوده وظرف مدت ۲0 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی  در این حوزه و سپس ظرف مدت ۲0روز قابل تجدید نظر خواهی در 

دادگاه عمومی ورامین میباشد. ۵۲ خ م الف
قاضیمشاورحوزه4شورایحلاختالفورامین

رای هیئت
آگهی ابالغ مفاد رأی صادره از طرف هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی امالک و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب سال ۱۳۹0/0۹/۲0
هیأت  از  صادره   ۱۳۹۸/0۲/۱4 مورخ   ۱۳۹۸۶0۳0۱0۵۷000۸۹۷ شماره  رأی  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی، امالک و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مصوب ۱۳۹0/۹/۲0  مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهریار تصرفات 
مالکانه آقای محرمعلی یعقوبلو فرزند صفرعلی به صورت ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت ۳۲/۹۷ مترمربع قسمتی از پالک ۲۲۳۷ فرعی از ۵0 اصلی 
واقع در شهریار محرز گردیده و برابر محتویات پرونده ثبتی و دفتر امالک مربوطه 
سند مالکیت ششدانگ پالک مذکور به مساحت ۲۹۶/۵0 مترمربع ذیل ثبت ۹0۸۹۵ 
صفحه ۱۶۲ دفترامالک جلد 4۹۱ به نام آقای علی میرزائی ثبت، صادر و تسلیم شده 
است؛ مورد تقاضا از سهمی ورثه علی میرزائی است که نامبرده در هیأت حضور 
نیافته و هیأت مقرر نموده با اعمال ماده ۳ قانون مذکور و ماده ۱۳ آئین نامه اجرائی آن 
مصوب ۱۳۹۱/04/۲۵ نسبت به صدور سند مالکیت به نام متصرف فوق الذکر اقدام 
شود لذا بدینوسیله مفاد رأی صادره به نامبرده و به اشخاص ذینفع جهت اطالع در 
دو نوبت با فاصله پانزده روز آگهی می گردد که چنانچه به مفاد رأی صادره اعتراض 
دارند اعتراض خود را ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به اداره ثبت 
اسناد و امالک شهریار تسلیم و رسید دریافت دارند و در صورت عدم اعتراض ظرف 
مهلت مقرر این اداره نسبت به صدور سند مالکیت برابر مقررات اقدام خواهد نمود 

. ضمنا صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود./م.الف:۵۶4۱
سیدمرتضیموسویرئیسادارهثبتاسنادوامالکشهریار

تاریخ چاپ نوبت اول: ۱۳۹۸/0۲/۲۳ 
تاریخ چاپ نوبت دوم: ۱۳۹۸/0۳/0۷

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهای
فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون
وماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقد

سندرسمی
برابررأی شماره ۱۳۹۸۶0۳۳۱0۱0000۱۶4هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نسا حسینی اصل خلیل 
آباد فرزند وهاب به شماره شناسنامه 4۲۳۱ کد ملی 00۳۵۷۹00۹۱ صادره ازتهران  
درششدانگ یک  قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۳۲۷/۶0 متر مربع پالک 
مالک  از  خریدار   4۳ پالک   4۲ خیابان  درفردیس  واقع  ۱۶۳اصلی  از  ۷4۶۶فرعی 
شماره  ورثه  انحصار  گواهی  طی  که  مالکاظمیها  وابوالفضل  متقاضی  خود  رسمی 
۹۶0۹۹۷۳0۳۷۸0004۲مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۸شعبه ۸ شورای حل اختالف فردیس فوت 
نموده که وراث حین فوت عبارتند از نسا حسینی اصل خلیل آباد ، عباس محمد 
،مژگان مرجان مرضیه همگی مالکاظمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۱4۵۳
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۸/۲/۲۳ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/۳/۷

محمدسلیمانیرئیسثبتاسنادوامالکشهرستانفردیس

برگ اجرائیه 
–خ  به نشانی خوی  با وکالت  جعفرصادق دادگر  اقتصاد  بانک مهر  له  محکوم   
امام –ک نواله خان-مجتمع نواله خان  و محکوم علیه ۱- احمد ۲-آرزو ۱-ببردل 
۲- رفعت خواه  فرزند ۱- اسرافیل ۲- علی اکبر-شغل ۱- ازاد ۲- خانه دار -مجهول 
المکان   بموجب دادنامه شمار ه۱0۵4 مورخه ۹۷/۹/۲۷ دادگاه  شورا شعبه شش 
ایثارگران که وفق دادنامه شمار فوق شعبه فوق  دادگاه تجدید نظر استان--- قطعیت 
حاصل کرده است  خواندگان  محکوم است به  به پرداخت مبلغ/۱4۷/000/000  
ریال  اربابت اصل خواسته و مبلغ  ۲/۹۵0/000 ریال پول تمبر و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی  و تاخیر تادیه از سررسید چکها تا یوم الوصول  طبق شاخص 
بانک مرکزی در  حق خواهان  صادر میگردد ضمنا  نیم عشر دولتی به عهده محکوم 

علیها میباشد
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

۱-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. ۲- ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.۳- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید 
ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعداز انقضا مهلت مذکور 
معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده اید .لیکن برای فرار 
در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارئی خود بدهید 
به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 
۶۱ روز تا ۶ ماه  محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده ۳4 
قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین 
دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای  محکومیت 
های مالی مصوب ۱0 آبان ۱۳۷۷ که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده 

و به آن عمل نماید.
قاضیشعبه6ایثارگرانشوارایحلاختالفشهرستانخوی-ابراهیمی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 ۹۸/۳/۲۹ چهارشنبه  روز    : رسیدگی  وقت   / پرونده۹۸-۱۳۷-۶ش  کالسه  در   

ساعت۱۱  صبح
مرجع رسید گی :  شعبه  ایثارگران  شورای حل اختالف شهرستان خوی جنب پادگان 
شرفخانلو   / خواهان: بانک مهراقتصاد با وکالت جعفرصادق دادگر/خوانده : عبداله 

عبدالهی اصل –هادی قرالو )مجهول المکان(  خواسته : مطالبه ازبابت یکفقره چک
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله عبداله عبدالهی 
اصل –هادی قرالو وفق   ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه 
های  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در دفتر 
دادگاه حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی 

شرکت نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
محمدعلیداور-شعبهششایثارگرانشورایحلاختالفشهرستانخوی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  قنبر نجف زاده علی بیگلو دارای شناسنامه شماره۱۲۸ بشرح دادخواست به 
کالسه  ۹۷0۲0۸ /ش۳   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین 
توضیح داده که شادروان خلیل نجف زاده علی  بیگلو بشناسنامه ۲۳0    در تاریخ   
۹۲/۵/۲۳اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-  
قنبر نجف زاده علی بیگلو فرزند   عباس –ش  ش۱۲۸  خوی –  برادرر متوفی/ 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد./ 
جعفرزادهچهراقی/رئیسشعبهسومشورایحلاختالفشهرستانخوی/

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای میرمحمد سید ولیلو  دارای شناسنامه شماره  ۲۷۹0۹۶۸۲0۹ بشرح دادخواست 
به کالسه۳/۹۸0۲۵۵ش این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین 
توضیح داده که شادروان زهرا موسوی بشناسنامه۹۲۸ در تاریخ    ۹۷/۱۱/۳0 اقامتگاه 
دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-  میرمحمد سید ولیلو  
فرزند   میرحسین –ش ش ۲۷۹0۹۶۸۲0۹   خوی –  پسر متوفی/۲- میرایوب  سید 
ولیلو  فرزند    میرحسین –ش  ش  ۲۸00۹۱0۱4۳ -خوی -  پسر متوفی/۳-  گلشان  
سید ولیلو  فرزند   میرحسین -ش  ش  ۲۸00۹0۶۹۸۷  –خوی -  دختر متوفی/4-  
سکینه سید ولیلو  فرزند   میرحسین ش ش۲۸00۹۱0۱۲۷ -خوی- دختر  متوفی/ 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد./ 
جعفرزادهچهراقی/رئیسشعبهسومشورایحلاختالفشهرستانخوی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای میرمحمد سید ولیلو  دارای شناسنامه شماره  ۲۷۹0۹۶۸۲0۹ بشرح دادخواست 
به کالسه۳/۹۸0۲۵ش این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین 
توضیح داده که شادروان میر حسین  سیدولیلو   بشناسنام4۹۱  در تاریخ   ۸۶/۷/۱۶ 
اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-  میرمحمد 
سید ولیلو  فرزند   میرحسین –ش ش ۲۷۹0۹۶۸۲0۹   خوی –  پسر متوفی/۲- 
میرایوب  سید ولیلو  فرزند    میرحسین –ش  ش  ۲۸00۹۱0۱4۳ -خوی -  پسر 
متوفی/۳-  گلشان  سید ولیلو  فرزند   میرحسین -ش  ش  ۲۸00۹0۶۹۸۷  –خوی 
-  دختر متوفی/4-  سکینه سید ولیلو  فرزند   میرحسین ش ش۲۸00۹۱0۱۲۷ 
-خوی- دختر  متوفی/۵- زهرا موسوی فرزند میرالهیار  ش ش ۲۸00۹0۳۱۷۱ – 
خوی- همسر متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک 
نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت 
نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد و اال گواهی صادر خواهد شد./ 
جعفرزادهچهراقی/رئیسشعبهسومشورایحلاختالفشهرستانخوی

مفقودی 
موتور  شماره  با   ۹۶ مدل  سفید  رنگ  به  ساینا  سواری  خودروی  سبز   برگ 
پالک  شماره  شناسایی NAS۸۳۱۱00H۵۷4۵۵4۷با  شماره  و   M۱۵ /  ۸4۸۳۷04
۹۸۸ه۱۲ایران ۸۲به مالکیت محمد رضا کهن جامه عبدالملکی مفقود گردیده و از 

نکادرجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی برگ اجرائیه
مشخصات محکوم له:نام علی نام خانوادگی اصالنی

 نام پدر:-شغل:-نشانی 
محل اقامت:آبادان-بوارده جنوبی-پالک ۱۱4۶۱-مشخصات محکوم علیه:نام :زهره نام 
خانوادگی :رامی نام پدر:-شغل:-نشانی محل اقامت:مجهول المکان.محکوم به:به موجب 
دادنامه شماره۱4۵مورخ ۹۷/۱0/۱۹شورای حل اختالف آبادان حوزه۹محکوم علیه زهره 
رامی محکوم به یکصدونود میلیون ریال درحق محکوم له و پرداخت ۲/4۳0/000ریال 
بابت هزینه دادرسی درحق محکوم له و پرداخت نیم عشردولتی درحق صندوق دولت 
.به استناد ماده۳4قانون شوراهای حل اختالف محکوم علیه مکلف است پس ازابالغ 
اجراییه ظرف ده روزمفاد آن را به موقع اجرا بگذارد ویاترتیبی برای پرداخت محکوم 
به ویا انجام تعهد ومفاد رای بدهد درغیراینصورت طبق قانون اجرای احکام مدنی اقدام 

قانونی ازسوی اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد.
قاضیشورایحلاختالفمجتمعیکشهرستانآبادان-مصطفینیکی

