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سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد: 

 بازار میلیاردی سیگار
 و مرگ ساالنه » 55 هزار ایرانی« 

سرمقاله

افکار عمومی منتظر اقدام جدی 
مسئوالن در مبارزه با فساد و تبعیض

نگاه روز

 دردهای درمان پذیر
 صنعت کشور

انتقال پیکر ۳ دریانورد 
سانچی به تهران

مبــارزه با مفاســد 
اقتصادي دولتمردان 
وتبعيض در سازمان 
ها و دســتگاه هاي 
ســوء  و  اجرايــي 
ازامــوال  اســتفاده 
عمومي وبيت المال  يکي از خواســته 
ها و مطالبات جــدی و به حق مردم 
شــريف ايران در مقابله با رژيم پهلوي 
بود، مردم در سال هاي مبارزه با ظلم 
وستم وکوتاه کردن دست چپاولگران 
به بيت المال در تظاهرات وراهپيمايها 
براي ســرنگوني ســلطنت پهلوي به 
رهبري امام خميني در سال 1357 به 
خيابان آمدند ومبارزه  ومقاومت کردند 

وپيروز شدند. 
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7 محمدحسینبرخوردار
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گزارش اختصاصی زمان از اختتامیه جشنواره فیلم فجر

سیمرغ ها صاحبانشان را شناختند!

قائم مقام وزير بهداشــت با بيان اينکه از بازار 1۰ هزار ميلياردی 
ســيگار، 5۰ درصدش سود است و به جيب افراد سودجو می رود، 
گفت: هزينه درمان مستقيم و غيرمستقيم عوارض ناشی از سيگار 
ســاالنه حدود ۸۰هزار ميليارد تومان اســت؛ درحالی که بودجه 
هدفمندی که برای طرح تحول نظام ســامت در نظر گرفته شد، 

مجموعا ۴ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان بود.
به گزارش زمان به نقل ازايســنا، دکتر ايرج حريرچی - ســخنگوی 
وزارت بهداشــت در نشستی خبری با اشاره به برخی آمارها در حوزه 
مصرف ســيگار و دخانيات گفت:  1۰ درصد از جامعه باالی 1۸ سال 
ايران هر روز ســيگار می کشند که  از اين ميزان ۲۰ درصد در مردان 
و يک درصد در زنان اســت. همچنين 1۴ درصد جمعيت بالغ ايرانی 
روزانه و غير روزانــه انواع دخانيات را مصرف می کنند که ۲5 درصد 
آن در مردان و چهار درصدش در زنان است. شيوع مصرف سيگار در 
سن 13 تا 15 سالگی 3.۴ درصد است که از اين ميزان ۴.۸ درصد در 

پسران و ۲.1 درصد در دختران است.
وی با بيان اينکه در کشــور 7 ميليون ســيگاری بزرگسال باالی 15 
سال داريم گفت: همچنين 1۰۰ هزار نفر سيگاری در سنين 13 تا 15 
در کشــور وجود دارد. بايد توجه کرد که دخانيات بزرگ ترين عامل 
قابل پيشگيری سرطان است؛ به طور ی که 7 هزار ماده شيميايی در 
دود سيگار وجود دارد که 7۰ نوع آن قطعا سرطان زا هستند. در عين 
حال بايد توجه کرد که ساالنه در دنيا 7 ميليون نفر به دليل مصرف 
ســيگار جان می بازند که از اين تعداد ۹۰۰ هزار نفر در مواجه با دود 
سيگار قرار دارند. در ايران نيز شاهد مرگ ساالنه 55 هزار نفر به دليل 

مصرف سيگار و دخانيات هستيم.
ســخنگوی وزارت بهداشت با بيان اينکه در ايران بيش از ۹۰ درصد 
موارد ســرطان ريه ناشی از مصرف سيگار اســت، ادامه داد: مصرف 
سيگار منجر به بروز 1۴ نوع سرطان اعم از ريه، دهان و غيره می شود.

وی با بيان اينکه در ايران ســاالنه 1۰ هزار ميليارد ريال خرج خريد 
ســيگار می شود، گفت: اين در حالی است که هزينه درمان مستقيم 
بيماری های مرتبط با دخانيات ۲۰ تا 3۰ هزار ميليارد تومان است و 
هزينه درمان غير مســتقيم در اين حوزه که منجر به از دست رفتن 
سال های عمر  می شود ۴۰ هزار ميليارد تومان است. بنابراين ساالنه 
حدود ۸۰ هــزار ميليارد تومان به دليل مصرف دخانيات خســارت 
می بينيــم. در حالی که بودجه هدفمندی که برای طرح تحول نظام 
سامت در نظر گرفته شد، مجموعا ۴ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان بود.

وی همچنين اظهار کرد:  درســت اســت که با آموزش و پيشگيری 
می توانيم در کاهش مصرف ســيگار نقش ايفا کنيم، اما اين اقدامات 
اصا کافی نيست. موثرترين اســتراتژی برای کاهش مصرف سيگار 
خصوصــا در نوجونان و جوانان و اقشــار فقير و متوســط جامعه آن 
اســت که قيمت ســيگار را برای مصرف کنندگان گران کنيم. بنابر 
اين بهترين راه کاهش مصرف سيگار افزايش ماليات بر سيگار است. 
طبق اعام  سازمان بهداشت جهانی نرخ مناسب ماليات برای کاهش 
مصرف سيگار 75 درصد قميت خرده فروشی است و بايد اين ماليات 
را صرف تحرک مردم، تغذيه آنان و بهداشــت و درمان شان کنيم، اما 
در ايران ماليات بر سيگار تنها 1۰ درصد قميت خرده فروشی است.

وی با بيان اينکه از بازار 1۰ هزار ميلياردی سيگار، 5۰ درصدش سود 
اســت و به جيب افراد ســودجو می رود، گفت:  ميزان اشتغال در اين 
حوزه 3۰۰۰ نفر است و ما با منابع ناشی از ماليات بر سيگار می توانيم 

اين سه هزار نفر را در صنايع مولدتر به کار بريم.
وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات وزارت بهداشت برای پيشگيری 
از گســترش اعتياد در جوانان و دختران گفت: نقش وزارت بهداشت 
در اين حوزه آگاهی رسانی و پيشگيری است. ما در مرحله اول سعی 
می کنيم ســطح آگاهی خانواده ها را به سطحی برسانيم که بتوانند 
پيشــگيری های الزم را برای فرزندان شان انجام دهند. همچنين در 
محل تجمعات نوجوانان و جوانان مانند مدرســه و دانشگاه اقداماتی 
را انجام می دهيــم. در عين حال برای اولين بار روانشــناس به تيم 
بهداشــتی و درمانی ما اضافه شده اســت که مراجعين را غربالگری 
کــرده و در صورت وجود اعتياد يا زمينه های اعتياد در آنها، اقدامات 
الزم را انجام می دهند. از طرفی در جامعه نيز بايد شرايطی که منجر 
به مصرف مواد مخدر می شود را کاهش داد. البته وزارت بهداشت در 
مرحله آخر اقداماتش درمــان مبتايان به اعتياد را هم انجام داده و 

برنامه های کاهش آسيب را پيش می برد.
حريرچی در پاســخ به سوالی درباره تمايل برخی به استفاده از طب 
ســنتی و خرافی، گفت: تاکيد می کنم که در ايــن حوزه قانون بايد 
اجرا شــود. اگر همه به قانون پايبند باشند اقدامات به درستی انجام 
می شــود. طبق قانون هر کس که ادعای طبابت و درمان دارد بايد از 
وزارت بهداشــت تاييديه داشته باشد. البته طب های مکمل در همه 
جای دنيا مورد استقبال است و روش های مختلفی دارد. طب اصيل 
و ســنتی ما نيز بيشتر بر مبنای پيشــگيری و سبک زندگی درست 

اســت. ما با کتب پزشکی معتبر در اين حوزه مشکلی نداريم، بلکه با 
اســتفاده های غيرقانونی که بخشی از آن ناشی از جهل افراد، بخشی 
ناشــی از سودجويی و بخشی هم ناشــی از سوءاستفاده از استيصال 
بيماران اســت، مشــکل داريم. در داروهايی که برخی از افراد مدعی 
طب ســنتی تجويز می کنند، موارد متعــددی از ترکيبات کورتن و 

داروهای مخدر ديده شده است.
وی افزود: به طور کلی دارو "سم" است و فقط بايد در زمانی که الزم 
و موثر است، مصرف شــود. به طور کلی مصرف زياد از حد هر ماده 
طبيعی اعم از گياهی، شــيميايی و ... منجر به مسموميت می شود. 
حتــی مواد طبيعی مانند گل گاوزبــان و ... اگر در حد خيلی زياد و 
با دوزهای باال مصرف شوند، عارضه قلبی و کبدی ايجاد می کنند. از 
نظر شرعی هم در دستورات برخی مراجع تقليد تبعيت از طب مدرن 
مطرح شده اســت. حتی امام )ره( هم کاما تابع دستورات پزشکی 

بودند و انجام دستورات پزشکی را وظيفه شرعی می دانستند.
حريرچی در بخش ديگری از اين نشست با بيان اينکه حوزه بهداشت 
و درمان متاثر از شــرايط جامعه اســت، گفت: به عنوان مثال سطح 
اقتصادی و اجتماعی کشورها در سيستم بهداشت و درمان آنها موثر 
است. به عنوان مثال تا چند دهه پيش 7۰ درصد بيماری های ايرانيان 
ناشــی از بيماری های عفونی و واگيردار بــود، اما در حال حاضر ۸۰ 
درصد بيماری های ما غيرواگير اســت. بنابراين بايد متناسب با تغيير 
شرايط، استراتژی ها و سياستگذاری هايمان هم تغيير کند. همچنين 

اگر در کشــوری تصادفات عامل عمده مرگ و ميــر و بيماری زايی 
محسوب می شوند، بايد بر اساس آن برنامه ريزی کرد. در ايران ساالنه 
7۰۰ الی ۸۰۰ هزار بســتری ناشــی از تصادفــات داريم و بايد برای 
آن برنامه ريــزی کنيم. هر چند که تعداد مرگ و ميرهای ناشــی از 
تصادفات در کشور از ۲۶ هزار نفر در سال به 15 هزار نفر رسيده، اما 

باالخره نياز به برنامه ريزی در اين حوزه وجود دارد. 
حريرچی با اشــاره به برخی تغييرات جمعيتی در کشــور گفت: در 
ســال 55 جمعيت ايران 33 ميليون نفر بوده است که 17 ميليون 
نفر روســتايی و 15 ميليون نفر شهرنشــين بودند، اما در سال ۹5 
جمعيت کشور بيش از ۸۹ ميليون نفر بوده که 5۹ ميليون نفرشان 
شــهری و ۲۰ ميليون نفرشــان روستا نشــين بودند. يعنی نسبت 
شــهری به روســتايی ايران سه بر يک شده اســت. بايد توجه کرد 
که با گسترش شهرنشــينی تحرک کاهش می يابد، افراد بيشتر در 
معــرض آلودگی هوا قرار می گيرند، مصرف ميوه و ســبزيجات کم 
می شود و استرس های محيطی افزايش می يابند و اين پديده ها نياز 
به اســتراتژی های جديد را روشن می کند. از طرفی مهم ترين عامل 
توسعه، ســواد افراد جامعه به ويژه سواد زنان است و بايد بدانيم که 
سواد و اشتغال زنان مهم ترين عامل در تغييرات کاهشی و افزايشی 
جمعيت هاســت. در حال حاضر جمعيت باالی ۶۰ سال در ايران در 
حال افزايش است و جمعيت صفر تا چهار سال کشور روندی کاهشی 
دارد. همچنين جمعيت 3۰ الی ۶۴ سال افزايش قابل توجهی داشته 

و جمعيت 15 الی ۲۹ سال هم رو به کاهش گذاشته است.
وی با بيان اينکه در ســال ۶5، ۴5.5 درصد جمعيت ايران زير 15 
ســال بودند، گفت: در حال حاضر اين رقم به ۲۴ درصد رســيده 
اســت. همچنين جمعيت باالی ۶5 سال نيز از 3.1 درصد به ۶.1 
درصد افزايش يافته و جمعيت 3۰ الی ۶۴ سال نيز از ۲5.1 درصد 

به ۴۴.۸ درصد رسيده است.

سیگار عامل ۱۴ نوع سرطان

بازار "میلیاردی سیگار" و مرگ ساالنه "55 هزار ایرانی" 

تاکید بر لزوم تبدیل نتایج پژوهش به فناوری

معــاون پژوهش و فنــاوری وزير علــوم، تحقيقات و 
فناوری گفت: بواسطه فعاليت های شرکت های مستقر 
در پارک های علم و فناوری ســه هزار ميليارد تومان 
فروش محصول صورت گرفته است، همچنين در سال 
گذشته بواســطه فعاليت اين شرکت ها ۲3۰ ميليون 
دالر صادرات انجام شــده اســت.به گزارش زمان به 
نقل ازايسنا، دکتر مســعود برومند عنوان کرد: امروز 
تکنولوژی و فناوری نقش اساســی در توسعه کشورها 

دارد، صنايع بزرگ و ســنتی برای استقرار و ايجاد شغل، ســرمايه گذاری های بزرگی انجام 
می دهند، در حالی که اســتقرار فناوری با سرمايه گذاری اندک، اشتغالزايی بااليی به همراه 
دارد.وی با بيان اينکه توســعه فناوری و تکنولوژی، اقتصاد سيستمی را می طلبد، گفت: در 
چنين نظامی پارک های علم و فناوری، دانشــگاه ها، مراکز تحقيقاتی و موسســات آموزش 
کارورزان نقش تعيين کننده ای دارند که هم افزايی آنان به ايجاد اکوسيســتم و زيســت بوم 
نوآوری می انجامد.برومند تصريح کرد: با شکل گيری فرآيند نوآوری، اکوسيستم نوآوری ايجاد 
و بــه ايده، محصــول، فروش و ثروت ختم می شــود و با اتصال و ارتبــاط همه اين عناصر 
اکوسيســتم به درستی شــکل می گيرد.وی افزود: امروزه 3۰۰ هزار سند و مقاله علمی در 
کشــور توليد می شود که نشان از جايگاه برتر علمی کشــور در جهان و رتبه نخست کشور 
در ايــن حوزه در منطقه دارد.معاون پژوهش و فناوری وزير علوم، تحقيقات و فناوری تعداد 
پارک های علم و فناوری کشور و مراکز رشد را به ترتيب ۴۲ و 1۸۶ مرکز دانست و گفت: اين 
تعداد پارک در کشور 3۰ هزار شغل ايجاد کرده و بواسطه فعاليت های شرکت های مستقر در 
پارک ها سه هزار ميليارد تومان فروش محصول صورت گرفته است، همچنين در سال گذشته 
بواسطه فعاليت اين شــرکت ها ۲3۰ ميليون دالر صادرات انجام شده است، برهمين اساس 
بخش زيادی از زيرساخت های نوآوری کشور در پارک ها ايجاد شده است و عمده دانشگاه های 

بزرگ کشور نيز درگير مفهوم کارآفرينی شده اند.                             ادامه در صفحه ۲

بهگزارشخبرنگارزمان-رویاسلیمی، اختتاميه جشنواره فيلم فجر، در ميان هنرمندان، اهالی رسانه، و جمعی 
مسيولين به کار خود پايان داد. به مانند سالهای گذشته امسال نيز حواشی و جوايز، همواره مورد نقد و دلخوری عده 
ای از سينماگران قرار گرفت. سينماگرانی که عده بسياری از آنها ديگر جشنواره فيلم فجر را چندان مورد اعتنا نمی 
دانند و بعد از اعام فراخوان، تصميم به عدم حضور در اين رويداد مهم فرهنگی و سينمايی می گيرند. در اين دوره 
اما اتفاقات جالب توجهی رخ داد. اتفاقاتی که به نظر می رسد پس از حضور موثر نيروهای ارزشی در عرصه اقتصاد و 
نظامی، حاال حضور فعالشان را در عرصه فرهنگ و سينما بايد جدی گرفت. سازمان فرهنگی هنری اوج با چهار فيلم 
در اين جشنواره شرکت کرد. چهار فيلمی که از پر هزينه ترين فيلمهای امسال بودند و در واقع بخش بيگ پروداکشن 
جشنواره را پر می کردند. به قوت شام، تنگه ابوغريب، سو تفاهم، امپراتور جهنم و در کنار آن حوزه هنری و بنياد 

فارابی به طور مشترک فيلم سرو زير آب را در سی و ششمين جشنواره فيلم فجر حاضر کردند. 
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 افکار عمومی منتظر اقدام جدی مسئوالن
 در مبارزه با فساد و تبعیض

*محمودحیدري/مدیرمسئول

مبارزه با مفاســد اقتصادي دولتمــردان وتبعيض در 
سازمان ها ودستگاه هاي اجرايي وسوء استفاده ازاموال 
عمومــي وبيت المال  يکي از خواســته ها و مطالبات 

جدی و به حق مردم شريف ايران در مقابله با رژيم پهلوي بود، مردم در سال 
هاي مبارزه با ظلم وســتم وکوتاه کردن دست چپاولگران به بيت المال در 
تظاهرات وراهپيمايها براي سرنگوني سلطنت پهلوي به رهبري امام خميني 
در ســال 1357 به خيابان آمدند ومبارزه  ومقاومت کردند وپيروز شــدند. 
مردان وزنان مبارز وانقابي وجوانان غيرتمند ايراني زيادي دراه مبارزه با بي 
عدالتي ها وظلم وســتم ازجان عزيز خود گذشتن وشربت گواراي شهادت 
نوشــيدن وانقاب شکوهمند اسامي به پيروزي رسيد وبا راي قاطع مردم 
هوشمند ايران اسامي، نظام جمهوري اسامي تاسيس گرديد. حداقل در 
دو دهه پس از پيروزي انقاب واستقرار جمهوري اسامي مديران ومسئوالن 
ساده زيست با روحيه انقابي ورويکرد خدمت صادقانه به مردم در ارکان نظام 
وزارتخانه ها، مجلس، دستگاه قضايي، سازمان ها و ادارات حضور داشتند و 
به مردم و کشور خدمت بي منت کردند وبعضي از آن ها چشم داشت مادي 
هم نداشــتند وتعداي زيادي از آنان  بدســت بد خواهان مردم ترور شدند 
 وبه فيض شــهادت نايل آمدند و برخي ديگر در جبهه هاي دفاع مقدس به

 ملکوت اعلي پيوستند ...
مردم قدردان ايران همواره ياد وخاطره آن خادمان صادق، فداکار، وپاک 
دســت را گرامي مي دارند.مردم درآن دوران سخت با تقديم  شهيدان 
گرانقدر، بمباران هاوموشک باران ها، ترورها وانفجارهاي خياباني وتحريم 
هاي اقتصادي تمام عيار مدعيان حقوق بشر با بودن مديران ومسئوالني 
پاک دســت، حق طلب، دلســوز، مردمدار با رضايتمندي و بدون گله 
وشکايت مقاوم واستوار دردفاع از ايران اسامي خم به ابرو نياوردند. پس 
از هشت سال دفاع شــرافتمندانه علي رغم تذکرات  وهشدارهاي رهبر 
فرزانه انقاب  بعضي ازمسئوالن ومديران ارشد آرام وآرام از گفتار ورفتار 
انقابي و ساده زيســتي در حوزه مديريت خود فاصله گرفتند ورويکرد 
رفاه طلبي و تشــريفات با بهره گيري از موقعيــت اداري وامکانات  آن 
ونگاه اشــرافيگري وبهرمندي حداکثري از مزاياي مادي موقعيت شغلي 
را دامن زدند. فاميل بازي، رفيق بازي، جناح بازي در سپردن و واگذاري 
امور مديريتي روز به روز افزايش پيدا کرده اســت، مفاســد وحشتناک 
اقتصادي در وزارتخانه ها، ســازمان ها، شــرکت هاي دولتي و بانک ها 
حاصل آن رويکرد غلط بهره گيري از جايگاه شغلي و اموال عمومي است.

اين وضعيت خطرناک امروز يکــي از تهديدهاي جدي براي جمهوري 
اسامي است،درکنار اختاس ميلياردها تومان از بيت المال،حيف وميل 
اموال عمومي به لحاظ ســو مديريت ها، حاتم بخشي بعضي ازمسئوالن 
به اقوام ودوستان وهم حزبي ها وايجاد رانت ها اقتصادي  وانتصاب افراد 
بدون شايستگي الزم در پست هاي مديريتي، عده ای ازمردم دربدترين 
شــرايط مالي زندگي مي کنند، - زاغه نشــين، کارتن خواب-  و براي 
گــذران زندگي کليه فروش شــده اند عده زيــادي از فارغ التحصيان 
دانشــگاه ها بيکار وجوياي کارند و به علت نداشــتن کار و حداقل های 
زندگی دچار ســر خوردگي و ياس شده اند. متاســفانه متاسفانه امروز 
مردم در مراجعه به ادارات براي انجام کارها وخواسته هاي قانوني ترس 
و لرز دارند وعده اي بي محابا و وقيحانه خواسته هاي غير شرعي از آنان 

دارند. افکارعمومي بيدار است. گفتار، رفتار واقدامات مسئوالن  را رصد
 مي کنند، مردم حق طلب ايران اســامي در راه دفاع از کيان کشورشان 
همواره با الهام از رهنمو دهاي رهبر معظم انقاب با تما وجود در صحنه 
هستند وديروز با همه اي جو سازي هايي که دشمنان دارند در راهپيماي 
زيباي ۲۲ بهمن حضور پيدا کردند و سي و نهمين سالگرد انقاب اسامي 
را جشــن گرفتند و يک بار ديگر انسجام و وحدت و عزم جزم خود را در 
دفاع از آرمان های نورانی انقاب اسامی به زيبايی به نمايش گذاشتند و 
پاسخ کوبنده ای به دشمنان خود دادند. آنان  که  حاضرند در راه مبارزه 
با ظا لمان و زور گويان خارجي  از جان خود بگذرند، ديگر طاقتشــان از 
مفاســد  متعددمالي واقتصادي، تبعيض، رانت خواري  و نا بســاماني در 
ادارات وســازمان ها به ســر آمده امروز پس از 3۹ سال با همان صابت 
و اســتواری با الهام از آموزه های نورانی اســام  خواهان حل فوري اين 
مشکات هستند. اين روز ها تقريبا همه مسئوالن مي گويند  صداي مردم 
را شــنيده ايم ،خوب اگر شنيده ايد، حرف بس است! دست به کار شويد، 
اقدام کنيد و به مردم پاسخگو باشيد. همه مسئوالن درقوه مجريه، قضائيه 
و مقننه در همه اي سطوح به ويژه آنان که درسطوح باال قرار دارند وظيفه 
دارند به فوريت  در راستاي تحقق خواسته هاي بحق مردم  وتاکيد موکد 
رهبر دلسوز وفرزانه انقاب براي مبارزه با مفاسد اقتصادي وتبعيض جدي 

و به فوريت اقدام نمايند. وبه مردم گزارش دهند .
Alborz.payam@gmail.com

تاکید بر لزوم تبدیل نتایج پژوهش به فناوری

ادامه از صفحه1
وی بر حرکت و تغيير مداوم پارک های علم و فناوری متناســب با شرايط 
تاکيد کرد و گفت: پارک ها نقش مهمی در توســعه دارند و بايد به صورت 
مداوم و مســتمر با توجه به شرايط، تغيير و ماموريت ها را بازنگری کنند.

برومند با تاکيد بر اينکه بايد برنامه ريزی دقيق و منســجمی در حوزه علم 
و فناوری، دنبال و از ظرفيت دانشگاه ها استفاده شود، اظهار کرد: پيشنهاد 
می شــود کارگروه آموزش و تحقيق در استان فعال شود. همچنين تاش 
می شود که يک درصد بودجه عمومی شرکت های مختلف به امر تحقيق و 
توسعه سوق يابد که با تجميع اين اعتبارات می توان به ارقام بااليی دست 
يافت. معاون پژوهــش و فناوری وزير علوم، تحقيقــات و فناوری با بيان 
اينکه در کشور سال گذشته سرمايه گذاری های بسياری در بحث پژوهش و 
فناوری انجام شده  و در توسعه علم اهداف 1۴۰۴ محقق شده است، گفت: 
در امر توسعه علم، مقاالت و ارجاعات علمی و ثبت اختراعات عملکرد قابل 
قبولی گزارش شــده است.برومند بر لزوم تبديل نتايج پژوهش به فناوری 
تاکيد کرد و افزود: طی 1۰ ســال آينده بايد توسعه مراکز رشد و پارک ها 
دنبال شود، چراکه بواسطه پارک ها و مراکز رشد می توان تعامل شرکت های 

مختلف را افزايش داد و راه حل بهتر فناوری را ايجاد کرد.

پیام رهبر معظم انقالب در پی 
حماسه ملت در راهپیمایی ۲۲ بهمن 

با  انقــاب  معظم  رهبــر 
صدور پيامی ضمن تجليل 
از حضور پر شــکوه مردم 
در راهپيمايــی ۲۲ بهمن 
عظمت  کردنــد:  تاکيــد 
راه پيمائی امروز شما پاسخ 
قاطع و دندان شــکنی به بيگانگان و دشمنان 
و سســت عهدان داد. به گزارش زمان به نقل 
ازمهر، حضرت آيــت اهلل خامنه ای رهبر معظم 
انقاب اســامی با صدور پيامی ضمن تجليل 
از حضور پر شــکوه مــردم در راهپيمايی ۲۲ 
بهمن تاکيد کردند: عظمــت راه پيمائی امروز 
شما که به نظِر محاسبه گراِن دقيق، از سالهای 
پيش پرجمعيت تر و پرشورتر بود، پاسخ قاطع 
و دندان شــکنی بــه بيگانگان و دشــمنان و 
سست عهدان داد.متن پيام رهبر معظم انقاب 
بدين شرح اســت: ملت عزيز و سربلند ايران! 
امــروز عزم و بصيرت شــما حادثه ی بزرگ و 
خيره کننده ئی آفريد. عظمت راه پيمائی امروز 
شما که به نظِر محاسبه گراِن دقيق، از سالهای 
پيــش پرجمعيت تر و پرشــورتر بود، پاســخ 
قاطع و دندان شــکنی به بيگانگان و دشمنان 
و سست عهدان داد. دشــمن با تکيه بر تصّور 
ناقــص و باطل خود از ايــران و ايرانی، همه ی 
توان و تاش تبليغی خــود را بر اين متمرکز 
کــرده بود که ۲۲ بهمن امســال را بی رونق و 
احياناً به ضد خود تبديل کند. شما عمًا زنده 
و پويا بودن انقاب را به رخ آنان کشــيديد و 
پايبندی به آرمانهای امام راحل را با شعارهای 
خود و با حضور گرم خود، با صدای بلند فرياد 
کرديــد. نهيب ملت ايران دشــمن را به عقب 
ميراند و عزم راسخ او معادالت غلط آنان را به 
هم ميريزد. مسئوالن کشور قدر اين پديده ی 
بی نظير را بدانند و با استقامت کامل و روحّيه ی 
انقابی و عمل جهــادی به ملت عزيز خدمت 
و از آرمانهای انقاب دفاع کنند. آينده متعلق 
به ملت بيدار و بصير ماست، ما مسئوالن بايد 

بکوشيم از ملت عقب نمانيم.

روحانی به هند می رود

 رييس جمهور ايران بــرای ديداری دو جانبه 
پنج شنبه هفته جاری به هند سفر می کند.

به گزارش زمان به نقل ازايســنا، سفر حجت  
االســام والمســلمين روحانی به هند که سه 
روزه خواهــد بــود، به دنبال دعوت رســمی 
نارندرا مودی نخست وزير اين کشور از رييس 
جمهور کشــورمان انجام می شــود. گفت وگو 
دربــاره آخرين تحوالت منطقــه ای و جهانی 
همچنين مذاکــره برای تکميل و بهره برداری 
هرچــه زودتر از بندر چابهــار که می تواند در 
تجارت دوجانبه در منطقه و دسترسی متقابل 
افغانستان به بازارهای منطقه ای و جهانی موثر 
باشد، از محورهای احتمالی مذاکره روحانی با 
طرف های هندی در اين ســفر است.1۴مرداد 
ماه ســال جاری يتين گادکاری وزير حمل و 
نقل، بزرگراه ها و کشــتيرانی هند که به عنوان 
نماينده ويژه اين کشــور در مراســم تحليف 
حجت االســام والمســلمين روحانی شرکت 
کرده بود، در ديدار با رييس جمهور کشورمان 
دعــوت نارندرا مودی از رئيس جمهوری ايران 

برای سفر به هند را به وی تقديم کرد.

یارانه بهمن پنج شنبه واریز 
می شود

هشتاد و چهارمين مرحله يارانه نقدی ساعت 
۲۴ روز پنجشــنبه ۲۶ بهمــن بــه حســاب 
سرپرستان خانوار واريز خواهد شد.به گزارش 
زمان به نقل ازمهر، هشتاد و چهارمين مرحله 
يارانه نقدی ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۲۶ بهمن 
به حســاب سرپرستان خانوار واريز خواهد شد 
و بر اين اساس، مبلغ يارانه بهمن از بامداد روز 
جمعه قابل برداشت خواهد شد.يارانه پرداختی 
به هر يک از مشــموالن دريافت يارانه نقدی، 
همانند ماه های گذشته همان چهل و پنج هزار 

و 5۰۰ تومان است.

