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به گزارش زمان، مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک 
های صنعتی ایران، صادق نجفی گفت: 161 هزار شغل جدید 
در چهار سال آینده در ۲0 هزار واحد صنایع کوچک کشور 

7ایجاد می شود.

ایجاد 161 هزار فرصت شغلی 

درچهار سال آینده 
گفت:  ایران،  استروک  کنگره  دهمین  دبیر  زمان،  گزارش  به 
فشار خون، چربی خون، قند خون، سیگار، افزایش وزن، عدم 
بیماری های قلبی و مصرف  نامناسب، استرس،  ورزش، تغذیه 

الکل، علت اصلی بروز سکته مغزی است.

به گزارش زمان، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
شورای اسالمی گفت که طبق مصوبه جدید کمیسیون تلفیق، 
دست دولت برای پرداخت یارانه 4۵ هزار و ۵00 تومانی به ۷6 

میلیون ایرانی در سال 9۷ باز است. 5

 افزایش سكته مغزی

 بين جوانان ایرانی

پرداخت یارانه به ۷6 ميليون 

ایرانی در سال ۹۷

3

سرمقاله

شرکت هاي دانش بنيان و 
نقش آن در اقتصاد مقاومتي

نگاه روز

 رفتار اروپا
 مشکوک است

 جای خالِی زنان 
در فرصت های شغلی

اقتصاد دانش بنیان تأثیر بسزایی در افزایش 
تولید سرانه ی ، کاهش نابرابری در توزیع 
درآمد، افزایش فرصت های شغلی و اصالح 
کیفیــت محیط زیســت و ارتقای کیفیت 
تولیدات بــه عنوان شــاخصه های اصلی 
توسعه پایدار دارد.اصطالح اقتصاد مقاومتی 
در ســال های اخیراز ســوی  مقام معظم 
رهبری مطرح و ســپس بــه مفهوم رایج 
مباحث اقتصاد سیاسی تبدیل شد. صاحب  
نظرانی بــا رویکردهای گوناگــون در این 
حوزه اظهــار نظر کرده اند؛ برخی با ادبیات 
علم اقتصاد، برخی با ادبیات اقتصاد اسالمی 
و برخــی نیز نقش مؤلفه هــای حوزه های 
فرهنگ و سیاست را در شکل گیری اقتصاد 

مقاومتی مورد بررسی قرار داده اند.  

3

7 دکتر محمدمهدي فتوره چي

2

آمریکا، عامل اصلی 
ناامنی در منطقه

2 سیدمحمدعلی حسینی

3

نور بخش در پاسخ به زمان مبنی بر افزایش طالق های صوری عنوان کرد:

عدم دریافت مستمری در طالق های صوری
نور بخش در پاسخ به سوال خبرنگار پیام زمان مبنی بر طالق های صوری که امروز در حال افزایش است برای استفاده از مستمری پدر عنوان کرد :اگر خانمی طالق گرفت یا سرپرست خود رااز دست داد؛ طبق قانون حمایت 
از خانواده می تواند بدون شرط سنی و شرایط دیگر تحت حمایت بیمه پدری قرار بگیرد. وی اظهار کرد: این قانون در دوره قبل تصویب شده است. طالق های صوری برای گرفتن مستمری مجاز نمی باشد. وی در ادامه 

اظهار کرد: شاید این ضعف قانون باشد، اما در دوره ما تصویب نشده است. سازمان تامین اجتماعی در صورت اثبات این ماجرا نه تنها مستمری را قطع می کند بلکه جریمه هم می کند.

پیشنهاد مشروط 
کاهش سود 

تسهیالت صنعتی

 آمادگی برای
 تامین حداکثری 
سوخت زمستان

کاهش مصرف 
مواد مخدر بین 

دانشجويان 
765

7

2

 واکنش محمدجواد ظریف
 به ادعاهای ضدایرانی ترامپ

مستقیم  سرمایه گذاری  برابری   20 رشد 
ایران در  چینی ها 

الهام آمرکاشی/ بخش پایانی

مصرف 3 برابری انرژی در ایران
معاون توزیع شــرکت توانیر با اشــاره به مصرف 3 برابری انرژی در ایران در مقایسه با اکثر 
کشــورها، بر افزایش راندمان تجهیزات و صنایع مختلف برای کاهش مصرف تاکید کرد.به 
گزارش زمان به نقل ازایرنــا، محمدرضا حقی فام دیروز در چهارمین کنفرانس بین المللی 
انجمن علمی انرژی ایران که با رویکرد انرژی، ایمنی و محیط زیست در مرکز همایش های 
بین المللی دانشگاه شهید بهشتی آغاز شد، به روند مصرف انرژی در جهان اشاره کرد و گفت: 
با اینکه اقتصاد کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه OECD در حال 
رشد است؛ مصرف انرژی یا رشد مصرف در این کشورها کنترل و متوقف شده ولی در بقیه 
کشورها از جمله ایران در حال افزایش است.معاون توزیع شرکت توانیر بر اساس آمار افزود: 
ایران در ســال 2015 جزء 17 کشــور اول دنیا از لحاظ باالترین میزان مصرف انرژی شد و 
متوسط مصرف آن 3 برابر جهانی است.وی تاکید کرد: مجموع مصرف انرژی دنیا به صورت 
منفی در حال تغییر است ولی این امر در بعضی نقاط مانند خاورمیانه در حال رشد است.حقی 
فام در ادامه با اشاره به موضوع ضریب بار )نسبت بار متوسط در یک دوره زمانی مشخص به 

اوج بار در همان دوره زمانی( یا load factor توضیح داد: ضریب بار در بسیاری کشورها 85 
صدم درصد و کمتر از یک درصد است؛ در حالیکه این عامل در کشور ما 7 دهم و رقم  ایده آل 
1 درصد است.حقی فام در ادامه راندمان پایین تجهیزات برقی را از دیگر مشکالت برشمرد و 
افزود: حامل های انرژی را با یارانه به برق تبدیل و وارد صنعت و خدمات می کنیم، اما راندمان 
باال نیست، چالش دوم هم ضریب بار باالست که یعنی صنعت برق باید سرمایه زیادی را برای 
تامین برق در زمان اوج مصرف حفظ کند؛ یعنی اگر اوج مصرف را می توانستیم کنترل کنیم 
نیاز برای صرف هزینه و سرمایه زیاد کاسته می شد. معاون توزیع شرکت توانیر همچنین با 
تاکیــد بر اهمیت توجه به فناوری و راندمان باال در صنایع مختلف گفت: کاهش هزینه ها و 
افزایش بهتر تولید فقط در دست صنعت برق نیست بلکه ترکیب صنایع، تجهیزات آنها، رفتار 
مردم و نوع تعرفه ها و عوامل دیگر در این امر دخیل هستند.وی از تلفات حدود 3 درصدی 
در شــبکه انتقال خبر داد و گفت: کاهش تلفات در این شبکه برای مسئوالن  مطرح است و 
استفاده از تجهیزات روزآمد و راندمان بهتر در آن تاثیر دارد و برای آن به تولیدات داخل تکیه 
کرده ایم.وی با اشــاره به قانون اصالح الگوی مصرف توضیح داد: در این زمینه قانون بسیار 
مترقی داریم که حتی 10 درصد آن اجرا نشده است، بنابراین با خال قانونی روبرو نیستیم بلکه 

سازمان های مختلف باید وظایف خود را برای اجرای این قانون انجام دهند.

معاون سیاسی وزیر امور خارجه در یک برنامه تلویزیونی 
گفت: صحبت غیر رسمی ندارم و به عنوان معاون سیاسی 
وزارت خارجــه و عضو تیــم مذاکره کننــده و به عنوان 
دیپلمات صحبت هایم در این برنامه کامال رســمی است 
از ایــن رو نمی توانم در برنامه ای مناظره گونه که یه طرف 

کارشناس و استاد دانشگاه است، حضور یابم.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، سیدعباس عراقچی در 
ســخنانی در برنامه »جهان آرا« در شــبکه افق تلویزیون 
افزود: دیپلمات ها ســرباز نظام هستند و نباید در مسائل 
داخلی وارد شوند و باید مأموریتشان را دقیق انجام دهند.

وی در پاســخ به مجری این برنامه کــه از وی به عنوان 
»پادشــاه وزارت خارجه« نام برد گفت: من از این عبارت 
سر درنیاوردم اما تغییراتی در وزارت خارجه صورت گرفته 
است و قرار اســت وزارت خارجه چابک تر و تخصصی تر 
شود.مجری برنامه جهان آرا در ادامه گفت: بسیاری توقع 
داشتند شما در یک برنامه متفاوت حضور داشته باشید و 
فکر می کنم این اولین بار اســت در یک برنامه تلویزیونی 
که مربوط به معاونت سیاســی نیست، شرکت می کنید. 
آقای عراقچی تنها مهمان برنامه هستند و شاید خودشان 
بخواهند توضیحی در این باره بدهند که چرا در یک برنامه 

مناظره گونه نباید شرکت کنند.
عراقچی در پاسخ گفت: برنامه »جهان آرا« شناخته شده 
است، چالشــی اســت و بحث ما هم احتماال همینطور 
می شود. شــما خودتان مجری و منتقد هستید. در عین 
حال امیدوارم برنامه ای باتقوا داشته باشید؛ این جمله ای 
است که یکی از دوستان در موسسه شهید آوینی اینطور 
بیــان کردند.وی افزود: امیــدوارم هدفمان در این برنامه 
روشنگری باشد و هدف مچگیری و پای گیری نباشد. توقع 
است سواالت دقیق باشد و فرصت کافی برای پاسخ به من 
بدهید و من هم پاسخ کامل به سواالتتان بدهم و کسانی 
که به برنامه گوش می دهند نسبت به پاسخ ها منصفانه و 

صادقانه برخورد کنند.
یامین پور مجری برنامــه در ادامه اظهار کرد: من صرفا 
مجری هســتم، نه منتقد و برای من قابل پذیرش است 
که صحبت های شما در معادالت سیاسی و جهانی مورد 
توجه اســت و ما سعی داریم یک برنامه ای در چارچوب 

ارائه کنیم. در عین حال به نمایندگی از مردم ســواالت 
موجود در افکار عمومی را صریح می پرسیم.عراقچی نیز 
گفت: در یک مناظره دو طرف باید هم ســنخ همدیگر 
باشــند و اگر به عنوان یک دیپلمات جمهوری اسالمی 
در جایــی صحبت می کنم موضع گیری ها و ســخنانم 
از منظر رســمی اســت و امکان پذیر نیست که در کنار 
یک کارشناس یا استاد دانشگاه قرار گیرم که به راحتی 
می توانند خارج از محدودیت ها اظهارنظر داشته باشند. 
دیپلمات ها سربازهای کشور هستند و نمی توانند مواضع 
شــخصی خود را بیان کنند و یا در مسائل داخلی وارد 
شــوند.در ادامه مجری طعنه ای به سخنان وزیر خارجه 
در شــورای روابط خارجی آمریکا زد که عراقچی پاسخ 
داد: در یکی دو مورد خاص که احتماال مدنظر شماست 
موضوع اینگونه نبوده اســت که منتقل شده، من خودم 
در آن جلســه بودم و آقای ظریف به این شکل مطلب 
را بیان نکرده اند. آقای ظریف ۴0 سال است که در نظام 
کار می کننــد و اتفاقا صحبت های ایشــان درباره وجود 
دموکراســی در ایران بــود و در دفاع از رئیس جمهوری 
قبلی کشــورمان صحبت کردند. پســندیده نیست که 
یک جمله را از وسط حرفی بیرون بکشید و فقط به آن 
بخش بپردازید. من گواهی می دهم که صحبت های آقای 
ظریف اینگونه نبوده است.معاون سیاسی وزیر خارجه در 
ادامه در پاسخ به این پرسش که توافق نهایی در وین چه 
تفاوتی با توافق ژنو داشــت، گفت: در ژنو خط مشی ها و 
توافق اولیه مشخص شد و در دو سال بعد آنها به توافقی 
با همه جزئیات تبدیل شدند. در ژنو توافق اولیه صورت 
گرفت تا در چیزی که به سمت حاد شدن می رفت توقف 
ایجاد کنیم. در عیــن حال ما در ژنو گفتیم باید بدانیم 
در همینجا به کجا می خواهیم برویم و باید ته مذاکرات 
مشخص باشد که مثال قرار اســت در پایان و در توافق 
نهایی به غنی ســازی احترام گذاشته شود و غنی سازی 

