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گروه اقتصاد- بهنام راد: ستاد اقتصادي دولت دوازدهم طبق تکليف برنامه 
ششم توسعه، براي جذب 65 ميليارد دالر سرمايه گذاري خارجي 4 سال ديگر 
فرصت دارد و اين ماموريت جز به شرط همسازي سازي قوانين داخلي و خارجي، 

7رفع مشکالت بانکي و حمايت از سرمايه گذاران داخلي محقق نمي شود.

گره های کور جذب سرمايه 

در اقتصاد ايران
روحانی ديروز در ديدار پوتين رييس جمهور روسيه که برای شرکت در اجالس 
سه جانبه سران کشورهای ايران، روسيه و آذربايجان به کشورمان سفر کرده 
باکو در مناسبات منطقه ای و  و  تهران، مسکو  است، گفت: روابط سه جانبه 

گسترش همکاری ها در حوزه های مختلف نيز بسيار حائز اهميت است.

به گزارش زمان، الهام آمرکاشی- کيان ارثی گفت: اين شرکت در دوران 
دفاع مقدس و  تحريم ها توانست به پشتوانه نيروی انسانی ماهر و  متخصص 
خود از توقف صادرات نفت خام کشور جلوگيری کند و حتی با حمل بنزين 

موردنياز کشور مانع از توقف شريان خودرويی کشور شود.
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روحانی در ديدار با پوتین: 

همکاری درسوريه ضروری است

شرکت ملی نفتکش ايران 

بزرگترين ناوگان نفتکش جهان 
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معاون وزير خارجه: برای مقابله با هر سناريويی آمادگی داريم

آمریکا در ضدیت با ایران و برجام
سرمقاله

نقدی بر دیدگاه طبقاتی 
مسئوالن به خبرنگاران

نگاه روز

3

اگر تفکري نباشد؛ شعار در 
حِد همان شعار باقي مي مانَد

تحوالت جدید در عرصه 
روزنامه نگاری از سال ۲۰۲۰

شروع  برای  راه  »تنها 
اين اســت کــه فقط 
بلکه  نزنيــد؛  حــرف 
عمــل کنيد!«حاال نه 
اين کــه بخواهيــم از 
پُرمحتــوای  عبــارِت 
"والت ديزنی" فقط برای موضوع يا شــايد 
بهتــر بگوييم چالــِش ارتباِط مســئوالن و 
مردم از طريِق رسانه استفاده کنيم، اما قرار 
گرفتن در حال و هوای نمايشگاه مطبوعات 
ناخودآگاه ســبب شد اين عبارت را به حوزه  
ی رســانه معطوف و کمــی از درِد دل های 

اصحاِب رسانه را مطرح کنيم.
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2 نسترن کیوان  پور

پیام رهبر معظم انقالب به اتّحادیّه ی جهانی علمای مقاومت؛

   تداوم مبارزه متنوع با رژیم متجاوز صهیونیست

ان
زم

از 
رح 

ط

؛ هستیم منتظرتان 
راهروی 13 -  غرفه 148

آگهي مناقصه عمومي

شهرداري کرج درنظر دارد باتوجه به بودجه مصوب شوراي اسالمي شهر پروژه مندرج در جدول 
ذیل را از طریق مناقصه عمومي به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

1- سپرده شرکت در مناقصه به یکي از روشهاي ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه بانکي معادل مبلغ فوق که به مدت 90 روز 
اعتبار داشته و قابل تمدید باشد و یا واریز فیش نقدي به مبلغ فوق به حساب 700786948623 بانك شهر. 2- برندگان 
نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 3- شهرداري کرج در 
رد یا قبول هر یك از پیشنهادها مختار است. 4- مبلغ 500/000 ریال بابت هزینه خرید اسناد به حساب 700785313795 
نزد بانك شهر شهرداري واریز و رسید آنرا ارائه نمایند. 5- متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت خرید 
اسناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پیمانها واقع در میدان توحید- بلوار بالل شهرداري کرج طبقه هفتم مراجعه 
نمایند. 6- در هر صورت مدارك مندرج در اسناد مناقصه مالك فروش اسناد و متعاقبا عقد قرارداد خواهد بود. 7- 
توضیح اینکه به غیر از سپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارك مربوط به پیمانکاران شرکت در مناقصه نزد 
 شهرداری باقي مي ماند. 8- الزم به ذکر است هنگام خرید اسناد داشتن رتبه مربوطه و ارائه تاییدیه صالحیت در سایت
 oldpmn.mporg.ir و یا sajar.mporg.ir، معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مدیرعامل، روزنامه آخرین آگهی 
تغییرات اعضای شرکت، کد اقتصادی و گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر الزامی میباشد. 9- شرکت کنندگان در مناقصه 
مي بایست کلیه فرمها و اطالعات مورد درخواست شهرداري را تکمیل و به همراه سایر اسناد مناقصه در پاکت مربوطه 
قرار دهند. 10- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است. 11- پیشنهادات مي بایست در پاکتهای مجزا 
)الف – ب- ج( الك و ممهور به مهر شرکت شده و پس از الصاق هولوگرام بر روی پاکت ب و ج تا پایان وقت اداری روز پنج 
شنبه مورخ 96/8/25 به آدرس کرج- میدان توحید- بلوار بالل دبیرخانه شهرداري کرج تحویل داده مي شود. در ضمن 

هزینه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه میباشد.
 www.karaj.ir  جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 35892418- 35892443- 026 تماس و یا به سایت *

اداره امور قراردادها و پیمانها- شهرداري كرجمراجعه نمایند.

ردیف
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شرح عملیات

جمع آوری و هدایت 
آبهای سطحی منطقه 

یک

مبلغ اعتبار به ریال

3/000/000/000

مبلغ سپرده به ریال

150/000/000

رتبه

داشتن حداقل رتبه 
5 راه و ترابری و 

5 آب

میزان غیرنقدی

100 درصد

شهرداري كرج

رهبر انقالب به مناســبت برگزاری کنگره اتحاديه جهانی علمای مقاومــت پيامی صادر و تصريح کردند: در 
مبارزه مقدس برای نجات فلســطين، وعده الهی نصرت قطعی اســت.به گزارش زمان به نقل از پايگاه اطالع 
رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت اهلل  خامنه ای متن پيام حضرت آيت اهلل خامنه ای به اين شرح است:

ســالم بر شــما و همه ی حّضار محترم اين کنفرانس، مسئولّيت سنگين و فراموش نشدنی فلسطين بر دوش  
همه ی دنيای اســالم است. بی شک نخبگان علمی و روحانی و سياسی و مسئوالن کشورهای اسالمی بخش 
مهم تر اين مسئولّيت را بر دوش دارند؛ اين، مبارزه ای مقّدس و خوش عاقبت است؛ وعده ی الهی،نصرت قطعی 
در اين مبارزه اســت. کنگره ی امروز شما بخشی از  اين حرکت عمومی و عظيم است.از خدای متعال توفيق 
جمع شما را مسئلت ميکنم و تداوم مبارزه ی متنّوع با رژيم متجاوز صهيونيست را به همه ی کسانی که اين 

مسئولّيت بزرگ را احساس ميکنند، توصيه ميکنم.

الریجانی:رفتارهای آمریکا شرورانه است
رئيس مجلس شــورای اسالمی رفتارهای آمريکا 
را شرورانه خواند و تاکيد کرد: نمايندگان بايد در 
جريان آن قرار گيرند تا بتوانيم اقدامی در مقابل 
اين نقض ها داشته باشيم.به گزارش زمان به نقل 
ازمهر، در جريان بررسی روند اجرای برجام با حضور 
عراقچی معاون وزير امور خارجه، اسداهلل عباسی 
در اخطار قانون اساســی گفت: بعضی از قسمت 
های گزارش کميسيون امنيت ملی در مورد روند 
اجرای برجام به خوبی شفاف سازی نشده است، 
بــه عنوان مثال در مورد دريافت دالرهای حاصل 
از فروش نفت دولت بايد گزارش شفاف تری ارائه 
می کرد.عضو هيات رئيســه مجلس تاکيد کرد: 
بسياری از بندهای گزارش کميسيون امنيت ملی 

ناظر بر گزارش دولت اســت و کميسيون تجزيه 
و تحليل مســتقلی نداشته است.عباسی در پايان 
تاکيد کــرد: نمايندگان مجلس خواســتار ارائه 
گزارشی در مورد روند گشــايش های اقتصادی 
هســتند.در ادامه علی الريجانــی رئيس مجلس 
شورای اسالمی در پاسخ به اين تذکر گفت: امروز 
رفتار آمريکايی ها شرورانه است و در اين موضوع 
ترديدی نيست.وی ادامه داد: مذاکرات در ابتدا با 
دو نامه رئيس جمهور آمريکا با شروطی آغاز شد 
و در چارچوب ۱+5 به نتيجه رسيد.رئيس مجلس 
تاکيد کرد: گزارشات صريح در مورد موارد نقض 
برجام وجود دارد که نمايندگان بايد در جريان آن 
قــرار گيرند تا بتوانيم اقدامی در مقابل اين نقض 

ها داشته باشيم.وی اظهار داشت: دولت و مجلس 
بايد به مســائل داخلی و جنبه های ثروت آفرين 

داخلی متمرکز شوند.

حضرت آيت اهلل خامنه ای به تجربه خوب همکاری دو 
کشور در موضوع سوريه اشاره کردند و تاکيد کردند: 
نتايج اين همکاری نشان داد تهران و مسکو می توانند 
در ميدان های دشوار، اهداف مشترک را محقق کنند.

دفتر  رسانی  اطالع  پايگاه  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
مقام معظم رهبری، حضرت آيت اهلل خامنه ای رهبر 
رئيس جمهور  ديدار  در  ديروز  اسالمی  انقالب  معظم 
پوتين  والديمير  آقای  پيشنهاد  از  استقبال  با  روسيه 
برای گسترش روزافزون همکاری ها در همه زمينه ها 
تأکيد کردند: بايد از تجربيات مفيد سالهای اخير در 
و  برای تحکيم  روابط دو جانبه،  و  ای  مسائل منطقه 

توسعه روابط بهره جست.
حضرت آيت اهلل خامنه ای، ظرفيت همکاری اقتصادی 
و  خواندند  کنونی  سطح  از  فراتر  بسيار  را  کشور  دو 
افزودند: در زمينه حمل و نقل، استفاده از محور مهم 
بندر چابهار تا بندر سن پطرزبورگ، و ديگر عرصه های 
داشته  تری  گسترده  همکاری  توانيم  می  اقتصادی 
خوب  خيلی  تجربه  به  اسالمی  انقالب  باشيم.رهبر 

و  کردند  اشاره  موضوع سوريه  در  دو کشور  همکاری 
افزودند: نتايج اين همکاری نشان داد تهران و مسکو 
را  مشترک  اهداف  دشوار،  های  ميدان  در  توانند  می 
محقق کنند.ايشان خاطرنشان کردند: شکست ائتالف 
واقعيتی  سوريه  در  تروريست ها  حامی  امريکايی 
طراحی  مشغول  همچنان  آنها  اما  است  انکارناپذير 
سوريه  مسئله  کامل  حل  بنابراين  هستند،  توطئه  و 
نيازمند  تداوم همکاريهای مستحکم است.رهبر انقالب 
اسالمی، ايستادگی مشترک ايران و روسيه در مقابل 
تروريستهای تکفيرِی مورد حمايت چند کشور خارجی 
را دارای نتايج مهم برشمردند و افزودند: ترکيب خيلی 
خوب و ايستادگی مشترک تهران و مسکو در مقابل 
فتنه و فساد تروريستها در سوريه، پرمعنا است و روسيه 
را در مسائل منطقه غرب آسيا تأثيرگذار کرده است.

حضرت آيت اهلل خامنه ای، مردم سوريه را تصميم گير 
نهايی مسائل آن کشور خواندند افزودند: همانطور که 
شما گفتيد بايد همه مسائل و راه حلها درباره حکومت 
سوريه از درون اين کشور بجوشد، و دولت سوريه برای 

و هرچه  نگيرد  قرار  فشار  اجرای هيچ  طرحی تحت 
ممکن است طرحها جامع االطراف باشد.

روسيه  جمهور  رئيس  سخنان  اسالمی،  انقالب  رهبر 
در اين ديدار را درباره برجام و ضرورت رعايت معاهده 
امريکايی  افزودند:  و  دانستند  جانبه، خوب  چند  های 
که  دهند  می  ادامه  خود  گری  ياغی  به  متأسفانه  ها 
بايد با تکيه بر عقل و استفاده از راههای صحيح با آنها 
برخورد شود.حضرت آيت اهلل خامنه ای با تأييد مواضع 
ای  منطقه  مسائل  مشترک  حل  درباره  پوتين  آقای 
بدون طرفهای خارجی خاطرنشان کردند: امريکايی ها 
دخالت  جهان  و  منطقه  مسائل  همه  در  که  درصدند 
کنند و برای اين کار، بر روی مسئوالن ضعيف برخی 
کشورها، حساب باز کرده اند.ايشان، دخالت های خونين 
سعوديها در برخی کشورها از جمله جنايات روزانه اين 
کشور در يمن را زمينه ساز گرفتار شدن عربستان در 
حتی  آنها  افزودند:  و  خواندند  عميق  مخمصه های 
نمی گذارند به مردم مظلوم يمن که گرفتار بيماريهای 
واگير و ُکشنده شده اند، دارو و کمک برسد.رهبر انقالب 
اسالمی، همکاری برای مقابله مشترک با تحريم های 
امريکا بر ضد ايران و روسيه را مفيد خواندند و افزودند: 
تضعيف  برای  دشمنان  منفی  تبليغات  به  توجه  بدون 
را  ها  امريکايی  های  تحريم  می توانيم  روابط کشورها، 
با روشهايی از جمله حذف دالر و جايگزين کردن پول 
اقتصادِی دو يا چند جانبه، بی اثر و  ملی در معامالت 
دارای  را  پوتين  آقای  کنيم.ايشان،  منزوی  را  امريکا 
شخصيتی قوی و اهل تصميم و عمل خواندند و افزودند: 
به همين علت می توان با روسيه به عنوان يک قدرت 
تالش،  و  عزم  نيازمند  و  بزرگ  کارهای  درباره  بزرگ 
صحبت و همکارِی منطقی کرد.حضرت آيت اهلل خامنه 
ای همچنين پيشنهاد آقای پوتين را برای گسترش چند 

جانبه همکاريهای منطقه ای قابل قبول دانستند.

رهبر معظم  انقالب در دیدار با پوتین تاکید کرد:

اقتصادِی دو کشور جایگزین کردن پول ملی در معامالت 

وسومين  ازبيست  روز  ششمين  در 
بخش  نور  دکتر  مطبوعات  نمايشگاه 
مدير عامل سازمان تامين اجتماعی از 

غرفه پيام زمان بازديد کرد.
دکتر نور بخش با حضور در غرفه پيام 
روزنامه  اين  خبرنگار  سوال  به   زمان 
مبنی برهزينه های کمر شکن درمان 
و کم کار کردی دفترچه ها ی تامين 
اجتماعی در پوشش هزينه های درمان 
پاسخ داد: در جهت تقويت و پايداری 
مناسبی  تدابير  سالمت  تحول  طرح 

که درجهت کنترل مصارف و استفاده 
بهينه از منابع می باشد، صورت گرفته 
سازمان  در  افزود:  نوربخش  است. 
هفتگی  صورت  به  مجلس  و  مديريت 
گفتگو  و  بحث  مسائل  اين  مورد  در 
تامين  سازمان  شود.مديرعامل  می 
اجتماعی تاکيد کرد: اگر بتوانيم برنامه 
ششم رابه درستی اجرا کنيم ،احتمال 
می دهيم بتوانيم از منابع بهتر استفاده 
موثرتری  گام  راستا  دراين  تا  کنيم 

برداريم.

هزینه های کمر شکن درمان و عملکرد دفترچه های درمانی ؟!

فرزانه یوسفیان

به گزارش خبرنگار پارلمانی زمان، معاون وزير خارجه با بيان اينکه وزارت خارجه روزانه به مقامات نظام درباره برجام گزارش می دهد، گفت که ما برای هر شرايط که آمريکا بخواهد درباره برجام انجام 
دهد پيش بينی ها و تمهيدات الزم را انديشيده ايم و آمادگی برای هر سناريويی داريم. عباس عراقچی در جلسه علنی ديروز مجلس بعد از قرائت سومين گزارش شش ماهه کميسيون امنيت ملی و سياست 

خارجی مجلس به ارائه توضيحاتی درباره روند اجرای برجام پرداخت.معاون وزير خارجه در ابتدا از کميسيون امنيت ملی به دليل تهيه گزارش جامعی از اجرای برجام قدردانی کرد.
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 رئیس جمهور روسیه
 با رهبر معظم انقالب دیدار کرد

رئيس جمهور روسيه و هيأت همراه با حضرت 
آيت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی 
ديــدار کردند.به گزارش مهر بــه نقل از پايگاه 
اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، والديمير 
پوتين رئيس جمهوری روسيه و هيأت همراه با 
حضرت آيــت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اســالمی ديدار کردند.اخبار تکميلی در شماره 

بعدی اعالم می گردد.

تبیین دیپلماسی نوین دفاعی 
ایران و روسیه

رئيس ســتاد کل نيروهای مسلح گفت: زمينه های 
زيادی برای توسعه همکاری ها ميان نيروهای مسلح 

ايران و روسيه وجود دارد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، رئيس ستاد مشترک 
نيروهای مسلح فدراسيون روسيه درديداربا سرلشکر 
محمد باقری رئيس ستاد کل نيروهای مسلح ايران 
مذاکرات مهمی را پشــت درهای بســته با يکديگر 
داشــتند.در اين ديدار ديپلماسی نوين دفاعی ايران 
و روســيه تبيين  و درباره نحوه مقابله با تروريسم 
با يکديگر مذاکره شد.سرلشکر محمد باقری رئيس 
ســتاد کل نيروهای مسلح در ديدار با ژنرال »والری 
کراســيموف« رئيس ستاد ارتش روسيه اظهار کرد: 
همکاری نيروهای مســلح دو کشور به خصوص در 
دو سال اخير رشد خوبی داشته و زمينه های زيادی 
برای توســعه همکاری ها وجــود دارد.وی افزود: از 
برگــزاری رقابت های نظاميان جهان در روســيه و 
دعوت از جمهوری اســالمی ايران از شما تشکر می 
کنم و اين مسابقات موجب توسعه همکاری بين دو 
کشــور خواهد شد.سرلشکر باقری ادامه داد: شما از 
من برای شرکت در افتتاحيه مسابقات روسيه دعوت 
کرديد که من به دليل مشــغله کاری امکان شرکت 
در آن برنامه را نداشتم و ان شااهلل به زودی فرصت 
مناسب مذاکراتی را در مسکو داشته باشيم.در ادامه 
رئيس ســتاد ارتش روسيه ضمن ابراز خرسندی از 
حضور در ايران گفت: ازديدن حضرتعالی خوشحال 
هســتم و از ســطح همکاری دفاعی و نظامی بين 
دو کشور راضی هســتم.ژنرال »والری گراسيموف« 
رئيس ســتاد ارتش روسيه هم در اين ديدار، ضمن 
ابراز خرسندی از سطح همکاری های دفاعی- نظامی 
دو کشور اظهار کرد: در سفر سفر خود به ايران مايل 
هستم درباره دو موضوع با يکديگر مذاکره کنيم که 
وضعيت فعلی سوريه و همچنين همکاری های فنی 
و نظامی ايران و روســيه، اين موضوعات را شــامل 
می شــود.وی در ادامه به مسابقات ارتش های جهان 
که در روسيه برگزار شــد، اشاره و تصريح کرد: در 
اين مســابقات، تمامی شرکت کنندگان توانايی های 
ورزشــی و نظامی خود را نشــان دادند و اين برای 
نيز  باقری  بود.سرلشــکر  شــرکت کنندگان جالب 
در ايــن ديدار گفت: از من دعوت شــده بود که در 
اختتاميه مســابقات ارتش های جهان  حضور پيدا 
کنم اما فرصت نشد؛ لذا اميدوارم در فرصتی مناسب 

بتوانيم در مسکو با يکديگر مذاکره کنيم.

سفر وزیر خارجه فرانسه به ایران 

وزير امور خارجه فرانســه با اعــالم اين که به زودی 
به ايران ســفر خواهد کرد، مدعی شد که نگرانی ها 
درباره موشک های ايران و نقش اين کشور در منطقه 

را در سفرش مطرح خواهد کرد.
به گزارش زمان به نقل ازايسنا، به نوشته روزنامه تايمز 
آو اسرائيل، ژان ايو لودريان، وزير امور خارجه فرانسه 
روز سه شنبه در نشســتی در شورای روابط خارجی 
آمريکا از سفر قريب الوقوع خود به تهران پيش از سفر 
احتمالی رئيس جمهور کشــورش به ايران خبر داد.

لودريان گفت که برای فراهم کردن مقدمات ســفر 
امانوئل مکرون و طرح نگرانی ها درباره برنامه موشکی 
ايران و نقش اين کشور در منطقه خاورميانه به تهران 
سفر خواهد کرد.وی در ادامه اظهارات خود بار ديگر 
از توافق هســته ای ايران و گــروه ۱+5 دفاع کرد و با 
تکيه بر ادعاهای بی اساس پيشين غرب و آمريکا عليه 
برنامه هســته ای ايران گفت: اين توافق امکان اينکه 
ايران بتواند به سالح هســته ای دست يابد را دست 
کم برای ۱0 ســال از بين برده است.لودريان افزود: 
اما اين باعث نمی شــود که ما راســخ نباشيم و درباه 
ديگر مسائل ايران، ازجمله برنامه موشکی اين کشور 
و فعاليت هايش در منطقه درخواستی نکنيم.به نوشته 
اين روزنامه صهيونيســتی، وزير امور خارجه فرانسه 
در حالی قرار اســت به تهران ســفر کند که پاريس 
اميدوار است توافق هســته ای را پس از آنکه رئيس 
جمهور آمريکا گفت که پايبنــدی ايران به توافق را 
تائيد نخواهد کرد و سرنوشــت آن را به دست کنگره 
سپرد، نجات دهد.وزير امور خارجه فرانسه همچنين 
گفت که نيمه دوم ماه نوامبر )ماه جاری ميالدی( به 
ايران سفر و اين نگرانی ها را مطرح خواهد کرد.مکرون 
اولين رئيس جمهور فرانســه خواهد بود که از سال 
۱976 تا کنون به ايران ســفر می کند.در عين حال 

لودريان تاريخ دقيقی درباه زمان سفر وی ارائه نداد.

خبر

کالم  نور
در حال و هوای نمایشگاه مطبوعات؛

نقدی بر دیدگاه طبقاتی مسئوالن به خبرنگاران
*نسترن کیوان  پور

»تنهــا راه برای شــروع اين اســت که فقط 
حرف نزنيد؛ بلکه عمل کنيد!«حاال نه اين که 
بخواهيم از عبارِت پُرمحتوای "والت ديزنی" 
فقط برای موضوع يا شايد بهتر بگوييم چالِش 
ارتبــاِط مســئوالن و مردم از طريِق رســانه 
استفاده کنيم، اما قرار گرفتن در حال و هوای 

نمايشگاه مطبوعات ناخودآگاه سبب شد اين عبارت را به حوزه  ی 
رسانه معطوف و کمی از درِد دل های اصحاِب رسانه را مطرح کنيم.

زمانی که شعاِر بيست و سومين نمايشگاه مطبوعات »جامعه آگاه  تر: توسعه 
بيشتر و شــعار کمتر« است که درون  مايه  ی تعامل مسئوالن را با رسانه 
برای اطالع  رســانی صحيح؛ نه جانب  دارانه و تبليغاتی به مخاطب منتقل 
می  کند، پرسش اينجاست که آيا تعامل به معنای ارتباِط حاوِی اثرگذارِی 
طرفيِن يک رابطه، در رســانه  های امروز به چشــم می خورد؟ که قطعا با 
تقريبی باال جواب منفی خواهد بود.پرســش ديگر اين است که آيا نهادها، 
ســازمان  ها و ادارات، رسالِت ذاتِی رسانه را درک کرده  اند يا آن  ها را تنها 
تريبونی برای بياِن عملکرِد خود فارغ از پيشنهادات و انتقاداِت سازنده می 
 پندارند؟متاسفانه اهالی قلم و اصحاب رسانه قشِر بسيار مظلومی هستند؛ 
هرچنــد در ديدگاهِ اول چنين خصوصيتی چندان به چشــم نمی  آيد! اما 
ديد و نگاهِ طبقاتِی مســئوالِن ادارات و سازمان  ها به خبرنگاران و روزنامه  
نگاران، سبِب ايجاِد فاصله  ی بسيار مياِن اين دو گروه شده است. فاصله ای 
که به ضرِر شــهروندان تمام خواهد شد چرا که اطالع  رسانی  ها يا جنبه 
 ی ُخشــک، مصنوعی و رسمِی تبليغاتی خواهد يافت يا جنبه  ی انتقاداِت 
خصمانه  ی اصحاِب رســانه در واکنش به برخورد نامناسب برخی، که اين 
موضوع، آفِت روزنامه  نگارِی تماِم دوران  هاست.نشريات مدت  هاست ايفاگِر 
نقِش مهم و بی  بديلی در جوامِع امروزی هســتند. در خوش  بينانه  ترين 
حالِت ممکن، با کارآمدِی باال به اطال ع رسانی و آگاهی  بخشی شهروندان 
مشغول هستند و شهر را در برابر سودجوياِن فرصت  طلب حفظ می  کنند 
و امکاِن ارتقای آن را فراهم می  ســازند. اما همه می  دانيم که اين تصوير، 
آرمان  شــهری  ست که در پِس ذهِن ما نقش بسته است و تعامِل رسانه و 

مسئوالن با اين ايده  آل فاصله  ای بسيار دارد.
هر چند در دوره  های از تاريخ، شــاهد تأثيرگذارِی باالی رسانه بر شهر و 
شهر بر رسانه بوده ايم اما استمراری در اين حرکت وجود نداشته است. در 
حالی که ارتباِط رســانه و شهر، ميزاِن دغدغه  مندِی شهروند را نسبت به 
سرنوشــت شهر خود مشــخص می  کند. در اين ميان نقِش مسئوالن نيز 
بســيار خطير است؛ مسئوالنی که بســياری از آنان هنوز خبر و خبرنگار 
را از عناصر اصلِی آگاهی  بخشــی يک جامعه نمی  دانند و به خود اجازه ی 
امر و نهی، دخالت و تعيين تکليف اخباِر منتشــره را می  دهند؛ موضوعی 
که تحليل و تفســير را به ورطه  ی نابودی می  کشــاند.گاليه  ها از برخی 
مســئوالن که هنوز به گردِش آزاد اطالعات هيچ اعتقادی ندارند، بســيار 
اســت؛ افرادی که اطالعاِت ســازمان يا نهاِد تحِت مسئوليت خود را فوِق 
محرمانــه می  پندارند و تنها خوراِک خبری که در اختياِر رســانه  ها قرار 
می  دهند، شامِل تعريف و تمجيد از عملکردهای درخشاِن خودشان است! 
حال آن  که مردم، خود بهترين و ُمنصف  ترين قاضی هســتند. مردمی که 
هر ســاعت از شبانه  روز مشکالِت شهر و روستای خود را لمس و حقيقت 
را در بطِن جامعه مشــاهده می  کنند.شايد عدم تعامِل صحيح مسئوالن و 
رســانه، دليلی باشد برای روی آوردِن مردم به پديده  ی شهروند-خبرنگار 
و هم  چنين گسترش رسانه  هايی با محوريت موضوعات اجتماعی. چنين 
رســانه  هايی در دهه  های اخير با هدف ترغيب مردم به حساسيت نسبت 
به امورِ شــهرهای خود، شــکل گرفته  اند.همين موضوع نشان از اهميِت 
هدايــت و جهت  دهی به افکار، مطالبات و انتظاراِت شــهروند دارد. بدين 
معنی که رسانه، ارزش، اعتبار و اهميِت شهروند را درک کرده است. رسانه 
می  تواند ارتباط دوسويه ای ميان مردم و مسئوالن ايجاد کند و به عبارِت 
بهتر يک ديالوگ ميان هر دو طرف برقرار کند که خروجِی آن پيشرفت و 
ارتقای شاخص  های کيفی و کّمی شهر خواهد بود. اما اينکه چرا برخی از 
نهادها هنوز به اين موضوع واقف نيستند جای بسی تأسف دارد!به هرحال 
اميدواريم شعاِر 23 اُمين نمايشگاه مطبوعات تلنگری باشد به آن دسته از 
مسئوالن که رسالِت آگاهی  بخشی رسانه را فراموش کرده  اند و خبرنگاران 
را صرفــا به مثابه  ی ضبط صوتی می  پندارند کــه بايد تنها آن چه را که 
دســتور می  دهند بازگو کنند که وای به حاِل جامعه  ای که رسانه  هايش 

به اين سو هدايت شوند!
Nastaran.keyvanpour@gmail.com

 
 متالشی شدن شبکه بزرگ جعل ویزا 

در اصفهان و قم

وزارت اطالعات شــبکه بزرگ جعل ويزا را در اصفهان و قم متالشی کرد.
به گزارش زمان به نقل ازايســنا، ســربازان گمنام امام زمان )عج( با رصد 
گسترده اطالعاتی و اقدامات عملياتی  8 نفر از اعضا و سرشبکه اين باند را 
شناسايی و در شهرهای اصفهان، نجف آباد و قم دستگير کردند.از اين باند 
دســتگاه های چاپ پيشرفته و ۱50 هزار ويزای جعلی آماده توزيع کشف 
و ضبط شده است.وزارت اطالعات چند روز پيش نيز شبکه توليد و توزيع 

ويزای جعلی را با 250 هزار ويزا منهدم نمود.

