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  با »دالر آمریکا«

 ممنوع شد
652

  

گفت:  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون  زمان،  گزارش  به 
ممکن است تغذیه نامناسب در محیط کار به بیماری، ناتوانی، 
معلولیت و در نهایت به مرگ منجر شود، افزایش تحرک بدنی 

5در کنترل وزن بدن تأثیر بسیاری دارد. 

بیماری های غیرواگیر عامل 

بیشترین مرگ ومیرها در کشور
به گزارش زمان، گمرک جمهوری اسالمی ایران در بخشنامه 
ای به همه گمرک های اجرایی، ترخیص همه خودروهایی را 
که تا پیش از نهم دی ماه امسال ثبت سفارش شده اند، به 

اعالم شماره ثبت سفارش منوط کرد.

به گزارش زمان،  معاون توســعه روستایی و مناطق محروم 
رئیس جمهوری گفــت: برای جبران غفلت انجام شــده 
درگذشــته به روستاییان و عشایر وام هایی با سود چهار و 

شش درصد با هدف اشتغالزایی بیشتر تعلق می گیرد.
2

شرایط جدید ترخیص گمرکی 

خودرو اعالم شد

 جزئیات اعطای وام اشتغال

 به روستاییان و عشایر
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رئیس سازمان مالیاتی اعالم کرد: 

بررسی اطالعات 240 صرافی فعال 

سرمقاله

 گره گشایی 
از آموزش وپرورش

نگاه روز

دولت و کارگروه های 
فکری

خرید کاالی ایرانی با حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان

 اندیشمندان و صاحبنظران بارها در سخنرانی ها 
و نوشته های خود این نکته تاکید کرده اند که 
انقالب ما از معدود انقالب های بزرگ جهان 
خصوصاً در بعد فرهنگی بود لذا می طلبید 
که از ابتدا در زمینه رشد و اعتالی فرهنگی 
جامعه همه ساختارهاو ابزارها با کوششی وافر 
به کار گرفته شده از همه مهمتر آموزش و 
پرورش به عنوان اصلی ترین رکن فرهنگی 
هدف  این  به  رسیدن  برای  را  زمینه  جامعه 
امروز شاهد آن  نماید.آنچه که  فراهم  بزرگ 
هستیم متاسفانه نشان از آن دارد که که بر 
خالف میل همگانی خواسته یا ناخواسته نه 
تنها به این هدف دست نیافته ایم بلکه شاهد 
کاستی و کمی فراوانی در این وزارتخانه برای 
و  آموزشی  های  آرمان  و  اهداف  به  رسیدن 

فرهنگی هستیم. 
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2 اسداله ابراهیم زاده
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روحانی تاکید کرد: 

 به تعهدات مان در برجام
 پایبند هستیم

برانکو: استقالل با شفر بهتر شده است
شفر:  پرسپولیس بهتر از پارسال بازی می کند

 آغاز توزیع سبد حمایت غذایی
 از هفته آینده

حسین باهر

به گزارش زمان، رئیس کل سازمان مالیاتی اعالم کرد: اطالعات 240 صرافی درباره نوسان های اخیر ارزی در در این سازمان در دست بررسی است که رقم مالیات آنها، پس از بررسی و در موعد قانونی دریافت خواهد شد. سید کامل تقوی نژاد دیروز 
در حاشیه یازدهمین همایش مالیاتی ایران درباره فهرست ارسالی بانک مرکزی برای شناسایی افرادی که معامالت عمده در بازار ارز داشته اند، گفت: بر اساس آیین نامه مصوب، حداقل 25 هزار دالر در سال باید اطالعاتش به سازمان مالیاتی کشور ارایه 
می شد اما به دلیل شرایط اخیر در کشور، حضور دالالن ارز و فعالیت های نامطلوب، مقرر شد که این سقف به 5 هزار دالر کاهش یابد.معاون وزیر اقتصاد افزود: براساس هماهنگی با بانک مرکزی، درخواست شد تا فهرست افرادی که بیش از 5 هزار 

دالر خرید و فروش ارز داشتند، در اختیار این سازمان قرار گیرد که این کار انجام شد ضمن آنکه با رهماهنگی بانک مرکزی صرافی هایی که در این زمینه فعال بودند شناسایی شدند.

میکند بازی پارسال از بهتر پرسپولیس است بهترشده باشفر استقالل

پایتخت   ۸۶ داربی  درباره  استقالل  سرمربی 
گفت: همه می دانند که برابر پرسپولیس بازی 

خیلی سختی داریم.
این  از  پیش  خبری  نشست  در  شفر  وینفرد 
پرسپولیس  امروزمقابل  کرد:  اظهار  دیدار 
همه  و  داریم  سختی  بازی  می کنیم.  بازی 
داشتیم.  آماده سازی خوبی  می دانند.  را  این 
ویدئوهای زیادی از حریف دیده ایم. این تیم از 
پارسال بهتر بازی می کند.شفر درباره این که 
آیا او هم مثل برانکو برای بازی امروزسورپرایز 
دارد یا نه گفت: ما نیازی به سورپرایز نداریم. 
نمی توانم  چیست.  برانکو  سورپرایز  نمی دانم 
گذشته  بازی های  مانند  باید  ما  کنم.  کاری 

این  درباره  استقالل  کنیم.سرمربی  بازی 
برابر  شکست  بود  گفته  رفت  بازی  در  که 
پرسپولیس را به نام من ننویسید، گفت: ما در 
قهرمانان  لیگ  بعد  به دور  ادامه فصل صعود 
آسیا را دنبال می کنیم. در دو بازی نخست 
خوب بازی کردیم. ما در عمان حدود 2000 
هوادار داشتیم و بعد از برد این تیم خودم و 
هواداران خیلی خوشحال بودیم. اگر در ایران 
داشتیم.  بیشتری  هواداران  می کردیم،  بازی 
است.  مسابقات  در  پیروزی  من  شخصیت 
پرسپولیس  می خواهیم  که  است  مشخص 
ببریم. در چند بازی گذشته بازیکنان بهترین 
توانایی خود را ارائه کردند. برای من در فوتبال 
بر صفر است. برد یک  از  بهتر  بر یک  برد 4 

زیاد  گل های  زدن  احتمال  که  این  درباره  او 
امیدوارم  گفت:  است  چقدر  استقالل  توسط 
شاید  بازی  از  بعد  باشد.  طور  این  ما  برای 
40 هزار هوادار ما و پرسپولیس با هم بیرون 
بروند. نمی خواهم استرسی وجود داشته باشد. 
مشخص است من سه امتیاز را می خواهم. یک 
مقدار برای قهرمانی دیر رسیدم اما می شود از 
االن گفت پرسپولیس قهرمان است. این دفعه 
را  استقالل  تیم ها می خواهند  نیست که  اول 
ببرند و بگویند ما این تیم را بردیم. ما برای 

بازی آماده هستیم.

سرمربی پرسپولیس درباره داربی ۸۶ تهران گفت: 
همه بی صبرانه منتظر داربی هستند.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، داربی هشتاد و 
ششم پایتخت در چارچوب هفته بیست و پنجم 
لیگ برتر، امروز ساعت ۱5:45 در ورزشگاه آزادی 
نشست  در  ایوانکوویچ  برانکو  می شود.  برگزار 
می بینم  کرد:  اظهار  دیدار  این  از  پیش  خبری 
که همه بی صبرانه منتظر داربی هستند. تعداد 
این  برای  دلیل  بهترین  خبرنگار  دوستان  کثیر 
باشیم  داربی  منتظر  صبرانه  بی  همه  که  است 
و از دیدن بازی شاد شویم. این هفتمین داربی 
بازی  بزرگ ترین  داربی  تکرار می کنم  است.  من 
آسیا است.او ادامه داد: شاید مانند رئال و بارسلونا 
نمایش خوبی ارائه نکنیم اما توجه و خواسته ها 
برابر است. خوشحالم و افتخار می کنم که جزئی 
از این نمایش بزرگ هستم. از همه قشنگ تر و 
زیباتر این است که هواداران بیشترین حضور را 
دارند.برانکو افزود: همه این بازی ها در یک فضای 
این  از  همه  است.  شده  برگزار  ورزشی  و  خوب 
نمایش بزرگ لذت بردند. این بازی از یک لحاظ 
اهمیت خاصی دارد که اینفانتینو فرد اول فوتبال 
جهان برای دیدن آن حضور دارد. همچنین این 
یک داربی سنتی است. به هر حال این بازی بین 
آهن  از ذوب  برگزار می شود.  ایران  برتر  تیم  دو 
زیبا در  بازی  هم تمجید می کنم. هواداران یک 

می کنند.همه  تماشا  را  خوب  بسیار  فضای  یک 
باشیم. موقعیت  بهترین  امروزدر  می خواهیم  ما 

در داربی قانون مشخصی وجود ندارد و بازیکنان 
بین  هیجان  و  انگیزه  هستند.  گیرنده  تصمیم 
ایرانی ها زیاد است. تیمی که قلبی داغ و مغزی 
بود.سرمربی  خواهد  پیروز  باشد،  داشته  خنک 
پرسپولیس درباره کیفیت بسیار باالی دو تیم در 
تصاحب توپ که در حد آسیا است، گفت: شفر از 
وقتی آمد، ساختار استقالل را تغییر داد. ما هم 
مدام در حال تغییر هستیم. شاید درصد مالکیت 
توپ از نظر درصد مهم نباشد اما وقتی مالکیت 
توپ را دارید، جریان بازی را در اختیار دارید. فردا 

می بینیم چه تیمی بهتر بازی را کنترل می کند.

وزیر اقتصاد اعالم کرد:

کاهش ۱۲ درصدی 
درآمدهای نفتی

در  نفتی  درآمدهای  سهم  کاهش  از  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
 ۳4 به   ۱۳۹۱ سال  پایان  در  درصد   4۶ از  دولت  عمومی  بودجه 
افزایش درآمدهای مالیاتی در پایان سال ۱۳۹5  درصد به واسطه 
خبر داد.به گزارش زمان به نقل ازوزارت اقتصاد و دارایی، مسعود 
کرباسیان در یازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران 
در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گفت: پیش بینی ما این است که 
با توجه به افزایش درآمدهای وصولی مالیاتی در سالجاری، شاخص 
مذکور در سال رو به پایان ۱۳۹۶ از این رقم هم کمتر شود.وزیر 
اقتصاد همچنین در خصوص شاخص »نسبت مالیات به اعتبارات 
در  درصد  از 44  این شاخص  اینکه  بیان  با  در کشور  ای«  هزینه 
پایان سال ۱۳۹۱ به 4۹ درصد در پایان سال ۱۳۹5 افزایش یافته 
است، گفت: این البته رشد مناسبی است اما مطلوب نیست زیرا این 
رقم به طور متوسط در کشورهای در حال توسعه معادل 20 درصد 
است.وی وضعیت شاخص »نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی« 
این  اعالم کرد که  نیز معادل 5،4 درصد  را  پایان سال ۱۳۹۱  در 
رقم در پایان سال ۱۳۹5 به هشت درصد رسیده است.وزیر اقتصاد 

برای  مالیاتی  های  توسعه مشوق  مودیان،  اطالعات  پایگاه  تکمیل 
بخش تولید و صادرات، اعمال نرخ صفر مالیاتی به منظور شفاف 
سازی مالیات ها و فعالیت های معاف از مالیات و در نهایت تقویت 
ضمانت اجرایی قوانین مالیاتی را از جمله مهم ترین دستآوردهای 
نظام مالیاتی در سال های اخیر برشمرد.کرباسیان در ادامه به چهار 
کرد  اشاره  مالیاتی  نظام  در حوزه  اقتصاد  وزارت  راهبردی  اولویت 
اجرای صندوق مکانیزه  مالیاتی،  و مقررات  قوانین  و گفت: اصالح 
فروش، اصالح و تکمیل نظام مالیات بر ارزش افزوده و پیاده سازی 
کامل طرح جامع مالیاتی، این چهار اولویت راهبردی بشمار می روند.

وزیر اقتصاد در ادامه، تامین مالی پایدار بودجه های سالیانه، برقراری  
عدالت در توزیع و تخصیص اعتبارات، جهت دهی به فعالیت های 
سرمایه گذاری و کاهش تکیه به درآمدهای نفتی را از جمله اولویت 
های مد نظر دولت در ارائه طرح جامع مالیاتی عنوان کرد و گفت: 
اقتصاد  نظام  کارآیی  بردن  باال  به  میتوان  را  مذکور  موارد  خالصه 
کشور تعبیر کرد.کرباسیان با بیان اینکه در چشم انداز بیست ساله 
نظام، سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه و 
دیگر اسناد باالدستی نظام، بر اصالح نظام درآمدی کشور از طریق 
افزایش درآمدهای مالیاتی تاکید شده است، این امر را جزو اصول و 
اهداف کالن و خط مشی های اصلی دولت های یازدهم و دوازدهم 
عنوان کرد.وی با اشاره به موقتی بودن قانون مالیات بر ارزش افزوده 
تا کنون و ابراز امیدواری بابت تصویب الیحه دایمی قانون مالیات بر 
ارزش افزوده در مجلس شورای اسالمی تا اوایل سال آینده اظهار 
داشت: البته بحثی در این ارتباط از گذشته وجود داشته و هنوز هم 
وجود دارد که آیا این مالیات باید بر مصرف اعمال شود یا بر ارزش 

افزوده. کرباسیان گفت: ما فکر می کنیم مالیات بر مصرف با توجه 
به پراکندگی واحدهای صنفی در کشور، تعداد زیاد واحدهای بدون 
راحتی  به  مالی،  الکترونیک  یکپارچه  و عدم وجود سیستم  پروانه 
قابل اعمال نیست.وی افزود: انشاهلل با تصویب الیحه صندوق مکانیزه 
نیز  مشکل  این  راستای حل  در  گامی  بتوانیم  مجلس،  در  فروش 
برداریم که گر چه در این ارتباط هم هنوز به لحاظ اجرایی و عملیاتی 
مشکالت و ابهاماتی وجود دارد نظیر اینکه آیا ما باید صندوق ها برای 
صنوف نصب کنیم یا وظیفه را بر عهده آنها بگذاریم و هزینه آن را 
از محل مالیات آنها تهاتر کنیم؟ کرباسیان یکی از کارهای جدی و 
در خور تقدیر سازمان امور مالیاتی را تالش برای عملیاتی کردن 
ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات  های مستقیم با همکاری سازمان ثبت 
اسناد و امالک کشور، بانک مرکزی و بانک های بزرگ به منظور 
راه اندازی پایگاه اطالعاتی مودیان مالیاتی عنوان کرد که میتواند 
زمینه ساز اجرای بسیاری از قوانین دیگر نیز واقع شود.وزیر اقتصاد 
همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از جمع آوری بیش از ۶0 
هزار دسته چک دستگاه های دولتی به واسطه پیاده سازی طرح 
خزانه داری الکترونیک خبر داد و گفت: این یک موفقیت و دستآورد 
مهم در راستای افزایش شفافیت اقتصاد به عنوان یکی از مهم ترین 
اولویت های دولت دوازدهم محسوب می شود.وی تمرکز حساب ها 
در خزانه را یکی دیگر از اولویت های دولت و اهداف پیاده سازی 
طرح خزانه داری الکترونیک خواند و گفت: پیش از این ممکن بود 
یک دستگاه اجرایی بیش از 200 فقره حساب داشته باشد که در 
حال حاضر دیگر احتمال تکرار چنین وضعیتی تقریبا به طور کامل 

منتفی شده است.

آغاز توزیع سبد حمایت غذایی از هفته آینده
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از عرضه دور جدید 
خبرداد.به  نو  سال  آستانه  در  غذایی  حمایت  سبد 
از  ربیعی  علی  سیما،  و  ازصدا  نقل  به  زمان  گزارش 
عرضه دور جدید سبد حمایت غذایی به نیازمندان از 
هفته آینده خبرداد و گفت: ۱۱ میلیون نفر از جمعیت 
کشور مشمول دریافت این سبد حمایتی هستند.وی 
تامین سبد حمایتی  برای  اعتبار  افزایش  به  اشاره  با 
ادامه داد: در این دوره حدود 50 میلیارد تومان بیشتر 
از دوره قبل، اعتبار برای عرضه سبد حمایت غذایی 

تخصیص داده شده است.ربیعی گفت: عالوه بر افراد 
تحت پوشش نهادهای حمایتی، حدود ۸0 هزار نفر 
از مشموالن و نیازمندان توسط وزارت رفاه شناسایی 
تحت  شده  شناسایی  مشموالن  بر  عالوه  که  شدند 
مشمول  جدید  دوره  در  حمایتی،  نهادهای  پوشش 
دریافت سبد حمایتی خواهند شد.وزیر تعاون، کار و 
این  اعتبارات  از  نیمی  تاکنون  افزود:  اجتماعی  رفاه 
تامین بخش دیگر آن، عرضه  با  و  تامین شده  طرح 

سبد حمایتی از هفته آینده آغاز می شود.

افزایش بی سابقه یهودی ستیزی در آمریکا در ۲۰۱۷
براساس  کرد،  اعالم  آمریکا  یهودی  سازمان  یک 
آماری که جمع آوری کرده سال گذشته میالدی 
افزایش  آمریکا  در  ستیزانه  یهودی  حوادث 

چشمگیری معادل 5۷ درصد داشته است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا،این سازمان یهودی 
به نام "لیگ مبارزه با افترا" )ADL( گزارش داد که 
سال گذشته میالدی نزدیک به 2000 مورد حادثه 
یهودی ستیزانه را در آمریکا ثبت کرده است.براساس 
گذشته  سال  در  حوادث  این  سازمان،  این  اعالم 
میالدی 5۷ درصد در آمریکا افزایش نشان داده اند 
و این بیشترین میزان افزایش این حوادث در عرض 
یکسال از زمانی که این گروه یهودی در سال ۱۹۷۹ 
شروع به ثبت و آمارگیری از چنین حوادثی کرده، 
محسوب می شود.جاناتان ای . گرینبلت، مدیر اجرایی 
این سازمان به نیویورک تایمز گفت: تا پیش از سال 
گذشته این حوادث در روندی درست )کاهشی( به 
پیش می رفتند اما به یکباره همه چیز تغییر کرد.در 
گزارش این سازمان آمده که در سال 20۱۷، ۱۹۸۶ 

مورد از حوادث یهودی ستیزانه در آمریکا ثبت شده 
که نسبت به سال قبل از آن که شاهد ۱2۶۷ مورد از 
این حوادث بود، افزایش چشمگیر نشان داده است.در 
این گزارش تصریح شد که اتفاقات ناشی از یهودی 
افزایش  درصد   ۹4 نیز  آمریکا  مدارس  در  ستیزی 
یافته است.آسیب رسانی به اموال و اذیت و آزار جز 
مواردی بودند که در میان حوادث یهودی ستیزانه 
بیشترین افزایش را نشان دادند.این گزارش تصریح 
افزایش  میزان  بیشترین  نیویورک  شهر  در  کرد: 
معادل ۹0 درصد ثبت شده و در فلوریدا بیشترین 
میزان کاهش یعنی معادل 2۸ درصد مشاهده شده 
به  تهدید  از ۱50  بیش  بردارنده  آمار در  است.این 
از  یهودی ها  به  متعلق  موسسات  علیه  بمب گذاری 
نیمه  در  اسرائیلی   – آمریکایی  نوجوان  یک  سوی 
اول سال 20۱۷ می شود.سازمان ADL علت این 
افزایش را یکی به خاطر افزایش گزارش های مربوط 
به این حوادث در مدارس و دیگری افزایش افراط 

گرایی راست گرایان دانسته است.

هوای ابری کسب و کار در ایران
ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس  نایب 
فضای  بهبود  ضرورت  بر  تاکید  با 
پیش بینی پذیر  و  کار  و  کسب 
کردن آن، گفت: رشد نرخ ارز موقتا 
مدون  برنامه  اگر  و  شده  متوقف 
نداشته باشیم،امکان بازگشت رشد 

قیمت وجود دارد.
ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
حسین سالح ورزی گفت: مهمترین 

آفت و آسیب در فضای اقتصادی، غیرقابل پیش بینی 
پذیر بودن اقتصاد است که بر این اساس بسیاری از 
ریل  از  اقتصاد  اکنون  که  معتقدند  اقتصادی  فعاالن 
یازدهم،  دولت  که  باورم  این  بر  اگرچه  شده؛  خارج 
تا  داد  انجام  اقتصادی  ثبات  برای  زیادی  تالش 
ابتدای  از  متاسفانه  گیرد،  قرار  مسیر  در  اقتصاد 
و  متعدد  و  نوسانی  تصمیمات  این  دوازدهم  دولت 
بینی  پیش  غیرقابل  و  ابهام  موجب  متناقض  بعضا 
شدن فضا شده است.نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران 
محاسبه  کار  و  ساز  منظور  به  و  ارز  حوزه  در  افزود: 

قیمت واقعی آن، یکی از مهمترین 
روش ها بر اساس مابه التفاوت نرخ 
تورم داخلی و خارجی است که بر 
این اساس، به نظر می رسد که در 
تورم  کنترل  دلیل  به  حاضر  حال 
در چند سال گذشته، نباید افزایش 
ارز  قیمت  در  مستمری  و  شدید 
این  از  بخشی  پس  باشیم،  داشته 
نوساناتی که رخ داد، به خاطر عقب 
ماندگی و فنر فشرده ارزی است که به صورت متراکم 
نیز  آن  از  بخشی  و  است  داشته  وجود  گذشته  از  و 
کرد:  تصریح  داشت.وی  غیراقتصادی  و  روانی  جنبه 
باالخره همه می دانند که ارزش واقعی قیمت ارز آن 
چیزی نبود که در چند هفته اخیر در بازار مشاهده 
شد، این در حالی است که بازار، ساز و کار قیمت ارز 
با  این است که  را مشخص خواهد کرد و تصور من 
می شود،  متوقف  فعال  آن  رشد  کنترلی،  سیاستهای 
ارز  بازار  برای  منسجمی  و  مدون  برنامه  اگر  ولی 

نداشته باشیم، امکان رشد قیمت باز هم وجود دارد.
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ن والقلم و مایسطرون

گره گشایی از اموزش وپرورش
*اسداله ابراهیم زاده      

اندیشمندان و صاحبنظران بارها در سخنرانی ها و 
نوشته های خود این نکته تاکید کرده اند که انقالب 
در  جهان خصوصاً  بزرگ  های  انقالب  معدود  از  ما 
بعد فرهنگی بود لذا می طلبید که از ابتدا در زمینه 

رشد و اعتالی فرهنگی جامعه همه ساختارهاو ابزارها با کوششی وافر به 
کار گرفته شده از همه مهمتر آموزش و پرورش به عنوان اصلی ترین 
این هدف بزرگ فراهم  به  برای رسیدن  را  رکن فرهنگی جامعه زمینه 
نماید.آنچه که امروز شاهد آن هستیم متاسفانه نشان از آن دارد که که 
بر خالف میل همگانی خواسته یا ناخواسته نه تنها به این هدف دست 
نیافته ایم بلکه شاهد کاستی و کمی فراوانی در این وزارتخانه برای رسیدن 
به اهداف و آرمان های آموزشی و فرهنگی هستیم. گرچه عوامل بسیاری 
را می توان در کندی رسیدن به اهدافمان در این عرصه برشمرد اما  در 
این مقال تنها به یکی از مهمترین عوامل آن که امروزه همه کارشناسان 
و صاحب نظران متفق القول بران صحه می گذارند اشاره کنم وان چیزی 
نیست جز مشکالت مالی.از آنجا که این وزارتخانه به گستردگی تمامی 
سرزمین و کشور ماست هزینه های هنگفتی برای تحقق برنامه ها وتامین 
همه جانبه نیازهای مالی ان نیاز است که متاسفانه دولت ها هیچکدام 
ما  و  کنند  تامین  و  تنظیم  وزارتخانه  این  درخور  نتوانستندبودجه ای 
شاهد کاستی های فراوانی در بخش سخت افزاری و نرم افزاری هستیم. 
تا ساختمان های غیر  آلونکی  و  با مدارس کپری  ازروستاهای دوردست 
ایمن در شهرها،کمبود امکانات آموزشی،ناتوانی در تامین معیشت شایسته 
است که  از معضالتی  و همه  آموزشی،همه  اداری  کارکنان بخش  برای 
امروز گریبانگیر این وزارتخانه گردیده است.شایسته است همه کسانی که 
دغدغه آموزش و فرهنگ کشور را دارند با ارائه راهکارهایی که بتوانداین 
کنند.حقیر  دراز  یاری  دست  کند  خارج  بست  بن  این  از  را  وزارتخانه  
که خود طی سالیان از روستاهای دور افتاده تاشهرهای بزرگ به تمامه 
کمی و کاستی ها را لمس کرده ام اعتقاد دارم همانگونه که امروزه شاهد 
برنامه های تلویزیونی از قبیل خندوانه و دورهمی که با حمایت اسپانسر 
ها تولید و پخش می شوند هستیم وزارت آموزش و پرورش  می تواند به 
عنوان حامی یا همان اسپانسری از طریق صدا و سیما با نظر اساتید فن 
و اندیشمندان در حوزه فرهنگ و تعلیم و تربیت برنامه هایی را تدارک 
دیده و با پخش آن از یک یا چند کانال تلویزیونی از حمایت مالی مردم 
و بینندگان با اجرای مسابقاتی شبیه آنچه امروز اسپانسر ها برای تامین 
مالی از آن استفاده می کنند اقدام کرده عواید حاصل از آن را در مسیر 
توسعه آموزش و پرورش اعم از ساخت و تجهیز مدارس تعمیر و نوسازی 
دارم  بهره گیرد.اعتقاد  است  نیاز  مورد  آنچه  و هر  ها  آزمایشگاه  تجهیز 
مردم فهیم ما زمانی که بدانند مبلغ پرداختی آنها در این برنامه ها صرفاً 
با  صرف نیازهای آموزش و پرورش در سرتاسر کشور خواهد شد قطعاً 
با اختصاص  طیب خاطر در آن شرکت خواهند کرد .طبیعی است که 
درصدی از این پول برای برگزاری قرعه کشی به خود شرکت کنندگان 
می تواند انگیزه مضاعف برای شرکت در این گونه برنامه ها باشد.یقین دارم 
برگزاری چنین برنامه ای به طور ماهیانه  بخش قابل توجهی از نیازهای 
مالی این وزارتخانه را تامین خواهد کرد. حتی می توان چنین برنامه هایی 
را اختصاصا برای هر شهر یا استان در نظر گرفت با تاکید بر اینکه سود 
حاصل از ان هم اختصاص به همان شهر یا استان داشته باشد.ناگفته نماند 
ابعاد قانونی وفقهی چنین عملکردی نیاز به حمایت دستگاه ها و مراجع 
محترم دارد. امیدوارم در اینده ای نه چندان دور شاهد  برگزاری جنین 

بر نامه هایی باشیم.
Albrz.payam@gmail.com

بیانیه مشترک آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان 
علیه ایران

از شکست در نشست دوشنبه  اروپایی اش که هنوز  آمریکا و متحدان 
شب شورای امنیت سازمان ملل عصبانی هستند بیانیه مشترکی را علیه 
و سه  متحده  ایاالت  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  کردند.به  صادر  ایران 
ملل،  سازمان  گزارش  به  اشاره  با  مشترک،  بیانیه ای  در  اروپایی،  کشور 
ایران به تحریم های تسلیحاتی یمن را محکوم کرده اند.  عدم پایبندی 
این بیانیه یک روز پس از آن منتشر شده که روسیه پیش نویس قطعنامه  
بریتانیا در مورد یمن و ایران را وتو کرد.آلمان، بریتانیا، فرانسه و آمریکا، در 
بیانیه خود با اشاره به گزارش کارشناسان سازمان ملل، گفته اند، اقدامات 
ایران تهدیدی جدی را متوجه صلح و ثبات در منطقه کرده  است.آمریکا 
ایران خواسته اند  از  بیانیه روز سه شنبه خود،  اروپایی آن در  و متحدان 
»فورا هر اقدامی که ناسازگار با قطعنامه شورای امنیت و یا در نقض آن 
است را متوقف کند.«بیانیه آمریکا و سه کشور اروپایی یک روز پس از 
وتوی قطعنامه شورای امنیت، در رابطه با عملکرد ایران در یمن، توسط 
روسیه منتشر شده  است. پیش نویس اولیه قطعنامه را بریتانیا تهیه کرده 
بود و از حمایت فرانسه و آمریکا برخوردار بود.روسیه، این قطعنامه را وتو 
کرد و پس از آن قطعنامه ای را پیشنهاد کرد که با وجود تمدید تحریم 
های تسلیحاتی یمن، اشاره ای به گزارش سازمان ملل درباره ایران نکرده  
است.پس از آن نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت روسیه 
خطر  به  را  منطقه  کل  و  شده  ایران  کردن  پاسخگو  مانع  اقدام  این  با 
انداخته است. هیلی در بخشی دیگر از سخنانش گفته بود: در صورتی که 
روسیه به استفاده از حق وتوی خود برای جلوگیری از اقدام علیه رفتارهای 
خطرناک و بی ثبات کننده ایران ادامه دهد، آمریکا و متحدان آن باید دست 

به اقداماتی علیه ایران بزنند که روسیه قادر به جلوگیری از آنها نباشد.

والیتی: سیاست انگلیس نزد مردم 
ایران منفور است

درباره  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
امنیت  انگلیس در شورای  تالش های دولت 
سازمان ملل علیه ایران و یمن گفت: سیاست 
انگلیس نزد مردم ایران سابقه منفوری دارد و 
به هیچ وجه اقدام این کشور علیه ایران خالف 

انتظار ما نبود.
والیتی  اکبر  علی  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
وزیر  عبدالستار  محمد  با  دیدار  حاشیه  در  دیروز 
اوقاف سوریه در جمع خبرنگاران این مطلب را بیان 
کرد و افزود: کاری که روسیه در وتوی این قطعنامه 
کرد نشان از روابط رو به رشد و راهبردی دو طرف 
در  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو  دارد.این 
و  کرد  اشاره  هیات سوری  با  امروز  دیدار  به  ادامه 
علمای  از  برخی  با  که  مهمی  بسیار  جلسه  گفت: 
اوقاف سوریه داشتیم بسیار خوب و مفید بود، هر 
دو بر این باور بودیم که ملت و دولت سوریه و ایران 
دشمن  بر  توانستند  دارند  که  راهبردی  روابط  با 
ها  صهیونیست  و  ها  آمریکایی  که  خود  مشترک 
بودند پیروز شوند.وی ادامه داد: این پیروزی بدست 
نیامد جز با تالش مجاهدانه رزمندگان ایران، عراق، 
لبنان، سوریه و هر جا که مسلمان آزاده ای بوده 
سوریه  و  ایران  میان  سفرهای  گفت:  است.والیتی 
منجر به تقویت روابط راهبردی دو کشور می شود و 
ما در آینده شاهد این خواهیم بود که این حلقه های 
مقاومت که از تهران به بیروت، از بیروت به بغداد و 
از آنجا به دمشق و فلسطین می رسد می تواند در 
برابر زیاده خواهی آمریکا و اسرائیل و ارتجاع منطقه 
ایستادگی کند.وی در پاسخ به این سوال که موضع 
الوقوع هسته ای میان  ایران در قبال توافق قریب 
عربستان و امریکا چیست؟ تصریح کرد: برداشت ما 
این است که مرتجعین منطقه هیچ اختیاری از خود 
ندارند و اگر حمایت غربی ها از مرتجعین نباشد امت 
اسالمی نمی گذارد اینها دقیقه ای بر سرکار باشند 
لذا هر کاری که می کنند دیگران یعنی آمریکایی 
ها، صهیونیست ها و غربی ها هستند که به آنها القا 
می کنند. والیتی در پاسخ به این سوال که با توجه 
به سفر وزیر امور خارجه فرانسه به ایران و برخی 
مواضع آنها نسبت به برجام؛ دستگاه دیپلماسی چه 
موضعی را اتخاذ می کند گفت: دستگاه دیپلماسی و 
دولت مواضعی که خواهند داشت قطعا هوشمندانه 
است. فرانسه ادعای دوستی دارد اما گفتار و اعمالش 

با یکدیگر در تناقض است.