اخبار

سرمقاله

در دگرگونی احوال است که 
گوهر مردان شناخته میشود.

کالمامیر

فرمانــده نيــروی هوايی ارتش بــا بيان اينکه 
امنيت  ناقص  ايــران،  توانمندی هــای دفاعی 
منطقه نيســت، تصريــح کرد: مذاکــرات در 
خصوص توانمندی موشکی ايران که يک خط 
قرمز حاکميتی برای کشورمان و مربوط به بقا و 

امنيت ملی کشور است.
بــه گزارش زمان به نقل ازايســنا، امير خلبان 
حسن شــاه صفی فرمانده نيروی هوايی ارتش 
در ديدار با وابستگان نظامی کشورهای خارجی 
که بــه مناســبت روز نيروی هوايــی برگزار 
شــد،اظهار کرد: انقاب اسامی ايران گفتمان 
رايج در مناســبات جهانی که مبتنی بر ارباب 
رعيتی، نوکرمابانــه و گفتگويی که حاصل آن 
کاپيتوالسيون بود را تغيير داد.وی افزود: نيروی 
هوايی ارتش که بيشترين وابستگی تجهيزاتی 
و تخصصی را به اياالت متحده و نظام مستشار 
محور داشت و به لحاظ برخورداری از سطح رفاه 
اجتماعی از طبقات باالی جامعه محسوب می 
شد، نقش موثری در سرعت بخشيدن به پايان 
اين گفتمان با شــتاب دادن بــه روند پيروزی 
انقاب اسامی داشت.شــاه صفی اظهار کرد: 
مختصرترين و البته عميق ترين نتيجه گيری از 
اين حرکت تاريخی نيروی هوايی اين است که 
برخورداری از رفاه و امکانات مادی به قيمت از 
دست دادن آزادی و به استثمار در آمدن نمی 
ارزد.وی در ادامه با اشاره به مسابقه تسليحاتی 
در ســايه ی جنگ های نيابتــی در منطقه ی 
غرب آســيا گفت: از زمان پايان جنگ جهانی 
دوم و آغاز جنگ ســرد، جنگ های نيابتی به 

پديده ای مرســوم در روابط بين الملل تبديل 
شدند که اين امر در دهه ی اخير به مخرب ترين 
شــکل ممکن آن يعنی از طريق ساماندهی و 
حمايت از گروه های تکفيری– تروريستی عليه 
دولت های به رسميت شناخته شده بين الملل 

ظهور و بروز پيدا کرده است.
فرمانده نيروی هوايی ارتش خاطرنشــان کرد: 
در تحــوالت اخير غرب آســيا، آمريکا، بعضی 
کشــورهای منطقــه را به عنــوان نايب جيره 
خــوار خود انتخاب کرده و ســعی دارد از اين 
طريق، جمهوری اســامی ايران را تحت فشار 
قرار دهــد. اين امر  باعث شــده تا در دوره ی 
رئيس جمهــوری جديد آمريــکا در حالی که 

منطقــه در جنگ های نيابتــی، فرقه ای و نيز 
مبارزه با گروه های تکفيری- تروريستی درگير 
است، کشورهايی که تســليحات آمريکايی را 
انباشــته بودند، با اســتفاده ی از آن ساح ها و 
همچنين در خواســت خريد بيشتر، منجر به 
ايجاد جهش اقتصادی برای پيمانکاران صنايع 
نظامی آمريکا در دوران کسری بودجه پنتاگون 
شــوند، به طوری که چشم اندازی تاسف بار و 
تيره از رقابت تســليحاتی جديد در منطقه را 

رقم زده اند.
شاه صفی گفت: در چنين شرايطی مسئولين 
آمريــکای جنايتکار و برخی از هم پيمانانش و 
البته حاکمان نوکيســه ای که حيات سياسی 

خــود را در برخــورداری از حمايــت البــی 
با هدف  صهيونيســتی– آمريکايی می بينند، 
ايجاد محدوديــت و نظارت بر فعاليت ها و برد 
موشکی ايران، سخن از مذاکرات در خصوص 
توانمندی موشــکی ايران کــه يک خط قرمز 
حاکميتــی برای کشــورمان و مربوط به بقا و 
امنيت ملی کشــور است به ميان می آورند که 
جای تامــل دارد.وی گفت: جنــگ افروزی و 
تروريسم که قرار بود ضمن امنيت سازی برای 
رژيم جعلی صهيونيســتی، منافع استعماری 
آمريــکا و غرب را محقق کنــد، با هزينه های 
صدهــا ميليــارد دالری، نه تنها به شکســت 
منتهی شده بلکه محور مقاومت را قدرتمند تر 
و نفوذ منطقه ای آن را به عنوان بازيگر اصلی و 
تعريف کننده قواعد جديد بازی، گسترش داده 
است.شــاه صفی گفت: بايد باور داشته باشيم 
که تروريسم در هرشکل و نوعی که باشد درد 
مشترک بشر است که جهان را ناامن می کند و 
مبارزه با تروريسم نيز به عزم جهانی نياز دارد 
و با شعار و ائتاف های دروغين نمی توان با اين 
تهديد جهانی مبارزه کرد.وی در پايان تصريح 
کرد: توانمندی های دفاعی ايران، ناقص امنيت 
منطقه نيست، بلکه نکته قابل اعتماد و اتکايی 
برای برقراری امنيت در منطقه ی حياتی خليج 
فارس اســت، از اين رو پيام نيروهای مســلح 
نظام مقدس جمهوری اســامی ايــران پيام 
صلح و دوســتی و تمايل به همکاری، توسعه 
و گســترش روابط و مناسبات نظامی با ديگر 

کشورها است.

فرمانده نیروی هوایی ارتش: مذاکرات موشکی خط قرمز حاکمیتی است

توانمندی های دفاعی ایران ناقض امنیت منطقه نیست

مفقودی
پاک  شماره  با  سفيد  رنگ  به  مدل۹5   ۲۰۶ پژو  سبز  برگ   
شاسی  شماره  1۶5A۰۰53131و  موتور  شماره  با   ۸۲ ۴۹7م۴5ايران 
NAAP۰3EE5GJ۸1۸1۰1بنام زهره ناطقی مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 برگ سبز نيسان مدل ۹۰ با شماره پاک 115ص1۶ ايران ۸۲ با شماره 
موتور ۸۰۰3۰۰۴۴و شماره شاسی ۰۲۹۸۶۶مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی 
پروانه اشتغال مهندس ابوذر غامی به کد ملی 5۰1۰۸31۲11 و شماره 
پروانه اشتغال ۰۰۶7۸-۴۰۰-1۲ مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد 
محمود آباد 

مفقودی
 برگ سبز سواری سمند مدل ۹۶ با شماره پاک 1۶3ج۴3ايران ۸۲ با شماره 
موتور 1۴7H۰۲۸3۲۸7و شماره شاسی NAACJ1JEXHF۲77۰۰7بنام 

سيد مهدی کيانژاد تجنکی مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی ابالغ 
۹۶/1۲/۲۰ساعت  تاريخ  به  رسيدگی  3/35۲/۹۶وقت  کاسه  پرونده  رسيدگی  وقت 
1۰:3۰صبح  خواهان مصطفی نبی زاده نام پدر حسن خوانده فاطمه قاسم لدار  اردبيلی 
نام پدر عظيم به نشانی مجهول المکان  خواسته مطالبه طلب خواهان دادخواستی به 
طرفيت خوانده فوق تسليم  شعبه 3 حل اختاف دادگستری جويبار واقع در خيابان امام 
جنب دادگستری نموده که در حال رسيدگی می باشند بنابر تقاضای خواهان  مبنی و 
مجهول المکان  بودن خوانده از دستور شورای و ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی 
مفاد دادخواست يک نوبت در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار به هزينه خواهان آگهی 
خواهد شد و خوانده می بايست در مورد يک ظرف مهلت يک ماه در  دفتر شعبه حاضر 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر جهت رسيدگی در 
اينصورت شورا تصميم  تاريخ ۹۶/1۲/۲۰ساعت 1۰:3۰در جلسه حاضر گردد در غير 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 12 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

-13۹۶۶۰331۰1۲۰۰۶1۴1 اصاحی  رای  13۹۶۶۰331۰1۲۰۰571۴-۹۶/۹/۸و  شماره  رای  برابر 
۹۶/۹/۲7جلسه هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبت ساوجباغ تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی حسن بهمنی فرزند پرويزبه شماره شناسنامه ۲۸1 
صادره از رامهرمز در شش دانگ يک قطعه باغ به مساحت1۹۴۶/71 مترمربع از پاک ۸۹ فرعی از 1۸۶ اصلی از 
سهميه ذبيح اهلل بهتويی ذيل ثبت صفحه 1۰۶ دفتر 37۹ محرز گرديده است لذا به منظور اطاع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثيراالنتشار و محلی همزمان در يک تاريخ چاپ و آگهی می شود.

در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ اولين 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از رسيد ظرف يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
درخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد م/الف:۴5۰
افخمی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ 

نوبت اول:۹۶/11/۹ نوبت دوم :۹۶/11/۲۴

رئيس ســازمان راهداری کشور اعام کرد 
که تــردد در معابر و جاده های کشــور از 
ابتدای سال جاری تا کنون نسبت به مدت 
مشابه سال قبل 1۰.7 درصد رشد داشته 
است.به گزارش زمان به نقل ازايسنا، داوود 
کشاورزيان در جلســه کميته هماهنگی 
طرح های ويژه ترافيکــی نوروز ۹7 اظهار 
کرد: در طرح نوروزی امســال پيش بينی 
ما اين است که با توجه به اينکه پنجشنبه 
۲۴ اســفند اســت موجود نخست سفرها 
از همين روز در جاده ها آغاز شــود و دور 
بعدی نيز در همين موج نخســت از تاريخ 
۲۸ اســفند ماه آغاز شــود. بنابراين ۲۴ 
اســفند ماه زمان خوبی بــرای آغاز طرح 
نوروزی در جاده هاســت.وی با بيان اينکه 
الزم است شهروندان قبل از آغاز سفر حتما 
از وضعيت جاده ها مطلع شوند خاطرنشان 
کــرد: همچنين ما در ســازمان راهداری 

نسبت به آشکارســازی نقاط حادثه خيز 
اقدام کرده ايم.کشاورزيان در بخش ديگری 
از سخنانش به افزايش تردد در جاده های 
کشــور اشــاره کرد و گفت: آمارهای ما از 
ابتدای سال جاری تا کنون نشان می دهد 
که نســبت به مدت مشابه سال قبل تردد 
در جاده ها و معابر 1۰.7 درصد رشد داشته 
است که اين يک رکورد محسوب می شود.

کشــاورزيان همچنين با اشــاره به پيش 
بينی سازمان هواشناســی مبنی بر ورود 
سامانه بارشــی به کشور خاطرنشان کرد: 
با توجه به اينکه اين ســامانه بارشــی هم 
اکنون وارد کشور شــده ما در آماده باش 
هستيم و راهدارخانه ها نيز آمادگی الزم را 
دارند تا در صورت بارش برف نســبت به 
نمک پاشی و بازگشايی معابر اقدام کنند. 
البته همکاری شهروندان نيز موضوع مهم 

و تاثيرگذاری است.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بين الملل 
گفــت: حضور ايران در ســوريه بــرای دفاع 
از خــط مقاومت بر اســاس توافق جمهوری 

اسامی ايران و سوريه ادامه خواهد داشت.
به گزارش زمــان به نقل ازمهــر، علی اکبر 
واليتی ديروز در حاشــيه نشست کشورهای 
اجــاس جهانی محبان اهــل بيت در جمع 
خبرنــگاران، درباره اظهــارت رئيس جمهور 
فرانسه درباره برجام، تصريح کرد: آنچه مسلم 
است جمهوری اســامی ايران برجام را امضا 
کرده و به تعهدات خــود همواره عمل کرده 
اســت. به هيچ وجه برجام قابــل بازبينی و 
بازنگری نيست و ما زير بار هيچ پيش شرطی 
نمــی رويم. وی درباره اظهارات کشــورهای 
غربی مبنی بر نگرانــی از ثبات حضور ايران 
در ســوريه، با بيان اينکــه منطقه متعلق به 
کشورهای آن است، خاطرنشان کرد: ما کشور 
مهم غرب آسيا هستيم و حق داريم به ندای 

ملت های دوســت خود پاسخ مثبت دهيم. 
اگر از ما درخواســت مشورت يا کمکی برای 
تقويت محور مقاومت کردند، پاسخ مثبت می 
دهيم. اگر ما در ســوريه يا عراق هســتيم به 
دعوت دولت های آنها است.وی درباره موضع 
جمهوری اســامی ايران نســبت به نشست 
آستانه، گفت: ايران از نشست آستانه دفاع می 
کند. کشورهای ترکيه، ايران، روسيه و سوريه 
يک رويه مشترکی دارند بنابراين اگر هم راه 
حل سياســی وجود داشته باشــد از همين 
نشست آســتانه خواهد بود.واليتی در پايان 
تصريح کرد: ايران در ســوريه برای کمک به 
دولت قانونی و مردم مظلوم اين کشور حضور 
دارد.حضور ايران در سوريه برای دفاع از خط 
مقاومت ادامه خواهد داشــت اما نه آنطور که 
تعبير رژيم صهيونيستی است بلکه همانطور 
که مــورد توافق جمهوری اســامی ايران و 

جمهوری سوريه است.

درصدی   ۱۱  افزایش 
کشور در  تردد 

یه سور در  ایران   حضور 
داشت خواهد  ادامه   

انقاب ارتباطات و فناوری اطاعات، اقتصاد ديجيتال، فضای مجازی، 
اينترنت اشيا و نسل پنجم تلفن همراه اينها مفاهيم جديدی است که 
قرار است به زودی درهمه جهان فراگير شده و ايران راهم متاثر کنند 
اين درحالی اســت که بنا به گفته وزيرارتباطات بسياری از مديران 

ايرانی آشنايی چندانی با اين مفاهيم ندارند.
به گزارش زمان بــه نقل ازايرنا، ارزهای ديجيتــال، باکچين، بيت 
کويين، اقتصاد ديجيتال، اينترنت اشيا، استارت آپ، دولت الکترونيک 
و دولت همراه اصطاحاتی هستند که به زودی زود عاوه بر پرکاربرد 
شدن در ســپهر ادبيات ايران، تغييرات شگرفی را در سبک زندگی، 
فرهنگ، نوع برخورد و تعامل بين انسان ها بوجود خواهد آورد که باور 
آن اکنون شــايد برای بسياری از ايرانيان غير قابل تصور باشد.حذف 
شــدن پول فيزيکی از چرخه تبادالت حتی خرد و همچنين حذف 
شــدن کارت هايی که امروز عامل مهمی در نقل و انتقال پول است 
از ملموس ترين وجوه ارزهای ديجيتال خواهد بود که مسير زندگی 
مالی افراد را دستخوش تغيير های جدی خواهد کرد.باکچين که تازه 
ترين فناوری در عرصه مالی است به گونه ای به زودی فراگير خواهد 
شد که نه تنها عرصه تبادالت مالی را با درجه اطمينانی 1۰۰درصدی 
مواجه می سازد بلکه ديگر بخش های زندگی را تحت تاثير خود قرار 
خواهد داد به گونه ای که با بکارگيری آن امکان هرگونه سوءاستفاده 
و تخلــف به کمترين حدممکن خود خواهد رســيد.در همين پيوند 
چندی پيش سپهر محمدی، رئيس انجمن باکچين ايران در گفت 
و گوی اختصاصی با خبرنگار ايرنا افزود: فناوری زنجيره بلوکی به ما 
کمــک می کند تا آن چيزی که منافع عمومی در آن قرار دارد را در 
بيشترين حالت در دسترس عمومی قرار دهيم.وی ادامه داد: می توان 
ثبت اماک و يا حتی ثبت خودروها را در فناوری باکچين قرار داد و 
هنگامی که اين خودرو به دليلی تصادف کرد و در مراکز تعميرگاهی 
روی هر قســمت آن کار تعمير انجام شود در باکچين ثبت خواهد 
شد و ديگرانی که در آينده قصد خريد آن را دارند، می دانند که چه 

قسمت خودرو آســيب ديده و ديگر نمی توان از اين طريق مردم را 
دچار ضررهای ناخواســته کرد.محمدی استفاده از فناوری باکچين 
را تنها در بخش تراکنش های مالی ندانســت و خاطرنشان ساخت: 
می توان از اين فناوری در همه بخش هايی که نياز به شــفاف سازی 
اطاعات است، استفاده کرد.رئيس انجمن باکچين ايران با اشاره به 
کاربرد اين فناوری در معرفی وکای دادگستری ادامه داد: هر وکيلی 
می تواند پروانه کار خود را در باکچين قرار دهد تا مردم از آن آگاه 
شــوند و بدانند وکيل مورد نظرشــان چه توانايی هايی دارد و آيا در 
واقع وکيل مورد تاييد هست يا خير و به اين گونه بساط افراد سودجو 
برچيده خواهد شــد.به گفته وی، باکچين اين توانايی را در اختيار 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی قرار می دهد تا اطاعات 
بيماران را در آن قرار داده و به اين ترتيب بيمار به هر دکتر و يا مرکز 
درمانــی مراجعه می کند اطاعات قبلی بــه راحتی در اختيار دکتر 
جديد قرار گرفته و بر اساس آن روند بيماری را کنترل کند.محمدی 
گفت: باکچين در همه بخش های مالی، بهداشتی، دولتی، اطاعات 
عمومی افراد و بانکداری کاربرد دارد و شفاف سازی زيادی ايجاد می 
کند.رئيس انجمن باکچين ايران به کاربرد اين فناوری در رای گيری 
های انتخاباتی اشاره کرد و افزود: باکچين می تواند روند رای گيری 
را به شــدت شفاف ساخته و از بروز مشکات ناشی از آن جلوگيری 
کند.به گفته وی، فناوری باکچين در بســياری از امور کاربرد دارد و 
می تواند با شفافيتی که ايجاد می کند مانع بسياری از سوء استفاده 
ها شــود.اقتصاد ديجيتال نيز به گونه ای خواهد شــد که بسياری از 
امور را تحت تاثير خود تغييرات اساســی خواهد داد به گونه ای که 
حتی مفهوم حکمرانی را نيز دستخوش تغيير خواهد کرد.محمد جواد 
آذری جهرمــی وزير ارتباطات و فنــاوری اطاعات چندی پيش در 
جمع دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتی در اين باره گفت: شايد تا به 
امروز هيچ چيزی زندگی بشر را تا اين حد دستخوش تغييرات نکرده 
اســت و تا حدی که تاکنون دستخوش تغييرات کرده است، چندين 

برابر تغييــرات نيز پيش رو وجود دارد.وی با تاکيد بر اهميت فضای 
مجازی، گفت: فضای مجازی فقط يک پيام رســان نيست و ابعاد و 
عمق آن از چيزی که امروز می بينيم فراتر است و تحليل اقتصادانان 
بزرگ دنيا اين اســت که ما به زودی با انقاب صنعتی چهارم مواجه 
خواهيم شــد.جهرمی با بيان اينکه در آينده با مفهوم جديدی به نام 
اقتصاد ديجيتال مواجه می شــويم، افزود:در آينده با تغيير ســبک 
حکمرانی ، زندگی و فرهنگ مواجه می شــويم به طوری که جاری 
شدن تکنولوژی در زندگی بشر تغييرات شگرفی را به وجود می آورد.

چه بخواهيــم و چه نخواهيم فناوری های جديــد در جهان فراگير 
خواهد شــد و کشــور ما را هم تحت تاثير قرار خواهد داد اما سووال 
اين است که مقام های ايرانی چقدر با اين مفاهيم آشنا هستند و آيا 
برنامه ای برای مواجه با اين آخرين دســتاوردهای شگفت آور بشری 
تدارک ديده اند.آنچنان که وزيرارتباطات و فناوری اطاعات می گويد 
اکنون بســياری از مديران و مسئوالن کشور آشنايی چندانی با اين 
مفاهيــم و کاربرد های آن ندارند و برداشــت آنها از فضای مجازی و 
اقتصاد ديجيتال خيلی جزئی و کم است.وی عتقاد دارد: کسانی می 
توانند جوانان را توانمند کنند که از اين حوزه شناخت داشته باشند 
و آيا مسئوالن ما در همه ارکان از انقاب چهارم صنعتی اطاع دارند 

و می دانند توسعه اقتصاد ديجيتال چيست؟

انقالب چهارم صنعتی و مدیران سنتی
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انتقال پیکر ۳ دریانورد سانچی به تهران

سرکنسول ايران در شانگهای گفت: پيکر سه دريانورد ايرانی حادثه نفت کش 
سانچی سه شنبه شب با پرواز ماهان به تهران منتقل خواهد شد.به گزارش 
زمان به نقل ازصداو ســيما، عليرضا ايروش سرکنســول ايران در شانگهای 
چين از انتقال پيکر سه دريانورد نفتکش سانچی به تهران خبر داد و گفت: 
پيکر اين دريادالن ســه شــنبه شــب با پرواز ) w5۰7۶ ( ماهان به تهران 
منتقل خواهد شــد. ايروش افزود: تمام مراحــل و اقدامات الزم درخصوص 
انتقال پيکر دريانوردان انجام شــده و براساس برنامه ريزی و پيگيری های 
صورت گرفته ، منتقل شدن اين پيکر ها قطعی شده است.نفتکش سانچی 
با 13۶ هزار تُن ميعانات نفتی 1۶ دی ماه با يک کشتی فله بر هنگ کنگی 
برخورد کرد که بر اثر اين برخورد ، نفتکش سانچی دچار حريق و انفجار شد 
و 3۲ دريانورد آن که 3۰ نفر ايرانی و دو نفر بنگادشی بودند ، مفقود شدند.

بعد از پيگيری ها و جستجوی مفقودشدگان، سه پيکر دريانوردان پيدا شد 
و براساس بررسی ها و آزمايش »دی ان ای« پيکرها و خانواده آنان ، ايرانی 
بودن پيکرها محرز شد و اکنون آماده انتقال به کشورمان هستند.جعبه سياه 
دو کشــتی نيز درحال بررسی اســت تا اطاعات ذخيره شده آنها ، چرايی 
حادثه را مشخص کند. پيگيری ها از سوی مقامات ايران و چين برای تعيين 

تکليف نهايی دريانوردان مفقود شده و علت حادثه همچنان ادامه دارد.

 آغاز طرح نوروزی پلیس در جاده های کشور
 از ۲۴ اسفند

رئيــس پليس راهنمايی و رانندگی ناجا اعام کرد که طرح نوروزی پليس 
راهور در جاده های کشــور از ۲۴ اسفندماه آغاز شده و تا 17 فروردين ماه 
ادامه خواهد داشــت.به گزارش زمان به نقل ازايســنا، سردار تقی مهر در 
جلســه کميته هماهنگی طرح های ويژه ترافيکی نوروز ۹7 اظهار کرد: با 
پايان اجرای طرح زمســتانه پليس راهور بافاصله طرح ســنگين و مهم 
نوروزی در جاده ها و معابر شــهری سراســر کشور آغاز می شود که در آن 
تمامی دســتگاه های دخيل در امر ترافيک و امداد حضور خواهند داشت.

وی بــا بيان اينکه قرارگاه ترافيکــی پليس که در دهه فجر فعاليتش آغاز 
شــده تا پايان تعطيات نوروزی به فعاليت خود ادامه خواهد داد، گفت: با 
هماهنگی های انجام شده طرح نوروزی از ۲۴ اسفند ماه آغاز شده و تا 17 
فروردين ماه سال آينده ادامه خواهد داشت همچنين در روز ۲3 اسفند ماه 
نيز رزمايش بزرگ طرح نوروزی با حضور دستگاه های مختلف در مجاورت 
حــرم مطهر امام خمينی )ره( برگزار خواهد شــد.وی با بيان اينکه هدف 
از اين اقدامات اين اســت که با تعامــات و برنامه ريزی امنيت و آرامش 
شهروندان را در طول سفر و همچنين در شهر افزايش دهيم، گفت: امسال 
بيش از يک ميليون و 7۰۰ هزار خودروی نوشــماره به چرخه تردد افزوده 
شــده اســت. همچنين يک ميليون و ۸۰۰ هزار نفر نيز گواهينامه جديد 
دريافت کردند که همه اينها نشــان می دهد که ما در نوروز ۹7 با افزايش 
ســفر و تردد در جاده ها مواجه خواهيم شد.مهری با بيان اينکه در نوروز 
ســال ۹۶ نيز نسبت به نوروز ســال ۹5 ترددها 1۰ درصد افزايش داشت، 
گفــت: مرکز اطاعات و کنترل ترافيک پليــس راهور آمادگی کامل برای 
اجرای طرح های ويژه نوروز را دارد و ما اميدواريم که در ايام نوروز طرح ها 

بدون مشکل خاصی اجرا شود.

 پرداخت عیدی بازنشستگان 
تا ۱۵ اسفند

مديرعامل سازمان تامين اجتماعی: 5 هزار ميليارد 
تومان مصوب شده است تا عيدی بازنشستگان را 
تا 15 اسفند پرداخت کنيم.به گزارش زمان به نقل 
از صدا و ســيما ، تقی نوربخش در مراسم افتتاح 
شعبه ۲3 بيمه گفت : ســال آينده قرار است 5۰ 
هزار ميليــارد تومان از مطالبات  ســازمان تامين  
اجتماعی پرداخت شود و در مجلس هم به تصويب 
رسيد که ۲۴ هزار ميليارد تومان از اين مصوبه  نقد 
است.مدير عامل سازمان تأمين اجتماعی گفت: 5 
هزار ميليارد تومان مصوب  شــده است تا عيدی 
بازنشستگان را تا 15 اســفند پرداخت کنيم.وی 
افزود : ساختمان قديمی شعبه ۲3 بيمه مشکاتی 
را از جمله وجود  معارض  و غيره  داشت که بازسازی  
شد.مديرعامل ســازمان تأمين اجتماعی گفت:۲ 
هــزار ميليــارد تومان اماک ســازمان باتکليف  
بود و شناسنامه ای نداشــت  که در دولت يازدهم 
برای ساختمان های سازمان تعيين تکليف کنيم و 

ساختمان ها را شناسنامه دار کنيم.

گزارش سی ان ان از زخمی شدن 
سرکرده داعش

مقامات آمريکايی می گويند که ابوبکر البغدادی بر 
اثر حمات هوايی زخمی شــده و به مدت 5 ماه 
کنترل اين گروه را از دســت داد.به گزارش زمان 
به نقل ازتسنيم، ســی ان ان در گزارشی به نقل از 
چندين مقام مسئول آمريکايی اعام کرد که ابوبکر 
البغدادی، سرکرده گروهک تروريستی داعش در 
حمات هوايی ماه ِمی سال گذشته ميادی زخمی 
شده است و کنترل اين گروه تروريستی را به مدت 
5 ماه واگذار کرده بود.به نوشته سی ان ان، نهادهای 
اطاعاتی آمريکا با اطمينان بااليی به اين ارزيابی 
رســيده اند که در هنگام اصابت موشــک )حمله 
هوايی(، ابوبکر البغــدادی در نزديکی رقه حضور 
داشــته اســت.به گفته اين مقامات، ارزيابی های 
نهادهای اطاعاتــی آمريکا مبتنی بر گزارش های 
حاصل از بازداشت شــدگان داعشــی و فراريان از 
شمال سوريه اســت، گزارش ها و ارزيابی هايی که 
پس از گذشــت چند ماه از حادثه منتشــر شده 
است.سی ان ان نوشته است که مجروحيت البغددی 
خطری جدی برای زندگی اش محسوب نمی شد، 
اما وی توان کنترل عمليــات روزانه اين گروهک 

تروريستی را نداشت.