مسعود بارزانی رفت و نیچروان مسئول آشتی شد

مســعود بارزانی، رهبر مستعفی اقليم کردســتان عراق ديروز دفتر 
رياست خود در اقليم را ترک کرده و برادرزاده خود را برای آغاز روند 
آشتی با دولت مرکزی بغداد و همسايگانش و ديگر احزاب رقيب کرد 
برجای خود گذاشت.به گزارش زمان به نقل ازايسنا، نيچروان بارزانی 
که در کنار عموی خود به عنوان نخست وزير فعاليت می کرد، در حال 
حاضر چهره کليدی در بخش اجرايی منطقه خودمختار کردســتان 
پس از کناره گيری عمويش از پســت رياست است.هوشيار زيباری، 
وزير امور خارجه سابق عراق که در حال حاضر مشاور دولت کردستان 
و از اعضای ارشد حزب دموکرات کردستان است، گفت: نخست وزير 
شــخصی کليدی در دوره انتقال خواهد بود.دوره رياســت ۱2 ساله 
مســعود بارزانی بر اقليم کردستان ديروز به طور رسمی پايان يافت. 
او پيشــتر در نامه ای به پارلمان اقليم اعالم کرده بود که ديگر برای 
تصدی اين پســت اقدام نخواهد کرد و در عين حال اجازه لغو کامل 
پست رياست اقليم کردستان را به پارلمان نداد و تنها پست رياست 
اقليم در "دوره گذار" تعليق شد.پارلمان اقليم کردستان نيز که تحت 
کنترل حزب بارزانی اســت با تصويب طرحی به مطالبات بارزانی که 
در قالــب يک نامه به نمايندگان ارائه شــده بود، وجهه قانونی داد و 
اختيارات او بين سه قوه اجرايی)نخست وزير و نهاد نخست وزيری(، 
قوه مقننه و قوه قضائيه اقليم تقســيم شد.نمايندگان پارلمان اقليم 
همچنين مقرر کردند که انتخابات پارلمانی و رياســتی اقليم 8 ماه 
ديگر برگزار شود و تا اين مدت هياتی از احزاب و جريان های سياسی 
اقليم به رياســت نيچروان بارزانی مســئول مذاکره با دولت عراق و 

کشورهای همسايه خواهد بود.

سرمقاله

رييس  جمهوری اســالمی ايران ، روابط تهران - 
باکو را بويژه در سالهای اخير رو به توسعه دانست 
و با اشــاره به پيوندهای تاريخی و عالئق دينی و 
مذهبی مشــترک دو کشور تاکيد کرد: هر چه در 
مســير گسترش مناســبات دو ملت تالش کنيم 

هنوز از تاريخ عالئق دو ملت عقب هستيم.
به گزارش زمان به نقل ازايســنا،حجت االســالم 
والمسلمين دکتر حســن روحانی ديروز در ديدار 
"الهام علی اف" رييس جمهور آذربايجان که برای 
شــرکت در اجالس سه جانبه ســران کشورهای 
ايران، روسيه و آذربايجان به کشورمان سفر کرده 
اســت،  گفت: بسيار خوشحاليم که امروز عالوه بر 
روابط دو جانبه تهران – باکو مناسبات سه جانبه 
ايران، روسيه و آذربايجان نيز مورد توجه و اهتمام 
مسئوالن سه کشور قرار دارد و تهران و باکو الگوی 
روابط چند جانبه و منطقه ای شده اند. روحانی با 
اشــاره به اينکه روسای جمهور ايران و آذربايجان 
در سال های اخير ده بار با يکديگر ديدار کرده اند، 
اظهار داشت: اين نشان از اراده مسئوالن دو کشور 
برای توسعه، تقويت و تعميق همه جانبه روابط و 

همکاری های فی مابين است.
رييــس جمهور مالقات ها و گفتگوهای مســتمر 
هيأت های عالی رتبه دو کشــور را مثبت ارزيابی و 
نتايج آن را در راستای توسعه و پيشرفت مناسبات 
و همکاری های فی مابين حائز اهميت دانســت و 
گفت: روابط تجاری و اقتصادی ايران و آذربايجان 
پيشرفت و تحرک خوبی داشته و بايد تالش کنيم 
تــا در جهت رفع نيازهای دو طرف از ظرفيت ها و 
توانمندی های موجود در دو کشور بيش از پيش 
استفاده کنيم.رييس جمهور تسهيل در تعرفه های 
گمرکی و توســعه روابط بانکی ايران و آذربايجان 
را در گســترش همکاری ها و مراودات اقتصادی و 
تجاری فی مابين مهم دانست و گفت: توسعه روابط 
اقتصادی در گرو روابط بانکی خوب اســت و بايد 
با تالش مســئوالن روابط بانکی دو کشور توسعه 
پيدا کند.روحانی سرمايه گذاری ها و همکاری های 
تجاری ايران و آذربايجان در زمينه های مختلف از 

جمله احداث کارخانه داروســازی و خودروسازی 
توسط ايران در آذربايجان را مثبت دانست و اظهار 
داشت: جمهوری اســالمی ايران آمادگی دارد تا 
همکاری های خود با آذربايجان در ساير بخش های 
صنعتی، کشاورزی، کشــت فراسرزمينی، سوآپ 
انرژی در نفت و گاز و اکتشــاف و استحصال نفت 
در حوزه دريای خزر، گسترش دهد.رييس جمهور 

با اشاره به ضرورت گسترش همکاری های ايران و 
آذربايجان در بخش ترانزيت و حمل و نقل، خاطر 
نشان کرد: شروع فعاليت راه آهن  آستارا – آستارا 
يگ گام مهم در توســعه همکاری های ترانزيتی 

ايران و آذربايجان بشمار می رود.
روحانی احداث راه آهن رشــت – آستارا به عنوان 
طرح مشــترک ايران و آذربايجــان را گامی مهم 

در توســعه روابط ترانزيتی دو کشــور در کريدور 
شــمال – جنوب عنوان کرد و افزود: از اين خط 
ترانزيتی می توان برای نقل و انتقال کاال از منطقه 
دريــای عمان و خليــج فارس بــه منطقه قفقاز 
و اروپای شــرقی اســتفاده کرد.رييس جمهور با 
اشاره به ضرورت استفاده از پول ملی در مراودات 
تجاری و اقتصادی ايــران و آذربايجان، گفت: دو 
کشور می توانند تبادالت تجاری خود را از طريق 
بانک های مرکزی بــا پول های ملی انجام دهند و 
حتی اين روابط می تواند به صورت ســه جانبه با 

ساير همسايگان نيز به انجام برسد.
روحانی با اشــاره به همکاری های مشــترک دو 
کشــور در حوزه نفتی دريای خزر و توسعه روابط 
بانکی و سوآپ ارزی، گفت: روسای کميسيون های 
مشــترک دو کشــور بايد همانطور کــه تاکنون 
در راســتای گســترش روابط تــالش کرده اند، 
همکاری های خود را در اين راستا افزايش دهند.

رييــس جمهور با تأکيد بــر اينکه ثبات و امنيت 
منطقه بســيار حائز اهميت اســت، گفت: امروز 
بايد بيش از گذشــته در راستای توسعه همکاری 
کشــورهای منطقه برای مبارزه با تروريسم تالش 
کنيم.روحانــی با بيان اينکه ايــران و آذربايجان 
بايد رايزنيهــای خــود را در عرصه های مختلف 
سياسی، منطقه ای و بين المللی، گسترش دهند، 
اظهار داشــت: امروز ســوريه و يمــن هر يک در 
نقطــه ای قرار دارند که می بايســت با تالش های 
سياسی ثبات را به اين کشورها برگردانيم.رييس 
جمهور با بيان اينکه امروز مسلمانان ميانمار بويژه 
مردم روهينگيا دچار فاجعه ای بزرگ شــده اند، 
تأکيد کرد: وظيفه همه مســلمانان اين است که 
به آوارگان در اين کشــور کمــک کنند و در اين 
راستا هماهنگی و همکاری های ايران و آذربايجان 
بســيار حائز اهميت خواهد بود.روحانی همچنين 
بر حل و فصل مناقشات ميان کشورهای منطقه، 
در چارچوب مذاکــره و مقررات بين المللی تأکيد 
کرد و ادامه اختالفــات موجود را به ضرر مردم و 

کشورهای منطقه دانست.

روحانی در دیدار رئیس جمهور آذربایجان:

اراده دو كشور، تقویت همه جانبه روابط است
امام علی )ع(: 

مرد          م فرزند          ان د          نيا هستند           و هيچ کس را 
بر د          وستي ماد          رش نمي توان سرزنش کرد          . 

ثبت درآمد 125 هزار میلیارد ریالی 
گمرک از ابتدای امسال

اولتیماتوم 1۰ روزه سازمان بازرسی 
به بازنشستگان شاغل

رئيس کل گمرک ايران اعــالم کرد: از ابتدای 
امســال تاکنون بالغ بر ۱25 هزار ميليارد ريال 
از محل حقوق ورودی کاال درآمد کســب شده 
که با محاسبه ساير درآمدهای وصولی از طريق 
گمرک اين رقم به بيــش از ۱70 هزار ميليارد 
ريال می رســد.ثبت درآمد ۱25 هزار ميليارد 
ريالی گمرک از ابتدای امســال/مناطق آزاد به 

سامانه جامع گمرکی می پيوندند
بــه گزارش زمــان به نقل از گمــرک، فرود 
عســگری ديروز در نشست ســاالنه مديران 
ستادی و اجرايی گمرکات کشور گفت: يکی 
از دستاوردهای مهم گمرک در قالب گمرک 
الکترونيک حضور 27 ســازمان همجوار در 
ســامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی است 
که سبب تســهيل و توسعه تجارت از طريق 
کاهش زمــان و هزينه صاحبان کاال شــده 
است. وی افزود: پنجره واحد تجارت فرامرزی 
به مرحله نهايــی و کارايی حداکثری نزديک 
شــده است و گمرک و سازمان های همجوار 
بايد کمک کنند تا برخی از مشــکالت باقی 
مانده برطرف شــود. وی در اين نشســت با 
بيان اينکه گمرک الکترونيک اکنون به نتايج 
خوبی رسيده است و در همه جلسات با دولت 
و مجلس از آن با عنوان کار مهم و اساسی ياد 
می شود به تشريح انتظارات مردم و دولت از 
گمرک پرداخت و گفت: نخستين و مهمترين 
کسانی که از ما انتظار دارند تجار و بازرگانان 
هستند که به دنبال ترخيص کاالهای خود در 
کمترين زمان هستند و خوشبختانه توانسته 
ايم از طريق گمرک الکترونيک به اين انتظار 
و توقع آنان تا حد زيادی پاسخ دهيم. رييس 
کل گمرک يکی ديگــر از مطالبات جدی از 
اين سازمان را رسيدگی به مسائل و مشکالت 
مرز نشــينی، ملوانی و کولبــری عنوان کرد 

و گفــت: گمرک به طور جــدی در پی حل 
مشــکالت اين بخش ها با کمک سازمان ها 
و دستگاه های ذيربط و ساماندهی اين رويه 
ها است.وی به موضوع افزايش درآمد گمرک 
با اجرای سامانه های الکترونيکی اشاره کرد 
و گفت: با توجه به عملکرد موفق گمرک در 
سال گذشته پيش بينی سقف درآمد گمرکی 
در ســال 96 فقط از محــل حقوق ورودی با 
35 هزار ميليــارد ريال افزايش به 200 هزار 
ميليارد ريال افزايش يافته اســت. رييس کل 
گمرک با اشاره به مطالبات اين سازمان گفت: 
يکی از جدی ترين خواســته های جامعه و 
مسئوالن مبارزه همه جانبه گمرک با قاچاق 
کاال و مواد مخدر اســت که خوشبختانه طی 
سه سال گذشته با اســتفاده از سامانه های 
هوشمند، تجهيزات پيشرفته و سگهای مواد 
ياب توانســته است رتبه های بسيار برجسته 
ای هم در داخل کشور و هم ابعاد بين المللی 
کســب کند و اين روند همچنان ادامه دارد 
.عســگری با بيــان اينکه گســترش مناطق 
آزاد در کشــور يکــی از چالش های گمرک 
به حســاب می آيد، افــزود: در اين مناطق 
مجتمع های تجاری احداث شــده که حيات 
آنها وابسته به کاالهای ساخته شده و مصرفی 

وارداتی است.

رئيس سازمان بازرسی کل کشور گفت: قانون 
در دستگاههای  بازنشستگان  بکارگيری  منع 
اداری و اجرايی از 20 آبان ماه امسال عملياتی 

می شود.
بــه گزارش زمان به نقــل ازمهر، قاضی ناصر 
سراج رئيس سازمان بازرسی کل کشور گفت: 
قانون منع بکارگيری بازنشستگان از قبل بود 
کــه اخيرا مجلس به دليل اختالفی که وجود 
داشت تفسيری برای آن داشت و قبال هر کس 
اگر مقام بود در هر پستی قرار می گرفت می 
توانست بکار گرفته شود و به همين دليل اکثر 
بازنشســتگان مجددا بکار گرفته می شدند و 
با تفســير جديد مجلس اين فضا محدود می 
شود.قاضی ســراج تصريح کرد: با اين تفسير 
مقرر شد فقط کســانی که در جايگاه قانونی 
هســتند در آن جايگاه می توانند بکار گرفته 
شــوند مثال يک وزير فقط برای وزارت و يک 
استاندار فقط در جايگاه استانداری می تواند 
در شرايط الزم از شمول ممنوعيت مستثنی 
شود.وی اضافه کرد: در اين قانون فقط جايگاه 
مالک اســت که ماده 7۱ احصا شــده و می 
توانند برخی بکار گرفته شــوند مثال استاندار 
يک مقام بود در هر پســتی می توانست بکار 
گرفته شــود و امروز فقط در جايگاه می تواند 
قرار گيرد که بسيار محدود شده است.رئيس 

سازمان بازرسی کل کشور در خصوص زمان 
اجرای اين قانون تصريح کرد: از تاريخ 20 آبان 
ماه امسال قانون منع بکارگيری بازنشستگان 
قطعيت پيدا می کنــد و هرکس آن را نقض 
کند و ناديده بگيرد و بکار گرفته شود و يا بکار 
گيرد با مجازات انفصال روبرو می شود.سراج 
در خصوص نتايج ملموس رويکرد پيشگيری 
در سازمان بازرسی اظهارداشت: در پيشگيری 
نتايج ملموسی داشته ايم زيرا بايد دانست يک 
خروجــی ما به دادگاه مــی رود و دهها مورد 
در پيشگيری و هشدار که مسائل برطرف می 
شــود ديگر شــايد معلوم نباشد و علنی نمی 
شــود در حاليکه دســتاورد است و به اصالح 
امور منجر شده اســت.وی بيان کرد: رويکرد 
ما پيشــگيری از تخلف اســت و با حضور در 
دستگاههای اجرايی و ارائه راهنمايی تخصصی 
تالش می کنيم از تخلف جلوگيری شــود که 
در اين زمينه موفق بوده ايم.سراج در خصوص 
فرکانس های آنتن های تلفن همراه و پارازيت 
ها گفــت: هرجا قانون نقض شــود ورود می 
کنيم در ســال گذشــته 48 ارتباط از طريق 
تلفن ۱26 داشــتيم و پاســخ داده ايم.رئيس 
سازمان بازرسی کل کشور يادآورشد: ما آخر 
سال برای بازرســان برنامه داريم و معضالت 
و ســوء جريانات که در دستگاهی ديده می 
شــود را شناسايی کرده و بر اساس آن برنامه 
ريزی می کنيــم و پس از ابالغ به اســتانها 
دنبال اصالح امور هســتيم و به صورت فوق 
العاده هم گاهی بازرس تعيين می شــود که 
به درخواســت سران سه قوه و رئيس سازمان 
ميتواند موضوعی بررســی شده و به مقامات 
اعالم شود.وی اضافه کرد: اگر شهروندی هم 
اعالم گزارش کند بازرســی موردی انجام می 
شود و نتايج به مراجع ذيصالح داده می شود.

روحانی در دیدار با پوتین: همکاری درسوریه ضروری است

است،  ايران  راهبردی  اينکه روسيه دوست، همسايه و شريک  بيان  با  رئيس جمهور کشورمان 
گفت: همکاری ايران و روسيه تا پايان مبارزه با تروريسم در سوريه ضروری است.به گزارش مهر، 
حجت االسالم حسن روحانی ديروز در ديدار والديمير پوتين رييس جمهور روسيه که برای شرکت 
در اجالس سه جانبه سران کشورهای ايران، روسيه و آذربايجان به کشورمان سفر کرده است، گفت: 
روابط سه جانبه تهران، مسکو و باکو در مناسبات منطقه ای و گسترش همکاری ها در حوزه های 
مختلف نيز بسيار حائز اهميت است.رييس جمهور از روسيه به عنوان کشوری دوست، همسايه و 
شريک راهبردی نام برد و با تاکيد بر اينکه اراده جمهوری اسالمی ايران توسعه و تقويت همه جانبه 
روابط و همکاری ها با روسيه است، افزود: توافقات خوبی ميان دو کشور در بخش های مختلف از 
جمله در بخش انرژی، فناوری های صلح آميز هسته ای و حمل و نقل و ترانزيت حاصل شده که بايد 

با تالش بيشتر در مسير اجرای اين توافقات و توسعه روزافزون همکاری ها، گام برداريم.

تمدید ممنوعیت صید 
ماهیان خاویاری 

رييس سازمان شــيالت ايران گفت: ممنوعيت صيد ماهيان 
خاوياری تا سال 20۱7 تمديد شده است و در نشست رييسان 
سازمان های شيالت پنج کشور حاشيه دريای خزر که پايان 

آبان ماه برگزار می شود اين ممنوعيت تمديد خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل ازايرنا، حسن صالحی افزود: بر اساس 
توافق رييســان جمهوری پنج کشــور حاشيه دريای خزر در 
سال 20۱0 در باکو، صيد تجاری ماهيان خاوياری برای پنج 
ســال ممنوع شد.معاون وزير جهاد کشاورزی اضافه کرد: اين 
ممنوعيت در 2 سال گذشته نيز بين رييسان شيالتی اين پنج 
کشور در مسکو و آستانه تمديد شد و بطور قطع در چند سال 
آينده نيز تمديد می شود.وی اضافه کرد: خوشبختانه پرورش 

ماهيان خاوياری برای تامين خاويار و گوشــت در دستور کار 
قرار گرفته و هم اکنون در کشــور بيش از 80 مزرعه ماهيان 
خاوياری فعال شده است.صالحی گفت: امسال بيش از سه تن 
خاويار پرورشــی و 2 هزار تن گوشت ماهيان خاوياری توسط 
اين واحدها توليد خواهد شــد.وی ميزان توليد بخش آبزيان 
در ســال پايانی برنامه ششم را ۱0 هزار تن گوشت و ۱0 تن 
خاويار ذکر کرد و گفت: پيش بينی می شــود امسال سه تن 

خاويار و 2 هزار و 500 تن گوشت ماهی توليد شود.

حمایت سید حسن نصراهلل 
از مقاومت فلسطین

دبيــر کل حزب اهلل لبنان در گفتگــوی تلفنی با دبير کل 
جهاد اسالمی و ديدار با معاون رئيس دفتر سياسی حماس 
بر حمايت حــزب اهلل از مقاومت فلســطين در برابر رژيم 
صهيونيستی تاکيد کرد.به گزارش زمان به نقل ازمهر، سيد 
حســن نصراهلل دبير کل حــزب اهلل لبنان تلفنی با رمضان 

عبداهلل شلح دبير کل جنبش جهاد اسالمی فلسطين گفتگو 
کــرد.وی در اين تماس تلفنی به وی شــهادت تعدادی از 
فلســطينی ها که در حمله اخير رژيم صهيونيستی به غزه 
به شهادت رســيده اند، را تسليت گفت.دبير کل حزب اهلل 
لبنــان در اين تماس تلفنی اين حمله صهيونيســتها را به 
غزه محکوم کرد و جانفشانی رزمندگان مقاومت فلسطين 
به ويژه رزمندگان جهاد اســالمی را مورد تحسين قرار داد.

ســيد حسن نصراهلل بر همبســتگی و حمايت حزب اهلل و 
مقاومت اسالمی لبنان با مقاومت فلسطين در نبرد واحد و 

موضوع واحد تاکيد کرد.در همين حال سيد حسن نصراهلل 
با شيخ صالح العاروری معاون رئيس دفتر سياسی حماس 
نيز ديدار کرد.در اين ديدار تحوالت غزه پس از حمله اخير 
رژيم صهيونيســتی مورد رايزنی قرار گرفت.ســيد حسن 
نصراهلل و العاروری در اين ديدار بر همبستگی ميان جنبش 
های مقاومت لبنان و فلسطين در برابر تعدی ها و تجاوزات 
رژيم صهيونيستی تاکيد کردند.وی به العاروری به مناسبت 
شــهادت تعدادی از فلسطينی در حمله رژيم صهيونيستی 

تسليت گفت.
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 اگر تفکري نباشد؛ شعار در حِد همان شعار 
باقي مي مانَد

*فرزانه یوسفیان
»جامعه اي آگاه تر با توســعه ي بيشــتر و شــعار کمتر«، شعاِر بيست و 
ســومين نمايشــگاه مطبوعات با حضور موسســات مطبوعاتي، نشريات، 
خبرگزاري ها و پايگاه هاي خبري اســت. پيامي که در شعار نهفته است 
حاکي از فعاليت هاي بيشتر در راه اعتالي فرهنگ واالي اجتماع و توجه 
بيشــتر به عمل گرايي و فاصله گرفتن از شــعارگونه بودن است. هدف از 
انتخاب واژه ي »جامعه اي آگاه تر« آن هم در شــعار نمايشگاه مطبوعات 
اين نکته را به ميان مي آورد که مطالعه آن هم در چارچوب مطالعه گزارش 
ها و گفتگوهاي نشريات و خبرهاي بارگذاري شده در سايت ها تا چه اندازه 
مي تواند به داشتن جامعه اي آگاه تر کمک رسان باشد، اما آيا در ميان آن 
همه بازديد روزانه از نمايشگاه مطبوعات، کسي توجهي به جامعه اي آگاه 

با توسعه ي بيشتر مي کند!
جامعه اي مي تواند واژه توسعه را در دل خود جاي دهد که در ميان تمامي 
دل مشــغولي هاي خود، مطالعه حتي يک صفحــه از کتاب يا روزنامه را 
اولويت تمامي شهروندان خود بداند و در زمينه رساندن به ميانگين مطالعه 
روزانه تمامي زيرساخت ها و برنامه ريزي هاي دقيق را انجام دهد و بستر 
را براي ارتقاي ســطح مطالعه جامعه فراهم آورد.شايد ورق زدن کتاب ها، 
که زمانــي بهترين ياِر دوران کودکي ما بوده را در گوشــه اي از خانه به 
فراموشي سپرده باشيم و فضاي مجازي را جايگزين کتاب و روزنامه کرده 
ايم تا دقايقي که مي توانيم به آگاهي خود و پس از آن جامعه کمک کنيم 
را صرف گوشــي هاي تلفن همراه کنيم. مگر مي شــود جامعه اي را آگاه 
دانســت که مطالعه را در جاي جاي آن نگنجانيم! مگر مي شــود افرادي 
در جامعه زندگي کنند، روز خود را شــب کننــد، در خيابان قدم بزنند و 
نگران آينده خود و فرزندانشــان باشند و بي تفاوت از کنار اتفاقات روزمره 
خود بگذرند و حتي يک صفحه از روزنامه اي را ورق نزنند!الزمه داشــتن 
جامعه اي آگاه تر، توسعه بيشتر و شعار کمتر تنها يک شعار و گذشتن از 
آن نيســت، بلکه بها دادن به نويسندگان، روزنامه نگاران و فعاالن اصحاب 
رسانه اي است که در وانفساي دنياي پر مخاطره مطبوعات که چه مديران 
مسئول با مشکالت بيمه اي و هزينه هاي سنگين چاپ و چه خبرنگاران با 
نداشتن امنيت شغلي و سختي کار، صورت خود را با سيلي سرخ نگه مي 
دارند و باز در راه نوشتن قدم هاي خود را مصصم تر از گذشته برمي دارند.

شــعار در حد همان شعار باقي مي مانَد اگر تنها روي کاغذ ثبت شود. اگر 
براي طراحي پوســتر و مزين شدن به شعار ساالنه به آن توجه شود و در 
پس آن تفکري همراهي نکند! شعار بيست و دومين نمايشگاه مطبوعات با 
عنوان »شفافيت و صداقت« نامگذاري شده بود. از سال گذشته تاکنون به 
چه اندازه به اين شعار در حرفه ي روزنامه نگاري و رسانه ها توجه شده و 
به چه اندازه زمينه براي فعاليت با شفافيت و صداقت براي روزنامه نگاران 
فراهم شده است؟بيست و دومين نمايشگاه مطبوعات با هر عنواني که بود 
گذشت و بيست و سومين نمايشگاه مطبوعات ۱2 آبان به پايان مي رسد، 
اما شايد شعاري که به اين نمايشگاه مزين شده باشد تا مدت ها در اذهان 
فعاالن رسانه باقي بماند. يک سال براي به قول خوِد شعار نمايشگاه فرصت 
داريم که با شــعار کمتر؛ جامعه اي آگاه تر بســازيم. پس از شــعارزدگي 
فاصله بگيريم و پاي عمل از تمامي دســت اندرکاران و پيشکسوتان فعال 
در حوزه رســانه براي رهايي از اين مشکل راهنمايي بگيريم تا شعار را به 
واقعيت تبديل کنيم.حال که مي دانيم براي توسعه پايدار جامعه نيازمند 
برنامه ريزي دقيق و دوري از شعارزدگي هستيم و اين نکته را نيز در شعار 
امسال به عنوان مهمترين بخش جامعه که همان رکن چهارم دموکراسي 
است لحاظ کرده ايم بايد بيش از گذشته به واقعيت هاي موجود در حوزه 

رسانه توجه کنيم.
F.Yousefianpour@Gmail.com

آمریکا در حال مذاکره با کره شمالی 

خبرگزاری رويترز گــزارش داد، آمريکا برخالف ادعاهــای دونالد ترامپ 
درخصوص اينکه هرگونه مذاکره با حکومت کره شمالی "وقت تلف کردن" 
اســت، بی سر و صدا مشغول پيگيری ديپلماسی مستقيم با اين حکومت 
اســت.به گزارش زمان به نقل از ايسنا، يک مقام وزارت خارجه آمريکا که 
نامش را فاش نکرد گفت: جوزف يون، مذاکره کننده آمريکا با کره شمالی 
با اســتفاده از به اصطالح "کانال نيويورک" بــا ديپلمات های هيات کره 
شــمالی در سازمان ملل در اين شهر در تماس بوده در حالی که همزمان 
جنــگ لفظی ميان دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريکا و کيم جونگ اون، 
رهبر کره شــمالی باال گرفته است.اظهارات اين مقام آمريکايی واضح ترين 
نشانه درخصوص دســت داشتن آمريکا در بحث هايی با کره شمالی فراتر 
از مســاله زندانيان آمريکايی بوده در حالی کــه خود ترامپ انجام چنين 
مذاکراتــی را "بی فايــده" می داند.با اين حال نشــانه ای دال بر اينکه اين 
ارتباطات پشت درهای بسته سبب بهبود روابط آمريکا و کره شمالی شده 
باشد وجود ندارد.مقام مذکور خاطر نشان کرد: اين ارتباطات ابدا از لحاظ 
تعداد و ماهيت محدوديتی نداشته است.وی افزود: از جمله مسائلی که يون 
به مخاطبان خود از کره شــمالی مطرح کرد "توقف آزمايش " بمب های 
هســته ای و موشک های دوربرد بوده اســت.با اين حال در ابتدای رياست 
جمهوری دونالد ترامپ آنگونه که گفته شــده يون تنها می توانست درباره 
موضوع آزادی زندانيان آمريکايی در کره شمالی با مقام های پيونگ يانگ 
ارتباط داشــته باشــد.مقام وزارت خارجه گفت: اکنون حکم او گسترده تر 
شده است اما از توضيح درباره اين که آيا اختياری به او درباره بحث درمورد 

برنامه های موشکی و هسته ای کره شمالی داده شده عذرخواهی کرد.

 توافق اردوغان با العبادی برای پاکسازی عراق
 از نیروهای پ ک ک

رياست جمهوری ترکيه اعالم کرد که با نخست وزير عراق برای پاکسازی اين 
کشور از اعضای حزب کارگران کردســتان)پ ک ک( به توافق رسيده است.

به گزارش زمان به نقل ازايســنا،ابراهيم کالين، سخنگوی رياست جمهوری 
ترکيه در کنفرانسی مطبوعاتی گفت: ما با حيدر العبادی، نخست وزير عراق 
برای پاکســازی خاک اين کشور از اعضای گروه تروريستی پ ک ک به توافق 
رسيديم. مبارزه ما عليه اين گروه چه در ترکيه، چه عراق و چه سوريه يا ديگر 
کشــورها ادامه دارد.وی تأکيد کرد: ما هيچ دشمنی با هيچ نژاد يا طايفه ای 
نداريم و خواهان وحدت عراق هستيم و گذرگاه هايمان را به روی شهروندان 
عراقی نبستيم.به دنبال تنش پيش آمده ميان اقليم کردستان و دولت مرکزی 
بغداد، ترکيه به طور کامل جانب دولت مرکزی را گرفت و پشــتيبان بسيار 
بزرگی برای العبادی در وادار کردن کردها برای پذيرش خواســته های دولت 
مرکزی، محسوب می شد. اين حمايت همه جانبه ظاهرا در تصميم بغداد برای 
همکاری با ترکيه در مقابله با پ.ک.ک بی تاثير نبوده است به ويژه آنکه دولت 
عراق پيشتر بارها ارتش ترکيه را به اشغال گری و تجاوز به خاک عراق متهم 
کرده بود.کالين گفت: همگان از اقليم کردســتان عراق انتظار دارند که همه 
پرسی را ملغی اعالم کند چراکه لغو نتايج همه پرسی نه فقط خواسته ترکيه 
بلکه خواســته تمامی کشورها و دولت های جهان است.وی درباره درخواست 
نيچروان بارزانی، نخست وزير اقليم کردستان عراق برای ديدار با رجب طيب 
اردوغان، رئيس جمهور ترکيه گفت: ما اين درخواست را بررسی خواهيم کرد 

و تصميم نهايی را خود اردوغان خواهد گرفت.