سرلشکر جعفری: توان بالگردی و 
پهپادی سپاه افزایش می یابد

فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: با توجه به فناوری 
در  که  کننده ای  تعیین  تاثیر  و  بالگردی  و  پهپادی 
به  بیشتر  زمینی  نیروی  در  دارد،  ماموریت ها  انجام 
این سمت حرکت می کنیم.به گزارش زمان به نقل 
ازمهر، سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه 
در حاشیه افتتاح مراکز بالگردی هوانیروز سپاه اظهار 
شد،  گرفته  تصمیم  پیش  سال  دو  از  کمتر  داشت: 
یگان  و  شود  مجهز  بالگرد  به  سپاه  زمینی  نیروی 
فرمانده  همت  با  افزود:  باشد.وی  داشته  بالگردی 
نیروی زمینی سپاه، سه مرکز بالگردی نیروی زمینی 
احداث و آماده انجام ماموریت شد که کار جالب و 
بی نظیری است و نشان می دهد وقتی تجهیزاتی به 
تمرکز  و  تالش  همت،    می شود،  واگذار  نیرو  یک 
منابع برای استفاده هر چه بهتر آن صورت می گیرد.

فرمانده کل سپاه پاسداران گفت:  این مرکز اورهال 
)بازآماد( در کشور بی نظیر است و امیدواریم با رشد 
و  نیرو  اقتدار  به  نیروی زمینی سپاه  بالگردی  یگان 
برقراری امنیت در کشور بیانجامد.سرلشکر جعفری 
خاطرنشان کرد: با توجه به فناوری پهپادی و بالگردی 
و تاثیر تعیین کننده ای که در انجام ماموریت ها دارد 
سمت  این  به  زمینی  نیروی  در  جدید  تصمیم  با 
می رویم که استفاده بهینه و خوبی از این موضوعات 
در عملیات ها به خصوص هلی برن، شناسایی دشمن 

در مناطق عملیات ها و تک هوایی داشته باشیم.

اخبار

سرمقاله
کالمامیر

ما خواهان صلح  اینکه  به  اشاره  با  رییس جمهور 
و امنیت با جهان هستیم، گفت: تمام کشورهای 
منطقه خلیج فارس و دریای عمان در سایه قدرت 
ملت ایران می توانند در فکر تشکیل یک اتحادیه 

بزرگ باشند.
حجت االسالم  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
دیروز  سخنرانی  در  روحانی  المسلمین حسن  و 
خود در جمع مردم بندرعباس با تاکید بر اینکه 
ما خواهان صلح و امنیت با جهان هستیم، اظهار 
نگاه  ما  به  نگاه صلح  با  تا روزی که جهان  کرد: 
این  در  استراتژیک  مسیر  این  حافظان  ما  کند، 
توطئه  فکر  دنیا  که  روزی  تا  و  هستیم  منطقه 
امنیت  نپروراند  سر  در  را  ایران  ملت  به  نسبت 
همچنین  کرد.وی  خواهیم  حفظ  را  مسیر  این 
افزود: ما به کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس 
اعالم می کنیم که همسایه خوبی برای شما بوده، 
اغفال  را  شما  دیگران  بود،  خواهیم  و  هستیم 
نکنند. بیگانگان و بدخواهان پشت سر شما شعار 
ندهند، زیرا آنها به فکر منافع شما نیستند. آنها 
به این فکر می کنند که چگونه سالح خود را به 
قیمت گران به شما بدهند و نفت شما را ارزان 
می کنم  اعالم  من  داد:  ادامه  ببرند.رییس جمهور 
و  هند  از  مهم  آبراه  این  کنار  کشورهای  تمام 
و  عمان  سواحل  کشورهای  تا  گرفته  پاکستان 
خلیج فارس، سواحل عربستان و سایر کشورها تا 
ایران  ملت  قدرت  سایه  در  می توانند  همه  عراق 
و تصمیم صلح خواهانه این ملت، در فکر تشکیل 
گردشگری،  تجارت،  برای  بزرگ  اتحادیه  یک 
صنایع و انرژی باشند.وی همچنین تاکید کرد: ما 
برای قدرت دفاعی خود با هیچ کشوری مذاکره 

نخواهیم کرد.
و  تحمیلی  جنگ  در  اینکه  به  اشاره  با  روحانی 
ایران  مردم  خلیج فارس  دوم  جنگ  همچنین 
حفاظت  را  بین المللی  بزرگ  آبراه  این  امنیت 
کردند، تصریح کرد: مردم می توانستند به دالیلی 
قرار  فشار  در  را  جهان  غیرمنطقی،  چندان  نه 
دهند، اما مردم ایران و هرمزگان و پاسداران این 
سرزمین نخواستند از مردم جهان انتقام بگیرند. 
در طول جنگ تحمیلی نیروی دریایی و هوایی 
این  از  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  قدرتمند 
و  ۱4 ها  اف  اسکورت  با  و  کرده  حفاظت  آبراه 
به سالمت  نفتکش ها  دریایی،  نیروی  ناوچه های 

آبراه  این  نیز  اکنون  کردند.  عبور  منطقه  این  از 
مهم توسط نیروی دریایی سپاه و ارتش حفاظت 
تنگه  در  همچنین  دریایی  نیروی  می شود. 
هند حافظ  اقیانوس  و  دریای سرخ  باب المندب، 
با  است.رییس جمهور  جهان  تجاری  کشتیرانی 
می کنیم  اعالم  جهانیان  تمام  به  ما  اینکه  بیان 
داشته  نیاز  سرزمین مان  از  دفاع  برای  آنچه  که 
سربازان  هنرمندان، صنعتگران،  به دست  باشیم 
از  ما  گفت:  کرد،  خواهیم  تهیه  سرداران مان  و 
خدا  فرمان  این  گرفت.  نخواهیم  اجازه  جهانیان 
به ماست که در برابر دشمنان ایستادگی کنیم و 
اینکه هر کس که بخواهد در سایه توطئه ایران را 
مورد نگاه خائنانه قرار دهد در برابرش می ایستیم.

تانک،  موشک،  ساخت  برای  ما  کرد:  تاکید  وی 
نگرفتیم و  اجازه  از کسی  نفربر و هلی کوپترمان 
نخواهیم گرفت. ما برای تامین امنیت منطقه نیاز 
به بیگانگان نداریم اما برای ترتیبات امنیت منطقه 
آماده ایم تا با کشورهای همسایه و دوست مان به 
تالش های  به  اشاره  با  بنشینیم.روحانی  مذاکره 
آمریکا برای آسیب زدن به ملت ایران، اظهار کرد: 
آمریکا چند بار تالش کرد تا به ملت ایران ضربه 
وارد کند. در برجام آمد و حرف های غیرمنطقی زد 
و همزمان با پاسخی که رییس جمهور آمریکا داد 
از کشورهای  بسیاری  و  اروپایی  تمام کشورهای 
جهان سخنان نادرست او را نسبت به ملت ایران 
محکوم کردند و در این مسیر آمریکا در انزوا قرار 

دارد و هر کاری بعد از این علیه ملت ایران بکند 
در انزوا خواهد بود.رییس جمهور با تاکید بر اینکه 
تا روزی که طرف  ایستاده ایم  پیمان مان  پای  ما 
مقابل پیمان را زیر پا نگذاشته است، اظهار کرد: 
ما به تعهدات مان پایبند هستیم اما نمی گذاریم که 
دیگران از آن سوء استفاده کنند.وی تاکید کرد: 
آمریکا وقتی در موضوع برجام تنها ماند بار دیگر 
به صحنه آمد تا از انتقادات و یا اعتراضات برخی از 
مردم در دی ماه سوء استفاده کند و پرونده ایران 
را به شورای عالی امنیت سازمان ملل ببرد، اما از 
۱5 کشور عضو شورای امنیت، آمریکا باز هم تنها 

ماند و منزوی شد. 
دو شب پیش هم بار دیگر آمریکا به شورای امنیت 
رفت تا درباره یمن، ایران را محکوم کند اما باز هم 
تنها ماند و تیرش به سنگ برخورد کرد.روحانی با 
تقدیر از مواضع روسیه در قبال ایران در شورای 
امنیت، اظهار کرد: ما از مواضع داهیانه و برحق 
همسایه مان روسیه که به موقع، دقیق و درست 
بود تقدیر می کنیم و همچنین از برخی دیگر از 
کشورها که این چنین موضع گرفتند و در کنارش 
تقبیح  مواضع شان  برای  را  انگلیس  و  آمریکا 
اگر  آنان می گوییم  به  ما  ادامه داد:  می کنیم.وی 
به دنبال امنیت مردم یمن هستید اجازه ندهید 
موشک های عربستان بر سر مردم آنجا ببارد. اگر 
به دنبال امنیت مردم یمن هستید بمب های ناپالم 
بمب های  همه  که  نگذارید  عربستان  اختیار  در 

در  را  خوشه ای  ممنوع  بمب های  هستند.  سمی 
راه  افزود:  ندهید.رییس جمهور  قرار  آنان  اختیار 
رساندن آذوقه و غذا را به مردم یمن باز بگذارید. 
مردم  به  و  بیایید  می شود  باز  آنجا  راه  وقتی 
ستمدیده یمن کمک کنید.وی در بخش دیگری 
از سخنانش با اشاره دوباره به تالش های آمریکا 
برای ضربه زدن به ملت ایران، اظهار کرد: آمریکا 
در سال های اخیر سه بار علیه ایران عمل کرده 
است و به جایی نرسیده و تا زمانی که ملت ایران 
فکر  به  و  باشند  ایستاده  یکدیگر  کنار  متحد در 
توسعه کشور در کنار یکدیگر باشند به هیچ جایی 
تضمین  ما  ملت  را  ایران  توسعه  رسید.  نخواهد 
می کند و دولت و مردم در کنار هم قرار دارند تا 
از تنگناها عبور کنیم.روحانی با اشاره به برخی از 
مطالبات مردم استان هرمزگان در ادامه سخنانش 
به افزایش ایجاد ۹50 هزار شغل در فصل پاییز 
امسال نسبت به سال گذشته اشاره کرد و گفت: 
ما به چنین موضوعی افتخار می کنیم و از اینکه 
افتخار  نیز  تا آخر سال تورم تک رقمی می ماند 
می کنیم. ما در هر اتفاقی از قبیل سیل و زلزله و 
یا حادثه ای که برای کشتی و هواپیماهای ما پیش 
موضوع  این  و  کنار هم هستند  ما  مردم  می آید 

افتخارآمیز است.
استان  به  امروزش  سفر  در  اینکه  بیان  با  وی 
از چهار  هرمزگان ۱5 طرح مهم به ارزش بیش 
میلیارد تومان در این استان افتتاح خواهد شد، 
عملیات ۱5  آغاز  سفر  همین  در  ما  کرد:  اظهار 
دو  از  بیش  ارزش  به  هم  را  دیگر  مهم  طرح 
می دانیم  و  می کنیم  اعالم  تومان  میلیارد  هزار 
و  بهداشتی  توسعه  نیازمند  هرمزگان  مردم  که 
الهی  قوه  حول  به  را  کار  این  و  هستند  درمانی 
 2۶۸ ما  داد:  ادامه  می دهیم.رییس جمهور  انجام 
هرمزگان  استان  در  را  درمانی  و  بهداشتی  طرح 
استان  این  که  می دانیم  و  داریم  اجرا  دست  در 
نیازمند یک بیمارستان مجهز است که برای آن 
استان  در  تخت   505 با  بیمارستانی  درصددیم 
آبرسانی  لحاظ  از  نیز  و  کنیم  احداث  هرمزگان 
را  این موضوع  با سرمایه گذاری بخش خصوصی 
نیز پیگیری کنیم.وی در پایان تاکید کرد: ما قول 
مواردی  توسعه ملی در  از صندوق  می دهیم که 
هرمزگان کمک  استان  به  آب  مثل حل مشکل 

کنیم و بانک ها نیز به این استان کمک کنند.

روحانی: کشورهای منطقه خلیج فارس به فکر تشکیل اتحادیه بزرگ باشند

به تعهدات مان در برجام پایبند هستیم
تندرستیمحصولکمحسدیاست.

برگ اخطاریه 
نام اخطار شونده:محبوبه محسنی  حوزه انتظامی: مجهوالمکان  محل حضور 
:شعبه سوم شورای حل اختالف تنکابن    وقت حضور:یک هفته پس از رویت 

اخطاریه 
علت حضور: دعوی  کوروش عسگر خواه رودسری  بطرفیت محبوبه محسنی 
، کارشناس نظریه خود را اعالم نموده لذا ظرف مهلت مقرر با مراجعه به دفتر 

دادگاه و مالحظه نظریه به کارشناس چنانچه اعتراض دارید اعالم نمایند.
مدیر  دفتر شعبه    سوم شورای حل اختالف تنکابن

ابالغ
 به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره دادنامه مربوطه ۹۶0۹۹۷۱۱۱0۱005۸۷محکوم علیه 
محکوم است به پرداخت مبلغ  ۳00000000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ ۹۸۷0000ریال به عنوان 
تادیه  نیز به خسارت تاخیر  باشد و  کلیه خسارت دادرسی که شامل هزینه های دادرسی و نشر آگهی می 
از تاریخ سررسید چک55-۱۷0000000۱0۷۶۷۶۷ مورخ ۹۶/۱2/2۹ لغایت زمان پرداخت یوم االدا  که بر 
اساس شاخص ساالنه اعالم بانک مرکزی در حق خواهان و نیز مبلغی بابت هزینه اجرایی در حق دولت رای 

صادره غیابی 
محکوٌم علیه ناصر باسی مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده ۳4 قانون اجراي احکام مدني(2- ترتیبي براي پرداخت محکوٌم 
به بدهد.۳- مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا محکوٌم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قدر به اجراي 
مفاد اجراییه نداند باید ظرف سي روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر 
منقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالي و اعتباري ایراني 
یا خارجي دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاي مذکور و کلیه اموالي که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک 
سال قبل از طرح دعواي اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائي ارائه نماید واال به درخواست محکوم 
له بازداشت مي شود)مواد ۸ و ۳ قانون نحوه اجراي محکومیت مالي ۱۳۹4(.4- خودداري محکوم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراي حکم، حبس تعزیري درجه هفت را در پي دارد. )ماده ۳4 قانون اجراي 
احکام مدني و ماده 20 ق.م.ا و ماده ۱۶ قانون نحوه اجراي محکومیت مالي ۱۳۹4( 5- انتقال مال به دیگري به 
هر نحو با انگیزه فرار از اداي دین به نحوي که باقیمانده اموال براي پرداخت دیون کافي نباشد موجب مجازات 
تعزیري درجه شش یا جزاي نقدي معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مي شود. )ماده 2۱ قانون نحوه اجراي 
محکومیت مالي ۱۳۹4(. ۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود آزادي محکٌوم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوٌم له یا تودیع وثیقه یا معرفي کفیل توسط محکوٌم علیه خواهد بود.)تبصره ۱ماده ۳ قانون 

نحوه اجراي محکومیت مالي ۱۳۹4(«
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل سید سعید پاشایی

آگهي  اخطار اجرائیه  
 بدینوسیله به    : چنگیز جیلی به آدرس :  فعال مجهوالمکان   ابالغ  میگردد. بموجب  
رای شماره ۳20مورخ ۹۶/۷/۱۶ از شعبه ششم  شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی 
تنکابن جنابعالی  محکوم  می باشید به:    جکم به الزان خوانده به تنظیم سند رسمی 
انتقال یک دستگاه خودروی هیوندای به شماره انتظامی 55-2۶۶ ی ۳۱ و پرداخت مبلغ 
۱۶5/000 ریال بابت هزینه دادرسی  در حق خواهان مصطفی تلیکانی با وکالت آقای 
علیزاده   ،به نشانی :تنکابن  - خ فرهنگ  -  ساختمان آناهیتا  ، صادر و اعالم میگردد. به 
استناد ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی 
فرهنگی محکوم علیه  پس از ظرف مهلت   ده روز از انتشار آگهي فرصت دارید نسبت 

به اجراي حکم تمکین ،در غیر این صورت  از طریق اجرا،اقدام قانوني  انجام خواهد شد.
مدیر  شعبه ششم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

آگهي  اخطار اجرائیه  
 بدینوسیله به    :۱- سید مجید بلوری گل سفیدی 2-مجید فاضلی ثانی۳-بهزاد رضایی   
به آدرس :  فعال مجهوالمکان   ابالغ  میگردد. بموجب  رای شماره ۱4۶ مورخ ۹۶/4/۳ 
از شعبه ششم  شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن جنابعالی  محکوم  می 
باشید به:   محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۱02/۶05/0۷۳ ریال بابت 
اصل  خواسته ومبلغ ۳/۶۷0/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق 
تعرفه در حق خواهان  بانک سینا با وکالت فاطمه جعفری  به نشانی :تنکابن  -بلوار 
به  میگردد.  اعالم  و  ، صادر  -واحد ۶  فراز  نبش کوچه عترت -ساختمان   - جمهوری 
استناد ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی 
فرهنگی محکوم علیه  پس از ظرف مهلت   ده روز از انتشار آگهي فرصت دارید نسبت 
به اجراي حکم تمکین ،در غیر این صورت  از طریق اجرا،اقدام قانوني  انجام خواهد شد.
مدیر  شعبه ششم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

 آگهی  مزایده
 

کمال  و  زاده  حاجی  کیوان  علیه   محکوم  کالسه  پرونده  در 
الدین  رضوانی به پرداخت مبلغ ۸00 میلیون ریال بابت اصل 
ورثه  آقای  حق  در  تادیه  تاخیر  خسارت  انضمام  به  خواسته 
محمد ابراهیم رضوانی محکوم گردیده اند لذا این اجرا بنا به 
آن  تامین  جهت  را  علیه  محکوم  اموال  محکوم له  درخواست 
توقیف و از طریق مزایده به حضور نماینده دادستان و مدیر 
اجرای احکام دادگستری شهرستان جویبار تحت شرایط زیر 
ساختمان  یکدستگاه  مزایده  مورد  مال  رساند  می  فروش  به 
مسکونی یک طبقه روی همکف با اسکلت فلزی و نمای سنگ 
همکف  اعیانی  مساحت  با  مربع  متر   2۶۳ عرصه  مساحت  با 
ارزیابی  مبلغ  باشد  می  مربع  متر   ۱۱5 اول  طبقه  و   ۱05
شده  ارزیابی  مبلغ  از  مزایده  باشد  می  ۱۱00000000ریال 
پایه شروع کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده 
مزایده محسوب موعد و زمان فروش روز چهارشنبه2۳/۱2/۹۶ 
دادگستری  مدنی  احکام  اجرای  دفتر  در  صبح   ۹ ساعت 
شهرستان جویبار میباشد زمان بازدید از مال مورد مزایده در 

یکی از روزهای اداری پس از انتشار می باشد
 آدرس جویبار کالگر محله کوچه شامیان اولین بن بست سمت 

چپ انتهای بن بست

 مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری جویبار بربری

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی  

زاده ۳- مهدی شورمیج 4-فریده  عالی  ا- صائب حاتمیان 2-فرهاد  به     
اعالیی   ساکن ....  که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  میشود. محمد آگاهی   
دادخواستی بخواسته       الزام به تنظیم  به استناد    ضمائم به شورای حل 
اختالف تنکابن  بکالسه ۳۳0/۹۶شعبه ششم   ثبت و وقت دادرسی  به روز  
شنبه ۹۷/2/۱ ساعت ۱0 صبح تعیین گردید. اینک بدرخواست      وکیل 
خواهان بنام  محمد آگاهی   و دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده ۷۳ قانون 
آیین دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت آگهی  ابالغ سراسری محلی در یکی 
از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی 
برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر این دادگاه)شورا( مراجعه 
و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید. در صورت عدم حضور دادگاه غیاباً 
رسیدگی خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم باشد فقط یک 

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

شرایط جدید ترخیص گمرکی 
خودرو اعالم شد

 ثبت سفارش با »دالر آمریکا«
 ممنوع شد

در  ایران  اسالمی  جمهوری  گمرک 
بخشنامه ای به همه گمرک های اجرایی، 
ترخیص همه خودروهایی را که تا پیش از 
نهم دی ماه امسال ثبت سفارش شده اند، 

به اعالم شماره ثبت سفارش منوط کرد.
گمرک  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
جمهوری اسالمی ایران دیروز در بخشنامه 
خودروها  همه  ترخیص  کرد  اعالم  ای 
محل  به  مربوط  خودروهای  استثنای  )به 
تا پیش  مصوبات جانبازان و معلوالن( که 
از نهم دی ماه ثبت سفارش شده و پذیرش 
مربوط،  های  اظهارنامه  ابطال  درخواست 
سفارش، شرح  ثبت  شماره  اعالم  به  فقط 
از  قبل  مرکز  این  با  هماهنگی  و  موضوع 
ثبت  است.سامانه  منوط  اقدام  هرگونه 
سفارش واردات خودرو به دلیل حجم باالی 
سازمان  رییس  آنچه  دلیل  به  و  واردات 
توسعه تجارت ایران آن را »مدیریت منابع 
ارزی« عنوان کرد، از تیرماه بسته شد؛ زیرا 
را  جدیدی  نامه  شیوه  داشت  قصد  دولت 
کند. تصویب  و  تهیه  واردات خودرو  برای 

ماه  دی  نهم  جمهوری  رییس  اول  معاون 
دستورالعمل جدید واردات خودرو را که در 
هیات وزیران تصویب شده بود، ابالغ کرد. 
واردات خودرو  این دستورالعمل  اساس  بر 
قانون حمایت  به ماده 4  با توجه  سواری، 
 ۱۳۸۸ سال  مصوب  کنندگان  مصرف  از 

همچنین  و  رسمی  نمایندگی  داشتن  به 
ارائه  برای  الزم  و  کافی  زیرساخت های 
خدمات پس از فروش و اخذ تاییدیه های 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  از  الزم 
منوط می شود.بر اساس این دستورالعمل، 
ثبت سفارش و واردات خودروهای سواری 
دارای  یا  دالر  هزار   40 از  بیش  ارزش  با 
باالی 2500 سی سی ممنوع  حجم موتور 
تعرفه  دستورالعمل،  این  در  شد.دولت 
موتور  با حجم  واردات خودروهای سواری 
تا ۱500 سی سی را 55 درصد، خودروهای 
 2000 تا   ۱50۱ موتور  حجم  با  سواری 
واردات  تعرفه  و  درصد   ۷5 را  سی سی 
موتور 200۱  حجم  با  سواری  خودروهای 

تا 2500 سی سی را ۹5 درصد اعالم کرد.

بر اساس ابالغ بانک مرکزی، از امروز نهم 
»دالر  ارز  نوع  با  ثبت سفارش  اسفندماه، 

آمریکا« امکان پذیر نیست.
به گزارش زمان به نقل ازمهر ، بر اساس 
ابالغ بانک مرکزی، از دیروز ثبت سفارش 
امکان پذیر  آمریکا«  »دالر  ارز  نوع  با 
نمی باشد.شایان ذکر است که این ابالغیه 
»دالر  ارز  نوع  با  درخواست هایی  شامل 
مجوز  مذکور،  تاریخ  از  قبل  که  آمریکا« 
دریافت  را  خود  ثبت سفارش  رقمی   ۸
از آنجا  این ممنوعیت  نموده اند نمی شود. 
کل  رئیس  سیف،  اهلل  ولی  که  شد  ایجاد 
ماه  بهمن   24 کشورمان  مرکزی  بانک 
امسال در نامه ای به محمد شریعتمداری، 
به  است:»احتراما  نوشته  صنعت  وزیر 

اطالعات  حسب  رساند  می  استحضار 
سفارش  ثبت  امکان  همچنان  واصله، 
در  آمریکا«  »دالر  ارز  با  کاال  واردات 
مهیا  تجارت  توسعه  سازمان  های  سامانه 
بوده و درصد قابل توجهی از مجموع ثبت 
ارز صادر  این  با  انجام شده  سفارش های 
شده اند. در حالیکه به علت تداوم تحریم 
ایاالت متحد، دسترسی شبکه  اولیه  های 
به  دالری  های  سیستم  به  کشور  بانکی 
سفارش  ثبت  باشد،  می  قطع  کامل  طور 
به دالر آمریکا به مفهوم استفاده از شبکه 
واردات  مالی  تامین  منظور  به  صرافی 
است. این شرایط از یک سو سبب افزایش 
تقاضای دالر آمریکا در صرافی ها شده و 
از سوی دیگر در تناقض فاحش با تاکیدات 
مداوم مقام محترم ریاست جمهوری مبنی 
از  کشور  تجارت  مالی  گردش  انتقال  بر 
باشد. می  کشور  بانکی  شبکه  به  صرافی 

با عنایت به توضیحات فوق و نظر به اینکه 
ارزی کشور رویکرد حذف کامل  سیاست 
دالر را مدنظر دارد، لذا خواهشمند است 
صدور  از  فوریت  قید  به  فرمایید  دستور 
ممانعت  آمریکا  دالر  به  سفارش  ثبت 
درخواست،  این  پی  آورند.«در  عمل  به 
وزیر  دستور  به  تجارت  توسعه  سازمان 
صنعت، ثبت سفارش کاال به دالر آمریکا 

را ممنوع کرد.
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دولت و کارگروه های فکری
* حسین باهر

سالمت اجتماعی از مفاهیمی است که ارائه تعریف دقیقی از آن کار 
دشواری است. تنوع تعاریف موجود در این زمینه سبب ایجاد دیدگاههای 
متفاوتی می شود که درست یا نادرست بودن آن را نمی توان به وضوح 
تشخیص داد. در دهه های اخیر، یعنی در حدود نیم قرن گذشته، ارکان 
اجتماعی ایران دچار گسل و سپس گسست شده است، یعنی اول شکاف 
و سپس شکافت.بین فقیر و غنی با توزیع ناعادالنه درآمد و ثروت 20 
درصد را صاحب همه چیز و ۸0 درصد را صاحب هیچ چیز کرده است. 
یعنی فقیرها فقیرترین و غنی ها غنی ترین در سطح متوسط جهانی شده 
اند. بین نسل گذشته سنت زده و نسل موجود صنعت زده فاصله بیش از 
آنستکه بشود با تعدیل های از دوطرف، ترمیم کرد.عده ای حسرت روزگار 
باستان را می خورند و عده ای داستان راستان را. نگاه سنتی ها به گذشته 
است و نگاه صنعتی ها به آینده و هیچکدام در حال زندگی نمی کنند.

ابتدائی ترین نهاد اجتماع خانواده است که کم و بیش دچار گسست شده 
است، ازدواج ها در حال کاهش و طالق ها درحال افزایش اند و همینگونه 
است وضعیت شأن و شغل که عده ای بیکار و محقر و عده ای بیعار و مرفه، 
بعضی ها با تحصیالت باال هیچ شغلی ندارند و بعضی ها با تحصیالت پائین 
چند شغله هستند و همینگونه است سایر شئون مالی-اداری که صدالبته 
این قاعده کلی نیست و استثنائات بسیاری هم باید درنظر گرفت.پاره ای 
و شاید 25 درصد دارای باورهای محکم الهی هستند و پاره ای دارای 
باورهای آئینی)احتماالً 25 درصد(  و 50 درصد مردم یا باوری به دین 
و آئینی ندارند و یا رسم و رسوم مرتبط با انها را بطور صوری عمل می 
کنند تا از قافله تمدن عقب نمانده باشند.دولت باید چهار کار گروه فکری 
و کارشناسی در سطح سازمان برنامه و بودجه و کارآیی فراهم کرده ار 
فرهنگستان های مختلف بخواهد به این کارگروهها خوراک داده و آنها نیز 

زمینه سازی تقنین قوانین و مقررات بهینه را فراهم کنند.

تعیین تکلیف پرداخت مالیات فعاالن اقتصادی 
مناطق آزاد

هیات وزیران در جلسه دیروز خود به ریاست جهانگیری معاون اول رییس 
جمهوری، با صدور مجوز انعقاد قرارداد طراحی و اجرای سامانه پرداخت 

های نوین در آزادراه های کشور موافقت کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، دولت این تصمیم را با هدف جلوگیری 
از ازدحام برای پرداخت عوارض راه از طریق عدم نیاز به توقف خودروها، 
صرفه جویی در مصرف سوخت، کاهش آلودگی محیط زیست و مدیریت 
بهینه ترافیک و تردد خودروها در جاده  ها اتخاذ نمود.هیات وزیران به منظور 
تعیین تکلیف خالء مالیاتی مربوط به فعاالن اقتصادی مناطق آزاد با توجه 
به انقضای معافیت 20 ساله، مصوب کرد اشخاص حقیقی و حقوقی که 
در مناطق آزاد تجاری – صنعتی به انواع فعالیت  های اشتغال دارند، ظرف 
پنج سال به تدریج تابع مقررات مالیات  های مستقیم سرزمین اصلی شوند.

این مصوبه پس از تصویب نهایی در مجلس شورای اسالمی الزم  االجرا 
می  شود.دولت به منظور رفع ابهام شورای نگهبان درخصوص اجازه به 
سازمان فناوری اطالعات برای ایجاد شرکت و یا سرمایه  گذاری در شرکت  
های دیگر، اساسنامه این سازمان را اصالح کرد.به موجب این اصالحیه، 
سازمان فناوری اطالعات ایران از شرکت مخابرات ایران منفک و به وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات ایران منتقل و به عنوان یک سازمان توسعه 
 ای فعالیت می کند.همچنین تصویب انواع سرمایه  گذاری و مشارکت به 
صورت مستقل یا با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی، 
دولتی و غیردولتی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط بنا به پیشنهاد 
هیات عامل نیز به وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی اضافه می  شود.

جانسون سوریه را تهدید به حمله نظامی کرد
وزیر خارجه انگلیس در اظهاراتی تهدید کرد که کشورش به سوریه حمله 
نظامی می کند. به گزارش زمان به نقل ازمهر، »بوریس جانسون« وزیر خارجه 
انگلیس در مصاحبه با بی بی سی اعالم کرد که اگر ثابت شود دولت سوریه از 
تسلیحات شیمیایی استفاده کرده است انگلیس به این کشور حمله می کند.

جانسون در ادامه گفت: اگر بدانیم که چنین چیزی رخ داده است و بتوانیم 
اثبات کنیم و اگر پیشنهاد اقدام )نظامی( مطرح شود که انگلیس بتواند در آن 
مفید واقع شود، فکر می کنم، باید به طور جدی این مسئله را بررسی کنیم.

پیش از این نیز، »امانوئل ماکرون«رئیس جمهوری فرانسه ادعاهایی شبیه به 
جانسون مطرح کرد و اوایل ماه جاری میالدی گفت که فرانسه در صورتی 
که حقایقی مبنی بر استفاده دولت سوریه از سالح های کشتار جمعی علیه 
غیرنظامیان بیابد، به دولت دمشق حمله خواهد کرد.این وضعیت در حالی 
است که در روزهای گذشته روسیه از احتمال استفاده گروه های تروریستی 
حاضر در غوطه شرقی از تسلیحات شیمیایی خبر داده بود.در همین رابطه 
به گفته منابع محلی، تروریست های جبهه النصره ۱2 فوریه )2۳ بهمن ماه( 
سه خودرو حاوی بیش از 20 سیلندر گاز کلر وارد این منطقه کرده اند که 

تجهیزات حفاظت فردی نیز به همراه این سیلندرها بوده است.

ارسال طرح استیضاح آخوندی به 
کمیسیون عمران مجلس

طرح  ارسال  از  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو 
کمیسیون  به  شهرسازی  و  راه  وزیر  استیضاح 

عمران خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، علیم یار محمدی، 
عضو کمیسیون عمران مجلس از بررسی سانحه 
سقوط هواپیما و استیضاح وزیر راه و شهرسازی 
کمیسیون  اسفند   ۱۳ یکشنبه  روز  جلسه  در 
عمران خبر داد.نماینده مردم زاهدان در مجلس 
شورای اسالمی ادامه داد: هیئت رئیسه مجلس 
تقاضای تعدای از نمایندگان برای استیضاح وزیر 
ارسال  به کمیسیون عمران  را  راه و شهرسازی 
مورد  آینده  هفته  موضوع  این  و  است  کرده 
بررسی قرار خواهد گرفت.وی سقوط هواپیمای 
تهران- یاسوج و مسائل مربوط به سازمان نظام 
استیضاح  های  محور  مهمترین  از  را  مهندسی 
مجلس  عمران  کمیسیون  خواند.عضو  آخوندی 
برگزاری  از  پس  شد:  یادآور  اسالمی،  شورای 
در  نهایی  گیری  تصمیم  آینده  هفته  جلسه 
شهرسازی  و  راه  وزارت  داری  سکان  خصوص 

صورت خواهد گرفت.

