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ملی  سازمان  رئیس  و  جمهوری  رئیس  معاون  زمان،  گزارش  به 
استاندارد ایران گفت: آنچه برای این سازمان ارزش و اهمیت دارد، 
حفظ جان و سالمت مردم است و به همین دلیل استانداردهای 

857 گانه خودرو تعدیل نخواهد شد.

 استانداردهای 85 گانه خودرو

 تعدیل نخواهد شد
نشست  دومین  در  پرورش  و  آموزش  وزیر  زمان،  گزارش  به 
تحول  سند  انداز  چشم  و  ونظر  نقد  دستاوردها،  بررسی 
بنیادین، سال 97 را سال عملیاتی کردن سند تحول بنیادین 

آموزش وپرورش دانست.

به گــزارش زمان، اتحادیــه جهانی کشــتی در نامه ای به 
فدراسیون کشــتی ایران اعالم کرد که به دلیل شرایط این 
روزهای این فدراسیون، جام جهانی کشتی فرنگی به میزبانی 

اهواز برگزار نمی شود.
5

راه اندازی سامانه میزان استقرار 

سند تحول بنیادین

حذف جام جهانی کشتی فرنگی 

اهواز از تقویم اتحادیه جهانی
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1

1

کشورها برای اقتصاد منهای برجام آماده باشند

جدیت آمریکا برای خروج از برجام
سرمقاله

چندجانبه گرایی؛ سیاست موفق 
ایران در عرصه جهانی 

نگاه روز

اعتیاد، معضل خانمانسوز 
جامعه

»سرو زیر آب« فیلمی 
پیرامون شهدای مفقود االثر 

عنوان  به   هژمونیک  ضد  چندجانبه گرایی 
تدبیر  دولت  اصلی سیاست خارجی  محور 
در  را  ایران  منافع  است  توانسته  امید  و 
که  کند  تامین  خوبی  به  جهانی  معادالت 
دستیابی به توافق بین المللی برجام، پایان 
از  منطقه  در  داعش  خودخوانده  حکومت 
نتایج موفق این سیاست به شمار می رود.

بررسی رفتار سیاست خارجی دولت یازدهم 
و دوازدهم حاکی از آن است که مجموعه 
دستگاه سیاستگذاری خارجی کشور تالش 
از  متفاوت  چهره ای  برساختن  با  تا  دارد 
جمهوری اسالمی ایران به  عنوان بازیگری 
و  صلح  عرصه  در  مسئولیت  پذیر  و  فعال 
گذشته  برساخته  تصویر  جهان،  امنیت 
ها  و محدودیت  تهدیدات  و  داده  تغییر  را 
قطعنامه  کشورهمچون  علیه  بین المللی 

 های شورای امنیت...
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3 محمد محمودی کیا
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 خبرگان رهبری نقض آشکار برجام از سوی آمریکا را محکوم کرد

  رییس مجلس خبرگان : مقام والیت 
برای همیشه حاکم خواهد بود

 پیش بینی اوج سفر های نوروزی
 28 اسفند ، ۴ و 8 فروردین

سئوال برای  مجلس  نماینده   ۱۰۰  امضای 
رئیس جمهور از    

مرتضی کوه مسکن

مهدی جراحی

عذرخواهی رسمی دولت انگلیس در پی تعرض به سفارت ایران 

 سوءاستفاده اطالعات مشترکان

 جریمه میلیاردی اپراتورهای همراه اول و ایرانسل
در پــی تاکید وزیر ارتباطات مبنی بر پرهیز از هرگونه 
تعرض به حقوق شهروندی کاربران، دو اپراتور به دلیل 
عدم اهتمام در حفظ اطالعات مشــترکان مشــمول 

پرداخت ۴۰ میلیارد ریال جریمه شدند.
به گزارش زمان به نقل ازوزارت ارتباطات، ســازمان 
تنظیم مقررات ارتباطات اعالم کرد: گزارشات واصله 
از مشــترکان اپراتورهای همراه اول و ایرانسل حاکی 
از آن بــود که در هنگام اســتفاده کاربران از اینترنت 
همراه و ورود به برخی ســایت ها، شــماره مشترکان 
در اختیار ســایت پذیرنده قرار گرفته است.از این رو 
طبــق تاکید وزیر ارتباطات مبنی بر پرهیز از هرگونه 
تعرض به حقوق و حریم شــهروندی، موضوع جهت 
رســیدگی به ســازمان فناوری اطالعات ایران ارجاع 
شــد و پس از بررسی فنی مســاله توسط مرکز ماهر 
مشخص شــد، اپراتورهای مذکور با برخی از شرکتها 
به منظور تســهیل در فرایند پرداخــت آنالین ورود 
کاربران به ســامانه های موردنیاز، شــماره مشترکان 
را طبق روش Header Enrichment و با ضوابط 
 خاص امنیتی در اختیار برخی شرکتهای طرف قرارداد 
می گذاشــتند کــه در این بین به دلیل اشــتباه در 
تنظیمات امنیتی بعضی از شــرکتهای طرف قرارداد 
با اپراتور، موجبات سوءاستفاده از شماره مشترکان در 
راستای ارسال پیامک تبلیغاتی فراهم شده بود.پس از 
احراز تخلف صورت گرفته، ضمن اخطار به اپراتورهای 
تلفن همراه، خطای مورد اشــاره رفع شد و به منظور 
بررسی بیشتر و انجام تنظیمات امنیتی کامل تر، این 

ســرویس در حال حاضر متوقف شده است.بنابراین با 
توجــه به گزارش مرکز ماهر و توضیحات ارائه شــده 
از سوی اپراتورهای تلفن همراه، نقض هدفمند حریم 
خصوصی مشترکان توسط اپراتورهای مذکور رخ نداده 
ولی اشتباه و کاستی اپراتورهای تلفن همراه در کنترل 
موضوع و مشــکالتی که در تنظیمات این ســرویس 
توسط شــرکتهای طرف قرارداد اپراتور وجود داشته، 

موجب سوء استفاده شده است. 
بر این اســاس، بنابر مفاد موافقتنامه پروانه اپراتورهای 
تلفن همراه، شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل و شرکت 
ارتباطات ســیار ایران هریک مشمول جریمه به میزان 
حداکثر ۲۰ میلیارد ریال هستند که با توجه به شرایط 
و ضوابط و مراحل تعریف شــده در ایــن موافقتنامه، 
فرایند این موضوع در ســازمان در حال انجام اســت 
و پــس از تکمیل مراحل به اپراتورهــای مذکور ابالغ 
مــی شــود.رگوالتوری تاکید کرد کــه رعایت حقوق 
مشــترکین و حفظ محرمانگی اطالعات آنها از اصول 
مصــرح در پروانه اپراتورها بــوده و هیچ گونه قصور و 
تقصیــری در این حوزه قابل پذیرش نیســت و وزارت 
ارتباطــات در صورت اثبات تخلف، حســب مقررات و 
مفاد پروانه اپراتورها اقدام خواهد کرد.بدون شک یکی 
از کارآمدترین روشــهای نظارت بر عملکرد دارندگان 
پروانه، اســتفاده از گزارشات و نظرات مردمی است که 
بر این اساس از مردم خواهشمندیم با دقت و حساسیت 
کامل، مواردی از این قبیل را از طریق سامانه  ۱۹۵ به 

اطالع سازمان برسانند.

پیش بینی اوج سفر ها؛ ۲۸ اسفند، ۴ و ۸ فروردین

وزیر راه: در روز های اوج ســفر الزم است هموطنان با 
حوصله و احتیاط وارد جاده ها شوند.

به گزارش زمان به نقل ازصداوســیما، عباس آخوندی 
در رزمایش بزرگ ترافیکی و خدمات سفر نوروز ۹۷ به 
حجم انبوه سفر های نوروزی اشاره کرد و افزود: امروز در 
این همایش شاهد همراهی و هماهنگی نیروی انتظامی، 
هالل احمر، امداد و نجات، راهداری و مردمی هستیم که 
قرار اســت وارد جاده ها شوند و مدیریت چندوجهی را 
می طلبد.وزیر راه و شهرسازی، مدیریت راه را سیستمی 
بسیار پیچیده خواند و افزود: رانندگانی که با خودروی 
شــخصی تردد می کننــد مانند سیســتم حمل ونقل 
عمومی، حرفه ای نیســتند و تعدادی نیز برای اولین بار 
اســت که در برخی مسیر ها تردد می کنند و با جاده ها 
آشــنایی ندارند.وی افزود: نخستین خواسته ما از مردم 

این است که برای حفظ ایمنی خود و خانواده و دیگران، 
خسته و خواب آلود رانندگی نکنند و سرعت مطمئنه را 
در نظر بگیرند.آخوندی گفت: پیش بینی می کنیم تعداد 
ســفر های نوروزی ۵ درصد افزایش داشته باشد چراکه 
تعداد خودرو ها افزایش یافته است.وی گفت: پیش بینی 
می شود روز ۲۸ اسفند، ۴ و ۸ فروردین روز های اوج سفر 
باشند؛ بنابراین به افراد توصیه می کنیم سفر های خود را 
توزیع کنند و اگر می خواهند در این روز ها ســفر کنند 
با حوصله و احتیاط کافی وارد جاده شــوند.آخوندی با 
اعالم اینکه سازمان راهداری با ۶۷۴ راهدارخانه، ۱۲۰۰ 
اکیپ راهداری و ۲۰۰ وســیله و ماشین آالت راهداری 
آماده خدمت رسانی به مردم است، گفت: اگر در جاده ها 
مشــکلی برای مردم پیش آمد حتماً با شــماره ۱۴۱ 

تماس بگیرند.

سخنگوی کمیســیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس 
به نقل از معاون سیاســی وزیر امور خارجه گفت: اگر اروپایی 
هــا نتوانند آمریکا را در برجام حفظ کننــد، ایران هم از این 
توافق خارج می شــود پس کشــورها باید همیشــه آمادگی 
اقتصاد منهای برجام را داشــته باشند.به گزارش زمان به نقل 
ازایرنا، سیدحسین نقوی حسینی با تشریح جلسه فوق العاده 
این کمیســیون که با حضور سید عباس عراقچی برگزار شد، 
افزود: معاون سیاســی وزیر امور خارجه در این جلسه اظهار 
داشت که »چالش اصلی در حال حاضر برجام و تعامل غربی 
ها با موضوع برجام اســت.وی افزود: به گفته معاون سیاسی 
وزیر امور خارجه ما چند ســناریو داریم ،یکی این که آمریکا 
از برجام خارج می شــود که احتمال بیشتری هم دارد، ما دو 
راه داریــم، ادامه برجام بدون آمریکا یا خروج ایران از برجام و 
پایان بخشیدن به برجام«.سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و 

سیاست خارجی مجلس ادامه داد: عراقچی تاکید کرد که »اگر 
آمریکا خارج شود، ایران هم خارج می شود، به اروپایی ها هم 
گفتیم اگر نتوانند آمریکا در برجام حفظ کنند، این کشور هم 
از برجام خارج خواهد شد پس کشورها باید همیشه آمادگی 
اقتصادی منهای برجام را داشته باشند.« نقوی حسینی بیان 
کرد: عراقچی گفت که امروزه دنیا جمهوری اسالمی ایران را به 
عنوان یک بازیگر و کشور موثر در منطقه و عرصه بین المللی 
می شناســد و مورد اعتراف همه کشورها است؛ درحوزه بین 
الملل یکی از موضوعات ما برجام اســت. رفت و آمدهای بین 
اروپاییان و آمریکایی ها وجود داشــته و دارد و به ویژه تالش 
سه کشور اروپایی حاضر در برجام این است که ترامپ و آمریکا 
در برجــام بماند و برجام حفظ شــود ولی هنوز نتیجه بخش 
نبوده است چرا که برجام می گوید یا باید برجام اصالح شود و 
یا باید همکاری قطع شود.وی یادآور شد: معاون سیاسی وزیر 
امور خارجه توضیح داد که »از نظر ترامپ برجام باید موضوع 
موشــکی ایران را هم شامل شود. آنها در دوران مذاکرات هم 
تالش کردند موشکی را وارد کنند ولی برای ما خط قرمز بود و 
اجازه ندادیم.«نقوی حسینی ادامه داد: عراقچی افزود که »ایراد 
دوم ترامپ این است که چرا به اماکن نظامی ایران دسترسی 
نداریم و سومین مطالبه ترامپ این است که زمان های تعیین 
شده در برجام خیلی کوتاه است؛هشت سال و ۱۰سال و غیره 
زمانی نیست ، چرا که ایران پس از این تاریخ ها حتی می تواند 
ســالح به کشورهای دیگر بدهد.«وی خاطرنشان کرد: معاون 
وزیر امور خارجه اظهار داشت که »برداشت آمریکایی ها این 
است که ایران پس از برجام بسیار قوی تر و قدرتمند تر شده 
و حضورش در منطقه موثرتر و مقتدرتر شده و آمریکایی ها و 
غربی ها نمی توانند طبق برجام با ایران مقابله اساسی کنند«.

وی گفت:عراقچی همچنین به این نکته اشاره کرد که »اگر 
برجام هم حفظ شــود، آمریکایی ها به دنبال محدودسازی 
ایران هستند و تالش می کنند با ایران مقابله کنند« و ادامه 
داد »اگــر با اروپایی ها هم بدون آمریکا برجام را ادامه دهیم 
کار ســخت خواهد بود، چرا که آمریکا فشــارهای بیشتری 

می آورد. اروپایی هــا دارند تالش می کنند آمریکا را با این 
پیشــنهاد حفظ کنند که در آینده یعنی پس از هشت سال 
با ایران توافق جدیدی کنیم،ولــی ایران این اقدام را خالف 
برجام می داند. در جمــع بندی باید بگویم آمریکایی ها در 
خــروج از برجام جدی هســتند و تغییر وزیر خارجه هم در 
این راستا صورت گرفته اســت و الاقل یکی از دالیلش این 
است.نقوی حســینی اظهار داشت: معاون سیاسی وزیر امور 
خارجه ادامه داد که » نکته دوم این که؛ اروپا تالش می کند 
آمریکایی ها را حفظ کند کــه در برجام بماند، ولی این که 
انگلیس، فرانسه و آلمان چقدر موفق شوند، در آینده معلوم 
می شــود و همچنین اروپا روی لبه تیغ تیز حرکت می کند 
چون اگر به ســمت ترامپ حرکت کند ایران را از دست می 
دهد.«سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلــس همچنین گفت: عراقچی اشــاره کرد که »ما منافع 
فراوانــی از برجام بردیم اما منافع کامل نبردیم در حالی که 
ایران همه تعهداتش را انجام داده و متعهد به تعهدات است، 

انتظار دارد انتفاع کامل از مزایای آن ببرد.«
 عذرخواهی رسمی دولت انگلیس 

در پی تعرض به سفارت ایران 
از  تعدادی  تعرض  به  اشاره  با  وزیرامورخارجه  معاون سیاسی   
افراد به سفارت ایران در انگلیس اظهار کرد: دولت انگلیس در این 
زمینه در دو حوزه کوتاهی کرده است.سید عباس عراقچی پس 
از جلسه دیروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
در ادامه اظهار کرد: موضوع اول این است که از قبل تمهیدات 
الزم را برای جلوگیری از این موضوع نیندیشیده بود و از قوع این 
موضوع جلوگیری نکرده بود. از طرف دیگر دولت لندن در اتمام 
ماجرا تعلل نشان داد در حالیکه این ماجرا خیلی سریعتر می 
توانست اتمام پیدا کند دو ساعت طول کشید.این دیپلمات ارشد 
کشورمان با بیان اینکه این دو موضوع را در کنار مجازات عامالن 
این قضیه از دولت انگلیس پیگیری کرده ایم، تصریح کرد: دولت 
انگلیس رسما عذرخواهی کرده، اظهار تاسف کرده است و کلمه 

عذرخواهی را به کار برده است. 

کشورها برای اقتصاد منهای برجام آماده باشند

جدیت آمریکا برای خروج از برجام

حذف جام جهانی کشتی فرنگی اهواز از تقویم اتحادیه جهانی
 جام جهانی کشــتی فرنگی که قرار بود در 
اهواز برگزار شــود، از تقویم اتحادیه جهانی 

کشتی فرنگی حذف شد.
به گــزارش زمان به نقل ازایســنا، اتحادیه 
جهانی کشتی در نامه ای به فدراسیون کشتی 
ایــران اعالم کرد که به دلیل شــرایط این 
روزهای این فدراسیون، جام جهانی کشتی 
فرنگی به میزبانی اهواز برگزار نمی شود. پس 
از این اتفاق مسئوالن وزارت ورزش و کمیته 
ملــی المپیک ســتادهای جداگانه ای برای 
برگزاری جام جهانی تشکیل دادند و اعالم 
کرده اند همه چیز مهیا اســت اما اتحادیه 
جهانی کشــتی جام جهانی اهواز را به طور 

کلی از تقویم مسابقه های جهانی اش حذف 
کرده و تنها جام جهانی کشتی آزاد و زنان 

در تقویم اتحادیــه وجود دارد.این در حالی 
بود که پیش از این اتحادیه جهانی خواستار 

به تعویق انداختن جام جهانی اهواز شــده 
بود اما فدراسیون کشتی اتحادیه جهانی را 
متقاعد به برگزاری جام جهانی در فروردین 
مــاه کرده بــود. اما با وضعیت نامشــخص 
فدراسیون کشتی، اتحادیه جهانی از فرصت 
استفاده کرد و جام جهانی اهواز را لغو کرد.

حتی پیش از این در تقویم اتحادیه جهانی، 
ایــران به عنــوان کاندیــدای میزبانی جام 
جهانی در پاییز معرفی شــده بود اما حتی 
این رویداد را نیــز از تقویم اتحادیه جهانی 
حذف کرده و در حال حاضر مشخص نیست 
جام جهانی کشتی فرنگی به میزبانی کدام 

کشور برگزار می شود.
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اتحادیه اروپا وبرجام، دفاع ازمنافع اروپا 
دربرابریکه تازی آمریکا  

بابک جعفری

اتحادیه اروپا، فارغ از انگیزه های تغییرات جدید در دســتگاه سیاســت 
خارجی کاخ سفید، در برابر آزمون مهمی در مورد برجام قرار گرفته است 
که نتیجه آن پیش و بیش از آنکه به ایران مربوط باشــد، به اعتبار اروپا 

به عنوان بازیگری جهانی و نیز ثبات و امنیت آینده اروپا ارتباط دارد.
دونالد ترامپ رئیس جمهــوری آمریکا، پس از چندین ماه گمانه زنی 
درباره تغییرات در وزارت امور خارجه آمریکا، سرانجام برکناری رکس 
تیلرســون را از مقام وزارت خارجــه دولت خود اعالم و ›مایک پمپئو‹ 
رئیس اطلعکات مرکزی آمریکا )سیا( را برای جانشینی او معرفی کرد.

موضوع برکناری تیلرسون بطور جدی از چند ماه پیش مطرح شده بود 
بطوری که نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان پیمان 
آتالنتیک شــمالی )ناتو( در اواسط آذر ماه امسال در بروکسل ، تحت 
الشعاع گمانه زنی ها در این باره قرار گرفت.اینکه ترامپ از ابتدا چرا این 
مدیر نفتی را در راس دستگاه سیاست خارجی آمریکا قرار داد و اکنون 
چرا او را برکنار کرد، موضوع این نوشــتار نیست؛ آنچه مشخص است 
اینکه در رســانه های جهان تحلیل ها و گمانه زنی های زیادی درباره 
آثــار و نتایج این تغییرات در وزارت امور خارجه آمریکا مطرح شــده 
اســت. بطور مشخص دو تحلیل اصلی این است که قرار گرفتن پمپئو 
از جناح تندرو سیاست خارجی آمریکا در راس وزارت امور خارجه در 
جهت اجرای برخی سیاســتهای ترامپ از جمله خروج از توافق هسته 
ای بــا ایران یا اقدام دیگری برای تقویت قــدرت چانه زنی آمریکا در 
مذاکرات با طرفهای اروپایی برای تحت فشــار قراردادن بیشتر آنها به 
منظور همراهی بیشــتر با خواستهای آمریکا و اعمال فشارهای بیشتر 
بر ایران ضمن حفظ برجام اســت.تغییرات در کادر دیپلماسی آمریکا 
در حالی است که فشــارهای آمریکا بر کشورهای اروپایی درباره رفع 
نواقص ادعایی برجام تشدید شــده و مقامات آمریکایی )با همراهی و 
معرکه گیری رژیم صهیونیستی( گفته اند اگر نواقص مورد ادعای آنها 
در برجام برطرف نشود، آمریکا در موعد بعدی تمدید تعلیق تحریم ها 
در ماه مه )اردیبهشت( از تایید برجام خودداری می کند و از این توافق 
خارج خواهد شد.تازه ترین تهدید در این مورد را ›مایک پنس‹ معاون 
ترامپ هفته گذشته در اجالس البی اسرائیلی آیپک اعالم کرد.این در 
حالیســت که اتحادیه اروپا و شخص ›فدریکا موگرینی‹ نماینده عالی 
این اتحادیه در امور سیاســت خارجی و امنیتی، بارها بر اهمیت حفظ 
برجام به عنوان یکی از دستاوردهای دیپلماسی چندجانبه که اتحادیه 
اروپا نیز نقش مهمی در مذاکرات آن داشــته اســت ، تاکید کرده اند. 
پیش از این نیز ادعای آمریکا مبنی بر پایبند نبودن ایران به برجام در 
۱3م اکتبر ۲۰۱۷ )۲۱م مهر ۱3۹۶( با واکنش های مخالف طرف های 
دیگر توافق هســته ای و اتحادیه اروپا رو به رو شد بطوری که مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا و وزیران امور خارجه سایر قدرت های 
جهانی شریک در برجام بارها بر نتیجه بخش بودن توافق هسته ای و 
لــزوم حفظ توافق و ادامه پایبندی همه طرفها تاکید کردند. موگرینی 
در گزارش کار سال ۲۰۱۷ خود، دفاع از برجام در سال گذشته میالدی 
را لحظاتی دشــوار برای ›چندجانبه گرایی‹ نامید و تاکید کرد که این 
اتحادیه )در سال ۲۰۱۸( همچنان به تالشهای خود برای اجرای برجام 
توسط همه طرفها ادامه خواهد داد. اما مساله ای که شاید کمتر به آن 
توجه شــده است، اهمیت حفظ برجام برای منافع امنیتی و اقتصادی 
خود اروپاست چرا که هرگونه تضعیف یا از میان رفتن برجام به عنوان 
یک توافق مهم در زمینه منع اشاعه هسته ای، در کنار سایر تنشهای 
خاورمیانه از یک ســو و نگاه تاجر مآبانه ترامپ به موضوع هسته ای و 
مذاکرات هسته ای با عربســتان، می تواند تشدید تنشها و رقابتها در 
خاورمیانه و به تبع آن به خطرافتادن بیشتر منافع اقتصادی و امنیتی 
اروپا به دلیل مجاورت با خاورمیانه و شــمال آفریقا را درپی داشــته 
باشد. پر بیراه نیست که موگرینی مسئول سیاست خارجی اروپا بارها 
بر اهمیت برجام برای امنیت اروپا تاکید کرده اســت. در همین حال، 
برخی کارشناسان اروپایی بر این باورند که نقش اتحادیه اروپا در برجام 
یک اســتثنا بوده و این اتحادیه هنــوز به مرحله ایفای نقش به عنوان 
یک بازیگر مهم جهانی نرسیده است. اکنون مسئوالن سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا و قدرتهای این اتحادیه بطور مشخص آلمان و فرانسه )و 
انگلستان تا قبل از نهایی شدن برگزیت( با این وظیفه دشوار رو به رو 
هستند که بتوانند از یک سو در برابر زیاده خواهی آمریکا برای ارتباط 
دادن مســائل غیرمرتبط همانند مسائل موشکی و منطقه ای به توافق 
هســته ای مقاومت کنند و توسط دیگر با ارائه راهکارهای مشخص با 
همکاری روســیه و چین برای تامین منافع ایــران و حفظ برجام در 
صورت خروج آمریکا تالش کنند. ولفگانگ ایشــینگر دیپلمات سابق 
آلمانی و رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ در بهمن ماه امسال در گزارش 
سالیانه این کنفرانس خاطرنشان کرد ›بسیاری از روابط مناقشه برانگیز 
و موضوعات مورد مناقشه تا کنون به مرحله تعیین تکلیف نرسیده اند 
و سال ۲۰۱۸ سالی است که برخی از این بحرانها ممکن است به سمت 
حل و فصل شدن یا تشدید پیش بروند که بطور بالقوه پیامدهای فاجعه 
باری خواهند داشــت.‹ بطور حتم برجام یکی از این ›موضوعات مورد 
مناقشه‹ است که ممکن است در سال ۲۰۱۸ به مرحله تعیین تکلیف 
برســد چنانکه سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه کشورمان 
بتازگی در گفتگو با شبکه خبری ›بی بی سی جهانی‹ گفت ›برجام در 
برهه ای حساس قرار گرفته و در سه ماه آینده چالش بزرگی خواهیم 
داشــت.‹ در این میان ، مخاطرات هر گونه کرنش و کوتاه آمدن اروپا 
در برابر زیاده خواهی و یکه تازی و یکجانبه گرایی آمریکا ، برای منافع 
خــود اروپایی ها قطعا کمتر از مخاطــرات احتمالی برای منافع ایران 
نخواهد بود. نشست کمیسیون مشترک برجام که جمعه این هفته در 
وین برگزار می شود ، اولین فرصت رویارویی اروپا و آمریکا برای دفاع 
قاطعانــه از چندجانبه گرایی و برجــام در برابر نماینده آمریکا پس از 
تغییرات جدید در دستگاه دیپلماسی کاخ سفید است. آیا اتحادیه اروپا 
به درجه ای از استقالل و اعتبار سیاسی جهانی رسیده است که از این 
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سند سالمت اجتماعی سال ٩٧ اجرا می شود

 معاون وزیر بهداشت از تدوین سند سالمت اجتماعی خبر داد و گفت: 
این ســند در سال ۹۷ اجرایی می شود.به گزارش زمان به نقل ازمهر، 
محمد مهدی ایازی دیروز در اولین جلســه مجمع خیرین ســالمت 
اســتان البرز، با بیان اینکه کاهش نابرابری ها در حفظ سالمت مردم 
از اهداف وزارت بهداشــت و درمان است، اظهار کرد: بر اساس مصوبه 
شــورای اجتماعی کشور، سند سالمت اجتماعی در سال جاری تهیه 
و از ابتدای ســال آینده اجرایی می شود.وی با بیان اینکه سازمان ها 
در حفظ سالمت جامعه بســیار موثر هستند، تاکید کرد: ۷۵ درصد 
مسئولیت سالمت بر عهده دیگر دستگاه ها بجز وزارت بهداشت است 
و این مهم نشــان از اهمیت تاثیر دســتگاه های مختلف در رابطه با 
وضعیت سالمت است.ایازی با بیان اینکه در سیاست گذاری ها باید به 
سالمت توجه ویژه ای شود، عنوان کرد: توجه به سالمت در تصمیمات 

کالن و استانی ضرورت دارد.

 مجلس خبرگان نقض آشکار برجام از 
سوی آمریکا را محکوم کرد

آیت اهلل جنتی : مقام والیت برای 
همیشه حاکم خواهد بود

مجلس خبرگان رهبــری با صدور بیانیه ای 
بدعهدی و نقض آشکار برجام از سوی آمریکا 
را محکوم کرد و خواستار اتخاذ موضع متقابل 
و متناسب از سوی دستگاه های مسوول در 
جهت احقاق حقوق ملت شد.رئیس مجلس 
خبــرگان رهبری بــا بیان اینکــه بر والیت 
فقیه که ســتون نظام اســت حداکثر تاکید 
را داریــم اظهار داشــت: مقــام والیت برای 
همیشــه حاکم خواهد بود. به گزارش زمان 
به نقل ازایرنا، آیــت اهلل احمد جنتی دیروز 
در اختتامیه چهارمین اجالسیه دوره پنجم 
مجلس خبــرگان رهبری این مطلب را بیان 
کرد.رئیس مجلس خبــرگان رهبری افزود: 
مجلــس خبــرگان رهبــری دغدغه حفظ 
ارزش های انقالب اســالمی، اخالق اسالمی 
و روحیه جهادگــری، ایثارگری، فداکاری و 
جهاد فی ســبیل اهلل را دارد.آیت اهلل جنتی 
اظهار داشــت: بر والیت فقیه حداکثر تاکید 
را داریم که ســتون نظام اســت و همه چیز 
بر محور این ســتون مــی چرخد و با قدرت 
این ستون انقالب پیروز شد و تاکنون هم با 
قدرت پیش رفته و در آینده هم مقام والیت 
حاکم اســت و برای همیشه هم خواهد بود.

رئیس مجلــس خبرگان رهبــری در ادامه 
افزود: والیت فقیه والیت رســول اهلل و ائمه 
بوده و پایــان پذیر نیســت.آیت اهلل جنتی 
همچنین از مسووالن خواست برای امر تولید 
و اشتغال جوانان اهمیت قائل شوند و تاکید 
کرد: هیچ مسلمانی راضی نیست که افرادی 
بیکار و گرسنه باشند. اکنون شب عید است 
و خانه های آنها خالی از میوه و شیرینی بوده 
و عده ای هم پرخوری کرده و از اموال افراد 
بیچاره مال بیاندوزند.رئیس مجلس خبرگان 
رهبری تصریح کرد: این برای ما قابل تحمل 
نیســت. انتظار ما این است که در این زمینه 
تالش کنیم و وظیفه دولت است که به وضع 
بیچارگان رســیدگی کرده و ایــن امر قابل 
اغماض نیســت.آیت اهلل جنتــی همچنین 
یادآور شــد: اعضای خبرگان رهبری بیعت 
مجدد خود را با مقام والیت اعالم می کنند؛ 
امروز هم با رهبری دیــدار کرده و از بیانات 

ارزنده شان استفاده می کنیم.

بیست و سومین سالگرد ارتحال 
یادگار امام)ره( برگزار می شود

 همزمان با پنجشــنبه آخر ســال بیست و 
ســومین ســالگرد ارتحال یادگار امام )ره( 
با حضور اقشــار مردم و مقامات کشــوری 
در حرم مطهر برگزار می شــود.به گزارش 
زمان به نقل ازمهر، مراسم بیست و سومین 
ســالگرد ارتحال یادگار امام)ره( همزمان با 
نماز مغرب و عشــاء در روز پنج شنبه ۲۴ 
اســفندماه ســال جاری و پنجشنبه آخر 
سال برگزار میشود.گفتنی است که در این 
مراســم، اعضای بیت امام راحل، شخصیت 
های کشــوری و مقامات لشکری، خانواده 
های معظم شــهدا، جانبازان ، ایثارگران و 
اقشــار مختلف مردم حضور خواهند یافت.

مراســم بیست و سومین ســالگرد ارتحال 
یادگار امام)ره(، یادبود درگذشــتگان بیت 
امام خمینی)س( و نیز گرامی داشــت یاد 
شــهداء در آخرین پنج شنبه سال در حرم 
مطهــر بنیانگذارجمهوری اســالمی ایران 

خواهد بود.

سازمان محیط زیست با فعالیت 
بندر کاسپین موافقت کرد

دبیر شــورای عالی مناطــق آزاد از صدور 
مجوزهای مربوطه خصوصا سازمان حفاظت 
محیط زیســت برای فعالیت بندر کاسپین 
و احداث موج شــکن و ۴ پست اسکله در 
آن خبر داد.مرتضی بانک در حاشیه مراسم 
امضای تفاهم نامه همکاری ســازمان بنادر 
و دریانوردی و ســازمان منظقه آزاد انزلی 
گفت: دو هفته گذشــته مصوبه مهمی در 
خصوص به رســمیت شناختن مرز رسمی 
بندر کاسپین داشتیم و در دولت این مرز به 
رســمیت شناخته شد.وی با اشاره به ایجاد 
موج شــکن بزرگ و امکانات اسکله و پس 
کرانه ای بندر کاسپین از سوی منطقه آزاد 
انزلــی، افزود: با توجه بــه اینکه باید میان 
شــورای عالی مناطق آزاد و سازمان بنادر و 
دریانــوردی مرز دقیق فعالیت های منطقه 
آزاد و حمل و نقل و نقل دریایی تعیین می 
شد، لذا پس از مذاکرات طوالنی این تفاهم 
نامه تدوین شــد و به امضا رسید. بر اساس 
این تفاهم نامه وظایف هر دو دستگاه از نظر 

قانونی مشخص شده است.