ایران حادثه تروریستی منهتن را 
محکوم کرد

قاسمی ضمن محکوميت حادثه تروريستی نيويورک 
گفت: تنها راه ريشه کنی تروريسم برخوردی جدی 
توام با صداقت و شــفافيت همه کشورهاســت.به 
گزارش زمان به نقل ازايسنا، بهرام قاسمی سخنگو 
و رئيس مرکز ديپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت 
امور خارجه ضمن محکوميت حادثه تروريستی در 
منهتن نيويورک و  ابراز تاســف از وقوع اين حادثه 
و همدردی بــا خانواده قربانيــان آن، گفت: اتخاذ 
تاکتيک هجوم و کشتار شهروندان بی گناه و بی دفاع 
در خيابان ها و اماکن عمومی، بيانگر ميزان قساوت، 
بی رحمــی و وحشــی گری گروه های تروريســتی 
همچون داعش است که نشان داده اند پايبند به هيچ 
قاعده و اصول اخالقی و انسانی نيستند. مردم ايران 
بــه عنوان يکی از قربانيان تروريســم هرگاه  چنين 
حوادثی در يکی از کشــورها رخ می دهد، خاطرات 
تلخ آنها از اين گونه حوادث زنده می شود.قاســمی 
افزود: به اعتقاد ما ريشــه پديده شوم، غيرانسانی و 
بی رحم تروريسم، سياست و رويکردی است که در 
مقاطعی، آمريکا و متحدان آنها در منطقه خاورميانه 
برای ايجاد، پرورش، حمايت و استفاده ابزاری از اين 
گروه ها در پيش گرفتند و اين گروه ها را وســيله ای 
برای تحقق اهداف و منافع خود در بی ثبات ساختن 
کشــورها قرار دادند و تنها راه ريشــه کنی آنها نيز 
برخــوردی جدی توام با صداقت و شــفافيت همه 

کشورهاست. 

مسلمانان روهینگیایی نیازمند 
کمک های بشردوستانه 

دســتيار ويژه رئيس مجلس با مديرکل خاورميانه 
و شــمال آفريقای کميته بين المللی صليب سرخ 
ديدار کرد.به گزارش زمان به نقل ازايســنا، رابرت 
ماردينی مديرکل خاورميانه و شمال آفريقای کميته 
بين المللی صليب ســرخ با اميرعبداللهيان دستيار 
ويژه رئيس مجلس در امور بين الملل مالقات و در 
ارتباط با وضعيت بشردوســتانه يمن، عراق ، سوريه 
و ميانمار و ضرورت گسترش دامنه خدمات و کمک 
های بشردوســتانه به مردم اين کشــورها مذاکره 
کرد.  مديرکل خاورميانه و شــمال آفريقای کميته 
بين المللی صليب ســرخ با اشاره به وضعيت بغرنج 
بشردوستانه در کشورهای يمن، سوريه و عراق گفت 
: خاورميانــه بزرگترين عمليات صليب ســرخ را به 
لحاظ حجم و بودجه به خود اختصاص داده و با اين 
وجود، بشريت هر روز شاهد تشديد رنج و آالم مردم 
بيگناه بويژه زنان و کودکان در اين منطقه اســت.

وی بر ضرورت همکاری همه کشــورهای ذينفوذ و 
پيروی از راهکارهای سياسی بمنظور فائق آمدن بر 
اين چالش ها تاکيد کرد و افزود صليب ســرخ چه 
قبل از بحران های موجود در منطقه و چه در حال 
حاضر ، پيام های مثبتی از ايران برای رعايت حقوق 
بين المللی بشردوســتانه دريافت کرده است. ايران 
جايگاه مهمی در منطقــه دارد و ما اميدواريم اين 
همکاريها بيش از پيش گســترش يابد و با تشريک 
مساعی با کشــورهای ذی نفوذ در منطقه بتوان به 
سطحی از گفت وگوهای بشردوستانه رسيد.  دستيار 
ويــژه رئيس مجلس در امور بين الملل نيز با تاکيد 
بر ايــن که آموزه های دين مبين اســالم ، رعايت 
حقوق بشردوستانه را در همه شرايط ، امری اجباری 
و الزامــی می داند گفت : برای مقابله با چالش های 
موجــود بايد نگاه عميقی بويژه به ريشــه های آن 
داشــت که در خارج از منطقه ما قــرار دارد.وی با 
تاکيد بر اين که متاســفانه وضعيت بشردوستانه در 
ميانمار نيز همچنان، اســفبار و نگران کننده است 
افزود مســلمانان روهينگيايی نيازمند کمک های 
فوری پزشکی و بشردوستانه اند و چنانچه اين کمک 
ها افزايش نيابد، خطرات بالقوه بهداشتی ، پزشکی و 
غذايی جان صدها هزار نفر از مسلمانان اين منطقه 

را تهديد خواهد کرد.

تحریم های آمریکا علیه ایران 
گسترش یافت

دفتر کنترل دارايی های خارجی وزارت خزانه داری 
آمريکا )OFAC( در بيانيــه ای اعالم کرد در پی 
ادعای بی اســاس حمايت از تروريسم ، تحريم های 
خود را عليه ايران و سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

گسترش داده است.
به گــزارش زمان به نقل ازايســنا،اين تحريم های 
ظالمانــه در حالــی به بهانــه واهــی حمايت از 
تروريســم عليه سپاه اعمال شده است که مقامات 
ايران پيشتر هشــدار داده بودند در صورت صدور 
تحريم های جديد در راستای قانون کاتسا واکنش 
مناســب را انجام خواهند داد.ليســت موسسات، 
افراد و نهادهايی که مــورد تحريم قرار گرفته اند، 
به شرح زير است:محمدعلی جعفری، يحيی رحيم 
صفوی، رســتم قاســمی، محمد حجازی، پرويز 
فتاح، مرتضــی رضايی، عبــداهلل عراقی، علی اکبر 
احمديان، محمدرضا نقدی، حسين طائب، حسين 
ســليمی و احمد فروزنده.قرارگاه سازندگی قائم، 
موسسه مهندسين مشاور ايمن سازان، شرکت حرا، 
موسســه مهندســی فاطر، نيروی مقاومت بسيج، 
دانشگاه علوم پزشــکی بقيه اهلل، بنياد تعاون سپاه، 
قرارگاه ســازندگی قرب کربال، نيــروی هوافضای 
سپاه، دانشگاه امام حسين)ع(، بانک مهر، موسسه 
رهاب، موسسه سرمايه گذاری مهر ايرانيان، شرکت 
صنعتی دريايی ايران، موسســه راه ساحل، شرکت 
تهران گســترش، شــرکت مهندســی نفت و گاز 
سپانير، شــرکت فناوری آب های عميق و سازمان 

خودکفايی هوافضای سپاه.

یادداشتخبر

معــاون وزير خارجه با بيان اينکه وزارت خارجه 
 روزانه بــه مقامات نظام دربــاره برجام گزارش 
می دهد، گفت که ما برای هر شرايط که آمريکا 
بخواهد درباره برجام انجام دهد پيش بينی ها و 
تمهيدات الزم را انديشيده ايم و آمادگی برای هر 

سناريويی داريم.
به گزارش خبرنــگار پارلمانی زمان، عباس 
عراقچی در جلســه علنی ديــروز مجلس بعد از 
قرائت ســومين گزارش شــش ماهه کميسيون 
امنيت ملی و سياســت خارجــی مجلس به ارائه 
توضيحاتی درباره روند اجــرای برجام پرداخت.

معاون وزير خارجه در ابتدا از کميســيون امنيت 
ملی به دليل تهيه گزارش جامعی از اجرای برجام 
قدردانی کرد و گفت: در اين گزارش گشــايش ها 
و در صحبت های برجام  و بدعهدی و نقض عهد 
توســط دولت آمريکا به خوبی تشريح شده است. 
گزارش متعــادل و واقع بينانه ای کــه در آن به 
خوبی تصويری از بد عهدی و نقض برجام از سوی 
آمريکا ارائه شده است. پيشنهاداتی در اين گزراش 
آمده که نظر خواستی نداريم چون مرجع تصميم 
گيری درباره پيشــنهادات هيات نظارت بر برجام 
اســت.عراقچی افزود: در 2۱ ماه گذشــته وزارت 
خارجــه در اجرای قانون مجلس 7 گزارش ســه 
ماهه از گشايش ها و پيشرفت ها از اجرای برجام،  
جالش ها مشکالت و نقاط ضعف ارائه کرد که در 
اين گزارش های هفت گانه تالش شــد تصويری 

واقعی نسبت به شرايط ارائه شود.
به گفته وی بزرگترين چالش ما در اجرای برجام 
و بعد از اجرايی شدن آن تاکنون سوء نيت آمريکا 
است که بسيار مشخص و روشن برای همه است.

وی افزود: آمريکا موظف است تعهدات و تکاليفش 
را نســبت به برجام انجام دهد اما همواره نسبت 
به ايران ســوء نيت داشــته و از انجام تکاليفش 
ســر باز زده اســت. موضوعی که ربطی به دولت 
فعلی فقط نــدارد و در دولت قبلی آمريکا چنين 
شرايطی را شــاهد بوديم البته واقعيت آن است 
که اين موضوع در دولت جديد شــدت بيشتری 
گرفته است و موارد نقض عهد و بد عهدی افزايش 
قابل مالحظه ای داشته اســت.  موضوعی که در 

گــزارش هفتم وزارت خارجــه به صورت مفصل 
به آن پرداخته شــده است.معاون وزير خارجه در 
ادامه گفت: آمريکايی ها در شرايطی به نقض عهد 
و پيمان شــکنی در اجرای برجام می پردازند که 
معتقدند برجام امتيازات زيادی به ايران داده است 
و می خواهند با اجرا نکردن اين توافق منافع ايران 
کاهش پيدا کنــد. از همين رو اقداماتی همچون 
اضافه کردن افراد به ليســت تحريم ها،  اظهارات 
خالف واقع ترامپ آن هم برخالف بند 28 برجام 
و اقدامــات غير متعارف ديپلماتيک را شــاهديم 
کــه همه متعارض بــا روز،  مفــاد و متن برجام 
بويــژه بندهای 26، 28 و 29 اســت.وی با بيان 
اينکه آمريکا به دنبال ايجــاد فضای منفی عليه 
ايران اســت، گفت: آمريکا می خواهد با اقداماتش 
اجازه ندهد بانک های اقتصادی در ايران فعاليت 
اقتصادی داشــته باشــند و نگرانی برای آنها به 
وجود آيد.بــه گفته عراقچــی وزارت خارجه در 
طول 2۱ ماه گذشــته در 7 گزارش تمام موارد را 
ثبت کرده و به مجلس ارائه داده است. همچنين 
وزير خارجه در ۱0 نامه به خانم موگرينی مسئول 
سياست خارجی و سياست امنيتی اتحاديه اروپا 
و هماهنگ کننده برجام و کميســيون مشترک 
برجام اين موارد را اعالم کرده اســت. در ماه های 

گذشــته نيز تک تک موارد نقــض ، بد عهدی و 
عدم پايبندی آمريکا ثبت شده که در کميسيون 
مشترک ســازمان ملل ثبت شود.اين عضو ارشد 
تيم مذاکره کننده هسته ای همچنين اظهار کرد: 
حرکات اخير رئيس جمهور آمريکا عليه برجام با 
يک مقابله جهانی عليه اين حرکات روبرو شــده 
اســت. آمريکا در شــرايطی اقداماتی عليه ايران، 
برجــام و مردم ايران انجام می دهــد که در انزوا 
قرار گرفته چون بقيه اعضای ۱+5 يعنی روسيه، 
چين بويژه کشــورهای اروپايی به طور صريح و 
مشخص با سياســت ها و بدعهدی ها و تخلفات 
آمريکا مخالفت کرده اند و هر تالش آمريکا در اين 
باره از سوی ســاير اعضای ۱+5 مردود شناخته 
شــده اســت.وی تاکيد کرد: همه دنيا معتقدند 
که تنها ناظر و قاضی برجام آژانس اســت. ايران 
نيز به تعهداتــش پايبند بوده که 8 بار آژانس در 

گزارشاتش آن را تاييد کرده است.
عراقچی با تاکيــد بر اين که آمريکا در ضديت با 
ايران و برجام است، گفت: سياست آمريکا برای 
مقابله با برجام توســط همه کشــورها، مردود 
شــناخته شــده اســت که اين از موفقيت های 
سياســت خارجه جمهوری اسالمی ايران است.

وی افــزود: همانطــور که مقــام معظم رهبری 

فرمودند امروز جمهوری اســالمی ايران در اوج 
قدرت و اقتدار اســت. اقتدار منطقه ای و حوزه 
تاثيرگذاری در مســائل منطقه ای و بين المللی 
و يکپارچگــی کشــورهای دنيــا در تعارض با 
آمريکا اين موضوع را به خوبی نشــان می دهد.

همچنين توانمندی های دفاعی و موشکی سپاه 
ثبات سياسی داخلی،  گشــايش های اقتصادی، 
فروش نفت در باالترين ســطح ممکن،  برقراری 
کانال های بانکی، تردد کشتی ها با بيمه کامل از 
تمامی بنادر به جز آمريکا و رژيم صهيونستی که 
ما تمايلی به آن نداريم در کنار پشتيبانی داخلی 
محکم توسط مردم نسبت به جمهوری اسالمی 
همه نشــان دهنده اقتدار ايران اســت.عراقچی 
افزود: در شــرايطی که آمريکا چنين اقداماتی را 
انجام می دهد، برجام نشان داد از استحکام کافی 
برخوردار است. کشورهای ديگر به ويژه اروپايی ها 
از موضع جمهوری اســالمی ايران حمايت می 
کنند. با اروپا و ساير کشورها در تماس هستيم. 
البته مــا در تضمين اجرای برجــام روی هيچ 
کشوری حســاب باز نکرده ايم. به توانمنديهای 
خودمان اتکا داريم. مســائل را رصد می کنيم و 
وزارت خارجه روزانه گزارشاتی به مقامات نظام، 
رئيس جمهور و رئيس مجلس ارائه می کند.معاون 
وزيرامورخارجه تاکيد کرد: ما سناريوهای آينده 
را  پيش بينی کرديــم. گزينه های محتمل قابل 
دسترسی است. پيش بينی به مراجع ذيربط داده 
شــده اســت و آن را به هيئت نظارت بر برجام 
ارائه کرديــم. ما برای هر شــرايطی که آمريکا 
بخواهد انجــام دهد پيش بينی و آمادگی داريم 
و تمهيدات الزم انديشيده شده است.وی افزود: 
آن چه مسلم اســت خصومت های آمريکا ادامه 
دارد و مــا در مقابلــه با زورگويی هــای آمريکا 
ايســتادگی می کنيم و اجازه نمی دهيم که اين 
توافق بين المللی که مورد تاييد سازمان ملل قرار 
گرفته و منافع و دستاوردهای زيادی برای ايران 
داشــته با اقدامات خصمانه آمريکا مورد خدشه 
قرار گيرد. با همکاری با ســاير کشورهای 5+۱ 
ايستادگی می کنيم ودر صورت ضرورت برای هر 

سناريوی ديگری آمادگی داريم.

معاون وزیر خارجه: برای مقابله با هر سناریویی آمادگی داریم

آمریکا در ضدیت با ایران و برجام است

سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا گفت 
که ايران درخواست واشنگتن برای ديدار 
در حاشيه مجمع عمومی سازمان ملل را 
رد کرد.به گزارش زمان به نقل ازايســنا، 
هيتر نوئرت سخنگوی وزارت امور خارجه 
آمريکا در نشست خبری خود در پاسخ به 
سوالی درباره روايت سخنگوی وزارت امور 
خارجه کشــورمان مبنی بر اين که ايران 
پيشنهاد ديدار با رئيس جمهور آمريکا در 
حاشيه نشست مجمع عمومی را رد کرده 
است، گفت: بله، آن ها درخواست ديدار با 

مقامات آمريکايی را رد کردند.
بنــا به گــزارش پايگاه اينترنتــی وزارت 
امور خارجــه آمريکا، نوئــرت ادامه داد: 
ايران درخواســت آمريکا برای ديداری در 
سطح مسئوالن بلندپايه در حاشيه مجمع 
عمومی سازمان ملل را رد کرده است. کاخ 
سفيد نيز در اين باره اظهار نظر کرده است 
و بايد به آن ها مراجعه شود.وی همچنين 
در پاســخ به سئوالی درباره اين که آمريکا 
عالقه مند است برد موشک های ايران صفر 
باشد، مدعی شد: آمريکا خواستار پايبندی 
امنيت  بــه قطعنامه های شــورای  ايران 
سازمان ملل است. همان طور که می دانيد، 
ما موشک های بالســتيک ايران را ناقض 

قطعنامه های شورای امنيت می دانيم.
وی در ادامه ادعاهايش با اشاره به برد دو 
هزار کيلومتری موشــک های ايران گفت: 
خب 2000 کيلومتر برد واقعا زياد است. 
اين قطعا کشــورهای ديگر که از متحدان 
مــا نيز هســتند را در برد موشــک های 
آن ها قــرار می دهد. همه مــا می دانيم و 
به عالوه متحدان ما در منطقه نيز آگاهند 
که موشــک های بالســتيک ايران نه تنها 

آمريکا، بلکه شــرکای مــا در خاورميانه، 
شامل بسياری از کشورهای عرب را تهديد 
می کنــد. آن ها، اين مســئله را می دانند. 
ما صحبت های زيادی با دولت های شــان 
درباره نگرانی ها نسبت به اين فعاليت های 
بی ثبات کننده ايران داشــته ايم؛ بنابراين، 
فقط آمريکا نيست که در اين زمينه ايران 
را تهديد می داند، متحدان مان نيز همين 
نظر را دارند.نوئرت مدعی شد: موشک های 
ساخت ايران که مدت هاست مورد استفاده 
هســتند، آتــش درگيــری در منطقه را 
شعله ور کرده است. موشک های بالستيک 
ايران نقض قطعنامه شورای امنيت سازمان 
ملل هســتند. ما به دنبال اين هستيم که 
ايران مطابق با قطعنامه های سازمان ملل 
عمل کنــد.وی در واکنش به اصرار مکرر 
خبرنگاران درباره اين که آيا ايران پيشنهاد 
ديدار بــا دونالــد ترامــپ را رد کرده يا 
پيشــنهاد برای ديدار با مقام ديگری مثل 
ظريف، وزير امور خارجه ايران بوده است، 
از پاسخگويی مســتقيم سر باز زد ولی با 
ســواالت مکــرر خبرنگاران و پافشــاری 
آن هــا در نهايت تاييد کــرد که بله آن ها 
اين پيشــنهاد را رد کرده اند.اين ادعاها در 
حالی مطرح می شود که مقامات کشورمان 
همواره تاکيد می کنند که برنامه موشکی 
ايران تنها برای دفاع از خاک کشور و توان 
بازدارندگی در برابر تهديداتی اســت که 
عليه ايران وجود دارد، بنابراين، جمهوری 
اســالمی ايران همانند هر کشور ديگری 
که حق توســعه ظرفيت های دفاعی خود 
را دارد، به توســعه توانايی و ظرفيت های 
موشکی خود ادامه می دهد و برای اين کار 

از هيچکسی اجازه نمی گيرد.

رئيس کميته هسته ای کميسيون امنيت 
ملی و سياست خارجی مجلس تاکيد کرد 
که مجلس آمادگــی دارد که در صورت 
اجرا نکردن تعهــدات آمريکا در برجام و 
اضافه کردن تحريم های جديدی خروج 

از NPT را در دستور کار قرار دهد.
به گزارش زمان به نقل ازايســنا، حجت 
االسالم والمسلمين مجتبی ذوالنوری در 
جلسه علنی ديروز بعد از قرائت گزارش 
ســوم شش ماه کميســيون امنيت ملی 
و سياســت خارجی دربــاره روند اجرای 
برجام گفت: جمهوری اســالمی ايران به 
عنوان عضو NPT دارای حقوق هسته ای 
در زمينه هسته ای اســت که برای حل 
معضالت و افشای باطن کريه نظام سلطه 
و آمريکای جنايتکار از بسياری از حقوق 
هسته ای عقب نشــينی کرد و پای ميز 

مذاکره نشست.
به گفته وی ايران حاضر شــد که حقوق 
رســمی که NPT برايش متصور کرده 
است را از دســت بدهد تا قفل تحريم ها 
شکسته شــود. عليرغم اين اقدام، نظام 
ســلطه به خصوص آمريکايــی ها برای 
جلوگيری از بهره مندی ايران از حقوقش 
در برجام نهايت شــيطنت و کارشکنی 
را انجام داده اســت و هــر روز تحريمی 
را احصا کرده اســت.اين عضو کميسيون 
امنيت ملی و سياســت خارجی مجلس 
با بيان اينکه 26 مورد از پيمان شــکنی 
های آمريکا در گزارش کميسيون امنيت 
ملی لحاظ شــده است، گفت که تمديد 
قانون باز طراحی شــده داماتو در لباس 
آيسا و تصويب قانون کاتسا بود که بنيه 
دفاعی کشــور را هدف قرار داده اســت. 

آنهــا از ديروز اين تحريــم را در مرحله 
اجــرا قــرار داده اند.وی تاکيــد کرد: در 
شرايطی که ايران هزينه الزم را در برجام 
داده اســت، آمريکايی هــا نمی خواهند 
اجازه بدهند جمهوری اســالمی ايران از 
حقوق برجامی اش اســتفاده کند. قطعا 
نمايندگان ملت بيکار نخواهند نشســت. 
در پيشــنهادات اين گزارش دو موضوع 
برای مقابله با عهدشکنی آمريکا در نظر 
گرفته شــده است که ناظر بر تجديدنظر 
در همکاری بــا آژانس بين المللی انرژی 
اتمی و ديگری خروج از اجرای داوطلبانه 

پروتکل الحاقی است.
ذوالنوری تصريح کــرد: دولت آمريکا در 
تمام مراحل مذاکره سعی کرد که برجام 
را به ســمتی ببرد کــه هزينه هايی را به 
مردم ايــران تحميل کند. ولی بازهم اگر 
قرار باشد مردم از منافع برجام بهره مند 
نشــوند و برجام در جايی باشد که منافع 
ملــی و مردم را تامين نکنــد و ايران به 
عقب بازگردد بازهــم همگان بدانند که 
اين عقب نشينی بازگشت به نقطه صفر 
گذشته نخواهد بود.وی گفت: آمريکايی 
ها بدانند که نمايندگان مردم در مجلس 
شــورای اسالمی آمادگی دارند که دولت 
جمهوری اســالمی ايران را موظف کند 
که اگــر آمريکايی ها وظايفشــان را در 
برجــام انجــام ندهند و برجــام اجرايی 
نشــود و تحريم های فعلی باقی مانده و 
تحريم های جديد ديگری اضافه شــود، 
دولت جمهوری اسالمی را موظف کرده 
که خروج از NPT را در دستور کار خود 
قرار دهد. چون قرار نيست ملت ما ملعبه 

ستمکاران و نظام سلطه باشد.

ایران پیشنهاد دیدار با مقامات 
یکایی را رد کرد آمر

وج از  مجلس آمادگی خر
N را دارد P T  

برای نخستین بار در رزمایش»فداییان حریم والیت7«؛

اهداف زمینی توسط 
پهپاد»کرار« منهدم شد

در مرحلــه پايانی هفتمين رزمايــش فداييان حريم واليت، 
هواپيمای بدون سرنشين تهاجمی »کرار«، برای نخستين بار 
اهداف زمينی را با اســتفاده از بمب های هوشمند نقطه زن 

مورد اصابت قرار داد.
به گــزارش زمان به نقل ازمهر، امير ســرتيپ دوم خلبان 
مســعود روزخوش، ســخنگوی هفتمين رزمايش اقتدار 
هوايــی فدائيان حريم واليت، گفت: جنگنده های اف-4 با 
اســتفاده از بمب های هوشــمند، نقطه زن و دور ايستای 
»قاصد« که توســط متخصصان جهاد خودکفايی نيروی 
هوايی ارتش توليد شده اســت، اهداف خود را با موفقيت 
منهدم کردند.وی افزود: در اين مرحله همچنين برای اولين 

بار هواپيماهای بدون سرنشين تهاجمی کرار مجهز به بمب 
های هوشمند نقطه زن، با پرواز برد بلند و در محيط جنگ 
الکترونيک، موفق شدند با غافلگيری دشمن اهداف زمينی و 
سامانه های پدافندی دشمن را منهدم کردند.امير روزخوش 
اظهار داشت: همچنين جنگنده های اف-۱4 و ميگ-29 
بــا انجام عمليات رزم هوايی بــه درگيری هوايی و تمرين 

شرايط درگيری در صحنه واقعی نبرد پرداختند.سخنگوی 
هفتمين رزمايش فدائيان حريــم واليت با ابراز رضايت از 
عملکــرد خلبانان جوان نيروی هوايــی و کارکنان فنی و 
دستيابی به کليه اهداف از پيش تعيين شده اين رزمايش 
گفت: با بهره گيری از تجربيات خلبانان و پيشکســوتان 8 
ســال دفاع مقدس و با بهره گيــری از خودباوری و ايمان 
به توانمندی نســل جوان امروز نسل جديد خلبانان ما با 
موفقيت در چنين رزمايش هايی شــرکت می کنند.پهپاد 
»کرار« که توسط متخصصين صنعت دفاعی کشور طراحی 
و توليد شــده است، نخســتين هواپيمای بدون سرنشين 
مجهز به موتور توربو جت اســت که قــادر به حمل 250 
کيلوگرم مهمات در برد ۱000 کيلومتر و با ســرعت 900 
کيلومتر در ساعت اســت.در کنار اجرای ماموريت انهدام 
اهداف زمينی، نســل جديد اين پهپاد تحت عنوان »کرار 
رهگير« نيز قادر به رهگيری اهداف هوايی و رهگيری پرنده 
های متجاوز به حريم کشور است که قابليت های عملياتی 
متنوع تــری را برای پدافند هوايــی در ارتفاع باال و دفاع از 

حريم هوايی کشور خواهند داشت.
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آگهی مناقصه عمومی
شهرداری بابل در نظر دارد پروژه زیر را با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به 

شرکت های حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید 

اصالحیه فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله اي
شركت آب و فاضالب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه ذیل 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایي پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت 
)ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir    انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبلي , مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق 

سازند .
موضوع مناقصه : تهیه، حمل و اجراي پوشش کولتار اپوکسي سازه هاي تصفیه خانه فاضالب رودان .

مبلغ برآورد اولیه: 3،416،123،430 ریال ) سه میلیارد و چهارصد و شانزده میلیون و یکصد و بیست و سه هزار و  چهارصد و سي 
ریال ( .

) اعتبار پروژه فوق از طریق اسناد اعتباري اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسالمي تامین میگردد (
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :  171،000،000 ریال ) یکصد و هفتاد و یك میلیون ریال ( 

رتبه و رشته مورد نظر : 5 ابنیه  یا 5 آب 
مبلغ خرید اسناد : مبلغ 00/000 0 /1ریال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانك صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد 

مناقصه 
مهلت زماني دریافت اسناد مناقصه از سایت : ازساعت 10 تاریخ  96/8/11 ساعت 15 تاریخ 96/8/17

مهلت زماني ارائه پیشنهاد : ساعت 14 مورخ 96/9/4
زمان بازگشایي پاکت ها :  ساعت 10  مورخ96/9/8

محل بازگشایي : سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان و حضور یك نفر نماینده از طرف هر یك از پیشنهاد 
دهندگان در جلسه بازگشایي پیشنهادها آزاد است .

امتیاز کیفي الزم : پیشنهادات واصله پس از ارزیابي کیفي مناقصه گران و احراز حداقل امتیاز الزم )65(بازگشایي خواهد گردید.
 www.setadiran.ir پیشنهاد دهندگان موظف مي باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تدارکات الکترونیکي دولت ) ستاد ( به آدرس
دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارك الزم شامل پاکات الف ، ب و ج تهیه و به صورت فایلهاي pdf در سامانه فوق درج 

نمایند .
سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است .