هوانیروز قدرتمندترین ناوگان 
بالگردی خاورمیانه 

اسالمی  جمهوری  ارتش  زمینی  نیروی  فرمانده 
انقالب  ابتدای  از  هوانیروز  والیی  نیروهای  گفت: 
تاکنون روند پیشرفت خوبی را طی کرده به طوریکه 
بالگردی خاورمیانه را  ناوگان  امروز قدرتمندترین 

داریم.
امیر  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
مراسم  در  دیروز  حیدری  کیومرث  سرتیپ 
دانشجویان  فارغ التحصیلی  و  دانش آموختگی 
آموزشی شهید وطن پور  و خلبانی مرکز  فنی 
با تاکید بر اینکه فرهنگ والیت پروری باید در 
باور جامعه نهادینه شود، اظهار داشت: اطاعت 
از والیت فقیه رمز توفیق جامعه در عرصه های 
مختلف است و حرکت در صراط مستقیم والیت 
موجب می شود از راه منحرف شویم.وی افزود: 
ولی فقیه از جانب خدا مامور است تا جامعه را 
در مسیری الهی هدایت کند و مردم جامعه با 
تبعیت از فرامین ولی فقیه مسیر درست را تا 
رسیدن به قله های سربلندی طی خواهند کرد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی 
هوانیروز  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  ایران 
جمهوری اسالمی ایران متعلق به دنیای اسالم 
است، ابراز داشت: هوانیروز جمهوری اسالمی 
پیشرفت  روند  تاکنون  انقالب  ابتدای  از  ایران 
که  نوعی  به  است  کرده  طی  را  خوبی  بسیار 
امروز قدرتمندترین ناوگان بالگردی خاورمیانه 
هوانیروز  والیی  نیروهای  داد:  ادامه  است.وی 
در تمامی عرصه های مورد نیاز نظام در عرصه 
نظامی و غیرنظامی مانند حوادث غیرمترقبه ای 
همچون حادثه زلزله کرمانشاه و سرپل ذهاب 
و حتی عراق آمادگی دارد تا با قدرت به انجام 
خدمت بپردازد همانگونه که در این زلزله در 
همان روز نخست حادثه 500 سورتی پرواز در 
نصف روز انجام داد و بیش از ۶00 مصدوم به 
تاکید  با  حیدری  شدند.امیر  منتقل  کرمانشاه 
بر اینکه هوانیروز در عرصه های نظامی در هر 
لحظه آماده دفاع از ایران اسالمی است، اضافه 
همچون  هوانیروز  نیروی  پیش  ماه   ۶ کرد: 
صاعقه ای بر پیکر نحس گروهک پژاک زد و ۱۳ 
نفر آنها را به هالکت رساند.وی با بیان اینکه 
خلبانان هوانیروز در نبرد سوریه شناسایی های 
الزم را انجام دادند، تصریح کرد: بدین ترتیب 
نزدیک  ایران  مرزهای  به  داعش  که  زمانی 
صدای  شنید  که  صدایی  نخستین  بود  شده 
بالگردهای هوانیروز بود که برای آنها هشداری 

مهم به حساب می آید.

یادداشتخبر

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی با بیان 
این که »هیچ رفراندومی باالتر از راهپیمایی 22 
بهمن در دنیا وجود ندارد«، گفت: حضور پرشور 
مردم در راهپیمایی 22 بهمن بزرگ ترین همه 
پرسی و نشانه عشق مردم نسبت به نظام اسالمی 

و والیت است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، آیت اهلل احمد 
رهبری  به  ایران  اسالمی  انقالب  گفت:  جنتی 
امام خمینی)ره( در شرایطی به پیروزی رسید که 
اسالم در حال غربت و انزوا بود و شکل گیری 
انقالب اسالمی در آن شرایط، خواست الهی بود 
که با دالیل مادی و دنیوی قابل توجیه نیست و 
با خواست و اراده خداوند، مدیریت و هدایت شد 
و به ثمر رسید.وی افزود: خداوند دل های مردم 
را هدایت و فطرت آنان را بیدار کرد و جوانان به 
گونه ای متحول شدند که تا سرحد شهادت پیش 
رفتند و با اشتیاق و ایثار و از خودگذشتگی در 
همه صحنه ها از جمله دفاع مقدس حاضر شدند 
و از همه خواسته های دنیوی گذشتند و هنوز هم 
این مسیر ادامه دارد.وی تصریح کرد: مهمترین و 
باالترین دستاورد انقالب اسالمی انسان سازی و 
زنده کردن ارزشهای معنوی بود. انقالب اسالمی 
یک معجزه بود که موجب تحول جوانان و همه 
اقشار جامعه شد و موجب تحول روحی در میان 
اقشار مختلف مردم شد.رئیس شورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی هدف نهایی همه انبیاء الهی و 
زیربنای همه ادیان را انسان سازی و تحول روحی 
افزود: این  انسان عنوان کرد و  و کمال معنوی 
تحول روحی و معنوی در انقالب اسالمی اتفاق 

افتاد و همچنان هم ادامه دارد و جوانان امروز هم 
آماده دفاع از انقالب و نظام هستند و در راه خدا با 
روحیه الهی و انقالبی قدم بر می دارند و جانفشانی 
می کنند و این از ثمرات انقالب است.وی اظهار 
کرد: انقالب و نظام اسالمی، در همه حوزه ها و 
عرصه ها دستاوردهای بسیار زیادی داشته ولی 
باالترین و مهمترین دستاورد، همین تحول روحی 
و معنوی و انسان سازی است. رسانه ها به ویژه 
صداوسیما در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی، وظیفه سنگینی بر عهده دارند 
و این تحوالت و دستاوردها را برای عموم مردم 
کرد:  اضافه  کرد.وی  خواهند  تشریح  و  تبیین 
الزم است مردم را نسبت به دستاوردهای انقالب 
اسالمی آگاه کرد، اینکه کجا بودیم و کجا هستیم 

باید برای مردم تبیین شود و صداوسیما و رسانه ها 
در این عرصه باید روشنگری کنند.رئیس مجلس 
سال های  »در  این که  بیان  با  رهبری  خبرگان 
گذشته ملت و نظام ایران از سوی دشمنان تحت 
فشارهای زیادی قرار داشتند«، خاطرنشان کرد: با 
وجود این فشارها و توطئه ها، ملت ایران توانست 
در همه عرصه ها پیشرفت کند و در حوزه های 
مختلف از جمله خدمات رسانی، علمی، نظامی 
و غیره در همه نقاط کشور به ویژه در روستاها، 
خدمات رفاهی برای مردم ایجاد نماید.وی با اشاره 
به این که »امروز در کشور و حتی خارج از کشور، 
بهترین امکانات و متخصصان را داریم« اظهار کرد: 
باید به وضعیت معیشتی مردم رسیدگی شود و 
در حکومت اسالمی نباید هیچ گرسنه و فقری 

وجود داشته باشد و ملت و دولت همه باید در این 
امر کمک کنند.وی با اشاره به حدیثی از حضرت 
علی)ع( یادآور شد: در حکومت اسالمی و علوی 
نباید هیچکس گرسنه و محتاج باشد و باید به فقرا 
رسیدگی شود.جنتی با اشاره به کارشکنی های 
آمریکا علیه ملت و نظام ایران اظهار کرد: وحشتی 
که امروز آمریکا از ایران اسالمی و رهبر انقالب 
دارد از هیچ قدرتی در دنیا ندارد و نقشه های 
شومی در خاورمیانه داشت که ایران مانع انجام 
آن ها شد.وی با شاره به این که »مردم با حضور در 
عرصه ها و صحنه های مختلف از جمله راهپیمایی 
22 بهمن حمایت خود را از نظام و رهبری اثبات 
می کنند« افزود: ولی فقیه نعمتی است که همه 
اختالفات و مسائل کالن کشور را حل و فصل 
می کند و متاسفانه برخی ناسپاسی می کنند و در 
مسئله والیت مطلقه فقیه شبهه ایجاد می کنند.

دبیر شورای نگهبان اضافه کرد: دشمن در فتنه 
۸۸ درصدد براندازی و آشوب در کشور بود و مردم 
با هدایت مقام معظم رهبری و والیت فقیه این 
فتنه را خنثی کردند و باید قدردان نعمت والیت 
و حکومت اسالمی که ادامه حکومت علوی است 
باشیم.وی با اشاره به چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی افزود: ملت ایران 40 سال با وجود 
همه دشمنی ها و کارشکنی ها، نظام اسالمی را 
حفظ کردند. اکنون دشمن با روش های مختلف 
القا می کنند که مردم از نظام جدا شدند، اما ملت 
ایران با حضور در مراسمی مثل راهپیمایی 22 
بهمن نشان دادند که در کنار نظام، اسالم و والیت 

فقیه ایستاده اند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی:

هیچ رفراندومی باالتر از راهپیمایی 22 بهمن وجود ندارد

 پیش بینی رشد 4.۱ درصدی
 اقتصاد ایران

 به تنهایی نمی توانیم به مطالبات مردم 
پاسخ دهیم

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: 
رشد  پول  المللی  بین  صندوق  بینی  پیش  طبق 
خواهد  درصد   4.۱ آینده  سال  در  ایران  اقتصادی 
سیدحسین  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  بود.به 
داشتن  نیز  دولت  بینی  پیش  افزود:  میرشجاعیان، 
است.وی  درصد  پنج  تا  چهار  بین  اقتصادی  رشد 
پول  المللی  بین  صندوق  گزارش  در  کرد:  بیان 
نشده  بیان  ایران  برای  اقتصادی  سقوط  از  موردی 
بیان  این مطالب  اقتصادی  نباید در محیط های  و 
کشور  اقتصادی  آمار  داد:  ادامه  شود.شجاعیان 
بیانگر حرکت روی مسیر رشد اقتصادی است و در 

و  تدبیر  بار در دولت  اولین  برای  2۶ سال گذشته 
امید تورم تک رقمی را تجربه می کنیم.وی افزود: 
اقتصاد ایران مشکالت خود را دارد اما بیان کلماتی 
نظیر سقوط اقتصادی، فساد نظام مند و کلی گویی 
شایسته نیست.معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: قانون 
بهبود فضای کسب و کار و ارتقای آن در دولت دهم 
ابالغ نشد اما دولت یازدهم این قانون را ابالغ کرد 
و رتبه جهانی ایران در شاخصه بهبود فضای کسب 
و کار در 2 سال قبل از رتبه ۱52 به ۱۱۷ رسید.

شجاعیان افزود: در پنج سال گذشته امتیاز کشور در 
شاخص بهبود فضای کسب و کار ارتقا یافته است اما 
هیچ کشور در رتبه، معطل کشور دیگری نمی ماند.

المللی،  با بیان اینکه برخی شاخص های بین  وی 
نقشه راه را برای ارتقای محیط کسب و کار نشان 
می دهند، خاطرنشان کرد: در برخی شاخص های 
به عنوان  نداریم و  فضای کسب و کار رتبه خوبی 
نمونه در شاخص تجارت فرامرزی در دنیا رتبه ۱۶۶، 
در شاخص حمایت از سرمایه گذاران خرد رتبه ۱۷0 
و در شاخص ورشکستکی رتبه ۱۶0 را در بین ۱۹0 

کشور دنیا داریم.

رئیس دفتر رئیس جمهور توجه به نیروهای 
ضروری  امری  را  هرمزگان  استان  بومی 
و  صنایع  به  توجه  با  کرد:  عنوان  و  دانست 
بنگاه های بزرگ اقتصادی که در این استان 
آن  مزایای  از  باید  استان  دارد، مردم  وجود 
اشتغال  مسئله  به  باید  حتما  و  ببرند  بهره 

آنها توجه کنیم.
محمود  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
واعظی با بیان اینکه انتخابات یکی از مزیت 
عنوان  است،  ایران  اسالمی  جمهوری  های 
انتخابات دو بعد دارد که یک بعد آن  کرد: 
بعد  مهمترین  اما  است،  فرد  یک  انتخاب 
انتخابات این است که فعاالن سیاسی تالش 
می کنند که ثابت کنند اندیشه آنها درست 
اردیبهشت  انتخابات  ادامه داد: در  است.وی 
۹۶ شاهد بودیم که سیاسی ها و مردم عادی 
مشارکت  و  آمدند  میدان  به  غیرسیاسی 
و  درک  از  باید  که  داشتند  ای  گسترده 
انتخابات  این  در  مردم  شناسی  موقعیت 
با  قدردانی کنیم.رئیس دفتر رئیس جمهور 

تاکید بر اینکه اعتقاد ما بر این است که باید 
استفاده  دولت  در  همسو  و  همفکر  افراد  از 
به  توانیم  نمی  تنهایی  به  ما  افزود:  شود، 
در  اینکه  مگر  دهیم،  پاسخ  مردم  مطالبات 
هر دستگاه اجرایی یک تیم همسو و همفکر 
کرد:  تصریح  شود.واعظی  تشکیل  دولت  با 
در  نوعی  به  که  کسانی  همه  یعنی  دولت 
سراسر کشور ماموریت دارند که وعده های 
رئیس جمهور و سیاست های دولت را اجرا 
کنند و باید از افراد همسو با دولت در حد 

توانایی آنها در این راستا استفاده کنیم.

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی  و دادخواست و ضمائم به آقای پرویز شکوهی نیا

خواهان آقای محمد ابراهیم کرباسی  دادخواستی به طرفیت خوانده آقای پرویز شکوهی نیا به خواسته 
این شعبه  این  به  به حساب خوانده مطرح که  اشتباه  واریز  بابت  تومان  مبلغ ۱0/000/000  مطالبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹۶0۹۹۸۶۶55۶004۱5    شعبه ۶ شورای حل اختالف مجتمع امام 
خمینی)ره( شهرستان خرم آباد  ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹۷/0۱/۱۹ ساعت ۱0:00 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 

ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 6 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره( شهرستان خرم 
آباد –محسن چگنی . 

متن آگهی 
کیفر  موجب  به  آباد  خرم  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
کالسه  پرونده  در   ۹۶۱04۳۶۶۱۱0054۶۸ شماره  خواست 
۹۶0۹۹۸۶۶5۶۷000۱4۸  برای عربعلی قایجو فرزند احمد  به 
اتهام ترک انفاق تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به 
 ۱۳۹۷/0۱/۱۸ مورخه  برای  رسیدگی  وقت  و  ارجاع  شعبه  این 
المکان  با عنایت به مجهول  ساعت ۱۱:00تعیین گردیده است 
بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات ماده ۳44 
متهم  تا  منتشر  نوبت  یک  مراتب  کیفری  دادرسی  آیین  قانون 
جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. 
منشی شعبه ۱03 دادگاه کیفری دو خرم آباد – مجتبی حسنوند.

آگهی 
 رای داوری مورخه ۱۳۹۶/۱۱/۳0 

فرزند  چگنی  حسینی  نورمحمد  :آقای  خواهان 
ملی  شماره  به   ۱۳2۸/0۳/0۶ متولد  محمد  علی 
–خیابان  آباد  –خرم  لرستان   : ۶۱۳۹۶2۳۱۷ شاکن 
انقالب شیر خوارگاه خیابان معرفت کوچه ی شهید 
اللهی  فرج  آقای محمد   : – خوانده   2 جوادی پالک 
ملی  شماره  به   ۱۳54/۹/22 متولد  علی  فرزند 
خیابان  آباد  خرم   – :لرستان  ساکن   ۱۱۶0۳۶۳۷5۷
 : خواسته   –  2 پالک  آراسته   5 ی  کوچه  انقالب 
تقاضای صدور رای به : ۱-الزام خوانده به انجام تعهد 
نامه ی مورخ  های مندرج در قرارداد پیمان و تعهد 
پرداخت  به  خوانده  ،2-محکومیت   ۱۳۹۶/0۶/05
روزانه 2/000/000 ریال خسارت عدم انجام تعهد از 
۱۳۹4/0۶/۳0 تا زمان اجرای رای موضوع بند ۱/الف 
پرداخت  به  خوانده  ۳-محکومیت   ، نامه  تعهد  همان 
تعهد  انجام  عدم  خسارت  ریال   ۳50/000 روزانه 
از تاریخ ۱۳۹۶/۸/2۸ تا  موضوع بند ۳/ب تعهد نامه 
زمان اجرای رای ، 4-محکومیت خوانده به پرداخت 
توسط  شده  انجام  کرد  هزینه  ریال   ۸4/۹00/000
های  خسارت  احتساب  با  خوانده  جای  به  خواهان 

قانونی 
درخواستی   ۹۶/۸/2۷ تاریخ  در  خواهان   : گردشکار 
وقت  تعیین  از  پس  که  ارایه  فوق  ی  خواسته  به 
آن  به  طرفین  دعوت  مرحله  سه  در  داوری  جلسه 
دو  در  خوانده  به  و  حضوری  صورت  به  خواهان  )به 
جلسه اول از طریق ارسال اظهارنامه و جلسه سوم از 
طریق ابالغ حضوری (و تشکیل جلسه ،ضمن بررسی 
مورخ  تعهدنامه ی  و  طرفین  بین  قرارداد  مالحظه  و 
به  امر  ارجاع  و  اظهارات خواهان  اخذ   ۱۳۹۶/0۶/05
کارشناس و اخذ گواهی بانک مسکن حسب خواسته 

ی خواهان به شرح ذیل رای صادر و انشاء گردید: 
نورمحمد حسینی  آقای  : درخصوص درخواست  رای 
چگنی فرزند علی محمد به طرفیت آقای محمد فرج 

اللهی فرزند علی به خواسته ی صدور رای به : 
۱-الزام خوانده به انجام تعهد هایش در قرارداد بین 

طرفین و تعهد نامه مورخ ۱۳۹۶/0۶/05 
2-محکومیت خوانده به پرداخت روزانه 2/000/000 
۱/الف  بند  موضوع  تعهد  انجام  عدم  خسارت  ریال 
تا زمان اجرای  از ۱۳۹4/0۶/۳0  نامه یاد شده  تعهد 

رای 
 ۳50/000 روزانه  پرداخت  به  خوانده  ۳-محکومیت 
ریال خسارت عدم انجام تعهد موضوع بند ۳/ب تعهد 

نامه مذکور از ۱۳۹۶/0۸/2۸ تا زمان اجرای رای 
 ۸4/۹00/000 پرداخت  به  خوانده  4-محکومیت 
دعوا  موضوع  ساختمان  در  خواهان  کرد  هزینه  ریال 
که  توضیح  بدین  قانونی  خسارات  و  خوانده  جای  به 
همچنین  و  خوانده  و  خواهان  بین  قرارداد  موجب  به 
که خوانده  بوده  بنابراین   ۹۶/0۶/05 مورخ  نامه  تعهد 
شماره  ثبتی  پالک   به  قرارداد  موضوع  ساختمان 
را  آباد  خرم  یک  بخش  اصلی   22۹5 از  فرعی   4۶۸
وام  و  تکمیل  طبقه  پنج  در   ۱۳۹۶/۸/05 تاریخ  تا 
در  آن  تمام  که  مسکن  بانک  از  خواهان  دریافتی 
تا  را  شده  قرارداده  خوانده  اختیار  در  دریافت  زمان 
بابت  اینصورت  غیر  در  تصفیه   ۱۳۹۶/۸/2۸ مورخ 
روزانه   ۹4/۶/۳0 از  ساختمان  تکمیل  عدم  خسارت 
تاریخ  از  وام  تصفیه  عدم  بابت  و  ریال   2/000/000
انجام  عدم  ریال خسارت   ۳50/000 روزانه   ۹۶/۸/2۸
تعهد به خواهان پرداخت نماید با توجه به تعهد نامه 
انتخاب  خوانده  و  خواهان  بین   ۱۳۹۶/0۶/05 مورخ 
داوری  جلسه  به  طرفین  دعوت  آن  ت  بند  در  داور 
)به خواهان به صورت حضوری و به خوانده از طریق 
تلگرام  به  پیام  ارسال  همچنین  و  اظهارنامه  ارسال 
ایشان مطابق 5 / ت همان تعهد نامه ( که خواهان در 
جلسه داوری مورخ ۹۶/۹/۱۳ حاضر و خوانده بصورت 
را نمود در جلسه مورخ  تلفنی تقاضای تجدید جلسه 
انجام  ۹۶/۹/2۹ طرفین هر دو حاضر و خوانده جهت 
تعهدهای خود تا مورخ ۱۳۹۶/۱0/۳0 تقاضای یک ماه 
مهلت و تجدید جلسه داوری را نمود پس از ابالغ وقت 
در  طرفین  به  حضوری  بصورت  داوری  جلسه  جدید 
داوری  در جلسه  ۱۳۹۶/۱0/۳0 خواهان  مورخ  جلسه 
به  داوری  ابالغ وقت  با وجود  و خوانده  حضور داشت 
شرح پیش گفته حاضر نگردید و الیحه ای هم ارسال 
قبل  جلسه  شرح  به  را  خود  خواسته  خواهان  ننمود 
تکرار نمود و اظهار داشت خوانده به رغم تقاضای یک 
ماه مهلت به تعهد های خود عمل ننموده است جهت 
و  ارجاع  کارشناس  به  موضوع  ایشان  ادعای  بررسی 
به  خود   ۱۳۹۶/۱۱/۱4 مورخ  نظریه  طی  کارشناس 
تاریخ  تا  که  نمود  اعالم   ۹۶  / الف   /۱۱۹ ی  شماره 
ها  پله  نرده  ۱-نصب  شامل  تعهدهایی  کارشناسی 
یک  ۳-تهیه ی  کار  پایان  و  تفکیک  سند  2-تهیه ی 

عدد  سه   ، آب  کنتور  عدد  دو   ، گاز  کنتور  عدد 
5-ایزوالسیون  آسانسور  کامل  4-نصب  برق  کنتور 
امتیازهای  ۶-اخذ  آن  آبروی  تعبیه  و  حیاط  سقف 
دریافتی  وام  تصفیه  و  واحدها  اختصاصی  پارکینگ 
خود  توسط  نیز  ها  تعهد  از  بعضی  و  نگردیده  انجام 
خواهان انجام گردیده است لذا دعوی خواهان مقرون 
به صحت تشخیص به استناد مواد ۱۹۸ ،455و 5۱5 
مدنی  قانون   2۳0 ماده  و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون 
نظریه کارشناسی مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱4 که طرفین در 
بودن  اعتراض  قابل  غیر  ۱۳۹۶/۹/2۹بر  مورخ  جلسه 
آن توافق نموده اند گواهی مورخ ۱۳۹۶/۱۱/02 بانک 

مسکن شعبه بلوار کیو 
رای به : ۱-الزالم خوانده به انجام تعهد های باقیمانده 
گفته  پیش  کارشناس  نظریه  شرح  به  خود  ناقص  و 
شامل نصب نرده پله ، تهیه ی سند تفکیکی و پایان 
انشعاب  ی  تهیه   ، آن  مقدمات  و  واحدها  تمام  کار 
کامل  اجرای   ، واحدها  تمام  برای  گاز  و  برق   ، آب 
پیلوت  خلوت  حیاط  سقف  کامل  اجرای   ، آسانسور 
ها  واحد  تمام  اختصاصی  پارکینگ  امتیازهای  اخذ   ،
نامه 2-محکومیت  تعهد  بند پ  وام موضوع  و تصفیه 
بابت  ریال   ۱/۷۶0/000/000 پرداخت  به  خوانده 
خسارت عدم انجام تعهد موضوع بند ۱ /الف تعهد نامه 
مورخ ۱۳۹۶/۹/05 از ۱۳۹4/۶/۳0 تا تاریخ صدور رای 
)یعنی ۹۶/۱۱/۳0 ( ۳-محکومیت خوانده به پرداخت 
تعهد  انجام  عدم  خسارت  ریال   2/000/000 روزانه 
رای  صدور  تاریخخ  از  نامه  تعهد  بند  همان  موضوع 
4-محکومیت  رای  اجرای  تاریخ  تا   ۹۶/۱۱/۳0 یعنی 
خوانده به پرداخت ۳2/200/000 ریال خسارت عدم 
انجام تعهد موضوع بند ۳ / ب تعهد نامه یاد شده از 
۱۳۹۶/۸/2۸ تا تاریخ صدور رای یعنی ۱۳۹۶/۱۱/۳0 
 ۳50/000 روزانه  پرداخت  به  خوانده  ،5-محکومیت 
نامه  تعهد  بند  همان  تعهد  انجام  عدم  خسارت  ریال 
)  ۱۳۹۶/۱۱/۳0( رای  صدور  تاریخ  از   ) /ب   ۳ )بند 

تا زمان اجرای رای ۶-محکومیت خوانده به پرداخت 
۸۱/۹۳۹/000 ریال بابت هزینه کرد خواهان در ملک 
موضوع دعوا به جای خوانده ۷-محکومیت خوانده به 
 ۷/000/000 مبلغ  به  کارشناس  دستمزد  پرداخت 
ریال و سایر خسارات قانونی در حق خواهان صادر و 
توافق طرفین  لحاظ  به  اصداری  رای  اعالم می گردد 

در بند ۱/ ت تعهد نامه قطعی و الزم االجراست .
داور – محمد جعفر صادقی کیا . 

رییس جمهور آمریکا در تماس تلفنی با ولیعهد 
ایران  مورد  در  ابوظبی  ولیعهد  و  عربستان 

گفت وگو کرد.
روزنامه  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
کرد  اعالم  سفید  کاخ  نوشت:  عکاظ  سعودی 
که رییس جمهور آمریکا در گفت وگوی تلفنی 
جداگانه با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان 
و محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی در مورد برخی 
امور امنیتی و اقتصادی  مدعی شدند که ایران 
فعالیت های بی ثبات کننده ای دارد.بر اساس این 

گزارش کاخ سفید اعالم کرد که ترامپ از محمد 
بن سلمان و محمد بن زاید به خاطر نقش مهم 
آن ها در آگاه کردن کشورهای حاشیه خلیج 
فارس به منظور مقابله با اقدامات بی ثبات کننده 
ایران و همچنین مبارزه با تروریسم و افراط گرایی 
تشکر و قدردانی کرد.مقامات آمریکایی و سعودی 
درحالی مدعی اقدامات بی ثبات کننده ایران در 
منطقه هستند که نزدیک به سه سال است یمن 
و  زنان  و  اند  داده  قرار  را مورد حمالت هوایی 
کودکان آنها را به قتل می رسانند و از رسیدن 

کمک های انسان دوستانه به آنها ممانعت می 
کنند.محمدجواد ظریف، وزیرخارجه کشورمان 
و  امارات  انگلیس  آمریکا،  همدستی  مورد  در 
ترین   تازه  در  یمن  های  جنایت  در  عربستان 
استیصال  روی  از  تالش  نوشت:  خود  توئیت  
ایاالت متحده و انگلستان در شورای امنیت برای 
سرپوش گذاشتن بر سه سال همدستی شان در 
به  یمن  امارات در  و  جنایات جنگی عربستان 
شکست انجامید. ایران از آغازین روزهای شروع 
بحران طرح خود را برای آتش بس، کمک های 

انسان دوستانه، گفت وگو و حکومتی فراگیر ارائه 
داد. این طرح که یک توهم پیروزی نظامی یا 

اتهام زنی نیست؛ هنوز هم تنها راه حل است.

گفت وگوی ترامپ با بن سلمان و بن زاید در مورد ایران
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چهارمحال و بختیاری سال های 
خشک را تجربه می کند

و  چهارمحال  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
بختیاری با اشاره به کاهش نزوالت آسمانی، گفت: 
امسال چهارمحال و بختیاری یکی از سال های بسیار 

خشک را تجربه می کند.
کورش نادری در گفت و گو خبرنگار ایسنا، با اشاره 
به کاهش بارندگی در سال های اخیر، اظهار کرد: 
بارش های زمستانی در استان نیز بیشتر به صورت 

باران بوده است.
وی افزود: در ایستگاه چلگرد از مهرماه سال جاری 
تا کنون ۳۹۱.4 میلی متر بارش گزارش شده است 
که این میزان بارش در مدت مشابه سال گذشته 
۸۷5.5 میلی متر بوده است که این آمار کاهش 55 
درصدی بارندگی در این ایستگاه را نشان می دهد و 
این بدان معناست که امسال در حال تجربه یکی از 

سال های بسیار خشک هستیم.
نادری با بیان اینکه استان شامل ۸۶ درصد گستره 
و  است  آبرفتی  پهنه  درصد   ۱4 و  کوهستانی 
سرچشمه دو رود بزرگ کارون و زاینده رود است، 
تصریح کرد: ۸4 درصد از مساحت استان حوضه 
آبریز کارون است و مجموع آب خروجی استان به 
این حوضه در سال آبی ۹4 - ۹5 به میزان ۳.۸ 
میلیارد متر مکعب بوده است و همچنین ۱۳ درصد 
مساحت استان را حوضه آبریز زاینده رود شامل 
می شود که خروجی استان به این حوضه در سال 
۹4 - ۹5 به میزان ۳.۱ میلیارد متر مکعب بوده 
است. وی با اشاره به وجود ۱5 دشت آبرفتی در 
استان، گفت: ۸۶ درصد از مساحت استان را گستره 
از  امر نشان  این  کوهستانی تشکیل می دهد که 
اهمیت ذخایر آب زیرزمینی و محدودیت آن ها است 
اما متاسفانه در سال های اخیر با رویه برداشت آب 
زیرزمینی و کاهش نزوالت آسمانی شاهد افت بسیار 
شدید این منابع بوده ایم به نحوی که در مجموع 
آبخوان های استان ۶4۱ میلیون متر مکعب کسری 
مخزن آب زیر زمینی داریم. نادری خاطرنشان کرد: 
این امر موجب شده تا دشت های ممنوعه بحرانی 
بروجن -  به چهار دشت شامل شهرکرد،  استان 

فرادنبه، جوانمردی و سفید دشت برسد.
وی اضافه کرد: چهار دشت کیار، گندمان بلداجی، 
مال خلیفه و لردگان دشت های ممنوعه و دشت های 
فارسان، شلمزار، بن، سامان، چلگرد قلعه شاهرخ و 

یانچشمه در آستانه ممنوعیت قرار دارند.
نادری در خصوص کمبود بارش ها و خشکسالی 
اخیر در استان بیان کرد: ویژگی های خاص استان از 
لحاظ شرایط جغرافیایی و اقلیمی موجب شده است 
تا تغییرات بارندگی و خشکسالی در سال های اخیر 
تاثیر بسیار زیادی بر منابع آب سطحی و زیرزمینی 
راستای  در  تقاضا  افزایش  موجب  این  و  بگذارد 

برداشت منابع آب شده است.
به  زیر زمینی  تعادل بخشی آب های  و  احیا  وی 
منظورجلوگیری از افت مستمر سطح آب در آبخوان 
دشت ها، سازگاری با خشکسالی با مصرف بهینه و 
مدیریت مصرف آب را از برنامه های وزارت نیرو برای 

مقابله با شرایط بحران آب عنوان کرد.
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 توزیع کارت ورود به آزمون سراسري قرآن کریم 
در استان البرز

کارت ورود به شانزدهمین آزمون حفظ و مفاهیم قرآن کریم استان 
البرز توزیع شد.

به گزارش زمان به نقل از واحد خبر روابط عمومي اداره کل اوقاف و امور 
خیریه استان البرز ؛ حجت االسالم اشرفی با بیان این خبر گفت:کارت 
ورود به جلسه آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم  بصورت 
سراسری از روز شنبه 2۸ بهمن ماه تا چهارشنبه ۹ اسفند ماه توزیع شد.