اخبار

یادداشت کالمامیر

فرصتچونابرمیگذرد،پس
فرصتهاینیکراغنیمتشمارید

اخبار  وزارت خارجه در خصوص  سخنگوی 
داخل  به  افرادی  ورودِ   درباره  شده  منتشر 
با  آلمان،  بن  در  ایران  پیشین  سفارت 
ذکرِ تأیید این موضوع، بیان کرد: بعد از تغییر 
پایتخت آلمان از شهر بن به برلین و انتقال 
سفارت ایران از این شهر به برلین، ساختمان 
آن  از  و  مانده  باقی  بن،  در  ایران  سفارت 
استفاده خاصی نمی شود. تعدادی به داخل 
این ساختمان ورود پیدا کرده  و در آن اتراق 
از این موضوع  کرده اند که به محض اطالع 
نمایندگی های ما در آلمان ورود پیدا کردند و 
با پلیس و مقامات شهرداری این شهر رایزنی 

کردند و عکس العمل الزم صورت گرفت.
به گزارش خبرنگار زمان، الهام آمرکاشی- 
خارجه  وزارت  سخنگوی  قاسمی،  بهرام 
در  خود  هفتگی  نشست  آخرین  در  دیروز 
سالی  آرزوی  با خبرنگاران، ضمن  سال ۹۶ 
خوش و پر برکت برای هموطنان و ارتقای 
جایگاه ایران در عرصه بین المللی در سال 
پیش رو؛ با تأیید ورود افرادی به سفارتخانه 
اساس  بر  امیدواریم  افزود:  آلمان،  در  ایران 
از  قول هایی که  و  انجام شده  تفاهماتی که 
این  زودتر  شده  داده  آلمانی  مقامات  سوی 
وزارت  کند.سخنگوی  پیدا  فیصله  موضوع 
خارجه در ادامه درخصوص دریافتِ  اطالعات 
مورد  در  اتریش  دولت  سوی  از  تری  کامل 
هویت فرد ضارب به اقامتگاه سفیر ایران در 
اتریش، تصریح کرد: در تماس دائم و مستمر 
با مقامات اتریش هستیم. روزسه شنبه هم 
سفیر اتریش در وزارت خارجه بود و با ایشان 
گفت وگو کردیم، با وین هم تماس هایی وجود 
دارد. دولت و پلیس اتریش با جدیت در حال 
پیگیری موضوع هستند. به اسناد و مدارکی 
نیز در مورد فرد مهاجم دست پیدا کردند. 
فرد ضارب اتریشی تبار است البته در برخی از 
رسانه ها اظهارنظرهایی در مورد این شخص 
شده بود که هنوز تایید نشده است و مورد 

تایید بخش امنیتی دولت اتریش نیست.
در  اینکه  بیان  با  خارجه  وزارت  سخنگوی 
دقیق تری  اخبار  منتظر  حادثه  این  مورد 
هستیم و اگر دولت اتریش اطالعات دقیقی 
در اختیار ما بگذارد ما نیز به رسانه ها اعالم 
می کنیم، گفت: ما تردیدی نداریم که دولت 
و پلیس اتریش در حال پیگیری این موضوع 
همچنین  هستند.قاسمی  جد  صورت  به 
می توان  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  این  در 
مورد  در  اروپا  در  که  اخیری  اتفاق  دو  بین 
سفارتخانه های ایران در لندن و وین صورت 
کرد:  تصریح  کرد،  برقرار  ارتباطی  گرفته 
در  هنوز  گفتم  این  از  پیش  که  همان طور 
مورد هویت فرد ضارب به محل اقامت سفیر 
یک  و  نیست  دقیقی  اطالع  وین  در  ایران 
ابهام وجود  موضوعی است که در مورد آن 
دارد بنابراین چنین موضوعی را نمی توان به 
موضوع دیگری که هویت آن شناخته شده 

است، ربط داد. باید صبر کرد و دید مهاجم به 
محل اقامت سفیر ایران در وین چه انگیزه ای 

داشته است.
سیاست ها  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی   
اعتماد  قابل  غیر  را  امریکا  رویکرد های  و 
دانست.وی در مورد تغییر وزیر امور خارجه 
آمریکا و تاثیر آن بر برجام نیز تصریح کرد: 
در  شدها  و  آمد  و  تحوالت  و  تغییرات  این 
هیات حاکمه آمریکا امر جدیدی نیست و ما 
در طول این مدت شاهد تحوالت و تغییرات 
آمریکا  کنونی  حاکمه  هیات  در  متعدد 
و  تغییر  این  اینکه  بیان  با  .قاسمی  بوده ایم 
همه  و  آمریکاست  داخلی  موضوع  تحوالت 
جهانیان شاهد این تغییرات هستند، تصریح 
کرد: آنچه که برای ما مهم است سیاست ها 
و رویکردهای آمریکا در مورد مسائل جهانی، 
این  ما  است.  ایران  همچنین  و   بین المللی 
آن  قبال  در  و  می کنیم  دنبال  را  رویکردها 

مواضع خود را اتخاذ می کنیم.
سخنگوی وزارت خارجه در ادامه با اشاره به 
همکاری های دولت های ایران و عراق، اظهار 
انتخابات در عراق  کرد: قرار است به زودی 
برگزار شود و هر دولتی که توسط مردم این 
خواهد  ما  احترام  مورد  شود  انتخاب  کشور 
بود و همکاری های جمهوری اسالمی ایران 
با عراق ادامه پیدا خواهد کرد. وی ادامه داد: 
است  نادرستی  آنچه که مطرح شده سخن 
و شاید سوء برداشت از برخی از سخنان و 
به  ایران  کرد:  تأکید  وی  باشد.  شنیده ها 
جد معتقد است که در امور داخلی دیگران 
دخالت نکند. ما هرگز در مسائل داخلی عراق 
دخالت نکرده ایم و  این سیاست اصولی ماست 
که در امور داخلی دیگران دخالت نمی کنیم 
و اجازه نمی دهیم که دیگران هم در امور ما 
سفر  درباره  ادامه  در  کنند.قاسمی  دخالت 
و  عراق  به  رییس جمهور  اول  معاون  اخیر 
با  جهانگیری  که  رایزنی هایی  و  دیدارها 
یکی  این  گفت:  داشت،  کشور  این  مقامات 

سوی  از  که  بود  باالیی  سطح  سفرهای  از 
ایران به عراق انجام شد. این سفر در رأس 
و  رایزنی ها  شد.  انجام  بلندپایه  هیات  یک 
گفت وگوهای خوبی در این سفر انجام شد. 
با  امیدواریم  ما  و  شد  انجام  نیز  تفاهماتی 
توجه به توانمندی ها و پیگیری های دو کشور 
روابط اقتصای تهران و بغداد در شان روابط 

سیاسی دو کشور ارتقا پیدا کند.
و  تهران  رابطه  وضعیت  آخرین  مورد  در  وی 
خود  عادی  حالت  به  پروازها  گفت:  نیز  اربیل 
برگشته است. مرزها بین این دو منطقه باز شده 
است و ما یک شرایط عادی بین تهران و اربیل 
چارچوب  در  موضوع  این  و  هستیم  شاهد  را 
همکاری های ایران و دولت مرکزی عراق انجام 
خصوص  در  خارجه  وزارت  می شود.سخنگوی 
بی بی سی  تلویزیونی  شبکه  مقامات  ادعای 
و  شبکه  این  کارکنان  ایران  اینکه  بر  مبنی 
خانواده های آنها را تحت فشار قرار می دهد و از 
سال ۲۰۰۹ تاکنون تعدادی از کارکنان پیشین 
دستگیر  تهران  در  شبکه  این  خانواده های  و 
شده اند و برای آنها مشکالتی ایجاد شده است، 
اظهار کرد: من از زندانی شدن خبرنگارانی که 
با بی بی سی همکاری می کردند اطالعی ندارم و 
این موضوعی است که باید شما از سخنگوی قوه 
قضاییه جویا شوید. فکر می کنم ادعای نادرست 
از  که کسی  نشنیدم  من  و  است  بی اساسی  و 

خبرنگاران بی بی سی بازداشت شده باشد.
خبرنگار  سوال  به  پاسخ  در  همچنین  وی 
امور  وزیر  سفر  حواشی  مورد  در  دیگری 
خارجه فرانسه به تهران، تاکید کرد: این سفر، 
سفر خوبی بود و ما این فرصت را داشتیم که 
با این مقام فرانسوی در زمینه های مختلف 
باشیم.  داشته  سازنده  و  صریح  گفت وگوی 
در مورد مسائل دوجانبه گفت وگو کردیم و 
بحث ایجاد جدول زمان بندی برای پیگیری 
و گسترش همکاری های دوجانبه بخصوص 
در حوزه اقتصادی مطرح شد. قرار شد آمد و 

شدها بین مقامات دو کشور ادامه پیدا کند.

بر  تاکید  با  کشورمان  ارشد  دیپلمات  این 
این که »در جریان این دیدار در مورد مسائل 
مقام  این  و  شد  مطرح  جهانی  و  منطقه ای 
جمهوری  واقعیت های  با  توانست  فرانسوی 
کمک   چگونگی  و  منطقه  و  ایران  اسالمی 
بحث  در  می تواند  که  اقداماتی  مجموعه  به 
آشنا شود«،  باشد،  موثر  تروریسم  با  مبارزه 
گفت وگوها  این  جریان  در  ما  داد:  ادامه 
از رفتار آمریکا و برخی  را  نگرانی های خود 
از کشورهای اروپایی در از ارسال سالح های 
پیشرفته به منطقه که موجب کشته شدن 
منطقه  در  ناامنی  ایجاد  و  بیگناه  مردم 
و  صریح  مذاکرات  کردیم.  می شود،  مطرح 
طرف  امیدواریم  ما  و  شد  انجام  سازنده ای 
بتواند  داشته ها  و  این شنیده ها  با  فرانسوی 
با واقع بینی بیشتری در مورد مسائل منطقه 
واقع بینی  این  اساس  بر  و  کند  اظهارنظر 

اقدامات خود را تنظیم کند.
قاسمی همچنین در مورد آخرین پیگیری ها 
در ارتباط با حمله تعدادی از افراد به سفارت 
زمینه  این  در  ما  گفت:  انگلیس،  در  ایران 
و  داشتیم  لندن  به  را  شدیدی  اعتراضات 
امنیت  تامین  مورد  در  را  الزم  هشدارهای 
آن ها  به  کشور  این  در  خود  دیپلمات های 
اقدام  گرفته  صورت  اقدام  کردیم،  منعکس 
شماری  کم  افراد  توسط  که  بود  ناپسندی 
داخل  به  نتوانستند  آن ها  البته  شد  انجام 
سفارت نفوذ پیدا کنند و در این زمینه موفق 
نبودند. وی ادامه داد: این اعتراض به دولت 
انگلیس وجود دارد که باید از قبل تدابیر الزم 
را می اندیشید که چنین موضوعی رخ ندهد.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به 
مشترک  کمیسیون  برگزاری  مورد  در  سوالی 
کمیسیون  کرد:  تصریح  جمعه،  روز  در  برجام 
مشترک برجام بر اساس برنامه کاری بین ایران 
و گروه ۱+۵ برگزار می شود. نمایندگان ایران در 
آن شرکت می کنند و در آن مانند جلسات قبل 
از سوی طرف های  موانع و کارشکنی هایی که 
مقابل در راستای اجرای برجام صورت گرفته، 

مطرح می شود.
قاسمی همچنین در مورد سفر ظریف به باکو و 
شرکت در نشست چهار جانبه ایران، آذربایجان، 
گرجستان و ترکیه در آذربایجان، تصریح کرد: 
این یک ابتکار جذاب و جالب در راستای کمک 
دولت های  و  ملت ها  نزدیکی  و  همگرایی  به 
منطقه و زمینه سازی برای تثبیت صلح، امنیت 
است.  منطقه  در  اقتصادی  توسعه  و همچنین 
این اتفاق خوبی است و امیدواریم که نمونه ای 
از این ابتکارات را در سایر مناطق پیرامونی خود 
مشاهده کنیم.وی ادامه داد: گفت وگو پیرامون 
با  مبارزه  آن،  امنیت  جمله  از  منطقه  مسائل 
تروریسم، افزایش همکاری های منطقه ای، روح 
حاکم بر اینگونه اجالس هاست و آقای ظریف در 
حاشیه این اجالس مذاکرات دوجانبه ای نیز با 

شرکت کنندگان در آن خواهد داشت.

سخنگوی وزارت امور خارجه تأیید کرد:

به سیاست های امریکا نمی توان اعتماد کرد

رئیس دفتر رئیس جمهور ابراز امیدواری 
کــرد رای اعتمــاد مجــدد نمایندگان 
مجلس شــورای اســالمی به سه وزیر 
کابینه، آغاز دور جدیدی از تعامل بیشتر 
مجلــس و دولت بــرای خدمت هر چه 

بیشتر به مردم باشد.
به گــزارش زمان به نقــل ازپایگاه اطالع 
رسانی دولت، محمود واعظی رئیس دفتر 
رئیس جمهور در پایان جلســه مجلس در 
خصوص اســتیضاح وزیر جهاد کشاورزی 
و در جمع خبرنــگاران، گفت: از مدیریت 
خوب رئیس و هیات رئیسه محترم مجلس 
و نیز مشــارکت فعال نمایندگان موافق و 
مخالف قدردانی می کنم.وی در پاســخ به 
ســوالی و در خصوص رای اعتماد مجدد 
خانه ملت بــه وزرای تعــاون، کار و رفاه 

اجتماعــی، راه و شهرســازی و نیز جهاد 
کشــاورزی که طــرح اســتیضاح آنها در 
مجلس شورای اسالمی بررسی شده، افزود: 
اگــر چه دولت از عملکــرد وزرا و اعضای 
کابینه به طــور قاطع دفاع کرده و ممکن 
اســت در مورد موضوع و شــرایط زمانی 
اســتیضاح نیز مالحظاتی داشته باشد، اما 
سوال و استیضاح را حق قانونی نمایندگان 
محترم و همچنین فرصتی برای شفافیت و 
تشریح برنامه ها و خدمات دولت به افکار 
عمومی ارزیابی می کند.رئیس دفتر رئیس 
جمهوری، گفت: دولت از نقد دلســوزانه و 
سازنده نمایندگان محترم استیضاح کننده 
استفاده، و از نمایندگان محترمی نیز که با 
مشارکت خود از خدمات و برنامه های وزرا 

دفاع کردند، تشکر می کند.

پس از اتمام مهلت دو روزه لندن به مسکو 
برای توضیح درباره مســمومیت جاسوس 
ســابق روســیه و دخترش، نخست  وزیر 
انگلستان دیروز چهارشــنبه از اخراج ۲3 

دیپلمات روس از این کشور خبر داد.
به گــزارش زمان به نقــل ازمهر، ترزا می 
نخست  وزیر انگلستان دیروز از اخراج ۲3 
دیپلمات روس از این کشــور خبر داد.این 
اقــدام لندن به دنبــال اتمام ضرب االجل 
۲ روزه این کشــور به روسیه برای توضیح 
پیرامون موضوع مســمومیت »ســرگئی 
ســکریپال« جاســوس ســابق روسیه و 
دخترش به انجام رســیده است.نخســت  
وزیر انگلیس همچنین اعــالم کرد که تا 
اطالع ثانوی کلیه تماس های در ســطوح 
عالــی میان دو کشــور به حالــت تعلیق 

درمی  آید.در دســتور صادره از سوی ترزا 
می، دیــدار وزرای خارجه دو کشــور نیز 
که قرار بود در آینده نزدیک برگزار شــود، 
لغو شــده است.گفتنی اســت »ترزا می« 
نخست وزیر انگلیس روز دوشنبه با ادعای 
اینکه روسیه »به احتمال بسیار« مسئول 
بیماری و شرایط جسمانی وخیم »سرگئی 
سکریپال« و دخترش به دلیل استفاده از 
یک ماده شیمیایی سمی است، به مقامات 
مســکو دو روز مهلت داده بــود تا در این 
بــاره توضیح دهنــد.وی همچنین تهدید 
کرد که احتمــاالً تحریم هائی را نیز علیه 
مسکو به اجرا در می آورد.این در حالیست 
که روســیه ادعاهای فاقد هر گونه سند و 
مدرک انگلیس در این خصوص را قویاً رد 

کرده است.

 اعتماد مجلس به وزرا
آغازگر دور جدیدی از تعامالت

 اخراج ۲۳ دیپلمات  کشور 
وسیه از انگلستان  ر

هشدار نسبت به افزایش قاچاق درپی تشدید تعرفه ها
واردات تصریح  رئیس هیات مدیره فدراسیون 
چشمگیر  کاهش  باعث  تعرفه ها  افزایش  کرد: 
واردات از مجاری رسمی می شود و می تواند به 

افزایش قاچاق کاال دامن بزند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، فرهاد احتشام زاد 
اظهار کرد: در ماه های اخیر افزایش تعرفه ها در 
شرایطی در سازمان توسعه تجارت رقم خورده 
است که در دنیای توسعه  یافته، کشورها برای 
از  حمایت  منظور  به   »WTO« به  پیوستن 
متعادل  به  بخش خصوصی  و  مصرف کنندگان 
داد:  ادامه  می کنند.وی  اقدام  تعرفه ها  کردن 
تعرفه ها،  غیرمنطقی  افزایش  اعالم  دنبال  به 
و 3  ماده ۲  استناد  به  ایران  واردات  فدراسیون 
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به کمک 
بیست ویک تشکل فعال و با سابقه در حوزه مختلف 
تخصصی واردات به تحلیل این رویداد و نتایج 
آن پرداخت که در روزهای اخیر به دفتر رییس 
اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران برای پیگیری 
ارسال شده است.رئیس هیات مدیره فدراسیون 
واردات تصریح کرد: بررسی ها و مطالعات انجام 
شده نشان می دهد، یکی از بزرگترین نگرانی ها 
کاهش چشمگیر حجم واردات از مجاری اصلی 
در  قاچاق  تحریک  به  منجر  رویداد  این  است. 
زمینه واردات کاالهای مذکور توسط سودجویان 

اکثر کاالها در کشورهای  تعرفه  زیرا  می شود، 
است.احتشام  ایران  از  پایین تر  بسیار  همسایه 
پیش بینی   اتفاق  این  دنبال  به  کرد:  اضافه  زاد 
می شود، خرید کاالی شناسنامه دار و مورد نظارت 
از سوی سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان 
به سمت کاالهای قاچاق، تقلبی، تاریخ مصرف 

گذشته حرکت کند؛ رویدادی که به قطع، چرخه 
ارائه خدمات پس از فروش، اطمینان از کیفیت 
هیات  می کند.عضو  مختل  را  کاال  سالمت  و 
نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: یکی دیگر 
از نتایج گزارش تدوین شده، رشد بیش از حد 
قیمت کاالهای مذکور با توجه به افزایش تعرفه 

است. ضمن اینکه موارد متعددی مانند افزایش 
فرایند قیمت گذاری در  ارز و عدم شفافیت  نرخ 
دفتر تعیین ارزش گمرک، ضریب تبدیل ارزهای 
مختلف از دالر آمریکا و از این قبیل موارد نیز در 
قیمت تمام شده کاال تاثیرگذار هستند. کاهش 
سطح  کاهش  و  مصرف کنندگان  خرید  قدرت 
فعاالن  فروش  میزان  کاهش  معنای  به  مصرف 
تولید  کشش   افت  این  درکنار  است.  اقتصادی 
افزایش  آن  متعاقب  و  بازار  در  عرضه  و کمبود 
است.در  پیش رو  چالش های  جمله  از  قیمت 
ماه های گذشته افزایش تعرفه واردات برای برخی 
کاالها از سوی سازمان توسعه تجارت اتخاذ شده 
است. این افزایش تعرفه ها مورد انتقاد بخشی از 
واردکنندگان قرار گرفته است، چراکه معتقدند 
در  تعرفه ها  که  شرایطی  در  تعرفه ها  افزایش 
ایران  تعرفه های  از  پایین تر  کشورهای همسایه 
است به رقابت پذیری لطمه می زند و از طرفی 
واردات رسمی را کاهش و واردات غیر رسمی را 
افزایش می دهد. اما برخی معتقدند که با توجه به 
وجود واردات بی رویه افزایش تعرفه ها در مورد 
برخی کاالها می تواند جلوی این واردات بی رویه 
را بگیرد. البته بر اساس آمارها در سال های اخیر 
روند واردات نزولی بوده و حدود ۲۰ میلیارد دالر 

کاهش پیدا کرده است.
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 چندجانبه گرایی؛ سیاست موفق ایران
 در عرصه جهانی 

* محمد محمودی کیا 

چندجانبه گرایی ضد هژمونیک به  عنوان محور اصلی سیاست خارجی 
دولت تدبیر و امید توانسته است منافع ایران را در معادالت جهانی 
به خوبی تامین کند که دستیابی به توافق بین المللی برجام، پایان 
حکومت خودخوانده داعش در منطقه از نتایج موفق این سیاست به 

شمار می رود.
بررسی رفتار سیاست خارجی دولت یازدهم و دوازدهم حاکی از آن 
دارد  تالش  کشور  خارجی  سیاستگذاری  دستگاه  مجموعه  که  است 
تا با برساختن چهره ای متفاوت از جمهوری اسالمی ایران به  عنوان 
بازیگری فعال و مسئولیت  پذیر در عرصه صلح و امنیت جهان، تصویر 
برساخته گذشته را تغییر داده و تهدیدات و محدودیت ها بین المللی 
نظام  نتیجه  در  و  امنیت  شورای  قطعنامه  های  کشورهمچون  علیه 
تحریم های ظالمانه بین المللی چند جانبه و یک جانبه را مختل نماید.

دستیابی به این مهم؛ در کنش سیاست خارجی دولت در قالب تعقیب 
با همه طرف های دخیل  تعامل  و  الگوی چندجانبه گرایی  پیگیری  و 
به  دستیابی  و  آغاز  ایران  هسته  ای  فعالیت های  ادعایی  پرونده  در 
برجام نقطه اوج این تعامالت است.از این منظر، چندجانبه گرایی در 
سیاست خارجی دولت تدبیر و امید منجر به رفع تمامی قطعنامه های 
شورای امنیت سازمان ملل شده و عرصه فراخ  تری را فراروی سیاست 
وجه  اما  است؛  داده  قرار  ملی  منافع  تحصیل  برای  کشور  خارجی 
برجسته این رویکرد، توجه به اصول بنیادین سیاست خارجی ایران و 
اصول کلی کنش در این عرصه است؛ آنچه متأثر از ارزش های نظام 
سیاسی درونی، در قالب راهبرد ضدیت با هژمونیک  گرایی در عرصه 
بین الملل دنبال می شود.از این رو، الگوی عمل و جهان  نگرش دولت 
الگوی  نوعی  قالب  در  را می توان  یازدهم در عرصه سیاست خارجی 
دولت  رفتار  و  کرد  بررسی  هژمونیک«  ضد  »چندجانبه گرایی  کنش 
در چارچوب این منطق کنش را فهم نمود.این الگو، عالوه بر تعامل 
پویا و حضور فعاالنه در مجامع بین المللی و نیز برگزیدن روش گفت 
 وگو برای دستیابی به اجماع و تفاهم بین المللی، از هسته سختی در 
مرکز تعامالت خود برخوردار بوده که مانع از پذیرش هرگونه خوی 
سلطه جویانه در محیط پیرامونی خود می شود. ازاین رو، می توان توافق 
برنامه جامع اقدام مشترک)برجام( را محصول همین نگرش به جهان 
را  سیاست  این  ثمره  کرد.دیگر  قلمداد  مربوطه  کنش  الگوی  نیز  و 
می توان در موفقیت جمهوری اسالمی ایران در برون  رفت از معضالت 
حاد امنیت منطقه ای و بین المللی دانست، آنچه موجب شد تا جبهه 
مقاومت دست برتر را در صحنه عمل در مبارزه با تروریسم و خطر 
افراط  گرایی به دست آورد، نتیجه عمل چندجانبه گرایی موفق ایران 
در منطقه است. کنش فعال و مسئوالنه ایران در این عرصه، بار دیگر 
ایران را علی رغم همه موانع و تحریم های بین المللی، به بازیگری مهم و 
تأثیرگذار مبدل ساخت.درمجموع، این رویکرد، عالوه بر تعامل با همه 
طرف ها و با توجه به منافع متعارض در روابط خود با دیگر بازیگران، 
تالش می کند تا از ظرفیت های موجود در نظام بین الملل برای کاهش 

هزینه ها و نیز بهبود روابط با جهان پیرامونی استفاده کند.
Albrz.payam@gmail.com

 هشدار تعزیرات به مسافران برای 
خروج ارز قاچاق

از  باالتر  ارز  خروج  قصد  که  مسافرانی  تعزیرات:  سازمان   مدیرکل 
مستندات  باید  دارند  را  ارز ها  سایر  به  آن  معادل  یا  یورو  هزار   ۱۰

کافی داشته باشند.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، مدیرکل پیشگیری و نظارت 
بر امور مبارزه با قاچاق کاال و ارز سازمان تعزیرات حکومتی افزود: 
مقررات ارز نه تنها در کشور ما بلکه در همه کشورها ضوابطی در 
فروش  و  خرید  و  نگهداری  حتی  و  ورود  و  خروج  جابجایی،  بحث 
ورود  مقررات  مکلفیم  المللی  بین  مقررات  طبق  و  دارد  داخل  در 
اجتهادی گفت: طبق  را رعایت کنیم.سید عبدالحمید  ارز  و خروج 
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ؛ هر گونه خرید، فروش، حمل و نقل، 
نگهداری، عرضه و ورود و خروج ارز اگر برخالف ضوابط بانک مرکزی 
باشد قاچاق محسوب می شود.اجتهادی افزود: ضوابط بانک مرکزی 
برای ورود و خروج ارز این است که تا ۱۰ هزار یورو یا معادل آن 
به سایر ارزها نیاز به اظهار یا تعریف منشأ قانونی آن ندارد اما برای 
خروج مازاد بر ۱۰ هزار یورو باید منشأ قانونی آن مشخص شود، به 
این ترتیب که یا کسی از خارج کشور قباًل وارد شده و مقداری ارز 
همراه داشته و این ارز را اظهار کرده که در سامانه مشخص است یا 
اینکه آن ارز را از صرافی مجاز خریده است و فاکتور را در دست دارد 
یا اینکه مدرکی ارائه کند که این ارز از حساب ارزی اش برداشت 
و  برند  می  فرودگاه  به  ارز  شهروندان  برخی  گفت:  است.وی  شده 
ارزی  که  حالی  در  کنند  اظهار  خواستند  می  که  شوند  می  مدعی 
که منشأ قانونی ندارد در فرودگاه ها قابل اظهار نیست و اگر با این 
ارز در فرودگاه یا هر جای دیگر باشند ارز قاچاق محسوب و به نفع 
دولت ضبط می شود.اجتهادی گفت: با توجه به اینکه میزان ارز قابل 
نگهداری را هم بانک مرکزی ۱۰ هزار یورو اعالم کرده نگهداری مازاد 
بر آن هم غیرقانونی است، مگر اینکه سندی مبنی بر قانونی بودن 
آن در دست باشد.وی افزود: در ورود ارز به کشور هم  اگر مازاد بر 
۱۰ هزار یورو باشد، هنگام ورود به کشور باید اظهار شود و وقتی این 
اظهار در سامانه ثبت شود فرد می تواند آن را به عنوان ارز قانونی 
در اختیار داشته باشد و نگهداری کند و حتی اگر این فرد بخواهد 

امضای ۱۰۰ نماینده مجلس برای 
سئوال از رئیس جمهور

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس گفت: ۱۰۰ 
نماینده تاکنون سئوال از رئیس جمهور را امضا کرده 
اند. به گزارش زمان به نقل ازمهر، جبار کوچکی نژاد، 
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای 
اسالمی درباره طرح سئوال از رئیس جمهور اظهار 
داشت: برای سئوال از رئیس جمهور مجددا تعدادی 
از نمایندگان در ۶ محور قبلی اقدام به جمع آوری 
امضا کردند و ۱۰۰ نماینده مجلس پای طرح سوال 
جدید را امضا کردند.نماینده مردم رشت در مجلس 
امروز طرح  شورای اسالمی اظهار داشت: احتماال 
جدید سئوال از رئیس جمهور به هیئت رئیسه ارائه 

خواهد شد.

 قیمت وام مسکن برای زوج ها
 از ٩ تا ۱۴ میلیون تومان

قیمت هر برگ از امتیاز تسهیالت مسکن در این 
روزها از ۶۴ تا ۶۸ هزار تومان داد و ستد می شود. 
زوج های تهرانی بدون احتساب وام جعاله باید حدود 
۱3.۵ میلیون تومان صرف خرید ۲۰۰ برگ تسه 

کنند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، در این مدت که به 
روزهای پایانی سال ۱3۹۶ نزدیک می شویم قیمت 
اوراق تسهیالت مسکن که در فرابورس ایران منتشر 
می شود نسبت به ماه های گذشته در حال کاهش 
گذشته  هفته  یک  به  نسبت  اوراق  این  اما  است. 
چندان تفاوت قیمتی نداشته است.دیروز در ساعاتی 
از معامالت فرابورس ایران قیمت هر برگ از تسه 
بهمن ماه ۱3۹۶ حدود ۶۷ هزار تومان داد و ستد 
شد و قیمت هر برگ از تسهیالت مسکن مرداد ماه 
۱3۹۵ که زمان زیادی به ابطال آن نمانده کمی بیش 
از ۶۴ هزار تومان معامله شد.برخی از اوراق تسهیالت 
مسکن نیز تا حدود ۶۸ هزار تومان داد و ستد شدند 
در نتیجه کمترین قیمت اوراق تا بیشترین قیمت 
حدود ۴ هزار تومان می شد.اگر قیمت اوراق بهمن 
ماه ۱3۹۶ که در ساعاتی از معامالت ۶۷ هزار تومان 
داد و ستد شد را مبنا قرار دهیم با توجه به اینکه 
میلیون   ۱۰۰ وام  دریافت  برای  تهرانی  زوج های 
برگه تسهیالت مسکن  باید ۲۰۰  تومانی مسکن 
خریداری کنند، آن ها باید ۱3 میلیون و ۴۰۰ هزار 
تومان صرف خرید این ۲۰۰ برگ کنند. این مبلغ 
با احتساب ۱۰ میلیون تومان وام جعاله که بابتش 
باید ۲۰ برگ بهادار یک میلیون و 3۴۰ هزار تومانی 
خریداری کرد، در مجموع برای دریافت وام ۱۱۰ 
میلیون تومانی مسکن حدود ۱۴ میلیون و ۷۴۰ 
هزار تومان  می شود.همچنین زوج های غیر تهرانی 
که در شهرهایی با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر 
تا سقف ۸۰  جمعیت زندگی می کنند، می توانند 
میلیون تومان وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ 
باید ۱۶۰ ورق بهادار خریداری کنند که با این حساب 
باید ۱۰ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان بابت خرید این 
اوراق بپردازند که با احتساب یک میلیون و 3۴۰ هزار 
تومان برای خرید اوراق وام جعاله، در مجموع برای 
دریافت وام ۹۰ میلیون تومانی باید ۱۲ میلیون و 
۶۰ هزار تومان پرداخت کنند.عالوه بر این زوج های 
ساکن در سایر شهرهای با جمعیت زیر ۲۰۰ هزار نفر 
می توانند برای گرفتن ۶۰ میلیون تومان وام مسکن 
۱۲۰ برگ بهادار خریداری کنند که باید ۸ میلیون 
و ۴۰ هزار تومان بابت خرید اوراق بپردازند که برای 
دریافت ۱۰ میلیون تومان دیگر بابت وام جعاله باید 
یک میلیون و 3۴۰ هزار تومان بپردازند. این زوج ها 
در مجموع برای دریافت وام ۷۰ میلیون تومانی باید 
۹ میلیون و 3۸۰هزار تومان پرداخت کنند.مجردهای 
تهرانی نیز می توانند تا سقف ۶۰ میلیون تومان و غیر 
زوج هایی که در مراکز استان های باالی ۲۰۰ هزار 
نفر جمعیت دارند تا سقف ۵۰ میلیون تومان و در 
نهایت غیر زوج های ساکن در سایر مناطق تا سقف 
۴۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که به ترتیب 
هر کدام باید ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق 
تسهیالت مسکن را از فرابورس ایران خریداری کنند. 
با این حساب مجردهای تهرانی باید برای خرید این 
اوراق ۸ میلیون و ۴۰ هزار تومان، افراد ساکن در 
مراکز استان باالی ۲۰۰ هزار نفر جمعیت مبلغ ۶ 
میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و افراد گروه سوم مبلغ 
۵ میلیون و 3۶۰ هزار تومان پرداخت کنند. البته در 
صورت تمایل برای دریافت وام ۱۰ میلیون تومانی 
جعاله باید مبلغ یک میلیون و 3۴۰ هزار تومان دیگر 
بانک  توسط  مسکن  تسهیالت  بپردازند.اوراق  هم 
مسکن منتشر می شود.  عالوه بر این بانک ملی نیز به 

تازگی شروع به انتشار این اوراق کرده است. 