روزنهخبر

رئيــس قوه قضائيه با بيان اينکه وجود فســاد يا 
مشکات معيشــتی را انکار نمی کنيم و دشمن 
در تاش برای ايجاد جو بی اعتمادی است، گفت: 
بايد بدانيم که برخورد با فساد نيازمند عمل است 
و مشــکات و خدمات بايســتی در کنار يکديگر 

ديده شوند.
به گزارش زمان به نقل ازاداره کل روابط عمومی 
قوه قضائيه، آيت اهلل صادق آملی الريجانی ديروز 
به حضور با شــکوه مردم در راهپيمايی ۲۲ بهمن 
اشــاره کرد و گفت: همه مســئوالن بايد قدردان 
بصيــرت مردم به عنوان يکی از بزرگترين نعمات 
الهی باشند.وی، راهپيمايی ملت ايران در سالروز 
پيروزی انقاب اســامی را باشکوه، مثال زدنی و 
چشمگير توصيف کرد و گفت: اين حضور عظيم 
برای همه جهانيان در اين برهه خاص شــگفتی 
آفريد. همه بايد خدا را برای نعمت بصيرت، عزم و 
همت مردم در ايستادگی به پای ارزشهای انقاب 
شاکر باشيم. رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه حضور 
مردم موجب افزايش اقتدار ملی و خنثی ساختن 
دشمنی ها است، تصريح کرد: دشمنان جمهوری 
اسامی خصوصاً آمريکا و اذناب آن در طول سال 
برای ايجاد شکاف ميان مردم ايران، ايجاد جو بی 
اعتمادی نســبت به نظام و سمپاشی درباره اصل 
و بنيان های انقاب ميليــون ها دالر هزينه می 
کنند و هزاران رسانه، سايت و شبکه برای رسيدن 
به اين هدف ناصحيح، غيرعقانی و غيرانسانی به 
راه می اندازند؛ اما حضور هرساله مردم به صورت 
يکپارچه و منسجم، تمام اين هزينه ها را بی فايده 

و توطئه ها را نقش بر آب می کند.
آيت اهلل آملی الريجانی افزود: اين نعمت بســيار 
بزرگی اســت که مردم باوجــود برخی اختاف 
ســليقه و يا مخالفت با برخــی روش ها و منش 

ها، وقتی مســئله امنيت و مصالح کشــور مطرح 
اســت به صورت يکپارچه می ايستند که ما بايد 
نعمت ائتاف، اتحاد، انســجام، بصيرت، درک باال 
و دشمن شناسی مردم را شاکر باشيم.رئيس قوه 
قضائيه اظهار کرد: دشمن شناسی در شرايطی که 
مردم مشکات معيشتی دارند و دشمن هم با سوء 
استفاده از اين شرايط اقدام به سمپاشی عليه نظام 
می کند، کار دشواری است اما می بينيم که ملت 
در اقصی نقاط اين ســرزمين از شهرهای بزرگ 
گرفته تا روستاهای کوچک با وجود همه مشکات 
به اين تشخيص در شناســايی دوست از دشمن 
رســيده اند و با حضور خود در صحنه، اتحاد ملی 
را به رخ جهانيان می کشند. چنين هوشمندی و 
درايتی که در مردم وجود دارد قطعاً از عنايات حق 
تعالی است و همه بايد قدردان اين نعمت باشيم.

آيت اهلل آملی الريجانی با بيان اينکه مردم عزيز ما 

در حفظ ارزشها و دستاوردهای انقاب طی قريب 
به چهار دهه سنگ تمام گذاشته اند، خاطرنشان 
کرد: مسئوالن بايد بنا به تعبير مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( با روحيه انقابی و کار جهادی به 
بصيرت مردم پاســخ دهند و برای خدمت هرچه 
بيشتر تاش کنند. نبايد فراموش کرد که عبادت 
صرفاً نماز و روزه نيست بلکه حسب برخی روايات، 
رفع گرفتاری مردم و رســيدگی به مشکات آنها 
از باالترين عبادات است. رئيس قوه قضائيه تأکيد 
کرد: هرکس بايــد در چارچوب وظايف قانونی و 
مسئوليت های شرعی و حقوقی که برعهده دارد 
به صورت صحيح خدمت رسانی کند. نظارت های 
مستمر و انجام درست امور از مهمترين خواسته 
های مردم است. کشور ما سرشار از استعدادهای 
مادی و معنوی اســت و حضور باشکوه مردم در 
صحنــه نيز همانند آنچه کــه در راهپيمايی ۲۲ 

بهمن شــاهد بوديم ، بهترين پشــتوانه برای قوا 
جهت خدمت رسانی هرچه بيشتر است. در چنين 
شرايطی فقط کافی است صادقانه با مردم سخن 
بگوييم و وظايف خود را به درستی انجام دهيم تا 

مشکات کشور رفع شود. 
آيت اهلل آملی الريجانی در ادامه با اشاره به تاش 
برای ايجاد جو بی اعتمادی در کشــور از ســوی 
دشــمنان تصريح کرد: ما نبايد در اين زمينه به 
دشمن کمک کنيم. دشمن سالهاست در پی اين 
اســت که بگويد فساد گســترده در کشور وجود 
دارد. ما برای مقابله بــا چنين توطئه ای، به دور 
از هرگونــه افراط و تفريط بايــد برخورد جزمی 
موثر با فساد داشته باشــيم و بدانيم که برخورد 
با فســاد نيازمند عمل اســت. رئيس قوه قضائيه 
ادامــه داد: از ســوی ديگر بايــد خدمات انقاب 
به مردم تبيين شــود. در طول ســالهای پس از 
پيروزی انقاب اسامی ، دولتهايی با گرايش های 
گوناگون و اشتباهات مختلف سّکان اجرايی کشور 
را در دست داشته اند که با وجود انتقاداتی که به 
سياست ها يا عملکرد هرکدام از آنها وجود داشته 

است اما خدمات عظيمی هم داشته اند.
آيت اهلل آملی الريجانی با اشاره به اقدامات عمرانی 
گســترده در چهار دهه اخير و خدمات رسانی به 
نقاط مختلف کشور يادآور شد: برق رسانی ها، آب 
رسانی ها، گازرسانی ها، توسعه خطوط ارتباطی و 
راههای مواصاتی و احداث سدها به همراه هزاران 
خدمت ديگر، با تاش دولتها تحقق يافته و البته 
از سرمايه های خود مردم بوده است، لذا منتی بر 
مردم نيست اما بايد نيمه پر ليوان هم ديده شود 
و انصاف و عقل اقتضا می کند که حقايق را آنگونه 
که هست ببينيم. رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه 
برخی تبعيض ها همچنان در خدمات رســانی به 
مردم کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: ما وجود 
فساد يا مشکات معيشتی را انکار نمی کنيم اما 
قياس منصفانه با بســياری از کشورها نشان می 
دهد که وضع کشور ما آنچنان نيست که دشمنان 
وانمود می کننــد گرچه بايد 'وجود مشــکات' 
همواره در مقابل چشمان مسئوالن باشد و به آنان 

گوشزد شود.

رئیس قوه قضائیه: فساد یا مشکل معیشتی را انکار نمی کنیم

دشمن دنبال ایجاد جو بی اعتمادی است

آگهی قانون تعیین
 تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب 13۹۰/۰۹/۲۰و برابر رای شماره 13۹۶۶۰31۰۰۲۰۰۰۰۶۲۹ 
ثبتی  واحد  در  مذکور مستقر  قانون  ماده يک  موضوع  هيات  مورخ 13۹۶/۰۸/13 
فرزند  اسدی  فاطمه  خانم  متقاضی  بامعارض  و  مالکانه  بهشهرتصرفات  شهرستان 
به   احداثی  بنای  با  زمين  قطعه  يک  اعيان   و  عرصه  به ششدانگ  نسبت  عبداله  
مساحت ۴۰۸/3۰ متر مربع قسمتی از پاک ۲۶۹۰فرعی از 1- اصلی  - واقع در 
اراضی لمراسک و تيرتاش بخش 1۹ثبت گلوگاه محرز گرديده است لذا به موجب 
ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
نامه مربوطه اين آگهی  در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق  و ماده 13 آيين 
روزنامه های محلی و کثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هيات  الصاق 
تا درصورتيکه اشخاص ذينفع به آرای اعام شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ 
انتشار اولين آگهی و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد اخذ نمايند.معترض بايد ظرف يک ماه 
از تاريخ تسليم دادخواست اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نمايد و گواهی تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد که در اين 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودر صورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد يا معترض، گواهی تقديم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدورو سند مالکيت می نمايد و صدور سند 

مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست. م الف :۹۶/1۰/1۲۶7  
تاريخ انتشار نوبت اول : 13۹۶/11/۰7 تاريخ انتشار نوبت دوم:13۹۶/11/۲3

  کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان گلوگاه – شهرام اصفهانی

برگ اجرائیه
مشخصات محکوم له : فايق مرادی–فرزند محمد-نشانی محل اقامت:جوانرود روبه 

روی دبستان سيد جمال الدين –لوازم خانگی مرادی
مشخصات محکوم عليه :امير تاشک-نشانی محل اقامت: مجهول المکان

محکوم به/بموجب دادنامه شماره5۲۰ مورخ ۹۶/1۰/۹  شورای حل اختاف جوانرود 
دو  مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکوميت  به  است  محکوم  عليه  محکوم  اول  شعبه 
ميليون تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ هفتاد و پنج هزار تومان هزينه 
دادرسی تامين خواسته و مبلغ پنجاه و شش هزار و پانصد تومان هزينه دادرسی 
اجرای  تقديم دادخواست)۹۶/۶/۲1(لغايت  تاريخ  از  تاديه  تاخير  مطالبه و خسارت 
حکم و پرداخت مبلغ يکصد هزار تومانبه دولت محکوم می باشد عنوان نيم عشر 

دولتی در حق صندوق دولت محکوم می باشد
شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

 آگـهی مـناقـصه
شهرداریجویباردرنظرداردبرابربند3صورتجلسهشماره26مورخه96/11/17شورایشهرجهتتامیننیرویخدماتیخوداز

طریقمناقصهعمومیبهپیمانکاراندارایبرگهصالحیتازادارهکارباشرایطزیرواگذارنماید:
الف(محلدریافتپیشنهادها:استانمازندران-شهرستانجویبار-شهرداریجویبارواحدمالی

ب(نحوهتنظیماسنادمناقصه:تضمینشرکتدرمناقصهبهمبلغ2/150/000/000ریال)دومیلیاردویکصدوپنجاهمیلیونریال(به
صورتضمانتنامهبانکیدارایاعتبار3ماههازتاریخآگهیویافیشواریزیبهحسابجاری3100000662003نزدبانکملیجویبار

بنامسپردهشهرداریجویباردرپاکتالف
اسنادمناقصهومدارکشامل)مدارکشناساییمدیرعامل)فتوکپیشناسنامه،کارتملی،کارتپایانخدمت(دعوتنامه،پیش
قرارداد،اساسنامه،آگهیروزنامه،کدکاربریازپایگاهملیمناقصات،کداقتصادی،برگهصالحیتپیمانکاریازادارهکار،گواهی

صالحیتایمنی،مفاصاحسابازتامیناجتماعیسال95(تمامابهمهروامضامدیرانشرکترسیدهباشد.درپاکتب
برابراصلکردنکلیهمدارکشرکتالزامیمیباشد.
برگهپیشنهادقیمتدرپاکت)ج(ارائهوارسالگردد.

پ(محلگشایشپیشنهادها:شهرداریجویبار
*حضورمدیرعاملشرکتیانمایندهشرکتبامعرفینامهکتبیدرهنگامبازگشاییپاکتهایقیمت)ج(بالمانعمیباشد.

سایرموارد:-بهپیشنهادهاوقیمتهایمشروط،مبهمومخدوشترتیباثردادهنخواهدشد.
-شهرداریدرردیاقبولیکیاکلیهپیشنهادهامختاراست.

-تاریخدریافتاسنادمناقصهدرساعاتاداریاز96/12/5الی96/12/10میباشد.
-مهلتقبولپیشنهادهاتاپایانوقتاداریروزسهشنبه96/12/15ساعت14:15میباشد.

-تاریخبازگشاییاسنادمناقصه12:30ساعتروزپنجشنبه96/12/17میباشد.
-هزینهآگهیروزنامهبهعهدهشرکتبرندهمیباشد.)7940(

علی یاری سراجی شهردارجویبار

 اجراییه 
مشخصات محکوم له بانک مهر اقتصاد به نشانی ساری ميدان امام نبش  خيابان جام جم 

بانک مهر 
مشخصات محکوم عليه  1-حميد ابو نوری فرزند تقی به نشانی مجهول المکان 

۲-افسانه الستيکيان فرزند محمد علی به نشانی مجهول المکان 
دادنامه  شماره  به  مربوط  حکم  اجرای  درخواست  موجب  به  به  محکوم 
مربوطه۹۶۰۹۹71۲۹3۲۰۰33۹ حکم به محکوميت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 
خواسته ۶۶ ميليون و 5۰۰ هزار تومان و ۲/1۲7/5۰۰تومان بابت هزينه های دادرسی 
مربوطه و ۲/۹۲۸/۰۰۰تومان حق الوکاله وکيل برابر تمبر  ابطالی با احتساب خسارات 
تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست۹5/1۰/1۹ تا روز پرداخت بر اساس تغيير فاحش 
شاخص قيمت ها در حق خواهان و پرداخت نيم عشر دولتی محکوٌم عليه مکلف است از 

تاريخ اباغ اجرائيه:
1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 3۴ قانون اجراي احکام مدني(۲- ترتيبي 
براي پرداخت محکوٌم به بدهد.3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و استيفا محکوٌم به از آن 
ميسر باشد. چنانچه خود را قدر به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سي روز کليه اموال 
خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غير منقول، به طور مشروح مشتمل 
بر ميزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالي و اعتباري ايراني يا خارجي 
دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهاي مذکور و کليه اموالي که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير 
ديگر در اموال مذکور از زمان يک سال قبل از طرح دعواي اعسار به ضميمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائي ارائه نمايد واال به درخواست محکوم له بازداشت مي شود)مواد ۸ و 3 
قانون نحوه اجراي محکوميت مالي 13۹۴(.۴- خودداري محکوم عليه از اعام کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراي حکم، حبس تعزيري درجه هفت را در پي دارد. )ماده 3۴ 
قانون اجراي احکام مدني و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده 1۶ قانون نحوه اجراي محکوميت مالي 
13۹۴( 5- انتقال مال به ديگري به هر نحو با انگيزه فرار از اداي دين به نحوي که باقيمانده 
اموال براي پرداخت ديون کافي نباشد موجب مجازات تعزيري درجه شش يا جزاي نقدي 
معادل نصف محکوم به يا هر دو مجازات مي شود. )ماده ۲1 قانون نحوه اجراي محکوميت 
مالي 13۹۴(. ۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود آزادي محکٌوم عليه 
از زندان منوط به موافقت محکوٌم له يا توديع وثيقه يا معرفي کفيل توسط محکوٌم عليه 

خواهد بود.)تبصره 1ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت مالي 13۹۴(
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جویبار 

 دادنامه 
پروانه کاسه ۹۶۰۹۹۸1۹۶۴3۰۰315 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور 
تصميم نهايی شماره خواهان خانم سهيا شجاعی فرزند قدرت با وکالت آقای عباس 
اکبری فرزند علی اکبر نشانی مازندران محمود آباد خيابان ضلع ساحل يکم س شفا  طبقه 
۲ خواندگان آقای سمانه سمانه کريمی دختر آبادی فرزند اکبر به نشانی تهران خيابان 
شريعتی باالتر از سه راه طالقانی جنب سينما سروش کوچه گوهر پاک ۲۲ واحد 13 
آقای ايرج گنجه فرزند تقی  نشانی مازندران نور ايزدشهر گلسار 7 منزل شخصی آقای 
وحيد قيصر کريملو فرزند حسن به نشانی همدان خيابان طالقانی ۲۰ متری سنگ شير 
کوچه فخری پاک 5 خواسته الزام به تنظيم سند خودرو رای دادگاه آقای عباس اکبری 
به وکالت از خانم سهيا شجاعی فرزند قدرت دادخواستی را به طرفيت آقايان ايرج گنجه 
فرزند تقی  و وحيد قيصر کريملو فرزند حسن و خانم سمانه کريمی دختر آبادی فرزند اکبر 
به خواسته صدور حکم به الزام خواندگان به تنظيم سند رسمی يک دستگاه خودرو آزرا به 
شماره شهربانی 3۶۲ ص ۲۲ ايران 1۸ و پرداخت خسارت قانونی از جمله هزينه دادرسی 
و حق الوکاله وکيل مطرح و اجمال توضيح داده است که موکل خود روی موضوع خواسته 
را به موجب مبايعه نامه مورخ ۹3/11/۲۶از خوانده رديف اول خريداری نموده است پاک 
خودرو به نام خوانده رديف دوم و سند خودرو به نام خوانده رديف سوم از خواندگان از انتقال 
سند به نام موکل  خودداری می نمايند لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارند 
خواندگان نيز دفاعی نکرديند  اين دادگاه دعوی خواهان را به کيفيت مطروح قابل استعمال 
نمی داند زير اساسا خواهان دليلی بر انتقال خودرو موضوع خواسته از خوانده رديف سوم به 
خوانده رديف دوم و سپس از خوانده رديف دوم به خوانده رديف اول ارائه نداده است لذا 
نظر به مراتب فوق دادگاه دادخواست خواهان را به کيفيت مطلوب قابل استعمال ندانسته 
و استناد ماده ۲ قانون آيين دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعام 
می دارد قرار صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاريخ اباغ قابل اعتراض در دادگاه تجديد 

نظر استان مازندران است
 سید محمد حسینی  دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی نور

 آگهی مزایده 
آقای  عليه  محکوم  اختاف  حل  مدنی  احکام  ۹5۰1۲۰اجرای  کاسه  پرونده  در 
عليرضا يزدانی به پرداخت مبلغ 317۶1۸۸۰ريال بابت اصل خواسته بدون خسارت 
تاخير تاديه در حق آقای ابراهيم معين  پور محکوم گرديده است  لذا اين اجرا بنا به 
درخواست محکوم له اموال محکوم عليه را جهت تامين آن توقيف و از طريق مزايده 
با حضور نماينده دادستان و مدير اجرای احکام دادگستری شهرستان جويبار تحت 
شرايط زير به فروش می رساند زمان مال مورد مزايده يک دهنه مغازه تجاری در ميدان 
تره بار جويبار به شماره پاک ۲1 به مساحت ۶۰ متر به صورت قباله و فاقد سند 
ثبتی قيمت کل کارشناسی شده مبلغ ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ريال مزايده از مبلغ ارزيابی 
شده پايه شروع و کسانی که باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند برنده مزايده محسوب 
می شود موعد و زمان فروش روز سه شنبه مورخ ۹۶/1۲/15ساعت ۹ صبح در دفتر 
اجرای احکام مدنی دادگستری جويبار می باشد زمان بازديد از محل مزايده در يکی 
از روزهای اداری پس از انتشار می باشد آدرس جويبار جاده قائمشهر رو به روی ايران 

خودرو ميدان تره بار حجره ۲1
 مدیر اجرای احکام مدنی حل اختالف دادگستری شهرستان جویبار

 برگه اخطاریه 
نام اخطار شونده سيدراضيه نام پدر سيدعلی شهرت نخودچيان آدرس مجهول المکان 
محل حضور شورای حل اختاف جويبار شعبه دوم و حضور شنبه ۹۶/1۲/۲5ساعت 
طرفيت  به  را  راد  محمدی  ذکريا  خواهان  دعوی  خصوص  در  حضور  1۰:3۰علت 
شما به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ دو ميليون و ششصد هزار تومان به سر 
رسيد۹3/۴/۲به شماره ۸51333عهده بانک سپه در وقت مقرر جهت رسيدگی حضور 

به هم رسانيد 
دفتر شعبه حل اختالف شعبه دوم جویبار

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 خانم ايران دهستانی فرزند حسين به شرح درخواستی که به شماره ۹۶/۹1۲اين شعبه 
ثبت گرديد درخواست صدور گواهی انحصار  وراثت نموده و اعام داشت که شادروان اکبر 
حسين پور فرزند محمد به شماره شناسنامه يک صادره از نور در تاريخ۸۴/1۰/۶ در اقامتگاه 
دائمی خود شهرستان نور فوت نموده و ورثه حين الفوت عبارتند از  1-آقای محمد حسين 
پور فرزند علی اعظم شماره شناسنامه ۴7۹ صادره از نور به عنوان پدر متوفی  ۲-آقای 

افشين حسين پور فرزند اکبر شماره شناسنامه ۲۲۲۰1۴7۶1۴صادره از نور پسر متوفی 
3-اکبر حسين پور فرزند اکبر به شماره شناسنامه ۲۲۲۰1۹7۹۹1پسر متوفی 

۴-خانم ايرانی دهستانی فرزند حسين شماره شناسنامه 1۰31همسر متوفی 
اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت يک مرتبه آگهی می نمايد 
تا هر کسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی 

ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد م. الف ۹۶/7۲۲
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان نور

مفقودی 
برگه سبزمالکيت ماشين وانت نيسان رنگ آبی روغنی  شماره موتور۰۰۰۲۶5۸۴وشماره 
الريمی  شيردل  قربان  7۲بنام  ۶۲۲ی۴۲ايران  انتظامی  شماره   ۰۰C۰1۹77 شاسی 

مفقودازدرجه اعتبارساقط می باشد.
جویبار 

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 آقای حبيب اهلل مشايخی فرزند حسين به شهر درخواستی که به شماره ۹1۹ / ۹۶ 
اين شعبه ثبت گرديده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعام داشت که 
شادروان منصور  رمضان پور فرزند اسمعيل  به شماره شناسنامه ۴۰1 صادره از نور در تاريخ 
۹۶/11/1۴دراقامتگاه دائمی خود  شهرستان نور فوت نموده و رثه وی حين الفوت عبارتند از 

1-آقای مظاهر مشايخی فرزند حسين شماره شناسنامه 1۸ صادره از نور پسر متوفی 
۲-حبيب اهلل مشايخی فرزند حسين شماره شناسنامه3۰ صادره از نوشهر پسر متوفی

3- تکذبان  مشايخی فرزند حسين شماره شناسنامه ۴۶ صادره از نور دختر متوفی ۴- مريم 
مشايخی فرزند حسين شماره شناسنامه ۹۶1 صادره از نور دختر متوفی 5- آسيه مشايخی 
فرزند حسين به شماره شناسنامه ۴۰صادره  از نور دختر متوفی ۶- معصومه مشايخی فرزند 
حسين شماره شناسنامه ۲3 صادره از نور دختر متوفی 7- سکينه مشايخی فرزند حسين 

شماره شناسنامه 1۰33 صادره از نور دختر متوفی 
اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت يک مرتبه آگهی می نمايد 
تا هر کسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی 

ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد م. الف ۹۶/7۲5
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان نور

 نوبت اول

بازبینی سیاست های تحریک 
تقاضا برای کاالهای تولید شده 
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در جلسه ديروز سياست های 
تحريک تقاضا برای کاالهای توليد شده نيز مورد بازبينی قرار گرفت.

بــه گزارش زمان به نقل ازمهر، علی ربيعــی وزير تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، ديروز در حاشــيه نشست اســتانداران سراسر کشور که 
با موضوع بررســی آخرين وضعيت طرح های اشــتغال زايی برگزار 

شد،  در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مسئله اشتغال يکی از اصلی 
ترين برنامه های مد نظر دولت در ســال جاری و سال آينده است؛ 
به همين دليل مرور طرح های اشــتغالی که تا کنون وجود داشته 
ضروری اســت.وی افزود: برخی اســتان ها از سهم خود در اشتغال 
ملی، جلوتر بودند که بنا شد تجارب خود را در اختيار ديگر استان ها 
قرار دهند. مشــکات استان ها مورد بررسی قرار گرفت تا در جلسه 
فردا نتايج آن در دســته بندی که مربوط به دستگاه ها است، اباغ 
شود.ربيعی با بيان اينکه 17 مورد از موانع توليد و اشتغال در جلسه 
امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اظهار داشت: مهمترين مشکل 
اين موضوع، بحث وثايق است که چگونگی و شيوه هماهنگی بانک 

ها در اين موضوع خصوصا در زمينه اشــتغال روستايی مور بحث و 
بررسی قرار گرفت.وی ادامه داد: فقدان نهادهای صادراتی و بازاريابی 
کاالهای توليدی از ديگر مشکات حوزه توليد و اشتغال بود، سياست 
های تحريک تقاضا برای کاالهای توليد شــده نيز مورد بازبينی قرار 
گرفت.ربيعی خاطرنشان کرد: برنامه اشتغال ما در سال 13۹7 کمک 
به احيای بنگاه ها است که در قالب طرح تثبيت شغل دنبال خواهد 
شد. وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بيان اينکه استانداران در اين 
خصوص نياز به برخی اختيارات دارند، گفت: قرار شــد در قالب يک 
آيين نامه، اختياراتی به اســتانداران داده شود تا به مداخات برخی 

دستگاه ها که منجر به تعطيلی بنگاه ها می شود، ورود پيدا کنند.
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 آگهی مزایده 
نظر در صفادشت شهرداری
مصوبه 10 بند باستناد دارد
نشستشماره12شورایمحترماسالمی
تفکیک و آوری جمع به نسبت شهر
و مهر مسکن ناحیه – شهر های زباله 
عمومی مزایده طریق از صنعتی شهرک

اقدامنماید.
لذامتقاضیانجهتکسباطالعاتبیشتر
امور واحد به و مزایده برگه دریافت و

قراردادهامراجعهنمایند.
پایانتحویلمدارک:1396/12/13

محمدعلی کریمی  - شهردار صفا دشت

 نوبت اول

 آگهی مناقصه 
نظر در صفادشت شهرداری
مصوبه 14 بند باستناد دارد
اسالمی محترم شورای 9 شماره نشست
پمپاژ و آوری جمع طرح به نسبت شهر
عمومی مناقصه طریق از پساب معکوس

اقدامنماید.
لذامتقاضیانجهتکسباطالعاتبیشتر
امور واحد به و مناقصه برگه دریافت و

قراردادهامراجعهنمایند.
مبلغمناقصه:15/000/000/000ریال
پایانتحویلمدارک:1396/12/13

محمدعلی کریمی  - شهردار صفا دشت

 نوبت اول

 آگهی مزایده 
نظر در صفادشت شهرداری
مصوبه 3 بند باستناد دارد
نشستشماره13شورایمحترماسالمی
قطعه 2 تعداد فروش به نسبت شهر
زمین هایخیابانکمربندجنوبیشهربا
کاربریمسکونیازطریقمزایدهعمومی

اقدامنماید.
لذامتقاضیانجهتکسباطالعاتبیشتر
امالک واحد به و مزایده برگه دریافت و

مراجعهنمایند.
پایانتحویلمدارک:1396/12/13

محمدعلی کریمی  - شهردار صفا دشت

 نوبت اول

 آگهی مزایده 
نظر در صفادشت شهرداری
مصوبه 10 بند باستناد دارد
اسالمی محترم شورای 9 شماره نشست
شهرنسبتبهفروشضایعاتموجوددر
اقدام عمومی مزایده طریق از شهرداری

نماید.
لذامتقاضیانجهتکسباطالعاتبیشتر
امور واحد به و مزایده برگه دریافت و

قراردادهامراجعهنمایند.
پایانتحویلمدارک:1396/12/13

محمدعلی کریمی  - شهردار صفا دشت

 نوبت اول

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

آقای محمد غريب محمدی فرفرزندکاکااحمددرخواست رسيدگی به قولنامه عادی خود را از پاک 155فرعی از يک اصلی 
جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروفبهزمين پهلوی آباديکه از آقايانبرهان غفوری و حسن خرمی و بهرام صالحيخريداری 
و درخواست سند مالکيت نمودهو پرونده نيز تحت کاسه۹3–7۹تشکيل و به هيئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هيئت 
/ ۹۶/1۰حکمبه صدور سند مالکيت يکباب خانه  برابر رأی شماره13۹۶۶۰31۶۰۰7۰۰13۸۲ مورخ ۲۶  از رسيدگی  پس 
آقايان  مزبور  اوليه پاک  مالکين  نام  و  است  نموده  فرصادر  آقای محمدغريب محمدی  بنام  مربع  متر  به مساحت 55/۰3 
محمدعلی و کيخسرو امينيمی باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله 15روز آگهی می شود تا چنانچه کسانيکه نسبت به مورد 
تقاضا اعتراض دارند از تاريخ انتشار نوبت اول اين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به اين اداره تسليم دارند تا به 
دادگاهارسال گردد،معترض بايد ظرف يکماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نمايد و گواهی تقديم دادخواست را به اداره ثبت محل تحويل دهد. بديهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر 
مقررات سند مالکيت مورد تقاضا بنام آقای محمدغريب محمدی فرصادر خواهد نمود. صدور سند مالکيت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نيست .
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود-نعمت عزیزی

تاريخ انتشار اول ۲۴/ 11/ 13۹۶ تاريخ انتشار دوم ۹/ 1۲/ 13۹۶

رای هیئت /نوبت دوم
اگهی موضوع ماده 3 قانون

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر 
رای شماره 13۹۶۶۰3۰1۰۶۰۰۰5577 هيات اول/موضوع قانون تعيين و تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
بشماره  فرزند محمد  فيروز  قزوينی  آقای/پرويز  بامعارض متقاضی  مالکانه  ورامين تصرفانه  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  مستقر در 
شناسنامه5۲5صادره از در ششدانگ يک باب خانه / به مساحت 1۰3 متر مربع پاک 1۰۸۲فرعی از 1۲اصلی واقع در ..... قريه خير 
آباد ورامين...... خريداری از مالک رسمی /آقای ..... ايوب خانی .... محرز گرديده است . لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند.بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول:13۹۶/11/1۰ 
تاريخ انتشار نوبت دوم:13۹۶/11/۲۴