رئیس امور قرآنی اداره اوقاف و امور خیریه استان البرز با بیان اینکه 
به جلسه  ورود  کارت  اخذ  به  اقدام  میتوانند  دو طریق  به  متسابقین 
نمایندافزود:متسابقین میتوانند از سایت  شخصی که همان کد ملی و 
رمز عبور شخصی خودشان هست وارد کارتابل خودشان شده و کارت 

آزمون رو از طریق  پرینت دریافت کنند. 
وي بیان کرد: اگر از طرف مربی و زیر نظر بقاع متبرکه ثبت نام کرده 
باشند میتوانند برای کارت ورود به جلسه به مربی خود رجوع ویا مربی 
میتواند کارت ورود به جلسه آزمون تمام قرآن آموزان زیر مجموعه را 
پرینت بگیرد. اشرفي یادآور شد:در مورد موسسات قرآنی هم به همین 
طریق یا از طریق مربی موسسه برای اخذ کارت اقدام شده است. وي 
خاطرنشان کرد:بزرگترین رویداد قرآنی کشور در اسفند ماه امسال در 
سراسر کشور برگزار خواهد شدکه امسال هم در استان البرز جامعه قرآنی 
و دوستداران قرآن و عترت ازاین رویداد،استقبال پر شوری نمودند. رئیس 
امور قرآنی اداره اوقاف و امور خیریه استان البرز ادامه داد:در این راستا 
مجموعا ۸۷۳۶ نفر داوطلب در استان البرزثبت نام نمودندکه از این تعداد 

5۹۷۱ نفر راخانم ها  و2۷۶5 نفر را آقایان تشکیل می دهند.
 وي گفت: ساعت برگزاری آزمون کتبی )باالی ۱۳ سال( در روز ۱0  
اسفندماه ؛ در گروه حفظ قرآن ساعت ۸:۳0 تا ۹:45 و در گروه ترجمه و 
مفاهیم قرآن / گروه معارف اهل بیت )ع( به طور همزمان ساعت ۱0:45 

تا ۱۱:45 می باشد.

 میزباني اصفهان از شهرداران کالن شهرها 
در نود و پنجمین نشست مشترک

بهادری- اصفهان: شهردار اصفهان از برگزاري نود و پنجمین نشست 
شهرداران کالن شهرهاي ایران در اصفهان خبر داد.

قدرت ا... نوروزي اظهار داشت: این نشست ۱0 اسفند ماه به میزباني 
اصفهان برگزار خواهد شد و دبیر مجمع شهرداران کالن شهرهاي ایران، 
رییس شوراي عالي استان ها، استاندار اصفهان، مشاور شهردار تهران در 
امور مجلس و شهرداران ۱5 کالن شهر کشور از مهمانان ویژه و چهره 

هاي شاخص حاضر در این رویداد خواهند بود. 
وي اعالم کرد: ارایه گزارش و تبادل نظر پیرامون بودجه سال ۱۳۹۷ 
کل کشور در حوزه مدیریت شهري، ارایه گزارش طرح درآمدهاي پایدار 
شهرداري ها و پیش نویس الیحه درآمدهاي پایدار، ارایه گزارش طرح 
نظام جامع مدیریت شهري در مجلس شوراي اسالمي، ارایه گزارش 
الیحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس، ارایه گزارش اصالح ساختار 
تشکیالتي دبیرخانه کالن شهرها و بحث و تبادل نظر در خصوص مسایل 
جاري از مهم ترین مباحث و موضوعاتي است که در این نشست مورد 

بحث و تبادل نظر قرار مي گیرد.  
شهردار اصفهان با اشاره به این که هم افزایي مدیران شهري در کنار 
همفکري، تضارب آرا و افکار، بي شک در نحوه اداره شهرها و رفع برخي 
معضالت شهري تأثیرگذار خواهد بود، افزود: نشست مشترک شهرداران 
کالن شهرهاي کشور، در واقع گردهمایي ارزشمندي است که دغدغه 
هاي مشترک، دیدگاه ها و راهکارها را تبادل و بررسي کرده و زمینه بهره 
مندي شهرها از روش ها و دیدگاه هاي جدید به منظور حل معضالت و 

تسهیل امور را فراهم مي سازد.  
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اقدامات  در خصوص  توضیح  با  اکبر  مهندس 
سال  سی  در  گیالن  گاز  شرکت  گسترده 
گذشته اظهار داشت: هم اکنون همه شهرهای 
استان )بجز شهر ماسوله بجهت دارا بودن بافت 
روستایی  خانوارهای  درصد   ۹۳.5 و  تاریخی( 
که  باشند  می  مند  بهره  گاز  نعمت  از  استان 
درصد   ۹۶.۹( کشوری  متوسط  با  مقایسه  در 
بهره مندی شهری و ۷2.2 درصد بهره مندی 
روستایی( آمار خوبی می باشد. وی ادامه داد: 
و  شبکه  کیلومتر  هزار  دارای 20  این شرکت 
بیش از 5۶0 هزار انشعاب گاز می باشد که از 
بر ۷۶ درصد  بالغ  تاکنون  ابتدای سال جاری 
یابی شده است. مدیرعامل  این خطوط نشت 
گاز گیالن گفت: اولویت شرکت گاز در سالهای 
گذشته گسترش شبکه های گاز و گازرسانی به 
اقصی نقاط استان بود ولی هم اکنون با نزدیک 
شدن به پایان عملیات توسعه گاز، پروژه های 

کیفی در اولویت قرار گرفته است.

مهندس اکبر با بیان این مطلب اظهار داشت: پروژه 
 ،GIS ،های قرائت و چاپ همزمان صورتحساب
سوخت  مصرف  سازی  بهینه  انرژی،  سفیران 
گرمکن های ایستگاه های تقلیل فشار گاز و مرکز 
پیام و امداد متمرکز از جمله اقدامات شرکت گاز 

در جهت کیفی سازی خدمات می باشد.
وی در همین راستا گفت: گاز گیالن تنها شرکتی 
است که دارای سیستم متمرکز امداد گاز در کشور 
می باشد و مشترکین محترم گاز در صورت بروز 
هر گونه مشکل و تماس با شماره تلفن ۱۹4، به 

سامانه یکپارچه مرکز پیام شرکت گاز در مرکز 
استان متصل می شوند و کارشناسان مرکز پیام 
با بررسی وضعیت و با توجه به تجهیز اکیپ های 
امدادی  گروه  ترین  نزدیک   ،GPS به امدادی 

جهت برطرف نمودن مشکل اعزام می شود.
مدیرعامل گاز گیالن بیان نمود: هدف شرکت 
گاز گیالن در سال جاری تزریق ۶.۹ میلیارد 
مترمکعب گاز به بخش های مختلف مشترکین 
در استان می باشد که با توجه به افزایش نسبی 
دمای هوا در مقایسه با سال گذشته امیدواریم 
تا پایان سال از مرز فروش ۶ میلیارد مترمکعب 
گاز گذشته و رکورد جدیدی را به ثبت برسانیم.

درخصوص  پایان  در  گیالن  گاز  مدیرعامل 
مطالبات شرکت گاز استان گیالن از مشترکین 
گفت: بالغ بر ۱50 میلیارد تومان در حوزه های 
مشترکین  از  صنعتی  و  نقل  و  حمل  خانگی، 
طلب داریم که با تعامل در حال وصول آنها و 

کم کردن این میزان هستیم.

مدیرعامل گاز گیالن:

 ضریب نفوذ گازرسانی در استان باالتر از میانگین کشوری است

 برگزاری نمایشگاه »مصرف بهینه آب«
 در شرکت آبفا اهواز

نظارت سالمت نوروزی کشور با مشارکت 6 هزار 
بازرس و کارشناس بهداشت محیط

نخست  شب  فر-اهواز:  وحیدی 
نمایشگاه »مصرف بهینه آب« با حضور 
خوب  استقبال  و  استاني  مسئوالن 

خانواده هاي اهوازي همراه شد.
آموزش  و  عمومي  روابط  گزارش  به 
همگاني شرکت آبفا اهواز، نمایشگاه 
سه روزه »مصرف بهینه آب«  با اجرای 
برنامه های شاد با محوریت مدیریت 
مصرف آب در قالب نمایش خیابانی، 
نمایش عروسکی، اجرای موسیقی و 
حرکات ورزشی نوجوانان اسکیت باز 

در شب اول کار خود را آغاز کرد. 
به دلیل استقبال مردمی از اجرای برنامه های شاد 
عروسکی و موسیقی محلی این نمایشگاه تا ساعت 
2۳ ادامه داشت.  گفتني است این نمایشگاه در 
شش غرفه مختلف با هدف ارائه الگوهای مصرف 
به همراه اقالم فرهنگی از جمله بروشور، کتابچه، 

پوستر و لوازم التحریر فعالیت می نماید.
جمله  از  مشترکین  به  ویژه  تسهیالت  ارائه 
بخشودگی جرائم انشعابات غیرمجاز آب و تقسیط 
آب بها در غرفه مشترکین، تشریح فرآیند تصفیه 
و آزمایش آب به همراه تجهیزات آزمایشگاهی و با 
حضور متخصصین این حوزه در غرفه آزمایشگاه 
آب صورت می پذیرد.  استقبال بی نظیر کودکان 
از غرفه کودک به عنوان سفیران آینده آب قابل 
عکس  شامل  پکیجی  غرفه  این  در  بود.  توجه 
کودک،بن تخفیف ورزشی،لوازم التحریر و کتابچه 

به کودکان اهدا می شود. 
که  است  ای  غرفه  عنوان  کوچک  دانشمندان 
دستاوردهای  نوجوان  مخترعین  و  پژوهشگران 

خود در حوزه مصرف بهینه آب را به شهروندان 
ارائه می نمایند.  خانه تکانی و مدیریت مصرف 
آب یکی از مهم ترین بخش های این نمایشگاه 
محسوب می گردد که بر اساس پویش سراسری با 
همین عنوان شکل گرفته و با حضور کارشناسان 
آبفا اهواز نکات کلیدی این پویش به همراه بروشور، 
پوستر و اقالم فرهنگی دیگر به شهروندان ارائه می 

شود. 
تشریح عملکرد یکساله شرکت آبفا اهواز شامل 
پروژه ها و طرح های مهم نیز در این غرفه انجام 

می پذیرد. 
گفتنی است، مسوولین استانی و محلی در غرفه 
روابط  مدیر  میزبانی  به  مدیریت  های  دستاورد 

عمومی آبفا اهواز حضور بهم می رسانند.
تا چهارشنبه  اهواز  بهینه آب  نمایشگاه مصرف 
الی   ۱۹ ساعت  از  جاری  اسفندماه  نهم  مورخ 
22 جنب کتابخانه مرکزی واقع در بلوار ساحلی 
کیانپارس پذیرای حضور گرم شهروندان اهوازی 

می باشد.

بهسازی  و  غذایی  مواد  بهداشت  اداره  رئیس 
کار  و  محیط  سالمت  مرکز  عمومی  اماکن 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
بهداشت  کارشناس  و  بازرس  هزار   ۶ گفت: 
بهداشت  مهندسی  مدیریت  طرح  در  محیط 

محیط سالمت نوروزی فعالیت دارند.
نشست  در  دوشنبه  روز  غالمی  سیدرضا 
در  مرکزی  استان  نوروزی  سالمت  برنامه 
دار  اولویت  های  برنامه  از  یکی  افزود:  اراک، 
مراکز  از  ویژه  بازرسی  نوروزی،  سالمت  در 
بین راهی و اقامتی است که با حساسیت باال 

دنبال می شود.
و  عمومی  اماکن  از  بازرسی  کرد:  بیان  وی 
پمپ بنزین ها سرویس های بهداشتی پارک 
برنامه  در  ماموریت های محوری  از دیگر  ها 

سالمت نوروزی است.
بهسازی  و  غذایی  مواد  بهداشت  اداره  رئیس 
کار  و  محیط  سالمت  مرکز  عمومی  اماکن 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
ادامه داد: تیم های بازرسی نوروزی در استان 
های مسافرپذیر برای ایام تعطیالت سال نو با 

ظرفیت باالتری دیده شده است.
سالمت  برنامه  در  مرکزی  استان  گفت:  وی 
کسب  را  کشور  پنجم  رتبه  پارسال  نوروزی 
در  باید  نظارتی  ویژه  های  برنامه  با  که  کرد 

ایام سال نو رتبه بهتری را به دست آورد.
بهسازی  و  غذایی  مواد  بهداشت  اداره  رئیس 
کار  و  محیط  سالمت  مرکز  عمومی  اماکن 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 

در  بهداشت  وزارت  رویکرد  کرد:  اضافه 
های  شیوه  و  است  تغییر  درحال  ها  بازرسی 

مدرن جایگزین روش های سنتی می شود.
در  نیز  مرکزی  استان  بهداشت  مرکز  رئیس 
این نشست گفت: ۱00 بازرس، 20 پشتیبان 
سالمت  برنامه  در  آزمایشگاهی  کادر   ۱2 و 
بر  و  دارند  مشارکت  مرکزی  استان  نوروزی 
پایش  مشمول  اماکن  هزار   20 فعالیت  روند 

سالمت نوروزی استان نظارت می کنند.
سالمت  تضمین  افزود:  نظری  جواد  دکتر 
اهداف  مهمترین  از  مسافران  و  شهروندان 
در  بارزسان  و  است  نوروزی  سالمت  برنامه 
تالش  همه  باید  برنامه  این  اجرای  راستای 
فردی،  بهداشت  بر  ویژه  نظارت  در  را  خود 
به  ساختمانی  تجهیزات  و  آب  غذایی،  مواد 
پوشی  چشم  خطایی  هیچ  از  و  گیرند  کار 

نکنند.
اراک  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
نوروزی  برنامه سالمت  در  داد:بازرسان  ادامه 
خصوص  در  مردم  سازی  آگاه  و  آموزش  از 
نیز  پرندگان  حاد  فوق  آنفلوآنزای  بیماری 

غافل نشوند.
وی گفت: مردم در صورت مشاهده هر مورد 
خالف و یا داشتن شکایت در خصوص مسائل 
بهداشتی می توانند موارد را از طریق شماره 

۱۹0 اطالع دهند.
برنامه سالمت نوروزی استان مرکزی همزمان 
با سراسر کشور از ۱5 اسفندماه جاری تا ۱5 

فروردین ماه ۹۷ برگزار می شود.

آگهی مزایده

شهرداری صفادشت درنظردارد 
 ۱4 شماره  نشست  مصوبه   8 بند  باستناد 
به  شهرنسبت  اسالمی  محترم  شورای 
اقدام  مهر  تجاری مسکن  قطعات  فروش 

نماید.
مزایده  برگه  دریافت  جهت  متقاضیان  لذا 
امالک  واحد  به  بیشتر  اطالعات  وکسب 

مراجعه نمایند.
پایان تحویل مدارک : ۱396/۱۲/۲۷

محمد علی کریمی- شهردار صفادشت

 نوبت اول

تجدید آگهی مزایده

درنظر  صفادشت  شهرداری 
شماره  نشست  ۱مصوبه  بند  باستناد  دارد 
84 شورای محترم اسالمی شهرنسبت به 
فروش تاالرپذیرایی ازطریق مزایده عمومی 
دریافت  جهت  متقاضیان  لذا  نماید.  اقدام 
به  بیشتر  اطالعات  وکسب  مزایده  برگه 

واحد عمران مراجعه نمایند.
مبلغ اعتبار : ۲95/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

پایان تحویل مدارک : ۱396/۱۲/۲۷
محمد علی کریمی- شهردار صفادشت

 نوبت اول

آگهی مزایده

شهرداری  صفادشت درنظردارد 
باستناد بند ۱5 مصوبه نشست شماره ۱6 
به  شهرنسبت  اسالمی  محترم  شورای 
ازطریق  تاالرپذیرایی  جنب  زمین  فروش 

مزایده اقدام نماید.
مزایده  برگه  دریافت  جهت  متقاضیان  لذا 
امالک  واحد  بیشتربه  اطالعات  وکسب 

مراجعه نمایند.
پایان تحویل مدارک : ۱396/۱۲/۲۷

محمد علی کریمی- شهردار صفادشت

 نوبت اول

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه 2/۸۱۳/۹۶شعبه دومشورای حل اختالف شهرستان جوانرود 
آقای عزیز یوسفیدرخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است و بیان داشته 
و  نموده  فوت  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ  ۹۶/۸/2۱در  در  یوسفی  شادروان ساالر 

ورثه اش عبارتند از:
۱.عزیز یوسفی  زایچه : ۱00-۱۳۳۸کد ملی  5۹5۹۶500۱0 برادرمتوفی
2.فوزیه یوسفیزایچه:500۹۱-۱۳5۸ کد ملی۳25۱20۹۱۹۱خواهرمتوفی

۳.خاتون یوسفیزایچه:۱-۱۳۳۶کد ملی 5۹5۹۹۱۱2۷2 خواهر متوفی
تا هر کس  از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد  اینک مراتب یک نوبت در یکی 
اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی ظرف 
مدت یک ماه به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و 
هر گونه اعتراضی یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از 

درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
شعبه دومشورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی حصر وراثت
بحکایت پروند کالسه 2/۸۱2/۹۶شعبه دومشورای حل اختالف شهرستان جوانرود 
آقای عزیز یوسفیدرخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است و بیان داشته 
و  نموده  فوت  خود  دائمی  اقامتگاه  ۹۶/۸/2۱در  تاریخ  یوسفیدر  خاور  شادروان 

ورثه اش عبارتند از:
۱.عزیز یوسفی زایچه : ۱00-۱۳۳۸-کدملی 5۹50۹۶500۱0  برادر متوفی
2.خاتون یوسفی زایچه : ۱-۱۳۳۶-کدملی 5۹5۹۹۱۱2۷2  خواهر متوفی

۳.فوزیه یوسفی زایچه: 500۹۱-۱۳5۸ -کدملی ۳25۱20۹۱۹۱  خواهر متوفی
تا هر کس  از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد  اینک مراتب یک نوبت در یکی 
اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف 
مدت یک ماه به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و 
هر گونه اعتراضی یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از 

درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
پور  احسان  آقای  طرفیت  به  ای  شکواییه  آباد  خرم  شهرستان  دامپزشکی  شبکه 
به  و  ارجاع  این شعبه  به  بهداشت عمومی مطرح که  علیه  تهدید  بر  دایر  احمدی 
شماره پرونده کالسه ۹۶0۹۹۸۶۶۱2۱00۹45 شعبه ۱0۹ دادگاه کیفری دو شهر 
مورخ ۱۳۹۶/۱2/2۶ ساعت  وقت رسیدگی  و  (ثبت  )۱0۹ جزایی سابق  آباد  خرم 
0۸:۳0 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی مراتب یک نوبت در 
جهت  فوق  مقرر  وقت  در  متهم  تا  گردد  می  آگهی  االنتشار  کثیر  جراید  از  یکی 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
منشی شعبه نهم دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد )۱09 جزایی سابق ( – آرش هادی پور . 

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی به آقای حسین محمد زاده فرزند محمد نقی

شاکی کیهان عباسی نژاد پشم شکایتی علیه متهم آقای حسین محمد زاده به اتهام عدم 
رعایت نظامات دولتی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به میزان 0/۷5 تقصیر 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹۳0۹۹۸۶۶۱۳۱0024۶   این شعبه  به  مطرح که 
شعبه ۱05 دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد )۱05جزایی سابق (  ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ ۱۳۹۷/0۱/۱۸ ساعت۱۱:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
۳44  قانون آیین دادرسی کیفری به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست 
شاکی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا متهم ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 

خود و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
رئیس شعبه ۱05 دادگاه کیفری ۲ خرم آباد –پرویز پور هادی 

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی به آقای بهروز اسمعیل نژاد فرزند عزیز محمد

شاکی مهدی واحد نیا شکایتی علیه متهم آقای بهروز اسمعیل نژاد به اتهام عدم 
رعایت نظامات دولتی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به میزان 0/40 تقصیر 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹20۹۹۸۶۶۱۱۷00۷05   
وقت  و  ثبت    ) سابق  )۱05جزایی  آباد  خرم  شهر  دو  کیفری  دادگاه   ۱05 شعبه 
رسیدگی مورخ ۱۳۹۷/0۱/۱۹ ساعت۱0:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده ۳44  قانون آیین دادرسی کیفری به علت مجهول المکان بودن متهم 
و درخواست شاکی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد 
تا متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
رئیس شعبه ۱05 دادگاه کیفری ۲ خرم آباد –پرویز پور هادی

متن آگهی 
در پرونده کالسه ۹4۱040۶۶۱۱0۱۳2۶۱ آقای محسن منصوری فرزند مهدی به 
اتهام مباشرت در سرقت تعزیری با ربودن مبلغ سیزده میلیون و پانصد هزار تومان 
وجه نقد موضوع شکایت خانم افسانه عالپور برجسته فرزند محمد تحت تعقیب می 
باشد حالیه به لحاظ عدم شناسایی متهم ر نشانی اعالمی از سوی شاکی وفق ماده 
۱۷4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹2 مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف 
مدت ۳0 روز از تاریخ نشر آگهی درشعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 
خرم آباد حاضر و از عنوان اتهامی دفاع نماید و در صورت عدم حضور نامبرده در 

موعد مقرر مطابق با قانون رسیدگی و اظهار عقیده بعمل می آید . 
 بازپرس شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – اصغر مرادیان . 



اجتماعیپنجشنبه 10  اسفند 1396                                                                                                                                                                                                     شماره 53709

اولتیماتوم پلیس به هنجارشکنان 
چهارشنبه سوری

درصدی   ۳0 افزایش  از  انتظامی  نیروی  فرمانده 
کشفیات مواد محترقه درآستانه چهارشنبه سوری 
امسال نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: افرادی 
که به دنبال شرارت هستند  و می خواهند نظم و 
آرامش را در شب چهارشنبه سوری به هم بزنند، 
بدانند که ناجا با برنامه ریزی صحیح و هماهنگی 
برخورد  آنها  با  و  شده  آنها  از حرکت  منع  قضایی 
خواهد کرد. سردار اشتری در حاشیه همایش معاونین 
عملیات نیروی انتظامی که در مقر مرکزی ناجا برگزار 
شد، با حضور درجمع خبرنگاران گفت:  این همایش 
با هدف بررسی  و مرور اجرای ماموریت ها در سال 
جاری و آمادگی و برنامه ریزی برای ماموریت  ها در 

سال آینده و روزهای باقی مانده از سال برگزار شد.
در  باید  سال  پایانی  روزهای  در  اینکه  بیان  با  وی 
موضوعاتی همچون ترافیک، چهارشنبه سوری، نوروز 
باشیم گفت: همچنین  داشته  را  آمادگی های الزم 
توجه به این موارد و موارد دیگر در طول سال باید 
مد نظر قرار بگیرد.فرمانده ناجا ارتقای توان عملیاتی 
و رزمی یگان ها را از دیگر موارد مورد تاکید  در این 
جلسه برشمرد و گفت: در این زمینه نیز باید برنامه 
ریزی داشته و در مجموع بتوانیم در سال آینده توان 
باالتر در  با ظرفیت  ارتقا دهیم و  را  عملیاتی خود 
خدمت مردم باشیم. وی در پاسخ به سوالی در باره 
چهارشنبه سوری و اقدامات پلیس اظهار کرد: نیروی 
انتظامی حتما با برنامه ریز ی اقدام کرده و مانع از 
حرکت افرادی خواهد شد که قصد ایجاد مزاحمت و 

خطر چه صوتی  و انفجار برای خانواده ها را دارند.
اشتری با بیان اینکه  پلیس در این ایام آمادگی الزم 
را دارد، درباره کشفیات مواد محترقه نیز گفت: امسال 
کشفیات پلیس در این حوزه نسبت به سال گذشته 
بیش از ۳0 درصد افزایش یافته پیدا کرده است  وطی 
دیگری  کشفیات  میرسد  نظر  به  نیز  آتی  روزهای 
نیز داشته باشیم وی از مردم و کسبه خواست که 
در این ایام مراقبت بیشتری در مورد خرید و فروش 
مواد محترقه و به ویژه مواد محترقه دست ساز داشته 
باشند و خانواده ها نیز ناظر بر رفتار فرزندانشان باشند.

فرمانده ناجا در پاسخ به سوال دیگر در مورد سرعت 
عمل پلیس ۱۱0 و میانگین زمان حضور در محل نیز 
گفت:  تاکید ما حضور در محل در کوتاه ترین زمان 
ممکن است در همین راستا توان انسانی و تجهیزات 
۱۱0 را افزایش دادیم اما ممکن است این روزند در 
برخی شهرها طوالنی باشد که در این زمینه در حال 

انجام اقدامات الزم هستیم.

خبر

وزیر علوم: امید به آینده شغلی موجب توسعه 
کشور می شود

در  را  آینده شغلی  به  امید  فناوری گفت:باید  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
اقتصادی کشور  و  اجتماعی  توسعه  تا موجبات  افزایش دهیم  جوانان 

فراهم شود.
به گزارش پیام زمان ،منصور غالمی در نشست شورای دانشگاه صنعتی 
های  طرح  از  یکی  افزایی  مهارت  افزود:طرح  دزفول  شاپور  جندی 
رشته  با  مرتبط  کاربردی  های  مهارت  آن  در  که  است  علوم  وزارت 
تمام شدن  تا پس  ارایه می شود  آموختگان  دانش  به  های تحصیلی 

تحصیالت،توانایی ایجاد شغل مرتبط با رشته خود را داشته باشند. 
و  تربیت  بر  عالوه  باید  که  هستند  هایی  امانت  گفت:دانشجویان  وی 

پرورش تحصیلی، مهارت های الزم را نیز داشته باشند. 
انقالب فرهنگی ساماندهی  وی اضافه کرد: از سال ۹4، شورای عالی 
دانشگاه ها را در دستور کار قرار داده که با توجه به انتقاداتی که بر 
تعداد دانش آموختگان وجود دارد و جمعیت داوطلبان ورود به دانشگاه 
ها کم شده، و نیز عالقه خانواده ها به تحصیل فرزندانشان در دانشگاه 

های بزرگ ساماندهی دانشگاه ها ضروری است. 
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری گفت:باید ماموریت گرا کردن و تخصصی 
کردن رشته ها و پرداختن به رشته های صنعتی جدید و بین رشته ای 
مورد توجه قرار گیرد که با توجه به ظرفیت هایی که در بخش های 

مختلف شهرستان دزفول وجود دارد چنین چیزی عملی است. 
های  نعمت  شهر  گفت:دزفول  نشست  این  در  نیز  دزفول  جمعه  امام 
خدادادی و نیروی انسانی است و فرزندان دزفول در عرصه های علم و 

دانش ملی به خدمت مشغولند. 
توجه  با  اینکه  بیان  با  دزفولی  قاضی  سیدمحمدعلی  االسالم  حجت 
جواب  شهرستان  این  در  گذاری  سرمایه  گونه  هر  دزفول  ظرفیت  به 
خواهد داد افزود: شهرستان دزفول در دوران جنگ تحمیلی مقاومت 
های زیادی از خود نشان داد و توانست چهارم خرداد را در تقویم به 

نام خود ثبت کند. 
اقدامات  گفت:با  نیز  دزفول  شاپور  جندی  صنعتی  دانشگاه  رییس 
توان  می  شده  انجام  تاکنون   ۹2 سال  از  که  شده  انجام  پیگیری  و 
گفت وضعیت دانشگاه جندی شاپور دزفول از بحران خارج شده البته 

کمبودهایی نیز وجود دارد. 
محمدرضا عصاری با بیان اینکه بودجه جاری دانشگاه از ۶5 میلیارد 
ریال چهار سال پیش به 220 میلیارد ریال رسیده افزود: فضای کنونی 
آموزشی،کمک آموزشی و محوطه این دانشگاه 44 هزار متر مربع است 
دانشگاه حدود سه هزار متر مربع وسعت  اداری مرکزی  و ساختمان 
دارد که با اعتبارات بنیاد مستضعفان ساخته شده،و با توسعه فضاهای 

خوابگاهی هیچ دانشجویی از این دانشگاه خارج از دانشگاه نیست. 
وی افتتاح سالن آمفی تئاتر،آزمایشگاه مرکزی ،کاشت ۱۶ هزار اصله 
نهال در فضای سبز دانشگاه و آغاز عملیات ساخت مسجد دانشگاه را 
این دانشگاه عنوان کرد و گفت:2 هزار و  اقدامات سال های اخیر  از 
۷00 دانشجو در این واحد دانشگاهی تحصیل می کنند که ۶0 درصد 
آنها بومی هستند ضمن اینکه 45 درصد این دانشجویان دختر و 55 
درصد پسر هستند و ۱4 درصد آنها در رشته های تحصیالت تکمیلی 

مشغول تحصیل هستند. 
رییس دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول افزود:با رایزنی با صنایع 

منطقه،کلیه کارهای پژوهشی 
جندی  دانشگاه  به  آبیاری  های  شبکه  و  کرخه  دز،  سد  تحقیقاتی  و 

شاپور دزفول سپرده می شود. 
وزیر علوم صبح روز دوشنبه برای انجام یک سفر 2 روزه وارد خوزستان 
از طرح های دانشگاهی و عمرانی در خرمشهر،  افتتاح  بازدید و  شد. 

اهواز ، دزفول و شوشتر از جمله برنامه های این سفر بود. 

خبر

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت:باید ضمن کمک به 
ارتقای سطح آگاهی زنان و خانواده، مشکالت این حوزه را شناسایی و 
راهکارها و سیاست ها را اعالم کنیم و در مجموع موضوع زن را ملی 
ببینیم.معصومه ابتکار در نشست خبری به مناسبت والدت حضرت 
فاطمه زهرا )س( و هفته زن ضمن تبریک این والدت افزود: باید از 
نگاه خاص، باندی، جناحی و محدودکننده پرهیز کنیم و موضوع 
زنان را ملی کنیم. وی اظهار داشت: فعالیت هایی به مناسبت این 
هفته در کشور با هماهنگی ستادی که به همین منظور تشکیل شده 
است، انجام شده تا هفته زن با رویکرد کاربردی و موثر در بهبود 
وضعیت زنان باشد و صرفا یک مراسم تشریفاتی نباشد.وی ادامه 
داد: همچنین باید همکاری فراقوه ای داشته باشیم تا شاهد پیشرفت 
های بیشتر در حوزه زنان باشیم.ابتکار ادامه داد: عالقه مندیم نگاه 
طبقه بندی سنی در میان زنان و دختران از جمله کودکان، دختربچه 
ها، نوجوانان، زنان جوان، بزرگسال و سالمند را داشته باشیم چون 

هرکدام از این گروهها مشکالت خاص خودشان را دارند و قطعا 
مورد توجه قرار می گیرند. وی اضافه کرد: گزارش هایی از استانها 
دریافت کرده ایم و موضوعات مختلفی را درباره اشتغال و معرفی 
انواع مشاغلی که توسط زنان دنبال می شود را مطرح کردند و ما 
اولین فعالیت مرتبط با حوزه زنان و هفته زن با عنوان نقش فناوری 
اطالعات در توان افزایی بانوان را برگزار کردیم و هدف این است که 
مجموعه برنامه هایی برای توان افزایی زنان با همکاری دولت و بخش 
خصوصی داشته باشیم. وی به برگزاری یک نشست بین المللی در 
حوزه زنان در سال آینده هم اشاره کرد و گفت: استان ها در حوزه 
اشتغال فعالیت های زیادی دارند که به آنها در هفته زن پرداخته 
می شود. وی ادامه داد: همچنین برای توان افزایی زنان و دختران 
روستایی و عشایر به ویژه بازماندگان از تحصیل برنامه هایی داریم که 
در هفته جاری تفاهم نامه ای در این زمینه با نهضت سوادآموزی 

منعقد کردیم تا این دختران را به نظام آموزش برگردانیم.

ابتکار اضافه کرد: همچنین کمک به اشتغال پایدار، توان افزایی زنان 
و بازگرداندن 2 هزار و ۳00 دانش آموز دختر عشایر به نظام آموزشی 
و تاب آوری اجتماعی، حقوق شهروندی و حقوق زن در خانواده از 

دیگر برنامه های ما در هفته جاری است.
وی ادامه داد: اکنون گفت و گوی ملی خانواده در ۱0 استان کلید 
خورد و به این شکل است که ما فکر می کنیم باید برای خانواده 

ایرانی که با آسیب هایی روبرو است فعالیت هایی را انجام دهیم.