سرمقالهخبر

»محمدجواد ظریف« وزیر امور خارجه کشورمان 
در جریان سفر اخیر خود به پاکستان در گفت 
 Geo( »و گو با شبکه تلویزیونی »جیوتی وی
گفت:  برجام  آینده  مورد  در  کشور  این   )  Tv
ترامپ در موقعیتی نیست که بخواهد برای برجام 
شرایط تعیین کند . به گزارش زمان به نقل ازایرنا، 
وزیر امور خارجه کشورمان افزود: متاسفانه دونالد 
ترامپ عادت دارد همیشه تصمیم های غیر قابل 
پیش بینی شده و غیر واقعی در سطح جهان اتخاذ 
کند.ظریف با بیان اینکه آمریکا متعهد به پیروی از 
برجام است، گفت: »اگر در جامعه بین المللی این 
تفکر قوت بگیرد که اعتبار معاهداتی که با آمریکا 
بسته می شود تنها منوط به زمامداری رئیس 
جمهوری است که آن معاهده را امضاء میکند و با 
آمدن رئیس جمهور بعدی اعتبار این معاهده پایان 
می پذیرید فکر می کنم در این صورت هیچ کس 

در دنیا حاضر به امضاء معاهده با آمریکا نباشد«.
رییس دستگاه دیپلماسی کشورمان همچنین با 

ابراز خرسندی از سطح همکاری های ) امنیتی 
و اطالعاتی( با پاکستان گفت: جمهوری اسالمی 
ایران هیچگاه اجازه نخواهد داد تا تروریست ها 
از خاک این کشور علیه پاکستان استفاده کنند. 

حمله  دو  شاهد  اخیرا  داشت:  اظهار  ظریف 
انتحاری در خاک ایران و نزدیک به مرز مشترک 
با پاکستان بودیم که هر دو با ناکامی روبرو شد و 
برای خنثی سازی این عملیات ها، همکاری های 

بسیاری خوبی از سوی نیروهای مرزی و ارتش 
پاکستان در مرزها را شاهد بودیم.وی تعهد ایران 
در قبال توسعه همکاری ها با کشورهای همسایه 
را اعالم کرد و گفت: رایزنی ها و گفت و گوهای 
بسیار خوبی با دوستان عالیرتبه پاکستانی داشتیم 
و آنچه را که از دستمان برمی آید را انجام داده 
و مضایقه نمی کنیم.وزیر امور خارجه کشورمان 
شریف  نواز  های  تالش  به  اشاره  با  همچنین 
نخست وزیر سابق پاکستان برای میانجیگری بین 
جمهوری اسالمی ایران و عربستان گفت: عربستان 
از این اقدام حمایت نکرد.عربستان در  سعودی 
حالی از این پیشنهاد پاکستان استقبال نکرد که با 
بحران مشروعیت در داخل کشور و دست و پنجه 
نرم کردن با مشکالت سیاسی مواجه و به دنبال 
بحران آفرینی در منطقه است.ظریف در پاسخ به 
پرسشی در خصوص دستگیری ›کلبهوشن یاده‹ 
جاسوس هندی که گفته می شود در سال ۲۰۱۶ 
پاکستان  بلوچستان  ایالت  وارد  ایران  خاک  از 
شده بود نیز گفت: جمهوری اسالمی ایران همه 
اطالعات مورد نظر در این باره را به دولت پاکستان 
ارائه داده است. وی همچنین بر فعالیت موثر و 
 OIC اسالمی  های  همکاری  سازمان  سازنده 
تسلط  از  باید  سازمان  این  گفت:  و  کرد  تاکید 
سیاسی کشورهایی که در پی رسیدن به اهداف 

این سازمان نیستند رها شود . 

ظریف: ترامپ در موقعیتی نیست که برای برجام تکلیف تعیین کند

آمریکا متعهد به پیروی از برجام است                            

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تاکید بر 
و  معنویت  ارتقای سطح  در  روحانیت  نقش 
افزایش بصیرت در نیروهای مسلح اظهار کرد: 
انسانی می تواند ماموریت سخت خود را به 
انتها برساند که دارای اعتقاد قلبی، بصیرت و 

روحیه ایثار و انقالبی گری باشد.
سرلشکر  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
محمدحسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح، در مراسم تکریم و معارفه رئیس دفتر 
عقیدتی-سیاسی فرماندهی کل قوا با اشاره به 
نقش و جایگاه روحانیت در نظام اسالمی اظهار 
کرد: حقیقتا در نظام اسالمی، روحانیت معظم 
جایگاه بی بدیل و استثنایی دارد و به طور ویژه 
این افراد در نیروهای مسلح از جایگاه رفیع 
و ارزشمندی برخوردار هستند. رئیس ستاد 
کل نیروهای مسلح با تاکید بر نقش روحانیت 
گفت:  بصیرت  افزایش  و  فکری  توسعه  در 
برعهده  مسئولیت  این  مسلح  نیروهای  در 
مجموعه سازمان های عقیدتی سیاسی و دفتر 
نمایندگی فرماندهی کل قوا قرار دارد. دفتر 
عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا مسئولتی 
خطیری جهت نظارت و هماهنگی بین دفاتر 
عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح و همچنین 
را  سپاه  در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی 
سطح  ارتقای  به  اشاره  با  دارد.وی  برعهده 
معنویت در میان نیروهای مسلح در حیطه دو 
دهه گذشته خاطر نشان کرد: حجت االسالم 
دهه ای  دو  از  بیش  در  صفایی  المسلمین  و 
عقیدتی  دفتر  دفتری  رئیس  مسئولیت  که 
سیاسی فرماندهی کل قوا را برعهده داشتند،  
گامهای خوبی در جهت ارتقای سطح معنویت 

در نیروهای مسلح برداشتند و امروز وضعیت 
اعتقادی در نیروهای مسلح به هیچ وجه قابل 
مقایسه با گذشته نیست. انتظار این است که 
المسلمین  و  با حضور حجت االسالم  امروز  
ایشان  استفاده  و  مجموعه  این  در  سعیدی 
از تجربیات گذشته، نقاط قوت ارتقاء و نقاط 
شود  برطرف  دوره  این  در  احتمالی  ضعف 
این  تا شاهد  دوره جدید تحول و رشد در 
بر  تاکید  با  باقری  باشیم.سرلشکر  مجموعه 
اهمیت ارتقای بنیان های اعتقادی در نیروهای 
مسلح خاطر نشان کرد: اگر انتظار داریم که 
نیروهای مسلح ما در عرصه نبرد با دشمنان 
چه در جنگ سخت و چه در جنگ های نیمه 
سخت امنیتی و جنگ نرم فرهنگی بتوانند در 
مقابل همه هجمه ها ایستادگی کنند، باید به 
معنویت و روحیه اعتقادی آنها توجه ویژه ای 
توان ظاهری ما  این زمینه سطح  شود.  در 
در تجهیزات و امکانات به هر میزان که باشد 
اهمیتی ندارد بلکه آنچه که بر هجمه ها غلبه 
می کند، معنویت و اعتقاد مردم و نیروهای 
مسلح است. این عنصر عامل پیروزی مردم 
در انقالب اسالمی و همچنین پیروزی مقابل 
رژیم بعث و 3۵ کشور حامی او با تجهیزات 
پیشرفته است.وی تصریح کرد: بنابراین انسانی 
به  را  خود  سخت  های  ماموریت  تواند  می 
انتها برساند که دارای اعتقاد قلبی، بصیرت و 
روحیه ایثار وانقالبی گری باشد. اگر این عنصر 
را داشته باشیم، قطعا در مقابل هیچ تهدیدی 
باکی نخواهیم داشت اما اگر این اعتقاد وجود 
نداشته باشد، حتی با بهره گیری از بهترین 

تجهیزات نیز نمی توانیم کار را پیش ببریم.

وزیر کشور با اشاره به کوتاهی نهادهای بین 
المللی در کمک به کشورهای پیش رو در 
مبازه با مواد مخدر گفت: در مبارزه با مواد 
مخدر نباید نگاه گزینشی و سیاسی داشته 

باشیم.
عبدالرضا  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
رحمانی فضلی وزیر کشور و دبیرکل ستاد 
با مواد مخدر، اظهار داشت: در این  مبارزه 
دیدار در زمینه همکاری های مقابله و مبارزه 
کشورهای  ترغیب  مخدر،  مواد  قاچاق  با 
آن  ترغیب  همچنین  و  امر  این  در  بالکان 
افغانستان  کشور  به  بیشتر  کمک  برای  ها 
این  از  تا  نظر صورت گرفت  تبادل  و  بحث 
طریق بتوانیم طرح توسعه پایدار و معیشت 
کنیم.وی  اجرا  کشور  این  در  را  جایگزین 
چگونگی  از  اطالعاتی  همچنین   افزود: 
ارائه  سنگاپوری  طرف  به  طرح  این  اجرای 
سند  گرفته شد  تصمیم  نهایت  در  که  شد 
شود  امضا  سنگاپور  و  ایران  بین  همکاری 
تا بر اساس این سند در جهت اجرای این 
باشیم. داشته  موارد همکاری  و سایر  طرح 

شدن  سیاسی  موضوع  درباره  کشور  وزیر 
پیش  ها  کشور  به  المللی  بین  های  کمک 
تاکید  مخدر  مواد  قاچاق  با  مقابله  در  رو 
کرد: سازمان ملل و دفتر »UNODC« به 
عنوان نهادی بین المللی و کشورهای عضو 
این کمیسیون بر اساس منشوری که وجود 
دارد باید برای مقابله و مبارزه با مواد مخدر 
به سایر کشورها کمک کنند که این کمک 
ها می توانند در قالب تبادل انواع تجهیزات 
دستگاه های  موادیاب،    های  سگ  مانند 
اما  باشد  اطالعاتی  و کمک های  ایکس ری 

بهانه  به  برجام  از  و قبل  آن ها در گذشته 
ها  کمک  این  انجام  از  ایران  بودن  تحریم 
اصاًل جای  کار  این  و  خودداری می کردند 
توضیح و توجیه ندارد چون این یک مسئله، 
بین المللی بوده و عدم همکاری ها موجب 
می شود. کشورها  تمام  در  رسیدن  آسیب 

هم  آن  از  پس  داد:  ادامه  فضلی  رحمانی 
با مواد  به منظور مقابله  در طرح هایی که 
اسالمی  جمهوری  کردند،  مصوب  مخدر 
و  یافته  حضور  فعال  طور  به  همواره  ایران 
و  انسانی  اعتقاد  این  زیرا  است  کرده  عمل 
اجرای  در  ها  آن  متاسفانه  اما  است  دینی 
حتی  و  کردند  کوتاهی  خودشان  تعهدات 
در توزیع منابع هم کمک ها به کشورهایی 
به مراتب  کمتر  که مشکالت و پیچیدگی 
منابع  و  است  بیشتر  دارند  افغانستان  از 
مربوط  طرح های  اجرای  برای  را  کمتری 
بیان  اند.وی  داده  اختصاص  افغانستان  به 
که  می دهد  نشان  ها  آن  اقدام  این  کرد: 
دخالت  از  برخی  واسطه  به  تصمیمات  این 
ها یا تحلیل های غلط و نگرش های سیاسی 
انجام می گیرد به  که در اعضا حاکم است، 
با مواد مخدر و  طوری که در بحث مبارزه 
کمک به مردم کشورهای تحت تاثیر نباید 
نگاه گزینشی، سیاسی و تبعیض آمیز وجود 
انسانی  مسئله  یک  این  زیرا  باشد  داشته 
است و همه باید به هویت انسان ها احترام 
بگذارند.وزیر کشور یادآورد شد: این مسائل 
ملل  سازمان  کل  دبیر  معاون  دیدار  در  را 
تشریح و مصداق هایی هم بهمراه اسناد و 
شواهد ارائه کردیم که آنها هم تاکید کردند 

این مسائل را پیگیری می کنند.

وزی در مقابل  معنویت عنصر پیر
هجمه های دشمن است

نهادهای بین المللی در مبارزه با 
مواد مخدر کوتاهی کرده اند

مفقودی
برگ سبز ، کارت ماشین ،سندکمپانی خودرو پراید مدل ۱3۸۸ رنگ سفید به شماره 
پالک ۶۵۷ط۸۶ ایران ۶۸ بنام شرکت تعاونی تعلیم رانندگان کاج مهرخواه مفقود گردیده  

وازدرجه اعتبارساقط می باشد.
آگهی مفقودی

شناسنامه مالکیت)برگ سبز(خودروسایپاسواری۱3۱TLمدل ۱3۹۲به رنگ سفید-
روغنی به شماره انتظامی ایران۲۴-۱۱۹و۵۶وشماره موتور۵۰۲۸۲3۲وشماره شاسی 
و  گردیده  مفقود  اسماعیلی  خدیجه  خانم  نام  NAS۴۱۱۱۰۰D۱33۰۶۴۲به 

ازدرجه اعتبارساقط است.
شهرستان دزفول

مفقودی
سند مالکیت شش دانگ آپارتمان ۸۸/۴۸ متر ازقطعه 3 تفکیکی به شماره ۱۱۲۰۲ 
فرعی ۱۵۴ ازاصلی از پالک ۱۰۴۵۱ در اراضی حوزه ثبتی کرج بنام محمود جعفری 

مفقود گردیده و فاقد اعتباراست.

مفقودی 
 ۸۸ ایران  3۱۸ص۷۵  پالک  شماره  با   ۹۲ مدل  زامیاد  یخچالدار  وانت  سبز  برگ 
با شماره موتور ۸۰۰۵۹۹۰۸و شماره  شاسی NAZDL۱۰۴TD۰۰۶۴۱۸۲ بنام 

شرکت بابل طیور طبرستان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی 
برگ سبز کامیونت ون نیسان مدل ۸۸ با شماره پالک ۷۲۴ص۸۹ایران ۸۲ با شماره 
اسمعیل  محمد  شاسی NAZPL۱۴۰TBL۱۹33۲۰بنام  شماره  موتور ۴۸۶۹۰۵و 

حاتمی جلودار مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی 
سند کمپانی و برگ سبز سواری مگان مدل ۱3۹۰با شماره انتظامی ۸33د۹۷ایران ۶۲ 
با شماره موتور D۲۰۲۱۹۷و شماره شاسی NAPLM۱B۰F۰۱۰۱۷۱۸۱بنام سمیرا 

بابلقربان پور بارفروشی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

مفقودی
ایران  با شماره پالک ۶۸۸م۹۷  زامیاد مدل ۹۵  وانت یخچالدار  برگ سبز   
شاسی  شماره   CA۴D۲۸CRZ۸۰۱۲۵۷۴۷و  موتور  شماره  با   ۹۹
مفقود  طبرستان  طیور  بابل  شرکت  بنام   NAZDL۱۰۴TF۰۴3۰3۰۰

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
آقای یداهلل رضانژاد فرزند علی به شرح  درخواستی که به شماره۱/۴۵۴ این شورا ثبت 
گردیده و در خواست  صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که سید ننه  فرزند 
عزیزی مرزناکی به شماره شناسنامه ۲۵۵۴۸۴۲۷۵صادره از بابل در تاریخ ۹۶/۱۲/۲۸در 

اقامتگاه دائمی خود شهرستان بندپی شرقی فوت نمود ورثه  حین الفوت عبارتند از 
۱- رضا رضانژاد امیرده به شماره ملی ۲۰۶۴۵۶۸۲۷۴۷متولد ۱33۶ 
۲- ستار رضانژاد امیرده  به شماره ملی ۲۰۶۲۱۱۵۱۴۸متولد ۱3۴۱
3-  علی رضا نژاد امیرده  با شماره ملی۲۰۶۲۱۱۸۵۱۱متولد ۱3۵۰

۴-  نوراهلل رضا نژاد امیرده با شماره ملی ۲۰۶۲۱۱۶۲۹۲متولد ۱3۵۴ 
۵- یداهلل رضانژاد امیرده  با شماره ملی  ۲۰۶۲۱۱۶۲۸۴ متولد ۱3۵3 

۶- پروانه رضانژاد امیرده با شماره ملی۲۰۶۲۱۱۵۱۸۰ متولد ۱3۴۲
۷-  صبورا رضا نژاد امیرده  با شماره ملی ۲۰۶۴۶۰۷۶۸۴متولد ۱3۴۴
۸-  گلتاج رضانژاد امیرده  با شماره ملی۲۰۶۲۱۱۶۵۸۶ متولد ۱3۴۶ 

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 بندپی شرقی

 آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به کالسه پرونده ۴/۱۲۱۷/۹۶وقت رسیدگی 
نیکزاد خوانده مهدی  با وکالت  ۹۷/۲/۱۹ساعت ۹ صبح خواهان غالمرضا سلیمی 
عمومی  های  دادگاه  تسلیم  دادخواستی  وجه خواهان  مطالبه  زاده خواسته  خلیل 
نموده جهت رسیدگی به شعبه چهارم  شورای حل اختالف ارجاع گردیده و وقت 
رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و 
دستور شورا به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک 
ماه به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمایم دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور به هم رسانند 
چنانچه بعد از ابالغ به وسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده 

روز خواهد بود
 دبیر شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان بابل 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 خانم معصومه بالویی فرزند محمد به شرح درخواستی که به شماره ۹۶۰۵۵۶این شورا 
ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشت که هادی 
بالویی  فرزند محمد به شماره شناسنامه ۷۱۶ صادره از ساری در تاریخ ۹۲/۲/۱۱در 
اقامت های دائمی خود شهرستان میاندرود فوت نموده ورثه  آن حین الفوت عبارتند از

۱-  مهدی بالویی فرزند محمد به شماره ملی ۲۰۹۰۴۰۵۸۶۴برادر متوفی 
۲- صادق بالویی  فرزند محمد به شماره شناسنامه 33۷۹برادر متوفی

3-  علیرضا بالویی  فرزند محمد به شماره ملی ۲۰۹۰۴۰۶۵۹3برادر متوفی 
۴- معصومه بالویی  فرزند محمد به شماره ملی۲۰۹۱۵۶۱۸۴3 خواهر متوفی

۵- انسیه بالویی فرزند محمد به شماره ملی ۲۰۹۲۵۸۴3۵۹خواهر متوفی 
۶- آسیه بالویی  فرزند محمد به شماره ملی ۲۰۹۰۴۰۶۰3۸خواهر 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 
الف  خواهدم.  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نخستین 

 ۹۶/۲۹۷
مدیر شعبه اول حکمی شورای حل اختالف میاندو رود

 دادنامه 
۱۶۸۵-۹۶/۱۲/۲۲خواهان  دادنامه  ۱۲/۱۰۹۹/۹۶شماره  پرونده  کالسه 
اهلل  روستای  بابل  آدرس  به  ابراهیم  فرزند  رودباری  نتاج  حسن  محمدعلی 
رودبار خوانده محمد رضا کریم پور- ابراهیم فرجاد هر دو به آدرس مجهول 
المکان خواسته مطالبه وجه رای قاضی شورا در خصوص دعوی محمد علی 
ابراهیم  پور  کریم  محمدرضا  طرفیت  به  ابراهیم  فرزند  رودباری  نتاج  حسن 
هزینه  انضمام  به  ۲۴/۶۰۰/۰۰۰ریال  وجه  مطالبه  خواسته  به  جمعا  فرجاد 
دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه و هزینه نشر آگهی خواهان بیان می دارد و 
مبلغ صدراالشاره بابت سود زمین فروشی به حساب خواندگان می باشد که 
از پرداخت آن استنطاف می ورزد در قبال دعوی خواهان خواندگان با وصف 
ابالغ قانونی به عمل آمده در شورا حضور ندارند و الیه و ارائه ننموده اند و 
لذا با عنایت به جمعیع اوراق و محتویات پرونده قاضی شورا خواسته خواهان 
آیین  قانون   ۵۱۵ و   ۵۲۲ و   ۵۱۹ و   ۱۹۸ مواد  استناد  به  و  تشخیص  وارد 
دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به مبلغ ۲۴/۶۰۰/۰۰۰ریال اصل 
خواسته و مبلغ 3۸۰/۰۰۰ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و مبلغ 
۷۵۰/۰۰۰ریال هزینه نشر آگهی در سه مرحله صادر و اعالم می گردد رای 
صادره غیابی می باشد و ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
شعبه می باشد و پس از انقضای تاریخ اعالم شده ظرف ۲۰ روز قابل تجدید 

نظر خواهی در دادگاه های عمومی شهرستان بابل می باشد 
قاضی شعبه دوازدهم شورای حل اختالف بابل 

»صدراعظم کهنه کار آلمان که رسانه ها به او لقب 
»ملکه اروپا« را داده اند، به عنوان نجات یافته از 
دوباره  بحران حکومتداری کشورش  عمیق ترین 
ظهور کرده، گرچه از نظر بسیاری از ناظران این دور 

آخرین دور حکمرانی اوست.«
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، خبرگزاری فرانسه 
در گزارشی به بررسی عملکرد رهبر قدرتمند آلمان 
پرداخته و می نویسد: پس از ۱۲ سال حکومتداری 
بر بزرگترین اقتصاد اروپا، از آنگال مرکل به عنوان 
قدرتمندترین زن جهان یاد می شود. چنانچه مرکل 
۶3 ساله چهارمین دوره چهار ساله صدراعظمی را 
تکمیل کند، می تواند با ماراتن حکومتداری مرشدش 
هلموت کوهل، صدراعظم اتحاد مجدد آلمان رقابت 
کوهل طوالنی ترین  کند. ۱۶ سال صدراعظمی 
دوران صدراعظمی آلمان است اما برخی از ناظران 
بعید می دانند که مرکل بتواند این رکورد را بشکند. 
پریشانی های عمیق مرکل هزینه ای است که او 

برای اقدام بی باکانه گشایش مرزهای آلمان به روی 
سیل مهاجرتی می پردازد؛ موجی که بیش از یک 
میلیون پناهجو را از ۲۰۱۵ وارد آلمان کرد. این اقدام 
بشردوستانه گرچه او را به قهرمانی لیبرال تبدیل 
کرد اما همچنین واکنش های بیگانه هراسان را در 
پی داشت که نهایتا به حزب راست افراطی آلترناتیو 
برای آلمان که بر طبل »مرکل باید برود« می کوبد، 
وجاهت داد.سپتامبر گذشته زمانیکه آلترناتیو برای 
آلمان به پارلمان راه یافت، تابوی حضور افراطی ها 
به  مرکل  حزب  و  شد  شکست  بوندستاگ  در 
عنوان پیروز همیشگی انتخابات ها به حاشیه رفت 
و بدترین نتیجه را از ۱۹۴۹ به نام خود ثبت کرد. 
گرچه هیچکدام از همکاران حزبی مرکل جرات 
ندارند علنا رهبری او را به چالش بکشند، اسکار 
نیدرمایر، از تحلیلگران سیاسی می گوید: مشخص 
است که آنگال مرکل از اوج گذشته است.مرکل که 
در پس پرده آهنین رشد کرده است، در سال های 

دور و دراز حکومتداری بحران های متعددی را پشت 
سر گذاشته است. معترضان او را »ملکه ریاضت« 
اروپا می دانند زیرا موضعش در برابر اقتصادهای 
پر بدهی منطقه یورو سرسختانه بود. در آشفته 
و  بریگزیت  ترامپ،  دونالد  پیروزی  با  که  بازاری 
به  او  شد،  تکمیل  دیگر  جهانی  بحران  چندین 
عنوان مدافع دموکراسی لیبرال مورد ستایش قرار 
گرفت.اینگونه به نظر می رسد که مرکل با استایل 
متواضع و عملگرایش هنر ماندن در قدرت در یکی 
از کشورهای ثروتمند و رو به کهنسالی را که مایل 
به تداوم تغییر است، تکمیل کرده است. مرکل که 

غالبا بابت کناره گیری از مباحث چالش برانگیز هدف 
انتقاد قرار می گیرد، اثبات کرده این توانایی را دارد 
که تصمیمات جسورانه ای چون عدم استفاده از 
تاسیسات هسته ای در آلمان بعد از فاجعه ۲۰۱۱ 
فوکوشیما در ژاپن را بگیرد.بسیاری از ناظران این 
مساله را مطرح می کنند که آیا مرکل می داند چه 
زمانی وقت مناسب برای تقدیم کردن تاج حکومت 
است یا خیر. زمانی که او اخیرا آنگرت کرمپ-

کارنباوئر، از سیاستمداران منطقه ای را به عنوان 
دبیرکل حزبش انتخاب کرد، بسیاری از ناظران آن 

را جانشین تعیین کردن مرکل دانستند.

»آنگال مرکل« برای چهارمین بار صدراعظم آلمان شد؛ 

قدرت در چنگ »ملکه اروپا«
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مدیرکل بهزیستی البرز:

 کمبود امکانات مانع خدمات رسانی 
به معتادان پر خطر است

خانی نژاد- خبرنگار زمان؛ مدیرکل بهزیستی البرز گفت: با وجود 
تالش های مستمر و بی دریغ مجموعه بهزیستی البرز کمبود امکانات 

مانع از خدمات رسانی به معتادان پر خطر می باشد.
درمان  اگر  گفت:  گذشته  روز  نشست خبری  در  نژاد  بیات  داریوش 

اعتیاد بصورت علمی پذیرش نشود بهبودی حاصل نخواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: اجرای طرح ساماندهی معتادان از ۲۰ اسفند 
تا پایان اردیبهشت ادامه داشته که این طرح ضربتی با کمک همه 

دستگاه ها آغاز شده است.
این مسوول اضافه کرد: از ابتدای سال تاکنون ۵۲۵ معتاد پرخطر در 
مسیر زندگی قرار گرفته اند که با توانمند سازی، اشتغال و برگشت 

به زندگی است که می توان انتظار داشت به اهداف خود رسیده ایم.
بیات نژاد تاکید کرد: از این تعداد ۲۲۰ تن از معتادان پرخطر موفق به 
دریافت وام اشتغالزایی شده اند که ۱۰ تن از آنان خود بعنوان کارفرما 

تعدادی را به اشتغال مشغول کرده اند.
وی در تکمیل سخنان در خصوص کارتن خوابها نیز گفت: ۵3 تن از 
کارتن خواب ها ساماندهی شدند و از آنجایی که منابع مالی بهزیستی 
بسیار کم بوده این امر تنها با کمک خیرین محقق شده است چرا که 
حمایت های مالی و معنوی از این افراد باعث شده تا در مسیر زندگی 
قرار گیرند.مدیر کل بهزیستی استان البرز تاکید کرد: یکی دیگر از 
برنامه های بهزیستی ایجاد نشاط اجتماعی برای این افراد و خانواده 
های آنان است و به همین منظور این برنامه ها شامل اعضا خانواده و 

آموزش مهارت های زندگی به کودکان و خانواده آنان نیز می باشد.
داریوش بیات نژاد همچنین بر لزوم حمایت از کودکان کارو خیابان نیز 
اشاره کرد و افزود: امسال 3۷۶ کودک کارو خیابان در استان شناسایی 
و حمایت شده اند.  وی ادامه داد: در حال حاضر قسمت زیادی از منابع 
و انرژی بهزیستی استان صرف ساماندهی این افراد می شود که اغلب 

چند معلولیتی، دارای بیماری خاص و مسن هستند.
وی افزود: با توجه به اعتبارات محدود بهزیستی، باید گفت وجود این 
افراد به چالشی جدی تبدیل شده و باید فکری اساسی برای آن کرد.

به دیگر چالش  از صحبت های خود  این مسئول در بخش دیگری 
بهزیستی اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از معضالت بهزیستی اعتراض 
مردم در محالتی که ما قصد ایجاد مرکز نگهداری از بیماران اعصاب و 
روان داریم است.بیات نژاد توضیح داد: بسیاری از مردم فکر می کنند 
اگر در نزدیکی محل زندگی آنها مرکز نگهداری از بیماران اعصاب و 
روان باشد امنیت و آسایش آنها به خطر می افتد ولی این تصور درست 
نیست.مدیرکل بهزیستی البرز ابراز کرد: در مراکز نگهداری از این افراد 
ازتوان نیروهای متخصص و کاربلد استفاده می شود و تا کنون نیز هیچ 

گزارشی مبنی بر مزاحمت این بیماران برای مردم نداشته ایم.
وی اظهار کرد: متاسفانه خیرین و افراد نیکوکار در بحث حمایت از 
بیماران اعصاب و روان ، معتادین و افراد مبتال به ایدز که تحت پوشش 

بهزیستی قرار دارند، پررنگ عمل نمی کنند.
وی ادامه داد: باید با فرهنگسازی و اطالع رسانی مناسب نگاه عمومی 
جامعه به خصوص خیرین را به این گروه ها تغییر داد تا آنها نیز مثل 
معلوالن، زنان بی سرپرست و ... از حمایت های مادی و معنوی خیرین 

برخوردار شوند.
این مسئول همچنین بر لزوم حمایت از کودکان کارو خیابان نیز اشاره 
کرد و افزود: امسال 3۷۶ کودک کارو خیابان در استان شناسایی و 

حمایت شده اند.  

رونمایی از ۱۰ اثر چندرسانه ای 
سرداران شهید چهارمحال وبختیاری

مصطفوی- چهارمحال و بختیاری: این آیین مصادف با 
روز بزرگداشت شهدا با حضور مدیرکل بنیاد، رئیس بنیاد 
ایثارگران،  امور  در  استاندار  مشاور  شهرکرد،  شهرستان 
اعضای شورای  و  رئیس  استانداری،  بانوان  امور  مدیرکل 
شهرشهرکردوجمعی ازمسئولین در سالن ایثار بنیاد شهید و 
امور ایثارگران استان برگزار شد.  مدیرکل بنیاد شهید و امور 
ایثارگران استان گفت: دراین آیین از۱۰ لوح چندرسانه ای 
سرداران شهید، ابوالفتح نظری دهکردی، عبدالصمد امیریان 
فارسانی، کریم بیاتی اشکفتکی، کمال فاضل دهکردی، حاج 
غالمرضا کاووسی قهفرخی، سهراب نوروزی چلیچه، ایرج 
آقابزرگی نافچی، خسرو قلعه ای، علی شیر لهرابی گله و 
نوروز صالحی اردلی رونمایی شد که حاوی اطالعات کامل 
زندگی شهداست تا مردم بیشتر و بهتر با این سرداران شهید 
آشنا شده و سبک زندگی این شهیدان را الگوی راه خود 
قرار دهند. فریبرز نجفی افزود: این آثار توسط معاونت 
استان  ایثارگران  امور  و  بنیاد شهید  و هنری  فرهنگی 
تولید و در تیراژ ۱۰هزارنسخه تکثیر و در اختیار عالقه 

مندان قرار گرفت.

آمادگی ۸5 بقعه متبرکه استان مرکزی 
برای حضور مسافران نوروزی

خیریه  امور  و  اوقاف  اداره کل  سرپرست  اراک:  داودی- 
استان مرکزی گفت: هشتمین دوره طرح آرامش بهاری از 
۲۵ اسفند ۹۶ تا ۱۵ فروردین سال ۹۷ با میزبانی ۸۵ بقعه 
در استان مرکزی اجرایی می شود. حجت االسالم حسین 
استان  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره کل  سرپرست  دالوری، 
مرکزی، امروز، ۲۱اسفند در نشست خبری آرامش بهاری 
که در این اداره کل برگزار شد گفت: امسال برای هشتمین 
سال متولی طرح آرامش بهاری به همت سازمان اوقاف و 
امور خیریه و واحدهای استانی و شهرستانی برگزار می شود. 
در این طرح زائرین و مجاورین بقاع متبرکه از خدمات ارائه 
شده در طرح آرامش بهاری استفاده می کنند. وی تصریح 
کرد: سال گذشته ۴۰میلیون بار زائر از بقاع متبرکه ای که در 
طرح آرامش بهاری سازمان اوقاف مشارکت داشتند بازدید 
کردند. کارکرد بقاع متبرکه در تمام کار ویژه ها و مناسبت ها 
جمعه،  از  بهاری  آرامش  طرح  اجرای  است.  فرهنگی 

۲۵اسفند آغاز و تا ۱۵ فروردین ماه سال ۹۷ ادامه دارد.
حجت االسالم دالوری اضافه کرد: ۸۵ بقعه استان مرکزی 
آرامش  اجرای طرح  میزبان  برگزاری  در هشتمین سال 
بهاری است.این طرح در سطوح ویژه، سطح یک، سطح ۲، 
سطح 3 برگزار می شود که هر یک شاخصه های مربوط به 
خود را دارند. در ایام نوروز اکثر دستگاه های فرهنگی تعطیل 
هستند اما سازمان اوقاف ستادهای ویژه ای را از ۲۰اسفند 
تا ۱۵فروردین مستقر کرده است. وی ادامه داد: در بقاع 
متبرکه ویژه اقامه دو نوبت نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء، 
برپایی خیمه معرفت با ۴غرفه با 3مبلغ اعزامی و ۲مبلغ 
بومی و پرداختن به مسائل کودکان، روانشناسی، خانواده، 
مشاوره و مذهبی، برپایی فروشگاه محصوالت فرهنگی، 
ویژه برنامه های تحویل سال الزامی است. حجت االسالم 
دالوری گفت: اقامه نماز جماعت، خیمه معرفت با ۲ یا 
3غرفه، ۲مبلغ اعزامی و ۲مبلغ بومی شاخصه بقاع سطح 
یک هستند، اقامه یک نوبت نماز جماعت، برپایی خیمه 
معرفت با یک یا دو غرفه، حضور یک مبلغ بومی و یک مبلغ 
اعزامی ویژگی بقاع سطح ۲است. این مقام مسئول اظهار 
کرد: اشتیاق حضور مردم در اماکن مقدس در ایام نوروز 
بیشتر می شود. در این ایام مردم به صورت آتش به اختیار 
و NGOهای مذهبی و فرهنگی آماده خدمت رسانی به 

زائران هستند.