یک روز هم متوقف نشود و فعالیت هایمان ادامه یابد.
مجری در ادامه پرسید: آیا لغو تحریم ها هدف اصلی ورود 
به مذاکرات نبود؟ آنچه در ژنو پذیرفتیم همان چیزی بود 
که در وین پذیرفته شــد؟عراقچی پاسخ داد: در رابطه با 
برنامه هسته ای، محدودیت ها و اقدامات اعتمادساز و رفع 
تحریم هــا تصمیمات کلی در ژنو گرفته شــد و در وین 
همین ها پیاده و عمل شــد. البته اشکالی به سوال شما 
وجود دارد. اینکه مساله اصلی در مذاکرات را رفع تحریم ها 
گرفته اید در حالی که رفع تحریم ها یکی از خواسته های 
مهم بود. خواســت اصلی در بحران هسته ای و مذاکرات 
رسیدن به شــعار انرژی هسته ای حق مسلم ماست، بود. 
اگر می خواســتیم برای رفع تحریم ها فقط مذاکره کنیم 
اساسا چرا به دنبال تحریم رفتیم؟ ما دنبال تثبیت حق مان 
در داشتن انرژی صلح آمیز هسته ای بودیم.وی در پاسخ به 
اینکه ماجرای تبدیل شدن لغو تحریم ها به تعلیق تحریم ها 
چه بود؟ آیا این مســاله یکــی از تفاوت های توافق ژنو با 
توافق لوزان و وین اســت؟ گفت: اعتقاد ندارم که ما وارد 

مذاکره شدیم فقط برای رفع تحریم ها بلکه ما برای تثبیت 
حق مان رفتیم. اینکه جامعه بین الملل و شورای امنیت به 

این حق احترام بگذارند یک دستاورد بزرگ برجام است.
معاون وزیر امور خارجه در ادامه افزود: ما به جز تحریم هایی 
که مرتبط با موضوع هســته ای برداشته شد، تحریم های 
اولیه هم داشتیم که بعد از ماجرای گروگان گیری در سال 
58 علیه ایران وضع شد مبنی بر اینکه هیچ آمریکایی ای 
نباید به ایران ســرویس، خدمــات و کاال بدهد و بعد از 
موضوع هســته ای تحریم های ثانویه برقرار شــد. ما در 
ژنو توافق کردیم همانطور که در لوزان و وین پیاده شــد 
که تمام تحریم هایی که مرتبط با فعالیت های هســته ای 
وضع شده اند، برداشته شوند؛ شما یک مورد در این رابطه 
بگویید که وجود دارد و لغو نشــده اســت. بنابراین هیچ 
عقب نشینی ای از توافق ژنو تا توافق وین نداشتیم.عراقچی 
درباره تغییر موضوع لغو بــه تعلیق تحریم ها اظهار کرد: 
تمام خواســته ما این بود که تمام تحریم ها باید همراه با 
اقداماتی که ما انجام می دهیم لغو شود. اروپایی ها این کار 
را قبول کردند اما چون تحریم آمریکا شامل تحریم کنگره 
و دستورات اجرایی رئیس جمهور می شود، مساله متفاوت 
بود. بنابراین قرار شد تحریم های کنگره تعلیق یا اسقاط 
شود. آمریکایی ها گفتند اگر اصرار دارید که تحریم ها در 
کنگره لغو شــود اساساً توافقی در کار نخواهد بود چراکه 
کنگره جمهوری خواه است و با توافق مخالف است. ما این 
مســاله را به داخل منتقل کردیم و بحث شد و در نهایت 
نتیجه شد که تحریم های کنگره را رئیس جمهور آمریکا 
تعلیق کند و به این تعلیق هم ادامه دهد.وی در رابطه با 
ضرورت تمدید تعلیق تحریم های کنگره هر سه ماه یکبار 
و وارد کردن شــوک به جامعه سیاسی و اقتصادی ایران 
اظهار کرد: رئیس جمهور آمریــکا نمی تواند به طور کلی 
قوانین کنگــره را تعلیق کند یا لغو کند بلکه هر 120 یا 
180 روز ایــن تعلیق انجام می شــود و در برجام هم این 
مساله آمده است که رئیس جمهور آمریکا متعهد شده که 
قوانیــن کنگره درباره ایران مرتبط با برجام را تعلیق کند 
و اگر نکند نقض برجام است، کاری که تا االن انجام شده 
است و مشکلی در این مساله وجود ندارد.عراقچی در پاسخ 
به اینکه آمریکا در چه جاهایی برجام را نقض کرده است، 
گفت: آنچه ما به عنوان نقــض تعهدات آمریکا می دانیم 
و نسبت به آنها اعتراض کرده ایم مربوط به پاراگراف های 
2۶، 28 و 2۹ برجام است. آمریکا متعهد شده مثل سایر 
طرف ها برجام را با حسن نیت اجرا کند. متاسفانه ترامپ 
از وقتی روی کار آمده شروع به تخریب این فضای سازنده 

کرده است.
معاون سیاســی وزیر امور خارجه در پایــان تاکید کرد: 
بحث برجام را ملــی نگاه کنید چراکه موضوعی جناحی 
و سیاسی نیست و در آن بحث عزت ملی است. سیاست 
آمریکا غنی سازی صفر بود و بعد از برجام شش قطعنامه 
فصل هفتمی ملغی شد، بدون اینکه یک ساعت اجرا شده 

باشند؛ باید به این موارد از منظرعزت ملی نگاه کرد.

عراقچی: امیدواریم اروپا در موضع خود بماند

دربارهمذاکراِتآینده،نظامتصمیممیگیرد

رهبر معظم انقالب مطرح کرد: 
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رفتار اروپا مشکوک است
*سیدمحمدعلی حسینی

اروپا، بویژه کشورهای آلمان، انگلیس و فرانسه  که از امضاء کنندگان برجام 
به شــمار می روند در آستانه یک انتخاب بزرگ پیرامون تعهدات برجامی 
و یکی از مهمترین مسئولیت های بین المللی خود قرار دارند. با توجه به 
ضرب االجل چهار ماهه آقای ترامپ به کنگره آمریکا و اروپا برای باصطالح 
رفــع نقائص برجام ، زمان و فرصت چندانی برای این انتخاب باقی نمانده 
اســت.گرچه اروپا تاکنون در مواضع اعالمی خود همواره بر حفظ تمامیت 
توافق هسته ای تاکید کرده و در عمل نیز تالش نموده ) نه در حد ضرورت 
و کیفیت مطلوب و قابل دفاع( همین مســیر را دنبال نماید؛ لیکن برخی 
از مالحظات ،مشــابه آنچه ذیال بدان اشاره می شود، ابهاماتی را نسبت به 
رفتار طرف اروپایی پدید آورده که بنظر می رسد تنها راه رفع آن ، دوری 
آنان از سیاســت کجدار و مریز کنونی وصراحت و شفافیت بیشتردر اعالم 

تصمیمات و مواضع خود می باشد:
یکم: آقای تیلرســون، وزیر خارجه آمریکا مدتی است صحبت از تشکیل 
کارگروهــی با حضور طرف هــای اروپایی می کند که هــدف اصلی آن 
،«اصالح نقائص برجام« و تالش برای رسیدن به یک »توافق جانبی دیگر« 
یا رســیدن به »مکانیسمی برای برطرف کردن نگرانی های آمریکا« اعالم 
شده اســت. این کارگروه البته به برنامه دفاع موشکی و همچنین فعالیت 
های منطقه ای ایران یا به زعم آنان،«سیاست های بی ثبات ساز ایران در 
منطقه«نیز می پردازد.در مواضع اعالم شده از سوی طرف های اروپایی به 
روشــنی بیان گردیده که آنان مخالف هرگونه توافق جانبی دیگری درباره 
برجام هستند؛ با این وجود به نظر می رسد برای حفاظت از تمامیت برجام 
بطور جدی به دنبال« مکانیسمی برای برطرف کردن نگرانی های آمریکا« 
هستند. شواهد و قراین زیر نشان می دهد که طرف اروپایی برای دستیابی 
به این مطالبه نامشــروع و غیرقانونــی آمریکایی در حال ارتکاب  خطایی 
راهبردی اســت که نهایتا در تناقض آشــکار با ادعای حفاظت از تمامیت 

برجام نیز هست؛
دوم: هفته نامه اشــپیگل اخیرا فاش ساخته که »آلمان؛فرانسه  و انگلیس 
در پی وضع تحریم های جدیدی علیه ایران هستند » و به نقل از محافل 
دیپلماتیــک آورده که » اروپای واحد با اعمــال این تحریم ها قصد دارد 
با سیاســت های بی ثبات ســاز ایران در منطقه مقابلــه کند«. این اتهام 
تکراری و تصمیمی که از آن ســخن می گویند ، دقیقا در چارچوب همان 
مکانیســمی قابل ارزیابی اســت که مورد توجه آقای تیلرسون برای رفع 

نگرانی های آمریکا در قالب کارگروه مشترک با اروپاییان بوده است.
سوم: آقای یورگن تودنهوفر، روزنامه نگار برجسته آلمانی نیز در مصاحبه 
اخیر خود با وزیر امورخارجه کشــورمان ،مقدمه ای را برای طرح پرسش 
خــود مطرح می کند کــه در آن علنا به تالش کشــورهای اروپایی برای 
اعمال تحریم های جدید اشاره می کند و می گوید: » درمیان کشورهای 
اروپایی مسائلی مبنی بر اعمال تحریم های جدید علیه ایران مطرح است 
کــه این اقدام را به برنامه موشــکی ایران و نقش این کشــور در منطقه 
ارتباط می دهند«.اگر بخواهیم از تحلیل ظاهرا بدبینانه مبتنی بر تقسیم 
نقش خوب و بد میان اروپا و آمریکا صرفنظر کنیم ؛ شــواهد فوق و قراین 
موجود دیگر جای تردیدی باقی نمی گذارد که طرف اروپایی متاسفانه در 
مسیری قرار گرفته که کمابیش مطلوب طرف آمریکایی است و پایان آن 
به نقض بندهای مختلف برجام وتشــدید فضــای نگرانی برای طرف های 
تجاری ایران و تخریب روند اعتماد ســازی ای که جمهوری اسالمی ایران 
در آن پیشگام بوده خواهد انجامید.در صورتی که اروپا این واقعیت روشن 
را بپذیرد که » نمی تواند با تالش برای نقض برجام از برجام حفاظت کند 
» ،افزایش تالش ها وتقویت رایزنی های ایران واروپا قابلیت آن را دارد که 
بحران کنونی را علیرغم تالش مشترک مثلث آمریکا ، رژیم صهیونیستی  
وعربستان مدیریت کند و مسیر درست گذر از این گردنه حساس را بیابد .
سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه

آغاز به کار »مذاکرات ملی سوریه« در سوچی 

نشســت مذاکرات ملی ســوریه در سوچی روســیه دیروز با سخنان وزیر 
خارجه این کشــور که بر حمایت کامل مســکو از مذاکرات سیاسی برای 
حل بحران ســوریه تاکید کرد، آغاز شــد.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، 
افتتاحیه این کنفرانس به دلیل درخواست های برخی از گروه های حاضر و 
نیز اعتراض گروه 150 نفره مخالفان به تبلیغات حامی سوریه در فرودگاه 
سوچی، با تاخیر کار خود را شروع کرد.سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه 
از ایران، ترکیه و ســازمان ملل برای فراهم کــردن فرصت این کنفرانس 
تشــکر کرد.وزیر خارجه روسیه در حالی که در حال قرائت پیام والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهوری روســیه در ابتدای این نشســت بود، گفت: اکنون 
فرصتی پیش آمده تا این صفحه ســیاه از تاریخ سوریه را ورق بزنیم. تنها 
ملت ســوریه هستند که برای آینده خود تصمیم می گیرند و روسیه تمام 
تالش خود را به کار می گیرد تا صلح پایدار در سوریه برقرار شود.در میانه 
ســخنان الوروف یکی از نمایندگان مخالفان با فریاد، روسیه را به »کشتار 
غیرنظامیان ســوری« متهم کرد و در ادامه شرکت کنندگانی که از طرف 
دولت ســوریه در نشست حاضر بودند شــعارهایی را در حمایت از روسیه 
ســردادند. الوروف نیز که عصبانی به نظر می رسید معترضان را به آرامش 
دعوت کرد و گفت به وقتش به همه فرصت ســخن گفتن داده می شــود.