م.الف 821ث  محمد رحیم پور راینی رءیس ثبت اسناد و امالک ورامین

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 

کاسه پرونده: 5/۹۶ش/۸33
 وقت رسيدگی:۹۶/1۲/۲۴ساعت۸/3۰صبح 

خواهان:جواد افتخاری زاده
خوانده:ارسان مختار زاده

خواسته:تقاضای اثبات بيع به جهت تنظيم سند رسمی خودروی سمند 
خواهان دادخواستی تسليم نموده که جهت رسيدگی به حوزه 5 شورای حل اختاف 
ورامين ارجاع گرديده و وقت رسيدگی تعيين شده به علت مجهول المکان بودن 
خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی 
مدنی مراتب يک نوبت در يکی از جرائد کثيراالنتشار آگهی ميشود  تا خوانده از 
تاريخ نشر اخرين اگهی ظرف يک ماه به دفترحوزه مراجعه و ضمن اعام نشانی 
کامل خود نسخه دادخواست و ضمائم رادريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت 
رسيدگی حضور به هم رساند چنانچه بعدا اباغی به وسيله آگهی الزم شود فقط 

يک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود .
م الف1728خ–دبیر حوزه پنجم شورای حل اختالف ورامین

 جوالن دستفروشان دوره گرد
 در یاسوج

بويراحمد ضمن  اصناف شهرستان  اتاق  رئيس 
در  موقت  سازه های  ايجاد  خصوص  در  هشدار 
دستگاه های  کرد:  تصريح  ياسوج  شهر  سطح 
متولی از جمله شهرداری و سازمان نظام مهندسی 
در اين زمينه ورود پيدا کنند چراکه شهر به محل 
جمعه بازار، کيوسک های مستقر در پياده روها 
و خودروهای دوره گرد دستفروش تبديل شده 
است و اين مشکات به شهرداری بر می گردد که 

بايد اقدام جدی در اين زمينه انجام شود.
به گزارش ايسنا سيد نادر موسوی قوام آباد افزود: 
3۰ اتحاديه در شهرستان بويراحمد وجود دارد 
و ۸۰۰۰ واحد صنفی در رسته های مختلف اين 
شهرستان فعاليت می کنند. مهمترين مشکات 
بازار شهرستان بويراحمد رکود، نبود واحدهای 
توليدی پوشاک، لوازم خانگی و کيف و کفش، 

ماليات است.
رئيس اتاق اصناف شهرستان بويراحمد خاطرنشان 
کرد: با توجه به رکود اقتصادی و شرايط خاص 
استان به حمايت اداره کل امور مالياتی و پرداخت 

تسهيات بانکی از سوی بانکها نياز داريم.
بازار  دو  دارای  ياسوج  شهر  اينکه  بيان  با  وی 
استاندارد و غير استاندارد است، ادامه داد: بانی 
بازار غير استاندارد، شهرداری و بانی بازار استاندارد 
اتاق اصناف و صنعت و معدن هستند و رقابت بين 

اين دوبازار وجود دارد.
رئيس اتاق اصناف شهرستان بويراحمد عنوان کرد: 
نظارت نکردن و امکان نداشتن بازرسی واحدهای 
صنفی غيراستاندارد از ديگر مشکات بازار غير 
استاندارد است. طی 1۰ ماهه امسال 37۴1 مورد 
واحدهای صنفی شهرستان صورت  از  بازرسی 
واحدهای صنفی  تخلف  مورد  که ۹۲5  گرفت 
تخلفات  شدند.  معرفی  حکومتی  تعزيرات  به 
به  نسبت  شهرستان  اين  در  صنفی  واحدهای 
مدت مشابه سال قبل 3۰درصد افزايش داشته 
بويراحمد  شهرستان  اصناف  اتاق  رئيس  است. 
گفت: بيشترين تخلفات مربوط به گرانفروشی و 
عدم درج قيمت بوده است که باتوجه به فصل 
تقاضا در رسته های مختلف صنفی متغير است. 
اتاق اصناف شهرستان بويراحمد با ۹ بازرس کار 
نظارت و بازرسی بازار اين شهرستان را انجام می 
دهد. وی تصريح کرد: يکی از معضات بزرگ 
در شهر ياسوج طرحی به نام ساماندهی وانت 
بارهای ميوه فروش است که برای اولين بار در 
مرکز استان توسط مسئوالن بنياد گذاشته شده و 
اين عمل و اقدام غيرقانونی است و حتی می توان 
گفت تجميع بمب هايی)استفاده از سيستم ها و 
روش های غيراستاندارد برای گرم کردن خود( که 

زنگ خطری برای شهر و شهروندان است.
رئيس اتاق اصناف شهرستان بويراحمد اظهار کرد: 
ميوه فروشی بصورت وانت دوره گرد کم فروشی، 
استفاده از ترازوهای غيراستاندارد، گرانفروشی و 
فرار مالياتی را در پی دارد. همچنين بزرگترين 
آسيب را به واحدهای صنفی شناسنامه دار وارد 
می کند و واحدهای صنفی مجوز دار را به سمت و 

سوی چنين کارهايی وا می دارد.

خبر

ورود کاروان بهداشتی دامپزشکی به گیالن برای 
مهار آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

کاروان  رشت؛ منکویی-
مهار  برای  دامپزشکی  بهداشتی 
حاد  فوق  آنفلوانزای  بيماری 

پرندگان به گيان ورود کرد. 
کل  مدير  پور  محمد  قربانعلی 
گيان  زيست  محيط  حفاظت 
توجه  با  گفت:  خبر  اين  اعام  با 
و  پيشگيری  بحث  اهميت  به 
بيماری  انتشار  از  جلوگيری 
پرندگان  حاد  فوق  آنفلوانزای 
مديريت  تحت  مناطق  در  مهاجر 

بوجاق  ملی  پارک  حوزه  در  الخصوص  علی  استان  زيست  محيط 
کياشهر؛ حوزه شهرستان آستانه اشرفيه،تاالب اميرکايه و همچنين 
تاالب بين المللی انزلی پس از هماهنگی های انجام شده و بازديد 
کاروان  کشور،  کل  دامپزشکی  معاون  علی  ماکان  آقای  ميدانی 
مورد  عملی  اقدامات  انجام  و  آنفلوآنزا  مهار  قرنطينه  ويژه  بهداشتی 

نياز اين اداره ، وارد  استان گيان شد.
آماده  ؛ دستور  موضوع  اهميت  به  توجه  با  داشت:  اذعان  محمدپور 
باش کامل به نيروهای يگان حفاظت برای انجام گشت های حفاظتی 
و جمع آوری احتمالی پرندگان بيمار در مناطق و همچنين گشت 
اداره کل  از سوی  ثانوی  اطاع  تا  محلی  بازارهای  مستمر  پايش  و 

حفاظت محيط زيست گيان صادر شده است.
وی تصريح کرد:  از هم استانی های عزيز تقاضا می شود در صورت 
قو؛  سانان،  مرغابی  الخصوص  علی  بيمار  مهاجر  پرندگان  مشاهده 
مرغابی، خودکا، گيار، چنگر به فوريت با اداره کل حفاظت محيط 

زيست گيان تماس حاصل نماييد .

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی گلستان:

 دهه فجر یک معجزه الهی است
سلیمانی-گلستان: رييس شورای هماهنگی سازمان تبليغات اسامی 

استان گلستان از دهه فجر به عنوان معجزه الهی نام برد.
پايور و وظيفه قرارگاه  حجت االسام علی احمدی در جمع کارکنان 
عملياتی لشکر 3۰ و تيپ ۲3۰ اظهار کرد: دهه فجر دهه عظيمی است که 
از آن به عنوان معجزه و عنايت الهی تعبير شده است. احمدی به چگونگی 
پيروزی انقاب اشاره کرد و افزود: از سال 1۲۹7 که منجر به پايان حکومت 
قاجار شد تا سال 13۹7، يک قرن گذشته که ۴۰ سال آن مربوط به دوره 

انقاب اسامی بوده است.
وی به حکومت رضاشاه اشاره و بيان کرد: رضاخان در دوره پهلوی اول با 
کودتای انگليس بر سر کار آمد و انگليسی ها سه راهبرد مهم را برای او 
ترسيم کردند. وی ادامه داد: تامين منافع انگليس در ايران، کشف حجاب 
و غربی شدن فرهنگ جامعه، سه راهبرد اعام شده از سوی انگليسی ها 
بود که با پاسخ مثبت رضاخان همراه شد. رئيس شورای هماهنگی تبليغات 
اسامی گلستان گفت: عده ای می گويند، رضاشاه دانشگاه تاسيس کرد 
پس آدم خوبی است، اما آيا او دانشگاه را برای تحقير دانشجويان و جوانان 

ايرانی ساخت.
احمدی خاطرنشان کرد: برخی به اصطاح روشنفکران آن زمان می گفتند 

اگر ايرانی بخواهد آدم شود بايد مدتی در فرانسه زندگی کند!
وی با بيان اينکه غربی ها می خواستند فرهنگ خود را وارد ايران کنند، 
اظهار کرد: امام راحل وقتی تحجر حکومت را ديد اقدام به تربيت نيروهای 

انقابی کرد.
وی با بيان اينکه برای پيروزی انقاب اسامی هم خون ريخته شد و هم 
خون دل خورده شد، گفت: هرکس به انقاب اسامی خيانت کند زندگی 
خاندانی او به نکبت می انجامد و تا زمانی که خون پاکانی همچون شهيد 

غفاری برای ثمره انقاب ريخته شود اين ماجرا ادامه خواهد يافت.
رئيس شورای هماهنگی تبليغات اسامی گلستان در ادامه به پيشرفت 
های علمی و نظامی کشور اشاره و اظهار کرد: امروز افتخار می کنيم که 

امريکا از توان موشکی ما می هراسد.
حجت االسام احمدی تصريح کرد: دانشمندان ما پرنده هايی در کشور 

ساخته اند که هرکدام نقش چند انسان را ايفا می کند.

خبر

خانینژاد-خبرنگارزمان؛ رئيس پليس 
اطاعات و امنيت عمومی البرز گفت: ۸۰ هزار 
عدد محترقه و 5۰ کيلوگرم مواد اوليه پيش 

ساز در اين استان کشف شده است.
جمع  در  صفايی  محمدعلی  سرهنگ 
خبرنگاران استان البرز از کشف ۸۰ هزار عدد  
انواع مواد محترقه به همراه 5۰ کيلو گرم  از 
اقدامات پيش  اوليه پيش ساز به همراه  مواد 
اوباش و سوء  ارازل و  با  دستانه جهت مقابله 

استفاده های احتمالی خبرداد.
رئيس پليس اطاعات و امنيت عمومی استان 
البرز روز گذشته با اعام اين خبر گفت: ميزان 
کشفيات تاکنون ۸۰ هزار عدد مواد محترقه از 
قبيل ترقه و مواد دست ساز بوده که با توجه 
به در پيش بودن چهارشنبه آخر سال خطرات 
بدنبال  مردم  امنيت  در  را  ناپذيری  جبران 

خواهد داشت.
چنانچه  اگر  کرد:  تاکيد  صفايی  سرهنگ 
افرادی اقدامی عليه امنيت مردم انجام دهند و 
در چهارشنبه پايان سال دستگير شوند تا 15 
فروردين ميهمان نيروی انتظامی خواهند بود.

که  افرادی  کنترل  و  مهار  خصوص  در  وی 
اقدام به برهم زدن نظم عمومی می کنند، نيز 

توضيح داد: استان البرر از چهار سال گذشته 
تاکنون با اقدامات به موقع اطاعاتی که انجام 
داده در حوزه جمع آوری و مهار ارازل و اوباش 
دستانه  پيش  اقدامات  با  و  درخشيده  خوش 
کرده  تر  تنگ  سودجود  افراد  برای  را  عرصه 

است.
از  افزود:  انجام شده  اقدامات  به  اشاره  با  وی 

کرج  دادستان  با  پليس  تعامل  که  آنجايی 
تعامل خوبی است به افراد سودجو هشدار داده 
شده و اين افراد با معرفی خود طی مدت های 
مشخص شده توسط پليس بطور محسوس و 

نامحسوس رصد می شوند.
وی تاکيد کرد: در راستای امنيت مردم پليس 
محل  استان  اين  و  نداشته  تعارف  کسی  با 

امنيت  بنابراين  نيست  اوباش  و  ارازل  جوالن 
در استان کاما مديريت شده است چرا که با 
اطاعاتی که از قبل در جريان هستيم از هر 
تحرک اين افراد آگاه شده و همين امر مانع 

فعاليت اين افراد است.
اخير  کشفيات  خصوص  در  صفايی  سرهنگ 
اشاره کرد و  نفره  باند شش  به  امنيت  پليس 
گفت: اين باند شامل چهار مرد و دو زن بودند 
که با خفت گيری و زورگيری اقدام به رعب و 

وحشت می کردند. 
اين مسئول توضيح داد: با طرح های مختلفی 
که در اماکن عمومی و حوزه های مختلف اجرا 
می شود هيچ گونه فعاليتی از چشمان پليس 

امنيت مخفی نخواهد ماند.
رئيس پليس اطاعات و امنيت عمومی البرز 
بيان کرد:  ميزان کشفيات مواد محترقه تا به 
اين لحظه ۸۰ هزار عدد  بوده همچنين بايد 
به اين نکته نيز اذعان داشته که در چهارشنبه 
پايان سال افرادی که اقدام به شرارت کرده و 
تخريب هايی را در جهت اختال امنيت مردم 
فروردين  پايان 15  تا  باشند  به همراه داشته 

ميهمان نيروی انتظامی خواهند بود.

رئیس پلیس اطالعات و امنیت عمومی البرز خبرداد:

کشف 8۰ هزار عدد مواد محترقه در استان

ارائه رایگان ساالنه 10 میلیارد ریال دارو 
در مراکز درمانی تامین اجتماعی  کردستان

 کاهش 15 درصدي مصرف سوخت
 با انجام معاینه فني

کرمی-کردستان؛ مدير درمان سازمان 
گفت:  کردستان  استان  اجتماعی  تأمين 
صورت  به  دارو  ريال  ميليارد   1۰ ساالنه 
به  سازمان  اين  درمانی  مراکز  در  رايگان 

بيمه شدگان ارائه می شود.
به تحقق  اشاره  با  فوالدی  دکتر هوشنگ 
اين  برنامه های  و  اهداف  درصدی   1۰۰
خدمات،  توسعه  داشت:  اظهار  مديريت 
راه  بحث  و  فعال  درمانی  مراکز  توسعه 
فاقد  شهرهای  در  درمانی  مراکز  اندازی 

مرکز از اهداف سال آينده ماست.
در  کامياران  درمانگاه  برداری  بهره  از  وی 
روزهای آينده خبر داد و افزود: درمانگاه بانه 
هم تا پايان امسال از پيمانکار پروژه تحويل 
و عمليات تجهيز آن آغاز خواهد شد. وی 
سقز  بيمارستان  توسعه  پروژه  به  اشاره  با 
با اعتبار 1۰ ميليارد تومان افزود: عمليات 
ساخت درمانگاه ديواندره با طراحی و تهيه 
نقشه آغاز و تا پايان سال پيمانکار اين پروژه 

مشخص خواهد شد.
هوشنگ فوالدی تجهيز مراکز درمانی اين 
روز  تجهيزات  ترين  پيشرفته  به  سازمان 
دنيا را يکی از اولويت های کاری مجموعه 
تجهيزات  تمام  تهيه  افزود:  و  برد  نام 
خريد  مجوز  دريافت  واحد،  پزشکی 
راه اندازی  و  نصب  سنگ شکن،  دستگاه 
دستگاه ام آرآی، نصب و راه اندازی دستگاه 
بخش  بهسازی  و  توسعه  و  سونوگرافی 
که  است  شاخصی  اقدامات  از  آزمايشگاه 

در سالجاری انجام شده است.
و  متوسط  کوچک،  جراحی های  کل  وی 
اين  بيمارستان های  در  شده  انجام  بزرگ 
سازمان در ۹ ماهه سال گذشته را ۶ هزار 
امسال  افزود:  و  کرد  عنوان  مورد   3۸۴ و 
افزايش  به 7 هزار و ۲7۴ مورد  آمار  اين 

يافته است.
وی خاطرنشان کرد: در ۹ ماهه امسال 1۶ 
هزار و 7۶7 نفر در مراکز درمانی وابسته 
به تامين اجتماعی استان بستری شده اند 
به  نسبت  درصدی   1۶.3 رشدی  با  که 
مدت مشابه در سال گذشته مواجه است.

اشغال  درصد  کرد:  خاطرنشان  فوالدی 
تخت بيمارستانی در مراکز درمانی تامين 
سال  ماهه   ۹ در  کردستان  اجتماعی 
به  امسال  که  بود  درصد   71.۲5 گذشته 

7۹ درصد افزايش يافته است.
کل  به  سزارين  نسبت  کرد:  اضافه  وی 
زايمان در ۹ ماهه سال گذشته 33 درصد 
بود که امسال با کاهش ۴ درصدی به ۲۹ 
سطح  ارتقای  وی  است.  رسيده  درصد 
اجتماعی  تامين  خدمات  از  رضايتمندی 
استان  درمان  مديريت  اولويت های  از  را 
هزار   ۶5۰ از  بيش  گفت:  و  کرد  عنوان 
تامين  زيرپوشش  استان  جمعيت  از  نفر 
خدمات  بتوانيم  اگر  و  هستند  اجتماعی 
خوبی به آنها ارائه کنيم به اين معنی است 
که رضايتمندی 5۰ درصد از مردم استان 

حاصل شده است.

نقل  و  حمل  معاون  اصفهان:  بهادری-
آيين  در  اصفهان  شهرداري  ترافيک  و 
محيطی  زيست  پروژه  سه  از  بهره برداری 
منابع  کرد:  اظهار  اصفهان،  شهرداری 
منابع  شامل  اصفهان،  هوای  آلوده کننده 
و  طبيعی  فعاليت های  اثر  طبيعی)در 
و  ريزگردها(  مانند  انسان  دخالت  بدون 
به  انسانی  فعاليت های  اثر  )در  مصنوعی 
شامل  غيرمستقيم  يا  مستقيم  صورت 
منابع ساکن و متحرک( است. وی با اشاره 
بخش  فعاليت  از  ناشی  آلودگی های  به 
حمل و نقل عمومی، گفت: آلودگی ناشی 
به علت شهرسازی  از بخش حمل و نقل 
بی رويه و سريع، به اندازه آلودگی صنعتی 
مهم است. معاون حمل و نقل و ترافيک 
آلودگی  کرد:  تصريح  اصفهان  شهردار 
به  نقليه  وسايل  و  نقل  و  حمل  از  ناشی 
ذرات  اگزوز،  از  خروجی  گازهای  شکل 
با  آلودگی  اين  که  است   ... و  معلق، صدا 
کشوری،  برنامه ريزی  روش های  اتخاذ 
منطقه ای، شهری و استفاده از اتومبيل ها 
اعمال  با  همراه  مناسب  سوخت های  و 
حداقل  به  آلودگی  کنترل  تکنولوژی 

می رسد.
و  ميليون  اضافه کرد: حدود يک  صلواتی 
3۰۰ هزار دستگاه موتورسيکلت در استان 
 3۰ از  بيش  که  می کند  تردد  اصفهان 
آلودگی  درصد   ۴۹ و  هوا  آلودگی  درصد 

صوتی را شامل می شود.
وی با بيان اينکه در ايران هشت کانشهر 
به عنوان شهرهای آلوده معرفی شده  که 
در  گفت:  است،  اصفهان  آن ها  مهمترين 
روی  بر  زيادی  مطالعات  اخير  سال های 
منابع آالينده، درصد توليد انواع آالينده ها، 
روش های کنترل آلودگی هوا و شيوه های 
... انجام شده  مديريتی زيست محيطی و 
سازمان های  توسط  تحقيقات  اين  که 

خارجی يا داخلی به انجام رسيده است.
شهردار  ترافيک  و  نقل  و  حمل  معاون 
اصفهان با اشاره به آلودگی هوای اصفهان 
منابع  ونقل  حمل  سيستم  از  ناشی 
انجام شده  اظهار کرد: مطالعات  متحرک، 
آلودگی  درصد   7۰ حدود  می دهد  نشان 
که  است  نقليه  وسايل  تردد  از  ناشی  هوا 
خودروهای  به  مربوط  آن  عمده  سهم 
و  )ديزلی(  سنگين  نقليه  وسايل  سواری، 
موتورسيکلت ها است. صلواتی با بيان اينکه 
بر اساس پژوهش های انجام شده در سال 
خودروهای  برای  فنی  معاينه  انجام   ،۹۲
خودروهای  برای  و  درصد   15 تا  بنزينی 
ديزلی تا ۴ درصد کاهش مصرف سوخت 
به همراه داشته است، گفت: پژوهش های 
انجام شده در سال ۹3 نيز نشان می دهد 
در شش ماهه دوم مهلت يک ساله معاينه 
فنی آالينده های مونواکسيد و هيدروکربنی 

تا 1۴ درصد افزايش داشته است.
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پوشش بیمه اي۳۵هزار تبعه خارجي
معاونت امور استانهای سازمان تامين اجتماعی در سال جاری اقدامات 
مختلفی را جهت ارتقای رضايتمندی مخاطبان انجام داده است که در ادامه 
به آنها اشاره می شود: » پوشش بيمه ای اتباع خارجی به تعداد 35 هزار نفر، 
ايجاد امکان و تسهيل بيمه اتباع خارجی شاغل درکارگاههای مشمول قانون 
تأمين اجتماعی، پوشش بيمه تأمين اجتماعی به صاحبان حرف و مشاغل 
آزاد اتباع خارجی، ايجاد امکان نامنويسی متمرکز اتباع خارجی برای دريافت 
SSN ، شروع تعميم پوشش بيمه ای به مربيان و ورزشکاران خارجی 
شاغل در باشگاههای ورزشی ايران، پوشش بيمه ای برای زنان خانه دار ، 
طاب و روحانيون اتباع خارجی و تعامل و هماهنگی با وزارتخانه های کشور، 
اطاعات ، تعاون کار و رفاه اجتماعی و امور خارجه برای بيمه اتباع خارجی 
از فعاليت های  بخش بيمه اتباع خارجی معاونت امور استان های سازمان 
تامين اجتماعی در سال جاری است. در  حوزه بيمه ايرانيان خارج از کشور 
می توان به تعميم و گسترش پوشش بيمه ای به ايرانيان خارج از کشور از 
طريق فن آوری های نوين با رويکرد ارائه خدمات به صورت غيرحضوری،  
عملياتی نمودن و راهبری بيمه کارگران ايرانی اعزام به خارج از کشور، صدور 
پروانه فعاليت برای ۲1 کارگزار رسمی برون مرزی تأمين اجتماعی ، برنامه 
ريزی جهت گسترش دامنه فعاليت کارگزاران رسمی برون مرزی به ساير 
کشورها شامل کويت، قطر، مالزی، عمان، جمهوری خلق چين، امارات 
متحدۀ عربی، عراق، کانادا، استراليا، ترکيه، ارمنستان، آذربايجان، ايتاليا، 
آلمان، اسپانيا، انگلستان، سوئد، گرجستان، اياالت متحدۀ امريکا، فرانسه، 
بلژيک وايجاد شعبه متمرکز اتباع در ذيل شعبه شماره ۲7 شرق تهران 
بزرگ اشاره کرد. ارزيابی، ارزشيابی و رتبه بندی واحدهای اجرايی، اجرای 
کامل فاز اول طرح ساختار نوين ارائه خدمات در تمامی شعب کشور و 
اجرای فاز دوم در شعب منتخب، تدوين واباغ بخشنامه تفويض اختيار،انجام 
بازديدهای نظارتی از ادارات کل استان ها و شعب تابعه، طراحی، نصب و 
راه اندازی  نسخه آزمايشی بازنگری فرمت مربوطه با تعبيه بحث جانشين 
پروری، بروزرسانی و تکميل بانک اطاعاتی اعضای کميته های انتصابات، 
سيستم جامع نظارت و ارزشيابی، بررسی و اعام نظر  در خصوص پروژه 
طراحی مدل شايستگی مديران سازمان تامين اجتماعی از ديگر اقدامات 

معاونت امور استان های سازمان تامين اجتماعی در سال جاری است.

 ارجاع موضوع واردات تراریخته ها
 به کمیسیون تلفیق

نمايندگان موضوع واردات محصوالت تراريخته را برای بررسی بيشتر به 
کميسيون تلفيق ارجاع دادند.به گزارش زمان به نقل ازخانه ملت؛ نمايندگان در 
نشست علنی ديروز مجلس شورای اسامی در جريان بررسی بخش درآمدی 
گزارش کميسيون تلفيق درباره اليحه بودجه سال ۹7 با ارجاع بند الحاقی 
)۴( تبصره 11 اين اليحه با 1۸۸ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع 
از مجموع ۲۲۰ نماينده حاضر در جلسه موافقت کردند.در بخش درآمدی 
بند الحاقی )۴( تبصره 11 آمده است که دولت موظف است عاوه بر حقوق 
ورودی سال 13۹۶، حقوق ورودی واردات محصوالت تراريخته مجاز را 1۰ 
درصد افزايش داده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی موضوع رديف 
11۰۴۰1 جدول شماره )5( اين قانون نزد خزانه داری کل کشور واريز نمايد.

آقای الريجانی در توضيح ارجاع اين بند الحاقی به کميسيون تلفيق اليحه 
بودجه ۹7 گفت: از آنجا که در جلسه گذشته اين بند مورد موافقت نمايندگان 
قرار نگرفت و از آنجا که ممکن است اين بند باعث گران شدن برخی مواردی 

شود که جزو آذوقه مردم است بايد بررسی بيشتری صورت گيرد.

خبر

 حفظ حقوق زنان و اصالح
 برخی قوانین

با  خانواده  و  زنان  امور  در  رييس جمهور  معاون 
بيان اينکه اقدامات موثر و کارآمدی در ممانعت از 
اعمال خشونت عليه زنان در ايران صورت گرفته 
است، تاکيد کرد: عليرغم اقدامات خوبی که انجام 
شده ما هنوز با چالش ها و موانعی در اين زمينه 

روبرو هستيم.
به گزارش پيام زمان، معصومه ابتکار در نشست 
حوزه  در  ايران  اسامی  جمهوری  دستاوردهای 
حقوق بشر که با حضور تعدادی از سفرای خارجی 
مقيم تهران برگزار شده بود، در تشريح دستاوردهای 
توانمندسازی  حوزه  در  ايران  اسامی  جمهوری 
زنان، تصريح کرد: متاسفانه در اين سال ها شاهد 
فعاليت های کمپين هايی در زمينه ايران هراسی در 
عرصه بين الملل بوده ايم و اين اقدامات مانع از اين 
شده که چهره درستی از ايران در عرصه زنان و 

حقوق بشر به جامعه بين المللی ارائه شود.
اين عضو دولت دوازدهم در بخشی از صحبت های 
در  گرفته  صورت  پيشرفت های  به  اشاره  با  خود 
افزايش طول عمر  کشورمان در حوزه سامت و 
ايرانيان، افزود: در پی بهبود شاخص های سامت 
در ايران شاهد اين هستيم که طول عمر ايرانيان 
از جمله زنان افزايش پيدا کرده و اين خود يک 
رييس جمهور  معاون  است.  بزرگی  دستاورد 
همچنين در بخش ديگری از صحبت های خود به 
موضوع اشتغال زنان و چالش هايی که در اين زمينه 
وجود دارد اشاره و ادامه داد: در سطح نخبگان زنان 
کمی حضور دارند. جامعه ما همچنان مردساالر 
است و همچنين به سختی می تواند حضور زنان در 
بازار کار را بپذيرد و ما چنين موضوعی را در زمينه 

شغل های دولتی و خصوصی مشاهده می کنيم.
وی در بخش ديگری از صحبت های خود با بيان 
اينکه برای بهبود قوانين کنونی و جاری در چارچوب 
شريعت و قوانين اسامی اقداماتی صورت گرفته و 
قانونی اصاح  از مفاد  در همين چارچوب برخی 
شده است، گفت:  شاهد اصاح برخی از قوانين در 
راستای حفظ حقوق زنان هستيم البته پيشبرد اين 
موضوع نيازمند انجام گفت وگوهای زيادی است. 
در حال حاضر در حوزه های علميه، گفت وگو در 
مورد مباحث حقوقی و قانونی در اين زمينه وجود 
دارد و تاش است تا موانعی که در راستای بهبود 
قوانين وجود دارد برطرف شود و تاش کرده ايم که 
گفت وگوهای سازنده ای را با مراجع دينی و حوزه ها 
داشته باشيم. ابتکار همچنين به روند بررسی اليحه 
منع خشونت عليه زنان و همچنين حفظ امنيت 
اجتماعی زنان و کودکان در مجلس ايران اشاره کرد 
و گفت: اين دو اليحه در اختيار مجلس است و روند 

نهايی شدن و جمع بندی خود را طی می کند.