خبرخبر

کارشناس  گفته ی  به  اصفهان:  بهادری- 
اصفهان،   شهرستان  بهزیستی  اداره  توانبخشی 
میانگین  از  اصفهان  سالمند  جمعیت  درصد 
استان و کشور باالتر است و اکنون ۲۴۵هزار نفر 
در  که  داده اند  اختصاص  خود  به  را  جمعیت  از 
سال  ۱۴۰۰ سالمندان کشور به ۱۰ میلیون نفر 

خواهد رسید.
اصحاب رسانه استان اصفهان و به همت سازمان 
دیدن  به  روزهای سال ۹۶  آخرین  در  بهزیستی 
پدربزرگها و مادربزرگهایی رفتند که بنا به دالیلی 
نگهداری  صادقیه  سالمندان  سرای  مرکز  در 
بزرگترین  و  اولین  از  یکی  مرکز  این  می شوند. 
پنج  از  بیش  با  سرای سالمندان کشور است که 
چتر  توانسته  استان  این  خیرین  کمک  با  دهه 
بگستراند.  سالمند   ۴۰۰ سر  بر  را  خود  حمایتی 
سازمان  عمومی   روابط  عسگریان زاده  گفته  به 
از  بیش  مرکز  این  در  اصفهان،  استان  بهزیستی 
از  یکی  جز  و  می کنند  رسانی  خدمات  نفر  صد 
دارای   که  است  سالمندان هایی   سرای  معدود 
و  پزشکی  خدمات  روزانه،   توانبخشی  مرکز 

پرستاری می باشد.
عسگریان زاده اضافه نمود در این مرکز سالمندان 
و  سرپناه  که  میشوند  نگهداری  گاهاً  ویژه ای 

سرپرستی ندارند و اکثرا تخت گرا بوده و نیازمند 
زمینه  در  روزی   شبانه  مراقبت های  دریافت 
پوستی  مهندس  هستند.  پرستاری  و  پزشکی 
با  که  خیرین  از  یکی  و  مرکز  این  مدیر عامل 
فعالیت  مرکز  این  در  سابقه  سال  چهل  از  بیش 

دیگر  با  نیز  خود  موارد  از  بسیاری  در  و  کرده  
دوستان هیأت مدیره گره گشای این مرکز است، 
می گوید: آنچه مسلم است همه پدران و مادران 
دوست دارند در دوران کهنسالی در کنار فرزندان 
و نوه های خود زندگی کنند. آنها حتی یک کلبه 

کوچک خود را با کاخ های دنیا عوض نمی کنند و 
دوست دارند صدای  زنگ فرزندانشان را بشنوند. 
به  و خانواده  نیست  موارد چاره ای  بعضی  در  اما 
آلزایمر، زمین گیر  مانند  سالمند  بیماری  دلیل 
به  مجبور  شدید  معیشتی  مشکالت  و  شدن 
انتقال  آنها به خانه سالمندان می شوند. در بعضی 
موارد هم سالمندانی به این مکان از بهزیستی یا 
که مجهول الهویه  معرفی می گردند  امداد  کمیته 
نفر بصورت  به فعالیت صد  با اشاره  هستند. وی 
شبانه روزی در این مرکز و هزینه های حقوق، مزایا، 
بیمه به هزینه حداقل یک میلیون تومان برای هر 
سالمند اشاره نمود و افزود: ما خوشحالیم که هم 
در  از  سالمند  مراقبت  از ۵۰ خانه  بیش  اکنون 
این  ارند و  فعالیت د  به صورت خصوصی  استان 
با  اما  می کنند.  نگهداری  را  معنوی  سرمایه های 
توجه به حمایت ضعیف مسئولین  دست اندر کار 
در  این مرکز ،از همه  مردم و خیرین درخواست 
داریم که در این کار خیر بتوانند در کنار  هیأت 
مدیره،به  مرکز سالمندان صادقیه یعنی جوانان و 
سرمایه های  قدیمی این کشور را که بر گردن این 

خاک حق بسیاری  دارند یاری رسانند. 
این  از  تعدادی  با  اصحاب رسانه  بازدید   این  در 

عزیزان دیدار و گفتگو نمودند.

در حاشیه بازدید از مرکز نگهداری سالمندان صادقیه  اصفهان مطرح شد؛

سالمندان سرمایه های معنوی کشورهستند

آگهی تجدید مناقصه عمومی
 یک مرحله ای به شماره 200961180000007

شرکت آب منطقه اي استان گلستان به آدرس گرگانـ  ابتدای جاده آق قال در نظر دارد بخشی از فعالیت های پشتیبانی و خدماتی خود را 
در سال 1397 بصورت حجمی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای 

به شرح  مندرج در اسناد مناقصه به اشخاص حقوقی دارای صالحیت های خدمات عمومی(نظافتچیـ  نگهبانیـ  تنظیفات و امور آبدارخانه)، 
نظافت و باغبانی و فضای سبز و چاپ و تکثیر و رایانه با رتبه حداقل 7 مورد تأیید از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای مدت یکسال را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.  

شرکت کنندگان براي دریافت اسناد مناقصه باید مبلغ 432/000 ریال را به حساب شماره 2175084754007 سیبا بانک ملي مرکزي بنام شرکت آب منطقه ای 
گلستان واریز و پس از آن نسبت به دریافت اسناد اقدام نماید هزینه چاپ آگهی بعهده این شرکت می باشد و شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار 
است و به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط ، مخدوش پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .   ضمناً جهت 

کسب اطالعات بیشتر مي توانید در ایام هفته و در وقت اداري با شماره تلفن  32627860-017 تماس حاصل نمائید. و یا به سایت ذیل مراجعه نمایند.
http://iets.mporg.ir : پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http://tender.wrm.ir : آدرس سایت معامالت وزارت نیرو

www.setadiran.ir : سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت WWW.gsrw.ir : سایت شرکت آب منطقه ای
روابط عمومی   شرکت آب منطقه ای گلستانشناسه آگهی : 157269 تاریخ انتشار اول: 1396/12/22 تاریخ انتشار دوم: 1396/12/24 
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مبلغ برآوردی
مبلغ تضمین

نوع تضمین
نام و نشانی مناقصه گذار

محل دریافت اسناد
زمان دریافت اسناد
مهلت دریافت اسناد
زمان تحویل اسناد
گشایش پیشنهادها

26.620.000.000 ریال
1.018.600.000 ریال باشد 

به پیشنهاد فاقد سپرده مخدوشـ  سپرده کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.  
ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه به حساب 217508۴751002 
شرکت آب منطقه ای گلستانـ  گرگانـ  ابتدای جاده آق قال

گرگانـ  شرکت آب منطقه ای گلستان - اداره پشتیبانی و تدارکات 
پس از درج آگهی دوم

تا پایان وقت اداری روز دو شنبه مورخ 96/12/28 
تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 97/1/1۴ به دبیرخانه شرکت

ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 97/1/15

 نوبت دوم

آگهی ابالغ
سیروان  آقای  بطرفیت  سنندج  کوثر  درمانی  و  پزشکی  آموزش  مرکز  خواهان 
میکائیلی مجهول المکان به خواسته مطالبه که خوانده مجهول المکان می باشند 
تقدیم نموده که به کالسه ۹۶۱۲۴۸ این دادگاه ثبت و جهت مورخ ۱3۹۷/۰۱/۲3 
ساعت ۱۰ وقت دادرسی تعیین گردیده است. نظر به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب درخواست خواهان و تجویز ماده ۷3 ق.آ.د.م بدینوسیله به دادرسی دعوت می 
شوند تا در جلسه شرکت نمایند و میتوانند قبل از جلسه دادرسی نسبت به تحویل 

گرفتن نسخه ثانی دادخواست و ضمایم مربوط به خود اقدام نماید.
م الف: 4355 مدیر دفتر شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی سنندج

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
تعیین تکلیف وضعیت  قانون  اول موضوع  _۱3۹۶ هیأت  برابر رأی شماره ۲3۵۵ 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
آقای علی عفتی فرزند  آباد غرب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  ملک اسالم 
باب ساختمان  در یک  آباد غرب  اسالم  از  بشماره شناسنامه ۹۱۷ صادره  ابراهیم 
مسکونی به مساحت۲۱۵.۵۵ متر مربع پالک ۲۶۵۱ فرعی از ۱ اصلی واقع در اسالم 
آباد غرب خیابان شهید مفتح روبروی کتابخانه عمومی شامل مبایعه نامه عادی و 
عدم دسترسی به مالک اولیه محرز گردیه است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله۱۵ روز آگهی  می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  بدیهی است در صورت 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۲۴/۱۲/۱3۹۶ 
تاریخ انتشار نوبت دوم:۲۰/۰۱/۱3۹۷

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۲33۸-۱3۹۶هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
آقای یداله صفری   ابادغرب تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی  شهرستان اسالم 
فرزند اسداله بشماره شناسنامه ۶۵صادره از کنگاور در  عرصه یک باب  مساحت 
۱۸۸.۶۲متر مربع پالک۲۹فرعی از ۱۸اصلی شامل وکالت نامه شماره ۲۱۸3۶مورخ 
۲۴اسفند ۸۷ محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم  اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۲۴اسفنر ماه۱3۹۶ 

تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۹فروردین ماه ۱3۹۷
محمد عباسی رئیس ثبت اسناد و امالک.شماره مجوز ارشاد374

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی پرونده)۹۶۰۸۸۰(

قادری  ذکریا  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  عبداله  فرزند  شکری  سحر  خواهان 
جهت  که  نموده  سنندج  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  طالق  بخواسته 
پرونده  کالسه  به  و  ارجاع  )حقوقی(  عمومی  دادگاه  یازدهم  شعبه  به  رسیدگی 
۹۶۰۸۸۰ ثبت گردیده. الزم است ظرف مدت یک هفته نسبت به معرف داور اقدام 
نمایید. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست وکیل خواهان و به تجویز 
ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس 
از نشر آگهی از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق جهت معرفی 

داور در دفتر شعبه حاضر گردند.
م الف:4354 منشی شعبه یازدهم دادگاه حقوقی سنندج

آگهی حصروراثت
ازشوشتردرخواستی  پدرمحمدبشناسنامه۵۸۱صادره  پورنام  سلیمی  قاسم  آقای 
بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که پدرش مرحوم محمدسواری 
ورثه  درتاریخ۹۶/۱۱/۵دراهوازفوت  آزادگان  دشت  بشناسنامه۱۹۸۸۷۰۶۰۴۱صادره 
اش عبارتنداز:۱-متقاضی بامشخصات فوق الذکر ۲-جاسم بشناسنامه۱۵۲۷۴صادره 
آزادگان۴-جمیل  ازدشت  بشناسنامه3۱۵صادره  آزادگان3-توفیق  ازدشت 
بشناسنامه۱۸۷۰۲۵۶۶۲۱صادره  ازاهواز۵-کمال  بشناسنامه۱۸۷۰۰3۵۸۹۵صادره 
متوفی(۷- ازشوشتر)پسران  بشناسنامه۱۸۷۰۷۲33۴۱صادره  ۶-مرتضی  ازشوشتر 

ازشوشتر)دخترمتوفی(۸-هلیه  ۱۸۸۲۰۹۲۵۶۲صادره  بشناسنامه  قسمه 
بشناسنامه۱۹۸۸۷۰۸۵۱۶صادره ازهویزه )همسرمتوفی(شهرت همگی سواری والغیر.

تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت متوالی بفاصله یک ماهی یکمرتبه آگهی 
مینمایدتاهرکس اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشداز تاریخ نشرنخستین 
بجزسری  نامه  صادروهروصیت  داردواالگواهی  شوراتقدیم  به  ماه  یک  ظرف  آگهی 
ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است. شماره م.الف)۱۶/۲۱۵(
دبیرشعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان گتوند

آگهی حصروراثت
بشناسنامه۲۰۹وکدملی۱۹۱۱۱۷۲۲ پدررجبعلی  کارنام  سبزی  بانوزینب 

تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  درخواستی  ازرامهرمز  ۸۱صادره 
کاربشناسنامه۵3۵وکدملی۱۹ سبزی  رجبعلی  مرحوم  پدرم  که  داده  وتوضیح 

فوت  دائمیش  رامهرمزدرتاریخ۸۲/۱۰/۹دررامهرمزاقامتگاه  ۱۰۲3۵۷3۸صادره 
۲-ثریاسبزی  باالمتولد۱3۶۱.   بامشخصات  عبارتنداز۱-متقاضی  اش  ورثه 
بشناسنامه۲۰۹۵وکدملی۱۹۱۱۷۴۹۴۹۸متولد۱3۶۵.    رجبعلی  کارفرزند 
بشناسنامه3۴۵وکدملی۱۹۱۱۷3۱۹۹۸متو کارفرزندرجبعلی  3-سهیالسبزی 
وکدملی۱۹۰۰۱3۰۰  ۰ بشناسنامه  کارفرزندرجبعلی  ۴-میناسبزی  لد۱3۶۴.   
بشناس کارفرزندرجبعلی  سبزی  متوفی(۵-عبدالحسین  ۰۹متولد۱3۷۰)دختران 

فوت۹۵/۱۱/۲۴(۶-کیوان  نامه۱۶۷وکدملی۱۹۱۱۰۶3۱۸۹متولد۱3۴۲)تاریخ 
۷-محمدحسین  کدملی۱۹۰۰3۵۹۶۸۵متولد۱3۷۵.   فرزندرجبعلی  کار  سبزی 
۱۹۱۲۰۲۷۹۰متولد۱3۶۲)پسران  کاربشناسنامه۱۵۶۶وکدملی  سبزی 
محمدبشناسنامه۶وکدملی  فرزندعلی  متوفی(.۸-شهربانوربانی 
تشریفات  باانجام  باشندوالغیر.اینک  ۴۸۱۹۷۹۹۴۱۱متولد۱33۸)همسرمتوفی(می 
قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیاوصیت نامه 
ازمتوفی نزد اوباشد از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی 
ابرازشودازدرجه  تاریخ  بعدازاین  که  رسمی  و  جزسری  به  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.     شماره م الف)۱۲/۷۶۰(
رئیس شعبه دادگاه عمومی رامهرمز-حسن رئیسی زاده

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای امید تقی زاده چمعالی به شماره ملی ۴۶۱۰۱3۴3۶۵ به شرح دادخواست به 
کالسه ۹۶۱۰۲۲ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان بهروز تقی زاده چمعالی به شماره ملی ۴۶۲3۰۲۲۲۹3 در تاریخ 
آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه  در   ۱3۹۶/۱۱/۱۷

مرحوم منحصر است به :
۱-نسرین تقی زاده چمعالی فرزند علی به شماره ملی ۴۶۲3۰۷۰۲۴۷ زوجه دائمی

۲-امید تقی زاده چمعالی به شماره ملی ۴۶۱۰۱3۴3۶۵ فرزند ذکور
3 - میالد تقی زاده چمعالی به شماره ملی ۴۶۱۰۷۰۸۶۷۱ فرزند ذکور            

۴- فاطمه تقی زاده چمعالی به شماره ملی ۴۶۱۰۴۲۱3۴۸  فرزند اناث
۵-آرزو تقی زاده چمعالی به شماره ملی ۴۶۲3۶۴۲۶۵۸فرزند اناث و الغیر 

  اینک  با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراض دارد و یاوصیتنامه متوفی نزداو باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 

ماه به شورای حل اختالف شماره ۱ سامان تقدیم دارد و االگواهی صادرخواهد شد. 
صولت سلطانی سامانی رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

ناهمواری های مدیریتی مانع رسیدن امکانات درمانی به گنبد گاووس

رئیس  مشاور  صابری  گلستان:  سلیمانی- 
دانشگاه و رئیس شبکه بهداشت گنبد کاووس  
در  سرطان  تیپ ۲  مرکز  احداث  خصوص  در 
شرق استان اظهار داشت: مجوز احداث این مرکز 
صادر  و مورد تایید وزیر بهداشت  قرار گرفته 
اند  کرده  امادگی  اعالم  هم  خیریه  گروه  دو  و 
که  مبلغ  ۲۰میلیارد تومان  را سرمایه گزاری 
کنند اما چون هنوز در مرحله مطالعاتی می باشد 
رسانه ایی نشده است. وی گفت: احداث مرکز 
تیپ یک سرطان )غربال گری(  در بخش دولتی  
پیشرفته.  سونوگرافی  دستگاه   ۵ تهیه  شامل 
کلونوسکوپی .مامو گرافی و دودستگاه اندوسکوپی 
با اعتبار یک میلیارد و ششصد میلیون تومان برای 
گنبد در نظر گرفته شده بود ولی متاسفانه به علت 
عدم  دریافت اعتبارات ونبود فضای الزم جهت 

اجرای طرح فوق دستگاه ها تحویل داده نشد.
درمانی ۲۵۰  شیمی  بخش  :در  کرد  بیان  وی 
نفر در ماه به مراکز درمانی مراجعه میکنند که 
افراد  این  پذیرش  برای  الزم  ظرفیت  متاسفانه 

رانداریم. صابری ادامه داد: بیمارستان های گنبد 
به دلیل نداشتن اعتبارات کافی  به  شدت کمبود 
نیروی خدماتی برای ارائه خدمات به بیماران و 

مراجعات شهروندان احساس میشود.
در بیمارستان پیامبراعظم)ص(. بخش نورولوژی 
است.  اسکن  تی  سی  فاقد  اما  دارد  وجود 
اسکن  تی  سی  یک  مطهری  بیمارستان  در 
 ۸۰ سال  سیل  ازاعتبارات  که  اسالیس  تک 
خریداریشده . داریم اما به علت فرسودگی  کارایی 
خوبی ندارد. به طور کلی بخش انژیو گرافی شامل 
دو کد میباشد که درسطح کشور در حال اجرا 
است: در بخش کد ۷۲۴ بیماران سکته مغزی 
مراجعه می کنند ومستقیما سی تی اسکن می 
شوند وتحت درمان قرار می گیرند و  در بخش 
کد ۲۴۷ بیماران سکته قلبی  به طور مستقیم 

مراجعه و انژیوگرافی برای انها انجام می شود.
کد ۷۲۴ در کردکوی وگرگان فعال است ولی کل 
شرق استان از حکیم اباد تا مراوه تپه اگر اتفاقی 

بیافتد هیچ امکاناتی وجود ندارد.

طی  قبلی  مدیریت  در  داشت:  بیان  صابری 
مکاتباتی که از طریق نماینده مجلس داشتیم 
بدون  و  نقشه  بدون  مصوبه.  بدون  ایی  .پروژه 
اعتبار کلنگ خورده و ۲۰۰ میلیون تومان برای 
آن هزینه و اکنون رها شده است. اعتبار الزم برای 
پروژه  انژیو گرافی فوق ۱۲ میلیارد تومان میباشد 
امکان  دانشگاه  سنگین  بدهی  به  توجه  با  که 
پرداخت چنین اعتباری وجود ندارد. وی تصریح 
کرد :امسال در پرداختی پرسنل. به دلیل انجام 
پروژه هایی که به صورت قارچ گونه رشد کرده 
و رها شده اند تعویق داشته ایم .ما همچنین در 

حال رایزنی برای برون سپاری پروژه ها هستیم.
وی عنوان کرد: در مراکز درمانی  گنبد کاووس 
اورژانس. سی تی  بسیاری در بخش  مشکالت 
بزرگترین  همچنین  داریم.  ای  ار  ام  و  اسکن 
معضالت در شبکه بهداشت گنبد یکی کمبود 
نیروی خدماتی  ودیگری نبود بیمارستان اموزشی 
برای  ها  مجوز  اخذ  کشاکش  در  که  میباشد 

اموزشی کردن بیمارستان ها هستیم.
وی تاکید کرد  در بیمارستان های غیر اموزشی 
فقط یک پزشک درباره شرایط بیمار نظر میدهد 
.امادربیمارستانهای آموزشی چند متخصص به 
این  بیمار رسیدگی می کنند که  روند درمان 
دارد.  اهمیت  بسیار  درمان  درپروسه   موضوع 
صابری اظهار امیدواری کرد که در بحث بهداشت 
رئیس  حدادی  شود.  دیده  استان  کل  ودرمان 
بیمارستان مطهری گنبد عنوان کرد: با توجه به 
اینکه بار درمانی ۷ شهرستان در گنبد میباشد 
ساختار بیمارستان ها بسیار  فرسوده است واین 
فرسودگی سطح رضایتمندی را به شدت پایین 

می اورد. صابری گفت:در تاریخ ۹۰/۰۷/3۰ مجوز 
ساخت ۲ بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی در گرگان  
و  وطالقانی  اذر   ۵ بیمارستان  جایگزینی  برای 
برای  گنبد  در  تختخوابی  بیمارستان ۴۰۰  دو 
و  طالقانی  شهدا.  های  بیمارستان  جایگزینی 
مطهری صادر شد. که طی این مدت تعداد تخت 
های بیمارستان ایت ا... طالقانی گرگان از 3۲۰ 
تخت به ۶۰۰ تخت افزایش پیدا کرد. اما به دلیل 
نبود ردیف بودجه این امر در گنبد  کاووس محقق 
نشد.  در بحث حمایت از بیماران خاص.خیریه 
زنجیره امید را داریم که اطفالی که تحت عمل 
سخت ارتوپدی قرار می گیرند به صورت کامال 
رایگان حمایت می شود. خیریه امید به زندگی در 
بیمارستان پیامبر اعظم . بیماران شیمی درمانی و 

سرطانی را پوشش می دهد.
العالج  بیماران صعب  که  اکرم  رسول  خیریه   
ودیالیزی راتحت حمایت قرار میدهد و همچنین 
بیماران کمک هزینه  به  در زمینه پیوند عضو 
پرداخت می کند. همچنین انجمن حمایت از 
اظهار  را داریم. وی  ام اس  بیماران تاالسمی و 
داشت: باید از سرمایه گزار حمایت کنیم تا ارائه 
خدمت متوقف نشود. در حوزه نواقص .از طریق 

نمایندگان با وزیر مکاتبات داشته ایم.
 ۸۰۰ بیمارستان  یک  احداث  افزود:برای  وی 
تختخوابی .3۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است 
که نباید امیدوار باشیم که این اعتبار از طریق 
دولت تامین شود وباید خلق منابع کنیم.که در 
این خصوص با قرار گاه خاتم مذاکراتی داشته ایم.

وی تاکید کرد تحقق این امر یک اجماع ومطالبه 
استانی می طلبد.

مفقودی
برگ سبز ، کارت ماشین ،سندکمپانی خودرو پژو روآ  مدل ۱3۸۸ رنگ سفید به 
شماره پالک ۲۵۵ق ۵۹ ایران ۶۸ بنام شرکت تعاونی تعلیم رانندگان کاج مهرخواه 

مفقود گردیده  وازدرجه اعتبارساقط می باشد.

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای اکبر نامداریان فرزند حاجی 

خواهان خانم اسماء امیری فر و محمد حسین امیری فر با وکالت جهانگیر رحیمیانی ثابت 
دادخواستی به طرفیت خوانده آقای اکبر نامداریان فرزند حاجی به خواسته مطالبه وجه 
چک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۶۶۵۶3۰۰۵۰۷  
شعبه ۱3 شورای حل اختالف مجتمع خانواده شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ ۱3۹۷/۰۱/۲۸ ساعت۰۹:۰۰  تعیین شده است و مفاد دادخواست بدین شرح 
اعالم می گردد که خواهان تقاضای صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان با احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۷۹/۵/۲ لغایت وصول طلب 
و کلیه خسارات دادرسی اعم از حق الوکاله وکیل بابت یک فقره چک بانک تجارت به 
شماره چک ۲۷۵۸۶۵  که حسب دستور شورا طبق موضوع ماده ۷3 قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده اکبر نامداریان فرزند حاجی و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 

شورا حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 13 شورای حل اختالف مجتمع خانواده 
شهرستان خرم آباد – شیرین اکبری 
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اعتیاد معضل خانمانسوز پایتخت
*مهدی جراحی
 کارشناس ارشد معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ

تهران حدود ۷3۰ کیلومتر مربع  مساحت شهر 
مي باشد که حدود ۰/۲۵ درصد از مساحت کل 
حالي  در  این  داده  اختصاص  خود  به  را  کشور 
است که حدود ۹ میلیون نفر جمعیت ثابت در 
آن سکونت داشته و حدود ۴ میلیون نفر نیز به 
دارند.  تردد  شهر  این  به  شناور  جمعیت  عنوان 
این حجم جمعیت با این مساحت بسیار کم در 
از  ترکیبي  با  هم  ها آن  استان  با دیگر  مقایسه 
اقوام مختلف و با فرهنگ هاي خاص خود و از 
اقتصادي  بیکاري و فقر فرهنگي و  سوي دیگر، 
باعث ایجاد شهرک هاي اقماري و حاشیه نشیني 
در این کالن شهر گردیده و شرایط الزم را براي 
ایجاد انواع بزه کاري و در رأس آنها جرائم مواد 
مخدر و روان گردان مهیا نموده است. با توجه به 
موقعیت خاص جغرافیایي شهر  و  مذکور  موارد 
تهران و قرار گرفتن آن در بین شهرهاي ورامین 
و شهریار این شهر بزرگ به عنوان یکي از مراکز 
دپو مواد مخدر و روان گردان و همچنین یکي از 
مسیرهاي ترانزیت مواد مخدر به خارج از کشور 
)کشورهاي استقالل یافته شوروي سابق( سبب 
قرار  قاچاقچیان  توجه  مورد  همواره  تا  گردیده 
گیرد. با توجه به موقعیت جغرافیایي شهر تهران و 
همسایگي با شهرستان هاي ورامین و شهریار که 
به عنوان شهرهاي جرم خیز مواد مخدر محسوب 
محسوس  هاي  گشت  افزایش  و  گردند  مي 
در  کنترلي  هاي  طرح  اجراي  و  نامحسوس  و 
محورهاي مواصالتي منتهي به شهر تهران موجب 
گردیده تا قاچاق مواد مخدر به داخل شهر تهران 
کمتر مورد توجه قاچاقچیان قرار گیرد و لذا با دپو 
آن در شهرهاي مذکور و دیگر شهرهاي اقماري 
به  را  آن  پائین،  در حجم  و  مناسب  فرصت  در 
داخل شهر تهران منتقل نمایند. در بررسي هاي 
بعمل آمده در سال جاري نیز همانند سال هاي 
بزرگ؛  تهران  استحفاظي  حوزه  سطح  در  قبل 
روان  و  مخدر  مواد  توزیع  و  تهیه  اصلي  عناصر 
گردان، مواد مورد نیاز خود را از طریق باندهاي 
تولید و توزیع استان هاي شرق و جنوب شرق 
کشور تهیه مي نمایند. عمده مواد مخدر صنعتي 
هاي  از طریق شهرستان  متقاضیان شهر تهران 
استان تهران و تحت پوشش مختلف تأمین مي 
لذا خرده فروشان مواد مخدر صنعتي در  گردد 
اوزان کم اقدام به خرید مواد مخدر از شهرهاي 
همجوار نموده و پس از انتقال به تهران آنها را 
و  بال  این  راستا  همین  در  رسانند.  مي  بفروش 
کودک  درصد   3۰ توانسته؛  خانمانسوز  معضل 
و  نزاع  درصد  عمد، ۲3  قتل  درصد  آزاري، ۲۵ 
خشونت، ۴۰ درصد  سرقت ها، ۵۰ درصد طالق 
بزرگ،  تهران  در  آزاري  همسر  درصد  و ۶۵  ها 
خود  را به  شود  انجام مي  از سوي معتادان  که 
اختصاص دهد. اعتیاد به مواد مخدر دومین علت 
خودرو  تصادفات  از  پس  کشور  در  میر  و  مرگ 
است. بطوریکه مرگ و میر زنان در اثر استفاده 
و  است  یافته  افزایش  درصد  مخدر ۱۵  مواد  از 
سال   ۲۰ حدود  به  نیز  معتادان  سن  میانگین 
رسیده است. تـعداد  زنان  معتاد متأهل، بیش از 
دختران  معتاد  است. عامل اصلی این  موضوع  به 
اعتیاد همسر باز می  گردد . این مقوله زنگ خطری 
است که باید مسئوالن کشور به آن پی برده و 

برای عالج آن بدنبال درمان باشند.

یادداشت

ایجاد بانك اطالعاتي زنان سرپرست خانوار
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: بررسی وضعیت 
مختلف  مهارت های  حیطه  در  توان افزایی  و  خانوار  سرپرست  بانوان 
آن ها در دستور کار دولت قرار دارد و پیش بینی های الزم نیز در این 
خصوص در حال انجام است. معصومه ابتکار ضمن یادآوری برگزاری 
حضور  با  دوازدهم  دولت  در  و  خانواده  زن  ملی  ستاد  جلسه  اولین 
رئیس جمهور افزود: این ستاد وظایفی را دنبال خواهد کرد که از جمله 
آن می توان به آموزش های قبل از ازدواج، آموزش خانواده ها، نشاط و 
و  زنان  امور  در  رییس جمهور  معاون  اشاره کرد.  تندرستی دختران 
خانواده تصریح کرد: در این جلسه یک تقسیم کار ملی در خصوص 
این طرح کشوری تصویب و گزارش هایی نیز به دکتر روحانی ارائه شد.

سطح  در  طرح ها  این  عمده  بخش های  اینکه  بیان  با  مسئول  این 
استان ها اجرایی خواهد شد، عنوان کرد: برگزاری چنین برنامه هایی 
که باید اجرایی و عملیاتی شود بی شک برای بانوان و زنان کشور بسیار 
مفید خواهد بود. ابتکار در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص 
برنامه های دولت برای حمایت از بانوان سرپرست خانوار خاطرنشان 
کرد: کارگروهی با حضور تمام دستگاه های اجرایی مرتبط در کشور 
برنامه پیش بینی شده  این حوزه است که طبق  فعالیت در  در حال 

شاهد همکاری دستگاه ها برای انجام آن برنامه ها هستیم.
وی ادامه داد: بررسی وضعیت بانوان سرپرست خانوار، توان افزایی در 
حیطه مهارت های مختلف آن ها از جمله در عرصه هایی چون منابع 
زندگی  مهارت های  به  که  الزم  آموزش های  و  کشاورزی  و  طبیعی 
وزارت  نظر  زیر  مشترک  اطالعاتی  بانک  ایجاد  کنار  در  کند  کمک 
این  از جمله شاخصه های  بانوان سرپرست خانوار  با  ارتباط  در  کار 
کارگروه بوده و در دستور کار دولت قرار دارد و پیش بینی های الزم 
نیز در این خصوص در حال انجام است. این مسئول با اشاره به اینکه 
در زمینه صنایع دستی هم پیشرفت های خوبی ایجاد شده و شاهد 
هستیم در این حوزه زنان نقش عمده ای دارند، یادآور شد: کارآفرینی 
مهارت  داشتن  بیشتر  و  دارد  نیاز  اندکی  سرمایه  به  زمینه  این  در 
سمت  این  به  بیشتر  بانوان  لذا  است  تأکید  مورد  صنایع دستی  در 
ریاست جمهوری  خانواده  و  بانوان  امور  معاون  می کنند.  پیدا  سوق 
تصریح کرد: برای کمک به مهارت افزایی زنان در این حوزه، مدیریت 
بنگاه های خرد، ایجاد اشتغال و فروش تولیدات زنان در بازار هدف 
به نحو احسن در داخل کشور و یا صادرات آن از جمله برنامه های 
دولت است. ابتکار در پایان خاطرنشان کرد: برنامه های خوبی توسط 
قرار  کار  دستور  در  کشور  صنایع دستی  و  فرهنگی  میراث  سازمان 
به عنوان یکی  استانداردهای روز  براساس  تولیدات  آموزش  دارد که 
تا رونق  بانوان است  تأکید بسیار  از مهم ترین مسائل مورد توجه و 
بیشتری در این حوزه به وجود آید که بی شک این اقدامات به اشتغال 

و اقتصاد ملی کشور کمک کند.

سه شرط واردات محصوالت تراریخت

مرکز اطالعات بیوتکنولوژی ایران به اظهارات الهوتی در جریان استیضاح 
حجتی واکنش نشان داد. در جریان استیضاح محمود حجتی، وزیر 
جهادکشاورزی، مهرداد الهوتی، نماینده لنگرود در مجلس ادعایی مطرح 
کرد که برخالف واقعیت است. او گفت: شما محصوالت تراریخته ای را 
وارد کشور کردید که در کشورهای خودشان مصرفشان ممنوع است. 
ادعای این نماینده مجلس در شرایطی است که براساس مقررات وزارت 
جهاد کشاورزی، در دوره حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، محصول تراریخته 
تنها در صورتی مجوز واردات دریافت می کند که دارای سه شرط زیر 
باشند: ۱- در کشور تولیدکننده و صادرکننده دارای مجوز مصرف باشد.