 مشکل تحریم با صادرات فرآورده
  به جای نفت خام حل می شود 

علیرضا صادق آبادی در مراسم تودیع عباسعلی 
جعفری نسب- مدیرعامل پیشین و معارفه قاسم 
شرکت  جدید  مدیرعامل  یارمحمدی-  عرب 
از  گفت:  ایران  نفت  مخابرات  و  لوله  خطوط 
انتقال  در  حیاتی  نقش  لوله  که خطوط  آنجایی 
انرژی کشور دارد و هم اکنون نیز طول عمر آنها 
باالست، بایستی به نوسازی و ایجاد ظرفیت های 

جدید در این صنعت توجه جدی داشت.
به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
کشور، وی با اشاره به اینکه هم  اکنون پروژه های 
مهمی چون احداث خط لوله کنار گذر تهران و 
خط لوله رفسنجان/سیرجان در دست اجراست، 
چون؛  عملیاتی  انجام  با  باید  همچنین  افزود: 
پیگرانی، آزمایش خطوط، تعمیر و ... خطوط لوله 

و تجهیزات را نوسازی کرد.
صادق آبادی با بیان اینکه »همیشه برای بهتر کار 

کردن، بی نهایت راه وجود دارد«،  تاکید کرد:  در 
کنار این ۲ اولویت مهم، باید بهره وری شرکت 
را در هر دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری 
پاالیش  ملی  شرکت  دهیم.مدیرعامل  افزایش 
مدیریت  دوره  در  افزود:   ادامه  در  پخش  و 
عباسعلی جعفری نسب اطمینان داشتم که تحت 
انجام می شود  به نحو احسن  هر شرایطی کار 
و در مواقع بحران، مسائل با همکاری ایشان و 
مجموعه کارکنان شرکت مرتفع خواهد شد.وی 
به حادثه سیل اخیر اشاره کرد و افزود:  در همین 
حادثه اخیر برای انتقال نفت و فرآورده در سطح 
کشور مشکل حادی ایجاد نشد و دلیل آن درایت 
و سرعت عمل مدیر و کارکنان شرکت خطوط 

لوله و مخابرات نفت بوده است.
صادق آبادی برای مهندس جعفری نسب آرزوی 
توفیق کرد و گفت : اینکه پس از سی و اندی سال 
خدمت با نام نیک این صنعت را ترک کنیم افتخار 

و آرزوی تک تک ماست.
وی ضمن خوشامدگویی به مهندس یارمحمدی 
مبنای  بر  صنعت  این  در  افراد   : کرد  اظهار 
شایستگی ها رشد می کنند، انتخاب ایشان نیز بر 
اساس تجارب و دانش انجام شد که امیدواریم 
بتوانیم با همکاری همه مجموعه عالوه بر فعالیت 
های جاری شرکت( انتقال نفت خام و فرآورده 
۲ )پروژه مهم نوسازی و ایجاد ظرفیت جدید را 
نیز پیش ببریم. صادق آبادی در خاتمه تاکید کرد:  
اندازه گیری بهره وری فعلی شرکت و باالبردن 
آن و همچنین افزایش ضریب ایمنی و آمادگی 
شرکت نیز از جمله اهدافی است که امیدواریم با 
همکاری مدیرعامل جدید به این مهم دست یابیم.
در ادامه این نشست عباسعلی جعفری نسب نیز 
با بیان اینکه در طول دوران مسئولیت خود با تمام 
است،  کرده  تالش  صنعت  اعتالی  برای  توان 
مرهون  را  شرکت  فعلی  های  موفقیت  گفت:  

شخص  حمایت  همچنین  و  همکارانم  تالش 
مدیرعامل می دانم. به گفته وی هم اکنون ضریب 
آمادگی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت در 

انتقال نفت و فرآورده ۹۷ درصد است.
گفت:  نیز  محمدی  یار  عرب  قاسم  همچنین 
و  تداوم  بتوانیم  مجموعه  همکاری  با  امیدوارم 
زیست  اهداف  به  توجه  با  را  انتقال  پایداری 

محیطی سرلوحه کار خود قرار دهم.

معاونوزیرنفتتأکیدکرد:

ضرورت نوسازی و ایجاد ظرفیت در خطوط لوله نفت کشور
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توزیع ۶۰ هزار تن برنج و روغن در طرح ضیافت

حنان گفت: به منظور تنظیم بازار در قالب طرح ضیافت ۳0 هزار تن روغن 
و ۳0 هزار تن برنج هندی ممتاز در فروشگاه ها عرضه خواهد شد.

به گزارش زمان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، توزیع ۶0 هزار تن 
برنج و روغن در طرح ضیافت/نرخ مصوب هر کیلو برنج هندی ممتاز 
۷ هزار و 400 تومانحسن حنان معاون داخلی شرکت بازرگانی دولتی از 
توزیع برنج، روغن و شکر در قالب طرح ضیافت خبر داد و گفت: با 
توجه به افزایش تقاضا برای خرید کاال های اساسی در ماه رمضان و نوسان 
قیمت در بازار این کاالها، کارگروه تنظیم بازار و شرکت بازرگانی دولتی 
برای کنترل بازار از ذخایر راهبردی، نیاز مردم را در قالب طرح ضیافت 
تامین می کند.وی افزود: ۳0 هزار تن روغن با ترکیبات مختلف در اختیار 
کارخانه های روغن قرار داده ایم تا آن ها از محل محصوالت، کاالی نهایی 
را با قیمت مصوب سازمان حمایت در اختیار فروشگاه های زنجیره ای و 
شبکه توزیع کارگروه تنظیم بازار استان ها قرار دهند.حنان ادامه داد: اگرچه 
امسال قرار بود شکر تنظیم بازار از تولیدات جنوب به بازار عرضه شود، 
اما به سبب وقوع سیل و وقفه در برداشت، قرار شد ذخایر راهبردی به 
کمک تنظیم بازار آید.این مقام مسئول با اشاره به اینکه شکر به اندازه کافی 
وارد شده است، بیان کرد: با توجه به آنکه حدود ۲00 هزار تن شکر مورد 
نیاز یک ماه کشور است، از این رو به کارگروه تنظیم بازار استان ها مجوز 
داده ایم که این میزان شکر را در سه بخش صنف، صنعت و خانوار بدون 
محدودیت در اختیار متقاضیان قرار دهند.وی ادامه داد: با توجه به آنکه 
شکر در انبار های استانی به میزان کافی موجود است، از این رو  تا زمانی 
که بازار به ثبات برسد، توزیع شکر با نرخ مصوب ۳ هزار و 400 تومان 
ادامه دارد.معاون داخلی شرکت بازرگانی دولتی از توزیع ۳0 هزارتن برنج 
در طرح ضیافت خبر داد و گفت: ۳0 هزار تن برنج ممتاز ۱۱۲۱ هندی 
خالص ممتاز که هیچ مشکلی در ارتباط با کیفیت آن وجود ندارد، از طریق 
کارگروه استانی در فروشگاه های زنجیره ای توزیع خواهد شد.وی قیمت 
مصوب هر کیلو برنج ممتاز هندی را برای مصرف کننده ۷ هزار و 400 
تومان اعالم کرد و افزود:  انواع روغن در بسته بندی های ۹00 گرمی با 
نرخ ۷ هزار و ۲00 تا ۷ هزار و 400 تومان عرضه می شود.حنان در پایان 
با بیان اینکه توزیع مویرگی شکر با نرخ مصوب ۳ هزار و 400 تومان 
در تمامی مغازه ها و فروشگاه ها امکان پذیر نیست، تصریح کرد: بنا به 
تشخیص کارگروه تنظیم بازار، شکر با نرخ مصوب در جا هایی که کشش 

و تقاضا باالست، توزیع خواهد شد.

اعالم شرایط فروش فوری خودرو دراردیبهشت 

 شرایط فروش فوری دو مدل خودو دیروز اعالم شد .
به گزارش زمان به نقل ازخبرآنالین، بر اساس اعالم شرکت ایران خودرو، 
پژو 40۵ بنزینی با ترمز ضد قفل و مشخصات اعالم شده در جدول دیروز 
برای تحویل سی روزه با قیمت ۶۳ میلیون و ۱۵۸ هزار و 400 تومان 
فروخته می شود.همچنین قیمت پژو ۲0۶ تیپ ۲ هاچ بک با مشخصات 
اعالمی در جدول نیز به قیمت ۶۷ میلیون و ۲۸۳ هزار و 400 تومان به 
فروش می رسد. ظرفیت ثبت نام برای هر کد ملی، از کل بخشنامه یک 
دستگاه خودرو است و در صورت ثبت نام از سوی مشتریان محترم مغایر 
با این بند، قرارداد به صورت یک طرفه از سوی شرکت ایران خودرو لغو 
خواهد شد.کلیه مشتریانی که در ۱۸ ماه گذشته نسبت به ثبت نام خودرو 
اقدام نموده اند، قادر به ثبت نام از این بخشنامه نیستند. بدیهی است هر 
ثبت نام مغایر با شرایط این بخشنامه، از سوی شرکت یک طرفه ابطال 
خواهد شد. در این بخشنامه امکان ثبت نام برای افراد باالی ۱۸ سال امکان 
پذیر است.بر این اساس امکان ثبت نام صرفا برای مشتریان حقیقی فراهم 
می باشد و امکان ثبت نام برای مشتریان حقوقی و کاردکس و ثبت نام با 

شماره مشتری دوم نمایندگی امکان پذیر نخواهد بود.

ضرورت برخورد با خودروسازان متخلف داخلی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت باید سیاست هایی برای 
تنظیم بازار خودرو داشته باشد و اجازه ندهد که خودروسازان به هر قیمتی 

که می خواهند، خودروهای تولیدی خود را به فروش برسانند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمود بهمنی با اشاره به افزایش شدید 
قیمت خودروهای داخلی، گفت: یکی از علت های اصلی افزایش قیمت 
خودرو، افزایش قیمت قطعات و مواد اولیه خودروست که روی قیمت 
تمام شده خودرو اثر منفی خود را گذاشته است.وی افزود: یکی دیگر از 
دالیل گرانی خودرو، کمبود عرضه است که در صورت عرضه مستمر 
خودرو در بازار، قیمت ها به شدت کاهش خواهد یافت.عضو کمیسیون 
افزایش  بر  واردات خودرو  توقف  تأثیر  به  اشاره  با  مجلس  اقتصادی 
قیمت خودروهای داخلی، گفت: خودروهای بسیار زیادی در گمرک 
مانده اند که با ترخیص خودروهای در گمرک مانده، تا حدودی قیمت 
خودروهای داخلی هم کاهش می یابد.بهمنی با تاکید بر ضرورت برخورد 
با خودروسازان و متخلفانی که منجر به افزایش بی رویه قیمت خودرو 
شده اند، تصریح کرد: دولت باید سیاست هایی برای تنظیم بازار خودرو 
داشته باشد و اجازه ندهد که خودروسازان به هر قیمتی که می خواهند، 

خودروهای تولیدی خود را به فروش برسانند.