خبر

وزير بهداشت با تاکيد بر لزوم افزايش ماليات 
آن،  مصرف  کاهش  منظور  به  دخانيات  بر 
افزايش  سيگار  مبلغ  که  نسبت  هر  به  گفت: 
در  و  يافت  خواهد  کاهش  دسترسی  يابد، 
بين المللی  تجربيات  از  است  الزم  زمينه  اين 

استفاده شود.
برخی  به  واکنش  در   ، هاشمی  سيدحسن 
تاش ها برای پايين نگه داشتن قيمت سيگار 
به بهانه کنترل قاچاق آن، گفت: به نظر من 
در اين موضوع نيز بايد به تجربيات بين المللی 

احترام بگذاريم و از آن ها استفاده کنيم.
دنيا  جای  همه  در  سيگار  قيمت  افزود:  وی 
است  آن  هم  دليلش  است،  ايران  از  گران تر 
اثر می گذارد؛  که باالخره قيمت روی مصرف 
شود،  رايگان  سيگار  اگر  که  است  طبيعی 
افزايش  فعلی  ميزان  از  بيش  بسيار  مصرفش 
خواهد يافت. اما به هر نسبت که مبلغ افزايش 

يابد، دسترسی کاهش پيدا خواهد کرد.
وزير بهداشت گفت: بر همين اساس اين که 
با افزايش ماليات بر سيگار مخالفت  بعضی ها 
روی  هم  موضوع  اين  که  حالی  در  کنند، 

يک  خزانه  برای  هم  و  می گذارد  اثر  مصرف 
علت  متوجه  من  حقيقتا  است،  درآمد  منبع 

مخالفت آنها نمی شوم.
در  که  است  طبيعی  البته  داد:  ادامه  وی 
واردات  يا  توليد  درگير  که  صنفی  ميان  اين 

اين  ولی  می کنند  فکر  منافع شان  به  است، 
که تعدادی از نمايندگان محترم مجلس وارد 
عوارض  افزايش  از  تعصب  با  و  شوند  صحنه 
در  قليان  مصرف  يا  کنند  جلوگيری  سيگار 
من  خود  برای  شود،  آزاد  مجموعه ها  برخی 

افراد  اين  که  چرا  است؛  سوال  جای  واقعا 
انسان های شريفی هستند و قطعا نمی خواهند 
همين  بر  شود،  وارد  موکان شان  به  آسيبی 
اساس تصورم آن است که اطاعات ناقص به 
در  دقيق تری  اطاعات  اگر  و  شده  داده  آنها 
اختيارشان قرار گيرد، حداقلش اين است که 

از يک رويه غلط حمايت نخواهند کرد.
وزير بهداشت گفت: سامت مردم بسيار مهم 
که  اکثر کسانی  تقريبا  هم  از طرفی  و  است 
مقدمه اش  کرده اند،  پيدا  ديگری  اعتيادهای 
دنيا  جای  همه  در  و  است  بوده  سيگار  از 
سخت گيری  ما  همسايه  کشورهای  حتی 
دارد.بنابراين  وجود  زمينه  اين  در  جدی 
زمينه،  اين  در  کشورها  ابزارهای  از  يکی 
است.  سيگار  فروشی  خرده  بر  ماليات  وضع 
حتما  مصرف  شود  وضع  مناسب  ماليات  اگر 
جامعه  در  تبليغ  اين  و  يافت  خواهد  کاهش 
که با افزايش ماليات، قاچاق افزايش می يابد، 
غلط و اشتباه است و با توجه به مطالعه انجام 
شده از سوی سازمان بهداشت جهانی، حتما 

مصرف کاهش پيدا خواهد کرد.

و  درمان  بهداشت،  وزير  زنان  امور  مشاور 
آموزش پزشکی بدون اشاره به آماری خاص 
دخانيات،  مصرف  افزايش  با  همزمان  گفت: 
دختران  بين  »گل«  روانگردان  ماده  مصرف 

افزايش يافته است.
اين يک واقعيت است  افزود:  ساره محمدی 
که آسيب های اجتماعی در بين دختران و 
زنان رو به افزايش است. يکی از اين آسيب 
مواد  و  قليان  سيگار،  به  آنان  آوردن  رو  ها 
مواد  مصرف  خصوص  به  و  است  مخدر 
صنعتی و روانگردان بين دختران بيشتر شده 
است که آسيب آن به مراتب بيشتر از مواد 

مخدر سنتی است.
وی ادامه داد: واقعا رسيدگی به اين آسيب ها 
در کشور جای کار دارد. بسياری از مسئوالن 
از اين مسائل غفلت کرده اند و متاسفانه از 
دوران مدرسه دختران غفلت کرده ايم. بايد 
از دوران کودکستان و مهدها آموزش  حتی 
های الزم را برای پيشگيری از اين آسيب ها 

به دختران ارائه کنيم.
در  متاسفانه  گفت:  بهداشت  وزير  مشاور 
قشر  بين  در  و  جوانی  و  نوجوانی  سنين 

آسيب  نوع  اين  هم  تحصيلکرده  و  دانشجو 
می  ديده  دختران  بين  در  اجتماعی  های 
شود، در واقع فرقی از اين نظر بين دختران 

با سطوح تحصيلی مختلف وجود ندارد.
اقتصادی  سطوح  در  گاهی  افزود:  محمدی 
باالتر يکسری آسيب ها و مصرف مواد خاص 
ماده  مصرف  مثال  عنوان  به  بينيم،  می  را 
جمله  از  و  دختران  بين  در  گل  روانگردان 
باال  اقتصادی  با وضع  های  خانواده  دختران 
زنان  معاونت  هم  بايد  و  است  شده  بيشتر 
وزارت  هم  جمهوری،  رياست  خانواده  و 
بهداشت، هم وزارت علوم و وزارت آموزش و 
پرورش با همکاری هم و دست به دست هم 
فضاهای بين وزارتخانه ای را بردارند و برای 

جوانان کاری کنند.
وی گفت: دستگاه های مختلف مسئول می 
مشترک  اجرايی  بسته  يا  طرح  يک  توانند 
آموزش  اجتماعی،  برای کاهش آسيب های 
داشته  آنان  به  توجه  و  جوانان  و  نوجوانان 
اين  آينده  مادران  دختران،  اين  باشند. 
باشند،  آسيب  دچار  اگر  و  هستند  مملکت 

آينده کشور به مخاطره خواهد افتاد.

موادمخدر،  با  مبارزه  ستاد  اعام  اساس  بر 
حدود دو ميليون و ۸۰۸ هزار مصرف کننده 
باالترين  و  مواد مخدر در کشور وجود دارد 
درصد   ۶۶ از  بيش  با  مخدر  مواد  مصرف 

مربوط به ترياک است.
کنندگان  مصرف  بين  در  اساس  اين  بر 
خانواده  مصرف  ترياک،  از  پس  مستمر، 

حشيش و گل با فراوانی ۴.۴ درصد رتبه دوم 
مردان،  گل  کنندگان  مصرف  اغلب  دارد.  را 
و  زيرديپلم  و  ديپلم  تحصيات  دارای  افراد 
نتايج  اساس  بر  همچنين  هستند.  مجردها 
پيمايش ملی اعتياد، 1۴.۸ درصد از مصرف 
کنندگان مواد روانگردان گل دانشجو و 3.7 

درصد آنان دانش آموز هستند.

افزایش مصرف »گل« در بین دختران ایرانی 

تاکید بر لزوم افزایش مالیات بر دخانیات

آگهی مناقصه عمومي
استنادبودجه به دارد نظر در وحیدیه شهرداری
مصوبسال1396وبهاستنادمجوزواصلهازسویشورایاسالمیشهر
وحیدیهبهشماره33/549مورخ96/09/07نسبتبهاجرایپروژههای:

برآورد با معابرسطحشهروحیدیه 1-زیرسازیوجدولگذاری،آسفالت
اولیه5،000،000،000ریال.

پایان تا نفیسی مرحوم قدیمی ساختمان 1 فاز سازی باز و احداث -2
عملیاتسفتکاریبابرآورداولیه3،490،000،000ریال.

اولیه بابرآورد 3-اصالحوبهسازیکمربندیشهیدرجاییشهروحیدیه
5،000،000،000ریال.

4-زیرسازیوجدولگذاریوروکشآسفالتمعابرسطحمعابرسطحشهر
وحیدیهبابرآورداولیه5،000،000،000ریال

می عمل به دعوت درمناقصه متقاضیانشرکت  ازکلیه نماید.لذا اقدام 
آوردحداقلقیمتپیشنهادیخودراجهتاجرایپروژهفوقدرسهپاکت

جداگانهبهشرحزیر:
1.پاکتالف_حاویضمانتنامهبانکیمعتبر)5درصدقیمتبرآورداولیه(

2.پاکتب_حاويمدارکمثبتهشرکت
3.پاکتج_حاویقیمتپیشنهادی

شهرداری امورمالی به دوم نوبت آگهی درج ازتاریخ 10روز تا حداکثر 
یاقبول دررد شهرداری درضمن نمایند. دریافت ورسید تحویل وحیدیه
وهزینه متعلقه کسورات وکلیه مختاراست پیشنهادات یاکلیه یک
مشروط پیشنهادات باشدوبه می مناقصه برنده عهده به نیز آگهی درج
برآورد قیمت درصد 5 معادل معتبر بانکی نامه وفاقدضمانت ومخدوش

اولیهترتیباثردادهنخواهدشد.
جهتکسباطالعاتبیشترباشمارهتلفن65636200تماسحاصلنمایید.
شهرداری وحیدیه

 نوبت دوم
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرج ناحیه یک
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

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

فاقد سند رسمی 
شماره  و   ۹۶/1۰/۰5 مورخ   13۹۶۶۰331۰۰۹۰۰۲۴3۴ شماره  آرای  برابر 
مورخ   13۹۶۶۰331۰۰۹۰۰۲۴37   ۹۶/1۰/۰5 مورخ   13۹۶۶۰331۰۰۹۰۰۲۴35
۹۶/1۰/۰5 و شماره 13۹۶۶۰331۰۰۹۰۰۲۴3۹ مورخ 13۹۶/1۰/5 هيات  اول موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج- ناحيه يک تصرفات مالکانه بامعارض متقاضيان آقای حسين 
مبينی فرزند جواد به شماره شناسنامه ۲3۰ و خانم فاطمه گودرزی فرزند علی اکرم به شماره 
شناسنامه ۸۰۹ و آقای حسن سپهری فرزند ابوالقاسم به شماره شناسنامه ۲۲17۴ وخانم زری 
متين همائی فرزند اصغر به شماره شناسنامه ۲۰۹7۴ هر يک نسبت به يک دانگ و نيم مشاع و 
به صورت شش دانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی به مساحت ۲5۰ مترمربع مفروز از پاک 
۲۰۴۹ فرعی از 15۴ اصلی واقع در حسن آباد خريداری از مالک رسمی طبق سند رسمی 
شماره 1۹۹71 مورخ ۸۹/1۰/13 دفترخانه ۶۸ کرج و سند رسمی شماره 1۰۰7۰1 مورخ 
۹۶/7/۲۰ دفترخانه ۲۹ کرج و )توضيحا آقای حسين مبينی و خانم فاطمه گودرزی وخانم 
زری متين همائی و آقای حسن سپهری مالکين مشاعی می باشند( که مالکيت نامبردگان در 
صفحه ۲13 دفتر 1۲55 محرز گرديده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.11۲7۴ م/الف 
تاريخ انتشار نوبت اول 13۹۶/11/۹   تاريخ انتشار نوبت دوم 13۹۶/11/۲۴ 

عباسعلی شوش پاشا – رئیس ثبت اسناد و امالک  

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

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

فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 13۹۶۶۰331۰11۰۰۲717 مورخ 13۹۶/1۰/۲3 هيات موضوع قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبتی ناحيه سه کرج تصرفات مالکانه با معارض متقاضی آقای عباس زارع زردينی 
بشناسنامه شماره 1۸5 صادره از يزد فرزند حسين در ششدانگ يک قطعه زمين با بنای 
احداثی در آن به مساحت ۲۴۰ متر مربع مفروز از پاک شماره ۲5۸ فرعی از 17۰ اصلی 
واقع در البرز و با خريداری از آقای غامرضا شعبانی پور و با مالکيت مالک اوليه آقای 
رسمتعلی ترابی تاييد می نمايد. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 11۴5۹ م/الف 

تاريخ انتشار نوبت اول 13۹۶/11/۹  تاريخ انتشار نوبت دوم 13۹۶/11/۲۴ 
سیروس قنبرپور – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج 

دادنامه
پرونده کاسه ۹۶۰۹۹۸۲۰5۶1۰۰۴۶1 شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان 

محموآباد تصميم نهايی شماره ۹۶۰۹۹7۲۰5۶۰۰۲۹۰ 
خواهان:آقای محمد کاظم يوسفيان فرزند قاسم به نشانی مازندران – محمودآباد 

– خ آزادی – کوچه شهيد حسين پور – ک شهيد يدالهی 
خواسته: گواهی حصر وراثت

آگهی حصروراثت
آقای محمد کاظم يوسفيان فرزند قاسم به شماره شناسنامه ۹ صادره محمودآباد 
درخواستی  ورثه  شناسنامه  تصوير  و  فوت  گواهی  و  محلی  استشهاديه  استناد  به 
که  است  داشته  اشعار  چنين  نموده  شورا  اين  تقديم  محموآباد  ساکن  بشماره 
اقامتگاه   ۹۴/۸/1 تاريخ  در   1۶۲ شماره  شناسنامه  به  يوسفيان  قاسم  شادروان 

دائمی خود محمودآباد فوت نموده و ورثه حين الفوت وی عبارتند از: 
1-فرح جعفری فرزند نصراهلل بشماره شناسنامه 3 همسر متوفی

۲-محمد کاظم يوسفيان فرزند قاسم بشماره شناسنامه ۹ فرزند متوفی
3-سيما يوسفيان فرزند قاسم بشماره شناسنامه 1۹ فرزند متوفی
۴-مينا يوسفيان فرزند قاسم بشماره شناسنامه ۴۹۸ فرزند متوفی

5-مينو يوسفيان فرزند قاسم بشماره شناسنامه 5 فرزند متوفی
۶-فاطمه يوسفيان فرزند قاسم بشماره شناسنامه 73 فرزند متوفی
7-فريبا يوسفيان فرزند قاسم بشماره شناسنامه 7۸7 فرزند متوفی
۸-فروزان يوسفيان فرزند قاسم بشماره شناسنامه ۲۶ فرزند متوفی

۹-جهاندخت يوسفيان فرزند قاسم بشماره شناسنامه ۶۰۲ فرزند متوفی
1۰-فائقه يوسفيان فرزند قاسم بشماره شناسنامه ۴۰1۲ فرزند متوفی

11-فائزه يوسفيان فرزند قاسم بشماره شناسنامه ۲۴۲ فرزند متوفی
1۲-فرانک يوسفيان فرزند قاسم بشماره شناسنامه 5۰۰۰1۶55۴3 فرزند متوفی

اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را يک نوبت يک مرتبه آگهی 
از  باشد  او  نزد  متوفی  از  نامه  وصيت  يا  و  دارد  اعتراضی  کس  هر  تا  نمايد  می 
تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به دادگاه  تقديم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه اول محموآباد – کرمانی خلیلی

آگهی مفقودی
برگ سبزماشين سواری پرايد ،تيپ صبا جی تی ايکس ،به رنگ سبز يشمی –متاليک 
موتور  ايران۲۴-351ص۶۹،شماره  پاک  شماره  بنزين  سوخت  13۸۰،نوع  ،مدل 
ملی  داودی،شماره  رضا  نام  S1۴1۲۲۸۰7۴۰۸۹۰به  شاسی  ۰۰۲7۶۰۴۰،شماره 

اهواز1۹۶۰15۴3۰3مفقود گرديده وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی
مجوز حمل ساح گلوله زنی 5 تير گلنگدنی ساخت ايران به شماره کاليبر 7/۹۲ 
و شماره ساح و33۲۰ به نام سيد رحمان ابوالوفايی فرزند سيد جهانگير به شماره 

شناسنامه 7۶1 متولد 13۴۸ مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
لرستان –کوهدشت 

آگهی حصروراثت
درخواستی  ازماهشهر  ۴۴۸۹صادره  پدرجودان،بشناسنامه  نام  هردانی  علی  آقای 
بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقديم و توضيح داده که فرزند مرحوم جودان 
13۹۶/1۰/۲۶دربندرامام  درتاريخ  خرمشهر  ۹۴1صادره  بشناسنامه  هردانی 
فرزند  هردانی  علی  1-متقاضی  عبارتنداز  اش  ورثه  فوت  خمينی)ره(اقامتگاه 
فرزند  هردانی  ماهشهر)پسرمتوفی(۲-عقيل  از  ۴۴۸۹صادره  بشناسنامه  جودان 
هردانی  )پسرمتوفی(3-سميه  ازماهشهر  1۹۴۰۲۹۴۹۸3صادره  بشناسنامه  جودان 
هردانی  ازماهشهر)دخترمتوفی(۴-عزيزه  بشناسنامه۶۲۸صادره  فرزندجودان 
فرزندجودان بشناسنامه 1۹۴۰۰۸۴۴31صادره ازماهشهر)دخترمتوفی(5- دختربن 
)همسرمتوفی(والغير. ازآبادان  صادره  بشناسنامه۸۲۴  فرزندجودان  عجم  عباسی 

اينک با انجام تشريفات قانونی مراتب مزبوررادريک نوبت آگهی می نمايد تا هر کس 
اعتراض دارد يا وصيت نامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاريخ نشرآگهی ظرف يک ماه به 
دادگاه تقديم دارد و اال گواهی صادروهر وصيت نامه به جز سری و رسمی که بعد از 

اين تاريخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.      
قاضی شعبه شورای حل اختالف دادگاه عمومی بندرامام خمینی)ره(-وحیدخندانی



6 نفتوانرژیسهشنبه24بهمن1396شماره3696

بادکنکی به نام ارز

* اکبر نعمت اللهی
مدیر طرح موزه های صنعت نفت

در  است.  بوده  سوداپيشه  کشوری  ايران 
جاده  مسير  در  ايران  همواره  تاريخ  طول 
هايی که شرق و غرب را به هم وصل می 

کرده، از محل سود ناشی از بازرگاني و تجارت زندگی می کرده است. 
گرفته  ما  از  را  توليد  فرصت  همواره  سوداگری  و  بازرگانی  فرصت 
است. اين رويه، طی سالها و بوي ژه دوران جديد بر اقتصاد ايران سايه 
افکنده است. حتی در جنگ جهانی هم ايران با دادن پل پيروزی از 

اين موقعيت استفاده می کند.
 اين موضوع به خودی خود نه الزاما منفی است و نه الزاما مثبت. 
اما به هر حال وقتی همه حوائج خود را از خارج وارد کردی، پس 
مصرف کننده می شوی و نه توليدکننده. از ابتدای پيروزی انقاب 
به  مصرف  روند  تا  گرفت  صورت  که  تاشهايي  همه  وجود  با  هم 
بازرگاني  وزارت  حاکميت  که  بوديم  شاهد  بازهم  کند  تغيير  توليد 
همچنان در دست عسکراوالدي ها و... باقي ماند و در نهايت تاجران 
و بازرگانان روند واردات را در دست خود نگه داشتند و زور هيچکس 

به اين جريان نرسيد. 
همين جريان هم بود که در طول اين مدت مي کوشيد نرخ برابري 
ارز را ثابت نگه دارد. بي ثباتي بازارهاي ارزي معموال باعث مي شود 
نرخ تورم باال رود و نتوان به قيمت ثابتي در کاالهاي توليدي رسيد. 
مي  تعيين  بخشنامه  مطابق  قيمتها  که  ايران  مانند  کشورهايي  در 
شوند اين مساله مي تواند در امر توليد خلل ايجاد کند. اما اين مساله 
سويي ديگر هم دارد. قيمت پايين و غيرواقعي ارز در حقيقت يارانه 
به نوعي تشويق  اي است که دولتها روي واردات کاال مي دهند و 
واردات کاالي خارجي است. ترس از باال رفتن نرخ تورم باعث مي 
شود دولتها با يارانه دادن به نرخ ارز به خيال خود کاالي ارزانتري را 

به دست مصرف کننده برسانند.
بايد دست کم به  ارز ثابت باشد  بنا باشد قيمت  با اين همه، اگر   
معادل  دالر  هر  کارشناسان  برآورد  براساس  که  اش  واقعي  قيمت 
شش هزار تومان است عرضه شود. اين رقم ممکن است در بادي 
امر براي ما سنگين به نظر برسد، اما در درازمدت مي بينيم که به 
شدت به نفع توليدکننده و در درازمدت به نفع مصرف کننده است. 
بازار مناسبي را  از توليد و توليدکننده،  دولت مي تواند با حمايت 
براي مصرف کننده در درازمدت فراهم کند. عيب کار ما اين است 
که متاسفانه در ادامه سياستهاي پوپوليستي دولتهاي گذشته هنوز 
هم ثابت نگهداشتن نرخ برابري ارز برايمان يک تابو است. حال آن 
که نرخ ارز در همه جاي دنيا نوسانات خاص خود را دارد و در هيچ 
منطقي، مگر منطق کمونيستي، ثابت بودن نرخ ارز توجيهي ندارد. 
از محل عرضه برنج وارداتي توليدکننده  ديديم که در دولت دهم 
داخلي بيشترين زيان را ديد و به جاي آن ميلياردها دالر به جيب 
يک واردکننده خاص ريخته شد. دليلي ندارد که دولت روي نرخ ارز 
يارانه بگذارد تا عده اي بتوانند با خيال راحت براي خود کاال وارد 
کنند و بدون هرگونه نگراني از قيمت گذاري کاالي خود را به هر 
قيمتي بفروشند يا عده اي ديگر با خيال راحت به سفر خارج بروند. 
اگر قرار است نرخ ارز تعيين شود دست کم بايد به گونه اي تعيين 
شود که براي توليدکننده بيرزد. نرخهاي غيرواقعي و بخشنامه اي 
که  آنجاست  ظاهرسازي  مشکل  نيست.  بازار  بر  مبتني  نظام  تابع 
حتي در رسانه هاي خارجي مي توانند به راحتي حبابي از قيمتها 
ايجاد کنند و عده اي را به بازار غيرواقعي که در حال رشد است 
را  ارز  بازار  که  است  نيفتاده  اتفاقي  بنگريم  که  دقيق  اما  بکشانند. 

چنين متاطم کند.
Nematollahiakbar@yahoo.com

یادداشت

قیمت نفت ۱ درصد افزایش یافت 
با ۶3 سنت،  ديروز  برنت  نفت  بشکه  هر  قيمت 
معادل يک درصد افزايش نسبت به رقم پايانی هفته 

گذشته، به ۶3 دالر و ۴۲ سنت رسيد.
بر اساس اين گزارش، در حالی که بعد از ۴ جلسه 
معامات پرنوسان، سهام ها در بازارهای آسيايی به 
ثباتی نسبی دست يافته، قيمت نفت ديروز يک 
درصد افزايش يافت و بخشی از کاهش های قابل 

توجه جلسه قبل را جبران کرد.
اما موضوعی که همچنان بر بازار نفت سايه افکنده، 
افزايش توليد نفت آمريکاست که در حال تضعيف 
تاش های اوپک و روسيه برای کاهش شکاف عرضه 
و تقاضاست. بر اساس اين گزارش، قيمت هر بشکه 
نفت برنت ديروز با ۶3 سنت، معادل يک درصد 
افزايش نسبت به رقم پايانی هفته گذشته، به ۶3 
دالر و ۴۲ سنت رسيد. قيمت نفت خام آمريکا نيز 
ديروز ۶3 درصد، معادل 1.1 درصد افزايش داشت و 
به 5۹ دالر و ۸3 سنت رسيد. تقويت قيمت ها پس 
از آن رخ داد که قيمت نفت هفته گذشته به دليل 
افت شاخص ها در بازار بورس، بيشترين کاهش 

هفتگی در طی دو سال گذشته را به ثبت رساند.
اما با ترميم شاخص ها در بورس آمريکا در روز جمعه 
و تثبيت شاخص های بورس های آسيايی در روز 
دوشنبه، تحليلگران گفتند که قيمت نفت نيز تقويت 
شده است. اما بازار نفت همچنان با موضوع افزايش 
توليد نفت آمريکا مواجه است که با رسيدن به باالی 
1۰ ميليون بشکه در روز، از ميزان توليد عربستان باال 
رفته و در يک قدمی روسيه، بزرگترين توليد کننده 
نفت جهان قرار گرفته است. شواهد نشان می دهد 
که توليد نفت آمريکا باز هم افزايش خواهد يافت. 
آمارهای موسسه بيکر هاگز نشان می دهد که شرکت 
های انرژی آمريکايی در هفته ای که گذشت، ۲۶ 
سکوی حفاری را به تعداد سکوهای خود افزودند و 
تعداد کل سکوها را به 7۹1 مورد رساندند که باالترين 

رقم از آوريل ۲۰15 تاکنون است.

 آغاز سوآپ نفت ایران و عراق
 از میدان کرکوک

رويترز به نقل از مقامات کرکوک اعام کرد:  سوآپ 
نفت بين ايران و عراق از ميدان کرکوک به ميزان 
۶۰ هزار بشکه در روز از ماه جاری آغاز خواهد شد.

ميدان  نفت  که  کردند  اعام  کرکوک  مقامات 
کرکوک اين ماه به ايران خواهد رسيد. عراق و ايران 
در ماه دسامبر توافق کردند که روزانه ۶۰ هزار بشکه 
نفت سوآپ داشته باشند، اين ميزان نفت قرار است 
به  تانکرها و کاميون ها  از ميدان کرکوک توسط 

پااليشگاهی در کرمانشاه ارسال شود.
هفته گذشته نيروهای امنيتی عراق اقدامات الزم 
برای تأمين مسير تردد تانکرها و کاميون ها برای 
ارسال محموله های نفتی را آماده کردند .قرار بود 
هفته گذشته محموله های نفتی از ميدان کرکوک 
به ايران ارسال شود که به تأخير افتاده است و هنوز 
توضيحاتی درباره اين تأخير از سوی مقامات دو 

کشور ارائه نشده است.

کوتاه از انرژی

تا  گفت:  گاز  ملی  شرکت  گازرسانی  مدير 
از جمعيت  دوازدهم، ۹۹ درصد  دولت  پايان 
روستايی  جمعيت  از  درصد   ۹۰ و  شهری 

کشور گازرسانی می شوند.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، سعيد 
اقدام های  يازدهم،  دولت  در  گفت:  مومنی 
و  شهری  گازرسانی  توسعه  در  چشم گيری 
و سياست های  انجام شد  در کشور  روستايی 
زمينه  در  نفت  وزير  سوی  از  شده  اتخاذ 
جمله  از  بودجه  قانون  منابع  از  بهره گيری 
 ۹3 سال  بودجه  قانون   ۲ تبصره  »ق«  بند 
زمينه ای  توليد،  موانع  رفع  قانون  ماده 1۲  و 
فراهم کرد تا منابع مالی طرح های گازرسانی 
به جای سوخت های  گاز  از  استفاده  از محل 

مايع تامين شود.
قانونی،  موارد  اين  از  استفاده  با  افزود:  وی 
مالی  منابع  تامين  برای  خوبی  بسيار  کمک 
و  شهرها  به  گازرسانی  توسعه  هدف  با 
روستاهای کشور انجام شد تا جايی که موفق 
شديم بيش از ۹ هزار روستا را در طول چهار 
سال دولت يازدهم گازرسانی کنيم که کاری 
از  گاز  ملی  شرکت  عمر  مدت  در  بی سابقه 
سال 13۴۶ تاکنون است و چنين اتفاقی در 

طول دولت های پيشين رخ نداده بود.

مدير گازرسانی شرکت ملی گاز درباره رشد 
گازرسانی،  پوشش  تحت  روستاهای  درصدی 
زمينه  در  شده  انجام  اقدامات  با  کرد:  اظهار 
در  که  کشور  روستايی  جمعيت  گازرسانی، 
پايان  بودند، در  پايان دولت دهم 55 درصد 
در  و  رسيدند  درصد   77 به  يازدهم  دولت 
پايان دولت دوازدهم، اين رقم به ۹۰ درصد 
جمعيتی  نيز  روستاها  ساير  می يابد،  افزايش 

کمتر از ۲۰ خانوار دارند و از لحاظ اقتصادی 
هيچ توجيهی برای گازرسانی و احداث شبکه 
و  ندارد  وجود  باال،  هزينه  با  روستايی  درون 
بهتر است آن روستاها از سوخت های ديگری 
خواهد  صرفه تر  به  مقرون  که  کنند  استفاده 

بود.
بهره مند  درباره رشد جمعيت شهری  مومنی 
تحت  شهری  جمعيت  داد:  توضيح  گاز،  از 

رسيده  درصد   ۹۶ رقم  به  گازرسانی  پوشش 
اساس  بر  می کنيم  پيش بينی  و  است 
برنامه ريزی های انجام شده، اين رقم تا پايان 

دولت دوازدهم به ۹۹ درصد برسد.
جمعيت  باقيمانده  درصد  يک  درباره  وی 
تنها  دوازدهم،  دولت  پايان  در  گفت:  شهری 
پوشش  بدون  شهری  جمعيت  از  درصد  يک 
گازرسانی باقی می مانند، اين شهرها با خطوط 
انتقال گاز، فاصله بسيار زيادی دارند و تعداد 
خانوار کمی در اين شهرها زندگی می کنند، 
بنابراين هزينه گازرسانی به اين مناطق بسيار 
مسئوليت  يک  عنوان  به  البته  است،  زياد 
تمام  سوخت  تامين  دولت  وظيفه  اجتماعی 
قوانين  در  گازرسانی  موضوع  اما  است،  مردم 
بودجه ساالنه مشخص شده و ما نيز ملزم به 
تامين سوخت  بحث  زيرا  هستيم،  آنها  انجام 
هم  که  است  ويژه  بحثی  گاز  از طريق  مردم 
انجام  بر  فراوانی  تاکيد  مجلس  هم  و  دولت 

آن دارند.
تعداد  گاز،  ملی  شرکت  گازرسانی  مدير 
ميليون   ۲۲ را  کشور  در  کنونی  مشترکان 
پايان  تا  آمار  اساس  بر  گفت:  و  کرد  اعام 
هزار   ۲۴ و  شهر    1۰۶ و  هزار  يک  آذرماه، 
و ۲۶۰ روستا از نعمت گاز استفاده می کنند.