۲- عالوه بر این باید در دو کشور اروپایی یا ژاپن، استرالیا و کشورهای 
پیشرفته مجوز مصرف داشته باشد.

۴- ارزیابی های ایمنی آنها انجام شده و در اتاق تهاتر ایمنی زیستی ثبت 
شده باشد.

همچنین براساس جدیدترین آمارهای بین المللی همان طور که در نمودار 
زیر مشخص است، کشورهای دارنده بزرگ ترین بازار مصرف و تولید 
محصوالت ارگانیک در جهان همچون آرژانتین، امریکا، استرالیا، اسپانیا 

و چین از کشورهای بزرگ تولیدکننده محصوالت تراریخته نیز هستند.

خبر

نشست  دومین  در  پرورش  و  آموزش  وزیر 
بررسی دستاوردها، نقد ونظر و چشم انداز سند 
تحول بنیادین، سال ۹۷ را سال عملیاتی کردن 

سند تحول بنیادین آموزش وپرورش دانست.
سیدمحمدبطحایی  زمان،  پیام  گزارش  به 
و  نقد  دستاوردها،  بررسی  نشست  دومین  در 
با  که  بنیادین  تحول  سند  انداز  و چشم  نظر 
حضور معاونین ،مشاورین و مدیران کل حوزه 
شهید  ساختمان  جلسات  سالن  در  ستادی 
بیش  وجود  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  رجایی 
میلیون   ۱3 از  بیش  پرسنل،  میلیون  یک  از 
آموز و ۷۰۰ منطقه آموزش و پرورش  دانش 
مسئولیت مدیران ستادی در اجرای برنامه ها 

را بسیار سنگین و حساس می کند.
هوشمند  سامانه  راه اندازی  به  اشاره  با  وی 
تحول  سند  اهداف  استقرار  میزان  پایش 
بنیادین آموزش و پرورش گفت: به وسیله این 
راهکارهای  و  اهداف  پیشرفت  درصد  سامانه 
می  ما  و  شود  می  رصد  دائماً  تحول  سند 
را  مختلف  راهکارهای  پیشرفت  میزان  توانیم 
مشاهده و در جهت تحقق متوازن سند تحول 
تالش کنیم.بطحایی افزود: در سندتحول ۱3 
راهکار وجود دارد که هیچ برنامه از آن پیاده 
سازی نشده است و اگر راهکارهای کار نشده 
را به سایر راهکارها اضافه کنیم پیشرفت سند 

تحول به کمتر از 3۰ درصد می رسد.
در  کرد:  خاطرنشان  وپرورش  آموزش  وزیر 
بوده  ما ضعیف  پیشرفت  تحول  استقرار سند 
و  اختیار  که  هایی  زیرنظام  در  ما  و  است 
توان آن در خود آموزش وپرورش بوده است 
پیشرفت خوبی داشتیم اما در بخش هایی که 

آموزش  از  بیرون  به  کردنشان  عملیاتی  برای 
انسانی  نیروی  مانند  بودیم  نیازمند  وپرورش 

و فضاهای آموزشی، با مشکل مواجه شدیم.
مختلف  های  بخش  متوازن  پیشرفت  وی 
انقالب  رهبرمعظم  تأکیدات  از  را  تحول  سند 
افزود:  و  برشمرد  وپرورش  آموزش  اهداف  و 
ما  برنامه های  پیش  از  بیش  ۹۷باید  سال  در 
عملگرایانه تر باشد تا محتوای سند تحول را با 
سرعت بیشتری عملیاتی کنیم و در این زمینه 
میزان  پایش  از سامانه  از گذشته  بیشتر  باید 

استقرار اهداف سند استفاده کنیم.
مفاهیم  داد:  ادامه  وامید  تدبیر  عضوکابینه 
مورداقبال  عملیاتی  الیحه های  برای  نظری 
واقع نمی شود، بلکه آنچه در مدارس عملیاتی 
ها  خانواده  و  آموزان  دانش  برای  شود  می 

محسوس خواهد بود.

بطحایی گفت: سال ۹۷ سال عملیاتی کردن و 
اجرایی کردن سند تحول خواهد بود؛ بنابراین 
سند  کردن  عملیاتی  مختلف  راهکارهای 
بحث  به  مدیران  باحضور   ۹۶ سال  پایان  در 

وگفتگو گذاشته می شود.
وی افزود: برای عملیاتی کردن سند تحول به 
۲ مقوله« تصمیم سازی« و« تصمیم گیری« 
نیازمند هستیم و برای این کار از نظرات همه 
زمینه  این  در  شد؛  خواهد  استفاده  مدیران 
پرورش  آموزش  عالی  از ظرفیت شورای  باید 

به عنوان یک دستگاه بیرونی استفاده کنیم.
اجرایی  وزیر آموزش و پرورش گفت: شورای 
را  برنامه های سند  باید کاماًل  و راهبری سند 
پیگیری و به رفع موانع اجرای سند بپردازد و 
درصورت نیازهفته ای یک نشست برای بررسی 

برنامه های سند برگزار کند.

باید   ۹۷ سال  در  برنامه ها  کرد:  اظهار  وی 
بدانیم  مشخصاً  که  برود  پیش  ای  گونه  به 
تاچه  سند  راهکارهای  خردادماه  در  مثال 
آینده  سال  در  و  است  کرده  پیشرفت  میزان 
های  برنامه  از  گزارش  دائماً  ها  نشست  در 

اجراشده داشته باشیم.
آموزش  عالی  شورای  کرد:  تصریح  بطحایی 
وپرورش، شورای راهبری سند و کارگروه های 
زیرمجموعه شورای راهبری 3 الیحه پیگیری 
خواهند  فعال   ۹۷ سال  در  سند  های  برنامه 
بود.وی ادامه داد: نمایندگانی از شورای عالی 
انقالب فرهنگی باید در شورای عالی آموزش 
وپرورش باشند تا برنامه های سند با هماهنگی 

بیشتری تدوین و اجرا شود.
کرد:  خاطرنشان  امید  و  تدبیر  کابینه  عضو 
حوزه  مدیران  و  معاونین  همه  نباید  لزوماً 
ستادی در مسائل مختلف هم نظر و هم سو 
بدهند  نظر  یک  تنها  همگی  اگر  زیرا  باشند، 
کارها به شایستگی پیش نخواهد رفت و این 
اختالف نظرها نباید اتهام همسونبودن مدیران 

حوزه ستادی را در پی داشته باشد.
وی از تعارض به عنوان یک فرصت یاد کرد و  
افزود: سازمانی که در آن تعارض وجود نداشته 

باشد خالقیت و نوآوری رخ نخواهد داد.
روابط  و  رسانی  اطالع  مرکز  گزارش  به 
رئیس  پرورش،  و  آموزش  وزارت  عمومی 
نیز  آموزشی  ریزی  برنامه  و  پژوهش  سازمان 
دراین نشست اظهار کرد: در کنار سند تحول 
بنیادین ۲ سند باالدستی شامل سیاست های 
ابالغی مقام معظم رهبری و مصوبات نهادهای 

قانونگذار وجود دارد.

وزیر آموزش و پرورش خبر داد: 

راه اندازی سامانه میزان استقرار سند تحول بنیادین

آگهی مفقودی
سند کمپانی خودرو سواری پراید سیستم سایپا متعلق به اینجانب سینا محمد پور اصل 
 NAS۴۱۲۱۰۰E3۶۴۱۵3۸ علمداری به شماره موتور ۵۰۴۴۶۱۸ و شماره شاسی

و شماره پالک ایران ۷۲-33۱ق۱۹ مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پراید سیستم سایپا به شماره موتور ۵۰۴۴۶۱۸ و شماره 
شاسی NAS۴۱۲۱۰۰E3۶۴۱۵3۸ و شماره پالک ایران ۷۲-33۱ق۱۹ مفقود و 

فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

اگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست  وضمائم  به خواندگان خانم ها مرضیه_

)وارث  کلهر  میرزایی  همگی  ناصر_محمد_شهرت  زهرا_طوبی_لیلی_واقایان 
مرحوم محمد میرزایی کلهر(

فوق ب  خوانده  طرفیت  دادخواستی ب  هد  غیر  و  قنبری  غالمرضا  آقای  خواهان 
خواسته ابطال مبایعه نامه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
آباد  اسالم  عمومی)حقوقی(شهرستان  دادگاه  دوم  شعبه   ۹۶۰۹۹۸۸33۰۴۰۰۶۸۸
حسب  که  ۰۹:۰۰تعیین  ۱۱/۰۲/۱3۹۷ساعت  مورخ  رسیدگی  وقت  و  ثبت  غرب 
مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آئین  ۷3قانون  ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور 
جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب   خواهان  درخواست  و  خواندگان  بودن  المکان 
انتشار  تاریخ  از  پس  ماه  یک  خواندهگان  ظرف  تا  گردد  می  آگهی  االنتشار  کثیر 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.  و ضمائم 

مجوز ارشاد 3۹۱
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی(شهرستان اسالم آباد غرب_حاتمی

متن آگهی 
پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۶۶۱۰۱۰۰۶3۸ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 

شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره ۹۶۰۹۹۷۶۶۱۰۱۰۱۴3۴ 
رای دادگاه : در خصوص دعوی آقای محمود غالمی فرزند احمد به طرفیت آقایان 
و  اجرایی  ثالث  اعتراض  خواسته  به  پور  اسدی  ۲-عابدین  کاکولوند  باقر  ۱-علی 
تقاضای رفع توقیف از خودرو پژو پارس سفید رنگ به شماره پالک 3۱-3۲۹ج 
تاریخ  از  نموده  بیان  ثالث  معترض  که  بدین شرح   ۹۵۰3۵۶ پرونده  موضوع   ۴۷
تصرف  و  تملک  در  خودرو   ، پیوستی  و  موجود  نامه  مبایعه  مطابق   ۹3/۱۰/۱۲
مالکیت  انتقال  امکان  بودن  اقساطی  و  لیزینگی  به دلیل خودرو  و  اینجانب است 
وجود نداشت و در تاریخ ۹۵/۵/3۰ از رهن لیزینگ خارج گردیده و به راهنمایی 
با  و  است  شده  صادر  توقیف  حکم  که  شدم  متوجه  و  کرده  مراجعه  رانندگی  و 
مقابل  در  و  دارم  را  آزادی خودرو  تقاضای صدورحکم  اینجانب  مالکیت  به  توجه 
دادگاه  جلسه  در  گرفته  قانونی صورت  ابالغهای  وجود  با  خواندگان  از  یک  هیچ 
حضور نیافته و الیحه ای نیز ارسال ننموده اند حال دادگاه با بررسی تمامی اوراق 
اینکه دعوی خواهان )معترض ثالث (مستند به سند عادی  با عنایت به  پیوستی 
است که این سند عادی به عنوان قولنامه فروش خودرو توسط مالک به شخص 
معترض ثالث به تاریخی پیش از تاریخ توقیف ، مورد تعرض خواندگان به لحاظ 
اصالت و صحت قرار نگرفته است و همچنین وجود اصول اسناد مربوط به خودرو 
همچون شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه ،سند فاکتور فروش و همچنین بیمه نامه 
یا  و  ثالث دارد و دفاع  مالکیت شخص معترض  از  ، همگی حکایت  ثالث  شخص 
دلیل یا قرائنی که موجبات بی اعتباری مستندات )قرائن موجود (معترض ثالث 
را فراهم نماید ارائه نشده و در راستای ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب ۱3۷۹ نیز یافت نشده النهایه دادگاه دعوی 
ایشان به عنوان مالک کنونی وسیله نقلیه  با شناسایی  معترض را وارد دانسته و 
مدنی  قانون   ۱۲۵۸-۱۲۵۷-3۶۲-۲۲۱-۲۲۰-۲۱۹ مواد  استناد  به  و  صدرالذکر 
مواد ۸۹ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱3۵۶ رای وحدت رویه شماره 
۷۲۵ دیوان عالی کشور و مواد ۱۹۸ -3۰۴-33۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب ۱3۷۹ حکم بر رفع توقیف از خودرو سواری 
صدرالذکر صادر و اعالم می نماید رای صادره نسبت به هریک از خواندگان غیابی 
با  و  مرجع  این  نزد  واخواهی  اعتراض  قابل  ابالغ  از  پس  روز   ۲۰ مهلت  ظرف  و 
محاکم  نزد  نظرخواهی  تجدید  قابل  روز   ۲۰ مهلت  ظرف  واخواهی  انقضاءمهلت 

محترم تجدید نظر استان لرستان است . 
دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان خرم آباد – مهدی مرادی . 

دادنامه
اردبیل-  استان  نشانی  به  غالمرضا  فرزند  مقدم  طهمامی  امیررضا  آقای  شاکی: 

شهرستان اردبیل- شهر اردبیل- شهرک کوثر پ ۱۵ ک ۷ 
متهم: آقای تقی مقرب به نشانی آزاد به جهت عدم دسترس و مجهول المکان بودن

اتهام: ضرب و جرح عمدی
رای دادگاه

در خصوص اتهام تقی مقرب/ آزاد به علت عدم حضور دایر بر ایراد ضرب و جرح 
گواهی  و  شاکی  شکایت  به  نظر  مقدم  طهمامی  امیررضا  شکایت  موضوع  عمدی 
پزشکی قانونی و مطالبه دیه از سوی وی و اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات 
انجام شده در دادسرا و گواهی گواه عینی در مرجع انتظامی و دادسرا و استعالم 
و  وقوع جرم  زمان  استفاده متهم در  راهور در مورد خودروی مورد  از  انجام شده 
شناسایی هویت متهم از طرف مامور تحقیق ص ۴۶ و عدم شناسایی متهم در آدرس 
ابالغ  علیرغم  اتهام خویش  از  برای دفاع  نامبرده در دادسرا  اعالمی و عدم حضور 
قانونی احضاریه از طریق نشر آگهی به علت مجهول المکان بودن وی و کیفرخواست 
غیابی صادره از دادسرای عمومی و انقالب اردبیل و نیز عدم حضور متهم در جلسه 
دادگاه برای دفاع از اتهام خویش و عدم ارسال الیحه دفاعیه علیرغم ابالغ قانونی 
انتسابی به متهم  بزه  امارات موجود  از طریق نشر آگهی و سایر قرائن و  احضاریه 
محرز است لذا دادگاه به استناد مواد ۴۴۸ و ۴۴۹ و ۵۵۹ و ۷۱۴ قانون مجازات 
اسالمی مصوب ۱3۹۲ حکم بر محکومیت متهم موصوف به پرداخت نیم درصد دیه 
از بابت ارش حارصه ناحیه فوقانی قفسه سینه در قدام و یک و نیم  کامل انسان 
هزارم دیه کامل انسان از بابت کبودی جلوی سینه و یک و نیم هزارم دیه کامل 
انسان از بابت دو فقره قرمزی جلوی گردن و قرمزی پشت قفسه سینه و یک درصد 
از یک دهم دیه کامل انسان از بابت حارصه انگشت اول دست چپ در حق شاکی 
صادر و اعالم می نماید. مهلت پرداخت دیه صادره ظرف یکسال از تاریخ وقوع جرم 
می باشد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه و پس از انقضای مهلت واخواهی به علت اینکه میزان دیه مقرره کمتر از یک 

دهم دیه کامل انسان است قطعی می باشد.
رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری 2 اردبیل- جهانگیری

متن آگهی 
محکوم له : علی عادلی چگنی 

محکوم علیه :حسن قیاسوند 
مجهول  که  قیاسوند  حسن  به  بدینوسیله  جراید  در  منتشره  های  آگهی  پیرو 
المکان می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه ۱۴ در پرونده کالسه 
 ۹۶۰۹۹۷۶۶۵۶۴۰۰۴۷۵ شماره  دادنامه  موجب  به   ۹۶۰۹۹۸۶۶۵۶۴۰۰3۵۱
مبلغ  پرداخت  به  محکوم  علیه  محکوم   ۱۴ شعبه  از  صادره   ۱3۹۶/۱۰/۱۲ مورخ 
مبلغ  تادیه  تاخیر  پرداخت خسارت  نیز  و  اصل خواسته  بابت  ریال   ۲3/۰۰۰/۰۰۰
شاخص  با  متناسب  حکم  اجرای  زمان  لغایت  دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  مذکور 
اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و از باب قاعده تسبیب و الضرر 
به پرداخت ۶۹۵/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی در حق محکوم له می باشد پرداخت نیم 
عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد بدیهی است 
با توجه به غیابی بودن حکم اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ 
تامین متناسب از محکوم له یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد 
اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده ۷3 آ. د.م و ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی 
در یکی از جراید کثیر االنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی 
نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق 
مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود . 
دبیر شعبه 14 شورای حل اختالف مجتمع خانواده شهرستان خرم آباد – معصومه حسینی . 

رای هیئت /نوبت دوم
اگهی موضوع ماده 3 قانون

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ۱3آیین  ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
۱3۹۶۶۰3۰۱۰۶۰۰۰۹۲۰۸ هیات اول/موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
ورامین تصرفانه مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن عنصری فرزند عباس بشماره 
شناسنامه۲۷۶۸۴صادره از ری ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۷۱/3۸ متر مربع 
مالک رسمی  از  آباد خریداری  امر  قریه  در  واقع  اصلی  از ۱۰۰  فرعی  پالک ۹۶۲ 
آقای اسداله شیر کوند  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  بدیهی است در صورت 
سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول:۱3۹۶/۱۲/۱۰ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱3۹۶/۱۲/۲۴
م.الف 959ث  محمد رحیم پور راینی رءیس ثبت اسناد و امالک ورامین

آگهی حصر وراثت
آقای سید رئوف حسینی دارای شناسنامه بشماره ۱۲۴۶۷ به شرح پرونده کالسه 
۹۶۱۹۵۴ این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان مهرانگیز رئیس حسینی به شماره شناسنامه ۴۱۸ در تاریخ ۱3۹۶/۱۱/۰3 
در اردبیل اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه آن مرحوم منحصر است به:

سید بهرام حسینی فرزند سیدجواد به شماره شناسنامه ۱۸3 فرزند پسر متوفی
بهنام حسینی فرزند سیدجواد به شماره شناسنامه ۵۹۲ پسر متوفی.

سید کیوان حسینی فرزند سیدجواد به شماره شناسنامه ۸۵۱ پسر متوفی.
سید رئوف حسینی فرزند سیدجواد شماره شناسنامه ۱۲۴۶۷ پسر متوفی.

ژاله حسینی فرزند سید جواد به شماره شناسنامه ۲۲۸ دختر متوفی
 اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید، 
هرکس 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 مقرر ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود.
بدری- رئیس شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان اردبیل

رای هیئت /نوبت دوم
اگهی موضوع ماده 3 قانون

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ۱3آیین  ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
وضعیت  تکلیف  و  تعیین  قانون  اول/موضوع  هیات   ۱3۹۶۶۰3۰۱۰۶۰۰۰۹3۶3
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
ملک ورامین تصرفانه مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فرح ناز احمدیان کیا فرزند 
علی بشماره شناسنامه ۲۴3۵ صادره از حمیل ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
۷۶/۹۱ متر مربع پالک ۲۵3۲ فرعی از ۱۲ اصلی واقع در خیر آباد خریداری از مالک 
رسمی آقای هوشنگ پازکی  محرز گردیده است.. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  بدیهی است در صورت 
سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول:۱3۹۶/۱۲/۱۰ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱3۹۶/۱۲/۲۴
م.الف964ث  محمد رحیم پور راینی رءیس ثبت اسناد و امالک ورامین

آگهی ابالغ
شماره ابالغنامه:۹۶۱۰۱۰۲۲۹۰3۱3۷۰۱

شماره پرونده:۹۶۰۹۹۸۲۲۹۰3۰۱۸۷3
شماره بایگانی شعبه:۹۶۱۸۹۵

تاریخ تنظیم:۱3۹۶/۱۱/3۰
وقت رسیدگی به کالس پرونده ۹۶۱۸۹۵ وقت رسیدگی ۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۰ 
صبح خواهان سعیده حسینعلی نژاد زرنق فرزند عبداله و خوانده مسعود عمادی فرزند 
عزیزاله بخواسته طالق غیابی خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه سوم خانواده ارجاع گردید و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت 
مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده ۷3 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیرالنتشار آگهی میشود 
تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال 
جهت رسیدگی حضور بهمرساند چنانچه بعدا ابالغیه به وسیله آگهی الزم شود فقط 

یکنوبت منتشر و مدت آن در روز خواهد بود ./ 
منشی دفتر شعبه سوم خانواده دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم

آگهی حصروراثت
آقای سیدمحمودنوری منصوری نام پدرسیدمهدی بشناسنامه۷۰۸۰صادره ازدزفول 
مرحوم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  درخواستی 
درتاریخ۹۶/۱۲/۲درتهران  دزفول  بشناسنامه۸۰۶صادره  منصوری  نوری  سیدمهدی 
باال۲-سیدرضابشناسنامه۱۹۹ متقاضی  عبارتنداز۱-  اش  ورثه  فوت  موقت  اقامتگاه 

دزفول۴-سیده  بشناسنامه۲۹۹۱  مریم  متوفی(3-سیده  ۰۶۹۲۹۱۵دزفول)پسران 
منصوری  متوفی(۵-شهنازحسین  بشناسنامه۱۹۹۰۲۸۶۸۷۹دزفول)دختران  مرضیه 
مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  متوفی(والغیر.اینک  بشناسنامه۱۴۸۸۶دزفول)زوجه 
مزبوررادریک نوبت آگهی می نماید تاهرکس اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزد 
اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادروهروصیت 

نامه به جز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف شعبه8دزفول

چهارشنبه  وقایع  درصدی   3۰ کاهش  از  ناجا  فرمانده 
سوری در سال جاری خبر داد.

ترافیکی  بزرگ  رزمایش  اشتری در حاشیه  سردار حسین 
و خدمات سفر که با حضور دستگاه ها و مسئوالن مختلف 
در ضلع جنوبی حرم حضرت امام خمینی)ره( برگزار شد، 
گفت: رزمایش  تجلی یک هماهنگی و انسجام میان پلیس 

و دستگاه های امدادی، خدماتی و ... بود.
وی با بیان اینکه امیدوارم با همکاری میان پلیس و دیگر 
موجود  ظرفیت های  از  حداکثری  استفاده  و  دستگاه ها 
بتوانیم ایمنی سفر را برای میلیون ها نفر از شهروندان مان 
دیگر  و  پلیس  نوروزی  طرح  داد:  ادامه  کنیم  فراهم 
از ۲۴ اسفند ماه آغاز شده و  دستگاه ها در سراسر کشور 
امسال  ادامه خواهد داشت. همچنین  ماه  تا ۱۵ فروردین 
بیش از نیم میلیون نفر از ماموران پلیس و دیگر دستگاه ها 

در این طرح حضور دارند.
فرمانده ناجا با بیان اینکه امسال نیز تعداد زیادی مجروح 
و مصدوم داشتیم، گفت: آمارهای قطعی در این خصوص 
تا ظهر امروز نهایی می شود اما گزارش های اولیه حاکی از 
آن است که حدود 3۰ درصد وقایع در چهارشنبه سوری 
مجموع  در  و  است  یافته  کاهش  قبل  سال های  به  نسبت 
از سال های  بهتر  و  بیشتر  مراسم در شب چهارشنبه  این 

قبل برگزار شد.

حذف  به  اشاره  با  مسافرتی  خدمات  دفاتر  انجمن  رئیس 
پرواز چارتری چهار شهر گردشگری، اعالم کرد: »سازمان 
را  اسفند چارتر  اول  از  داخلی  برای چهار شهر  هواپیمایی 
کنسل کرده است. از اول تابستان نیز برای همه پروازهای 

داخلی چارتر وجود نخواهد داشت.«
تصریح  تصمیم،  این  از  حمایت  اعالم  با  رفیعی  حرمت اهلل 
بهتر  باشیم  داشته  برنامه ای  پرواز  بتوان  چقدر  »هر  کرد: 
است.« وی با پیش بینی اینکه در نوروز با کاهش ۱۰ تا ۱۵ 
درصدی سفرهای خارجی مواجه می شویم، خاطرنشان کرد: 
تاثیر  و خارجی  داخلی  در سفرهای  ارزی  نوسانات  »بحث 
گذاشته است. امیدواریم نرخ ارز ثبات خود را پیدا کند. با 
این همه پیش بینی می کنیم چون برخی از سفرهای خارجی 
در  افزایش  درصد   ۱۵ تا   ۱۰ حدود  شده،  گران  شدت  به 

سفرهای داخلی داشته باشیم.«
این فعال بخش خصوصی افزود: »نمی دانیم این چه سیاستی 
است که عوارض خروج از کشور را زیاد می کنند و مالیات را 
نیز افزایش می دهند و می گویند هر فرد مجاز است ۵ هزار 
دالر از کشور خارج کند؛ اما به او تنها هزار دالر ارز می دهند. 
ما نمی توانیم جلوی سفر مردم به خارج از کشور را بگیریم.« 
وی همچنین درباره نرخ تورهای مسافرتی تصریح کرد: »به 
ارزان  پکیج  به خرید  قیمتی  هر  به  توصیه می کنیم  مردم 
تن ندهند. حق مردم ایران نیست که به هر سمت و سویی 

بروند و با هر کیفیتی خدمات ارزان بگیرند.«

کاهش ۳۰ درصدی وقایع در 
چهارشنبه سوری امسال

پيش بيني كاهش ١٥درصدي    
سفرهای خارجی

عیدی  اجتماعی،  تامین  سازمان  عمومی  روابط  اعالم  بنابر 
اجتماعی  تأمین  سازمان  بگیران  مستمری  و  بازنشستگان 

مطابق با برنامه ریزی انجام شده به حساب آنان واریز شد.
به گزارش زمان، عیدی بازنشستگان بر اساس برنامه ریزی 
قبلی از  ۱۵ تا ۲۲ اسفندماه بر اساس حروف الفبا پرداخت 
عیدی  پرداخت  برای  که  است  ذکر  به  الزم  است.  شده 
 ۲۱۰۰ اجتماعی  تأمین  بگیران  مستمری  و  بازنشستگان 

میلیارد تومان اختصاص یافته است.

 واریز »عیدی« بازنشستگان
 تأمین اجتماعی
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 نصب ۱٧ مگاوات نیروگاه خورشیدی
 با مشارکت فرانسوی ها

مدیرعامل شــرکت توزیع برق اســتان تهران از به مدار آمدن ۱۷ 
مگاوات نیروگاه خورشــیدی با مشــارکت فرانســوی ها در استان 
تهران خبــر داد و گفت: راندمــان نیروگاه های خورشــیدی ۴۰ 
درصد اســت، پس می توانیم با قابلیتی که استان تهران دارد نصب 
نیروگاه خورشیدی را افزایش دهیم. حاجی رضا تیموری در جمع 
خبرنگاران با اشاره به اینکه تا ماه های گذشته در استان تهران تنها 
یک مگاوات نیروگاه خورشــیدی آن هم به شــکل پراکنده نصب 
بود،گفت: با مشــارکت یک شرکت ایرانی و شرکت »هانو« فرانسه 
یک نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی در شمس آباد و ۷ مگاواتی در 
دماوند نصب شده و به زودی با حضور مقامات مسئول به بهره برداری 
خواهد رسید. وی با اشاره به اینکه وضعیت تهران به گونه ای است 
که توانایی نصب نیروگاه خورشیدی دور تا دور آن وجود دارد،اظهار 
داشت: با توجه به قرارداد خرید تضمینی برق دولت حمایت خوبی 
از سرمایه گذاران بخش خصوصی در این زمینه دارد. تیموری ادامه 
داد: در حال حاضر قیمت هر کیلووات ســاعت برق خریداری شده 
۴۹۰ تومان است، اما قیمت فروش آن به مشترکان برق هرکیلووات 
ساعت ۸۴ تومان است. مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران 
در خصوص وضعیت انشعابات غیرمجاز گفت: در استان تهران بالغ 
بر ۸۰ تا ۹۰ هزار انشعاب غیرمجاز داریم که با قانون جدید تعیین 
تکلیف انشعابات غیرمجاز)ماده ۸( حدود ۱۲ هزار انشعاب غیرمجاز 
را برقدار کردیم و به آنها کنتور داده شــد. وی با اشــاره به اینکه 
تاکنون ۴۰ هزار انشــعاب غیرمجاز در استان تهران برای دریافت 
کنتور برق درخواست داده اند، گفت: به هر حال قانون جدید تعیین 
تکلیف انشعابات غیرمجاز )ماده ۸( باعث شد روند خوبی برای نصب 
کنتور برق برای انشــعابات غیرمجاز طی شــود. پیشتر مدیرعامل 
شرکت توزیع برق استان تهران در خصوص تامین برق مسکن مهر 
گفته بود که هر مســکن مهری که ساخته شده و یا ساخته شود 
تأمین برق آن انجام می شود،در این زمینه شرکت های عمران پرند 
و پردیس نیاز است همراه و همپای شرکت توزیع باشند و در تعیین 
بر و کف خیابان ها و کوچه ها اقدامات بهنگام انجام دهند تا اجرای 
پروژه ها به موقع انجام شوند. وی تصریح کرد: بر این اساس از سوی 
وزارت نیرو مبلغی در حــدود ۲۸ میلیارد تومان و از منابع داخلی 
شــرکت نیز مبلغی در حدود ۱۰ میلیارد تومان، تأمین منابع شده 
اســت که برای احداث شبکه، نصب ترانس، روشنایی معابر، کنتور 
و ســایر تجهیزات اختصاص می یابد، خوشبختانه خرید تجهیزات 
انجام شده و اجرای پروژه ها با انتخاب پیمانکاران به مرحله اجرایی 

رسیده است.

خبر

انتقال ۱۸۲.5 میلیارد مترمکعب گاز 
به مبادی مصرف تا پایان بهمن ماه

مدیرعامــل شــرکت انتقــال گاز از افزایش ۲ هزار 
کیلومتــری طول خطوط انتقال گاز در یک ســال 
گذشته خبر داد و گفت: از آغاز امسال تا پایان بهمن 
ماه بیش از ۱۸۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب 
گاز بــه مبادی مصرف در کشــور منتقل شــد.به 
گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، »سعید توکلی« 
افزود: امســال باالترین میــزان انتقال گاز به بهمن 
ماه اختصاص داشــت که در یک روز ۷۵۷ میلیون 
مترمکعب گاز منتقل شــد و در همین سطح انتقال 
نیز باقی ماندیم. توکلی ادامه داد: امسال ذخیره سازی 
گاز در مخزن سراجه )قم( متناسب با تعهد شرکت 
انتقال گاز انجام شــد؛ در سراجه هشت ماه از سال 
گاز به مخزن تزریق می شــود و در چهار ماه پایان 
ســال از مخزن برداشت می کنیم. وی یادآوری کرد 
از پارسال تاکنون به حدود ۲ هزار کیلومتر خط لوله 
گاز تزریق شــده که بخش عمده آن به خط ششم 
سراســری مربوط است. بر اساس این گزارش، با راه 
اندازی فازهای جدید پــارس جنوبی، میزان تولید 
گاز کشور به حدود ۸۰۰ میلیون مترمکعب رسیده 
است. بخش خانگی با مصرف بیش از ۴۰۰ میلیون 
مترمکعــب گاز در روز به عنوان بزرگ ترین مصرف 

کننده گاز در کشور به شمار می رود.

صادرات محصوالت پتروشیمی 
ایران به حدود ۱۱ میلیارد دالر رسید

مجتمع های پتروشــیمی کشور تا پایان بهمن ماه 
امسال بیش از ۲۰ میلیون و ۲۰۷ هزار تن محصول 
به ارزش ۱۰ میلیــارد و ۷۴۴ میلیون دالر را صادر 
کردند. به گزارش زمان به نقل از ایرنا، تولید مجتمع 
های پتروشیمی از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه 
در مجموع به بیــش از ۴۹ میلیون و پنج هزار تن 
رســید؛ ظرفیت اســمی ۵۷ مجتمع پتروشیمی تا 
پایان امسال حدود ۶۲ میلیون تن است که از میزان 
حدود ۶۰ میلیون تــن در برنامه تولید واقعی قرار 
دارد. شرکت ملی صنایع پتروشیمی روز چهارشنبه 
با تشــریح جزئیات صادرات محصوالت پتروشیمی 
اعالم کرد: از منطقه عسلویه بیش از ۱۰ میلیون و 
۱۹3 هزارتن محصول به ارزش پنج میلیارد و ۲۸۵ 
میلیون دالر صادر و در منطقه ماهشهر نیز بیش از 
پنج میلیون و ۵۲۶ هزار تن محصول به ارزش بیش 
از ســه میلیارد دالر روانه بازارهای بین المللی شد. 
همچنین تا پایان بهمن ماه، در سایر مناطق، بیش 
از چهار میلیون و ۴۸۸ هزارتن محصول به ارزش ۲ 

میلیارد و 3۸۵ میلیون دالر صادر شد. 