و  الف  هاي  پاکت  ارائه  و  مناقصه  اسناد  خصوص  در  بیشتر  اطالعات  دریافت  جهت  گزار  مناقصه  دستگاه  تماس  اطالعات   
 ( هرمزگان    استان  فاضالب  و  آب  شرکت   – شریعتي  بیمارستان  جنب   - ناصر  بلوار  بندرعباس    -   : آدرس  کیفي  ارزیابي 
نشاني به  هرمزگان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  اینترنتي  سایت   33350582-86-87 تلفن     ) قراردادها   امور 
WWW.Abfa Hormozgan.com  :  اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس تهران 

                   روابط عمومي و آموزش همگاني:27313131  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768  .
شركت آب و فاضالب استان هرمزگان        

1-برآورد بر اساس فهرست بهای ابنیه و تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی سال 96 می باشد 
با معرفی نامه به واحد قرار  انتشار این آگهی تا تاریخ 96/8/23همراه  از تاریخ  2-متقاضیان محترم می توانند 
دادهای شهرداری مراجعه و اسناد را دریافت و پس از بررسی پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 
مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007نزد بانگ ملی واریز و به همراه 

برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیر خانه شهرداری نمایند 
3-آخرین مهلت تحویل اسناد تاریخ 96/8/23می باشد 

4-بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ 96/8/24 راس ساعت 13 می باشد 
5-به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد 

6-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است 
تلفن تماس جهت اخذ اطالعات 32221423یا 32223401داخلی 268می باشد 

http://www.babolcity.ir
حجر خداداد سرپرست  شهردار بابل 

پروژه 

بازپیرایی پارک شادی 
خیابان شریعتی 

برآورد اولیه )ریال(

3/203/921/831

سپرده شركت در مناقصه ریال

 
160/196/091

صالحیت 

ابنیه 

مدت اجرا )ماه (

2

آگهی مفقودی

مدادی  نوک  رنگ  مدل ۱388به  ای  ايکس  تی  تيپ جی  پرايد  سبزسواری  برگ 
موتور29۱5807،شماره  ايران24-474ل23،شماره  پالک  شماره  به  –متاليک 
ملی  پدرمظلوم،شماره  ،نام  خالدی  هاشم  شاسیS۱4۱228824954۱بنام 

6629649273صادره ازرامشير مفقود گرديده وازدرجه اعتبارساقط   می باشد.
شهرستان شادگان

مفقودی 
با شماره موتور  با شماره شهربانی 523ج2۱ايران 82  پژو 206 مدل 8۱  برگ سبز 
۱0fsD83620۱23و شماره شاسی 8060849۱ مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

 بابل می باشد

آگهی فقدان سند
آگهی فقدان سند مالکيت از پالک ۱50/97/265 فرعی بخش ۱2 لرستان شهرستان 
دلفان خانم منور کاظم زاده خسروخانی با ارائه دو برگ استشهاديه گواهی شده شماره 
5۱93 دفتر خانه 6 دلفان به انضمام درخواست وارده به شماره ۱۱4/6/5450 مورخه 
از پالک  96/8/7 اعالم نموده است که سند مالکيت ششدانگ يکباب واحد تجاری 
بنام  لرستان که ذيل ثبت 5495۱ صفحه 265 جلد 2۱9  ۱50/97/265 بخش۱2 
منورکاظم زاده خسروخانی صادر و تسليم گرديده به علت پارگی و خارج شدن آن ازحيز 
انتفاع تقاضای صدور المثنی سند مالکيت ملک مزبور رانموده لذا مراتب به استناد ماده 
۱20 اصالح موادی ازايين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم به وجود سند مالکيت مذبور نزد خود باشد 
از تاريخ انتشار آگهی ظرف مدت ده روز به اداره ثبت اسناد و امالک دلفان مراجعه و 
اعتراض کتبی خود را ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند رسيد دريافت دارد بديهی 
چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و يا در صورت اعتراض سند مذبور ارايه نشود 

المثنی سند مزبور طبق مقررات صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد. م الف 444
امیر حسین خلیلی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دلفان

مفقودی
برگ سبزو شناسنامه مالکيت  پيکان مدل 79 با شماره پالک 227ل۱3ايران 82با شماره 
موتور ۱۱۱27997469و شماره شاسی 79500676 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

 بابلمی باشد

رای دادگاه 
در خصوص درخواست آقای حسن بياتی فرزند فرج اله و خانم طيبه قراگزلو فرزند 
حسين هر دو با وکالت آقای اصغر رضايی مفرد بطرفيت آقايان و خانمها رضا و علی و 
حسين و محمد و شيرين و شيدا شهرت همگی بياتی فرزندان فرج اله و فاطمه حسنوند 
و بهجت حسنوند و عباس پويان فر فرزندان محمد به خواسته فروش يک باب عمارت 
تجاری مسکونی تحت پالک ثبتی ۱ و 2 و 3 فرعی از 536 اصلی واقع در بخش يک 
خرم آباد و پالک ثبتی 8 فرعی از 2۱08 اصلی واقع در بخش يک خرم آباد دادگاه با 
توجه به اوراق و محتويات پرونده درخواست خواهانها و ضمايم پيوست و نظر به اينکه 
امالک مشاعی فوق الذکر حسب تصميم قطعيت يافته واحد ثبتی خرم آباد غير قابل افراز 
تشخيص داده شده فلذا باستناد به مواد 4 و 5 قانون افراز و فروش امالک مشاعی و مواد 
9 و ۱0 آيين نامه اجرايی آن دستور فروش امالک صدرالذکر وفق مقررات اجرای احکام 
مدنی مربوط به فروش اموال غير منقول و تقسيم وجوه حاصل از فروش بين مالکين 

مشاعی پس از کسر هزينه های اجرايی صادر و اعالم ميگردد. 
رییس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد – قوام آذر همایون 

آگهی وقت رسیدگی 
به  توجه  با  المکان  مجهول  فعال  مجيد   فرزند  زاده  صفر  علی  آقای  بدينوسيله 
به  است  متهم  دادگاه  اين  کيفری   2 399/۱04/96/ک   کالسه  پرونده  محتويات 
تخريب موضوع شکايت داريوش دلفان که نظر به تعيين وقت رسيدگی به پرونده 
قانون  ماده 344  اجرای  تاريخ 96/9/۱8 ساعت 08:30صبح مراتب در  اتهامی در 
آيين دادرسی کيفری يک نوبت در جرايد کثير االنتشار آگهی تا نامبرده در وقت 
انتسابی خود دفاع نمايد بديهی است در  اتهام  از  مقرر در جلسه دادگاه حضور و 
اتخاذ  الذکر  قانون صدور  ماده 406  اجرای  در  دادگاه  نامبرده  صورت عدم حضور 

تصميم می نمايد. 
مدیر دفتر شعبه 104  دادگاه كیفری 2 خرم آباد –سعید سهرابی چگنی .

آگهی حصر وراثت}نامحدود{        
به شماره شناسنامه 375 صادره  آقا/ حسين محسنی ميان چقا فرزند کاظم بگ 
ازدلفان باتقديم دادخواستی چنين اشعار داشته که شادروان مرحوم صيدباقر محسنی 
ميان چقا فرزند حسين صادره ازدلفان متولد ۱359/5/۱ در تاريخ ۱392/9/2۱ در 

شهرستان کنگاور فوت نموده وراث حين الفوت وی منحصر است به:
متولد   375 شناسنامه  شماره  به  بگ  کاظم  فرزند  چقا  ميان  محسنی  ۱-حسين 

۱332/4/8 نسبت با متوفی پدر
2-زرين طال فصيحی فرزند عزيزبيگ به شماره شناسنامه 346 متولد ۱338/۱0/۱ 

نسبت با متوفی مادر
3-خديجه شرفی چقايی فرزند پيرل داد به شماره شناسنامه 420074249 متولد 

۱369/9/20 نسبت با متوفی همسر
 4200878۱5۱ شناسنامه  شماره  به  صيدباقر  فرزند  چقا  ميان  محسنی  4-شيدا 

متولد ۱39۱/۱/7 نسبت با متوفی فرزند
5-مهتاب محسنی ميان چقا فرزند صيدباقر به شماره شناسنامه 420077۱020 

متولد ۱387/9/۱5 نسبت با متوفی فرزند
طبق نامه ماليات بر ارث شماره 27986  مورخه 23 / ۱392/۱0  ارزش ماترک 
متوفی بيش از سی ميليون ريال است فلذا با انجام تشريفات مقدماتی دادخواست 
تاهر شخص حقيقی  اگهی ميشود  النتشار  روزنامه های کثير  نوبت در  مزبور يک 
و حقوقی نسبت به موضوع اعتراض داشته  يا وصيت نامه ای از متوفی در دست 
بخش  يک  شعبه  شورای  به  انتشار  از  پس  روز  ماه}30{  يک  حداکثر  داردظرف 
کاکاوند تقديم دارد واال مستندا به مواد 36۱ و362 قانون امور حسبی گواهی حصر 
وراثت صادر وبه اعتراضات خارج ازاين مواعد ترتيب اثر داده نخواهد شدم الف 439
فرهاد گلمحمدی رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف دلفان

آگهی ابالغ
 وقت رسيدگی و دادخواست و ضمايم اقای عبدالرضا قراچه فرزند پرويز خواهان 
خانم ماه خاتون قربانی کفشگير ی دادخواستی به طرفيت خوانده عبدالرضا قراجه 
به خواسته بطالن بيع نامه مطرح که به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
وقت  و  تبت  سرخرود  بخش  عمومی  دادگاه  اول  شعبه   96099820۱۱300304
طبق  دادگاه  دستور  حسب  که  تعيين   ۱2:30 ساعت   96/9/۱2 مورخ  رسيدگی 
بودن  المکان  مجهول  علت  وبه  مدنی  دادرسی  آيين  73قانون  ماده  ماده  موضوع 
خوانده و در خواست خواهان  مراتب يک نوبت در يکی از جرايدکثير االنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن ظرف يک ماه به دفتر دادگاه 
مراجعه و  ضمن اعالم نشانی کامل خودنسخه دوم دادخواست و ضمايم را دريافت  

و در وقت جهت رسيدگی حاضر گردد
منشی اول دادگاه عمومی حقوقی بخش سرخرود سیده فاطمه عباس پور 

 نوبت اول

خبــــرخبــــرخبــــرخبــــر

مديرعامل  زمان:  خبرنگار  کرمانشاه- 
شرکت توزيع نيروي برق استان کرمانشاه در 
جمع خبرنگاران استان از سرمايه گذاري 40 
ميليارد ريالي براي اجراي 50 طرح عمراني 
تامين روشنايي مربوط به احداث زيرساخت 
هاي اربعين در مرز رسمي خسروي خبر داد.

شرکت  مديرعامل  مجد  مرادي  مهندس   
توزيع نيروي برق استان کرمانشاه در جمع 
خبرنگاران رسانه هاي استان کرمانشاه که 
براي بازديد از زير ساخت ها و تامين برق 
زائرين اربعين از قصرشيرين و مرز رسمي 
است  قرار  گفت:  کردند،  بازديد  خسروي 
جمهوري  زائران  از  نفر  هزار   500 امسال 
اسالمي و زائران اتباع خارجي از مرز رسمي 
خسروي در ايام اربعين حسيني به کربالي 
معال عزيمت کنند. اين مهم نيازمند آماده 
که  است  الزمي  شرايط  و  امکانات  سازي 
يکي از اين شرايط، تامين روشنايي مسير 
عبور و اسکان زائران و تقويت زير ساخت هاو 
تامين برق پايدار بويژه در اين ايام است. در 

همين راستا پروژه احداث 20 کيلومتر خط 
فشار متوسط هوايي تقويت شبکه هاي برق 
و تامين برق مسيرقصرشيرين تا مرز خسروي 

اجرا شده است.
فني  تشريح  ضمن  مجد  مرادي  مهندس 
پروژه هاي قابل افتتاح و پروژه هاي اجرايي 
در شهرستان قصرشيرين ادامه داد: براي رفاه 
حال زوار حضرت اباعبدا... حسين )ع(، پروژه 

تامين روشنايي معابر پارکينگ زائرين اربعين 
اردوگاه هاي واقع در  حسيني و همچنين 
مرز خسروي با مساحتي حدود ۱50 هکتار 
انجام شده است. در اين پروژه بيش از پنج 
نقطه شهر، با احداث ۱6 برج نوري 400وات 

سديمي با ارتفاع 22متر نصب شده است.
روشنايي ۱0هکتار  تامين  از  ادامه  در  وي 
جايگاه  زائران،  هاي  اتوبوس  براي  توقفگاه 

هاي سوخت و اردوگاه جمعيت هالل احمر با 
نصب 60پايه با ۱20 چراغ و همچنين تامين 
روشنايي ۱0 نقطه استقرار مرکز فوريت هاي 
به خسروي  پزشکي در مسير قصرشيرين 
نيروي  توزيع  شرکت  مديرعامل  داد.  خبر 
برق استان کرمانشاه با بيان اينکه هزينه برق 
مصرفي تمامي هيئت هاي مذهبي رايگان 
برپايي  با  شرکت  اين  کرد:  تصريح  است، 
خسروي  تا  کرمانشاه  مسير  در  ۱0موکب 
با همکاري بيش از 50 دستگاه اجرايي در 
خدمت زائران اربعين حسيني خواهد بود و 
تا بازگشت همه زائران از اين مسير، حضور 

شبانه روزي خواهيم داشت.
نکته قابل توجه اينکه با همت هالل احمر 
و شرکت توزيع نيروي برق استان کرمانشاه، 
تامين  با نصب چادر و  اماکن  اين  در کنار 
روشنايي محل اسکان، زائران عتبات عاليات 
و  آسايش  با  عراق  به  تردد خود  مسير  در 
امنيت مي توانند در اين منطقه مرزي اقامت 

داشته باشند.

 لزوم راه اندازی صنایع تبدیلی
 در استان مرکزی

ضمن  بابايی   علی  زمان:  اراك- خبرنگار 
بيان اينکه بخش کشاورزی در استان مرکزی 
دارد،  مشکل جدی  برداشت  و  توليد  از  پس 
اظهار داشت: در بخش کشاورزی استان پس 
مشکل  محصول،  آمدن  دست  به  و  توليد  از 
فقدان صنايع تبديلی و صنايع فرآوری بر سر 
راه کشاورزان قرار دارد.  به گزارش زمان به 
نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی 
استان مرکزی  رئيس سازمان جهاد کشاورزی 
اين مشکل در  افزود: چنانچه  استان مرکزی 
موجب  شود،  برطرف  مرکزی  استان  سطح 
کاهش ضايعات و افزايش ارزش افزوده و بهره 
وری بخش کشاورزی خواهد شد و توسعه و 
گسترش صنايع تبديلی قطعا به بهبود فرآورده 
شايانی  کمک  کشاورزی  محصوالت  های 

خواهد کرد.
بابايی ضمن بيان اينکه با پيگيری انجام شده 
عالوه بر صنعت، بخش کشاورزی نيز مشمول 
برخورداری از طرح رونق توليد است، گفت: در 
راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و برخورداری 
بخش کشاورزی از تسهيالت رونق توليد، طی 
سال گذشته 922 طرح بخش کشاورزی استان 
مرکزی برای دريافت تسهيالت در سامانه بهين 

ياب وزارت صنعت ثبت نام کرده اند.

توزیع120 مخزن آب در مناطق 
محروم دیلم

کميته  رئيس  زمان:  خبرنگار  بوشهر- 
 ۱20 گفت:  ديلم  )ره(  خمينی  امام  امداد 
و  ميليون  اعتبار 343  با  آب  ذخيره  مخزن 
مددجويان  بين  و  خريداری  هزارريال   680
در روستاهای مناطق محروم اين شهرستان 

توزيع شد.
جوی  وضعيت  به  باتوجه  افزود:  اسماعيل 
اين  و کمبود شديد آب در استان بوشهر و 
شهرستان، اين اقدام برای رفع نيازهای آنان در 

زمان بروز قطعی آب انجام شده است.
از جنس  که  شده  توزيع  مخازن  گفت:  وی 
فايبر گالس و قابليت گنجايش يکهزار ليتر 
آب را دارد تنها مختص مددجويان روستايی 
است شد. رئيس کميته امداد ديلم اظهارکرد: 
و  نهاد  اين  توسط  مخازن  اين  خريد  هزينه 

خيران تامين شده است.

خبــــر

سالها بال تکلیفی کمربندی بیکار آیش در جویبار

ابوالحسنی-جویبار: مسئول راههای روستايی راه و شهرسازی مازندران 
در جلسه کمربندی جاده جويبار به بيکار آيش با اشاره به اينکه اين پروژه 
از سال 87 در اين شهرستان استارت خورده است، گفت: متاسفانه علی 
رغم همه پيگيری ها هنوز اين طرح عملياتی نشده است و چون نگاه 
روستايی به آن شده ، اعتبار مناسبی تخصيص نيافته است.سهراب طور 
با تاکيد براينکه يکی از شاخصه های رشد اقتصادی راههای دسترسی 
مناسب است، اظهار داشت: طول اين کمربندی 5 کيلومتر بوده که 3 
کيلومتر آن هنوز آسفالت نشده است و مابقی طرح تا کنون اقدام خاصی 
انجام نشده است.وی با اعالم اينکه پيمانکار طرح مشخص  شده است، 
خاطر نشان ساخت: بعلت عدم تخصيص اعتبارات مناسب اين طرح سالها 
راکد مانده و پيشنهاد ميکنم کمربندی بيکار آيش بعنوان پروژه اولويت 
دار شهرداری در نظر گرفته شود تا سريعتر ساخت نهايی آن به سرانجام 
برسد .طور در ادامه به اجرای نهضت پروژه های مشارکتی در استان 
پرداخت و تصريح کرد: از يک هزار و 580 کيلومتر راه آسفالت شده حدود 
۱200 کيلومتر آن بصورت مشارکتی انجام شده است.شهردار جويبار 
در اين نشست با اعالم اينکه راهها در مسير توسعه بسيار اثرگذاراست ، 
گفت: توجه به راهها در توسعه اقتصادی شهرها نيز نقش مهمی داشته 
ودر زمينه گردشگری هم ميتواند مثمر ثمر باشد.علی ياری با بيان اينکه 
هيچ رديف مالی در سالجاری برای اين طرح در شهرداری در نظر گرفته 
نشده است: افزود: با هماهنگی شورا و کار کارشناسی سعی خواهيم کرد 
در سال 97 بودجه ای برای اين طرح در نظر بگيريم.فوالدی عضو شورای 
شهر جويبار با اشاره به اينکه تمام راههای برون رفت از جاده اصلی شهر 
عبور ميکنند ، گفت: کمربندی بيکار آيش يکی از نقاط قوت شهرستان 
بوده است که مبنای طرح درست است ولی هنوز وضعيت منابع مالی 
آن هنوز مشخص نشده است.وی بيان کرد: انتظار ميرود در سال 97 
از بودجه تملک دارائی اعتبارات مناسبی برای پروژه راههای شهرستان 

اختصاص يابد.

پلمپ کمپ غیر قانونی ترک اعتیاد در جوانرود

معاون دادستان جوانرود از شناسايی و پلمپ يک کمپ غير قانونی در 
اين شهرستان خبر داد .

به گزارش زمان، معاون دادستان جوانرود گفت اطالعاتی از فعاليت 
يک کمپ غير مجاز در محدوده شهرستان جوانرود به دست آمد که با 

کمک دستگاههای مسئول نسبت به پلمپ آن اقدام شد.
امين محمدی افزود : متهم اين پرونده به مراجع قضايي معرفي شده 
است و مددجويان حاضر در کمپ به منظور سير مراحل قانونی در 
اختيار بهزيستی قرار گرفتند .  معاون دادستان جوانرود با بيان اينکه 
برخورد با کمپ های غير قانونی ترک اعتياد در دستور کار نيروی 
انتظامی شهرستان قرار دادرد اظهار داشت : در اين نوع کمپ ها درمان 
به صورت غير اصولی و غير مجاز صورت می گيرد و بعظا شاهد آسيب 
های جسمی و روحی توسط گردانندگان اين کمپ ها هستيم ، لذا از 
شهروندان درخواست داريم که به منظور درمان افراد مبتال به بيماری 
اعتياد به مراکز مجاز ترک اعتياد مراجعه و از مراجعه به کمپ های غير 

مجاز به جد پرهيز نمايند .

خبر مدیرعامل شركت توزیع نیروي برق استان كرمانشاه:

40میلیارد ریال هزینه تامین روشنایي زیرساخت هاي اربعین

استاندار یزد  معارفه می شود یت بحران نقش  دارد پدافند غیرعامل در مدیر

تکريم  آيين  یزد:   - مقدم  صادقی 
محمود  معارفه  و  ميرمحمدی  سيدمحمد 
عصر  يزد  استاندار  عنوان  به  قمی  زمانی 
شنبه ۱3 آبان با حضور وزير کشور در يزد 

برگزار می شود.
سيدمحمد ميرمحمدی که آبان ۱392 به 
عنوان استاندار يزد منصوب شده بود پس 
از چهار سال در حالی اين مسئوليت را به 
واگذار می کند که گفته می  زمانی قمی 
شود به عنوان يکی از مديران وزارت کشور 

منصوب خواهد شد.
که  نيز  يزد  جديد  استاندار  قمی  زمانی 
سابقه استانداری ايالم و مرکزی در کارنامه 
با  يزد  در  خود  اقدام  نخستين  در  دارد، 
استان  انرژي،  و  وقت  بايد  اينکه  بر  تاکيد 
صرف برنامه ريزي براي توسعه و پيشرفت 
شود، دستوري مبني بر عدم نصب هرگونه 
پالکارد و عدم درج آگهي هاي رسانه اي با 

موضوع تبريک انتصاب صادر کرد.
و  جويي  صرفه  رعايت  ضرورت  وی، 
انساني  و  مادي  منابع  اتالف  از  جلوگيري 
مبني  موکدي  دستورات  و  شد  يادآور  را 
بنر،  نوشته،  پارچه  هرگونه  نصب  عدم  بر 

آگهي هاي  پالکارد و همچنين عدم درج 
رسانه اي اعم از مکتوب و مجازي با موضوع 
تبريک انتصاب ايشان به عنوان استاندار يزد 

را صادر کرد.
نشستهای  خصوص  در  منتخب  استاندار 
بر  اينجانب  کرد:  تاکيد  نيز  بازديد  و  ديد 
عموم  و  واقفم  استان  شريف  مردم  الطاف 
الزم  زمان  حذف  با  تا  دهند  اجازه  مردم 
براي ديد و بازديد، اين زمان به طور مطلوب 
صرف برنامه ريزي براي پيشرفت و توسعه 

استان شود.
زمانی قمی عصر يکشنبه هفتم آبان ماه با 
تصويب هيات دولت به عنوان استاندار جديد 
يزد انتخاب شد. وی دارای مدرک تحصيلی 
ارديبهشت  از  و  است  ارشد  کارشناسی 

۱394 استاندار استان مرکزی بود. 
محمدرضا  انتخابات  ستاد  عضو  وی 
رياست  انتخابات  نامزدهای  از  يکی  عارف 
و مسئول  ايران در سال ۱392   جمهوری 
هماهنگی امور استان های اين ستاد بود. 
وی عضو هيات رئيسه بنياد باران است و 
از  مهر ۱379 به  مدت سه سال و 8 ماه در 

دولت اصالحات استاندار ايالم بود. 

اصفهان- خبرنــگار زمان: مدير پدافند 
غيرعامل و مديريت بحران آبفا در اســتان 
اصفهان در گفتگوی خود با خبرنگار روزنامه 
زاينــده رود، پدافند غيرعامــل را مجموعه 
اقدامات غيرنظامی ناميد که برای تحقق چهار 
هدف کاهش آسيب پذيری، ارتقائ پايداری 
ملی، استمرار خدمات اضطراری و تسهيل در 
مديريت بحران  وبازدارندگی انجام می شود.

محمد صالح زاده، رئيس شورای هماهنگی 
مديــران پدافند غيرعامل و مديريت بحران 
صنعت آب و برق استان اصفهان با اشاره به 
اينکه پدافند غيرعامل و مديريت بحران در 
ســازمان آب و فاضالب مبتنی بر سه محور 
مطالعــه و اجرا   و بهره بــرداری به منظور 
کاهش آســيب های وارده به ساختمان ها، 
تاسيسات و تجهيزات آب و فاضالب با رويکرد 
جلوگيری از نقصان های کمی و کيفی آب 
و پســاب در ســازمان آبفا است، در تشريح  
زيرساخت هايی که برای اين اهداف در آبفا 
تشکيل شده است، گفت: چون کشور ما پر 
مخاطره اســت و جزو ده کشور اول حادثه 
خيز دنيا می باشد، بايد به جايگاه ويژه پدافند 

غيرعامل ومديريت بحران توجه داشته باشيم 
لذا، موضوع پدافند غيرعامل و مديريت بحران 

در آبفا از جايگاه ويژه ای برخوردار است.
مدير پدافند غيرعامل و مديريت بحران آبفا 
در پاسخ به اين پرسش که چه زيرساخت 
هايی در سازمان آب و فاضالب برای پدافند 
غيرعامل تشکيل گرديده و سطح آمادگی 
آبفا چگونه است، بيان داشت: قبال، پدافند 
غيرعامل بصورت کميته ای اداره می شــد 
ولی از ســال 9۱، بدليل اهميت موضوع و 
براساس نقشــه راهبردی وزارت نيرو برای 
اهداف تعيين شده، ساختار مديريت پدافند 
غيرعامل و مديريت بحران تشکيل گرديد 
واز مجموعه فعاليتهای متنوع شرکت آب 
وفاضالب 24 شــاخص که ماهيت بحران 
وپدافندی دارد و در همه حوزه های شرکت 
بعنوان فعاليت  اســتراتژيک مطرح است   
عملياتــی ميگردد. وی با اشــاره به تالش 
های صورت گرفته برای فرهنگ ســازی و 
آموزش های  که در اين راســتا به منظور 
ايجاد آمادگی و مقابله با بحران و شــرايط 

اضطراری ارائه می شود.

وزارت نیرو
شركت آب و فاضالب 

استان هرمزگان
)سهامی خاص(



اجتماعیپنجشنبه 11 آبان 1396                                                                                                                                                                                                      شماره 53615

آگهی مفقودی 
برگ سبز خودرو سواری پرايد جی تی ايکس آی به شماره موتور 00۱65235و 
شماره شاسی s۱4۱2284537620 و شماره پالک ايران 629/72ق88 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.
بهشهر

آگهی فقدان سند
آگهی فقدان سند مالکيت از پالک ۱50/97/267 فرعی بخش ۱2 لرستان شهرستان 
دلفان خانم منور کاظم زاده خسروخانی با ارائه دو برگ استشهاديه گواهی شده شماره 
5۱93 دفتر خانه 6 دلفان به انضمام درخواست وارده به شماره ۱۱4/6/5۱94 مورخه 
96/8/۱0 اعالم نموده است که سند مالکيت ششدانگ يکباب آپارتمان مسکونی از پالک 
بنام  لرستان که ذيل ثبت 54953 صفحه 27۱ جلد 2۱9  ۱50/97/267 بخش۱2 
منورکاظم زاده خسروخانی صادر و تسليم گرديده به علت پارگی و خارج شدن آن از 
حيز انتفاع تقاضای صدور المثنی سند مالکيت ملک مزبور رانموده لذا مراتب به استناد 
ماده ۱20 اصالح موادی ازايين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود تا چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم به وجود سند مالکيت مذبور نزد خود 
باشد از تاريخ انتشار آگهی ظرف مدت ده روز به اداره ثبت اسناد و امالک دلفان مراجعه 
و اعتراض کتبی خود را ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند رسيد دريافت دارد بديهی 
چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و يا در صورت اعتراض سند مذبور ارايه نشود 

المثنی سند مزبور طبق مقررات صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد. م الف 444
امیر حسین خلیلی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دلفان

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 

کالسه پرونده: 6/96ش /626   وقت رسيدگی: 96/9/۱2 ساعت 8:30 صبح  
خواهان:سعيد عبدالعلی زاده  خوانده: مهناز تمدنی آرانی  

خواسته: استرداد وجه 
خواهان دادخواستی تسليم نموده که جهت رسيدگی به حوزه 6 شورای حل اختالف 
ورامين  ارجاع گرديده و وقت رسيدگی تعيين شده به علت مجهول المکان بودن 
خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی 
مدنی مراتب يک نوبت در يکی از جرائد کثيراالنتشار آگهی ميشود  تا خوانده از 
تاريخ نشر اخرين اگهی ظرف يک ماه به دفترحوزه  مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت 
رسيدگی حضور به هم رساند چنانچه بعدا ابالغی به وسيله آگهی الزم شود فقط 

يک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود .
1164خ م الف  دبیر حوزه 6 شورای حل اختالف ورامین

دادنامه
اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان خرم آباد 

دادنامه شعبه چهارم هيات تشخيص 
شماره دادنامه :4/270 تاريخ صدور 96/5/0۱ کالسه پرونده :  95/۱/2863 خواهان 
:آقای احسان کزازی- خوانده :آقای محمود رضا محمدی زاده –خواسته : مطالبات 
کارگری خالصه گردشکار :خواهان به موجب برگ دادخواست مدعی عدم دريافت 
مطالبات خود بود که جهت رسيدگی به دادخواست مورد نظر جلسه هيات تشکيل 
و خواهان با حضور در جلسه اظهار نمود :چون مطابق دادخواست ارائه شده حقوق 
و مزايای خود را طلب دارم تقاضای رسيدگی دارم –خوانده عليرغم چاپ دو نوبت 
آگهی دعوتنامه در روزنامه کثير االنتشار زمان به شماره های 35۱۱ مورخ 96/4/08 
و 35۱6 مورخ 96/4/۱4 در جلسه حاضر نشد هيات پس از استماع اظهارات طرفين 

و حسب مستندات مندرج در پرونده به شرح آتی اصدار رای مينمايد . 
تاييديه شماره  )از جمله  ابرازی خواهان  اسناد  به  با عنايت   : رای هيات تشخيص 
877 مورخ 95/3/29 مدير داخلی کانون وکالی دادگستری لرستان مبنی بر کارکرد 
بين طرفين  کارفرمايی   – کارگری  رابطه  تا 93/6/30  تاريخ 93/5/05  از  خواهان 
دعوا از تاريخ 93/5/05 تا 93/6/30 محرز ميباشد از طرفی چون خوانده دليلی بر 
پرداخت مطالبات مالی خواهان ارائه نداد لذا اين هيات به استناد به اختيارات مقرر 
در ماده ۱57 قانون کار و به اتفاق آرا خوانده دعوا را ملزم به پرداخت کليه مطالبات 

ضمن و پايان کار خواهان به شرح ذيل مينمايد :
-حق سنوات : مطابق ماده 24 قانون کار حق سنوات خواهان در مدت کارکرد مبلغ 

۱/0۱4/850 ريال می باشد .
-حقوق معوقه : با توجه به مصوبات شورای عالی کار حقوق معوقه خواهان در مدت 

کارکرد برابر با مبلغ ۱2/۱78/200 ريال خواهد بود . 
مشمول  کارگران  عيدی  تعيين  به  مربوط  قانون  استناد  به   : پاداش  و  -عيدی 
با مبلغ  برابر  پاداش خواهان در سال 95  قانون کار )مصوب 70/۱2/6 ( عيدی و 

2/029/700 ريال خواهد بود . 
-کمک هزينه اقالم مصرفی خانوار )يا بن کارگری ( :بن کارگری خواهان برابر با 

مبلغ ۱/600/000 ريال می باشد . 
- کمک هزينه مسکن :حق مسکن خواهان وفق تصويب نامه شماره ۱58358/ت 
49806 ه مورخ 92/۱0/04 هيات وزيران )از قرار ماهيانه 200/000 ريال ( برابر با 

400/000 ريال خواهد بود . 
-مرخصی : به استناد مواد 64-66-7۱ قانون کار وجه مرخصی های ذخيره شده 

خواهان در مدت اشتغال برابر با مبلغ 304/455 ريال می باشد. 
 ۱9 ۱8و  ۱7و  مواد  اجرای  در  و  کار  قانون   ۱48 ماده  استناد  به  بيمه:  -حق 
دستورالعمل اداری موضوع ماده ۱48 قانون کار –مصوب 93/۱0/03 وزير تعاون کار 
و رفاه اجتماعی خوانده دعوا مکلف است بر اساس قانون تامين اجتماعی نسبت به 

بيمه نمودن خواهان اقدام نمايد . 
و  بيست  و  پانصد  و  ميليون  ريال )هفده  با ۱7/527/205  برابر  مبالغ فوق  حاصل 
هفت هزار و دويست و پنج ريال ( ميباشد که خوانده دعوا مکلف است آن را در 
حق خواهان پرداخت نمايد )ضمنا رابطه همکاری طرفين از تاريخ 93/6/30 پايان 

يافته اعالم ميگردد. ( 
اين رای به استناد ماده ۱59 قانون کار ظرف ۱5 روز قابل تجديد نظر خواهی در 
هيات حل اختالف می باشد و در صورت عدم اعتراض هر يک از طرفين و قطعی 
و الزم االجرا شدن رای –رای مزبور به استناد تبصره 2 ماده ۱6 قانون تشکيالت 
و آيين دادرسی ديوان عدالت اداری ظرف 3 ماه از تاريخ ابالغ برای اشخاص داخل 
کشور و ظرف 6 ماه از تاريخ ابالغ برای افراد مقيم خارج از کشور قابل فرجام خواهی 

در ديوان عدالت اداری خواهد بود.  

