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به گزارش زمان، در پی اقدامات اطالعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام 
زمان )عج( در اداره کل اطالعات استان هرمزگان و با هماهنگی دستگاه 
قضایی، یک باند سازمان یافته قاچاق کاال شناسایی و منهدم شد و 23 نفر 

از اعضای آن دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.
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کشف و ضبط بیش از هزار 

کانتینر کاالی قاچاق
از درخشش رضا شکاری  ایتالیایی  یک سایت دیگر  به گزارش زمان، 
جام  اخیر  رقابت های  نوشت.در  جهانی  جام  در  حضور  به  او  امیدواری  و 
جهانی جوانان که در کره برگزار شد و انگلیس به قهرمانی رسید، خیلی از 

ستاره های جهان توانستند خودشان را نشان دهند. 

به گزارش زمان، الهام آمرکاشی- یحیی رشیدی با بیان اینکه 
تاکنون 25 سکوی گازی درپارس جنوبی به بهره برداری رسیده 
تا  با توجه به پایان عملیات تعمیرات اساسی، این سکوها  است، 

پیش از زمستان به آمادگی تولید با ظرفیت کامل می رسند.
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کاکای ایران در اندیشه 

حضور در جام جهانی       

 25 سکوی گازی

 به آمادگی تولید می رسند
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سرمقاله

مشارکت اجتماعی و نقش 
آن در مدیریت بحران

یادداشت روز

3

تاثیر آموزش قوانین  رانندگی 
در کاهش تصادفات

شرکت های دانش بنیان، 
تضمینی برای سرمایه های جوان

 سکوت در بطن
 تاریکی

یک  کشورمان  در  بار  هر   
حادثه پیش بینی نشده رخ 
می دهد که بخشی از خاک 
قرار  تاثیر  تحت  را  ایران 
سیل،  با  روزی  دهد.  می 
زلزله و روزی دیگر آتش سوزی. هر بار که به 
تاریخ این کشور نگاه کنیم، شاهد وقوع حوادثی 
هموطنان  بار  ایم.این  بوده  نشده  بینی  پیش 
کرمانشاهی با وقوع زلزله با بحران جدی روبرو 
شده اند. بسیاری اصرار دارند تا به کمک این 

عزیزان بشتابند.
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2 خانی نژاد

والیتی اتهامات سعد حریری به ایران را رد کرد؛

آمریکا را از منطقه بیرون میکنیم

3 سرهنگ سید همایون شریفی

پروانه مافی

رویا سلیمی

به گزارش زمان، علی اکبر والیتی دبیرکل مجمع جهانی بیداری اســالمی دیروز در نشست خبری خود پیرامون 
اجالس جهانی محبان اهل بیت و مساله تکفیری ها اظهار داشت: اجالس جهانی محبان اهل بیت )ع( یکم و دوم 
آذر ماه در تهران برگزار می شــود، محبان اهل بیت را چه ســنی و چه شیعه به عنوان ریسمان محکم قبول دارند.

وی گفت: دشمنان اسالم می خواهند میان کشورهای اسالمی تفرقه ایجاد می کنند و مشکالت امروز منطقه هم 
به همین علت است و درمان این مساله قطعا وحدت است.
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روحانی: وام بالعوض به زلزله زدگان اختصاص می یابد  

تقویت مدیریت صحیح بحران، نیازی ملی
به گزارش زمان، رئیس جمهور گفت: 11 هزار خانه روستایی و حدود 4500 خانه شهری در این زلزله تخریب شده و نیاز به ساخت 30 هزار مسکن جدید داریم. حسن روحانی دیروز در جمع مردم 
سرپل ذهاب با قدردانی از مردم استان کرمانشاه و سراسر ایران که در این حادثه همچون همیشه در کنار هم بوده و به یاری یکدیگر پرداختند، اظهارداشت: باید همچنین از تالش های نیروهای 

امدادرسان و نیروهای مسلح برای کمک و امداد رسانی به زلزله زدگان قدردانی کرد. دولت همه امکانات خود را برای کاهش سریع مشکالت مردم بسیج کرده است.
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 افزایش 15 درصدی قیمت نان

برجام با  منطبق  کامال  یران؛  ا ای  هسته  لیتهای  فعا

» نان« از هفته آینده به نرخ جدید فروخته می شود

امسال رشد اقتصادی ایران، ۳.۵ درصد می شود 

پیش بینی رشد اقتصادی مستمر برای ایران

صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود در مورد 
رشــد پایین اقتصادی و تبعات منفی در خاورمیانه و 

شمال افریقا هشدار داد.
به گــزارش زمان به نقــل ازخبرانالیــن، خاورمیانه 
منطقه ای بســیار پرتنش است و در تمامی دوره های 
تاریخــی جنگ یا تحــول منفی منطقــه ای در این 
کشــورها وجود داشته است. یک دلیل مهم برای این 
تنش ها وجود منابع نفت و گاز طبیعی در این منطقه 
اســت که باعث هجوم نیروهای مختلف برای تصاحب 
ان شده است. از طرف دیگر اقتصادهای نفت خیز هم 
آسیب پذیر تر هستند، زیرا اقتصادشان وابسته به یک 
کاال است و افت قیمت نفت یا تنش در بازار می تواند 
روی اقتصاد انها تاثیر بگذارد. به همین دلیل است که 
صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود در مورد 
رشد پایین اقتصادی و تبعات منفی آن در خاورمیانه 
و شمال افریقا هشدار داده است. طبق این گزارش در 
ســال 2۰۱۷ میالدی نرخ رشد اقتصادی خاورمیانه و 
شــمال افریقا به همراه افغانســتان و پاکستان برابر با 
2.۶ درصد خواهد بود؛ در حالی که در ســال گذشته 
اقتصاد این منطقه با ســرعت 5 درصد رشد کرده بود. 
نصف شدن نرخ رشد اقتصادی در این منطقه می تواند 
تبعــات مخربی روی بازار کار و اشــتغال و در نتیجه 
فضای اجتماعی در کشورها داشته باشد. اما دلیل این 
مساله چیســت؟ صندوق بین المللی پول دو عامل را 
برای افت نرخ رشــد افتصادی منطقه در سال جاری 
ذکــر می کند. اول وضعیت اقتصادی ایران و افت نرخ 
رشــد اقتصادی ان در سال جاری. این کشور در سال 
2۰۱۶ میالدی با سرعت بسیار باالیی رشد کرده بود. 
برداشته شدن تحریم های اقتصادی علیه ایران فضا را 
برای کار و کسب درآمد با ثبات تر کرده بود و این کشور 
توان افزایش تولید و صادرات را بدست آورده بود. ولی 
وضعیت در سال جاری تغییر کرد. از یک طرف تنش 
های سیاســی بین ایران و امریکا و تهدیدهای امریکا 
مبنــی بر برهم زدن برجام وجود دارد و از طرف دیگر 
ایران بعد از تجربه رشد تولید در سال 2۰۱۶ میالدی 
و عدم جذب سرمایه های کالن در صنعت نفت، توان 
افزایش معنادار تولید و صــادرات نفت را ندارد. طبق 
گزارش های موجــود اقتصاد ایران در ســال 2۰۱۶ 
میالدی با ســرعت ۱2.5 درصد رشــد کرد که اصلی 
ترین دلیل ان افزایش صادرات نفت  بود. اما  در خوش 

بینانه ترین حالت سرعت رشد اقتصادی ایران در سال 
جاری به  3.5 درصد می رســد  و در سالهای 2۰۱۸ تا 
2۰2۱ میالدی هم این کشور رشدی بین 3.۸ تا ۴.۱ 
درصد را تجربه خواهد کرد.  البته این پیش بینی ها بر 
مبنای حفظ شرایط کنونی و عدم برهم خوردن توافق 
هســته ای ایران و کشورهای غربی است . زیرا ایران با 
اســتفاده از منافع همین توافق است که توانسته وارد 
بازارهای بین المللی نفت شود و درآمد حاصل از فروش 

نفت خود را دریافت کند.
 تهدیدهــای پی در پی رییس جمهــوری تازه امریکا 
مبنی بر خروج از توافق هســته ای  باعث شده است 
تا ســرمایه گذاران خارجی تردید بیشتری برای ورود 
به ایران داشــته باشد و فاکتور ریسکی که در تصمیم 
سرمایه گذاری خود لحاظ می کنند، بزرگتر شود. در 
نتیجه سرعت ورود سرمایه گذاران خارجی به بازارهای 
پر پتانسیل ایران و حتی شمار سرمایه گذاران در این 
بازار کمتر خواهد بود. دومین مســاله هم به وضعیت  
بازار نفت باز می گردد. کشــورهای صادر کننده نفت 
به رهبری عربســتان سعودی برای ممانعت از کاهش 
قیمــت نفت اقــدام به کاهش تولیــد کردند. کاهش 
تولید نفت در این کشــورها در شــرایطی که قیمت 
نفت هم در ســطح باالیی قرار نداشت، باعث کاهش 
درامد و سوداوری این کشورها شد و در نتیجه زمینه 
را برای افت نرخ رشــد اقتصادی کشورهای خاورمیانه 
فراهم کرد . کشــورهایی که اغلب اقتصادهای وابسته 
بــه نفت دارند و تحوالت بــازار نفت در اقتصاد انها به 
خوبــی نمایان اســت.انتظار می رود اوضاع در ســال 
2۰۱۸ میالدی اندکی بهبود پیدا کند. در این ســال 
رشد اقتصادی خاورمیانه و شمال افریقا به 3.5 درصد 
می رسد. البته این پیش بینی در شرایطی محقق می 
شود که تقاضا در کشورهای وارد کننده نفت افزایش 
یابد و کشــورهای صادر کننده نفت هم  تولید خود را 
بیشتر کنند. البته وزیر نفت عربستان سعودی در ماه 
گذشــته اعالم کرد در صورتیکه روسیه با کشورهای 
اوپــک همکاری کند، کشــورش آمادگــی الزم برای 
تمدید  توافق کاهش تولید نفت تا انتهای سال 2۰۱۸ 
میالدی را دارد . مساله ای که می تواند بازهم فشاری 
دیگر به اقتصادهای نفت خیز وارد کند  و بازار نفت را 

نیز متاثر سازد.  
مونا مشهدی رجبی

گروه بورس : معامله گران بورس تهران در حالی نظاره گر معامالت 
متعادل در اغلب نمادهای معامالتی بودند که همسوی بازارگردان ها 
در نمادهای حامی شاخص بورس شاهد تکاپوی برخی خریداران 

برای یافتن سهم های کوچک بودند.
بورس تهران در حالی شاهد معامالتی متعادل در اغلب نمادهای 
معامالتی بود که به نظر می رسید سرمایه گذاران به دنبال ضعف 
کند  تحرک  حال  عین  در  و  سهام  بازار  گردش  در  نقدینگی 
باالیی  با سهام شناوری  که  رسیده ای  بلوغ  به  بزرگ  شرکت های 
و  کوچک  سهم های  یافتن  یا  و  کشف  دنبال  به  هستند،  مواجه 
شرکت های برخوردار از سرمایه پایین است، شرکت هایی که فارغ از 
تأثیر برجام می توانند با سرعت باالیی به لحاظ سودآوری و اجرای 

طرح های توسعه ای برخوردار شوند.
تهران  بهادار  اوراق  بورس  نقدی  بازده  و  قیمت  کل  شاخص 
 9۶ ماه  آبان   23 شنبه  سه  روز  معامالت  پایان  در  )تدپیکس( 
با افزایش ۱۱۷ واحدی روی رقم ۸۷ هزار و 9۴9 واحد ایستاد.

شاخص کل هم  وزن اما با کاهش ۱۸ واحدی عدد ۱۷ هزار و 5۴۰ 
واحد را به نمایش گذاشت.شاخص سهام آزاد شناور نیز با افزایش 
۱3۰ واحدی به رقم  9۴ هزار و ۶۸5 واحد دست یافت.شاخص 
بازار اول اما در حالی با افزایش 93 واحدی به رقم ۶۱ هزار و ۴۶9 
واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با افزایش ۱9۶ واحدی 
به نمایش گذاشت ،همچنین  را  عدد  ۱92 هزار و 59۷ واحد 

شاخص کل فرابورس )آیفکس( نیز با افزایش یک واحدی روی 
رقم 9۸9 واحد ایستاد.ارزش کل معامالت روز بورس تهران در 
حالی به بیش از ۱۷9 میلیارد تومان نمایش داده شد که ناشی 
از دست به دست شدن بیش از ۷۸۴ میلیون سهم و اوراق مالی 
قابل معامله طی ۴۶ هزار و 2۴۰ نوبت داد و ستد بود.به عقیده 
بازار سرمایه این روزها به دلیل افزایش  بسیاری از کارشناسان 
ریسک های سیاسی شاهد افت قیمت ها و کاهش شاخص است 
اما ریسک های سیاسی معموال اثر کوتاه مدتی بر روند معامالت 
سهام دارد و پس از دوره ای کوتاه بازار مجددا از عوامل درونی 
بازار  ، کارشناس  افضلیان  تاثیر می گیرد.مهدی  برای معامالت 
سرمایه در خصوص روند معامالت این روزهای بازار سرمایه گفت: 
ریسک های سیاسی و تنش های منطقه ای که درحال حاضر بازار 
با آن روبه رو است، به طور طبیعی سرمایه گذاران را نگران کرده و 
در روند معامالت تاثیر گذار است.وی با تاکید بر اینکه اثر ریسک 
ریسک  افزود:  است،  مدت  کوتاه  سرمایه  بازار  در  سیاسی  های 
های سیستماتیک باعث ایجاد ترس و تردید در رفتارهای سرمایه 
گذاران می شود.وی درباره رفتار سرمایه گذران در زمان افزایش 
ریسک های سیستماتیک گفت: در این شرایط سرمایه گذارانی 
که در بازار حضور دارند، ترجیح میدهند خرید و فروش های خود 
را متوقف کنند ازسوی دیگر تمایل سرمایه گذارانی که تازه قصد 
ورود به بازار را داشتند کاهش پیدا می کند.این کارشناس بازار 

سرمایه با اشاره به اینکه افزایش تنش های سیاسی منطقه باعث 
افزایش نرخ نفت شده است،گفت: زمانی که تنش سیاسی ایجاد 
شود در میزان تولید نفت هم اثرگذار است، در این صورت به دلیل 
کاهش عرضه ها، نرخ نفت افزایش پیدا می کند. ازسوی دیگر، از 
آنجا که این ماده خام مورد استفاده همه دنیا است، بنابراین این 
تغییرات برای سرمایه گذاران خارجی اهمیت ویژه ای پیدا می کند.

نفت  قیمت  افزایش  عامل  مهمترین  را  منطقه  های  تنش  وی 
دانست و افزود: بازار سرمایه این روزها متاثر از این تنش های 
سیاسی است اما اینکه این روند چقدر تاثیر گذار است، نمی توان 
افزایش  بر  تاکید  با  بازار سرمایه  کارشناس  داد.این  قطعی  نظر 
قدرت تحلیل در بازار سرمایه گفت: درحال حاضر و در مقایسه 
با چند سال گذشته، معامله گران بازار سرمایه روند منطقی تری 

نسبت به اتفاق های سیاسی در پیش می گیرند.  
وی افزود: به هرحال بازار جهانی هنوز وضعیت خوبی دارد، با توجه 
به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال میالدی2۰۱۷، به طور قطع 
مشکل خاصی در بازارهای جهانی ایجاد نمی شود   و آمار اقتصادی 
بر  تاکید  با  است.وی  مناسب  هم  اروپا  اتحادیه  و  امریکا  و  چین 
اینکه شرایط بازار از نظر اقتصادی نگران کننده نیست ،گفت: اما 
اتفاق های سیاسی قابل پیش بینی نیست. با گذشت زمان نگرانی 
های بازار درباره خبرهای سیاسی کاهش می یابد و دوباره به سمت 
گزارش های 9 ماهه حرکت کرده و بیشتر از این بابت متاثر می شود.

سهم های کوچک بازیگران اصلی بازار سرمایه

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن رد درخواست آمریکا 
برای افزایش فشارها بر ایران گفت که این اتحادیه هیچ برنامه ای 

برای بررسی تحریم های جدید علیه تهران ندارد.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، به نوشــته روزنامه وال استریت 
ژورنال، فدریکا موگرینی مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
درخواست های واشنگتن برای افزایش فشارها بر ایران را رد کرد.

موگرینی با بیان اینکه برنامــه ای برای تحریم  جدید ایران وجود 
ندارد، گفت: ما نه امروز و نه هفته گذشته درباره تحریم های بیشتر 

از طرف اتحادیه اروپا علیه ایران صحبت نکردیم.

دولت آمریکا که پس از بازبینی سیاســت های خود درقبال ایران 
رویکردی خصمانه تر علیه تهران اتخاذ کرده اســت، در هفته های 
اخیر از کشورهای اروپایی خواسته تا با واشنگتن در اعمال هزینه 
بر برنامه موشکی بالستیک ایران و آنچه واشنگتن دامن زدن تهران 

به اختالفات در منطقه می خواند، همراهی کنند.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین از سعد الحریری، 
نخست وزیر مستعفی لبنان خواست تا هرچه سریعتر به کشورش 
بازگــردد و به عربســتان درباره دخالت در امــور داخلی بیروت 

هشدار داد.

مخالفت موگرینی باافزایش فشار بر ایران

آمادگی روسیه برای 
تحریمهای جدید آمریکا

دیمیتری مدودف اعالم کرد: سطح روابط آمریکا و روسیه به پائین ترین 
سطح در طول چند دهه گذشته تنزل پیدا کرده است.

به گزارش زمان به نقل ازصدا و ســیما، دیمیتری مدودف نخســت وزیر 
روسیه اعالم کرد ســطح روابط آمریکا و روسیه به پائین ترین سطح در 

طول چند دهه گذشته تنزل پیدا کرده است. 
مدودف با اشاره به تحریم های جدید آمریکا علیه مسکو اعالم کرد روسیه 
برای اعمال هر گونه محدودیت های جدیدکامال آمادگی دارد. وی گفت: 

آمریکا با اعمال تحریم در واقع اعالم می کند روســیه را دشــمن خود و 
نه صرفا مخالف خود می داند.نخســت وزیر روسیه اعالم کرد: وی اوایل 
این هفته در قالب اجالس سران آسه آن در مانیل با دونالد ترامپ رئیس 
جمهور آمریکا دیدار و گفتگو داشــته اســت. مدودف گفت: وی پس از 
شــرکت در ضیافت شام به مناسبت پنجاهمین سالگرد تشکیل اتحادیه 
جنوب شــرقی آسیا ) آ سه آن ( با ترامپ دیدار و گفتگو داشته است. وی 
ترامــپ را فردی باز و خوش نیت توصیف کرد ولی افزود ســطح روابط 
روسیه و آمریکا هم اکنون به پایین ترین سطح در طول چند دهه گذشته 
ســقوط کرده و آمریکا با اعمال تحریم های جدید در واقع روســیه را نه 
فقط مخالف خود بلکه دشــمن خود اعالم کرده اســت. مدودف در عین 
حال تصریح کرد مســکو برای مقابله با محدودیت های تازه آمادگی دارد 
.نخســت وزیر روسیه همچنین اعالم کرد توافقنامه ایجاد منطقه تجارت 
آزاد میان اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا 

)آســه آن( را کنار نمی گذارد و در آینده انجام خواهد شد.نخســت وزیر 
روسیه اعالم کرد: آماده سازی برای توافقنامه تجارت آزاد میان آ سه آن و 
اوراسیا را کنار نمی گذارم و برای انجام این کار راه طوالنی در پیش است.
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اعزام نمایندگان رهبر انقالب برای 
بازدید از مناطق زلزله زده کرمانشاه

هیئت اعزامی به نمایندگی از رهبر معظم انقالب 
اسالمی وارد مناطق زلزله زده کرمانشاه شد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، حجت االسالم 
معزی )نماینــده ولی فقیــه در هالل احمر( 
عراقی  محمدی  و حجت االسالم والمســلمین 
)نماینده مجلس خبرگان رهبری در کرمانشاه( 
در هیئت اعزامی از جانب رهبر انقالب حضور 
دارند تا از نزدیک در جریان چگونگی عملیات 
نجات و امــداد و میزان خســارات وارده قرار 
گیرند.نمایندگان  حضرت آیت اهلل خامنه ای  در 
پایان  ماموریت  خود گزارشــی  از مناطق  مورد 
بازدید و مسائل  و مشکالتی  را که  مردم  با آنها 
در میان  گذاشتند به  استحضار ایشان  خواهند 

رساند.

 سپاه ۴۰۰ تن مواد غذایی
 در روستاها توزیع کرد

فرمانده ســپاه حضرت نبی اکرم )ص( استان 
کرمانشــاه گفت: طبق هماهنگی های انجام 
شــده امداد رسانی به زلزله زدگان در روستاها 
بر عهده نیروهای سپاه پاسداران و بسیج است.

بــه گزارش زمان به نقل ازمهر، ســردار بهمن 
ریحانی گفت: تا کنون ۴۰ خودروی باری حاوی 
حدود ۴۰۰ تُن مواد غذایی از جمله کنســرو، 
نان و آب معدنی توســط ســپاه  در روستاها 
توزیع شده اســت.فرمانده سپاه حضرت نبی 
اکرم )ص( استان کرمانشاه افزود: امدادرسانی 
ها نظم خاصی پیدا کرده و اسکانهای موقت با 
چادر و در مراکز پیش بینی شده در حال انجام 
است.وی تصریح کرد: گردان های مهندسی و 
رزمی سپاه، ماشین آالت عمرانی و حمل نقل 
را وارد منطقــه کرده اند و فرماندهان ارشــد 
سپاه پاســداران از ســاعات اولیه زلزله برای 
فرماندهی امداد رسانی در منطقه حضور دارند.

سردار ریحانی یادآور شد: بزرگترین بیمارستان 
صحرایی ســپاه در کشور نیز در کرمانشاه برپا 
می شــود که تخصصی ترین خدمات پزشکی 

را تا آخرین دقایق بحران ارائه خواهند کرد.

تخریب صددرصدی ۱۲ هزار 
واحد مسکونی شهری و روستایی

معاون بازسازی و مسکن روستایی  بنیاد  مسکن 
کشــور:  باتوجه بــه آمار اولیــه ۱2 هزارواحد 
مسکونی شهری و روستایی صددرصد تخریب 
شد و ۱5 هزار واحد هم نیازمند تعمیر است. 

به گزارش زمان، عزیــز اهلل مهدیانی در گفتگو با 
صداو ســیما؛ با اشــاره به اینکه تعداد واحدهای 
تخریبی زیاد است  گفت: برخی روستاها صددرصد 
تخریب شــده اند و همچنین درحال حاضر ۱5 
لودر و 35 کمپرســی از ســوی بنیاد مسکن در 
روستاها مســتقر شده تا مسیرها بازگشایی شود. 
وی افزود:بازســازی بعد از عملیات امداد و نجات 
شروع و برآورد خسارت می شود.معاون بازسازی 
و مسکن روســتایی بنیاد مسکن گفت: از دولت 
می خواهیم که در تامین منابع و تسهیالت برای 
بازسازی تعجیل کند.مهدیان ادامه داد: اعزام اکیپ 
کارشناسی فنی و مجرب بنیاد مسکن  آذربایجان 
غربی به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه صورت 
گرفته اســت. وی افزود: ماشــین آالت سنگین 
اعزامی بنیاد مسکن  از استانهای ایالم ،کردستان، 
قزوین، لرســتان ، همدان ،زنجان و کرمانشاه کار 
بازگشایی معابر را به منظور سهولت در امر امداد 

و نجات انجام می دهند .

نهایی شدن الیحه قانون مدیریت 
خدمات کشوری در دولت

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی در جلسه 
کمیسیون اجتماعی از نهایی شدن الیحه قانون 
مدیریت خدمات کشــوری در دولت خبر داد.به 
گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمدرضا بادامچی 
با اشــاره به جلســه دیروز کمیسیون اجتماعی 
اظهار داشــت: ادامه بررسی الیحه تغییر بخشی 
از ســاختار دولت در دستور کار کمیسیون قرار 
داشــت که با توجه به بررسی سایر لوایح مانند 
تفکیک وزارتخانه های مســکن و شهرسازی و 
ورزش و جوانان در مجلس، نظر کمیســیون بر 
این بود که الیحه تغییر ســاختار دولت ضرورت 
آنچنانی ندارد و اگر نیاز به تغییراتی است اعمال 
کرده و بررســی های الزم انجام شود.وی افزود: 
رئیس ســازمان امور اداری و استخدامی کشور 
نیز از نهایی شدن الیحه قانون مدیریت خدمات 
کشوری در دولت خبر داد و کمیسیون اجتماعی 
نیز درخواست کرد تا هرچه سریعتر این الیحه 

جهت بررسی به مجلس فرستاده شود.

خبر

کالم  نور
 مشارکت اجتماعی و نقش آن 

در مدیریت بحران
* خانی نژاد

هر بار در کشورمان یک حادثه پیش بینی نشده 
رخ می دهد که بخشــی از خاک ایران را تحت 
تاثیر قرار می دهد. روزی با سیل، زلزله و روزی 
دیگر آتش سوزی. هر بار که به تاریخ این کشور 
نگاه کنیم، شاهد وقوع حوادثی پیش بینی نشده 
بوده ایم.این بار هموطنان کرمانشــاهی با وقوع 

زلزله با بحران جدی روبرو شده اند. بسیاری اصرار دارند تا به کمک این 
عزیزان بشتابند و در این امر یاریگر نیروهای امدادی باشند. اما از آنجایی 
که تجارب زلزله هاي پیشــین نشان مي دهد غالبا میان مطالبات مردم 
و خدمات دولتي هیچ گونه توازنی وجود ندارد. در آنجایی که مشــارکت 
های مردمی شــکل گرفته، این توانایی افزایش یافته و مردم از ظرفیت 
های الزم برای جلوگیری از ُآسیب های بیشتر استفاده کرده اند.همکاری 
دسته جمعی در چارچوب سازمانهای محلی و بین طبقات مختلف مردم 
که با یکدیگر منافع مشــترکی را دنبال می کنند از گذشــته بر مبنای 
تعالیم دینی، اخالقی و اجتماعی وجود داشته و دارای ریشه های عمیقی 
است.با ظهور حادثه ای در کشــور بصورت سنتی و متناسب با امکانات 
آن زمان این تشــکل شکل گرفته و ســازماندهی می شد که در غالب 
خرد جمعی به نتیجه می رسید.این مشارکت هنگام جنبش مشروطه در 
قالب طرح تشکیل انجمن های ایالتی و والیتی مطرح شد؛ گرچه بخش 
قابل مالحظه ای از این نظام مشــارکتی، در حد قانونگذاری باقیماند و 
هیچگاه صورت عملی به خود نگرفت.بعد از پیروزی انقالب اســالمی نیز 
بــا تکیه بر نقش و حضــور مردم در صحنه هــای اجتماعی تا حدودی 
زمینه های حضور مردم فراهم شــد که از آن جمله می توان به تاسیس 
شــوراهای اسالمی شهر و روستا در سال ۱3۷۱ه.ش اشاره کرد. هر چند 
به سبب بروکراســی خاص حاکم بر شوراها، زمینه مداخله عملی مردم 
در تصمیم گیری ها فراهم نشــد و تعامل بخشهای دولتی و سازمانهای 

مردمی همچنان به کندی صورت می گیرد.
اما در کشورهای پیشرفته که با نهادهای قوی و مناسب حقوقی و اجتماعی 
مواجه بوده اند، مشــارکت پیشــرفته تر و پویا تر است و در ایران به دلیل 
ضعف در نهادهای مردمی کشــورمان این پدیده نوپا بوده و هنوز از شکل 
ســنتی خود خارج نشده، چرا که جایگاه نظری و عملی خود را به درستی 
پیدا نکرده اســت.نکته قابل توجه اســت مردم بعنوان سرمایه هاي غني 
اجتماعي، به خوبي قادرند تا از ظرفیت هایی همچون اعتماد سازی، ایجاد 
حس همکاری و پاســخگویی به مطالبات یکدیگر استفاده کرده و هزینه 
های کمتری را در این مواقع متحمل شوند.با توجه به حس همکاری مردم 
بسیاری از فعالیت ها موجب کمک به نیروهای دولتی شده و اگر چنانچه 
این مدیریت در زمان بحران به خوبی هدایت شود، شاهد ضررهای کمتری 
از ناحیــه حوادث غیر منتظره خواهیم بود.امــا آنچه نیاز مدیریت بحران 
اســت، ایجاد آگاهی نسبت به ظرفیت ها، شناخت محیطی که حادثه در 
آن رخ داده و تصمیم گیری مناسب در زمان وقوع بحران است. مشارکت 
مردمی نه فقط موجب آگاهی بیشتر مراجع تصمیم گیری و حل مشکالت 
شــده، بلکه از مانع از انتشار شایعه در سطح جامعه خواهد شد. از آنجایی 
که مشارکت های مردمی با خواسته های مردم به پیش می رود الزمه آن 
وجود طرح و برنامه است که نیازمند فراهم ساختن قوانین مناسب، آموزش 
و تبلیغ است.در نظام های پیشرفته و موفق در زمینه مدیریت بحران مانند 
ژاپن این مســوولیت ها بین مردم و نهادهای مدنی، دولت به همراه بهره 
گیری از بخش های دولتی و انجمن های غیر دولتی برقرار شده و به همین 
علت ژاپن به منظور پشیشگری از سوانج اقدام به تشکیل شورای مرکزی 
پیشگیری از سوانح نمود که ریاســت آن را نیز برعهده نخست وزیر نهاد 
و اعضای آن را وزیر کشــور و ســایر دانشمندان و متخصصین امر برعهده 
گرفتند. در همین راســتا نیز نقش دولت مرکزی، شــرکت های دولتی و 
سازمان های محلی به تفکیک مشخص شده و در سه سطح پایه، اجرایی 
و محلی تدوین شــد. اما در کشور ما مدیریت بحران تنها در انحصار دولت 
اســت و این نظام مشارکتی نبوده است. ضعف در مدیریت بحران موجب 
شده تا بدون بازنگری در قوانین و ساختار نظام مدیریت بحران بسیاری از 
مسائل روشن شود. آنچه خال آن بسیار احساس می شود مشارکت مردمی 
در زمان بحران و وقوع حادثه است که بدون آموزش نیروهای مردمی می 

توان از وقوع بسیاری از حوادث بیشتر جلوگیری کرد.
شــناخت توانایی ها، نقش زنان و مردان و مشارکت آنان در شرایط بحرانی 
امری بسیار ضروری است. مشارکت مردمي در امداد حـوادث غیرمترقبـه 
کشـور از جملـه ضـرورت هـا و نیازهاي ملي است. از آنجایی که براساس 
آخرین گزارشهاي مکتوب جهاني ایـران در راس آسیب دیده ترین و آسیب 
پذیرترین کشورها قرار دارد. آسیب پذیري و خسارت، عمـدتا با تکرار حوادث 
رخ می دهد که با مراجعه به آمارهای کشوری این خسارت ها متحیر کننده 
است؛ بنابراین ضروری است که با توجه به این مسائل در سطح کالن به آن 
توجه شــده و مشارکت های مردمی نیز در نظر گرفته شود.مي توان گفت 
میزان مشارکت امـــدادي پاسـخگویان تـــابعي از عوامل همچون؛  سطح 
دانش و آگاهي آنان در مورد حوادث و توصیه هاي ایمني ارائه شده از سوي 
نهادها و سازمانهاي رســمي متولي امر حوادث در کشوراستفاده از تجربه 
مشــارکت و کمک مستقیم در حوادث گذشته، میزان همدلي و مسئولیت 
پذیري جمعي فرد در جامعه نیازمند برنامه ریزی و ایجاد نهادهای مردمی 
است که باید از ســوی دولت آموزش داده شود.با توجه به مدیریت بحران 
توسط کارشناســان می توان بر میزان مشارکت مردم )در مراحل تصمیم 
گیري، اجرا و نیز نظــارت و ارزیابي( که مي تواند به عنوان بازوي توانمند 
مسوولین ستادي، در مدیریت فرایند کاهش ریسک و تبعات بحران ناشي 
از ســوانح طبیعي تاثیرگذار باشــد. اگر چنانچه با شناخت رابطه عوامل و 
سازوکارهاي موثر بر جلب مشارکت مردم در مراحل مختلف مدیریت سوانح 
طبیعي و به منظور کاهش خطر؛ راهکارهایي را به منظور جلب مشارکت و 
همکاري هدفمند مردم در این خصوص، ارائه شــود و آموزش های الزم به 
مردم داده شود می توان انتظار داشت کشوری که دستخوش حوادث است 
با مدیریت و مشارکت مردمی همدلی در آن افزایش یافته از بار مسئولیت 
دولت کم شــده و در واقع دولت فرصت بیشتری داشته تا به امور دیگری 
بپــردازد. چرا که با هدایت دولت و ایجــاد نهادهای مردمی میزان همدلي 
اجتماعي افراد رشــد یافته و با بکارگیری مشــارکت مردمی شاهد کاهش 

خطر پذیری و صدمه کمتری از سوانح طبیعی خواهیم بود.
o.khaninezhad@yahoo.com

افشای نامه محرمانه عادل الجبیر به بن سلمان

روزنامه االخبار به ســند محرمانه ای دســت یافته که در آن وزیر خارجه 
عربســتان نامه ای شامل پیشنهادات و مسائل مربوط به طرح آغاز روابط با 
اسرائیل را برای محمد بن سلمان فرســتاده است.به گزارش زمان به نقل 
ازایســنا، روزنامه االخبار لبنان به نقل از منابع آگاه این ســند محرمانه را 
که از ســوی وزارت خارجه عربستان صادر شده، منتشر کرد. عادل الجبیر، 
وزیر خارجه عربستان این سند را برای محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان 
فرستاده که شامل خالصه مســائل و پیشنهادات درباره طرح ایجاد روابط 
میان عربستان و اسرائیل با استناد به توافق شراکت استراتژیک با آمریکاست.

ســندی که برای نخستین بار فاش شــده تمامی اخبار اخیر از زمان سفر 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به عربستان درباره تالش واشنگتن برای 

امضای معاهده صلح میان عربستان و اسرائیل را فاش می کند.

سرمقاله

رئیــس جمهــور تقویت مدیریــت صحیح 
بحران را نیاز ملی کشــور دانســت و گفت: 
دســتگاههای دولتی موظف به به کارگیری 
تمام توان خود برای تامین امنیت، درمان و 

رسیدگی به مشکالت زلزله زدگان هستند.
به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
ریاســت جمهوری،آقای روحانی که به استان 
کرمانشــاه سفر کرده اســت دیروز در جلسه 
ستاد مدیریت بحران این استان جان باختن 
تعــدادی از هموطنــان را در فاجعه زلزله به 
مردم غیور کرمانشــاه و خانواده های داغدار 
تســلیت گفت. وی با بیان اینکه تجربه نشان 
می دهــد مردم بهتر از دولت برای خود خانه 
می ســازند بر اعطای تســهیالت بالعوض و 
بازســازی واحدهای مسکونی  نیز تسهیالت 
تخریب شــده تاکید کرد و گفت :این شیوه، 
روشی مناسب برای بازسازی مناطق زلزله زده 
اســت.رییس جمهور تاکید کرد : »هیچ جای 
ایران نیست که در غم مردم کرمانشاه شریک 
نباشــد و دولت برای درمان ، مسکن ، امنیت 
و تامین نیازمندهای فوری مردم مناطق زلزله 
زده و کاســتن از آالم آنان باید با به کارگیری 
تمام توان و قدرت تالش کند تا در کوتاه ترین 
زمان ممکن ، خسارت های ناشی از این حادثه 
جبران شــود. وی با بیان اینکه مردم استان 
کرمانشاه، پیشتاز دفاع از کشور و انقالب بوده 
و هســتند گفت : مردم در زلزله اخیر، قبل از 
دســتگاهها و نهادها به کمک یکدیگر رفتند 
و این حق طبیعی مردم آســیب دیده اســت 
که به نیازهای آنان، اسکان موقت و کمک به 

بازسازی منازلشان پاسخ داده شود .
روحانی کمک به مردم و بازســازی مناطق 
زلزله زده اســتان کرمانشــاه را دستور کار 
جلســه امروز هیئت دولت اعالم کرد و افزود 
: هنگام حادثــه، وظیفه همه کمک به مردم 
اســت و امروز روز وحــدت و همراهی ملت 
و مسئوالن اســت.رییس جمهور با تاکید بر 
اینکــه »هیچ جای ایران نیســت که در غم 

مردم کرمانشاه شریک نباشد«، اظهارداشت: 
بــرای درمان ، مســکن ، امنیــت و تامین 
نیازمندهای فوری مردم مناطق زلزله زده و 
کاســتن از آالم آنان باید همه توان و قدرت 
خود را بکار بگیریم و تالش کنیم تا در کوتاه 
ترین زمان ممکن ، خســارت های ناشی از 
این حادثه را جبران کنیم.روحانی با اشاره به 
اینکه برادری و اخوت ما امروز مورد آزمایش 
اســت، گفت: وحدت، اتحاد و برادری میان 
مردم اســتان و سراسر کشور مشهود است و 
در ســایه این اخوت و برادری ، به خوبی از 
مشــکالت عبور خواهیم کرد.وی ضمن ابراز 

تأسف از حادثه تلخ وقوع زلزله در شهرهای 
این اســتان و کشــته و زخمی شدن تعداد 
زیادی از هموطنان مان، گفت: مردم اســتان 
کرمانشــاه از ابتدای انقالب و حتی پیش از 
دوران دفــاع مقدس در راه دفاع از کشــور 

بسیار فعال و حاضر در صحنه بوده اند.
رییس جمهور تأکید کرد: مردم کرمانشــاه 
پیشــتاز دفاع از اســتقالل و عزت کشــور 
و انقــالب بــوده و امروز هم پــای انقالب و 
استقالل کشور ایستاده اند.آقای روحانی وقوع 
وقایع طبیعــی همچون زلزله را آزمایشــی 
از ســوی خدای متعال دانســت که در آن 

کمبودها و کاســتی  های موجود مشــخص 
می شــود و اظهار داشــت: امــروز مدیریت 
مســئوالن در بخش های مختلف در معرض 
امتحان و آزمایش قرار گرفته اســت. وی با 
اشــاره به اینکه در اینگونه حوادث نباید به 
دنبال ریشــه های وقوع اتفــاق بگردیم، چرا 
که بر همه آن دالیل واقف نیســتیم، گفت: 
امروز دولت و مســئوالن محلی و منطقه ای 
مورد آزمایــش و امتحان قرار گرفتند و باید 
تالش کنیم تا از این امتحان ســربلند بیرون 
بیاییم. رییس جمهور با اشاره به اینکه همه 
بخش ها و مســئوالن برای کمــک به مردم 
و انجام فعالیت های مربــوط به خود نیاز به 
امنیت دارند، گفت: تقویت مدیریت صحیح 
بحران ، نیاز ملی اســت و مــا باید حوادث 
امنیتی در مســیر کمک رســانی به مردم را 
به حداقل رســانده و از بیــن ببریم که البته 
به دلیل آنکه کشــور ما، کشوری حادثه خیز 
است، مسئوالن تجارب ارزنده ای در مواجهه 
با حوادث و بالیای طبیعی دارند.وی با تأکید 
بر ضــرورت مدیریت بحران، تأمین امنیت و 
رفع مشکالت زیربنایی در مناطق زلزله زده، 
خاطر نشان کرد: امروز در میان مردم مناطق 
زلزله زده، ســخنان و خواســته های آنها را 
شنیدیم که عمدتاً در راستای تأمین نیازهای 
اولیه، رســیدگی بــه مجروحــان و جبران 
خســارت ها بود و حق طبیعی مردم آسیب 
دیده؛ رســیدگی به نیازهای آنان ، اســکان 
موقت و کمک به بازســازی منازل است. وی 
تأکیــد کرد باید همه تــوان و قدرت خود را 
بــکار بگیریم تا آالم مردم تســکین یافته و 
در زمانی کوتاهی بتوانیم خســارت های وارد 
آمده به مردم را جبران کنیم.رییس جمهور 
با اشاره به اینکه امروز روز وحدت و همراهی 
ملت و مسووالن است،اظهار داشت: وحدت، 
اتحــاد و برادری مردم ایران امروز مشــهود 
است و مطمئناً در سایه این وحدت و همدلی 

می توانیم از مشکالت عبور کنیم.

روحانی: وام بالعوض به زلزله زدگان اختصاص می یابد 

تقویت مدیریت صحیح بحران، نیازی ملی
د          وست، د          وست نيست مگر آنكه حقوق 
نگهبان  جايگاه  سه  د          ر  را  براد          رش 
باشد          : د          ر روزگار گرفتاري، آن هنگام 

که حضور ند          ارد          ، و پس از مرگ.
 حضرت علی)ع(

وزیر تعاون،کار و رفــاه اجتماعی با اعالم 
خبر آغــاز توســعه اشــتغال در مناطق 
روستایی کشــور، از برگزاری نشست های 
منطقه ای و ملی برای پیشــبرد اشــتغال 

روستایی در کشور خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، علی ربیعی 
افزود: ازجمله تصمیم های گرفته شــده 
در این نشســت، می توان به ایجاد کمیته 
آموزش روســتایی با تأکید بر رسته های 
روستا با مسؤولیت سازمان آموزش فنی و 
حرفه ای و دســتگاه های مجری اشتغال 
اشــاره کرد.وی بیان داشــت: نحوه ارائه 
تسهیالت و تضامین توسط بانک ها، ایجاد 
نهادهای کلینیک مشاوره و مشاوره هدایت 
متقاضیان و همچنیــن برنامه ریزی برای 
بازار فروش و اتصال بازارها و برنامه ریزی 
برای چرخه اقتصادی کار از جمله مباحث 

دیگر در این نشست بود.
ربیعی افزود: چگونگی سیســتم نظارت 
و پایش نیز از جملــه موضوعاتی بود که 

در کارگروه ملی اشــتغال روستایی بر آن 
تأکید شد.

از جمله طــرح های اشــتغال فراگیر که 
وزارت تعــاون،کار و رفــاه اجتماعی آن را 
در کشور پیگیری می کند، طرح »یکهزار 

روستا یکهزار تعاونی« است.
برای اجرای ایــن طرح 2۰۰ هزار میلیارد 
ریال منابع از صندوق توسعه ملی در نظر 
گرفته شــده که صبح امــروز معاون امور 
تعــاون وزارت کار، از تصویــب آیین نامه 
اجرایی استفاده از این تسهیالت خبر داد.

در این طرح، هر روستا بنا به قابلیت هایی 
کــه در عرصه های مختلف دارد می تواند 
با ایجاد تعاونی نه تنها به تولید ملی کمک 
کنــد، بلکه با ایجاد اشــتغال از مهاجرت 
روســتاییان به شــهرها و حتی در برخی 

موارد به اشتغال معکوس کمک کند.
طرح یکهزار روســتا یکهــزار تعاونی در 
روستاهای کشور و مناطق شهری کمتر از 

۱۰ هزار نفر اجرا خواهد شد.

دبیر شــورای عالی فضای مجازی کشور، از 
صدور مجوز فعالیت بــرای ۱۷ هزار کانال 
فعــال دارای بیش از پنج هزار عضو در پیام 

رسان تلگرام خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، سید ابوالحسن 
فیروزآبادی در خصوص اقدامات شورا برای 
تولید محتوا در فضای مجاری با بیان اینکه، 
دراین خصوص یک ســند تقســیم کار به 
منظور ســامانددهی تولیــد محتوا، تنظیم 
شــده اســت افزود: البته نگاه ما در شرایط 
فعلی بیشتر سالم ســازی محتوا و رعایت 
الزامات اســت به طورمثال نوع محتوا برای 
اســتفاده گروه های سنی بایستی مشخص 
شود.وی افزایش سواد مجازی را یکی دیگر 
از مسائلی عنوان کرد که درسند فوق الذکر 
مورد تاکید قرار گرفته اســت و با اشاره به 
اســتفاده های نامناســب از فضای مجازی 
گفت: دراین رابطه همچنین با پایش صورت 
گرفته یک برنامه آموزشــی برای استفاده 
درمناطق مختلف کشور طراحی شده است.

فیروزآبادی در خصوص برنامه شورای عالی 
فضای مجازی برای حمایت از پیام رســان 
های داخلی نیز با اشــاره به اینکه این شورا 
اخیرا در این ارتباط مصوبه ای داشته است، 
گفت: چند دستگاه برای اعالم برنامه های 
حمایتی خود ازاین سند مشخص شده اند.

وی در ادامه همچنین در ارتباط با آخرین 
وضعیت مسدود کردن ۸ هزارکانال تلگرامی 
که محتوای نامناسب تولید می کنند نیز با 
بیــان اینکه، این موضوع باید از قوه قضائیه 
پیگیری شود افزود: البته قوه قضائیه در این 
ارتباط جلسات مشترکی با وزارت ارتباطات 
داشته اند و تصمیماتی نیز دراین خصوص 
اتخاذ شده اســت.دبیر شورای عالی فضای 
مجازی همچنیــن درخصوص تعداد کانال 
های دارای مجوز بیش از پنج هزار عضو نیز 
گفت: درحــال حاضر حدود ۱۷ هزار کانال 
مجوز گرفته اند و بزودی برای کســانی که 
بــرای دریافت مجوز مراجعه نکرده اند یک 

بسته اعالم خواهد شد.