توزیع کاالهای اساسی نیازمند برنامه ریزی دولت

 یک عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی با انتقاد از نحوه توزیع 
کاالهای اساسی بر ضرورت برنامه ریزی دولت در این زمینه تاکید کرد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، احمد امیرآبادی فراهانی با اشاره به اظهارات 
اخیر معاون اول رئیس جمهور در مورد احتمال کوپنی کردن برخی کاالها 
گفت: به نظرم طرح عنوان کوپنی کردن کاالها عنوان خوبی نیست اگرچه 
ما نیاز داریم که توزیع مناسب کاالهای اساسی و مورد نیاز مردم را داشته 
باشیم و این کار روش های مختلفی دارد که یکی از آنها استفاده از کارت 
الکترونیک است.وی افزود: ما عددی را برای واردات کاال با ارز 4۲00 
تومانی پیش بینی کردیم که بر این اساس دولت باید نسبت به واردات 
کاالهای اساسی مورد نیاز مردم و توزیع آنها اقدام کند. طبیعتاً این حق 
مردم است که کاالی مورد نیاز خود را با قیمت مناسب دریافت کنند و این 
کار نیازمند برنامه ریزی دولت است.این نماینده مجلس با بیان اینکه »ایراد 
اصلی در نحوه توزیع کاالهای اساسی است«، گفت: این مشکل اساسی 
ماست که باید حل شود و البته نیاز به مجوز ندارد کما اینکه ما در بودجه 

سال ۹۸ این مجوز را به دولت داده ایم.

خبر

»بله« ۲۰ تایی شد!

تازه ترین تغییر رخ داده در اپلیکیشن »بله«، افزوده 
شدن بانک »سپه« به مبدا کارت به کارت است.

به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی 
ایران، با پیوستن این بانک به مبدا تراکنش مذکور، 
کاربران می توانند از مبدا ۲0 بانک، به تمام بانک های 
عضو شتاب، کارت به  کارت کنند.بانک های ملی 
ایران، سپه، صنعت و معدن، کشاورزی، پست بانک 
ایران، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سامان، سینا، 
انصار،  تجارت،  ملت،  دی،  شهر،  آینده،  سرمایه، 
حکمت ایران، مهر اقتصاد و ایران زمین اکنون عضو 
این سامانه هستند.»بله« تنها اپلیکیشن دو منظوره 
ایرانی است که با حمایت بانک ملی ایران توسعه 
یافته و عالوه بر امکانات همه پیام رسان های معمول، 
تراکنش های مالی نیز در بستر آن قابل انجام است.

به تازگی نیز شورای عالی فضای مجازی کشور، 
»بله« را به عنوان یکی از سه پیام رسان داخلی برتر 
برای انجام مکاتبات، ارایه خدمات اداری، تبلیغات 
و استفاده نهادها و موسسات دولتی، عمومی و غیر 

دولتی اعالم کرد.

صادرکنندگان ارز برگردانند، از 
مالیات معاف می شوند

باید بررسی شود که  میرشجاعیان حسینی گفت: 
شرکت های دولتی تا چه حد اقتصاد کشور را در 

دست دارند.
به گزارش زمان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، 
امور  وزیر  مشاور  حسینی،  میرشجاعیان  حسین 
ابهامات موجود  به  واکنش  در  دارایی  و  اقتصادی 
باید  ابتدا  در  کرد:  اظهار  دولتی  شرکت های  در 
شرکت های دولتی را به ۲ بخش  شرکت ها و زیر 
مجموعه این شرکت ها تقسیم کرد.وی افزود: برای 
بتوانیم شفاف سازی در شرکت های دولتی  اینکه 
را آغاز کنیم، ابتدا باید لیستی از تعداد آنها داشته 
باشیم. نام یک هزار شرکت دولتی در اختیار دفتر 
شرکت های دولتی وزارت اقتصاد قرار دارد که البته 
آن نیز کامل نیست و در حال جمع آوری داده های 
بیشتر برای بروزرسانی تعداد این شرکت ها هستیم.

میرشجاعیان حسینی بیان کرد: ضعف عمده ای که در 
سیستم اقتصادی ما وجود دارد، عدم برخط بودن 
دولتی  هاست. شرکت های  این شرکت  اطالعات 
درست مثل موجودات زنده متولد می شوند گاهی در 
هم ادغام می شوند و گاهی هم به علت ورشکستگی 
ابطال می شوند که این اطالعات به صورت آنالین 
در اختیار صاحبنظران و سیاستگذاران قرار نمی گیرد.

مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: باید 
زمان تشکیل و انهالل این شرکت ها به سامانه اداره 
آیا  شود  مشخص  تا  شود  متصل  شرکت ها  ثبت 
در سال های متوالی تعداد این شرکت ها افزایش یا 
کاهش پیدا کرده است.معاون سابق امور اقتصادی 
وزیر اقتصاد گفت: متأسفانه  محرمانه ماندن اطالعات 
شرکت ها ضعف بزرگی را برای تصمیم گیری های 
ما به وجود آورده است در حالی که این اطالعات 
محرمانه نیست و باید به مدیران اقتصادی ابالغ شود.

وی بیان کرد: دغدغه مهم  سیاستگذاران اقتصادی 
این است که گمان می شود برخی از این شرکت ها 
خود را زیان ده نشان می دهند، اگر نگاهی به پیوست 
بودجه بیاندازید متوجه می شوید که بسیاری از این 
شرکت ها با زیان ده جلوه دادن خود به دنبال کمک از 
دولت هستند این در حالی است که اگر به داخل این 
شرکت ها و ترازنامه هایشان بروید، می بینید که آنها 
هیچ زیانی را متحمل نشده اند.میرشجاعیان حسینی در 
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا معافیت مالیاتی برای 
صادرکنندگان همچنان ادامه خواهد داشت، گفت: 
طبق مصوبه  مجلس که به سران سه قوه هم ابالغ 
شده است، صادرکنندگانی که ارز صادراتی خود را 
بازنگردانند مشمول این معافیت نمی شوند و همین 
موضوع باعث می شود تا شرکت ها برای برگرداندن 

ارز خود بیشتر دقت کنند.

قیمت مرغ ناگهان افتاد

با توجه به افزایش عرضه نسبت   حجت گفت: 
به تقاضا، قیمت هر کیلو مرغ گرم نسبت به هفته 

گذشته یک هزار و ۳00 تومان افت داشته است.
به گزارش زمان به نقل از باشگاه خبرنگاران، عظیم 
حجت عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی 
درباره آخرین تحوالت بازار مرغ اظهار کرد: نرخ 
هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ۷ هزار و ۲00 
در خرده  به طبخ  آماده  مرغ  و  تا ۷ هزار و ۳00 
فروشی ها ۹ هزار و ۷00 تا ۹ هزار و ۸00 تومان 
بوده که نسبت به هفته گذشته با افت شدید قیمت 
در بازار روبرو شده است.وی افزایش عرضه نسبت 
به تقاضا را دلیل اصلی روند نزولی قیمت مرغ در 
بازار اعالم کرد و گفت: در حال حاضر قیمت هر 
کیلو مرغ زنده نسبت به اواخر هفته گذشته یک هزار 
تومان و مرغ گرم یک هزار و ۳00 تا یک هزار و 
400 تومان کاهش داشته که بیش از پیش بر زیان 
مرغ  ماهانه  تولید  است.حجت  زده  دامن  مرغدار 
را ۱۵0 تا ۱۶0 هزار تن اعالم کرد و افزود: طبق 
روال همه ساله جوجه ریزی در ایام ماه رمضان به 
سبب کشش بازار نسبت به ماه های قبل بیشتر است 
که امسال در ماه های قبل جوجه ریزی بیشتری در 
واحدهای مرغداری صورت گرفت که متاسفانه به 
سبب عدم همخوانی عرضه و تقاضا، قیمت مرغ با 
کاهش محسوسی در بازار روبرو شده است.این مقام 
مسئول نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 
را ۹ هزار و ۵00 و مرغ آماده به طبخ ۱۳ هزار و 
۵00 تا ۱4 هزار تومان اعالم کرد و گفت: با توجه 
به نامه نگاری های صورت گرفته میان وزارت جهاد 
کشاورزی و ستاد تنظیم بازار انتظار می رود که هر 
چه سریع تر نرخ مد نظر وزارت جهاد کشاورزی 
اعالم شود تا با خرید و ذخیره سازی مرغ از سوی 

پشتیبانی امور دام بازار به تعادل برسد.

خبر

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: دریافت 
ارز و هزینه کرد آن کاماًل ردیابی و محدودیت های 
به  تخلف  هرگونه  و  می شود  رعایت  کاماًل  آن 

محاکم قضائی معرفی می شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سید حسین نقوی 
فراکسیون  دیروز  جلسه  خصوص  در  حسینی 
نمایندگان والیی با وزیر صنعت، معدن و تجارت، 
فراکسیون  اعضای  جلسه  این  ابتدای  در  گفت: 
نمایندگان والیی اظهارات خود را مطرح کردند.
وی با بیان اینکه توجه جدی به شهرک های صنعتی 
و جلوگیری از تعدیل نیرو و تعطیلی کارخانه ها، 
توجه جدی به تأمین مواد اولیه و مدارای بانک ها 
مورد  موضوعات  از جمله  واحدهای صنعتی  با 
نظر نمایندگان بود، افزود: دالیل معضل خودرو، 
نقش دالالن و فساد حاکم بر بازار خودرو و مافیای 
خودرو، لجام گسیختگی بازار و نوسانات قیمت و 
گرانی های پی درپی حاکم بر بازار و تفاوت قیمت ها 
و ضرورت تأمین کاالهای اساسی و نظارت کامل 
به تولیدات داخلی نیز از مسائل مطرح شده توسط 
نمایندگان  فراکسیون  سخنگوی  بود.  نمایندگان 
والیی مجلس با بیان اینکه نکاتی در مورد ضرورت 
اساسی در مقابله و مبارزه با قاچاق و از بین بردن 
داخلی،  تولیدات  ویژه  به  کاال  قاچاق  مسیرهای 
پرسش هایی در مورد علت ارائه کاالها با ارز آزاد 
علی رغم ارائه ارزهای دولتی و نیمایی، ضرورت 
مقابله با رانت خواری ها و مفاسد در صادرات و 

واردات، رانت خواری باعث می شود که مردم از 
خدمات محروم شوند نیز از سوی نمایندگان مطرح 
شد، گفت: اهمیت بحث تفکیک وزارتخانه و بسته 
شدن پرونده این موضوع و جلوگیری از بی ثباتی 
در دستگاه ها، چرایی عدم ثبات ارز نیز از سوی 
نمایندگان مطرح شد زیرا معتقد بودند اگر ارز باثبات 
نشود، سایر بازارها نیز دچار نوسان می شوند.نقوی 
حسینی گفت: نمایندگان اعتقاد داشتند که رویکرد 
مدیریت کشور باید تغییر کند و بخش خصوصی 
باید وارد عرصه شود همچنین نظام بانکی باید پای 
کار باشد و جهت گیری و ریل گذاری حرکت به 
تولید خیلی  به جای  تجارت  بازرگانی و  سوی 
خطرناک است و باید جلوی آن را گرفت.در ادامه 
رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار 
داشت: امسال رونق تولید را با یک مدیریت جهادی 
در دستور کار وزارتخانه قرار دادیم و علیرغم تمام 
گشایش هایی  دشمنان،  مانع سازی  و  مشکالت 
صورت گرفته است.وی افزود: تأمین مواد اولیه و 
تأمین نقدینگی برنامه ریزی شده را و به طور مستمر 
نیز  مرکزی  بانک  با  امروز  همین  هستیم،  پیگیر 
جلسه داریم، دشمن مسیر تعامالت ارزی را بسته 
اما وزارت صمت راهکار دارد و از ابزارهای خود 
استفاده می کند.وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه 
داد: هر کدام از نمایندگان محترم در هر قسمت 
از وزارتخانه اینجانب مافیا یا رانت خواری سراغ 
دارند، صریح اعالم و معرفی کنند. قطعاً در مقابل 