دادنامه
پرونده کالسه 95099866۱۱200892 شعبه ۱03 دادگاه کيفری دو شهر خرم آباد 
)۱03 جزايی سابق ( تصميم نهايی شماره 96099766۱3700649 – شاکی : آقای 
ياسر محمودی فرزند احمد به نشانی استان لرستان –شهرستان خرم آباد –شهر 
خرم آباد کمربندی جنب ميدان بالل حبشی – متهم : آقای صيد نور بيرانوند فرزند 
حاجی صوفی به نشانی – اتهام :صدور چک بالمحل به تاريخ ۱395/8/۱۱ به مبلغ 

سيصد ميليون ريال
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای صيد نور بيرانوند فرزند حاجی صوفی دائر بر 
صدور يک فقره  چک  به شماره ۱803۱2 از حساب جاری شماره 722۱83 عهده 
بانک سپه شعبه شهيد دستغيب کرمان به مبلغ سيصد ميليون ريال موضوع کيفر 
به شکايت  عنايت  با  آباد  دادسرای خرم  خواست شماره 96۱04366۱۱002369 
شاکی وجود اصل و گواهی عدم پرداخت وجه چک در يد شاکی –اظهارات شاکی 
است که  تاريخی  تاريخ مندرج در متن چک همان  است  تحقيقات که مدعی  در 
چک را از متهم دريافت کرده است متواری بودن متهم و عدم حضور وی در جلسه 
رسيدگی دادگاه عليرغم ابالغ از طريق نشر در روزنامه –بزهکاری وی محرز است 
لذا مستند به بند ج ماده 7 قانون صدور چک حکم به محکوميت نامبرده به تحمل 
يک سال حبس و ممنوعيت از داشتن دسته چک به مدت دو سال صادر و اعالم 
می نمايد رای صادره غيابی و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در اين 
شعبه و پس از آن ظرف بيست روز قابل تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر استان 

لرستان می باشد. 
رئیس شعبه 103 دادگاه كیفری 2 خرم آباد – سید رضا موسوی . 

مال مورد مزایده 
آقای  عليه  محکوم  مدنی  احکام  اجرای  اول  930258شعبه  کالسه  پرونده  در 
به  خواسته  اصل  بابت  ريال   795/000/000 مبلغ  پرداخت  به  غريبی  رمضانعلی 
انضمام خسارت تاخير و در حق آقای حسينعلی ضامنی محکوم گرديده اند لذا اين 
اجرا بنا به درخواست محکوم له اموال محکوم عليه را جهت تامين آن توقيف و از 
طريق مزايده با حضور نماينده دادستان و مدير اجرای احکام دادگستری شهرستان 
جويبار تحت شرايط زير بفروش ميرساند ضمنا مال مورد مزايده يک قطعه زمين به 
مساحت 252 متر مربع که از قسمت جنوبی يک قطعه زمين به مساحت تقريبی 
اربعه  با حدود  تفکيک خواهد شد  بلوک سيمانی  با  مربع محصور شده  متر   744
زير دارای اميتاز اب و برق و گاز می باشد که طبق اظهارات محکوم عليه بصورت 
مسکونی مورد بهره برداری فرار ميگيرد ابعاد مورد مزايده در ضلع شرق 9 متر و در 

ضلع غرب 50/8 متر از وضع موجود می باشد 
آقای  سرای  خانه  به  وصل  جنوب  از  متولی  آقای  سرای  خانه  به  وصل  شمال  از 
صراحتی از غرب وصل به جاده اسفالته تازه آباد از شرق وصل خانه سرای وارتين 

نرحوم مدانلو 
-۱- قيمت کل کارشناسی شده 000252 متر مربع به مبلغ 3/250/000/000 سه 

ميليارد و دوبيست و پنجاه ميليون ريال می باشد 
پيشنهاد  را  قيمت  باالترين  کسانيکه  شروع  پايه  شده  ارزيابی  مبلغ  از  مزايده   -2

نمايند برنده مزايده محسوب می شوند 
مدنی  احکام  اجرای  دفتر  در  صبح   9 ساعت   96/9/5 فروش  زمان  و  موعد   -3
دادگستری جويبار می باشد زمان بازديد از مال مزايده در يکی از روزهای اداری 

پس از انتشار ميباشد آدرس : جويبار – تازه آباد 
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار 

رای هیئت /نوبت دوم
اگهی موضوع ماده 3 قانون

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

تکليف  تعيين  قانون  نامه   آيين   ۱3 وماده  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعيت 
۱3946030۱060009596  هيات اول/ موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
ورامين تصرفانه مالکانه بالمعارض متقاضی /خانم فهيمه ميرزايی فرزند شير علی 
بشماره شناسنامه 225 صادره از ورامين در يک باب خانه /به مساحت ۱۱0متر مربع 
پالک ۱084 فرعی از 7 اصلی واقع در کاظم آباد  خريداری از مالک رسمی آقای 
ذبيح اله شير کوند احد از ورثه علی شير کوند محرز گرديده است .لذا به منظور 
که  صورتی  در  شود  می  آگهی  روز   ۱5 فاصله  به  دونوبت  در  مراتب  عموم  اطالع 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رسيد، ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  نمايند.بديهی  تقديم  قضايی 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول:۱396/7/27 تاريخ انتشار نوبت دوم:۱396/8/۱۱

م.الف 513 ث  محمد رحیم پور راینی رئیس ثبت اسناد و امالک ورامین 

برگ اجرائیه
مشخصات محکوم له : فايق مرادی-شغل:آزاد -نشانی محل اقامت:جوانرود - روبروی 

بانک ملت روبروی دبستان سيدجمال الدين اسدآبادی 
مشخصات محکوم عليه :آيت عبدی نژاد -نشانی محل اقامت: مجهول المکان

محکوم به/بموجب دادنامه شماره34۱ مورخ 94/6/۱4  شورای حل اختالف جوانرود 
شعبه دوم محکوم عليه محکوم است به پرداخت مبلغ يک ميليون و نهصد و پنجاه 
هزار تومان بابت اصل خواسته و مبلغ پنجاه و نه هزار تومان بابت هزينه دادرسی 
با احتساب تاخيرتاديه از تاريخ 96/5/8 لغايت صدور اجرای حکم و مبلغ نود و پنج 

هزار تومان به عنوان نيم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم می باشد
شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

رونوشت آگهی حصر وراثت 
رقيه پور عباسبه ش ش 3۱055   به شرح دادخواست به کالسه 4/۱60/96 اين 
شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان حميد 
هادی پور به ش ش 6۱۱در تاريخ 92/۱۱/۱9اقامتگاه دائمی خود شهرستان بابل    

بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 
بابل  از  ۱-حامد هادی پور ديوکالئی فرزند حميد و رقيه به ش ش 2959صادره 

متولد ۱365فرزند متوفی 
2-مقداد هادی پور ديوکالئی فرزند حميد و رقيه به ش ش 2050۱37354صادره 

از بابل متولد ۱367فرزند متوفی
3-ميالد هادی پور ديوکالئی فرزند حميد و رقيه به ش ش 205۱2۱3674صادره 

از بابل متولد ۱376فرزند متوفی
4-رقيه پور عباس طاهر فرزند علی اکبر و فاطمه صغری به ش ش 3۱055صادره 

از بابل متولد ۱345همسر متوفی 
5-ربابه عابدينی قاجاريان فرزند برار گل و ام ليلی به ش ش 25864صادره از بابل 

متولد ۱3۱3مادر متوفی 
اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت يک مرتبه آگهی 
می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر 

نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد 
قاضی  شعبه 4  شورای حل اختالف بابل 

آگهی ابالغ احضاریه 
به آقای سيد قربان حسينی 

انقالب  بموجب پرونده کالسه 9605۱۱ دادياری شعبه ششم دادسرای عمومی و 
بابل در خصوص شکايت آقای مهدی قنبر زاده سماکوش فرزند رشيد  شهرستان 
عليه شما مبنی بر سرقت مستوجب تعزير و جعل و کالهبرداری که در اين شعبه 
در حال رسيدگی ميباشد و چون شاکی آدرس شما را مجهول المکان اعالم نموده 
است لذا مقرر است ظرف مدت يکماه طبق ماده ۱۱5 قانون از تاريخ نشر آگهی 
خود را به اين شعبه معرفی نماييد و از خود دفاع کنيد در غير اينصورت تصميم 

مقتضی صادر خواهد شد 
دادیار شعبه ششم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان بابل حسین كاردگر 

آگهی وقت رسیدگی 
وقت رسيدگی :رسيدگی سه شنبه 96/9/28 ساعت 9:30خواهان : روشنعلی قلی 
پور فرزند رضا علی به نشانی ساری بلوار خزر روبروی ششصد دستگاه ک شفا ک زند 
ک شهيد ساداتی پالک 9خوانده احمد يوسفی مجهول المکان خواسته مطالبه وجه 

مرجع رسيدگی کننده شعبه دوم حکمی شورای حل اختالف سورک 
خواهان به طرفيت خوانده دادخواستی به خواسته مطالبه وجه تقديم اين شورا که 
جهت رسيدگی در شعبه حکمی به کالسه 960۱04ثبت گرديده و وقت رسيدگی 
96/9/28ساعت 9:30 تعيين شده است و به علت عدم شناسايی خوانده و درخواست 
خواهان و به تجويز ماده و با استناد ماده 73قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی 
جرايدکثير  از  يکی  در  نوبت  يک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و 
االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن و  ضمن 
اعالم نشانی کامل خودنسخه دوم دادخواست و ضمايم را دريافت  و در وقت جهت 

رسيدگی حاضر گردد
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف میاندرود 

آگهی ابالغ رای
در اجرای ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی بدینوسیله به خانم 
 2067 شناسنامه  شماره  دارای  ا..  حبیب  فرزند  خاموشی  پروانه 

صادره از کرج ابالغ می گردد.
تخلفات  به  رسیدگی  بدوی  هیات  در  شما  پرونده  اینکه  به  نظر 
اداری کارمندان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
البرز مورد بررسی قرار گرفته است و طی رای قابل پژوهش شماره 
دستگاه  از  )اخراج  به    96/06/22 مورخ    0110041004396012001
تاریخ  از  ماه  یك  مدت  ظرف  است  الزم  اید  شده  محکوم  متبوع( 
از  باالتر  شمالی  طالقانی  بلوار  کرج-  نشانی:  به  آگهی  این  انتشار 
خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  اداری-  شهرك  طالقانی  میدان 
اداری  تخلفات  به  رسیدگی  بدوی  هیات  البرز-  درمانی  بهداشتی 
کارمندان جهت رویت رای مذکور مراجعه نمایید. بدیهی است پس 
از انقضای مهلت مقرر هیچگونه اعتراضی قابل قبول نخواهد بود و 

برابر صدور حکم مربوطه اقدام خواهد شد. 96/251/د   م/الف

رییس هیات

آگهی ابالغ رای
در اجرای ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی بدینوسیله به خانم 
ناهید اسکندری قوتانلو  فرزند اکبر دارای  شماره شناسنامه 10899  

صادره از کرج ابالغ می گردد.
تخلفات  به  رسیدگی  بدوی  هیات  در  شما  پرونده  اینکه  به  نظر 
اداری کارمندان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
البرز مورد بررسی قرار گرفته است و طی رای قابل پژوهش شماره 
به  موقت  )انفصال  به   96/06/28 مورخ    0110041004396009501
مدت سه ماه از خدمت( محکوم شده اید الزم است ظرف مدت یك 
ماه از تاریخ انتشار این آگهی به نشانی: کرج- بلوار طالقانی شمالی 
و  پزشکی  علوم  دانشگاه  اداری-  شهرك  طالقانی  میدان  از  باالتر 
البرز- هیات بدوی رسیدگی به تخلفات  خدمات بهداشتی درمانی 
اداری کارمندان جهت رویت رای مذکور مراجعه نمایید. بدیهی است 
نخواهد  قبول  قابل  اعتراضی  مقرر هیچگونه  انقضای مهلت  از  پس 
بود و برابر صدور حکم مربوطه اقدام خواهد شد. 96/250/د   م/الف

رییس هیات

خبــــرخبــــرخبــــرخبــــر

رئيس سازمان بهزيستی کشور با اشاره به 
اينکه ساالنه 25 تا 30 هزار کودک معلول 
در کشور متولد می شود، گفت: پيشگيری 

از معلوليتها از وظايف بهزيستی نيست.
انوشيروان  زمان،  پیام  گزارش  به 
محسنی بندپی در همايش علمی کاربردی 
بهزيستی  فناوری اطالعات  ادارات  روسای 
در مجتمع فرهنگی شهيد بهشتی ساری 
اظهار کرد: دنيای امروز عصر تکنولوژی و 
ارتباطات است و بايد خود را در مسير رشد 
صورت  اين  درغير  داده  قرار  تکنولوژی  و 

موجب عقب ماندگی جامعه می شود.
وی خاطرنشان کرد: امروزه نهادينه کردن 
دولت الکترونيک از اهميت بااليی برخوردار 
بوده که اميد داريم در بودجه سال 97 اين 
امر با جديت بيشتری مورد توجه قرار گيرد.

اشاره  با  کشور  بهزيستی  سازمان  رئيس 
بمانيم  عقب  امروز  جهان  از  اگر  اينکه  به 
دولت  افزود:  مانده ايم،  عقب  پيشرفت  از 

دولتی  مديريت  ساماندهی  و  الکترونيک 
مهمی  نقش  شفاف سازی  اثربخشی  جهت 
در  کشور  بهزيستی  سازمان  که  داشته 
توسعه تکنولوژی و داده های جديد خود را 
بر طبق اين اصول وفق داده است.محسنی 
ساالنه  که  نکته  اين  به  اشاره  با  ادامه  در 
25تا30 هزارکودک معلول در کشور متولد 

پيشگيری  آنکه  با  کرد:  تصريح  شود،  می 
از معلوليت از وظايف بهزيستی نيست اما 
به  آمار  و  اطالعات  اين  با  می کنيم  تالش 
سياست گذاری درست برسيم و طبق نقشه 
بهزيستی  سازمان  کنيم.رئيس  عمل  راه 
ديگر  و  عضو  قطعی  کوری،  افزود:  کشور 
معلوليت ها از جمله معلوليت هايی بوده که 

در جامعه وجود دارد و فراهم کردن بانک 
اطالعاتی از اين معلوالن می تواند کمک های 
شايانی در تصميم سازی در اين خصوص 
در  ويژه  بازنگريهای  با  افزود:  کند.وی 
خصوص اعتياد، بهزيستی توانست با نقش 
در  را  اعتياد  آمار  اجتماعی  حمايت  مهم 
جامعه کاهش دهد.رئيس سازمان بهزيستی 
کشور خاطرنشان کرد: برخی آسيب های 
اجتماعی در جامعه ريشه در کودکی و نحوه 
بايد  »نه«  اين رو  از  فرزندان دارد  تربيت 
به فرزندانمان آموزش  از کودکی  را  گفتن 
که  اين  به  اشاره  ضمن  دهيم.محسنی 
47درصد طالق ها در پنج سال اول زندگی 
رخ می دهد، گفت: اگر اقدامات پيشگيرانه 
به موقع در اين زمينه انجام شود آمار طالق 
در جامعه به شدت کاهش می يابد چه بسا 
و  بهزيستی  حضور  با  اخير  چندسال  در 
مشاوران اين دستگاه در دادگاه های خانواده 

شاهد کاهش آمار طالق بوده ايم.

 تحول با ارسال بخشنامه 
به مدارس محقق نمی شود

وزير آموزش و پرورش گفت: اجرای نظام کنترل 
صالحيت ها،  سنجش  و  کيفيت  تضمين  و 
و  آموزش  در  را  عظيمی  تغييرات  مدرسه  در 
پرورش ايجاد می کند.به گزارش پیام زمان 
نخستين  حاشيه  در  بطحايی  محمد  سيد   ،
و  شايستگی ها  تعيين  انديشی  هم  کارگاه 
باشگاه  در  مديران  ای  حرفه  صالحيت های 
کارگيری  به  اظهارکرد:   ،6 منطقه  فرهنگيان 
اجرای  در  است  قرار  که  مديرانی  انديشه های 
اين طرح سهيم باشند بسيار اهميت دارد.وی 
افزود: حرکت به سوی مدرسه محوری و کانون 
اصلی قرار دادن مدرسه طرحی است که بعد 
مسئولين  توسط  مختلف  عناوين  با  انقالب  از 
هيچ  اما  شده  مطرح  مختلف  های  دولت  در 
گاه اين امر محقق نشده است.بطحايی تصريح 
کرد: تحول از طريق ارسال بخشنامه به مدارس 
محقق نمی شود بلکه هرگونه تغيير و تحول 
بايد از مدرسه آغاز شود و اين تغيير بدون شکل 
و  عنوان شخصيتی مستقل  به  گيری مدرسه 
حقوقی امکان پذير نيست.وی بااشاره به وجود 
آموزش  در  نامه  آيين  و  مقررات  700 صفحه 
مدارس  امروزه  کرد:  خاطرنشان  پرورش،  و 
ستاد  از  که  است  هايی  برنامه  مجری  صرفا 
ابالغ می شود بنابراين جايگاهی برای ظهور و 
بروز خالقيت ها عمال وجود ندارد.وزير آموزش 
در  مدرسه  که  زمانی  تا  اظهارکرد:  پرورش،  و 
داشته  جايگاهی  چنين  تربيت  و  تعليم  نظام 
نسخه های  با  مشکالت  حل  منتظر  و  باشد 
ابالغی از سوی ستاد باشد هيچ تغييری ايجاد 
تصور  در  متاسفانه  داد:  ادامه  شد.وی  نخواهد 
دائما  مانند روشندلی است که  برخی مدرسه 
نياز به راهنمايی دارد بنابراين مستمراً بخشنامه 
به مدرسه ارسال می شود.عضوکابينه تدبير و 
اميد تصريح کرد: براساس سند تحول بنيادين، 
و  آموزش  های  بخش  ساير  و  اصل  مدرسه 
پرورش نقش پشتيبانی دارند.وی اجرای نظام 
رتبه بندی را نيازمند 2 مقوله تفويض اختيار 
به مدارس و ارتقای شايستگی ها و صالحيت 
های حرفه ای دانست و عنوان کرد: منظور از 
های  مولفه  ارتقای  مديران،  های  شايستگی 
۱- دانش 2- مهارت3- توانايی هاست، بنابراين 
ممکن است مديری دانش و تخصص الزمه را 
داشته باشد اما مهارت استفاده از آن و توانايی 

عملی کردن دانش خود را نداشته باشد.

خبــــر

معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی  خبر داد؛

تعیین دوشعبه تامین اجتماعی برای رسیدگی 
به امور بیمه ای خبرنگاران

معاون بيمه ای سازمان تامين اجتماعی از اختصاص دو شعبه 
بيمه ای  امور  به  رسيدگی  برای  تهران،  در  اجتماعی  تامين 
زمان،  پیام  خبرنگار  گزارش  داد.به  خبر  خبرنگاران، 
تامين اجتماعی در  محمدحسن زدا معاون بيمه  ای سازمان 
يک نشست خبری در مصالی تهران، محل برگزاری بيست و 
سومين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها، گفت: در راستای 
امور  معاونت  و  اجتماعی  تامين  سازمان  نامه  تفاهم  اجرای 
اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  رسانی  اطالع  و  مطبوعاتی 
به  رسيدگی  ويژه  شعب  دو  عنوان  به  تهران،   2 و   8 شعب 
است.همچنين  شده  تعين  خبرنگاران  و  رسانه  اصحاب  امور 
در  اجتماعی،  تامين  سازمان  در  مسئول  مقام  اين  گفته  به 
ساير مراکز استان  ها نيز بر اساس همين دستورالعمل شعبه 
مورد نظر برای رسيدگی به امور بيمه ای خبرنگاران، انتخاب 
با  شده  منعقد  تفاهم نامه  به  مربوط  دستورالعمل  شود.  می  
واحدهای  به  ابان   9 روز  از  ارشاد  وزارت  مطبوعاتی  معاونت 
شده  صادر  کشور  سراسر  اجتماعی  تامين  سازمان  اجرايی 
تفاهم  نامه  اين  بندهای  از  يکی  افزود:  زدا  است.محمدحسن 
آنجا که  از  و  اختصاص دارد  اين مشاغل  از  بازرسی  نحوه  به 
ممکن است به علت ماهيت شغل خبرنگاری در زمان مراجعه 
بازرسان، آنها در محل حضور نداشته باشند، بازرسی از طريق 
ارائه برخی اسناد انجام خواهد شد.وی گفت: ما به خبرنگاران 
احترام می  گذاريم و هر طور که بتوانيم در قالب مقررات به 
آنها خدمت می  کنيم؛  خبرنگاران به دو طريق تحت پوشش 
بيمه قرار می  گيرند؛ نخست از طريق موسسات و مراکزی که 
بيمه  از طريق صندوق  به کار هستند و دوم  در آن مشغول 
سازمان  ای  بيمه  و خبرنگاران.معاون  نويسندگان  هنرمندان، 
تامين اجتماعی با بيان اينکه  معموال خبرنگاران آزاد از طريق 
صندوق بيمه هنرمندان، نويسندگان و روزنامه نگاران )صندوق 
هنر(  انجام می شود و تعداد خبرنگاران بيمه شده توسط اين 
صندوق به شکل چشمگيری افزايش پيدا کرده است، افزود: 
البته شناسايی خبرنگاران آزاد بر عهده خوِد صندوق هنر است 
و آنها هر کس را معرفی کنند ما مشکلی برای بيمه نداريم.

زدا ادامه داد: مرجع تشخيص سخت و زيان آور بودن شغل 
خبرنگاری نيز ادارات کار و کميته  های تعيين مشاغل سخت 
و زيان  آور هستند و اگر شرايط احراز شود، يک خبرنگار با 20 
سال متوالی يا 25 سال متناوب خدمت می  تواند بدون شرط 

سنی بازنشسته شود.
معاون بيمه ای سازمان تامين اجتماعی با تاکيد بر اهميت و 
اهميت  و  ارزش  گفت:  جامعه،  در  ها  رسانه  ارزشمند  جايگاه 
رسانه ها بر کسی پوشيده نيست و به ويژه در حوزه سازمان 
تامين اجتماعی نيازمند رسانه های تخصصی هستيم که هم 
بيمه گری  به مبانی تخصصی رسانه و هم تخصص در حوزه 

آشنايی داشته باشند.

خبر رئیس سازمان بهزیستی كشور خبرداد؛

47درصد طالق ها در 5سال اول زندگی رخ می دهد

علنی  نشست  در  اسالمی  شورای  مجلس  نمايندگان 
و  باروری  نرخ  افزايش  طرح  آبان   ۱0 روزچهارشنبه 
پيشگيری از کاهش رشد جمعيت را برای دومين بار 

جهت تامين نظر شورای نگهبان اصالح کردند.
بر اين اساس ماده يک و تبصره اين طرح که عنوان 
پيشگيری  منظور  به  جراحی  اعمال  کليه  می داشت 
دائمی از بارداری به استثنای موارد مرتبط با تهديد 
سالمت جسمی ممنوع است، به علت پافشاری شورای 

نگهبان بر ابهام آن از سوی مجلس حذف شد.
 2 ماده  به   2 تبصره  عنوان  به  تبصره  يک  همچنين 
طرح مذکور الحاق و شماره تبصره قبلی اين ماده به 

يک تغيير يافت.
بر اساس اين تبصره الحاقی چنانچه مرتکب از امکانات 
دولتی و عمومی برای هر گونه تبليغ موضوع اين ماده 
جز  به  فرزند آوری(  کاهش  و  بارداری  از  )پيشگيری 
مشمول  کند  استفاده  يک  تبصره  در  مصرح  موارد 
جزای نقدی درجه 6 ماده ۱9 قانون مجازات اسالمی 

مصوب اول ارديبهشت ۱392 می شود.
نمايندگان مجلس در ادامه ماده 3 طرح افزايش نرخ 
نيز  را  جمعيت  رشد  کاهش  از  پيشگيری  و  باروری 

جهت تامين نظر شورای نگهبان حذف کردند.

 مجلس طرح افزایش نرخ باروري 
را اصالح كرد

قائم مقام دبيرکل ستاد مبارزه با موادمخدر جزيياتی 
از گزارش روز گذشته اش با رييس جمهور درخصوص 

وضعيت آسيب های اجتماعی را تشريح کرد.
نمايشگاه  بيست وسومين  در  با حضور  مويدی  سردار 
مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  خبرگزاری ها  و  مطبوعات 
بر ورود موادمخدر جديد تحت عنوان »برگ« گفت: 
ورود  هنوز  پليس  آزمايشگاه های  و  رسمی  مجاری 
اند نکرده  اثبات  را  به داخل کشور   موادمخدر جديد 

اعالم  مختلف  اسامی  با  که  جديدی  موادمخدر  و   
می شود، اصطالحات خيابانی است.

وی با بيان اينکه اگر مواد و گونه جديدی وارد کشور 
خصوص  اين  در  الزم  اطالع رسانی های  حتما  شود 

انجام می گيرد، گفت: لذا مورد خاصی نيست.
قائم مقام دبيرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره 
موضوع  با  جمهور  رييس  با  گذشته  روز  جلسه  به 
با  جلسه  اين  در  گفت:  نيز  اجتماعی  آسيب های 
آسيب های  وضعيت  از  مشروحی  گزارش  روحانی، 
استفاده  بر  جمهوری  رييس  و  شد  ارائه  اجتماعی 
آسيب های  مهار  جهت  در  اجتماعی  ظرفيت های  از 
جامعه  سطح  در  شادابی  و  نشاط  ايجاد  و  اجتماعی 

تاکيد کردند.

ورود مخدر »برگ« 
به كشور اثبات نشده است

طرح برقراری مستمری بازنشستگان پيش از موعد به 
اين  توسعه مشکل  برنامه ششم  در  اينکه عمال  دليل 
افراد رفع شده بود از دستور کار صحن علنی مجلس 
ايرادات  رفع  در  اسالمی  شورای  شد.مجلس  خارج 
شورای نگهبان به طرح يک فوريتی الزام سازمان تامين 
مشمول  بازنشستگان  مستمری  برقراری  به  اجتماعی 
قانون بازنشستگی پيش از موعد کارکنان دولت گفت: 
مصوب سال ۱386 بر اساس دو سال آخر بيمه پردازی 
سنوات ارفاقی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار 
اسالمی  شورای  مجلس  رئيس  الريجانی  گرفت.علی 
واحده  ماده  اين  اينکه موضوع  به  توجه  با  اعالم کرد: 
در بند ت ماده 28 برنامه پنج ساله ششم به تصويب 
مجلس رسيده است و نظر طراحان تامين گرديده و 
ماده واحده فوق به دليل مغايرت با اصل 75 مورد ايراد 
شورای نگهبان است لذا ماده واحده حذف می شود.

شورای نگهبان در ايراد خود به اين طرح اعالم کرده بود 
ماده واحده منجر به افزايش هزينه عمومی می گردد و 
منبعی که در آن پيش بينی شده منبع جديدی نيست 
تا بار مالی مصوبه را تامين نمايد لذا اين طرح مغاير با 
اصل 75 قانون اساسی است با حذف ماده واحده اين 

طرح عمال از دستور کار مجلس خارج شد.

طرح  برقراري مستمري  بازنشستگان 
مسکوت ماند
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مفقودی
برگ سبزو شناسنامه مالکيت  پيکان مدل 79 با شماره شهربانی 726ص۱8ايران 
مفقود   S۱4۱22796248۱8 شاسی  شماره  00۱47775و  موتور  شماره  با   82

گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی 
به   89 مدل  سوز  دوگانه  مشکی  پرايد  خودرو  کمپانی  سند  و  اسناد  تسلسل 
شاسی  شماره  3427925و  موتور  شماره  و   62 8۱4د36ايران  پالک  شماره 
S۱4۱2289۱65920به مالکيت حبيب صادقی گلوردی مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد
 نکا 

مفقودی
سند کمپانی و شناسانه مالکيت و برگ سبز وانت نيسان مدل 56 با شماره شهربانی 
378ع4۱ايران ۱۱و شماره موتور 250263و شماره شاسی A0280669بنام مهدی 

رضائی مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
شماره  با   93 مدل  دوکابين  مزدا  وانت  کمپانی  سند  و  سبز  برگ   
شاسی  شماره  FEA32037و  موتور  شماره  66با  353و84ايران  شهربانی 
NAGP2PC۱2EA۱64496بنام حسن دشتی ناصر آبادی مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 برگ سبز وانت نيسان مدل 90با شماره شهربانی 944ل25 ايران 66با شماره موتور 
ناصر  دشتی  شاسی NAZPL۱40TBN29089۱بنام حسن  شماره  584985و 

آبادی مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

متن آگهی 
در پرونده کالسه 96099866۱2400382 آقای گودرز چراغ زاده فرزند محمد به 
اتهام توهين با بکارگيری الفاظ رکيک از طريق ارسال پيامک موضوع شکايت خانم 
مريم صادق نيا فرزند حسينعلی تحت تعقيب می باشد حاليه به لحاظ عدم شناسايی 
متهم در نشانی اعالمی از سوی شاکی وفق ماده ۱74 قانون آئين دادرسی کيفری 
مصوب ۱392 مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 30 روز از تاريخ نشر آگهی در 
شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد حاضر و ازعنوان  اتهامی 
دفاع نمايد و در صورت عدم حضور نامبرده در موعد مقرر مطابق با قانون رسيدگی 

و اظهار عقيده بعمل می آيد .
 بازپرس شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – اصغر مرادیان .   