عمده هدف کنفرانس ســوچی تدوین قانون اساســی جدید سوریه است. 
هیئت سازمان ملل بر تشــکیل کمیته مامور تدوین قانون اساسی جدید 
ســوریه متمرکز خواهد بود. در جلســه افتتاحیه همچنین اعضای هیئت 
رئیســه نشست و کمیته های فرعی معرفی شدند.وزارت خارجه ترکیه نیز 
اعالم کرد که هیئت این کشور به نمایندگی از مخالفان سوری در نشست 
ســوچی حاضر شده است.با وجود حمایت سازمان ملل از نشست سوچی، 
این نشست از سوی »هیئت عالی مذاکرات« که بزرگترین گروه مخالفان 
سوری محســوب می شود، تحریم شده است. کشــورهای غربی از جمله 

آمریکا نیز گفته اند در این نشست مشارکت نمی کنند.

 لینک تماس صوتی و تصویری تلگرام 
ویروس است؟

یک لینک در گروه های تلگرامی منتشر شده که کاربران را به دانلود 
سرویس تماس صوتی و تصویری تلگرام دعوت می کند؛ ظاهرا این 
لینک ویروس بوده و به کاربران توصیه می شــود برروی آن کلیک 
نکرده و به روزرســانی ها و قابلیت های تلگرام را تنها از مارکت های 
معتبر و یا وب سایت این شــرکت دانلود کنند.به گزارش زمان به 
نقل ازایســنا، طی ساعات گذشته در گروه های تلگرامی یک لینک 
در حال انتشار است که کاربران را به دانلود سرویس تماس صوتی 
و تصویری تلگرام دعوت می کند. در مطالب منتشر شده آمده است: 
»سرویس تماس صوتی و تصویری تلگرام منتشر شد، برای دانلود به 
لینک زیر مراجعه کنید.« در پی انتشار این موضوع، اخبار دیگری از 
آلوده بودن این لینک منتشر شده مبنی بر اینکه در صورت کلیک 
برروی آن، سیستم شما آلوده شده و این لینک برای سایر افراد در 
دفترچه تلفن شما ارسال می شود. البته هنوز از مراجع رسمی و یا 
وب سایت تلگرام خبری مبنی بر سالم بودن لینک و یا صحیح بودن 

اخبار مربوط به آلوده بودن آن منتشر نشده است.

  سهم ۷۰ درصدی تعاون
 در اشتغال دریایی

 مدیرعامل اتحادیه تعاونی های حمل و نقل دریایی 
بار و مسافر کشور، از سهم 70 درصدی بخش تعاون 

از اشتغال دریایی خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازاتــاق تعاون ایران، احمد 
هاشمی، مدیرعامل اتحادیه تعاونی های حمل و نقل 
دریایی بار و مسافر کشــور، عمده ترین چالش این 
حوزه در شرایط کنونی را نرخ باالی قیمت سوخت 
و فرســوده بودن ناوگان حمل و نقل دریایی سنتی 
عنوان کرد و گفت: افزایش قیمت حامل های انرژی، 
توان حرکت و رقابت را از بخش حمل و نقل دریایی 
گرفته اســت.به گفته وی، در حــال حاضر قیمت 
ســوخت ناوگان دریایی بر اســاس نرخ فوب خلیج 
فارس اســت و این رقم با توجه به نوســاناتی نظیر 
رشــد قیمت نفت، دالر و موارد دیگر تغییر کرده و 

در حال حاضر به رقم 23000 ریال رسیده است.
هاشمی با اشاره به تاثیرات افزایش قیمت سوخت بر 
روند فعالیت شاغالن این حوزه افزود: افزایش قیمت 
ســوخت به دلیل عدم توان تامین، به مرور موجب 
خروج افراد شــاغل در این حوزه و رشــد فعالیت 
های کاذب و بعضا غیرقانونی خواهد شــد؛ چراکه 
اکثــر فعاالن این بخش معموالً فقط از طریق حرفه 
دریانوردی امرار معاش می کنند؛ همچنین قدیمی و 
کهنه بودن شناورها بر مصرف سوخت تاثیر مستقیم 
داشته و عمال شرایط ســختی را برای شاغالن این 
حــوزه ایجاد کرده اســت.این تعاونگر، با تشــریح 
چالــش ها به بیان راهکار و پیشــنهاد نیز پرداخت 
و یادآور شــد: تعیین قیمت فوب خلیج فارس برای 
ســوخت، این صنعت را با مشکالت بسیاری مواجه 
ســاخته است اما در صورت حمایت دولت و در نظر 
گرفتن تخفیف در نرخ قیمت ســوخت شناورهای 
مذکور می توان از به بن بســت رسیدن این صنعت 
جلوگیری کرد.وی ادامــه داد: راهکار جلوگیری از 
بحران در این بخش، ابتدا کاهش قیمت ســوخت 
این شناورها  سپس همزمان با نوسازی شناورهای 
فرسوده موجود و جایگزینی آنها با شناورهای جدید 
و دارای اســتاندارد طی یک برنامه 5 ساله می توان 
بصــورت پلکانی و ظرف مدت 5 ســال نســبت به 

آزادسازی قیمت سوخت اقدام کرد.

22بهمن آخرین مهلت بهره مندی 
از بخشودگی اضافه خدمت 

 رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای 
مســلح از پایان مهلت بخشودگی اضافه خدمت های 
ناشــی از غیبت ســربازان در 22بهمن ماه خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سردار موسی کمالی 
درایــن باره گفت: مدت ها قبل با تصمیم ســتاد کل 
نیروهای مسلح مقرر شد تا اضافه خدمت های ناشی 
از غیبت تمامی مشموالنی که تا 22 بهمن ماه امسال 
برگه اعزام به خدمت خود را دریافت کنند بخشــیده 
شود.وی با بیان این که این مهلت تا 22 بهمن ماه قابل 
استفاده است، ادامه داد: بنابراین تمامی آن دسته از 
مشــموالن غایب که تا قبل از 22 بهمن ماه به دفاتر 
پلیس+ 10 مراجعه کرده و برگه اعزام به خدمت خود 
را دریافت کنند اضافه خدمت های ناشــی از غیبت 
بخشیده خواهد شد.رییس اداره سرمایه انسانی سرباز 
ستاد کل نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه این مدت 
به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد در مورد اینکه مقدار 
غیبت دراین مورد چه میزان تاثیر دارد، گفت: مقدار 
غیبت هیچ تاثیری در این بخشودگی ندارد. بنابراین 
افرادی که یک روز غیبت داشــته یا چندین ســال 
غیبت داشــته مشمول هستند و تا 22 بهمن ماه این 
بخشــودگی معتبر است و مشموالن غایب اگر بعد از 
این تاریخ اقدام کنند اضافه خدمت ناشی از  غیبت به 

آنها تعلق خواهد گرفت.

 14 بهمن؛ »زنگ انقالب«
 نواخته می شود

 معاون پرورشــی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش 
برنامه های این وزارتخانــه در دهه فجر را اعالم کرد و 
گفت: روز شنبه )چهاردهم بهمن ماه(، گلبانگ و زنگ 
انقــالب در مدارس به صدا در می آید.به گزارش زمان 
به نقل ازایســنا، علیرضا کاظمی در نشستی خبری با 
هدف تشریح برنامه ها و فعالیت های آموزش و پرورش 
در دهــه مبارک فجر با بیان اینکه آموزش و پرورش از 
چند منظر به دهه فجر می نگرد و برایش بســیار حائز 
اهمیت است گفت: بعد اول رقم خوردن پیروزی بزرگ 
انقالب اســالمی اســت. در آن زمان دانــش آموزان و 
معلمان از طالیــه داران انقالب بودند.وی افزود: تالش 
می کنیم هویت انقالبی و اســالمی را در وجود دانش 
آموزان نهادینه کنیم. این ایام فرصتی برای دمیدن روح 
امید و نشــاط در فضای آموزش و پرورش است. دانش 
آموزان می توانند خالقیت هنری خود را در عرصه های 
مختلف بروز دهند.معاون پرورشــی و فرهنگی وزارت 
آموزش و پرورش با بیان اینکه این ایام را موقعیتی برای 
بصیرت افزایی دانش آموزان می دانیم گفت: معتقدیم 
امســال باید برنامه های دهه فجر را متمایز با سالهای 
گذشته برنامه ریزی و اجرا کنیم. اولین رویکرد ما برای 
بزرگداشــت این ایام، مدرسه محوری و حضور باشکوه 

دانش آموزان در همه عرصه هاست.

اخبار

یادداشت

برادرت را با نیکی به او شرمنده ساز 
و شرش را با بخشش به او دور گردان.

کالمامیر

رهبر معظم انقالب اســالمی با ابراز تأسف 
عمیق از کشــتار مردم بی گناه در حوادث 
تروریســتی اخیر افغانستان، گفتند: هدف 
آمریــکا از انتقــال تروریســت های داعش 
به افغانســتان، موجه کــردن ادامه حضور 
خود در منطقــه و ایجاد امنیت برای رژیم 

صهیونیستی است.
 بــه گزارش زمان به نقل ازایســنا، حضرت 
آیت اهلل خامنه ای دیروز در ابتدای جلســه 
درس خارج فقه با اشاره به امضای داعش بر 
ترور صدها نفر از مردم در حوادث ماههای 
اخیر افغانستان، افزودند: همان دست هایی 
کــه با ایجاد داعش، آن را ابزاری برای ظلم 
و جنایت علیه مردم در سوریه و عراق قرار 
داد، امــروز پس از شکســت در آن مناطق 
به دنبال انتقال داعش به افغانستان هستند 
و کشتارهای اخیر در واقع آغاز همین نقشه 
است.رهبر انقالب اســالمی افزودند: برای 

تروریســت های مورد حمایت امریکا شیعه 
و ســنی فرق نمی کند و مــردم غیرنظامی 
اعم از شــیعه و ســنی هدف آنها هستند.

ایشــان، مشغول ســازی ملت های منطقه 
به خود را سیاســت درجه اول امریکایی ها 
دانستند و گفتند: امریکا به دنبال آن است 

که این منطقه روی خوش نبیند و دولت ها 
و ملت های منطقه به خود مشــغول باشند 
تا به فکر معارضه با عامل خبیث اســتکبار 
 یعنی صهیونیســم نیفتند.حضرت آیت اهلل

 خامنــه ای هــدف بعدی امریــکا از ایجاد 
ناامنی را موجه کردن حضور خود در منطقه 
بیــان کردند و افزودنــد: امریکایی ها خود 
عامل اصلی ناامنی در افغانستان هستند و 
کشتارهایی که به اسم مذهب در این منطقه 
از حدود بیســت ســال قبل انجام گرفت، 
مســتقیم یا غیرمستقیم بوســیله عوامل 
امریکا بود و اکنون نیز به دنبال آن هستند 
که با ایجاد ناامنی، حضــور خود را تأمین 
کنند و اهداف سیاســی و اقتصادی شان را 
انقالب اســالمی گفتند:  پیش ببرند.رهبر 
لعنت خدا بر استکبار و عوامل آن و بر رژیم 
خبیث و جنایتکار صهیونیستی و امریکا که 

اینگونه مسلمانان را نابود می کنند. 

رهبر معظم انقالب مطرح کرد: 

آمریکا، عامل اصلی ناامنی در منطقه

تکرار ادعاهای بی اساس ترامپ 
علیه ايران 

واکنش ظريف به ادعاهای 
ضدايرانی اخیر ترامپ

رییس جمهور آمریــکا در دیدار با نمایندگان 
کشــورهای عضو شــورای امنیت بــه تکرار 
ادعاهــای خــود علیه کشــورمان پرداخت و 
خواستار مقابله با آنچه وی فعالیت های بی ثبات 
کننده ایران می خواند شد.به گزارش زمان به 
ترامــپ رییس جمهور  دونالد  ازایســنا،  نقل 
آمریکا در یک ضیافت ناهار میزبان نمایندگان 
کشــورهای عضو شورای سازمان ملل در کاخ 
سفید بود.وی در این نشست ایران را به انجام 
اقدامات بی ثبات کننــده در خاورمیانه متهم 
کــرد و گفت: این گروه کار زیادی برای انجام 
دادن دارنــد از جمله مقابله بــا فعالیت های 
بی ثبــات کننده ایران، پایــان دادن به جنگ 
سوریه، مقابله با تروریسم و خلع هسته ای کره 

شمالی.این ادعاهایی در حالی مطرح می شود 
کــه مقامات ایــران همواره تاکیــد می کنند 
تهران امکان ارسال موشک به یمن را ندارد و 
موشک های شلیک شده به عربستان متعلق به 

حوثی ها بوده است.