هر نوع رانت خواری و فساد می ایستم و با هیچ 
احدی تعارف ندارم. بنده نه فامیل دارم، نه باند دارم، 
نه مافیا دارم.رحمانی با بیان اینکه واردات در سال 
۹۷ منفی ۲۳ بوده است، گفت: در کاالهای مصرفی 
این  بوده،  منفی ۱۶  اولیه  مواد  و  بوده  منفی ۳0 
آمار نشان می دهد که جهت گیری وزارت صمت 
پیش تر واردات  بوده است. در سال های  درست 
داشتیم،  داخلی  تولید  زیرا  ممنوع کردیم  را  کاال 
امسال نیز فهرست کاالهای تولید داخل را اعالم 
کرده و واردات آنها را ممنوع شد.وی افزود: اعالم 
می کنیم هر کسی، هر کاال و قطعه ای را می تواند در 
داخل تولید کند، حمایت و استقبال می کنیم، تولید 
داخل اولویت اصلی وزارت صمت است، بنده با 
روحیه جهادی و بسیجی کار می کنم و با قدرت 
در خط مقدم جبهه تالش می کنم، همه ما باید 
توجه داشته باشیم که تحت تأثیر فضای روانی که 
دشمن مدیریت می کند، قرار نگیریم.وزیر صنعت، 
معدن و تجارت اظهار داشت: وزارت صمت تولید 
خودروی داخلی را راه اندازی کرده و به زودی 
بازار را مدیریت می کنیم، قطعه سازان شروع به 
ساخت کرده اند، در مورد قیمت ها همین هفته 
جلسه گذاشتیم. امروز بعدازظهر هم جلسه داریم 
و قطعاً نظارت قوی و گسترده خواهد شد و در 
این زمینه از همه ظرفیت ها استفاده می کنیم.رحمانی 
تاکید کرد: قدرت گسترده بسیج و بسیج اصناف به 
کمک وزارت صمت آمده است، البته اخطار مربوط 

به کارشکنی دشمن و خرید محصوالت کشاورزی 
با مدیریت خارجی درست است و قطعاً از این 
موضوع جلوگیری و کنترل خواهد شد.وی افزود: 
در حال حاضر دریافت ارز و هزینه کرد آن کاماًل 
ردیابی و محدودیت های آن کاماًل رعایت می شود، 
هرگونه تخلف به محاکم قضائی معرفی می شود و 
هیچ مماشاتی با این مسائل نداریم، به هیچ احدی 
رانت نداده و نخواهیم داد و تا روزی که هستیم 
اجازه رانت خواری نمی دهیم.وزیر صنعت، معدن و 
تجارت ادامه داد: در حوزه ارز ما مصرف کننده ارز 
هستیم و باید نیاز ارزی بخش تولید تأمین شود، در 
این زمینه مجلس محترم هم به ما خیلی کمک کرده 
است. در مورد صادرات ما در سال ۹۷ صادرات 
منفی ۵ بوده به ویژه در نیمه دوم سال گذشته ما 
راهکارهایی پیدا کردیم که بتوانیم در همین شرایط 
تحریمی صادرات را مثبت کنیم و ترازمان را مثبت 
خواهیم کرد.رحمانی اظهار داشت: همسایگان را در 
اولویت اول صادرات تجاری قرار دادیم و با مقامات 
کشورهای همسایه مذاکره کردیم. خط قرمز ما در 
صادرات حفظ و تأمین کاالهای اساسی و مصرفی 
مردم است و در این زمینه کوتاه نمی آییم. مردم 
مطمئن باشند کاالهای مصرفی و اساسی آنها را 
تأمین می کنیم.وی تاکید کرد: ما در وزاتخانه قرارگاه 
تولید تشکیل دادیم، در این قرارگاه سیاستگذاری 
می کنیم، سازمان حمایت هم به صحنه آمده و قطعًا 

آینده بهتری خواهیم داشت.

وزیرصنعت:باندومافیاندارم

دریافت ارز و هزینه کرد آن کامال ردیابی می شود 

مفقودی
 سند کمپانی –برگ سبز و کلیه اسناد فروش وسیله نقلیه  سواری سایپا 
تیپ  ۱۳۱SE  مدل ۱۳۹۵  به شماره موتور  M۱۳۵۵4۳۹0۳ شماره شاسی  
NAS4۱۱۱00G۳4۶۲۶4۷ به شماره  پالک ۱0 ایران ۷۵۸ه ۵۷ بنام عرفان 

جلی باقو مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط میباشد/
خوی

مفقودی 
سند کمپانی پژو ۲0۶مدل ۹۱با شماره پالک ۲۳۱س۲۵ایران ۸۲با شماره 
موتور ۱4۱A000۲00۸و شماره شاسی NAAp0۳ED0cj۵۹۱۶۱4بنام 

نعمت بابایی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل

به کارگیری روش های  بر  دارایی  و  اقتصاد  امور  وزیر 
فرمان حضرت  اجرایی  برکِت ستاد  بنیاد  اشتغال زایی 

امام)ره( در دستگاه های اجرایی کشور تأکید کرد. 
اجرایی  ستاد  برکِت  بنیاد  عمومی  روابط  گزارش  به 
فرمان حضرت امام)ره(، دکتر فرهاد دژپسند در دیدار 
با مدیرعامل، رییس هیأت مدیره و معاونان بنیاد برکت 
ضمن تأیید و استقبال از مدل ها و طرح های اشتغال زایی 
این بنیاد، پی گیری توسعه ی اجرای طرح های اشتغال زایی 
بررسی  هم چنین  و  اجرایی  دستگاه های  در  را  بنیاد 
راه کارهایی برای تقویت مالی این بنیاد جهت گسترش 
و پایدارسازی این طرح ها را مورد تأکید قرار داد. در این 
جلسه، مهندس سعید جعفری و دکتر محمود عسکری 
آزاد مدیرعامل و رییس هیأت مدیره ی بنیاد برکِت ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام)ره( به تشریح و تبیین مدل ها 
حوزه ی  در  به ویژه  بنیاد  این  اشتغال زایی  الگوهای  و 

اجتماع محور پرداختند و گزارشی از فعالیت های بنیاد در حوزه ی ایجاد 
فرصت های شغلی ارایه دادند. 

 وزیر امور اقتصاد و دارایی ضمن تقدیر از این اقدامات و بررسی 
فرآیند اشتغال زایی در بنیاد برکت، نحوه ی تأمین مالی راه اندازی طرح ها، 
پرداخت  چگونگی  سرمایه گذاری ها،  میزان  اشتغال،  ایجاد  سرانه ی 
تسهیالت و تعداد شغل های ایجاد شده ی مستقیم و غیرمستقیم، از 
آمادگی این وزارت خانه برای همکاری هر چه بیش تر با بنیاد برکت 

خبر داد. 

در این جلسه، ضمن تبادل نظر درباره ی شیوه های ایجاد اشتغال در 
کشور، بر اشتغال زایی در مناطق روستایی و محروم با محوریت مشاغل 
خرد و خانگی و تقویت سرمایه های اجتماعی و انسانی به منظور ایجاد 
معیشت پایدار و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی مناطق محروم تأکید 
شد. هم چنین مقرر شد گزارشی از عملکرد بنیاد برکت در حوزه ی 
اشتغال زایی توسط وزیر امور اقتصاد و دارایی برای رییس جمهور تهیه 
و ارسال شود تا الگوها و مدل های ایجاد اشتغال این بنیاد در سایر 
مناطق محروم  قرار گیرد و در  نیز مورد مالک  دستگاه های اجرایی 

اجرایی شود. 

در ضمن، قرار شد طرح های اشتغال زایی بنیاد برکت در هیأت 
دولت مطرح و فرصت ها و امکاناتی برای استفاده ی بنیاد 
برکت از منابع بانکی و صندوق توسعه ی ملی و بهره گیری 
از ظرفیت های قانونی موجود جهت ایجاد مشاغل در مناطق 

محروم کشور پیش بینی و لحاظ شود. 
پی گیری توافقات و موارد مطرح شده در این جلسه، بر عهده ی 
کمیته ی مشترکی از معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی 
و معاونان برنامه ریزی و توسعه ی منابع و مشاغل اجتماع محور 
بنیاد برکت قرار گرفت.  گفتنی است، بنیاد برکِت راه اندازی 
۱۳ هزار طرح اشتغال زایی اجتماع محور با ظرفیت ایجاد ۲ و 
۸ دهم شغل به ازای هر طرح را در بودجه ی سال ۱۳۹۸ خود 
تصویب کرده بود که با توجه به وقوع سیل در چند استان 
کشور، به دستور دکتر محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان 

حضرت امام)ره( به ۳0 هزار طرح افزایش پیدا کرده است. 
بنیاد برکت با توجه به افزایش ایجاد بیش از دو برابری تعداد 
طرح های اشتغال زایی اجتماع محور و از سوی دیگر، هم سویی این 
اقدامات با فعالیت های اشتغال زایی دولت در چارچوب برنامه ی ششم 
توسعه ی کشور امیدوار است  بتواند از منابعی که از سوی دولت برای 
این مهم تخصیص یافته است، بهره ببرد. بنیاد برکِت ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره( در راستای محرومیت زدایی و توانمندسازی اقتصادی 
و اجتماعی مناطق محروم و کم تر توسعه یافته، نهضت ایجاد اشتغال را در 
دستور کار خود قرار داده و تا به امروز بیش از ۲۲0 هزار فرصت شغلی 

را در این مناطق ایجاد و به بهره برداری رسانده است.