 توسعه اشتغال
وستایی کشور کلید خورد  ر

 صدور مجوز 
برای 17 هزار کانال تلگرام 

نیاز به ساخت ۳۰ هزار مسکن جدید داریم 

رئیس جمهور گفت: ۱۱ هزار خانه روستایی و حدود ۴5۰۰ خانه شهری در این زلزله تخریب 
شده و نیاز به ساخت 3۰ هزار مسکن جدید داریم. حسن روحانی دیروز در جمع مردم سرپل 
ذهاب با قدردانی از مردم استان کرمانشاه و سراسر ایران که در این حادثه همچون همیشه در 
کنار هم بوده و به یاری یکدیگر پرداختند، اظهارداشت: باید همچنین از تالش های نیروهای 
امدادرسان و نیروهای مســلح برای کمک و امداد رسانی به زلزله زدگان قدردانی کرد. دولت 

همه امکانات خود را برای کاهش سریع مشکالت مردم بسیج کرده است.

رئیس قوه قضائیه : نظام سلطه باید در مباحث حقوق بشری محاکمه شود
  آیت اهلل آملی الریجانی: جمهوری اسالمی ایران باید حضور 
پررنگ تری در رســانه ها داشته باشــد و کارهای ضدحقوق 
بشری غرب را به رخ بکشد و در واقع باید غرب و نظام سلطه 

محاکمه حقوق بشری شوند.
به گــزارش زمان، آیــت اهلل صادق آملــی الریجانی پس از 
یازدهمین جلســه شورای عالی ســتاد حقوق بشر در جمع 
خبرنگاران افزود: اســالم از جهت حقوق بشر سخنان مهم و 
عظیمی دارد که در دنیا قابل طرح است و در این جلسه تأکید 
شــد که روی مبانی حقوق بشر اســالمی کار اساسی صورت 
گیرد و به دنیا عرضه شود و ستاد حقوق بشر بعنوان کارهای 
اثباتی موظف اســت این اقدامات را انجام دهد. وی برگزاری 
جلســات مهم تبیینی در حوزه و دانشگاه و هم برای سطوح 
مختلف مخاطبــان را ضروری خواند و گفت: بحث های مهم 
حقوق بشــری در دنیا علیه جمهوری اســالمی ایران مطرح 
اســت این ســخنان در قالب اظهارات مدیرکل سازمان ملل 
و یا گزارشــگر ویژه و یا به صورت قطعنامه مطرح می شــود 
که متأسفانه متضمن اتهامات بسیار گسترده علیه جمهوری 
اسالمی است که اساساً پایه ای ندارد. رئیس قوه قضائیه افزود: 
جمهوری اسالمی ایران درطول این ۴۰ سال در احقاق حقوق 
مردم و حقوق انســان ها و بشــر کارهای جدید انجام داده و 
قوانین مترقی را تصویب کرده است و در مقام اجرا از بسیاری 
از این اتهامات مبراســت. وی گفت: متأســفانه گزارشگرها و 
دبیرکل ســازمان ملل روش های نادرستی را در پیش گرفته 
اند و از اتهاماتی که منافقین در خارج از کشــور و گروه های 
ضدانقالب علیه جمهوری اســالمی مطرح می کنند، بعنوان 
اسناد می آورند درحالیکه اتهامات باید مستدل و مستند باشد 
و هر ادعایی علیه جمهوری اسالمی ایران نباید مطرح شود و 

متأسفانه این شیوه نادرست است. 
آیت اهلل آملی الریجانی جمهوری اسالمی را قربانی تروریسمی 
خوانــد که عمده آن از ناحیه منافقین بوده اســت و افزود: ما 
در منطقه می بینیم که کشــورهای سلطه جهت گیری های 
حقوق بشــری علیه ما دارند درحالیکه خودشــان بسیار روش 

های نادرست و دوگانه ای را اتخاذ کرده اند. وی گفت: شما در 
اطراف ما می بینید که برخی کشورها حتی یکبار هم از مردم 
رأی گیری نکرده اند آنوقت آنها متهم نیســتند اما جمهوری 
اسالمی ایران که از بدو تشکیلش تاکنون هر ۱ و نیم تا 2 سال 
حداقل یک انتخابات برگزار کرده و رأی مردم دیده شده اکنون 
متهم است به نقض حقوق بشــر و عدم رعایت موازین حقوق 
بشری. رئیس دستگاه قضا افزود: شما می بینید که در بحرین 
با کسانیکه فقط خواســتار حق رأی هستند چه برخوردهایی 
می شــود و شما هجمه های عربستان را در یمن می بینید که 
نه تنها با همه موازین حقوق بشری مخالف است، بلکه مصداق 
جرائم جنگی و جرایم علیه بشــریت اســت اما مورد التفات و 
توجه و عنایت خاص آمریکاست. آیت اهلل آملی الریجانی گفت: 
پس معلوم می شود دولت هایی مانند آمریکا، انگلیس و برخی 
کشورهای اروپایی که با عربســتان معامالت گسترده در باب 
فروش ســالح دارند صادقانه در بحث حقوق بشــر سخن نمی 
گویند و درباره رژیم صهیونیستی هم می بینید که چه فجایعی 
علیه فلسطینیان داشته است و متأسفانه مورد حمایت آمریکا 
و کشــورهای غربی قرار می گیرد. رئیس دســتگاه قضا افزود: 
این اســت که ما معتقدیم جمهوری اسالمی ایران باید حضور 
پررنگ تری در رســانه ها داشته باشد و کل تمدن غرب را که 
حمایت های بی دریغی از اقدامات ضدحقوق بشــری می کند، 

به محاکمه بکشد. وی درباره اوضاع میانمار نیز گفت: متأسفانه 
کشورهای غربی در اینباره به گفته ها و مصوبات خالی بسنده 
کرده اند و چه کار عملی و واقعی برای حمایت از مردم بی پناه 
میانمار و یمن انجــام داده اند؟ آیت اهلل آملی الریجانی افزود: 
ما در جلســه امروز مصوباتی داشــتیم که در هفته و ماه های 
آینده اجرایی می شود. وی گفت: بناست هفته آینده مسئوالن 
اتحادیه اروپا به کشــور ما بیایند و مذاکراتی از جمله مذاکرات 
حقوق بشــری خواهند داشــت که امیدواریم این مذاکرات در 
چارچوب سیاست های نظام جمهوری اسالمی صورت گیرد و 
ستاد حقوق بشــر هم در این بحث فعال باشد. رئیس دستگاه 
قضا در پاسخ به ســؤالی مبنی بر اینکه آیا در بحث تهاجمات 
حقوق بشــری به جمهوری اسالمی ایران باید مواضع تهاجمی 
داشــت یا تدافعی؟ افزود: باید هر دو باشــد به دلیل اینکه ما 
مبانی محکم و متین حقوق بشــر اسالمی داریم و از آن دفاع 
می کنیم و حتماً ســخنان قابل عرضــه در دنیا داریم و فقط 
نباید بحث دفاع باشــد چراکه اسالم باالترین معیارهای حقوق 
بشــری را دارد و صرف یک ادعا نیست.وی گفت: ۱۴۰۰ سال 
پیش پیغمبر فرمودند که همه مردم مانند دندانه های یک شانه 
هستند درحالیکه تا یک قرن پیش در آمریکا برده داری را با آن 
کیفیت ظالمانه داشتند و در نظام اسالمی ما که امیرالمؤمنین 
)ع( معیار حقوق بشــر است شاهد بودیم که چه دستوراتی به 
مالک اشــتر دادند اما در یک قرن پیش در کشورهای عربی و 
آمریکایــی علیه برده هایی که به زور از آفریقا می آوردند ظلم 
هایی روا می شــد. رئیس قوه قضائیه به ســابقه عظیم تمدنی 
ایران اشاره کرد و گفت: جمهوری اسالمی ایران در بحث حقوق 
بشر اسالمی حرف های زیادی دارد و تا جاییکه الزم بوده این 
موارد تبیین نشــده است و امیدواریم همه دستگاه های حاضر 
در ستاد فراقوه ای حقوق بشر تعامل خوبی در عرضه و تبیین 
این مبانی داشــته باشند و بتوانند حمایت های بی دریغ نظام 
ســلطه را از ظالمان به چالش بکشند. وی افزود: باید حتماً در 
اینباره نگاه هجومی وجود داشــته باشد و مغرب زمین باید به 

جهت نقض مباحث حقوق بشری محاکمه شود.
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شرکت های دانش بنیان، تضمینی برای آینده 
سرمایه های جوان

پروانه مافی
 در دنیای امروز، کشورهای توسعه یافته و پیشرفته، تنها بر منابع 
و ســرمایه های مالی شــان در بازارهای شدیدا رقابتی جهان، اتکا 
نمیکنند، بلکه تأکید اصلی آنها بر جذب هر چه بیشتر سرمایه های 

انسانِی جوان، پویا و نوآور است.
نکته اصلی در این است که چنین کشورهایی نه تنها به دنبال بهره 
مندی از سرمایه و مهارت های انسانِی باالقوه موجود در کشور خود 
هستند، عالوه بر آن در پِی جذب سرمایه های انسانی و افراد متفکر 
ِآموزش دیده از سایر کشورها)بیشتر کشورهای توسعه نیافته و در 

حال توسعه(نیز میباشند.
یکی از ترفندها و راه حال های امروزی که میتواند، خروج ســرمایه 
های انسانی جوان و متخصص از کشورهای درحال توسعه را کاهش 
دهد، به کار گیــری و بهره برداری از دانِش جوانان و نوجوانان نخبه 
در قالب شرکت های دانش بنیان است. حال شاید این سوال مطرح 
شــود که چه تضمینی وجود دارد تا با گسترش شرکت های دانش 
بنیان، نیروهای متخصص و جوان ایرانی رغبت بیشتری به حضور در 
کشور خود داشته باشند؟ پاســخ این سوال را با نگاهی به آمار فارغ 
التحصیالِن برخی رشته های تحصیلی در ایران و مقایسه آن با آمار 
جهانی میتوان یافت. بر اســاس گزارش سرمایه های انسانی مجمع 
اقتصاد، در ســال 2۰۱۶، ایران پنجمین کشور جهان، از لحاظ تعداد 
فارغ التحصیالن در رشــته های علوم، فناوری، مهندســی و ریاضی 
محسوب میشــود که طبِق همین گزارش، تعداد  فار غ التحصیالن 
مهندســی در ایران در ســال 2۰۱۶ به 335 هزار نفر میرســد. در 
این آمار کشــور چین با ۴ میلیــون و ۷۰۰ هزار نفر در صدر جدول، 
هند بــا 2 میلیون و ۶۰۰ هزار نفر به عنوان دومین کشــور، آمریکا 
با 5۶۸ هزار نفر به عنوان ســومین کشــور و روسیه نیز با 5۶۱ هزار 
نفر فارغ التحصیل در رشــته های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضی 
به عنوان چهارمین کشــور،  جزو ۴ کشوری هســتند که تعداد فار 
غ التحصیالن آنها بیش از ایران میباشــد. نکتــه جالب در آمار ارائه 
شــده این است که از 5 کشور دارای  بیشــترین فارغ التحصیل در 
این آمار به جز آمریکا ســایر کشــورها)به ترتیب رتبه، چین، هند، 
روســیه، ایران( از جمله کشــورهای در حال توسعه هستند؛ همین 
نکته به تنهایی گویای واقعیت تلخِ  حاکم بر جهان بوده و بیان کننده 
این نکته اســت که چگونه کشورهای توسعه یافته با تعداد نیروهای 
تحصیلکرده و متخصص کمتر از کشورهای درحال توسعه، همچنان 
در صادرات تکنولوژی و بهره برداری از منابِع علمی پیشتاز میباشند. 
به عبارتی دیگر این کشورها)کشــورهای توسعه یافته( راه ساده تر و 
هوشــمندانه تری را برای ترقی خود انتخاب نمــوده اند و آن راهی 
نیست جز»جذب ســرمایه های انسانی آموزش دیده و تربیت یافته 
در کشورهای در حال توســعه«. همین استراتژی کشورهای توسعه 
یافته بهترین پاســخ برای سوالی است که مطرح شد و جای تعجب 
نیست  که 5 برند و شرکِت بزرگ فناوری اطالعات و ارتباطات شامل 
گوگل)با ارزشــی معادل ۱۰9/5 میلیارد دالر(، اپل)۱۰۷/۱ میلیارد 
دالر(، آمازون)۱۰۶/۴ میلیارد دالر(، AT &T )باارزشــی معادل ۸۷ 
میلیارد دالر( و مایکروسافت)با ارزشی معادل ۷۶/3 میلیارد دالر( در 
کشورهای توسعه یافته قرار دارند، چرا که این کشورها با جذب افراد 
متفکر و نخبه از کشــورهای درحال توسعه همچون ایران روز به روز 
در حال تقویت ســرمایه های انســانی خود بوده و عالوه بر آن دائما 
در حال بهره کشــی از تفکرات نوآورانه اذهاِن نخبگان سراســر دنیا 
هستند. به عبارتی دیگر، اگر کشورهای درحال توسعه همانند ایران 
که زیرساخت اصلِی توسعه و پیشرفت)متخصصان و فارغ التحصیالن 
جوان( را دارا هستند، بتوانند ســرمایه های انسانی خود را در قالب 
تأسیس شرکت های دانش بنیان سازماندهی نمایند، در اصل توانسته 
اند بهترین مشــوق برای حضور این سرمایه های با ارزش در کشور 
باشند، چرا که یکی از دالیل مهاجرت افراد متخصص و تحصیلکرده، 
عدم امنیت شغلی و در بسیاری موارد عدم دارا بودن شغلی متناسب 
با شــأنیت اجتماعی آنان میباشــد؛ فلذا تأسیس شرکت های دانش 
بنیان بر مبنای دانِش خالص و تخصصی جوانان و نوجوانان متخصص، 
یکــی از بهترین راه های  حل چنین چالــش اقتصادی و اجتماعی 
به حســاب می آید. عالوه بر توجه به نقاط ضعــف موجود در بهره 
بــرداری از توان نیروهای جواِن ایرانی ذکر این نکته ضروری اســت 
که  طبق آخرین آمارِ ارائه شده توسط »کارگروه ارزیابی و تشخیص 
صالحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا«، تعداد 
کل شــرکت های دانش بنیان به 32۶3 عدد رسیده است که از این 
تعداد ۸2۷ مورد به شــرکت های دانــش بنیان تولیدی، ۶5۱ مورد 
به شــرکت های دانش بنیان صنعتی و ۱۷۸5 مورد به شرکت های 
دانش بنیان نو پا اختصاص می یابد. عالوه بر آن نیز بر اساس گزارش 
دانشگاه کرنل، مدرسه عالی کسب و کار اروپا)INSEAD( و سازمان 
جهانــی مالکیت معنوی)WIPO(، در ابتــدای دولت یازدهم یعنی 
ســال 2۰۱3، ایران با ۱/5 امتیــاز در رتبه 9۰ دنیا از لحاظ صادرات 
فناوری های پیشرفته قرار داشته که این رتبه در پایان سال 2۰۱۶ با 
ارتقای امتیاز ایران به 2 و جایگاه آن به رده ۷2 جهانی، بهبود یافته 
اســت. بنابراین میتوان ادعا نمود که دولت یازدهم گام های موثری 
در راستای سازماندهی نیروهای متخصص و سرمایه های انسانی و به 
کار گیری توانایی آنها برای ایجاد تحول و پیشرفت در کشور برداشته 
است. شاید این اقدامات که حاصل تدبیر و دور اندیشی دولت یازدهم 
بوده، رضایت کامل را در میان جوانان و نوجوانان این جامعه به وجود 
نیاورده باشــد اما نکته ای که واضح و مبرهن میباشــد این است که 
همین گام های هرچند کوچک، نشان دهنده دغدغه و نگرانی دولت 
یازدهم در خصوص از دست دادن نیروهای متخصص و توانای جواِن 
ایرانی است که شــاید محل دغدغه دولت های پیشین نبوده است. 
اکنون که دولت دوازدهم ادامه دهنده راهِ دولت یازدهم میباشد، الزم 
است تا این دولت، برای بهره برداری از  پتانسیل نیروهای جوان)اعم 
از دانش آموزان و دانشــجویان( برنامــه ریزی بلند مدت و دقیقی را 
انجام دهد تا دانش آموزان امروز، با اراده و انگیزه هر چه بیشتر برای 
ورود به عرصه ســازندگِی کشــور در آینده ای نه چندان دور خود را 
آماده کنند، چرا که کشــوری همچون ایــران با بهره گیری بهینه از 
تواِن ســرمایه های جوان و فراهم سازی امکانات برای شکوفایی هر 
چه بیشــتر این توانایی ها میتواند، چــرخ دنده های اقتصاد مقاوتی 
را به حرکت در آورده و چنان ســرعتی در پیشــرفت و توسعه یابد 
که هیچ یک از کشــورهای به ظاهر توسعه یافته قدرت رقابت با آن 
را نداشــته باشــند؛ اما باید در نظر داشت که این مهم تنها زمانی به 
حقیقت میپوندد که ســرمایه های جوان این جامعه، امید خود را به 
آینده از دست ندهند و برنامه های خود را بر مبنای ترک این کشور 
و داشتن زندگی مطلوب در کشورهای توسعه یافته، تدوین نکنند. در 
ســخن آخر نیز میتوان با قطعیت باالیی ادعا نمود که وظیفه فراهم 
سازی امکانات و جلوگیری از فرار مغزهای متخصص که کشور برای 
تربیت یکایک آنها هزینه ای هنگفت صرف نموده است، در وهله اول 
بر عهده دولت و مدیران اجرایی کشــور میباشد که با تمرکز بیش از 
پیش بر حوزه های دانش بنیان، بخش عمده ای از امکانات و امید به 

آینده را فراهم سازند.
نماینده مردم تهران،ری، شمیرانات و اسالمشهر

قدردانی »ظریف« از اعالم آمادگی 
جهانی برای کمک به زلزله زدگان

وزیر امور خارجــه ایران ضمن ابراز تاســف از 
خســارات و تلفات به بار آمده درپی زلزله غرب 
کشــور، از ابراز همدردی و آمادگی کشورهای 
مختلف برای امداد رسانی تشکر کرد. به گزارش 
زمان به نقل ازمهر ، محمدجواد ظریف در توئیتر 
نوشــت: »تصاویر غم بار خســارات زلزله و جان 
باختگان در کرمانشــاه ) و عراق( منتشــر شده 
است. ما از ابراز همدردی و اعالم آمادگی جهانی 
برای کمک رسانی متشــکریم.« وی همچنین 
نوشــت: »فعال می توانیــم با منابــع خودمان 
مدیریت کنیم. از تمام پیشنهادات کمک بسیار 

متشکریم و به شما اطالع خواهیم داد.«

وزارت اطالعات اعالم کرد:
کشف و ضبط بیش از هزار کانتینر 

کاالی قاچاق

ســربازان گمنام امــام زمان )عــج( یک باند 
ســازمان یافته قاچاق کاال را شناسایی و تعداد 
۱۱2۸ کانتینــر آنها را ضبط کردند و به مراجع 
قضایی تحویل دادند. به گزارش زمان به نقل از 
روابط عمومی وزارت اطالعات، در پی اقدامات 
اطالعاتی و عملیاتی ســربازان گمنام امام زمان 
)عج( در اداره کل اطالعات اســتان هرمزگان و 
با هماهنگی دســتگاه قضایی، یک باند سازمان 
یافته قاچاق کاال شناســایی و منهدم شد و 23 
نفر از اعضــای آن دســتگیر و تحویل مراجع 
قضایی شــدند. در تحقیقات و بررسی های به 
عمل آمده، تعداد هزار و ۱2۸ کانتینر شــامل 
لوازم اداری، خانگی، ورزشی، ساختمانی و هتل 
داری در ســال های 9۴ تا اوایل 9۶ توسط این 
عده اثبات شده است. در این تحقیقات مشخص 
شــد متهمان با اســتفاده از اســناد مجعول و 
اظهار خالف واقع و همچنیــن تبانی با برخی 
از کارکنان دستگاهای مختلف، اقدام به خروج 

غیرقانونی این میزان کاال از گمرک کرده اند.

فعالیتهای هسته ای ایران؛ کامال 
منطبق با برجام

ســفیر و نماینــده دائم جمهوری اســالمی 
ایــران در آژانس گفت: گزارش جدید آژانس 
بــر خالف ادعاهای آمریکا بار دیگر تایید می 
کند که اقدامات و فعالیتهای هسته ای ایران 
کامال منطبق با برجام است. به گزارش زمان 
به نقل ازصدا و ســیما؛ سفیر و نماینده دائم 
جمهوری اسالمی ایران در آژانس بین المللی 
انرژی اتمی گفت که گــزارش جدید آژانس 
بــر خالف ادعاهای آمریکا بار دیگر تایید می 
کند که اقدامات و فعالیتهای هسته ای ایران 
کامال منطبق با برجام است.رضا نجفی تاکید 
کرد : گزارش جدید آژانس که نهمین گزارش 
از روز اجرای برجام و هشتمین گزارش فصلی 
به شــورای حکام در مورد راســتی آزمایی 
اجرای برجام به شــمار مــی رود، بر خالف 
ادعاهای آمریکا بــار دیگر تایید می کند که 
اقدامات و فعالیتهای هســته ای ایران کامال 
منطبق با برجام است.وی افزود:تداوم تمامی 
فعالیتهای هســته ای ایران اعم از ادامه غنی 
ســازی ۶۷/ 3 درصدی با 3۰ آبشار و تعداد 
5۰۶۰ سانتریفیوژهای نســل اول در سایت 
نظنز، تداوم اســتقرار ۶ آبشــار سانتریفیوژ 
IR-۱ )به تعداد ۱۰3۴ سانتریفیوژ( در یک 
سالن سایت فردو که کامال آماده کار هستند 
و ۱۰ سانتریفیوز جداگانه مستقر شده در این 
ســایت به هدف استفاده در تحقیق و توسعه 
برای تولید رادیو ایزتوپهای پایدار، تدوام انجام 
فعالیتهای تحقیق و توسعه با سانتریفیوژهای 
پیشرفته و نسل جدید ) مطابق بندهای 32 
تا ۴2 ضمیمه یــک برجام یعنی ادامه کار با 
 ,5-IR ,4-2m, IR-IR ســانتریفیوژهای
و   )  ۸-and IR  7-6s, IR-IR  ,6-IR
همچنین ادامه تولید قطعات سانتریفیوژهای 
نســل جدید با فیبرکربن، استمرار تولید آب 
سنگین در کارخانه تولید آب سنگین اراک) 
رســیدن ذخیره آب ســنگین به ۱۱۴ تُن(، 
ادامه انجــام تمهیدات برای مدرن ســازی 
راکتور آب ســنگین تحقیقاتی خنداب )که 
البتــه با طرفهای دیگر پیگیری می شــود(، 
فعالیت راکتور تحقیقاتی تهران و سایر بخشها 
بر اســاس برنامه دراز مدت اعالم شده ایران 
از جمله مواردی اســت که در گزارش به آنها 
اشاره شده است.نماینده کشورمان می گوید: 
در این زمینه اشــاره ای هم بــه نامه جدید 
ســازمان انرژی اتمی ایران شده که بر اساس 
آن جمهوری اســالمی ایران تصمیم گرفته 
شــده تا یک راکتور آب سبک کوچک جدید 
)یــک کیلو وات( به هدف تحقیقات در محل 
فعلی ســازمان طراحی کرده و بسازد.نجفی 
افزود :مدیــرکل در این گزارش همچنین به 
ســفر اخیر خود به ایران و مالقات با مقامات 
جمهوری اســالمی ایران اشــاره کرده است.

به گفته نماینده کشــورمان در آژانس ، متن 
گزارش بسیار شبیه گزارشهای گذشته است 
و تغییــرات آن شــامل درج تحوالت فنی از 
جمله باال رفتن میزان ذخیره آب ســنگین ، 
میزان افزایش ذخیره اورانیوم غنی شده 3 و 
۶۷ درصدی، جایگزینی برخی سانتریفیوژها و 

مواردی شبیه آن است.

یادداشتخبر

دبیــرکل مجمــع جهانی بیداری اســالمی، از 
برگزاری اجالس جهانی محبان اهل بیت )ع( در 

یکم و دوم آذر ماه در تهران خبر داد.
به گزارش زمــان، علی اکبــر والیتی دبیرکل 
مجمع جهانی بیداری اسالمی دیروز در نشست 
خبری خود پیرامون اجالس جهانی محبان اهل 
بیت و مســاله تکفیری ها اظهار داشت: اجالس 
جهانی محبان اهل بیت )ع( یکم و دوم آذر ماه 
در تهران برگزار می شود، محبان اهل بیت را چه 
سنی و چه شیعه به عنوان ریسمان محکم قبول 
دارند.وی گفت: دشــمنان اســالم می خواهند 
میان کشورهای اسالمی تفرقه ایجاد می کنند و 
مشکالت امروز منطقه هم به همین علت است و 

درمان این مساله قطعا وحدت است.
مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقالب تصریح 
کرد: 5۰۰ نفر از علمای شــیعه و ســنی از 9۴ 
کشور و حدود 25۰ نفر از علمای شیعه و سنی 
از داخل کشــور به این اجالس دعوت شده اند 
که حدود 25۰ مقاله به ما رســیده و ۴ عنوان 
کتاب هم آماده شــده است که در اجالس ارائه 
می شــود و می توان گفت این اجالس به نوع 
خودش در تاریخ اسالم به این گستردگی و تنوع 
عقیده و گرایش بی نظیر است و به واسطه حلقه 
وصل که همان محبت اهل بیت اســت گرد هم 

خواهند آمد.
والیتی افــزود: کمیته های مختلفی در اجالس 
وجود خواهد داشت و هر یک وظایف مشخصی 
را دارند و مساله تکفیری ها هم یکی از مسائلی 
اســت که در این اجالس مورد بررسی قرار می 
گیرد. همچنین مفهوم شناسی و مکتب شناسی 
اهل بیت؛ دیدگاه های علمای اسالم در خصوص 
تکفیری ها، نقش اهل بیت در مکتب اســالم، 
راهبردها و راهکار های انســجام امت اسالمی، 
آسیب شناســی پیش روی جهان اسالم شش 
محــور مهم این اجالس خواهند بود.وی با بیان 
اینکه امیدواریم امت اسالم حول محور اهل بیت 
با یکدیگر پیوند داشــته باشــند و وحدت خود 
را حفظ کنند، گفت: اکثــر اقدامات گروه های 
تکفیری و تروریســتی علیه سنی ها بوده است 
و اینطور نیســت که آنها صرفا با شیعه مشکل 

داشته باشند.
دبیر کل مجمع جهانی بیداری اســالمی یادآور 
شــد: خانم کلینتــون وزیر امــور خارجه وقت 
آمریــکا در کتــاب خاطرات خــود می گوید ما 
)آمریکا( داعش را بوجود آوردیم، یعنی اعتراف 
به این مساله از جانب یکی از مقامات آمریکایی 
نشان دهنده هدف پلید، پیچیده و شیطانی آنها 
است.والیتی افزود: هدف ما شرکت در اجالس 
علمای مقاومت بود و پس از آن، دیدار و گفتگو 

با دوســتان و مقامات لبنانی و سوری. مالقات 
با ســید حســن نصراهلل و بشار اســد، از جمله 

دیدارهای ما در سوریه و لبنان بود.
مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقالب اظهار 
کرد: تاسیس شعبات دانشــگاه آزاد اسالمی به 
صورت جامع در سوریه و لبنان از همکاری های 
جدید میان ماســت؛ همچنین کمک کردن به 
ارتقای ســطح کیفی دانشــگاه حلب سوریه از 
دیگر موضوعات همکاری میان ما بود.وی افزود: 
تحلیل شــخصی من این است که عربستان در 
کشور های مختلف منطقه، دخالت های بسیاری 
کرد که موفق نشد؛ تجزیه سوریه و عراق را می 
خواست که موفق نشد. از طرفی بحث لبنان را 
امروز دنبال می کند که در این مساله هم موفق 
نخواهد شــد چرا که آن ها خواستند آشوبی در 

لبنان ایجاد کنند که نشد. والیتی تصریح کرد: 
با حکمتی که از ســوی رئیس جمهور لبنان و 
سید حسن نصراهلل از خود نشان دادند، عربستان 
در ایــن زمینه هم به آنچه می خواهد، دســت 
نخواهد یافت. امروز همه متوجه شــده اند که 
آقای حریری تحت فشار استعفا داده و ادبیاتش 
کامال ادبیات سعودی بوده است. مشاور امور بین 
الملل رهبر معظم انقالب گفت: آقای ترامپ که 
حرف زیاد می زند و کســی هم توقع ندارد که 
حرف عاقالنه ای را بگوید؛ حتی هم مسلک های 
او در آمریکا هــم از وی انتقاد می کنند چراکه 
بی حساب و کتاب حرف می زند؛ همه می دانند 
که منشا تروریســم آمریکا است و در مناظرات 
انتخاباتی شاهد بودیم که مساله داعش و ایجاد 
آن را اغراق کردنــد.وی افزود: این کنفرانس ما 

غیر دولتی است و دولت ها در آن نقشی ندارند 
و امیدواریم بتوانیم در راستای وحدت و پرهیز 

از تفرقه گام مثبتی برداریم.
والیتی پیرامون مساله همکاری های میان ایران 
و ترکیه در خصوص بحران ســوریه اظهار کرد: 
رابطه میان ایران، ترکیه، ســوریه و عراق رابطه 
بین همســایگان و برادران است، آمریکایی ها 
برای فضولی اینجا حضور دارند و ان شــاهلل یک 
روزی ایــن ها را همگی بیرون خواهیم کرد.وی 
تصریح کرد: شهر رقه، متعلق به سوریه است و در 
این خصوص، همه ما اتفاق نظر داریم. آمریکایی 
ها اشتباه کردند که در رقه پایگاه نظامی ایجاد 
کردنــد و دیر یا زود بایــد آمریکایی ها از اینجا 
بروند. وی کفت: رقه به آغوش ســوریه باز می 
گــردد و همانطور که بارها گفتیم ما مخالف هر 
گونه تفرقه و تجزیه ای در منطقه هســتیم.وی 
با بیــان اینکه حتما ملت های منطقه در آینده 
ای نــه چندان دور آمریکایی ها را از ســوریه و 
عراق بیرون خواهند کرد، خاطر نشــان کرد: ما 
می دانیم که آمریکایی ها دشــمن مردم ترکیه 
هستند و پشت مساله کودتای ترکیه قرار دارند 
و ما از آقای اردوغــان حمایت کرده و خواهیم 
کــرد چراکه وی رئیس جمهــور قانونی ترکیه 
است. والیتی افزود: ممکن است میان کشورها 
اختالفاتی هم باشــد که این مهم نیست اما می 
توانیم با اتحاد در برابر دشمنان واحد، بایستیم.

مشــاور امور بیــن الملل رهبــر معظم انقالب 
اســالمی در خصوص اتهام زنی های ســعودی 
علیــه ایران مبنــی بر دخالــت در امور داخلی 
کشــورهای منطقه، گفت: ما از سوی عربستان 
متهم هســتیم، اوال که عربستان چه کاره است 
که این حرف را بزند؟ مگر کســی آن را وکیل 
کرده است؟ خودشــان حکومتی هستند که به 
زور به مردم شــان تحمیل مــی کنند. والیتی 
تصریح کرد: ســعودی ها اگــر انتخابات برگزار 
کنند، معلوم نیســت که مجدد این ها روی کار 
باشند. ســعودی ها نیابتی از طرف کشورهای 
عربی ندارد کــه بخواهند از طرف آن ها حرفی 
بزنند و خود را مدافــع آن ها معرفی کنند.وی 
ادامه داد: ما به در خواســت دولت های قانونی 
عراق و ســوریه در آن کشورها حضور داریم. آن 
هــا از ما به دلیل تجربه ایران از مشــورت های 
ما اســتفاده می کنند؛ بنابراین حضور ما قانونی 
است.والیتی افزود: ما هیچ مشکلی برای مذاکره 
نداریــم ولی مذاکره کردن به معنای تایید ظلم 
ســعودی ها به برخی کشــورهای عرب و غیر 
عرب نیســت. مذاکره ما تایید حمایت آن ها از 
تروریســت ها نیست؛ مگر در مورد حج مذاکره 

نکردیم.

علی اکبر والیتی تاکید کرد:

آمریکا را از منطقه بیرون میکنیم

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  توجه 
به  استانداردســازی رایکــی از اولویت های 
مهــم وزارت دفاع   در برنامه ۴ ســاله اعالم 
کرد و گفت:    ســطح استانداردســازی را  از 
سطح ســازمانی به ســطح برون سازمانی و 
ملی توســعه خواهیم داد.به گزارش زمان به 
نقل ازوزارت دفاع، امیر سرتیپ امیر حاتمی 
در چهاردهمین جلســه شورای استاندارد و 
کیفیت وزارت دفاع بــا بیان اینکه در حوزه 
کیفیت و اســتاندارد نیاز به تالش مضاعفی 
داریم، اظهار داشــت: نیروهای مســلح باید 
بتوانند با توجه به شــرایط کشور و منطقه، 
مأموریت های مهم محوله  را با محصوالت و 
دستاوردهای دفاعی  باکیفیت و استاندارد به 
انجام برسانند.وی حفظ حدود و ثغور میهن 
اســالمی، دســتاوردهای گرانسنگ انقالب 
اسالمی، اســتقالل کشــور و نظام مقدس 
جمهوری اســالمی را از مأموریت های مهم 
نیروهای مســلح دانســت و افزود:  تحوالت 
بســیار ســریع در منطقــه غرب آســیا بر 
حساسیت ماموریت نیروهای مسلح افزوده و 
 نیروهای مسلح با هدایت های حکیمانه مقام 
معظم فرمانده کل قوا   برای انجام این مهم، 

توقع پشتیبانی خوب و مؤثری را از مجموعه 
وزارت دفاع دارند. وزیــر دفاع با بیان اینکه 
 هرچه به پیــش می رویم توقــع از وزارت 
دفاع نیز بیشــتر  خواهد شــد، تصریح کرد: 
این تحوالت،کیفیت، کمیت، تنوع و سرعت 
بیشتری را ایجاب می کند و دستیابی به آنها  
هدف راهبردی وزارت دفاع اســت.حاتمی با 
اشــاره به اینکه تا رســیدن به اهداف عالی 
فاصله داریم، ادامه داد:  با توجه به پیشرفت 
ها و تحوالت علمی، دو مولفه زمان و کیفیت، 
نسبی شده  و نسبت به میزان توقع سنجیده 
می شوند و پیشرفت های پیش رو به ما امکان 
کاهش زمــان، افزایش ســرعت  و افزایش 
کیفیــت را خواهد داد و  باید به طور دائم آن 
را تعقیب کنیم.وی گفت: ســازمان توانمند، 
همواره  هوشمند و بصیر است و تمام برنامه ها 
و فعالیت های خود را در مسیر تحقق اهدف 
قرار  می دهد.وی تاکید کرد:  استانداردسازی 
یکــی از اولویت های مهــم  وزارت دفاع در 
برنامه چهار ساله اســت که به حضور مقام 
معظم رهبری )مدظله العالی(، رئیس جمهور 
 محترم و مجلس شورای اسالمی تقدیم شده 
است. وی خاطرنشان کرد: "استانداردسازی" 
یــک تفاهمــی  بیــن پشــتیبانی کننده و 
پشتیبانی شونده و یا تولیدکننده و بهره بردار 
است  و براساس زیرساخت ها، منابع ، مقدورات 
و شــاخصه های نیروهای مسلح، محصول را 
تولید می کنیم. وزیر دفاع  رضایت مشتری  را 
در استانداردسازی محصوالت مهم دانست و 
تاکید کرد:  اگر سازوکار رضایت سنجی میان 
بهره بردار، پشتیبانی کننده و پشتیبانی شونده 
اســتاندارد شــود حتما می تواند تعامالت را 

 عمیق تر و بیشتر کند. 

  استانداردسازی یک اولویت  مهم
 در برنامه ۴ ساله وزارت دفاع

یــک عضو کمیســیون برنامــه و  بودجه 
مجلس گفت که طبــق گزارش های ارائه 
شــده برای تامین مالی پروژه ها از منابع 
خارجی تاکنــون 3۰ میلیارد دالر قرارداد 

امضا شده است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمدرضا 
تابش با اشــاره به جلسه دیروز کمیسیون 
برنامــه و بودجه گفت: در جلســه دیروز 
کمیســیون برنامه و بودجــه درخصوص 
چگونگــی تامین مالی پروژه هــا از منابع 
خارجــی تکلیف شــده در قانــون برنامه 
توســعه ششــم و قانون بودجه سال 9۶ 
بحث و بررســی به عمل آمد. این نماینده 
مجلــس ادامه داد: در این نشســت که با 
حضور رییس کل بانک مرکزی و معاونین 
امور  وزارت  ذیربط، همچنین مســئوالن 
اقتصادی و دارایی برگزار شد، دکتر سیف 
روند تعامالت درخصوص تامین اعتبارات 
ارزی از کشــورهای آســیایی و اروپایی را 
کــه ابتدا کند بود، رو به رشــد و رضایت 
بخش دانســت.وی افزود: در این جلســه 
عنوان شــد که برای تامین مالی پروژه ها 
از منابع خارجی تاکنون 3۰ میلیارد دالر 
قرارداد امضا شده و برای ۴۰ میلیارد دیگر 
نیز توافق اولیه انجام و منابع در دسترس 
است. تابش در پایان تصریح کرد: طرح ها 
و پروژه های معرفی شــده عمدتا مربوط 
به ســازمان بنادر، راه آهن، پاالیشگاه ها، 
نیروگاه ها، بیمارستان سازی، کاغذسازی و 
... است که توسط بخش دولتی و خصوصی 
با ضمانت وزارت اموراقتصادی و دارایی به 
مرحله اجرا در می آید.همچنین در ادامه 
جلسه دکتر عدل معاونت سازمان برنامه و 

بودجه درخصوص چگونگی اجرای قانون 
حمایت از توســعه و ایجاد اشتغال پایدار 
در مناطق روستایی و عشایری، توضیحاتی 
داد و گفت که در چند روز گذشــته آیین 
نامه این قانون توســط دولت تصویب و به 
دستگاه های ذیربط ابالغ شده است. به گفته 
وی، طبق قانون اختصاص 5/۱میلیادر دالر 
از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال 
در مناطق روستایی و محروم کشور و آیین 
نامــه آن که در هیات دولــت به تصویب 
رسیده، ۴5 درصد این منابع به کشاورزی، 
۱۰درصد به معادن، ۱5 درصد به مشاغل 
و خدماتی و تبادل اطالعات، ۱۰درصد به 
گردشــگری، ۱۰درصد به صنایع دستی و 
فرش دســتباف  و ۱۰ درصد برای تامین 
ســرمایه در گردش واحدهــای تولیدی 
مبلغ  معادل  یابد.همچنین  اختصاص می 
تخصیصی از صندوق توسعه ملی از طرف 
بانک های عامل برای اشــتغالزایی موارد 
معین شــده اختصاص خواهــد یافت که 
پیش بینی می شود با سرانه هر شغل 5۰ 
میلیون تومان با این منابع 23۸هزار شغل 

جدید ایجاد شود.

امضای۳۰ میلیارد دالر قرارداد برای 
تامین مالی پروژه ها از منابع خارجی

والیتی اتهامات سعد حریری به ایران را رد کرد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادعاهای سعد حریری درخصوص هشدارش مبنی 
بر پرهیز ایران از دخالت در امور داخلی لبنان در مذاکره با والیتی را تکذیب کرد و آن را 
از القائات سعودی ها دانست.به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، علی اکبر والیتی در 
پاســخ به پرسشی درباره اتهامات حریری علیه کشورمان گفت: آقای حریری ادعا کرده 
که در مذاکراتش با من خواسته است که ایران در امور داخلی لبنان دخالت نکند اما او 
اصال چنین حرفی نزد و مذاکرات ما آنچنان که ادعا شده است به هیچ عنوان تند، شدید 
و خشــن نبود و همه اینها دروغ اســت. وی تصریح کرد: معلوم شد این ادعاها القائات 
سعودی ها و کسانی است که مایل نیستند دوستی راهبردی ایران و لبنان را ببینند زیرا 
غیر از بنده سفیر جمهوری اسالمی ایران در لبنان و یک نفر دیگر که مطالب را ترجمه 
می کرد در دیدار با سعد حریری حضور داشت و به هیچ عنوان هیچ کلمه ای مستقیم 
یا غیرمســتقیم در این باره گفته نشد و ما هم هیچ تهدیدی نکردیم. والیتی افزود: ما 
درخواســت دیدار کردیم آقای حریری نیز وقت داد و در این دیدار درخصوص مسایل 

جاری منطقه گفتگو کردیم.

جنبش تغییر خواهان تشکیل 
دولت موقت اقلیم برای مذاکره

جنبش تغییر و جماعت اسالمی از گروه های اپوزیسیون اقلیم 
کردســتان عراق خواهان تشکیل دولت موقت برای مدیریت 

مذاکره موفقیت آمیز با دولت مرکزی شدند.

به گزارش زمان به نقل ازایســنا، دو حــزب مذکور کرد در 
بیانیه ای به دنبال نشستی در سلیمانیه گفتند، در این نشست 
اوضاع سیاسی اقلیم و عراق، مرحله دشواری که اقلیم در آن 
به سر می برد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.جنبش تغییر 
و جماعت اسالمی کردستان تاکید کردند، مرحله دشواری که 
اقلیم کردســتان در آن قرار دارد نتیجه سیاست های اشتباه 

مقامات کردستان است.