           موضوع زنان باید ملی دیده شود

باالی  حجم  دلیل  به  گفت:  ثبت احوال  سازمان  سخنگوی 
مراجعات مردم برای ثبت نام کارت ملی هوشمند و دغدغه پایان 
سال آنان،این امکان فراهم شده است تا کسانی که هنوز موفق 
به ثبت نام کارت ملی هوشمند نشده اند، در ۳ ماه  فروردین، 

اردیبهشت و خرداد سال آینده برای ثبت نام مراجعه کنند.
از  اینکه  بیان  با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  ابوترابی  سیف اهلل 
و  تأکید  هوشمند  ملی  کارت  نام   ثبت  برای  تیرماه سال ۹۶ 
ظرفیت سازی کردیم که ماهانه 2.5 میلیون نفر را ثبت نام کنیم، 
اظهارکرد: بر اساس پیش بینی ها قرار بود طی مدت هشت ماه 
بتوانیم 20 میلیون درخواست اخذ و کارت صادر کنیم؛ اما از 
آنجایی که مردم کارهایشان را به دقایق پایانی واگذار می کنند، 

قرار شد که مهلت ثبت نام را افزایش دهیم.
دغدغه   مردم  سال  پایانی  روزهای  این  در  اینکه  بیان  با  وی 
پایان سال و سفرهای نوروزی دارند و ظرفیت ثبت احوال هم 
پاسخگوی مراجعه بیش از حد مردم نیست، گفت: به همین 
منظور و برای آنکه هموطنان با مشکلی روبه رو نشوند پورتال 
سازمان و پهنای باند را افزایش دادیم تا افرادی که تا کنون 
برای  نشده اند  هوشمند  ملی  کارت  ثبت نام  به  موفق  هنوز 
ثبت نام در ماه های فروردین، اردیبهشت و خرداد سال ۹۷ نیز 

مراجعه  کنند.

درباره  سمن ها  با  نشست  حاشیه  در  جوانان  و  ورزش  وزیر 
سرانجام رفع موانع حضور زنان در ورزشگاه گفت: با همگرایی، 
هم افزایی و هماهنگی بین دستگاه های مختلف این مشکل به 

مرور برطرف خواهد شد.
مسعود سلطانی فر در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال 
که آیا با حضور زنان در دیدار تیم بسکتبال تیم ملی ایران و 
عراق موانع حضور آنان در ورزشگاه برطرف شده است یا نه؟ 
گفت:  با همگرایی، هم افزایی و هماهنگی بین دستگاه های 

مختلف این مشکل به مرور برطرف خواهد شد.
وزیر ورزش و جوان در دیدار با سمن های استان های کردستان 
و خراسان رضوی با تاکید بر اینکه رویکرد دولت ایجاد اعتماد 
متقابل و امید به آینده، افزود: توسعه در جامعه ای آرام و امن 
صورت می گیرد و در جوامع ملتهب و دارای کشمکش جایی 
ندارد.سلطانی فر با بیان اینکه بیش از ۸0 درصد از تسهیالت 
اشتغالزایی صرف حوزه کارآفرینی جوانان خواهد شد ادامه داد: 
گذشت  با  چه  و  یازدهم  دولت  در  چه  گذشته  سال  یک  در 
رئیس  دوازدهم،  دولت  فعالیت  آغاز  از  ماه  هفت  به  نزدیک 
انتقال  و  گرایی  جوان  روی  بر  متعددی  جلسات  در  جمهور 
وزیر  انتصاب یک  است.  تاکید کرده  نسل جدید  به  مدیریت 
جوان نیز در هیات دولت این موضوع را به خوبی نشان می دهد.

 رئیس پلیس تهران بزرگ خاطرنشان کرد: با هماهنگی مقام 
سال  پایان  چهارشنبه  با  ارتباط  در  که  خودروهایی  قضایی، 
توسط پلیس توقیف شوند تا پایان تعطیالت نوروزی مهمان 

توقیف خواهند بود.
به  اشاره  با  خبرنگاران  جمع  در  رحیمی  حسین  سردار 
برنامه ریزی پلیس برای چهارشنبه پایان سال اظهار کرد: پلیس 
فروشندگان،  با  را  خود  جدی  و  قاطع  برخورد  اکنون  هم  از 
تهیه کنندگان موادمحترقه و کسانی که با استفاده از این مواد، 
باعث سلب آسایش شهروندان می شوند آغاز کرده است و امروز 
نیز در جلسه ای با اصناف فروشنده مواد شیمیایی، هشدارهای 
نزدیک  با  این مواد همزمان  از  الزم در خصوص سوءاستفاده 

شدن به چهارشنبه پایانی سال داده شد.
رئیس پلیس تهران بزرگ خاطرنشان کرد: با هماهنگی مقام 
سال  پایان  چهارشنبه  با  ارتباط  در  که  خودروهایی  قضایی، 
توسط پلیس توقیف شوند تا پایان تعطیالت نوروزی مهمان 

توقیف خواهند بود.
وی در ادامه افزود: ما در جلسات برگزار شده با اصناف مربوطه 
نیز تاکید کرده ایم که اگر واحدهای صنفی مبادرت به فروش 
موادمحترقه کنند، حتماً به صورت قاطع با آن ها برخورد و واحد 

صنفی متخلف نیز پلمب خواهد شد.

افزایش مهلت ثبت نام کارت ملی 
۹۷ هوشمند تا خرداد 

سهم 80 درصدی جوانان از تسهیالت 
اشتغالزایی

وهاي هنجار شكن تا  توقيف خودر
وز پايان تعطيالت نور

متن آگهی 
در پرونده کالسه فوق این شعبه میثم هوشمند فر فرزند هوشنگ به اتهام توهین و 
تهدید موضوع شکایت آقای مسعودعبدی فرزند نورمحمد تحت تعقیب قرار گرفته با 
عنایت به عدم شناسایی متهم و مجهول المکان بودن وی و در اجرای مقررات ماده 
۱۷4 قانون آیین دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ 
صدور آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد بدیهی است در 

صورت عدم حضور مطابق مقررات اتخاذ تصمیم به عمل خواهد آمد . 
دادیار شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – صادق حیدری . 

متن آگهی 
در پرونده کالسه ۹۶0۹۹۸۶۶۱۱۸005۹0 آقای مراد الماسی فرزند امر علی به اتهام 
خیانت در امانت موضوع شکایت احمد درویش پور فرزند محمود تحت تعقیب می 
باشد حالیه به لحاظ عدم شناسایی متهم در نشانی اعالمی وفق ماده ۱۷4 قانون 
آئین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا نامبرده در مورخ ۱۳۹۷/0۱/۱4 در 
شعبه هفتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد حاضر و از عنوان اتهامی 
دفاع نماید و در صورت عدم حضور نامبرده در موعد مقرر مطابق با قانون رسیدگی 

و اظهار عقیده بعمل می آید . 
بازپرس شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – ابراهیم مظفری کیا . 

آگهی حصر وراثت
شهرستان  اختالف  حل  شورای  دوم  2/۸۱۳/۹۶شعبه  کالسه  پروند  حکایت  به 
جوانرود خانم فوزیه یوسفی درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و 
بیان داشته شادروان زیبا حقگوئی راددر تاریخ ۹۶/۸/2۱در اقامتگاه دائمی خود فوت 

نموده و ورثه اش عبارتند از:
برادرمرحوم  ملی5۹۶۹۹۸۷220  کد    ۱۳0۹-۱۷0 زایچه:  حقگویی    ۱.حسین 

متوفی
2.فوزیه یوسفیزایچه: 500۹۱-۱۳5۸  کد ملی ۳25۱20۹۱۹۱ خواهر متوفی

۳.آهو حقگویی   زایچه: 22۸-۱۳۳۸  کد ملی 4۹5۹۷۳۷۷۸خواهر متوفی
تا هر کس  از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد  اینک مراتب یک نوبت در یکی 
اعتراضي دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی ظرف 
مدت یک ماه به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و 
هر گونه اعتراضی یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از 

درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود.

رای هیئت /نوبت اول
اگهی موضوع ماده 3 قانون

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ۱۳آیین  ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
وضعیت  تکلیف  و  تعیین  قانون  اول/موضوع  هیات   ۱۳۹۶۶0۳0۱0۶000۹۳۶۳
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 24۳5 صادره از حمیل ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
۷۶/۹۱ متر مربع پالک 25۳2 فرعی از ۱2 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 ۱5 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:۱۳۹۶/۱2/۱0
 تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۶/۱2/24

م.الف964ث  محمد رحیم پور راینی رءیس ثبت اسناد و امالک ورامین

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  ۱۳آیین  ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
۱۳۹۶۶0۳0۱0۶000۸۸25 هیات اول/موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
فرزند  بلویری  قشقائی  ستایش  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفانه  ورامین 
علی بشماره شناسنامه 0202۳۳۸۷۶2 صادره ازتهران با والیت پدرش علی قشقائی  
دریک باب خانه به مساحت ۱44/42 متر مربع خریداری از مالک رسمی به مقدار 
۱۶/۶0 متر مربع از پالک ۱2/۱۷۳ از مالکیت حسین بلبلی و مقدار ۱2۷/۸2 متر 
مربع از پالک ۱2/4۸2۳ از مالکیت فریدون خانی واقع در خیر آباد محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱5 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.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۶/۱۱/2۶ 
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۶/۱2/۱0

م.الف 9۲6ث  محمد رحیم پور راینی رءیس ثبت اسناد و امالک ورامین

آگهی ابالغ 
در خواست تجدید نظر به تجدید نظر خوانده مجهول المکان

کالسه:۹۶04۶۸
تجدید نظر خواه:عاطفه محمدی پاکروان

تجدید نظر خوانده:وحید محمدی پاکروان 
موضوع :ابالغ دادخواست تجدید نظر خواهی جهت تبادل لوایح

شماره  دادنامه  به  نسبت  شما  بطرفیت  دادخواستی  طی  خواه  نظر  تجدید 
۹۶0۹۹۷020۷40۱504 صادره از این دادگاه اعتراض و تجدید نظر خواهی نموده 
بلحاظ مجهول المکان بودن شما بنا به تقاضای تجدید نظر خواه و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشارنشر آگهی می گردد تا از تاریخ 

نشر آگهی ظرف ده روز پاسخ دهید .
م الف ۱8۱۲خ-مدیر دفتر شعبه دوم حقوقی عمومی ورامین 

رای هیئت /نوبت اول
اگهی موضوع ماده 3 قانون

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ۱۳آیین  ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
۱۳۹۶۶0۳0۱0۶000۹20۸ 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 
شناسنامه2۷۶۸4صادره از ری ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۷۱/۳۸ متر مربع 
مالک رسمی  از  آباد خریداری  امر  قریه  در  واقع  اصلی  از ۱00  فرعی  پالک ۹۶2 
آقای اسداله شیر کوند  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دونوبت به فاصله ۱5 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:۱۳۹۶/۱2/۱0  تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۶/۱2/24
م.الف 959ث  محمد رحیم پور راینی رءیس ثبت اسناد و امالک ورامین

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

را  خود  عادی  قولنامه  به  رسیدگی  درخواست  حسین  فرزند  سارایی  حیدر  آقای 
قلعه  به  معروف  واقع در بخش ۱۳کرمانشاه  اصلی جوانرود  از یک  فرعی  از پالک 
جوانرود که از آقای وراث حسین سارایی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده 
پرونده نیز تحت کالسه ۹5– ۱2 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع 
و هیئت پس از رسیدگی  برابر رأی اصالحی شماره ۱۳۹۶۶0۳۱۶00۷00۱۷۶۷ 
تاریخ ۳ /  ۱2 / ۹۶  حکم به صدور سند مالکیت یکباب خانه به مساحت 50 / 252 
متر مربع به نام آقای حیدرساراییصادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور 
آقایان حسن صحرایی می باشد لذا مراتب دریک نوبت آگهی می شود تا چنان چه 
کسانی که نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به 
مدت یک ماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، 
دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  باید ظرف یک  مقرض 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره محل تحویل 
دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت 
مورد تقاضا به نام آقای حیدر سارایی صادر خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست.  تاریخ انتشار اول   ۱0 /  ۱2 / ۱۳۹۶
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود - نعمت عزیزی

دادنامه
شهرستان  اختالف  حل  شورای   2 شعبه   ۹۶0۹۹۸۳0۳۷20۱040 کالسه  پرونده 

فردیس تصمیم نهایی شماره ۹۶0۹۹۷۳0۳۷20۱5۸2
البرز-  استان  نشانی:  به  محمدحسین  فرزند  الیه  اسدی  نظرعلی  آقای  خواهان: 
واحد 2۳   - پارسیان  کانال غربی- مجتمع  فردیس-  شهرستان کرج- شهر کرج- 

- بلوک 2۳
خوانده: آقای مهدی اکرامی چوکای به نشانی : .....

خواسته ها: ۱- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارات دادرسی ۳- مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه  

))رای قاضی شورا((
درخصوص دعوی آقای نظرعلی اسدی الیه به طرفیت آقای مهدی اکرامی چوکای 
و   ۸۹/۱2/20 مورخ   ۹۱۹۶۹۳ شماره  به  چک  فقره   2 وجه  مطالبه  خواسته  به 
و  ریال   ۹0/000/000 مبلغ  به  صادرات  بانک  عهده   ۸۹/۱2/20 مورخ   4۷۸۱2۸
خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی نظر به جامع اوراق و محتوای پرونده از جمله 
دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان و مالحظه رونوشت مصدق چک موصوف و 
گواهی نامه عدم پرداخت که منضم پرونده می باشد و اینکه خوانده با وصف ابالغ 
قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه ای ارسال ننموده است و عنایتاً به 
اینکه بقاء اصول مستندات مذکور در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه نامبرده دارد. 
لذا بنابر مراتب فوق الذکر و با استصحاب بقای دین  بر ذمه خوانده به نظر دعوی 
معنون وارد تشخیص و استناداً به مواد 522-5۱۹-5۱5-502 و ۱۹۸ قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/2۱ و مادتین 
۳۱0 و ۳۱5 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون 
صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۳/۱0 مجمع تشخیص مصلحت نظام و استفساریه آن و 
بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختالف مصوب ۱۳۹4/۹/۱۶ حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ ۹0/000/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رسید چک ها لغایت زمان وصول بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی 
حق  در  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   ۱/۱۹0/000 مبلغ  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
خواهان اصدار و اعالم می گردد. رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر 
در محاکم محترم عمومی حقوقی شهرستان فردیس می باشد. ضمناً مابه التفاوت 
هزینه دادرسی درخصوص خسارت تاخیر تادیه در راستای بند ۱4 ماده ۳ قانون 
وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ در اجرای 

احکام محاسبه و اخذ می گردد.م/الف 2۶54
 سید رضی حسینی ویه   قاضی شورای حل اختالف شهرستان  فردیس 

مزایده اموال غیرمنقول
سوم  شعبه  از  ۹۶0۹۹۷۶۱4۱۳00۳5۷صادره  شماره  به  حکم  اجرای  درراستای 
یاس  ورشکسته  مدیرتصویه شرکت  یوسفی منش  آقای سعید  حقوقی خرمشهرله 
به  است  محکوم  که  اسمعیلی  بیژن  استوار  اقتصاد  پویا  شرکت  خرمشهرعلیه 
پرداخت ۳۱/۶۹۹/۷۱۶/۷۱۳ریال به انضمام هزینه های اجرایی در حق محکوم له و 
۱/500/0000/000ریال نیم عشر دولتی درحق دولت که با توجه به توقیف اموال 
ازجانب محکوم له با مشخصات ذیل  وبا توجه باارزیابی طریق ارجاع  به کارشناس 
وتعیین قیمت  وبا توجه به ابالغ نظریه کارشناس و عدم اعتراض طرفین واجرای 
تشریفات مقرر،درجلسه ۱۳۹۶/۱2/2۳ساعت ۸:۳0لغایت ۹صبح به مزایده گذاشته 
می شودکه مزایده ازقیمت کارشناسی شروع وبه باالترین مبلغ پیشنهادی به فروش 
و  المجلس  فی  پیشنهادی  قیمت  از  درصد  ده  پرداخت  به  رسد.خریدارمکلف  می 
الباقی  ظرف مدت یک ماه می باشد که درصورت عدم پرداخت الباقی مبلغ مزایده 
و  نقل  هزینه  ضمنا  و  گردد  می  ضبط  تودیعی  قیمت  از  درصد  مقررده  درمهلت 
انتقالبه عهده خریداراموال است وخریدار می تواند جهت رویت اموال تا پنج روز قبل 
ازتاریخ مزایده با مراجعه به اجرای احکام حقوقی دادگستری خرمشهر اقدام نماید.

5۶و5۷بخش  ثبتی  پالک  به  سازی  صابون  کارخانه  زمین  ملک:قطعه  مشخصات 
5۶به  پالک  و  متراژ250۱۷/4۳مترمربع  5۶به  پالک  که  ۸خرمشهر  ۷ناحیه 
از ساختمان های  اعم  اعیان  متراژ2222۳/0۶مترمربع جمعا 4۷2۳۹/4۹مترارزش 
0تولید-باسکول –پخت-مدیریت –بازرسی –فروشگاه –سالن دیگ بخار –ذوب و 
سرویس –ذوب مواد-تولید مایع ظرفشویی-نمازخانه –کمپور دیگ بخار-اتاق برگ-

نگهبانی جنب ورودخانه-خوابگاه-سالن فنی قدیم-سرویس-انبارمحصول-ساختمان 
مبلغ۳۷/۷۹۱/5۹2/000ریال  به  وعرصه  ۱۷۳۱۳۱۹۱000ریال  مبلغ  به  نگهبانی 

جمعامبلغ55۱04۷۸۳000ریال ارزیابی وپایه مزایده تعیین گردیده است.
اجرای احکام حقوقی دادگستری خرمشهر-مطوریان

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی  و 

ساختمانهای  فاقد سند رسمی 
موضوع   اول   هیات   ۱۳۹۶/۱۱/۷- شماره  ۱۳۹۶۶0۳۱۸00۶00۳۶50  رای  برابر 
قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد  سند رسمی  
بالمعارض   مالکانه   تصرفات   آستانه   ملک   ثبت  حوزه   ثبتی  واحد  در  مستقر  
بشماره  شناسنامه   فرزند  مسیح   پور صفرابسته   آقای  رمضان  صفر  متقاضی  
۱4۷  صادره  از آستانه  اشرفیه  به صورت  ششدانگ  یک قطعه  زمین  مستمل بر  
ساختمان  به مساحت  ۱۸۳۷/۱0  متر مربع  پالک  ثبتی  ۱۹۶  فرعی  از ۹۷  اصلی  
در قسمتی  از پالک  شماره ۱  فرعی از ۹۷  اصلی  واقع  در آستانه  اشرفیه  - قریه  
پرکاپشت  مهدیخانی  - پایین  محله  - خیابان سردار جنگل بخش ۱4  گیالن  
خریداری  مع الوصف  از نسق  آقای  صفر علی  پورصفرا  بسته  محرز گردیده  است.

 لذا به منظور  اطالع عموم  مراتب  در دو  نوبت  به فاصله  ۱5  روز  آگهی  می 
شود  در صورتی  که  اشخاص  نسبت به  صدور  سند مالکیت  متقاضی  اعتراضی  
داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  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 دادگاه  عمومی  محل تقدیم  و گواهی  
تقدیم دادخواست  را به این اداره   تحویل  و در صورت  اقدامات  ثبت  موکول  به 
ارائه  حکم  قطعی  دادگاه  است  در صورتی که  اعتراض  در مهلت  قانونی  واصل 
نگردد یا معترض  گواهی  تقدیم  دادخواست  را به دادگاه  ارائه  نکند. بدیهی است  
که در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند 

مالکیت  صادر خواهد شد.
رم الف: 7۲3۲- رییس  ثبت اسناد  وامالک  آستانه اشرفیه -  ایرج  حیدرپور کیایی

تاریخ انتشار  نوبت اول :۹۶/۱2/۱0 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۶/۱2/2۷

آگهی حصروراثت
آقای محمدعسکری پورنام پدرحبیب بشناسنامه22444صادره ازخرمشهردرخواستی 
حبیب  مرحوم  پدرم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته 
خرمشهردرتاریخ۹۶/۹/2۱درخرمشهراقامتگاه  پوربشناسنامه۷۳۸۷صادره  عسکری 
الذکر2-اسماعیل  فوق  مشخصات  با  عبارتنداز۱-متقاضی  اش  ورثه  فوت  دائمیش 
۳۱۱۶صادره  متوفی(۳-زهرابشناسنامه  ازخرمشهر)پسران  بشناسنامه۱۶۹صادره 
با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک  ازخرمشهر)دخترمتوفی(والغیر.اینک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت 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.       

شماره م الف)۹/۱2۷2(
رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف خرمشهر-سیدمحمدمحمدی

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: ممکن است تغذیه نامناسب 
در محیط کار به بیماری، ناتوانی، معلولیت و در نهایت به مرگ منجر 
شود، افزایش تحرک بدنی در کنترل وزن بدن تأثیر بسیاری دارد. 
علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی با اشاره به ضرورت توجه به تغذیه در کارکنان، گفت: اگر در 
محیط کار، تغذیه کارکنان مناسب نباشد پاسخگویی آنان به ارباب  
رجوع کم می شود. تغذیه ریشه اصلی بسیاری از بیماری  ها است. به 
عبارت دیگر با تغذیه سالم از بسیاری از بیماری ها جلوگیری می شود. 

وی افزود: دیابت، سرطان ها و ... با تغذیه سالم پیشگیری می شود. 
همچنین با تغذیه نامناسب بیماری ها به سراغ افراد می آید. اگر 
سندرم X و بیماری متابولیک را در نظر بگیریم چاقی، کم تحرکی و 
... به وجود می آید. تعداد مرگ ومیر در حال افزایش است و باید به 
این زنگ هشدار توجه کنیم. ۱۹ عامل مرگ در دنیا وجود دارد که از 
فشار خون گرفته تا استعمال دخانیات و ... شامل آن می شود که ۱0 
عامل آن مربوط به تغذیه است. رئیسی افزود: در سال ۸0، 5۷ درصد 
از بیماری ها غیرواگیر بود و در سال ۹0 نیز ۷۶ درصد بیماری ها نیز 

شامل این مورد قرار گرفته بود اگر زمانی بیماری های واگیر بسیاری از 
افراد را از بین می برد ولی امروزه بیماری های غیرواگیر عامل بیشترین 
مرگ ومیرها شده است. باال رفتن سواد سالمت و ارتقای بهداشت، 
بیماری های غیرواگیر به ۱4.5 درصد رسیده است. همچنین ۳0 تا 
40 درصد از سرطان ها توسط تغذیه پیشگیری می شود. رئیسی در 
پایان گفت: در اسفند ۹4 دستگاه های اجرایی مکلف به تدوین برنامه  
عملیاتی بهبود وضعیت سالمت خود بر اساس پایه خدمات سالمت 

کارکنان دولت شدند تا به اجرا در آید.

بیماری های غیرواگیر عامل بیشترین مرگ ومیرها در کشور
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کاهش ورودی آب سدها نسبت به سال گذشته
به  از خشکسالی  ناشی  اینکه خسارت های  بیان  با  نیرو  وزیر  مشاور 
حداقل برسد، گفت: ورودی آب به سدها نسبت به سال گذشته ۳.5 

میلیارد مترمکعب کاهش داشته است.
محمدتقی توکلی اظهار کرد: پیش بینی هواشناسی این بود که بارندگی 
در کشور در فصل زمستان 20 درصد نسبت به نرمال کاهش خواهد 
با کاهش ۶0 درصدی مواجه  ما  نیز  پاییز  اما چون در فصل  داشت 
بودیم در مجموع وضعیت بارش ها رضایت بخش نیست. این وضعیت 
نشان دهنده آن است که سال آبی خوبی نداریم و در حال حاضر نیز 
کشور نسبت به بلندمدت 55 درصد کاهش بارندگی دارد. مشاور وزیر 
نیرو با اشاره به منابع آب، افزود: در سال جاری با کاهش رواناب روبرو 
هستیم و مقدار آن نسبت به سال گذشته کمتر خواهد بود و ورودی 
به سدها حدود ۳.5 میلیون مترمکعب نسبت به سال گذشته کاهش 
داشته است. توکلی تصریح کرد: تأثیرات ناشی از بارندگی امسال در 
کاهش آب های سطحی، قنوات، چشمه ها و چاه ها محسوس است و 
نشان می دهد در آینده با کمبود آب روبرو هستیم و همه مسئولین 

باید برای آینده برنامه ریزی کنند.
 وی بابیان اینکه مسئولین برای جاهایی که دچار کمبود آب هستند 
هم اکنون چاره اندیشی کنند، افزود: اگر فصل تر سال را با کمبود بارش 
تمام  کنیم قطعاً در فصل خشک سال که مصرف آب باال است و نیاز به 

آن داریم با کمبود مواجه خواهیم شد.
 مشاور وزیر نیرو اضافه کرد: آگاه سازی عمومی و مشارکت مردم در 
در  جامعه  و  مردم  فرهنگ  ارتقاء سطح  آب،  مدیریت  و  برنامه ریزی 
مصرف، تغییر الگوی کشت توسط کشاورزان و بکارگیری اندیشه علمی 
و فناوری ها ازجمله راهکارهای مقابله با کمبود آب است. خشک سالی 
نیز به عنوان یک پدیده طبیعی همچون سایر پدیده های طبیعی به مدد 
دانش، آگاهی، برنامه ریزی و مدیریت صحیح قابل پیش بینی و مدیریت 

است و خسارت های ناشی از آن را می توان به حداقل رساند.

حفاری ۲33 هزار و 33۰ متر چاه نفت و گاز 
بیش از 2۳۳ هزار و ۳۳0 متر حفاری چاه های نفت و گاز، در ۱۱ ماه 
امسال از سوی ناوگان شرکت ملی حفاری ایران در مناطق خشکی و 

دریایی کشور محقق شد.
به گزارش زمان به نقل از صدا و سیما؛ معاون مدیرعامل در عملیات 
حفاری شرکت ملی حفاری ایران در این باره گفت: در این مدت با 
و  حفاری  عملیات  شرکت،  سختکوش  کارکنان  شبانه روزی  تالش 
تکمیل ۱4۹ حلقه چاه به اتمام رسید. از مجموع چاه های حفر شده 
۶۱ حلقه توسعه ای، هشت حلقه توصیفی، دو حلقه اکتشافی و ۷۸ 
عملیات  در  مدیرعامل  معاون  است.  بوده  تکمیلی   - تعمیری  حلقه 
حفاری شرکت ملی حفاری ایران اظهار کرد: ۱۱2 حلقه از این چاه ها 
در گستره عملیاتی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، هشت حلقه 
در حوزه فعالیت شرکت نفت فالت قاره ایران، 2۷ حلقه در پروژه های 
اجرایی شرکت مهندسی و توسعه نفت و دو حلقه به سفارش مدیریت 
اکتشاف شرکت ملی نفت ایران حفر شده است. خوش آیند گفت: با 
تمهیدات به کار گرفته شده و هماهنگی و همکاری با کارفرماها در 
مدت پیش گفته، عملیات حفاری 2۱ حلقه چاه 55۷ روز زودتر از 
برنامه پیش بینی شده به پایان رسید و برای بهره برداری تحویل شرکت 

متقاضی شد.

کوتاه از انرژی

 افزایش همکاری های نفتی
 روسیه و ایران

زاروبژ نفت روسیه یادداشت تفاهمی برای حضور در 
معدن سوسنگرد در ایران به امضا رساند. بر اساس این 
گزارش، این پروژه مشترک نفتی با شرکت ایدرو ایران 
 Hot Engineering شرکت  آن  در  که  است 
آن  هدف  و  دارد  حضور  مشاور  عنوان  به  اتریش 
استخراج نفت از این میدان جنوبی ایران است. قرار 
است نتایج تحقیقات مهندسی این پروژه تا ماه مارس 
20۱۸ میالدی منتشر شود. پیش بینی شده روزانه 

۳0 هزار بشکه نفت از این میدان استخراج شود.

قیمت های نفت افت کرد
در پایان معامالت روز سه شنبه درحالی که پیش بینی 
می شد میزان ذخایر انبارهای نفت آمریکا باال رفته 

است، قیمت های نفت افت کرد.
که  درحالی  سه شنبه  روز  معامالت  پایان  در 
پیش بینی می شد میزان ذخایر انبارهای نفت آمریکا 
باال رفته است، قیمت های نفت افت کرد. هرچند 
اعتماد سرمایه گذاران به توانایی اوپک برای محدود 
نگاه داشتن تولید نفت، باعث شد قیمت ها زیاد پایین 
نیاید. قیمت نفت برنت ۶ سنت کاهش یافت و در 
ساعت 2۱:۱0 به وقت تهران به ۶۷.44 دالر برای هر 
بشکه رسید. قیمت نفت خام تگزاس غرب آمریکا، 
دابلیوتی آی، ۱2 سنت افت کرد و به ۶۳.۷۹ دالر 
برای هر بشکه رسید. در اواخر روز سه شنبه به وقت 
آمریکا، موسسه سوخت آمریکا، ای پی آی، داده های 
خود در مورد میزان ذخایر نفت خام انبارهای آمریکا 
اقتصاددانان  اعالم خواهد کرد. طبق پیش بینی  را 
هفته ای  در  رویترز،  نظرسنجی  در  شرکت کننده 
که گذشت ذخایر آمریکا 2.۷ میلیون بشکه افزایش 
یافته است. در ۱2 ماه گذشته ذخایر انبارهای نفت 
آمریکا بیش از ۱00 میلیون بشکه، یا یک چهارم، 
کاهش یافتند و به پایین ترین میزان ۳ ساله خود 
میزان  سال  اول  ماه   ۳ در  معموال  اما  رسیدند.  
ذخایر باال می رود. از سوی دیگر فتح بیرول، رییس 
سازمان بین المللی انرژی، روز سه شنبه گفت که تا 
بزرگترین  عنوان  به  روسیه  از  آمریکا  سال 20۱۹ 
تولیدکننده نفت جهان پیشی می گیرد. او به رویترز 
گفت: رشد تولید نفت شیل آمریکا بسیار قدرتمند 
ایاالت  است.  برخوردار  باالیی  سرعت  از  و  است 
متحده خیلی زود به تولیدکننده شماره ۱ جهان 
روز  دولتی  داده های  اعالم  طبق  می شود.  تبدیل 
پنج شنبه، تولید آمریکا روزانه ۱0.2۷ میلیون بشکه 
است که از آخرین سطح تولید اعالم شده عربستان 
سعودی، بزرگترین صادرکننده جهان، باالتر است و 

تنها اندکی با تولید روسیه فاصله دارد.

نفت در جهان

قائم مقام وزیر نفت با اشاره به ممنوعیت صدور 
متانول  تولید  جدید  طرح های  احداث  مجوز 
در صنعت پتروشیمی، اعالم کرد: شرط صدور 
مجوزهای جدید تولید واحدهای متانول تکمیل 

زنجیره های ارزش است.
به گزارش زمان به نقل از انجمن صنفی کارفرمائی 
صنعت پتروشیمی، در شرایط فعلی ظرفیت تولید 
ایران حدود 5.5  پتروشیمی  در صنایع  متانول 
میلیون تن در سال بوده که تا چند ماه آینده با 
بهره برداری از سه طرح جدید پتروشیمی شامل 
کاوه، فاز اول بوشهر و مرجان ظرفیت تولید متانول 
ایران با افزایشی دو برابری به حدود ۱۱ میلیون 
تن در سال افزایش می یابد.در مجموع هم اکنون 
به صورت همزمان اجرای ۱2 طرح جدید تولید 
متانول در صنعت پتروشیمی ایران در مجموع با 
ظرفیت تولید ساالنه ۱۹ میلیون و ۱۶0 هزار تن 
محصول آغاز شده که با بهره برداری از این طرح 
ها ایران با سبقت از کشورهایی همچون آمریکا 
و چین به بزرگترین تولیدکننده متانول جهان 
این بین وزارت نفت صدور  تبدیل می شود.در 

مجوزهای جدید احداث طرح های چدید تولید 
متانول در صنایع پتروشیمی کشور را مشروط به 

تکمیل زنجیره های ارزش کرده است.
»مرضیه شاهدائی« با بیان اینکه بر اساس برنامه 
ظرفیت تولید متانول در صنعت پتروشیمی ایران 
به بیش از ۱2 میلیون تن در سال  افزایش می یابد، 

گفت: بنابریان با توجه به تمهیدات و ظرفیت سازی 
واحد  فعالیت  مجوز  زمینه،  این  در  شده  انجام 

متانول )به تنهایی( صادر نمی شود.
قائم مقام شرکت ملی صنایع پتروشیمی مهمترین 
واحدهای  تولید  جدید  مجوزهای  صدور  شرط 
متانول در صنعت پتروشیمی کشور را تکمیل 

زنجیره های ارزش عنوان کرد و افزود: واحدهای 
تولید پروپیلن و الفین ارزش افزوده باالیی دارند 
و به همین دلیل است که طرح های GTP و 

GTX مورد حمایت قرار می گیرند.
بر اساس این گزارش، در حال حاضر پیش بینی ها 
نشان می دهد که ایران تا سال 2022 میالدی 54 
درصد از کل افزایش ظرفیت تولید متانول جهان 
را به خود اختصاص خواهد داد. ایران احداث ۱2 
مجتمع تولید متانول را در دستور کار خود دارد. 
باالترین  این طرح ها، پتروشیمی کاوه  در میان 
ظرفیت تولید متانول جهان را با تولید ساالنه 2.۳ 
میلیون تن محصول در اختیار دارد. عالوه بر این 
تا سال 2022 میالدی آمریکا 22 درصد از رشد 
ظرفیت تولید متانول جهان را به خود اختصاص 
خواهد داد. این کشور قرار است تا آن زمان ۶ 
همچنین  کند.  احداث  جدید  متانول  مجتمع 
انتظار می رود سال 2022 میالدی چین حدود 
۱۸ درصد از رشد ظرفیت تولید متانول جهان 
را به خود اختصاص دهد. این کشور ۱0 مجتمع 

تولید متانول جدید را احداث خواهد کرد.