مدیرگازرسانی شرکت ملی گاز خبر داد:

گازرسانی به ۹۹درصد جمعیت شهری تا پایان دولت

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای کاوه ملکی فرزند عليرضا برابر وکالت نامه شماره ۲1573-13۹۶/11/15 دفتر 
7۶ روانسر با وکالت از خانم فراست سيفی فرزند کريم با ارائه درخواست وارده به 
شماره ۴۴5۸-13۹۶/11/1۶ منضم به دو برگ استشهاديه مصدق شده دفتر اسناد 
رسمی 7۶ روانسر بر اثر جابجايی و اسباب کشی مدعی فقدان سند مالکيت شماره 
سريال 7۲۲۲3۸ سری الف/۸5 مربوط به خانم فراست سيفی فرزند کريم نقشبندی 
تحت پاک ۲3 فرعی از 13اصلی تپه کوئيک واقع در بخش 1۲ کرمانشاه گرديده 
است الزم به ذکر است سند مالکيت شش دانگ يک باب خانه به مساحت ۲۲۴/۲۰ 
متر مربع تحت پاک ۲3 فرعی از 13 اصلی تپه کوئيک واقع در بخش 1۲کرمانشاه 
ذيل ثبت ۴۰۰7 صفحه 5۸ دفتر 1۲/۲3 که در مورخه  13۸۶/۶/۲7 به نام عليرضا 
-17۴۰ شماره  سند  برابر  و  است  گرديده  تسليم  و  صادر  اهلل  سيف  فرزند  ملکی 

13۸۹/11/۲3 دفتر 11۲ پاوه شش دانگ پاک فوق به خانم فراست سيفی فرزند 
دفتر  شماره 13۸۹/11/۲3-17۴1  برابر سند  و  است  گرديده  قطعی  انتقال  کريم 
11۲ پاوه در قبال مبلغ 1۸57۰۴۲۶۸ ريال در وثيقه بانک صادرات پاوه گذاشته 
شده است لذا مراتب در اجرای ماده 1۲۰ آئين نامه قانون ثبت و تبصره آن در يک 
نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخص يا اشخاصی مدعی انجام معامله و يا وجود 
سند مالکيت نزد خود هستند از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل سند مالکيت کتبا به اين اداره تسليم نمايند در غير اين 
صورت سند مالکيت المثنی پس از انقضای مهلت مقرر قانونی مذکور طبق مقررات 

صادر و تسليم خواهد شد. تاريخ انتشار 13۹۶/11/۲۴
رئیس ثبت اسناد و امالک روانسر -کاظمی

اگهی ابالغ
فغانی  خاتون  زينب  خانم  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسيدگی  وقت  اباغ  آگهی 
طرفيت  به  دادخواستی  سپه  بانک  خواهان  که  انجايی  از  و  ذوالفقار  فرزند 
متی کايی  نژاد  رضا غام  و  اسدی  و سيد محمد  فغانی  زينب خاتون  خواندگان 
به خواسته مطالبه طلب مطرح که به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 
۹۶۰۹۹۸111۰۶۰۰۶3۹ شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل ثبت و وقت 
رسيدگی مورخ 13۹7/۰۲/۰5 ساعت ۰۸:3۰۰ تعيين که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتشار آگهی می گردد 
تا خوانده ظرف يک ماه پس از تاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل

اگهی مزایده اموال توقیفی مرحله دوم
استان  دادگاه  شعبه  از  صادره   ۹3۰۹۹71۹۸۲۶۰۰3۹۴ شماره  دادنامه  بموجب 
فريدونکنار و پرونده کاسه ۹3۰1۹5 بايگانی شعبه اول احکام مدنی آقای مصطفی 
حاجی اسماعيل نژاد فرزند قربانعلی به نشانی فريدونکنار- خيابان امام رضا 11- بن 
بست سوم منزل پدری محکوم است به پرداخت 3۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی  بابت 
اصل خواسته )که مطابق محتويات پرونده و حکم تقسيط مجموعا تعداد ۴ عددد سکه 
تمام بهار آزادی بابت پيش پرداخت و يک قسط پرداخت شده است( و پرداخت مبلغ 
1۴۲/۰۰۰ ريال بابت هزينه دادرسی و ۸۰۰/۰۰۰ ريال حق الوکاله وکيل در حق خانم 
فاطمه آزادی فرد با وکالت آقای نادعلی سلحشور با توجه به اينکه محکوم له خودرو 
پيکان وانت محکوم عليه را معرفی و توقيف شده که عبارتند از خودرو پيکان وانت 
تيپ 1۶۰۰ بشماره شاسی ۸551۹3 بشماره موتور 11۴۸۸۰3۰73۸ مدل 13۸۸ 
رنگ سفيد روغنی بشماره انتظامی 7۲ -۶۸7م7۹ که اتومبيل مذکور دارای الستيک 
سالم با سطح اتکا حدود 7۰ درصد خسارات دارای پوسيدگی های متعدد در بدنه 
مشاهده و آماده بکار وسيله نقليه و با توجه به اينکه بيمه شخص ثالث مشاهده نگرديد، 
کارشناس منتخب دادگاه به مبلغ ۸5/۰۰۰/۰۰۰ ريال قيمت گذاری گرديده که در 
تاريخ ۹۶/1۲/1۰ ساعت 1۰ الی1۰:3۰ صبح در دفتر شعبه اول دادگاه فريدونکنار به 
ميزان ارزيابی شده به مزايده گذاشته می شود افرادی که قصد بازديد از اموال مورد 
مزايده را دارند بايد 5 روز قبل از مزايده به اجرای احکام مراجعه نمايند و کسانی که 
باالترين قيمت را ارائه نمايند برنده مزايده خواهند بود و همچنين برنده مزايده در روز 
مزايده ده درصد را به حساب دادگاه واريز و مابقی طبق مقررات پرداخت خواهد شد.

مدیر شعبه اول اجرای احکام دادگاه عمومی فریدونکنار 

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم تجديد نظر خواهی به آقای پيمان فاتحی پيکانی 

به  خواهی  نظر  تجديد  دادخواست  غيره  و  حافظی  عاطفه  نظرخواه  تجديد 
شماره  دادنامه  به  نسبت  پيکانی  فاتحی  پيمان  خوانده  نظر  تجديد  طرفيت 
۹۶۰۹۹7۶۶1۰5۰۰۹۸۴ در پرونده کاسه ۹۶۰۹۹۸۶۶1۰5۰۰۴۸1 شعبه پنجم 
حقوقی تقديم که طبق موضوع ماده 73 و 3۴۶ قانون آيين دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن تجديد نظر خوانده مراتب تبادل لوايح يک نوبت در يکی از 
جرايد کثير االنتشار آگهی می گردد تا تجديد نظرخوانده ظرف ده روز پس از تاريخ 
ثانی  اعام نشانی کامل خود نسخه  به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن  انتشار آگهی 
دادخواست و ضمائم تجديد نظرخواهی را دريافت و چنانچه پاسخی دارد کتبا به 
اين دادگاه ارائه نمايد در غير اينصورت پس از انقضای مهلت مقرر قانونی نسبت به 

ارسال پرونده به دادگاه تجديد نظر اقدام خواهد شد. 
مدیر دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری
 شهرستان خرم آباد – آزیتا بابابیک

رای هئیت داوری 
در خصوص ادعای شرکت سرمايه گذاری لرستان به شماره ثبت 5۶۹1 و به نمايندگی 
آقای عليرضا بابازاده مبنی بر مطالبه قسمت يک دستگاه ماشين توليد شبکه فوالدی 
تيرچه بلوک طبق نظر کارشناس به مبلغ ۲/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال از شرکت شقايق 
وحشی البرز به نمايندگی آقای محمد بستان پيرا با توجه به قرارداد مورخه ۹۴/۸/1۶ 
فی ما بين و اظهارنامه ارسال شده و مکاتبات صورت گرفته با شرکت خوانده و اينکه 
حسب مواد ۶ و ۴ قرارداد مدت انجام تعهدات کارفرما جهت تعمير و تحويل دستگاه 
حداکثر دو ماه بوده و می بايست تا تاريخ ۹۴/1۰/15 نسبت به تعمير و نصب دستگاه 
مزبور در محل و تحويل به کارفرما اقدام نمايد همچنين ادعای نماينده خواهان مبنی 
بر مراجعه حضوری و مکاتبات انجام شده خوانده از استرداد دستگاه خودداری نموده 
و ارسال اظهارنامه رسمی و عدم پاسخگويی خوانده و همچنين گواهی مامور پست 
که اعام نموده شرکت گيرنده نقل مکان کرده است و عليرغم اباغ وقت رسيدگی از 
طريق نشر آگهی و عدم حضور نماينده خوانده در جلسه و عدم ارسال اليحه دفاعيه 
ادعای خواهان را مقرون به صحت تشخيص داده مستندا به ماده 3۲۸ قانون مدنی 
و ماده 1۹۸ قانون آيين دادرسی مدنی حکم به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ 
دو ميليارد و دويست ميليون ريال بابت قيمت دستگاه مذکور طبق نظر کارشناسی 
مضبوط در پرونده و استرداد مبلغ دويست و پنجاه ميليون ريال که بابت تعمير دستگاه 
از شرکت خواهان دريافت کرده است و پرداخت مبلغ چهل و پنج ميليون ريال هزينه 

داوری در حق شرکت خواهان می نمايد رای صادره قطعی است . 

آگهی تاسیس شرکت
 گوهردشت اروند)بامسئوليت محدود(به شماره ثبت5۰۴۹

محدود(که  اروند)بامسئوليت  گوهردشت  شرکت  واساسنامه  شرکتنامه  خاصه 
درتاريخ۹5/۸/۸تحت شماره5۰۴۹دراين اداره به ثبت رسيده ودرتاريخ۹5/۸/۸ازلحاظ 
امضاء ذيل ثبت تکميل گرديده برای اطاع عموم درروزنامه رسمی وکثيراالنتشارآگهی 
ازح اعم  موادغذايی  انواع  بندی  شرکت:فرآوری،توليدوبسته  شود:1-موضوع  می 

های  پروژه  واحداث  عمرانی  بوبات،خشکبار،چای،شکر،قند،برنج،روغن-خدمات 
معماری وشهرسازی،پيمانکاری وفضای سبز-خدمات بهداشتی،هتل داری،رستوران 
داری - مشاوره سرمايه گذاری،کاريابی وتامين نيروی انسانی-خدمات بندری اعم 
مجاز.۲-مدت  کاالهای  انواع  وواردات  خودرو-صادرات  بارگيری-نمايشگاه  ازتخليه 
نامحدود.3-مرکزاصلی شرکت:خرمشهر،زمين شهری  به مدت  ثبت  شرکت:ازتاريخ 
معين جنب دانشگاه آزادکوچه ارمغان يک پشت دانشگاه،کدپستی:۶۴1۴۸5337۴    
باشد.5- می  مديرعامل  نزد  که  نقدی  شرکت:مبلغ1۰۰۰۰۰۰۰۰ريال  ۴-سرمايه 

سمت  نويدباکدملی5۲5۹۸۲۰۹75به  ذکريابراهوئی  شرکت:آقای  مديران  اولين 
رئيس هيئت مديره وآقای محمداکبرباشماره گذرنامه133۶1۶به سمت مديرعامل 
حق  شدند.۶-دارندگان  نامحدودانتخاب  مدت  برای  مديره  هيات  رئيس  ونائب 
ازقبيل چک،سفته  وبانکی شرکت  تجاری  بهاداروتعهدآورو  اسنادواوراق  امضاء:کليه 
عادی  ومکاتبات  مديره  هيئت  وقراردادهاباامضامنفردرئيس  وعقوداسامی  وبروات 
باشد.      معتبرمی  بامهرشرکت  همراه  مديره  هيئت  ازاعضاء  هريک  باامضاء  واداری 

شماره م.الف)۹/1۲1۹(
 حسین میرزایی-سرپرست اداره ثبت شرکت ها

برنامه و سرمایه گذاری برای توسعه 
انرژی های تجدیدپذیر در کشور

افزایش ظرفیت فرآورش نفت آزادگان  
جنوبی به 50 هزار بشکه

وزير نيرو از طرح بارورسازی ابرها توسط سپاه 
پاسداران انقاب اسامی استقبال کرد و در عين 
حال گفت: برای توسعه انرژی های تجديدپذير و 

خريد برق از بخش خصوصی برنامه داريم.
به گزارش زمان به نقل از فارس، رضا اردکانيان 
با بيان اينکه ظرفيت های وسيعی در صنعت برق 
چارچوب  در  داشت:  اظهار  است،  فراهم شده 
مناسبی  امکانات  دوازدهم  دولت  برنامه های 
بخش  سرمايه گذاری  با  تا  است  شده  فراهم 
تجديدپذير  انرژی های  توسعه  به  خصوصی، 

بپردازيم.
برق  خريد  با  تا  داريم  بنا  گفت:  اردکانيان 
براساس قراردادهای خريد عاوه بر تأمين نياز 
داخل، صادرات به کشورهای همسايه از جمله 
افغانستان را از طريق شبکه های متصل فراهم 
کنيم. وزير نيرو از طرح بارورسازی ابرها توسط 
سپاه پاسداران انقاب اسامی استقبال کرد و 
انرژی های  توسعه  برای  گفت:  حال  عين  در 
خصوصی  بخش  از  برق  خريد  و  تجديدپذير 
برنامه داريم. وزير نيرو با اشاره به اينکه طرح 
بارورسازی ابرها ۲۰ سال است که در دستور کار 
قرار دارد، افزود: اين تجهيزات مستعمل شده 
و نياز به نوسازی دارد؛ از اين رو در تاشيم تا 

تجهيزات باروری ابرها را به روزرسانی کنيم.
گفت:  مرزی،  آب های  از  استفاده  درباره  وی 
همچنين  و  مشترک  آب های  تنوع  نظر  از 
حوضه های آبريز مشترک بی نظير يا کم نظيريم 
زيرا در حوزه های آبريز با همسايگان هم پايين 
اينکه  ضمن  هستيم  دست  باال  هم  و  دست 

رودخانه های مرزی هم داريم.
وزير نيرو با بيان اينکه از تنوع در حوضه های 
آبی بايد به عنوان يک فرصت استفاده کنيم، 
ساير حوزه ها،  در  بر همکاری ها  گفت: عاوه 
توسعه  برای  می توانيم  هم  آب  از  استفاده  با 
ويژه  به  همسايگان  با  همکاری ها  و  روابط 
افغانستان و ترکيه نيز اقدام کنيم، البته در اين 
باره مذاکرات مفصلی انجام شده که به زودی 
اطاع رسانی  را  مشترک  گفتگوهای  جزئيات 

خواهيم کرد.
اردکانيان همچنين گفت: در موضوع تبادل برق 
آذربايجان،  ارمنستان،  پاکستان،  کشورهای  با 
ترکيه و عراق به شکل تبادل انرژی همکاری 
داريم ضمن اينکه بنا داريم برای تبادل انرژی از 
طريق برخی همسايگان به شبکه برق اروپا وصل 
شويم که اين امر ظرفيت وسيعی برای شبکه 

برق کشور ايجاد می کند.

سرپرست طرح توسعه ميدان نفتی آزادگان 
از برنامه ريزی برای  جنوبی در شرکت متن، 
فرآورش  ظرفيت  بشکه ای  هزار   5۰ افزايش 

نفت در اين ميدان مشترک خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از شرکت ملی نفت 
احداث  ضرورت  بر  دهقانی  تورج  ايران، 
واحدهای فرآورشی سيار به اين منظور تاکيد 
کرد و از عقد قرارداد با يک شرکت تراز اول 

اروپايی در اين زمينه خبر داد.
اين  اجرای  محل  از  اميدواريم  گفت:  وی 
قرارداد، شاهد ايجاد ظرفيت فرآورش سيار به 
مقدار 5۰ هزار بشکه در روز در نيمه نخست 

سال آينده باشيم.
نفتی  عظيم  ظرفيت  به  اشاره  با  دهقانی 
ميدان آزادگان جنوبی گفت: رسيدن به رقم 
توليد باالی 3۰۰ هزار بشکه در فاز نخست 
توسعه اين ميدان در کمتر از 3۰ ماه آينده، 
فعاليت های  تسريع  و  مستمر  تاش های  با 

توسعه ای در اين ميدان دست يافتنی است.
خلع  با  همزمان   13۹3 سال  از  افزود:  وی 
با  ميدان  اين  توسعه  چينی،  شرکت  يد 
کمک شرکت های ايرانی در دستور کار قرار 
گرفت و بررسی ها نشان می دهد عملکردمان 

از  هزينه  و  وقت  در  صرفه جويی  لحاظ  از 
شرکت های خارجی نه تنها کمتر نيست، چه 
از  افتادن  پيش  حال  در  بخش هايی  در  بسا 
به  باور  لزوم  نشان دهنده  اين  و  آنها هستيم 

توانمندی در شرکت های ايرانی است.
بر توسعه  به ساختار حاکم  اشاره  با  دهقانی 
ميدان های عظيم نفتی در دنيا گفت: سازوکار 
با ظرفيت  برای توسعه ميدان های  اقتصادی 
از  پس  که  می شود  تنظيم  گونه ای  به  باال 
طرح  زمان،  کوتاه ترين  در  سرمايه گذاری 
وارد مرحله توليد و بازدهی اقتصادی شود و 
و  مرحله ای  توليد  نام  به  سرانجام ساختاری 

افزايش توليد زودهنگام نمود می يابد.
در  جنوبی  آزادگان  توسعه  طرح  سرپرست 
گفت:  ميدان  اين  توسعه ای  عملکرد  مورد 
تاکنون حدود 1۲۰ حلقه چاه در اين ميدان 
حفاری و تکميل شده  که از اين تعداد، 5۰ 
صورت  به  امسال  ماه  ارديبهشت  از  حلقه 
مرحله ای تکميل و وارد مدار توليد شده است. 
از 1۰۰  بيش  توليد  امروز شاهد  در مجموع 
جنوبی  آزادگان  ميدان  در  نفت  بشکه  هزار 
شمار  به  رکورد  يک  رقم  اين  که  هستيم 

می آيد.
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دردهای درمان پذیر صنعت کشور
* محمد حسین برخوردار

 دردهای صنعت کشور زياد است؛ همانطور که رهبر معظم انقاب بارها 
تاکيد کردند ما به هيچ عنوان ارتباط خوبی بين دانشگاه و صنعت نداريم. 
دانشجويان ما که از دانشگاه فارغ التحصيل می شوند متاسفانه به اندازه 
کارگران ما از صنايع نمی دانند. علت هم اين است که حتی استادان 
دانشگاه نيز درک عملياتی از کار ندارند تا بتوانند آن را به دانشجويان 
خود آموزش دهند. در آلمان کسی که می خواهد کرسی دکتری بگيرد، 
معموال در همان رشته تخصصی اش چند سال در کارخانه به کار مشغول 
می شود. به اين ترتيب چون تجربه عملی به دست آورده می تواند آن را 
در دانشگاه به دانشجويان خودش هم منتقل کند. متاسفانه در حال حاضر 
ما از نظر نيروی انسانی در شرايط خوبی به سر نمی بريم.البته منظور از 
نيروی انسانی، نيرويی است که اگر امروز وارد چرخه صنعت ما شد، بتواند 
به عنوان نيرويی متخصص که دارای کارآمدی و مهارت های الزم است 
مشغول به کار شود. واقعيت اين است که ما نه مهندس داريم و نه تکنسين. 
هنوز و پس از گذشت اين همه سال از تاسيس مدارس فنی و حرفهای 
باز هم با اين ديد که دانش آموزان تنبل به آنجا می روند نگاه می شود 
درحالی که کشور به تکنسين های قوی و تحصيل کرده نياز دارد تا خا 
بين کارشناسان و پر کنند. موضوعی که در کارگران را در صنايع مختلف 
تمام کشورهای دنيا به خوبی ديده می شود اما در ايران هنوز جا نيفتاده 
است.ما بايد علت پا نگرفتن صنايع مان، چه خرد و چه بزرگ را در ايران 
بررسی کنيم. از سويی دولت بايد کوچک شود و همزمان درآمدهای نفتی 
در زيرساخت های کشور سرمايه گذاری شود. يکی از اين زيرساختها همان 
آموزش و پرورش و توجه به موضوع پراهميت تربيت نيروی کار است. 
ديگری هم تاش برای تغيير نگاه ها به کارفرمايان است. هنوز ديدگاهی که 
در جامعه نسبت به کارفرما وجود دارد آنچنان مثبت نيست، در حالی که در 
همه دنيا صنايع شان را حمايت می کنند. در همين کشورهای تازه توسعه 
يافته مانند لهستان هم اين مساله را می توانيد ببينيد که امکانات متعددی 
را در اختيار متقاضيان قرار می دهند.همه می دانيم اوضاع صنعت کشور 
در شرايط فعلی به چه صورت است، اما برای حل مشکات بايد به ريشه ها 
مراجعه کنيم تا ببينيم چرا صنعت ما دچار اين وضعيت شده است. بايد ديد 
آيا ناکارآمدی از مديران بوده يا تجهيزات و شرايط اقتصادی کشور مبنای 
اين شرايط است. در چند سال اخير که ما تحت تحريم های زيادی قرار 
گرفته بوديم و حتی تراکنش های بانکی ما هم دچار مشکات متعددی 
شده بود به واقع دشمن تشخيص داده بود که چگونه عمل کند، اما خود ما 
اين مسايل را ناديده می گرفتيم و با شعار دادن از کنار آنها عبور می کرديم.

هرچند بسياری از مشکات صنعت کشور در حوزه های مختلف، ناشی از 
آثار تحريم های گذشته است،اما بايد توجه داشت اگر کشوری نتواند در 

سطح انبوه توليد داشته باشد در نتيجه ارزش افزوده ای ايجاد نمی شود.
عضو اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران

افزایش نرخ مبادله ای دالر، یورو و پوند
بانک مرکزی نرخ تبادلی 3۹ ارز را اعام کرد که براساس آن نرخ 3۰ ارز از 
جمله دالر، يورو و پوند نسبت به روز شنبه کاهش و نرخ ۶ واحد پولی ديگر 

افزايش يافت همچنين نرخ 3 ارز نيز ثابت ماند.
به گزارش زمان به نقل ازبانک مرکزی، نرخ هر دالر آمريکا برای ديروز با 
۲۰ ريال افزايش نسبت به روز شنبه 3۶ هزار و ۹۹۸ ريال قيمت خورد. 
همچنين هر پوند انگليس با 177 ريال افزايش نسبت به روز شنبه 51 
هزار و 31۰ و هر يورو با 13۲ ريال رشد ۴5 هزار و ۴۴5 ريال ارزش گذاری 
شد.بر اين اساس هر فرانک سوئيس 3۹ هزار و ۴۴۴ ريال، کرون سوئد ۴ 
هزار و 5۸۴ ريال، کرون نروژ ۴ هزار و ۶53 ريال، کرون دانمارک ۶ هزار 
و 1۰5 ريال، روپيه هند 57۶ ريال، درهم امارات متحده عربی 1۰ هزار و 
75 ريال، دينار کويت 1۲۲ هزار و ۹5۸ ريال، يکصد روپيه پاکستان 33 
هزار و ۴3۹ ريال، يکصد ين ژاپن 3۴ هزار و 3۸ ريال، دالر هنگ کنگ ۴ 
هزار و 73۲ ريال، ريال عمان ۹۶ هزار و ۲۲3 ريال و دالر کانادا ۲۹ هزار 
و ۴5۶ ريال قيمت خورد.همچنين نرخ راند آفريقای جنوبی 3 هزار و ۹1 
ريال، لير ترکيه ۹ هزار و 7۰۲ ريال، روبل روسيه ۶37 ريال، ريال قطر 1۰ 
هزار و 1۶5 ريال، يکصد دينار عراق 3 هزار و 1۲3 ريال، لير سوريه 7۲ 
ريال، دالر استراليا ۲۸ هزار و ۹۹1 ريال، ريال سعودی ۹ هزار و ۸۶۶ ريال، 
دينار بحرين ۹۸ هزار و 3۹۸ ريال، دالر سنگاپور ۲7 هزار و ۹15 ريال، ده 
روپيه سريانکا ۲ هزار و 3۹5 ريال و يکصد روپيه نپال 35 هزار و ۸1۲ 
ريال تعيين شد.نرخ يکصد درام ارمنستان 7 هزار و ۶5۹ ريال، دينار ليبی 
۲7 هزار و ۶۹5 ريال، يوان چين 5 هزار و ۸71 ريال، يکصد بات تايلند 
11۶هزار و ۹7۲ ريال، رينگيت مالزی ۹ هزار و ۴۰7 ريال، يک هزار وون 
کره جنوبی 3۴ هزار و 15۰ ريال، يکصد تنگه قزاقستان 11 هزار و ۲۸7 
ريال، افغانی افغانستان 53۸ ريال، روبل جديد باروس 1۸ هزار و 5۰۰ 
ريال، منات آذربايجان ۲1 هزار و 7۶۲ ريال، سومونی تاجيکستان ۴ هزار 

و 1۹۴ ريال و بوليوار جديد ونزوئا 3 هزار و 7۰5 ريال ارزش گذاری شد.

یادداشت

برگزاری کنفرانس تخصصی اینترنت 
اشیا ایران با مشارکت همراه اول

سازمانی  راهکارهای  جديدترين  با  اول  همراه 
در حوزه هوشمند سازی و اينترنت اشيا، ۲۴ تا 
۲5 بهمن ماه در سومين کنفرانس و نمايشگاه 

تخصصی اينترنت اشيا ايران حضور دارد.
به گزارش زمان به نقل از اداره کل ارتباطات 
به  اول  همراه  ايران،  سيار  ارتباطات  شرکت 
بر  عاوه  رويداد،  اين  برگزاری  حامی  عنوان 
از  تخصصی  سخنران  دعوت  با  غرفه،  برپايی 
شرکت نوکيا در حوزه شهر هوشمند، در اين 

کنفرانس حضور دارد. 
بنابراين گزارش، معرفی NB-IoT و کاربردهای 
شبکه  هوشمندسازی  راهکارهای  ارائه  آن، 
راهکارهای  ارائه  آب،  و  گاز  برق،  شامل  انرژی 
نقل  و  حمل  ناوگان  مديريت  و  هوشمندسازی 
تردد  هوشمند  )پايش  سپهتن  سامانه  شامل 
ناوگان حمل و نقل جاده ای( و سامانه تعاملی 
شهر  نمايش  همچنين  و  خودرو  هوشمند 
هوشمند از طريق AR، از برنامه های همراه اول 

برای حضور در اين نمايشگاه است.
می  نمايشگاه  اين  از  بازديد  برای  عاقمندان 
توانند ۲۴ و ۲5 بهمن ماه از ساعت ۹ تا 17، به 
محل نمايشگاه های تخصصی شهرداری تهران 

واقع در »بوستان گفتگو« مراجعه کنند.

افزایش قیمت طال
در بازار ديروز دالر و سکه با افزايش قيمت روبرو 
شدند و سکه تمام با افزايش ۲5 هزار تومانی، به 
يک ميليون و 55۰ هزار تومان رسيد. همچنين 
طای 1۸ عيار به گرمی 15۰ هزار تومان رسيد 

که رکورد قيمتی امسال را شکست.
در  سکه  بازار  ازايسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
جهت  در  مايمی  شيب  در  گذشته  روزهای 
افزايش قيمت حرکت کرده بود و برخی روزها 
پايان  از  پس  ديروز  اما  داشت  نسبی  ثبات  نيز 
پيدا کرده و  قابل ماحظه ای  تعطيات، جهش 
۲5 هزار تومان گران شده است. ساير اقام سکه 
نيز افزايش قيمت را تجربه کردند.همچنين هر 
گرم طای 1۸ عيار بيش از ۲۰۰۰ تومان و هر 
قيمت  افزايش  تومان  مثقال طا حدود ۹۰۰۰ 
دارد.از سوی ديگر در بازار ارز، دالر نسبت به روز 
شنبه افزايش قيمت پيدا کرده است؛ به گونه ای 
که تا قبل از ظهر ۴7۶۰ تومان داد و ستد شد اما 
از ظهر به ۴۸5۰ تومان رسيد. در اين ميان يورو 
افزايشی شان  به مسير  آرام  با شيب  نيز  پوند  و 

ادامه دادند.