طبــق این بیانیه، دو حزب بر ضرورت مســؤولیت پذیری در 
مرحله کنونی به طوری که شــهروندان تغییرات ریشه ای را 
احساس کنند، تاکید کردند.همچنین جنبش تغییر و جماعت 
اسالمی کردستان بر ضرورت تشکیل دولت موقت برای اداره 
گفت وگــوی موفقیت آمیز با دولت مرکــزی، بهبودی اوضاع 
معیشــتی شــهروندان، پرداخت حقوق کارمندان و آمادگی 
برای برگزاری انتخاباتی به دور از مداخله حزبی تاکید کردند.
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بیش از یک قرن است که تصادفات رانندگی به تعداد بسیار 
تصادفات  امروزه موضوع  رساند.اما  آسیب می  مردم  از  زیادی 
بخشی از فاجعه عصر ماست که روزانه عده زیادی را به کام مرگ 
می برد.این موضوع در کشورهای در حال توسعه به یک معضل 
اساسی اجتماعی – اقتصادی تبدیل شده است.میزان باالی مرگ 
و میر ناشی از سوانح از یک سو و روند رو به افزایش آن از سوی 
دیگر،توجهات عمومی را به این مقوله معطوف کرده است،زیرا 
تلفات نیروی انسانی بدترین پیامد تصادفات است که هزینه های 
گزاف اجتماعی  و اقتصادی آن،اثرات جبران ناپذیری بر جامعه 
وارد می کند.در مقاله ضمن بیان نقش آموزش بر ایمنی و رعایت 

آن،سهم قابل توجهی را در کاهش تلفات انسانی خواهد داشت.
به نظر نمی رسد کسی خاطره ای از افرادی که هر ساله در 
تصادفات خودرویی کشته می شوند در ذهن خود ثبت کنند، اما 
افراد معموالً تعداد مردان و زنانی که در جنگ های وحشتناک 
کشته می شوند، را یاد دارند. آمارهای ارائه شده، در تمام کشورها، 
بیانگر این حقایق است. اما چرا مردم، برای توقف جنگ های بین 
ملت ها تالش می کنند ولی برای پیشگیری از کشتار بی اساس 
به علت تصادفات وسایل نقلیه سعی نمی کنند؟ در جنگ های 
واقعی مردم دشمن را می شناسند، اما در اینجا مطمئن نیستند 
که در مرگ و میرهای ناشی از وسایل نقلیه، مقصر و دشمن 
کیست. بهترین جمله را در این مورد از زبان پوگو، شخصیت 
کمدی می شنویم »ما دشمن را مالقات کرده ایم، دشمن خود 
ما هستیم«. سازمان بهداشت جهانی اعالم می کند که مرگ و 
میر ناشی از تصادف در کشورهایی که تعداد خودرو زیاد است، از 
مرگ و میر ناشی از بیماری های مسری بیشتر است و بر اساس 
نظر سازمان بهداشت جهانی تصادفات جاده ای تا سال 2۰2۰ 
به سومین علل مرگ و میر و معلولیت در جوامع بشری تبدیل 
خواهد شد. اما هزینه های کلی تصادفات جاده ای تقریباً ثابت 
مانده است که دلیل آن کاهش تصادفات در کشورهای توسعه 

یافته و افزایش آن در کشورهای در حال توسعه بوده است.
تصادفات یکی از بزرگترین مشکالت سالمتی عمومی در جهان 
است و هرساله بیش از یک میلیون نفر در جاده های جهان 
کشته می شوند. با افزایش تعداد خودروها در برخی کشورهای 
در حال توسعه، انتظار   می رود که این تعداد نیز افزایش یابد. به 
طور کلی در کشور ما ساالنه 25 هزار نفر به علت سوانح ترافیکی 
جان می بازند و بسیار بیشتر از این رقم دچار ناتوانی و معلولیت 
می شوند. متأسفانه قربانیان این مسئله بیشتر گروه سنی مولد 
جامعه هستند، به طوری که میانگین سنی آنان حدود 35 سال 
است و این خود موجب تحمیل باری مضاعف بر اقتصاد و سرمایه 
اجتماعی می شود. طبق آمار حدود ۷۰ مورد مرگ در روز تنها به 
علت مصدومیت های ترافیکی، رقم قابل توجهی است که سازمان 
های مختلف متولی جامعه را به حل مسئله فرا می خواند. از 
بین علل مسبب سوانح ترافیکی شدید، سرعت مهمترین عامل 
شناخته شده محسوب می شود که با تولید و استفاده رو به رشد 
خودروهای سریع در کشور، اگر این عامل کنترل نشود رسیدن 
از سوانح  انداز کاهش 5۰درصدی مرگ های ناشی  به چشم 
ترافیکی در کشور تا پایان برنامه پنجم اگر نه غیرممکن، ولی 
بسیار دشوار خواهد بود. علیرغم تالش سازمان ها و مؤسسات 
درگیر سوانح ترافیکی در کشور طی چند سال اخیر برای کاهش 
این بار، بویژه تالش قابل تحسین پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، 
متأسفانه هنوز کشور ما یکی از باالترین میزان های مرگ ناشی 
از سوانح ترافیکی در جهان را داراست و حل این معضل نه تنها 
وظیفه پلیس بلکه سایر سازمانهای درگیر موضوع و مؤسسات و 
مراکز تحقیقاتی کشور خواهد بود. در این مقاله به بررسی ابعاد و 
چگونگی وقوع و کنترل و کاهش خسارت و تلفات ناشی از عوامل 

انسانی خواهیم پرداخت.
متأسفانه هرساله تعداد زیادی از مردم در سوانح رانندگی جان 
خود را از دست می دهند. علت این حوادث هرچه که باشد هزینه 
های آن برای کشور ما بسیار زیاد و بعضأ جبران ناپذیر است.از 
بین رفتن تعداد زیادی از مردم در حوادث رانندگی، اعم از افراد 
عادی و یا فرهیختگان و نخبگان در رده های سنی 35 سال که 
مهمترین سنین بهره دهی فرد برای جامعه است، ضایعاتی به 
راستی جبران ناپذیر است و خسارت های ناشی از این تلفات 
از دیدگاه جامعه شناسی قابل محاسبه نیست، ولی از آنجا که 
در بررسی علمی تصادفات، تعریف مشخصه های کمی و استناد 
به این مشخصه ها در ارزیابی و تخصیص های گوناگون مثأل  
تخصیص بودجه گریز ناپذیر است، ناچار خواهیم بود این حوادث 
و سوانح را به صورتی کامأل انتزاعی و به کمک ریاضیات متداول 
به مقادیر کمی تبدیل کنیم.گزارش حاضر بدون وارد شدن به 
جزئیات بیشتر قصد دارد که حداقل هزینه های مفروض در این 
زمینه را به تصویر بکشد، زیرا هزینه سالیانه تصادفات در کشور 
ما بالغ بر ۶۴۰۰ میلیارد تومان معادل ۷ میلیارد دالر است که 
مساوی 25/۱ درصد از کل هزینه های تصادفات دنیاست و این 
در حالی است با داشتن بالغ بر یک درصد جمعیت جهان، 5/2 
درصد از کل تلفات سوانح جاده ای دنیا و تنها 5۶/۰ درصد از کل 
مجروحان سوانح جاده ای دنیا را به خود اختصاص داده ایم و 
این یعنی آنکه در سوانح جاده ای ما نسبت به دنیا تعداد کمتری 
مجروح شده و بیشتر می میرند به همین دلیل هم هزینه های 

سوانح جاده ای به نسبت باالتر است.
در حال حاضر، تصادفات جاده ای دلیل عمده مرگ و میر)سومین 
دلیل مرگ و میر( در سرتاسر دنیا تا سال 2۰2۰ به شمار می 
رود. موضوع ایمنی جاده ای یکی از نگرانی های اصلی سازمان 
هاست زیرا رانندگان این گونه شرکت ها و مراکز، در مقایسه با 
سایر رانندگان حدودا 5۰ درصد بیشتر در معرض تصادف هستند. 
اگرچه در کشورهای پیشرفته، اکنون خودروهای ایمنتری وجود 
دارد که در آنها باید شاهد تصادفات کم و جاده های امن باشیم، 
اما باز هم تصادفات اتفاق می افتد. در کشورهای توسعه نیافته، 

شرایط خیلی بدتر است. در زندگی ما 
این کار غیرعملی است که مسئله ایمنی 
جاده را تنها با تمرکز بر روی مداخله 
های مهندسی حل کنیم. عامل انسانی 
هم باید با این تفکر که رفتار راننده، 
عاملی مؤثر در تصادفات ترافیک جاده 
اما  گیرد،  قرار  توجه  مورد  است،  ای 
در مقایسه با مداخله های مهندسی و 
تقویتی، آموزش به عنوان روشی برای 
تغییر رفتار راننده تأثیر کمی دارد؛ زیرا 
تاکنون بیشتر تحقیقات در مورد رفتار 
راننده از آن جهت ناامید کننده است که 
راه حل های علمی خوبی را برای تغییر 
دلخواه ارائه نمی دهند. این یک حس 
که  نظر می رسد  به  و  است  عمومی 
رانندگان آموزش دیده خطر تصادفات 
را کاهش دهند ولی هنوز مطالعات برای 
بررسی این نکته که آیا آموزش راننده 
یک مزیت ایمنی خواهد داشت یا نه، 
اگرچه  است.  ناموفق  زیادی  مقدار  به 

آموزش راننده یک روش مبتنی بر مهارت را در برمی گیرد و 
توجه کمی بر جنبه های رفتاری رانندگی لحاظ شده است، عامل 

اصلی در ریسک تصادفات است.
آموزش می تواند در باالبردن فرهنگ ترافیکی مردم نقش مهمی 
داشته باشد، اما در صورتی که رویکردهای آموزشی فقط حقایق 
آموزشی متمرکز باشند،  احتمال موفقیت آن وجود ندارد، ولی 
در  دانش  است. کمبود  دانش  از  ناشی  آموزش  معمول  نقش 
تصادفات نقش محوری ندارد، و تأثیرات سودمند ناشی ازآموزش، 
محدود است. این جمع بندی سبب رشد عقیده نادرست می 
شود که اجبار نیز به صورت مشابه مؤثر است. مشکلی که در 
این مورد وجود دارد این است که کلمه اجبار، مضمونی منفی 
دارد، چنانکه اغلب به آن آموزش گفته می شود)که می دانیم بی 
اثر است(. از طرف دیگر در نهایت، چناچه آن را تبلیغات بنامیم 
بالفاصله مردود شناخته می شود، اما تالش برای مجبور کردن 
افراد به طور کلی شامل موارد خاصی از اطالعات است؛ برای مثال 
درتالش برای مجبور کردن افراد به بستن کمربند ایمنی باید به 
صورت صحیح گفته شود که استفاده از کمربند ایمنی از میزان 
خطر می کاهد، و همچنین ازنظر قانون استفاده از آن اجباری 
است، حتی با وجود اینکه تقریبأ تمام کسانی که از کمربند ایمنی 

استفاده نمیکنند نیز این حقایق را به خوبی می دانند.
صنعت تبلیغات در قانع کردن افراد به انجام تمام انواع کارهایی 
که در غیر این صورت انجام نمی دادند، موفق بوده است، اما اغلب 
دشوار است که تغییرات رفتاری خاصی را که توسط شرکت های 
تبلیغاتی ایجاد می شود نشان دهیم. این ادعا که رانندگی را نمی 
توانیم با چنین روش هایی که دیگر رفتارها را تغییر می دهند، 
دگرگون کنیم قابل دفاع نیست. به نظر می رسد دست یافت 
های بالقوه بزرگ، اما غیر قطعی حاصل از قانع کردن رانندگان به 
تغییر رفتار بسیار پرثمر از آن باشد که تغییرات مهندسی پرهزینه 
کوچک در خودروها ایجاد کنیم که حتی چنانچه به اندازه کافی 
بزرگ باشند که در داده های میدانی اندازه گیری شوند، باز هم 

سودمند نیستند.
جلب حمایت جامعه و آموزش عمومی

هدف فعالیتهای کنترل سرعت می تواند برای پشتیبانی از تحقق 
اهداف عالیتری که تأثیر بسزایی بر رفتار تک تک کاربران راه دارد، 
مانند راههای قانونگذاری، جریمه های سنگینتر، کنترل بیشتر راه 
و یا اصالح مهندسی ترافیک راه مورد استفاده گیرد. به عبارت 
دیگر هدف نهایی، ایجاد نیاز به کنترل و مدیریت سرعت است. به 
همین دلیل برای دولت ها آسانتر خواهد بود که میزان مقاومت 

مردم را که با آن روبرو می شوند، کاهش دهند.
نتایج اسفبار و دلخراشی که بعضی اوقات براثر تصادفات ناشی از 
سرعت رخ می دهد، رفتار رانندگان را تغییر نمی دهد، ولی می 
توان از آنها به عنوان زنگ خطری برای کوشش بیشتر و یا جلب 
نظرها برای پیشگیری از مصدومیت های ترافیکی استفاده کرد، 

که این امر به خودی خود بسیار حائز اهمیت است.
استفاده از تبلیغات می تواند مردم را نسبت به اهمیت یک مسئله 
حساس نماید. وقتی مردم متقاعد شوند که سرعت غیرمجاز 
مشکل قابل ارجاع مهمی است، آنان آمادگی آموزش و در نتیجه 
از رفتارهایی که سبب کاهش سرعت می شود را  پشتیبانی 

خواهند داشت.
 بهترین راه می تواند این باشد که برنامه اطالع رسانی به مردم 
در مورد سرعت با مواردی که کمتر بحث برانگیزند، مثل افزایش 
شدت تصادفات در سرعت های باال، شروع شود. مسئله غیرقابل 
بحث دیگری که مردم بیشتر مایلند آن را بدانند، وجود فواصل 
مختلف برای متوقف ساختن خودرو در سرعت های متفاوت، 

شرایط آب و هوا و سطح راه، است.
نکته دیگر، استفاده از تبلیغات قبل از افزایش نظارت کنترل 
سرعت است که می تواند از عکس العمل منفی مردم نسبت 
به پلیس بکاهد.  این کار بخصوص در مواقعی که قانون تغییر 
میکند، مؤثر است- به عنوان مثال حدود سرعت پایین جدیدی 

باید معرفی شود.
معرفی چهره های مردمی به عنوان الگو

در هر فعالیتی که دولت برای تغییر رفتار نهادینه شده)مانند 
سرعت زیاد( در بخش عظیمی از جامعه تالش می کند، یکی از 

مفیدترین و سازنده ترین اقدامات متقاعد نمودن سیاستمداران، 
مسئوالن ارشد جامعه و رده های باالی راه و پلیس در پیروی از 
قانون سرعت مجاز در زندگی روزمره شان- و نه فقط برای نمایش 
در هنگام رانندگی مربوط به کار- اتفاق می افتد. داشتن حمایت 
این گروه و دیگر افراد شاخص اجتماع امری بسیار مفید برای 
جلب حمایت عمومی است. برعکس این موضوع نیز کامأل بسیار 
واضح و روشن است، یعنی وقتی که افراد فوق به قانون سرعت 
مجاز اعتنایی نمی کنند، که در این مورد ایجاد تعهد این گروه در 
تبعیت از قانون سرعت مجازدر راه، برای ارزیابی شفافیت دولت 

جهت پشتیبانی از تغییر رفتار بسیار مفید است.
-  پاداش و جوایز تبعیت از قانون سرعت 

بعضی از کشورها جوایزی )هرچند کوچک( را برای رانندگانی که 
از قانون سرعت )و دیگر قوانین( تبعیت میکنند در نظر گرفته 
اند. فایده این عمل در ارتقای مقبولیت عمومی از نظارت های 
قویتر در قانون سرعت است. یکی از این روشها که در ویکتوریای 
استرالیا در حال اجراست شامل تخفیف 3۰ درصدی هزینه 
تجدید گواهینامه به رانندگانی است که از سه سال قبل هیچ 
خالفی را مرتکب نشده اند. فواید این عمل در کاهش تصادفات 
نامشخص وبه نظرمی آید که اندک باشد، ولی نفس عمل مهم 
است که آن متابعت از قانون برای آن دسته از رانندگانی است 
که به وسیله دولت شناخته شده اند- با بیانی سیاستمدارانه تر- 
باعث تقویت پیروی از قانون می شود. این جوایز می تواند برای 
پشتیبانی ازرویکردهای معمولتر یعنی جریمه ها مؤثر قرار گیرند.

۶.آموزش و بازخورد آن
راه های دیگری که کارفرمایان و مدیران سازمان های دولتی 
و خصوصی از آن می توانند به ردیابی کارکنانی بپردازند که با 
سرعت باال می رانند و یا دیگر رفتارهای رانندگی غیرایمن انجام 
می دهند، استفاده از برچسب های سپر خودرو است که به دنبال 

بازخوردی است که از مردم دریافت می شود.
از این طریق رانندگان می دانند اگر با سرعت نامطمئن رانندگی 
کنند یا رفتار پرخطری داشته باشند، ممکن است شخصی آن را 
به کارفرما گزارش دهد. در برخی موارد با شرکت های خوشنام 
که وسیله نقلیه مربوط به آن نام یا نشان آنها را نشان میدهد، 
تماس گرفته شده و گزارش داده می شود که رانندگان آنها با 
سرعت غیر مجاز می رانند یا سایر رفتارهای رانندگی غیرایمن و 

دور از ادب را نشان می دهند.
از آنجا که رانندگی با سرعت باال یکی از عوامل اصلی تصادفات 
راه و وابسته به آن هستند، کارفرمایان را می توان راهنمایی کرد 
که به کارکنان خود در مورد این خطر آموزش دهند. دملتمردان 
و سایر سازمان ها با ایجاد وسایل آموزشی اساسی می توانند در 
این امر یاری رسان باشند، مانند وسایل آموزشی سازمان حمل و 
نقل انگلیس که توسط آزمایشگاه تحقیقات حمل و نقل بریتانیا 

برای توضیع در بین شرکت های حمل و نقل سریع، تهیه شد.
۷. کاربرد فناوری محدودیت سرعت و تطبیق هوشمند سرعت

و مدل خودروی درگیر در یک  و ساختار  بی نظمی سرعت 
انواع آسیب ها مؤثر است.  تصادف، بر خسارت جانی و سایر 
پژوهش های بسیاری جهت ارتقای ایمنی بدنه خودروها در حال 
انجام است، ولی فناوری هایی وجود دارند که از طریق کاربرد آنها 
در وسایط نقلیه می توان متابعت از سرعت مجاز را در رانندگان، 

ارتقا داد.
محدودگرهای سرعت راه

این وسیله جهت نصب بر روی کامیون ها و اتوبوس ها در تعدادی 
از کشورها از جمله اروپا و استرالیا در حال بررسی است. اتحادیه 
اروپا به شکل اساسی خواستار نصب محدودگرها بر روی کامیون 
ها با وزن باالی ۱2 تن شد و سرعت حداکثر 9۰ کیلومتر در 
ساعت برای کامیون ها و ۱۰۰ کیلومتر درساعت برای اتوبوسها 

تعیین گردید.
الزام نصب این محدودگراها بر وسایط نقلیه تجاری سبک )باالی 
5/3 تن( و اتوبوس های کوچک هم گسترش داده شده است. 
در استرالیا حداکثر سرعت مجاز ۱۰5 کیلومتر در ساعت است. 
محدودگرها در راه هایی که حدود مجاز سرعت در آنها کمتر از 
میزان تنظیم شده در دستگاه باشد یا در سراشیبی ها، میزان 

تندرانی را کاهش نمی دهند.
محدودگرهای سرعت، ابزاری هستند که به دنبال مهار طبیعت 

رقابتی و سبقت جدی رانندگان وسایط 
نقلیه تجاری یا اتوبوس ها هستند چرا 
کمتر  موجب  جویی  سبقت  این  که 
شدن امکان کنترل و تعدیل سرعت در 
راه های خارج شهری و بین شهری می 
شود. وسایط نقلیه سنگین )باالی 5/3 
تا 5/۴ تن( در صورت ایجاد تصادف، 
خطر بیشتری برای کاربران راه نسبت 
به سایر وسایط نقلیه ایجاد می کنند. 
محدودگرهای  که  شود  می  توصیه 
روی  بر  کشورها  تمامی  در  سرعت 
صورت  در  و  سنگین  نقلیه  وسایط 
عمومی،  نقل  و  حمل  وسایل  امکان 

نصب شوند.
سیستم تنظیم هوشمند سرعت

در  سرعت  هوشمند  تنظیم  سیستم 
وسایله نقلیه، نوعی فناوری است که 
خودرو را قادر می سازد حدود مجاز 
سرعت را از طریق یک بانک اطالعاتی 
به روز شونده و بر روی تابلو تشخیص 
داده و نیز از طریق سیستم موقعیت یاب جهانی که در مورد 
موقعیت خودرو اطالعات می دهد به راننده اعالم نماید که آیا 

سرعت کنونی او از محدوده مجاز فراتر رفته است یا خیر.
سه نوع اصلی تنظیم هوشمند سرعت وجود دارد :
•اطالع دهنده: که اطالعات را به راننده می رساند.

سرعت  تواند  می  خود  راننده  )داوطلبی(:  انتخابی  •حمایتی 
حداکثر را انتخاب کند.

•حمایتی الزامی: هربار که راننده از حد مجاز سرعت بگذرد، 
مداخله خواهد کرد )البته راننده خود بر آن کنترل دارد(.

شرکت های حمل و نقل به طور وسیعی از سیستم های موقعیت 
یاب جهانی جهت بررسی ناوگان حمل و نقل خود و نیز کنترل 
سرعت رانندگی آنها استفاده می کنند. استفاده از این سیستم 
در وسیله نقلیه، به راننده اجازه می دهد بهترین مسیر را جهت 
رسیدن به مقصد انتخاب کند، اما عالوه بر این امکان ردیابی 
حرکت را نیز برای کارفرمایان مهیا می کند؛ برای مثال در یک 
شرکت حمل و نقل فعال در آسیای جنوب شرقی مجموعه ای 
از رانندگان آموزش دیده برای امور ایمنی و اختصاصی دارد که 
دارای کامیون های کانتینردار مجهز شده با سیستم موقعیت یاب 
جهانی، هستند. این امر باعث آرامش خاطر تاجران در حمل 
و نقل اشیای باقیمت و با ارزش مانند قطعات الکترونیکی و 

پردازشگر، می شود.
در حال حاضر برخی کارفرمایان به وسایط نقلیه ای نیاز دارند 
که به سیستم هشدار دهنده سرعت باال یا وسایل محدود کننده 
سرعت که قابل تنظیم باشد، مجهز باشند و به رانندگان هشدار 
دهد یا مستقیماً وسیله نقلیه را به حفظ سرعت در محدوده 

تعریف شده وادار کند.
موارد قابل بحث بسیاری در مورد قابل اعتماد بودن اطالعات 
محدودیت سرعت، مقبولیت سیستم تنظیم هوشمند سرعت 
حمایتی اجباری و تصمیمات اساسی فنی و سیاسی مورد نیاز 
نامه وجود دارد.  آیین  تنظیم  برای  آمادگی آن  از  دولت قبل 
به هرحال، نوع سیستم تنظیم هوشمند سرعت اطالع دهنده 
احتماالً از طرف استفاده کنندگان حمایت میشود و ساختارهای 
اساسی و طرحهای جدید خودرو که برای معرفی آن مورد نیاز 

است، در حال ایجاد شدن هستند.
در حال حاضر نصب سیستم های ساده و ارزان تنظیم هوشمند 
سرعت در برخی از مدل های سواری شخصی امکانپذیر است 
که میتواند باعث ایجاد زمینه ای برای پذیرش داوطلبانه ردیابی 
سرعت شود. برخی از شرکتهای بیمه، برنامه های آزمایشی با 
سیستمهای نظارت سرعت در داخل خودرو دارند که منجر به 
کاهش حق بیمه های پرداختی از سوی آنها برای خسارات مالی 
و جانی میشود. میتوان مذاکراتی با شرکتهای بیمه برای تشویق 
آنها به انجام اینگونه مطالعات و برنامه های آزمایشی در سایر 

کشورها ترتیب داد.
استفاده از چراغ های روشن در هنگام روز

در مالزی از طریق تجزیه و تحلیلی که در سال ۱992 از سوانح 
ترافیکی ارائه شد، مشخص گردید که بیشترین افرادی که دچار 
صدمات و تلفات در تصادفات جاده ای میشوند، موتورسواران 
هستند. یکی از اقداماتی که در سراسر کشور صورت گرفت، 
تشویق مردم به استفاده از چراغهای روشن در هنگام روز بوده. 
همراه  به  عمومی  اردوی  و  آموزش  ماه  واسطه 3  به  کار  این 
قانونی که در سپتامر سال ۱992 تصویب شد به انجام رسید. 
این تدابیر حامیان زیادی در انجمنها نداشت، و باید تأثیرات آن 
ارزیابی میشد. مطالعات اولیه نشان داد که تعداد تصادفاتی که 
موتورسواران در آن دخیل بودند و مربوط به میدان دید میشد، 
در ۶ ماه پس از اعالم این قانون تصادفات موتور سیکلت کاهش 
چشمگیر داشته است. متعاقب آن، مطالعاتی که بر روی تاًثیرات 
درازمدت این قانون، انجام شد و هزینه های بیشتری نیز در بر 
داشت، نشان داد که تصادفاتی که مربوط به میدان دیدراننده 
است با استفاده از چراغهای روشن موتور در هنگام روز کاهش 
29 درصدی داشت. همچنین سنگاپور نرخ باالیی در تصادفات 
از  درصد  تا 5۰  آنها ۴۰  رانندگان  و  داشته  ها  موتورسیکلت 
مجروحان و تلفات این تصادفات را تشکیل میدادند. در تشخیص 
این مسئله از تاریخ نوامر سال ۱995 اداره پلیس راهنمایی و 

رانندگی سنگاپور روشن کردن چراغ جلوی موتورسیکلت را در 
هنگام روز برای موتورسواران اجباری کرده است. این قانون با 
نظارت شدید و مطالعه این برنامه همراه بوده است. تمامی موارد 
نتایج تصادفات جاده ای که در سالهای ۱992-۱99۶ در اداره 
پلیس راهنمایی و رانندگی سنگاپور مطالعه گردید، نشان داد 
که این قانون در کاهش تعداد تلفات و صدمات جدی، مؤثر بوده 

است.
 تبلیغات

با توجه به امکانات، بودجه، اهداف و مخاطبان برای تبلیغ، دامنه 
ای از رسانه ها برای انتقال پیامها استفاده میشود. برخی رسانه ها 
برای یک گروه هدف خاص مناسبتر از دیگر موارد عمل میکنند؛ 
برای مثال ممکن است برای افراد میانسال روزنامه و برای افراد 
جوانتر تبلیغات سینمایی و برای کودکان تلویزیون بهتر باشد. 
تبلیغات در حاشیه جاده با توجه به این که مخاطب اصلی را 
هدف میگیرد روش مؤثر و باصرفه ای در نظر گرفته میشود. 
یک سازمان تبلیغاتی با تجربه، قادر خواهد بود بهترین روش را 
برای رسیدن به گروههای مختلف هدف پیشنهاد کند. مؤثرترین 
تبلیغات آن است که باعث تغییر رفتار شود. در اغلب موارد 
افزایش آگاهی و ارتقای نگرش مهم است اما واقعاً بهبود رفتار 

منطقی است که باعث نجات جان انسان میشود.
پیامهای تبلیغاتی باید:

ساده، ثابت و جالب توجه باشد.  .۱
استانداردهای  شامل  کشور  شرایط  با  مناسب   .2

اجتماعی و فرهنگی باشد.
باعث ناراحتی هیچ گروهی نشود.  .3

۴. مرتبط با گروه هدف انتخاب شده باشد ولی لزومی ندارد برای 
کل جمعیت قابل اجرا باشد.

برنامه ریزی تبلیغاتی در مورد عملیات جدید
مرحله اولیه آموزش عمومی، قبل از اعمال قانون سختگیرانه 
نباشد بیشتر از ۶ ماه طول بکشد چون با افزایش زمان، تأثیر اولیه 
عملیات کمرنگ میشود. تنظیم تاریخ برای معرفی، مثالً مقدمات 

انجام اعمال قانون جدید باید مدنظر باشد.
مرحله عمومی سازی اعمال قانون،اثر قابل توجهی بر رفتار و 
نیازهایی که باید ادمه یابد دارد تا پیامدهای برنامه ریزی شده 
آن به دست آید، اما تالش های تشویقی نیاز به تداوم ندارند. 
تشویق دوره ای پیام را تقویت خواهد کرد و هزینه اثربخشی 
آن بیشتر از تشویق پیوسته است. در طی این مرحله، اعمال 
قانون تبعیت از سرعت نرفتن، بهتر است ابتدا فقط با تذکر باشد 
و اقدام عملیاتی وقتی که محدودیت ها بطور کامل اجرایی شد 

اثر بخشتر خواهد بود.
 همکاری های همه جانبه

لزوم همکاری، از طبیعت متنوع مشکالت سوانح ترافیکی نشأت 
میگیرد. این مشکل عوامل تعیین کننده چندگانه ای دارد. بخش 
ها و مردم بسیاری را تحت تأثیر قرار میدهد و نیازمند فعالیت 
بخش های مختلف است. بخش های بسیاری در ایمنی جاده 
ای درگیر هستند و برای آنها همکاری، تالش و تأثیرگذاری در 
موفقیت احتمالی ابتکارات ایمنی راهها که در سطوح ملی، منطقه 

ای و بین المللی انجام میشود، اهمیت دارد.
 نتیجه گیری

 امروزه هزینه گزاف اجتماعی و اقتصادی تصادفات و آثار فیزیکی 
و روانی آن روی افراد و جامعه اساسی ترین مشکل است که 
متخصصان و متولیان امور را به چالش طلبیده است. این اهمیت 
برای کشورهای در حال توسعه چندین برابر بیشتر است، زیرا 
تعداد تصادفات جاده ای در کشورهای مزبور در حال افزایش 
است و هزینه های مستقیم و غیر مستقیم آن نیز در مقایسه با 
کشورهای توسعه یافته بیشتر است. اما حرکتهای درست و اصولی 
چنانچه بخواهد تداوم یافته و مانا گردد بایددر اعماق وجود انسان 
ها نفوذ کند و ریشه بدواند. بهترین قوانین بشری آنهایی هستند 
که التزام اجرایی آنها قبالً در درون و اعماق وجود آدمی مستقر 
شده باشد. در واقع پلیس، قاضی، متهم، وکیل مدافع و دادستان 
و دادگاه و شهود، همه و همه در درون انسان هستند و در مواجهه 
با خطا ابتدا پلیس درون هشدار میدهد و چنانچه عمداً و یا سهواً 
مورد توجه قرار نگیرد و خطا انجام شود، محکمه درون محاکمه 
را آغاز میکند و به سرانجام میرساند. برای موفقیت در کاهش 
سوانح ترافیکی و از آنجا که در شرایط فعلی، امیدواری به رعایت 
قوانین حرکت و رانندگی از سوی مردم وجود دارد، باید این قضیه 

تقویت و کنترل گردد.
پیشنهادها

۱. سازمانهای دولتی و خصوصی را باید موظف نمود تا برچسبی 
)حاوی شماره تماس( بر روی خودروها نصب نماید که چنانچه 
ناشایستی  حرکات  یا  و  غیرمجاز  سرعت  خودروها  رانندگان 
با  تا آنان نیز  داشتند، مردم بتوانند مسئولین را مطلع کنند 

رانندگان مختلف برخورد نمایند.
2. سازمان بیمه در بیمه نامه، رانندگان را ملزم نماید که چنانچه 
خودرویی با سرعت باالی ۱2۰ کیلومتر تصادف کرد، خسارتی 

بدان تعلق نخواهد گرفت.
3. با هماهنگی سازمان بیمه، سامانه ای بر روی خودروها نصب 
شود که چنانچه خودرویی بیش از ۱2۰ کیلومتر سرعت داشت، 

سامانه مادر در اجرائیات جریمه آن را صادر نماید.
۴. با هماهنگی پایانه ها و خودروسازان اقداماتی صورت گیرد تا 

حداکثر سرعت اتوبوس ها از ۱۰۰ کیلومتر تجاوز نکند.
5. روشن نمودن چراغ خودروها در روزهای پاییزی و زمستان 

اجباری شود.
۶. معرفی چهره متخلفان از طریق سیما به مردم و محروم کردن 

آنها از برخی خدمات.  
رئیس پلیس راهور استان البرز
h.sharifi.alborz@gmail.com

تاثیر آموزش قوانین و مقررات  راهنمایی و رانندگی در کاهش تصادفات
* سرهنگ سید همایون شریفی

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(
آگهی مزایده مال غیر منقول پرونده اجرایی کالسه ۸9۰۰3۱2 

مورخ  و ۸3۱5۱  مورخ ۱3۸۶/۰۱/23  رهنی شماره های ۸۰۷23  به موجب سندهای 
۱3۸۶/۱2/23 دفتر اسناد رسمی شماره 33۸ تهران بانک کار آفرین شعبه ونک جهت 
وصول طلب خود علیه شرکت توسعه تجارت سها و آقای حمیدرضا قوامی اقدام بصدور 
اجرائیه به کالسه ش/۸۸/3 – ۱۸2۷۴ در اداره سوم اجرای اسناد رسمی نموده و اجرائیه 
در تاریخ  ۱3۸۸/۰۸/2۷ به مدیونین ابالغ، که وفق ماده 3۰ و 3۱ آئین نامه اجرا به اجرای 
ثبت اسالمشهر نیابت داده شده که پس از تشکیل پرونده به کالسه ۸9۰۰3۱2، عملیات 
اجرائی پیگیری گردید، طبق محتویات پرونده مورد وثیقه عبارتند از: ۱. ششدانگ یکدستگاه 
آپارتمان واقع در طبقه همکف بمساحت ۸9/۱۴ متر مربع قطعه اول تفکیکی به پالک ثبتی 
۸992 فرعی از 52 اصلی که مفروز و مجزی شده از پالک ۸5۷ فرعی از اصلی مذکور واقع 
در سالور بخش ۱2 تهران با حدود: شماال اول دیوار به دیوار بطول 3/2۰ متر به قطعه 295 
تفکیکی، دوم بوضعیت شرقی بطول ۱/35 متر و سوم بطول ۱/۸۰ متر و چهارم بوضعیت 
غربی بطول ۱/35 متر و هر سه قسمت دیواریست به نورگیر مشاعی، پنجم دیوار به دیوار 
بطول 3 متر به قطعه 295 تفکیکی، شرقا دیوار به دیوار بطول ۱3 متر به قطعه 33۶ تفکیکی، 
جنوبا دیوار و پنجره بطول 5/۷5 متر بفضای حیاط مشاعی، غربا اول دیواریست بطول ۴/2۰ 
متر و دوم بوضعیت جنوبی درب و دیواریست بطول 2/25 متر و هر دو قسمت براه پله 
مشاعی، سوم دیوار به دیوار بطول ۸/۸۰ متر به قطعه 33۸ تفکیکی و کف عرصه مشاعی و 
سقف آن با کف فوقانی مشترک است ذیل ثبت ۴۱۷۶۴ صفحه ۸۸ و دفتر 2۶۸ امالک به 
شماره چاپی 22۰9۸9 بنام آقای حمیدرضا قوامی ثبت و صادر گردیده است. 2. ششدانگ 
یکدستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول بمساحت 9۴/۸۷ مترمربع قطعه دوم تفکیکی به 

پالک ثبتی ۸5۷ فرعی از 52 اصلی بانضمام انباری قطعه اول واقع در سالور بخش ۱2 تهران 
با حدود: شماال اول دیوار به دیوار بطول 3/2۰ متر به قطعه 295 تفکیکی، دوم بوضعیت 
شرقی بطول ۱/35 متر و سوم بطول ۱/۸۰ متر و چهارم بوضعیت غربی بطول ۱/35 متر و 
هر سه قسمت دیواریست به نور گیر مشاعی، پنجم دیوار به دیوار بطول 3 متر به قطعه 295 
تفکیکی، شرقا دیوار به دیوار بطول ۱۴ متر به قطعه 33۶ تفکیکی، جنوبا لبه بالکن بطول 
5/۷5 متر به فضای حیاط مشاعی، غربا اول دیواریست بطول 5/2۰ متر و دوم بوضعیت 
جنوبی درب و دیواریست بطول 2/25 متر و هردو قسمت براه پله مشاعی، سوم دیوار به 
دیوار بطول ۸/۸۰ متر به قطعه 33۸ تفکیکی و کف عرصه مشاعی و سقف آن با کف فوقانی 
مشترک است ذیل ثبت ۴۱۷۶۶ صفحه 9۱ و دفتر 2۶۸ امالک به شماره چاپی 22۰9۸۸ 
بنام آقای حمیدرضا قوامی ثبت و صادر گردیده است. به نشانی: اسالمشهر- شهرک قائمیه- 
بعد از فلکه اول- کوچه ۱۱ پالک ۱3۸ براساس بازدید صورت گرفته توسط کارشناس 
رسمی دادگستری ملک مورد وثیقه: واحد مسکونی همکف، بصورت تک واحدی به منظور 
استفاده مسکونی در روی عرصه می باشد که دارای 2 واحد خواب، یک نشیمن، آشپزخانه، 
حمام و سرویس بهداشتی می باشد که کف یکی از خوابها موزائیک و دیگری سرامیک و کف 
 MDF آشپزخانه بصورت سرامیک و دیوارها کاشی و بصورت اپن است که دارای کابینت
می باشد. سرویس بهداشتی و حمام نیز دارای کف سرامیک و دیوارهای کاشی است. واحد 
مسکونی طبقه اول، بصورت تک واحدی بمنظور استفاده مسکونی روی ساختمان همکف 
بوده که با همکف در عرصه مشترک می باشد. که دارای ۱ واحد خواب، 2 واحد نشیمن، 
آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتی می باشد که کف یکی از خوابها موزائیک و دیگری 
سرامیک و کف آشپزخانه بصورت سرامیک و دیوارها کاشی و بصورت اپن است که دارای 
کابینت فلزی می باشد. سرویس بهداشتی و حمام نیز دارای کف سرامیک و دیوارهای کاشی 

است. دارای لوله گذاری آب سرد و گرم و فاضالب و امتیاز آب مشترک، گاز مشترک 
و برق مستقل می باشد در حال حاضر ملک در اختیارمالک قرار دارد. لذا طبق نظریه 
کارشناس رسمی دادگستری ششدانگ پالک ثبتی 52/۸992 مبلغ ۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
و ششدانگ پالک ثبتی 52/۸5۷ مبلغ ۱/5۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مورد ارزیابی واقع گردیده 
است که ارزش 2 واحد آپارتمان به پالکهای فوق مجموعا بملبغ 3/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
اعالم می دارد، متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری به اجرای 
ثبت اسالمشهر و جهت بازدید به محل وقوع ملک که نشانی آن در این آگهی قید گردیده 
مراجعه نمایند لذا مزایده از مبلغ 3/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع و به کسی که باالترین 
پیشنهاد را ارائه دهد واگذار می شود و هزینه های قانونی طبق مقررات وصول خواهد شدو 
بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و حق اشتراک و نیز بدهی مالیاتی 
و عوارض شهرداری تا تاریخ مزایده اعم از قطعی غیر قطعی به عهده خریدار و فروش کال 
نقدی است و چنانچه مبلغ مورد مزایده زائد بر مبلغ در آگهی فروخته شود و نسبت به 
مازاد حق مزایده سایر هزینه های قانونی وصول خواهد شد و تنظیم سند انتقال موکول به 
ارائه حسابهای دارائی و شهرداری و غیره خواهد بود. خریداران می توانند در روز یکشنبه 
9۶/۰9/2۶ از ساعت 9 صبح الی ۱2 ظهر در اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر- واقع در 
خیابان علی بن ابیطالب روبروی پارک مفیدی حضوریافته و در مزایده شرکت نمایند توضیح 
اینکه   چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیر مترقبه گردد جلسه مزایده روز بعد 
از تعطیل در همان ساعت و محل انجام می شود و هزینه های اجرایی برابر مقررات وصول 

خواهد شد. ضمنا ملک مورد نظر بیمه می باشد.م/الف ۱523
تاریخ انتشار آگهی: ۱39۶/۰۸/2۴

رئیس ثبت اسناد و امالک اسالمشهر

آگهی تحدید حدود
 سه ماهه ی دوم سال ۱39۶ حوزه ثبتی شهرستان بهشهر 

پیرو آگهی نوبتی منتشره و به استناد ماده ۱۴و ۱5 قانون ثبت تحدید حدود امالک 
مشروحه ذیل در ساعت و تاریخ های مقرر در محل وقوع ملک به شرح ذیل به عمل 

خواهد آمد.
)امالک متقاضیان واقع در اراضی نقاش محله پالک ۱۸ – اصلی بخش ۱۷( 

به  اعیانی یک باب خانه  بنام قاسم قربانی نسبت به ششدانگ  پالک ۶3۱۰- فرعی 
مساحت 9۶/5۰ متر مربع پالک ۶32۶- فرعی از ۱۸- اصلی اراضی نقاش محله بنام 
مهدی درویشی متولی نسبت به ششدانگ اعیانی یکباب خانه به مساحت 2۰۰ متر مربع 

ساعت ۸:3۰ صبح روز شنبه ۱39۶/۰9/۱۸ 
لذا از متقاضیان و مالکین امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت می شود در 
وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند بدیهی است در صورت عدم حضور 
متقاضیان و یا نماینده قانونی آنان ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین 
تحدیدی خواهد شد. معترضین می توانند به استناد ماده 2۰ قانون ثبت و مواد ۷۴و۸۶ 
آئین نامه قانون ثبت ظرف مدت 3۰ روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود 
اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به واحد ثبتی مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع قضائی نمایند در غیر اینصورت با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی و یا نماینده قانونی وی و بدون توجه 
به اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد. م الف: 9۶/2۰/۶۰39    
 تاریخ انتشار 1396/08/24 کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بهشهر
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تعداد  ما  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
رها  را  مدرسه  که  داریم  افراد  از  زیادی 
کرده اند و زیاد هستند. در متوسطه دوم 
3۴۰ هزار متوسطه داریم. 2۰۰ هزار در 
متوسطه اول و 2۰۰ هزار در دوره ابتدایی 

داریم.
به گزارش پیام زمان، نخستین نشست 
خبری سید محمد بطحایی وزیر آموزش 
های  حوزه  معاونین  همراه  به  پرورش  و 
 9۶ آبان   23 روز  وزارتخانه  این  مختلف 
ساختمان  پرورش  و  آموزش  وزارت  در 
این  در  شد.بطحایی  آغاز  رجایی  شهید 
شهدا  یاد  گرامیداشت  ضمن  نشست 
حادثه  بازماندگان  به  تسلیت  عرض  و 
اساس  بر  گفت:  کرمانشاه  زلزله  دیدگان 
آموزان،  دانش  از  تن   ۱2 آمار  آخرین 
از  تعدادی  ازدست داده اند.  را  خود  جان 
آسیب دیده اند.وی  نیز  فرهنگی  همکاران 
مدرسه   ۴۴ کرمانشاه  استان  در  افزود: 
تخریب شده  مختلف  شهرستان های  در 
است. قدمت این مدارس زیاد بوده است. 
ندیده اند.  آسیب   جدیداالحداث  مدارس 
جدی  به صورت  که  است  هشداری  این 
کنیم.  اقدام  آموزشی  فضای  تأمین  به 
اگر این اتفاق در روز افتاده بود، چندصد 
دانش آموز جان خود را از دست می دادند.

که  دارد  وجود  نیز  واحدهایی  افزود:  وی 
سازه  ندارد.  وجود  دوباره  استفاده  جرات 
و  است  زیادی  شکاف های  با  ساختمان 
استفاده  و  مدارس  کردن  نوبته  دو  با  ما 
را  مشکل  موقت  به صورت  کانکس  از 
دیگر  و  دولت  باید  کرد.  خواهیم  حل 
سیاست گذاران فکر کنند و اعتبارات الزم 
را برای این موضوع ببینیم.وزیر آموزش و 
دلیل  به  نیز  افزود: در کردستان  پرورش 
اینکه  بر  عالوه  ساختمانها  فرسودگی 

اما شدت  است،  نشده  تخریب  ساختمان 
آموزان  دانش  و  است  بوده  زیاد  صدمه 
که  امیدوارم  کنند.  تحصیل  نمی توانند 
گفت:  بیفتد.بطحایی  اتفاق  این  به زودی 
اولویت  آموزان  دانش  سالمت  و  صحت 
عقب  آنان  تحصیل  اگر  حتی  است  اول 
که  نیابیم  اطمینان  که  زمانی  تا  بیفتد 
دانش  نیست،  مقاوم  آموزشی  فضای 
فرستیم.وی  نمی  مدارس  به  را  آموزان 
اعزام  زلزله زده  مناطق  به  تیمی  گفت: 
خواهند شد و بر اساس گزارش این تیم 
می پردازیم. مقاوم سازی  و  بهسازی  به 

بیان کرد: در میان  وزیر آموزش وپرورش 
آموزش وپرورش  وزارت  که  برنامه هایی 
آغاز  پیشینان  تالش های  راستای  در 
استقرار  ما  برنامه  مهم ترین  کرده است، 
وضعیت  ابتدا  است.  بنیادین  تحول  سند 
چه  بدانیم  تا  کرده ایم.  شروع  را  سنجی 
بخشی از آن اجراشده است تا مسیر آینده 
را ترسیم کنیم. این مطالعه صورت گرفت 
داریم چه  اطالع  اعالم شد.  نیز  نتیجه  و 

درصدی از سند تحول پیاده شده است.
نیروی  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 

پرورش  و  آموزش  وزارت  در  که  انسانی 
ما  نداریم.  نگیرد  حقوق  و  کند  کار 
او  به  نداریم  کالس  که  داریم  همکاری 
مدرسه  دفتر  در  که  است  مجبور  بدهیم 
مناطق  از  برخی  در  نیز  مقابل  در  بماند. 
مواجه هستیم.  انسانی  نیروی  با کمبود  
و  انگیزش  ضعف  توازن  برقراری  برای 
قانونی داریم. از لحاظ قانونی نمی توانیم 
با کسری  به مناطقی که  را  مازاد  نیروی 

نیرو رو به رو هستیم انتقال دهیم.
وی افزود: هر سال 2۶ هزار نیروی انسانی 
در مرخصی زایمان هستند. ۱۱ هزار نفر 
نیز در دستگاه های دیگر ماموریت دارند. 
۴۴ هزار نفر هم دانشجو داریم. بطحایی 
گفت: با سازمان امور استخدامی در حال 
هستیم  سهمیه  دریافت  برای  رایزنی 
استخدامی  آزمون  ماه  دی  در  احتماال 
برگزار می شود.وی درباره ی آسیب های 
بیان کرد:متاسفانه آسیب های  اجتماعی 
اجتماعی را در کشور و مدرسه شاهدیم. 
اجتماعی  های  آسیب  درصد  هرچند 
دانش آموزی نسبت به ۱3 میلیون دانش 
نفر هم  اگر یک  اما حتی  باشد  آموز کم 

دچار آسیب های اجتماعی باشد ناراحت 
برای  داد:  ادامه  است.بطحایی  کننده 
های  دوره  اجتماعی  های  آسیب  بحث 
اول  دامنه  در  داشت.  خواهیم  آموزشی 
به  رو  با ۱۰ موضوع  ها،  آموزش خانواده 
سنی  هر  با  متناسب  و  شد  خواهیم  رو 
تعاملی  شبکه  در  داشت.  خواهیم  برنامه 
ارائه محتوا داریم.  سینا آزادی بیشتر در 
آموزش دختران، مدیران و روسای مناطق  
را خواهیم داشت. در حوزه آموزش حضور 
وزیر  بود.  خواهد  اجباری  ها  خانواده 
سال  سه  کرد:  بیان  پرورش  و  آموزش 
آسیب  شود؛تا  می  اجرا  ای  برنامه  است 
ها رصد شود و آسیب دیدگان شناسایی 
موفق  بودجه  کمبود  دلیل  به  شوند  می 
نبودیم. جلسه ای نیز خاص آسیب های 
رهبری  معظم  مقام  نزد  در  اجتماعی 
ترک  ی  درباره  داشت.وی  خواهیم 
تحصیل کودکان و نوجوانان گفت: پدیده 
نامبارکی به ویژه در مناطق محروم وجود 
دارد. البته تالش هایی که در سال های 
گذشته بود این آمار را کاهش داده است.

و  محروم  مناطق  در  داد:  ادامه  بطحایی 
به ویژه در  سیستان و بلوچستان کسانی 
هستند که در مدارس ثبت نام نمی کنند، 
اما آماری نداریم.وی تاکید کرد: ما تعداد 
رها  را  مدرسه  که  داریم  افراد  از  زیادی 
کرده اند و زیاد هستند. در متوسطه دوم 
3۴۰ هزار متوسطه داریم. 2۰۰ هزار در 
متوسطه اول و 2۰۰ هزار در دوره ابتدایی 
فرهنگیان  بانک  گفت:این  داریم.بطحایی 
فرهنگیان  است.  پیشنهاد  یک  حد  در 
فرهنگیان  بانک   یک  تا  داشتند  مطالبه 
را  حقوق  و  تسهیالت  که  باشند  داشته 
کار  بانک  این  تاسیس  برای  باید  بگیرند. 

کارشناسی انجام شود.

تهران منتظر 
یک زلزله بزرگ است

تجریش،  و  ری  تهران،  شهر  شورای  رئیس 
افزود: شهر تهران بر اساس کارشناسی های 
بار  یک  سال   ۱5۰ هر  در  گرفته  صورت 
است  کرده  تجربه  را  ریشتری  زلزله ۷  یک 
مهلت  این  از  در حال حاضر 35 سال  ولی 
می گذرد و تهران نیز منتظر یک زلزله است.