کوتاه از انرژی

مفقودی
به  سفید  رنگ   ۱3۸۸ مدل  پراید  خودرو  ،سندکمپانی  ماشین  کارت   ، سبز  برگ 
شماره پالک ۵۸۸ط۸۶ ایران ۶۸ بنام شرکت تعاونی تعلیم رانندگان کاج مهرخواه 

مفقود گردیده  وازدرجه اعتبارساقط می باشد.

مفقودی
به  سفید  رنگ   ۱3۸۸ مدل  پراید  خودرو  ،سندکمپانی  ماشین  کارت   ، سبز  برگ 
شماره پالک ۸۸۱ق۸۷ ایران ۶۸ بنام شرکت تعاونی تعلیم رانندگان کاج مهرخواه 

مفقود گردیده  وازدرجه اعتبارساقط می باشد.

آگهی ابالغ
 نظریه کارشناسی به آقای مسیح اله هداوند سیری

کالسه پرونده: ۹۵۰۷۵۰
خواهان:علی اصغر عرب عامری 

خواندگان:آقای مسیح اله هداوند سیری و شرکت تعاونی مسکن پارچین 
موضوع:ابالغ نظریه کارشناسی

خواهان دادخواستی به طرفیت مسیح اله هداوند سیری و غیره به خواسته ابطال 
اله  مسیح  آقای  بودن  المکان  مجهول  لحاظ  به  که  ارایه  دادگاه  به  مالکیت  اسناد 
هداوند سیری مطابق دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر 
االنتشار آگهی می گردد تا از تاریخ نشر آگهی ظرف ۷ روز جهت مالحظه نظریه 

تکمیلی کارشناس در این دادگاه حضور یابید.
م.الف 1901خ-  زینلی-مدیر دفتر شعبه 4 حقوقی دادگاه عمومی  ورامین

آگهی حصروراثت
ازماهشهردرخواستی  بشناسنامه۷۵۰۸صادره  پدرلفته  نام  البوغبیش  جلیل  آقای 
داده که حسین مرحوم حسین  وتوضیح  تقدیم  بخواسته صدورگواهی حصروراثت 
البوغبیش بشناسنامه۱۷۴۵۴3۱۷۷۲صادره اهوازدرتاریخ۹۶/۸/۲۸درماهشهراقامتگ

فوق)پدرمتوفی(۲-زکیه  بامشخصات  عبارتنداز۱-متقاضی  اش  ورثه  فوت  دائمی  اه 
قانونی  تشریفات  باانجام  بشناسنامه۸آبادان)مادرمتوفی(والغیر.اینک  البوغبیش 
نامه  داردیاوصیت  اعتراض  تاهرکس  نماید  می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب 
ازمتوفی نزداوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی 
ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  بعدازاین  که  رسمی  و  جزسری  به  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.     شماره م الف)۱۶/۸۸3(
رئیس شعبه3دادگاه عمومی ماهشهر-عبدالنبی پژوهان زاده

دادنامه
پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸3۸۱۰۷۰۰۵۷۶ شعبه۷ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

شهرکرد تصمیم نهایی شماره ۹۶۰۹۹۷3۸۱۰۷۰۱3۱۶
چهارمحال  استان  نشانی  به  محمدعلی  فرزند  گودرزی  عبدالرضا  خواهان:آقای 
روبروی  شهیدصالحی  خیابان  سامان-شهرسامان-چمزین  وبختیاری-شهرستان 

گلستان شهدا کوچه ۸ متری پالک 3۵
استان  نشانی  به  سبزعلی  فرزند  جونقانی  مختاری  داریوش  خواندگان:۱-آقای 
صفوی-کوچه  نواب  فارسان-شهرجونقان-خیابان  وبختیاری-شهرستان  چهارمحال 

مریم
خوزستان-شهرستان  استان  نشانی  به  غالم  فرزند  یوسفی  اردشیر  ۲-آقای 
مسجدسلیمان-مسجدسلیمان-نفتک-خیابان مال دوست )میدی ریل(منزل عیسی 

یوسفی جنب منزل علیرضا رضائی
خوزستان-شهرستان  استان  نشانی  به  فرزندغالم  یوسفی  عیسی  3-آقای 
مسجدسلیمان-مسجدسلیمان-نفتک-خیابان مال دوست)میدی ریل(منزل عیسی 

یوسفی
و  چهارمحال  استان  نشانی  به  اکبر  علی  فرزند  دهکردی  برزیده  فرهاد  ۴-آقای 
به  صدف  اتومبیل  رهبر-نمایشگاه  شهرکرد-شهرکرد-بلوار  بختیاری-شهرستان 

مدیریت عبدالوهاب اسدی-)فرهاد برزیده(۰۹۱3۵۰۹۹3۸۹
شهرستان  بختیاری-  چهارمحال  استان  نشانی  به  نعمتی  عبدالوهاب  ۵-آقای 
مغازه  روی  خوی-روبه  شهرکرد-الر-روستای  شهرستان  الران  شهرکرد-بخش 

فرهنگ احمدی
۶-آقای شیرزاد سلجوقی۷-آقای سیروس سلیمانی فرزند خیبر همگی به نشانی

احکام  اجرای  قانون  مواد۱۴۶و۱۴۷  اجرایی)موضوع  عملیات  به  اعتراض  خواسته: 
مدنی(

رای دادگاه
بطرفیت۱-داریوش  محمدعلی  فرزند  گودرزی  عبدالرضا  آقای  دعوی  درخصوص 
فرزندغالم  یوسفی  نعمتی3-عیسی  فرزند سبزعلی۲-عبدالوهاب  جونقانی  مختاری 
۴-اردشیر یوسفی فرزند غالم ۵-سیروس سلیمانی ۶-شیرزاد سلجوقی ۷-فرهادبرزیده 
دهکردی فرزند علی اکبر به خواسته اعتراض ثالث اجرایی درخصوص پرونده اجرائی 
شماره ۹۶۱۹۲۸ اجرائی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرکرد ورفع توقیف 
ازیک دستگاه خودرو وانت تویوتا به شماره انتظامی ۷۱-۹۷۵ع۵۲ بدین توضیح که 
دستگاه  یک   ۹۶/۲/۲۶ مورخ  مبایعنامه  طبق  اینجانب  که  گردیده  مدعی  خواهان 
خودرو تویوتا به شماره فوق الذکر را ازآقای فرهادبرزیده دهکردی خریداری کردم 
که ثمن خودرو را پرداخت ومتصرف ماشین هستم وطبق مبایعنامه های پیوستی 
شده  خریدوفروش  دست  به  دست  چندین  خودرو  پیوستی  منقول  واسنادقطعی 
وآقای سیروس سلیمانی مدتها است که خودرو رافروخته است لیکن هنوز سند به 
نام آقای سلیمانی است و از انتقال سند خودداری نموده است وحتی درشورای حل 
اختالف جهت انتقال سندطرح دعوی نمودم که درآنجا متوجه شده ام خودرو مذکور 
به موجب پرونده اجرایی شماره ۹۶۱۹۲۸ ودرراستای اجرای حکم توسط محکوم 
علیه آن پرونده یعنی آقای داریوش مختاری به عنوان مال احد ازمحکوم علیهم آن 
پرونده یعنی مال خوانده ردیف پنجم)سیروس سلیمانی(معرفی ونسبت به توقیف 
آن اقدام نموده است این درحالی است که ماشین متعلق به آقای سلیمانی نیست 
حال باتوجه به مراتب مذکور تقاضای صدورحکم وفق خواسته را دارم اوال درخصوص 
دعوی خواهان بطرفیت خوانده ردیف هفتم نظر به اینکه نامبرده جزء محکوم له 
توجه  از  نشان  که  ومدرکی  دلیل  وخواهان  نبوده  اجرایی  پرونده  علیهم  یامحکوم 
دعوی به وی باشد ارائه ننموده است دعوا را متوجه خوانده مذکور ندانسته ومستندأ 
خواهان  دعوای  رد  قرار  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  ۸۴وماده۸۹  ماده  بندچهار  به 
رادر این خصوص صادر و اعالم می نماید رای صادره ظرف مدت بیست روزازتاریخ 
ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان چهارمحال وبختیاری است 
ودرخصوص دعوی خواهان بطرفیت دیگر خواندگان باعنایت به مفاد داد خواست 
فی  منعقده  شماره۰۴۰۵۰۷  ۹۶/۲/۲۶به  قراردادمورخ  روگرفت  مالحظه  تقدیمی، 
مابین خواهان وآقای فرهاد برزیده دهکردی که نشان ازخریدخودرو توسط خواهان 
داردو بنگاهدار و شاهد ذیل قولنامه در دادگاه حاضرونسبت به صحت معامله گواهی 
داده اند مالحظه رو گرفت معامالت صورت گرفته راجع به خودرو و روگرفت بیمه 
نامه خودرو به نام حسین چراغ پور احمد محمودی )ید ماقبل آقای برزیده فروشنده 
خودرو به خواهان و وجود اصل اسناد مالکیت خودرو به خواهان که نشان ازفروش 
خودرو توسط مالک اولیه دارد دعوی خواهان رامقرون به صحت تشخیص وضمن 
احراز تصرف ومالکیت فعلی خواهان وفق مواد۱۴۶و۱۴۷قانون اجرای احکام مدنی 
به  نسبت  صادره  نمایدرای  می  صدرالذکرصادرواعالم  خودرو  توقیف  رفع  به  حکم 
نظرخواهی  تجدید  قابل  ابالغ  روزازتاریخ  بیست  وظرف  محسوب  غیابی  خواندگان 

درمحاکم تجدیدنظر استان چهارمحال وبختیاری است.ل
افراسیاب ضرغامی دادرس شعبه هفتم حقوقی شهرستان شهرکرد

شماره مناقصه :145591          شماره مجوز 1396/5910

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه )دو مرحله ای (
شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد از طریق فراخوان ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکتهای دارای رزومه  کاری 
ارزیابی  این  به شرکت در  از کلیه شرکتهای واجد شرایط که مایل  بدینوسیله  نماید  اقدام  مناسب جهت مناقصات ذیل  
هستند دعوت می گردد از تاریخ درج آگهی الی 97/1/20 جهت اعالم آمادگی به امور کاال مراجعه نموده تا نسبت به معرفی 
آنها جهت دریافت استعالم ارزیابی کیفی و واحد کمیته فنی بازرگانی اقدام گردد-  اسناد تکمیل شده می بایست حداکثر 

تا تاریخ97/1/29 به کمیته فنی بازرگانی تحویل گردد
بدیهی است  به اسناد تحویل شده بعد از مهلت تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد شرکت گاز استان مازندران پس از بررسی اسناد و 
مدارک واصله و اطالعات مندرج در پرسشنامه در چهارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی شرکت کنندگان اقدام و از شرکتهای واجد 
شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه متعاقبًا دعوت به عمل خواهد آورد ضمنًا ارائه مدارک و پرسشنامه های تکمیل شده هیچگونه حقی را برای 

متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد خواهشمند است در نامه اعالم آمادگی آدرس کد پستی و تلفن به وضوح مشخص کردد
 آدرس امور کاال ساری بلوار طالقانی شرکت گاز استان مازندران ساختمان شماره 2 طبقه همکف 011-33492352-32204091

آدرس کمیته فنی -بازرگانی ساری بلوار طالقانی شرکت  گاز استان مازندران 011-33204063
عنوان و مشخصات کل پروژه ها:

1-در محل تامین اعتبار: سایر منابع /منابع داخلی  2- مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یک بار قابل تمدید 
3- نوع  تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی معتبر بر اساس آیین نامه تضامین  معامالت دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 133402/ت 
50659ه مورخه 94/9/22و اصالحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به حسابی که در اسناد مناقصه  قید گردیده واریز گردد   
4- زمان مهلت دریافت اسناد 97/2/15الی 97/2/18        5- مهلت ارائه پیشنهادات : 97/3/5           6- زمان گشایش پیشنهادات :97/3/6 . ضمنا هرگونه 

تغییر در زمان های یاد شده کتبا  اعالم میگردد
7-  شرایط متقاضی: مدارک ثبتی شرکت حاوی تصاویر مصدق )رتبه کد پستی شناسه ملی کد اقتصادی دامنه کاری تطابق  امضاء ضمانتنامه بانکی 
صورت مالی حسابرسی شده منتهی به94/12/29 تعهدنامه رعایت مبارزه با پولشویی اساسنامه آخرین تغییرات اساسنامه صورتجلسه مجمع عمومی فرم 
خوداظهاری  مهر و امضای پکیج پیمان کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء مشخصات اعضای هیات مدیره و سهام داران باالی 10 درصد حسابرسان 
و نشانی اقامتگاه آنان با توجه به الزام ارائه صورت های مالی و حسابرسی شده و تکمیل فرم پولشویی ارسالی گواهی ایمنی صادره از اداره کار گواهینامه 

مالیات بر ارزش افزوده 
عضو وندور لیست وزارت نفت

 -ارزیابی مشتریان قبلی و گواهی حسن شهرت صادره توسط آنان -داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر ارائه رزومه کاری مرتبط -تضمین کیفیت 
خدمات پس از فروش محصوالت )وارانتی (

-نظام کیفیت و نحوه تضمین  محصوالت گارانتی 
http://iets.mporg.ir ثبت نام و اخذ کد اطالع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت

-حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در مناقصات دو مرحله ای  به تعداد 3 مناقصه گر می باشد 
جهت کسب اطالعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرسwww.nigc-mazandaran.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور 

به آدرس mporg.ir http://iets.مراجعه نمایید
روابط عمومی شرکت گاز استان مازندراننوبت اول :96/12/24 نوبت دوم 96/12/26

ردیف 

1

موضوع مناقصه 
خرید 72دستگاه ایستگاه کابینتی و تخت تقلیل 

فشار و اندازه گیری 

مبلغ تضمین 

1/067/700/000

مبلغ برآورد 

21/35۴/000/000

حداقل امتیاز کیفی 

60

مفقودی
به  ایران ۶۸  به شماره پالک ۵۶3 ی ۸۲-  پراید سفید  برگ سبز ماشین سواری 
نام علیرضا اسماعیلی کشکی با کد ملی ۲۷۵۴۶۱۹۸۲۸  و شماره شناسنامه ۸۴3 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شرکت گاز
 استان مازندران

 نوبت اول

نظریه کارشناسی )11/135۴/96(
تبار خوانده  به وکالت خانم محبوبه کوچک  خواهان  یوسف اسماعیل پور گنجی 
آقای کوروش امین زاده  فرزند کیومرث موضوع نظریه کارشناسی بابت استرداد ثمن 

پرداختی و مطالبه خسارت ظرف ده روز پس از ابالغ انتشار آگهی می باشد
 مدیر دفتر شعبه 11شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
آقای محمد اسماعیل قلی زاده اسرمی  فرزند قاسم به شرح درخواست ای که به 
شماره۹۶۰۵۶۲ شعبه اول حکمی این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی 
انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که جواد قلیزاده اسرمی  فرزند محمد اسماعیل 
به شماره شناسنامه ۶۱ صادره از ساری در تاریخ ۹۶/۱۱/۲3در اقامتگاه دائمی خود 

شهرستان میاندرود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی  عبارتند از 
۱- محمد اسماعیل قلی زاده اسرمی  فرزند قاسم به شماره ملی ۲۰۹۱۴۵۸۶۵۱پدر 

متوفی 
۲- سکینه حاجیان اسرمی  فرزند سبزعلی به شماره شناسنامه ۰۰۴۰۵۹۹۱مادر 

متوفی 
3- مرضیه یوسفی اسرمی  فرزند بابا علی به شماره شناسنامه همسر متوفی 

۴- مهرشاد قلی زاده اسرمی  فرزند جواد به شماره شناسنامه ۷۱3۰۰۱۹۵۶۵فرزند 
متوفی 

۵- مهرداد قلی زاده  اسرمی فرزند جواد به شماره شناسنامه ۷۱3۰۰۰۵۶۶۱فرزند 
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 خواهدم. 

الف ۹۶/۲۹۸ 
دبیر شعبه اول شورای حل اختالف سورک 

آگهی مزایده نوبت دوم 
در پرونده کالسه ۹۶۰3۰3اجرای احکام مدنی محکوم علیه شرکت پارس کروم خزر 
با نمایندگی سید علی اصغر نبویان محکوم به پرداخت مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ۲3۹۵۰۰۰ ریال به عنوان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ ۹۵/۹/۲۸لغایت اجرای حکم در حق محکوم له حسن خالقی زاده و مبلغ 
3۰۰۰۰۰۰۰ریال بابت هزینه اجرایی در حق دولت محکوم علیه تاکنون نسبت به 
بدهی خود هیچ اقدامی ننموده است و با معرفی یک دستگاه دیزل ساخت شرکت 
دورمن دیزل ایران تبریز از نوع ۶ال جی تی به شماره سریال ۶۵/۰۴۴3با ۱۵۰۰ ار 
پی ام به رنگ قرمز ۶ سیلندر نصب بر روی شاسی و استراکچر که  لوله رادیاتور به 
بدنه موتور قطع بوده است و یک دستگاه کوپلر واسطه به همراه ژنراتور از نوع مارکن

MARKON۴۵3۸ با شماره سریال ۷/۸۶۵۰3۵با قدرت ۱۷۵ کیلو وات از کشور 
انگلستان با توجه به موارد موصوف و لحاظ کردن عوامل موثر در ارزیابی از جمله 
سال ساخت کشور سازنده و وضعیت ظاهری و سالمت دستگاه و نرخ ارز سایر عوامل 
موثر در ارزیابی با توجه به اینکه در زمان ارزیابی قابل راه اندازی نبوده و نیاز به 
تعمیرات داشته به علت نصب نبودن لوله رادیاتور دستگاه روشن نبود لذا در مجموع 
با لحاظ کردن جمعیع  جوانب  در ارزیابی قیمت پایه ارزیابی مجموعه فوق الذکر 
یک ۱۰۵ میلیون ریال تعیین و اعالم می گردد و دستگاه مذکور طبق مبلغ محکوم 
به در مورخه ۹۷/۱/۲۲روز چهارشنبه ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح در دفتر اجرای احکام 
از  قبل  روز   ۵ توانند  می  متقاضیان  میرسد  فروش  به  میاندرود  دادگستری  مدنی 
برگزاری مزایده جهت اطالعات بیشتر به دفتر اجرای احکام میاندرود مراجعه نمایند 
مزایده از قیمت کارشناسی و شروع و برنده آن کسی است که باالترین قیمت را  
قبول کرده باشد از برنده مزایده فی المجلس  ۱۰ درصد بهای پیشنهادی اخذ و بقیه 
حداکثر یک ماه دیگر دریافت خواهد شد برنده باید بقیه مبلغ را به صورت کامل 
پرداخت نماید در صورت عدم پرداخت سپرده تودیعی  پس از کسر هزینه مزایده 
به نفع دولت ضبط خواهد شد بدیهی است  تحویل مال مورد مزایده تابع تشریفات 

قانونی خواهد بودم. الف ۹۶/۲۹۹
 مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان میاندرود 

مدیرعامل اســبق شرکت توســعه صادرات گاز 
گفت: اماراتی ها در ترکمنســتان میدان گازی 
دارنــد و بارها بــرای انتقال ایــن گاز از طریق 
ایران به کشورشان اقدام کرده اند که به دالیلی 

موافقت نشد.
نصرت ا... سیفی، مدیرعامل اسبق شرکت توسعه 
صــادرات گاز با بیان اینکه حضور عربســتان در 
پروژه خط لوله تاپی را نمی توان به تنهایی برآمده 
از خاســتگاه سیاسی آن دانســت، گفت: امارات 
متحده عربی سال ها اســت که در ترکمنستان، 
میــدان گازی در اختیار دارد و بارها نیز مســئله 
انتقال این گاز به کشــور خــود از طریق ایران را 
مطــرح کرده که با مخالفت طــرف ایرانی مواجه 
شده اســت. وی علت مخالفت ایران با عبور خط 
لوله گازی اماراتی ها از ترکمنســتان را نگرانی از 
رقیب شدن این خط لوله و گاز عبوری از آن با گاز 
ایران عنــوان کرد و افزود: در حال حاضر که باید 
طبق ســند راهبردی انرژی، ایران تبدیل به هاب 
انرژی منطقه شــود؛ چراکه باید از هرگونه ورود و 
صدور و عبور انرژی از کشور استقبال کنیم. سیفی 
ادامــه داد: ایران می تواند از عبور این خط لوله از 
ترکمنستان به سوی امارات، حق ترانزیت دریافت 
کرده و حتی گاز خود را به آن اضافه کنند که این 
امر به تنهایی می توانــد عایدی زیادی را نصیب 

کشــور کند که دامنه آن لزوما اقتصادی نیست. 
البته به نظر می رســد عربستان نیز میدان گازی 
در ترکمنستان داشــته و خواهان بهره برداری از 

آن اســت که این دلیل حضور وی در این کشور 
را منطقــی تر می کنــد. وی توضیح داد: باید در 
نظر داشت که در بازار اقتصادی، تامین حداکثری 

منافع هر طرف جزوه اولویت های شرکت یا کشور 
مذاکره کننده اســت، بنابراین حضور عربســتان 
در خط لوله تاپــی را نمی توان محدود به دالیل 
سیاسی دانســت. البته باید اشاره کرد که طالبان 
حرف شــنوی قابل توجهی از عربستان دارند، اما 
به هر حال ممکن است سهم خواهی مالی داشته 
باشــند. این در حالی است که وضعیت اقتصادی 
عربســتان مطلوب بوده و می تواند در این زمینه 
ها وارد شــود. این مقام مســئول اولویت تولید و 
صــادرات گاز برای ایــران را از طریق خط لوله و 
به همســایگان دانست و تصریح کرد: تولید ال ان 
جــی و صادرات آن به طور کلی در ایران منطقی 
به نظر نمی رسد چرا که به دلیل هزینه تولید باال 
حاشــیه درآمد پایین تری دارد. به گزارش مهر، 
طبق گفته ســیفی یکی از علل عدم ورود ایران 
به حوزه صادرات گاز به کویت این بود که قیمت 
پیشنهادی کویت برای خرید گاز ایران رقم بسیار 
پایینی است که صادرات را توجیه پذیر نمی کند.

مدیرعامل اسبق شرکت توسعه صادرات گاز خبر داد:

مخالفِت ایران با درخواست گازی امارات

 دومین قرارداد نفتی ایران در قالب IPC در حوزه میادین 
مشــترک این بار آماده امضا با روس ها می شود.به گزارش 
زمــان به نقل ازمهر، پس از کــش و قوس های فراوانی که 
قراردادهای جدید نفتی موســوم به IPC تجربه کرد، بار 
دیگر این مدل قراردادی روی میز رفته تا به این ترتیب گام 
دیگری در بخش جذب ســرمایه گذاری خارجی در پروژه 
های نفتی کشــور برداشته شود. پس از فرانسوی ها این بار 
نوبت به روس ها رسیده تا آستین باال زده و حسن همکاری 
خود را در مرحله عمل نشــان دهند. به این ترتیب قرارداد 
توســعه میادین آبان و پایدار غرب بــا حضور بیژن زنگنه، 
وزیر نفت و علی کاردر، مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران 
امضا می شــود. تفاهمنامه مطالعاتی میدان های مشترک 
پایدارغرب و آبان، ۲۲ تیره ماه ســال ۱3۹۵ میان شرکت 
ملــی نفت ایران و زاروبژنفت روســیه با هدف اجرای طرح 
بهبود بازیافت و افزایش تولید و بهره برداری از این دو میدان 
منعقد شــده بود.در قراردادی که عصر امروز میان شرکت 
ملی نفت ایران و زاروبژنفت امضا می شود، هدف دستیابی 
بــه تولید روزانــه حداکثر ۴۸ هزار بشــکه در روز و تولید 
تجمعی اضافی حدود ۶۷ میلیون بشکه طی ۱۰ سال آینده 

است. در عین حال این قرارداد برای مدت حداکثر ۱۰ سال 
دیگر و با توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود. گفتنی است، 
سهم مشارکت شرکت روســی در این قرارداد ۸۰ درصد و 
سهم شریک ایرانی ۲۰ درصد است.اهم شرح کار نهایی شده 
در قرارداد حاضر شــامل انجام مطالعات مهندسی، تعمیر و 
مجهز کردن چاه ها به پمپ های درون چاهی، بازســازی، 
تعمیر و نوسازی تاسیسات موجود، نصب تفکیک گر، نصب 
جریان سنج چند فازی، تبدیل یک حلقه چاه تولیدی به چاه 
تزریق پساب و ... در فاز نخست و خرید و نصب واحد انتقال 
نفــت و گاز و آب، حفاری ۸ حلقه چــاه توصیفی/تولیدی، 
خرید و نصب پمپ هــای درون چاهی، نصب و راه اندازی 
تفکیک گــر دائم، انجام لرزه نــگاری 3 بعدی، حفاری کنار 
گذر و... در فاز دوم برای مجموع هر دو میدان اســت.برآورد 
هزینه های سرمایه ای طرح توسعه میدان های آبان و پایدار 
غرب معادل ۶۷۴ میلیون دالر آمریکا )شــامل هزینه های 
مستقیم ســرمایه ای و هزینه تعمیر و جایگزینی  پمپ های 
درون چاهی( اســت و هزینه های غیرمســتقیم معادل ۶۸ 
میلیون دالر تخمین زده شده اســت.میدان مشترک آبان 
در 3۸ کیلومتری جنوب غرب شهرســتان دهلران و میدان 

پایدار غرب در ۱۵۰ کیلومتری شــمال غــرب اهواز و 3۵ 
کیلومتری مرکز فرآورشــی چشمه خوش در استان ایالم و 
مرز مشترک جمهوری اسالمی ایران و عراق قرار گرفته اند. 
تولید نفت فعلی این دو میدان در مجموع 3۶ هزار بشــکه 
در روز اســت. مطالعه میدان پایدار غرب به شرکت اوام وی 
اتریــش هم واگذار شــده بود که با امضای قــرارداد امروز، 
این شــرکت عماًل از توســعه این میدان کنار گذاشته شد. 
زاروبژنفت با حدود نیم قرن سابقه، فعالیت های گسترده ای 
در عرصه بین المللی دارد و به ویژه سال های زیادی در حوزه 

باالدستی صنعت نفت ویتنام فعالیت کرده است.

با هدف توسعه میادین مشترک آبان و پایدار غرب انجام شد؛

IPC روس ها پای میز دومین قرارداد
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 مگا پروژه با کمترین تاثیرپذیری
 از تغییرات نرخ ارز

مگاپروژه  تجارت گفت:  و  معدن  وزارت صنعت،  امور صنایع  معاون 
فرسوده  تجاری  خودروهای  کردن  جایگزین  و  کلید«  به  »کلید 
با  که  شده  طراحی  طوری  جدید،  تجاری  خودروهای  با  سنگین 
متقاضیان  برای  قیمتی  نظر  از  ریالی،  و  ارزی  تاثیرپذیری  کمترین 

جذاب باشد.
در خصوص  نیا«  صالحی  »محسن  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
آغاز مگاپروژه »کلید به کلید« و جایگزین کردن خودروهای تجاری 
فرسوده سنگین افزود: شاه بیت اجرایی شدن این پروژه، تامین منابع 
مالی آن است که مقرر شده بخشی از آن از محل صرفه جویی در 
مصرف سوخت حاصل شود.به گفته این مقام مسئول، همچنین مقرر 
شده بیش از ۱۱.۲ میلیارد دالر اعتبار ارزی برای این پروژه در مدت 
سه سال تامین شود که مطابق برنامه ریزی ها 3.۵ میلیارد دالر آن 
در سال نخست، چهار میلیارد دالر در سال دوم و مابقی در سال سوم 
اجرای پروژه تامین خواهد شد.وی بیان داشت: اعتباری ارزی مورد 
توسعه  محل صندوق  از  االمکان  حتی  نخست،  سال  در  پروژه  نیاز 
ملی تامین خواهد شد و با آماده شدن فاینانس ها از سوی شرکای 
تامین مالی در سال های دوم و سوم  تجاری خودروسازان داخلی، 
پروژه انجام خواهد شد.صالحی نیا بیان داشت: در این پیوند، مصوبه 
و  اقتصاد  شورای  ملی،  توسعه  امنای صندوق  هیات  از سوی  هایی 
شورای پول و اعتبار برای دریافت منابع مورد نیاز در دست تصویب و 
ابالغ است و قواعد اجرایی شدن آن نیز برای خودروهای برون شهری 
از سوی وزارت راه و شهرسازی و برای خودروهای درون شهری از 
سوی وزرات کشور در دست نهایی شدن است.وی خاطرنشان کرد: 
عملیاتی شدن تولید انبوه این خودروها و جایگزینی تدریجی آنها با 

ناوگان فرسوده را از حدود ماه دوم سال آینده شاهد خواهیم بود.

شرایط ارز دانشجویی اعالم شد
فروش و انتقال ارز به دانشجویان بورسیه با تایید وزارتخانه های علوم 
از مقطع  از کشور  بابت شهریه دانشجویان آزاد خارج  و بهداشت و 

کارشناسی ارشد به باال اجرا می شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، فروش، انتقال یا پرداخت ارز دانشجویان 
بورسیه با ارائه درخواست وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری 
و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با امضاء ذیحساب یا مدیر امور 
مالی و معاونت مربوطه هریک از وزارتخانه ها )حسب مورد( به نرخ 
رسمی بالمانع است.فروش و انتقال ارز بابت شهریه دانشجویان آزاد 
ارائه درخواست  با  باال  از مقطع کارشناسی ارشد به  خارج از کشور 
متقاضی در مقابل تایید وزارتخانه ذیربط )علوم، تحقیقات و فناوری 
تحصیل  به  شاغل  بر  مبنی  پزشکی(  آموزش  و  درمان  بهداشت،  یا 
بودن دانشجو در خارج از کشور و ارائه صورتحساب دانشگاه مربوطه 
به میزان مبلغ مندرج در آن و حداکثر در سقف ۱۵ هزار دالر ساالنه 
در وجه مؤسسه یا دانشگاه ذیربط با اعالم کتبی متقاضی مبنی بر 
صحت هزینه انتقال یافته به نرخ مبادله ای امکان پذیر است.همچنین 
فروش، انتقال یا پرداخت ارز بابت هزینه های اقامت دانشجویان آزاد 
به میزان حداکثر ماهیانه معادل هزار دالر برای هر نفر و برای هرعضو 

خانواده ماهیانه حداکثر پانصد دالر به نرخ مبادله ای انجام می شود.

تسهیل کمك مالیاتی سامانه نیما به بازرگانان
با داده  ارتباط داده ارزی  مسئول ارزی سامانه جامع تجارت گفت: 
امور  سازمان  برای  اطالعات  و  شده  برقرار  سامانه  توسط  تجاری 

مالیاتی هم ارسال می شودد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، بانک مرکزی بعد از نوسانات ارزی و 
به منظور ایجاد تسهیل در تامین ارز ثبت سفارشات غیر بانکی، نظام 
یکپارچه معامالت ارزی )نیما( در تاریخ ۲۸بهمن رونمایی کرد و با 
هماهنگی هایی که بانک با وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام داده 
تجارت، درخواست  به سامانه جامع  مراجعه  با  توانند  بازرگانان می 
هایشان را برای تامین ارز ثبت سفارشات غیربانکی ثبت کنند.در این 
این  نیما گفت: سامانه  ارزی  تاجیک، مسئول سامانه  رابطه حسین 
امکان را برای بازرگانان فراهم می کند تا درخواست حواله هایشان 
را برای تمامی صرافی های سراسر کشور ارسال  و پس از دریافت 
پیشنهادات صرافی ها  ، بهترین نرخ اعالمی از سوی آنها را انتخاب 
قرار  بازرگانان  اختیار  در  سامانه  که  است  تسهیل  این یک  و  کنند 
و صراف  حادث می  تجار  بین  اگر مشکلی  .در گذشته  است  داده 
قابل  بود  شفاهی  و  تلفنی  ها  هماهنگی  بیشتر  آنکه  دلیل  به  شد 
استناد و محکمه پسند نبود اما اکنون به واسطه اینکه داده ها در 
سامانه ثبت می شود در زمان مشکل قابل پیگیری است.وی اظهار 
داشت: بازرگانان می توانند عملکرد صرافی های مدنظرشان که در 
این سامانه هستند را رصد و بررسی کنند و به طور مثال مالحظه 
کنند که آن صرافی ها در ۲۰۰ مورد کاری گذشته چند حواله موفق 
با نرخ پیشنهادی اولیه اش داشته است. همچنین صراف نسبت به 
عملکردش رتبه بندی می شود و این موضوع را بازرگانان می توانند 
در سامانه مشاهده کنند.وی در خصوص تسهیل سامانه به بازرگان 
در خصوص مالیات نیز عنوان کرد : ارتباط داده ارزی با داده تجاری 
توسط سامانه نیما برقرار شده و اطالعات برای سازمان امور مالیاتی 
هم ارسال می شود تا بازرگانان به خاطر یک فعالیت اقتصادی در دو 
نوبت مالیات ندهند.تاجیک در خصوص ساعت جوابگویی صرافان به 
پیشنهادات صرفان گفت: صرافان در بازه زمانی ساعت۱۱تا ۱۲ و ۱۴ 
تا ۱۵ به در خواست های بازرگانان پاسخ می دهند و این هم به دلیل 
آن است که بازرگانان امکان انتخاب بهترین پیشنهاد را داشته باشند.