وزیر خارجه کشــورمان در پــی برگزاری 
نشست نمایشی آمریکا برای بررسی ادعای 
واشنگتن مبنی بر ایرانی بودن موشک های 
شلیک شده از سوی حوثی ها به عربستان 
گفت: این بار قطعاتی از موشــک را نشان 

دادند ولی با آرم مؤسســه استاندارد ایران 
که ما روی بسته های غذایی به کار می بریم. 

دوباره تالش کنید مدرک تولید کنید!
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمد جواد 
ظریف در صفحه توییترش نوشت:  مدتی 
قبل، آمریکا یک موشــک ایرانی ارائه شده 
توسط ســعودی ها را نمایش داد.  باید به 
آنها گفته شده باشد موشکی که در آسمان 
توسط پاتریوت نابود شــده کامال سالم به 
زمین فرود نمی آید.  لــذا این بار قطعاتی 
از موشک را نشان دادند ولی با آرم مؤسسه 
استاندارد ایران که ما روی بسته های غذایی 
بکار می بریم. دوباره تــالش کنید مدرک 

تولید کنید!

 امکان تکرار آشوب 
با روش سایبری

 

رئیس ســازمان پدافند غیرعامل گفــت: تلگرام نظام جدید 
برنامه ریزی کرده که قرار اســت تعویض و مدل جدیدی از 
ارتباطات را رونمایی کند که این مدل به احتمال زیاد خارج 
از کنتــرل ما خواهد بود تا جایی که امکان فیلتر هم احتماال 

وجود نخواهد داشت.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سردار غالمرضا جاللی رئیس 
ســازمان پدافند غیرعامل کشور در سخنرانی خود در جمع 
مدیران کل پدافند غیرعامل اســتان های  سراسر کشور در 
سالن شهید آبشناسان سازمان پدافند غیرعامل  با اشاره به 
اعتراضات و آشوب های اخیر در کشور گفت: این یک حادثه 
امنیتی و مدرن است و باید ابعاد آن شناسایی شده و توطئه 
ها خنثی شــود.عوامل این حادثه یک مثلث سه ضلعی بود . 
ضلع اول فضای مجازی، ضلع دوم بســتر و زمینه مشکالت 
اقتصادی و ضلع آخر تهدیدهای دشمن است که باید هر سه 
موضوع بررسی شود.جاللی با اشاره به مهمترین ضلع مثلث 
یعنی فضای مجازی و ســایبری تشریح کرد: فضای سایبری 
به دالیل مختلف از جمله وادادگی و نبود مدیریت تنظیم این 
حوزه در کشور مهم است. در این فضا هر مسئول و فردی با 
نگاه و برداشت خود با آن مواجهه می شود بنابراین سیاست 
هــا و رویکردهای متفاوت خواهد بود و باعث میشــود یک 
فضای بی کنترل و یا خارج از کنترل داشته باشیم. ۹5 درصد 
ازسهم شبکه های اجتماعی کشورمان در اختیار تلگرام است. 
تلگرامی که در ابتدا بســیار ضعیف بود ولی حاال بارشــد و 
توسعه تاحدی پاســخگوی نیاز مردم اســت.وی ادامه داد: 
»پاول دورف« رئیس این شــبکه خارجی در کشور خودش 
به عنوان یک اغتشاشگر شناخته می شودو او با تکرار حادثه 
ای شبیه آشــوب های ما در روسیه و بکارگیری مردم علیه 
حکومت خود از آن کشــور خارج شده است، تلگرام شبکه 
ای است که به واســطه بکارگیری مدیریت هوشمند در آن 
حدود 1۶ دسته از اطالعات کاربران مثل شماره تلفن، تقویم 
کاری، عکس ها، مکان و... دسترســی دارد.این اطالعات در 
ســرورهایی انبار میشود که در کشور ما نیستند روی آن ها 
داده کاوی صورت میگیرد و بعــد از پردازش اطالعات داده 
های حجیم یــا همــان )BIG DATA( بوجود می آیند. 
بیگ دیتاهایــی که به راحتی بــا آن میتواند به موضوعات 

ریزاطالعاتی هر جامعه پی ببرند.
رئیس ســازمان پدافند غیرعامل کشــور با اشاره به مشتری 
خاص این بیگ دیتاها گفت: پاول دورف همان مالکی اســت 
کــه برای ارائه خدمات تلگرام از مــا پول نمیگیرد در نتیجه 
بــرای در آمدزایی این اطالعات را به کســانی که نیاز به آن 
ها برای تجزیه و تحلیل کشــور ما دارند میفروشــد. مسلما 
اطالعات ما در تلگرام مشتری خاص خودش را دارد مشتری 
مثل آمریکایی ها، رژیم صهیونیستی و منافقین و هر گروهی 
که ظرفیت نیروی عملیاتی مخالف علیه ما را داشته باشد. و 

نمونه آن حادثه دهم دی ماه سال جاری است.
جاللی با اشــاره به تولید محتوای بیگانگان در شــبکه های 
اجتماعی به زبان فارســی تصریح کرد: در ردیابی از یکی از 
شبکه های اجتماعی متوجه شدیم هر کدام از اعضای برخی 
گروه های ضد انقالب و اروپا نشــین در خارج حداقل ســی 
اکانت و کانال دارنــد و با هم یک موضوع را انتخاب میکنند 
و خبرهای خاص جهت دار را به زبان فارسی تولید و منتشر 
کرده تا به دست ما برسد. سپس محورهای مد نظرشان را در 

قالب هشــتگ و یا محتواهای مختلف به مردم کشورمان القا 
میکنند این رویکرد و امثال آن یعنی فضای سایبری ما توسط 

دشمن اشغال شده است.
وی ادامه داد: نمونه آن خانم مجری که در ســفرش به خارج 
از کشــور با مشکالتی روبرو شد. یک تیم 5 نفره مامور شدند 
تا در طول ســفر این خانــم را تحت نظر گرفته و از آن فیلم 
و عکــس تهیه کنند ودر قالب یک پروژه در کانال های خود 
موضوع حجاب اجباری را راه اندازی کنند و این یعنی تولید 
محتوا.این موارد و امثال آن نشــان می دهد ما اشراف کامل 
بر فضای مجازی خود نداریم.رئیس سازمان پدافند غیرعامل 
کشور ضمن توجه به شش گروه مهم کسب و کارهای آنالین 
بیان کرد: شبکه پرداخت مالی و اقتصاد دیجیتال ما برای این 
مدل از کسب و کارها در بستر شبکه اجتماعی شکل گرفته 
است و این باعث میشود اطالعات کسب و کار ما جمع آوری 
ما و تحلیل شود. تلگرام در هفته گذشته از پول اینترنتی خود 
به نام گرام رونمایی کرد که میتواند روی این مشــاغل تاثیر 
بگــذارد تا جایی که دیگر حتی با بانک های خودمان نتوانیم 
همکاری داشــته باشیم . این یک واقعیت است که وابستگی 

این مشاغل به تلگرام میتواند دردسر ساز شود.
جاللی ادامه داد: تلگرام یک فضای تبلیغاتی برای برخی کانال 
ها مثل آمد نیوزو امثالهم فراهم کرده که مرتبا علیه مسئولین 
مــا دروغ و افترا میگویند. برای مقابلــه با این موضوع دو راه 
داریم اول اینکه در بســتر همین شبکه پاسخشان را بدهیم 
که تلگرام به ما چنین اجازه ای نمیدهد. دوم اینکه دررسانه 
ملی پاســخگو باشیم. در رسانه ملی هم به جای اینکه پاسخ 
یک جامعه کوچک آن طرف آبی را بدهیم باید مسئله را برای 
هشــتاد میلیون نفر باز کنیم که باز هم بــه نفع آن ها و به 
ضررما است.وی با اشاره به مشکالت اقتصادی به عنوان ضلع 
دوم مثلت حادثه اخیر گفت: : به دلیل رعایت نکردن مسائل 
اقتصاد مقاومتی که بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار 
گرفته اســت از نارضایتی بوجود آمد و به دلیل توجه نکردن 
بــه روند واردات کاال، آمار بیکاری در کارخانه ها باال رفت لذا 
کارگری که سه ماه است حقوق نگرفته صبر و تحملش تمام 
میشود.اینها شاید تلفات جنگ اقتصادی با دشمن است. بانک 
ها ســودهایی به مردم میدهند که واقعی نیســت این یعنی 
تولید مشــکل دارد. از آن طرف بــه جای پرداخت پول نفت 
کاالهای بی کیفیت و ارزان قیمت به ما میدهند که کارخانه 
های داخلی توان رقابت با محصوالت آن ها را از لحاظ قیمت 

ندارند و به این ترتیب لشگری از بیکاران بوجود می آید.
رییس سازمان پدافندغیرعامل کشور ضلع سوم حوادث اخیر 
را مسئله دشمنی و تهدیدات آمریکا دانست و تصریح کرد: در 
دو سه روز اول حادثه خیلی ها سعی میکردند دشمن را حذف 

کنند و با گرایش های مختلف سیاسی گردن هم می انداختند 
اما آقای مایک)مایکل دی آندریا به عنوان رئیس میز ایران در 
سازمان سیا منصوب شده است،وی پیش از آن مدیریت مرکز 
ضدتروریســتی سی آی  ای )سازمان سیا( در سالهای 2000 
میالدی را برعهده داشته اســت.( به عنوان فرمانده اقدامات 
براندازی ایران انتخاب شده بود. دو نقشه چهل و بیست روزه 
داشــتند. در نقشه چهل روزه مردم را باید به بهانه مشکالت 
اقتصادی بسیج میکردند و ســازمان های مخالف جمهوری 
اســالمی مثل منافقین باید سازماندهی میشدند و نکته مهم 
این نقشه چهل روزه،عدم استفاده از سالح بود.وی ادامه داد 
: در نقشه بیســت روزه حمله مسلحانه شروع می شد و قرار 
بود اغتشاشات به فاز خشونت کشیده شود. تمام خط دهی ، 
آموزش، هماهنگی و...این موارد بر عهده تلگرام بود از توئیتر 
هم برای ارتباط نخبه ها و فرماندهان عملیات استفاده میشد.

جاللی با اشــاره به نقش پررنگ تلگرام در اغتشاشــات اخیر 
گفت: دشمنان در بستر تلگرام یک عملیات سنگین تبلیغات 
سیاه ایجاد کرده بودند مانند عکس های و فیلم های فتوشاپی 
و ساختگی. در واقع آن ها به دلیل عدم آگاهی الزم در مردم 
تا حدی سوار بر ماجرا بودند اما نتوانستند اهداف خود را پیش 
ببرند. عربســتان وآمریکا به سرعت خود را وسط انداختند . 
دفاع ترامپ از آشوبگران باعث شد مردم به سرعت عوامل این 

جریان را بشناسند و از آن فاصله بگیرند.
رییس ســازمان پدافندغیرعامل کشور بیان کرد: ما یکسری 
اقدامات برای مقابله با این موج اغتشــاش از جمله بســتن 
تلگــرام انجام دادیم که عده ای بنا به دیدگاه های خود با آن 
مخالف بودند اما وقتی تلگرام بسته شد هشتاد درصد ترافیک 
سایبری کشور کم شد. ارتباطات تهدیدزا تمام شد و نیروهای 
امنیتی هم توانستند دستگیری های به موقعی در شهرهای 
مختلف داشته باشند و سرخط جریان ها را پیدا کنند. تلگرام 
در ایــن مورد چند اتهام دارد.وی با برشــمردن این اتهامات 
ادامه داد: یکی  اینکه نقش صد در صدی در بســیج و تهییج 
مردم داشته است. دو اینکه عملیات تبلیغات سیاه روی بستر 
تلگرام انجام شــده، سه آموزش تخریب و اشوب و خرابکاری 
به مردم داده اســت. چهارم اینکه اطالعات بیگ دیتای ما را 
در اختیار دشمن قرار میدهد و پنجم این اطالعات را پردازش 

میکند و در نهایت اطالعات را فروخته است.
وی ضمــن توجه به جلوگیری از تکــرار چنین فتنه هایی 
تصریح کرد: با روش ســایبری مبتنی بــر مردم را طراحی 
کردنــد که امکان تکرار آن وجــود دارد. تلگرام نظام جدید 
برنامه ریزی کرده که قرار اســت تعویض و مدل جدیدی از 
ارتباطات را رونمایی کند که این مدل به احتمال زیاد خارج 
از کنترل ما خواهد بود تا جایی که امکان فیلتر هم احتماال 
وجود نخواهد داشــت. این نیاز به یک هم اندیشی واحد در 
بین تمام گروه ها، مســئولین و مردم را میطلبد تا با فراهم 
کردن بستر مناسب و فرهنگسازی به شبکه های اجتماعی 

داخلی منتقل شوند.
جاللی با اشــاره به اهمیت حذف تلگرام از بســتر ارتباطاتی 
کشور گفت: در مدتی که تلگرام تعطیل شد پیام رسان های 
داخلی جان گرفتند تا جایی کــه تعداد اعضای آن ها به ده 
میلیون نفر هم رسید، پیام رسان هایی که باید مورد حمایت 

قرار گیرند.و در این مدت اشکاالت و نواقص آن ها حل شد.
جاللی در پایان با اشــاره به شــغل های که عنوان می شود 
با قطع تلگرام ممکن اســت آسیب پذیر شود گفت:بعضی از 
دوستان آمارهای غلطی ارائه می دهند، مرکز فضای مجازی 
آمار 33 هزار شغل را ارائه می نماید و پلیس فتا حداکثر 11 
هزار شــغل را رصد کرده و قبــول دارد و لذا آمار های غلط 
دیگر احتماال با هدف اغواگری بمنظور برگشت سلطه تلگرام 

بر فضای مجازی کشور تولید و ارائه می شود.