و دومین جلسه  بیست  محسن هاشمی در 
علنی شورای شهر تهران، ری و تجریش به 
حادثه دلخراش زلزله در غرب کشور اشاره 
کرد و گفت: این حادثه موجب شد تعدادی 
از هموطنانمان در مناطق مرزی به خصوص 
کرمانشاه  و  ذهاب  سرپل  قصرشیرین،  در 
داد:  ادامه  بدهند.وی  از دست  را  جان خود 
برای  را  نگرانی  و  اندوه  از  موجی  زلزله  این 
هموطنانمان ایجاد کرده و اعضای شورا برای 
اینکه خود را در کنار هموطنان آسیب دیده 
از دستشان  که  اقدامی  هر  قرار دهند  خود 
برمی آمد تا از آالم این هموطنانمان کاهش 
بدهند دریغ نکرد.هاشمی بیان داشت: نجات 
از زیر آوار اولویت اصلی است و باید نسبت 
به تأمین وسایل گرمایشی به دلیل برودت 
کرد.رئیس شورای  اقدام  منطقه  آن  در  هوا 
داشت:  بیان  تجریش،  و  ری  تهران،  شهر 
صبح  ساعات  نخستین  در  تهران  شهردار 
روز حادثه به ستاد بحران شهر تهران رفت 
کرمانشاه  شهرداران  و  استاندار  با  آنجا  از  و 
را  آنها  نیازهای  و  پرداخت  گفت وگو  به 
احصا کرد. بر همین اساس شهرداری تهران 
کمک هایی به مناطق زلزله زده ارسال کرده 
که گزارش آن اعالم خواهد شد.هاشمی بیان 
داشت: تهران به عنوان پایتخت ایران نیز از 
جمعیت  و  فرسوده  بافت  جمله  از  مسائلی 
استانداردها  رعایت  عدم  می برد.  رنج  زیاد 
وضعیت  غیراستاندارد،  ساخت وسازهای  و 
تاب آوری تهران را در شرایطی درستی قرار 
نمی دهد هر چند کارهای خوبی در سال های 
گذشته صورت گرفته است ولی این اقدامات 
وضعیت  داشت:  بیان  است.وی  نبوده  کافی 
در  است  بوده  نحوی  به  کشور  جغرافیایی 
در  کشته ها  از  درصد   ۶ گذشته  سال   25
زلزله بوده است و هر ۱۰ سال یک بار یک 
می افتد. اتفاق  کشور  در  ریشتری   ۷ زلزله 

تجریش  و  ری  تهران،  شهر  شورای  رئیس 
بیان داشت: شهر تهران نیز منتظر یک زلزله 
بزرگ است و تهران در ۱5۰ سال یک بار یک 
زلزله ۷ ریشتری را بر اساس نظر کارشناسان 
تجربه کرده است که در حال حاضر 35 سال 
از این زلزله می گذرد که هنوز اتفاق نیفتاده 
مناطق 9، ۱۰،  داشت:  بیان  هاشمی  است. 
۱۱، ۱2، ۱۴، ۱۶ و ۱۷ مناطق خطرپذیر در 
زلزله هستند و خطرپذیری مناطق ۸، ۱9، 
2۰ و 3 تهران در هنگام زلزله متوسط است. 
وی بیان داشت: مسئولیت مقابله با بحران ها 
در تهران بر عهده شهرداری تهران است و در 

دیگر استان ها بر عهده استانداری است. 
تجریش،  و  ری  تهران،  شهر  شورای  رئیس 
بیان داشت: ۸۶ سازمان و نهاد در شهر تهران 
مدیریت بحران را مدیریت می کنند که باید 
دستگاه ها  این  بین  الزم  هماهنگی های 
در  کرد:  خاطرنشان  هاشمی  بگیرد.  صورت 
مدیریت  بحث  به  مربوطه  کمیسیون های 

بحران توجه ویژه ای شود.

پوشش 80 درصدی
 سرویس دانش آموزان استثنایی

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی 
در  آموزان  دانش  تحصیلی  جهش  آمار 
 9۰۰۰ گفت:  و  کرد  اعالم  را  جاری  سال 
دانش آموز درخواست جهش تحصیلی ارائه 
با درخواست  این میزان  از  بودند که  کرده 
۴۷۰۰ دانش آموز موافقت شد.مجید قدمی 
با اشاره به اینکه بودجه سازمان آموزش و 
پرورش استثنایی نسبت به سال 92، چهار 
برابر شده است اظهار کرد: برنامه ریزی هایی 
انجام داده  بودیم و پیش بینی هایی داشتیم 
کنیم.  عمل  آنها  اغلب  به  توانستیم  که 
تخصیص  مصوب،  بودجه  تمام  امیدواریم 
تامین  زمینه  در  بویژه  افزود:  یابد.وی 
سرویس ایاب و ذهاب اقدامات خوبی صورت 
گرفت، به گونه ای که اکنون می توان گفت 
به صورت میانگین در سطح کشور  ۷۰ تا 
ذهاب  و  ایاب  سرویس  به  نیاز  درصد   ۸۰
برطرف شده است و در مناطق محروم نیز  
پوشش صد در صدی داریم. چاپ و توزیع به 
موقع کتاب های درسی، اجرای طرح تلفیقی 
حمایتی  خدمات  طرح  اجرای  و  فراگیر 
داده ایم. انجام  که  است  اقداماتی  دیگر  از 

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی 
سال  در  تحصیلی  جهش  آمار  همچنین 
دانش  و گفت: 9۰۰۰  کرد  اعالم  را  جاری 
آموز درخواست جهش تحصیلی ارائه کرده 
بودند که از این میزان با درخواست ۴۷۰۰ 

دانش آموز موافقت شد.
می تواند  تحصیلی  جهش  داد:  ادامه  قدمی 
برای  پرورش  و  آموزش  اقدامات  زمره  در 
بررسی های  با  اگر  و  باشد  تیزهوشان 
مفید برود  جلو  دقیق   کارشناسی 

 واقع می شود.

خبــــر

 اختالل روانی 23.4 درصدی
 جمعیت 15 تا 64 سال کشور

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به آمار 23.۴ درصدی 
اختالل روان بین جمعیت ۱5 تا ۶۴ سال، گفت: طبق آمارها، 
اختالالت روحی و روانی در شهر تهران، بین زنان و بین افراد 
دارای درآمد کمتر، بیشتر است که باید از این یافته ها برای یک 
برنامه عملیاتی استفاده کنیم.به گزارش پیام زمان ،انوشیروان 
مداوم  آموزش  سامانه  رونمایی  مراسم  در  بندپی  محسنی 
این  افزود:  بهزیستی کشور  در سازمان  و مشاوران  روانشناسان 
سامانه به منظور ارتقای کیفیت خدمات مشاوره مراکز بهزیستی، 
تبادل تجربیات، تسهیل فرآیند آموزشی روانشناسان و مشاوران 
و استفاده از ظرفیت انجمن ها و سازمان های مردم نهاد ایجاد 
شده است.وی ادامه داد: باتوجه به روند تغییرات سریع در عوامل 
محیطی و صنعتی شدن زندگی، روزبروز شاهد رشد آسیب های 
اجتماعی هستیم.محسنی بندپی تصریح کرد: برغم تعریف کامل 
سازمان جهانی بهداشت از سالمت مبنی بر برخورداری از سالمت 
اجتماعی، جسمی، روحی و روانی ، ما خیلی اهمیت قضیه را درک 
نکرده ایم.وی خاطرنشان کرد: پایبندی به تعریف کامل سالمت، 
نگاه سیستمی و فرآیند محور می طلبد.رئیس سازمان بهزیستی 
کشور اظهارداشت: فقر، بیکاری، بی عدالتی، تبعیض، رشد مصرف 
مواد مخدر، افزایش طالق و حاشیه نشینی از جمله شرایط جدید 
ی است که با آن مواجه هستیم بنابراین سه استراتژی پیشگیری 
از بروز و شیوع آسیب های اجتماعی و معلولیت ها، مداخالت 
کیفی، تخصصی، بهنگام و استاندارد و استفاده از ظرفیت های 
علمی در دولت روحانی مدنظر قرار گرفت.محسنی بندپی اضافه 
از ۱5 سالگی  ها  انسان  روان  زننده سالمت  برهم  عوامل  کرد: 
شروع می شود که این مساله، اهمیت مداخله بهنگام را روشن 
می سازد.وی در بخش دیگری از سخنانش به زلزله غرب کشور 
اشاره کردو گفت: گروهی از داوطلبان آلمانی برای کمک رسانی 
به زلزله زدگان، اعالم آمادگی کرده اند که در حال فراهم کردن 

بستر حضور آنها در کرمانشاه هستیم.

دالیل اقتصادی مهمترین دلیل خروج کودکان 
از چرخه تحصیل است 

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور از رشد 2.۸5 درصدی 
نرخ باسوادی طی سال های 9۱ تا 95 خبر داد.علی باقرزاده در 
جمع اعضای شورای معاونین آموزش و پرورش استان خراسان 
رضوی، اظهار داشت: مدرسه تجلی گاه احقاق حق سواد آموزی 
است و در شرایط امروز علی رغم تمام تالش های صورت گرفته 
برای اجباری سازی قانون آموزش باید شرایطی فراهم شود که 
این قانون از حالت اختیاری خارج شود.وی افزود: بر طبق آمارها 
حدود 25۰ تا 2۷۰ میلیون بیسواد در گروه سنی کودکان یعنی 
از  مختف  دالیل  به  که  می کنند  زندگی  دنیا  در  سال  زیر ۱۷ 
چرخه آموزش و پرورش خارج می شوند که مهم ترین این دالیل 
اقتصادی است که 53 درصد افراد به همین دلیل از این چرخه 
خارج می شوند اما عوامل دیگری همچون عوامل فردی، اجتماعی 
و عوامل مربوط به مدرسه نیز در این امر دخیل است و ما در 
آموزش و پرورش همه ساله تمام تالش خود را به همان دالیل 
مربوط به مدرسه معطوف می سازیم چراکه در عوامل دیگر نمی 
را  آموزی  سواد  باشیم.باقرزاده،  داشته  مستفیم  دخالت  توانیم 
کسب مهارت برای بهبود زندگی توصیف کرد و افزود: فردی که 
بیسواد است هم آسیب پذیر است و هم آسیب رسان و در واقع نه 
مهارت و سواد کسب در آمد و سرمایه گذاری، نه سواد اجتماعی 

و نه سواد بهداشتی دارد و اصول خود مراقبتی را نمی داند.
رئیس سازمان نهضت سواد آموزی کشور با اشاره به چالش های 
که  یادگیری  دوم  فرصت  کرد:  تصریح  این سازمان  روی  پیش 
از آن با عنوان آندراگوژی یاد می شود، علم و هنری متفاوت از 
پداگوژی است که در هیچ کدام از کشورهای دنیا تعطیل نشده 
است اما با توجه به طوالنی شدن نهضت سواد آموزی در ایران 
این تصور می رود که این کمپین اجتماعی در ماموریت خود 
دچار اختالل بوده است که این تصور دور از واقعیت است و اگر 
به نرخ جابجا شده بی سوادی در کشورها توجه کنیم به موفقیت 
نهضت پی خواهیم برد.معاون وزیرآموزش و پرورش تاکید کرد: 
نیروی انسانی اولین چالش ما در حوزه سواد آموزی است اما به 
شخصه مصداقی سراغ ندارم که دولتی در این حوزه مشارکت 
نداشته باشد و همچنین متکفل اصلی این کار باشد و لذا کار در 
این حوزه نباید لزوما منجر به استخدام افراد گردد.وی ادامه داد: 
مدیریت دولتی یکی دیگر از چالش های پیش روست که در واقع 
بسیاری از محدودیت های ما از همین مسئله نشات می گیرد 
البته در شرایط برون سپاری اگرچه در بخش عملیاتی نیروی 
استانداردها  تا  کنیم  قوی  را  نظارت ها  باید  اما  نداریم  مستقیم 
تامین شود و کیفیت تضمین گردد و منابع نظارتی را به بهانه 

چابک سازی حذف نکنیم.

چرخه تولید نان در کشور نیازمند اصالح است

مدیرکل بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی گفت: چرخه تولید نان از مزرعه تا سفره نیازمند اصالح 
سطح  ارتقای  در  مهمی  نقش  فرآیند  این  اصالح  زیرا  است 
سالمت جامعه دارد.زهرا عبداللهی در مراسم بزرگداشت ›روز 
ملی نان‹ و تجلیل از نانوایان برتر کشور در سالن دکتر شریعتی 
باید  نان  تولید  فرآیندهای  تمام  در  افزود:  اصفهان  دانشگاه 
استانداردهای الزم از جمله زمان تخمیر، زمان پخت، استفاده 
آرد سبوسدار  از  استفاده  و  مجاز  غیر  های  افزودنی  از  نکردن 
رعایت شود.وی اضافه کرد: سبوس آرد نباید در فرآیند تولید 
نان حذف شود زیرا این ماده ارزش غذایی باالیی دارد و بخشی 

از آهن، کلسیم، منیزیم و روی بدن را تامین می کند.
مدیرکل بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی با اشاره به اینکه نمک یکی از عوامل ابتال به بیماری 
مهم  عامل  همچنین  نمک  اظهارکرد:  است  غیرواگیر  های 

سرطان، پوکی استخوان، چاقی و بیماری های دیگر است.
مدیرکل بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی در عین حال استفاده از نمک برای تهیه نان با آردهای 
بی کیفیت را با اهمیت دانست و افزود: متناسب با کیفیت آرد 
باید نمک به آن اضافه شود تا کمترین ضرر را برای سالمتی 

مردم به دنبال داشته باشد.
شود  گرفته  آرد  از  سبوس  که  صورتی  در  اینکه  بیان  با  وی 
بیماری ها افزایش پیدا می کند افزود: سبوس های خام و بی 
به آرد  افراد فروخته و  به دالیل سودجویی برخی  کیفیت که 

اضافه می شود مصرف انسانی ندارد.

خبر

در جریان زلزله اخیر مناطق غربی کشور و دستورهایی 
تسهیالت  حوزه  در  بانک ها  حمایت  برای  تاکنون  که 
به آسیب دیدگان صادر شده، فعال تصمیم جمعی در 
این رابطه وجود نداشته و هرگونه پرداختی منوط به 
با  بود.  یارانه سود خواهد  تامین  برای  همکاری دولت 
این حال بانک ها تا عادی نشدن شرایط آسیب دیدگان 
آنها  از  خود  مطالبات  وصول  برای  پیگیری  به  مجاز 
نیستند.در زلزله اخیر مناطق غربی کشور در کنار امداد 
رسانی و کمک  رسانی که از سازمان های ذیربط انجام 
می شود، اعطای تسهیالت برای بازسازی مناطق زلزله 
زده و محل مسکونی هموطنان نیز از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است، موضوعی که در روز گذشته از سوی 

وزیر اقتصاد نیز به شبکه بانکی تاکید شد.
بانکی و  امور  به معاون  نامه ای خطاب  کرباسیان طی 
بیمه ای خود اعالم کرد که با همکاری بیمه مرکزی، 
بانک ها، بیمه های دولتی و نیمه دولتی ضمن تشکیل 
ارائه   کمیته پیگیری و رسیدگی نسبت به تسریع در 
دیدگان  اسیب  به  الزم  تسهیالت  اعطای  و  خدمات 
سریعا اقدام کنند.وی همچنین تاکید کرد که بانک های 
عامل مشمول این دستور مکلفند در خصوص افراد و 
شرکت هایی که در این حادثه دچار ضایعه جانی و یا 
خسارت مالی شده اند تا بازگشت به حالت عادی نسبت 
یا  و  مطالبات  پیگیری جهت وصول  اقدام  به هرگونه 

موارد مشابه دستور توقف را صادر کنند.

پرداخت وام های ویژه
به زلزله زدگان

تیم های  اقدامات  آغاز  به  اشاره  با  بهداشت  وزیر 
گفت:  زلزله زده  مناطق  در  بهداشت  و  روانشناختی 
مهمترین اقدام پیش روی ما، تامین امنیت و اسکان 

مردم مناطق زلزله زده است.
بحران  مدیریت  در جلسه ستاد  هاشمی  سید حسن 
تیم  گفت:  مطلب  این  بیان  ضمن  کرمانشاه  استان 
در  روانی  و  روحی  های  حمایت  و  بهداشت  های 
مناطق زلزله زده، مستقر و تحت مدیریت استاندار و 
فرمانداران شهرستان های استان کرمانشاه، هستند .

بسیار خوبی در حوزه  افزود: همکاری  بهداشت  وزیر 
اجرایی  های  دستگاه  سوی  از  درمان  و  بهداشت 
زده  زلزله  مناطق  در  نظامی  و  امدادی  نیروهای  و 
اتوبوس  وجود دارد و مصدومان با ۱5۰ آمبوالنس و 
آمبوالنس و 2۰ فروند بالگرد، به مراکز درمانی انتقال 
در حوزه  اولیه  اقدامات  کرد:  وی خاطرنشان  یافتند. 
بهداشت و درمان تا دیروزبه طور کامل انجام می شود 
تیم  و  روانشناختی  های  تیم  اقدامات  آن،  از  پس  و 

های بهداشت وزارت بهداشت آغاز خواهد شد.
وزیر بهداشت در ادامه به همکاری سایر دستگاهها و 
سازمانها در این حادثه اشاره کرد و گفت: وزیر کشور 
دستور تامین 2۰ هزار چادر برای مناطق زلزله زده را 
صادر کرد و شهرداری تهران ۴۰ هزار عدد پتو و چادر 
ارسال  زده  زلزله  مناطق  به  غذایی  مواد  همچنین  و 

کرده است.

آغاز اقدامات تیم های روانشناختی و 
بهداشت در مناطق زلزله زده

قریب  اتباع  کل  اداره  اینکه  بیان  با  جودکی  حسین 
تامین اجتماعی  به 2 سال است در ساختار سازمان 
ایجاد شده است، افزود: پوشش بیمه ای ایرانیان مقیم 
و  کشور  داخل  مقیم  بیگانه  اتباع  و  کشور  از  خارج 
تدوین راهبرد توافق نامه های جمهوری اسالمی ایران 
ماموریت  اجتماعی  تامین  حوزه  در  کشورها  سایر  و 
های این اداره کل است.به گزارش پیام زمان؛وی به 
توانند  از کشور که می  ایرانی مقیم خارج  گروههای 
تحت پوشش تامین اجتماعی قرار گیرند، اشاره کرد 
و گفت: یک گروه از ایرانیان که تحت عنوان نیروهای 
فنی و مهندسی از طریق شرکت های داخلی به سایر 
کشورها اعزام می شوند که می بایست از طریق دفتر 
این  بیمه  حق  لیست  کننده،  اعزام  شرکت  مرکزی 
نوع  از  افراد  این  بیمه  شود.  پرداخت  و  ارسال  افراد 
اجباری است.مدیر کل اتباع سازمان تامین اجتماعی 
اظهار کرد: گروه دیگر از ایرانیان خارج از کشور که در 
خارج از کشور ساکن هستند، اعم از اینکه شاغل یا 
غیر شاغل هستند و یا حتی دانشجویان مقیم خارج 
از کشور نیز می توانند متناسب با دستورالعمل بیمه 
ایرانیان خارج از کشور برای بیمه پردازی اقدام کنند.

وی که در برنامه ای تلویزیونی صحبت می کرد گفت: 
کشور،  از  خارج  ایرانیان  از  دسته  این  بیمه  ماهیت 
برای  توانند  می  مختلف  طرق  به  و  است  اختیاری 
تحت پوشش قرار گرفتن تامین اجتماعی اقدام کنند.

شرایط بیمه پردازی دانشجویان خارج 
از کشور

وزیر آموزش و پرورش:

۷۰۰ هزار بازمانده از تحصیل داریم

مواد  با  مبارزه  ستاد  دبیرکل  مقام  قائم 
مواد  مصرف  شیوع  نرخ  گفت:  مخدر 
مصرف  و  درصد   5.39 کشور  در  مخدر 
مخدر  مواد  صدر  در  همچنان  تریاک 
از  با جمعی  دیدار  در  مویدی  است.علی 
مجلس  در  کردستان  مردم  نمایندگان 
برگزار شد، گفت: در  که در محل ستاد 
مواد  تنوع  پیمایش  براساس   ،  9۴ سال 
در مصرف مواد روانگردان که با مشارکت 
دفتر تحقیقات ستاد مبارزه با مواد مخدر 
جمعیت  بین  در  بهزیستی  سازمان  و 
نمونه  و در حجم  نفر  میلیون  هدف 52 
۶۰ هزار نفر در کلیه مراکز استان ها مورد 
مطالعه و از هر استان 5 شهرستان مورد 
اعتیاد  شیوع  نرخ  گرفت،  قرار  بررسی 
الی   ۱5 جمعیت  بین  در  درصد   5.39
این  از  افزود:  شد.وی  اعالم  سال   ۶۴
مخدر  مواد  مصرف  شیوع  نرخ  میزان، 
دوم  متوسطه  مقطع  دانش آموزان   در 
درصد،   2.۱،  9۴-93 تحصیلی  سال  در 
 5.۶ دولتی  دانشگاه های  دانشجویان 
محیط های  کارگری  جامعه  در  و  درصد 
صنعتی در سال 93 ، 22.3 درصد است.

قائم مقام دبیرکل ستاد گفت: طبق این 
شیوع شناسی با 53.2 درصد، ماری جوآنا 
و  علف  حشیش،  شامل  آن  مشتقات  و 
درصد،   ۸.۱ شیشه  درصد،   ۱۱.9 با  گل 
هروئین ۷.۱  و کراک با 3.5 شایع ترین 
مواد مصرفی معتادان هستند که با توجه 
در  تریاک همچنان  آمار، مصرف  این  به 

صدر مواد مخدر است.
مویدی به اهم اقدامات ستاد پرداخت و 
گفت: اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر، 
پیشگیری  برنامه های  اولویت بخشی 
واقع بینانه،  استراتژی  اتخاذ  اعتیاد،  از 
از  پیشگیری  درسنامه  توزیع  و  تهیه 
مهارت های  آموزش  مدارس،  در  اعتیاد 
اجرای طرح  ابتدائی،  به کودکان  زندگی 
مقطع  دانش آموزان  ویژه  توانمندسازی 
کارکنان  آنان،  والدین  و  متوسطه  دوم 
واحد   2 گنجاندن  مدارس،  معلمان  و 
»مهارت های  عنوان  با  اختیاری  درس 
دانشگاه ها  دروس  جدول  در  زندگی« 
ایجاد  کاردانی،  و  کارشناسی  مقاطع  در 
سالمت،  همیاران  دانشجویی  کانون های 
شبکه های  سیمای  در  سرمایه گذاری 
استانی برای تنویر افکار عمومی و تجهیز 
و راه اندازی خانه های ورزش روستایی در 
اقدامات  از  ۱55 روستای محروم بخشی 
ستاد در حوزه فرهنگی و پیشگیری است.

در  قدر  هرچه  معتقدیم  داد:  ادامه  وی 
خانواده و مراکز آموزشی اعم از مدرسه و 
دانشگاه سرمایه گذاری کنیم بهتر نتیجه 
خواهیم دید، کشورهایی هم که موفق به 
مهار اعتیاد شده اند، مباحث پیشگیری را 
آموزش  کودکانشان  به  ابتدایی  مقطع  از 
شیوع  نرخ  اینکه  بیان  با  داده اند.مویدی 
میانگین  از  کردستان  استان  در  اعتیاد 
این  دبیر  گفت:  است،  پایین تر  کشوری 
با  مبارزه  عرصه  در  دلسوز  افراد  از  شورا 

مواد مخدر است و تالش خواهیم داشت 
برآورده  انتظارات استان را  در حد توان، 
دبیر  کریمی  سلیم  سازیم.همچنین 
مخدر  مواد  با  مبارزه  هماهنگی  شورای 
 2۱ الی   ۱9 استان  اینکه  بیان  با  گفت: 
هزار معتاد دارد گفت: ۴ الی ۶ درصد این 

جمعیت را زنان تشکیل می دهند.
الی   25 استان  معتادان  سن  افزود:  وی 
5۰ سال و سطح تحصیالت آنان سیکل 
مواد  مصرف  است، همچنین سن شروع 
22 الی 23 است و 35 درصد از زندانیان 
در  مخدر  مواد  جرایم  خاطر  به  استان 

زندان هستند.
کشفیات  افزایش  به  اشاره  با  شورا  دبیر 
کشفیات  این  گفت:  استان  در  پیش ساز 
نشان از ورود پیش سازها از شمال غرب 

به داخل استان دارد.
کریمی بیان داشت: کردستان دارای 5۴ 
سکونتگاه های  و  حاشیه نشینی  درصد 
آن  برای  فکری  اگر  که  است  غیررسمی 
وجود  به  باعث  نزدیک  آینده  در  نشود، 

آمدن مشکالت اجتماعی می شود.

وی در ادامه به انتظارات خود در استان 
اشاره کرد و افزود: افزایش اعتبارات ویژه 
تکلیف  تعیین   ،  9۶ بودجه  الیحه  در 
ستاد  تفاهم نامه ای  اعتبارات  درصد   ۸۰
اعتبارات  تامین  اجرایی،  دستگاه های  با 
خانه های  و  فرهنگ سرا  ایجاد  برای 
رسمی،  غیر  سکونت های  در  سالمت 
در  محور  صیانت  اجتماعی  بسته  تهیه 
برگزاری  روستایی،  و  شهری  محله   3۰
کارگاه های تربیت متخصص پیشگیری از 
اعتیاد، تربیت متخصص مربیان ورزشی، 
ما  انتظارت  از  اصناف  آموزش  طرح 

می باشد.
نمایندگان  دیدار  این  پایان  در  گفتنی 
بزرگترین  را  اعتیاد  نیز  استان کردستان 
آسیب اجتماعی دانستند و بیان داشتند 
مانند  اجتماعی  آسیب های  و  اعتیاد  که 
یک رویداد ضد ارزشی  بنیان خانواده ها 
اثرات  و  عوارض  و  می کند  رامتزلزل 
زیانباری بر سالمتی دارد که باید عوامل 
بصورت  را  مخدر  مواد  به سمت  گرایش 

ریشه ای شناسایی کرد.

ماری جوآنا و گل شایع ترین مواد 
مصرفی معتادان هستند
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 ده توصیه برای انتخاب رنگ دیوارها
 در منزل 

 
به گزارش زمان به نقل از بلکا، این ده توصیه، در مراحل رنگ 

آمیزی و چیدمان میتواند مفید باشد:
 ۱. برای ایجاد جذابیت در یک اتاق، از وسایلی که درست همرنگ 

دیوار باشد استفاده نکنید.
 برای انتخاب رنگ دیوار، لوازم منزل خود را در نظر بگیرید و با 

توجه به رنگهای موجود در آن، رنگی مناسب را انتخاب کنید.
 2. اگر برای هر اتاق رنگی مجزا در نظر دارید، فضاهای بین اتاقها 
مانند راهرو، ورودی و راه پله را به رنگ خاکستری مالیمی با ته 
رنگی از رنگ دیوار درآورید تا تبدیل رنگها به یکدیگر زیباتر شود.

 3. رنگی را برای خانه خود در نظر بگیرید و آنرا در حجمهای 
متفاوت در اتاقها به کار ببرید. 

اتاقی رنگ چند  اتاق رنگ غالب، در  این رنگ میتواند در یک 
وسیله و در اتاق سوم تنها به عنوان چاشنیهایی در گوشه و کنار 
برقرار  خانه  تمام  در  را  هماهنگی  روشی،  ببرید. چنین  کار  به 

خواهد کرد.
۴. رنگهای روشن، با روح و متمایل به گستردگی هستند و در 
نشان میدهند.  آنچه هست  از  و روشنتر  بزرگتر  را  اتاق  نتیجه 
رنگهای تیره گرم و فریبنده هستند و اتاقهای بسیار بزرگ، حالتی 

خودمانی و دوستانه میدهند.
 5. اگر قصد دارید دیوارهایی را به رنگ تیره یا بسیار درخشان 

درآورید، بتونه کاری و آستری آن را هم از همان رنگ بزنید.
از رنگهای خنثی در دیوار،  با استفاده   ۶. نقصهای معماری را 
سقف و کف اتاق به طوری که حالتی یکپارچه به خود بگیرند، 

برطرف نمایید.
 ۷. برای بلند تر جلوه کردن دیوارها، رنگ آها را تا سقف به طور 
یک نواخت ادامه دهید و در نزدیکی سقف رنگ را با نوارهای 

تزئینی و مانند آن قطع نکنید.
 اگر سقف دارای حاشیه تزئینی یا لبه برجسته است، میتوانید 
این حاشیه را نیز به رنگ دیوار درآورید. رنگ روشن سقف را 

بلندتر جلوه میدهد.
 ۸. برای کوتاه نشان دادن سقفهای بسیار بلند و یا تشدید حالت 
خودمانی یک اتاق، رنگ دیوار را از 2۰ تا 3۰ سانتی متر مانده به 
سقف قطع کنید و باقی آنرا به رنگ سقف رنگ آمیزی کرده یا 
با نوارهای تزئینی بپوشانید. تیره کردن سقف هم میتواند چنین 

حالتی را ایجاد کند.
به رنگی  تر(  با رنگ آمیزی دیوارهای کوتاهتر )کم عرض   .9 
تیره تر از دیوارهای بلندتر میتوانید یک اتاق کشیده و باریک را 

عریض تر جلوه دهید.
 ۱۰. اگر برای سقف اتاقی رنگ سفید را در نظر گرفته اید، برای 
هماهنگ کردن رنگ اتاق با سقف، اندکی از رنگ دیوار را به رنگ 

سفید اضافه کنید.

دکوراسیون

نه گفتن برای بسیاری از انسان ها مشکل 
اطرافیان  به  همیشه  توانند  نمی  و  است 

خود نه بگویند.
 به گزارش زمان به نقل از آکاایران، شاید به 
ظاهر، این که همیشه به همه پاسخ مثبت 
بدهید راحت تر باشد، اما به چه قیمتی؟ 
تا به حال فکر کرده اید شاید پاسخ منفی 
در بسیاری از مواقع گزینه بهتر و مفیدتری 

برای رهایی از استرسهای زیاد است.
و  تعهدات  خاطر  به  میکنید  احساس   
اید،  گرفته  عهده  به  که  زیادی  وظایف 
میکنید  تالش  است؟  شده  پر  ظرفیتتان 
با عجله کارهای زیادی را در زمان کوتاه 
انجام دهید؟ اگر چنین است با یادگیری 
این  از  میتوانید  راحتی  به  گفتن  “نه” 

استرسها رها شوید.
 

چرا باید “نه” بگویم؟
 اگر به همین شیوه ادامه دهید بعید است 
که از تعداد درخواستها و تقاضاها از شما 
زمان  نمیتوانید  نیز  شما  و  شود  کاسته 
بیشتری به روز خود اضافه کنید. اگر “نه” 
گفتن را یاد نگیرید مجبور هستید همیشه 
و  بگیرید  قرار  مسئولیت  اینهمه  بار  زیر 
زندگی خود را با استرس زیاد همراه کنید. 
نه گفتن کار ساده ای نیست اما تنها راه 
کاهش استرس است. به یاد داشته باشید 
فردی  امری  مسئولیت  بار  سنگینی  که 
است. اگر همکار شما مسئولیتهای زیادی 
را به عهده میگیرد و به نظر میرسد با آن 
مشکلی ندارد، به این معنی نیست که این 
امر در مورد شما نیز صادق است. تنها شما 
مسئولیت  مقدار  چه  میدانید  که  هستید 
برایتان کافی است و نباید بیشتر از آن را 

قبول کنید.
 برای “نه” گفتن به دالیل زیر توجه کنید:

 _  نه گفتن به معنی خودخواهی نیست. 
وقتی وظیفه جدیدی را نمیپذیرید به این 
معنی است که مسئولیتهایی که در حال 
حاضر به عهده دارید برایتان اهمیت دارد و 
نمیخواهید در انجام آنها کوتاهی رخ دهد.

 _  نه گفتن به شما اجازه میدهد کارهای 
جدیدی را امتحان کنید. این که همیشه 

نمیشود  دلیل  اید  میداده  انجام  را  کاری 
برای همیشه انجام آن را به عهده بگیرید. 
با نه گفتن فرصت پیدا میکنید عالیق و 

کارهای جدیدی را دنبال کنید.
درخواستها  به  مثبت  پاسخ  همیشه    _  
خوب نیست. وقتی بیش از حد مسئولیت 
به عهده میگیرید تحت استرس شدیدی 
قرار میگیرید و احتمال احساس خستگی و 

از پا در آمدنتان بیشتر میشود.
از  دیگران  میشود  باعث  گفتن  بله   _  
انجام آن کار ناتوان شوند. به عبارت دیگر 
وقتی “نه” میگویید راه را به روی فرد باز 
میگذارید تا خود دست به کار شود. ممکن 
کنند  عمل  شما  همانند  نتوانند  است 
را خود  راه  نهایت  در  ندارد،  اشکالی   اما 

 پیدا می کنند.
چه زمانی نه بگوییم

تصمیم  نمیتوان  راحتی  به  اوقات  گاهی 
و  زمان  صرف  ارزش  کارهایی  چه  گرفت 
توجه شما را دارند. با استفاده از راهبردهای 
زیر تعهدات، فرصتها و مسئولیتهایی را که 

برایتان پیش می آیند، ارزیابی کنید:
 _ بر اساس اولویت بر کارها تمرکز کنید 
. اولویتها و وظایف خود را پیش از این که 
مسئولیت جدیدی را بپذیرید، بررسی کنید. 

جدید  مسئولیت  این  آیا  بپرسید  خود  از 
مهم  برایتان  کاری  اگر  است.  مهم  برایتان 
است، مسلما باید آن را بپذیرید و اگر چنین 

نیست، آن را قبول نکنید.
_ میزان استرس پاسخ مثبت را بسنجید. 
آیا کار جدیدی که میخواهید قبول کنید، 
تعهد بلند مدت است یا کوتاه مدت؟ مثال 
به پذیرفتن  به مدرسه نسبت  کمک مالی 
زمان  مدرسه،  تعمیرات  مانند  مسئولیتی 
خیلی کمتری نیاز دارد. اگر پذیرفتن کاری 
برایتان ماهها استرس به همراه می آورد آن 
دیگری  راههای  از  آن  به جای  نپذیرید  را 

کمک کنید.
ندهید.  گناه  احساس  اجازه  خود  به   _  
تقاضایی را که ترجیح میدهید رد کنید، به 
خاطر احساس گناه یا ِدین قبول نکنید . این 
کار احتماال منجر به استرس و ناخشنودی 

بیشتر میشود.
اگر  از تصمیم گیری فکر کنید.  _ پیش   
یا  دوستی از شما دعوت کرده به مهمانی 
مراسمی بروید پیش از این که پاسخی به 
به آن  و مدتی  بخواهید  بدهید، فرصت  او 
فکر کنید و ببینید آیا پیشنهاد یا درخواست 
اگر  نه.  یا  دارد  سازگاری  شما  برنامه  با  او 
نمیتواند مدت زیادی برای پاسخ شما صبر 

کند، حداقل مدت کوتاهی به آن فکر کنید 
و سپس پاسخ دهید.

 

چگونه “نه” بگوییم؟
نه! به همین سادگی بگویید نه تا وظایفی 
انجام دهید، قبول نکنید.  را که نمیتوانید 
ممکن گاهی پاسخ منفی به همین سادگی 
نباشد. در اینجا توصیه هایی ارائه شده که 

هنگام نه گفتن باید به یاد داشته باشید:
 _  نه بگویید. از استفاده از واژه نه نترسید. 
دربردارند  که  جایگزینی  عبارتهای  مراقب 
“مطمئن  عبارت  مانند  هستند  تردید 
از این قبیل  نیستم”، “فکر نکنم بتونم” و 
جمالت تردیدی باشید چون به این معنی 
بعدا  است  ممکن  که  میشود  برداشت 

پاسختان مثبت باشد.
 _  پاسختان را طوالنی نکنید. دلیل خود 
بیان  را  درخواست  پذیرش  از  امتناع  برای 
کنید اما آن را زیاد طول ندهید. از توضیح 
دادن زیاد یا توجیه کردن خودداری کنید.

 _ صادق باشید. برای نپذیرفتن مسئولیت، 
دلیل نسازید. بیان واقعیت همیشه بهترین 
یا  عزیزان  دوستان،  به  گفتن  نه  برای  راه 

همکاران است.
 _ محترمانه برخورد کنید. معموال دالیل 
که  دارد  وجود  مقابل  طرف  برای  زیادی 
کنید  قبول  را  درخواستی  شما  میخواهد 
بنابراین در حالی که محترمانه پاسخ منفی 
میدهید، با تعریف و تایید تالش فرد، احترام 

خود به خواسته او را نشان دهید.
 _ خود را برای تکرار درخواست آماده کنید. 
ممکن است تقاضای مورد نظر چندین بار 
از شما درخواست شود و الزم است چندین 
بار پاسخ منفی خود را اعالم کنید تا دیگران 
آن را بپذیرند. در این شرایط فقط با ارامش 
اولیه یا  همان پاسخ خود را )با ذکر دلیل 

بدون آن( تکرار کنید.
مثبت  پاسخ  همیشه  دارید  عادت  اگر   _  
بدهید، برایتان نه گفتن ممکن است دشوار 
باشد اما یادگیری این مهارت بخش مهمی 
از مدیریت استرس و تسهیل کردن زندگی 
گفتن  نه  میشوید  متوجه  تمرین  با  است. 

برایتان آسان تر میشود.

چگونه “نــــه” گفتن را آغــاز کنیم؟
از کمبـود ویتـامـین D تا 
سـرطـان پـروسـتـات 

اصوال مواد غذایی که رنگ های قرمز، بنفش 
و سبز تیره دارند یا به عبارت دیگر پررنگ 
ترند مانند انگور سیاه و قرمز، آلو سیاه، کلم 
فرنگی،  گوجه  شاتوت،  فرنگی،  توت  قرمز، 
حاوی  هویج  و  آن(  های  فرآورده  )نه  سویا 
ثابت  هستند.  باالیی  های  اکسیدان  آنتی 
شده این گونه مواد غذایی که به مقدار قابل 
توجهی آنتی اکسیدان دارند در پیشگیری و 
کنترل برخی از بیماری ها از جمله سرطان 

پروستات تاثیرگذارند...
به گزارش زمان به نقل از بیتوته، در حقیقت 
عوامل آنتی اکسیدانی موجود در مواد غذایی، 
واکنش های رادیکال آزاد یا اکسیدکننده را 
که شروع کننده سرطان هستند، متوقف یا 
کند می کنند یعنی شروع بیماری پروستات 
اگر فردی مبتال  یا  اندازند  تعویق می  به  را 
به بیماری باشد سرعت پیشرفت آن را کند 
باالی 5۰  آقایان  می کنند.توصیه می شود 
بیماری  به  ابتال  معرض  در  بیشتر  که  سال 
پروستات هستند، مصرف حداقل 3 تا 5 بار 
در روز میوه و سبزی را در برنامه غذایی خود 
بگنجانند و توجه داشته باشند که هر چقدر 
داشته  تری  تیره  رنگ  آنها  انتخابی  میوه 
باشد به روند کندشدن بیماری شان کمک 
بحث  در  دیگر  طرفی  کند.از  می  بیشتری 
تغذیه، کمبود ویتامین D نیز امکان ابتال به 
بیماری پروستات را افزایش می دهد. اگرچه 
بیماری سرطان پروستات قابل درمان نیست 
اما برای کنترل آن توصیه می شود آقایانی 
که مشکل خاصی از نظر جسمی ندارند، به 
مدت 2۰ تا 3۰ دقیقه در روز در هوای آفتابی 
در صورتی که هوا ابری و آلوده نباشد پیاده 
 D ویتامین  حاوی  غذایی  مواد  کنند.  روی 
دریافت  اینکه  به  توجه  با  اما  کنند  مصرف 
مقدار زیاد ویتامین D نیز باعث اختالالتی 
در بدن می شود، بهتر است که با توجه به 
داشته  غذایی  رژیم  تغذیه،  متخصص  نظر 
باشند. همچنین الزم است در صورتی که با 
 D ویتامین  پزشک سطح سرمی  تشخیص 
بدنشان از مقدار مشخص شده کمتر باشد، از 

مکمل های ویتامین D استفاده کنند.