تولید متانول، از سوی وزارت نفت مشروط شد

آگهی مزایده اموال منقول – نوبت اول
دادگستری  متمرکز  حقوقی  احکام  اجرای  دوم  شعبه   ۹۶0۱۶5 پرونده  خصوص  در 
شهرستان سنندج مبنی محکومیت بهنام معزی در حق بهروش، مال/اموال ذیل توقیف و 
کارشناسی شده است. لذا مزایده نوبت اول در مورخ ۱۳۹۶/۱2/24 از ساعت ۹ صبح الی 
۱0 صبح در مجتمع قضایی شهید بهشتی سنندج دفتر اجرای احکام حقوقی با حضور 
نماینده دادسرای عمومی و دادورز شعبه )با قیمت شروع به میزان مبلغ کارشناسی( به 
مزایده گذاشته می شود. طالبین می توانند پنج روز قبل از روز مزایده با کسب مجوز از 
اجرای احکام حقوقی از مال مورد مزایده بازدید بعمل آورند و پیشنهاد خود را کتبا روز 
مزایده تسلیم نمایند برنده مزایده کسی خواهد بود که باالترین قیمت را روز برگزاری 
مزایده بپردازد و فی المجلس مبلغ ۱0 درصد قیمت پیشنهادی را به حساب سپرده 
دادگستری واریز نماید و حداکثر ظرف یکماه آینده تریتب پرداخت مابقی قیمت را بدهد.

۱ - نوع اموال: قالب کتلت فلزی  تعداد: 52 -ارزش و بهای واحد به تومان: ۳/000- ارزش 
و بهای جمع اموال به تومان: ۱5۶/000

2 - نوع اموال: سینی زیبا سازان  تعداد: ۱۶ -ارزش و بهای واحد به تومان: ۸/000- ارزش 
و بهای جمع اموال به تومان: ۱2۸/000

۳ - نوع اموال: گلدان گلیوله بزرگ  تعداد: ۳ -ارزش و بهای واحد به تومان: 55/000- 
ارزش و بهای جمع اموال به تومان: ۱۶5/000

4 - نوع اموال: سطل ماهینی شماره 2  تعداد: ۱2 -ارزش و بهای واحد به تومان: ۱2/000- 
ارزش و بهای جمع اموال به تومان: ۱44/000

5 - نوع اموال: سطل ماهینی شماره۱  تعداد: ۱2 -ارزش و بهای واحد به تومان: ۱0/000- 
ارزش و بهای جمع اموال به تومان: ۱20/000

۶ - نوع اموال: سبد رختی پدالی  تعداد: 4 -ارزش و بهای واحد به تومان: 2۸/000- ارزش 
و بهای جمع اموال به تومان: ۱۱2/000

تومان:  به  واحد  بهای  و  -ارزش  تعداد: ۱طاقه  مبلی   پوش چرم  اموال: کف  نوع   -  ۷
200/000- ارزش و بهای جمع اموال به تومان: 200/000

۸ - نوع اموال: سفره دورو توری  تعداد: ۱طاقه -ارزش و بهای واحد به تومان: ۹0/000- 
ارزش و بهای جمع اموال به تومان: ۹0/000

۹ - نوع اموال: ست فریزری مربعی  تعداد: 4۱ -ارزش و بهای واحد به تومان: 5/500- 
ارزش و بهای جمع اموال به تومان: 225/500

۱0 - نوع اموال: ست فریزری گرد  تعداد: ۱2 -ارزش و بهای واحد به تومان: ۱4/500- 
ارزش و بهای جمع اموال به تومان: ۱۷4/000

۱۱ - نوع اموال: جای دستمال حوله ای  تعداد: ۹ -ارزش و بهای واحد به تومان: ۳/000- 
ارزش و بهای جمع اموال به تومان: 2۷/000

۱2 - نوع اموال: گلدان کوچک  تعداد: ۱4 -ارزش و بهای واحد به تومان: ۶/000- ارزش 
و بهای جمع اموال به تومان: ۸4/000

۱۳ - نوع اموال: چوب لباسی هفت شاخه  تعداد: ۳0 -ارزش و بهای واحد به تومان: 
5/۸00- ارزش و بهای جمع اموال به تومان: ۱۷4/000

۱4 - نوع اموال: کاورمخلوط کن  تعداد: 2۷ -ارزش و بهای واحد به تومان: 2/500- ارزش 
و بهای جمع اموال به تومان: ۶۷/500

۱5 - نوع اموال: کاور جاروبرقی  تعداد: ۱۱ -ارزش و بهای واحد به تومان: 4/500- ارزش 
و بهای جمع اموال به تومان: 4۹/500

۱۶ - نوع اموال: کاور پلوپز  تعداد: ۳۸ -ارزش و بهای واحد به تومان: ۳/500- ارزش و 
بهای جمع اموال به تومان: ۱۳۳/000

۱۷ - نوع اموال: کاور جی پاس  تعداد: ۱۹ -ارزش و بهای واحد به تومان: ۳/500- ارزش 
و بهای جمع اموال به تومان: ۶۶/500

۱۸ - نوع اموال: کاور توستر بزرگ  تعداد: ۳0 -ارزش و بهای واحد به تومان: 5/500- 
ارزش و بهای جمع اموال به تومان: ۱۶5/000

۱۹ - نوع اموال: کاور پلوپز ۱۸نفره  تعداد: 5۱ -ارزش و بهای واحد به تومان: ۳/500- 
ارزش و بهای جمع اموال به تومان: ۱۷۸/500

20 - نوع اموال: کاور مایکروفر بزرگ  تعداد: 2۶ -ارزش و بهای واحد به تومان: 5/500- 
ارزش و بهای جمع اموال به تومان: ۱4۳/000

2۱ - نوع اموال: سطل بادبزرنی زیبا  تعداد: ۶5 -ارزش و بهای واحد به تومان: 5/000- 
ارزش و بهای جمع اموال به تومان: ۳25/000

22 - نوع اموال: جانانی ناصر 2۱0  تعداد: ۳5 -ارزش و بهای واحد به تومان: ۶/۶00- 
ارزش و بهای جمع اموال به تومان: 2۳۱/000

2۳ - نوع اموال: جانانی ممتاز کوچک  تعداد: 40 -ارزش و بهای واحد به تومان: ۳/500- 
ارزش و بهای جمع اموال به تومان: ۱40/000

24 - نوع اموال: کباب گیر  تعداد: ۱2 -ارزش و بهای واحد به تومان: ۱2/000- ارزش و 
بهای جمع اموال به تومان: ۱44/000

25 - نوع اموال: آبلیمو گیر دستی  تعداد: ۱2 -ارزش و بهای واحد به تومان: ۷/000- 
ارزش و بهای جمع اموال به تومان: ۸4/000

2۶ - نوع اموال: پیازخرد کن  تعداد: ۱۶ -ارزش و بهای واحد به تومان: ۱5/000- ارزش 
و بهای جمع اموال به تومان: 240/000

2۷ - نوع اموال: تخته گوشت  تعداد: ۳5 -ارزش و بهای واحد به تومان: 5/000- ارزش و 
بهای جمع اموال به تومان: ۱۷5/000

2۸ - نوع اموال: جارودستی خرگوشی  تعداد: ۱۷5 -ارزش و بهای واحد به تومان: ۱/۸50- 
ارزش و بهای جمع اموال به تومان: ۳2۳/۷50

2۹ - نوع اموال: نی شربت خوری  تعداد: ۳۱ -ارزش و بهای واحد به تومان: 4/000- ارزش 
و بهای جمع اموال به تومان: ۱24/000

۳0 - نوع اموال: سه پارچه سبزی سون  تعداد: 2۹ -ارزش و بهای واحد به تومان: 5/500- 
ارزش و بهای جمع اموال به تومان: ۱5۹/500

۳۱ - نوع اموال: فریزری بیتا  تعداد: ۳۶ -ارزش و بهای واحد به تومان: 2/500- ارزش و 
بهای جمع اموال به تومان: ۹0/000

۳2 - نوع اموال: قاشق ساالد  تعداد: ۸0 -ارزش و بهای واحد به تومان: 2/000- ارزش و 
بهای جمع اموال به تومان: ۱۶0/000

۳۳ - نوع اموال: رنده تخت  تعداد: 2۳ -ارزش و بهای واحد به تومان: 2/000- ارزش و 
بهای جمع اموال به تومان: 4۶/000

۳4 - نوع اموال: جاقاشقی رومیزی  تعداد: 54 -ارزش و بهای واحد به تومان: 4/000- 
ارزش و بهای جمع اموال به تومان: 2۱۶/000

۳5 - نوع اموال: شیلنگ فنری کارواش  تعداد: ۶ -ارزش و بهای واحد به تومان: ۱۸/000- 
ارزش و بهای جمع اموال به تومان: ۱0۸/000

۳۶ - نوع اموال: جاکلیدی  تعداد: ۱00 -ارزش و بهای واحد به تومان: ۱/500- ارزش و 
بهای جمع اموال به تومان: ۱50/000

۳۷ - نوع اموال: فلفل ساب خانه رویایی  تعداد: ۱4۸ -ارزش و بهای واحد به تومان: 
4/500- ارزش و بهای جمع اموال به تومان: ۶۶۶/000

۳۸ - نوع اموال: لیوان حصیری بیتا  تعداد: ۶0 -ارزش و بهای واحد به تومان: ۳/200- 
ارزش و بهای جمع اموال به تومان: ۱۹2/000

۳۹ - نوع اموال: قاشق بزرگ تک ترک  تعداد: ۱۸ -ارزش و بهای واحد به تومان: 4/500- 
ارزش و بهای جمع اموال به تومان: ۸۱/000

40 - نوع اموال: قاشق سه عددی ترک  تعداد: ۱۳ -ارزش و بهای واحد به تومان: 5/000- 
ارزش و بهای جمع اموال به تومان: ۶5/000

4۱ - نوع اموال: لگن شیخی شماره ۱  تعداد: 240 -ارزش و بهای واحد به تومان: 2/400- 
ارزش و بهای جمع اموال به تومان: 5۷۶/000

42 - نوع اموال: لگن شیخی شماره 2  تعداد: ۱40 -ارزش و بهای واحد به تومان: 2/۹۶0- 
ارزش و بهای جمع اموال به تومان: 4۱4/400

4۳ - نوع اموال: آبکش شیخی شماره ۱  تعداد: ۱۱0 -ارزش و بهای واحد به تومان: 
۱/۹۷0- ارزش و بهای جمع اموال به تومان: 2۱۶/۷00

44 - نوع اموال: آبکش شیخی شماره 2  تعداد: 2۱ -ارزش و بهای واحد به تومان: 2/۸۶0- 
ارزش و بهای جمع اموال به تومان: ۶0/0۶0

45 - نوع اموال: آبکش شیخی شماره ۳  تعداد: 45 -ارزش و بهای واحد به تومان: ۳/۹۶0- 
ارزش و بهای جمع اموال به تومان: ۱۷۸/200

4۶ - نوع اموال: آبکش تخت ۳000  تعداد: ۹0 -ارزش و بهای واحد به تومان: 2/۷00- 
ارزش و بهای جمع اموال به تومان: 24۳/000

4۷ - نوع اموال: آبکش تخت 4000  تعداد: ۶۸ -ارزش و بهای واحد به تومان: ۳/۷00- 
ارزش و بهای جمع اموال به تومان: 25۱/۶00

4۸ - نوع اموال: آبکش تخت 5000  تعداد: ۱۱5 -ارزش و بهای واحد به تومان: 4/۷00- 
ارزش و بهای جمع اموال به تومان: 540/500

4۹ - نوع اموال: آبکش تخت ۶000  تعداد: ۱۱ -ارزش و بهای واحد به تومان: 5/۷00- 
ارزش و بهای جمع اموال به تومان: ۶2/۷00

50 - نوع اموال: لگن 2000  تعداد: ۱۳۷ -ارزش و بهای واحد به تومان: ۱/۸00- ارزش و 
بهای جمع اموال به تومان: 24۶/۶00

5۱ - نوع اموال: لگن ۳000  تعداد: ۱5۸ -ارزش و بهای واحد به تومان: 2/500- ارزش و 
بهای جمع اموال به تومان: ۳۹5/000

52 - نوع اموال: لگن 4000  تعداد: ۱2۸ -ارزش و بهای واحد به تومان: 2/۸00- ارزش و 
بهای جمع اموال به تومان: ۳5۸/400

5۳ - نوع اموال: لگن گرد شیخی بزرگ  تعداد: 50 -ارزش و بهای واحد به تومان: 
4/400- ارزش و بهای جمع اموال به تومان: 220/000

54 - نوع اموال: لگن گرد شیخی کوچک  تعداد: ۶۳ -ارزش و بهای واحد به تومان: 
۳/000- ارزش و بهای جمع اموال به تومان: ۱۸۹/000

55 - نوع اموال: لگن گرد بازن  تعداد: 2۳ -ارزش و بهای واحد به تومان: ۳/500- ارزش 
و بهای جمع اموال به تومان: ۸0/500

5۶ - نوع اموال: آبکش تک درین۳  تعداد: ۳4 -ارزش و بهای واحد به تومان: 5/000- 
ارزش و بهای جمع اموال به تومان: ۱۷0/000

5۷ - نوع اموال: آبکش گرد بزرگ الوند  تعداد: 20 -ارزش و بهای واحد به تومان: ۳/500- 
ارزش و بهای جمع اموال به تومان: ۷0/000

5۸ - نوع اموال: آبکش گرد بزرگ بازن  تعداد: 5 -ارزش و بهای واحد به تومان: 4/000- 
ارزش و بهای جمع اموال به تومان: 20/000

5۹ - نوع اموال: یبد میوه پروانه تک  تعداد: ۷۹ -ارزش و بهای واحد به تومان: 4/000- 
ارزش و بهای جمع اموال به تومان: ۳۱۶/000

۶0 - نوع اموال: طی نخی  تعداد: ۱۳ -ارزش و بهای واحد به تومان: ۷/000- ارزش و 
بهای جمع اموال به تومان: ۹۱/000

۶۱ - نوع اموال: قاشق ساالد  تعداد: 24 -ارزش و بهای واحد به تومان: 2/000- ارزش و 
بهای جمع اموال به تومان: 4۸/000

۶2 - نوع اموال: کاسه لبه رنگی بیتا  تعداد: ۳0 -ارزش و بهای واحد به تومان: 2/500- 
ارزش و بهای جمع اموال به تومان: ۷5/000

تومان:  به  بهای واحد  تعداد: 2۳ -ارزش و  استیل   اموال: طی نخی دسته  نوع   - ۶۳
۱2/000- ارزش و بهای جمع اموال به تومان: 2۷۶/000

۶4 - نوع اموال: دستمال جادویی  تعداد: ۱۹2 -ارزش و بهای واحد به تومان: ۳/000- 
ارزش و بهای جمع اموال به تومان: 5۷۶/000

۶5 - نوع اموال: سینی شیشه ای  تعداد: ۳0 -ارزش و بهای واحد به تومان: 4/000- ارزش 
و بهای جمع اموال به تومان: ۱20/000

۶۶ - نوع اموال: سینی بزرگ تک  تعداد: 40 -ارزش و بهای واحد به تومان: ۱2/500- 
ارزش و بهای جمع اموال به تومان: 500/000

۶۷ - نوع اموال: سطل پدالی لوکس  تعداد: ۶ -ارزش و بهای واحد به تومان: ۱۸/000- 
ارزش و بهای جمع اموال به تومان: ۱0۸/000

۶۸ - نوع اموال: سینی کوچک تک  تعداد: 24 -ارزش و بهای واحد به تومان: 4/000- 
ارزش و بهای جمع اموال به تومان: ۹۶/000

تومان:  به  واحد  بهای  و  -ارزش  تعداد: ۳0  بزرگ   گلدان مستطیل  اموال:  نوع   -  ۶۹
۱۸/000- ارزش و بهای جمع اموال به تومان: 540/000

۷0 - نوع اموال: کاور قابلمه 5 طبقه  تعداد: ۱5 -ارزش و بهای واحد به تومان: ۷/000- 
ارزش و بهای جمع اموال به تومان: ۱05/000

۷۱ - نوع اموال: کاور گاز  تعداد: 24 -ارزش و بهای واحد به تومان: ۳/500- ارزش و بهای 
جمع اموال به تومان: ۸4/000

۷2 - نوع اموال: کاور آبمیوه گیری  تعداد: ۷0 -ارزش و بهای واحد به تومان: ۳/500- 
ارزش و بهای جمع اموال به تومان: 245/000

۷۳ - نوع اموال: کاور میکرو  تعداد: ۳5 -ارزش و بهای واحد به تومان: 4/500- ارزش و 
بهای جمع اموال به تومان: ۱5۷/500

۷4 - نوع اموال: کاور کفکیر و مالقه  تعداد: 2۹ -ارزش و بهای واحد به تومان: ۳/500- 
ارزش و بهای جمع اموال به تومان: ۱0۱/500

۷5 - نوع اموال: کاور توستر  تعداد: ۱4 -ارزش و بهای واحد به تومان: 4/500- ارزش و 
بهای جمع اموال به تومان: ۶۳/000

۷۶ - نوع اموال: کاور یخچال  تعداد: 2۳ -ارزش و بهای واحد به تومان: 4/500- ارزش و 
بهای جمع اموال به تومان: ۱0۳/500

۷۷ - نوع اموال: کاور سرخ کن  تعداد: ۱۷ -ارزش و بهای واحد به تومان: 4/000- ارزش 
و بهای جمع اموال به تومان: ۶۸/000

تومان:  به  واحد  بهای  و  -ارزش  تعداد: ۱  نیلوفر   روشویی  اموال: سرویس  نوع   -  ۷۸
۳5/000- ارزش و بهای جمع اموال به تومان: ۳5/000

۷۹ - نوع اموال: جالیوانی  تعداد: 20 -ارزش و بهای واحد به تومان: 2/000- ارزش و بهای 
جمع اموال به تومان: 40/000

۸0 - نوع اموال: سبد میوه تک پالستیک  تعداد: ۱۹ -ارزش و بهای واحد به تومان: 
4/000- ارزش و بهای جمع اموال به تومان: ۷۶/000

جمع کل ۱44/۳۹۹/۱00

مفقودی
با  شماره  شهربانی 4۷۳  متالیک  پراید مدل ۱۳۸۳رنگ سبز  برگ سبز سواری   
م ۸5 ایران۸2 با شماره موتور00۶۶2۸۹۶شماره شاسیS۱4۱22۸۳20۷۶۷۹به نام 

امامعلی علی نژادهریکندی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
برگ سبز سواری پژو 405 جی ال ایکس آی به رنگ نقره ای متالیک مدل ۱۳۸۸ 
شماره شهربانی ۶2۱ 24۱ ایران ۸2 با شماره موتور و شماره شاسی به مالکیت سید 

معصوم باقرپور چمازین محسوب گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
 سند کمپانی ایسوزو وانت مدل ۸۹ با سماره پالک ۳۱4 ع 2۶ ایران 4۳ با شماوه 
موتور ۸04252 و شماره شاسی NAG0۸۹mpzRF2۱۹0۱بنام محمد رحمانی 

سهر فیزوانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودی 
سند کمپانی سواری پژو 205 مدل ۷4 با شماره پالک 52۶ ل 52 ایران ۱۱ با شماره 
موتور ۱2۶۱۷۳0002۳ با شماره شاسی ۷۳000040 بنام فاطمه سادات اثنی عشری 

مفقود گردیده و از دوجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آلودگی هوا هیچ ارتباطی به فرآورده های 
نفتی ندارد

هدف گذاری برداشت ۴۰ میلیون 
مترمکعب گاز از دو میدان گازی

های  فرآورده  پخش  ملی  شرکت  عامل  مدیر 
نفتی با بیان این که در حال حاضر آلودگی هوا 
هیچ ارتباطی به فرآورده های نفتی ندارد، گفت: 
خروجی های مربوط به سوخت در حد استاندارد 
و حتی پایین تر از شاخص ها است. به گزارش 
زمان به نقل از ایرنا، سید محمد رضا موسوی 
خواه اظهار داشت: توسعه صنعت »سی.ان.جی« 
عالوه بر سودآوری برای دولت و مردم در کاهش 
آالینده های هوا نیز تاثیر گذار خواهد بود. وی 
با بیان این که فروش »سی.ان.جی« در کشور از 
درآمد صادراتی آن باالتر است، افزود: بیشترین 
نرخ فروش گاز طبیعی در کشور مربوط به بخش 
حمل و نقل است که اگر توسعه پیدا کند درآمد 
دولت را افزایش خواهد داد.  مدیر عامل شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی با ارایه پیشنهادی 
پیرامون جایگزینی تمام مخازن قدیمی با مخازن 
جدید، ادامه داد: این جایگزینی بدون هزینه بوده 
و توجیه اقتصادی زیادی دارد. موسوی خواه بر 
اساس شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، 
همچنین خواستار همکاری و تعامل همه جانبه از 
سوی مجلس و صنف جایگاهداران »سی.ان.جی« 
شد و گفت که وزارت نفت، شرکت های پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی آمادگی خود را در زمینه 

ارتقای این صنعت و جایگزینی آن با دیگر سوخت 
ها اعالم کرده اند. بر اساس این گزارش، پیش از 
این، برخی ادعاها درباره کیفیت نامناسب بنزین 
توزیع شده در تهران مطرح شده بود که با واکنش 
دستگاه های ذیربط مواجه شد. بر این اساس، 
تاکید شده است بنزین توزیعی در کالنشهر ها 
از جمله تهران که در پاالیشگاه های داخل کشور 
استاندارد  ویژگی های  با  مطابق  می شود  تولید 
جهانی و استاندارد یورو 4 است و آلودگی هوای 
تهران ارتباطی به کیفیت بنزین عرضه شده ندارد. 
بیژن زنگنه وزیر نفت در این باره گفته بود: بنزین 
توزیع شده در کالنشهر تهران به طور کلی از 
کیفیت خوبی برخوردار است و میزان گوگرد آن 
نیز در وضعیت استاندارد قرار دارد.علیرضا صادق 
آبادی، مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی نیز تصریح کرده بود: همه بنزین 
یورو 4 تولیدی پاالیشگاه ها، در هشت کالنشهر از 
جمله تهران توزیع می شود. به گفته معاون وزیر 
نفت، هم اکنون با احتساب تولید بنزین در فاز 
نخست پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، 40 میلیون 
لیتر بنزین یورو 4 تولید می شود که در کالنشهرها 
و حومه آن نیز توزیع می شود. روزانه حدود ۷2 

میلیون لیتر بنزین در کشور توزیع می شود.

گازی  پاالیشگاه  پایدار  خوراک  تامین  برنامه 
مرکزی  مناطق  نفت  شرکت  توسط  پارسیان 
ایران در جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای 
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران نیمه اول سال 
۱۳۹۷ توسط مدیر عامل این شرکت تشریح 
تامین  برنامه  تفکیک  با  حاتمی  رامین  شد. 
پارسیان  گازی  پاالیشگاه  برای  پایدار  خوراک 
اظهار کرد: برای تامین خوراک پایدار پاالیشگاه 
پارسیان پنج محور در نظر گرفته شده است که 
می توان به طرح ارزیابی و تولید زودهنگام از 
میدانهای  پاژن و مدار، احداث مرکز تفکیک 
میدان گازی تابناک و احداث ایستگاه تقویت 
فشار میدانهای وراوی و هما اشاره کرد. وی در 
توضیح این پروژه ها که تامین کننده گاز مورد 
نیاز پاالیشگاه پارسیان هستند، توضیح داد : در 
طرح ارزیابی و تولید زودهنگام از میدان پازن با 
سرمایه گذاری ۷5 میلیون دالر سه حلقه چاه 
تولیدی حفر و یا تکمیل خواهد شد و با نصب 
تسهیالت سطح االرضی روزانه سه میلیون متر 
مکعب گاز از آن برداشت می شود و در برنامه 
مدت تولید از این میدان روزانه 20 میلیون متر 
مکعب هدفگذاری شده است. همچنین در طرح 
ارزیابی و تولید زودهنگام از میدان مدار نیز 44 

میلیون دالر سرمایه گذاری خواهد شد و برنامه 
حفاری دو حلقه چاه تولیدی در دستور کار قرار 
این میدان در  از  گرفته است. میزان برداشت 
برنامه بلند مدت روزانه 20 میلیون متر مکعب 
است. مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی 
تفکیک  پروژه احداث مرکز  با  رابطه  ایران در 
میدان گازی تابناک تصریح کرد: در این پروژه 
سرمایه گذاری 5۸ میلیون دالر در نظر گرفته 
شده و برای رفع مشکالت عملیاتی این میدان 
در راستای کاهش تولید برخی از چاهها به دنبال 
تولیدی و همچنین تیرگی رنگ  افزایش آب 
مایعات گازی هدفگذاری شده است که تولید 
کیفیت  با  گاز  مکعب  متر  میلیون  روزانه ۳۶ 
درباره  حاتمی  شد.   خواهد  تضمین  مناسب 
احداث ایستگاههای تقویت فشار وراوی و هما 
فشار  تقویت  ایستگاه  احداث  پروژه  در  گفت: 
هما ۱۷5 میلیون دالر سرمایه گذاری و تولید 
گاز بین ۱2 تا ۱5 میلیون متر مکعب در روز 
طی مدت ۱4 سال تضمین می شود. در پروژه 
احداث ایستگاه وراوی ۷۹ میلیون دالر سرمایه 
گذاری در نظر گرفته شده است و تثبیت تولید 
روزانه هفت تا ۹ میلیون متر مکعب برای مدت 

۹ سال هدفگذاری خواهد شد.
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گرایش به خرید کاالی ایرانی با حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان

توجه به حقوق مصرف کنندگان مقوله ای مهم در حقوق شهروندی است 
که رقابتی سالم میان واحدهای تولیدی و خدماتی کشور را به وجود می 
آورد و اگر این مهم به عنوان یکی از رسالت های اصلی تولیدکنندگان 
قرار گیرد، به عامل بسیار مهمی در گرایش مردم به خرید کاالی ایرانی و 

اعتمادسازی نسبت به آن تبدیل می شود.
کاالهای مصرفی و خدمات از جمله مقوله های مهم و اثرگذار در جامعه به 
شمار می روند که اختالل در روند هر کدام از این عوامل روند طبیعی نظام 
بازار را مختل خواهد کرد و به ایجاد چالش های متعدد منجر می شود و 
صدمه های جبران ناپذیری را بر حوزه اقتصاد وارد می  سازد.برخورداری از 
کاال و خدمات سالم و با کیفیت از ابتدایی  ترین حقوق مصرف کنندگان 
محسوب می شود که باید از آن حمایت کرد و در حقوق اسالمی نیز 
مکرر به آن اشاره شده است. بنابراین حقوق مصرف  کننده، مجموعه ای 
از اختیارها و امتیازهایی به شمار می رود که آنها در برابر خرید یک کاال 
یا خدمت از فروشنده دریافت می کنند تا در صورت بروز اشکال، معلوم 
شدن عیب و نقص، احراز ضرر و زیان و کارایی نداشتن و ثمربخشی، برای 
جبران ضرر و زیان خود از آن بهره ببرند.در گذشته مصرف کنندگان به 
سبب ناآگاهی از فرآیند تولید کاالها و ترکیب های آنها، خطرهای ناشی از 
مصرف کاالهای زیانبار، تبلیغات نادرست و ... دچار زیان هایی می شدند 
از این رو دولت ها با تشکیل مرکزهایی برای بررسی قیمت ها توانستند 
قیمت تولیدهای داخلی و کاالهای وارداتی را تعیین، تعدیل و ثبت کنند. 
در ۱۳54 خورشیدی نیز در ایران چنین مرکزی ایجاد شد و پس از آن 
صندوق حمایت از مصرف کنندگان شکل گرفت. در ۱۳5۸خورشیدی این 
2 نهاد ادغام شدند و مرکزی با نام »سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان« تشکیل شد و اساسنامه آن به تصویب شورای انقالب 
در ۱۳۶۹  کنندگان  مصرف  حقوق  از  حمایت  الیحه  رسید.همچنین 
خورشیدی در معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه وقت مطرح شد 
و این الیحه در دی ۱۳۷۱ خورشیدی به مرحله اجرا درآمد. از ۱۳۸0 
خورشیدی نیز، ۹ اسفند به عنوان »روز ملي حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان« در تقویم رسمي کشور ثبت شد.»محمد محمدپور عمران« عضو 
هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران و رییس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت مازندران می گوید دولت دوازدهم دیدگاه هایی برای فعالیت های 
تجاری و اقتصادی جهت رعایت حقوق شهروندی مطرح کرده است که این 
مسایل با حقوق مصرف کنندگان هماهنگی دارد. در ادامه به گفت وگوی 
ایرنا با وی می پردازیم. مصرف کننده؛ حقوقی همچون کیفیت کاال، رعایت 
سالمت، ارتباط توان خرید با قیمت کاال، خدمات پس از فروش، آگاهی 
کامل از محصول و شرایط ارایه شده بنگاه های اقتصادی، و ... دارد که اگر 
بنگاه های اقتصادی؛ مصرف کننده را شریک و عامل اساسی برای تولید 
خود بدانند نگاه آنها نیز همراه با احترام، رعایت حقوق و ارتباط برد-برد 
خواهد بود. از این رو چنین مساله ای باید در تمام بنگاه ها به عنوان یک 
اصل قرار بگیرد زیرا موضوع رعایت حقوق مصرف کننده ماهیت و فلسفه 
وجودی این بنگاه ها را تشکیل می دهد، هر چند گاهی مشاهده می شود 
که چنین ارتباط برد-بردی به وجود نمی آید.اگر بنگاه های اقتصادی به 
هر دلیلی نتوانند نیاز مصرف کننده را تامین کنند و با توجه به فضای 
جهانی شدن و رقابتی که وجود دارد، کاالهای خارجی جایگزین کاالهای 
داخلی می شود. برای نمونه یکی از خواسته های مصرف کننده کیفیت 
و نوآوری است و اگر در تولید محصول های خانگی به چنین امری توجه 
شود، این محصول ها می توانند با کاالهای خارجی مشابه خود، رقابت 
کنند و اینگونه شاهد گسترش تولید کاالهای ایرانی بود. بنابراین رعایت 
نکردن این حقوق باعث حذف شدن از بازار رقابت می شود زیرا در دنیای 
کنونی هیچ الزامی برای مصرف کننده وجود ندارد که مجبور شود یک 
کاالی خاص را خریداری کند. آنها برای خرید یک محصول به ویژگی 
های خاصی همچون کیفیت، ماندگاری، تعمیرپذیری و ... توجه دارند و اگر 
بنگاه های اقتصادی به چنین خواسته هایی توجه نکنند، در فضای رقابتی 
به وجود آمده توان ادامه رقابت و ماندگاری ندارند. رعایت حقوق مصرف 
کننده در ایران تا میزانی با موضوع قیمت گذاری و مسایل جریمه ای و 
تعزیراتی پیوند خورده است و گاهی به طرف بحث های حقوقی و قضایی 
پیش می رود، در صورتی که این موضوع باید ماهیت و فلسفه وجودی بنگاه 
ها را تشکیل دهد زیرا امروزه بنگاه های اقتصادی موفق آنهایی هستند که 
لوح حمایت از حقوق مصرف کننده را دریافت کرده اند. از این رو فضای 
حمایت از حقوق مصرف کننده باید از فضای حقوقی و تعزیراتی صرف به 
طرف آگاه سازی بنگاه های تولیدی و مصرف کنندگان و ایجاد شراکت و 
ائتالف راهبردی برد-برد میان این 2 پیش برود. برای این کار باید از الگوی 
بنگاه های موفق استفاده کرد و شیوه های موفقیت آنها تبلیغ و ترویج شود 
چرا که الگو سازی این بنگاه ها می تواند یک روش صحیح برای حمایت 
و رعایت حقوق مصرف کننده باشد. همچنین در حوزه رعایت بهداشت و 
سالمت کاالها اقدام هایی انجام شده است که ایجاد برچسب های سالمت 

بر روی کاالها نقطه شروع بسیار خوبی محسوب می شود.