چهارشنبه 11 بهمن 1396                                                                                                                                                                                                     شماره 33686
اخبار

رشِد شکاف جنسیتی، آسیبی در کمین نشسته؛

جای خالِی زنان در فرصت های شغلی
*الهام آمرکاشی/ بخش دوم و پایانی

در این میان، قریب به اکثریِت بانوان، مادر شــدن را به هر ِســمت و حفظ 
جایگاهی ترجیح می دهند و این کناره گیرِی زنان از فرصت های شــغلی، 
میدان گسترده ای را برای حضور مردان و دستیابی به مشاغل و پست های 
مهم باز می کند که بعد از بازگشت چندماههء زنان به میدان اشتغال، رونق 
و مرتبهء گذشــته را نمی توانند به دست آورند.گرچه بهره مندی از حضور 
زنان در عرصه های مختلف اجتماع یکی از مطالبات جدی بانوان اســت که 
خوشــبختانه در دهه های گذشــته تا حدی در منصب نمایندگان مجلس 
توانسته اند به آن دسترسی پیدا کنند و در کنار دولتمردان، حضور ثابت خود 
را حفظ نمایند اما این حضور در تعداد کمی خالصه می شــود و توانمندِی 

بانوان در عرصه های مختلف همچنان نادیده گرفته می شود.
در حال حاضر یک ســفیر زن، دو معاون وزیر، چند رئیس سازمان، سه معاون 
رئیس جمهوری در بدنه دولت و چند مدیر ارشد در سطوح فرمانداران، معاونان 
اســتانداران و مدیران کل در حال اشتغال هســتند اما در سطح هر استان و 
در کادرِ شــورای اداری، چند زن به طور ثابت در حال فعالیت هستند! امروزه 
اهمیت اشتغال در بسیاری از رشته ها برحسب نیاز، مورد توجه و بررسی قرار 
می گیرد و از ناوک روانشناسی و جامعه شناسی بر آن دقت می شود؛ هرچند 
که در درازنای تاریخ، چندین نظریه همواره وجود داشته و بالطبع وجود خواهد 
داشــت:  یک عده به اشتغال بانوان در هر حوزه و حیطه ای مثبت نگاه کرده 
و بر توانمندی بانوان جامعه صحه می گذارند، یک عده متأســفانه نگاه منفی 
برآن داشته و به هیچ عنوان در هیچ محدودهء فعالیتی، زنان را بایستهء اشتغال 
نمیدانند و یک عده که بینابین تفکر این حوزه قرار دارند دیدگاه مشروط دارند 
و مشارکت خارج از منزل بانوان را در صورت عدم ضربه پذیری به ارکان اصلی 
خانواده شایسته میدانند.بی تردید اشتغال بانوان، تأثیربسزایی در ابعاد مختلف 
زندگی دارد و بر همگان مشــخص است نوع و کارکرد بانوان، می تواند نقش و 
رابطهء دوســویه ای با آرامش و رضایت در خانواده داشــته باشد اگر در سایهء 
توازن اخالقی- اجتماعی در اشتغال نقش گیرد.الزم است نگاه آزاداندیش داشته 
باشــیم و روایات متفاوتی چون آسیب پذیری خانواده در لوای اشتغال بانوان، 
هنجار شکنِی حضور پایاپای زنان با مردان در اجتماع، کمبوِد انرژی برای اهالی 
خانه در سایهء مشارکت اجتماعی زنان و ... را دست مایه ای برای حبس بانوان 
در امور اجتماعی و در رأس آن مدیریت یک حوزه ندانیم که بسیاری از بزرگان، 
یکی از مهمترین معیارها برای سنجش توسعه یافتگی در یک کشور را میزان 
اهمیت و اعتبارزنان جامعه در آن کشور می دانند که هر چه حضور بانوان در 
اجتماع، فعالتر باشد کشور پیشرفته تر خواهد بود. بی شک افزایِش سهم زنان 
در اشــتغال، مدیریت های سیاسی- فرهنگی ورزشــی- بهداشت و ... به  طور 

چشمگیری باعث کاهِش رشِد شکاف جنسیتی در کشور خواهد شد.
Albrz.payam@gmail.com

پرداخت یارانه به ۷۶ میلیون ایرانی در سال ۹۷

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی گفت که طبق 
مصوبه جدید کمیســیون تلفیق، دست دولت برای پرداخت یارانه ۴5 هزار 
و 500 تومانی به 7۶ میلیون ایرانی در ســال ۹7 باز اســت.به گزارش زمان 
به نقل ازایســنا، حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به اصالحات الیحه بودجه 
در کمیسیون تلفیق، گفت: بعضی از اشکاالت اصالح شد که یک نمونه آن 
جدول شماره 1۴ مربوط به هدفمندی است. بر این اساس درآمد هدفمندی 
یارانه ها 102 هزار میلیارد تومان تعیین و مقرر شــد یارانه همانند سال ۹۶ 
پرداخته شــود.وی با بیان اینکه راهبردی برای حذف یارانه ها وجود ندارد، 
اظهار کرد: بر اساس مصوبه جدید کمیسیون تلفیق، 30 هزار میلیارد تومان 
برای پرداخت یارانه نقدی در نظر گرفته شده که این رقم تا ۴1 هزار میلیارد 
تومان قابل افزایش است. اگر این رقم را تقسیم بر ۴5 هزار و 500 و ضرب 
در 12 ماه سال کنیم، 7۶ میلیون نفر را در بر خواهد گرفت. اگر هم دولت 
افراد پردرآمدی را پیدا کرد می تواند یارانه آن ها را پرداخت نکند. این موضوع 
در قانون پیش بینی شــده است، اما اینکه بخواهیم به یک عده یارانه بدهیم 
و بگوییم سایر متقاضیان دریافت یارانه باید ثبت نام کنند و اثبات کنند که 
مستحق دریافت یارانه هستند روشی است که ما آن را قبول نداریم.حاجی 
بابایی با تاکید بر اینکه درآمد های هدفمندی یارانه ها باید به حساب خزانه 
واریز شود، گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، دست دولت برای پرداخت 
یارانه به 7۶ میلیون نفر با مبلغ ۴5 هزار و 500 تومان باز اســت. همچنین 
بــرای کمیته امداد و بهزیســتی هفت هزار میلیارد تومــان در نظر گرفته 
شده است که طبق فرمول برنامه ششــم پرداخت می شود.وی اضافه کرد: 
کمیسیون تلفیق اصالحاتی را در بودجه اعمال کرده، اما این اصالحات کلی 
و اساسی نبوده است. سقف اوراق مشارکت کاهش یافته، هدفمندی اصالح 
شــده، اما هنوز نمایندگان ایراداتی به بودجه دارند و رای آوری آن در جلسه 

امروز بستگی به دفاع و اظهارات نمایندگان مخالف و موافق دارد.

 انصاراهلل فرودگاه ملک خالد در ریاض را 
هدف موشک قرار داد

یگان موشــکی ارتش و کمیته های مردمی یمن وابسته به جنبش انصاراهلل دیروز 
فرودگاه ملک خالد در ریاض پایتخت عربستان را با یک فروند موشک از نوع برکان 
H2 ، هدف قرار داد.به گزارش زمان به نقل ازایرنا، یگان موشــکی ارتش و کمیته 
های مردمی دیروز با شــلیک موشــک دور برد فرودگاه بین المللی ملک خالد در 
جنوب ریاض را هدف قرار داد.یک منبع یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی 
یمن با تایید شلیک موشــک، گفت: موشک برکان H2 دقیقا به هدف که همان 
فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض پایتخت عربستان است، اصابت کرد.جنبش 
انصاراهلل یمن 1۹ دسامبر )28 آذر( نیز از شلیک موشک به قصر الیمامه در ریاض 
خبر داده بود.ترکی المالکی سخنگوی ائتالف عربی متجاوز به یمن به سرکردگی 
عربســتان پیش از این گفته بود، جنبش انصاراهلل 83 موشک به عربستان شلیک 
کرده است.عربستان و ائتالف عربی تحت رهبری این کشور از ششم فروردین سال 

۹۴ تاکنون یمن را مورد تجاوز زمینی، هوایی و دریایی قرار داده است.

تکرار اظهارات ضد ایرانی وزیرخارجه انگلیس

وزیر امور خارجه انگلیس با طرح ادعا هایی علیه کشورمان گفت: لندن و عربستان 
یک چشم انداز مشترک درخصوص چالش های مربوط به آن چه اخالل گری ایران 
در خاورمیانه خواند، دارند.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، بوریس جانسون وزیر 
امورخارجه انگلیس در گفت وگو با شــبکه العربیه به تکرار ادعا های بی اساس و 
واهی غرب علیه کشورمان پرداخت.جانسون در ادعا های خود گفت که انگلیس 
و عربستان یک چشم انداز مشترک و تاریخی درخصوص چالش های اخالل گری 
ایران در منطقه خاور میانه دارند.وی افزود: الزم است که در قبال ایران صریح و 
سخت باشیم. غیر قابل پذیرش است که آن ها این درخصوص استفاده حوثی های 
یمن از موشک علیه عربستان تجاهل کنند. این یک سیاست فاجعه آمیز است 
کــه دنبال می کنند.وزیر امور خارجه انگلیس در ادامه ادعای مقامات آمریکایی 
و عربستانی را تکرار کرد که ادعا می کنند موشک های که حوثی ها به عربستان 

شلیک کرده، ساخت ایران بوده است.

لزوم تعامل 2قوه برای رفع 
محدودیت استارت آپ ها

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور: باید میان دولت 
و قوه قضائیه تعاملی صورت گیرد تا برخی محدودیت 

های استارت آپ ها برداشته شود.
به گزارش زمان به نقل ازصداوســیما ، سورنا ستاری 
افزود: سیستم دولتی کشور من را یاد سریال پدرساالر 
مــی اندازد که به واســطه بودجه نفــت ، دولت یک 
پدرساالر اســت و مانند آن سریال باید همه فرزندان 
سر یک سفره بنشینند و اگر فرزندی بخواهد ضابطه 
پدر را قبول نکند مانند بخش خصوصی، امکانات از او 
گرفته می شود.وی گفت: ما دقیقاً همین نگاه و قوانین 
را درباره بخش خصوصی داریم و در چند سال گذشته 
تالش کرده ایم نســل جدید کارآفرینــان را در قالب 
شرکت های نوپا )استارت آپ( به عرصه دعوت کنیم 
که در برخی از این شــرکت ها مدیرانی کمتر از 30 
سال مدیریت می کنند.ستاری گفت: به مردم خدمات 
را گران می دهیم و مثالً ســالیان سال تاکسیرانی در 
کشــور فعالیت می کند اما هر کسی می خواهد سوار 
تاکسی شــود ابتدا باید اعصاب خردی در بحث کرایه 
داشــته باشــد.معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
گفت: هم اکنون شــاهد ورود استارت آپ های جدید 
در حوزه خدمات هســتیم و شفافیت از ویژگی های 
این شرکت هاست و مالیات و گمرک می دهد و حتی 
اگر اجناس شان وارداتی باشد اما قاچاق نیست و هرجا 
این فروشــگاه ها راه افتاده ، پرونده تعزیرات تشکیل 
نشده است.ستاری یکسان بودن قیمت ها در همه نقاط 
کشور را حق شهروندی خواند و گفت: با توسعه اقتصاد 
الکترونیــک این مهم محقق می شــود.معاون رئیس 
جمهور با اشاره به اینکه توسعه اقتصاد با وام شکل نمی 
گیرد ، افزود: هیچ یک از استارت آپ های موفق یک 
ریال هم وام نگرفته اند.وی درخصوص حوزه حمل بار 
در کشــور گفت: هم اکنون یازده واسطه وجود دارد تا 
یک بارنامه تحویل راننده کامیون شود و گاهی اوقات 
رانندگان مجبورند یک ســر خالی برگردند اما وقتی 
استارت آپ ها در این عرصه ورود کردند همه استقبال 
می کنند.ستاری همچنین به روند اجرای پژوهش در 
کشور انتقاد کرد و افزود: مراکز دولتی نباید وارد مراحل 
اجرای پژوهش شوند و پژوهشی که با پول و آدم دولت 
انجام می شــود به جایی نمی رســد و دولت ها فقط 
باید روی پژوهش های پایه سرمایه گذاری کنند.وی 
گفت: پژوهشگاه در کشور زیاد داریم اما خروجی آنها 
نتوانسته است مشکل صنعت کشور را حل کند و باید 
پژوهش ها را به دانشــگاه ها سپرد چراکه قرار نیست 
یک نفر سی سال در یک پژوهشگاه کار پژوهشی کند 
اما محیط دانشگاه فرق می کند و مانند رود روان است.

معــاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: هر کس 
به فناوری دست پیدا کند باید بتواند شرکت تأسیس 
کند و ما هم اکنون در این معاونت شرکت های بسیار 

خوبی در حوزه فناوری اطالعات داریم.
ســتاری در بخش دیگری از سخنانش به موانع بر سر 
راه استارت آپ ها اشاره کرد و گفت: در همه دنیا این 
شرکت ها ابتدا خود را اثبات کردند و بعد قوانین نوشته 
شد و این مشکالت طبیعی است و باید تعامل خوبی 
میان دولت و قوه قضائیه در رفع محدودیت های این 
شــرکت ها صورت گیرد.وی افزود: در بخش فناوری 
اطالعات در قوه قضائیه هم آماده همکاری هســتیم و 
شرکت های بسیار خوبی داریم که قابلیت انجام طرح 
های فناوری اطالعات قوه قضائیه را دارند و می توانند 
خدماتی ارائه کنند که مردم از آنها راضی باشند.معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: بخش خدمات هم 

همینطور است و دولت نباید در این بخش ورود کند.

 موافقت مجلس با کلیات طرح 
رفع موانع تولید رقابت پذیر

نمایندگان مجلس شورای اسالمی به کلیات طرحی 
رای دادند که در صورت تصویب نهایی، ستاد تسهیل 
و رفع موانع تولید در هر استان به ریاست استاندار در 
خصوص اختالفات بین نظام بانکی و تولید کنندگان 
تصمیم گیری می کند.به گزارش زمان به نقل ازایرنا، 
مجلسی ها در ادامه جلسه علنی دیروز خانه ملت با 
1۴5 رای موافــق، ۴3 رای مخالــف و ۶ رای ممتنع 
از مجموع 21۶ نماینده حاضر به کلیات طرح الحاق 
مــوادی به قانون رفع موانع تولیــد رقابت پذیر رای 
مثبت دادند.بر اســاس ماده واحــده این طرح و در 
صورت تصویب نهایی آن به ستاد تسهیل و رفع موانع 
تولید که در حال حاضر در استان ها مشغول فعالیت 
هســتند، وجه قانونی داده و این ســتاد به ریاست 
استاندار در خصوص اختالفات بین نظام بانکی و تولید 
کنندگان تصمیم گیری می کند.این طرح درباره رفع 
موانع تولید و سرمایه گذاری و ایجاد هماهنگی میان 
دستگاه ها، بانک ها و تولید کنندگان است.نادر قاضی 
پور سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی 
مجلس درمورد این طرح تاکید کرد که هیچ ساختار 
سازمانی جدیدی به دولت اضافه نمی کند.وی افزود: 
بانک ها و موسسات مالی و اعتباری موظف خواهند 
بود حداکثر در مدت یک ماه با درخواست تسهیالت 
بخش خصوص موافقت کنند یا دالیل مخالفت خود را 
در همین مدت توضیح دهند.وی ادامه داد: اگر دالیل 
مخالفت بانک مرکزی و بانک های عامل در ســتاد 
تسهیل استان ها مورد قبول قرار نگیرد بانک ها مکلف 
به پرداخت تســهیالت مالی الزم به تولیدکنندگان 

بخش خصوصی می شوند.

یادداشتخبر

 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی واردات گوشی آیفون توسط 
شــرکت زیرمجموعه تامین اجتماعی را قانونی دانســت و زمان 
پرداخت »عیدی« مســتمری بگیران و بازنشستگان را به بعد از 

مشخص شدن رقم آن موکول کرد.
به گزارش خبرنگار پیام زمان، ســیدتقی نوربخش در نشســت 
خبری کــه به منظور تشــریح برنامه های این ســازمان در ایام 
مبارک دهه فجر ترتیب داده شده بود با بیان اینکه مناسب ترین 
و کارآمدترین روشــی که برای بهبود وضعیت فرودستان وجود 
دارد تقویت سیستم تامین اجتماعی است گفت: در دهه مبارک 
فجر چندین پروژه با اعتبار حــدود 550 میلیارد تومان به بهره 
داری می رسد و یا عملیات اجرایی آن آغاز می شود.وی افزود: آغاز 
عملیات ساخت ســه پروژه درمانی و بهره برداری از 33 پروژه از 
این جمله است که در میان آنها شش شعبه، هفت مرکز درمانی 
و یک بیمارستان داریم. درمانگاه های الر، کامیاران در کردستان، 
ابرکوه در یزد، رزن در همدان، آران و بیدگل، پیشــوای ورامین و 
ازنای لرســتان و بیمارستان خوی پروژه های درمانی هستند که 
افتتاح می شوند.مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه 
1۴1 میلیارد و 800 میلیون تومان صرف این پروژه های درمانی 
و بیمه ای شــده اســت گفت: پروژه های اقتصادی با ارزش ۴15 

میلیارد تومان نیز در ایام فجر افتتاح می شــوند که راه اندازی دو 
خط دارویی در شــرکت توفیق دارو از این جمله است. عملیات 
اجرایی خط تولید سرنگ در کارخانه اکسیر نیز آغاز می شود. در 
کارخانجات پتروشیمی و نفت ایرانول و ذوب آهن چهار پروژه به 
بهره برداری می رسد.نوربخش ادامه داد: تولید تیرآهن اچ 300 با 
ظرفیــت حدود 350 هزار تن در ســال در ذوب آهن اصفهان با 
ارزشی بالغ بر 200 میلیارد تومان از دیگر پروژه هاست.وی بودجه 
ســال آینده را اعالم کرد و گفت: ۹8هزار و ۶8۴ میلیارد تومان 
بودجه تدوین شــده سال آینده است که در هیات مدیره در حال 
بررسی است و ممکن اســت مقداری افزایش یا کاهش در حین 
تصویب داشته باشــد.مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان 
اینکه کاهش تصدی گری، استفاده صحیح از بنگاه های اقتصادی 
از جمله سیاست های ماســت ادامه داد: سازمان ضمن آنکه باید 
در جهت حفــظ منابع حاصل از حق بیمه تــالش کند، باید از 
بنگاه داری خارج شــود و اقداماتی از امسال در همین راستا آغاز 
شده است. سازمان تامین اجتماعی برنامه ریزی های منسجمی در 
این زمینه دارد و از اصل ۴۴ کامال تبعیت خواهد کرد و مکانیسم 
های حفظ و نگه داشت سرمایه را ارتقاء می دهد.نوربخش ادامه 
داد: 1000 میلیارد تومان بودجه برای توســعه مراکز درمانی در 
بخش درمان پیش بینی  شــده اســت. در بخش درمان مستقیم 
کمتر از 8 هزار میلیارد تومــان و در بخش خرید خدمات کمتر 
از 12هزار میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.مدیرعامل 
سازمان تامین اجتماعی درباره افزایش سن بازنشستگی نیز  اظهار 
کرد: امید به زندگی در کشور افزایش یافته و از سن 5۶ سال در 
ســال 5۴ به 77 ســال در حال حاضر رسیده است. افزایش سن 
جزو پیشنهادات ما نبوده اما در کمیسیون تلفیق درباره اصالحات 
پارامتریک تاکیداتی شده است.نوربخش آخرین اخبار از پرداخت 
عیدی به مســتمری بگیران را اعالم کرد و گفت: پبش بینی می 
کنیم  امســال بیش از 2100 میلیــارد تومان عیدی بدهیم.وی 
درباره واردات گوشــی آیفون توسط شرکت زیرمجموعه سازمان 

تامین اجتماعی گفت: این شرکت زیر مجموعه صبا تامین وابسته 
به شستاســت و در چارچوب قانون اقدام کرده و اشکالی در آن 
نمی بینیم.نوربخش آخرین اخبار از پرداخت عیدی به مستمری 
بگیران را اعالم کرد و گفت: پبش بینی می کنیم  امســال بیش 
از 2100 میلیارد تومان عیدی بدهیم. قطعا بعد از مشخص شدن 
رقم عیدی همانند سال های گذشته بر اساس برنامه زمانبندی و 

احتماال طبق حروف الفبا عیدی را می پردازیم.
نور بخش در پاسخ به ســوال خبرنگار پیام زمان مبنی بر طالق 
هــای صوری که امروز در حال افزایش اســت برای اســتفاده از 
مســتمری پدر عنوان کرد :اگر خانمی طالق گرفت یا سرپرست 
خود رااز دست داد؛ طبق قانون حمایت از خانواده می تواند بدون 
شرط سنی و شرایط دیگر تحت حمایت بیمه پدری قرار بگیرد. 
وی اظهار کرد: این قانون در دوره قبل تصویب شده است. طالق 
های صوری برای گرفتن مستمری مجاز نمی باشد. وی در ادامه 
اظهار کرد: شــاید این ضعف قانون باشد، اما در دوره ما تصویب 
نشده است. سازمان تامین اجتماعی در صورت اثبات این ماجرا نه 

تنها مستمری را قطع می کند بلکه جریمه هم می کند.
نور بخش در پاســخ به عملکرد دفترچه های تامین اجتماعی 
به خبرنگار زمان عنوان کرد: امسال با حذف دفترچه های بیمه 
کاغــذی در مراکــز ملکی حتی برای یک بیمار نســخه خطی 
نوشــته نشــد. این طرح در مراکز غیرملکی نیز شروع شده و 
3۴0 پزشک در یزد تحت پوشش هستند و از وزارت بهداشت و 
وزارت ارتباطات می خواهیم برای گسترش آن همراهی بیشتری 
داشــته باشند. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره اعتبار 
دفترچه های درمانی گفت: قدرت دفترچه های بیمه ســالمت 
و تامین اجتماعی قطعا با اجرای طرح تحول ســالمت افزایش 
یافته و هزینه های پرداختی از جیب مردم کاهش یافته اســت 
اما نکاتی وجود دارد، به عنوان مثال الزام به اجرای نظام ارجاع 
در قانون برنامه پنجم را داشــتیم که محقق نشــد و این خود 

هزینه آور است.