گوناگون

آگهی مفقودی
شناسنامه مالکیت خودروی وانت سایپا ۱5۱ مدل 93 به شماره پالک ۶۸۷ص9۸ 
 NAS۴5۱۱۰۰E۴93۰۱۷E ایران ۸2 به شماره موتور 52۴33۸۰ و شماره شاسی

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
فریدونکنار

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
روانسر  عمومی  دادگاه  اول  شعبه  از  صادره   9۶۰۱5۱ اجرائی  پرونده  در خصوص 
به سود خانم بهاره امامی و به زیان فرامرز پرموته دایر برمحکومیت محکوم علیه 
پرداخت  عدم  به  توجه  آزادی طرح جدید،با  بهار  تمام  عدد سکه  پرداخت 3۰  به 
مال  دارد  نظر  در  روانسر  دادگستری  مدنی  احکام  اجرای  واحد   ، به  محکوم  کل 
غیرمنقول موصوف در زیر را مطابق ماده ۱3۷ قانون اجرای احکام مدنی بفروش 
برساند.مشخصات مال غیر منقول:۱-ششدانگ ملک متعلق به آقای فرامز پرموته و 
خانم بهاره امامی هرکدام سه دانگ آن و مزایده در خصوص سه دانگ متعلق به 
سفید  گله  روانسر-روستای  ملک:شهرستان  وقوع  باشد2-محل  می  پرموته  فرامرز 
پشت کارواش میباشد 3-ملک مذکور قولنامه ای می باشد. ۴-برابر اظهارات طرفین 
و مشاع  قطعه  مربع در یک  متر  متراژ ۸۰/5  به  ندارد. 5-کل ملک  معارض  ملک 
می باشد ۶-منافع آن به هیچ شخص ثالث دیگری واگذار نشده است. ۷-مزایده از 
قیمت ۸۰/5۰۰/۰۰۰ ریال)سه دانگ آن(شروع و هرکس بیشرین قیمت را پیشنهاد 
راست  مزایده:۱39۶/9/2۰  محل  و  روز  و  بود.۸-ساعت  خواهد  مزایده  برنده  نمود 
ساعت 9 صبح در محل اجرای احکام حقوقی شهرستان روانسر ضمنا مال توسط 
کارشناس رسمی به تاریخ ۱39۶/5/۱5 ارزیابی شده است.طالبین و خریداران می 
توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در روانسر – میدان اورامان- 
دادگستری مراجعه تا ترتیب مالحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود.مزایده 
از قیمت ارزیابی شده شروع و هر کس که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده 
مزایده شناخته خواهد شد و برنده مزایده مکلف است ۱۰ درصد بهای پیشنهادی 
را فی المجلس بعنوان سپرده به حساب سپرده دادگستری تودیع و رسید دریافت و 
باقیمانده آن را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز 
کند، در صورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده ۱29 قانون 
نفع صندوق  به  از کسر هزینه مزایده  الذکر پس  احکام مدنی سپرده فوق  اجرای 
دولت ضبط خواهد شد. این شعبه در خصوص انتقال سند با تکلیفی مواجه نیست
دادورز اجرای احکام حقوقی شهرستان روانسر-بختیار شکری

آگهی ماده سه قانون
 تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی

دولت جمهوری اسالمی بنمایندگی اداره امور مالیاتی جوانرود درخواست رسیدگی 
بخش  در  واقع   ۱3 اصلی  یک  از  فرعی   ۱2۸ پالک   از  را  خود  عادی  قولنامه  به 
ازآقایان محمدعزیز قادری خریداری  به کانی خال خاص که  ۱3کرمانشاه معروف 
به  و  تشکیل   2۱–95 کالسه  تحت  نیز  پرونده  نموده  مالکیت  سند  درخواست 
هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی  برابر رأی  شماره 
مالکیت  سند  صدور  به  حکم   9۶  /  5   /  3۰ تاریخ    ۱39۶۶۰3۱۶۰۰۷۰۰۰۶53
یکباب ساختمان و محوطه آن به مساحت  ۱22۷/۰5  متر مربع به نام اداره مذکور  
صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقای محمدعزیز قادری می باشد لذا 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد 
تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی بمدت دوماه اعتراض خود را 
کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید 
و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره محل تحویل دهد بدیهی است پس از انقضای 
مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام اداره مذکور صادر 

خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود - نعمت عزیزی

تاریخ انتشار اول  9 /  ۸ / ۱39۶ 
تاریخ انتشار دوم  2۴  /  ۸ /  ۱39۶

اجرائیه
ایستگاه   – بابل  نشانی:  به  باباجان  فرزند  اندی  آهی  له: خالق  محکوم  مشخصات 

آمل- نمایشگاه طاهری 
مشخصات محکوم علیه: حسین قاسم زاده فرزند محمد اسماعیل مجهول المکان 

بموجب رای شماره ۷۸ تاریخ 9۶/۱/3۰ شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان 
بابل و رای شماره – تاریخ – شعبه- دادگاه عمومی – قطعیت یافته است 

محکوم علیه محکوم است به: پرداخت بیست و چهار میلیون و چهارصد هزار ریال 
بابت یک فقره چک و مبلغ یکصد میلیون ریال بابت یک فقره حواله جمعا بمیزان 
دادرسی  هزینه  ریال   3/93۰/۰۰۰ و  خواسته   اصل  بعنوان  ریال   ۱2۴/۴۰۰/۰۰۰
در حق خواهان و خسارت تاخیر تادیه )غیابی( چک از تاریخ 92/۱۱/2۸ و تاریخ 

92/۱۱/2۸ و تاریخ حواله از زمان تاریخ دادخواست 95/۱2/۱۴ در حق خواهان 
دفتر شعبه اول شورای حل اختالف بابل

دادنامه
کالسه پرونده:۱3/2۸5/9۶                    شماره دادنامه:9۶/5/۸۸3 

خواهان: رضا باباجانیان معلم ف عزیزاله بابل کمربندی غربی نرسیده به م قاضی 
کتی سمت چچ امالک آینده سازان محمد صالحی 

خوانده: مصطفی حبیبی کفشگر مجهول المکان
خواسته: مطالبه طلب

باباجانیان معلم ف عزیزاله  رای قاضی شورا- در خصوص دعوی خواهان آقای رضا 
در  مندرج  به شرح  مطالبه طلب  بخواسته  آقای مصطفی حبیبی کفشگر  بطرفیت 
اینکه  با توجه به محتویات پرونده من جمله رسید عادی پیوست پرونده و  پرونده 
خوانده با وصف دعوت از طریق در جلسه خاضر نشده و دفاعی بعمل نیاورده است و 
ایراد و انکاری بعمل نیاورده فلذا قاضی شورا خواسته خواهان را ثابت و وارد دانسته و 
باستناد مواد 5۱5و5۱9و۱9۸ قانون آئین دادرسی مدنی خوانده به پرداخت مبلغ چهل 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و همچنین در خصوص خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست 9۶/2/۱9 تا زمان اجرای کامل محکوم به توسط دایره اجرای احکام 
خواهد شد در حق خواهان محکوم مینماید رای صادره غیابی و از تاریخ ابالغ ظرف 
مهلت بیست روز قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز دیگر 

قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاههای عمومی دادگستری بابل می باشد.
قاضی شعبه 13 شورای حل اختالف بابل – قنبر خیری زاده

آگهی مزایده 
در پرونده کالسه 9۶۰۰3۰اجرای  احکام مدنی متمرکز  محکوم علیه شرکت ترکان 
گرفتن  نظر  در  بدون  خواسته  اصل  بابت  ۶2/۰۰۰/۰۰۰ریال   پرداخت  به  بافت  
خسارت تاخیر تادیه و .. قابل محاسبه در اجرای احکام مدنی در روز اجرای حکم 
به درخواست  بنا  اجرا  این  لذا  اند  رفیع معصومی   محکوم گردیده  در حق سید 
محکوم له اموال محکوم علیه را جهت تامین آن توقیف و از طریق مزایده با حضور 
احکام دادگستری شهرستان جویبار تحت شرایط  اجرای  نمایند دادستان و مدیر 

زیر بفروش میرساند 
مال مورد مزایده نخ با درصد الیاف صد در صدی 2۰.۱مربوط به کارنجات نساجی 
زرشکی  مشکی  کارتن   2 رنگ  نارنجی  کارتن   2 رنگ  زرد  کارتن   2 شامل  خوی 

طوسی و سبز و در مجموع 2۷ کارتن 
آدرس : جاده ساری – پهناب – الریم – جنب کشتارگاه مرغ میانکاله – شرکت 

ترکان بافت 
قیمت کارشناسی شده : بمبلغ هر کارتن 2۰ کیلویی هر کیلو ۱۴۰۰۰  تومان 

 2_مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع کسانیکه باالترین قیمت را پیشنهادنمایند 
برنده مزایده محسوب خواهد شد 

3_موعد و زمان فروش روز 9۶/9/2۱ساعت 9 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی 
دادگستری جویبار می باشند زمان بازدید از مال مزایده در یکی از روزهای اداری 

پس از انتشار میباشد 
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار

آگهی دادگستری
آقایان جلیل خضراوی و  به  به شماره کالسه 9۶۰۷۸۷/۱۰2بدینوسیله  در پرونده 
شروین  آقای  میگرددکه  ابالغ  المکان  مجهول  فعال  حبش  فرزند  خضراوی  رحیم 
اردشیری و غیره شکایتی علیه شما دایر بر مشارکت در سرقت تقدیم این دادگاه 
نموده که به تاریخ 29/9/9۶ساعت ۱۰صبح تعیین وقت رسیدگی گردید.در اجرای 
یک  در  مراتب  دادگاه  دستور  حسب  کیفری  دادرسی  آئین  مواد۱۸۰-۱۱5قانون 
این دادگاه حاضر  الذکردر  نوبت آگهی می شودکه جهت رسیدگی در موعد فوق 
شوید در غیر این صورت دادگاه طبق مقررات قانونی نسبت به پرونده اتخاذتصمیم 
جویبار  دوشهرستان  کیفری  ۱۰2دادگاه  شعبه  کیفری  دادگاه  نمود.منشی  خواهد 
)۱۰2جزایی سابق(-محمد شیردل شورکائی - استان مازندران - شهرستان جویبار- 

میدان کشتی - خیابان امام خمینی- کوچه شهید کاکو- دادگستری جویبار

آگهی مزایده اموال توقیفی مرحله دوم 
دادگاه  دوم  شعبه  از  9۴۰99۷۱9۸2۷۰۱۱۴۸صادره  شماره  دادنامه  بموجب 
فریدونکنار و پرونده کالسه 95۰۴۰2احکام مدنی آقای عقیل شعبانیان فرزند خلیل 
مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  بهداشت  شبکه  شهربانی  میدان  بابلسر  نشانی  به 
پانصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ شانزده میلیون و ششصد و 
بیست هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ نه میلیون و ششصد هزار ریال حق 
الوکاله و مبلغ ۸۴/2۰۷/۷۰۸ریال بابت تاخیر تادیه در حق آقای علی محمد حاجی 
هزینه  ریال   3۷/5۰۰/۰۰۰ مبلغ  پرداخت  و  غالمی  جهانبخش  وکالت  با  تشکری 
دیوانی در حق دولت با توجه به اینکه محکوم علیه یک قطعه زمین کشاورزی به 
میزان 2۷۰۰۰ متر مربع واقع در فریدونکنار روستای کالگر سرا با حدود اربعه آن 
از شمال به شالیزار ی حسین صفر پور و مرغداران و از شرق به رودخانه کالگر رود 
و از جنوب به راه عبوری بین مزارع و زمین حمزه محسنی و از غرب به عبور بین 
مزارع محدود را آقای خلیل شعبان نیا والد عقیل شعبان نیا بعنوان شخص ثالث به 
میزان 2۰۰۰ متر مربع از ملک موصوف را بصورت مشاعی معرفی نموده و توسط 
کارشناس منتخب دادگاه به مبلغ 9۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت گذاری گردید ه که 
در تاریخ شنبه 9۶/9/۱۱ ساعت ۱۰ صبح در دفتر اجرای احکام دادگاه فریدونکنار 
به مزایده به اجرای احکام مراجعه نمایند و کسانی که باالترین قیمت را ارائه نمایند 
به  را  مزایده ده درصد  روز  مزایده در  برنده  بود و همچنین  مزایده خواهند  برنده 

حساب دادگاه واریز  و مابقی طبق مقررات پرداخت خواهد شد 
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری فریدونکنار قناد 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
حسب شکایت رضا غالمی خنکدار علیه جواد غالمی خنکدار و ابراهیم رحمتی دایر 
به شعبه ۱۰۷  از صدور کیفرخواست  از سند مجعول که پس  استفاده  و  بر جعل 
دادگاه کیفری 2 بابل و به کالسه 9۴۰۰۶۷ ثبت و به تاریخ ۱39۶/۱۰/۱۷ یکشنبه 
ساعت 9:3۰ وقت رسیدگی و استماع گواهی گواهان تعیین گردیده است بدینوسیله 
به متهمین مذکور که فعال مجهول المکان می باشند مستندا به ماده 3۴۴ قانون 
آیین دادرسی کیفری ابالغ می گردد در وقت مقرر فوق در این دادگاه حاضر شوند 

در غیر اینصورت به صورت غیابی رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد شد.
نجفی مدیر دفتر شعبه 107 دادگاه کیفری 2 بابل

آگهی وقت دادرسی
خواهان موسی رضا ساکی فرزند علی رضا دادخواستی به طرفیت خواندگان ۱-علی 
به  نژاد  نژاد ۴-محمد شجون  3-راضیه شجون  زاده  چهاری  2-اعظم  نژاد  شجون 
خواسته مطالبه وجه بانضمام کلیه خسارات دادرسی و قانون تقدیم تقدیم دادگاههای 
عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی 
حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد –خیابان ولیعصر انتهای 
بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 9۶۰99۸۶۶۱۰۱۰۰595 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱39۶/۱۰/9 شنبه ساعت ۰۸:3۰ صبح تعیین 
شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده ۷3 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خواندگان  
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردند.
منشی شعبه اول حقوقی شهرستان خرم آباد –زهرا زینی وند. 

 آگهی
برگ اجراییه ۱۴/۸۷/95

مشخصات محکوم له 
بهاره ابراهیم نژاد دالور فرزند فتح اله با وکالت اسماعیل رجب زاده به نشانی بابل 
کمربندی غربی چهار راه ضرابپوری نبش توحید ۶ مجتمع سبز طبقه 2 دفتر وکالت 

مشخصات محکوم علیه 
نورالدین قنبری جلودار فرزند حشمت اله و عباس زارع شهرودی فرزند اصغر هر 

دو مجهول المکان 
بموجب رای شماره 25۶ تاریخ 95/3/29 شعبه ۱۴ شورای حل اختالف شهرستان 

بابل 
محکوم علیه محکوم است به حکم به محکومیت خوانده ردیف اول بر حضور در دفتر 
خانه اسناد رسمی و انجام تشریفات جهت نقل و انتقال سند خودرو سواری پژو ۴۰5 
مدل ۱3۸۴ به رنگ نوک مدادی به شماره موتور ۱2۴۸۴۱32۷5۸ و شماره شاسی 
۱۶22۱۶۰۱و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال و هزینه 
نقل و انتقال سند مذکور و مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه نشر آگهی 
در حق خواهان و خوانده ردیف دوم الزام حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و تنظیم 

و انتقال سند خودرو فوق الذکر بنام خواهان رای صادر غیابی است 
مدیر دفتر شعبه 14 شورای حل اختالف بابل 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
سید علی محمودی فرمی فرزند سید حسین  ۱۷۱    به شرح دادخواست به کالسه 
۱/۷32/9۶ این شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حاجیه سید رضا محمودی فرمی فرزند سید علی به ش ش 3۸۸۴صادره 
از بابلسر   تاریخ 9۶/۷/۱۶اقامتگاه دائمی خود شهرستان فریدونکنار     بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
۱-سیده فاطمه زهرا معصومیان فرزند سید اسماعیل به ش ش ۴9۸۰۱3۶۱33همسر 

متوفی 
2-مریم حسن پور فرمی فرزند میرزاعلی به ش ش ۶95مادر متوفی 

3-سید علی محمودی فرمی فرزند سید حسین به ش ش ۶3۸پدر متوفی 
۴-سیده لیانا محمودی فرمی فرزند سید رضا به ش ش ۷۴۰59۶۷۱دختر متوفی 

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

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
قاضی  شعبه اول   شورای حل اختالف فریدونکنار

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
شنبه  یک  روز   ۱۱ ساعت   9۶/۱۰/3 رسیدگی  وقت   2/3۷۶/9۶ کالسه  پرونده 
ملی  ش  به  علی  فرزند  صادقی  غالمرضا  خوانده  راد  محمدی  ذکریا  خواهان 

2۸99۷5۰۶۱5خواسته : مطالبه وجه 
خواهان دادخواستی بطرفیت خوانده فوق تسلیم شعبه 2 حل اختالف دادگستری 
جویبار واقع در خ  امام جنب دادگستری نموده که در حال رسیدگی می باشد بنا بر 

تقاضای خواهان مبنی بر مجهول المکان بودن خوانده حسب دستور شورا 
با استناد ماده ۷3قانون آیین دادرسی مدنی و و حسب تقاضای خواهان  مراتب یک 
نوبت در یکی از جرایدکثیر االنتشار آگهی می شود تا پس از اطالع قبل از حلول 
دادرسی  جهت ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم حاضر 
شوید در دفتر شعبه حاضر و نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت نموده  و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در جلسه حاضر گردد در غیر اینصورت شورا تصمیم 

مقتضی را اتخاذ خواهد نمود 
دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جویبار 

آگهی ابالغ 
 وقت   رسیدگی  به خوانده  مجهول  المکان  )سید قاسم جبارپور شفعی ( 

خواهان آقای سید نقی سیدی دادخواستی   به طرفیت  خواندگان سید قاسم جبارپور 
شفعی و غیره به خواسته  ابطال مبایعه  نامه تقدیم  دادگاه   شفت  نموده اند  که  جهت 
رسیدگی   به شعبه  اول   دادگاه عمومی ) حقوقی ( دادگستری   شهرستان   شفت   
ارجاع  وبه کالسه  95۰99۸۱۸۴3۱۰۰۱2۷ ثبت  گردیده   و رسیدگی  آن ۱39۶/9/2۸   
ساعت  9  تعیین   شده  است   به علت  مجهول المکان   بودن  خوانده مذکور  و در 
خواست  خواهان   وبه تجویز ماده ۷3  قانون ایین دادرسی   دادگاههای عمومی  وانقالب  
در امور  مدنی  و دستور   دادگاه  مراتب   یک نوبت  در یکی   از جراید   کثیر االنتشار  
آگهی  می شود   تا خوانده   پس از نشر   آگهی   و اطالع  از مفاد  آن در وقت   مقرر  
فوق   جهت رسیدگی   به دادگاه  مراجعه   ونیز  نسخه ثانی  ضمائم  رادر یافت  نمایید . 
4803- مدیر دفتر  شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی ( دادگستری شهر ستان شفت-بهاری  خرم 

اداره ثبت  اسناد وامالک حوزه ثبت ملک سنگر
هیات  موضوع قانون تعیین تکلیف  وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای  فاقد  

سند رسمی
آگهی موضوع  ماده 3 قانون 

اراضی و ساختمانهای   قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  نامه  آیین  و ماده ۱3 
فاقد سند  رسمی  مستقر  در واحد ثبتی  حوزه  ثبت ملک  سنگر تصرفات مالکانه  
بالمعارض  متقاضی  آقای  عباداله  همتی  گورابی  فرزند  محمد رضا  بشماره 
شناسنامه  ۱۸  صادره  از رشت  در ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر  اعیان  
احداثی  به مساحت  229/۷۴ متر  مربع  مجزی  شده  از پالک  3۷ فرعی  از 3  
اصلی  واقع در  رودبرده  بخش  ۱2 گیالن  که برای  آن شماره  23۱۸  فرعی  
درنظر گرفته  شده خریداری  از مالک  رسمی آقای  عیسی  اتحاد  رودبرده  محرز 
گردیده  است  . لذا  به منظور  اطالع  عموم مراتب  در دو نوبت  به  فاصله  ۱5  روز  
آگهی  می شود  در صورتی که اشخاص  نسبت  به صدور  سند مالکیت  متقاضی  
اعتراضی  داشته باشند می توانند  از تاریخ اولین  آگهی  به مدت  دو ماه  اعتراض  
خود را  به این اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ 
تسلیم  اعتراض  دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی است  
در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند 

مالکیت  صادر خواهد شد.
رییس ثبت اسناد و امالک سنگر – سید روشن آقازاده 

تاریخ انتشار نوبت اول :9۶/۸/2۴
تاریخ انتشار نوبت دوم:9۶/9/9

آگهی احضار متهم 
آقای صادق شمسی فرزند  آقای ۱-علیرضا رحمتی  فرزند هاشم موضوع شکایت 
به واسطه معلوم  با سالح گرم   اتهام ۱-ضرب و جرح عمدی 2-تهدید  به  محمد 
آیین دادرسی کیفری مراتب در  قانون  به تجویز ماده ۱۷۴  و  اقامت  نبودن محل 
روزنامه آگهی نامبرده مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت تفهیم 
اتهام دفاع و اخذ آخرین دفاع در این شعبه حاضر گردد در صورت عدم حضور در 

مهلت تعیین شده تصمیم قانونی اتخاذ خواهد گردید. 
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – سارا میر حسینی .
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حذف شطرنج، تیروکمان و بولینگ 
از بازیهای پاراآسیایی جوانان

ســه رشــته شــطرنج، تیروکمان و بولینگ به 
دلیل اســتقبال کم شرکت کنندگان از بازیهای 
پاراآســیایی امارات حذف شــد.به گزارش زمان 
بــه نقل ازکمیته ملی پارالمپیک،  کمیته برگزار 
کننده بازیهای پاراآســیایی جوانان اعالم کرده 
است که سه رشته شطرنج، تیروکمان و بولینگ 
به دلیل اســتقبال کم شــرکت کنندگان حذف 
شــد و بازیهای این دوره با هفت رشته ورزشی 
برگــزار خواهــد شــد.محمدرضا محمودخانی 
افــزود: در رشــته تیروکمان از کشــور ما یک 
شــرکت کننده قرار بود حاضر شود که محدثه 
کهنسال با توجه با کارنامه خوب ورزشی احتمال 
زیادی برای کســب مدال طال داشت و در رشته 
شــطرنج قرار بود با ۱۰ نفر حاضر شــویم که به 
این ترتیب نمی توانند شــرکت کنند، همچنین 
کاروان ایران در رشته بولینگ نماینده ای برای 
شرکت در مسابقات معرفی نکرده بود.وی اظهار 
کرد: بازیهای پاراآسیایی امارات با شرایط جدید 
در هفت رشــته شــنا، دو و میدانی، تنیس روی 
میز، وزنه بــرداری، بوچیا، گلبــال و بدمینتون 
برگزار می شــود.محمودخانی در پایان هدف از 
شرکت در بازی های پاراآسیایی امارات را حفظ 
جایگاه دومی دوره قبل دانســت و اظهار داشت: 
در دوره گذشــته بازی های پاراآســیایی عنوان 
دوم را کســب کردیم و هدف مــان در این دوره 
این است که در مقابل تیم های قدرتمندی مثل 
چین و کشورهای دیگر این جایگاه را حفظ کرده 
و بتوانیم به جایگاه اولــی ارتقاء دهیم. از طرفی 
مستعدان این رشته را شناسایی و برای پیشرفت 

شان برنامه ریزی می کنیم.

کمک های سرخابی به زلزله زدگان 
غرب کشور

دو هــزار تخته پتــو و چادر، اهدایــی مدیران، 
بازیکنــان و کادر فنــی تیم هــای اســتقالل و 
پرســپولیس به هموطنــان زلزلــه زده به غرب 
کشور ارسال شد.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، 
سیدرضا افتخاری، مدیرعامل استقالل در این باره 
گفت: در غم هموطنان عزیزمان شریک هستیم و 
امیدواریم خداوند به بازماندگان صبر بیش تر عطا 
کند، بازیکنان و کادر فنی تیم اســتقالل در غم 
آن ها شریک هستند.گرشاسبی، سرپرست موقت 
باشــگاه پرســپولیس نیز گفت: بنی آدم اعضای 
یکدیگرند، تمامی بازیکنان و کادر فنی و مدیران 
باشگاه پرسپولیس در غم بازماندگان این حادثه 
دردناک شریک هستند و خوشحالیم سهمی هر 

چند کم در کمک به آن ها داریم.

حضور کشتی گیران تیم ملی در 
مناطق زلزله زده

نمایندگان اعضــای تیم های ملی کشــتی آزاد و 
فرنگی، برای دیدار با زلزله زدگان کرمانشــاه امروز 
به این اســتان ســفر می کنند.به گزارش زمان به 
نقل ازایســنا، اعضای تیم های ملی کشــتی آزاد و 
فرنگی ایران، در راستای احترام به مردم پهلوان پرور 
کرمانشــاه و به یاد همراهی تاریخی مردم شــریف 
این خطه، با ورزش ملی کشــور، کشتی، راهی این 
استان می شــوند و با حضور در مناطق زلزله زده با 
مردم دیدار می کنند.کشتی گیران هم چنین برخی 
اقالم مورد نیاز زلزله زدگان را، که از دیروز از سوی 
مردم عزیز، به فدراســیون کشتی و قهرمانان ملی 
ارائه شده است را میان زلزله زدگان توزیع خواهند 
کرد.در جریان رقابت های جام جهانی کشــتی آزاد 
که اواخر بهمن ســال گذشته در شــهر کرمانشاه 
برگزار شد، مردم کشتی دوست این استان با حضور 
حداکثری خود در ســالن رقابت ها و مهمان نوازی 
بسیار خوب از تیم های خارجی، حمایت بی نظیری 
از تیم ملی کشــتی آزاد ایران داشتند، حمایتی که 
در نهایت موجب قهرمانی تیم ملی با غلبه بر آمریکا 

در دیدار نهایی شد.

خبـر خبر

حداقل ریسک در راه آماده سازی تیم ملی 
هومن ناظمی

تیم ملی فوتبال ایران یکی از 32 تیم حاضر در رقابت های جام جهانی 
2۰۱۸ روســیه خواهد بود و این روزها شــاگردان کی روش با برپایی 
اردوهای مختلف در کشــور های اروپایــی مهیای حضور در بزرگترین 
رویداد ورزشــی جهان می شوند.فوتبال ایران از زمان حضور کی روش 
روند رو به رشــدی را تجربه کرده است و حضور در صدر آسیا و صعود 
راحت و بدون دردســر به جام جهانی 2۰۱۸ نشان می دهد،تیم ملی 
فوتبال ایران به یک ساختارتیمی موفق رسیده است و در قاره کهن آسیا 
کمتر تیمی می تواند حریفی قدرتمند برای فوتبال ایران باشد.خیلی از 
کارشناسان معتقدند تیم ملی ایران برای حضوری موفق در جام جهانی 
روســیه نیازمند بازی های تدارکاتی با تیم های بزرگ دنیا است که در 
حال حاضر در تقویم فدراســیون خبری از آن نیست و        کی روش 
ترجیح می دهد با تیم های درجه دو جهان بازی کند که متاسفانه آنها 
هــم با تیم های دوم خود مقابل ایران صــف آرایی می کنند.تیم ملی 
فوتبال ایران هفته گذشــته یک دیدار تدارکاتی با تیم پاناما انجام داد 
و ایــن هفته نیز با تیم ملی ونزوئال بازی کرد که کمترین توجهات رابه 
خودجلب می کنند و در مقابل دیگر تیم های آســیایی ژاپن،عربستان 
وکره جنوبی سه بازی جذاب مقابل برزیل،پرتغال وکلمبیا را برگزارکرده 
وتوجهات بســیاری ازهواداران فوتبال خودگرفته انــد. در جام جهانی 
2۰۱۴ برزیــل یکی از بازی های درخشــان ایــران مقابل تیم فوتبال 
آرژانتین بود که در دقایق پایانی و در شــرایطی که می توانستیم پیروز 
میدان مسابقه باشــیم با تک گل دقایق پایانی مســی بازی را واگذار 
کردیم و در آن زمان مشــخص بود کمبود بازی های تدارکاتی با تیم 
های بزرگ دنیا باعث شــد بازیکنان ما با اعتماد به نفس پایین مقابل 
ســتاره های آرژانتین ظاهر شــوند.اینکه چرا کــی روش ازبازی مقابل 
تیم های خوب جهان سربازمی زند،دالیل متفاوتی داردکه ممکن است به 
شناخت اوازطبیعت فوتبال ایران هم برگردد.کارلوس کی روش سرمربی 
تیم  ملی فوتبال ایران همچنان عالقمنداست مسابقات آماده سازی برای 
جام جهانی 2۰۱۸ راباحداقل ریســک برگزارکند تا اتفاقاتی که در سال 
9۸ برای ایوویچ رخ داد برای او تکرار نشــود.در پایان باید به این نکته 
اشــاره کرد که تیم های صعود کننده به جام جهانی این روزها بهترین 
شرایط را برای آماده سازی خود مهیا می کنند و امیدواریم تیم ملی هم 
بتواند در راه حضور در جام جهانی موفق باشد تا برای اولین باربتوانیم با 

صعود از گروه خود به مرحله حذفی این رقابت ها برسیم.
Hooman_nazemi@yahoo.com

تمجید سایت AFC از تیم ملی فوتبال ایران

سایت کنفدراسیون فوتبال آســیا به تمجید از تیم   ملی فوتبال ایران 
بعد از پیروزی برابر ونزوئال پرداخت.به گزارش زمان به نقل از ایســنا، 
تیم   ملی فوتبال ایران موفق شد در ورزشگاه نایمخن هلند با یک گل 
ونزوئال را شکست دهد. علیرضا جهانبخش در  دقیقه 5۷ زننده  تنها گل 
تیم   ملی فوتبال ایران در این بازی بود. ســایت AFC نوشت: عملکرد 
خوب تیم   ملی فوتبال ایران با پیــروزی برابر ونزوئال ادامه  یافت.ایران 
با برتری برابر حریف خود توانســت شــرایط خودش را برای حضوری 
قدرتمند در جام جهانی 2۰۱۸ روسیه بهتر کند. این دهمین بازی پی 
در پــی بدون باخت تیم   ملی فوتبال ایران بود که باعث شــد عملکرد 
خیره کننده آنها در چند ماه اخیر ادامه  پیدا کند.تیم   ملی فوتبال ایران 
توانست به عنوان اولین تیم آسیایی جواز حضور در جام جهانی روسیه 

را از آن خود کند.

نیاز به ۸۰۰۰ میلیارد تومان برای اتمام پروژه های 
نیمه تمام ورزشی

معاون حقوقی، مجلــس و هماهنگی امور اســتان های وزارت ورزش و 
جوانان، اظهار کرد: ۸۰۰۰ میلیــارد تومان اعتبار، برای اتمام پروژه های 
نیمه تمام حوزه ورزش نیاز است.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، امیررضا 
خادم در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بالغ بر ۴۰۰۰ طرح نیمه تمام 
در سطح کشور وجود دارد، گفت: تالش دولت دولت  به سرانجام رساندن 
این طرح ها است.وی ادامه داد: اتمام طرح های نیمه تمام ورزشی بالغ بر 
۸۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که خوشبختانه در بودجه امسال با 
همکاری و همراهی دولت و مجلس، بخشــی را از ارزش افزوده به وزارت 
ورزش و جوانــان تخصیص داده اند که این تصمیــم برای اتمام پروژه ها 
می تواند موثر باشــد و سعی مان بر این است که بخش خصوصی را فعال 
کنیم. معاون حقوقی، مجلس و هماهنگی امور استان های وزارت ورزش و 
جوانان با اشاره به اینکه پروژه نیمه تمام باقی مانده در مرکز استان زنجان 
یک پروژه ۱5 هزار نفری اســت، ادامه داد: این طرح نیز در قالب همان 
مبالغی که بر ارزش افزوده تخصیص خواهد شد، بار دیگر وارد فاز اجرایی 
می شود. متاسفانه در برخی از استان ها طرح های بزرگ کلنگ زنی شده 
اســت که خیلی نیاز آن در منطقه حس نمی شــود اما به هر حال چون 
سرمایه ملی اســت و هزینه ای بابت آن شده است سعی می کنیم که با 
تامین اعتبار رفع مشکل کنیم.خادم افزود: امید است سالن 3۰۰۰ نفری 
که در شهرســتان ابهر سال ها ناتمام مانده و متروکه شده بود در ۶ تا ۷ 

ماه آینده به اتمام برسد و مردم بتوانند از آن استفاده کنند.

یادداشت

یک ســایت ایتالیایی پیش بینی کرد، تیم های 
ملی ایران و مکزیک شگفتی ســاز جام جهانی 

روسیه لقب گیرند.
به گــزارش زمان به نقل از ایســنا، جام جهانی 
فوتبال، تابستان پیش رو در کشور روسیه برگزار 
می شود و از همین حاال تب این رقابت ها دنیا را 
فرا گرفتــه و عالقمندان به فوتبال تیم قهرمان، 
پدیــده و بهتریــن بازیکن جــام  را پیش بینی 
می کننــد و صحبت هایی دربــاره این که کدام 
تیم قهرمان جام جهانی می شــود، وجود دارد. 
روسیه که قبال المپیک ۱9۸۰ را میزبانی کرده 
است، در حال  حاضر میزبانی رویداد بزرگی را بر 
عهده دارد. جام جهانی ۱۴ ژوئن در ورزشــگاه 
لوژنیکی شهر مسکو آغاز می شود و 32 تیم برتر 
جهان از قاره های مختلف از هشــت گروه چهار 
تیمی برابر هم به میدان می روند تا قهرمانی این 
دوره از رقابت هــا روز پانزدهم جوالی در همان 
ورزشــگاه مشخص شــود. به نظر می رسد یکی 
از تیم هایی که توان شــگفتی در جام جهانی را 
دارد مکزیک باشــد که می تواند در این دوره تا 
مراحل پایانی خود را برســاند. آن ها تیم بسیار 
خوبی را در اختیــار دارند که از نظر تکنیکی از 
ســطح باالیی برخوردارند. دیگر تیمی که توان 
شگفتی سازی در جام جهانی روسیه را دارد تیم  

 ملی فوتبال ایران است، تیمی که بعد از تیم   ملی 
فوتبال برزیل جواز حضور در جام جهانی روسیه 
را به دست آورد. ایران البته تاریخ خیلی موفقی 
در فوتبال ندارد. قهرمان سه دوره جام ملت های 
آسیا در چهار دوره جام جهانی حاضر بوده است. 
آن ها تحت هدایت کارلوس کی روش توانســتند 
عملکرد بســیار خوبی داشــته باشــند. یکی از 
ستاره های جوان ایرانی در این تیم سردار آزمون 

اســت که در تیم روبین کازان فعالیت می کند و 
در همین سن کم بیش از 2۰ گل برای تیم   ملی 
فوتبال ایران به ثمر رســانده است. ایران اگر در 
گروه خوبی قرار گیرد می تواند شگفتی ساز جام 

جهانی 2۰۱۸ روسیه باشد.
کاکای ایران در اندیشه حضور در جام 

جهانی
یک ســایت دیگر ایتالیایی از درخشش رضا 

شــکاری و امیــدواری او به حضــور در جام 
جهانی نوشت.

در رقابت های اخیر جام جهانی جوانان که در 
کره برگزار شــد و انگلیس به قهرمانی رسید، 
خیلی از ستاره های جهان توانستند خودشان 
را نشــان دهند. یکــی از ایــن بازیکنان رضا 
شکاری بود که عملکرد بســیار خوبی با تیم  
 ملــی ایران در این رقابت ها داشــت. هر چند 
که ایران در مرحله گروهی این رقابت ها حذف 
شد، با این حال بازی های زیبای رضا شکاری 
باعث شــد تا او مورد توجه چند تیم از جمله 
ذوب آهن اصفهان قرار گیرد و به این تیم برود. 
شــکاری بعد از بازی های زیبا در جام جهانی 
راه سردار آزمون را پیش رو گرفت و به فوتبال 
روســیه و به باشــگاه روبین کازان پیوســت. 
شــکاری، هافبک مرکزی اســت و بازی های 
خوبی از خود به نمایش می گذارد. این بازیکن 
۱9 ساله از توانایی و تکنیک باالیی برخوردار 
اســت. کنترل توپ خوب و هوش باالی بازی، 
از جمله ویژگی های شکاری محسوب می شود. 
شــاید مقایسه با کاکا درست نباشد  ولی جام 
جهانی بعدی ممکن اســت صحنه درخشش 
این ستاره ایرانی در بزرگ ترین عرصه فوتبال 

جهان باشد.

پیش بینی سایت ایتالیایی از شگفتی ساز شدن ایران در جام جهانی

کاکای ایران در اندیشه حضور در جام جهانی       

 غایبان بزرگ
 جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه

 حمایت رستمی از زلزله زدگان
 با حراج مدال المپیک

تیم هــای بــزرگ زیــادی، جام جهانــی 2۰۱۸ 
روســیه را از تلویزیون تماشــا خواهنــد کرد.به 
گزارش زمان به نقل ازایســنا، با صعود ســوئد به 
جام جهانی  روســیه 29 تیم از 32 تیم حاضر در 
این بازی ها شناخته شدند. تکلیف سه تیم دیگر، 
امروز مشخص می شود. بنابراین امروزهمه 32 تیم 
حاضر مشخص خواهند شــد اما جای خالی تیم 
هایــی که در دوره های قبلی جام جهانی یک تیم 
بزرگ محسوب می شــدند کامال احساس خواهد 
شــد. آن ها باید اکنون جام جهانی پیش رو را از 
تلویزیون ببینند. نبود ایتالیا قابل توجه ترین آنها 
اســت. آتزوری با چهار عنوان قهرمانی نتوانست 
دروازه  ســوئد را باز کند و جــای خالی این تیم 
در روسیه به شدت احســاس خواهد شد. ایتالیا 
همه جام جهانی را به جز ۱93۰ و ۱95۸ تجربه 
کرده بود. جالب این جا است که تنها جام جهانی 
که آتزوری به آن نرســیده بود در ســوئد برگزار 
شد.هلند تیم ســوم جام جهانی 2۰۱۴ برزیل و 
نایب قهرمــان 2۰۱۰ آفریقای جنوبی در مرحله 
مقدماتی جام جهانی 2۰۱۸ حذف شــد و حتی 

شــانس صعود به پلی آف را پیدا نکرد. شــگفتی، 
تنها در قاره اروپا رخ نداد. در آمریکای جنوبی هم 
مدافع عنوان قهرمانی کوپا آمه ریکا یعنی شیلی از 
صعود به جام جهانی باز ماند. این تیم حتی شانس 
حضــور در پلی آف را پیدا نکــرد. این اتفاق برای 
پاراگوئــه نیز رخ داد. این تیم در چهار دوره قبلی 
جام جهانی حضور داشــت.این قضیه در رابطه با 
کامرون نیز عجیب بود. قهرمان پنج دوره آفریقا و 
آخرین قهرمان این رقابت ها نتوانست جواز حضور 
در جام جهانی روســیه را کسب کند.کشورهای 
دیگری که به حضورشان در دوره های اخیر عادت 

کرده بودیم از صعود باز ماندند. 

کیانوش رستمی قهرمان کرمانشاهی وزنه برداری 
المپیک و جهان دیروز اعالم کرد که نشان طالی 
المپیک 2۰۱۶ریو را برای کمک به زلزله زدگان 
غرب کشور به حراج می گذارد.به گزارش زمان به 
نقل ازکمیته ملی المپیک؛این پهلوان کرمانشاهی 
در بخشی از پیام خود نوشت: بار دیگر دل زمین 
لرزیــد تــا دل میلیونها ایرانی در غم از دســت 
دادن عزیزانشــان بلرزد، دلیرمردان و شیر زنانی 
که همــواره در دل تاریخ بعنــوان پاره ای از تن 
ایران بزرگ درخط مقدم دفاع از کشورشان بوده 
و هستند و امروز این دریا دالن اینگونه در ساحل 
مصیبت زده طوفان بال،دســت به آسمان ساییده 

اند و چشم انتظار یاری مردم عزیز خود هستند.
کیانوش رســتمی در ادامه نوشت: بعنوان فرزند 
کوچک این ملت بزرگ که هنوز در این چند روز 
خواب به چشمانم نیامده بر خود وظیفه دانستم 
قدمی هر چند کوچک برای هموطنان زلزله زده 
کشورم برداشته و مدال طالی بازی های المپیک 
2۰۱۶ریو را کــه در واقع متعلق به همین مردم 
است به آنها بازگردانم و برای کمک به مردم زلزله 
زدگان غرب کشور به حراج بگذارم تا حاصل آن 
را به این عزیزان اختصــاص دهم.بدنبال حادثه 
دلخراش زلزله در اســتان کرمانشاه که به کشته 
و مصدومیت جمع زیــادی از هموطنان در این 
اســتان انجامید،کمک های مردمی و انسانی از 
نقاط مختلف کشــور از ســوی مردم نوعدوست 
به ســوی غرب کشــور سرازیر شــده تا در سوز 
سرمای پاییزی و سوز دل های زخمی هموطنان 
کرمانشــاهی، مرهمی باشــد برای ادامه زندگی 
بازمانده هایی که این روزها یا داغ از دست دادن 
عزیزی را بر دل دارند یا زخمی بر بدن داشــته و 

خانه و کاشانه خود را از دست داده اند.

مفقودی 
برگ سبز سواری پراید دی ام هاچ بک مدل ۷۸ با شماره شهربانی ۴۶۸ص۸۴ ایران ۸2 با شماره موتور 

۰۰۰9۴۱۰۸و شماره شاسی s۱۴۴22۷۸۱۴9۷۴۱ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
بابل 

آگهی مفقودی
کارت دانشجوئی اینجانب مهدی احمدی فرزند علیرضا به شمراه دانشجویی 93۱2۱۰۰2 
و کدملی ۴99۰۱۱23۰۱ دانشجوی رشته ریاضیات و کاربردهای مقطع کارشناسی 

دانگاه علم و فن آوری مازندران واحد بهشهر مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

مفقودی 
کارت اسلحه شکاری ساچمه زنی کالیبر ۱2 مدل دو لول ته پر کوسه شماره سالح 
۰223۰2353 ساخت ایران به نام محمد رضا سالم مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط میباشد.
میاندرود 

آگهی مفقودی
شناسنامه مالکیت خودروی کامیون بنز ال کا 92۱/۴2 به رنگ نارنجی به 
و  موتور ۱۰۱2۱۰۷۰  شماره  به  مدل ۱9۷۶  پالک 3۷۴5۱2-33  شماره 
شماره شاسی ۱۴2۰۷۷۸۴ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
فریدونکنار

تاسیس شرکت
صنعت  آینده  قهرمان  خدماتی  محدود  مسئولیت  با   
ابیدر در تاریخ ۱39۶/۰۸/۱5 به شماره ثبت ۱۰9۶۱ به 
شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۸9۴۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر 
تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 

عموم آگهی میگردد.
موضوع:

موضوع و هدف شرکت طبق اساسنامه: اخذ نمایندگی، 
ایجاد شعبه، اعطاء نمایندگی در داخل و خارج کشور

و  ها  بانک  اعتباری  و  مالی  تسهیالت  از  استفاده 
موسسات اعتباری 

ارائه یا دریافت خدمات در زمینه های اقتصادی، فنی، 
اشخاص  به  کارشناسی  و  نظارت  ای،  مشاوره  مالی، 

حقیقی و یا حقوقی 
سرمایه گذاری در کلیه فعالیت های عمرانی، صنعتی و 
بازرگانی و خدماتی راسا و یا با مشارکت سایر بخش ها

خرید و فروش اموال، امالک و اراضی در راستای منافع 
و سیایت های شرکت 

اداره امور نمایشگاهی، برای توسعه امور بازرگانی و در 
داخل و خارج از کشور و برگزاری همایش ها 

و  خرید  واردات  و  صادرات  تولید  و  تهیه  همچنین  و 
فروش کاالهای مجاز بازرگانی 

مراجع  از  الزم  مجوزهای  اخذ  از  پس  لزوم  در صورت 
ذیربط

۱-مدت فعالیت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
2-مرکز اصلی شرکت: کردستان شهر سنندج –خیابان 
کردستان–  تجاری  مجتمع   -2۴3 پالک  پاسداران– 

طبقه اول- کدپستی ۶۶۱۷۶33۶۷۱ 
3-سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

می باشد.
۴-اسامی و میزان سهم الشرکه شرکاء: 

 3۷2۰۱۱۰2۸۱ ملی  شماره  به  خسروی  الدن  خانم 
دارنده 5۰۰/۰۰۰ ریال سهم الشرکه 

ملی 3۷3۰9۶۷5۱۷  به شماره  مسعود خسروی  آقای 
دارنده 2/۰۰۰/۰۰۰ ریال سهم الشرکه

ملی  شماره  به  همت  کامرانی  نوشین  خانم   
3۷9۰۰۰2۰3۸ دارنده 5۰۰/۰۰۰ ریال سهم الشرکه

ملی  شماره  به  همت  کامرانی  شکوه  خانم 
3۸۰۱۷5۸۱۰9 دارنده 5/۰۰۰/۰۰۰ ریال سهم الشرکه

ملی  شماره  به  همت  کامرانی  منصور  آقای 

سهم  ریال   2/۰۰۰/۰۰۰ دارنده   ۴۰5۰2۴۰9۴۷
الشرکه

اولین مدیران:
به شماره ملی 3۷3۰9۶۷5۱۷  آقای مسعود خسروی 
و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود

ملی  شماره  به  همت  کامرانی  شکوه  خانم 
به  مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به  و   3۸۰۱۷5۸۱۰9

مدت نامحدود
ملی  شماره  به  همت  کامرانی  منصور  آقای 
عضوهیئت  و  مدیرعامل  سمت  به  و   ۴۰5۰2۴۰9۴۷

مدیره به مدت نامحدود 
دارندگان حق امضا مجاز: کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته، برات قراردادها و 
عقود اسالمی با امضاء منصور کامرانی همت به شماره 
ملی ۴۰5۰2۴۰9۴۷ همراه با مهر شرکت معتبر خواهد 
با امضای منصور  اداری  نامه های عادی و  بود و سایر 
همراه   ۴۰5۰2۴۰9۴۷ ملی  شماره  به  همت  کامرانی 

با مهر 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان

تاسیس موسسه 
غیرتجاری حقوقی و داوری رضائی دادخواه نو اندیش سنه  در تاریخ ۱39۶/۰۸/۰2 به شماره ثبت 
۶۰۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱59۴3۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 

زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد
موضوع: فعالیت های حقوقی و وکالت و داوری و حل و فصل دعاوی از طریق وکالی دارای پروانه در 

صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 
۱-مدت فعالیت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 

2-مرکز اصلی شرکت: کردستان شهر سنندج – کمیز- خیابان چیمن– کوچه نگاه- پالک 2۷9– 
طبقه همکف- کدپستی ۶۶۱9939۸۶۱ 

3-سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.
۴-اسامی و میزان سهم الشرکه شرکاء: 

آقای عزیز رضائی به شماره ملی 3۷32۷۴۴9۸۱ دارنده 9۰۰/۰۰۰ ریال سهم الشرکه 
خانم آذر باقری به شماره ملی 3۷9۰3۸۱۰2۰ دارنده ۱۰۰/۰۰۰ ریال سهم الشرکه

اولین مدیران: آقای عزیز رضائی به شماره ملی 3۷32۷۴۴9۸۱ و به سمت مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیره به مدت نامحدود 

خانم آذر باقری به شماره ملی 3۷9۰3۸۱۰2۰ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود
دارندگان حق امضا مجاز: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته، برات 
قراردادها و عقود اسالمی با امضاء آقای عزیز رضائی به شماره ملی 3۷32۷۴۴9۸۱ همراه با مهر 
شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضای عزیز رضائی به شماره ملی 

3۷32۷۴۴9۸۱ همراه با مهر 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان

متن آگهی
 آقای مهران ارجمندی فرزند محمد با عنایت به مجهول المکان بودن شما 
مقتضی است در خصوص اعاده دادرسی آقای ارسالن طرهانی نژاد فرزند 
اسماعیل به طرفیت شما در تاریخ ۱39۶/9/25 راس ساعت ۱۱ صبح جهت 
رسیدگی در این دادگاه حاضر شوید عدم حضور منتهی به اتخاذ تصمیمات 

قانونی در مورد شما خواهد گردید.
دفتر شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان لرستان  

متن آگهی 
شاکی به نام کیومرث دریکوند شکایتی علیه احمد رضایی فرزند علیرضا به اتهام عدم 
اجرای رای هیات حل اختالف  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد )۱۰۱ جزایی 
سابق( واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی 
ارجاع و به کالسه 95۰99۸۶۶۱3۱۰۱۱۷۱  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
۱39۶/9/29 و ساعت ۰۸:3۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم 
و درخواست شاکی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 
آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 

اعالم نشانی کامل در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
منشی شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد )101 جزایی سابق( –بیرانوند. 

به گزارش زمان و به نقل از روابط عمومی اداره 
اداره  رئیس  صیفوری،  علیرضا  جوانان،  و  ورزش 
با  نشست  در  مالرد  شهرستان  جوانان  و  ورزش 
های  ظرفیت  به  مالرد  شهرستان  رسانه  اصحاب 
شهرستان مالرد در زمینه ورزش و جوانان اشاره 
کرد و گفت: شهرستان مالرد ۱2هزار نفر ورزشکار 
دارد و به دنبال این هستیم که این تعداد ورزشکار 
به 2۰هزار نفر برسد.  وی از ۱۶۱ فضای ورزشی 
کرد  یاد  مالرد  شهرستان  در  خصوصی  و  دولتی 
که  است  موضوعاتی  از  مدیریتی  ثبات  افزود:  و 
موجب شده تا اقدامات به صورت منسجم به سمت 
پیشرفت حرکت کند و تاکنون بیش از 95درصد 
برنامه های از پیش تعیین شده به سرانجام رسیده؛ 
البته همه برنامه ها بر مبنای ظرفیت های شهرستان 

جمع بندی، تدوین و اجرا می شود.
صیفوری ادامه داد: ۴پروژه مهم در زمینه ورزش 
شهرستان داریم، یکی از این پروژه ها که در دو فاز 
پیگیری می شود استادیوم 5 هزار نفری شهرستان 
است که تا پایان سال فاز اول آن به اتمام خواهد 

دیگر  به  نیاز  که  نیز  پروژه  این  دوم  فاز  و  رسید 
زیرساخت ها دارد به زودی به سر انجام می رسد.

وی با بیان اینکه احداث زمین چمن بیدگنه با رشد 
5۰درصدی طی سه ماه از محل اعتبارات حضور 
رئیس جمهور در مالرد همراه شده است عنوان کرد: 
افتتاح این پروژه و استادیوم سبب افزایش بخش 

عمده ای از زیرساخت ورزشی شهرستان می شود؛ 
در روستای مهرآذین نیز مکان ورزشی مطلوبی را 
خواهیم ساخت و پروژه سالن ورزشی سرآسیاب نیز 
پیشرفت خوبی داشته که در مجموع باعث افزایش 
سرانه ورزشی شهرستان از 3۴ سانتی متر به نیم 

متر می شوند.