وزیراموراقتصادوداراییتأکیدکرد:

به کارگیری روش های اشتغال زایی بنیاد برکت در دستگاه های اجرایی

تشریح جزئیات فرایند اجرایی رمزهای یکبار مصرف
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با اعالم 
جزییات فرایند رمز یکبار مصرف بانکی، گفت: 
یکبار  رمز  ارائه  برای  خرداد  اول  از  بانک ها 
مصرف باید آماده باشند و مشتریان می توانند 

به تدریج این خدمت را دریافت کنند.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم،  ناصر حکیمی 
درباره  سیما   21 ساعت  خبری  بخش  در 
اجرای رمزهای دوم یکبار مصرف که از ابتدای 
داشت:  اظهار  شد،  خواهد  اجرایی  خردادماه 
اینکه گفته می شود 10 روز فرصت باقی مانده 
درست نیست و مردم نباید دغدغه ای در این 
این  ماه  از خرداد  باشند چون  زمینه داشته 
کار شروع می شود و کار به صورت تدریجی 
خواهد بود و قرار نیست اتفاق عجیبی بیفتد.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: 
در این زمینه یک بخشنامه فنی با هماهنگی 
بانک ها جلو می رفت و رسانه ای شد و این 
از اول  تفسیر صورت گرفت که همه رمزها 
خرداد از کار می اتفد و در این زمینه دغدغه 
ای ایجاد شد ولی اتفاق خاصی نمی افتد. رمز 
یکبار مصرف موضوع ارتقا امنیت پرداخت های 

مجازی است.وی تاکید کرد: از چند سال قبل 
که موضوع برداشت های غیرمجاز از حساب 
های بانکی رو به افزایش گذاشته بود، به دنبال 
راهکاری در این زمینه بودیم که امروز یکی از 
این راهکارها در قالب رمز یکبار مصرف ارائه 
خواهد شد.حکیمی افزود: کار از طریق تماس 
خود بانک با مشتری انجام می شود و بانک به 
مشتری اطالع می دهد و ایجاد زمینه رمز یکبار 
مصرف از طریق مراجعه به شعبه و نصب نرم 
افزار امکانپذیر می شود. نحوه عملکرد بانک ها 
در این زمینه متفاوت است و ما مسیر را ساده 
خواهیم کرد.این مقام مسئول در بانک مرکزی 
تصریح کرد: این فرایند هیچ هزینه ای برای 
مردم ندارد و بابت تغییر فاز رمز نباید هزینه ای 
پرداخت شود. مردم هیچ عجله ای نباید داشته 
باشند و از طریق بانک ها به افراد اطالع رسانی 
می شود.معاون فناوری های نوین بانک مرکزی 
رمز  پیاده سازی های  از  برخی  کرد:  تصریح 
یکبار مصرف بر اساس گوشی های هوشمند 
بوده و در بخشنامه ای که بانک مرکزی منتشر 
کرده ابالغ شده که نباید محدود به یک برنامه  

گوشی های  برخی  که  چرا  باشد  کاربردی 
هوشمند محدودیت نصب برنامه دارد و تعداد 
زیادی از مردم نیز گوشی هوشمند ندارند.وی 
با بیان اینکه تمهیدات مختلفی باید اندیشیده 
شود که در حال هماهنگی با بانک ها هستیم، 
گفت: برای مثال برخی برنامه ها در یکی از 
کار  از  عامل گوشی های همراه  سیستم های 
افتاد و نیاز به تغییر آن داریم.حکیمی درباره 
زمان اعالم شده برای اجرایی شدن طرح نیز 
گفت: زمان بندی بانک ها برای آماده سازی تا 
آخر اردیبهشت است اما این زمان بندی برای 
مردم نیست بلکه برای بانک ها اعالم شده تا 
آماده اجرای طرح شوند و مردم از این لحاظ 
نگرانی  مورد  در  باشد.وی  نداشته  نگرانی 
توضیح  استارتاپ ها  و  نوپا  کارهای  و  کسب 
داد: تراکنش خرید شارژ و پرداخت قبض از 
طریق تلفن بانک و اینترنت بانک مشمول رمز 
یکبار مصرف نمی شود، همچنین این امکان 
برای کسب و کارهای نوپا اندیشیده شده که 
تا سقف ۵00 هزار تومان در روز با همان رمز 
ایستا قابل برداشت باشد و برای باالتر از این 

مبلغ بانک به مشتری اعالم می کند که ظرف 
مدت اعالم شده رمز یکبار مصرف بگیرد که 
خطری متوجه حساب مشتری نشود.معاون 
فناوری های نوین بانک مرکزی افزود: سقف 
۵00 هزار تومان گذاشته شده که اگر خطری 
بابت رمز ایستا متوجه مردم شد در حد همان 
۵00 هزار تومان در روز باقی بماند و شخص 
بتواند جلوی حساب را ببندد.وی با تاکید بر 
اینکه رمز ایستا برای زیر ۵00 هزار تومان به 
بحث  مورد  در  افزود:  است،  باقی  قوت خود 
فرصت ۶0 ثانیه نیز این مدل توسط یکی از 
بانک ها پیاده سازی شده و امکان افزایش دارد 
و یا می توان روش های دیگری را انجام داد. راه 
های مختلفی وجود دارد که در طول مسیری 
که از اول خرداد به بعد به جلو خواهیم رفت 
به ترتیب در مورد روش های آن اطالع رسانی 
می کنیم.وی با تأکید بر اینکه اول خرداد زمانی 
است که برای بانک ها اعالم شده و مردم نگران 
نباشند، گفت: اگر از اول خرداد بانک آماده ارائه 
این سرویس به مردم نباشد باید خسارت ها را 

به مشتری پرداخت کند.

 مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: پیش بینی می شود 
امسال ۱۱ میلیون تن گندم تولید شود و بر این اساس، نیازی به 

واردات گندم نداریم.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، یزدان سیف در برنامه 
گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: تا امروز یک میلیون و 
۲۳4 هزار تن گندم خریداری شده است که در مقایسه با پارسال، 
۲۳ درصد بیشتر است.وی گفت: در سال ۹۷ تمام گندم کشور 
یارانه ای بود؛ اما بر اساس بودجه سال ۹۸ و تصویب مجلس، تنها 
بخش نان یارانه ای باقی ماند و یارانه صنایع وابسته در این بخش، 
حذف شد.سیف با اشاره به نوسانات قیمت شکر در بازار افزود: 
نوسانات فصلی در محصوالت کشاورزی، در دنیا روالی طبیعی 
است.وی با بیان اینکه نیاز ماهانه کشور به شکر ۱۸0 هزار تن است 
گفت: از ابتدای اسفند تا کنون، ۳0۶ هزار تن شکر وارداتی به بازار 
عرضه شده است؛ اما به علت هیجانات بازار هنوز قیمت شکر 
تثبیت نشده است.سیف افزود: با حکم دادستان کرج، امروز )شنبه 
۲۱ اردیبهشت ۹۸( ۹0 تن شکر تنظیم بازاری که خارج از شبکه 
توزیع شده بود، توقیف شد.وی گفت: مقادیر زیادی شکر هم 
اکنون در انبارهای شرکت های تولید کننده شکر وجود دارد که از 
آنها می خواهیم به کمک مردم بیایند و شکر تولیدی مورد نیاز بازار 

را توزیع کنند.سیف با بیان اینکه به میزان کافی شکر در انبارهای 
کشور وجود دارد، از مردم خواست تا به اندازه نیازشان خرید 
کنند و دست سودجویان را در این بازار قطع نمایند.وی تصریح 
کرد: روزانه ۸00 تا ۱۵00 تن شکر در فروشگاه های زنجیره ای 
توزیع می شود و هیچ محدودیتی برای تأمین شکر صنایع و صنوف 
نداریم.سیف با بیان اینکه ایران دومین تولید کننده خرما در جهان 
است، افزود: پارسال ۲۵۶ هزار تن خرما از کشور صادر شد.وی 
گفت: اگرچه خرما به اندازه کافی در کشور وجود دارد؛ اما قیمت 
فروش آن تابعی از فروش صادرات خرما شده است.عباس قبادی، 
دبیر ستاد تنظیم بازار کشور هم در این برنامه گفت: بر اساس 
قانون بودجه امسال نرخ فروش گندم به شرکت و صنایع وابسته، 
از ۹۵0 تومان به هزار و ۸۵0 تومان افزایش یافته است.وی افزود: 
عالوه بر این شاهد افزایش هزینه های دستمزد بودیم و همه اینها 
باعث افزایش ۷0 درصدی قیمت ماکارونی در بازار شد.وی گفت: 
کارخانجاتی که برای صادرات بخواهند گندم را برای عبور موقت 
وارد کنند، مشکلی ندارند و امکان واردات آن وجود دارد.قبادی 
با بیان اینکه ۵0 تا ۶0 درصد ماهی تن از طریق واردات به کشور 
می آید، افزود: هم زمان قیمت صید ماهی صیادان هم افزایش یافت 
و واردات قوطی کنسرو ماهی از ارز 4 هزار و ۲00 تومانی به ارز 

نیمایی تغییر یافت که همه اینها باعث افزایش کنسرو تن ماهی 
شد.وی با بیان اینکه ذخایر شکر در کشور به حد کافی وجود 
دارد، به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: با توجه 
به افزایش مصرف شکر در این ماه باید 4۵0 تا ۵00 هزار تن شکر 
توزیع می شد تا مشکلی در قیمت آن پیش نیاید.قبادی افزود: آنچه 
هم اکنون در انبارهای کارخانجات تولید شکر وجود دارد شکر 
تصفیه نشده است.وی گفت: تا ۷0 درصد ارزی که به کارهای 

وارداتی اختصاص می یابد به جامعه هدف می رسد.
نظامتوزیعدرکشورغیرمطمئناست!

سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیأت رئیسه مجلس هم 
در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: مصوبه مجلس برای افزایش 
قیمت خرید تضمینی گندم بود و این امر به ناچار و به خاطر کاهش 
درآمدهای دولت صورت گرفت.وی با اشاره به نوسانات قیمت در 
برخی کاالها در بازار افزود: نظام میزان توزیع کاال در کشور نظامی 
غیرمطمئن است که باید اصالح شود.سید حسن حسینی شاهرودی 
نایب رئیس کمیسیون مجلس هم در این برنامه گفت: سال گذشته 
مجلس مخالف اختصاص ارز 4 هزار و ۲00 تومانی برای واردات 
کاال به کشور بود.وی افزود: علت این مخالفت افزایش قیمت بی رویه 
کاالها، نابسامانی در توزیع و زیر سوال رفتن عزت مردم بود.حسینی 
شاهرودی تأکید کرد: در شرایطی که در جنگ اقتصادی هستیم باید 
منابعی که به سختی از فروش نفت تأمین می شود به درستی به جامعه 

هدف برسد.