نور بخش در پاسخ به زمان مبنی بر افزایش طالق های صوری عنوان کرد:

عدم دریافت مستمری در طالق های صوری

مفقودی
۴05SLX-TU5مدل  پژو  سواری  سبز  برگ   
با   72 ۹۶5س۴7ایران  پالک  شماره  ۹1با 
شاسی  شماره  13۹B0010۹۹۴و  موتور  شماره 
عیسی  NAAM31FC7CK858۶۴۹بنام 
تکاسی مفقود گردیده و درجه اعتبار ساقط می باشد
رامسر

رئیس ســازمان بســیج مســتضعفین با بیان اینکه حمایت 
از ابتکارات نباید پشــت درب هــا و روی میزها بماند، گفت: 
چیزی که امــروز نیاز داریم راهکارهــای انقالبی و عملیاتی 
است.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سردار غالمحسین غیب 
پرور، رئیس سازمان بسیج مستضعفین  در نشست سرآمدان 
فناوری و صنعت که با همکاری سازمان بسیج صنعتی کشور 
برگزار شد، اظهار داشت: ۴ وزارتخانه و سازمان، حامی بسیج 
مهندســان صنعت هســتند.وی ادامه داد: با توجه به اهداف 
انقالب اسالمی طبیعی است که در موضوعات مختلف از رشد 
و بالندگی برخوردار باشیم، اما در برخی بخش ها دچار کندی 
هستیم از جمله بخش صنعت که چنین نشست هایی باید در 

نقاط ضعف راهگشایی کند.
وی گفت: باید طرحی برای برون رفت از مشکالت داشته باشیم 
و حداقــل به برخی از آنها بپردازیم.غیب پــرور افزود: جامعه 
مهندســان در بخش صنعت، کشاورزی و عمران دارای 1۹0 
هزار مهندس بســیجی است که اگر این میزان را به خارج از 
محدوده بسیج تسری دهیم، این افراد چندین برابر می شوند 
و با احتساب بخشــی از نیروهای در حال تحصیل، آمار قابل 
مالحظه ای احصا می شود که نتیجه آن این است که در یک 
نگاه کالن با کمبود نیروی انسانی متخصص مواجه نیستیم.وی 
گفت: اگر بپذیریم کمبود نداریم، باید آسیب شناسی کنیم که 
البته من در مقام آسیب شناسی علمی نیستم، اما از تجربیاتم 

چنــد نکته را عرض می کنم.وی گفــت: بنا بر تجربه متوجه 
شــدم که در زمینه نیروی متخصص نیازمند نگاه تحولی در 
مدیریت صنعت هستیم که البته این بحث در سطح تعامالت 
مدیران در صنعت کشور است و فرض بر این است که تمامی 
نیروهای متخصص ما کاماًل سالم هســتند.وی ادامه داد: به 
نظر می رســد باید به عارضه شناسی و آسیب شناسی صنعت 
کشــور به صورت عملیاتی ورود کنیم، در حال حاضر تعداد 
قابل مالحظه ای پایان نامه دکترا در کشــور انجام می شود که 
جای آنها در آرشیو کتابخانه های دانشگاه های کشور است و به 
صورت محدود یا فوق العاده کمرنگ به صنعت وارد می شوند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: کشور متعلق به همه 
ماســت و باید منافع ملی کشور را به عنوان یک مسئله ملی 
وســط بگذاریم و درباره آن تالش کنیم تا به سمتی حرکت 
کنیم که شأن کشورمان است.وی گفت: انقالب اسالمی یعنی 
می خواستیم روی پای خود بایستیم اما در عمل در بخش هایی 
کــم عمل کردیم. معتقدم در مقوله اقتصاد مقاومتی هنوز به 
مرحله باور نرسیده ایم در نتیجه کماکان مشکل باقی است.وی 
گفت: در همایش امروز اعتقادم راسخ تر شد وقتی دیدم جوانان 
ما ایده و حرف دارند برای مثال خواهر جوانی از شهرســتان 
صحنه کرمانشاه در نمایشگاه تخصصی امروز شرکت کرده و 
با  کمک دوستان خود طرحی را انجام داده اند که پسندیدم و 
قابل تسری است البته باید در این زمینه بررسی علمی شود.

وی توضیح داد: ایده این جوان ایجاد طرح خیرین صنعت در 
صحنه است که طرحی مانند خیرین سالمت است که البته 
فقط موضوع مالی در این طرح مطرح نیســت بلکه به ایده و 
خالقیت مردم توجه دارد.وی گفت: جوان دیگری سانتریفیوژ 
یخچال دار ارائه کرده است که با ساخت این دستگاه در ایران 
ما پنجمین یا ششــمین کشوری هستیم که این محصول را 
خواهیم داشت.رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور با بیان 
اینکه در روند حمایت از چنین پروژه هایی به شرط نگاه انقالبی 
و تحولی باید وارد شــویم که اگر این نگاه وجود نداشته باشد 
همین افراد در مرحله ثبت اختــراع، ورود به بازار و ادامه راه 

دچار مشکل می شوند.

بایدبرایمنافعملیکشورتالشکنیم

٥ راهکار جدید بورس کاال 
برای تجارت مدرن فوالد

 
مدیرعامل بورس کاال گفت: توســعه بازار مدرن برای تجارت 
کل زنجیره فوالد بــا ابزارهایی همچون صندوق های کاالیی، 
قراردادهــای بلندمدت، تابلوی مناقصــه، اوراق خرید دین و 

معامالت تهاتری عملیاتی است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حامد سلطانی نژاد در هشتمین 
همایش چشم انداز صنعت فوالد و معدن ایران به توسعه بازار 
فوالد در این بورس اشاره کرد و گفت: کارکردهای اصلی بورس 
کاالی ایران در اقتصاد کشور تسهیل معامالت، پوشش ریسک، 
تامین مالی، کاهش هزینه معامالت، افزایش شفافیت، تنظیم 
و توســعه بازار، کشــف قیمت عادالنه و افزایش نقدشوندگی 
است.وی در این همایش به ابزارهای مالی بورس کاالی ایران 
اشاره کرد و گفت: قراردادهای نقد، نسیه، سلف، سلف موازی 
اســتاندارد، قراردادهای آتی، اختیار معامله، گواهی ســپرده 
کاالیی، خرید دین، صندوق های کاالیی، قراردادهای بلندمدت 
و معامالت تهاتــری از ابزارهای مورد اســتفاده و در حال راه 
اندازی بورس کاالی  ایران هستند.وی در ادامه به راهکارهای 
بورس کاالی ایران برای بهبود توازن زنجیره فوالد اشــاره کرد 
و گفت: قیمت گذاری نادرســت، تغییرات ساختاری قراردادها 
و نوســانات قیمت، عدم توازن در زنجیره فوالد را موجب شده 
است که برای ایجاد توازن باید به سمت ایجاد بازارهای منسجم، 
شفاف و مدرن حرکت کرد که در این میان توسعه بازار مدرن 
بــرای تجارت کل زنجیره فوالد با ابزارهای بورس کاالی ایران 
همچــون "صندوق های کاالیــی"، "قراردادهای بلندمدت"، 
"تابلوی مناقصــه"، "اوراق خرید دین" و "معامالت تهاتری" 
قابلیت عملیاتی شدن دارند.مدیر عامل بورس کاالی ایران به 
صندوق های ســرمایه گذاری کاالیی اشاره کرد و در توضیح 
کارکرد این صندوق ها گفت: صندوق های کاالیی امکان پیروی 
از بازده تغییرات قیمتی یک یا چند کاالی معین را فراهم می 
آورند و فعالیت اصلی آن ها، ســرمایه گذاری در اوراق بهادار 
مبتنی بر کاالها اســت. این صندوق ها به سرمایه گذاران این 
امکان را می دهند که به جای خرید و نگهداری کاالی موردنظر 
و تحمل هزینه هــای حمل ونقل، انبارداری و خســارت های 
احتمالــی آن، اوراق این صندوق ها را خریداری کنند.وی علت 
ســرمایه گذاری در کاالها را امکان تنوع بخشی سبد سرمایه 

گذاری، تاثیرپذیری قیمت کاالها از عوامل ریســکی متفاوت، 
کاهش نوســانات سبد ســرمایه گذاری، همبستگی تاریخی 
کم با ســهام و اوراق قرضه و سپری برای محافظت در مقابل 
ریسک های ناشی از تورم دانست.سلطانی نژاد در بیان مزایای 
صندوق های ســرمایه گذاری گفت: کاهش هزینه ها، امنیت 
بیشتر، وجود بازار ثانویه شفاف، داشتن پشتوانه قوی، شفافیت، 
انعطاف پذیری خرید و فروش، امکان جذب سرمایه های خرد 
و برخورداری از نقدشوندگی باال به دلیل دارا بودن بازارگردان 
از مزایای این صندوق ها اســت. وی یادآور شد در خرداد ماه 
امسال پذیره نویسی اولین صندوق سرمایه گذاری کاالیی در 
بازار سرمایه کشور صورت گرفت.وی با بیان اینکه قراردادهای 
بلندمدت در بورس کاال شــامل پیمان آتی، کشف پریمیوم و 
تســویه چند مرحله ای می شود، عنوان کرد: براساس پیمان 
آتی فروشنده متعهد می شود در سررسید معین، مقدار معینی 
از کاالی مشــخص را بــه قیمتی که در زمــان انعقاد قرارداد 
تعیین شده بفروشــد و در مقابل، طرف دیگر قرارداد متعهد 
می شود همان کاال را با همان مشخصات خریداری کند و برای 
جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به صورت 
شرط ضمن عقد متعهد به تودیع تضامینی نزد اتاق پایاپای و 
تعدیل آن متناسب با تغییرات آتی قیمت ها هستند.به گفته وی 
مدیریت ریســک نوسانات قیمت، برنامه ریزی بلندمدت برای 
تولید، اطمینان از فروش یا خرید کاال در زمان مشــخصی از 
آینده از مهم ترین مزایای پیمان آتی است.وی افزود: معامالت 
کشف پریمیوم نیز نوعی قرارداد است که به موجب آن، مقدار 
معینی مابه التفاوت نســبت به قیمت مبنا مورد توافق طرفین 
معامله قرار می گیرد. مکانیســم این قرارداد بگونه ای است که 
در ابتدای انجام توافق، طرفین باید قسمتی از ارزش حدودی 
معامله را نزد اتاق پایاپای به عنوان وجه الضمان تودیع کنند. در 
این قرارداد، پریمیوم مبلغ یا درصدی است که جهت محاسبه 
قیمت نهایي به قیمت مبنا اضافه یا از قیمت مبنا کسر مــی 

شود و قیمــت مبنــا قیمتي است که در زمان تعیین شده در 
اطالعیه عرضه، توسط مرجع مورد قبول بورس اعالم می شود.

ســلطانی نژاد عنوان کرد: پوشش ریســک نکول، اطمینان از 
تضمیــن پرداخت و تحویل کاال در آینده، اطمینان از کیفیت 
کاال و امکان برقراری قراردادهای بلندمدت بر پایه قیمت مرجع 
جهانی از مهم ترین مزایای این روش است.به گفته مدیر عامل 
بورس کاال در قراردادهای تسویه چند مرحله ای نیز معامالت، 
تســویه و تحویل یک کاال در چند مرحله انجام می شود.وی 
در مورد تابلوی مناقصه بــه عنوان راهکاری دیگر برای بهبود 
توازن زنجیره فوالد گفت: تاکنــون روش حراجی که به طور 
معمول در بازار فیزیکی به کار گرفته می شــود، عرضه محور 
بوده و در آن عرضه کننده در تعیین مشخصات کاال و قیمت ها 
نقش موثرتری داشتند؛ در این بین برای اینکه خریداران بزرگ 
بتوانند کاالی مورد نیاز خود را با مشخصات و قیمت مناسب 
تر تامین کنند، کاالی مورد نیاز خود را به بورس کاال پیشنهاد 
می دهند و فروشندگانی که تمایل دارند محصول مورد نظر را 
تامین کنند، در رقابت حراج شرکت می کنند.وی اظهار داشت: 
اوراق خرید دین یکی دیگر از ابزارهای مالی است که از آن می 
توان برای تأمین مالی بر اســاس قراردادهای نسیه یا اعتباری 
برای شــرکت های بزرگ، متوسط و کوچک استفاده کرد.یکی 
دیگــر از راهکارهای نوین بورس کاال در راســتای بازاریابی و 
فروش محصوالت شرکت ها "معامالت تهاتری" است که در آن 
فروشنده کاالی خود را عرضه می کند و در ازای آن وجه نقد یا 
کاالی مورد نیاز خود را دریافت می کند.وی تاکید کرد: بنابراین 
با ورود کلیه محصوالت زنجیره فوالد به بورس کاال می توانیم از 
افزایش شفافیت، کشف نرخ منصفانه، ارائه ابزارهای تامین مالی 
و مدیریت ریسک، تضمین تعهدات طرفین معامله، انسجام بازار 
و ایجاد مرجعیت قیمتی بهره مند شویم که با بهره مندی از این 
موارد تخصیص بهینه منابع، افزایش بهره وری، افزایش ارزش 

افزوده و بهبود توازن در زنجیره فوالد رخ می دهد.
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برگزاری نشست  تعیین نیاز آب 
زیست محیطی تاالب در گیالن

و   بررسی  نشست   اولین  رشت:  منکویی- 
تعیین نیاز آب   زیست محیطی تاالب در معاونت 

فنی اداره کل برگزار گردید.
بهبود و ارتقاء کیفیت زندگي انسان ها در هر 
چارچوبی در گرو حفاظت منطقي اکوسیستم 
های طبیعی از جمله  تاالبها، به عنوان حساس 
از  رویه  بي  استفاده  است.  جهاني  منابع  ترین 
اکوسیستم های آبی، تغییرات گوناگوني در رژیم 
جریان آب آنها گذاشته است از این رو  لزوم لحاظ 
نمودن و اختصاص حقابه زیست محیطی با به  
حداقل نیاز آبی اکوسیستم ها ی تاالبی استان 
از اهم وظایف سازمانی  اداره کل حفاظت محیط 

زیست است.