برگزاری بزرگترین مزایده عرضه بنگاه های دولتی 
۲۱ اسفند 

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: بزرگترین مزایده سال 
جاری با عرضه بیش از ۹0 هزار میلیارد ریال سهام، 2۱ اسفندماه برگزار 
می شود. به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »سیدجعفر سبحانی« افزود: این 
بزرگترین واگذاری امسال است که در حوزه دامپروری، تولید برق و مسکن 
برگزار می شود. وی در خصوص موارد مزایده در این روز گفت: ۱00 درصد 
»کشت و صنعت دامپروری مغان« به قیمت تقریبی 22 هزار میلیارد ریال 
عرضه می شود که خریدار باید ۱0 درصد آن را به صورت حصه نقدی و 
بقیه را در قالب اقساط هشت ساله پرداخت کند. سبحانی »کشت و صنعت 
دامپروری پارس« را دیگر مورد واگذاری اعالم کرد و گفت: در این مورد 
40 درصد سهم دولت باقی مانده که قیمت پایه 2 هزار و 200 میلیارد ریال 
برای آن در نظر گرفتیم؛ پرداخت این مبلغ به صورت ۱0درصد نقدی و 
بقیه در اقساط ۶ ساله خواهد بود.به گفته وی »تولید نیروی برق اصفهان« 
با قیمت پایه حدود 2۱ هزار و ۸00 میلیارد ریال عرضه می شود که ۱5 
درصد آن به صورت حصه نقدی و بقیه در اقساط ۶ ساله خواهد بود.

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی در ادامه درخصوص واگذاری ها 
در حوزه برق، گفت: همچنین در این مزایده »مدیریت تولید نیروی برق 
اصفهان« به لحاظ ارزش ریالی 4.5 میلیارد تومان و با شرایط تولید نیروی 
برق اصفهان واگذار می شود.وی اضافه کرد: »نیروگاه بعثت« با قیمت پایه 
2 هزار و 400 میلیارد ریالی با حصه نقدی ۱5 درصد و مابقی به صورت 

اقساط ۶ ساله عرضه می شود.

نگاه روز

هشدار به تجار؛ خرید آزمایشی 
ارز ممنوع

از  است  خواسته  تجار  از  تجارت  جامع  سامانه 
طور  به  ارز  خرید  آزمایشی  درخواست  ثبت 

جدی خودداری کنند.
روزهای  در  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
ارز  الکترونیکی  خرید  برای  امکانی  گذشته 
طریق  از  بتوانند  آنها  تا  شد  فراهم  تجار  برای 
از  را  خود  نیاز  مورد  ارز  سفارش،  ثبت  سامانه 

صرافی های بانکی خریداری کنند.
به  نیز  امکان تذکری  این  ایجاد  به دنبال  حال 
است  شده  خواسته  آنها  از  و  شده  داده  تجار 
خرید  بخش  شدن  عملیاتی  به  توجه  با  که 
خرید  درخواست های  ارسال  و  ارز  الکترونیکی 
آزمایشی  درخواست  ثبت  از  صرافی ها  به  ارز 
اعالم  کنند.همچنین  خودداری  جدی  طور  به 
شده است با توجه به نوسانات نرخ ارز معموال 
صرافی ها  سوی  از  پیشنهادات  اعتبار  مهلت 
کوتاه است. البته برروی این سامانه به این نکته 
اشاره نشده که این مهلت کوتاه چه بازه زمانی 
را در نظر می گیرد و تجار چه مدت زمانی برای 
این  بر  دارند.عالوه  فرآیند فرصت  این  پیگیری 
اعالم شده بخشنامه دفتر مقررات درباره بانکی 
یا  ذی نفع  کشور  که  ثبت سفاش هایی  بودن 
تولیدکننده آن ها برابر چین، هند، کره جنوبی و 
ترکیه است، همچنان به قوت خود باقی است و 
ثبت سفارش باید طبق ضوابط اعالم شده توسط 

دفتر مقررات انجام شود.

 جزئیات اعطای وام اشتغال
 به روستاییان و عشایر

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس 
جمهوری گفت: برای جبران غفلت انجام شده 
با  هایی  وام  عشایر  و  روستاییان  به  درگذشته 
اشتغالزایی  هدف  با  درصد  و شش  چهار  سود 

بیشتر تعلق می گیرد.
ابوالفضل  سید  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
افزایش  که  پایداری  اشتغال  از  افزود:  رضوی 
حمایت  باشد،  داشته  آفرینی  ارزش  و  درآمد 
روستایی  محصوالت  داد:  ادامه  شود.وی  می 
باید خروجی داشته باشد و این وام ها با سود 
باز  چهارم  سال  از  دارند،  تنفس  سال  سه  کم 
پرداخت آنها به مدت شش سال آغاز می شود.

به  روستاییان  مالیاتی  معافیت  به  اشاره  با  وی 
مدت پنج سال، گفت: این معافیت مالیاتی برای 
روستاییانی  است.  سال   ۱0 محروم  روستاهای 
به  را  آن  توانند  می  دارد  سند  ملکشان  که 
بانک  کرد:  اضافه  کنند.وی  ارائه  وثیقه  عنوان 
های عامل دراین بخش کشاورزی، پست بانک 
و توسعه تعاون هستند و پروژه های روستایی 

باید مورد تصویب کمیته فنی قرار گیرد.
روز   20 ها  بانک  کرد:  خاطرنشان  رضوی 
وام  این  رد  یا  تایید  به  نسبت  دارند  وقت 
وقت  متقاضی  روز   45 و  کنند  اظهارنظر  ها 
توسعه  دهد.معاون  ارائه  را  الزم  وثیقه  دارد، 
جمهوری  ریاست  محروم  مناطق  و  روستایی 
آن  با  باید  که  است  بیکاری  ما  چالش  گفت: 
اعتماد  گردشگری  های  پروژه  به  کرد.  مقابله 
و  گیاهی  داروهای  بحث  وبه  داریم  کامل 
شود.وی  می  ویژه  توجه  نیز  آنها  فرآوری 
بسیاری  افزوده  ارزش  ها  بخش  این  افزود: 
بزرگی  کارهای  که  زینتی  صنایع  و  دارند 
تلقی می شوند، در دنیا نیز مورد توجه است.

رضوی ادامه داد: حوزه دوخت لباس با توجه 
تومان  میلیارد  هزار   ۱2 از  بیش  اینکه  به 
قرار  توجه  باید مورد  نیز  داریم  واردتی  لباس 
های  تاپ  استارت  کرد:  خاطرنشان  گیرد.وی 
اندازی شده  راه  که  است  روستایی یک سال 
است و درمجموع از کارهای خالقانه ای است 

که حمایت می شود.

فروش ۲۷۰ هزار فقره اوراق 
سپرده ۲۰ درصدی در بانک ملی

در هشت روز نخست آغاز عرضه اوراق گواهی 
سپرده 20 درصدی، 2۷0 هزار و ۷24 فقره از 
این اوراق در واحدهای بانک ملی ایران فروخته 

شده است.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک 
ملی ایران، مبلغ این اوراق بیش از 2۷۶ هزار و 
۱۳۳ میلیارد ریال بوده است. دکتر محمد رضا 
حسین زاده مدیرعامل بانک ملی ایران نیز پیش 
اوراق  مجموع  از  درصد   20 کرد:  اعالم  این  از 
با سود 20 درصد فروخته شده در نظام بانکی 

متعلق به بانک ملی ایران است.
رئیس کل بانک مرکزی نیز از فروش ۱0۱ هزار 
میلیارد تومان اوراق سپرده ریالی 20 درصدی 

در شش روز نخست خبر داده بود.
 20 سود  نرخ  با  سپرده  گواهی  اوراق  فروش 
 ۱0 تا  و  شده  آغاز  ماه  بهمن   2۸ از  درصدی 

اسفندماه ۱۳۹۶ ادامه خواهد یافت.

خبر

رئیس کل سازمان مالیاتی اعالم کرد: اطالعات 
240 صرافی درباره نوسان های اخیر ارزی در 
در این سازمان در دست بررسی است که رقم 
قانونی  بررسی و در موعد  از  آنها، پس  مالیات 

دریافت خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، سید کامل تقوی 
نژاد دیروز در حاشیه یازدهمین همایش مالیاتی 
ایران درباره فهرست ارسالی بانک مرکزی برای 
شناسایی افرادی که معامالت عمده در بازار ارز 
نامه مصوب،  آیین  اساس  بر  اند، گفت:  داشته 
اطالعاتش  باید  سال  در  دالر  هزار  حداقل 25 
به  اما  شد  می  ارایه  کشور  مالیاتی  سازمان  به 
دلیل شرایط اخیر در کشور، حضور دالالن ارز و 
فعالیت های نامطلوب، مقرر شد که این سقف به 
5 هزار دالر کاهش یابد.معاون وزیر اقتصاد افزود: 
براساس هماهنگی با بانک مرکزی، درخواست 
شد تا فهرست افرادی که بیش از 5 هزار دالر 
خرید و فروش ارز داشتند، در اختیار این سازمان 
قرار گیرد که این کار انجام شد ضمن آنکه با 
رهماهنگی بانک مرکزی صرافی هایی که در این 
توضیح  بودند شناسایی شدند.وی  فعال  زمینه 
داد: سه الیه صرافی وجود دارد؛ یک الیه تامین 
کنندگان اصلی ارزند، الیه دوم ارز را از صرافی 
های اصلی تحویل می گیرند و در اختیار مردم 
قرار می دهند و الیه سوم، صرافی هایی که در 
سراسر کشور پراکنده اند.تقوی نژاد با بیان اینکه 
اطالعات این صرافی ها در اختیار سازمان مالیاتی 
قرار گرفته است، افزود: کاری که سازمان مالیاتی 
بود  این  داد،  انجام  اول  برای صرافی های الیه 
که نه تنها اطالعات موجود سال ۱۳۹۶ آنها که 
اطالعات مالی و معامالتی سال های ماقبل را 
هم از آنها درخواست کرده است.وی یادآور شد: 
براساس  کشور  مالیاتی  سازمان  قانونی  اختیار 
قانون این است که اگر مودی تمکین نکند یا 
از ارایه اطالعات استنکاف کند، سازمان می تواند 
به محل کسب و فعالیت یا هرجا که اطالعات در 
آنجا وجود داشته یا نهان باشد، ورود کند.رئیس 
کل سازمان مالیاتی افزود: بیشتر فعالیت هایی 
که تا االن احساس می کردیم اطالعات شفاف در 
اختیار ما قرار نداده اند، شناسایی کردیم و طبق 
ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم اطالعات 
را در اختیار همکاران برای مالیات ستانی قرار 

دادیم.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه 

چه تعداد از این افراد حقیقی و چه تعداد حقوقی 
اند، گفت: از هر دو گروه در این فهرست وجود 
دارند؛ تعدادی نیز صرافی های بانک ها هستند 
آنکه مجمع عمومی سالیانه  به دلیل  البته  که 
دارند، اطالعات شفاف تری دارند.وی تاکید کرد: 
روی هم رفته در یک مرحله۸0 صرافی و یک 
مرحله دیگر ۱۶0 صرافی اطالعاتشان در اختیار 
سازمان مالیاتی قرار گرفته است.تقوی نژاد درباره 
از  رقم دقیق پس  نیز گفت:  اینها  مالیات  رقم 
براساس  افزود:  شود.وی  می  اعالم  حسابرسی 
آنچه که ارز در اختیار این صرافی ها قرار می 
گیرد، مورد توجه است و باید این اطمینان داد 
که اطالعات مربوط به سال ۱۳۹۶ این افراد را 
زمانی می توانیم مورد مطالبه مالیاتی قرار دهیم 
که سال مالیاتی آنها تمام شده باشد.این مقام 
تیرماه فرصت  یا  تا خرداد  اینها  افزود:  مسئول 
آنچه  و  کنند  ارایه  مالیاتی  اظهارنامه  تا  دارند 
برای ما مهم است، ارایه اطالعات است.رئیس کل 
سازمان مالیاتی درباره معافیت های مالیاتی نیز 
توضیح داد: باید اثر این معافیت ها و مشوق ها 
بر شاخص های اصلی اقتصاد کشور چون تولید، 
صادرات و اشتغال مورد بازنگری انجام دهد.وی 
افزود: مطالعاتی در دانشگاه تهران انجام شده تا 
نشان دهد که آیا این معافیت ها بویژه در حوزه 
مالیات بر ارزش افزوده اثری بر بهبود تولید داشته 
یا نه، که پاسخ آن منفی است یعنی اثر مشخصی 
را در این رابطه نداشته ایم.به گفته معاون وزیر 
اقتصاد، در شرایطی که کشور به دنبال خروج 
از رکود است، نظام مالیاتی کشور باید اقداماتی 

انجام دهد که یکی همراه با معافیت ها و مشوق 
های مندرج در قانون بود اما در کنار آن، رویه 
جرایم  بخشودگی  یا  مالیاتی  بدهی  تقسیط 
واحدهای تولیدی بوده است.وی گفت: سازمان 
امور مالیاتی برای بهبود امر تولید آمادگی دارد 
مالیات بخش تولید را از 25 درصد به 20 درصد 
کاهش دهد که این کار نیازمند تصویب قانون در 
مجلس است که در صورتی که دولت موافق آن 
باشد می تواند الیحه آن را آماده و تقدیم کنیم.

جلوگیری  درباره  مالیاتی  امور  سازمان  رئیس 
از فرار مالیاتی نیز گفت: سال گذشته و امسال 
جامع  طرح  اهداف  از  بسیاری  تحقق  دنبال  به 
اکنون  دادیم؛  انجام  خوی  های  اقدام  مالیاتی 
اطالعات اقتصادی فعاالن اقتصادی در اختیار ما 
قرار گرفته است یا برخی سازمان ها با ما توافق 
اولیه را برای ارایه اطالعات داشته اند.وی افزود: 
در سال ۹۶، تعداد ۱0 هزار میلیارد تومان برگه 
تشخیص مالیاتی برای افرادی صادر کردیم که 
تاکنون پرونده ای در سازمان مالیاتی نداشته اند.

نژاد گفت: برای نمونه در بحث تراکنش  تقوی 
تومان  میلیارد   ۶۳00 حدود  مشکوک،  های 
مطالبه شده که مربوط به ۳200 شخص حقوقی 
مربوط  اطالعات  بیشترین  اما  است  حقیقی  و 
فعاالن خودرو  نیز  و  ارز  تراکنش ها، دالالن  به 
است.وی تاکید کرد: تردیدی نیست که یکی از 
مشکالت فرار مالیاتی، اقتصاد زیرزمینی و شفاف 
نبودن فعالیت های اقتصادی است و تا زمانی که 
این بخش اصالح نشود، شاهد فرار مالیاتی نیز 
این  مالیاتی  افزود: هنر سازمان  ود.وی  خواهیم 

پرونده  تشکیل  و  اطالعات  تکمیل  با  که  است 
برای مودیان جدید با فرار مالیاتی مبارزه کند.این 
مقام مسئول یادآور شد: البته همه ارقام مربوط به 
اخذ مالیات های جدید مربوط به افرادی نیست 
که پرونده مالیاتی ندارند بلکه برخی نیز پرونده 
دارند اما اطالعات کافی در اختیار سازمان قرار 
نداده اند.معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره 
همکاری بانک ها در بررسی تراکنش های بانکی 
برای مبارزه با فرار مالیاتی نیز گفت: طبق ماده 
۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، باید اطالعات 
فعاالن اقتصادی در زمینه هویتی، مکانی، ملکی، 
شود. دریافت  اقتصادی  فعاالن  مالیاتی  و  مالی 

وی افزود: با هماهنگی دستگاه ها، سال گذشته 
و امسال موفقیت های بسیاری کسب کردیم که 
یکی از آن، اطالعاتی است که باید نظام بانکی در 
اختیار ما قرار می داد؛ ما با حفظ محرمانگی این 
اطالعات و حقوق سپرده گذاران بانکی و استفاده از 
این قانون که افشای این اطالعات مشمول جرایم 
بسیار سنگین برای سوء استفاده کنندگان است، 
اطالعات را دریافت کردیم.وی تاکید کرد: با همه 
بانک های کشور تفاهم نامه امضا کردیم و تاکنون 
به استثنای سه بانک همه بانک ها این تفاهم نامه 
ها را امضا کرده و اطالعات را ارایه کرده اند.تقوی 
نژاد در پاسخ به اصرار خبرنگاران برای افشای نام 
این سه بانک گفت: شما مسئولیت اعالم اسامی 
آنها را به عهده بگیرید تا اعالم کنم.وی همچنین 
درباره مالیات ستانی از اصناف اظهار داشت: حدود 
نیمی از مودیان را اصناف تشکیل می دهند اما 
فقط 4 درصد مالیات کشور را تامین می کنند.

وی افزود: امسال از حدود ۱00 هزار میلیارد تومان 
درآمد مالیاتی 4 درصد برای اصناف نظر گرفته 
شد اما اگر این بخش را به کاسبان جزء و کسبه 
خرد تقسیم بندی کنیم، یک میلیون و ۷00 هزار 
واحد را تشکیل می دهند که مالیات پرداخت 
می کنند. این تعداد واحدها ۸00 میلیارد تومان 
مالیات پرداخت می کنند در حالی که در یک 
پرونده واردات خودرو ۸۳0 میلیارد تومان مالیات 
مطالبه کردیم.معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: 
نیاوردن به مودیان  سیاست کلی سازمان فشار 
خرد و همراهی با اصناف بوده و همچنین حمایت 
مالیاتی از کسانی است که درآمدهای پایین دارند.

تقوی نژاد خاطر نشان کرد: با همین رویکرد میزان 
مالیات این گروه در سال ۹5 نسبت به سال ۹۳ 

تنها هشت درصد افزایش یافت.

رئیس سازمان مالیاتی اعالم کرد: 

بررسی اطالعات 240 صرافی در زمینه نوسان های ارزی

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

دفتر اسناد رسمی،شماره یک حوزه نظراباد
کد)۱۳(اختصاصی )2-۸4(ت

اخطاریه دفترخانه
نام و نام خانوادگی مخاطب:

 حجت خدنگان 
شغل:_ اقامتگاه و آدرس: مجهول المکان 

فرزند  سمائی  فاطمه  خانم  رساند  می  اطالع  به  بدینوسیله 
خداوردی با حکم قطعی طالق به این دفتر مراجعه و تقاضای 
ثبت طالق دارد که از شما دعوت می گردد ظرف مدت یک 
به نشانی نظراباد خ شهید مطهری  تاریخ نشر اگهی  از  هفته 
مراجعه  یک  شماره  طالق  دفتر  کشاورزی  بانک  روبروی 
برابر  اینصورت  غیر  در  گردد  اقدام  حکم  اجرای  به  نسبت  تا 

مقررات اقدام خواهد شد م.الف ۹۸۳
سردفترطالق شماره یک نظراباد حجت کوروش نیا

تاریخ چاپ ۹۶/۱2/۱0

رونوشت اگهی حصر وراثت
خانم آزاده صائمیان فرزند خلیل به شماره شناسنامه ۸4۷ به استناد شهادت نامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه در خواستی به شماره ۳2۸/۱/۹۶/ ح تقدیم 
این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان خانم بتول اکبریان به شماره شناسنامه ۱۷ در تاریخ ۱۳۹۶/04/0۹ در اقامتگاه دائمی خود در شهرستان طالقان در 

گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارت است از:
۱-آقای خلیل صائمیان متولد ۱۳۱5 به شماره شناسنامه ۷صادره از طالقان نسبت همسر متوفی 

2-آقای فرزاد صائمیان متولد ۱۳4۶ به شماره شناسنامه ۱0۳۹ صادره از طالقان نسبت پسر متوفی 
۳- آقای اسحاق صائمیان متولد ۱۳5۶ به شماره شناسنامه 55 صادره از طالقان نسبت پسر متوفی
4-آقای فرداد صائمیان متولد ۱۳55 به شماره شناسنامه 20 صادره از ساوجبالغ نسبت پسر متوفی

5-آقای  یاسر صائمیان متولد ۱۳۶۱ به شماره شناسنامه 20 صادره از طالقان نسبت پسر متوفی
۶-آقای حسن صائمیان متولد  ۱۳۶۳به شماره شناسنامه ۳044 صادره از طالقان نسبت پسر متوفی

۷-خانم نجیمه صائمیان متولد ۱۳4۷ به شماره شناسنامه ۱05۷ صادره از ساوجبالغ نسبت دختر متوفی
۸-خانم شهدخت صائمیان متولد ۱۳4۹ به شماره شناسنامه ۱۱0۱ صادره از طالقان نسبت دختر متوفی

۹—خانم آزاده صائمیان متولد ۱۳5۸ به شماره شناسنامه ۸4۷ صادره از طالقان نسبت دختر متوفی
و چون ماترک حین الفوت متوفی طبق اظهار نامه مالیاتی بیش از مبلغ سی میلیون ریال میباشد اینک با انجام تشریفات قانونی مقدماتی درخواست مزبور را مطابق بند 
آخر ماده ۳۶4امور حسبی یک مرتبه آگهی می نماید تاهر کس اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نصب اگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم 

دبیر شورای حل اختالف شهرستان طالقاندارد واال گواهی صادر می گردد.م.الف:4540  
تاریخ انتشار : ۹۶/۱2/۱0

ابالغ اجرائیه
بایگانی  پرونده:۹۶0۹۹۸2۶۶۸200224   شماره  ابالغنامه: ۹۶۱0۱02۶۶۸2۱۱2۹۶     شماره  شماره 

شعبه:۹۶0225
محکوم له:خانم سمائی فرزند خداوردی

محکوم علیه:آقای حجت خدنگان فرزند اصغر
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه که مجهول المکان می باشد ابالغ می شود 
به  پرونده کالسه ۹۶0۹۹۸2۶۶۸200224  در  نظراباد  خانواده  دادگاه  اول  از شعبه  اجرائیه صادره  طبق 
موجب دادنامه شماره ۹۶0۹۹۷2۶۶۸20۱02۶ مورخ ۱۳۹۶/0۶/0۱ صادره از شعبه محکوم علیه محکوم 
ادامه حضانت در حق خواهان در مرحله بدوی در حق  امیررضا را جهت  بنام  به:حکم به حضانت فرزند 
محکوم له می باشد.پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد.

بدیهی است باتوجه به غیابی بودن حکم،اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین 
متناسب از محکوم له ،یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت 
دراجرای ماده۷۳ آ.د.م و ماده۹قانون اجرای احکام مدنی دریکی از جراید کثیر االنتشار درج می گردد تا 
ظرف ده روز پس از انتشار اگهی نسبت به اجرای  مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر اینصورت واحد اجرای 

احکام طبق مقررات  نسبت به مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۱دادگاه خانواده شهرستان نظراباد )۲حقوقی سابق(-نریمان پاشائی اسمعلی کندی 
شهرستان نظراباد

معاون وزیر راه و شهرسازی از نهایی شدن طرح 
سال  پایان  تا  فیروزکوه  جاده  سازی  بزرگراه  

جاری خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، خیراهلل خادمی 
– مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
در  کرد: خوشبختانه  اعالم   - نقل   و  حمل 
جاده  در  توجهی  قابل  اقدامات  جاری  سال 
فیروزکوه انجام شد و می توان انتظار داشت با 
پایان یافتن چند کیلومتر باقی مانده نخستین 
مسیر بزرگراهی کشور از مرکز به سمت استان 
مازندران رسما به طور کامل مورد بهره برداری 
قرار گیرد.به گفته وی، رفع مشکل انسداد و 
ترافیک در جاده فیروزکوه و همچنین افزایش 
ظرفیت این محور اصلی ترین اهداف در دست 
است.مدیرعامل  بوده  پروژه  این  در  پیگیری 
و  زیربناهای حمل  توسعه  و  شرکت ساخت 
نقل  درباره ی جزییات اقدامات عمرانی انجام 
کرد:  تصریح  نیز  در هفته های گذشته  شده 
تونل های  عمرانی  کار  پایان  با  خوشبختانه 
شیرگاه در محور فیروزکوه باز شدند و در حال 
حاضر کار در محدوده زیرآب و بخش هایی از 
شیرگاه ادامه دارد.وی اضافه کرد: پیش بینی 

بخش  این  می کنیم 
پنج  حدودا  که  کار  از 

کیلومتر از جاده فیروزکوه است نیز تا پایان 
سال به مرحله نهایی برسد تا مسافران بتوانند 
در ایام نوروز از حداکثر ظرفیت جاده فیروزکوه 
ساخت  شرکت  آن  کنار  در  کنند.  استفاده 
پیگیری توسعه جاده هراز را نیز همچنان در 
دست کار قرار دارد که پیش بینی می کنیم 
بخشی از کار در سال ۱۳۹۶ و مابقی در صورت 
تامین مالی در سال آینده به بهره برداری نهایی 
توسعه  طرح  شهرسازی  و  راه  برسد.وزارت 
محورهای شمالی کشور را از چند نقطه در 
دستور کار دارد که در کنار جاده فیروزکوه 
آزادراه  باقی مانده  کیلومترهای  اتمام  هراز  و 
قزوین به رشت نیز جزیی از این برنامه است.

در کنار آنها قطعه یک آزادراه تهران – شمال 
نیز به پیشرفتی نزدیک به ۹0 درصد رسیده و 
طبق برآوردهای صورت گرفته احتماال تا پایان 
تابستان سال ۱۳۹۷ به بهره برداری برسد.بنیاد 
کار  که  صورتی  در  کرده  اعالم  مستضعفان 
طبق برنامه ریزی های صورت گرفته پیگیری 
تا  پروژه  این  انتظار داشت که  شود می توان 

سال ۱400 به بهره برداری کامل برسد.

و  معدن  صنعت،  وزیر 
بخش  گفت:  تجارت 
صنعت و معدن در سال ۹۷، شرایط بهتری 

خواهد داشت.
سیما،  و  ازصدا  نقل  به  زمان  گزارش  به 
محمد شریعتمداری در هفدهمین همایش 
ملی روز حمایت از مصرف کنندگان گفت: 
موضوع رعایت حقوق مصرف کنندگان هم 
موضوع  یک  هم  و  دارد  ما  دین  در  ریشه 
آن  به  دنیا  جای  همه  در  که  است  عقلی 
توجه می شود و امروز روز تجلیل از بنگاه 
ها  بنگاه  همه  حالیکه  در  است  برتر  های 
از  عملی  حمایت  دارند.  توجه  مهم  این  به 
بنگاههای نمونه از توصیه های سازمان ملل 
کنندگان  مصرف  حقوق  رعایت  در  متحد 
توزیع  های  شبکه  اصالح  افزود:  است.وی 
کیفی  ارتقاء  و  است  نظام  های  از سیاست 
توزیع کاال در سطح شبکه مورد توجه است. 
اصل  شود،  اجحاف  کسی  به  اگر  دنیا  در 
اجحاف  شخص  به  هم  جریمه  و  اجحاف 
شده داده می شود در حالیکه در کشورما 
این جریمه به شخص متضرر پرداخت نمی 
خود  به حقوق  مردم  باید  حالیکه  در  شود 

در  حقوق  همه  از  مردم  هم  هنوز  برسند. 
حوزه برخورداری از کاالی مرغوب برخوردار 
این  در  باید  حمایت  سازمان  که  نیستند 
مصرف  مهم  حقوق  بردارد.از  گام  مسیر 
نوین در داد  ابزارهای  از  کنندگان استفاده 
و ستد است و الکترونیکی کردن فعالیت ها 
حوزه  سایر  در  آن  تسری  و  بخش  این  در 
دارد. تاثیر  کارها  سازی  روان  در  بسیار  ها 

و  معدن  صنعت،  وزیر  های  گفته  طبق 
اما  داریم  زیاد  برتر  های  بنگاه  ما  تجارت، 
تالش  باید  ولی  است؛  محدود  ها  برترین 
کنیم تا تعداد برترین ها افزایش یابد. بخش 
صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۷ شرایط 
بهتری خواهد داشت و سال آینده نوسازی 
از  باید  که  است  ما  های  اولویت  از  صنایع 
تسهیالت ارزان قیمت استفاده کنیم و ۳2 
هزار میلیارد تومان براساس تبصره ۱۸ برای 
پوشش نرخ تسهیالت در حوزه های مختلف 
پیش بینی شده است. طبق قانون باید ۷0 
هزار میلیارد تومان از محل فروش شرکت 
ایدرو  مثل  ای  توسعه  های  سازمان  به  ها 
اتفاق  تاکنون  که  شود  پرداخت  ایمیدرو  و 

نیافتاده است.

افتتاحنخستینمسیربزرگراهیشمال
ایرانتاپایانامسال

صنعتدرسال۹۷شرایطبهتری
خواهدداشت

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری با اشاره به آمار بیکاری دانش آموختگان 
دانشگاهی گفت: بر اساس آمارهای منتشر شده 
نرخ کل بیکاری کشور در سال ۹4، ۱2.۸ درصد 
دانش آموختگان  برای  نرخ  این  که  است  بوده 
دانشگاهی ۱۸.5 درصد و برای بیسوادان ۹ درصد 

بوده است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، دکتر مسعود برومند 
دیروز در پنجاه و یکمین اجالس سراسری معاونان 
پژوهش و فناوری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 
در ساختمان  وزارت علوم، افزود: صنعت، دانشگاه 
را غیرحرفه ای می داند و معتقد است مستندات را به 
خوبی ارائه نمی دهند و صنعت دانشگاه را رقابت پذیر 
که  حالی  در  می خواهد،  جواب  زود  و  نمی داند 
پروژه های دانشگاهی زمان بر است.وی با اشاره به 
دانشگاهی  دانش آموختگان  اشتغال  چالش های 
اظهار کرد: فاصله بین بخش صنعت و آموزش های 
دانشگاهی و عدم انطباق این آموزش ها با نیازهای 
بازار کار مشکل اساسی است که منجر به افزایش 

مستمر نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی 
می شود.برومند یکی از دالیل مهم بروز بی کاری 
در میان دانش آموختگان را عدم کسب مهارت های 
مورد نیاز بازار کار در دوره تحصیل آنها دانست و 
یادآور شد:  در اسناد باالدستی مانند سیاست های 
کلی اشتغال که از سوی مقام معظم رهبری ابالغ 
شده است بر توام کردن آموزش، مهارت و جلب 
همکاری بنگاه های ا قتصادی تاکید کرده است.