پیش بینی تولید ۱۱ میلیون تن گندم



گرفتن  روزه  بر  روز  این  در  مرا  کن  یاری  خدایا 
وعبـادت وبرکنارم دار در آن از بیهودگی وگناهان 
وروزیم کن در آن یادت را برای همیشه به توفیق 

خودت ای راهنمای گمراهان

دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان

حدیث از مطرب و می گوی و راز از دهر کمتر جو 
 که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معّما را

غزل گفتی و ُدر ُسفتی، بیا و خوش بخوان حافظ 
 که بر نظم تو افشاند، فلک ِعقد ثریّا را

امروز با حافظ

ماجرای مرد خطرناک ایرلندی

رمان »شیرفروش«  نوشته آنا 
برنز با ترجمه سونیا سینگ 
توسط انتشارات مجید منتشر 

و راهی بازار نشر شد.
رمان  مهر،  گزارش   به 
»شیرفروش« نوشته آنا برنز 
سونیا  ترجمه  با  به تازگی 
سینگ توسط انتشارات مجید منتشر و راهی بازار 
برنده  سال ۲0۱۸  در  رمان  این  است.  نشر شده 

جایزه من بوکر شده است.
این رمان با وجود سوررئال بودنش، به واقعیت های 
دنیا اشاره دارد. یکی از شخصیت های مهم داستان، 
جوان شیرفروشی است که نه به خاطر سیاسی بودن، 
قربانی  به خاطر  نه  و  بودن  قهرمان  خاطر  به  نه 
خشونت بودنش به دردسر نیافتاده؛ بلکه به خاطر 
بدیع بودن، شوخ طبع بودن و خاص بودنش دچار 
مشکل شده است. داستان رمان با ظاهرشدن یک 
مرد مرموز به نام شیرفروش شروع می شود. راوی 
داستان هم در حالی که کتاب »آیوانهو« را می خواند، 
از محل کار به سمت خانه در حرکت است که 
پیشنهاد  و  می گیرد  قرار  راهش  سر  شیرفروش 
می دهد که او را با ون سفید و شیطانی اش به خانه 

برساند اما راوی دعوتش را رد می کند.
شخصیت شیرفروش، مرد چهل ویک ساله ترسناک 
متاهلی است که همه می دانند به دخترهای جوان 
عالقه مند است و یکی از مهم ترین و معروف ترین 
افراد شبه نظامی است. وقتی شیرفروش در پارک 
شروع  شایعه ها  می شود،  راوی  دویدن  مزاحم 

می شوند...
داستان این رمان در شهر بلفا در ایرلند رخ می دهد و 
بازه زمانی اش دهه ۱۹۷0 است. با این حال نویسنده 
از شهر هم مثل راوی داستان، نامی به میان نمی آورد.

رمان »شیرفروش« در ۷ فصل نوشته شده است.
این کتاب با ۳۷۶ صفحه، شمارگان هزار و ۱00 

نسخه و قیمت 4۸ هزار تومان منتشر شده است.
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اوقات شرعی

جشنواره تئاترفجر، آینه ی از اداره جامعه ایران
*بخشپایانی

با عنوان  این نشست که  ،در بخش دوم  پیام ز مان  به گزارش رویا سلیمی  خبرنگار 
بین الملل« برگزار شد، قطب الدین صادقی، محمدرضا علی اکبری و آرش  »فعالیت های 

عباسی به بیان نظرات و دیدگاههای خود پرداختند.
فلسفه جشنواره تئاتر فجر نامعلوم است: قطب الدین صادقی گفت: جشنواره فجر ظاهرا 
و باطنا قرار است به مناسبت دگرگونی بزرگی که در عرصه سیاسی رخ داد ویترینی برای 
تئاتر ارائه دهد. زمانی که انسان وارد جامعه می شود هر نهادی که می آفریند برای برطرف 
کردن یکی از نیازهایش است. ما چه نیازی داشته ایم که جشنواره تئاتر فجر را راه انداختیم؟ 
تا زمانی که به این پرسش بازنگردیم نمی توانیم به باقی پرسش ها جواب دهیم. مشکل 
جشنواره این است که تعریف ندارد. تمام جشنواره های جهان تعریف دارند، مدیر هنری 
دارند و در عبارت تحت الفظی دالل هنری یا پژوهشگرانی دارند که در طول سال به دنبال 
خوراک برای جشنواره می گردند. من نمی دانم جشنواره تئاتر فجر چیست؟ حرفه ای است، 
داخلی است، سنتی است؟ او افزود: یکی از مهم ترین عیب های ما در بخش بین الملل این 
است که کمیت را بر کیفیت ارجح می دانیم. به نظرم باید معیارهای مان را تغییر دهیم و بر 
کیفیت متمرکز شویم تا تاثیرگذار باشیم.  این نویسنده و کارگردان تئاتر ادامه داد: نکته دیگر 
این است که جشنواره مدیر خوب می خواهد. مدیری که به خصوص مداومت داشته باشد. 
بپرسید و ببینید که در جشنواره آوینیون هیچ مدیری کمتر از ۱0 سال در سمت خود نبوده 

است. مدیریت جشنواره تخصصی است و نیازمند مداومت. 
انتظارات بی مورد از جشنواره: محمدرضا علی اکبری گفت: جشنواره تئاتر فجر قرار 
نیست تمام نیازهای یک کشور را پوشش دهد. شاید یکی از راهکارها این باشد که برحسب 
نیازسنجی های خودمان به پخش شدن جشنواره در طول سال فکر کنیم یا محول کردن 
بخشی از انتظارات به جشنواره های دیگر که در طول سال برگزار می شوند. حتی می توانیم 
راه دوری هم نرویم و نگاهی به جشنواره بین المللی فیلم بیندازیم که چطور دانشگاه ها را 
درگیر برگزاری کارگاه های آموزشی خود می کند. ما می توانیم این گونه بنگریم که بین تئاتر 
ما و دانشگاه نسبتی وجود دارد. مدیران تئاتر ما همگی نسبتی با دانشگاه دارند و نسبت 
تئاتر حرفه ای و دانشگاه چیزی است که نادیده گرفتنش گول زدن خودمان است. فارغ از 

استثناهایی که در دنیا وجود دارد همه تئاترهای حرفه ای از این نسبت برخوردارند. 
وی افزود: انتظاری که ما از جشنواره فجر داریم این است که ساختاری مشخص داشته 
باشد اما به نظر می رسد که چنین اصالح ساختاری ای به عمر مفید کاری خیلی از ما قد 
نخواهد داد. با این وجود من به تاثیرات فردی و تاثیرات مقطعی معتقدم. این که از ظرفیت 
حضور نادر برهانی مرند استفاده کنیم و بدانیم که چه تاثیراتی می تواند بگذارد. این که یک 
تئاتر خارجی بیاید و فرضا در تاالر وحدت ببینیمش به هر حال محدود به تعداد معدودی 
می شود اما آن چه مهم است رخدادهای پیرامون این رویداد است که اجرای صحنه ای تنها 

بخشی از آن است. 
تئاتر برای همه نیست: آرش عباسی گفت: تئاتر به هیچ عنوان برای همه نیست، همان 
طور که فلسفه برای همه نیست. تئاتر نمی تواند دغدغه همه باشد و به همین دلیل است 
که از جانب عده ای رفتاری زننده می بینیم. اساسا ما به عنوان تئاتربین های ایرانی، آدم های 
پرمدعایی هستیم که در مقابل همه چیز گارد می گیریم. مسئله این است که در اروپا تکلیف 
تماشاگر تئاتر با خودش مشخص است و در ایران مشخص نیست. شما بلیت خریده اید 
و به تماشای یک اثر نشسته اید به این معنا که کسی وادارتان نکرده است آن را ببینید. 
تماشاگر اروپایی وارد تئاتر شهر که می شود مطمئن است آدم هایی در آن جا هستند که لیاقت 
پرداخت پول برای تماشای کارهایشان را دارند. نکته دیگر آن است که تئاتر حرفه ای آن ها 
برنمی تابد که هر کسی از جایش بلند شود و بگوید من کارگردانم، پول هم دارم و هر جا 
دلم بخواهد اجرا می روم.  این کارگردان تئاتر در دومین فرصت خود گفت: من معتقدم اصال 
جای افتخاری ندارد اگر جشنواره ای مملو از کارهای دانشگاهی باشد. حتی شاید اگر بعدها 
تحقیق درستی در این زمینه انجام شود بتوان به عنوان خیانت هم از آن نام برد. این که من 
یک دانشجو را پررنگ و بر سر داوران داد و فریاد کنم که باید به او جایزه بدهید، پدیده ای 
می آفریند مانند برفی که بسیار زود آب می شود. ما این ها باد کرده و با دنیایی از توهم در دل 
دنیایی رهایشان می کنیم که پول حرف اولش را می زند. من جشنواره تئاتر دانشگاهی را با 
این که در سال های اول آن حضور داشتم جز دستگاه متوهم سازی نمی بینم. این که جوانی 
در ۲۵ سالگی در تئاتر شهر اجرا کند باعث می شود در همان سن به سقف آمال و آرزوهای 
خود برسد. آن جوان چگونه ممکن است بعد از آن باز هم فکر کند و به اجرا در کجا فکر 

خواهد کرد؟ قطعا به کم تر از تاالر وحدت رضایت نخواهد داد. 
بخش سوم: چشم انداز جشنواره براساس الگوها و نمونه های جهانی: در این بخش از دومین 
روز نشست، مهدی مشهور، علی شمس و اصغر نوری »چشم انداز جشنواره براساس الگوها 

و نمونه های جهانی« را مورد بررسی قرار دادند.
جشنواره ای که در هیچ تقسیم بندی ای نمی گنجد!: اصغر نوری در فرصت به دست آمده 
تقسیم بندی سه گانه ای از جشنواره ها ارائه داد: یک سری از جشنواره ها کامال تفریحی اند. 
یعنی در یک شهر کوچک یا بزرگ جشنواره ای برگزار می شود که وقتی به تاریخچه آن نگاه 
می کنید می بینید شهرداری تصمیم گرفته است آن را به شکل کارناوال برگزار کند. دسته دوم 
جشنواره های پداگوژیک و با هدف آموزش هستند که بانی شان یک کمپانی تئاتر یا یک 
مدرسه تئاتر است. گروه سوم جشنواره های هنری هستند. یعنی جشنواره های جدی دنیا که 
همه تان می شناسیدشان. جشنواره های هنری شناسنامه تئاتر یک کشورند و هدف شان تولید 
تئاتر باکیفیت است. این جا انتخاب ها کامال برای بهبود کیفیت تئاتر و تجربه های تئاتری 
است. مهم ترین ویژگی جشنواره های هنری این است که هیئت انتخاب ندارند و رقابتی هم 
نیستند. یک دبیر دارند که با مسئولیت خودش کارها را انتخاب می کند و تصمیم گیرنده ای 

جز خودش نیست. 
رقابتی بودن و وابستگی دولتی اشتباهاتی بزرگند : مهدی مشهور به عنوان دومین سخنران 
در نخستین فرصت ۱0 دقیقه ای خود گفت: جشنواره تئاتر فجر شبیه هیچ جشنواره ای 
نیست، شبیه خودش است و اولین مشکلش رقابتی بودن است. رقابتی کردن یک جشنواره 
اشتباهی بزرگ است. فهم این موضوع برای من بسیار سخت است و متوجه نمی شوم 
چطور چند داور می توانند برای گروه ها تصمیم بگیرند. مشکل دیگر وابستگی دولتی است. 
جشنواره تئاتر فجر به شدت به آن چه از سوی دولت می آید وابسته است. مسئله دیگر این 
است که گویی تمام راه ها و آمال یک گروه تئاتری به جشنواره تئاتر فجر ختم می شود. 