دادنامه
شماره پرونده:4-95-367     شماره دادنامه:664-95،۱2،24    تاريخ رسيدگی:

مرجع رسيدگی:شعبه چهارم شورای حل اختالف دادگستری اسالم آبادغرب
شهيد  خ  آبادغرب  اسالم  آدرس  به  داراب  فرزند  درتاج  سعيد  خواهان:آقای 

اتومبيل سجادی نمايشگاه  روبروی سپاه  چمران 
به  رستم  فرزند  نورايی  2-علی  عيوضعلی   فرزند  فر  سجادی  خواندگان:علی 
آبادغرب خ شهيد چمران نمايشگاه سجادی 3-ياسر ويسی فرزند  آدرس اسالم 

المکان( خدايار 4-زمان بيژنی فرزند حسين) هردو مجهول 
پرايد  سواری  خودرو  دستگاه  يک  وانتقال  نقل   ، سند  تنظيم  به  خواسته:الزام 

 ۱3۱
رای قاضی شورا

خواندگان  طرفيت  به  داراب  فرزند  درتاج  سعيد  آقای  ادخواست  خصوص  در 
ويسی  3-ياسر  رستم  فرزند  نورايی  2-علی  عيوضعلی  فرفرزند  سجادی  ۱-علی 
فرزند خدايار 4-زمان بيژنی فرزند حسين به خواسته الزام به نقل وانتقال سند 
 978-98 انتظامی  شماره  به   ۱3۱ پرايد  سواری  خودرو  دستگاه  يک  رسمی 
شرح  بدين  خواهان  توسط  ابرازی  عادی  نامه  مبالغه  فقره  يک  استناد  به  م23 
که خودرومعنونه  داشته  اشعار  چنين  تقديمی  دادخواست  در شرح  خواهان  که 
نام خوانده رديف سوم می  به  مالکيت  واما سند  اتبياع  از خوانده رديف دوم  را 
خواستار  را  خودورمعنونه  وانتقال  تنظيم  به  خواندگان  الزام  تقاضای   باشدو 
اند  نموده  تصديق  را  خواهان  خواسته  ودوم  اول  رديف  وخواندگان  گرديده 
جلسه  در  آگهی  نشر  طريق  از  ابالغ  عليرغم  وچهارم  سوم  رديف  وخواندگان 
به  باتوجه  لذا  اند  نموده  ارائه  نيز  ای  دفاعيه  در  واليحه  نيافته  رسيدگی حضور 
اوراق ومحتويات پرونده شورا خواهان را مقرون به صحت دانسته وبه استناد به 
مواد ۱0،2۱9،220 الی 2250 از قانون مدنی وماده ۱98 قانون آيين دادرسی 
مدنی نظر به الزام خوانده رديف سوم در يکی از دفاتر اسناد رسمی وانتقال سند 
رسمی يک دستگاه خودرو سواری پرايد ۱3۱ به شماره انتظامی 98-978م23  
ماده  از   4 بند  بر  ناظر   89 ماده  استناد  به  خواندگان  ساير  به  ونسبت  دارند  را 
می  واعالم  صادر  را  خواهان  دعوای  رد  قرار  مدنی  دادرسی  آيين  قانون  از   84
مدت  وظرف  غيابی  وچهارم  سوم  رديف  خواندگان  به  نسبت  صادره  رای  گردد 
بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شورا وسپس ظرف بيست روز قابل 
باشدونسبت  می  آبادغرب  اسالم  عمومی حقوقی  محاکم  در  نظر خواهی  تجديد 
به خواندگان رديف اول ودوم حضوری وظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل 

تجديد نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اسالم آبادغرب می باشد
شعبه چهارم شورا ی حل اختالف دادگستری شهرستان اسالم آبادغرب

دادنامه
تاريخ رسيدگی: 96/7/۱6 شماره کالسه:  354/60/96 شماره دادنامه : 96/7/۱8-484

مرجع رسيدگی شعبه 60 شورای حل اختالف محمدشهر
خواهان: نوروز علی فتحی    نشانی: کرج چهار راه دولت آباد نبش ابوسعيد 9 پالک25

خوانده: محسن مهر پرور  نشانی: مجهول المکان
خواسته: مطالبه چک

بتاريخ 96/7/۱6 در وقت فوق العاده حوزه 60 شورای حل اختالف محمدشهر به تصدی 
امضاکنندگان ذيل است پرونده امر تحت نظر قرار گرفت باتوجه به محتويات و مندرجات 

نظر اعضا حوزه قاضی شورا با اعالم ختم رسيگی آتی مبادرت به صدور رای می نمايد.
رای قاضی شورا

در خصوص دعوی خواهان نوروز علی فتحی فرزند ترابعلی بطرفيت خوانده محسن 
مهرپرور فرزند رمضانعلی به خواسته مطالبه مبلغ نوزده ميليون تومان بابت وجه 3 فقره 
چک به شماره های 93200۱/835775 مورخ 94/۱0/۱0 مبلغ هفت ميليون تومان- 
93200۱/835776 مورخ 94/۱0/20 مبلغ هفت ميليون تومان 93200۱/835790 
مورخ 94/۱0/25 مبلغ پنج ميليون تومان، به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخير 
تاديه، باتوجه به محتويات پرونده از جمله دادخواست تقديمی و کپی مصدق چک ها 
به شماره های فوق الذکر و بقای آن در يد خواهان که دليل مديونيت خوانده ميباشد و 
اظهارات خواهان و عدم حضور خوانده عليرغم ابالغ قانونی و عدم معرفی وکيل و عدم 
ارسال اليحه دفاعيه، لذا قاضی شورا خواسته خواهان را ثابت و وارد دانسته و به استناد 
مواد ۱98 و 5۱9 و 522 قانون آيين دادرسی مدنی و مواد 3۱0 . 3۱3 قانون تجارت و 
تبصره های الحاقی مواد 2 و ۱2 قانون صدور چک حکم به محکوميت خوانده به پرداخت 
مبلغ مذکور به عنوان اصل خواسته به انضمام هزينه دادرسی به مبلغ سيصد و نه هزار 
تومان و خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست مورخ 96/5/۱6 لغايت اجرای 
حکم که توسط اجرای احکام مدنی محاسبه خواهد شد صادر و اعالم مينمايد. رای صادره 
غيابی بوده و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در همين شعبه از شورا و 
بيست روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی کرج می 

باشد.96/7702/ف  م/الف
قاضی شعبه 60 شورای حل اختالف محمدشهر كرج- رضا سبزواری نژاد

دادنامه
تاريخ رسيدگی: 96/7/۱6 شماره کالسه:  350/60/96 شماره دادنامه : 96/7/۱8-496

مرجع رسيدگی شعبه 60 شورای حل اختالف محمدشهر
خواهان: نوروز علی فتحی    نشانی: کرج چهار راه دولت آباد نبش ابوسعيد 9 پالک25

خوانده: رضا سامانی پور  نشانی: مجهول المکان
خواسته: مطالبه

گردشکار- خواهان در درستی خواستی به خواسته فوق بطرفيت خوانده تقديم داشته 
که پس از ارجاع به اين حوزه و ثبت بکالسه فوق و جری تشريفات قانونی در وقت فوق 
العاده حوزه بتصدی امضاکننده زير تشکيل است و باتوجه به محتويات پرونده پس از 
شور و تبادل نظر ختم رسيدگی را اعالم و بشرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد.

رای قاضی شورا
در مورد دعوی خواهان نوروز علی فتحی فرزند ترابعلی بطرفيت خوانده رضا سامانی 
هزينه  احتساب  با  و  تومان  ميليون  پانزده  مبلغ  مطالبه  بر  دائر  رجبعلی  فرزند  پور 
دادرسی، باتوجه به محتويات و مندرجات پرونده مدارک ابرازی خواهان از جمله يک 
فقره چک به شماره ۱590/9094۱۱/54 مورخ 95/۱2/20 و اينکه خوانده علی رغم 
ابالغ قانونی )روزنامه کثيراالنتشار مجهول المکان( در جلسه دادرسی حاضر نشده و 
اليحه دفاعيه ارائه ننموده و وکيل نيز معرفی نکرده است با وجود چک در يد خواهان 
که داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد، بنابراين شورا دعوی خواهان را ثابت تشخيص 
داده و به استناد مواد ۱98 و 5۱9 و 522 قانون آيين دادرسی مدنی خوانده را به 
پرداخت مبلغ پانزده ميليون تومان به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ سيصد و 
بيست و دو هزار و پانصد تومان به عنوان هزينه دادرسی و پرداخت خسارت تاخير 
تاديه از تاريخ سررسيد چک مورخ 95/۱2/20 لغايت اجرای حکم که از سوی اجرای 
احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می نمايد. رای صادره غيابی است و 
ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شعبه از شورا و بيست روز پس 
از آن قابل تجديدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی کرج می باشد.96/770۱/ف  

م/الف
قاضی شورا شعبه 60 شورای حل اختالف محمدشهر كرج- رضا سبزواری نژاد

هندی ها درحال بررسی پیشنهاد مالی ایران 
Bبرای توسعه فرزاد

مديرعامل شرکت ملی نفت ايران با اشاره به مکاتبه بين شرکت 
 Bفرزاد گازی  ميدان  توسعه  برای  هندی ها  و  ايران  نفت  ملی 

گفت: هندی ها درحال بررسی مواضع اقتصادی هستند.
به گزارش زمان به نقل از ايسنا، علی کاردر در مورد مذاکره 
با هندی ها برای توسعه ميدان نفتی فرزاد B، توضيح داد: در 
 B مکاتبه آخری که با هندی ها برای توسعه ميدان گازی فرزاد
را مطرح کرديم. هندی ها  اقتصادی خود  داشتيم همه مواضع 
قرار شد درخواست ما را بررسی کنند و به مواضع اقتصادی ما 

پاسخ دهند.
وی با تاکيد بر اين که مذاکره با هندی ها برای توسعه ميدان 
اقتصادی می چرخد،  بيشتر روی محور مباحث   B گازی فرزاد 
و  است  مشخص  سرمايه گذاری  حجم  و  فنی  نکات  داد:  ادامه 
به جمع  هنوز  مورد  اين  در  است که  گاز  قيمت  فقط  موضوع 

بندی نرسيده ايم.
معاون وزير نفت با بيان اينکه برای مطالعه ميدان گازی فرزاد 
ابراز تمايل کرده اند، اظهار کرد: بايد  B شرکت های روسی هم 
اطالعات فنی ميدان به اين شرکت ها داده شود تا آنها بتوانند 
کنند،  ارائه  را  خود  پيشنهاد  و  کنند  مطالعه  را  اطالعات  اين 

بنابراين مذاکرات هنوز در مراحل اوليه قرار دارد.

حل پیامدهای خصوصی سازی های نارس 
در دولت یازدهم

سرپرست پيشين وزارت نيرو گفت: خصوصی سازی های نارس، 
پيامدهای حقوقی زيادی به همراه داشت که در دولت يازدهم 

اين چالش ها مرتفع شد.
به گزارش زمان به نقل از ايرنا، »ستار محمودی«؛ آبرسانی به 
6 هزار روستا، بهره مندی 6ميليون و 400 هزار نفر جمعيت 
شهری از آب شرب و اضافه شدن هفت هزار و 900 مگاوات به 
ظرفيت توليد برق را دستاوردهای ديگر وزارت نيرو در دولت 

يازدهم ذکر کرد.
محمودی گفت: در دولت يازدهم با افزايش ظرفيت توليد برق، 

با کمترين چالش از زمان اوج مصرف گذشتيم.

قیمت نفت به باالترین رقم 
در 2 سال گذشته رسید 

در حالی که ميزان تبعيت اوپک از توافق کاهش توليد به ميزان 
قابل توجهی افزايش يافته و روسيه نيز تمايل به تداوم توافق 
دارد، قيمت نفت برنت ديروز به نزديکی باالترين رقم 2 سال 

گذشته رسيد.
به گزارش زمان به نقل از تسنيم، قيمت هر بشکه نفت برنت 
ديروز با 2۱ سنت معادل 0.34 درصد افزايش به 6۱ دالر و ۱5 
سنت رسيد. قيمت نفت برنت روزسه شنبه تا رقم 6۱ دالر و 
4۱ سنت باال رفت که باالترين رقم در طی 2 سال گذشته بود. 
قيمت نفت برنت ديروز حدود 38 درصد باالتر از پايين ترين رقم 

های ثبت شده در سال 20۱7 در ماه ژوئن بود.
معادل سنت،   27 با  ديروز  نيز  آمريکا  خام  نفت   قيمت 

 نيم درصد افزايش به 54 دالر و 65 سنت رسيد. قيمت نفت وست 
تگزاس اينترمدييت آمريکا هم حدود 30 درصد نسبت به پايين 
 ترين رقم های سال 20۱7 که در ماه ژوئن به ثبت رسيده بود 

باالتر بود.
انتظار  و  است  رشد  به  رو  نيز  نفت  فيزيکی  بازارهای  وضعيت 
برای  ماه سپتامبر قيمت نفت خام خود  می رود عربستان در 
در بار  آخرين  که  برساند  ارقامی  به  را  اش  آسيايی   مشتريان 

 سال های 20۱3 يا 20۱4 مشاهده شده بود.
تحقيق انجام شده از 5 پااليشگاه آسيايی نشان می دهد قيمت 
رسمی نفت عرب اليت عربستان برای ماه دسامبر حداقل 90 
تفاضل  باالترين  اين  است.  عمان/دوبی  متوسط  از  باالتر  سنت 
قيمت نفت عرب اليت عربستان با شاخص نفتی عمان/دوبی از 

سپتامبر 20۱5 تاکنون است.
احساس مثبت حاکم بر بازار ناشی از تالش های اوپک و روسيه 
بازار نفت  به  برای تداوم کاهش توليد جهت برگرداندن توازن 
است. در حالی که ميزان تبعيت از توافق کاهش توليد در نيمه 
عرضه  ميزان  نبود،  باال  چندان  ميالدی  جاری  سال  نخست 
کاهش توجهی  قابل  ميزان  به  طرف  اين  به  زمان  آن  از   نفت 

 يافته است.

واردات آسیایی نفت ایران 
ركورد شش ماهه زد

خريداران  سوی  از  ايران  خام  نفت  واردات 
خريد  افزايش  تاثير  تحت  آسيا  در  بزرگ 
سپتامبر  در  جنوبی،  کره  و  چين  سوی  از 
برای سومين ماه متوالی افزايش يافت و به 

باالترين ميزان در شش ماه اخير رسيد.
به گزارش زمان به نقل ايسنا، آمار رسمی 
کره  هند،  چين،  داد:  نشان  کشتيرانی  و 
از  بيش  اندکی  سپتامبر  در  ژاپن  و  جنوبی 
ايران  خام  نفت  روز  در  بشکه  ميليون   ۱.9
مقايسه  در  درصد   5.۱ که  کردند  وارد  را 
داشت.  افزايش  گذشته  سال  سپتامبر  با 
نيز  اوت  با  مقايسه  در  اين کشورها  واردات 
حدود 20 درصد افزايش پيدا کرد.با اين همه 
ايران  نفت  آسيايی  مشتريان  خريد  ميزان 
سال  اوايل  که  است  مانده  رکوردی  پايين 
ميالدی جاری و همچنين سال گذشته که 
تهران پس از لغو تحريم های اقتصادی غربی 
صادراتش  را افزايش داد،  مشاهده شد.يک 
نفت  واردات  گفت:  رويترز  به  آگاه  منبع 
عمده  که  آسيايی  مشتريان  سوی  از  ايران 
احتماال  می کنند،  خريداری  را  ايران  نفت 
در هفته های آينده کاهش خواهد يافت زيرا 
صادرات به مقصد اين منطقه به پايين ۱.5 

بشکه در اکتبر کاهش يافته است.
واردات نفت ايران از سوی چين در سپتامبر 
حدود 60 درصد نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته افزايش يافت و به حدود 784 هزار 
بشکه در روز رسيد اما در مقايسه با اوت که 
چين باالترين واردات ماهانه از سال 2006 را 
داشت، کاهش نشان داد.واردات کره جنوبی 
حدود يک چهارم افزايش يافت و به بيش از 
باالترين  504 هزار بشکه در روز رسيد که 
حالی  در  بود  گذشته  ماهه  پنج  در  واردات 
که واردات هند يک سوم کاهش يافت و به 
4۱5 هزار و 400 بشکه در روز رسيد.واردات 
نفت ايران از سوی ژاپن که آمار رسمی خود 
را روز سه شنبه منتشر کرد، در سپتامبر بيش 
از 30 درصد کاهش داشت و به حدود 2۱6 

هزار بشکه در روز رسيد.

تولید نفت اوپک
 در ماه اكتبر كاهش یافت

نفت  توليد  که  داد  نشان  رويترز  تحقيقات 
اعضای سازمان اوپک با در نظر گرفتن گينه 
 - )مهر  ميالدی   20۱7 اکتبر  در  استوايی 
آبان( با 80 هزار بشکه کاهش روزانه نسبت 
هزار   780 و  ميليون   32 به  پيش،  ماه  به 
افت،  اين  عمده  علت  رسيد.  روز  در  بشکه 
کاهش صادرات از ميدان های نفتی شمال 
عراق و افزايش پايبندی ديگر توليدکنندگان 
اين سازمان به توافق کاهش توليد ذکر شد.

ميزان پايبندی اوپک به توافق کاهش توليد 
در اين مقطع به 92 درصد رسيد. اين ميزان 

در ماه سپتامبر 86 درصد اعالم شده بود.

احتمال ركوردشکنی قیمت نفت 
عربستان برای آسیایی ها

به گزارش رويترز، با توجه به کاهش توليد 
کاال،  اين  برای  تقاضا  افزايش  و  اوپک  نفت 
برای  عربستان  نفت  قيمت  است  ممکن 
به  دی(   - آذر   ( دسامبر  ماه  در  تحويل 
مشتريان آسيايی اش به باالترين ميزان آن 

از سال های 20۱3 و 20۱4 برسد. 
انتظار می رود که اين کشور قيمت فروش 
را  دسامبر  تحويل  اليت  عرب  نفت  رسمی 
حداقل 90 سنت باالتر از قيمت نفت عمان 
و دبی برساند که باالترين ميزان از سپتامبر 

20۱4 )يک دالر و 65 سنت( خواهد بود.

کوتاه ا زانرژینفت درجهان

از  ايران  نفتکش  ملی  شرکت  مديرعامل 
نفتکش  ناوگان  ظرفيت  تن،  ۱5ميليون 
ايران خبر داد و افزود: شرکت ملی نفتکش 
ظرفيت  به  ناوگانی  داشتن  اختيار  در  با 
۱5 ميليون تن بزرگترين ناوگان نفتکش 

جهان به شمار می رود.
به گزارش زمان، الهام آمرکاشی- کيان 
دفاع  دوران  در  شرکت  اين  گفت:  ارثی 
پشتوانه  به  توانست  تحريم ها  و   مقدس 
از  و  متخصص خود  ماهر  انسانی  نيروی 
توقف صادرات نفت خام کشور جلوگيری 
کند و حتی با حمل بنزين موردنياز کشور 
مانع از توقف شريان خودرويی کشور شود.

سيروس کيان ارثی همچنين از همکاری 
دانش بنيان  شرکت های  با  شرکت  اين 
پياده سازی  و  مطالعه  منظور  به  داخلی 
روش های کاهش مصرف سوخت کشتی ها 
تداوم همکاری  و  افزايش  به  داد.وی  خبر 
شرکت ملی نفتکش  با شرکت های داخلی 
برای  شرکت  اين  گفت:  و  کرد  اشاره 
اجرای قوانين بين المللی و استفاده از توان 
داخلی  بخش های  تحقيقاتی  و  مطالعاتی 

چندی پيش قراردادی را با هدف کاهش 
پژوهشگاه  با  کشتی  ها  سوخت  گوگرد 
شرکت  کرد.مديرعامل  امضا  نفت  صنعت 
ملی نفتکش ايران اضافه کرد: افزون براين، 
همکاری با شرکت های دانش بنيان داخلی 
کاهش  روش های  بررسی  منظور  به  را 
آغاز  ناوگان  کشتی های  سوخت  مصرف 
را  خوبی  نتايج  اميدواريم  که  ايم  کرده 

در اين حوزه و  همچنين در بحث صرفه 
جويی ارزی به همراه داشته باشد.

سوخت  اکنون  هم  ارثی،  کيان  گفته  به 
مصرفی کشتی ها 40 تا 60 درصد هزينه 

کشتيرانی ها را تشکيل می دهد.
عضو هيئت مديره شرکت ملی نفتکش به 
اقدام ديگر اين شرکت در استفاده از توان 
صنايع داخلی و برای اجرای سياست های 

گفت:  و  کرد  اشاره  مقاومتی  اقتصاد 
گسترش  سازمان  با  نيز  را  تفاهم نامه ای  
جمهوری  کشتيرانی  و  صنايع  نوسازی  و 
گروه  تشکيل  منظور  به  ايران  اسالمی 
مشترک امضا کرده ايم که در حوزه ساخت 
کشتی های بزرگ و اقيانوس پيما در کشور 
توانمند سازی صنايع داخلی ثمربخش  و 
حمايت  به  همچنين  بود.وی  خواهد 
حمايت  در  نفتکش ايران  ملی  شرکت 
دانشجويی  تحقيقات  و  نامه ها  پايان  از 
برای  شرکت  اين  افزود:  و  کرد  اشاره 
از  دريايی، حمايت  پژوهش های  گسترش 
کرده  اجرايی  را  دانشجويی  پايان نامه های 
است.کيان ارثی سپس خواستار توجه ويژه 
مسئوالن آموزشی کشور به ويژه آموزش و 
پرورش به مباحث دريايی شد و ادامه داد 
در  پرورش  و  آموزش  وزارت  اميدواريم   :
راستای همکاری خود با ارگان های دريايی، 
اهتمام ويژه ای را نسبت به فرهنگ سازی 
دريايی و گنجاندن مباحث و راهبردهای 
دريايی کشور در کتب درسی دانش آموزان 

داشته باشد.

كیان ارثی خبر داد:

شركت ملی نفتکش ایران، بزرگترین ناوگان نفتکش جهان 

پیش بینی صادرات 19درصدی گاز تولیدی كشور  ارتقای سطح مفاهمه، كلید حل بحران آب است

ايران  گاز  ملی  شرکت  گازرسانی  مدير 
گاز  مترمکعب  ميليارد   2۱8 از  گفت: 
درصد  چهار  فقط   95 سال  در  توليدی 
توسعه  برنامه  براساس  که  شد  صادر 
ششم، مقدار توليد بايد به 334 ميليارد 
۱9درصد  به  آن  صادرات  و  مکعب  متر 

افزايش يابد.
به گزارش زمان به نقل از ايرنا، سعيد 
گازرسانی  توسعه  امروز  افزود:  مومنی 
پايدار و تامين گاز مورد نياز بخش های 
اساس  بر  نيروگاهی  و  ، صنعتی  خانگی 

برنامه درحال اجرا است.
وی با بيان اينکه امروز در ايجاد خط لوله 
مشکلی نداريم وصادرات گاز ازطريق لوله 
ترکيه،  جمله  از  مختلف  کشورهای  به 
نخجوان و عراق صورت می گيرد، گفت: 
برنامه ايجاد خط لوله گاز به کشورهای 
افغانستان، پاکستان، چين و هندوستان 
از  همچين  و  کارداريم  دستور  در  را 
گاز  کشی  لوله  نيز  اروپا  به  ترکيه  غرب 
داشت:  بيان  مومنی  داشت.  خواهيم  را 
اکنون انتقال گاز ازطريق لوله به نيروگاه 
آينده  در  و  است  انجام  حال  در  بغداد 
نيز صورت می  بصره  نيروگاه  به  نزديک 
گاز  ملی  شرکت  گازرسانی  گيرد.مدير 
ايران گفت: آماده خدمات فنی مهندسی 

هستيم و اين توانمندی در صدور خدمات 
فنی و مهندسی نيز به کشورهای همسايه 

از جمله عراق درحال انجام است.
در  ايران  اکنون  که  اين  بيان  با  وی 
سومين  مصرف  و  چهارم  رتبه  توليدگاز 
مصرف کننده جهان است، گفت: حدود 
40درصد گاز در مصارف خانگی ، تجاری 
تدابير  با  بايد  که  است  جزء  صنايع   و 

کمتر شود. 
بايد  گفت:  نفت  وزارت  مسئول   اين 
شدت  تا  بدهيم  افزايش  را  وری  بهره 
مصرف انرژی گاز کاهش يابد و در همسو 
سازی  فرهنگ  بحث  در  رويکرد  اين  با 
مصرف بهينه از مدارس آغاز شده است. 

اميد  و  تدبير  دولت  خدمات  به  مومنی 
اشاره کرد و گفت:  در حوزه گاز رسانی 
اکنون يکهزارو 79شهر در کشور برابر با 
96.4درصد خانوار شهری تحت پوشش 

گاز رسانی هستند. 
دولت  در  سابقه  بی  حرکت  گفت:  وی 
ی  روستا  9هزار  به  رسانی  گاز  يازدهم 
اکنون 24هزارو  طوريکه  به  است  کشور 
400 روستا با چهار ميليون و300 هزار 
خانوار برابر با 74درصد خانوار روستايی 
به  امسال  پايان  تا  و  هستند  دار  گاز 

77درصد افزايش می يابد.

وزير نيرو گفت:در مسير رويايی با چالش  
و  مفاهمه  افزايش  با  تا  تالشيم  در  آب 
ظرفيت  دولتی،  های  سازمان  در  تعامل 
سازی ساختار نيروی انسانی برای اصالح 
مصرف و مديريت تقاضا، به بهره برداری 

بهينه برسيم.
رضا  مهر،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
معارفه  مراسم   در  نيرو  وزير  اردکانيان، 
با حضور  که  توديع چيت چيان  و  خود 
معاون اول رئيس جمهوری برگزار شد، با 
تاکيد بر ايجاد گفتمان جديد در صنعت 
تقاضا،  مديريت  بر  مبتنی  برق  و  آب 
گفت: آنچه در تحقق اين مسير ناهموار 
به عنوان ظرفيت اصلی مجموعه شناخته 
انسانی  نيروی  سرمايه  وجود  می شود 

متخصص است.
بايد  امور  نيرو  وزارت  در  داد:  ادامه  وی 
آنجايی  از  و  شود  انجام  تدبير  اساس  بر 
که آب به عنوان نخستين اولويت کشور 
مطرح است می توان گفت که اين مايع 

حياتی نيز به تدبير نياز دارد.
اينکه  به  اشاره  با  مسئول  مقام  اين 
مديريت تقاضا  دامنه گسترده ای دارد، 
با  مناسب  تعامل  با  بايد  کرد:  تصريح 
سطوح  تمامی  در  نفعان  ذی  تمامی 
برنامه های مرتبط با اين عرصه را به پيش 

راستا اين  در  دولت  حمايت  که   ببريم 
اين  کند.  سزايی  به  کمک  تواند  می   
با  رويايی  مسير  در  که  است  حالی  در 
با  تا  هستيم  تالش  در  آب  چالش های 
ارتقای سطح مفاهمه و تعامل در سازمان 
های دولتی، ظرفيت سازی ساختار نيروی 
مديريت  و  مصرف  اصالح  برای  انسانی 

تقاضا، به بهره برداری بهينه برسيم. 
سخنان  از  ديگری  بخش  در  نيرو  وزير 
خود به موضوع انرژی اشاره کرد و افزود: 
ما امروزه در کشور با چالش های جدی 
مصرف،  رشد  همچون  کشور  بخش  در 
باال بودن تلفات شبکه، انباشت بدهی و 
مواجه هستيم.  توزيع  فرسودگی شبکه 
استفاده  تقديمی،  برنامه  براساس  البته 
از  بهره گيری  و  مناسب  راهکارهای  از 
به  برق  صنعت  فعاالن  تمامی  توان 
حرکت  چالش های  چنين  حل  سمت 

می کنيم.
به گفته اين مقام مسئول بايد دستاوردهای 
دولت بيشتر به سمع و بصر مردم برسد. 
با  تا  تالشيم  در  دوره  اين  در  همچنين 
همکاری نزديک با سازمان های مرتبط به 
ويژه جهاد کشاورزی و حفاظت از محيط 
توجه  و  تاکيد  مورد  که  را  آنچه  زيست 

دولت بوده است عملياتی کنيم.

معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان 
که  اين  اعالم  با  ايران  استاندارد  ملی 
سال  اوايل  در  پاک  هوای  قانون  براساس 
جاری گازوئيل مشمول استاندارد اجباری 
قانونی  تکليف  براساس  است، گفت:  شده 
ساله  سه  شده  تعيين  زمان  مدت  طی  و 
را  گازوئيل  است  موظف  نفت  وزارت 

براساس استاندارد يورو 4 توليد کند.
ايسنا، وحيد  از  نقل  به  به گزارش زمان 
اساس  بر  که  اين  اعالم  با  مقدم  مرندی 
توسط  آن  اليحه  که  پاک  هوای  قانون 
دولت يازدهم در سال گذشته به مجلس 
شورای اسالمی رفت و در اوايل سال جاری 
به تصويب  اين مجلس  نمايندگان  توسط 
رسيد، اظهار کرد: بنابر اين قانون گازوييل 
زمان  اما  شد،  اجباری  استاندارد  مشمول 
سه ساله ای را برای اجرايی شدن آن تعيين 

بايد  نفت  وزارت  اساس  اين  بر  کردند که 
در اوايل سال ۱399 گازوئيل را بر اساس 
استاندارد يورو 4 توليد کنند.وی با اشاره 
مورد  در  کننده  نگران  مساله  که  اين  به 
گازوئيل باال بودن ميزان گوگرد است، بيان 
کرد: ساير مواد تشکيل دهنده گازوئيل در 
حد استاندارد بوده و يا اختالف بسيار کمی 
با استانداردهای مدنظر دارند، اما استاندارد 
گوگرد چندين برابر باالتر از حد مجاز است 
و ما مشکل حادی در خصوص ميزان گوگرد 
موجود در گازوئيل داريم.معاون نظارت بر 
استاندارد  ملی  سازمان  استاندارد  اجرای 
فرآورده هايی   ۱393 سال  از  داد:  ادامه 

که مشمول استاندارد اجباری نيستند نيز 
توسط سازمان ملی استاندارد تحت کنترل 
با  ارتباط  به طور مثال در  و  قرار گرفتند 
مواردی نظير تجهيزات بازی در پارک ها، 
آسانسورها و گازوئيل کنترل استانداردها و 
قرار گرفت. آنها در دستور کار  بر  نظارت 

 ۱000 که  اين  به  اشاره  با  مقدم  مرندی 
هستند،  اجباری  استاندارد  مشمول  کاال 
خاطر نشان کرد: بنزين يکی از اين ۱000 
کاالی مربوطه است، اما گازوئيل در حال 
نيست  اجباری  استاندارد  مشمول  حاضر 
صورت  زمان بندی  اساس  بر  است  قرار  و 
تا سه سال آينده استاندارد سازی  گرفته 

يورو  استاندارد  برحسب  توليدش  و  آن 
وظايف  گفته وی،  گيرد.به  قرار  مدنظر   4
قانونی در خصوص نظارت بر فرآورده های 
مشمول استاندارد اجباری به منظور نظارت 
ملی  سازمان  توسط  مستمر  کنترل  و 
استاندارد تعريف شده و قانون مجوز مربوط 
به نظارت بر ساير فرآورده هايی که مشمول 
استاندارد اجباری نيستند را صادر کرده تا 
تحت کنترل قرار گرفته و در ارتباط با آنها 

اطالع رسانی شود.