تحقیقات  علوم،  وزیر  فناوری  و  پژوهش  معاون 
ستاد  مصوب  فراگیر  اشتغال  برنامه  فناوری  و 
اسنادی  دیگر  از  را  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی 
دانست که بر اشتغال دانش آموختگان تاکید دارد 
و یادآور شد:  آمارهای موجود در خصوص اشتغال 

دانش آموختگان که بر مبنای آخرین گزارش  وزارت 
تعاون، کار ورفاه امور اجتماعی در سال ۹5 منتشر 
شده است، نشان می دهد نرخ بیکاری در میان افراد 
تحصیل کرده جامعه بیشتر است.وی اضافه کرد:  بر 
اساس این آمارها در دوره دکتری تخصصی تعداد 
۱۱5 هزار و ۱۹۱نفر، در دوره دکتری حرفه ای ۷۸ 
هزار و ۱5 نفر، در دوره کارشناسی ارشد ۷۸4 هزار 
و ۷۶۶ نفر  و در دوره کارشناسی 2 میلیون و 55۸ 
هزار و ۶۶ نفر  مشغول به تحصیل هستند.برومند 
تاکید کرد: بر اساس این آمارها نرخ بیکاری کل 
کشور در سال ۹4 حدود ۱2.۸ درصد گزارش شد 
که این نرخ در میان دانش آموختگان دانشگاهی 
۱۸.5 درصد و در دوره تحصیالت عمومی  ۱۱.۷ 

درصد و در میان بیسوادان ۹ درصد بوده است.
معاون پژوهشی وزیر علوم تاکید کرد:  این آمار نشان 
می دهد نرخ بیکاری در میان افراد تحصیل کرده 
بیشتر است.وی با تاکید بر اینکه باید برای اشتغال 
دانش آموختگان دانشگاهی باید هوشمندانه عمل 
در جهت  باید  راستا  این  در  کرد:  اضافه  کنیم، 
ارتقای توانمندی های مهارت های شغلی و حرفه ای 
اقدام  دانشگاهی  دانش آموختگان  و  دانشجویان 
شود، ضمن آنکه الزم است تا مشاوره هایی برای 
هدایت شغلی و آموزشی در راستای توانمندسازی 
دانشجویان در شناخت دوره های مهارتی، حرفه ای، 
مشاغل و تطابق تحصیالت با مشاغل موجود ارائه 
شود.برومند برگزاری جلسات برای رفع این چالش 
را از جمله اقدامات این وزارت خانه نام برد و گفت:  
بر این اساس دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم 
جلسات مشترکی را با نمایندگان وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، سازمان آموزش فنی وحرفه ای، 
دانشگاه فنی وحرفه ای و دانشگاه علمی کاربردی 

برگزار کرده است.

 نرخ بیکاری دانش آموختگان 18/5 
و بیسوادان 9 درصد
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اوقات شرعی

به کسی عشــق بورز که الیق عشق تو باشد نه تشنه 
عشق ... چون تشنه عشق روزی سیراب می شود.
ویکتور هوگو

سخن حکیمانه

اینکه  بیان  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
نظام های دولتی، ایده ها را کادرسازی می کنند 
مردمی  لزوم  بر  در قفس می برند  را  آن ها  و 

کردن ایده های خالق فرهنگی تاکید کرد.
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  صالحی  سیدعباس 
دوره  چهارمین  اختتامیه  آئین  اسالمی 
جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب و 
ایران  کتاب  پایتخت  انتخاب  و  معرفی  طرح 
بر  تهران  در  وحدت  تاالر  در  اسفند   ۸ که  
گزار شد، گفت: وقتی این حرکت 4 سال قبل 
آغاز شد، شاید خود دوستانی که ایده آن را 
داده بودند هم فکر نمی کردند که کاروان این 
برسد و  از ۱50 شهر  به بیش  امروز  حرکت 

صدها روستای کشور را در برگیرد.
ارائه  برای  فرصتی  را  ها  جشنواره  این  وی 
کتاب  محوریت  با  فرهنگی  های  خالقیت 
اقشار مختلف مردم توصیف کرد و  از سوی 
افزود: این مسیر از لحاظ سازماندهی تجربه 
هایی که بوجود آورده می تواند در حوزه های 

دیگر هم راهگشا باشد.
این  نگاه اول در شکل گیری  صالحی گفت: 
حرکت این بود که شالوده ای جمع و جور اما 
مستحکم و در عین حال با انعطافی گسترده 
داشته باشد چرا که در کشور ما با تنوع قومی 
آن، تنها الگوهایی می تواند فراگیر باشند که 

چنین ویژگی هایی داشته باشند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تصریح کرد: این 
حرکت هم واجد طرح بود و هم میدانی برای 
طرح های خالق جدید می ساخت. این طرح 
ها چارچوبی خشک نداشت در عین اینکه بی 
چارچوب هم نبود. این جریان به ما نشان داد 

که چقدر ظرفیت های غیرمکشوف فرهنگی 
در شهرها و روستاها وجود دارد که عمق این 
دیده  کتاب  یعنی  حوزه  یک  در  ها  ظرفیت 
شد اما به نظر می رسد در سایر حوزه ها هم 
این ظرفیت هست و آن بخش پنهان کوه یخ 
از ظرفیت های دیده  بیشتر  زیر آب، خیلی 
ادامه  صالحی  است.  کوه  این  نوک  در  شده 
داد: ما هنوز به خوبی ظرفیت های اجتماعی 
بازشناسی  و  بازکاوی  را  فرهنگی خودمان  و 
نکرده ایم و اگر بتوانیم به این ظرفیت ها نقب 
بزنیم، اعماق این چاهِ پُرَزر برای ما مکشوف تر 
می شود. وی افزود: نکته دیگری که این قبیل 
طرح ها نشان داد این بود که در هم افزایی 
نهادهای دولتی، عمومی و بخش خصوصی، 
درست  آید؛  پدید  تواند  می  بزرگی  اتفاقات 
است که ما مشکل کمبود منابع داریم اما اگر 
جامعه ایرانی ظرفیت های خود را در نهادهای 

بخش خصوصی و عمومی به هم متصل کند، 
می تواند اتفاقات شگرف و پیش بینی نشده 
ای را رقم بزند.وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
از آنجا که جریان طرح پایتخت کتاب مبتنی 
ترکیب  این  بر  بلکه  نبود  عنصر  یک  به  بر 
سازی سه گانه )هم افزایی بخش های دولتی، 
عمومی و خصوصی( متکی بود، به نظر می 
سایر  برای  باشد  مدلی  تواند  می  این  آید 

حرکت های فرهنگی.
صالحی تاکید کرد: تجربه نشان داده که ایده 
و جریان  موثر  توانند  می  های خالق چقدر 
ساز باشند. وقتی حرکت هایمان را بر اساس 
بخشنامه های اداری قرار دهیم و وقتی جریان 
ایده سازی را به رود خروشان جریان اجتماعی 

می سپاریم، تفاوت این دو آشکار می شود.
وی با بیان اینکه نظام های دولتی، ایده ها را 
کادرسازی می کنند و آنها را در قفس می برند 

گفت: اگر بتوانیم حرکت یک جریان دولتی را 
در قفس دولت قرار ندهیم، کبوترانی که در 
این فضا خالقانه پرواز می کنند، متکثرتر و با 
نشاط تر حرکت می کنند.به گفته صالحی، 
بود که  این جهت هم متمایز  از  این جریان 
ایده ها را به میدان بیاورد و توانست صدها و 
هزاران ایده تازه را شکل دهد و عرضه کند و 
همچنین یک نهادسازی خوب بوجود بیاورد.

همچنین در این مراسم محسن جوادی معاون 
امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در سخنانی با بیان اینکه جایی که کتاب نباشد 
فرهنگ هم معنا ندارد، گفت: خوشبختانه در 
سالهای اخیر شاهد روند خوبی در برنامه های 
کتابخوانی هستیم. کتابخوانه های عمومی هر 
شهر جایی است که این قلب در آنها می تپد.

وی گفت: کسانی که در شهرها، روستاها و 
عشایر، دوستدار کتاب هستند، دوستدار نبض 
فرهنگ هستند و نگران کتابند.همچنین علی 
اصغر سیدآبادی دبیر چهارمین دوره جشنواره 
روستاها و عشایر دوستدار کتاب و همچنین 
ایران  کتاب  پایتخت  انتخاب  و  معرفی  طرح 
در سخنانی از مشارکت ۱45 شهر و ۱2۷0 
روستا و آبادی عشایری در این دو جشنواره 

خبر داد.
ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  ماحوزی  حمیده 
کتاب  قبلی  پایتخت  بوشهر،  استان  اسالمی 
از  گزاری  ارائه  ضمن  مراسم  این  در  ایران 
فعالیت های سه ساله این شهر برای کسب 
در  مطالعه  سرانه  افزایش  از  عنوانی  چنین 
بوشهر طی این مدت و رسیدن آن از ۳ به 5۹ 

دقیقه در این بازه زمانی خبر داد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

ایده های خالق فرهنگی را نباید محبوس کرد

ترجمه دیگری از رمان »و من 
دوستت داشتم« به بازار آمد

دوستت  من  »و  کوتاه  رمان  از  دیگری  ترجمه 
داشتم« نوشته فردریک بکمن نویسنده سوئدی 

به بازار کتاب راه یافت.
به گزارش مهر، کتاب »و من دوستت داشتم« 
روایتی است از زبان پدری در شب کریسمس در 
قالب نامه ای خطاب به پسرش؛ او که شخصیت 
زندگی اش  سال های  در طی  است،  سرشناسی 
تبدیل به فردی بی مالحظه و خودخواه شده و 
اهمیتی به عزیزانش نمی دهد ولی آشنایی او با 
دخترکی در بیمارستان که در آستانه مرگ قرار 

دارد؛ مسیر زندگی او را تغییر می دهد.
فردریک بکمن در کتاب تازه خود، ندامت ها و 
سرگشتگی های انسان در طول زندگی را روایت 
و  ارزشمند  زندگی ای که هدیه ای  است؛  کرده 
در عین حال گذراست. بکمن با شوخ طبعی و 
سبک نگارش منحصربه فردش، تلخی  و اندوه را 

با لطافت تمام منتقل می کند.
یادآوری می شود، این ترجمه از کتاب یادشده 
در حالی وارد کتابفروشی ها می شود که همین 
)الهام  آن  از  دیگری  ترجمه  پیش  روز  چند 

رعایی( از سوی نشر نون منتشر شد.
»فرناز  را  داشتم«  دوستت  من  »و  کتاب 
انتشارات  و  برگردانده  فارسی  به  تیمورازف« 
چترنگ آن را در ۶4 صفحه و ۱000 نسخه به 
همراه تصاویر رنگی و به قیمت ۱۱000 تومان 

منتشر و روانه کتابفروشی ها کرده است.

در دنیای کتاب

محمد معتمدی خواننده موسیقی ایرانی در گفتگو با  مهر 
در  ماه خود  اسفند  روز هفدهم  لغو کنسرت  به  اشاره  با 
شهر اصفهان گفت: از اردیبهشت ماه امسال که مجموعه 
کنسرت های »کویر« در تهران آغاز شد رایزنی های الزم 
را برای برگزاری این برنامه ها در شهرستان انجام دادیم.

وی با اشاره به اینکه هنرمندان فعال در عرصه موسیقی 
کنند،  برگزار  کنسرت  محدود  ایامی  در  توانند  می  فقط 
از  که  افتاده  اتفاق  موضوعی  چه  دانم  نمی  کرد:  بیان 
ابتدای سال جاری تاکنون در اغلب موارد یا به طور کلی 
مجوزی برای کنسرت هایم در شهرستان ها صادر نشد و 
یا اگر هم مجوزی دادند به قدری دیر بود که فرصت اطالع 

رسانی و تبلیغات را از دست دادیم.
وی گفت: من نمی دانم چرا رویه صدور مجوز برگزاری 
کنسرت ها برای برخی از گروه ها بسیار راحت و بدون 
مشکلی انجام می گیرد اما نوبت به من و تعدادی دیگر 
از گروه ها که می رسد این چنین با مشکل مواجه می 
شویم. من باز هم از مخاطبان اصفهانی عزیز عذرخواهی 

می کنم که دوباره با چنین مشکلی مواجه شدیم.
فضای  در  را  متنی  گفتگو،  این  ارایه  ضمن  معتمدی 
است:  آمده  آن  مشروح  در  که  کرده  منتشر  مجازی 
»دوستان ارجمند اصفهانی! متاسفانه علیرغم درخواستی 
اصفهان  شهر  در  اسفند   ۱۷ تاریخ  در  کنسرت  برای  که 
داده بودیم مجوز صادر نشد و باز هم توفیق دیدارتان را 

نخواهیم داشت. 

سخنرانی  و  حضور  با  و  آب«  زیر  »سرو  فیلم  نمایش  با 
کیومرث پوراحمد، اکبر عالمی، محمود کالری، محمدعلی 
ابراهیم  طالبی نژاد،  احمد  طوسی،  جواد  باشه آهنگر، 
حقیقی، رضا داد، منوچهر شهسواری و… مراسم تجلیل 

از علیرضا زرین دست برگزار می شود.
و  سال  تصویر  جشن  رسیده،پانزدهمین  گزارش  به 
جشنواره فیلم تصویر به پاس 45 سال خالقیت و آفرینش 
تصاویر ماندگار در سینمای ایران از علیرضا زرین دست در 

مراسمی با عنوان »در ستایش تصویر« تجلیل می کند.
ساعت   ۱۳۹۶ اسفندماه  نهم  چهارشنبه  روز  مراسم  این 
۱۸ در تاالر شهناز خانه هنرمندان ایران با نمایش فیلم 
به عنوان آخرین دستاورد هنری سیمرغ  زیر آب«  »سرو 
گرفته زرین دست همراه بود.. نمایش فیلم »سرو زیر آب« 
از ساعت ۱۶ اغاز و مراسم تجلیل از ساعت ۱۸ در همین 

تاالر برگزار شد.

فیلم جدید اصغر فرهادی با عنوان »همه می دانند« کمتر 
فرانسه  سینماهای  در  را  خود  اکران  دیگر،  ماه  سه  از 
فیلم   ،»IMDb« سایت  اعالم  اساس  بر  می کند.   آغاز 
اسپانیایی زبان »همه می دانند« از تاریخ ۹ می 20۱۸ )۱۹ 
اردیبهشت( در سینماهای فرانسه اکران می شود اما هنوز 
تاریخ دقیق اکران این فیلم در اسپانیا اعالم نشده است. 
این در حالی است که هفتادویکمین جشنواره بین المللی 
اردیبهشت(  تا 2۸  تا ۱۸ می )۱۸  تاریخ ۸  از  فیلم کن 
برگزار می شود و با در نظر گرفتن تاریخ اعالمی نمایش ۹ 
می برای فیلم »همه میدانند« در فرانسه، حضور این فیلم 

در جشنواره کن 20۱۸ پیش بینی می شود.
فیلم »فروشنده« ساخته قبلی فرهادی در آخرین روزها 
اضافه  کن  جشنواره  رقابتی  بخش  فیلم های  فهرست  به 
شد و در نهایت دو جایزه بهترین فیلمنامه و بازیگر مرد 
)شهاب حسینی( را به خود اختصاص داد و در ادامه نیز 

برنده اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی جوایز اسکار شد.
ماه  اواخر  آن  فیلمبرداری  که  می دانند«  »همه  فیلم  در 
نوامبر در مادرید به پایان رسید، عالوه بر »پنه لوپه کروز«، 
»خاویر باردم« بازیگر مطرح اسپانیایی و »ریکاردو دارین« 
بازیگر آرژانتینی در کنار »ادوارد فرناندز»، «باربارا لنی«، 
و  مایور«  کاسا  »روژه  کوئستا«،  »ایما  مینگز«،  »الویرا 
»رامون باره آ« از دیگر بازیگران اصلی هشتمین فیلم بلند 

فرهادی هستند.

 كنسرت اصفهان باز هم
 لغو شد

یر آب« در بزرگداشت  و ز اکران »سر
ین دست زر

یخ اکران فیلم جدید  اعالم تار
اصغر فرهادی در فرانسه

عشقبازی و جوانی و شراب لعل فام 
 مجلس انس و حریف همدم و ُشرب ُمدام

ساقی شّکر دهان و مطرب شیرین سخن 
 همنشینی نیک کردار و ندیمی نیکنام

امروز با حافظ

»فاش« داستان دو برادر را تکرار می کند 
* مرتضی  کوه  مسکن

احسان  کارگردانی  به  »فاش« 
مختاری و تهیه کنندگی بهنام عابدی 

و حامد حسینی سنگری 
کارگردان : احسان مختاری

نویسندگان : احسان مختاری و حامد 
حسینی سنگری

تهیه کنندگان : بهنام عابدی و حامد 
انجمن  محصول  سنگری،  حسینی 

سینمای جوانان ایران
بازیگران : نوید نوری و پژمان یاوری

جوایز و موفقیت های ملی و بین المللی 
فیلم،  بهترین  جایزه  دریافت  نامزد   :
و  تدوین  بهترین  کارگردانی،  بهترین 
از  فیلمبرداری  بهترین  جایزه  برنده 

سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران 
نمایشی  ادبیات  کارشناسی  دانشجوی  مختاری  احسان  ساخته ی  فاش  فیلم 
که پیش از فیلم خانه را نیز ساخته بود ؛ روایت دو برادر به نام های سامان و 
سیامک است که از ترس طلبکاران سامان مدتی است در خانه پنهان شده اند ، 
سیامک که از این شرایط خسته شده تصمیم می گیرد در را به روی طلبکاران 
باز کند یا حتی پلیس را خبر کند تا به نوعی به این شرایط پایان دهد اما 
با مخالفت شدید سامان روبرو می شود ؛ فیلم پر است از  درگیری های این 
دو برادر تا جایی که سامان، سیامک را در اتاق زندانی می کند ؛ در پایان هم 
همانطور که پیش بینی می شد سیامک کاری را کرد که از اول تصمیمش را 
فاصله  از شخصیت  ؛  است  نشدن  فاش  فیلمساز در خدمت  ، دکوپاژ  داشت 
می گیرد، درگیری ها را با نورپردازی کم پیش می برد و به دنبال شخصیت ها 
با دوربین روی دست راه می افتد تا بر تنش میان دو برادر بیفزاید ؛ مشکل 
اساسی فیلم این است که سیامک تصمیم خود را گرفته است و در نهایت نیز 
همین تصمیم را عملی می کند و نه پرداختی داشتیم و نه شاهد تغییر درونی 
فیلم کوتاه و  برای  شاهد یک موقعیت خوب  بودیم، صرفاً  برای شخصیت ها 
اینکه موضوع ماندن در  از  بودیم ، صرف نظر  فیلمنامه  از  کارگردانی جلوتر 
خانه به خاطر طلبکاران چه اندازه کلیشه است و این فیلم شاید ما را به یاد 
فیلم کوتاه »شنبه« ساخته ی سعید روستایی نیز می اندازد، نگرانی مخاطب 
برای ادامه دادن فیلم روشن نیست. موقعیتی که داریم برای روایت در بستر 

فیلم کوتاه مناسب است. 

»مارلون« حکایت جبری نهفته را دارد 

»مارلون« به کارگردانی و تهیه کنندگی درناز حاجی ها 
کارگردان : درناز حاجی ها
نویسنده : درناز حاجی ها

تهیه کننده : درناز حاجی ها
بازیگر : بنجامین کمپبل

جوایز و موفقیت های ملی و بین المللی :حضور در جشنواره فیلم کوتاه لندن /  
حضور در جشن مستقل خانه سینما / برنده جایزه ویژه هیئت داوران از سی و 
چهارمین جشنواره فیلم کوتاه تهران / برنده جایزه بهترین بازیگر از جشنواره 

ملی فیلم کوتاه آپادانا از جمله افتخارات فیلم کوتاه »مارلون« است.
از  گرافیک  کارشناسی  رشته  آموخته  دانش  که  حاجی ها  :درناز  توضیحات 
دانشگاه الزهرا و دارای مدرک کارشناسی ارشد فیلمسازی از مدرسه فیلمسازی 
لندن است در چهارمین فیلم کوتاه خود سراغ سوژه ای روانشناسانه با عنوان 
مارلون رفته است که به جزء چندی از عوامل فیلم مابقی عوامل و بازیگران 
و حتی لوکیشن های فیلم را هم در خارج از کشور انتخاب کرده است ، فیلم 
مارلون که فیلمی شخصیت محور است و در مورد مارلون، پسربچه ۱0 ساله ای 
است که به اصرار مادر تست بازیگری می دهد ، فیلم با نمایی از مارلون در 
مترو آغاز می شود و از همین ابتدا شخصیت اصلی زیر فشار جامعه نشان داده 
می شود؛ با بیان جمالت امری مادر از خارج قاب در مورد این که مارلون باید 
چگونه رفتار کند، مارلون در مرکز قاب و دیگران از بیرون قاب سعی در اعمال 
نفوذ به دنیای او دارند ؛ گویی این مزاحمت را از همان ابتدا حس می کنیم ، 
نماینده ی اصلی کسی که هنجارهای یک بچه را به او دیکته می کند، مادرش 
برای  که  مارلون  عنوان  تحت  هوشمندانه ای  نام  انتخاب  و  می شود  معرفی 
شخصیت او انتخاب شده و مادرش به دیگران می گوید او در آینده می خواهد 
مثل مارلون براندو شود ، به نوعی این انتخاب نام مادر برای پسرش باز هم 
خبر از اعمال نفوذ عالیق خود در شخصیت پسرش دارد ؛ مارلون به اصرار 
مادرش خود را برای تمرین تست بازیگری آماده می کند ، مسیر فیلم با خراب 
کردن تست بازیگری به وسیله ی مارلون پیش می رود چرا که مارلون برای این 
کار ساخته نشده و در فصل پایانی مارلون به فیلمبردار می گوید که عالقه به 
زدن نوعی ساز دارد ، پس از پایان تست بازیگری هم در پالن آخر شاهد آن 
هستیم که مارلون با دهانش صدای سازی را در می آورد که حکایت از عالقه ی 
واقعی او است ؛ در واقع فیلم مارلون حکایت از نوعی جبر دارد که جامعه یا 

به عبارت دیگر خانواده به فرزندان وارد می نمایند.

نگاهی به  فیلمهای کوتاه جشنواره فجر

کاریکاتور

 بازگشت نمایشگاه کتاب
 به مصلي

کتاب  نمایشگاه  برگزاری  هماهنگی  جلسه 
و  نهادها  حضور  با  تهران  مصلی  در  تهران 

ارگان های ذی ربط برگزار شد.
کتاب  نمایشگاه  برگزاری  هماهنگی  جلسه 
تهران در مصلی تهران با حضور مجتبی یزدانی، 
رئیس  عارف  نیا  امین  شهری،  خدمات  معاون 
شهرداری  بین  الملل  امور  و  ارتباطات  مرکز 
رفاهی  و  اجرایی  مدیرکمیته  صفری  تهران، 
سرهنگ  تهران،  کتاب  بین المللی  نمایشگاه 
عابدی جاشین رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، 
حاجوی شهردار منطقه ۷، قائم مقام منطقه ۶، 
معاونت  حوزه   های  مدیران  انتظامی،  نیروی 
خدمات شهری، حمل و نقل و ترافیک )مترو، 
و  فرهنگی  معاونت  و  تاکسیرانی(  اتوبوسرانی، 
شهر  اورژانس  آتش  نشانی،  سازمان  اجتماعی، 

تهران، اداره برق، مخابرات و... برگزار شد.
براساس  این که  بیان  با  یزدانی  این جلسه  در 
کتاب  نمایشگاه  امسال  شده  اتخاذ  تصمیمات 
گفت:  می شود،  برگزار  تهران  مصلی  در  تهران 
کارملی،  یک  تهران  کتاب  نمایشگاه  برگزاری 
تهران  شهرداری  و  است  فرهنگی  و  فراملی 
تمامی تالش خود را برای هرچه بهتر برگزاری 
این نمایشگاه به کار خواهد گرفت که در نهایت 
رضایتمندی  به  منجر  اقدامات  این  مجموعه 

حداکثری شهروندان گردد.
هر  وظایف  درباره  توضیحاتی  ارائه  از  وی پس 
یک از نهادها، بر اطالع   رسانی این رویداد بزرگ 

فرهنگی تاکید کرد.
همچنین در این جلسه هر یک از کارگروه  ها به 
در  پیشنهاداتی  و  نقطه  نظرات  ارائه  به  تفکیک 
خصوص برگزاری مطلوب این نمایشگاه و ارائه 

خدمات مطلوب به شهروندان پرداختند.
خصوص  در  جلسه  این  در  است  گفتنی 
تردد  در  تسهیل  چگونگی  چون  موضوعاتی 
حضور  برای  الزم  تدابیر  اتخاذ  و  شهروندان 
و  حمل  معاونت  حوزه  طریق  از  نمایشگاه  در 
نقل و ترافیک )مترو، اتوبوسرانی، تاکسیرانی(، 
برای  رانندگی  و  راهنمایی  ویژه  تمهیدات 
در  ترافیک  از  جلوگیری  و  تردد  در  تسهیل 
های  خیایان  و  تهران  مصلی  محدوده  سطح 
پارکینگ  ها،  آماده   سازی  محدوده،  این  اطراف 
خط  کشی و لکه  گیری خیابان  های اطراف مصلی 
تهران، فضای سبز، تبلیغات شهری و محیطی 
خبری  پوشش  و  اطالع  رسانی  لزوم  پیرامونی، 
این رویداد بزرگ فرهنگی، جانمایی مخازن و 
نحوه حمل زباله  ها، چگونگی نصب دستگاه  های 
کارتخوان بانک شهر در مصلی تهران و... بحث 

و بررسی و تبادل نظر شد.

خبر

موسسه  در  هنری  حوزه  سینمایی  سازمان 
حوزه  سینماهای  مدیران  برای  سبز  بهمن 
در استان های مختلف دوره آموزش تکمیلی 
فروش  و  بازاریابی  »مدیریت  موضوع  با 
پیشرفته« و »استراتژی های رقابتی« برگزار 

کرد.
حوزه  سینمایی  سازمان  عمومی  روابط   
هنری با اعالم این خبر افزود: موسسه بهمن 
توانمندسازی  راستای  در  هنری  حوزه  سبز 
امور سینمایی  مدیران  در حوزه  همکارانش 
چند  تاکنون  ستادی  نیروهای  و  استان ها 
دوره آموزشی را در قالب کارگاه برگزار کرده 

و مباحثی چون دوره تاریخ سینما، دستگاه 
مدیریت  انسانی،  منابع  مدیریت  دیجیتال، 
بودجه در فضای فرهنگی، بازاریابی و فروش، 
تفکر سیستمی، آموزش بهره وری در فضای 

فرهنگی و ... آموزش داده شده است.
با  آموزشی  دوره  این  خبر؛  این  پایه  بر 
ارتقای  و  تجهیز  توسعه،  ضرورت  به  توجه 
از  بعد  هنری  حوزه  سینمایی  سالن های 
دوره  چند  برگزاری  و  بررسی  و  تحقیق 
موضوع  با  مقدماتی  کاربردی  و  آموزشی 
و  پیشرفته«  فروش  و  بازاریابی  »مدیریت 
»استراتژی های رقابتی« در تکمیل دوره های 

طی  آسیاچی  محمود  دکتر  توسط  قبلی 
روزهای 5 و ۶ اسفند ماه با حضور تعدادی از 

مدیران سینمایی استان ها برگزار شد.
در این خبر آمده است: در این دوره آموزشی 
از مدیران سینماهای حوزه هنری  منتخبی 
در استان های مختلف حضور داشتند و قطعا، 
موجود  پتانسیل های  و  ظرفیت  به  توجه  با 
در  را  سینمایی  سالن های  قدرت  می توان 

پذیرش مخاطب افزایش داد.
روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری 
خاطر نشان ساخت: سینماهای حوزه هنری، 
حوزه  رو،  این  از  خانواده هاست.  سینمای 

و  برنامه ها  آغاز  تمهید  با  دارد  قصد  هنری 
مخاطبان  تا  کند  کاری  جدید  سیاست های 
عالوه بر این مزیت احساس کنند نسبت به 
ارزش  با  کنند  می  پرداخت  که  ای  هزینه 
افزوده مواجه می شوند. در این راستا فضای 
سینماهای حوزه هنری که نزدیک به ۱00 
اصناف،  تمام  با  دارد  آمادگی  است  سالن 
با  تبلیغاتی  کارهای  انجام  در   ... و  مشاغل 
زیرا  باشد  داشته  تعامل  ویژه  تخفیف های 
معتقد است رفتار اجتماعی مخاطبان سینما 
متفاوت بوده و نفع همه جانبه باید در نظر 

گرفته شود.

برگزاری دوره آموزش تکمیلی مدیران سینماهای حوزه هنری

 دوبله آثاري رابرت دنیرو و آل پاچینو 
براي نوروز ٩٧

 موافقت با عرضه هشت فیلم
 برای شبکه نمایش خانگی

 مدیر دوبالژ سریال »افسانه جومونگ« با 
دوبلورها  اکثر  حاضر  حال  در  اینکه  بیان 
ایام  برای  جدید  کارهای  دوبله  مشغول 
نوروز هستند، اظهار کرد: نزدیک به عید 
می شود  بهتر  دوبله  شرایط  می شود  که 
هستند.  کار  مشغول  دوستان  اغلب  و 
فیلم ها  یکسری  نیست،  مجزا  هم  امسال 
دوبله  را  آن ها  داریم  دوست  که  هستند 

کنیم و عید هم پخش خواهند شد.
او با بیان اینکه تاکنون بیش از ۱0 فیلم 
برای نوروز ۹۷ دوبله کرده است، توضیح 
دوبله  مشغول  نیز  حاضر  حال  در  داد: 
در  دنیرو  رابرت  که  دروغ«  »استاد  فیلم 
جلیلوند  چنگیز  هستیم.  کرده  بازی  آن 

به جای این کاراکتر صحبت می کند.
این مدیر دوبالژ سپس به ساخت فیلم ها 
گفت:  و  کرد  اشاره  آن ها  محتوای  و 
ایام  برای  متنوعی  سینمایی  فیلم های 
از  بعضی  است.  رسیده  ما  دست  به  عید 
آسیای  و  آمریکا  فیلم ها که محصول  این 
دیگر  برخی  و  خوبند  هستند،  شرقی 
افرادی چون منوچهر  با  معمولی. تاکنون 
اسماعیلی، چنگیز جلیلوند، مینو غزنوی، 

مومیوند  علی همت  و  علی محمدی  بیژن 
همکاری  عید  فیلم های  دوبله  برای 

کرده ایم.
باشکندی در پایان ضمن تأکید بر شرایط 
 ۱0 حداقل  که  شد  یادآور  دوبله  خوب 
آماده  نوروز  عید  در  پخش  برای  را  فیلم 
»آخرین  و  دروغ«  »استاد  که  کرده اند 
شاخصی  فیلم های  جمله  از  قربانی« 
در  آل پاچینو  و  دنیرو  رابرت  که  هستند 

آن ها ایفای نقش کرده اند.
جای  به  اسماعیلی  منوچهر  وی  گفته  به 
»آخرین  فیلم  در  آل پاچینو  کاراکتر 

می کند. قربانی« صحبت 

با  خانگی  نمایش  پروانه  صدور  شورای 
عرضه هشت عنوان موافقت کرد.

بهمن   ۳0 جلسه  در  رسیده،  گزارش  به 
شورای پروانه نمایش خانگی که با حضور 
فیلم  عرضه  شد،با  برگزار  اعضاء  اکثریت 
کنندگی  تهیه  به  سیاوش  داستان  های 
امیر  کارگردانی  و  زاده  سید  امیر  سید 
 ۳ فصل  شهرزاد  سریال   اسکندری، 
قسمت۹ تا5 به تهیه کنندگی سید محمد 
فتحی،سریال  حسن  کارگردانی  و  امامی 
ٌحسنی قسمت 2و۳ به تهیه کنندگی امیر 
مرندی و کارگردانی حسین صفارزادگان ، 
سریال گلشیفته قسمت۱ به تهیه کنندگی 
کارگردانی  و  نجفی  قائنی  اکبر  علی 

و  کنندگی  تهیه  به  پنج   ، شعیبی  بهروز 
کارگردانی سید مجتبی حسینی،  ثانیه به 
تهیه کنندگی و کارگردانی محمد اسدنیا،  
و  کنندگی  تهیه  به  ایران  در  ببو  و  بابی 
به  نیلوفر  و  زاده  عباس  یونس  کارگردانی 
تهیه کنندگی فرشته طائرپور و کارگردانی 

سابین ژمایل موافقت شد.
عناوین  برای  جلسه  این  در  همچنین 
سینمایی ایرانی؛  ثبت با سند برابر است به 
تهیه کنندگی مجتبی متولی و کارگردانی 
بهمن گودرزی، دو عروس به تهیه کنندگی 
و  موثقی  داوود  کارگردانی  و  ژکان  علی 
حریم شخصی به تهیه کنندگی عبدالرضا 
معظمی  احمد  کارگردانی  و  فرد  ساعتچی 

پروانه نمایش خانگی صادر شد.
فیلم  عنوان  هشت  عرضه  با  همچنین 
خارجی و سه عنوان فیلم مستند آموزشی 

موافقت به عمل آمد.
نامه  فیلم  ساخت  با  جلسه  این  در 
به  تا۱0«   5 قسمت  »گلشیفته  سریال 
و  نجفی  قائنی  اکبر  علی  کنندگی  تهیه 
به  موافقت  نیز  شعیبی  بهروز  کارگردانی 

عمل آمد.