متمرکز شدن بر جشنواره و همه چیز را به سمت آن سوق دادن کاری اشتباه است. 
جشنواره غیررقابتی: علی شمس گفت: با غیررقابتی بودن بسیار موافقم چون بزرگترین 
فستیوال های دنیا این گونه اند. عدم تداوم مشکل اصلی ماست و همچنین برگزارکردن همه 
چیز به شکل دوره ای. آن چه فستیوال های دنیا از اواسط دهه ۸0 در حال انجامش هستند بر 
گسترده کردن فضاهای اجرایی در تمام شهر متمرکز است. فضای اجرایی گسترده است و 

مفهوم اجراست که اصالت دارد و نه مفهوم نمایش. 
جشنواره تئاترفجر، آینه ی از اداره جامعه ایران: اصغر نوری در ادامه تقسیم بندی سه گانه 
جشنواره ها به تفریحی، پداگوژیک و هنری، گفت: دلیل این که جشنواره ها را به سه بخش 
تقسیم کردم این بود که بگویم هر جشنواره ای هر چقدر هم کوچک باشد هدفی دارد. 
وقتی در اینترنت نام جشنواره تئاتر فجر را سرچ می کنید در بین جشنواره های هنری مطرح 
دنیا قرار دارد و این نشان می دهد که قرار است شبیه آوینیون باشد. آیا جشنواره تئاتر فجر 
ویترین تئاتر ایران است؟ حقیقت این است که جامعه ایران هر گونه که اداره شود، جشنواره 
تئاتر فجر هم همان گونه اداره می شود. ما نمی دانیم چرا در حال برگزاری جشنواره تئاتر 
فجر هستیم و وقتی نمی دانیم به هر چیزی نوکی می زنیم. یک بار باید هدف و رویکرد این 
جشنواره مشخص شود که چرا برگزار می شود و آن موقع می توان راه  حل های درست تری 

پیدا کرد. 

خبر

از  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
مسیر  در  اساسی  اقدام   ۲۹ تدوین 
ارتقای نقش وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در فضای مجازی خبر داد و 
افزود: به یقین با کمک و همکاری 
مرکز ملی شورای عالی فصای مجازی 
این مسیر سریع تر پیش خواهد رفت.

نشست  در  صالحی  عباس  سید 
مشترک با دبیر و اعضای مرکز ملی 
شورای عالی فضای مجازی کشور و 
امضای تفاهمنامه همکاری فی مابین، 
در  مطرح  مسائل  و  ها  دغدغه  به 
فضای مجازی اشاره کرد و گفت: با 
توجه به تغییرات در شرایط حکمرانی 
در فضای مجازی ما آنچنان که باید در 
حوزه فضای مجازی و فضای دیوان 
ساالری فرهنگی متناسب با تغییرات 
حرکت نکرده و همچنان در فضای 

کالسیک سابق طی مسیر می کنیم. 
عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره 
به ارتقا و بروز و ظهور فناوری های 
نوین، گفت: امروز در همه وزارتخانه 
ها؛ به ویژه فرهنگ و ارشاد اسالمی 
نیازمند وزارتخانه ۲ در فضای مجازی 
با تغییرات جدید  هستیم تا همگام 

متناسب با حکمرانی پیدا کنیم. 
موضوع  به  ادامه  در  صالحی 
با  متبوعش  وزارتخانه  فاصله 

تحویل  زمان  در  الکترونیک  دولت 
سکانداری این وزارتخانه اشاره کرد 
و گفت: خوشبختانه امروز اکثریت 
امور و فعالیت های ما از حالت دستی 
و مکتوب به سمت الکترونیکی رفته 
است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در  شده  انجام  اقدامات  به  اشاره  با 
و  وزارتخانه  سطح  در  راستا  این 
زیرمجموعه های آن در پایتخت و 
استان ها در الکترونیکی کردن امور 
صدور مجوزها از صفرتا صد جریان 
ایجاد پنجره واحد در این  از  کارها 
حوزه در سطح کل وزارتخانه خبرداد 

که به زودی اجرایی خواهد شد.

امید  و  تدبیر  دولت  کابینه  عضو 
در ادامه به برنامه های ۹ گانه ارائه 
شده خود به مجلس شورای اسالمی 
اشاره کرد و افزود: هوشمند سازی 
که مقدمه آن دولت الکترونیک بوده 
از جمله این موارد است. از ابتدای 
دوره وزارت، این مهم را با جدیت 
دنبال کرده و به پیش می بریم هرچند 
با مطلوب ها فاصله داریم؛ تالش ما 
ارتقا و رسیدن به باالتر از مطلوب 
پژوهش،  آموزش،  حوزه  در  ها 
مجازی  فضای  و  ای  سوادرسانه 
است.صالحی گفت: تالش می کنیم 
فاصله  با  که  برویم  افقی  به سمت 

از فضای کالسیک به ارتقای فضای 
فرهنگی  های  حوزه  در  مجازی 
ارشاد  یابیم. وزیر فرهنگ و  دست 
اسالمی در ادامه از آماده سازی برنامه 
های تحول وزارتخانه متبوعش برای 
چگونه  و  مجازی  فضای  ارتقای 
بودن در حوزه کارکردها اشاره کرد 
و گفت: درحال حاضر این موضوع 
مساله  که  است  این  به  معطوف 
تا مجموعه  بگیرد  شناسی صورت 
محقق  شده  گرفته  درنظر  اقدامات 
شود. وی با اشاره به ۲۹ اقدام درنظر 
گرفته شده با اولویت از ۷0 برنامه 
در ارتقای فضای مجازی برای سال 

۹۸، گعت: در این زمینه با همراهی 
مرکز فناوری اطالعات و رسانه های 
دیجیتال پنج کارگروه تعریف شده که 
هرکدام دارای پیشنهاداتی در راستای 
تشکیل یک مرکز پیش ران در این 
حوزه به جای مرکزی موازی خواهد 
بود. وی تاکید کرد: باید نگاه ها و 
نظرها را به همدیگر نزدیکتر کرد تا 
با همکاری بیشتر شاهد شکل گیری 
دولت و نظام موفق حکمرانی در این 
فضا باشیم؛ در غیراینصورت پاشنه 

آشیل ما خواهد بود.
وزیر فرهنگ وارشاد اسالمی در ادامه 
با اشاره به امضای تفاهمنامه همکاری 
ملی  مرکز  و  وزارتخانه  این  میان 
شورای عالی فضای مجازی گفت: 
موفق  حضور  مسیر  ارتقای  برای 
فرهنگ در فضای مجازی و عملی 
کردن مجموعه اقدامات مد نطر برای 
سال جاری نیازمند کمک و همراهی 
این مرکز هستیم تا یک فضای برنامه 
فرهنگ  وزارت  تشکیل  برای  دار 
۲ داشته باشیم. به گفته صالحی اگر 
وزارت فرهنگ بتواند در مسئولیتش 
در فضای مجازی موفق تر عمل کند 
توانمندی  بازوی  تواند  یقین می  به 
برای مرکز ملی شورای عالی فصای 

مجازی محسوب شود. 

کاریکاتور

افزایش قیمت مسکن در زمستان گذشته

تدوین 29 اقدام در مسیر ارتقای نقش وزارت فرهنگ در فضای مجازی

۶ نمایشنامه منتخب پروژه چهار فصل 
تئاتر ایران معرفی شدند

به گزارش پیام زمان از حوزه هنری، دفتر مطالعات 
و پژوهش های مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری 
به سرپرستی ایوب آقاخانی پس از اتمام بخش های 
مختلف زمان بندی شده فصل اول از دورِ نوین پروژه 
جامع ملی چهار فصل تئاتر ایران با عنوان »ایران در بستر 
تاریخ« و تجمیع آرای اعضای هیئت علمی این فصل، با 
بررسی نسخه های نهایی ۱۱ نمایشنامه خروجی فصل، 
تعداد ۶ نمایشنامه برای تولید و چاپ انتخاب شدند. 
هیئت داوران این پروژه شامل حسین پاکدل، شهرام 

زرگر و فرهاد امینی هستند.
نمایشنامه های منتخب شامل »صدای ما سفید است« 
از عارف مهتاب از شهر اردبیل، »دستکش های قرمز«، 
امیرحسین طاهری از کرمان، »تماشاخانه ای در فیشرآباد« 
به قلم سروش باری از مازندران، »بی مصرف ها« به قلم 
سعید بادینی از سیستان و بلوچستان و »عمه خانم« به 
قلم اباذر محمدحسنی از خوزستان هستند. قرار بر این 
است که نمایشنامه های انتخابی برای چاپ به صورت 
مستقل یا در قالب مجموعه به انتشارات سوره مهر 

معرفی شوند.
جدید  دوره  هنری  حوزه  نمایشی  هنرهای  مرکز 
پروژه جامع ملی نمایشنامه نویسی »چهار فصل تئاتر 
ایران« را به دبیری ایوب آقاخانی به منظور تقویت بنیه 
نمایشنامه نویسی کشور در پاییز ۱۳۹۷ برگزار کرد. این 
پروژه که چهار سال متوالی با مدیریت ایوب آقاخانی 
در سال های ۸۷ تا ۹۱ موفقیت هایی را کسب کرده بود، 
بار دیگر کار خود را آغاز کرده است. پیش از این از 
اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و  سوی 
ارشاد اسالمی برگزار می شد و این بار در حوزه هنری 
از سوی مرکز هنرهای نمایشی این نهاد برگزار می شود. 

خبر

در  این  از  پیش  که  »آپ آرت مان«  اجتماعی  کمدی  نمایش 
تماشاخانه استاد انتظامی روی صحنه رفته بود، با تغییراتی دوباره 

در تماشاخانه نوفل لوشاتو به صحنه می رود.
به گزارش ایران تئاتر، این اثر نمایش به نویسندگی سپیده قربانی 
و کارگردانی امیر شاه علی به تازگی تمرینات مجدد خود را آغاز 
کرده و قرار است در تماشاخانه نوفل لوشاتو روی صحنه برود. 
کمدی اجتماعی »آپ آرت مان« قصد دارد با نگاهی جدی همراه 
با چاشنی طنزهای کالمی و موقعیت، به برخی از مشکالت 
اجتماعی جامعه نگاه انداخته و فاصله طبقاتی و تفاوت های 
فرهنگی چند قشر از جامعه را مورد نقد قرار دهد. در خالصه 
داستان این نمایش آمده یک آپارتمان سه چهار طبقه و چهار 
خانواده که هر کدام درگیر مشکالت خود هستند اما زمانی که 
رسوایی از راه برسد … در اجرای این نمایش رضا داوودنژاد 
و سهی بانو ذوالقدر نیز با گروه اجرایی همکاری می کنند. فائقه 
شاللوند، سهیل بابایی، مهناز مهدی زاده، امیر شاه علی، ساناز 
زمانی و محمدرضا ایمانیان بازیگران این اثر بوده که قرار است 
خردادماه ۹۸ درعمارت نوفل لوشاتو اجرا شود و پیش فروش 
بلیت این نمایش نیز بزودی و پس از کسب مجوزهای الزم 

همراه با تخفیف های ویژه برای دانشجویان آغاز خواهد شد.

منایش کمدی اجمتاعی 
»آپ آرت مان« در نوفل لوشاتو

اشکان خطیبی نمایشنامه »نفرین قحطی زده گان« نوشته سام 
شپارد را روی صحنه می برد.