کشف محموله قاچاق دندان 
مصنوعی در گمرک بازرگان

ماموران گمرک بازرگان در بازرسی و کنترل يک 
اتوبوس از مبدا گرجستان، دندان های مصنوعی 

ساخت کشور ايتاليا را کشف کردند.
اين  ايران،   گمرک  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
محموله قاچاق به صورت ماهرانه ای در قسمت 
اما  بود  شده  جاسازی  اتوبوس  مختلف  های 
با رصد اطاعات محموله های  ماموران گمرک 
قاچاق  محموله  اين  کشف  به  موفق  ورودی، 
شدند.گمرک مرز بازرگان از پرترددترين مرزهای 
زيادی  مسافران  روزانه  که  است  گمرکی کشور 
به  شمالی  های  همسايه  و  ترکيه  کشورهای  از 
قصد ايران و بالعکس از اين مرز تردد می کنند.

براساس گزارش دفتر اطاعات منطقه ای سازمان 
جهانی گمرک )RILO( در سال ۲۰17، گمرک 
ايران در مبارزه با قاچاق کاال و مواد مخدر رتبه 

اول دنيا را کسب کرده است.

وزير صنعت، معدن و تجارت اعام کرد: هنوز خبر
تعرفه خودروهای  درباره  وزيران  مصوبه هيات 

وارداتی تغيير نکرده است.
به گزارش زمان به نقل ازايسنا، محمد شريعتمداری 
در حاشيه نشست استانداران در وزارت کشور در 
اظهار  وارداتی،  خودروهای  تعرفه  تغيير  مورد 
اداری  عدالت  ديوان  عمومی  هيات  رای  کرد: 
اگر صادر شود، قانونی است ولی تغيير در نظام 
تعرفه گمرکی با توجه به بازتاب هايی که خواهد 
داشت فقط با رای هيات عمومی ديوان قابل اجرا 
نيست؛ بنابراين همان مصوبات هيات وزيران ادامه 
خواهد داشت.وی در پاسخ به اين پرسش که آيا 
رای ديوان اکنون جاری شده است؟ گفت: هنوز 
چيزی به ما در اين زمينه اباغ نشده است و ما از 
طريق مطبوعات و رسانه ها در جريان اين رای قرار 
گرفته ايم اما رسما چيزی به ما اباغ نشده است.

شريعتمداری افزود: مصوبات هيات وزيران با رای 
هيات عمومی ديوان عدالت اداری قابل تغيير است 
اما هنوز رسما چيزی دريافت نکرديم؛ بنابراين 
مصوبه هيات وزيران هنوز تغييری نکرده و تغييری 
در تعرفه ها اعمال نکرده ايم.وزير صنعت، معدن و 
تجارت با اشاره به خواست بانک ها از واحدهای 
توليدی جهت ارائه تسهيات توليد به آنها گفت: 
يکی از مشکات توليد درخواست بانک ها برای 
دريافت وثيقه بيش از آنچه در قانون مشخص شده 
از توليدکنندگان است.وی با اشاره به مشکاتی 
که استانداران در حوزه توليد مطرح کردند، اظهار 
استانداران  سوی  از  که  اظهاراتی  براساس  کرد: 
مطرح شده، بانک هايی که قصد اعطای تسهيات 

به توليد را دارند، وثايق قابل نقدی خارج از نظام 
توليدی را طلب می کنند و اين در حالی است که 
در قانون برای اعطای تسهيات توليد، به گرفتن 
واحدهای توليدی به عنوان وثيقه و اعتبارسنجی 
مشتری اکتفا شده است.شريعتمداری افزود: اين 
موضوع يکی از موانع جدی توليد در استان هاست 
که قرار شده با مذاکره با مراجع نظارتی مثل ديوان 
محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور شرايطی 

فراهم شود که در اجرای قانون مجلس شورای 
اسامی که کفايت وثيقه خود واحد توليدی در آن 
ذکر شده است، جمع بندی الزم صورت گيرد.وزير 
صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ديگر موضوعی 
که به حوزه تسهيات بانکی توليد برمی گردد، ادامه 
داد:  تجديد ارزيابی وثايق از جمله ديگر موضوعات 
ديگر مطرح شده است که برهمين اساس اين 
موضوع امری الزم تلقی شد و بانک مرکزی قبول 

کرد موضوع تجديد ارزيابی وثايق را به بانک ها اباغ 
کند تا بانک ها بتوانند برای اعطای تسهيات جديد 
با ارزيابی مجدد وثايق قرار داده شده و محاسبه 
ارزش جديد آنها، منابع جديدی را در اختيار توليد 
کنندگان قرار دهند.شريعتمداری در ادامه، موضوع 
پذيرش پروانه بهره برداری معادن را به عنوان وثيقه 
شده  مقرر  کرد:  تصريح  و  داد  قرار  اشاره  مورد 
ظرف يک هفته آينده دستورالعمل مشترکی با 
صندوق بيمه سرمايه  گذاری فعاليت های معدنی 
طراحی شود و در اختيار استانداران قرار بگيرد 
به  را  بتوانند تسهيات معدنی  آن  براساس  که 
صاحبان معادن با وثيقه گرفتن پروانه بهره برداری 
ارائه کنند.در مجموع وزير صنعت، معدن و تجارت 
به دو تصميم گرفته شده در حوزه بانکی در ديدار 
با استانداران اشاره کرد که يکی از آنها ضرورت 
افزايش منابع بانکی به طوری که کفايت اعطای 
تسهيات را کند، بود و ديگری کاهش نرخ بهره 
تسهيات اعطايی از طريق پرداخت يارانه سود 
تسهيات به وسيله رديف های مشخص شده در 
قانون بودجه بوده است.وی همچنين به موضوع 
صنعت،  وزارت  حمايتی  صندوق های  واگذاری 
معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: در اين باره 
نامه ای به رييس جمهور نوشته ايم که در آن آمده 
است »صندوقی مانند صندوق ضمانت صادرات 
يک صندوق حاکميتی است نمی توان آن را به 
بخش خصوصی واگذار کرد« و حتی اگر واگذار 
پوشش  به  حاضر  خصوصی  بخش  هيچ  شود 
ريسک سياسی و اقتصادی ايران با يک فرانشيز 

حداقلی نخواهد بود.

شریعتمداری عنوان کرد:

 افزایش سرمایه نظام بانکی 
برای کمک به واحدهای تولیدی

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 آقای سهيل احمدی دونچالی فرزند علی بابا به شرح درخواستی که به شماره1/5۶3/۹۶ 
شادروان  که  نموده  وراثت  انحصار  گواهی  درخواست صدور  گرديده  ثبت  اين شورا 
ساره اويس  فرزند محمد قلی به شماره شناسنامه 5۴7 صادره از جويبار در تاريخ 
۹۶/11/۹اقامت های دائمی خود شهرستان بندرعباس فوت نموده و ورثه حين الفوت 

وی عبارتند از 
1-علی بابا احمدی دونچالی فرزند فضل اهلل به شماره شناسنامه ۴۴5 همسر متوفی 
۲-سهيل  احمدی دونچالی فرزند علی بابا به شماره شناسنامه 31۹۴۹فرزند متوفی 

3-حميد احمدی دونچالی فرزند علی بابا به شماره شناسنامه ۴۸5 فرزند متوفی 
۴-حامد احمدی دونچالی فرزند علی بابا به شماره شناسنامه ۴۸۶ فرزند متوفی

5- رضا احمدی دونچالی فرزند علی بابا بهشماره شناسنامه 1۰37 فرزند متوفی 
۶-سعيد رضا احمدی دونچالی فرزند علی بابا به شماره شناسنامه ۲1 فرزند متوفی

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

نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد 
 قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جویبار

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 آقای اکرم توکلی فرزند حسين به شرح درخواستی که به شماره ۹۶/۹13اين شعبه ثبت 
گرديده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعام داشته که شادروان  حسين 
توکلی فرزند مسلم به شماره شناسنامه 1۶3 صادره از نور در تاريخ۹۶/11/1۲ دراقامتگاه 

دائمی شهرستان نور فوت نموده و ورثه  حين الفوت عبارتند از
1- آقای اکرم توکلی فرزند حسين به شماره شناسنامه يک صادره از نور به عنوان پسر 

متوفی 
۲-علی توکلی فرزند حسين شماره شناسنامه ۴37 صادره از نور پسر متوفی 

3-خانم محترم توکلی فرزند حسين به شماره شناسنامه 1۰۶ صادره از نور به عنوان دختر 
متوفی 

۴-احترام توکل فرزند حسين به شماره شناسنامه 1۹5 صادره از نور دختر متوفی 
اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت يک مرتبه آگهی می نمايد 
تا هر کسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی 

ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهدم. الف ۹۶/7۲1 
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان نور

 آگهی ابالغ 
وقت رسيدگی خواهان غضنفر غامی با وکالت علی يزدان شناس  دادخواستی به 
خواسته مطالبه وجه به طرفيت عبدل  رمضانپور فرزند اسماعيل تقديم اين شعبه 
نموده که به کاسه ۶55/۹۶ثبت گرديده و وقت رسيدگی به تاريخ۹۶/1۲/۲۲ساعت 
تقاضای  با  /خواندگان  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  نظر  گرديده  تعيين   1۰:3۰
خواهان موافقت دادگاه با احتساب ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی مراتب يک نوبت 
در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار آگهی خوانده يا خواندگان فوق جهت دريافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم و اعام آدرس در دادگاه حاضر شوند و از خود دفاع 
نمايند در غير اين صورت دادگاه غيابا  مبادرت به اتخاذ تصميم خواهد نمود ۹۶/7۲3
مدیر دفتر شعبه دو شهری نور

آگهی حصر وراثت
 آقای محمد ذبيحی به شناسنامه شماره ۲73 به استناد شهادت نامه و گواهی فوت 
و رونوشت شناسنامه ورثه  درخواستی به شماره ۹۶۰۹3۰تقديم شورا نموده چنين 
اشعار داشته است که شادروان فغان ذبيحی به شناسنامه شماره ۲۲۰ در تاريخ يکشنبه 

۸ بهمن 13۹۶در گذشته و ورثه  وی در هنگام درگذشت عبارتند از
1- شمسيه علی زاده فرزند علی شماره شناسنامه ۸ زوجه متوفی

۲- محمد ذبيحی فرزند فغان به شماره شناسنامه ۲73 فرزند متوفی 
3-رحمت  ذبيحی فرزند فغان به شماره شناسنامه 31۸ فرزند متوفی 

۴-احمد ذبيحی فرزند فغان  شماره شناسنامه ۶7 فرزند متوفی 
5-فاطمه ذبيحی فرزند فغان به شماره شناسنامه ۲7۴ فرزند متوفی

۶- رقيه  ذبيحی فرزند فغان شماره شناسنامه 375 فرزند متوفی 
7-زينب ذبيحی فرزند فغان  شماره شناسنامه ۴1۹ فرزند متوفی

۸- سکينه ذبيحی فرزند فغان  شماره شناسنامه ۲۶ فرزند متوفی 
اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت يک مرتبه آگهی 
می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر 

نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد۹۶/7۲۴ 
قاضی شورای حل اختالف بخش چمستان شعبه حکمی سید احمد اصغری 

 برگه اجراییه 
اقامت جويبار  نشانی محل  به  رحمان  فرزند  فقيهان  له جمال   مشخصات محکوم 
مشخصات محکوم عليه فردين منصوری فرزند جعفر به نشانی محل اقامت مجهول 
اختاف  تاريخ ۹۶/۹/13شعبه يک شورای حل  رای شماره ۴۹۴  به موجب  المکان 
شهرستان جويبار محکوم عليه محکوم  است به مبلغ7۹/۰۰۰/۰۰۰ ريال بابت چک 
دعوا و مبلغ ۲/1۲/۰۰۰ريال به عنوان هزينه دادرسی و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
سررسيد لغايت وصول آن در حق خواهان و مبلغ 3/۹5۰/۰۰۰ريال بابت نيم عشر 
دولتی به استناد ماده 1۹ آيين نامه اجرائی ماده 1۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصاد 
اجتماعی فرهنگی محکوم عليه مکلف است پس از اباغ اين برگ اجرائيه ظرف ده 
روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به و يا انجام تعهد و 
مفاد رای بديعی در غير اينصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه 

يا داگستری محل تحويل خواهد شدم. 
مدیر دفتر شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جویبار

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
آقای يوسف مرصعی فرزند حسين به شرح درخواستی که به شماره ۴/5۰۴/۹۶اين 
شعبه ثبت کرده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعام داشت که 
حسين مرصعی چناربنی فرزند باباجان به شماره شناسنامه 55 صادره از  جويبار در 
تاريخ ۹3/7/۲۲اقامت های دائمی خود شهرستان جويبار فوت نموده و رثه حين الفوت 

عبارتند از
1- رضا علی مرصعی چناربنی  فرزند حسين به شماره ملی 5۸۲۹۲5۰۲۲5

۲-يوسف مرصعی چناربنی فرزند حسين به شماره ملی 5۸۲۹۲5۲۰۹۰
3-علی مرصعی چناربنی فرزند حسين شماره ملی5۸۲۹۲53۲۲۴

۴- زهرا مرصعی  چناربنی فرزند حسين شماره ملی 5۸۲۹15۸7۰1
5-ليا مرصعی  چناربنی فرزند حسين به شماره ملی۲۲5۹۶۲۶351

۶- زينب مرصعی  چناربنی فرزند حسين شماره ملی 5۸۲۹1373۲1
اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت يک مرتبه آگهی 
می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر 

نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد 
شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جویبار

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 آقای حيدر تقی زاده فرزند زکريا به شرح درخواست ای که به شماره 1/۹51/۹۶اين 
شورا ثبت گرديده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعام داشته که زکريا  
تقی زاده فرزند صادق به شماره شناسنامه 13۶ صاده از بابلسر در تاريخ ۹5/۹/1۲در 

اقامتگاه دائمی خود شهرستان فريدونکنار فوت نموده حين الفوت عبارتند از
1-حيدر تقی زاده فرزند زکريا به شماره شناسنامه ۴۰۶ پسر متوفی

۲-معصومه تقی زاده فرزند زکريا به شماره شناسنامه 3۶۶ دختر متوفی 
3-خديجه تقی زاده فرزند زکريا به شماره شناسنامه 3۲۲ فرزند متوفی 

۴-مريم تقی زاده فرزند زکريا به شماره شناسنامه ۲۹1 دختر متوفی 
5-زهرا تقی زاده فرزند زکريا به شماره شناسنامه ۴۰7 فرزند متوفی 
۶-هاجر  تقی زاده فرزند زکريا به شماره شناسنامه ۴۸۸ دختر متوفی

7- يوسف تقی  زاده فرزند زکريا به شماره شناسنامه دو پسر متوفی
اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت يک مرتبه آگهی 
می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر 

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

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی شعبه سوم شورای حل اختاف جوانرود

کاسه پرونده :3/73۹/۹۶
شعبه  سوم شورای حل اختاف شهرستان جوانرود 

خواهان :صيفور ميرزايی–فرزند:حسن
خوانده: افشين عزيزی – فرزند محمد

فوق  عزيزی  افشين  خوانده  بطرفيت  مطالبه  خواسته  با  دادخواستی  فوق  خواهان 
تقديم که به اين شعبه ارجاع شده است و برای تاريخ13۹۶/1۲/۲3 ساعت ۹وقت 
رسيدگی تعيين شده است لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طريق اين آگهی 
روز  تا  ميتواند  نامبرده  شود.  حاضر  برايرسيدگی  مقرر  وقت  در  ميشود  اباغ  بوی 

جلسه به اين شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحويل بگيرد .
دبیر شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

متن آگهی 
بازپرسی  نهم  شعبه   ۹۶۰۹۹۸۶۶1۹1۰۰۴۶۲ شماره  پرونده  محتويات  حسب 
دادسرای عمومی و انقاب شهرستان خرم آباد آقايان نصراله اختيارزاده فرزند عباس 
و عباس اختيارزاده به اتهام کاهبرداری و فروش مال غير و فريده عباس نژاد فرزند 
خداراست و معصومه برجيان الوار فرزند ماشااله به اتهام معاونت در فروش مال غير 
با علم و اطاع تحت تعقيب ميباشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت و به تجويز 
امور کيفری مراتب در  انقاب در  قانون دادرسی دادگاههای عمومی و  ماده 115 
اين شعبه  تاريخ نشر آگهی در  از  نامبرده مکلف است ظرف يکماه  روزنامه آگهی 
حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمايد در صورت عدم حضور در مهلت تعيين شده 

تصميم قانونی اتخاذ خواهد گرديد. 
بازپرس شعبه نهم دادسرای خرم آباد – یونس آزادپور .

آگهی ابالغ
 وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم عباس عليانی نژاد فرزند روح اله

عليانی  عباس  آقای/خانم  خوانده  طرفيت  به  کريمی  اسداله  آقای/خانم  خواهان 
به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  که  مطرح  وجه  مطالبه  خواسته  به  اله  روح  فرزند  نژاد 
شماره پرونده کاسه۹۶۰۹۹۸۶۶3۶۲۰۰7۲۴ شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( 
دادگستری شهرستان کوهدشت ثبت و وقت رسيدگی مورخ 13۹۶/1۲/۲۰ ساعت 
1۰ تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب در يکی از جرايد 
کثيراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف يک ماه از تاريخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق ججهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد.
مصطفی زارعی طارمی منشی شعبه دوم دادگاه )عمومی( دادگستری شهرستان کوهدشت

آگهی
دو شهرستان  کيفری  دادگاه  پرونده کاسه ۹۶۰۹۹۸۰۲۰۴۰۰۰۶۸5 شعبه 1۰۲ 

ورامين )1۰۲جزايی سابق (تصميم نهايی شماره ۹۶۰۹۹7۰۲۰۸۲۰1۸1۲
شاکی:اداره آموزش و پرورش ورامين با نمايندگی آقای سيد رسول رنجبر به نشانی 
–اداره  تهران  نشانی  به  قشقايی  حامد  وآقای  ورامين  پرورش  و  –آموزش  تهران 

آموزش و پرورش ورامين 
متهم :آقای وحيد بيدکانی بختياروند فرزند غامعباس به نشانی متواری

از سند مجعول 3.جعل  اتهام ها:1.جعل عنوان کارمند آموزش پرورش ۲.استفاده 
فيش حقوقی حکم کارگزينی

دادگاه پس از بررسی اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعام و با استعانت 
از خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد.

»رای دادگاه«
در خصوص اتهام آقای وحيد بيدکانی بختياروند فرزند غامعباس 3۴ ساله مجهول 
المکان دائر بر جعل عنوان کارمند آموزش و پرورش و جعل فيش حقوقی حکم کارگزينی 
و استفاده از سند مجعول دادگاه با عنايت به شکايت اداره آموزش و پرورش ورامين 
،استعام انجام شده ،آگهی اباغ حضور و عدم حضور متهم ،کيفر خواست صادره از 
دادسرای عمومی و انقاب ورامين وقوع بزه انتسابی در حد کيفر خواست را محرز و مسلم 
تشخيص داده و مستنداً به ماده 13۴ قانون مجازات اسامی مصوب سال ۹۲ و مواد 53۶ 
و 555 قانون مجازات اسامی بخش تعزيرات حکم بر محکوميت متهم به پرداخت دوازده 
ميليون ريال جزای نقدی بابت بزه جعل و  دوازده ميليون ريال جزای نقدی بابت استفاده 
از سند مجعول و تحمل دو سال حبس تعزيری بابت بزه جعل عنوان کارمند آموزش و 
پرورش صادر و اعام می نمايد  رای صادره غيابی و ظرف بيست روز از تاريخ اباغ قابل 
وا خواهی در اين مرجع و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بيست روز قابل تجديد 

نظر در محاکم محترم تجديد نظر مرکز استان تهران است .
م الف1723 خ-صیاد عبدی ینگجه- معاون قضائی و دادرس دادگاه شعبه 102 دادگاه 
کیفری دو شهرستان ورامین )102 جزایی سابق( 

 خروج اقتصاد
 از رکود با افزایش دستمزد

 شهرداری ها بزرگترین مانع
 توسعه کسب و کارهای مجازی

افزايش  اقتصادی،  کارشناس  يک  نگاه  از 
حقوق و دستمزدها بايد به سمتی پيش برود 
که نقدينگی در جامعه گردش داشته باشد تا 

اقتصاد و جامعه از رکود خارج شود.
به گزارش زمان به نقل ازايسنا، حميد نجف 
کار  عالی  شورای  آنکه  وجود  با  کرد:  اظهار 
متشکل از نمايندگان دولت، کارفرما و کارگری 
است اما از آنجا که اقتصاد ايران دولتی است 
به  کارفرما  بزرگترين  نوعی  به  و دولت خود 
شمار می رود لذا وزنه چانه زنی ها در شورای 
عالی کار به سمت گروه کارفرمايی و دولت 
سنگين تر است و در واقع دولت و کارفرمايان 
اين زمينه تصميم  می گيرند. هستند که در 

وی ادامه داد: چهار سال قبل که دولت تدبير 
و اميد روی کار آمد، سياستهای کنترل نرخ 
تورم  از جمله تعديل اقتصادی و کنترل قدرت 
را  حقوق ها  که  گفتند  و  شد  مطرح  خريد 
تا حدودی  باعث شد  امر  اين  کنيم.  کنترل 
گرفته  رشدش  سرعت  و  شود  کنترل  تورم 
مواجه  کشور  در  رکود  با  متقابا  ولی  شود 
شديم و امروز اثرات ناخوشايندتر از تورم های 
۲۰ درصد و 3۰ درصد را  تجربه می کنيم.به 
اعتقاد اين کارشناس اقتصادی، پول و افزايش 

دستمزدها در کشور بايد به سمتی برود که 
و  کند  در کشور کمک  نقدينگی  به گردش 
اقتصاد و جامعه را از رکود خارج کند.نجف با 
اشاره به رقم هزينه سبد معيشت خانوارهای 
کارگری در سال گذشته، گفت: شورای عالی 
به رقم دو ميليون و 5۰۰  کار سال گذشته 
هزار تومان رسيد و قرار شد اين رقم مبنای 
اعضای  سال  هر  گيرد.  قرار  دستمزد  تعيين 
شورای عالی کار هزينه سبد معيشت خانوار 
را بررسی و محاسبه می کنند ولی در نهايت 
درصد کمی به حقوق کارگران اضافه می شود. 
زندگی  يک  برای  سبد  هزينه  ميانگين  آيا 
عادی که در آن فرد دچار گرسنگی نشود و 
ميليون  يک  و  تومان  هزار  بماند ۹۰۰  زنده 
را  کارگران  معيشت  سبد  وی  است؟  تومان 
و  خوراک  درمان،  مسکن،  هزينه های  شامل 
تاکيد  و  دانست  تحصيل  و  آموزش  پوشاک، 
کرد: دولت بايد با همراهی کارشناسان حوزه 
کارفرمايی سبدی را طراحی کند و وضعيت 
اقام خوراکی  و  و درمان  بهداشت  اجاره بها، 
را  از شهر  نقطه ای  و مصرفی يک خانوار در 
برآورد کند و عددی که از آن استخراج شد 

مبنای تعيين دستمزد کارگران قرار بدهد.

مجازی  کارهای  و  کسب  اتحاديه  سخنگوی 
با بيان اينکه شهرداری ها همکاری الزم برای 
توسعه کسب و کارهای مجازی را ندارند، ادعا 
کرد: اکنون شهرداری ها تبديل به بزرگترين 

مانع توسعه کسب و کارهای مجازی شده اند.
به گزارش زمان به نقل ازايرنا؛ رضا الفت نسب 
افزود:شهرداری ها در سراسر کشور اقدام هايی 
عليه کسب و کارهای مجازی انجام می دهند 
که سبب می شود مشکات اين کسب و کارها 
بيش از پيش شود و هر روز درگير رسيدگی به 
آنها باشند به جای آنکه به فکر توسعه باشند.وی 
ادامه داد: شهرداری ها برای مواجه با اين کسب و 
کارها با استفاده رايزنی دستور پلمپ را دريافت و 
اقدام به بستن اين مراکز می کنند.الفت نسب از 
تاش اتحاديه کشوری کسب و کارهای مجازی 
برای رسيدگی به اين موضوع خبرداد و گفت: 
نامه ای نيز در اين زمينه در دست تهيه است 
تا راه حلی برای اين  تا برای مسئوالن ارسال 
موضوع پيدا کنند.سخنگوی اتحاديه کسب و 
کارهای مجازی همچنين از رايزنی با اتاق اصناف 
ايران خبر داد و گفت: تاش می شود با همفکری 
ساير مسئوالن بتوانيم بر اين مشکات غلبه کرده 
و راه توسعه کسب و کارهای مجازی را هموار 

کنيم.محمد جواد آذری جهرمی وزير ارتباطات 
و فناوری اطاعات شانزدهم بهمن ماه در مشهد 
گفت: دولت از کسب و کارهای نوپا حمايت می 
کند و در اين زمينه از ظرفيتهای قانونی استفاده 
برای  کشورها  ديگر  در  افزود:  کنيم.وی  می 
توسعه کسب و کارهای نوپا تسهيات مختلف 
ارائه می شود اما ما در اين زمينه با نهادسازی 
مشکل داريم.آذری جهرمی اظهار کرد: در ايران 
برای نهادسازی کسب و کار نوپا از ظرفيتهای 
قانونی با عنوان شرکتهای دانش بنيان آزمايشی 
استفاده شده است.وی گفت: برای رونق در اين 
بخش بايد از قوانين موجود استفاده کرد، زيرا 
تغيير قوانين زمانبر است.وزير ارتباطات و فناوری 
اطاعات ادامه داد: از اين رو کارگروهی با عضويت 
معاونت علمی رئيس جمهوری، وزارت اقتصاد و 
دارايی، وزارت کار و وزارت ارتباطات تشکيل و 
موضوعات مرتبط بررسی شد.آذری جهرمی افزود 
: پيشنهادی نيز در اين زمينه برای ارائه به دولت 
از  تا حمايت  کرد:  اظهار  است.وی  آماده شده 
کسب و کارهای نوپا صورت نگيرد نمی توان رشد 
جهشی در کسب و کار داشت لذا بايد از همه 
ظرفيتها برای ارائه تسهيات به اين نوع کسب و 

کار استفاده کرد.

گروه   3 دستمزد  کرد:  اعام  ايران  آمار  مرکز 
کارگری در فصل پاييز امسال بين 3.5 تا 17.۹ 

درصد افزايش يافت.
به گزارش زمان به نقل ازمرکز آمار ايران، در 
متوسط  غات،  بخش  در   13۹۶ سال  پاييز 
برنج  و  ريال   1۰5۸۹ ای  دانه  ذرت  قيمت 
پاييز  1۰۰۶۴1 ريال بوده که نسبت به فصل 
۹5 به ترتيب ۴.۶ و ۶.۰ درصد افزايش داشته 
لوبيا  قيمت  متوسط  حبوبات،  بخش  است.در 
قرمز 5۲۲15 و لوبيا چيتی 7۹11۴ ريال بوده 
که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتيب 
دهد. می  نشان  افزايش  درصد   ۴۲.۰ و   ۶.3

قيمت  متوسط  جاليزی،  محصوالت  بخش  در 
هندوانه 5۴7۰، خربزه ۴۰۶۹ و خيار 1۲5۸۶ 

ريال بوده که نسبت به فصل پاييز سال قبل، 
خربزه  افزايش،  درصد   ۲3.۲ هندوانه  قيمت 
۲3.۴ درصد کاهش و خيار 11.۶ درصد افزايش 
داشته است.در بخش سبزيجات، متوسط قيمت 
بوده  ريال  پياز ۸۴31  و  زمينی ۶15۸  سيب 
که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتيب 
به  داشته  است.  افزايش  درصد  و 5۲.5   ۴3.۶
 ۴۹۶۲ فرنگی  گوجه  قيمت  متوسط  عاوه، 
ترتيب  به  که  بوده  ريال   7137 بادمجان  و 
مشابه  فصل  به  نسبت  درصد   ۲۶.۰ و   31.3

اين  پايه  است.بر  داشته  افزايش  قبل  سال 
گزارش، در بخش محصوالت علوفه ای، متوسط 
قيمت يونجه ۸۸5۹ و ذرت علوفه ای 1۸1۸ 
ترتيب  به   ۹5 پاييز  به  نسبت  که  بوده  ريال 
است.در  داشته  افزايش  درصد   15.۸ و   ۲۴.۶
انار  قيمت  متوسط  ميوه های هسته دار،  بخش 
سال  پاييز  به  نسبت  که  بوده  ريال   1۹۸۲۲
در  دهد.  می  نشان  افزايش  درصد  قبل ۲۲.۹ 
بخش ميوه های دانه دار، متوسط قيمت سيب 
درختی 131۹5 ريال بوده که نسبت به فصل 

مشابه سال قبل ۴.3 درصد کاهش داشته است، 
و متوسط قيمت انگور 13۸11 ريال بوده که 
نسبت به پاييز سال قبل ۲۲.1 درصد افزايش 
داشته است.همچنين در بخش دامداری سنتی، 
بره  و  گوسفند  کيلوگرم  يک  قيمت  متوسط 
زنده 1۶۰11۶ ريال و يک کيلوگرم گاو پرواری 
به فصل  نسبت  که  بوده  ريال  زنده 1371۴۶ 
مشابه سال قبل به ترتيب ۲۴.7 و 15.1 درصد 
فراورده های  بخش  دهد.در  می  نشان  افزايش 
دامی سنتی، متوسط قيمت يک کيلوگرم شير 
يک  قيمت  متوسط  و  ريال  گوسفند ۲۸۰3۲ 
کيلوگرم شير گاو 11۸۸۰ ريال بوده که نسبت 
به فصل پاييز ۹5 به ترتيب ۹.3 و ۴.۴ درصد 

افزايش داشته است.