معاون سازمان ملی استاندارد خبر داد:

اجرای استاندارد اجباری گازوئیل از سال 99
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تغییر راهبرد تولید خودرو در ایران

رئيس سازمان ملی استاندارد گفت: برنامه راهبردی توليد خودرو 
در ايران بر مبنای ضوابط جديد استاندارد تغيير می کند. به گزارش 
صدا و سيما، نيره پيروزبخت گفت: وزير صنعت، معدن و تجارت 
هم بر حقوق مصرف کنندگان و ضرورت رعايت استانداردها در توليد 
خودروهای داخلی تاکيد کرده و دولت هم به دنبال تقويت نظام 
استانداردسازی توليد ملی است. رئيس سازمان ملی استاندارد گفت: 
پس از بازنگری، استانداردهای توليد خودرو به 85 مورد افزايش يافته 
و توليد خودروهايی که نتواند اين 85 استاندارد تدوين شده را رعايت 
افزود: وزارت صنعت، معدن  از دی 97 متوقف می شود. وی  کند 
و تجارت از ادامه توليد خودروها بدون رعايت استانداردها؛ حمايت 

نخواهد کرد.

  تمهیداتی برای کاهش هزینه
 تولید و قیمت خودرو

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس معتقد است در موقعيتی که 
صنعت خودرو قرار دارد می توان با تمهيداتی هزينه توليد را کاهش 
و با قيمت ارزان تری محصوالت توليدی را به بازار داخل عرضه کرد. 
عبداهلل رضيان در گفتگو با خبر خودرو اظهار داشت: هرچند در اين 
شرايط حمايت دولت جهت ايجاد زيرساخت ها برای کاهش هزينه 
توليد و قيمت تمام شده خودروسازان بسيار مهم و تاثيرگذار است. 
وی تصريح کرد: در شرايطی که در کشورهای دنيا هزينه توليد باال 
تمام می شود خودروسازان با توجه به شرايطی که کشور دارد می تواند 
هزينه توليد را کاهش دهد تا قدرت رقابت پذيری بيشتری داشته و با 
قيمت ارزان   تری بتوانند خودروها را در بازار عرضه کنند هرچند بايد 
پذيرفت که مشکالت و موانعی در اين مسير وجود دارد که بر هزينه 

توليد تاثير مستقيم دارد..

 دالر و سکه کاهشی شدند

دالر آمريکا برخالف روند افزايشی روزهای اخير خود با کاهش قيمت 
همراه شده و در بازار سه شنبه  4053 تومان عرضه می شود. قيمت 
انواع سکه در بازار روزسه شنبه ارزان شده است؛ به طوری که سکه 
تمام يک ميليون و 3۱5 هزار تومان، نيم سکه 672 هزار تومان و ربع 
سکه 379 هزار تومان قيمت دارد.در بازار ارز نيز بيشتر ارزها با روند 
کاهشی نرخ روبرو شده است. يورو که بيشتر از ساير ارزها ارزان شده 
است 4800 تومان، پوند انگلستان 5393 تومان و لير ترکيه ۱۱00 
تومان قيمت دارد. همچنين دالر مبادله ای 3495 تومان از سوی 
بانک مرکزی قيمت گذاری شده است.اما بازار طال با افزايشی قيمت 
همراه است. هر گرم طالی ۱8 عيار ۱24 هزار تومان،  هر مثقال طال 
537 هزار تومان و هر اونس طال برای معامالت در بازار جهانی ۱276 

دالر داد و ستد می شود.

»صادرات« بچه سر راهی شده است

نايب رئيس اتاق بازرگانی ايران مهمترين موانع صادراتی را تشريح 
در  که همه  است  راهی شده  بچه سر  کرد: »صادرات«  تصريح  و 
مورد آن صحبت می کنند اما عمال اتفاقی نمی افتد. از سوی ديگر 
تجار هنوز مشکالت بانکی دارند و دست و پای صادرکنندگان را 
بسته اند می گويند شنا کنيد. حسين سالح ورزی در گفتگو با ايسنا، 
 گفت: آمارهای صادراتی به لحاظ ارزشی در شش ماه اول سال نشان 
می دهد که موازنه مان منفی شده است و کاهش صادرات را داشته ايم. 
وی افزود: البته معموال اينگونه است که در نيمه دوم سال ميزان 
صادرات افزايش پيدا می کند ولی در هر صورت در مقايسه با مدت 
مشابه سال قبل با کاهش صادرات روبرو هستيم. دليل آن هم اين 
است که مقوله صادرات به يک بچه سر راهی تبديل شده است که 
به رشد آن  نگهداری و محافظت و کمک  همه در مورد ضرورت 

صحبت می کنند اما عمال اتفاقی نمی افتد.

  برنامه ایران و پاکستان برای تجارت
 ۴ میلیارد دالری

يک هيات تجاری از پاکستان با حضور در اتاق بازرگانی، صنايع، 
معادن و کشاورزی تهران با تجار و فعاالن اقتصادی ايران مالقات 
کرد و دو طرف به رايزنی پيرامون توسعه همکاری های اقتصادی و 
حل موانع و مشکالت موجود بر سر راه مراودات تجاری دو کشور 
پرداختند. به گزارش اقتصاد آنالين، اين هيات تجاری به سرپرستی 
رييس اتاق مشترک بازرگانی پاکستان و ايران به اتاق تهران آمد و 
جمعی از تجار و سرمايه گذاران اين کشور را در خود داشت. در اين 
نشست، دبيرکل اتاق تهران با اشاره به اينکه در حال حاضر حجم 
مراودات بازرگانی دو کشور نزديک به 600 ميليون دالر است، افزود: 
روسای جمهور ايران و پاکستان طی مالقاتی که چندی پيش با 
افزايش ساالنه 20 درصدی تجارت دو کشور  بر  يکديگر داشتند، 
و دستيابی به هدف 5 ميليارد دالری در اين بخش، تاکيد کردند. 
بهمن عشقی با بيان اينکه مطالعه ای از سوی معاونت بررسی های 
اقتصادی اتاق تهران در خصوص روابط تجاری و اقتصادی دو کشور 
ايران و پاکستان صورت گرفته است، افزود: بر اساس بررسی های 
صورت گرفته از سوی اين معاونت درباره کاالهای توليدی ايران و 
نيازمندی های وارداتی پاکستان، ظرفيت صادرات کاال و خدمات 

ايران به پاکستان رقمی معادل 4 ميليارد دالر در سال است.

مشکالت صادراتی واحدهای قطعه سازی

بنيه  تقويت  با  می گويد:  کشور  قطعه سازی  صنعت  در  فعال  يک 
مالی و تزريق نقدينگی به صنعت قطعه سازی، روح تازه ای به کالبد 
قطعه سازی کشور دميده می شود. ابوالقاسم آروند اظهار داشت: با 
بهبود جريان نقدينگی در واحدهای قطعه سازی بی شک بروزسانی 
تجهيزات توليد و گسترش همکاری با شرکت های خارجی رخ خواهد 
داد. وی با توجه به اهميت صادرات قطعات و اهداف ترسيم شده تا 
سال ۱404 افزود: برای اينکه صنعتی خودروسازی قوی و رقابتی 
در دنيا باشيم بايد صنعت قطعه سازی کشور نيز در اوج توانمندی 
همتايان خارجی،  با  رقابت  و  همکاری  بر  عالوه  تا  باشد  قدرت  و 
شاهد حضور پررنگی در بازارهای صادراتی در هر دو زمينه خودرو و 

قطعه سازی باشيم.

 آمار سرمایه گذاری و اشتغال 
در صنعت نساجی

وزارت  پوشاک  و  نساجی  دفتر صنايع  مديرکل 
صنعت، معدن و تجارت ميزان سرمايه گذاری و 
اشتغال در صنعت نساجی و پوشاک کشور را اعالم 
کرد و گفت: تا سال ۱40۱ ميزان توليد پوشاک در 
کشور با افزايش 200 هزار تنی به رقمی معادل 
5۱0 هزار تن برنامه ريزی شده است. افسانه محرابی 
در گفتگو با ايسنا، با اشاره به اينکه طبق برآوردهای 
صورت گرفته تا سال ۱40۱ ميزان پوشاک توليدی 
در کشور بايد به عدد 5۱0 هزار تنی برسد، اظهار 
کرد: در حال حاضر 3۱0 هزار تن پوشاک در کشور 
توليد می شود که بايد تا سال ۱40۱ به رقمی 
معادل 5۱0 هزار تن افزايش يابد که اين افزايش 
نيازمند سرمايه گذاری 60 هزار  200 هزار تنی 

ميليارد ريالی است.

 فیلترینگ در کشور جواب نمی دهد

با  ايران  مخابرات  شرکت  مديره  هيات  رييس 
بيان اين که فيلترينگ در کشور جواب نمی دهد 
خدمات  حوزه  در  جديد  فضايی  بازگشايی  از 
اينترنتی در کشور خبر داد.برات قنبری - رئيس 
هيات مديره مخابرات ايران با بيان اين که ما هيچ 
وقت به دنبال بستن فضا نبوده ايم، اظهار کرد: در 
کشور ما فيلترينگ جواب نمی دهد. رويکرد ما 
نه انسدادی بلکه گسترش خدمات است. تجربه 
نشان داده است که در کشور ما اگر يک سرويسی 
مسدود شود، جايگزين های آن پيدا می شوند و 
فقط زحمت مردم زياد می شود.وی با بيان اين 
و  صداوسيما  همکاری  با  و  جديد  دور  در  که 
ساير وزارتخانه ها فضای جديد خدمات اينترنتی 
قبلی  دولت  در  کرد:  اظهار  می يابد،  گسترش 
قوانين  يا  يا ويدئو   IPTV نتوانستيم سرويس
کپی رايت را فعال کنيم. در اين صورت شيوه ی 
رفتار مردم در فضای اينترنتی عوض می شود و 

پهنای باند نيز گسترش پيدا می کند.

برنامه ویژه دولت برای فوالد

مهدی کرباسيان، معاون وزير صنعت، معدن و 
تجارت از تشکيل ستاد فوالد برای پيگيری ويژه 
با  بهبود صادرات خبر داد و گفت:  و  مشکالت 
ايجاد هماهنگی ميان اجزای زنجيره توليد فوالد 
تا صادرکنندگان فوالد،  از سنگ آهنی ها گرفته 
زمينه ساز جهش در توليد و صادرات شود. رئيس 
هيات عامل ايميدرو با اشاره به فاينانس هايی که 
توافق نامه های آن ظرف ماه های گذشته از سوی 
دولت با ساير کشورهای دنيا به امضا رسيده، گفت: 
توافق نامه فاينانس به تازگی با اتريش، کره جنوبی، 
چين و ژاپن منعقد شده که البته در آلمان و ايتاليا 
افزود:  وی  است.  شده  دنبال  مسير  همين  نيز 
همچنين قرار است کنسرسيوم مشترکی نيز ميان 

شرکت های فوالدی و سنگ آهنی تشکيل شود.

 تراز تجاری احتماالً مثبت می شود

رئيس کنفدراسيون صادرات ايران با تشريح آمار 
نخست  هفت ماهه  در  کشور  خارجی  تجارت 
سال جاری، از احتمال مثبت شدن تراز تجاری 
الهوتی  محمد  داد.  خبر  سال  پايان  تا  کشور 
گفت: در مجموع تراز تجاری يک ميليارد دالر 
به نفع واردات بوده و همچنان منفی است؛ ولی 
خوشبختانه درصد تفاوت آن، نسبت به شش ماهه 
که 3 ميليارد دالر منفی بود، بهبود يافته و احتمال 
اين وجود دارد که ايران بتواند مانند سال گذشته، 
در ماه های بعدی فاصله صادرات و واردات را به 
صفر برساند و تراز احياناً مثبت شود. وی گفت: 
در  ايران  خارجی  تجارت  گزارش  با  شرايط 
شش ماهه، تفاوت زيادی نکرده و از هدف گذاری 

برنامه ششم توسعه، همچنان عقب هستيم.

 وجود توانمندی تولید خودروهای 
پایه گازسوز  در کشور

مديرکل صنايع خودرو نيرو محرکه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با تاکيد براينکه توانمندی توليد 
دارد  وجود  کشور  در  گازسوز  پايه  خودروهای 
در  ميليون خودرو  از 4  بيش  آمار  گفت: طبق 
کشور از سوخت سی ان جی استفاده می کنند 
که از اين ميزان تقريبا حدود يک ميليون خودرو 
با پايه سوخت گاز طبيعی است. به گزارش شاتا 
اميرحسين قناتی گفت: استفاده از سوخت گازسوز 
در برنامه بلندمدت کشورها قرار گرفته و با تمرکز 
با اين موضوع می توان در زمينه برنامه ريزی برای 
استفاده از خودروهای سی.ان.جی مدنظر قرار گيرد.

خبر خبر

دولت  اقتصادي  ستاد  اقتصاد:  گروه 
دوازدهم طبق تکليف برنامه ششم توسعه، 
براي جذب 65 ميليارد دالر سرمايه گذاري 
اين  و  دارد  فرصت  ديگر  سال   4 خارجي 
سازي  همسازي  شرط  به  جز  ماموريت 
قوانين داخلي و خارجي، حذف بروکراسي، 
از سرمايه  و حمايت  بانکي  رفع مشکالت 

گذاران داخلي محقق نمي شود.
سرمايه گذاري 65 ميليارد دالري در حالي 
سال  چهار  طول  در  که  مي شود  مطرح 
گذشته در شرايط پسابرجام ۱0 ميليارد و 
700 ميليون دالر سرمايه خارجي محقق 
شد که البته اين رقم با احتساب قراردادهاي 

در حال اجرا و اجرايي شده است.
تحقق تکليف برنامه ششم توسعه و برنامه 
چشم انداز اقتصاد کشور نياز به فراهم آمدن 
گذاري هاي  سرمايه  جذب  زيرساخت هاي 
گفته  طبق  که  دارد  خارجي  و  داخلي 
کارشناسان مهم ترين اين زيرساخت ها ايجاد 
امنيت اقتصادي، حذف بروکراسي و همسان 

المللي  بين  قوانين  با  داخلي  قوانين  سازي 
است. در حال حاضر يک سال از برنامه ششم 
توسعه را پشت سر گذاشته ايم، کارشناسان 
اقتصادي بر اين باور هستند که اجراي برنامه 
ششم توسعه در حوزه تجارت در گرو اجراي 
براي  و  است  مقاومتي  اقتصاد  سياست هاي 
ورود سرمايه هاي داخلي و خارجي بايد نگاه 

درون زا و برون نگر داشته باشيم.
سياست هاي اقتصاد مقاومتي نسخه کارآمدي 
براي افزايش جذب سرمايه گذاري خارجي و 
توسعه صادرات است و بايد در در چارچوب 
سياست هاي اقتصاد مقاومتي با رويکرد توليد 
مديريت  را  کشور  اقتصادي  امور  اشتغال،  و 
سرمايه ها  جذب  براي  ببريم.  پيش  و  کنيم 
به  باشد  داخلي  ظرفيت هاي  بر  تکيه  بايد 
اين معنا که سياست هاي اقتصاد درون زا را 
به اجرا برسانيم. اما بايد توجه داشته باشيم 
که توسعه اقتصاد به تعامل با دنيا نياز دارد 
و براي اجرايي شدن توسعه اقتصاد درون زا 
و برون نگر بايد از سرمايه گذاران داخلي و 
خارجي حمايت کنيم. قطعا مهم ترين خواسته 
سرمايه گذاربراي ورود به اقتصاد، تامين امنيت 
است. بنابراين براي جذب سرمايه گذاران چه 
داخلي و چه خارجي بايد بتوانيم امنيت در 
 ... و  اقتصادي، سياسي، اجتماعي  حوزه هاي 

ايجاد کنيم.
موضوع مهمي که در جذب سرمايه گذارخارجي 
وجود دارد، اين است که سرمايه گذارخارجي 
با تکيه بر سرمايه گذاران داخلي وارد بازارهاي 
از  ابتدا  در  بايد  بنابراين  مي شوند  کشورمان 
داخلي ها حمايت شود. به طور قطع يکي از 
به  خارجي  گذاران  سرمايه  ورود  معيارهاي 
گذاران  سرمايه  وضعيت  رصد  ايران  اقتصاد 
بنگاه هاي  از  حمايت  تا  و  است  داخلي 
اقتصادي بخش خصوصي درذ داخل کشور 
که  داشت  انتظار  نمي توان  نگيرد  صورت 
سرمايه گذاران خارجي با اطمينان وارد بازار 

ايران شوند.
در اين باره »کيومرث فتح اهلل کرمانشاهي« 
ايران  تجارت  توسعه  سازمان  اسبق  معاون 
حوزه  در  ايران  اقتصاد  ضعف  نقاط  درباره 
يک  در   : گفت  خارجي  سرمايه هاي  جذب 
الي دو سال گذشته شاهد ورود حداقل 200 
هيات بازاريابي خارجي به بازار ايران بوديم و 
در اين مدت اين هيات هاي تجاري با هدف 
رصد اقتصاد ايران وارد بازارهاي ايران شدند 
اما به دليل مشکالت و موانعي از جمله رکود 
در اقتصاد، نابساماني نظام بانکي، عدم تطابق 
المللي،  بين  قوانين  با  ايران  تجاري  قوانين 
تجاري  گروه هاي  اين  و...  ارز  نرخ  دوگانگي 

جذب بازارهاي ايران نشدند.
بايد بپذيريم که اقتصاد ايران دچار مشکالت 
متعددي است که اين مشکالت سرمايه گذاري 
اقتصادي  را غير  بازارهاي مختلف کشور  در 
مي کند که تنها يکي از عوامل فرار سرمايه از 
اقتصاد ايران باال بودن نرخ سود بانک ها است 
که شباهتي به نظام بانکي دنيا ندارد. از سوي 
ديگر بانک هاي کشورمان بر خالف بانک هاي 
کشورهاي خارجي سياست حمايت از کسب 
و کارها را دنبال نمي کنند و به صاحبان کسب 
و کار خدماتي را ارائه نمي دهند بنابراين نظام 
نظام هاي  از  متفاوت  بسيار  بانکي کشورمان 
بانکي ساير کشورها است. از سوي ديگر بايد 
توجه داشته باشيم که هنوز مشکالت نقل و 
ايران و بانک هاي  انتقال پول بين بانک هاي 
بين المللي رفع نشده است و همين موضوع 
گذاران  سرمايه  براي  را  متعددي  مشکالت 

داخلي و خارجي ايجاد مي کند.
اين  تمام  که  است  اين  مهم  بسيار  موضوع 
گذاران  سرمايه  براي  موانع  و  مشکالت 
اين  که  مي کنند  ايجاد  سربار  هزينه هاي 
سرمايه  هزينه هاي  نهايت،  در  هزينه ها 
بنابراين  افزايش مي دهد  را  ايران  گذاري در 
صرفه اقتصادي براي سرمايه گذاران نخواهد 
داشت . کرمانشاهي با اشاره به اينکه امنيت 

اقتصادي مهم ترين خواسته سرمايه گذارداخلي 
از  يکي  متاسفانه  گفت:  است  خارجي  و 
حوزه  در  کشور  اقتصاد  مشکالت  مهم ترين 
تکيه  تمام  که  است  اين  سرمايه ها  جذب 
و سنگين  اصلي  صنايع  روي  بر  تمرکز ها  و 
مانند نفت و گاز و پتروشيمي و فوالد سازي، 
مشکالت  کوچک ترين  وبروز  است  سيمان... 
در اين حوزه باعث به وجود آمدن مشکالت 
طوري  به  مي شود،  کشور  اقتصاد  در  بزرگ 
که امروز با وجود اينکه کارخانه هاي متعدد 
سيمان سازي در کشورمان وجود دارد اما به 
دليل نبود بازاريابي اصولي و علمي با مشکل 
بازارهاي  به  کاال  اين  عرضه  و  توليد  مازاد 
جهاني مواجه هستيم. از سوي ديگر با وجود 
رکود بازار مسکن، مصرف سيمان در داخل 
هم بسيار کاهش يافته است .در حوزه سرمايه 
گذاري بايد به صنايع کوچک و متوسط تکيه 
انها غافل نشويم. به طور  از  باشيم و  داشته 
قطع با سرمايه گذاري و ايجاد ارزش افزوده 
در اين صنايع و بنگاه ها مي توانيم مشکالت 

اشتغالزايي و صادرات را هم برطرف سازيم.
بايد توجه داشته باشيم موفقيت اين صنايع 
گروي  در  متوسط  و  کوچک  بنگاه هاي  و 
بايد  و  است  اصولي  علمي و  بازاريابي هاي 
گذاران  سرمايه  به  را  ظرفيت ها  اين  بتوانيم 
داخلي و خارجي معرفي کنيم وگرنه صنايعي 
مانند پتروشيمي و انرزي نياز ه بازاريابي ندارند 
در  اين صنايع مشتري  براي  همواره  چراکه 

بازار داخلي و خارجي وجود دارد.
وي در خصوص مشکالت اقتصاد ايران براي 
جذب سرمايه گذاري ها گفت : ازدياد قوانين 
و ثابت نبودن آنها در حوزه کسل و کار و تجار 
است. سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري در 
پيچيده اي  بسيار  بروکراسي  با  ايران  اقتصاد 
مواجه مي شوند و از سوي ديگر در قوانين و 
مقررات مروز به اين حوزه ثبات رويه وجود 

ندارد.
اين طبيعي است که سرمايه گذاران نخواهند 

وارد اين پروسه شوند و سرمايه خود را وارد 
بازار کند که مقررات ساده تري داشته باشد. 
اقتصاد  حوزه  در  زدايي  مقررات  بنابراين 
بتوانيم قوانين  بايد  بسيار ضروري است و 
حوزه  در  المللي  بين  قوانين  به  را  خود 

تجارت و کسب و کار نزديک کنيم.
بهترين  را  مقاومتي  اقتصاد  اجراي  وي 
گفت  و  دانست  سرمايه ها  جذب  راهکار 
بهترين  کشورمان،  اقتصاد  شرايط  :در 
نسخه براي توسعه سرمايه گذاري، اجراي 
معناي  به  مقاومتي  اقتصاد  سياست هاي 
تکيه بر سرمايه گذاران داخلي و حمايت 
از آنها است البته با اين همزمان بايد نگاه 
باشيم  داشته  زا  برون  اقتصاد  و  گرا  برون 
در  شده  توليد  کاالهاي  که  معنا  اين  به 
ايران بايد متناسب با نيازهاي بازارهاي بين 
جهاني  بازارهاي  به  بتواند  و  باشد  المللي 

راه پيدا کند.
امروز يکي از مهم ترين اصول در بازاريابي 
بايد  توليدکنندگان  که  است  اين  نوين 
سرمايه  بدانند.  توليد  بر  مقدم  را  بازاريابي 
گذاري در توليدي موفق است که آن کاالي 
توليدي بتواند در بازار جهاني مشتري داشته 
باشد و متناسب با نياز بازارهاي بين المللي با 
قدرت رقابت در حوزه قيمت و کيفيت نسبت 

به ساير کاالهاي مشابه توليد شود.
با اين وجود نماينده وزارت امور اقتصادي و 
دارايي عنوان کرد: ما مي توانيم ادعا کنيم که 
يکي از بهترين مراکز سرمايه گذاري خارجي 
گروه حمايت  رييس  فرجي  مريم  داريم.  را 
گفت:  اقتصاد  وزارت  گذاري  سرمايه  از 
سياست هاي تشويقي براي جلب سرمايه هاي 
خارجي از طريق سياست هاي اصلي و کلي 
و  است  توسعه  حال  در  کشورهاي  بيشتر 
به  مربوط  جهاني   FDA سوم  يک  تقريبا 
کشورهاي مربوط به توسعه است.وي تصريح 
براي مديريت هاي  را   FDA کرد: ما مجوز
اقتصادي  مولد  که  فعاليت هايي  و  تجاري 
داد:  ادامه  فرجي  نمي کنيم.  صادر  نباشند، 
ورود سرمايه حتما بايد با منشا خارجي باشد. 
بتوانند  کشور  از  خارج  مقيم  ايرانيان  اگر 
مستنداتي را ارائه دهند که اين سرمايه در 
از  مي توان  آمده،  دست  به  کشور  از  خارج 
مجوز فيفا استفاده کنند، بنابراين ما مليت 

را به سرمايه مي دهيم.
وي اظهار کرد: مشوق ها عنصر تعيين کننده اي 
در فعاليت ها هستند و تصميم سرمايه گذاران 
خارجي شايد در وهله اول و دوم نباشد که 

خودمان هم مطلع هستيم.
نماينده وزارت امور اقتصاد و دارايي همچنين 
کشور   70 از  بيش  با  اکنون  هم  ما  افزود: 
جهان BIT ها را به امضاء و تصويب مقامات 
گفت:  پايان  در  فرجي  رسانده ايم.  دو کشور 
مراکز  استان  هر  در  و  کشور  سراسر  در  ما 
که  داريم  را  خارجي  خدمات سرمايه گذاري 
اين مراکز دقيقا خدمات متناسب با سازمان 

سرمايه گذاري را براي شما فراهم مي کند.

گره هاي كور جذب سرمایه در اقتصاد ایران

بیکاری 70 درصدی كارگردان ساختمانی تعداد چک های برگشتی كم شد

نايب رئيس کانون انجمن های صنفی کارگران 
کارگران  بيمه  اگر  می گويد  ساختمانی 
است  مواجه  اعتبار  مشکل  با  ساختمانی 
تامين اجتماعی برای تغيير دستورالعمل ماده 
5 بيمه کارگران ساختمانی از مجلس کمک 
بخواهد.به اعتقاد وی رکود بخش مسکن و 
عدم اتخاذ سياستهای مناسب، بيکاری 70 
زده  رقم  را  ساختمانی  کارگران  درصدی 
است.نايب رئيس کانون انجمن های صنفی 
کارگران ساختمانی می گويد با وجود آنکه 
را درگير  مسکن رشته شغل های مختلفی 
می کند، ولی به دليل رکود حاکم در بخش 
مناسب،  سياستهای  اتخاذ  عدم  و  مسکن 
بيشتر شاغالن صنعت ساختمان همچنان 
با بيکاری مواجهند.هادی ساداتی به ايسنا، 
اظهار کرد: در حال حاضر بنيه اقتصاد کشور 
در جايگاهی است که بازار مسکن در وضعيت 
مناسبی به سر نمی برد و به دليل رکود بخش 
عمده ای از درصد کارگران ساختمانی بيکار 
و بسياری از پروژه های ساختمانی متوقفند.

او با انتقاد از اشتغال کارگران اتباع بيگانه در 
بخش ساختمان، گفت: متاسفانه بسياری از 
کارفرمايان به دليل ارزان بودن از کارگران 
اتباع خارجی در کارهای ساختمانی استفاده 

موجب  کار  اين  با  که  حالی  در  می کنند 
ساختمانی  کارگران  درصدی   70 بيکاری 
آنها سخت  به  را  زندگی  گذران  و  شده اند 
کرده اند.به گفته ساداتی در حوادث ناشی از 
اتباع خارجی کسی  کار، در مورد کارگران 
پاسخگو نيست، ولی کارفرما در قبال جان 
نمی  و  است  مسئول  ايرانی  کار  نيروی 
کانون  رئيس  باشد.نايب  تفاوت  بی  تواند 
در  ساختمانی  کارگران  انجمن های صنفی 
ادامه سهميه بندی بيمه کارگران ساختمانی 
و افت شديد تعداد پروانه های ساختمانی در 
ايران را از مشکالت موجود دانست و تصريح 
کرد: بارها مخالفت خود را با سهميه بندی 
کرده ايم،  اعالم  ساختمانی  کارگران  بيمه 
ولی با وجود قانون مصوب مجلس می بينيم 
که همچنان نسبت به کارگران ساختمانی 
اجحاف می شود.وی درباره کاهش ساخت و 
سازها و پروانه های ساختمانی و عدم تامين 
در  گفت:  ساختمانی  کارگران  بيمه  اعتبار 
صورتی منابع بيمه کارگران ساختمانی قابل 
تامين نباشد می توان از طريق مجلس اقدام 
کرد. مجلس و هيات دولت بايد اين مساله را 
پيگيری کنند به شرط آنکه تامين اجتماعی 

خود مايل به اين کار باشد.

با وجود برگشت بيش از ۱.4 ميليون فقره 
ميليارد  هزار   ۱3 مرز  تا  مبلغی  با  چک 
تومان، چک های برگشتی با کاهش همراه 
شده است.به گزارش ايسنا، چک به عنوان 
يکی از ابزارهای مهم و پرکاربرد در تسويه 
می شود  محسوب  کالن  و  خرد  معادالت 
برخی  با  گذشته  سال های  طی  البته  که 
به ويژه برگشت  بود.  نيز مواجه  مشکالت 
چک ها و کشيدن چک های بالمحل يکی 
می شود.تازه ترين  محسوب  مسائل  اين  از 
مبادالت  از  مرکزی  بانک  که  گزارشی 
در  که  می دهد  نشان  کرده،  منتشر  چک 
ميليون   9.۱ بر  بالغ  امسال  شهريورماه 
و  هزار   58 از  بيش  مبلغی  به  فقره چک 
است.  شده  مبادله  تومان  ميليارد   900
اين ارقام از نظر تعداد نسبت به مردادماه 
تا 6.7 درصد و همچنين از لحاظ مبلغی 
چک های  از  دارد.  کاهش  درصد   6.2 تا 
سه  در  درصد   52.3 حدود  شده  مبادله 
و   9.5 با  اصفهان   ،34.3 با  تهران  استان 
باالترين  که  بوده  درصد   8.5 با  خراسان 
به خود  استان ها  به ساير  را نسبت  حجم 
اختصاص داده اند. از لحاظ مبلغی نيز 70 
همين  در  معامله  مورد  چک های  درصد 

از چک هايی که  است.اما  بوده  استان  سه 
بخشی  و  وصول  بخشی  می شود  مبادله 
برگشت می خورد. آمارها نشان می دهد که 
چک های وصولی بالغ بر 7.7 ميليون فقره 
از مجموع چک های مبادله شده را تشکيل 
داده اند که اين رقم حدود 6.5 درصد در 
از سوی  با مردادماه کاهش دارد.  مقايسه 
 46 مبلغی حدود  وصولی  ديگر چک های 
هزار ميليارد تومان بوده که در يک دوره 
يافته  کاهش  درصد   5.9 تا  ماهه  يک 
کل  در  شهريورماه  در  مجموع  در  است. 
کشور 84.4 درصد از کل تعداد چک های 
مبلغ  کل  از  درصد   78.2 و  مبادله ای 
شد.همچنين  وصول  مبادله ای  چک های 
در رابطه با برگشت چک های مبادله شده 
آمارهای بانک مرکزی از اين حکايت دارد 
که در کل کشور بالغ بر ۱.4 ميليون فقره 
و 800  هزار  از ۱2  بيش  مبلغی  به  چک 
ميليارد تومان برگشت خورده است. تعداد 
چک های برگشتی 7.5 درصد و مبلغ آن 
تا 7.2 درصد کاهش دارد.در اين دوره در 
استان تهران حدود 468 هزار فقره چک 
تومان  ميليارد  به 7000  نزديک  مبلغ  به 

برگشت خورد.