 رئیس صندوق جهانی پول خواستار 
مهار بیت کوین شد

المللی پول خواستار سرکوب  بین  کریستین الگارد رئیس صندوق 
با استفاده از فناوری پشتیبان این پول دیجیتال شد و  بیت کوین 

گفت: با استفاده از آتش با آتش بجنگید.
از  نقل  به  انگلیس  گاردین  روزنامه  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
رئیس صندوق بین المللی پول اعالم کرد: مسئوالن سراسر جهان می 
توانند برای کمک به استفاده مطلوب از رمز ارزها، آنها را مهار و تحت 
کنترل در آورند.وی هشدار داد: هر گونه اهمال در این زمینه موجب 
توسعه افسارگسیخته رمز ارزها که به طور بالقوه ابزار اصلی و جدید 
پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند، می شود.الگارد در وبالگ 
صندوق بین المللی پول تاکید کرد: همان نوآوری هایی که منجر به 
پا گرفتن رمز ارزها شدند، می توانند به تنظیم آنها کمک کنند.وی 
تصریح کرد: ما می توانیم پول های دیجیتال را تحت کنترل درآوریم 
به طوری که بتوان اطمینان حاصل کرد، مکانی برای فعالیت های 

غیرقانونی یا منبعی برای آسیب پذیری های مالی نخواهند بود.

خبر

وزیر»خودکفایی« وزیر ماند
در دومین روز بررسی استیضاح سه وزیری که مجلس در 
دستور کار قرار داد،محمود حجتی امروز موفق شد مانند 
دو وزیر دیگر در کابینه دوازدهم رای اعتماد نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی را کسب کرد.به گزارش زمان به 
نقل ازخبرآنالین، محمود حجتی که با ۱۰ امضا از سوی 
نمایندگان امروز در خانه ملت استیضاح شد توانست۱۱۷ 
روزسه  بماند.  باقی  وزیر  دیگر  بار  استیضاح  مخالف  رای 
شنبه نیز علی ربیعی در نوبت صبح و عباس آخوندی در 
نوبت عصر استیضاح شدند و توانستند بار دیگر رای اعتماد 

نمایندگان را از آن خود کند.

 رشد ۲۳.۲ درصدی پرداخت 
وام قرض الحسنه

آخرین آمار عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری کشور 
حاکی از افزایش ۱۲ درصدی مبلغ کل تسهیالت اعطایی 
نسبت به اسفند ۹۵ است.به گزارش زمان به نقل ازصداو 
سیما، بررسی جدیدترین آمار عملکرد بانک ها و موسسات 
اعتباری کشور در دی ماه امسال نشان می دهد که کل 
تسهیالت اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری ۱۰۱۸۹.۸ 
هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفند سال گذشته 
که ۹۱۰۱.۱ هزار میلیارد  ریال بود ۱۲ درصد افزایش 
یافته است.همچنین تسهیالت قرض الحسنه ۵.۶ درصد 
اعتباری  موسسات  و  بانک ها  اعطایی  تسهیالت  کل  از 
عملکرد  عمده  حجم  و  داده  تشکیل  را  قرض الحسنه 
 3۷.۹ با  مدنی  مشارکت  به  مربوط  بانک ها  تسهیالتی 
لحاظ  است.به  با ۲۵.۸ درصد  اقساطی  فروش  و  درصد 
عددی در دی امسال ۵۷۰.۱ هزار میلیارد ریال از کل 
کشور  اعتباری  موسسات  و  بانک ها  اعطایی  تسهیالت 
قرض الحسنه بوده که این میزان نسبت به اسفند سال 
گذشته که ۴۶۲.۷ هزار میلیارد ریال بوده، ۲3.۲ درصد 

رشد نشان می دهد.

امضای تفاهم نامه احداث مدرسه در 
روستای کرمانشاه توسط اقتصادنوین

مراسم امضای تفاهم نامه احداث مدرسه در روستای 
ســیاه بید سفلی استان کرمانشاه توسط بانک اقتصاد 
نوین و مدیران ســازمان نوســازی، توسعه و تجهیز 
مدارس کشــور،روز گذشــته با حضــور مدیرعامل و 
جمعی از مدیران ارشــد بانــک اقتصادنوین، مدیران 
سازمان نوســازی، توســعه و تجهیز مدارس کشور، 
هنرمندان و اصحاب رسانه برگزار شد.علیرضا بلگوری 
در مراســم امضای این تفاهمنامه اظهار داشــت: به 
عنوان یک بانک خصوصی، همیشــه خود را به ویژه 
در مواقع حوادث ناگــوار در کنار مردم می دانیم وی 
افزود: شــاید به عنوان یک بانک خصوصی و در نگاه 
نخســت باید به ســودآوری و درآمدزایی فکر کنیم 
اما ایــن بانک از همان بدو تاســیس، توجه به ایفای 
مسوولیت های اجتماعی را در دستور کار قرار داده و 
به ویژه در حوزه علم، دانش و ارتقای سطح سواد مردم 
به ویژه در مناطق محروم، گام های بزرگی را برداشته 
است.وی با اشاره به آغاز ساخت مدرسه از سوی بانک 
اقتصاد نوین در سال ۸۷ ادامه داد: تاکنون 3۲ پروژه 
مدرسه سازی از سوی این بانک شروع شده که برخی 
از آنها به بهره برداری رسیده و برخی نیز در آینده ای 
نزدیک به بهره برداری می رسد.بلگوری با قدردانی از 
تمامی کسانی که در این راه خیر، بانک اقتصاد نوین را 
همراهی کردند، خاطرنشان کرد: در تالشیم که با راه 
اندازی کمپینی، از مشــارکت تمامی افراد در راستای 
بهبود ساخت مدارس و باالبردن سطح آموزش مردم 
بهره بگیریم.مدیرعامل بانک اقتصاد نوین با تاکید بر 
این نکته که بانک ها در بدترین شــرایط نیز خدمات 
دهی خود را به مردم قطع نکرده اند، اظهار داشــت: 
آنها دوســت دارند تا بهتریــن خدمات را در کمترین 
زمــان ممکن به مردم ارائه بدهند. به گفته وی، بانک 
اقتصاد نوین هم با بهره گیری از ابزارهای نوین سعی 
کرده اســت تا این مهم را محقــق کند و گامی مهم 
در راســتای افزایش رضایت مشتریان بردارد.شهری، 
معاون پشــتیبانی و مشــارکت های مردمی سازمان 
توسعه، نوســازی و تجهیز مدارس هم در سخنانی با 
قدردانی از دست اندرکاران بانک اقتصاد نوین به دلیل 
گام برداشتن در راه خیر مدرسه سازی، اظهار داشت: 
این بانک از جمله بانک هایی اســت که در ســاخت 
تعداد قابل توجهی مدرســه در سطح کشور مشارکت 
داشته است که این امر جای ستایش و قدردانی دارد. 
وی بااشــاره به ابعاد تلخ و فاجعه بار زلزله کرمانشاه، 
از همدلــی و مشــارکت آگاهانه مــردم در حمایت 
از زلزلــه زدگان و ثبت کارنامه ای درخشــان در این 
زمینه سپاسگزاری کرد و گفت: در این فاجعه، تعداد 
زیادی مدرسه دچار تخریب شدند که با کمک خیران 
مدرسه سازی چون بانک اقتصاد نوین، تعدادی از آنها 

به چرخه آموزش استان برگشته است.

افتتاح سیصد و بیست و هشتمین 
شعبه بانك پارسیان

شعبه بلوار هاشمیه مشهد به عنوان 3۲۸مین شعبه 
بانک پارسیان دیروز با حضورمدیران بانک پارسیان 
و مسئوالن شهر مشهد، گشــایش یافت.به گزارش 
روابط عمومی بانک پارسیان؛ در آیین گشایش این 
شعبه که صنعتی نژاد، مشاور عالی بانک، خلیل پور، 
مدیر امورشعب، بیژنی، مدیر امورپشتیبانی، وحیدنیا، 
سرپرســت روابط عمومی، مهــرگان، رییس حوزه 
مشــهد از بانک پارسیان و همچنین دکتر اسالمی، 
مدیرعامل ســازمان انتقال خون اســتان و کسبه و 
تجار محل حضور داشتند، ناصر صنعتی نژاد، مشاور 
عالی بانک پارســیان با بیان اینکه بانک پارسیان، از 
پیشگامان صنعت بانکداری خصوصی و آغازگر تحول 
در خدمت رسانی به مشتریان است، گفت:برند بانک 
پارسیان نشات گرفته از قدمت، ارایه خدمات نوین 
و مشتری مداری اســت که توانسته با ارایه خدمات 
و محصــوالت نوین به عنــوان بانکی پیشــگام، در 

عرصه های مختلف خدمت رسانی بدرخشد.

خبر

در ۹  ایران  اقتصاد  کرد:  اعالم  ایران  آمار  مرکز 
ماهه نخست امسال با احتساب نفت ۴.۴ درصد 
و بدون آن ۴.۷ درصد نسبت به دوره مشابه سال 

پیش رشد کرده است.
ماهه   ۹ در  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
نخست امسال رشته فعالیت های گروه کشاورزی 
و خدمات ۷  گروه صنعت 3.۱ درصد  ۱درصد، 
رشد  قبل  سال  مشابه  دوره  به  نسبت  درصد 
ناخالص  محصول  اساس،  این  است.بر  داشته 
نه ماهه  ثابت سال ۱3۹۰ در  به قیمت  داخلی 
به رقم ۵۶۰3۰۵۰ میلیارد  نخست سال جاری 
بدون  ریال  میلیارد   ۴3۶3۶۶۹ و  نفت  با  ریال 
حالیست  در  است.این  رسیده  نفت  احتساب 
نفت  با  قبل  سال  مشابه  مدت  در  رقم  این  که 
۵3۶۶3۷۵ میلیارد ریال و بدون نفت ۴۱۶۷۶۱۵ 
رشد ۴.۴  از  نشان  که  است  بوده  ریال  میلیارد 
درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۴.۷ 

نفت  بدون  داخلی  ناخالص  محصول  درصدی 
دارد.محاسبات  نه ماهه نخست سال ۱3۹۶  در 
بخش   ۱۵ قالب  در  ایران  آمار  مرکز  در  فصلی 
اصلی متشکل از ۴۲ رشته فعالیت انجام می شود 
که در آن گروه کشاورزی شامل زیر بخش های 
و  جنگل داری  دامداری،  باغداری،  و  زراعت 
ماهیگیری و گروه صنعت شامل زیر بخش های 
استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر 
طبیعی  گاز  و  برق  آب،  تأمین  صنعت،  معادن، 
زیر  شامل  نیز  خدمات  است.گروه  ساختمان  و 
فعالیت های  فروشی،  خرده  و  عمده  بخش های 
خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل و نقل، 
انبارداری، پست، اطالعات و ارتباطات، فعالیتهای 
مالی و بیمه، مستغالت، کرایه و خدمات کسب 
و کار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات 
شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سالمت 
خدمات  سایر  و  اجتماعی  مددکاری  و  انسان 

عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است.

مرکز آمار ایران اعالم کرد؛

رشد ۴/۴ درصدی اقتصاد ایران در 9 ماهه امسال 

 استانداردهای 85 گانه خودرو
 تعدیل نخواهد شد

 ایران بزرگترین اقتصاد
 خارج از WTO است

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان ملی 
این سازمان  برای  آنچه  ایران گفت:  استاندارد 
سالمت  و  جان  حفظ  دارد،  اهمیت  و  ارزش 
مردم است و به همین دلیل استانداردهای ۸۵ 

گانه خودرو تعدیل نخواهد شد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »نیره پیروزبخت« 
طریق  از  بارها  روزها  این  آنچه  داشت:  اظهار 
رسانه ها و حتی از زبان برخی مسئوالن شنیده 
اعالمی  استانداردهای  در  »تعدیل«  شود،  می 
اتفاق  تعدیلی  نیست  قرار  که  حالی  در  است 
بیفتد.معاون رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: 
گانه   ۸۵ استانداردهای  در  مجددی  بررسی 
استاندارد  ملی  سازمان  کارشناسان  حضور  با 
آنها  به معنای تعدیل در  البته  انجام شده که 
به  نیاز  ادامه داد: در صورت  نیست.پیروزبخت 
تجدیدنظر در استانداردها، این مهم را به انجام 
قوت  به  این صورت  غیر  در  و  رساند  خواهیم 
برخی  به  اشاره  با  ماند.وی  خواهد  باقی  خود 

ایران  مدیرعامل  زارع«  یکه  »هاشم  سخنان 
هیوندایی  و  بنز  »حتی  بود  گفته  که  خودرو 
هم نمی توانند استانداردهای خودرویی مدنظر 
کنند«،  پاس  را  ایران  استاندارد  ملی  سازمان 
افزود: تعبیر وی به مواردی است که مربوط به 
ایمنی خودرو نبوده و بیشتر مباحث آالیندگی 
مقام مسئول،  این  گفته  گیرد.به  بر می  در  را 
بنز از باالترین حد »استانداردهای کارخانه ای« 
در بین خودروسازان جهان برخوردار است، در 
حالی که استانداردهای ۸۵ گانه اعالم شده از 
استانداردهای  استاندارد،  ملی  سازمان  سوی 
در  کرد:  یادآوری  اروپاست.وی  اتحادیه  ملی 
رده بندی استانداردها، باالترین حد مربوط به 
آن  از  پس  و  است  ای  کارخانه  استانداردهای 
ای  منطقه  استانداردهای  ملی،  استانداردهای 
و بین المللی قرار دارند.پیروزبخت در خصوص 
افزایش احتمالی قیمت خودروها با افزوده شدن 
۲۲ استاندارد جدید تا اول دی ماه سال آینده، 
هیچ  خودروها  گذاری  »قیمت  کرد:  تصریح 
ارتباطی با سازمان ملی استاندارد ندارد«، بلکه 
جان و سالمت مردم برای ما از هر چیزی مهمتر 
خودروهایی  اگر  حتی  کرد:  تاکید  است.وی 
گرانتر اما با کیفیت تر تولید شود، به نفع مردم 
و  شوند  می  راغب  آن  خرید  به  و  بود  خواهد 
بنابراین روز به روز بازار چنین خودروهایی رونق 
کیفیت  داد:  ادامه  گرفت.وی  خواهد  بیشتری 
از استاندارد، در کنار قیمت  را در برخورداری 
به  پاسخگویی  در  سرعت  و  نوآوری  مناسب، 
آن  به  و دستیابی  کنیم  تعریف می  مشتریان 

مستلزم پرداخت بهایی بیشتر است.

محصوالت  صادرات  توسعه  دفتر  کل  مدیر 
صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت معتقد 
از  خارج  اقتصاد  بزرگترین  ایران  که  است 

سازمان تجارت جهانی)WTO( است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، مسعود کمالی 
صادرات  درباره  توضیحاتی  ارائه   به  اردکانی 
با  و  پرداخت  معدنی   - صنعتی  محصوالت 
به  مربوط  صادرات  این  از  بخشی  اینکه  بیان 
کرد:  اظهار  می شود،  پتروشیمی  محصوالت 
آمار  دنیا  کشورهای  از  یک  هیچ  در  شاید 
نشود.مدیر  تفکیک  غیرنفتی  و  نفتی  صادرات 
صنعتی  محصوالت  صادرات  توسعه  دفتر  کل 
خام فروشی  منتقدان  به  پاسخ  در  معدنی  و 
این  در  پتروشیمی گفت:  و  نفت  فرآورده های 
مثال  عنوان  به  است  متفاوت  نظرات  زمینه 
وقتی طی فرایندی از گاز به گرانول می رسیم، 
خام فروشی نکرده ایم زیرا محصول بدست آمده 
اگر  البته  است.  خوبی  افزوده  ارزش  دارای 
شرایطی فراهم شود که این گرانول برای تولید 
محصوالتی با ارزش افزوده بیشتر مورد استفاده 
قرار گیرد تاثیرگذاری اقتصادی بیشتری خواهد 
داشت.وی افزود: به هر صورت ساختار اقتصاد 
ایران به این شکل است که صنایع پایین دستی 
در بخش پتروشیمی و حتی معدن نسبت به 
با  داشته اند.  توسعه کمتری  باال دست  صنایع 
این وجود اگر دراین سال هاتمرکز بر توسعه و 
سرمایه گذاری صنایع باالدستی در زمینه هایی 
نبود  پتروشیمی  و  فلزی  صنایع  فوالد،  مانند 
هم  عدد  همین  به  ما  صادرات  امروز  قطعاً 
صادرات  توسعه  دفتر  نمی رسید.مدیرکل 

سازمان توسعه تجارت در پاسخ به این سوال 
انتظار  این  انقالب  از  سال  از ۴۰  پس  آیا  که  
هم  دستی  پایین  صنایع  که  نیست  درستی 
دارای رشد متوسط باشند؟ توضیح داد: توسعه 
گذاری  سرمایه  نیازمند  دستی  پایین  صنایع 
های کالن است و بدون تعامل با اقتصاد جهانی 
و جذب سرمایه خارجی امکان توسعه گسترده 
و سریع این فعالیت ها نیست.اردکانی در ادامه 
اظهار  صادرات  توسعه  برنامه های  به  اشاره  با 
نفتی  اقتصاد  یک  در  گفت  بتوان  شاید  کرد: 
اگر بخواهیم صادرات را افزایش دهیم در گام 
اول الزم است که حجم تولید را باال ببریم. از 
سوی دیگر باید زیرساخت های توسعه صادرات 
شامل  زیرساخت ها  این  که  شوند  اصالح  نیز 
گمرکات،  تجهیز  راهها،  توسعه  مانند  مواردی 
توسعه حمل و نقل و لجستیک بهینه وباالخره 

زیرساختهای مالی و بانکی می شوند.

در شرایطی که قیمت تخم مرغ رو به افزایش بوده و هر روز نوسان 
که  کرد  اعالم  تخم گذار  مرغ  مرغداران  اتحادیه  مدیرعامل  دارد، 
واردات تخم مرغ گرچه باید بیشتر از این میزان انجام می شد اما در 
کنار اقدامات صورت گرفته برای تقویت تولید و جایگزینی گله های 
مولد معدوم شده، آرامش نسبی در بازار تخم مرغ ایجاد شده و 
قیمت این محصول به حدود کیلویی ۶۵۰۰ تومان رسیده و مسلما 

قیمت در روزهای پایانی سال بیشتر فروکش خواهد کرد.
بازار  اظهارکرد:  ترکاشوند  رضا  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
از محصوالت کشاورزی در سال جاری  بسیاری  بازار  با  تخم مرغ 
دلیل شیوع  به  تقاضا  و  عرضه  توازن  است، چراکه  بوده  متفاوت 
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان و از بین رفتن حجم زیادی از گله های 
مولد که به حدود ۴۵ درصد می رسد، به هم خورده بود و سبب 
شد تا روزانه حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ تن کاهش عرضه در بازار به وجود 
بیاید.وی افزود: اقدامات به گونه ای انجام شد تا بتوانیم آسیب های 
ناشی از کاهش به وجود آمده در سطح عرضه را به حداقل برسانیم 
که می توان به واردات و جایگزینی تولید برای جبران کسری عرضه 
اشاره کرد. البته در این میان میزان واردات طی ماه های گذشته به 
گونه ای نبود که بتواند بازار را کنترل کند. گرچه هنوز اعداد و ارقام 
مشخصی هم برای واردات صورت گرفته اعالم نشده است. برخی 
تخم مرغ  تن  هزار  واردات ۶۶  برای  که  کردند  اعالم  مسئوالن  از 
مجوز بهداشتی صادر کرده اند اما باید دید چقدر از این مجوزها به 
صورت عملی به واردات تخم مرغ منجر شده است، چراکه ممکن 
است بسیاری از بازرگانان و تاجران درخواست واردات تخم مرغ را 
از کشوری خاص به سازمان دامپزشکی ارائه دهند اما به هنگام 

ورود به بازار کشور مبدا با شرایط متفاوت روبرو می شوند چراکه 
آنها تخم مرغ را برای صادرات به ایران تولید نکرده بودند.ترکاشوند 
با تاکید بر اینکه یکی از عوامل کاهش قیمت تخم مرغ در کنار 
کاهش تقاضا، واردات هر چند کمتر از نیاز داخلی تخم مرغ از سوی 
شرکت پشتیبانی امور دام است، تصریح کرد: مشکالت دیگری نیز 
در زمینه واردات وجود داشت چرا که واردات اندک صورت گرفته 
تخم مرغ از کشورهای مبدا سبب شده تا قیمت این محصول در آن 
کشورها از کارتنی حدود ۲۲ تا ۲3 دالر به حدود 3۲ دالر افزایش 
یابد که اگر حدود ۶۶ هزار تن مجوز داده شد وارد می شد قطعا 
قیمت تخم مرغ بسیار بیشتر از این افزایش پیدا می کرد. بنابراین 

واردات به تنهایی نمی تواند، بازار تخم مرغ را تنظیم کند.مدیرعامل 
اتحادیه مرغ داران مرغ تخم گذار در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
کیلویی ۸۰۰۰  به  مرغ داری ها  در  تخم مرغ  قیمت  می شود  گفته 
تومان رسیده است، گفت: به هیچ وجه این اعداد و ارقام درست 
نیست و اتفاقا طی هفته گذشته قیمت این محصول روند کاهشی 
قیمت  به  مرغ  تخم  آینده  روز  تا چند  می رسد  نظر  به  و  داشته 
کرد: گرچه طی هفته های  اعالم  بازگردد.ترکاشوند  منطقی خود 
گذشته نوسان قیمت تخم مرغ همچنان ادامه داشت اما نسبت به 
بازار آرام تری داشتیم چرا که قیمت ها رها  از آن  هفته های قبل 
شده نبود و حتی در صورت افزایش قیمت کامال کنترل شده بودن 
آن مشهود به نظر می رسید. طی روزها و هفته های آینده تقاضا 
برای تخم مرغ کاهش پیدا می کند و همین عامل سبب می شود 
تا نوسانات بازار این محصول نیز کمتر شود و البته واردات انجام 
شده از طریق بخش خصوصی و دولتی و اقدامات صورت گرفته 
در راستای جایگزینی تولید تخم مرغ و افزایش سن گله های مولد 
از عوامل مهم کنترل و تنظیم بازار تخم مرغ است.وی تاکید کرد: 
صنعت تخم مرغ هیچ یارانه  دولتی ندارد و نمی توان از این صنعت 
نداشته  نوسان  شرایطی  چنین  در  داشت  انتظار  کامال خصوصی 
باشد. در هر شرایطی بازار را باید به حال خود رها کرد تا عرضه و 
تقاضا برای آن تعیین تکلیف کنند که البته در این زمینه عرضه 
تخم مرغ تولید داخل و وارداتی در مناطق و بازارهای مشخص و 
کنترل شده به صورت هدفمند انجام شد اما نمی توان انتظار داشت 
تا همه سوپرمارکت ها و مغازه های سطح شهر تخم مرغ وارداتی و 

تنظیم بازاری داشته باشند.

کاهش قیمت تخم مرغ در روزهای باقیمانده سال

سالی برای منفی شدن تراز تجاری

تراز تجاری کشور در بخش صادرات غیرنفتی که 
در فروردین ماه امسال به اندازه3۷۵ میلیون دالر 
مثبت بود،در پایان بهمن ماه امسال به حدود منفی 

شش میلیارد دالر رسیده است.
را  سال ۱3۹۶  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
شدن  منفی  برای  سالی  همه  از  بیش  می توان 
تراز تجاری کشور دانست. تراز تجاری یا صادرات 
میان  تفاوت   )Balance of trade( خالص 
ارزش پولی واردات و صادرات خروجی در طی یک 
دوره معین را نشان می دهد. به عبارت دیگر این 
عدد رابطه بین واردات و صادرات کشورهاست. اگر 
صادرات بیشتر از واردات باشد مقدار مثبت به نام 
مازاد تجاری مشخص می شود و اگر واردات بیش از 
صادرات باشد مقدار منفی به نام کسری تجاری یا 
شکاف تجاری مشخص می شود.طبق هدف گذاری 
صورت گرفته برای صادرات امسال رقمی معادل 
۵3 میلیارد دالر درآمدزایی دراین بخش پیش بینی 
شده بود، اما در نهایت در ماه های مختلف سال از 

این آمار عقب ماندیم و تا ماه دهم سال صادرات 
بیش از 3۷ میلیارد دالر محقق نشد.در ماه یازدهم 
امسال صادرات به رقمی بیش از ۴۱ میلیارد و ۶۹۰ 
میلیون دالر رسید و در قیاس با آن، واردات کشور 
مرزهای ۴۷ میلیارد دالر را پشت سر گذاشت تا 
بدین ترتیب تراز تجاری در ماه های پایانی سال به 
حدود منفی پنج میلیارد و ۹۶۷ میلیون دالر برسد.

اما در اردیبهشت ماه امسال استارت منفی شدن 
تراز تجاری زده شد و تفاضل واردات و صادرات 
کشور به منفی ۵۲۵ میلیون دالر رسید.خرداد ماه 
و در اولین ماه پس از برگزاری انتخابات ریاست 
و  مواجه  جدی  افتی  با  تجاری  تراز  جمهوری 
میلیاردی شد و در پایان این ماه تراز تجاری به 
منفی یک میلیارد و ۶۲۸ میلیون دالر رسید، رقمی 
که در تیر ماه به منفی دو میلیارد و 3۵۴ میلیون 
به  بهبود  اندکی  با  امسال  تبدیل شد.مرداد  دالر 
منفی دو میلیارد و ۲۴۹ میلیون دالر رسیدیم و طی 
یک ماه به اندازه ۱۰۵ میلیون دالر از منفی بودن 

تراز تجاری کاسته شد اما در نهایت تراز تجاری در 
شهریور ماه تا مرز منفی سه میلیارد و ۵۱ میلیون 
دالر پیش رفت.مهر ماه و همزمان با آغاز نیمه دوم 
سال تراز تجاری روی منفی سه میلیارد و ۱۰۷ 
میلیون دالر ماند و آبان ماه تا منفی سه میلیارد و 
۹3۱ میلیون دالر پیش رفت.اما تراز تجاری در آذر 
ماه امسال به یکباره با شتابی بیش از هر ماه دیگر 
سیر نزولی خود را ادامه داده و به منفی پنج میلیارد 
و ۹3۰ میلیون دالر رسید. موضوعی که شاید بر 
اساس آن افزایش تدریجی نرخ ارز در دی ماه و 
رشد شتابان این نرخ در بهمن قابل توجیه باشد.دی 
ماه و همزمان با رسیدن زمستان تراز تجاری منفی 
پنج میلیارد و ۷۱۸ میلیون دالر شد و در نهایت با 
وجود افزایش قابل توجه نرخ ارز این رقم در بهمن 
ماه امسال به پنج میلیارد و ۹۶۷ میلیون دالر برسد.

بدین ترتیب تراز تجاری در بخش صادرات غیر نفتی 
که پس از سال ها مدتی بود به حالت مثبت درآمده 
بود امسال  بار دیگر منفی شد. در این میان بسیاری 

از فعاالن عرصه بازرگانی غیرواقعی بودن نرخ ارز 
را دلیلی عمده دانستند که اجازه توسعه صادرات 
را نمی دهد اما از زمستان امسال با افزایش نرخ 
ارز انتظار می رفت شرایط بهتری حاصل شود اما 
قیاس تراز تجاری بهمن با دی ماه گویای آن است 
که در بهمن ماه به دنبال افزایش نرخ ارز همچنان 
تراز منفی مانده و حتی به اندازه ۲۴۹ میلیون دالر 
هم منفی  تر شد.با این وجود برخی از جمله رئیس 
کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی معتقدند 
و  بهبود شرایط صادرات شده  به  منجر  امر  این 
عقب ماندگی های ایجاد شده در تراز بیشتر مربوط 
به نیمه اول سال می شود.حال اگرچه در این ماه ها 
به واسطه افزایش نرخ ارز به نظر می رسد که حجم 
صادرات افزایش یافته، اما بسیاری از اقتصاددانان 
براین باورند که عقب ماندگی شش میلیارد دالری 
در بخش صادرات غیرنفتی یکی از مواردی است که 
کشور را با کمبود ارز مواجه کرده و مشکالت متعدد 

به همراه داشته است.
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اوقات شرعی

رویا پردازی که عمل گرا هم باشد می تواند 
سرچشمه دگرگونی های بسیار گردد. 

ارد بزرگ

سخن حکیمانه

در آستانه نوروز ۹۷ و مانند همه این سال ها، 
اکران عید یک هفته زودتر از نوروز و امسال 
با نمایش هفت فیلم در سینماهای سراسر 

کشور آغاز شد.
شورای  نامه  آیین  تغییر  امسال  چند  هر 
صنفی نمایش باعث تاخیر در اعالم و اکران 
و  کش  تمام  با  اما  شد  نوروزی  های  فیلم 
قوس ها باالخره از میان ۱۶ فیلم ابتدایی در 
نهایت ۷ فیلم اکران نوروزی مشخص شدند 
تا پرونده این دوره اکران پُر سر و صدا بسته 
سالیست  که حاال چند  نوروزی  شود.اکران 
به عنوان یکی از بهترین زمان های نمایش 
امسال  شود  می  شناخته  کشور  در  فیلم 
نیز محل بحث بسیار قرار داشت تا مدیران 
سینمایی بتوانند در یک فضای سالم آثاری 
را با تنوع ژانرها به اکران نوروز برسانند.در 
یک بررسی ساده نیز می توان دریافت که 
با  فیلم  دو  نوروزی  اکران  فیلم  میان ۷  در 
سه  انیمیشن،  یک  ای،  منطقه  موضوعات 
فیلم کمدی و یک اثر اجتماعی قرار گرفته 
ای  سلیقه  هر  با  سینما  مخاطبان  تا  است 
بتوانند از اکران نوروز سینما استفاده کند. 
»به وقت شام«اما در معرفی فیلم های اکران 
درباره  کنجکاوی  بیشترین  شاید  نوروزی 
تازه ترین ساخته ابراهیم حاتمی کیا با فیلم 
با موضوع داعش  است که  »به وقت شام« 

و جنایت های این فرقه ساخته شده است.
این فیلم داستان دو خلبان ایرانی را روایت 
از محاصره  می کند که قصد دارند مردم را 
داعش خارج کنند اما با سقوط هواپیما آن ها 

به سرنوشتی عجیب دچار می شوند.
محمد  کنندگی  تهیه  به  شام«  وقت  »به 
هنری  فرهنگی  رسانه  محصول  خزاعی، 
دلیل صحنه های خشونت  به  است که  اوج 
زیر  سنی  محدودیت  با  فیلم  در  داعش 
سومین  است.»التاری«  شده  اکران   ۱۲
به  مهدویان  محمدحسین  بلند  ساخته 

دیگر  رضوی  سیدمحمود  تهیه کنندگی 
نیز  فیلم  این  است.  نوروزی  اکران  فیلم 
به  فجر  فیلم  و ششمین جشنواره  در سی 
نمایش درآمد و به نوعی ناکام جشنواره در 
بخش جوایز بود.»التاری« به موضوع قاچاق 
به کشورهای حاشیه خلیج  ایرانی  دختران 
فارس توجه دارد که هنرمندانی چون حمید 
حجازی فر،  هادی  سهیلی،  ساعد  فرخ نژاد، 
علیرضا  پرداز،  زمین  مهدی  سلیمانی،  نادر 
استادی، جواد عزتی، زیبا کرمعلی و مهسا 
اند. پرداخته  نقش  ایفای  به  آن  در  باقری 

کارگردانی  به  زنبور«  »لونه  سینمایی  فیلم 
برزو نیک نژاد دیگر اثر اکران نوروزی امسال 
است که برخالف دو فیلم قبلی در جشنواره 
به تهیه  فجر حضور نداشته است.این فیلم 
کمدی،  ژانر  در  و  خانی  سعید  کنندگی 
داستان دو سارق خرده پا است که با تحویل 
می  بزرگ  ماجرایی  وارد  ای  جعبه  گرفتن 
کیایی،  محسن  جمشیدی،  پژمان  شوند. 