تغییرات قیمت محصوالت کشاورزی



هنر، کلید فهم زندگی است. 
اسکار وایله

سخن حکیمانه

دراین سرما و باران یار خوشتر
نگار اندر کنار و عشق درسر  

دراین برف آن لبانش را ببوسم
که دل را تازه دارد برف و شّکر  

امروز با موالنا

 »ماجراهای بهلول« دوباره 
منتشر شد

با  تهرانی،  مازيار  نوشته ی  بهلول«  »ماجراهای 
از  ديگر  بار  عبدی فخرايی،  پانته آ  تصويرگری 
سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

منتشر شد.
امور  و  روابط  عمومی  کل  اداره  از  گزارش   به 
بين الملل کانون پرورش فکری، اين اثر که پيش 
است،  رسيده  چاپ  به   137۹ سال  در  اين  از 
هم اکنون با ويرايش و صفحه آرايی جديد قابل 

خريداری است.
در اين کتاب که مناسب گروه سنی »ج« )1۰ 
عنوان های  با  داستان  شش  است  سال(   1۲ تا 
»بهلول که بود؟«، »االغ کتابخوان!«، »چه کسی 
»خدا،  آجر«،  »شراِب  است؟«،  زرنگ تر  همه  از 
شيطان، اختيار« و »امانت و خيانت« روايت شده 

است.
»هارون  می خوانيم:  کتاب  اين  از  بخشی  در 
تصميم گرفته بود با شمشير، کار بهلول را بسازد، 
اما همراهان و مشاوران، او را از اين کار بازداشتند 
و گفتند که کار از کار گذشته است. مردم، بهلول 
را دوست دارند و اگر گزندی ببيند، مردم از چشم 
کاری  هر  تا  بگذاريم  راحتش  بايد  می بينند.  ما 
می خواهد بکند تا مردم بدانند که ما از او باکی 
راه  هم  قصر  به  بهلول  که  چنين شد  و  نداريم 
يافت و توانست گره ی کار مظلومين را باز کند.«

تومان  و 5۰۰  هزار   3 و  صفحه  کتاب 3۲  اين 
تمامی  از  خريداری  قابل  و  دارد  قيمت 
و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  فروشگاه های 

نوجوانان در سراسر کشور است.

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

»تماشاچی« فینالیست نیمه نهایی جشنواره ایتالیا شد
انيميشن »تماشاچی« ساخته شيدا کاشی 
فيناليست نيمه نهايی جشنواره ايتاليا شد.

انيميشن »تماشاچی« ساخته شيدا کاشی 
به عنوان فيناليست نيمه نهايی جشنواره 
»سان ماورو تورينزه« )STIFF( انتخاب 

شد.
که  تورينزه«  ماورو  »سان  فيلم  جشنواره 
سال ۲۰17 کار خود را شروع کرد در سان 
ماورو تورينزه شهری کوچک در ايتاليا که 
در پيه مونته ايتاليا واقع شده است، برگزار 

می شود.
با شروع به کار جشنواره اين امکان فراهم شده تا سينمای جهانی به اين شهر 

راه پيدا کند.
جشنواره فيلم »سان ماورو تورينزه« پذيرای فيلم های کوتاه و بلند از هر نقطه 
جهان است ولی فيلم های پذيرفته شده بايد با زيرنويس انگليسی يا ايتاليايی در 

جشنواره نمايش داده شوند.
عوامل توليد اين انيميشن عبارتند از طراح بک گراند: سالومه گل نراقی، طراح 
کاراکتر: بيتا علی آبادی، ريگ: آزاد صادقی، انيميت: شهريار بيرانوند، موسيقی: 

حميد پاکدل و صداگذار: نيما جاويدی و طراح پوستر: بيتا علی آبادی.

اولین نمایش »خوک« در برلین برای منتقدان خواهد بود
با انتشار دو عکس جديد از فيلم »خوک« 
اين  که  شد  اعام  حقيقی  مانی  ساخته 
در  رسمی  شکل  به  فوريه   ۲1 روز  فيلم 
نمايش  به  برلين  بخش مسابقه جشنواره 

در خواهد آمد.
نمايش  جلسه  فيلم،  بانی  گزارش  به 
المللی يک  بين  منتقدين  برای  »خوک« 
برلين  در  آن  رسمی  نمايش  از  قبل  روز 

خواهد بود.
مانی حقيقی پيش از اين دو بار در بخش 
های جنبی جشنواره برلين شرکت کرده 

بود، و برای اولين بار با فيلم »اژدها وارد ميشود« به بخش مسابقه اين جشنواره 
راه يافته بود که از اين فستيوال دست خالی برگشت.

مدت زمان نمايش فيلم »خوک« نزديک به دوساعت است و حسين معجونی و 
ليا حاتمی بازيگران اصلی فيلم هستند.

وارد  »اژدها  از  بيشتر  دارد  احتمال  و  شده  ساخته  کمدی  ژانر  در  »خوک« 
ميشود« مورد توجه قرار گيرد.

کمپانی »فيلم بوتيک« پخش کننده بين المللی فيلم جديد مانی حقيقی است 
که دفتر آن در کشور آلمان است اما در ديگر نقاط هم دفتر نمايندگی دارد.

بابک جالی درسال 1۹7۸ در گرگان به دنيا آمده و مدتی در انگليس زندگی 
کرد و از چندسال پيش به اين سو درآمريکا مشغول به فيلمسازی است.

جشنواره برلين از روز 15 فوريه آغاز خواهد شد.

جزیره اختصاصی زنان در فنالند

جزيره خصوصی فقط برای استفاده زنان از سواحل فناند به زودی به بهره برداری 
می رسد.

به گزارش از وستی، کريستينا روت مبتکر اين طرح در توجيه اجرای اين ايده 
گفت: ما ضد مرد نيستم، اما زنان حريم خصوصی خود را می خواهند برای همين 
قرار است به زودی شاهد ايجاد ساحلی اختصاصی به نام SuperShe باشيم.

وی افزود: ايده ايجاد سواحل و مکانی برای استراحت زنان از مدت ها قبل شکل 
گرفته بود، اين واقعيتی است که زنان نمی توانند در حضور مردان در سواحل 
احساس آرامش کنند. قرار است اين جزيره اختصاصی خانم ها از ابتدای تابستان 
سال ۲۰1۸ ميادی فعال شود و ورود مردان به اين جزيره نيز ممنوع خواهد 
شد. در اين جزيره تمام امکانات رفاهی برای اقامت گردشگران در نظر گرفته 

شده است.
طرح ساحل اختصاصی زنان در حالی مورد عاقه کشورهای غربی قرار گرفته که 
مدت هاست نمونه های مشابه آن در سواحل کشورهای اسامی ايجاد شده است.

خبر
بهگزارشخبرنگارپیامزمانرویاسلیمی
ميان  در  فجر،  فيلم  جشنواره  ،اختتاميه 
هنرمندان، اهالی رسانه، و جمعی مسيولين به 
کار خود پايان داد. به مانند سالهای گذشته 
امسال نيز حواشی و جوايز، همواره مورد نقد 
و دلخوری عده ای از سينماگران قرار گرفت. 
ديگر  آنها  از  بسياری  عده  که  سينماگرانی 
اعتنا  مورد  چندان  را  فجر  فيلم  جشنواره 
تصميم  فراخوان،  اعام  از  بعد  و  دانند  نمی 
به عدم حضور در اين رويداد مهم فرهنگی و 
سينمايی می گيرند. در اين دوره اما اتفاقات 
جالب توجهی رخ داد. اتفاقاتی که به نظر می 
رسد پس از حضور موثر نيروهای ارزشی در 
عرصه اقتصاد و نظامی، حاال حضور فعالشان 
را در عرصه فرهنگ و سينما بايد جدی گرفت. 
سازمان فرهنگی هنری اوج با چهار فيلم در 
که  فيلمی  چهار  کرد.  شرکت  جشنواره  اين 
از پر هزينه ترين فيلمهای امسال بودند و در 
واقع بخش بيگ پروداکشن جشنواره را پر می 
کردند. به قوت شام، تنگه ابوغريب، سو تفاهم، 
امپراتور جهنم و در کنار آن حوزه هنری و بنياد 

را  فارابی به طور مشترک فيلم سرو زير آب 
در سی و ششمين جشنواره فيلم فجر حاضر 
طيف  اين  انتقادات  اما  ميان  اين  در  کردند. 
بيشتر از بقيه شنيده شد تا جايی که ابراهيم 
حاتمی کيا در مراسم دريافت سيمرغ بلورين 
حرفهايی زد که بوی توهين و تهمت می داد. 
در کنار اينکه ايشان با پول دولتی و بيت المال 
فيلم می سازد و راهی جشنواره می کند، جدا 
از کيفيت پايين فيلمش که در وقت الزم به 
نقد آن خواهيم پرداخت، اما اين همه خشم و 
غضب واقعا از کجا می آيد؟ حاتمی کيا بودجه 
کمتر  که  دارد  سازی  فيلم  برای  امکاناتی  و 
سينماگری در ايران از آن برخوردار است و حاال 
تنها برای اينکه در برنامه ای تلويزيونی نقدی 
بر فيلمش شده، چنين برمی آشوبد. اين فيلم 
که با هزينه مردم ساخته شده بايد پاسخگو 
باشد. اينکه ايشان در نشست خبری به شدت 
خشمگين از سواالتی می شود که به مذاقش 
و  پاسخگويی  عدم  نشانگر  آيد،  نمی  خوش 
در  است.  فيلم  از  انتقاد  و  نقد  شنيدن  عدم 
حاليکه می تواند در آرامش از هزينه و پروژه 

ای صحبت کند که اتفاقا مربوط به مردم می 
شود و حق دارند در مورد آن صحبت کنند نه 
اينکه با پرخاش و عصبانيت، امکان نقد و انتقاد 
که جز جدايی ناپذير فيلم است را برنتابد. در 
سال ۹۴ نيز ايشان با فيلم باديگارد در جشنواره 
حاضر بود و به دليل نگرفتن سيمرغ عصبانی 
شد. هر آنچه بر مذاق ايشان خوش نيايد مورد 
هجمه قرار می گيرد و حاال مدير صدا و سيما 
نيز از ايشان برای نقدی که رسانه ملی از فيلم 
ايشان شده عذرخواهی می کند. رسانه ای که 
متعلق به مردم است و بايد نگاه ملی داشته 
باشد، شخص محور و جريان محور می شود و 
در مقابل انتقادات تند ايشان، عذرخواهی می 
کند. در ادامه سيمرغ داران امسال را بشناسيد:

*بهترين طراحی صحنه : سرو زير آب، عباس 
بلوندی

*بهترين طراحی لباس : فيلم »بمب« | سارا 
خالدی زاده

بهمن  فيلم »حيوان«،  فيلم کوتاه:  *بهترين 
ارک و بهرام ارک

*بهترين جلوه های ويژه ميدانی: فيلم »تنگه 

ابوقريب«، محسن روزبهانی
*بهترين جلوه های بصری: چهارراه استانبول 

| فريد ناصر فصيحی
*بهترين چهره پردازی: تنگه ابوقريب )سعيد 

ملکان(
*بهترين تدوين: فيلم » عرق سرد« | بهرام 

دهقانی، محمد نجاريان
»مغزهای  فيلم های   : صداگذار  *بهترين 
کوچک زنگ زده« و »به وقت شام« ) عليرضا 

علويان(
* بهترين فيلمبرداری : فيلم » سرو زير آب« 

| عليرضا زرين دست
*بهترين صدابردار برای فيلم تنگه ابوقريب: 

رشيد دانشمند
وقت  »به  فيلم   : متن  موسيقی  *بهترين    

شام« | کارن همايونفر
*بهترين فيلم از نگاه هنر و تجربه: مغزهای 

کوچک زنگ زده
*بهترين فيلم اولی: رضا مقصودی برای فيلم 

خجالت نکش
*بهترين نقش مکمل مرد: جمشيد هاشم پور 

برای دارکوب 
دولتشاهی  زن: سحر  مکمل  نقش  *بهترين 

برای فيلم های عرق سرد، چهارراه استانبول
* جايزه ويژه هيات داوران اهدا شد به: فيلم 

بمب |پيمان معادی
بهرامی  سارا  زن:  اول  نقش  بازيگر  *بهترين 

برای دارکوب
*سيمرغ بلورين بهترين فيلمنامه: کاميون | 
کامبوزيا پرتوی - هومن سيدی برای مغزهای 

کوچک زنگ زده
*ديپلم افتخار بهترين بازيگر نقش اول مرد: 

امين حيايی برای فيلم شعله ور
اول  نقش  بازيگر  »بهترين  بلورين  *سيمرغ 
»عرق  و  ابوقريب«  »تنگه  فيلم های  مرد«: 

سرد«، امير جديدی
 : کارگردانی  بهترين  بلورين  *سيمرغ های 
تنگه   - کيا  حاتمی  ابراهيم  شام|  وقت  به 

ابوقريب| بهرام توکلی
*سيمرغ بلورين بهترين فيلم: تنگه ابوقريب 

| سعيد ملکان
ملی:  نگاه  از  فيلم  بهترين  بلورين  *سيمرغ 

سرو زير آب | سيدحامد حسينی
*سيمرغ بلورين بهترين فيلم از نگاه مردمی: 
فيلم مغزهای کوچک زنگ زده ساخته هومن 

سيدی

گزارش پیام زمان از اختتامیه جشنواره فیلم فجر

سیمرغ ها صاحبانشان را شناختند!

کاریکاتور

موشک های عموسام در چشم دنیا!

برای  که  »دارکوب«  لباس  و  صحنه  طراح  ظريف  آيدين 
بخش طراحی صحنه نامزد سيمرغ شده است درباره مسير 

تحقيقات و ساخت دکورهای فيلم توضيح داد.
سينمايی  فيلم  لباس  و  صحنه  طراح  ظريف  آيدين 
و ششمين  در سی  که  بهروز شعيبی  »دارکوب« ساخته 
جشنواره ملی فيلم فجر حضور داشت و برای بخش طراحی 
صحنه نامزد دريافت سيمرغ نيز شده است درباره اين فيلم 
که به موضوع اعتياد می پردازد به خبرنگار مهر گفت: ما 
يک پروسه طوالنی تحقيق در زمان پيش توليد داشتيم 
آمد،  پيش  مرحله  همين  در  که  ای  وقفه  واسطه  به  و 
تحقيقاتمان را کامل تر کرديم برای مثال ما به تک تک 
فضاها در جنوب و حاشيه شهر تهران رفتيم و به عکاسی از 

اين فضاها پرداختيم.
وی افزود: ما پس از بازديد از اين لوکيشن ها، تمام فضاها را 
ساختيم برای مثال يکی از لوکيشن ها مروبط به خانه يک 
فرد کبوترباز بود و ما اين خانه را ساختيم يا صحنه ای که 
پارک معتادها را نشان می داد در واقعيت متعلق به جنوب 
بازسازی  ديگر  جاهای  در  را  فضاها  آن  ما  ولی  بود  شهر 
کرديم زيرا می خواستيم يک امنيت نسبی برای ساخت 

اثر وجود داشته باشد.

انيميشن »بدو رستم بدو« به کارگردانی حسين مايمی به 
جشنواره ای در ايتاليا می رود.

انيميشن »بدو رستم بدو« به کارگردانی حسين مايمی 
برای بخش رقابتی دوازدهمين دوره جشنواره فيلم »ريور« 
که از ۲5 ماه مه تا ۹ ژوئن ۲۰1۸ برگزار می شود، انتخاب 

شده است.
اين جشنواره در پاُدوا در ايتاليا برگزار می شود.

اين انيميشن پيش از اين نامزد دريافت جايزه از جشنواره 
برای  به مدت 11 دقيقه  بدو«  بود. »بدو رستم  ولز شده 
اولين بار در دهمين دوساالنه پويانمايی تهران به نمايش 

درآمد.
و  رستم  تراژدی  از  آزاد  کاما  و  طنز  برداشتی  فيلم  اين 
به  بايد  زمين،  ايران  ملی  پهلوان  رستم  است.  سهراب 
بر  را که  آنچه  تا  بيايد  امروز  تهران  به  و  آينده سفر کند 
سر فرزندش سهراب آورده، جبران کند. در شهر تهران او 
نمی داند راه قانونی را برای رسيدن به هدف مشروع خود 

برگزيند يا راه غير قانونی را.
عبارتند  بدو«  رستم  »بدو  انيميشن  فيلم  توليد  عوامل 
استوری بورد:  و  کاراکتر  طراح  کارگردان،  و  نويسنده  از 
حسين مايمی، طراح بک گراند: شيرين سوهانی، دستيار 
ليا  واحد،  سيامک  ليکاريل:  آهنگ،  ليا  استوری بورد: 
آهنگ، لی آوت و طراحی پز: حسين مايمی، انيماتورها: 
مدير  الوندی،  اميرسعيد  مايمی،  حسين  معروفی،  آزاد 
الهام  هاشميان،  ندا  رنگ آميزی:  سوهانی،  شيرين  توليد: 
الماسی، نايری عيوضی، الهام احسنی، سايه پردازی: سپهر 

مومنی، صداپيشگان: حسين فرضی زاد، محسن ايرانی و..

فريبا متخصص بازيگر راديو و تلويزيون گفت که اين روزها 
درگير بازی در سريال »دستت را به من بده« به کارگردانی 

محمدمهدی عسگرپور است.
فريبا متخصص بازيگر تئاتر، راديو و تلويزيون درباره فعاليت 
اين روزهای خود به  مهر گفت: چند وقت بود که سريال 
بازی نمی کردم و اکنون بعد از چند سال درگير بازی در 
کارگردانی  به  بده«  من  به  را  »دستت  نام  با  سريال  يک 
محمدمهدی عسگرپور هستم. وی درباره همکاری در اين 
ملودرام  يک  بده«  من  به  را  »دستت  کرد:  اظهار  سريال 
اجتماعی خانوادگی است و مسايلی که در آن مطرح می 
شود نياز خانواده هاست. اين سريال متن خوبی دارد و با 
کارگردانی محمدمهدی عسگرپور به خوبی هم پيش می 
رود.   بازيگر »شهرزاد« درباره نمايش های راديويی که اين 
روزها در راديو نمايش در حال توليد و بازی در آنهاست، 
کيفيت  کمی  البته  است  خوب  راديو  در  کار  کرد:  اظهار 
کارها و نمايشنامه ها پايين آمده است اما همچنان ادامه 
می دهيم. من کارمند رسمی راديو بودم و اول مهر امسال 
بازنشسته شدم ولی همچنان در راديو کار می کنم چراکه 
فعاليت در راديو را با هيچ جای ديگر نمی توان مقايسه کرد.

یاد  »دارکوب« را با تحقیق ز
ختیم  سا

»بدو رستم بدو« در ایتالیا رقابت 
می کند

یبا متخصص :رادیو بخشی از  فر
ماست  وجود 

فيلم سينمايی »جشن دلتنگی« را می توان 
تنها فيلم به نمايش درآمده در سی و ششمين 
جشنواره فيلم فجر دانست که به طور جدی 
مشکات و آسيب های فضای مجازی و شبکه 

های اجتماعی می پردازد.
فيلم »جشن دلتنگی« از نگاه دوربين سينما 
فضای  از  ناشی  های  آسيب  و  مشکات  به 
مجازی می پردازد، فضايی که زندگی واقعی 
بسياری از مردم را تحت تاثير خود قرار داده 
افراد را درهم  و حتی زندگی حقيقی برخی 
تنيده است و اگرچه بسياری از انديشمندان 
اجتماعی و فرهنگی از اين فضا به عنوان يک 
ياد می کنند ولی گاهی جنبه های  فرصت 

تهديدی آن را فراموش می کنند.
اين فيلم را در راستای سفارش  بتوان  شايد 
مديريت  زمينه  در  انقاب  معظم  رهبر  های 

بخشی از جنگ نرم ارزيابی کرد. 
در  مختلف  های  مناسبت  در  ايشان  البته 

به  را  هايی  سفارش  مجازی  فضای  زمينه 
به  توان  می  جمله  از  که  داشتند  مسئوالن 
»اهتمام ويژه برای سالم سازی و حفظ امنيت 
همه جانبه فضای مجازی کشور و نيز حفظ 
حريم خصوصی آحاد جامعه و مقابله موثر با 
نفوذ و دست اندازی بيگانگان در اين عرصه« 
امنيتی،  های  نظام  تصويب  و  »تدوين  و 
حقوقی، قضايی و انتظامی مورد نياز در فضای 

مجازی« اشاره کرد.
نقش  اهميت  به  دينی  بزرگان  از  بسياری 
فضای مجازی در زندگی حقيقی اشاره کردند. 
بزرگ  مفسر  آملی  جوادی  عبداهلل  اهلل  آيت 
قرآن در سال ۹۴ در ديدار با وزير ارتباطات 
فضای  به  مجازی  فضای  تبديل  خواستار 
حقيقی شد و گفت: طبق آموزه های اسام ما 
نبايد به بيراه برويم و نبايد راه کسی را ببنديم 
بلکه بايد با تاش، فضای مجازی را در اختيار 

خود بگيريم.

کارگردانی  به  دلتنگی«  فيلم »جشن  اکنون 
بازيگرانی  هنرنمايی  با  و  آذربايجانی  پوريا 
کيايی،  محسن  حميديان،  بابک  همچون 
پناهی ها و  پانته آ  بهنام تشکر، مينا ساداتی، 
ساغر قناعت در جشنواره فيلم فجر به نمايش 
کننده  تهيه  مقامی«  قائم  »علی  درآمد. 
درباره  ادعايی  گفت:  دلتنگی«  فيلم »جشن 
دلتنگی«  فيلم »جشن  اما  نداريم،  فيلم  اين 
می زند  مجازی  فضای  درباره  جديدی  حرف 
و به نظرم تاکنون چنين فيلمی ساخته نشده 
آذربايجانی  پوريا  بدانيم  است  جالب  است. 
فضای  با  دلتنگی«  »جشن  فيلم  کارگردان 
مجازی بيگانه است و اين مطلب را می توان 
از سخنان وی در نشست خبری اين فيلم در 

پرديس سينمايی ملت برداشت کرد. 
آذربايجانی در اين نشست خبری گفت: من 
ندارم  ندارم و دوست هم  اينستاگرام  صفحه 

که صفحه اينستاگرام داشته باشم.

نويسندگی  سينما  کارگردان  اين  البته 
کمک  با  را  دلتنگی«  »جشن  فيلمنامه 
همسرش مونا سرتوه آماده کرده که با فضای 
و  ها  فرصت  و  دارد  کاملی  آشنايی  مجازی 

تهديدهای اين فضا را به خوبی می شناسد.
اخير  روزهای  در  نويسندگان  و  منتقدان 
ضمن بررسی نقاط ضعف و قوت فيلم جشن 
از زوايای هنری و فيلمسازی نکات  دلتنگی 
آنچه  اما  اند  کرده  مطرح  را  توجهی  درخور 
نشان  رسد،  می  نظر  به  مهم  زمينه  اين  در 
دادن تهديدهای شبکه های اجتماعی از قاب 
توجه  مورد  کمتر  تاکنون  که  است  دوربين 

فيلمسازان و هنرمندان بوده است.
اين فيلم می تواند راه را برای ساير هنرمندان 
هنر هفتم باز کند تا فيلمسازان، ميليون ها 
کاربر شبکه های اجتماعی را با سواد فضای 
مجازی آشنا کرده و بيراه های اين فضا را به 

زبان هنر ترسيم کنند.

»جشن دلتنگی«؛ تلنگری برای جدی گرفتن آسیب های فضای مجازی

»عرق سرد« یک قانون مدنی را 
محور قرار داد

کارگردانی  به  سرد«  »عرق  فيلمبرداری  مدير 
سهيل بيرقی بيان کرد که اين فيلم يک قانون 

مدنی را سوژه خود قرار داده است.
فرشاد محمدی مدير فيلمبرداری فيلم سينمايی 
»عرق سرد« ساخته سهيل بيرقی به مهر گفت: 
هر اتفاقی که در فيلمبرداری اين فيلم رخ داده 
بر اساس نياز فيلمنامه و درام بوده است بر همين 
از  سرد«  »عرق  از  هايی  قسمت  در  ما  اساس 
زيرا حسی  کرديم  استفاده  دست  روی  دوربين 
با  کاما  دارد  وجود  دست  روی  دوربين  در  که 
حس و حال شخصيت اصلی و آن مسيری که 
وی پی می گيرد هماهنگ است. در »عرق سرد« 
دوربين روی دست از يک جايی به بعد شروع می 
شود زيرا داستان فيلم از آنجا به مسير ديگری 

هدايت می شود.
وی درباره به موضوع اين فيلم که به قانون خروج 
اين  برای  زن  يک  همسر  رضايت  و  کشور  از 
بسيار  فيلم  اظهار کرد: موضوع  پردازد،  امر می 
حساس است و توضيح دادن درباره آن نمی تواند 
کمکی به حل اين مساله کند. فيلم درباره قانونی 
انتقاداتی دارند و يک  است که يک عده به آن 
عده از آن دفاع می کنند ولی در جلسه پرسش و 
پاسخ اين فيلم که در 17 بهمن در پرديس ملت 
حسادت  تحقير،  پرخاشگری،  فقط  شد  برگزار 
شد  می  که  حالی  در  داشت  وجود  دشمنی  و 
بسيار کارشناسانه، فنی و علمی درباره اين قانون 
صحبت و بحث کرد برای مثال درباره رياکاری 
موضع زيادی گرفته می شد سوال من اين است 
که چه اشکالی دارد درباره رياکاری ما ايرانی ها 
فيلمی ساخته شود؟ آيا می شود گفت که ما افراد 

رياکاری نيستيم؟
محمدی در پايان اظهار کرد: اين قانون در »عرق 
سرد« در حال تفسير، تحليل و عنوان شدن است 
و اگر چنين مباحثی عنوان نشوند مشخص نمی 
به  يا غلط.  قوانين درست هستند  اين  شود که 
نظرم اگر اين فيلم کمک کند که تنها يک تبصره 
انجام  را  وظيفه خود  اضافه شود،  قانون  اين  به 
داده است و طبيعتا فيلم ها و اتفاقات بعدی می 

تواند اين قانون را کامل تر کند.

خبر

غامرضا فرجی از اکران دو فيلم جديد در 
سينماها خبر داد و گفت: فيلم سينمايی 
»بدون تاريخ، بدون امضا« و همچنين فيلم 
مجيد مجيدی بر اساس تاريخی که اعام 
از  يعنی  شده  بسته  قراردادشان  و  شده 
چهارشنبه ۲5 بهمن ماه روی پرده سينماها 

خواهند رفت.
در  نمايش  صنفی  شورای  سخنگوی 
گفت وگويی با ايسنا درباره وضعيت نمايش 

فيلم ها بعد از پايان يافتن جشنواره فيلم فجر بيان 
کرد: در گروه سينما »ماندانا« فيلم سينمايی »ما 
خيلی باحاليم« به کارگردانی بهمن گودرزی، در 
گروه »آزادی« فيلم سينمايی »کمدی انسانی« 
ساخته محمد هادی کريمی و در گروه سينما 
»استقال« فيلم سينمايی »آيينه بغل« ساخته 

منوچهر هادی به اکران خود ادامه خواهند داد.
او ادامه داد: همچنين در گروه قدس فيلم سينمايی 
»عشقوالنس« به کارگردانی محسن ماهينی به 
اين  بعدی  داد  قرار  و  می دهد  ادامه  خود  اکران 
بدون  تاريخ  فيلم سينمايی »بدون  برای  سينما 
از ۲5  که  است  جليل وند  وحيد  ساخته  امضا« 
بهمن ماه اکران خواهد شد. در گروه کوروش نيز 

فيلم سينمايی »من يک ايرانی ام « ساخته 
روی  که  است  هفته  دو  آهنج  محمدرضا 
پرده سينما است و قرار شده است بعد از آن 
فيلم مجيد مجيدی به نام »پشت ابرها« )آن 
سوی ابرها( از ۲5 بهمن ماه با همين سرگروه 
اکران شود. فرجی اضافه کرد: فيلم سينمايی 
»اسرافيل« ساخته آيدا پناهنده نيز در گروه 
زندگی اکران می شود، در گروه آزاد هم قرار 
بود بعد از جشنواره يعنی از ۲3 بهمن ماه فيلم 
سينمايی »هاری« به کارگردانی اميراحمد انصاری 
اکران شود. فرجی درباره زمان اکران فيلم سينمايی 
»عصبانی نيستم« نيز توضيح داد: پيش از اين  در 
شورای صنفی نمايش تصميم گيری شده بود که 
اين فيلم می تواند پايان سال و از ۲5 بهمن ماه اکران 

شود.

وضعیت سینماها بعد از جشنواره فیلم فجر