منظر  از  تجارت:  و  معدن  صنعت،  گروه 
اتحاديه  با  تر  نزديک  روابط  ايجاد  ايران، 
اقتصادی اوراسيا ممکن است تبديل به پايه ای 
با  ايران  اقتصادی  برای توسعه همکاری های 
همين  به  شود.  اتحاديه  اين  عضو  کشورهای 
دليل تهران، خواستار تسريع در روند مذاکرات 
برای انعقاد توافقنامه و موافقت با افزايش تعداد 
کاالهای پيشنهادی کشورمان برای اختصاص 
تسهيالت و تخفيفات تعرفه ای شده است. ايران 
خواستار تعرفه های ويژه گمرکی برای صادرات 

اتحاديه  اين  به  خود  اجناس  از  قلم   200
با کاهش  اتحاديه  اين  تاکنون  شده است که 
تعرفه های ترجيحی 77 قلم از آن موافقت کرده 
است.شمارش معکوس برای حضور محصوالت 
اقتصادی  پيمان  عضو  کشورهای  در  ايرانی 
اوراسيا به پايان خود نزديک می شود. از ماه ها 
قبل اعالم شده بود که مذاکرات اقتصادی برای 
همکاری تجاری ميان ايران و پنج کشور عضو 
پيمان اقتصادی اوراسيا در حال نهايی شدن 
سازمان  مسئوالن  زمان  همان  هرچند  است. 

توسعه تجارت ايران اظهار می کردند که علت 
تفاوت  اوراسيا  با  مذاکرات  روند  بودن  کند 
قوانين تجارت در کشورهای مختلف عضو اين 

پيمان اقتصادی است.
مذاکرات  است  معلوم  که  آنطور  همه  اين  با 
اوراسيا  اقتصادی  پيمان  ايران در  برای حضور 
به مراحل آخر خود رسيده است. روز گذشته 
مسعود کرباسيان، وزير امور اقتصاد و دارايی در 
ديدار با الکساندر نوواک، وزير انرژی روسيه از 
افزايش 70 درصدی حجم روابط اقتصادی ايران 
و روسيه در يک سال اخير خبر داد و گفت: 
پيمان  در  ايران  مذاکرات حضور  نهايی شدن 
اقتصادی اوراسيا و حل مشکالت بانکی به رونق 
بيشتر اين همکاری ها کمک می کند. آنطور که 
کرباسيان اعالم کرده نهايی شدن مذاکرات به 

منظور همکاری ايران با پيمان اقتصادی اوراسيا، 
حل مشکالت بانکی و ايجاد زمينه فعاليت بانکی 
و همکاری های گمرکی به ويژه ايجاد کانال سبز 
دستاوردهای  از  ديگر  يکی  ايرانی  تجار  برای 
زمينه  که  است  روسيه  و  ايران  روابط  توسعه 
مناسبی برای تعميق همکاری های اقتصادی دو 

کشور را فراهم آورده است.
رئيس  خسروتاج،  مجتبی  حال  همين  در 
وزير  معاون  و  ايران  تجارت  توسعه  سازمان 
از  پس  که  است  کرده  اعالم  هم  صنعت 
جلسات متعدد با کشورهای روسيه، بالروس، 
توانستيم  ارمنستان  و  قرقيزستان  قزاقستان، 
تعرفه وارداتی محصوالت بيسکوييت و شکالت 
ايرانی به کشورهای مذکور را به صفر برسانيم. 
ميز  جلسه  دومين  در  را  خبر  اين  خسروتاج 

صادرات شيرينی و شکالت اعالم کرد و با اشاره 
با اتحاديه اوراسيا،  به مراحل پايانی مذاکرات 
اظهار داشت: اميدواريم صادرکنندگان در آينده 
نزديک بتوانند از اين فرصت به نحو مطلوب 
که  می دهد  نشان  بررسی ها  کنند.  استفاده 
تنها روسيه، بزرگ ترين کشور اتحاديه اوراسيا 
تجار  روی  پيش  نفری  ميليون   ۱40 بازاری 
ايرانی است. مذاکرات و رفت وآمدهای مختلفی 
و  ايران  مقامات دولتی و خصوصی  ميان  نيز 
انجام شده است.  روسيه طی يک سال اخير 
فايننشيال تايمز در يکی از آخرين گزارش های 
خود در اين رابطه نوشته است: پيشنهادهای 
تجاری در حالی مطرح می شوند که نشانه هايی 
از وخامت روابط ايران با امريکا تحت رياست 

جمهوری دونالد ترامپ ديده می شود. 

تعرفه واردات شیرینی و شکالت ایرانی به كشورهای عضو اوراسیا حذف شد؛

نهایی شدن مذاكرات حضور ایران در پیمان 
اقتصادی اوراسیا
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اوقات شرعی

و  سستي  باشد  هميشگي  اگر  آرامش 
پلشتي در پي دارد . 

حکيم ارد بزرگ

به فتراک ار همی بندی خدا را زود صيدم کن
 که آفت هاست در تأخير و طالب را زیان دارد

ز سر و قّد دلجویت مکن محروم چشمم را 
بدین سرچشمه اش بنشان که خوش آبی روان دارد

امروز با حافظ

آینده طرح های بازنشستگی 
چند الیه منتشر شد

چند  بازنشستگی  طرح های  »آينده  کتاب 
اليه« با ترجمه رضا غزال، از سوی انتشارات 
اجتماعی  تامين  پژوهش  عالی  موسسه 

منتشر شد.
مورد  در  زيادی  مباحث  اخير  در سال های 
اصالح صندوق های بازنشستگی مطرح شده 
اين  آينده  برای  است و طرح های مختلفی 
صندوق ها ارائه شده است. يکی از مهمترين 
چند  نظام  صندوق ها  اصالح  راهکارهای 
تامين اجتماعی است که در اليه های  اليه 
برای جمعيت  را  مختلفی پوشش حمايتی 
بيشتری فراهم می کند و متناسب با وضعيت 
مختلف  قشرهای  درآمدی  و  معيشتی 

اجتماعی، خدمات متفاوتی انجام می گيرد.
چند  بازنشستگی  طرح های  »آينده  کتاب 
اليه« منبع مناسبی جهت طراحی، تعديل 
کشور  بازنشستگی  نظام های  بهبود  يا  و 
است در حال حاضر بسياری از صندوق های 
فراوانی  مشکالت  با  کشور  بازنشستگی 
به  و  بوده  نقدينگی مواجه  همچون کمبود 
بيانی ورشکسته هستند. با اين وجود هنوز 
تغييرات و اصالحات الزم و کافی در رابطه 
صورت  کشور  بازنشستگی  صندوق های  با 

نگرفته است.
کشور  تجربه  از  استفاده  با  حاضر  کتاب 
از  کارشسناسان  نظر  طبق  بر  که  هلند 
ساختار و عمکلرد بهتری در مقاسه با ساير 
کشورهای توسعه يافته برخوردار بوده است، 
دست  و  سياستگذاران  به  را  فرصت  اين 
تجارب  از  تا  ميدهد  کشورمان   اندرکاران 
مطرح  کشورهای  ساير  همچنين  و  هلند 
بهبود  و  اصالح  جهت  در  کتاب  در  شده 
بطور  بازنشستگی،  صندوق های  وضعيت 
 خاص، و نظام بازشستگی کشوری بطور عام،

 استفاده کنند.

خبر

تحوالت جدید در عرصه روزنامه نگاری
 از سال 2020

به گزارش پيام زمان، مجيد رضائيان در نشست وب هوشمند و مطبوعات 
در بيست و سومين نمايشگاه مطبوعات از تکنولوژی به عنوان واقعيت 
اشاره  با  ارتباطات  استاد  کرد.اين  ياد  روزنامه نگاری  از  بخشی  افزوده ی 
که  سال 20۱2  کرد:  بيان  تهران  در  ارتباطات  بين المللی  کنفرانس  به 
اشاره کردم  تکنولوژی و خرد  تعارض  به  برگزار شد، من  اين کنفرانس 
و می خواستم که ببينم نتيجه خرد و نظم چه مسيری را طی خواهد کرد 
ارتباطات و روابط عمومی آوردم که ببينم چه  و اين بحث را به داخل 
اتفاقی می افتد.او ادامه داد: من در ادامه بحث هايم به شبکه های اجتماعی 
 FACT را بيان کردم. در واقع INFO و FACT اشاره کردم و تفاوت ميان
 information فاقد  اجتماعی  شبکه های  و  می شود  اطالعات  به  تبديل 
با  با FACT جلو می برند.اين پژوهشگر ژورناليسم  را  هستند و مطالب 
اشاره به تحوالت تکنولوژی، اظهار کرد: ما در سال 2005 پای سيستم های 
کامپيوتر نشسته بوديم اما در سال 20۱0 به تلفن همراه کوچ کرديم. اين 
اتفاقات باعث شد که به جای FACT به سمت پسافکت برويم. هر چه که 
به اطالعات )information( اضافه شود ما به سمت ژورناليسم می رويم. 
به سمتی  ما  لطمه می زند. حتی  روزنامه نگاری  به  اجتماعی  شبکه های 
رفته ايم که در گفتار خود می گوييم شنيده ام که ترافيک بوده است. در 
واقع ما FACT را به پسافکت تبديل کرده ايم.رضائيان افزود: گفته می شود 
که با تفاوتی که بين وب ۱ و وب 2 وجود دارد، کتاب ارتباطات بسته 
شده است و وب 3 باعث می شود که ما به جهان جديدی پرتاب شويم. ما 
در وب 3 )وب هوشمند( وارد جهان آنالين حسی و تصويری می شويم. 
سال 2020 ارتباطات انسان با شی هوشمند و شی با شی هوشمند شکل 
آنها می شود  باعث هوشمندی  اشيا که  اينترنت  واقع  خواهد گرفت. در 
توليد شده است اما همه گير نشده است ولی در سال 2020 اين اتفاق 
می افتد.او با اشاره به دو سونامی که در سال 2020 اتفاق می افتد، بيان 
کرد: يک سونامی در اشتغال و ديگری در گردشگری خواهد بود. برخی 
مشاغل در سال 2020 از بين می رود به دليل اينکه ربات ها آن را انجام 
خواهند داد. همه مشاغل وارد فضای وب خواهند شد و زمان بيشتری در 
فضای واقعی خواهيم داشت.اين استاد ارتباطات اضافه کرد: گردشگری نيز 
در سال 2020 به دو قسمت واقعی و مجازی تقسيم می شود. اين اتفاقات 
در روزنامه نگاری نيز می افتد و ما به سمت روزنامه نگاری واقعيت افزوده 
خواهيم رفت.رضائيان با اشاره به تحوالت جديد در عرصه روزنامه نگاری، 
بيان کرد: از سال 2020 به بعد از ابتدا تا انتهای روزنامه نگاری، فرآيند 
است؛ يعنی از درک واقعيت به همراه عينيت تا زمانی که خبری را منعکس 
می کنيم، فرآيند است. واقعيت افزوده )AR( يا واقعيت مجازی )VR( ما 
می برد.  رويداد  يک  منشاء  به   CCG وسيله  به  و  تکنولوژی  توسط  را 
CCG )کامپيوتر گرافيک( است که به صورت 360 درجه فيلمبرداری 
می کند و شما را به منشاء رويداد می برد و حس می کنيد که در آن رويداد 
قرار داريد و آنها می گويند که اين نهايت روزنامه نگاری است.او افزود: ما 
دو جهان واقعی و مجازی داريم و واقعيت افزوده اين دو فضا را با يکديگر 
بحث  به  را  مجازی  واقعيت  استنفورد  دانشگاه  اساتيد  می کند.  ترکيب 
گذاشته بودند و آنها می گفتند که اين واقعيت افزوده، روزنامه نگاری است 
چون با تکنولوژی شما را به هر کشوری که بخواهيد می برد اما بايد بگوييم 
که اين بخشی از روزنامه نگاری است. سردبير وال استريت می گويد که 
واقعيت افزوده را جزو روزنامه نگاری نمی دانم.اين استاد ارتباطات 9 نقدی 
که بر واقعيت مجازی دارد را چنين برشمرد: زمانی که به داخل رويداد 
می رويم به وسيله تکنولوژی VR واقعيت و مجاز با هم ترکيب می شود و 
ما به واقعيت نزديک می شويم. آيا ما با استفاده از اين تکنولوژی می توانيم 
اجساد را بشماريم اما روزنامه نگار وقتی به داخل حادثه می رود اين کار را 
انجام می دهد و زمان و مکان و دليل اتفاق را بيان می کند. حرف اصلی 
روزنامه نگاری، عينی گرايی است. در روزنامه نگاری تحليلی هم عينی گرايی 
تکنولوژی حس  اين  استنفورد  در  به صحبت های دوستان  بنا  داريم.  را 
همدلی و تجربه به ما می دهد که حضوری نيست اما آنها اصرار دارند که 
بگويند اين امر حضوری اتفاق می افتد اما اسمش را ارتباط آنالين حسی 
و تصويری می گذاريم.رضائيان ادامه داد: VR ما را به فکت می رساند اما 
اطالعاتی به ما نمی دهد. وقتی وارد VR می شويم فهميدن يک رويداد با 
احساس کردن آن فرق می کند. شما بايد به عنوان يک روزنامه نگار يک 
رويداد را با تمام ابعادش درک کنيد. همچنين گفته می شود که واقعيت 
افزوده، ارزش افزوده است اما من می گويم اينطور نيست به دليل اينکه 
تکنولوژی داده های زيادی را می دهد؛ يعنی باعث انفجار داده ها می شود 
کرد:  اظهار  نيست.او  روزنامه نگاری  امر  اين  و  است  افزوده  مزيت  اين  و 
شما واقعه را می بينيد اما اين به معنای ارتباط برقرار کردن با واقعيت 
 VR نيست. احساس همدلی در برخی موارد ممکن است اتفاق بيفتد. در
امکان مادی حاصل می شود اما امکان معنوی نداريم اما اساتيد استنفورد 
می گويند که VR واقعی است اما من می گويم که ناقص است.رضائيان با 
اشاره به نقد ديگری که به واقعيت افزوده دارد، بيان کرد: VR را می توان 
خود مخاطب کارگردانی کند و جايی را که می خواهد برود انتخاب می 
کند و همه چيز آزاد است بنابراين می گويند که VR واقعی است اما نقد 
من اين است که تکنولوژی قطعا رخ می دهد اما ما نبايد متن و نوشتن را 
رها کنيم. روزنامه نگاری خرد و قلم است و اين شرافت ماست. نبايد قلم 
را کنار بگذاريم به دليل اينکه شايد آن چيزی که ما می بينيم مخاطب 
درک نکند. روزنامه نگاری تحليلی ژانر مسلط بر وب يک، وب دو، وب سه 
است و مسلط هم باقی خواهد ماند.اين استاد ارتباطات ادامه داد: وقتی 
شما حادثه ای را توسط VR ديديد، پرسش هايی ايجاد می شودکه بايد از 

روزنامه نگار بپرسيد و VR به شما پاسخی نمی دهد. 

نشست وب هوشمند و مطبوعات در بیست و سومین 
نمایشگاه مطبوعات

سخن حکیمانه

خود شیفتگی مزمن ترامپ

کاریکاتور

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی گفت: اهدای تمامی آثار لوريس 
سرآغازی  موسيقی،  موزه  به  چکناواريان 
در  موسيقی  نت  بانک  اندازی  راه  برای 
ايران است.علی مرادخانی در آيين اهدای 
موزه  به  چکناواريان  لوريس  آثار  تمامی 
معنوی  و  مادی  حقوق  افزود:  موسيقی 
تمام آثاری که به اين موزه اهدا می شود، 

متعلق به خود اساتيد و هنرمندان است.
اين  از گردآوری  وی اظهار داشت: هدف 
ارزشمند برای  ايجاد منبعی غنی و  آثار، 
محققان و دانشجويان است و اگر اين آثار 
بازدهی اقتصادی هم داشته باشد، متعلق 

به خود هنرمند خواهد بود. 
سعی  ما  کرد:  تصريح  ارشاد  وزير  معاون 

می کنيم امانتدار خوبی باشيم.
مرد  چکناواريان  اينکه  بيان  با  مرادخانی 
بزرگ و نامدار اين سرزمين است، گفت: 
ما تالش می کنيم با قدرشناسی آثار شما 
را در شرايطی مناسب نگهداری کنيم تا 

همه بتوانند از آن بهره مند شوند.
موزه  تاسيس  برای  اينکه  بيان  با  وی 
موسيقی بسياری به ياری ما آمدند، اضافه 
کرد: وظيفه ما حفظ آثار است به عنوان 
مثال صد سال است در ايران تئاتر داريم 
اما موزه ای برای آن نداريم، هر چند که 
ما فضای کوچکی بين تاالر وحدت و تاتر 

شهر برای راه اندازی موزه تئاتر خريداری 
کرده ايم.معاون هنری وزير ارشاد با بيان 
اينکه يکی از مشکالت ما نداشتن حافظه 
تاريخی مکتوب است، ادامه داد: از زمان 
تاسيس موزه موسيقی اقدامات خوبی در 

راستای گردآوری آثار انجام شده است.
از  سوييس  سفير  بازديد  به  اشاره  با  وی 
موزه موسيقی گفت: سفير پس از بازديد 
می گفت که از ديدن چنين موزه ای با 
اين تعداد آثار ارزشمند لذت بسياری برده 
است.مرادخانی افزود: اينها در گرو حمايت 
خود هنرمندان است که اين موزه بارورتر 
اين  به  توجه  شرايطی  هر  در  من  باشد. 
بنياد  است  مهم  دانم.  می  مهم  را  مکان 
کارهای زيرساختی را بريزيم و ثروتی برای 

مردم خودمان بياندوزيم.
وی اقدام چکناواريان در اهدای آثار خود را 
سترک دانست و گفت: اميدوارم اين اقدام 
انگيزه ای برای ساير عزيران باشد تا بتوانيم 
آثار ارزشمند را برای آيندگان اين سرزمين، 

هر چه بيشتر و بهتر حفظ کنيم.

 همه مردم ایران در آثار من سهیم 
هستند

مراسم  اين  در  نيز  چکناواريان  لوريس 
عام شدند، همه  قتل  وقتی  ارامنه  گفت: 
خودم  کشور  در  من  اما  شدند،  پراکنده 
متولد شدم و فرهنگ عظيم اين سرزمين 
را آموختم. چکناواريان در سال ۱3۱6 در 

بروجرد از والدين ارمنی تبار زاده شد.

وی افزود: بسيار خوشحالم که در کشور 
بودم  اتريش  اجدادم متولد شدم. من در 
ارکستر،  رهبری  از  پس  خواستم  می  و 
کار آهنگسازی را انجام دهم، که با علی 
مرادخانی معاون هنری وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی آشنا شدم و او به من گفت 
موسيقی  استاد  بازگردم.اين  ايران  به  که 
بغض  خاطر  به  لحظاتی  که  حالی  در 
داد:  ادامه  بود،  را قطع کرده  سخن خود 
در حالی که اگر در سرزمين خود نبودم 
نمی توانستم آثار خود را به پايان برسانم.

آثار  ايران در  تاکيد کرد: همه مردم  وی 
من سهم دارند چون هنر فقط متعلق به 
هنرمند نيست، بلکه نعمتی است که خدا 
گفت:  است.چکناواريان  کرده  عطا  او  به 
دعا  )هنرمند(  تو  برای  مردم  که  ›زمانی 
خود  به هدف  که  است  آنگاه  کنند،  می 
بيان  با  موسيقی  ای.‹آهنگساز  رسيده 
است،  مهم  بسيار  موزه  تاسيس  اينکه 
زبان  و  معجزه  موسيقی  داشت:  اظهار 
خداوند است و اخالق يک ملت را تغيير 
می دهد. من وقتی پس از جنگ به آلمان 
رفتم، مردم بسيار خشن و بدخلق بودند 
اما پس از اين دوران، با موسيقی، اخالق 
ارکستر  رهبر  کرد.اين  تغيير  کامال  آنها 
گفت: همه کارهايم الهام از خداوند است و 

من آشپز موسيقی هستم.

اهدای آثار چکناواریان آغاز بانک نت موسیقی ایران

حضور مهدی هاشمی، مهناز افشار، سيامک انصاری، ويشکا 
آسايش، هومن سيدی، شيال خداداد، بهاره کيان افشار و 

نازنين بياتی در سريال »گلشيفته« قطعی شده است.
به گزارش از روابط عمومی سريال، سريال نمايش خانگی 
تهيه کنندگی  و  شعيبی  بهروز  کارگردانی  به  »گلشيفته« 
علی اکبر نجفی به زودی کليد می خورد.مجموعه نمايش 
است،  اجتماعی  ـ  ژانر کمدی  در  خانگی »گلشيفته« که 
هم اکنون در مرحله پيش توليد قرار دارد.عالوه بر بازيگران 
ياد شده، به زودی بازيگران ديگر مجموعه نمايش خانگی 
»گلشيفته« که عنوان شده از چهره های سينمايی هستند 
اعالم خواهد شد.تهيه کنندگی سريال »گلشيفته« بر عهده 
علی اکبر نجفی است. نجفی مدير عامل موسسه هنرنمای 
پارسيان است.سرمايه گذار و پخش کننده اين پروژه نيز 
صادق ياری است. همچنين بيتا موسوی به عنوان مشاور 
اصولی  کند.موافقت  می  همکاری  سريال  اين  با  رسانه ای 
سريال »گلشيفته« هم اکنون صادر شده و در حال حاضر 
نمايش  کل  اداره  از  ساخت  پروانه  انتظار صدور  در  گروه 

خانگی ارشاد هستند.

مهناز افشار در سریال »گلشیفته« 
بازی می کند

کارگردان انيميشن »فهرست مقدس« اعالم کرد که اين 
فيلم از ۱7 ربيع االول در سينماهای کشور اکران می شود.

محمدامين همدانی نويسنده و کارگردان سينما با حضور  
در بيست و سومين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها 
به خبرنگار مهر گفت: ان شاءاهلل از ۱7 ربيع االول مصادف 
با ۱5 آذر فيلم انيميشن »فهرست مقدس« اکران خواهد 
مسئوالنی  از  ای  کهنه  دلخوری  ما  داد:  ادامه  شد.وی 
داشتيم که قرار بود به اين انيميشن پروانه نمايش بدهند 
و نام »فهرست مقدس« را نمی پذيرفتند و اين اتفاق در 
حالی رخ داد که اين فيلم در جشنواره ملی فيلم فجر با 
همين عنوان جايزه گرفته است.به گفته وی، بخش زيادی 
از پروسه مشخص شدن زمان اکران به همين دليل بود.

همدانی در پايان گفت: خداراشکر با رايزنی هايی که انجام 
شد و به دليل پی بردن به اهميت پروژه و صنعت سينما 
اين  قرار شد  انجام شد و  انيميشن کشور موافقت ها  و 
فيلم به اکران برسد که فکر می کنم دوستان ما در »اوج« 
کودک و نوجوان تدارکات و اتفاقات ويژه ای را هم برای 

اکران اين انيميشن در نظر گرفته است.

زمان اکران »فهرست مقدس« 
مشخص شد 

دليل  به  می گويد  »مادری«  تهيه کننده 
تراکم اکران ممکن است اين فيلم بعد از 
جشنواره ملی فيلم فجر به نمايش عمومی 
دربيايد.سياوش حقيقی تهيه کننده سينما 

در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان اکران 
کارگردانی  به  »مادری«  سينمايی  فيلم 
رقيه توکلی گفت: ما پيشتر پيش بينی می 
کرديم که بتوانيم اين فيلم را در فصل پاييز 
اکران کنيم اما با توجه به اينکه اين روزها 
تراکم اکران وجود دارد فکر نمی کنم اين 
اتفاق بيفتد.وی افزود: در سرگروه ما يعنی 
سينما آزادی در حال حاضر فيلم سينمايی 
کارگردانی  به  کوچک«  »قهرمانان 
و  است  اکران  حال  در  قناعت  حسين 

دارد که من  فروش خوبی هم  خداراشکر 
از اين اتفاق بسيار خوشحال هستم و فعال 
پرده  روی  های  فيلم  اکران  تغيير   منتظر 
می مانيم.اين تهيه کننده با اشاره به اينکه 
برای  را  سال  ابتدای  مختلفی  داليل  به 
اکران »مادری« از دست داده اند، توضيح 
داد: اکران »مادری« به نيمه دوم سال افتاد 
و در حال حاضر بعد از »قهرمانان کوچک« 
کارگردانی  به  اهلی«  »قاتل  است  قرار 
مسعود کيميايی و سپس »کمدی انسانی« 

به کارگردانی هادی کريمی به سرگروهی 
سينما آزادی به نمايش در بيايد به همين 
دليل فکر نمی کنم بتوانيم به اين سرعت 
»مادری« را اکران کنيم.حقيقی در پايان 
به  که  هايی  فيلم  کلی  طور  به  گفت: 
اکران می شوند  آزادی  سرگروهی سينما 
کف فروششان خيلی دير می افتد از طرفی 
با توجه به اينکه تا برگزاری سی و ششمين 
جشنواره ملی فيلم فجر ديگر زمان چندانی 

باقی نمانده است.

شاید »مادری«
 را بعد جشنواره فجر 

روی پرده ببریم

تنها 3۱ فيلم هستند که در صنعت سينما موفق شده اند فروش خود را از سقف 
ميليارد دالر فراتر ببرند.

به گزارش  از د رپ، شمار فيلم هايی با فروش های ميليارد دالری واقعا محدود 
است و بايد هم باشد زيرا رسيدن به اين سقف فروش کار ساده ای نيست و 

حال همه اين فيلم ها را می توانيد در اين فهرست پيدا کنيد:
»سرکش يک: داستان جنگ ستارگان« با فروش ۱.0۱ ميليارد دالر، محصول 

20۱6 ديزنی
»در جستجوی دوری« با فروش يک ميليارد دالر، محصول 20۱6 ديزنی-

پيکسار
»شواليه تاريکی« با فروش يک ميليارد دالر، محصول 2008 برادران وارنر

»هابيت: يک سفر غيرمنتظره« با فروش ۱.02 ميليارد دالر، محصول20۱2 
برادران وارنر

»زوتوپيا« با فروش ۱.02 ميليارد دالر، محصول 20۱6 ديزنی
»آليس در سرزمين عجايب« با فروش ۱.03 ميليارد دالر، محصول 20۱0 

ديزنی
»من نفرت انگيز 3« با فروش ۱.03 ميليارد دالر، محصول 20۱7 يونيورسال

دالر،  ميليارد   ۱.03 فروش   با  شبح«  تهديد  اول:  اپيزود  ستارگان  »جنگ 
محصول ۱999 فاکس قرن بيستم

»پارک ژوراسيک« با فروش ۱.03 ميليارد دالر، محصول ۱993 يونيورسال
»دزدان دريايی کاراييب: سوار بر امواج ناشناخته« با فروش ۱.05ميليارد دالر، 

محصول 20۱۱ ديزنی
»داستان اسباب بازی 3« با فروش ۱.06 ميليارد دالر، محصول 20۱0 ديزنی

ميليارد دالر،  فروش ۱.07  با  مرده«  مرد  کاراييب: صندوق  دريايی  »دزدان 
محصول 2006 ديزنی

ميليارد دالر، محصول 20۱2  فروش ۱.08  با  برمی خيزد«  تاريکی  »شواليه 
برادران وارنر

»تبديل شوندگان: عصر انقراض« با فروش ۱.۱0 ميليارد دالر، محصول 20۱4 
پارامونت

»اسکای فال« با فروش ۱.۱۱ ميليارد دالر، محصول 20۱2 سونی
»ارباب حلقه ها: بازگشت پادشاه« با فروش ۱.۱2، محصول 2003 نيوالين

»تبديل شوندگان: تاريکی ماه« با فروش ۱.۱2 ميليارد دالر، محصول 20۱۱ 
پارامونت

»کاپيتان آمريکا:جنگ داخلی« با فروش ۱.۱5 ميليارد دالر، محصول 20۱6 
ديزنی

31 فیلم كلوپ میلیاردی ها را بشناسید 

فريدون  کارگردانی  به  »خفه گی«  فيلم  پخش کننده 
اين  رايگان  بليت  توزيع  جيرانی در اطالعيه ای هرگونه 
انتشار  پی  کرد.در  رد  مطبوعات  نمايشگاه  در  را  فيلم 
»خفه گی«  سينمايی  فيلم  بليت  رايگان  توزيع  خبر 
نمايشگاه مطبوعات که در  در  روزنامه سينما  غرفه  در 
شده،  داده  بازنشر  ايسنا  در  و  منتشر  نمايشگاه  کانال 
موسسه »بليت« پخش کننده فيلم در متنی اعالم کرده 
نمايشگاه  کانال  در  شده  منتشر  خبر  است:»برخالف 
نيم  و  رايگان  بليت  روزنامه سينما  مطبوعات، در غرفه 
کذب  خبر  اين  و  نشده  توزيع  »خفه گی«  فيلم  بهای 
بروشورهای  تنها  روزنامه  اين  غرفه  در  است.  محض 
شده  ارائه  بازديدکنندگان  به  »خفه گی«  تبليغاتی 
نمايشگاه  عمومی  روابط  می رود  انتظار  حداقل  و  است 
انتشار اخبار  مطبوعات به عنوان يک مرجع رسمی در 

خود دقت نظر بيشتری داشته باشد«.

تاکید پخش کننده خفه گی بر عدم 
توزیع بلیت رایگان