بهاره کیان افشار، رعنا آزادی ور، هومن برق 
سجادی  فرید  و  چراغی پور  سیاوش  نورد، 

حسینی بازیگران این فیلم هستند.  
فیلم سینمایی »خرگیوش« نیز مانند »لونه 
زنبور« بدون حضور در جشنواره فیلم فجر یا 
اکران خصوصی پا به اکران نوروزی گذاشته 
نویسندگی  و  کارگردانی  به  فیلم  است.این 
مانی باغبانی است و در خالصه داستان آن 

آمده : هیچ شبی مث امشب نیست...
گونه  در  »خرگیوش«  سینمایی  فیلم 
کمدی - اجتماعی ساخته شده و محصول 
کنار  در  حمیدیان  است.بابک   ۱3۹۵ سال 
انصاری،  سیامک  و  ساداتی  مینا  همسرش 
جواد عزتی، پانته آ سیروس، مانیا علیجانی، 
ملیکا  روحانی،  امید  ارشادی،  همایون 
بازیگران  تیم  ساداتی  مینا  و  نیا  شریفی 
فیلم  دهند.  می  تشکیل  را  »خرگیوش« 
علیرضا  کارگردانی  به  »فراری«  سینمایی 
کوثری  جهانگیر  کنندگی  تهیه  و  داودنژاد 

اکران  در  اجتماعی  سینمای  نماینده  تنها 
نوروز است. این فیلم که در جشنواره سی 
سیمرغ  داشت  حضور  فجر  فیلم  چهارم  و 
بهترین بازیگر مردم را برای محسن تنابنده 
و سیمرغ بلورین ویژه هیات داوران را برای 
انیمیشن  علیرضا داودنژاد به همراه داشت. 
سینمایی »فیلشاه« ساخته هادی محمدیان 
به تهیه کنندگی حامد جعفری محصول گروه 
هنر پویا نیز تنها نماینده سینمای انیمیشن 
انیمیشن  فیلم  است.این  نوروزی  اکران  در 
در جشنواره فیلم فجر به دلیل این که در 
گونه انیمیشن ساخته شده بود مورد قضاوت 
داوران قرار نگرفت.فیلم سینمایی »مصادره« 
اولین ساخته بلند سینمایی مهران احمدی 
اکران  در  کمدی  سینمای  نماینده  دیگر 
کنندگی  تهیه  به  فیلم  است.این  نوروز ۹۷ 
دهه  از  آن  داستان  قاسمی،  محمدحسین 
۵۰ آغاز می شود. فیلم داستان یک ساواکی 
را روایت می کند که  بازی رضا عطاران  با 
عطاران،  رضا  شود.  می  ماجراهایی  درگیر 
میرطاهر  حمیدیان،  بابک  سیدی،  هومن 
مظلومی، هادی کاظمی، مزدک میرعابدینی 
و مهران احمدی به همراه بازیگران کودک 
امیر صدرا حقانی و هارمیک سوقومونیان در 
این فیلم ایفای نقش می کنند.در ین گزارش 
ایرنا ذکر کرد، به نظر می رسد با توجه به 
به  نوروز  اکران  فیلم   ۷ که  موضوعی  تنوع 
خود اختصاص داده اند و کنجکاوی مخاطبان 
کارگردانانی  ساخته های  تازه ترین  درباره 
محمدحسین  و  حاتمی کیا  ابراهیم  چون 
مهدویان امسال سینما در نوروز رونق چند 
سال اخیر را تکرار کند.همچین حضور سه 
اخیر  های  سال  این  در  که  کمدی  فیلم 
استقبال خوبی از طرف مخاطبان داشته اند 
اکران  ماند و دید که همچنان  باید منتظر 
نوروز به عنوان زمان طالیی نمایش فیلم ها 

به حساب خواهد آمد یا خیر؟

 رنگ تازه پرده نقره ای 
در آستانه نوروز

 نامه های خنده دار یك مادر
 در بازار کتاب 

طنز  داستانی  کتاب 
آشنا  پدرت  با  »چگونه 
شدم؟« نوشته مونا زارع 
توسط نشر چشمه منتشر 

و راهی بازار نشر شد.
به گزارش مهر کتاب طنز 
آشنا  پدرت  با  »چگونه 
شدم؟« نوشته مونا زارع 
به تازگی توسط نشر چشمه منتشر و راهی بازار 
نشر شده است. این کتاب چهاردهمین عنوان از 
مجموعه طنز »جهان تازه دم« است که توسط این 

ناشر چاپ می شود.
با  رو،  پیش  اثر  در  کتاب،  این  جوان  نویسنده 
رفتارهای اشتباه و کلیشه ای مربوط به ازدواج در 
جامعه شوخی می کند و این شوخی ها از طریق 

نوشته ها یا داستان های کوتاه بیان می شوند.
»چگونه با پدرت آشنا شدم؟« نامه های یک مادر به 
دخترش را در بر می گیرد که به طور سلسله وار و 
مانند داستان های کوتاهی درباره زندگی این مادر و 
چگونگی ازدواجش با همسرش است. آخرین نامه 
هم نامه ای است که دختر خطاب به پدر و مادرش 

نوشته است.
بخش ها یا داستان های کوتاه این کتاب به این ترتیب 
اند: هورمون ها کار افتادند، خاطراتت را قورت بده، 
je ne peux pas parler francais، مرد 
باید پخته باشد، تخم نابودی، سرنوشت چغرهای 
بدبدن، مسواک مامانی، سوراخ، در جست و جوی 
نفر شصت و ششم، ژن آناناس، ناموس آهنی، کنتور 
عشق، تنها صداست که می ماند، به رسم همسایگی، 
منشور حقوق زنان، خدای منچ، شوهر به روایت 
تصویر، ما زنان مهم، قانون جذب، طالق مزمن، 
داماد شب کار، نمایشگاه زوجین، بارسلونای کوچه 
شصت و چهارم، یک روز عادی، بازگشت سیندرال، 

آخرین نامه، آخرین نامه )اورجینال(، جواب.
در قسمتی از این کتاب می خوانیم:

هم  است  کننده  خسته  هم  شوهر،  کردن  پیدا 
فرسایشی. شاید تو هم از این که بعد از پنج نامه 
پدرت پیدا نشده خسته شده باشی، اما من خسته 
تر از االن بودم. چون آن روزها عالوه بر این که پنج 
شکست عشقی خورده بودم، پای پدربزرگت هم 
شکسته بود. بابا سهم االرث من را از مرگ جمال 
گرفته بود و برای خودش گاراگالیدر شخصی خریده 
بود و فکر می کرد با آن می تواند تا مرز روسیه برود و 
کسی پاسپورتش را نگیرد. پاسپورتش پیش مامان 
توقیف بود. یعنی آن زمان های بابای من که می شود 
پدربزرگ تو، گاهی فکر فرار به سرش می زد و دلش 
می خواست از راه های عجیب که ردی ازش نماند، 
از خانه فرار کند، اما پاراگالیدرش را لب مرز زدند. 
از آن روز با پای شکسته توی خانه نشسته بود و 
من هم باید پرستاری اش را می کردم و دلش را به 
دست می آوردم که کانون گرم خانواده مان جذاب 
تر از استخر یخی روسی شود. یک هفته ای بود 
مامان سوپ به خوردش می داد. یعنی برای مامان 
فرقی نمی کند چه مریضی ای داریم، فقط می داند 
که به آدم مریض سوپ می دهند. حاال چه زکام 
شویم، چه دست و پای مان بشکند، چه شیزوفرنی 
حاد بگیریم، باز هم مامان سوپ می پزد. آن روز هم 
بابا کاسه سوپش را چسباند به دهانش و ته مانده 
اش را هورت کشید و من هم در حالی که کنار 
دیوار سروته شده بودم و کله ام را به زمین چسبانده 
بودم، با همان لحن غر زدنم که شبیه آن هایی است 
که یک چیزی کشیده اند، اما جنسش خوب نبوده، 
داشتم می گفتم اگر یک ماده گرکدن بی شاخ و دم 
چغر با آن پوست کلفتش دنبال شوهر بود تا آن روز 

دیگر متاهل شده بود اما مِن بی عرضه نتوانستم.
این کتاب با ۱۲۶ صفحه، شمارگان هزار نسخه و 

قیمت ۱۱ هزار تومان منتشر شده است.

در دنیای کتاب

َخمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت 
 به قصد جان من زار ناتوان انداخت

نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود 
 زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت

امروز با حافظ

»سرو زیر آب« فیلمی پیرامون شهدای مفقود االثر 

* مرتضی کوه مسکن

محمد علی باشه آهنگر که فعالیتهای هنری 
خود را با نویسندگیو کارگردانی چندین فیلم 
کوتاه و مستند آغاز کرد در ششمین ساخته 
نیمه  فیلمهای  از  پس  خود  سینمایی  بلند 
، نبات داغ )۱3۸۱( ، فرزند  گمشده )۱3۷۸( 
خاک )۱3۸۶( ، بیداری رویاها )۱3۸۸( ، ملکه 
)۱3۹۰( سراغ فیلمنامه سرو زیر آب که از همان 
جنس سینمای خودش میباشد رفته است؛ وی 
که در سی امین جشنواره فیلم فجر برای فیلم 
ملکه با نامزدی در ۱۴ رشته رکورددار بود اما 

تنها برنده سه جایزه سیمرغ بلورین بهترین موسیقی بهترین طراحی صحنه و لباس 
و دیپلم افتخار بهترین جلوه های ویژه بصری رایانه ای شد و بعد از ۶ سال وقفه با 
فیلم سرو زیر آب در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر حضور یافت و با اینکه در ۸ 
بخش نامزد دریافت سیمرغ بلورین شده بود اما در نهایت توانستسه سیمرغ بلورین 
بهترین فیلمبرداری، بهترین طراحی صحنه وبهترین فیلم با نگاه ملی از سی و ششمین 
دوره فیلم فجر را به ارمغان آورد؛ سرو زیر آب آخرین اثر محمدعلی باشه آهنگر 
است؛کارگردانی که به دفاع مقدس عالقه دارد اما سعی میکند گرایشاتروشنفکرانه اش 
را نیز به هر شکل در آن بگنجاند و همواره نگاهبه خصوصی به جنگ داشته است. ژانر 
دفاع مقدس در کشور ما با ژانر جنگی فاصله گرفته و االن بهدو مقوله نسبتاً جدا تقسیم 
شده اند؛ در فیلمهای جنگی شاهدصحنه های اکشن و دالوریهای سربازان هستیم و 
در فیلمهای دفاع مقدس که چند سالیست در سینما بیشتر با آنها مواجه هستیم 
همچون فیلم ویالیی ها، شیار ۱۴3، بیداری رویاها و ... ازنوع دیگری به مسئله جنگ 
میپردازندکه پیش از این درباره آنصحبت نشده بود و این فیلمها قاعدتاً از مشخصه 
هایی نیز برخوردارند که شاید انگ ضد جنگ بودن هم به آنها بزنند و در اینبین شاید 
شیوه نمایش آن موضوعات هم طوری باشد که به ذائقهمتفکرین آن دوره دفاع مقدس 
خوش نیاید و این آثار نشانگر اینهستند که بعد از سالها سینما و ادبیات جنگ یا همان 
دفاع مقدساز هیجانات اولیه خود کاسته و سراغ موضوعات دیده نشده رفتهاست، 
فیلم سرو زیر آب هم در این دسته از فیلمها قرار میگیرد وبا اینکه داستان در بحبوحه 
جنگ هشت ساله رخ میدهد اماموضوع اصلی یک نکته تقریباً فراموش شده است : 
شهدای گمنام. سرو زیر آب داستانی پیرامون شهدای مفقود االثر و سرگردانی خانواده 
های آنها در پی خبر و نشانی از آنهاست؛ باشه آهنگر درفیلم جدیدش به سراغ مساله 
حساسی رفته و سعی کرده است بهیکی از فعالیتها و دسته های دیده نشده جنگ 
ایران و عراقبپردازد، »ستاد معراج شهدا« گروهی بودند که جنازه های شهدا راکشف 
و تشخیص هویت میکردند و پیکرهای کامالً سوخته، بیپالک که حتی نمیشد از آنها 
انگشت نگاری کرد به پایگاه آوردهمیشدند و این گروه وظیفه داشتند تا به هر طریقی 
که شده هویت اجساد شهدا را شناسایی کنند و پس از بررسی های دقیق وقطعی به 
خانواده هایشان خبر و تحویل دهند، در فیلم سرو زیر آب مادران و پدران چشم به 
انتظار فرزندانشان از سرتاسر ایران بهسمت این پایگاه ها روانه میشوند تا بلکه بتوانند 
خبری، پیکری ویا حتی تکه ای از فرزند خود را داشته باشند تا بر آن سوگواریکنند، در 
این میان سربازی وجود دارد که باور دارد باید داغ اینخانواده ها را هرجور شده تسکین 
داد و گاهی پیکری بی نام ونشان را که چند صباحیست خبری از هویت او نیست به 
اینخانواده ها به عنوان فرزند شهید خود میدهد، این کار او با اینکهمخالفان بسیاری در 
میان بچه های پایگاه و علی الخصوصفرمانده دارد ولی از نظر او ضروریست و به گفته 
او - باید هوایاین زنده ها را داشت - در خالصه داستان آمده است : رازجهانبخش 
کرامت فاش می شود؟ این راز خواب چیستا، ماهرو،گودرز، بهرام، جهانگیر و سرگرد 
پوشیاس را آشفته خواهد کرد؛جهانبخش برای اثبات بی گناهیش و بازگشت آرامش 
سفربلندی راآغاز میکند؛ سفری که پایانش زندگی بسیاری از آنها را تغییرمیدهد….

از محمد علي باشه آهنگر که در کارنامه فیمسازی اش فیلم شاخصی به نام ملکه 
قرار دارد و در آن فیلم ما جنس تازه اي ازفیلمهاي دفاع مقدسي را شاهد بودیم 
بعید بود ساخت همچنینفیلم ضعیفي که اگر قاب بندیهاي علیرضا زرین دست که 
گوییبرای هر قاب تصویر، چیدمانی در نظر گرفته تا هیچ نمایی بدونجزئیات نباشد و 
با بهره بردن از عنصر طبیعت در تصاویر النگشات که چشمان تماشاگر را مینوازد نبود 
شاید با بیداریرویاهایی دیگر مواجه بودیم، هرچند در دقایقی شباهتهایي بیناین دو 
فیلم حس میشود ؛ مخصوصاً قسمتي که عنوان میشودشهرام حقیقت دوست قبل از 
برادر شهیدش عاشق ستارهاسکندري )عروسش( بوده است؛ فیلم سرو زیر آب فیلمي 
سخت وپر لوکیشن که با مشارکت و سرمایه گذاری بنیاد سینمایی فارابي، حوزه 
هنري و شهرداري تهران در شهرهای یزد، لرستان،تهران و دزفول انجام فیلمبرداری 
شده است و به موضوع شهدایگمنام میپردازد ؛ فیلم سرو زیر آب را نمیتوان فیلمی 
تاثیرگذار برسینمای دفاع مقدس دانست چون فیلمساز سعی نمیکند حرفتازه ای در 
دل این جریان بزند و با تمام ابزارهای جدیدی کهداشته به همان حرفهای گذشته 
بسنده کرده است و با اینکه سوژهجذابي دارد اما قصه یک خطي فیلم که بیشتر 
مناسب یک فیلم کوتاه میباشد و پتانسیل تبدیل شدن به فیلم بلند را ندارد؛ فیلم 
حتی در روایتگری هم دچار زیاده گویی است و در نیم ساعتپایانی خسته کننده می 
شود چون ضرباهنگ روایت به هم ریخته واینطور احساس می شود که فیلم قصد تمام 
شدن ندارد؛ سوژهفیلم یعنی ماجراهایی که میتواند در ستاد معراج شهدا رخ بدهددر 
ذات خود آنقدر قوی و بکر است که نیاز به این همه زیاده گویینداشت و ایده مرکزی 
فیلم که میتوانست چالشی جدید برای یکدرام از سینمای جنگ باشد با متوقف ماندن 
اثر در همان ایدهابتدایی کامال ابتر و از دست رفته به نظر میرسدتا جایي کهنویسنده 
براي جذابیت قصه به سراغ ادیان میرود و با در کنار همقرار دادن آنها و در سکانسهایي 
روحاني شیعه را در کنار موبدزرتشتي میبینیم سعی در جذاب کردن فیلمش دارد؛ 
فیلم سرو زیرآب فیلم پر هزینه و پر بازیگري است که حس میشود کارگردان بهدلیل 
نداشتن فیلمنامه که عنوان میشود ۱۶ بار هم بازنویسی شدهحتي براي کوچکترین 
نقشها هم دست به دامان بازیگران چهره شده در صورتیکه به راحتی میتوان ستاره 
اسکندری. مینا ساداتی. هومن برق نورد و همایون ارشادی را از فیلم حذف کرد بدون 
اینکهبه اصل داستان لطمه ای وارد شود و بازي همه بازیگران فیلم بهنوبه خود کمتر 
از حد انتظار و کمتر از نامشان است که آدمي رابه فکر میبرد که چرا باید در این فیلم 
با نقشهاي کوتاه حضورداشته باشند علي الخصوص ستاره اسکندري که حتي دیالوگ 
همندارد و آدم را یاد بازي کوتاه محمدرضا هدایتي در فیلم جادهقدیم مي اندازد؛ 
از نکات جالب فیلم حضور محمد علي باشهآهنگر )کارگردان فیلم( در دو سکانس 
ابتدایي و انتهایي فیلم در مقام بازیگر است و از نکات منفي فیلم عالوه بر نداشتن 
قصه،سردرگمي شخصیتهاي فیلم، بازي ضعیف بازیگران این سوال پیش می آید که 
چگونه امکان دارد شهید مسلمان را با آدابزرتشتی دفن کنند و اینکه باز در فیلم فضا 
تکراري قبر و عزاداریو باران را شاهد هستیم که درسینمای ایران به کلیشه ای مبدل 
شده است و چه لزوم و اصراری هست که بر روی مزار حتماً باران ببارد آن هم به یکباره 
و آن هم در وسط کویر یزد و ... سرو زیر آب که ایده جذابی دارد و از عوامل حرفه ای و 
نام آشنا نیز بهره میبرد عالوه بر فیلمنامه از تدوین هم لطمه خورده است و زمان فیلم 
بسیار زیاد شده و نسبت اتفاقات هماهنگی دقیقی بااهمیتشان ندارد؛ به عبارت دیگر 
بخش مهم و درگیر کننده فیلم دیر)تازه از دقیقه ۴۰( شروع میشود و رابطه اضافی 
جهان بخش بادختر ارمنی کامالً بی ربط به فیلم و باعث کش دار شدن فیلم و ازدست 
رفتن بار حسی پالنهای انتهایی فیلم شده اند و با پرگوییهای بی ربط تنها به طوالنی 
شدن مدت زمان فیلم کمک میکند . میتوان اینطور نتیجه گرفت که فیلم سرو زیر 
آب میتوانست فیلمبسیار موفقی شود چرا که سوژه بسیار جالبی دارد و سراغموضوع 
جدیدی رفته است اما با وجود یک موضوع و ایده جدید،شعار تکراری سر میدهد، 
شعاری که سالهای سال در فیلم هایدفاع مقدس سرداده شده و شاید امروز نیاز باشد 

در کنارموضوعات، در کنار ایده ها، شعارها نیز در صورت سرداده شدن،تغییر کنند.

سینما در یک نگاه

کاریکاتور

تنهالگیکهزندگیشمارانابودمیکند!

برای اولین بار در طول این سالها و به بهانه همزمانی روز 
جهانی زن و تولد حضرت فاطمه و روز زن و مادر ایرانی 
قرار است در روسیه و شهر مسکویک فیلم مستند ایرانی 
رسانه،  اهالی  برای  جامعه  در  زنان  فعالیت  محوریت  با 
منتقدین و سینماگران و مردم روس به نمایش در بیاید.

پرفروش  داستانی  مستند  رسیده،صفرتاسکو  گزارش  به 
تهیه  و  مصیبی  سحر  کارگردانی  به  امسال  وموفق 
ابوالقاسمی  طهورا  و  کرامتی  مهتاب  مشترک  کندگی 
ورزشی  و  حقیقت  سینما  های  جشنواره  در  که 
اکران  در  و  کرد  خود  آن  از  را  فیلم  بهترین  عنوان 
را  فروش  هفته  هفت  رکورد  توانست  سینماها  آزاد 
برای خود ثبت کند حاال قرار است در دو روز یک بار 
آرت  موس  سالن  در   ۱۹٫3۰ ساعت  ۲۴اسفند  ۵شنبه 
که سینمای مخصوص منتقدان و اهالی مطبوعات است 
و جمعه ۲۵ اسفند ساعت ۱۸ در سینمای موسفیلم که 
یک سالن ۶۵۰ نفری آزاد است روی پرده برود که این 
فدراسیون  در  ایران  فرهنگی  رایزن  همکاری  با  اتفاق 

روسیه محقق شده است.
اهالی سینما و مردم  با استقبال  ایران هم  این فیلم در 
روبرو شد و توانست در زمان اکران عنوان پرفروش ترین 

مستند تاریخ سینما را از آن خود کند.

با ادامه فیلمبرداری فیلم سینمایی »دختر شیطان« گلشن 
گروور  معروف به بدمن سینمای هند به این پروژه پیوست تا 

در کنار جکی شروف و حمید فرخ نژاد به ایفای نقش بپردازد.
طبق گزارش رسیده، گلشن گروور اولین بازیگر بالیوود است 
که در فیلم های هالیوودی بازی کرده و در پرونده کاری او 
بیش از چهارصد فیلم به چشم می خورد. گلشن گروور پیش 
از این نیز در فیلم »سالم بمبئی« با قربان محمدپور همکاری 
داشته است. پیش بینی می شود فیلمبرداری »دختر شیطان« 
تا اواخر فروردین ادامه پیدا کند؛ این فیلم پنجمین فیلم قربان 
محمدپور در مقام کارگردان و بیستمین فیلم وی در مقام 
فیلمنامه نویس است. تمام صحنه های فیلم »دختر شیطان« 

در بالیوود فیلمبرداری می شود.
گروور- گلشن  - جکی شروف-  نژاد  فرخ    بازیگران: حمید 

سیمران میشکروتی- ایشا روات- فردین حفیظی.  نویسنده و 
کارگردان : قربان محمدپور،مدیر فیلمبرداری: حسن پویا، مدیر 
هنری و طراح صحنه و لباس : مجید میرفخرایی، طراح چهره 
پردازی: عبداهلل اسکندری، مجری طرح و مدیر تولید : حسن 
کارگردان:  اول  دستیار  و  ریزی  دریانی، مدیربرنامه  نجاریان 
امیرشهاب اسماعیلی  تدوین: حسین زندباف، صدابردار: طاهر 
پیشوایی، فیلمبردار : مهرداد سلیم خانی، جلوههای بصری: سید 

هادی اسالمی، موسیقی : دلشاد شیخ.

نمایش»صفرتاسکو« در مسکو 
برای سینماگران و منتقدین روس

َبدمن سینمای هند هم بازی 
فرخ نژاد شد

با  عمارت«  »بانوی  سریال  ساخت  درباره  موالیی  مجید 
توجه به مشکالت بودجه ای که در سازمان صدا و سیما 
وجود دارد، بیان کرد که بودجه را مدیریت کرده و تاکنون 

در کار کم فروشی نکرده اند.
روند  درباره  عمارت«  »بانوی  کننده  تهیه  موالیی  مجید 
از تصویربرداری در  بعد  این سریال و وضعیت آن  تولید 
تا  منتظریم  گفت:  مهر  به  تهران  به  بازگشت  و  کاشان 
تکلیف مان در پرداخت ها مشخص شود و بتوانیم کار را 
ادامه دهیم. قول هایی داده شده و منتظریم عملی شود.

وی ادامه داد: بخشی از لوکیشن این روزها در تهران در 
با بودجه  حال ساخته شدن است و ما هم سعی کردیم 
ای که داشتیم تولید سریال را مدیریت کنیم تا کار سر و 
شکل قابل قبولی داشته باشد و احتماال وقتی مخاطب هم 

اثر را ببیند همین نظر ما را داشته باشد.
فروشی  کم  کار  این  ساخت  برای  ما  کرد:  بیان  موالیی 
نکردیم و روی قصه کار کردیم. عزیزاهلل حمیدنژاد هم در 
کارگردانی همان وسواس های خود را داشت و تالش کرد 

خروجی سریال جذاب و گرم باشد.
وی در پایان عنوان کرد: قضاوت نهایی به عهده مخاطبان 

است و امیدواریم وقتی پخش می شود راضی باشند. 

»بانوی عمارت« منتظریم تکلیفمان 

در پرداخت های مالی مشخص شود 

برنامه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری 
تهران در نوروز سال ۱3۹۷ اعالم شد.

به گزارش پیام زمان از رسانه خبری سازمان 
فرهنگی هنری شهرداری تهران، ویژه برنامه های 
به  تهران  شهرداری  هنری  فرهنگی  سازمان 
با عنوان »پیشواز  نوروز  مناسبت فرا رسیدن 
هدف  با  برنامه ها  این  شد.  اعالم  نوروز« 
ترویج  ایرانی،  اسالمی  زندگی  سبک  ترویج 
پسندیده  سنت های  و  آیین ها  پاسداشت  و 
خدمات  ارائه  نوروز،  در  باستانی  و  فرهنگی 
فرهنگی هنری ورزشی برای غنی سازی اوقات 
فراغت شهروندان و آموزش اخالق شهروندی 
از 3 تا۱۵ فروردین ماه در مناطق ۲۲گانه شهر 

تهران اجرا می شود. 
فروردین   ۱۲ تا   ۵ از  اصلی  فرهنگ سراهای 
فرهنگی  ارائه خدمات  به  تا ۱۷  از ساعت ۹ 
این  در  می توانند  عالقه مندان  و  می پردازند 
سینا،  ابن  ملل،  فرهنگ سراهای  به  مدت 

اندیشه،  سرو،  فردوس،  اشراق،  ارسباران، 
امید،  عترت،  رازی،  عطار،  رویش،  گلستان، 
اخالق، خاوران، بهمن، بهاران، خاتم، مهر، وال، 
تهرانسر، تهران، رسانه، انقالب اسالمی، قرآن و 

رضوان مراجعه کنند. 
همچنین ۲۴ کتابخانه برگزیده سازمان فرهنگی 
هنری در مناطق ۲۲گانه از 3 تا ۱۲ فروردین 
بود. در  تا ۱۸ فعال خواهند  از ساعت ۹  ماه 
کتابخانه ها برنامه »ماهی حوض قصه ها« نیز 
از ۱۰ تا ۲۸ فروردین اجرا می شود که در آن 
کودکان و نوجوانان با ارائه ماهی های قرمز خود، 
کتاب داستان دریافت می کنند. حفظ محیط 
زیست و گسترش فرهنگ کتابخوانی از اهداف 

این برنامه است. 
موزه های سازمان  و خانه  موزه ها  نگارخانه ها، 
فرهنگی هنری در نوروز پذیرای عالقه مندان 
هستند. شهروندان می توانند از موزه هنرهای 
شهر،  عکسخانه  موزه  )ع(،  علی  امام  دینی 

و  ملت  گالری  سینما  پردیس  الله،  نگارخانه 
نگارخانه مریم به صورت رایگان و از باغ موزه 
هنر ایرانی با ۵۰ درصد تخفیف دیدن کنند. باغ 
کتاب تهران نیز هر روز به جز ۲۹ اسفند ماه 
و یکم فروردین ماه از ساعت ۱۰ تا ۲۲ میزبان 

عالقه مندان به کتاب خواهد بود.
ورودی  در  هنری  فرهنگی  برنامه های  اجرای 
برنامه های  دیگر  از  تهران  شهر  خروجی  و 
مدیریت  و  است  نوروز  در  پیش بینی شده 
مهرآباد  فرودگاه  فرهنگی هنری منطقه۹ در 
و مدیریت فرهنگی هنری مناطق ۱۸ و ۱۹ 
در عوارضی بزرگراه تهران-قم با برپایی غرفه 

»پیشواز نوروز« برنامه هایی خواهند داشت. 
همچنین فرهنگ سراهای ملل، امام )ره( و ابن 
سینا در بوستان قیطریه، فرهنگ سراهای شفق 
و سرو در بوستان شفق، فرهنگ سرای بهمن 
در محوطه فرهنگ سرا، فرهنگ سراهای رازی و 
اخالق در بوستان رازی، فرهنگ سرای اشراق در 

محوطه فرهنگ سرا و فرهنگ سراهای تهرانسر 
برنامه های  جوانمردان  بوستان  در  تهران  و 
زنده،  مسابقات  اجرای  مانند  فرهنگی  متنوع 
توزیع  کتاب،  نمایشگاه  موسیقی،  اجرای 
از  و...  سالمت  ایستگاه  فرهنگی،  محصوالت 
ساعت ۱۵ تا ۱۸ روزهای ۵ تا ۱۲ فروردین ماه 

پذیرای شهروندان خواهند بود. 
شرکت تهران گشت ارغوانی در حوزه اجرای 
همچنین  بود.  خواهد  فعال  تهرانگردی  تور 
پنج  نور،  راهیان  اردوهای  اجرای  با  همزمان 
دستگاه اتوبوس همراه با کاروان فرهنگی اعزام 
می شود که برگزاری این برنامه به عهده بسیج 

سازمان فرهنگی هنری است.
که  است  برنامه ای  دیگر  فرهنگی«  »گذر 
تهران  شهر  زیباسازی  سازمان  همکاری  با 
نمایش  مانند  متنوعی  برنامه های  اجرای  با 
خیابانی و نمایشگاه آثار هنرهای تجسمی و... 

در بلوار کشاورز اجرا می شود. 

فرهنگ سراهای تهران در نوروز ۹۷ میزبان شهروندان و مسافران

با خرید یك بلیط مادری را به 
فرزندش برسانیم 

از معاونت  زنان و خانواده  به گزارش پیام زمان 
ریاست جمهوری با خرید فقط یک بلیط عالوه بر 

شرکت در کنسرت موسیقی)۲۴ اسفند۹۶(
 سهمی درازادسازی مادران زندانی )جرائم غیر عمد(

در شب عید داشته باشید. برای خریدبه این ادرس 
https://goo.gl/Pm۹ueF   :مراجعه کنید

نکته
ایان مک کلن و هلن میرن در نقش های 

اصلی »دروغگوی خوب«
نمایش فیلم »زیر سقف دودی« در دانشگاه 

فیلم و تلویزیون هندوستان

»دروغگوی خوب«  درام  اصلی  های  نقش 
اثر کمپانی نیوالین را ایفا می کنند.

فیلم  کارگردانی  ورایتی،  از  گزارش   به 
کاندن  بیل  برعهده  خوب«  »دروغگوی 
است که سال گذشته فیلم پرفروش »دیو و 
دلبر« را برای کمپانی دیزنی ساخت. کاندن 
به همراه گرگ یولن تهیه کننده فیلم نیز 
را جفری هچر  فیلم  این  فیلمنامه  و  است 

براساس رمان نیکالس سیرل نوشته است.
بازی  با  شیاد  هنرمند  یک  داستان  فیلم، 
ایان مک کلن است که به سختی می تواند 
شانس خود را هنگام رویارویی با یک بیوه 
کند.  باور  میرن  هلن  بازی  با  پولدار  زن 
خانه  به  را  او  زن،  که  زمانی  حال  این  با 
تعجب  کمال  در  دهد  می  راه  زندگیش  و 
حس دلسوزانه ای نسبت به زن در درون 
مرد ایجاد شده و او خود را در شرایط بسیار 

پیچیده ای می یابد.
مجدد  همکاری  خوب«  »دروغگوی 
دو  از  پس  کلن  مک  ایان  و  کاندن  بیل 
و  »خدایان  های  نام  به  مشترکشان  فیلم 

هیوالها« و »آقای هولمز« است.
جایزه  هیوالها«  و  »خدایان  برای  کاندن 
و  کرد  تصاحب  را  فیلمنامه  بهترین  اسکار 
اسکار  نامزد  فیلم  آن  برای  نیز  کلن  مک 

بهترین بازیگر نقش اول مرد شد.

جشنواره فیلمهای ایرانی در دانشگاه فیلم و 
تلویزیون هندوستان واقع در شهر پونا با حضور 
پوران درخشنده و محمد هادی کریمی تهیه 
کننده ، کارگردان و مشاور فیلم »زیر سقف 
دودی« و رایزن امور فرهنگی، زارع و جمعی 
از دانجشویان و کارمندان ایرانی و فیلم سازان 

هندی برگزار شد .
به گزارش رسیده،در ابتدای مراسم فیلم زیر 
سقف دودی اکران شد.سپس درخشنده به نقد 
و بررسی اهداف و عقاید خود برای ساخت این 
فیلم پرداخت. او در ابتدا از حضور حضار تشکر 
کرد و گفت بسیار خوشحال هستم که فرصتی 
به وجود آمده که دوکشور ایران و هندوستان 
می توانند نظرات ، اعتقادات و پیشنهادهای 
خود را مبادله کنند و به دنبال راه حلی برای 
ساختن فیلم هایی با نقاط مشترک در آینده 

ای بسیار نزدیک داشته باشند .
در ادامه او در مورد ساخت ۱۲ فیلم ساخته 
شده خود بخصوص »هیس دخترها فریاد نمی 

زنند« صحبت کرد و گفت بعد از آن فیلم زیر 
سقف دودی نیز در بسیاری از کشورها پخش 
و مورد استقبال عده کثیری از تماشاچیان قرار 
گرفته  است.بعد از اکران این فیلم بسیاری از 
حضار نظراتشان را درباره فیلم مطرح کردند 
و اغلب گفتند این فیلم با همین موضوع و 
محتویات ، نمونه بارز زندگی آنها یا اطرافیانشان 
است که متاسفانه امروز در بیشتر نقاط دنیا 

اتفاق می افتد.