رئیس اداره ورزش و جوانان مالرد گفت: ورزشکاران 
شهرستان  نصیب  را  رنگارنگ  مدال   2۰ مالردی 
کرده اند، در زمینه کاراته نیز ۷ نفر از اعضای تیم 
ملی از مالرد هستند که این به واسطه توجه به 
و  است  مالرد  شهرستان  در  بانوان  ورزش  حوزه 
امیدواریم برای شهرستان مدال المپیکی نیز داشته 

باشیم.
 32۸ مالرد  شهرستان  اینکه  بیان  با  صیفوری 
ورزش  حوزه  در  کرد:  بیان  است  داشته  مدال آور 
کنار  در  و  داشتیم  بسیاری  تالش های  همگانی 
پیاده روی  یک  ماه  هر  تقریبا  متنوع  برنامه های 
همگانی برگزار می کنیم؛ در همین راستا گسترده 
کردن ورزش در تمام روستاها، شهرها و بخش های 
وی  هستیم.  پیگیر  هدفمند  صورت  به  را  مالرد 
و  شهرداری ها  شورا،  با  تعامل  کرد:  خاطرنشان 
پیگیری مطالبات در شهرستان مالرد سبب شده 
که همه مسئوالن توجه ویژه ای به ورزش شهرستان 
داشته باشند؛ بخش صفادشت دارای فضای ورزشی 
باالی یک متر است که باید از این فرصت در مسیر 

در نشست مطبوعاتی رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان مالرد مطرح شد:

شهرستان مالرد 12 هزار ورزشکار دارد



8 چهارشنبه 24 آبان 1396                                                                                                                                                                                                      شماره 3625شهرستان ها

مدیر عامل آبفا خوزستان تاکید کرد:

حمایت از سرمایه گذاری در توسعه پروژه های 
آب و فاضالب

وحیدی فر- اهواز: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خوزستان، در 
دیدار با سرمایه گذاران خارجی اظهار داشت: تمام تالش شبانه روزی 
آبفا خوزستان برای ارائه خدمات مطلوب به مردم است و ما هم از 
تمام ظرفیت این شرکت برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی 

بمنظور ارائه خدمات مطلوب به مردم خوزستان استفاده می کنیم.
فاضالب خوزستان، صادق  و  روابط عمومی شرکت آب  به گزارش 
حقیقی پور وی با اشاره به تاکید وزیر نیرو  دکتر اردکانیان استفاده 
از سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای ارائه خدمات مطلوب به مردم 
گفت: ما از سرمایه گذاران بخش خصوصی برای پروژه های آب و 

فاضالب حمایت می کنیم.
وی با اشاره به حضور سرمایه گذاران خارجی در شرکت آبفا خوزستان 
بیان کرد: در جلسه با سرمایه گذارن خارجی مواردی که شامل کاهش 
هدر رفت آب، توسعه شبکه، ارتقاء کیفی، تکمیل شبکه های فاضالب 
و تامین پایدار آب مورد نیاز صنعت و صنایع در حال گسترش مورد 

بررسی قرار گرفته شد.
رئیس هیئت مدیره شرکت آبفا خوزستان عنوان کرد: ما بر این باوریم 
که عالوه بر حمایت از سرمایه گذاری خارجی می توان با استفاده از 
ظرفیت سرمایه گذاری داخلی پروژه های  آب وفاضالب را با صرفه 

اقتصادی انجام داد.
وی تصریح کرد: مقدار زیادی از مشکالت آب و فاضالب خوزستان 
مربوط به آب و فاضالب شهرستان آبادان است و این سرمایه گذاری 

می تواند بسیار موثر باشد.

 اجرای واکسیناسیون علیه بیماری نیوکاسل 
در روستاهای دشتستان 

احمدی- بوشهر: رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور 
دامپزشکی استان بوشهر از اجرای طرح واکسیناسیون علیه بیماری 

نیوکاسل در طیور روستایی خبر داد.
یوسف سعادت در حاشیه اجرای این طرح اظهار داشت: با هماهنگی 
های بعمل آمده با مسئوالن استان و همچنین سازمان دامپزشکی 
کشور طرح واکسیناسیون طیور روستایی بر علیه بیماری نیوکاسل در 

روستاهای شبانکاره دشتستان انجام شد.
رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های طیور دامپزشکی استان 
بوشهر افزود: طیور بومی در سطح استان از ذخائر ژنتیکی محسوب 
می شوند که با انجام واکسیناسیون و مراقبت ها باید در حفظ آن کوشا 

باشیم.
وی ادامه داد: نیوکاسل یک بیماری استراتژیک و اخطار کردنی است 
که در صورت عدم مقابله و واکنش سریع، این بیماری می تواند جمعیت 

طیور کشور را با مخاطره جدی همراه کند.
سعادت تاکید کرد: برای اجرای هرچه بهتر این طرح باید یک روز 
قبل از اجرای طرح طیور محصور شوند و به دلیل اینکه واکسیانسیون 

به صورت آشامیدنی خواهد بود.

بازدیدمیدانی از پروژه های 
بنیادبرکت در گیالن

مدارس  نوسازی  کل  مدیر  رشت؛  منکویی- 
استان گیالن به همراه مهندس کیهان پورناظر 
بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت 

امام)ره( از پروژه های  این بنیاد بازدید کردند.
مهندس مقدم مدیر کل نوسازی مدارس استان 
گیالن به همراه مهندس کیهان پور کارشناس 
فنی بنیاد برکت از 22پروژه بنیاد محترم در استان 
گیالن که تا پاسی از شب نیز ادامه داشت بازدید 
نمودند. مهندس مقدم با تقدیر از زحمات بنیاد 
برکت افزود: همراهی بنیاد در احداث و تکمیل 

پروژه های آموزشی قابل تقدیر است.
وی با بیان اینکه بنیاد در راستای سیاست های 
را  ارزشمندی  اقدامات  خود  محرومیت زدایی 
آغاز کرده یادآورشد: بنیاد محترم طبق فرمان و 
تاکید رهبرمعظم انقالب فعاالنه در کنار آموزش و 
پرورش بوده و بسیاری از مشکالت این وزارت را 
رفع کرده است. مهندس مقدم با تشریح فعالیت 
های ارزشمند بنیاد برکت در استان گیالن گفت: 
به همت بنیاد محترم برکت 22 پروژه با اعتبار 
بالغ بر ۱3۷میلیاردریال در استان گیالن در حال 

احداث و یا تکمیل می باشد.

6۵ درصد پرونده ها در دادسرای 
گرگان منجر به سازش شد

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان گلستان 
گفت: بیش از 2 هزار و ۸۰۰ پرونده از پرونده 
های ورودی به دادسرای مرکز استان که به شعبه 
سازشی شورای حل اختالف فرستاده شد، ۶5 

درصد آن ها به آشتی طرفین ختم شد.
به گزارش زمان به نقل از دادگستری گلستان، 
حجت االسالم سید مصطفی حقی که در نشست 
های  دادستان  و  ها  دادگستری  روسای  فصلی 
سراسر استان سخن می گفت، افزود: سازش این 
پرونده ها عالوه بر کاستن از تنش ها در جامعه، 
فرصت بیشتری را برای رسیدگی به پرونده های 

مهم در اختیار قضات ما قرار داد.
دادستان حقی در ادامه سخنان خود از کاهش 
پرونده های قدیمی در شعب این دادسرا هم خبر 
داد و گفت: یکی از معاونان دادستان را به عنوان 
معین در کنار قضات دادسرا قرار داده ایم تا عالوه 
بر کمک به تحقیق در پرونده ها، برای جلوگیری 
از طوالنی شدن روند رسیدگی به پرونده ها در 

صورت نیاز به دادیاران تذکر دهد.

خبر خبر

با  امام)ره(  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد 
تشکیل ستاد پشتیبانی از مناطق زلزله زده، 
عالوه بر ارسال صدها تن انواع اقالم موردنیاز 
مناطق زلزله زده، ۱۰۰ گروه جهادی و چهار 
درمانگاه سیار را در مناطق زلزله زده مستقر 

کرده است. 
از روابط عمومی  نقل  به  به گزارش زمان 
بنباد برکت، دکتر عارف نوروزی با اعالم این 
خبر افزود: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 
)ره( از ساعت ۶ صبح روز دوشنبه، با تشکیل 
ستاد پشتیبانی از مناطق زلزله زده، عالوه بر 
ارسال صدها تن کمک، به سامان دهی ۱۰۰ 
مناطق  مردم  به  کمک  برای  جهادی  گروه 

زلزله زده پرداخته است. 
کمک های  فهرست  برکت  بنیاد  مدیرعامل 
به  )ره(  امام  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد 
آب  تریلر   2۰ شامل  را  زلزله  زده  مناطق 
 2۰ کنسرو،  انواع  قوطی  هزار  صد  معدنی، 

تن   2۰ بالشت،  هزار   2۰ پتو،  تخته  هزار 
لباس  و  البسه، کیف، کفش  خرما، ۴۰ تن 
وسایل  و  خوراک پزی  چراغ  هزار  گرم، 
بیان کرد و گفت  گرمایشی، ۱۰موتور برق 

تن خرما،  تقاضای 3۰  اقالم،  این  بر  عالوه 
۱۰۰ هزار کنسرو تن ماهی و 3۰ تریلی آب 
معدنی دیگر هم شده که به زودی نسبت به 

ارسال آن ها اقدام خواهد شد. 

به گفته نوروزی، 5۰ درصد از این کمک ها 
است  رسیده  زلزله زده  مناطق  به  تاکنون 
استاندار  نیز  و  بحران  ستاد  هماهنگی  با  و 
توزیع  حال  در  مردم  میان  در  کرمانشاه 

است. 
وی افزود: ۴ درمانگاه سیار بنیاد برکت هم 
به زودی در مناطق زلزله زده با کادر درمانی 
مستقر خواهند شد و هم چنین 5 کامیون 
انواع دارو، سرم، انواع آنتی بیوتیک ها و اقالم 

اورژانسی به این مناطق ارسال شده است.
ستاد  این که  بیان  با  برکت  بنیاد  مدیرعامل 
بازسازی  امام)ره(  حضرت  فرمان  اجرایی 
مناطق  در  را  منازل  از  تعدادی  و  مدارس 
روستایی  مناطق  از  تعدادی  نیز  و  زلزله زده 
تقبل  بوده،  گسترده  آن ها  در  تخریب  که 
کرده است، گفت: باید منتظر باشیم تا شرایط 
این  در  بتوانیم  تا  برسد  پایان  به  اضطراری 

خصوص هماهنگی های الزم را انجام دهیم.

سامان دهی 100 گروه جهادی برای کمک به مناطق زلزله زده 

 رصد تراکنش های مشکوک بانکی 
در جهت شفاف سازی اقتصادی

ایستگاه های TBS  گاز آسیبی به مبلمان 
شهری نمی زنند

شرکت  مدیرعامل  اصفهان:    - بهادری 
گاز استان اصفهان، با تاکید بر اینکه توسعه 
شبکه و افزایش ایستگاه های TBS با در 
نظر گرفتن مبلمان و زیبا سازی شهر انجام 
خواهد شد افزود: این شرکت در طرح ابتکاری 
صورت  به  را   TBS های  ایستگاه  استقرار 
کابینتی طراحی کرده که نه تنها فضای زیادی 
اشغال نمی کند بلکه به مبلمان شهری نیز 

آسیبی وارد نمی سازد.
بیان  با  اصفهان  جدید  شهردار  با  دیدار  در 
اینکه، این شهرستان بطورکامل گاز رسانی 
شده گفت: در اصفهان ساالنه حدود 3 میلیارد 
متر مکعب گاز در بخش خانگی و تجاری 
مصرف می شود که با توجه به توسعه شهر 
می بایست شبکه و ایستگاه های گازرسانی 

را تقویت کرد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، وجود 
شیرهای گاز در پیاده رو های برخی خیابان 
ها که تحت عنوان »شیر پیاده رو« نامیده می 
شوند را از نقاط حساس درسطح شهر عنوان 
کرد و اظهار داشت: این نقاط باید جمع آوری 

شوند لیکن این مهم، بدون همکاری شهرداری 
امکان پذیر نیست.

مجوز  ارائه  در  تسریع  کرد:  تصریح  علوی، 
حفاری به منظور جمع آوری شیرهای پیاده 
رو و حذف حوضچه های شیرها راهگشاست.

در  فرهنگ شهروندی  کمیته  وی، حمایت 
و  ایمنی  مصرف  سازی   فرهنگ  با  رابطه 
افزود:  و  را خواستار شد  گاز طبیعی  بهینه 
خوشبختانه شهرداری در خصوص فرهنگ 
سازی ارزش های اخالقی و قوانین و همچنین 
اجتماعی طی چند  معضالت  از  پیشگیری 

سال اخیر بسیار موفق عمل کرده است.
در ادامه، دکتر نوروزی شهردار جدید اصفهان، 
ضمن تشکر از اقدامات مطلوب شرکت گاز در 
راستای توسعه زیر ساخت های رفاه و اشتغال 
و اقتصاد استان اصفهان گفت: اینجانب شاهد 
افتتاح و بهره برداری شعله گاز در بسیاری از 
روستاها و شهرها بوده ام و از نزدیک تالش 
شبانه روزی کارکنان شرکت گاز و همچنین 
شادی مردم پس از بهره مندی از این نعمت 

پاک را مشاهده کرده ام.

از  مالیات  پرداخت  اراک؛  داودی- 
جامعه  توسعه  و  رشد  عوامل  مهمترین 
محسوب می شود و موجب رونق اقتصادی، 
خدمات  افزایش  اجتماعی،  عدالت  تحقق 
از این  و عمران و آبادانی کشور می شود. 
رو ارتقای روزافزون نظام مالیاتی و همگام 
ساختن آن با دانش روز، نقش انکارناپذیری 
این  در  دارد.  کشور  اقتصادی  توسعه  در 
میان، کسانی نیز هستند که از همه مواهب 
موجود در کشور از جمله امنیت، خدمات 
مالیاتی  ولی  میکنند  استفاده  و...  عمومی 
مرتکب  که  کسانی  کنند.  نمی  پرداخت 
عمل شوم فرار مالیاتی می شوند، عالوه بر 
اینکه از همه راهکارهای قانونی و غیرقانونی 
از  را  خود  مالیات  تا  کنند  می  استفاده 
سهم هزینه های جامعه پرداخت نکنند و 
بر  به مردم و جامعه خود ظلم می کنند. 
این اساس، مبارزه با فرار مالیاتی و مجرمین 
اقتصادی یکی از اهداف مهم سازمان امور 

مالیاتی است. 
جهت  در  اخیرا  مالیاتی  امور  سازمان  لذا 

رصد  کشور،  اقتصادی  نظام  اهداف  تحقق 
تراکنش های بانکی مشکوک را در دستور 

کار خود قرار داده است. 
استان در خصوص  مالیاتی  امور  مدیر کل 
به  مشکوک  بانکی  های  تراکنش  رصد 
انقالب در دیدار  فرموده های رهبر معظم 
 29 تاریخ  در  شرقی  آذربایجان  مردم  با 
له  معظم  که  کرد  اشاره   ۱393 بهمن 
ما  است.  فریضه  یک  »مالیات  فرمودند 
امروز از ضعفا مالیات میگیریم - از کارمند 
مالیات میگیریم، از کارگر مالیات میگیریم، 
از  اما   - میگیریم  مالیات  جزء  کاسب  از 
درآمددار  فالن  کالنْ سرمایه دار،  فالن 
فرار  نمیگیریم،  مالیات  بی حساب وکتاب 
مالیاتی دارند، اینها جرم است، فرار مالیاتی 
جرم است« لذا این طرح در راستای اجرای 
اقتصاد مقاومتی و در جهت شفاف سازی 
فرار  از  جلوگیری  اقتصادی،  های  فعالیت 
ایجاد  و  مالیاتی  عدالت  برقراری  مالیاتی، 
اقتصادی  برای فعاالن  فضای رقابتی سالم 

انجام می گیرد. 

آگهی فراخوان
تجاری  و  ،اداری  فرهنگی  مجتمع  احداث  سازمان تبلیغات اسالمی در نظر دارد 
بندرعباس را از طریق مناقصه عمومی در قالب عقد قرارداد مشارکت به 
نشانی استان هرمزگان -شهرستان بندرعباس-بلوار امام خمینی )ره(-
نبش بلوار نواب صفوی )ازادگان(احداث نماید. از سرمایه گذاران واجد الشرایط که 
مایل به شرکت در مناقصه هستند دعوت می شود از تاریخ 96/8/17 لغایت 96/9/9 
به نشانی بندرعباس -بلوار امام خمینی )ره(نبش بلوار نواب صفوی )ازادگان(-ازادگان 
دوم -روبه روی نمایندگی سایپا امور مالی مراجعه و اسناد فراخوان دریافت نمایند 
پاکات  بازگشایی  شرایط  و  ،زمان  پیشنهادها  ،تسلیم  شرکت  ،نحوه  شرایط  تمامی 
و  ان  استرداد  نحوه  و  کار  انجام  نوع سپرده شرکت ومیزان تضمین حسن  و  ،میزان 

دیگر توضیحات الزم در اسناد فراخوان موجود می باشد.
شناسه اگهی :  107100

اداره کل استان هرمزگان

رونوشت آگهی حصر وراثت
به   55۸۸995۱۶3-5۷ شماره   شناسنامه  دارای  سرابسوره  زندی  فرشته  آقای   
شرح دادخواست به کالسه 9۶۰93۶ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده  وچنین توضیح داده که شادروان  نیتاج شمس ساولی به شناسنامه 295-

3۷3۱3۰9۶۷۱در تاریخ۱39۶/۴/9  در اقامتگاه دائمی خودبدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراست به افراد مشروحه زیر:

ملی  ۱3۴3/۱2/۱۰شماره  ت   ت    95 ش  ش  به  سوره  سراب  زندی  حسن   -۱
55۸۸9955۴۶  پسر متوفی

ملی  به ش ش 23353  ت ت  ۱3۴۸/5/2۸شماره  زندی سرابسوره  2- حسین 
3۷3۰23۱۸۸۱  پسر متوفی

ملی  ۱3۴۸/9/۱شماره  ت   ت    5۷ ش  ش  به  سرابسوره  زندی  فرشته   -3
55۸۸995۱۶3  پسر متوفی

 ۴- شریفه زندی به ش ش 2  ت ت  ۱3۴3/3/۱۰شماره ملی 55۸9۶9۸۸۷۱  
دختر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.
م الف: 2213 رئیس شعبه  8 شورای حل اختالف سنندج

آگهی ابالغ
ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان میاندرورد

احتراما نظر به اینکه شاکی شیرزاد منوچهر نوری فرزند غفار به اتهام ارائه فروشمال 
غیر و کالهبرداری  به شماره پرونده 9۶۱۴۶5 در این شعبه دادگاه مطرح و در حال 
رسیدگی میباشد و وقت رسیدگی به تاریخ ۱39۷/۰2/2۴ ساعت ۱۱:3۰ صبح صادر 
گردیده است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم نامبرده ممکن 
نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده ۱۷۴ قانون آئیین دادرسی کیفری مراتب 
وقت  در  تا  میگردد  ابالغ  نامبرده  به  کثیراالنتشار  روزنامه های  از  یکی  در  با درج 

رسیدگی فوق در این شعبه دادگاه جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود.
مدیر دفتر شعبه 101 کیفری 2 دادگستری شهرستان میاندرود –روحی المشیری

اجراییه
نشانی ساری  به  مازندران  استان  بانک ملت مدیریت شعب  له:  مشخصات محکوم 

میدان امام ط ۴ ادراه حقوقی 
مشخصات محکوم علیه /محکوم علیهم : ۱- رضا شیری فرزند ماندگار به نشانی: 

شهرستان بابل خ شهید صالحی حسینی ۱ 
الدین  بابل  - خ جمال  نشانی: شهرستان  به  فرزند حسن  نژاد  2- مسعود محمد 

اسدآبادی جنب بانک ملت منزل شخصی 
مشخصات نماینده یا مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه 

زینب هدایت پور فرزند حبیب اله به نشانی: مازندران – بابل – بابل – خ مدرس- 
روبروی بانک آینده – کوچه عدنانی ۱۸ – مجتمع پردیس – ط 2 وکیل بانک ملت 

مدیریت شعب استان مازندران 
دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب  به:  محکوم 
به  متضامنا  هستند  محکوم  علیهم  محکوم   9۴۰۰99۷۱۱۱۰۶۰۰۱۰9 مربوطه 
هزینه  ریال  و ۱۴/۱۷۰/۰۰۰  خواسته  اصل  بعنوان  ریال  پرداخت ۴3۶/۶۸2/952 
دادرسی و ۱۱/۶۸۰/39۰ ریال حق الوکاله و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 93/۷/5 
لغایت  ریال  بمبلغ 2۷5/۶۴۱/۰۰۰  بدهی  مانده  اصل  نسبت  به  درصد  بماخذ 2۱ 

وصول محکوم به در حق خواهان و نیم عشر دیوانی د رحق دولت.
 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ششم دادگاههای عمومی )حقوقی( شهرستان بابل

متن آگهی
در پرونده کالسه 9۶۰99۸۶۶9۰۱۰۰3۶2 این شعبه با توجه به فوت مرحوم سعید 
قوائی منفرد بوده توسط عارفه شهبازی درخواست تحریر ترکه شده و قرار تحریر 
ترکه صادر گردیده و برای راس ساعت 9 مورخ ۱39۶/۱۰/۰9 لذا بدین وسیله به 
تمامی ورثه متوفای یاد شده یا نمایندگان قانونی و بستانکاران از متوفی و مدیونین 
به وی و هر کس که به هر طریق حقی بر ترکه متوفی دارد ابالغ می شود در ساعت 
و تاریخ یاد شده در شعبه ۱ شورای حل اختالف مجتمع قدوسی شهرستان خرم 
آباد خیابان امام )ره( میدان عدالت دادگستری کل استان لرستان جهت شرکت در 

عملیات تحریر ترکه حاضر شوند. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی 

شهرستان خرم آباد –سمیه دلفانی .

متن آگهی 
شماره  خواست  کیفر  موجب  به  اباد  خرم  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
برای مهدی  پرونده کالسه 9۶۰99۸۶۶۱9۱۰۰۰۴۶  9۶۱۰۴3۶۶۱۱۰۰32۰9 در 
مرادی کمالوند فرزند حسین به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی و جرح عمدی با 
چاقو و توهین و فحاشی تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه 
تعیین گردیده  برای مورخه ۱39۶/۱۰/۰2 ساعت ۰۸:3۰  ارجاع و وقت رسیدگی 
است با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات 
ماده 3۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع 

از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. 
منشی شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد–مجتبی حسنوند.

متن آگهی 
نظر به اینکه خواهان ها ۱-حمیدرضا نجفیان فرزند غالمرضا 2-عبدالسعید ندری 
فرزند شیخ کاظم 3-ابراهیم فروغی فرد فرزند حسین جان دادخواستی به طرفیت 
آقای امیر احسان پور فرزند عزیز و غیره به خواسته اعتراض به تصمیم واحد ثبتی 
ابطال سند رسمی  و  تنظیم سند رسمی ملک  به  الزام  و  تفکیک ملک  به  الزام  و 
شعبه  به  و  دادگاه  تقدیم  وکیل  الوکاله  حق  و  دادرسی  خسارات  کلیه  مطالبه  و 
و وقت رسیدگی آن ۱39۶/۱۰/۰2  ارجاع  آباد  دادگاه عمومی حقوقی خرم  هفتم 
د  ق.آ.   ۷3 ماده  استناد  به  مراتب  لذا  است  گردیده  تعیین   ۰9:3۰ ساعت  راس 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی یکبار و به علت مجهول المکان بودن 
خوانده یک نوبت در جراید کثیر االنتشار منتشر می شود تا خوانده پس از اطالع و 
اخذ دادخواست و ضمائم آن از دفتر این شعبه جهت رسیدگی و شرکت در جلسه 

دادگاه در زمان و تاریخ تعیین شده به این مرجع مراجعه نمایند. 
منشی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – رضا نقی زاده 

آگهی حصر وراثت
آقای اباسط ادیب نیاری دارای شناسنامه بشماره ۶۸ به شرح پرونده کالسه ۱2۰9-

9۶ این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
اقامتگاه  اردبیل  تاریخ 9۶/5/3۰ در  به شماره شناسنامه ۴۰ در  نیاری  ادیب  اروج 

دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه آن مرحوم منحصر است به:
۱-اباسط ادیب نیاری به شماره شناسنامه ۶۸ پسر متوفی

2-سهراب ادیب نیاری به شماره شناسنامه ۱۴5۰۸۸۷۱2۰ پسر متوفی
3-فضه ادیب نیاری به شماره شناسنامه ۱225 دختر متوفی

۴-فاطمه ادیب نیاری به شماره شناسنامه ۱۴5۰۱9۰۰23 دختر متوفی
5-لطیفه ابی زاده نیاری فرزند وهاب به شماره شناسنامه 2592 همسر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را در یک نوبت آگهی می نماید، 
هر کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد، از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیتنامه ای جز سری و 

رسمی که بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود.  
بدری- رئیس شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان اردبیل

متن آگهی
راه  علی  علیه:آقای  فرزندعبدالکاظم.محکوم  عساکره  سکینه  لها:خانم  محکوم 
فرزندکاظم.پیروآگهی های منتشره درجرایدبدینوسیله به آقای علی راه فرزندکاظم 
که مجهول المکان می باشدابالغ می شود طبق اجرائیه صادره ازشعبه دوم حقوقی 
دادگستری شهرستان بندرماهشهردرپرونده کالسه9۶۰۰۶9 به موجب دادنامه شمار

ه9۶۰99۷۶۱3۰2۰۰۶۴۸مورخ۱39۶/5/2۱صادره ازشعبه دوم حقوقی محکوم علیه 
محکوم به حضوردریکی ازدفاترثبت واقعه طالق جهت اجرای صیغه طالق درحق 
محکوم لهاوپرداخت نیم عشرحق اجراونیزهزینه های اجرائی برعهده محکوم علیه 
به  منوط  غیابی  حکم  حکم،اجرای  بودن  غیابی  به  باتوجه  است  باشد.بدیهی  می 
معرفی ضامن معتبربااخذتامین متناسب ازمحکوم له،یاابالغ واقعی اجرائیه به محکوم 
نوبت دراجرای ماده۷3آ.د.م وماده9قانون  باشدلذامفاداجرائیه صادره یک  علیه می 
روزپس  ده  گرددتاظرف  می  ازجرایدکثیراالنتشاردرج  دریکی  مدنی  احکام  اجرای 
اقدام گردد.درغیراینصورت واحداجرای  ازانتشارآگهی نسبت به اجرای مفاداجرائیه 
اقدام  اجرایی  اجرائیه ووصول هزینه  اجرای مدلول  به  احکام طبق مقررات نسبت 

خواهدنمود. شماره م.الف)۱۶/5۷۰(
مدیردفتردادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان 
بندرماهشهر-علی راشدی

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه در پرونده شماره بایگانی 9۶۰۰53 این بازپرسی آقای شکور شریف 
باروق فرزند حاج بابا به اتهام سرقت گوشی تلفن همراه موضوع شکایت آقای فرشاد 
ممی نژاد قاسم قشالقی تحت تعقیب می باشد و امکان ابالغ احضاریه و دسترسی 
به نامبرده به لحاظ مجهول المکان بودن مقدور نمی باشد، لذا در اجرای ماده ۱۷۴ 
قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱392 بدینوسیله به نامبرده ابالغ می شود ظرف 
مهلت یکماه از تاریخ انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی به خود در شعبه 
ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اردبیل حاضر شود در صورت عدم حضور 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
بازپرس شعبه ششم دادسرای عمومی و انقالب اردبیل- یوسف طالبی

آگهی ابالغ وقت دادرسی
کیانوش  رساندکه  می  المکان  مجهول  فرخی  خواجه  طلعت  اطالع  به  بدینوسیله 
مالکیت  اثبات  خواسته  شمابه  طرفیت  به  شکارپوردادخواستی  وعبدالکریم  عالیی 
یک قطعه زمین معروف به حمومکادر پالک۴55دزفول به این دادگاه تقدیم نموده 
9۶/9/2۸ساعت۱2:3۰می  مورخ  آن  رسیدگی  ووقت  کالسه95۰3۸5ثبت  به  که 
وقت  ازحلول  تاقبل  اعالم  مدنی  دادرسی  آئین  ماده۷3قانون  وفق  باشدلذامراتب 
رسیدگی جهت تحویل گرفتن نسخه ثانی دادخواست وضمائم به این دادگاه مراجعه 
وهمچنین دروقت رسیدگی دردادگاه حاضرشویددرغیراین صورت دادگاه به صورت 

غیابی رسیدگی واتخاذ تصمیم خواهدنمود.   
مدیردفترشعبه دوم دادگاه حقوقی دزفول

فراخوان مناقصه عمومی
اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه زیر را از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت برگزار نماید.
1- پروژه حفاظت از اراضی ملی استان کردستان

شرایط الزم جهت شرکت در مناقصه
1- شرکت خدمات حفاظتی و مراقبتی باشد.

2- دارای مجوز فعالیت در امور خدمات حفاظتی و مراقبتی تحت نظارت پلیس پیشگیری ناجا - مرکز انتظام با رتبه دو باشد.
3--دارای گواهینامه تایید صالحیت ایمنی باشد.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 

عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
اطالعات دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

آدرس: کردستان - سنندج - چهار راه گلشن - اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان - واحد حقوقی
تاریخ دریافت اسناد مناقصه: تا 14 روز بعد از نشر آگهی
هزینه چاپ کلیه آگهی ها بعهده برنده مناقصه می باشد.

 نوبت اول

جمهوری اسالمی ایران
وزارت راه و شهرسازی 

استان کردستان
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برگزاری مانور پدافند سایبری در برق گیالن 

منکویی- رشت: مانور پدافند غیرعامل)پدافند سایبری(، اختالل برق 
در پستهای شهید عضدی و معلم و رشت مرکزی  در سالن مرکز 

کنترل شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن برگزار شد.
مهندس »عظیم بلبل آبادی« مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه 
ای گیالن در خصوص این مانور گفت: هدف از برگزاري این مانور، حفظ 
آمادگي مراکز حیاتي، حساس، مهم و ضروري شرکت سهامی برق 
منطقه ای گیالن در شرایط اضطراري برای مقابله با تهدیدات احتمالی 
است تا در اسرع وقت نسبت به اتفاقات پیش آمده واکنش نشان بدهند  

تا بتوانند به بهترین نحو حادثه به وجود آمده را کنترل کنند.
وی افزود: مانور بسیار خوبی تدارک دیده شده بود و از کلیه افرادی که 
در برگزاری این مانور نقش داشتند تشکر می کنم. اقدامات خوبی در 
دو سال اخیر در شرکت انجام شده است که کسب موفقیتهای بزرگ 
توسط معاونتهای مختلف شرکت از جمله این فعالیتها بودکه حرکت 
رو به جلو و بسیار ارزشمندی بود و امیدوارم این رویکرد پیشرفت و 
کسب موفقیتها تداوم داشته باشد و ما بتوانیم برای همیشه در مسیر 

تعالی گام برداریم.
مهندس حسن زاده رئیس اداره کنترل شبکه امور دیسپاچینگ در 

خصوص این مانور بیان داشت:
برای برگزاری این مانور کارگروه تهیه سناریوی مانور شبکه در خصوص 
به پست ۶3/23۰ کیلوولت DCS شهید عضدی  حمله سایبری 
تشکیل شد. علت انتخاب پست شهید عضدی به این خاطر بود که 
پست شهید عضدی یکی از پستهای مهم و حیاتی منطقه مرکزی 
گیالن)کالنشهر رشت( بود که تعدادی از پستهای حساس کالنشهر 

رشت از این پست تغذیه می شوند.

  تشکیل کارگروه مخاطرات زیست محیطی بوشهر

احمدی- بوشهر: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با 
اشاره به تشکیل کارگروه مخاطرات زیست محیطی استان بوشهر گفت: 
این کارگروه نسبت به شناسایی مناطقی که در اثر حوادث طبیعی 

دارای مخاطرات زیست باالیی هستند اقدام می کند.
حسین دلشب در نشست کارگروه مخاطرات زیست محیطی استان 
بوشهر با تاکید بر آمادگی برای مقابله با مخاطرات و سوانح طبیعی  
اظهار داشت: با توجه به اینکه استان بوشهر به لحاظ استقرار صنایع 
بزرگ از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، خطوط لوله، پایانه های نفتی از 
اهمیت خاصی برخوردار است باید آمادگی برای مقابله با حوادث و 

سوانح طبیعی ارتقاء یابد.
وی با بیان اینکه بروز حوادث طبیعی در کنار ساحل ،مخاطرات 
با  بوشهر  استان  مجاورت  کرد:  نشان  خاطر  می دهد  افزایش  را 
دریا می تواند در صورت بروز حوادث طبیعی مانند زلزله یا سیل 
برای این صنایع و واحدهای مستقر در استان، خسارتهای جبران 
ناپذیری را به خصوص به مناطق مسکونی و مجاور این نوع صنایع 

وارد کنند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر خاطرنشان کرد:  از 
سوی دیگر بروز حوادث بزرگی مانند زلزله های مهیب می تواند منجر به 

پیامدهای تلخی در این استان شود.

 برگزاري جلسه هماهنگي
 شرکت آبیاري کرخه و شاوور

وحیدی فر- اهواز؛ جلسه هماهنگي بین شرکت 
آبیاري کرخه و شاوور و مدیریت جهادکشاورزي 
شهرستان شوش با محوریت برنامه ریزي جهت 
کشت زمستانه سال جاري درمحل مدیریت جهاد 

کشاورزي شهرستان شوش برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي شرکت بهره برداري از 
شبکه هاي آبیاري کرخه و شاوور، در این جلسه 
مسئولین  از  جمعي  و  حضورمدیرعامل  با  که 
مدیریت جهاد  شاوور،  و  کرخه  آبیاري  شرکت 
اداره شیالت شهرستان  و سرپرست  کشاورزي 
برگزار شد، »یعقوب کرمي« مدیرعامل  شوش 
شرکت، ضمن شنیدن دیدگاه ها و نقطه نظرات 
بر  شوش،  شهرستان  جهادکشاورزي  مدیریت 
ضرورت ارشاد و هدایت کشاورزان به امر انعقاد 
قرارداد تامین آب تأکید کرد. ایشان با بیان اینکه 
اولویت اصلي مجموعه شرکت خدمت رساني و 
تعامل با کشاورزان قانونمند مي باشد، گفت: انتظار 
ما این است که کشاورزان به موقع جهت انعقاد 
جاري  سال  زمستانه  آب کشت  تأمین  قرارداد 
با  را  همکاري  نهایت  این خصوص  در  و  اقدام 

مجموعه شرکت داشته باشند.

 برگزاری مسابقه کتابخوانی
 »ختم نبوت« در اسالمشهر

نوری - اسالمشهر: مسابقه کتابخوانی »ختم 
نبوت « ویژه بیست و پنجمین دوره  هفته کتاب و 
کتابخوانی به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 

اسالمشهر برگزار می گردد .
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اسالمشهر همزمان با آغاز هفته کتاب و 
کتابخوانی مسابقه پیامکی »ختم نبوت« با هدف 
توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه و به منظور ترغیب 
و ترویج نهضت کتابخوانی در قالب پنج سوال 
از کتاب »ختم نبوت «اثر استاد شهید مرتضی 

مطهری برگزار می کند. 
برای  این مسابقه  آور می شود: شرکت در  یاد 
عموم آزاد بوده و عالقمندان می توانند پاسخ های 
خود را به صورت یک عدد پنج رقمی تا تاریخ 2۸ 
آبان ماه ۱39۶ به سامانه پیامکی اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی به شماره  3۰۰۰۷۶5۰۰۰2۸۴۶ 
ارسال نمایند.  شایان ذکر است: سواالت مسابقه 
فوق در سایت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی به 
 eslamshahr.farhang.gov.ir نشانی 

موجود می باشد . 

خبر خبر

از  نقل  به  و  زمان  خبرنگار  گزارش  به 
اسالمی و شهرداری  روابط عمومی شورای 
قدس؛ مسعود مختاری شهردار قدس اظهار 
سیستم  اصالح  اینکه  به  توجه  با  داشت: 
شهری  برون  و  شهری  درون  نقل  و  حمل 
کار  دستور  در  شهری  ناوگان  نوسازی  و 
بهبود  دارد  قرار  قدس  شهری  مدیریت 
با توجه  امکانات داخلی  وضعیت ظاهری و 

به اولویت ها صورت می گیرد.
دستگاه  نوسازی 2۰۰  به  مختاری  مهندس 
تاکسی از ناوگان تاکسی رانی شهرقدس اشاره 
کرد و افزود : قطعاً در ناوگان اتوبوسرانی نیز 
در مسیرهایی که نیاز به تزریق اتوبوس جدید 
باشد، توسعه ناوگان صورت می گیرد تا شاهد 

سهولت در رفت و آمد شهروندان باشیم.

با  ایمنی  سطح  ارتقای  داشت:  اظهار  وی 
آتش نشانی  ایستگاه های  افزایش  به  توجه 
و  نردبان  از جمله  ایمنی  تجهیزات  و خرید 
دیگر  از  آتش نشانی  سازمان  برای  جرثقیل 
سطح  ارتقاء  برای  شهری  مدیریت  اقدامات 
خدمات دهی ایمنی و سالمت شهروندان در 

مواقع بحران و خطر است.
مهندس مسعود مختاری همچنین با اشاره به 
قرارداد بین شهرداری قدس و آب منطقه ای 
تهران عنوان کرد: با قرارداد منعقد شده حریم 
بستر رودخانه شهرستان به شهرداری واگذار 
کمربند  ایجاد  با  راستا  همین  در  که  شده 
فضای  و  بوستان  ایجاد  و  منطقه،  این  در 
تفرجگاه  یک  عنوان  به  آن  از  می توان  سبز 

گردشگری برای شهروندان بهره برداری کرد.

شهردار شهرقدس خبر داد:

نـوسازی 200 دسـتگاه تاکـسی ناوگان تاکـسیرانی شـهرقـدس

شرکت اتوبوسرانی اصفهان؛
 نیازمند تحول

 عضویت کمتر از چهار درصد مردم 
استان مرکزی در کتابخانه ها

بهادری- اصفهان:  شهردار اصفهان گفت: 
وضعیت سازمان اتوبوسرانی به شکلی است که 

باید تغییر و تحوالتی در آن انجام شود.
قدرت ا... نوروزی در جلسه علنی شورای شهر 
اصفهان اظهار کرد: با توجه به این موضوع 
پیشنهاد می شود تا الیحه دوفوریتی انتخاب 
قدرت اهلل افتخاری برای عضویت در هیات 
اصفهان  اتوبوسرانی  واحد  شرکت  رییسه 
بررسی شود. وی افزود: البته اگر امکان داشت 
دیده  فوریتی  صورت 3  به  باید  الیحه  این 
برای  کرد:  اضافه  اصفهان  شهردار  شد.  می 
انتخاب آقای افتخاری تحقیقات زیادی کردم 
تا وضعیت کاری او مشخص شود چراکه به 
اتوبوسرانی نباید نگاه غیرسیستمی کرد به 
امروز  اتوبوسرانی  واحد  شرکت  اینکه  دلیل 
مانند گاراژ های قدیم نیست بلکه محاسبات 
است.  نیاز  شرکت  این  اداره  برای  زیادی 
باید  شرکت  این  مدیر  کرد:  اضافه  نوروزی 
با مسایل ترافیکی آشنا باشد که البته آقای 
افتخاری آشنایی های الزم با این حوزه را دارد. 
وی اضافه کرد: بنده نسبت به این فرد هیچ 
شناخت قبلی نداشتم اما با بررسی ها و تحقیق 

متوجه شدم که می توان این فرد را برای این 
کار برگزید.

در ادامه بررسی های این الیحه پور محمد 
شریعتی عضو شورای اسالمی شهر اصفهان 
بیان کرد: در مورد اداره این شرکت نگرانی 
هایی وجود دارد از این رو نباید شخصی در آن 
گمارده شود که آشنایی با فعالیت های شرکت 

واحد اتوبوسرانی را ندارد.
علیرضا نصر اصفهانی اما به شناختی که از 
قدرت اهلل افتخاری دارد اشاره کرد و گفت: 
شهرداری خواهان استفاده از نیروهای جوان 
است که البته این فرد از بدو ورود به مدیریت 
شهری در حوزه حمل و نقل و ترافیک مشغول 
بوده است. این عضو شورا ادامه داد: شهردار 
اصفهان یکی از بهترین ها را برای عضویت در 
هیات مدیره شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان 
انتخاب کرده است. الزم به ذکر است در پایان 
با رأی اکثریت اعضای شورای اسالمی شهر 
رییسه  هیات  عضویت  به  فرد  این  اصفهان 
شرکت واحد اتوبوسرانی در آمد و احتماال با 
رأی اعضای هیات رییسه به عنوان مدیرعامل 

این شرکت انتخاب خواهد شد.

داودی- اراک:  سرپرست اداره کل کتابخانه 
های عمومی استان مرکزی گفت: براساس 
شاخص کشوری، از هر ۱۰۰ نفر می بایست 
35 نفر عضو کتابخانه باشند که هم اینک 
کمتر از چهار درصد مردم استان مرکزی عضو 

کتابخانه ها هستند.
علی اکبر احمدی افزود: سرانه مطالعه کتاب 
و  است  پایین  مرکزی  استان  و  کشور  در 
افزایش سرانه مطالعه به عزم ملی و همکاری 

همه دستگاه ها نیاز دارد.
وی اظهار کرد: اعتالی سعادت جامعه در گرو 
رشد فرهنگ مطالعه در بین اقشار مختلف 
مردم است و کتاب به عنوان یکی از مهمترین 
آگاهی بخش در طول  و  فرهنگی  ابزارهای 

تاریخ نقش موثری را ایفا کرده است.
عمومی  های  کتابخانه  کل  اداره  سرپرست 
از شاخص های  یکی  استان مرکزی گفت: 
مهم توسعه یافتگی در جوامع بشری باال بودن 

سرانه مطالعه و کتابخوانی است.
احمدی افزود: مطالعه در فضای مجازی هم 
می تواند در سرانه مطالعه لحاظ شود زیرا 
بسیاری از کاربران ترجیح می دهند به جای 

حضور در فضای کتابخانه ای، مطالب مورد 
عالقه خود را در فضای مجازی مطالعه کنند.

وی بیان کرد: کتابخانه ها همانند سایر ارگان 
نیازهای  های دولتی ردیف بودجه ندارند و 
درصد  نیم  پرداخت  با  مجموعه  این  مالی 
شهرداری ها محقق می شود که این رقم نیز 
ظرف 2 سال اخیر از سوی برخی شهرداری 

های استان محقق نشده است.
وی اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون کتاب 
های بخش ادبیات کودکان با 3۰۸ هزار جلد، 
رتبه اول را در امانت کتاب به خود اختصاص 
داده است و کتاب های علوم اجتماعی و دینی 
به ترتیب در جایگاه های دوم و سوم امانت 

قرار دارند.
عمومی  های  کتابخانه  کل  اداره  سرپرست 
کتابخانه  واحد  گفت:۸2  مرکزی  استان 
و 9 کتابخانه  نهادی  عمومی، ۷3 کتابخانه 
عمومی مشارکتی در استان مرکزی دایر است.

احمدی افزود: از ابتدای امسال تاکنون 33۴ 
نشست در قالب کتابخوانی و کتابخوان مدرسه 
ای توسط 2 هزار و 2۸۶ نفر در کتابخانه های 

استان ارایه شده است.
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تولید نفت ایران کاهش یافت

طبق جدیدترین گزارش ماهانه اوپک، تولید نفت ایران در اکتبر 
سال میالدی جاری به 3.۸23 میلیون بشکه در روز رسید.

به گزارش زمان به نقل از ایسنا، در گزارش ماهانه اوپک بر اساس 
به  اکتبر  در  ایران  نفت خام  تولید  اعالم شد  ثانویه  منابع  آمار 
با 3.۸35  مقایسه  در  که  رسید  روز  در  بشکه  میلیون   3.۸23
میلیون بشکه در روز در سپتامبر ۱۱ هزار بشکه کاهش نشان داد.

میانگین تولید نفت خام ایران در سه ماهه سوم سال 2۰۱۷ به 
3.۸33 میلیون بشکه در روز بالغ شد که در مقایسه با 3.۷93 

میلیون بشکه در روز در سه ماهه دوم افزایش داشت.
بر اساس آماری که از سوی ایران اعالم شده است، تولید نفت 
کشور در اکتبر 3.۸۱۰ میلیون بشکه در روز بود که در مقایسه با 
3.۸۴۸ میلیون بشکه در روز در سپتامبر، 3۸ هزار بشکه کاهش 
در  دالر  به 5۴.29  اکتبر  در  »ایران هوی«  گرید  داشت.قیمت 
هر بشکه رسید که در مقایسه با 52.2۷ دالر در هر بشکه در 
سپتامبر، 2.۰2 دالر یا 3.9 درصد افزایش داشت. میانگین قیمت 
»ایران هوی« از ابتدای سال 2۰۱۷ تاکنون 5۰.۰۸ دالر در هر 
بشکه بوده که در مقایسه با 3۸.۱2 دالر در مدت مشابه سال 
گذشته افزایش نشان می دهد.طبق اعالم منابع ثانویه، مجموع 
تولید نفت اوپک که متشکل از ۱۴ کشور عضو است در اکتبر به 
32.59 میلیون بشکه در روز بالغ شد که ۱5۱ هزار بشکه در روز 
نسبت به سپتامبر کاهش داشت. تولید نفت خام در آنگوال، لیبی 
و عربستان سعودی افزایش و در عراق، نیجریه، ونزوئال، الجزایر و 

ایران کاهش داشت.