به گزارش رسیده، اشکان خطیبی کارگردان و بازیگر تئاتر این 
نمایشنامه را ۱۳ سال پیش ترجمه کرده است که سرانجام سال 

گذشته مجوز انتشار آن صادر شد.
کتاب »عشق و نفرین« که شامل دو نمایشنامه شپارد از جمله 
»نفرین قحطی زده گان« و »عشق وحشی« است به چاپ چهارم 
رسید. دراماتورژی و بازنویسی نمایش »نفرین قحطی زده گان« 

به عهده امید سهرابی است.
خطیبی تابستان سال گذشته نمایش »پزشک نازنین« را روی 
صحنه برد. همچنین این کارگردان هم اکنون مشغول تمرین 
نمایش »نفرین قحطی زده گان« است و اطالعات تکمیلی به 
زودی اعالم خواهد شد. پیش از این مطرح شده بود که اشکان 
خطیبی نمایشنامه ی »دل کنده« این نویسنده را قرار است روی 
صحنه ببرد اما گویا تصمیم گرفته است، نمایش نامه دیگری از 

سام شپارد را به صحنه ببرد.

اشکان خطییب  اب »نفرین 
قحطی زده گان« روی صحنه 

سینمایی  سازمان  محصول  تو«  برای  »خانه ای  بلند  مستند 
حوزه هنری در بخش رقابتی جشنواره بین المللی فیلم مستند 

»کراکف« لهستان حضور دارد.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه 
هنری، »خانه ای برای تو« به کارگردانی مهدی بخشی مقدم 
و تهیه کنندگی مهدی شامحمدی در پنجاه و نهمین دوره 

جشنواره »کراکف« حضور دارد.
این جشنواره ی معتبر در شهر »کراکف« از تاریخ ۲۶ می تا ۲ 

ژوئن، برابر با ۵ تا ۱۲ خرداد برگزار می شود.
در طول هشت روز برگزاری این جشنواره، شرکت کنندگان به 

تماشای ۲۵0 اثر از سراسر دنیا می نشینند.
هر ساله حدود نهصد نفر از عالقمندان سینما از سراسر دنیا که 
شامل کارگردانان، تهیه کنندگان و برگزار کنندگان جشنواره ها 

در این رویداد مهم سینمایی حضور دارند.
سازمان  برعهده  تو«  برای  »خانه ای  مستند  بین الملل  پخش 

سینمایی حوزه هنری است.

حضور »خانه ای برای تو« در بخش 
رقابیت جشنواره »کراکف« لهستان

خواهر ارجمند سرکار خانم آخوندی 
مددکارمحترمدفترموسسهخیریهمحکمستقر

دربیمارستانکودکانمفید

مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترمتان 
متعال  خداوند  درگاه  از  و  نموده  عرض  تسلیت 
بازماندگان صبر  برای  و  مغفرت  آن مرحوم  برای 

جمیل مسئلت می نماییم. 
جمعیازخانوادههایکودکانسرطانیبیمارستانمفید

نهمین جشنواره بین المللی »دف نوای رحمت« با شعار »هنر، 
هم گرایی و مهربانی« از تاریخ ۲۲ تا ۲4 مردادماه و همزمان با عیدین 

سعیدین قربان و غدیر در سنندج برگزار می شود.
به گزارش پیام زمان از  پایگاه خبری حوزه هنری، امین مرادی 
رئیس حوزه هنری کردستان عنوان کرد: همزمان با دهمین سالگرد 
سفر پرخیر و برکت رهبر معظم انقالب اسالمی به استان کردستان 
در اردیبهشت ماه ۸۸ که فصل جدیدی در زمینه حرکت رو به 
توسعه استان به ویژه در بخش فرهنگ و هنر با توجه به نگاه ژرف 
معظم له به این بخش که استان را به عنوان استان هنر و فرهنگ 
معرفی نمودند، فراخوان نهمین جشنواره بین المللی »دف نوای 
رحمت« اعالم می شود. وی افزود: این اهمیت و توجه ویژه رهبری 
به موضوع فرهنگ و هنر استان، زمینه را برای برجسته نمودن 
ویژگی ها و مؤلفه های مربوط به آن بیش از پیش فراهم نمود و با 
توجه به موسیقی عرفانی کردستان حوزه هنری در جهت معرفی 
این ویژگی اقدام به برگزاری جشنواره ای موسیقی با محوریت دف 
نمود که بسیار مورد توجه قرار گرفت و زمینه معرفی کردستان به 
عنوان پایتخت دف جهان را مهیا نمود. دبیر جشنواره »دف نوای 
رحمت« بیان کرد: از ویژگی های این جشنواره توجه به نواهای 
عرفانی و خانقاهی است و توانسته است این نواها را در سراسر 
ایران معرفی و هم اکنون با ارتباطی که بین دف نوازان کشوری مهیا 
شده است، دف در بین عالقه مندان موسیقی ایران از جایگاه ویژه ای 

برخوردار بوده و هر ساله شاهد حضور و کشف استعدادهای جدید 
در این زمینه از سراسر کشور بوده ایم. مرادی افزود: ثبت سنندج 
به عنوان مرکز ساخت دف و دف نوازی از دیگر ویزگی های این 
جشنواره بوده که با گردهمایی ۱000 دف نواز سنندجی به عنوان 
یک اجتماع بزرگ دف نوازی جهانی در عمارت خسرو آباد سنندج 

حاصل شد و دف را جهانی نمود.
اهدافجشنواره

ترویج مضامین و مفاهیم رفیع اسالمی و انسان
کشف و حمایت از استعدادهای جوان

مقابله با تهاجم فرهنگی با بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی و 
هنری فاخر

خلق و تولید آثار هنری فاخر و نمونه برای ابالغ تعالیم اسالمی
توجه به موسیقی  عرفانی برگرفته از تعالیم دینی و اسالمی

تحکیم پایه های وحدت و همدلی در بین مسلمانان با بهره گیری از 
ظرفیت های موسیقی عرفانی

مرادی با اشاره به بخش های بین الملل، سراسری و جنبی در این 
دوره از جشنواره گفت: بخش های جشنواره بخش بین الملل به 
صورت غیر رقابتی و بر اساس میزان درخواست گروه های مختلف 

از کشورهای منطقه برگزار می شود.
مرادی در خصوص بخش سراسری گفت: این بخش شامل گروه 
نوازی، تک نوازی و مولودی خوانی است که بخش تک نوازی در 

دو رده سنی ۱۳ تا ۱۹ سال و ۱۹ سال به باال در دو بخش آقایان و 
خانم ها برگزار می شود.

 شرایط عمومی جشنواره و نحوه ارسال آثار:ارائه فایل تصویری 
یا  و  نوازنده  سوی  از  شفاهی  معرفی  با  و  ادیت صوتی  بدون 
سرپرست گروه برای ارائه به دبیرخانه جشنواره دف نوای رحمت 
ضروری است. قطعات بخش انتخاب اولیه می تواند با قطعات 

اجرایی در بخش مسابقه متفاوت باشد.
دبیرخانه جشنواره هیچ گونه تعهدی در خصوص پذیرش افراد 
خارج از بخش مسابقه را ندارد. تمامی شرکت کنندگان باید فرم 
ثبت نام، ارائه تصویری از کارت ملی، ارائه یک عدد عکس 4*۳ و 
ارائه رضایت نامه ولی برای حضور افراد رده نوجوانان به صورت 

اسکن شده بر یک سی دی به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
حفظ اصالت و شأن ساز عرفانی دف از معیارهای اساسی برای 

حضور در بخش مسابقه جشنواره است.
مرادی با اشاره به برگزاری جشنواره از ۲۲ تا ۲4 مردادماه همزمان 
با عیدین سعیدین قربان و غدیر گفت: شرکت کنندگان تا ۲۲ تیر 
ماه فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره واقع واقع در 
سنندج، خیابان شهید تعریف پایین تر از بیمارستان شهید قاضی، کد 
پستی ۱۵۶۵۱-۶۶۱۷۶ ارسال نمایند. مرادی در پایان گفت: اعالم 
نتایج داوری مرحله اول و اسامی پذیرفته شدگان در بخش مسابقه 

۵ مردادماه اعالم می شود.

فراخوان نهمین جشنواره بین المللی »دف نوای رحمت« اعالم شد

داریوش باباییان تهیه کننده سینما عنوان کرد که 

در حال حاضر ۲ فیلم سینمایی »تبسم تلخ« و 
»سه کله پوک« را آماده اکران دارد.

درباره  سینما  تهیه کننده  باباییان  داریوش 
جدیدترین فعالیت های جدید خود گفت: در 
حال حاضر برای فیلم سینمایی »تبسم تلخ« به 
کارگردانی محمدرضا ممتاز درخواست پروانه 
نمایش داده ایم و هر زمان که موفق به دریافت 
این مجوز شویم این فیلم را که یک طنز موقعیت 

است، به نمایش می گذاریم.
فیلم  یک  تلخ«  »تبسم  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اجتماعی با رگه های طنز است، عنوان کرد: این 
فیلم درباره دفتردار یکی از شهرهای ایران است 
که در پی اتفاقی عازم یکی از کشورهای همسایه 
می شود اما با اتفاقی که برایش در آن شهر می افتد، 
دچار یک سرگردانی برای بازگشت می شود. 
باباییان درباره دیگر فعالیت هایش اظهار کرد: 

فیلم دیگری به نام »سه کله پوک« به کارگردانی 
تیموری،  یوسف  بازی  با  و  مزدآبادی  جواد 
سیدجواد هاشمی، سیروس گرجستانی، عزت 
اهلل رمضانی و… را نیز داریم که درخواست 
پروانه نمایش هم برای آن داده ایم از همین رو 
در نظر داریم »سه کله پوک« را برای اکران در 
شهریور ماه آماده کنیم به همین منظور مقدمات 

اکران را هم فراهم کرده ایم.

»سه کله پوك« 

شهریور ماه به سینماها 

می آید

با  اقتباسی  اثر  یک  در  فایفر  میشل  و  بنینگ  آنت 
یکدیگر همبازی می شوند.

 آنت بنینگ و میشل فایفر، دو بازیگری که به ترتیب 
چهار  و سه بار نامزد دریافت جایزه اسکار شده اند، 
تفکر«  نام »شیوه  به  اقتباسی  اثر  قرار است در یک 
Turn of Mind با یکدیگر همبازی شوند. »شیوه 
می  راف  گیدئون  امی،  برنده  کارگردان  را  تفکر« 
نویسندگی  و کارگردانی  سازد که در کارنامه اش 

نگارش  و  »جاسوس«  سریال 
»هوملند«  سریال  از  قسمت  چند 
به چشم می خورد. فیلم اقتباسی 
برنده  نویسنده  رایت،  داگ  اثر  از 
جایزه پولیتزر در سال ۲004 است 

و فیلمنامه به طور مشترک توسط او و آلیس الپانته 
نوشته می شود.

ارتوپدی  دکتر  یک  درباره  روانشناختی  تریلر  این 

بازنشسته است که از آلزایمر رنج می برد. او حاال 
ناچار است بخشی از حافظه از دست رفته خود را 
بازیابی کند، چرا که پلیس معتقد است او مرتکب 

قتلی شده، ولی خودش این اتهام را نمی پذیرد.

آنت بنینگ و میشل فایفر در یک تریلر اقتباسی