پایداری سوآپ نفت در منطقه شمال

با انجام پنجمین مرحله سوآپ ) معاوضه( و انتقال یک میلیون 
و ۸۰۰هزار بشکه نفت خام از مردادماه امسال تا کنون از خط 
لوله نفت شمال، انجام این کار پس از حدود هشت سال توقف، 
از  نقل  به  زمان  گزارش  است.به  رسیده  پایداری  مرحله  به 
ایرنا، شیر افکن بابایی معاون عملیات خطوط لوله و مخابرات 
نفت منطقه شمال از سوآپ ماهانه 5۸۰ هزار بشکه نفت خام 
کشورهای حاشیه دریای خزر به پاالیشگاه تهران خبر داد و گفت 
: خط 32اینج انتقال در شرایط فعلی هر ماه 2مرحله و متوسط 
اینکه تاکنون 3۸کشتی  با بیان  در ۶ روز فعالیت می کند.وی 
نفت خام در منطقه پایانه نفتی نکا پهلو گرفته است ،اضافه کرد: 
کننده  سوآپ  شرکت های  تحویلی  خام  نفت  حجم  افزایش  با 
خارجی و با توجه به برنامه ریزی انجام شده در سطح وزارت نفت، 
می توان به افزایش ظرفیت این طرح تا 2۰۰ هزار بشکه در روز در 
سال میالدی آینده امیدوار بود.قربانی ظرفیت فعلی تاسیسات و 
خطوط لوله منطقه شمال را 3۷۰ هزار بشکه در روز اعالم کرد و 
افزود: این ظرفیت با برخی تغییرات قابلیت افزایش به 5۰۰ هزار 
بشکه در روز را نیز دارد.دولت یازدهم در روزهای پایانی کار خود 
توانست، ضمن جبران اشتباه دولت دهم در قطع یکباره سوآپ 
)معاوضه( نفت، به وعده خود برای احیای این امر عمل کرد تا 
جایگاه کشور را در بازار جهانی انرژی ارتقا دهد.به گزارش ایرنا، 
ایران از طریق سوآپ، نفت تولیدی کشورهای حاشیه دریای خزر 
مانند قزاقستان و ترکمنستان را در پایانه نکا )استان مازندران( 
تخلیه و به ازای آن در پایانه های جنوبی کشورمان، نفت تحویل 
مشتریان می دهد.پس از اینکه سوآپ نفت خام در پی دستور 
کشور  به  فراوانی  خسارات  شد،  متوقف  دهم  دولت  نفت  وزیر 
تحمیل شد. عالوه بر تخریب جایگاه ایران به عنوان مسیر اصلی 
ترانزیت انرژی در منطقه، دیوان داوری نیز ایران را به پرداخت 
احداث  تاسیسات  و  لوله  کرد.همچنین خطوط  جریمه محکوم 
شده در پایانه نفتی شمال نیز سال ها به حال خود رها شد و 
در طول این سال ها، برای جلوگیری از تخریب خط لوله احداث 
شده، هر از چند گاهی، نفت خام از سمت پاالیشگاه تهران به این 
خط لوله تزریق می شد تا با گردش نفت خام، خط لوله دچار 
آسیب نشود.با توجه به مزایایی که ترانزیت و سوآپ فرآورده های 
نفتی به دنبال دارد، وزارت نفت اقداماتی را برای احیای آن در 
دستور کار قرار داد و در نهایت توانست در میانه مردادماه امسال 

آن را تحقق ببخشد.

توقف فروش برق دولتی
 به مصرف کنندگان باالی 5 مگاوات 

باالی 5  نیرو گفت: کلیه ی مصرف کنندگان  وزیر  مقام  قائم 
مگاوات )اعم از موسسات بزرگ و هتل ها و...( باید برق مورد 
نیاز خود را از بخش خصوصی خریداری کنند چرا که وزارت 
نیرو دیگر حاضر نیست با این موسسات بزرگ قراردادی منعقد 
کند.به گزارش زمان به نقل از تسنیم، علیرضا دائمی،قائم 
مقام وزیر نیرو در امور بین الملل و پشتیبانی از صنعت آب و 
برق کشور در مصاحبه با رادیو پیرامون سرانجام طرح های نیمه 
تمام عمرانی اظهار داشت: در حال حاضر واحدهای نیروگاههای 
تجدید پذیر ما تقریبا و تماما توسط بخش خصوصی اداره می 
این  و  است  دولت  برق،  خریدار  که  است  حالی  در  این  شود 
عملیات از طریق خرید تضمینی صورت می پذیرد.وی افزود: 
بیش از 5۰ درصد برق کشور نیز توسط تولیدکنندگان بخش 
خصوصی تامین می شود و در حال حاضر تنها واحد نیروگاهی 
تجدید پذیر)نیروگاه منجیل، در ناحیه ی لوشان( قابل واگذاری 
واگذاری  برای  تالش  حال  در  اینکه  بیان  با  باشد.دائمی  می 
برق  بخش  در  کرد:  نشان  خاطر  هستیم  منجیل  نیروگاه 
کشور،واحدها واگذار شده اند و کارهای جدیدی نیز آغاز شده 
که برخی از منابع داخلی و برخی دیگر از طریق فاینانس های 

بین المللی در حال انجام است.
عمال  ما  کرد:  تصریح  الملل  بین  امور  در  نیرو  وزیر  مقام  قائم 
از اعتبارات و ردیف های دولتی در این عملیات استفاده نمی 
کنیم و پیش بینی می شود تا پایان برنامه ی ششم توسعه،3۰ 
درصد نیروگاههای باقی مانده ی کشور را نیز به بخش خصوصی 
واگذار خواهیم کرد.وی با بیان اینکه تنها 2۰ درصد نیروگاههای 
برقی کشور در اختیار دولت است اذعان کرد: این درصد صرفا 
در  بود.دائمی  خواهد  ها  شبکه  پایداری  از  حفاظت  منظور  به 
پایان اظهارات خود بیان داشت: دولت آمادگی خرید تضمینی 
را دارد و تولیدکنندگان با طیب خاطر برق تولیدی خود را به 
دولت می فروشند همچنین گامی دیگر در این راستا و نیز به 
منظور پیشبرد خصوصی سازی در دولت یازدهم برداشته شده 
بدین ترتیب که کلیه ی مصرف کنندگان باالی 5 مگاوات )اعم 
از موسسات بزرگ و هتل ها و...( باید برق مورد نیاز خود را از 
بخش خصوصی خریداری کنند چرا که وزارت نیرو دیگر حاضر 
نیست با این موسسات بزرگ قراردادی منعقد کند لذا این گام 

سرآغاز مراحل رابطه ی تجارت برق خواهد بود.

قیمت جهانی نفت کاهش یافت 

 22 با  دیروز  برنت  نفت  بشکه  هر  قیمت 
 ۶2 به  کاهش  درصد   ۰.35 معادل  سنت، 
دالر و 9۴ سنت رسید.به گزارش زمان به 
نقل از تسنیم، در حالی که احتمال افزایش 
بیشتر تولید نفت آمریکا موجب خنثی شدن 
برای  متحدانش  و  اوپک  های  تالش  نتایج 
روز  نفت  قیمت  است،  شده  عرضه  کاهش 
سه شنبه با کاهش مواجه بود.بر اساس این 
دیروز  برنت  نفت  بشکه  هر  قیمت  گزارش، 
با 22 سنت، معادل ۰.35 درصد کاهش به 
۶2 دالر و 9۴ سنت رسید. قیمت نفت خام 
آمریکا نیز دیروز با ۱۴ سنت، معادل ۰.25 
درصد کاهش به 5۶ دالر و ۶2 سنت رسید.

می  رخ  آن  از  پس  ها  قیمت  کاهش  این 
اوایل  در  نفتی  ها  شاخص  قیمت  که  دهد 
سال  از  ها  رقم  باالترین  به  گذشته  هفته 
در  گفتند،  تجار  اما  رسید،  تاکنون   2۰۱5
از روند شتاب رو  اندکی  طی روزهای اخیر 
است. شده  کاسته  نفت  قیمت  جلوی  به 

احساس کاهشی پیدا شده در بازار تا حدی 
ناشی از افزایش تولید نفت خام آمریکاست. 
تولید نفت خام آمریکا از اواسط سال 2۰۱۶ 
رقم  به  رشد  درصد   ۱۴ از  بیش  با  تاکنون 
بی سابقه 9.۶2 میلیون بشکه در روز رسیده 
نفت  تولید  کرد،  اعالم  آمریکا  است.دولت 
شیل آمریکا در ماه دسامبر برای دوازدهمین 
ماه متوالی ۸۰ هزار بشکه در روز رشد خواهد 
داشت.موسسه اعتبار سنجی فیچ در گزارش 
چشم انداز 2۰۱۸ خود پیش بینی کرده که 
نسبت  آینده  سال  در  نفت  متوسط  قیمت 
محسوسی  تغییر  میالدی  جاری  سال  به 
نفت  قیمت  رشد  اینکه  و  نباشد  شاهد  را 
در  دالر   ۶۰ باالی  به  آن  رسیدن  و  برنت 
هر بشکه احتماال پایدار نخواهد ماند.قیمت 
متوسط هر بشکه نفت برنت از ابتدای سال 
جاری میالدی تا کنون 5۴ دالر و 5 سنت 
تجار  محتاطانه،  جو  این  رغم  است.به  بوده 
گفتند، با توجه به کاهش تولیدهای اوپک و 
متحدانش بعید است قیمت ها کاهش زیادی 
را شاهد باشد.اوپک در گزارش ماهیانه خود 
پیش بینی اش از میزان تقاضا برای نفت را 
افزایش داده و اعالم کرده که جهان در سال 
آینده میالدی به 33.۴2 میلیون بشکه نفت 
اوپک نیاز خواهد داشت که 3۶۰ هزار بشکه 

باالتر از پیش بینی قبلی این سازمان است.

برآورد اوپک از کاهش عرضه 
نفت به بازار جهانی

سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( 
این  نفت  جهانی  تقاضای  از  خود  برآورد 
افزایش  را  میالدی  آینده  سال  در  سازمان 
که  تولید  کاهش  توافق  کرد؛  اعالم  و  داد 
نفت  ذخایر  جهانی  سطح  کاهش  از  متأثر 
جهانی  بازار  میالدی  سال2۰۱۸  در  است، 
با کمبود عرضه بیشتری روبرو می کند. را 

جهانی  تقاضای  که  کرد  اعالم  سازمان  این 
به  آینده میالدی  اوپک در سال  نفت  برای 
33 میلیون و ۴2۰ هزار بشکه در روز می 
رسد که این میزان 3۶۰ هزار بشکه در روز از 

برآورد پیشین باالتر است.

عدم تعویق تصمیم گیری اوپک 
برای تمدید توافق

که  کردند  اعالم  اوپک  عضو  نفت  وزیر  دو 
تولیدکنندگان عضو و غیرعضو این سازمان 
توافق  تمدید  درباره  نوامبر   3۰ نشست  در 
کاهش تولید تصمیم خواهند گرفت.»سهیل 
گفت:  امارات  نفت  وزیر  المزروعی« 
گیری  تصمیم  کردن  موکول  برای  دلیلی 
آینده  نشست  به  برنامه  این  تمدید  درباره 
نخواهیم  دیگری  نشست  زیرا  ندارد  وجود 
اعالم  العاده  فوق  اینکه شرایط  مگر  داشت؛ 
نفت  وزیر  الرمحی«  حامد  شود.»محمدبن 
این  تمدید  توافق  از  اطمینان  با  نیز  عمان 
برنامه در نشست اوپک، گفت: این برنامه تا 

پایان 2۰۱۸ میالدی تمدید می شود.

تولید روزانه نفت کرکوک به 
یک میلیون بشکه 

گفت  عراق  نفت  وزیر  اللعیبی«  »جبار 
از  نفت  تولید  دارد  قصد  کشورش   که 
میدان های کرکوک را به یک میلیون بشکه 
در روز برساند و دستور داده است که فعالیت 
از  شود.صادارت  تسریع  نفتی  های  میدان 
میدان های نفتی کرکوک از یک ماه پیش 
که کنترل این منطقه به دست بغداد افتاد، 

کاهش یافته است.

بازار نفت با سرعت باالیی 
متوازن می شود

با توجه به کاهش سطح ذخایر جهانی نفت 
دبیرکل  بارکیندو«  »محمد  تقاضا،  رشد  و 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک(، 
به  بازگشت  حال  در  بسرعت  را  نفت  بازار 

توازن خواند.

کوتاه از انرژینفت درجهان

معاون عملیات و پشتیبانی شرکت نفت و 
گاز پارس با بیان اینکه تاکنون 25 سکوی 
برداری  بهره  به  جنوبی  درپارس  گازی 
پایان  به  توجه  با  افزود:  است،  رسیده 
سکوها  این  اساسی،  تعمیرات  عملیات 
با  تولید  آمادگی  به  زمستان  از  پیش  تا 

ظرفیت کامل می رسند.
آمرکاشی-  الهام  زمان،  گزارش  به 
یحیی رشیدی، تولید ایمن و پایدار گاز از 
پارس جنوبی و ایجاد ظرفیت های جدید 
توسعه را اولویت اصلی شرکت نفت و گاز 
تجمعی  تولید  و گفت:  کرد  عنوان  پارس 
از  برداری  بهره  آغاز  از  پارس جنوبی  گاز 
امسال  ماه  شهریور  پایان  تا  میدان  این 

۱۱۴۷ میلیارد متر مکعب است.
وی با اشاره به تکمیل طرح های درحال 
توسعه پارس جنوبی در مدت 2 سال آینده 
گفت: بر همین اساس و با افزایش تولید از 
میدان پارس جنوبی، میزان تولید تجمعی 
گاز کشور از این میدان در سال های آینده 

بطور چشمگیری افزایش خواهد یافت.
توسعه  اتمام  با  کرد:  اظهار  رشیدی 
جنوبی،  پارس  فازهای  فراساحل  بخش 
تولید  از  پارس  گاز  و  نفت  شرکت  سهم 
رسد. خواهد  درصد   ۷5 به  کشور  گاز 

نفت  شرکت  پشتیبانی  و  عملیات  معاون 
از  تولید روزانه گاز  از میزان  پارس  و گاز 
پارس جنوبی به 5۷۰ میلیون و5۰۰ هزار 
این  داشت:  اذعان  و  داد  متر مکعب خبر 
میزان تولید با توجه به پیش بینی ها در 
بخش عملیات تولید و پشتیبانی هوایی و 
دریایی محقق خواهد شد.معاون عملیات و 
پشتیبانی شرکت نفت و گاز پارس با اشاره 

گاز  مترمکعب  میلیارد  تولید۸5،۴۰  به 
ترش غنی در نیمه نخست امسال از میدان 
تجمعی  تولید  شد:  یادآور  جنوبی  پارس 
پارس جنوبی سال گذشته  میدان  از  گاز 
رسید. مکعب  متر  میلیارد   ۱55،23 به 

افزوده شدن هشت  با  داد:  ادامه  رشیدی 
فاز جدید گازی به طرح های اولیه پارس 
جنوبی در دولت یازدهم، تولید گاز ایران از 
این میدان به ۶۴ درصد رسیده که از این 
به بهره برداری  میزان، 53 درصد مربوط 
از سکوهای جدید در دولت یازدهم است.

وی به بهره برداری از ۱۴ سکوی گازی ) 
 ، و ۱۸، ۱9  و ۱۶، ۱۷  فازهای ۱2، ۱5 
2۰ و 2۱( در دولت یازدهم اشاره کرد و 
گفت: مجموع گاز ترش غنی تولید شده از 
تاکنون ۱35،۶۰ میلیارد متر  این سکوها 
بر  کرد:  اضافه  است.رشیدی  بوده  مکعب 
تولید  افزایش  توان  برنامه مصوب،  اساس 
فازهای جدید در زمستان امسال، 2۷2،9 
بود. خواهد  روز  در  مکعب  متر  میلیون 

معاون عملیات و پشتیبانی شرکت نفت و 
گاز پارس با تاکید بر تقویت توان نیروی 
انسانی شاغل در بخش مدیریت عملیات 
و تولید این شرکت، وجود نیروی انسانی 
متخصص را رکن اصلی پیشبرد اولویت ها 

و تحقق برنامه های راهبردی عنوان کرد.
وی افزود: مدیریت منابع انسانی بر اساس 
های  در حوزه  این شرکت  بنیادی  اصول 
به  گذشته  های  سال  از  توسعه،  و  تولید 
و  کرده  اقدام  متخصص  نیروهای  جذب 
حرفه  و  آموزشی  های  دوره  برگزاری  با 
را در حین  ای، سطوح تخصص کارکنان 
خدمت ارتقا داده است.وی کیفیت، سرعت 
و دقت فعالیت های نظارتی و اجرایی در 
بخش فراساحل را مطلوب ارزیابی و اظهار 
و  ها  محدودیت  رفع  به  توجه  با  کرد: 
توسعه فضای بین المللی در عرصه صنعت 
مندی  عالقه  افزایش  ضمن  گاز،  و   نفت 
در  همکاری  برای  خارجی  های  شرکت 
طرح های پارس جنوبی، کیفیت و سرعت 

فعالیت ها، نصب تجهیزات و قطعات یدکی 
و  مطلوب  اثر  امر  این  که  یافته  افزایش 
تولید  استمرار  و  افزایش  بر  مستقیمی 

داشته است.
 ۱3 شامل  جنوبی  پارس  عظیم  میدان 
سکوی   ۴۰ و  گازی  بزرگ  پاالیشگاه 
تولیدی است که از این شمار تاکنون ۱۰ 
پاالیشگاه در بخش خشکی و 25 سکو در 
دریا تکمیل و به بهره برداری رسیده است.

در مجموع، کار ساخت سه پاالیشگاه دیگر 
در دست اجراست و از ۱5 سکوی فازهایی 
که باید تکمیل و آماده راه اندازی شوند، 
شرکت  کارخانه  در  سکو   ۱2 اکنون  هم 
و 2  است  در دست ساخت  سازنده  های 
سکو نیز از طرح توسعه فاز ۱۱ در مدت 2 
سال آینده و پس از نهایی شدن قرار داد 

توسعه این طرح ساخته خواهد شد.
از سال ۱3۷۴ عملیات اجرایی طرح توسعه 
پارس جنوبی در شهرستان  میدان گازی 
های عسلویه و کنگان استان بوشهر آغاز 
توسعه  فاز  از مجموع 2۴  تاکنون  و  شده 
ای میدان گازی پارس جنوبی ۱۸ فاز به 
بهره برداری رسیده و ۶ فاز دیگر در دست 
اجراست که تا پایان سال ۱39۷ باید همه 
این طرح ها به بهره برداری برسد.اکنون از 
۱۸ فاز در بهره برداری میدان گازی پارس 
جنوبی روزانه 5۴۰ میلیون مترمکعب گاز 
پارس  گاز  و  نفت  شود.شرکت  می  تولید 
طرح  فازهای  تکمیل  و  اجرا  مسئولیت 
توسعه میدان گازی پارس جنوبی )احداث 
حفرچاه  دریایی،  سکوهای  پاالیشگاهها، 
ها، احداث خطوط لوله و دیگر تاسیسات 
جانبی ( در دریا و خشکی را برعهده دارد.

معاون عملیات و پشتیبانی شرکت نفت و گاز پارس خبر داد:

25 سکوی گازی به آمادگی تولید می رسند

با حضور قائم مقام وزیر نیرو انجام شد؛

امضا 3تفاهم نامه همکاری در زمینه آب و آبفا با دانمارک
مدیرعامل شرکت متن خبر داد:

تعریف 5 فاز برای تولید 5 میلیارد فوت مکعب گاز در کیش

امور  در  نیرو  وزیر  مقام  قائم  حضور  با 
بین الملل و سفیر دانمارک سه تفاهم نامه 
همکاری مشترک بین شرکت های ایرانی 
با شرکت های دانمارکی در زمینه آب و 

آبفا امضا شد.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نیرو، 
»علیرضا دائمی« قائم مقام وزیر نیرو در 
با  مشترک  نشست  در  الملل   بین  امور 
سفیر دانمارک و تعدادی از شرکت های 
فعال این کشور در زمینه آب و آبفا اظهار 
داشت: سابقه همکاری شرکت های ایرانی 
با شرکت های دانمارکی در زمینه مسائل 

آب و آبفا به گذشته بر می گردد.
با  ما  این  از  پیش  افزود:   وی 
 شرکت های دانمارکی در زمینه ساخت
و فاضالب  خانه  تصفیه  های   پروژه 

پژوهشی  و  علمی  های   زمینه 
همکاری های بسیار خوبی داشته ایم.

الملل  بین  امور  در  نیرو  وزیر  مقام  قائم 
سال  نیم  و  یک  طی  در  کرد:  تصریح 
گذشته نیز جلسات بسیار خوبی با طرف 

روابط   این  تعمیق  برای  دانمارکی  های 
مسأله  این  خوشبختانه  و  شده  برگزار 
شرکت  ظهور  زمینه  هم  تا  شده  باعث 
های سرمایه گذار دانمارکی در حوزه آب 
اینکه  و آبفا در کشور فراهم شود و هم 
این شرکت با پتانسیل های شرکت های 

همطراز خود در ایران بیشتر آشنا شوند.
از ما  انتظار  اینکه  بیان  با   دائمی 

کردن  فراهم  دانمارکی  های  شرکت   
زمینه مبادالت بانکی و تأمین مالی پروژه 
امیدواریم  همچنین  کرد:  اضافه  هاست 
شرکت های دانمارکی در اجرا و سرمایه 
گذاری پروژه های خود در ایران حداکثر 
استفاده از ظرفیت های داخلی کشور را 

در نظر بگیرند.
گفتنی است در پایان این نشست 3 تفاهم 
ایران  های  شرکت  بین  همکاری  نامه 
انشعاب، تأمین توسعه انرژی و شرکت تارا 
با شرکت های همتای دانمارکی در زمینه 
ساخت آبشیرین کن و تصفیه فاضالب  و 
ساخت کنتورهای هوشمند آب امضا شد.

فاز   5 تعریف  به  اشاره  با  شهنازی زاده 
برای تولید گاز در میدان کیش از شل 
برای  شرکت  ترین  جدی  عنوان  به 

ورود به توسعه این میدان نام برد.
به گزارش زمان به نقل از ایلنا، سید 
مدیرعامل  زاده،  شهنازی  نورالدین 
نفت )متن(  توسعه  و  شرکت مهندسی 
ای  توسعه  های  برنامه  به  اشاره  با 
میدان گازی کیش اظهار داشت: ما در 
حال حاضر توسعه این میدان را شروع 
از  تعدادی  با  آن  از  قبل  اما  ایم   کرده 
درخواست  خودشان  که  هایی  شرکت 
تفاهمنامه  اند  داشته  را  میدان  مطالعه 
مطالعات  نتیجه  که  ایم  کرده  امضا 
نیز  ها  شرکت  برخی  و  آمده  بیرون 

هنوز در دست مطالعه دارند.
مباحث  این  با  همزمان  افزود:  وی 
مطالعات  نتیجه  اینکه  محض  به  و 
در  شد  داده  کار  شرح  و  آمد  بیرون 
قالب قرارداد آی پی سی وارد مذاکره 
را  توسعه  و  شویم  می  گذار  سرمایه  با 

آغاز می کنیم.
یک  فاز  کرد:  تصریح  زاده  شهنازی 
شروع  پیش  وقت  چند  از  را  میدان 
به  قبل  های  سال  که  بودیم  کرده 
شده  متوقف  گذار  سرمایه  تغییر  دلیل 
بود اکنون مجددا طرح را در حد اینکه 
تامین  کیش  جزیره  گاز  اول  وهله  در 
قالب یک  ایم که در  فعال کرده  شود، 
و  بین جزیره  که  اینچی   5۶ لوله  خط 
همزمان  و  شود  می  اجرا   ۷  IGAT
قالب  در  را  یک  فاز  گاز  از   بخشی 
شده  حفاری  جزیره  در  که  هایی  چاه 
از  به عسلویه می فرستیم که در یکی 
پاالیشگاه ها که ظرفیصت خالی دارند 

شود. تصفیه 
 5 کل  در  ما  کرد:  خاطرنشان  وی 
کیش  جزیره  در  آفشور  و  آنشور  فاز 
 5 این  قالب  در  که  ایم  کرده  تعریف 
تولید  گاز  مکعب  فوت  میلیارد   5  فاز 
اینکه  به دلیل  را  فاز یک  اما  می شود 

زمان از دست نرود، آغاز کرده ایم.

دالر  میلیارد  آمار۴.۱  آخرین  اساس  بر 
تقاضای خارجی برای توسعه تجدیدپذیرها 
است  رسیده  ثبت  به  اقتصاد  وزارت  در 
که از این بین ۱.5 میلیارد دالر عملیاتی 
بهره برداری  به  نیز  دالر  میلیون   ۴۰۰  و 

رسیده است.
به گزارش زمان به  نقل از ایسنا، باتوجه 
به مزایای انرژی های تجدید پذیر بسیاری 
از کشورها در تالشند تا در آینده بتوانند 
۱۰۰ درصد انرژی خود را از تجدیدپذیرها 
تامین کنند؛ چرا که این نوع از انرژی به 
مرور ارزان تر و دسترسی به آن راحت تر 
انرژی های  امروزه  دیگر  از سوی  می شود. 
پیدا  دنیا  در  خوبی  بسیار  توسعه  فسیلی 
کرده و به نقاط نهایی خود نزدیک شده به 
طوری که هم اکنون 25۰۰ محصول از گاز 
طبیعی و نفت به دست می آید که ارزش 
افزوده این محصوالت قطعا بسیار بیشتر از 

احتراق و سوزاندن گاز و نفت خواهد بود.
نفت  و  گاز  به  دنیا  در  امروزه  همچنین 
 دیگر به عنوان منبعی برای سوزندان نگاه

از  هستند  تالش  در  بلکه  شود  نمی   
خورشید و باد به عنوان منابع پاک و ارزان 
در  کنند،  استفاده  انرژی  تامین  برای  تر 
همین راستا بسیاری از کارشناسان حوزه 
انرژی تجدیدپذیرها  را یک منبع صادرات 
چراکه می دانند  ملی  درآمد  کسب   و 

 انرژی های تجدیدپذیر نه تنها برای تامین 
مصارف داخلی بلکه به جهت غنای که در 
وجود  تجدیدپذیرها  زمینه  در  ما  کشور 
دارد می توان آن ها را تبدیل به برق و برای 

تامین نیاز سایر کشورها صادر کنیم.
در همین زمینه نیز براساس قانون برنامه 
مگاوات   5۰۰۰ بایستی  توسعه  ششم 
و  نصب  کشور  در  تجدیدپذیر   نیروگاه 
بهره برداری شود، که طبق اعالم مسئوالن 
برقی کشور در چند ماه نخست اجرای این 

به  کشور  تجدیدپذیرهای  ظرفیت  برنامه 
بیش از ۴۰۰ مگاوات رسیده که مطمئنا با 
ادامه چنین روندی و اتکای به توان بخش 
خصوصی برنامه تکلیفی مجلس در زمینه 

تجدیدپذیرها محقق خواهد شد.
سازمان رئیس  زاده،  صادق  گفته   به 

 انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق 
قرارداد  مگاوات  اکنون 2۱۰۰  هم  ایران  
خصوصی  بخش  با  برق  تضمینی  خرید 
منعقد شده که از این بین ۷۰۰ مگاوات آن 
که مربوط به نیروگاه های روی زمین بوده 
پروانه  مگاوات   ۸۰۰۰ و  ساخت  حال  در 
از  نیز  تجدیدپذیر  های  نیروگاه  احداث 

سوی بخش خصوصی دریافت شده است.
وی با بیان اینکه با روندی که امروزه در 
زمینه تجدیدپذیرها شکل گرفته اطمینان 
تکلیفی  نیروگاه  مگاوات   5۰۰۰ که  دارم 
خواهد  محقق  مقرر  زمان  در  نیرو  وزارت 
اتفاقات  مسیر  این  در  اینکه  مگر  شد 
غیرمترقبه ای رخ بدهد، اظهار کرد:یکی از 
نگرانی های ما مربوط به بسته قانونی است 
این حوزه تصویب کرده  برای  که مجلس 
و باید به صورت یکجا اجرا شود. با وجود 
متعهد  را  نیرو  وزارت  برنامه  قانون  اینکه 

برنامه یاد شده کرده ولی منابع  انجام  به 
مالی الزم آن را نیز در قانون دائمی خود 

مشخص کرده است.
و  تجدیدپذیر  های  انرژی  سازمان  رئیس 
بهره وری برق ایران تصریح کرد: براساس 
ساتبا  اساسنامه  قانون   ۱2 ماده  سه  بند 
برق  ازصنعت  حمایت  قانون  پنج  ماده  و 
بایستی مبلغی به عنوان عوارض برق برای 
از  تجدیدپذیرها  و  روستایی  برق  توسعه 

مشترکان برق دریافت شود.
به گفته صادق زاده  براساس برآورد صورت 
گرفته مبلغ جمع آوری شده در این بخش 
تومان  میلیارد   ۱۰۰ و  هزار  حدود  در 
خواهد بود که بیش از 5۰۰ میلیارد تومان 
نگهداری  خزانه  در حساب  و  دریافت  آن 
 ۱۰۰ بایستی  قانون  براساس  شود.  می 
روستایی  برق  توسعه  به  مبلغ  این  درصد 
ولی  کند  پیدا  اختصاص  تجدیدپذیرها  و 
نگرانی ما از بابت آن است که این مسیر 
منحرف و منابع مالی این بخش به سایر 

حوزه ها اختصاص پیدا کند.
 3۴ تنها  تاکنون  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
اختیار  در  خزانه  سوی  از  تومان  میلیارد 
سازمان ساتبا قرار گرفته است، بیان کرد: 

این رقم در مقابل 5۰۰ میلیارد تومانی که 
ناچیز  بسیار  شده  دریافت  مردم  از سوی 
است و نمی تواند با سیاست های کلی که 
مجلس برای توسعه تجدیدپذیرها در نظر 
اکنون  باشد. هم  داشته  گرفته هماهنگی 
تخصیص  پیگیر  قانونی  مجاری  طریق  از 
از سوی  منابعی که  تا  منابع هستیم  این 
سوی به  مجددا  شود  می  پرداخت   مردم 

 مردم بازگردد.
و  تجدیدپذیر  های  انرژی  سازمان  رئیس 
بهره وری برق ایران با تاکید بر اینکه برای 
تجدیدپذیرها  توسعه  مالی  منابع  تامین 
از توان داخل و خارج کشور استفاده می 
برای  مساوی  کامال  شرایط  گفت:  کنیم، 
تبعیضی  و  ایم  گرفته  نظر  در  بخش  این 
خارجی  و  داخلی  گذاران  سرمایه  بین 
باعث شده در  امر  ندارد که همین  وجود 
خوبی  تقاضاهای  تجدیدپذیرها   زمینه 

شکل بگیرد.
تومانی   3۷۰ ای  تعرفه  متوسط  طور  به 
در  تجدیدپذیر  کیلووات  هر  تولید  برای 
نظر گرفته شده است، قراردادهای خرید 
است  ساله   2۰ نیز  بخش  این  تضمینی 
افزایش  نیز  تورم  با  متناسب  ساله  هر  و 
بازگشت  نرخ  همچنین  کند  می  پیدا 
سال  چهار  حالت  بهترین  برای  سرمایه 
سال  هشت  وضعیت  بدترین  برای  و 
کلی  است.شرایط   شده  گرفته  نظر  در 
تجدید  های  انرژی  برای  سرمایه گذاری 
توجه  با  که  می شود  ارزیابی  خوب  پذیر 
به پتانسیل باالی ایران در این زمینه باال 
بودن تقاضاسرمایه گذاری منطقی ارزیابی 
این  در  که  عمده ای  مشکل  اما  می شود 
پرداخت  تضامین  ارائه  دارد  وجود  زمینه 
است که اگر دولت به این موضوع عنایت 
شرایط  قطعا  باشد  داشته  بیششتری 

خوبی در تجدید پذیرها خواهیم داشت.

تقاضای میلیاردی خارجی ها در انرژی های تجدیدپذیر
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گروه صنعت ،تولید: دهمین اجالسیه دوره 
ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران در تهران 
برگزار شد در این جلسه جمعی از نمایندگان 
حسن  و  اصناف  اتاق  رئیس   ، اصناف  اتاق 
به  که  صنعت   وزیر  معاون  سینکی  یونس 
نمایندگی از محمد شریعتمداری وزیر صنعت، 
جلسه  این  در  را  وی  متن  تجارت  و  معدن 
اعالم  نامه  این  در  صنعت  .وزیر  کرد  قرائت 
کرد تخلفات صنفی بیش از هر زمان دیگر 
در حال کاهش است و با ر عایت امانتداری 
و نظارت مسئوالن اصناف می رود که شاهد 
مثال کاسب حبیب اهلل شود.در متن این نامه 
آیینه  اصناف  است:  آمده  اصناف  به  خطاب 
کنترل  و  هستند  ایران  اقتصاد  نمای  تمام 
تکانه ها و حوادث کوتاه مدت اقتصادی با کمک 
افزود:  می گیرد.وی  صورت  اصناف  توسط  و 
تخلفات صنفی بیش از هر زمان دیگر در حال 
کاهش است و با ر عایت امانتداری و نظارت 
مثال  شاهد  که  می رود  اصناف  مسئوالن 
شبکه های  توسعه  شود.با  حبیب اهلل  کاسب 
صنفی و تولیدی می توان به اشتغال کشور نیز 
کمک کرد؛ صادرات محور شدن تولید صنوف 
تولیدی و نظارتی که بر آنها صورت می گیرد 
قابلیت گسترش فوق العاده ای دارد و شایسته 
صادرات  برای  عملی  برنامه ریزی  به  است 
غیرنفتی و گسترش نمایشگاههای این بخش 
مهم توجه شود.در بخش دیگری از این نامه 
آمده است: نظارت دقیق اتحادیه های صنفی 
سراسر کشور و جلوگیری از هرگونه فساد در 
به  اصناف  اتاق  وظیفه های  مهمترین  از  آن 

حساب می آید.
 کاال تا به دست مصرف کننده برسد 

در 13 ایستگاه توقف می کند
معاون وزیر صنعت گفت: کاالها تا به دست 
توقف  ایستگاه   ۱3 در  برسد  مصرف کننده 
می کند و در هر ایستگاه مقداری به نرخ آن 
افزوده می شود.به گزارش تسنیم، حسن یونس 
سینکی امروز در دهمین اجالسیه دوره ششم 
نمایندگان اتاق اصناف ایران با اشاره به هویت 
تاریخی و طوالنی اصناف کشور اظهار کرد: 
اهمیت  مورد  اصناف  و سالمت  امانت  بحث 
است و برای مراقبت از این هویت باید همه 
گستره  در  افزود:  کنند.وی  تالش  اصناف 
رفتارهای حرفه ای، مشکل از مسائل اجرایی 
نیست بلکه مسائل تفکر و نوع نگاه و اندیشه 
که برای حل مشکل در نظر گرفته می شود 
باید مورد توجه قرار گیرد.معاون امور اقتصادی 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  بازرگانی  و 
حل  برای  غیرحرفه ای  گفتمان  داد:  ادامه 
مشکالت، مشکالت را بیشتر کرده است نقاط 
آسیب زننده بر صنوف و بخش بازرگانی کشور 
باید احصا و برای رفع آن اقدام شود.سینکی 
با اشاره به اینکه واسطه های متعددی میان 
کشورمان  تولیدی  کاالهای  مصرف  و  تولید 
بررسی هایی که  اساس  بر  دارد گفت:  وجود 
انجام شده است از زمان تولید تا مصرف کاال 
گاهی تا ۱3 ایستگاه توقف می کند و در هر 

ایستگاه A ریال افزایش نرخ اعمال می شود.

وی افزود: طوالنی بودن این مسیر آفتی برای 
تولیدکننده و مصرف کننده به حساب می آید 
که این مسیرها و ایستگاههای طوالنی مصرف 
بیان  با  دارد.وی  نیز وجود  تولید کماکان  تا 
کارشناسی  نگاههای  به  مواردی  در  اینکه 
بی توجهی می کنیم  اقتصاد کشور  در  اصیل 
گفت: موضوع قاچاق امروز از نقاط آسیب زننده 
به اقتصاد کشور است و صرفا با عملیات نظامی 
اتخاذ  در  بلکه  نیست  رفع  قابل  امنیتی  و 
سیاست های اقتصادی باید تغییراتی صورت 
بگیرد.معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت گفت: خود اصناف 
کاالی  که  کنند  اتخاذ  رفتارهایی  می توانند 
نداشته  توزیع  شبکه  در  نفوذ  قدرت  قاچاق 
فروشگاههای  به گسترش  اشاره  با  باشد.وی 
شبکه  در  اجناس  نرخ  کاهش  و  زنجیره ای 
فعالیت  به دنبال توسعه  توزیع گفت: روزی 
و  بودیم  کشور  در  زنجیره ای  فروشگاههای 
با سهامداری  فروشگاهها  این  داشتیم  اصرار 
اینکه  بیان  با  شوند.سینکی  ایجاد  خودشان 
فعالین خرد  اقتصادی  فعالیت  نگران حیات 
در آینده هستیم گفت: واحدهای صنفی امروز 
در معرض رفتارهای جدیدی قرار گرفته اند و 
معلوم نیست تا ۱۰ سال دیگر وضعیت فعلی 
خواهد  شکل  چه  به  کوچک  واحدهای  این 
وزارت  بازرگانی  و  اقتصادی  امور  بود.معاون 
صنعت، معدن و تجارت با طرح این سوال که 
هم اینک حضور اصناف خرد در فروشگاههای 
زنجیره ای و بزرگ کجاست گفت: باید اصناف 
از فرصت های موجود استفاده کنند و توجه 
در  برای حفظ سهم خود  که  باشند  داشته 
اقتصاد کشور باید تغییراتی اعمال کنند.وی 

تولیدی  تاکید کرد: 5۰۰ هزار واحد صنفی 
نوین سازی  و  نوسازی  به  نیاز  کشورمان 
داشت  توجه  باید  و  دارند  خود  فعالیت های 
امروز سهم این بخش تولیدی در اقتصاد کشور 
کاهش یافته است.سینکی با بیان اینکه بانک ها 
نقش کمی در توسعه یافتگی واحدهای صنفی 
دارند گفت: در کشورهای توسعه یافته بانک ها 
در ایستگاه دوم کمک به واحدهای صنفی و 
ایران در  اما این رتبه در  تولیدی قرار دارند 
ایستگاه سی و هفتم تا چهلم است.معاون امور 
اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت به موضوع بازرسیهای صنفی نیز اشاره 
کرد و گفت: در گذشته که بنده مسئولیت 
تنظیم بازار دو بخش مواد شوینده و بهداشتی 
و روغن خوراکی به بخش خصوصی سپردم 
که واحدهای شوینده به خوبی توانستند عمل 
کنند و بخش روغن نیز با وجود فراز و نشیبی 
که داشته است توانسته است این مسئولیت 
را نگه دارد.وی افزود: امروز باید تمام اصناف 
به این سمت بروند که چه مسئولیت هایی را 
می توانند از دولت دریافت کرده و خود انجام 

دهند
 17.۵ درصد از تولید ناخالص ملی

 در دست اصناف
معاون اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت با اشاره 
به جای خالی اصناف خرد در فروشگاه های 
زنجیره ای، گفت: باید با تهدیدی که در این 
با  سینکی  شود.  مقابله  دارد،  وجود  رابطه 
تأکید بر لزوم ایجاد فروشگاه های زنجیره ای 
 3 داشت:  اظهار  خرد  صنوف  سهامداری  با 
میلیون واحد صنفی، 2.5 میلیون واحد دارای 
جواز و 5۰۰ هزار واحد بدون جواز امروز در 

گرفته اند.وی  قرار  جدید  پدیده  این  معرض 
این سوال را مطرح کرد که با توسعه یافتگی 
و تجاری شدن فعالیت ها چه پاسخی برای 
و  جامعه شبکه های سنتی خواهیم داشت؟ 
فروشگاه های  شعبه   29۰۰ بین  در  اصناف 
زنجیره ای چه سهمی دارند؟سینکی با بیان 
اینکه همه باید برای بهره گیری از فرصت های 
فعلی وقت بگذارند، گفت: تهدیدی که 5 تا 
صنفی  خرد  جامعه  متوجه  دیگر  سال   ۱۰
کشور می شود را چطور پاسخ خواهیم داد؟وی 
با اشاره به اینکه ۱۷.5 درصد تولید ناخالص 
افزود:  اصناف است،  داخلی کشور در دست 
بخش  در  شاغلین  از  توجهی  قابل  درصد 
اصناف مدرک دیپلم یا زیر دیپلم دارند، در 
نتیجه برای آموزش این بخش باید دوره های 

تخصصی برگزار شود
کم توجهی به نقش اصناف

رئیس اتاق اصناف گفت: با توجه به نقش کم 
رنگ اصناف در برنامه ششم و تمایل دولت 
به انجام امور با روال دولتی، به نظر نمی رسد 
اقتصاد مقاومتی اجرایی شود. علی فاضلی در 
دهمین اجالسیه دوره ششم نمایندگان اتاق 
برنامه ششم  در  اینکه  بیان  با  ایران  اصناف 
کمرنگ  اصناف  و  خصوصی  بخش  توسعه، 
است  حالی  در  این  گفت:  است،   شده  دیده 
که مقام معظم رهبری و رئیس  جمهور تأکید 
داشته اند  مردم  به  کارها  سپردن  بر  زیادی 
ولی این اتفاق در برنامه ششم عملی نشده 
برنامه ششم  به  با توجه  ادامه داد:  است.وی 
تدوین  شده، نمی توانیم این انتظار را داشته 
باشیم که اقتصاد مقاومتی اجرایی شود زیرا 
و  نشده اند  شریک  اقتصادی  امور  در  مردم 
روال  با  همچنان  را  کارها  می خواهد  دولت 
دولتی پیش ببرد که این موضوع لطمه بزرگی 
همچنین  می کند.وی  وارد  کشور  اقتصاد  به 
با انتقاد از سرکشی سازمان امور مالیاتی به 
25۰۰ حساب بانکی مربوط به اصناف، گفت: 
این سازمان به صورت نمونه به این حساب ها 
سرکشی کرده که ما به شدت با آن مخالف 
یک  تصمیمات  به  اشاره  با  هستیم.فاضلی 
اصناف  گفت:  دولتی،   مسئوالن  برخی  شبه 
آنقدر مشغول این تصمیمات یک شبه دولت 
اقتصاد  به  ورود  برای  فرصتی  که  هستند 
مقاومتی پیدا نمی کنند.وی با بیان اینکه طی 
برای  حمایتی  بسته  هیچ  گذشته  سال های 
اصناف اجرایی نشده است،  افزود: فقط سال 
تومانی  میلیارد  هزار  بسته ۱۰  یک  گذشته 
بانک  کل  رئیس   و  شد  دیده  اصناف  برای 
مرکزی نیز وعده هایی را در این زمینه داد اما 
تا االن عملی و ابالغ نشده است.وی تصریح 
کرد:  بسته حمایتی برای جابه جایی بنگاه های 
دلیل  به همین  و  نشده  اجرایی  نیز  آالینده 
آالینده  بنگاه های  نمی دهیم که  اجازه  دیگر 
در  داد:  ادامه  اصناف  اتاق  کنند.رئیس  کوچ 
حال حاضر سهم بنگاه های تولیدی در اصناف 
حدود ۱9 تا 2۰ درصد است در حالی که قباًل 

این سهم به حدود ۴۰ درصد می رسید.

تعرفه های جدید اینترنت ثابت اعالم شد؛

سرعت ۱6 مگ با ۸۰ هزار تومان

مصوبه  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
را  غیرحجمی  پرسرعت  سرویس های  جدید 

اعالم کرد.
جهرمی  آذری  محمدجواد  ایسنا،  گزارش  به 
جدول  انتشار  با  خود  اینستاگرام  صفحه  در 
این  نوشت:  ثابت،  اینترنت  تعرفه های  جدید 
تعرفه سرویس های غیرحجمی مبتنی بر یک 
  )Fair Usage Policy( مصرف منصفانه
بین  در  منصفانه  مصرف  سقف  و  شده  بنا 
رقابت  به  ارائه سرویس  در  فعال  ۱۸ شرکت 

گذاشته خواهد شد. 
منصفانه  مصرف  جزئیات  موظفند  شرکت ها 
برسانند. طبیعتا  اطالع مشترکین  به  را  خود 
نهایی  مصرف کننده  نفع  به  رقابتی  فضای 
را  مصوبه  این  اجرای  تاریخ  است.وی  فراهم 
پیش از دهم آذرماه اعالم کرده و گفت: این 
عدول  صورت  در  و  نیست  حجمی  سرویس 
شرکت ها  عادالنه،  مصرف  از  مشترک  یک 
سرعت  حداقل  در  سرویس  ارائه  به  موظف 
پایه )۱2۸ کیلو بیت در ثانیه( تا پایان دوره 

ماهانه خواهند بود.
همچنین  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
برای  صرفا  تعرفه ها  این  اینکه  بر  تاکید  با 
در مصرف  کرد:  اظهار  است،  ثابت  دسترسی 
برابر  دو  حداقل  داخلی  ترافیک  منصفانه 

ترافیک بین الملل لحاظ می شود.

  عرضه اوراق گواهی سپرده 
مدت دار ویژه بانک ملی ایران

اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه بانک ملی 
ایران )سرمایه گذاری عام( از روز 3۰ آبان ماه 
تا هفتم آذرماه در تمامی شعب سراسر کشور 

عرضه خواهد شد.
عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش   به 
بانک ملی ایران، این اوراق با نام و با نرخ سود 
علی الحساب ۱۶ درصد و نرخ باز خرید ۱۴ 
از مالیات  درصد به صورت روزشمار و معاف 
تعیین  سال  یک  آن  مدت  که حداکثر  است 

شده است و قابل تمدید نخواهد بود.
دار  مدت  سپرده  گواهی  اوراق  است  گفتنی 
ایران فقط به مدت پنج روز  بانک ملی  ویژه 
تمدید  فروش  زمان  و  کاری عرضه می شود 

نخواهد شد.

خبــــر

 تولید و واردات محصوالت دخانی معطر 
ممنوع شد

به گفته رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور و 
براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تولید، عرضه و 
زمان  تعیین  با  ارتباط  در  و  شد  ممنوع  معطر  تنباکوی  واردات 

اجرای این قانون به زودی تصمیم گیری می شود.
اداری  عدالت  دیوان  عمومی  هیات  رای  درباره  رمزی  علی اصغر 
مبنی بر ممنوعیت معطر کردن انواع مواد دخانی،به ایسنا  اظهار 
کرد: حدود دو سال قبل بخشنامه ای در این رابطه توسط وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و نیز وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی براساس مصوبه ستاد کشوری مبارزه با مصرف دخانیات 
مدنظر قرار گرفت که با شکایت بخش خصوصی نسبت به اجرای 
آن متوقف شد و اخیرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رد 
دخانی  مواد  انواع  کردن  معطر  ممنوعیت  بر  شکات  درخواست 

تاکید کرده است.

 تعرفه واردات گیاهان دارویی افزایش می یابد

مجری طرح ملی توسعه گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی 
از تدوین طرح ملی گیاهان دارویی خبر داد و اعالم کرد: از سال 

آینده تعرفه واردات گیاهان دارویی افزایش می یابد.
به گزارش ایسنا، پیمان یوسفی آذر از تدوین طرح ملی گیاهان 
دارویی خبر داد و گفت: این طرح بر پایه های کاشت، داشت و 
برداشت، حمایت از تولید استاندارد کشور، حمایت از تکنولوژی 
و فناوری های نوین در حلقه های فرآوری اولیه و ثانویه، تحقیقات 

محصول محور و حلقه ی بازار استوار است. 
نفر، هدف گذاری  هزار  برای ۷۰  اشتغال زایی  این که  بیان  با  وی 
در  هکتاری  هزار   ۱۰۰ افزایش  و  دالری  میلیارد   2.5 صادرات 
بخش کاشت سه هدف عمده ی این طرح است، عنوان کرد: باید 
واردات گیاهان دارویی نیز کنترل شود که افزایش تعرفه واردات 
از برنامه های پیش بینی شده در این راستاست و این طرح سال 

بعد اجرایی می شود

 مرغ روی نرخ تعیین شده ایستاد

گوشت مرغ با ثبات نسبی قیمت ، روی میانگین نرخ تعیین شده 
ایسنا،  گزارش  می شود.به  عرضه  تومان   ۷5۰۰ کیلویی  یعنی 
آخرین بررسی ها از بازار گوشت مرغ نشان می دهد که در حال 
برخوردار است و  ثبات نسبی  از  پروتئینی  این ماده  بازار  حاضر 

تغییر محسوسی نسبت به ماه گذشته نداشته است.
قیمت گوشت مرغ در سال جاری با نوساناتی همراه بود و در چند 
از کیلویی  افزایش قیمت مواجه شد و حتی قیمت آن  با  نوبت 
۸۰۰۰ تومان هم گذشت. همین وضعیت برای گوشت قرمز نیز 
وجود داشت و قیمت اقالم مختلف گوشت قرمز با نوساناتی در 
ثبات  به  قیمت ها  حاضر  حال  در  اما  شد.  همراه  افزایش  جهت 
نسبی رسیده است و هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه به طور متوسط 
۷5۰۰ تومان در مغازه های سطح شهر عرضه می شود.که میانین 
چراکه  است؛  مرغ  گوشت  فروش  برای  دولت  شده  تعیین  نرخ 
چندی پیش نرخ کف ۷۱۰۰ تومانی و نرخ سقف ۷۸۰۰ تومانی 

برای فروش هر کیلوگرم گوشت مرغ تعیین شد.

 چرا سکه گران شد؟

رئیس اتحادیه طال وجواهر تهران تصریح کرد که افزایش قیمت 
سکه تحت تاثیر افزایش نرخ ارز اتفاق افتاده است.

ارز نه تنها صعودی  بازار سکه و  طی روزهای اخیر قیمت ها در 
شده بلکه میزان افزایش قیمت ها چشمگیر است؛ به گونه ای که 
هزار   ۱5 شنبه   سه  و  تومان  هزار   2۰ دوشنبه  روز  تمام  سکه 
تومان افزایش قیمت داشته و به یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان 
رسیده است که در این باره محمد کشتی آرای به ایسنا اظهار 
افزایش قیمت  به  با توجه  بازار در چند روز اخیر  کرد: وضعیت 
ارز ناخوداگاه با التهاب همراه شده و سبب افزایش قیمت سکه 

شده است.
وی با بیان اینکه این افزایش قیمت در حالی رخ داده که قیمت 
ادامه داد: قیمت سکه  نداشته است،  تغییر چندانی  جهانی طال 
روزگذشته تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافته است 
که این ناشی از افزایش قیمت ارز و التهاباتی است که این روزها 
ایجاد شده است. در واقع هیچ اتفاق دیگری در بازار نیفتاده است.

رئیس اتحادیه طال وجواهر تهران اظهار کرد:  با توجه به افزایش 
چند روز گذشته قیمت سکه که قیمت آن از یک میلیون و 3۱۸ 
هزار تومان در هفته گذشته با حدود ۸۰ هزار تومان افزایش، در 
بازار روزگذشته به یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده، خرید 

و فروش ها با حاشیه ریسک باال انجام می شود..

  ایران ۸ فروند هواپیمای ای تی آر 
تحویل می گیرد

مدیر شرکت ای تی آر گفت: تا پایان سال جاری میالدی ۸ فروند 
هواپیمای دیگر به ایران تحویل خواهیم داد.

، »کریستین شرر« مدیر شرکت هواپیما سازی  به گزارش مهر 
ای تی آر در نمایشگاه هوایی دوبی گفت: سفارشات جدید این 
شرکت در سال جاری میالدی در مقایسه با سال قبل 5۰ درصد 

افزایش پیدا کرده است. 
هواپیماهای خود  تحویل  رود  انتظار می  افزود:  آر  تی  ای  مدیر 
آن  از  متجاوز  یا کمی  فروند  به ۸۰  میالدی  در سال 2۰۱۷  را 
آر  تی  ای  بازار کمک کنیم.در حال حاضر  توازن  به  تا  برسانیم 
تعداد  در  و  رقابت می کند  کانادا  بامباردر  با شرکت هواپیمایی 
سفارشات خود در سال جاری میالدی بهبود پیدا کرده است؛ در 
حالیکه سفارشات این شرکت در سال 2۰۱۶ میالدی به بیش از 
نصف و به رقم 3۶ فروند کاهش پیدا کرد که کمترین رقم در ۷ 

سال اخیر محسوب می شود.

خبر دولتی کردن مانع تحقق اقتصاد مقاومتی
 وزیر صنعت تاکید کرد  : کاهش تخلفات صنفی   

موافقت دولت با افزایش مشروط قیمت نان
رئیـس اتاق اصنـاف ایران از موافقت سـتاد تنظیم بازار برای افزایـش 15 درصدی 
قیمـت نـان خبـر داد و گفت: پیشـنهاد نانوایـان 30 درصـد افزایش نـرخ بود که 
بـا آن موافقت نشـد. علی فاضلی در حاشـیه دهمین اجالسـیه دوره ششـم اتاق 
اصنـاف ایـران در جمع خبرنـگاران از موافقت سـتاد تنظیـم بازار بـا افزایش 15 
درصـدی قیمـت نان خبـر داد و گفـت: پیشـنهاد نانوایـان افزایـش 30 درصدی 
بـود که بر این اسـاس، بـا افزایش نرخ بـه میزان 15 درصد موافقت شـده اسـت.
رئیـس اتاق اصنـاف ایران افـزود: به عنـوان رئیس اتـاق اصناف ایران شـخصا با 
افزایـش قیمـت نـان به صـورت صد در صـدی مخالف هسـتم و معتقـدم که نان 

بایـد تک نرخی باشـد.

رییس اتحادیه نانوایان سنتی:

» نان« از هفته آینده به قیمت جدید فروخته می شود
باافزایش بیش از 60 تومانی در یک هفته؛

دالر رکود 96 را شکست

رییس اتحادیه نانوایان سنتی با اشاره به موافقت ستاد 
اعالم  نان،  قیمت  درصدی   ۱5 افزایش  با  بازار  تنظیم 
کرد: قیمت های جدید نان در استان های کشور بر اساس 
تصمیم گیری استانداری ها و فرمانداری ها مشخص شده 
زراعتکار  می شود.قاسم  اجرایی  جاری  ماه  آذر  اول  از  و 
سال  سه  طی  این که  به  توجه  با  کرد:  اظهار  ایسنا،  به 
گذشته با وجود افزایش هزینه های تولید مانند هزینه های 
کارگری قیمت نان افزایش نیافته بود، ستاد تنظیم بازار 
مصوب کرد در کشور ۱5 درصد قیمت انواع نان بدون 
تغییر وزن چانه و با شرایط کنونی تولید، افزایش یابد که 
این قیمت ها از ابتدای آذرماه اجرایی می شود.وی افزود: 

در تهران با تصمیم گیری در اتاق اصناف و در شهرستان ها 
و  استانداری ها  تصمیم گیری  با  دیگر  استان های  و 
اتحادیه  می کند.رییس  تغییر  نان  قیمت  فرمانداری ها 
نانوایان سنتی گفت: تا یک ماه آینده باید جلسات، طرح 
و برنامه مورد نظر برای طرح یکسان سازی طرح گندم، 
آرد و نان به نتیجه برسد و اجرایی شود، اما در یکسان 
سازی افزایش قیمت نداریم.زراعتکار اعالم کرد: با توجه 
است،  نکرده  تغییر  نان  قیمت  است  سال  اینکه سه  به 
هزینه های  تنها  می تواند  مصوب  درصدی   ۱5 افزایش 
کارگری را پوشش بدهد و به زودی طرح یکسان سازی 
گندم، آرد و نان در دستور کار قرار گرفته و اجرا می شود.

افزایش  جهت  در  اخیر  روزهای  طی  آزاد  بازار  در  دالر 
قیمت حرکت کرده است؛ به طوری که طی یک هفته 
اخیر با افزایش بیش از ۶۰ تومانی از مرز ۴۱3۰ تومان 
رسیده  جاری  سال  در  جدیدی  رکورد  به  تا  کرد  عبور 
باشد.به گزارش ایسنا، نرخ دالر در هفته های گذشته با 
تغییر و نوساناتی همراه بوده است؛ به طوری که از اواسط 
مهر ماه از ۴۰۰۰ تومان عبور کرد و به باالترین قیمت 
خود در سال جاری در آن مقطع رسید.پس از رسیدن 
دالر به ۴۰۰۰ تومان تحلیل های متفاوتی از وضعیت بازار 
ارز ارائه شد. برخی کارشناسان معتقد بودند که دولت در 
نهایت مانند آنچه در دفعات گذشته رخ داد با تزریق دالر 

به بازار آزاد جلوی افزایش نرخ را خواهد گرفت و مجددا 
قیمت را به کمتر از ۴۰۰۰ تومان می رساند. از سوی دیگر 
برخی دیگر از ناظران بر این اعتقاد بودند که دولت مجبور 
است در جهت واقعی سازی و یکسان سازی نرخ ارز عمل 
کند، به همین منظور جلوی فنر قیمت دالر را نخواهد 
گرفت.از جمله دالیلی که برای این موضوع عنوان می شود 
نیاز دولت به درآمدهای ارزی است و اینکه در شش ماه 
سال جاری صادرات غیر نفتی افت محسوسی پیدا کرده 
است و برای همین دولت برای حمایت از صادرکنندگان 
به ویژه صادرکنندگان محصوالت غیر نفتی مجبور است 

که اجازه واقعی شدن نرخ ارز را بدهد.

۱9 درصد از سهم بازار اعطای تسهیالت در اختیار بانک صنعت و معدن

مدیرعامل بانک صنعت و معدن دیروز در مجمع عمومي سالیانه 
این بانک گفت: در بین بانک هاي کشور ۱9 درصد از سهم بازار 
در اعطاي تسهیالت متعلق به بانک صنعت و معدن است.افخمي 
همچنین افزود: بانک صنعت و معدن طي سال ۱395 معادل 
تسهیالت  معدني  و  صنعتي  طرح هاي  به  تومان  9۰۰میلیارد 
پرداخت نموده که نسبت به سال قبل ۱۰ درصد افزایش داشته 
است.وي خاطرنشان ساخت: سرمایه بانک در پایان سال ۸5، 
مبلغ ۷3۰ میلیارد تومان بوده است و از محل افزایش سرمایه 
که در سال ۸۶، مبلغ ۱ میلیارد و 5۰۰ میلیون دالر به بانک 
اختصاص داده شد، سرمایه بانک به 2۰۷۰ میلیارد تومان رسید و 
همچنین در سال 95  جمعاً ۴ هزار میلیارد تومان شد.مدیرعامل 
بانک صنعت و معدن خاطرنشان کرد: سرمایه بانک صنعت و 
معدن تا پایان سال 95 به ۶ هزار میلیارد تومان رسیده است 
که این رقم در مقایسه با بانک هاي توسعه اي جهان در سطح 
پاییني قرار دارد.پس از سخنان مدیرعامل بانک صنعت و معدن 
و   اقتصادي  وزیرامور  مجمع،کرباسیان  برگزاري  روند  ادامه  در 

دارایي در ادامه گفت: بانک صنعت و معدن یک بانک توسعه اي 
و تخصصي است که انتظار مي رود در رونق بخش صنعت، معدن 
و تجارت اقدامات مهمي را به انجام برساند. البته براي رونق این 
بلکه صندوق  باشد  تنها  معدن  و  بانک صنعت  نباید  بخش ها 
ضمانت صادرات، بانک توسعه صادرات و مدیریت صنعتي هم 
مي بایست حمایت و کمک هایشان را دریغ نکنند.وي افزود: در 
بحث صنایع کوچک و متوسط که در ابتدا قرار بود بانک توسعه 
تعاون حمایت هاي الزم را از این بخش داشته باشد و باید این 
موضوع در زمان مشخص مورد بررسي قرار گیرد، از طرفي بانک 
ایران و اروپا با توجه به شرایط پسا برجام مي تواند به عنوان یک 

بانک قدرتمند عمل کند.
وي افزود: در بحث فاینانس نیز که حدود 3۰ میلیارد دالر است 
به دو بخش طرح هاي صنعتي و آب پرداخته شده است  بیشتر 
که اگر بتوانید بخش خصوصي را نیز در بحث فاینانس مشارکت 
کننده  کمک  صنعت  رونق  جهت  در  مي توانند  نیز  آن ها  دهید، 
باشند و بسیار مطلوب است.کرباسیان در خصوص نوسازي صنایع 
آن  برنامه ششم 2/۷  سالیانه  رشد ۸ درصدي  در  داشت:  عنوان 
بحث افزایش بهره وري مي باشد بدین معني که نیاز به نقدینگي، 
نوسازي، پرکردن ظرفیت هاي خالي و استفاده از زمینه هاي صادرات 
احساس مي شود که باید در برنامه هاي راهبردي لحاظ شود.وزیر 
امور اقتصادي و دارایي گفت: در زمینه معادن باید سیاست هاي 
وزارت صنعت را دنبال کنیم. در وزارت نفت بخش هاي اکتشاف، 
بهره  برداري و نگهداري تجمیع شدند و اقدام پسندیده اي بود، اگر 

امکان این اقدام در بخش معادن هم وجود داشته باشد، خالي از 
لطف نیست.کرباسیان افزود: از محورهاي مهمي که در بودجه کشور 
وجود دارد اشتغال، دانش  بنیان ها، پروژه  هاي زیست محیطي و 
اصالح ساختار در بخش هاي انرژي، یارانه و صندوق بازنشستگي  
است که سه بخش اول مرتبط با حوزه فعالیت بانک صنعت و معدن 
است و خواهش بنده این است که به این حوزه ها بیشتر توجه شود.

وي افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن را در راستاي تامین مالي 
طرح هاي توسعه اي کشور حائز اهمیت شمرد و در این خصوص 
خواستار همراهي بانک مرکزي و سازمان برنامه و بودجه شد .این 
وزیر اقتصادي عملکرد بانک صنعت و معدن را در حوزه معدن مثبت 
ارزیابي کرده و خاطر نشان ساخت که این بانک باید بیش از گذشته 
به معدن و صنایع معدني توجه کند.کرباسیان ضمن اشاره به این 
که عملکرد بانک صنعت و معدن در طرح رونق تولید قابل مالحظه 
بوده است ورود به طرح هاي دانش بنیان را از زمینه هایي دانست 
که ورود این بانک به آن مي تواند نتایج خوبي به دنبال داشته باشد.

گسترش روابط بانکي در عرصه بین الملل از دیگر مواردي بود که 
کرباسیان به عنوان یکي از عملکردهاي مثبت بانک صنعت و معدن 
به آن اشاره کرد و گفت : بانک صنعت و معدن در ایجاد روابط 
کارگزاري و استفاده از امکانات بین المللي در تامین مالي طرح هاي 
صنعتي کشور خوب عمل کرده است.به گزارش خبرنگار ما، پس 
از سخنان کرباسیان، در ادامه روند برگزاري مجمع، شریعتمداري 
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در ابتدا از گزارش 
بانک  و هیات مدیره  توسط مدیرعامل  بسیار خوبي که  عملکرد 

صنعت و معدن ارائه شد، کمال تشکر را دارم. خوشبختانه این بانک 
به عنوان بانک توسعه اي با حضور مدیریت مهندس افخمي روند رو 
به رشدي داشته است.وي افزود: این گزارش نشان دهنده افزایش 2 
برابري اعطاي تسهیالت مي باشد. همچنین افزایش درآمدهاي ارزي 
با برداشته شدن تحریم ها شرایط مطلوب تري را براي تامین مالي 
ارزي ایجاد کرده است.وزیر صنعت خاطرنشان کرد: بانک صنعت و 
معدن در هدایت و حمایت صنایع بزرگ نیز اقداماتي را انجام داد 
و باید توجه داشت کوچک شدن اقتصاد کشور به صالح نیست و 
باید در بخش هاي نفت، گاز، انرژي و معادن در کشور از شرکت هاي 
کشور  در  ظرفیت ها  این  و  شود  حمایت  و  استفاده  دانش بنیان 
نشان دهنده این است که اقتصاد ایران باید توسط تصمیم گیري 
بزرگ وسعت پیدا کند.شریعتمداري گفت: اقتصاد ایران بسیار به 
نظام بانکي متصل است و ما اگر بخواهیم ظرفیت هاي دیگري را 
مانند دانش بنیان ها تقویت کنیم و تا حدي تمرکز اقتصاد ایران را 
از نظام بانکي برداریم مهم ترین عضو در نظام بانکي، یعني بانک 
صنعت و معدن است چرا که مي تواند نقش سازنده اي در حمایت 
از دانش بنیان ها داشته باشد.وي در خصوص افزایش سرمایه افزود: 
بانک  توسط  معدن  و  صنعت  بانک  درصدي   ۶ سرمایه  افزایش 
مرکزي بیانگر این است که ما از شرایط مطلوب بانک هاي تخصصي 
و توسعه اي دنیا بسیار عقب هستیم و از آقاي پورمحمدي درخواست 
مي کنیم با توجه به تجربیاتي که در نظام بانکي کشور نیز دارند 
در خصوص مسئله افزایش سرمایه بانک هاي تخصصي و توسعه اي 

رویکرد جدي تري داشته باشند.
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اوقات شرعی

با بدیهای دیگران دل خویش را به سیاهی 
نیاالییم ، همواره ساز سادگیمان کوک باشد و 

نگاهمان امیدوار.
 ارد بزرگ

سحر کرشمه چشمت به خواب میدیدم
زهی مراتب خوابی که به ز بیداریست

دلش به ناله میازار و ختم کن حافظ
که رستگاری جاوید در کم آزاریست

امروز با حافظ

»اتحاد سایه ها« 
در کتابفروشی ها شکل گرفت

رمان »اتحاد سایه ها« نوشته وی.ای. شواب 
انتشارات  توسط  جوادی  محمد  ترجمه  با 
کتابسرای تندیس منتشر و راهی بازار نشر 
شد.به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی 
»اتحاد  رمان  تندیس،  کتابسرای  انتشارات 
تازگی  به  شواب  وی.ای.  نوشته  ها«  سایه 
انتشارات  توسط  جوادی  محمد  ترجمه  با 
کتابسرای تندیس منتشر و راهی بازار نشر 
شده است.این کتاب دومین جلد از مجموعه 
این  قلم  به  که  است  جادو«  های  »سایه 
نویسنده چاپ شده است. پیش از این کتاب، 
اولین عنوان این مجموعه با نام »تاریک تر 
از جادو« مردادماه امسال، با ترجمه همین 

مترجم و همین ناشر چاپ شد.
نویسندگان  از  یکی  شبواب  ای.  وی. 
آمریکایی در ژانر ادبیات فانتزی است که تا 
به حال ۱۴ رمان در این حوزه نوشته است. 
او با همین تعداد کتاب، تعداد زیادی جایزه 
را در کارنامه خود ثبت کرده و مخاطبانی 

برای آثار خود دست و پا کرده است.
رمان »تاریک تر از جادو« ی این نویسنده 
که در سال 2۰۱5 چاپ شد، اولین بخش از 
است.  داستانی »سایه های جادو«  مجموعه 
این رمان در سال انتشارش، به عنوان یکی 
از بهترین رمان های فانتزی سایت گودریدز 
»اتحاد سایه ها« هم در سال  معرفی شد. 

2۰۱۶ چاپ شده است.
این کتاب با ۶۴۸ صفحه و قیمت ۴۸ هزار 

تومان منتشر شده است.

در دنیای کتاب

سکوت در بطن تاریکی
رویا سلیمی

فضایی  خود؛  اندک  و  کوتاه  دیالوگ های  با  خفه گی  سیاه وسفید  فیلم 
اکسپرسیونیستی را تجربه می کند که می توان از تصاویر سینمایی آن درکی 
متفاوت تر از آنچه متکی بر دیالوگ است داشت.فضایی رازآلود و همراه با 
سکوت و بازی های درونی با تاکید بر بیان احساسات ذهنی، ویژگی یکی از 
متفاوت ترین فیلم های امسال است. »خفه گی« از آن دست فیلم هایی است که 
با شیوه روایت مبتنی بر احساسات و نه دیالوگ، با کمترین شخصیت پردازی؛ 
چندین حس را همزمان به تصویر می کشد. فضایی رازآلود و جنایی، بسیار 
سرد و غم زده، تاریک و مبهم و در نهایت تلخ و گزنده؛ از تقابل و تعارضاتی 
صحبت می کند که با زبان تصویر بیان می شود. فیلم سیاه وسفید خفه گی با 
دیالوگ های کوتاه و اندک خود؛ فضایی اکسپرسیونیستی را تجربه می کند 
که می توان از تصاویر سینمایی آن درکی متفاوت تر از آنچه متکی بر دیالوگ 
است داشت.داستان دختری بی سرپرست و مغموم که در ابتدای فیلم درگیر 
مسائل و مشکالت شدید اقتصادی است در مسیر روایت داستانی، از دختری 
مظلوم و تنها به جنایتکاری تبدیل می شود که احساس تنفر برنمی انگیزد 
بلکه در ادامه داستان با مرگش؛ ما را در تاریکی خود فرو می برد و نمی گذارد 
از او متنفر شویم. روند شکل گیری منطقی شخصیت صحرا با بازی الناز 
شاکردوست، از ابتدا گویای تزلزل شرایط نابسامان اوست. از خانه ای مخروبه 
که در حال فرو ریختن است شروع می شود تا اینکه او قانون آسایشگاه را 
زیر پا می گذارد و ارتباطش با بیمار خارج از مقرارت پیش می رود و در ادامه 
زمانی که دست به دزدی و همدستی با نسیم می زند و سپس دلسپردگی 
ترحم برانگیزش به مردی که همسرش خود را برای فرار از او به دیوانگی 
زده است و در نهایت دست به جنایتی هولناک؛ مسیر زندگی اش را به زوال 
می کشاند.این شیوه روایت و تغییر شخصیت صحرا از زنی که دغدغه سقف 
باالی سر دارد تا تن دادن او به ازدواج با مردی متاهل و معلوم الحال؛ نشانگر 
سویه های تاریک روان و ذهن زنی است که داشتن محلی برای زندگی او را 
راضی نمی کند و حتی به شکل دروغین دوست داشته شدن سودایی است 
که تا نهایت جان آن را پی می گیرد. سردی رابطه او که رویای زندگی با 
عشق را بر هر چیزی ترجیح می دهد با مسعود و دیالوگ های تخت و بی روح 
آن ها؛ مسیر نادرست زندگی محکوم به فنای او را ترسیم می کند.فضاسازی 
و منطق روایت جیرانی در خفه گی کامال در خدمت هر آن چیزی است که 
می خواهد روی پرده نمایش دهد. نمایش فضایی سرد و بی روح و همراه با 
جنایت و مکافاتی که در نهایت غلبه تاریکی بر روشنایی، مرگ بر زندگی و 
سرما و یخبندان بر گرما را ترسیم می کند.المان های برف، تاریکی و قطع 
برق، آسانسورهایی که دچار نقص فنی هستند، تنهایی و البته سکوت حاکم 
بر فیلم، مخاطب را به فضایی می برد که تا پیش از این کمتر در سینمای ایران 
تجربه شده است. کارگردانی به سبک فیلم های کالسیک و اکسپرسیونیستی، 
حکایت گر ریسکی است که البته به نظر می رسد با موفقیت همراه است. 
شیوه روایت گری و طراحی بصری و میزانسن های یک دست و دوربینی که 
قرار نیست خیلی حضورش احساس شود؛ در فضای سرد و تاریک فیلم، ذهن 
مخاطب را درگیر می کند. علی رغم ریتم کند و بازی های درونی؛ کشش 
بصری می تواند تا شروع برخورد و درگیری و اوج داستان؛ مخاطب را با 
خود همراه سازد. برهم زدن تصویر کلیشه ای و آشنای بازیگرانی چون الناز 
شاکردوست و نوید محمدزاده که هر کدام بازی هایی با اکتهای بسیار در دو 
ژانر متفاوت را به ذهن متبادر می سازند و قرار دادن آنها در فضایی حسی 
و بازی گرفتن با حالت های صورت و استفاده از گریم های نامتعارف نیز از 
دیگر ویژگی هایی است که دیدن خفه گی را به تجربه ای متفاوت تبدیل کرده 
است.در نهایت گفتمان فیلم با تاکید بر دو قطبی سیاه و سفید در شیوه 
فیلمبرداری و استفاده مدام از برف و تاریکی، حکایت از تقابل دو طبقه 
اجتماعی و عدالت گمشده ای دارد که در آن طبقه ضعیف و آسیب پذیر 
قربانی فزون خواهی و منفعت طلبی نظام سرمایه دار می شود. سرمایه داری که 
برای رسیدن به مقاصد خود از هیچ جنایتی فروگذار نیست و در نهایت درد و 
غم قشر آسیب پذیر چنان گزنده و تلخ است که حتی جنایت و دزدی هایش 
نیز احساس ترحم و همذات پنداری را با مخاطب همراه می سازد. این ترحم نه 
از سر دلسوزی و احساسات بلکه از شیوه پرداختی می آید که در آن شخصیت 
نه به یک باره بلکه به مرور و در دل شرایط اسفبار خود به آن تن می دهد و بار 
مصائب زندگی او برای تصمیم گیری در راهی که به آن قدم گذاشته، لحظه ای 
تردید را جایز نمی داند. صحرا از زمانی که در دل میان پذیرش ازدواج با 
مردی ۶۷ ساله همواره با خود در جنگ و ستیز است تا وقتی که از سر تنهایی 
به همسایه ای پناه می برد که چند لحظه پیشتر، دعوایی مفصل با او انجام 
داده و ترس بیش از حد او از تاریکی و استرس غم انگیز او از بیکار شدنش 
هنگامی که مسعود او را حین دزدی می بیند و با جمله بسیار تصنعی و از سر 
نیت پلید او؛ دل به او می سپارد؛ همواره منطق داستانی را با خود به همراه 
دارد و در سکانسی که صحرا و مسعود برای رفتن به محضر و بستن عقد 
ازدواج آماده می شوند، مسعود با گرفتن آینه ای در دست از صحرا می خواهد 
آرایش کند. آرایشی که حتی چگونگی اش با دستور مسعود است و این حد از 
دست نشاندگی در شخصیت صحرا، مخاطب را برای رویارویی با جنایتی که 
از  صحرا قرار است سر بزند؛ آماده می سازد. جنایتی هولناک و از سر بدبختی 
و تنهایی نه خباثت و پلیدی! و این بدبختی مانند برفی که قرار نیست بند 
بیاید و تاریکی که قرار نیست به روشنایی برسد و آسانسوری که قرار نیست 
به مقصد برسد؛ محکوم به فنا و نابودی است!رویا سلیمی منتقد سینما و 
تئاتر در اعتماد آنالین در مورد این فیلم نوشت  کارگردان وضعیت سیاه 
و نابسامان اجتماعی را از زبان برادر مسعود- پوالد کیمیایی- پیش گویی 

می کند و هشداری برای وضعیت کنونی دارد.

یادداشت 

سخن حکیمانه

گفت:  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
بسیاری  اشتراکات  دارای  ایتالیا  و  ایران 
هستند  تمدنی  و  فرهنگی  حوزه های  در 
و گسترش  مکتوب  در حوزه  می توانند  و 
روابط در بخش نشر همکاری های بسیاری 
رابا هم دنبال کنند.به گزارش پیام زمان 
اطالع  و  عمومی  روابط  مرکز  از  نقل  به 
اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  رسانی 
ارشاد  و  سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ 
توری  کونچا  مائورو  با   دیدار  در  اسالمی 
این  بیان  با  تهران  در  ایتالیا  سفیر کشور 
مطلب افزود: ایران و ایتالیا از نظر تمدنی 
یکدیگر  با  بسیاری  اشتراکات  فرهنگی  و 
بیش  کشور  دو  روابط  امیدوارم  و  دارند 
بخش  در  یابد.صالحی  گسترش  پیش  از 
اقدامات  انجام  بر  از سخنان خود  دیگری 
و  اقدامات  گفت:  و  کرد  تاکید  عملیاتی 
ایران  بین  خوبی  مشترک  فعالیت های 
آن  اساس  بر  که  گرفته  صورت  ایتالیا  و 
کشور  دو  این  بین  را  خوبی  فرصت های 
ایجاد  هنری  و  فرهنگی  زمینه های  در 
در  ایتالیا  حضور  به  اشاره  با  می کند.وی 
تهران گفت:  کتاب  المللی  بین  نمایشگاه 
کتاب  نمایشگاه های  در  کشور  دو  حضور 
ناشران  بین  ای  تازه  فرصت های  یکدیگر 
و نویسندگان دو ملت فراهم می آورد که 
همکاری های  به  می توان  طریق  این  از 

جدیدی در این زمینه دست یافت.
چطور  که  پرسش  این  طرح  با  صالحی 
برداری  بهره  برای  را  فضایی  می توان 
حداکثری از روابط تحکیم یافته دو کشور 

این  گسترش  برای  افزود:  کرد،  ایجاد 
روابط باید آینده را در افقی دیگر نسبت 
به گذشته دنبال کرد و با درک عمیق از 
اشتراکات میان دو کشور فرصت های پیش 
رو در زمینه های فرهنگی و هنری را مورد 
توجه قرار داد.وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
فرصت های  مکتوب  زمینه های  در  گفت: 
متنوعی وجود دارد که دو کشور می توانند 
آن ها را پیگیری و به همکاری های مشترک 
برسند. نمایشگاه های بین المللی دو کشور 
مکتوب  زمینه  در  فرصت ها  این  از  یکی 
دو کشور  ناشران  و  نویسندگان  که  است 
در آنجا می توانند با یکدیگر تعامل داشته 
فرهنگی  انقالب  عالی  باشند.عضو شورای 
در بخش دیگری از سخنان خود بر ترجمه 
تاکید  زبان های دو کشور  به  آثار مکتوب 

نیز  خبرنگاران  و  رسانه ها  گفت:  کرد.وی 
یکی دیگر از مسیرهایی است که می توان 
از طریق آن، دو ملت را بیش از پیش به 
یکدیگر نزدیک کرد و بر وجود اشتراکات 
فرهنگی، هنری و تمدنی آن ها تاکید کرد.

داد:  ادامه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
می توانند  ایرانی  رسانه های  و  خبرنگاران 
دریچه خوبی برای انتقال فرهنگ دو ملت 
به یکدیگر باشند.صالحی در عین حال بر 
ضرورت بهره گیری از رسانه های دو کشور 
در گسترش روابط دو ملت تاکید کرد.وی 
در ادامه گفت: سازمان فرهنگ و ارتباطات 
زمینه های  در  بسیاری  اقدامات  اسالمی 
مختلف فرهنگی، گفت و گوهای دینی و 
زبان شناسی با کشورهای مختلف از جمله 
ارشاد  و  فرهنگ  است.وزیر  داشته  ایتالیا 

اسالمی در ادامه بر گسترش همکاری های 
دو کشور در زمینه های فرهنگی، هنری، 
اشاره  با  کرد.وی  تاکید   ... و  سینمایی 
همکاری های  نامه  تفاهم  یادداشت  به 
گفت:  کشور  دو  میان  هنری  و  فرهنگی 
را  نامه  تفاهم  این  باید  جدید  دوره  برای 
تمدید و با چشم انداز تازه ای آن را پیش 
رایزن  حضور  بر  ادامه  در  ببریم.صالحی 
بر  تمرکز  برای  تهران  در  ایتالیا  فرهنگی 
پیگیری فعالیت ها و همکاری های مشترک 
تاکید  کشور  دو  میان  هنری  و  فرهنگی 
کرد.در این دیدار مائورو کونچا توری سفیر 
کشور ایتالیا در تهران گفت: ایران و ایتالیا 
در زمینه های فرهنگی و هنری فعالیت های 
مشترک بسیاری با یکدیگر داشته اند.وی 
دو  مشترک  همکاری های  بر  همچنین 
کشور در زمینه موزه هنرهای معاصر دو 
کشور تاکید کرد و افزود: گسترش روابط 
از طریق رسانه ها نیز مهم است زیرا از این 
طریق دو ملت می توانند نسبت به حقایق 
و واقعیت های یکدیگر شناخت پیدا کنند.

وی با اشاره به همکاری های مشترک دو 
آمادگی خود  زمینه های هنری  در  کشور 
زمینه های  در  همکاری ها  گسترش  در 
فرهنگی و نشر را اعالم کرد.در این دیدار 
محسن جوادی معاون امور فرهنگی وزارت 
مرادخانی  علی  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ 
معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و عباس خامه یار معاون امور بین 
الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 

حضور داشتند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در دیدار با سفیر ایتالیا:

بهره گیری از رسانه ها در غنی سازی روابط ایران و ایتالیا ضروری است

بازبینی آثار پذیرفته شده ششمین جشنواره تئاتر شهر 
از تاریخ 3۰ آذرماه در »مرکز هنرهای نمایشی پردیس 
آغاز خواهد شد.به گزارشاز روابط عمومی  تهران«  تئاتر 
ششمین جشنواره تئاتر شهر، کار بازبینی بیش از 2۰۰ 
کودک  صحنه ای،  مختلف  بخش های  در  نمایشی  گروه 
تئاتر  پردیس  محل  در  دیگر)خیابانی(  تئاتر  نوجوان،  و 
تهران از روز سه شنبه 3۰ آبان آغاز خواهد شد.همچنین 
دبیرخانه جشنواره ضمن معرفی مکان بازبینی جشنواره، 
شورای انتخاب بخش تئاتر خیابانی را معرفی کرد.حسین 
و  امامی  رضا  امرایی،  مجید  وکیلیان،  مرتضی  پرستار، 
بخش  این  انتخاب  شورای  عنوان  به  رضائیان  مژگان 
به عنوان  شهر  تئاتر  جشنواره  ششمین  شدند.  معرفی 
اصلی ترین رویداد نمایشی شهرداری تهران توسط سازمان 
فرهنگی و هنری شهرداری تهران آذر و دی ماه در شهر 

تهران برگزار خواهد شد.

آغاز بازبینی آثار نمایشی ششمین 
جشنواره تئاتر شهر

جشنواره فیلم »انار« میزبان »یه وا« به کارگردانی آناهید 
آباد می شود.

به گزارش پیام زمان فیلم »یه وا« نخستین ساخته آناهید 
فیلم  عنوان  به  »انار«  فیلم  جشنواره  دوازدهمین  در  آباد 

اختتامیه این رویداد سینمایی روی پرده می رود.
»یه وا« نماینده سینمای ارمنستان در رقابت اسکار بهترین 
معاونت  همت  به  تاکنون  که  است  زبان  خارجی  فیلم 
چون  جشنواره هایی  در  فارابی  سینمایی  بنیاد  بین الملل 
مونترال، میل ولی و جهان آسیای لس آنجلس حضور یافته 
اقیانوسیه راه  به بخش مسابقه جوایز سینمایی آسیا -  و 

پیدا کرده است.
با  آشنایی  برای  که  است  رویدادی  »انار«  فیلم  جشنواره 

سینما و فرهنگ ارمنی پایه گذاری شده است.
آبان  تا 2۸  از 2۴  این رویداد سینمایی  دوازدهمین دوره 

سال جاری در شهر تورنتو در کشور کانادا برگزار می شود.

»یه وا«
 در جشنواره فیلم انار حضور دارد

»بزم  سینمایی  مستند  اکران  تازه ترین  فروش  عواید 
به  کمک  برای  حسینی  سیدوحید  کارگردانی  به  رزم« 

زلزله زدگان غرب ایران درنظر گرفته می شود.
مستند  سازندگان  فیلم،  عمومی  روابط  از  گزارش   به 
با  همراهی  و  همدردی  منظور  به  رزم«  »بزم  سینمایی 
عواید  دارند  تصمیم  ایران  غرب  زلزله  دیدگان  مصیبت 
زلزله  به  برای کمک  را  اثر  این  اکران  ترین  تازه  فروش 

زدگان در نظر بگیرند.
عواید فروش این مستند سینمایی در اکران های دیروز 
23 آبان ماه در 2 سانس خانه هنرمندان در ساعت ۱۶ 

و سینما کورش ساعت 2۰ به زلزله زدگان تعلق گرفت
مستند »بزم رزم« به کارگردانی سیدوحید حسینی که 
حال  در  تجربه«  و  »هنر  سینمایی  گروه  در  روزها  این 
اکران است به فراز و نشیب های موسیقی در سال های 

5۷ تا ۶۷ می پردازد.

عواید فروش »بزم رزم« به زلزله 
زدگان تعلق می گیرد

کاریکاتور
علت اصلی زندانی شدن در ایران!

علیرضا پاکدل
در حال حاضر بیش از 60 تا 65 درصد زندانیان در زندان های کشور 

مربوط به موادمخدر هستند.

جزییاتی از امحای اوراق راکد 
بنیاد سینمایی فارابی

بنیاد  راکد  اوراق  امحای  مجوز  درخواست 
اسناد  شورای  جلسه  در  فارابی  سینمایی 

ملی، مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
مجوز  درخواست  زمان  پیام  گزارش  به 
فارابی  سینمایی  بنیاد  راکد  اوراق  امحای 
در جلسه شورای اسناد ملی، مورد بررسی و 
تصویب قرار گرفت و مصوبه آن برای اجرا به 
دستگاه های مرتبط به زودی ابالغ می شود.

اوراق زاید عبارت است از هرگونه نسخه های 
و  جزوه  نشریه،  چاپی،  مجلدات  از  اضافی 
مانند آنها و همچنین اسناد و اوراق راکد که 
با رعایت مفاد قانون تاسیس سازمان اسناد 
ملی ایران و سایر مقررات، ارزش نگهداری 
تفاهم  چارچوب  در  امر  باشد.این  نداشته 
مدیریت  دوره  در  فارابی  سینمایی  بنیاد 
ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان  با  جدید 

صورت می گیرد.

لهستانی ها »بدو رستم بدو« 
را دیدند

کارگردانی  به  بدو«  رستم  »بدو  انیمیشن 
»گدانسک«  جشنواره  در  مالیمی  حسین 

لهستان نمایش داده شد.
کارگردانی  به  بدو«  رستم  »بدو  انیمیشن 
»گدانسک«  جشنواره  در  مالیمی  حسین 

لهستان به نمایش درآمد.
شهر  در  نوامبر   ۱2 تا   9 از  جشنواره  این 

گدانسک کشور لهستان برگزار شد.
در  دقیقه   ۱۱ مدت  به  بدو«  رستم  »بدو 
 2D digital تکنیک  با  و  برفک  استودیو 
cel ساخته شده است. این انیمیشن برای 
پویانمایی  دوساالنه  دهمین  در  بار  اولین 

تهران به نمایش درآمد.

خبر
سینمایی  فیلم  مردمی  اکران  نخستین 
به  آبان   2۱ یکشنبه  شامگاه  »انزوا« 
پیشکسوت  بازیگر  پور  هاشم  جمشید 
فیلم حضوری  این  در  ایران که  سینمای 
با  شد.همزمان  تقدیم  داشت،  افتخاری 
آغاز نخستین هفته نمایش فیلم سینمایی 
»انزوا« در گروه سینمایی استقالل، اولین 
و  سی   در  که  فیلم  این  مردمی  اکران 
حضور  نیز  فجر  فیلم  جشنواره  پنجمین 
برگزار  آبان   2۱ یکشنبه  شامگاه  داشت، 
نادر  دانایی،  امیرعلی  مراسم  این  شد.در 
سرمایه گذار،  بیات  سعید  بازیگران،  فالح 

پیمان جعفری تهیه کننده و میالد کی مرام 
در پردیس سینمایی کورش حضور یافتند 
بازیگر  هاشم پور  به جمشید  اکران  این  و 
ایران که در »انزوا«  پیشکسوت سینمای 

نیز حضوری افتخاری داشت، تقدیم شد.
سینمایی  فیلم  مردمی  اکران های  برنامه 
و  تهران  در  اکران  پایان  تا  »انزوا« 
روز  و  داشت  خواهد  ادامه  شهرستان 
سه شنبه 23 آبان نیز با حضور بازیگران، 
تیم  بازیکن  مسلمان  محسن  و  عوامل 
فوتبال پرسپولیس اکران مردمی در سینما 

استقالل برگزار می شود.

نخستین اکران مردمی »انزوا« به جمشید هاشم پور تقدیم شد

دیرباز، اکبر عبدی، پژمان جمشیدی 
فیلم »سوء  اصلی  بازیگران  عنوان  به 
تفاهم« معرفی شدند.به گزارش بعد از 
آن که نام های مختلفی برای حضور 
در جدیدترین فیلم احمدرضا معتمدی 
ترکیب  شد،  منتشر  ها  رسانه  در 
بازیگران این فیلم روز گذشته 2۱ آبان 
قطعی شده و فیلمبرداری کار هم از 
مریال  شود.  می  آغاز  تهران  در  فردا 
عبدی،  اکبر  دیرباز،  کامبیز  زارعی، 
پژمان جمشیدی بازیگران اصلی »سوء 
تفاهم« هستند و بازیگران دیگری نیز 

خواهند  اضافه  فیلم  این  به  ادامه  در 
مختلفی  های  نام  این  از  شد.پیش 
دولتشاهی،  سحر  حاتمی،  لیال  نظیر 
علی  رادان،  بهرام  ظباطبایی،  ظناز 
فیلم  این  در  حضور  برای  و...  مصفا 
از  کدام  هیچ  که  بود  شده  شنیده 
بازیگران در »سوءتفاهم« حضور  این 
ندارند.تهیه کنندگی جدیدترین فیلم 
احمدرضا معتمدی را جلیل شعبانی بر 
عهده دارد و تالش گروه بر این است 
که فیلم را به جشنواره ملی فیلم فجر 

امسال برسانند.

بازیگران »سوء تفاهم« 
معرفی شدند

»بازی مالی« فیلمی است که به جای 
فیلم »همه پول های دنیا« با بازی کوین 
اسپیسی به عنوان فیلم اختتامیه جشن 
موسسه فیلم آمریکا انتخاب شده است.

در حالی که فیلم ریدلی اسکات با عنوان 
»همه پول های دنیا« برای بازی کوین 
بخش  در  نمایش  از  آن  در  اسپیسی 
فیلم  موسسه  ساالنه  جش  اختتامیه 
آمریکا بیرون کشیده شد، اکنون اعالم 
شده »بازی مالی« ساخته آرون سورکین 
به جای این فیلم به عنوان فیلم اختتامیه 
نمایش داده می شود.فیلم ریدلی اسکات 

برای پیامدهای انتشار خبرهایی مبنی 
بر سوءرفتار جنسی کوین اسپیسی از 
آنتونی  ادعای  شد.با  برنامه حذف  این 
کوین  جنسی  مشکالت  درباره  رپ 
اسپیسی، در نهایت تعجب چندین نفر 
دیگر زبان به اعتراض علیه این بازیگر 
هالیوود گشودند و درباره ستاره سابق 
شکایت های  پوشالی«  »خانه  سریال 
خود را مطرح کردند.به دنبال همه این 
حرف ها کمپانی سونی فیلم خود را از 
مراسم جشن ساالنه موسسه فیلم آمریکا 

بیرون کشید.

»بازی مالی« 
جای فیلم کوین اسپیسی را گرفت