 برگزاری پاتوق های قرآنی 
در روستای جغدان

مصطفوی- چهار محال و بختیاری: کارشناس 
قرآنی اداره تبلیغات اسالمی شهرستان کیار از برگزاری 

پاتوق های قرآنی در روستای جغدان خبر داد.
تبلیغات  اداره  قرآنی  دخت،کارشناس  قدیر  نوید 
افزود:  خبر  این  اعالم  با  کیار  شهرستان  اسالمی 
قالب  در  جغدان  روستای  در  قرآنی  های  پاتوق 
جلسات قرآنی، تفسیر، قصه های قرآنی، روخوانی 
و روان خوانی قرآن کریم و... بعد از نماز مغرب و 
عشا و همچنین در منازل به مناسبت های مذهبی 
و به صورت مردمی و به همت روحانی مستقر این 
روستا برگزار می شود. حجت االسالم حبیبی گفت: 
استقبال مردم روستای جغدان از برنامه های قرآنی 
در بخش ناغان به صورت چشمگیری دیده می شود 
و چه خواهران و چه برادران در برنامه های قرآنی 
مخصوصا بعد از نماز مغرب و عشا شرکت می کنند.

گفتنی است، پاتوق های قرآنی روستای جغدان به 
همت روحانی مستقر این روستا برگزار می شود.

 
 جذب 1۰هزار مشترک گاز طبیعی 

در شرکت گاز استان مرکزی
داودی- اراک: جواد مهندس مدیر عامل شرکت 
نه ماهه  فعالیتهای  گاز استان مرکزی عملکرد و 
13۹۶را  سال  در  مرکزی  استان  گاز  شرکت 
و  سالجاری10هزار  اول  داد:از  توضیح  بدین شرح 
از  اعم  بخشهای مختلف  در  57۴مشترک جدید 
خانگی،تجاری وصنعتی جذب این شرکت گردیده 
است که در همین راستا تعداد مشترکین گاز طبیعی 
از بدو تاسیس این شرکت به53۴هزار و۶3۴مشترک 
رسیده است.   جواد مهندس مدیرعامل این شرکت 
روستاهای بهره مند ازگازطبیعی در سطح استان 
همچنین   برشمرد  تاکنون ۹5۴روستا  را  مرکزی 
جمعیت شهری بهره مند از گاز طبیعی در سطح 
استان مرکزی را صددر صد و جمعیت تحت پوشش 
و  و درمجموع شهری  را  ۹7/۶8درصد  روستایی 
روستایی ۹۹/۴8درصد بر شمرد و در این خصوص 
گفت: تمامی  3۴ شهر استان مرکزی از نعمت گاز 

برخوردارند.

خبر

 برگزاری  جلسه کمیته فرهنگی و هنری ستاد 
گرامیداشت دهه فجر در اسالمشهر 

نوری- اسالمشهر: به مناسبت فرا رسیدن ایام اهلل دهه مبارک فجر 
اولین جلسه هم اندیشی کمیته فرهنگی و هنری ستاد گرامیداشت 
دهه فجر انقالب اسالمی شهرستان اسالمشهر روز 2 بهمن ماه در سالن 

جلسات اداره ارشاد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسالمشهر، جلسه 
با تالوتی چند از آیات کالم اهلل مجید آغاز و سپس سید حسن حسینی 
رئیس اداره و مسئول کمیته فرهنگی و هنری ستاد دهه فجر شهرستان 
با اشاره به چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی گفت : با 
توجه به این حقیقت که در فرهنگ اسالمی عدد چهل از نوعی کمال 
رشد و بلوغ برخوردار است، انشاا... بتوانیم با برنامه ریزی خاص و ویژه 

مراسم بهتر و با شکوهتری از سالهای گذشته را شاهد باشیم.
وی با اشاره به تالش دشمنان جهت رواج روحیه یاس و نا امیدی 
در بین اقشار مختلف جامعه این روحیه را بسیار مخرب و منفی بر 
شمرد و افزود: همگی وظیفه داریم تا روحیه نشاط و امید را در 
جامعه بارور سازیم و با انعکاس تالش ها و موفقیت های به دست 
آمده با وجود کارشکنی دشمنان لجوج گام در این زمینه بگذاریم. 
حسینی با اشاره به وضعیت نامناسب اقتصادی گفت: باید با همدلی 
موثر در  بتوانیم گامی  اجرایی شهرستان  و همکاری دستگاههای 
 این زمینه برداریم و با هم افزایی و انجام تبلیغات محیطی مناسب 
برنامه ها، باعث باشکوهتر برگزار شدن مراسم ایام ا... مبارک دهه 

فجر باشیم.

 ارزیابی از سامانه ها و ممیزی ایستگاه هاي
 آتش نشاني بندر شهید رجایي 

سرپرست واحد بندری و منطقه ویژه اداره کل بنادر و دریانوردی استان 
هرمزگان از اجرای طرح ارزیابی سامانه ها و ممیزی ایستگاه های آتش 

نشانی در منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی 
استان هرمزگان، »تورج امیری« سرپرست واحد بندری و منطقه ویژه 
اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان در این رابطه اظهار داشت: 
این طرح با حضور بیش از 15 نفر از کارشناسان خبره شرکت معتبر 
بین المللی »فلک فایر کانسلتینگ«، همکاری شرکت فامور مهرگان 
پویا و با مشارکت تعدادي از کارشناسان آتش نشانی سایر بنادر کشور، 
در حال انجام است. وی افزود: این طرح بسیار مهم در زمینه های 
ممیزی، ارزیابی سامانه های اعالم و اطفای حریق، ارزیابی تجهیزات و 
کارکنان آتش نشانی و سامانه های اعالم و اطفای حریق از نخستین 
روز بهمن ماه جاری آغاز و تا روز پنج شنبه دوازدهم بهمن ماه جاری 

ادامه خواهد داشت.
و  کشور  سطح  در  بزرگ  سوزی  آتش  حوادث  یادآوری  با  امیری 
آمدن  وارد  باعث  بندر شهید رجایی که  همچنین صنایع همجوار 
خسارات به سرمایه های ملی شد، به تشریح اهداف اجرای ابعاد مختلف 
طرح ارزیابی و ممیزی سامانه ها، کارکنان و ایستگاه های آتش نشانی 
پرداخت و خاطرنشان کرد: با توجه به سهم چشمگیر و نقش کلیدی 
بندرشهید رجایی در تجارت دریایی کشور، اجرای چنین طرح هایی، 
حرکتی مهم و اثرگذار در راستای ارتقاء سطح ایمنی و کاهش سوانح و 
حوادث در بزرگترین بندر تجاری کشور و همچنین بهره گیری از توان 

عملیاتی تجهیزات و کارکنان بخش آتش نشانی محسوب می شود.
سرپرست واحد امور بندری و منطقه ویژه اداره کل بنادر و دریانوردی 
خواستار  ممیزی،  تیم  زحمات  از  قدردانی  ضمن  هرمزگان  استان 
شناسایی، بررسی و رفع مشکالت و نارسایی های موجود در واحدهای 
آتش نشانی وبندر شهید رجایی  HSE به منظور کسب آمادگی الزم  

برای مقابله با حوادث و سوانح احتمالی شد .

خبر

وحیدی فر-اهواز: هشتمین همایش »چشم 
و  دهم  ایران«  معدن  و  فوالد  صنعت  انداز 
یازدهم بهمن ماه در سالن همایش های صدا 

و سیمای تهران برگزار می شود.
در این همایش عالوه بر دکتر شریعتمداری وزیر 
صنعت، معدن و تجارت و دکتر کرباسیان، رئیس 
هیئت عامل ایمیدرو، دکتر محمود اسالمیان، 
رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران و دکتر بهرام سبحانی مدیر عامل مجتمع 
فوالد مبارکه و عضو هیئت مدیره این انجمن به 

ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.
که  نیز  همایش  این  تخصصی  پنل  -در   
اولیه،  مواد  تامین  های  »چالش  موضوع  با 
فروش و صادرات محصوالت فوالدی« برگزار 
می شود، بهادر احرامیان عضو هیئت مدیره 
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در کنار دکتر 
کرباسیان رئیس هیئت عامل ایمیدرو، دکتر 
سرقینی معاون معدن و صنایع معدنی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، قدیر قیافه عضو هیئت 
مدیره انجمن سنگ آهن و بهرام شکوری رئیس 
کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی 

ایران حضور خواهد داشت.
 -از سایر سخنرانان این همایش می توان دکتر 
حامد سلطانی نژاد مدیر عامل بورس کاالی 
سنگ  انجمن  رئیس  اکبریان  مهرداد  ایران، 
 SMS،های شرکت  ارشد  مدیران  و  آهن 
را   Saralle و   Primetals، Danieli

نیزنام برد.
که  همایش  این  آموزشی  های  کارگاه  در   -
در روز چهارشنبه 11 بهمن ماه برگزار می 

شود، شرکت های فوالد تکنیک و مهندسی 
فکور صنعت به ارائه مطالب تخصصی خواهند 

پرداخت.
میزان  از  آماری  آهن،  سنگ  انجمن  رئیس 

تولید سنگ آهن و زنجیره فوالد ارائه داد:
 - تولید کنسانتره سنگ آهن در حال حاضر 
حدود 28 میلیون تن و صادرات آن بیش از 

12 میلیون تن برآورد می شود.
 - میزان تولید گندله در کشور به تولید 2۴ 

میلیون تن افزایش یافته است.
 - ظرفیت اسمی تولید سنگ آهن در کشور 

حدود 80 میلیون تن برآورد می شود.
 - 50 میلیون تن هم ظرفیت در دست اجرا 

داریم.
گذاران  سرمایه  و  فعاالن  وجود،  این  با   -   
زنجیره سنگ آهن با موانع متعددی مواجه 

هستند.
مسیر  در  مشکالت  مهمترین  اکبریان،   -  
فعاالن معدنی و بخش خصوصی را بیان کرد:

و  هستند  شفافیت  فاقد  کشور  -قوانین   
همچون ریسمانی بر سر راه سرمایه گذاران 

عمل می کنند.
 - این قوانین شفافیت الزم را ندارند.

 -قوانین مالیاتی و تعرفه ای ثبات ندارند.
از  میرود  انتظار  از دولت  اساس  برهمین   -  
طریق اصالح نظام قیمت گذاری، جلوگیری 
فروش  تسهیل  دستوری،  گذاری  قیمت  از 
سنگ آهن در بورس کاال، حمایت از تشکیل 
جدید  های  روش  از  حمایت  ها،  کنسرسوم 

فناوری سنگ آهن تالش کند.

برگزاری هشتمین همایش چشم انداز صنعت فوالد ایران

شستشوی 190 کیلومتر از شبکه توزیع آب بندرترکمن حفظ میراث و هویت تاریخی برای آیندگان با تدبیر

و  آب  امور  مدیر  گلستان:  سلیمانی- 
فاضالب منطقه بندرترکمن گفت: از ابتدای 
سال تاکنون 1۹0 کیلومتر از شبکه توزیع آب 

شرب شهر بندرترکمن شستشو شد.
حسین رضوی افزود: به منظور ارائه خدمات 
مطلوب تر، ارتقاء سطح بهداشت و کیفیت آب 
مصرفی مشترکین شستشو و گندزدایی شبکه 
توزیع آب بنحو کامال فنی و اصولی انجام شده 

است.
به گفته وی، شستشو و الیروبی شبکه های 
آب  کاری شرکت  مهم  های  اولویت  از  آب 
به  بهتر  خدمات  راستای  در  و  فاضالب  و 

شهروندان می باشد.
در  شده  انجام  اقدامات  به  اشاره  با  رضوی 
راستای کاهش هدررفت آب، تصریح کرد: در 
مدت مذکور یک هزار و 118  کنتور خراب و 
فرسوده تعویض شده و ۴7۹ مورد رفع نشت 
انشعابات و 28 مورد رفع نشت از شبکه توزیع 

و خط انتقال انجام شده است.
وی اظهار داشت: واگذاری 17۹ فقره انشعاب، 
اصالح و توسعه یک هزار و 380 متر از شبکه 
انتقال آب، نصب دو دستگاه  توزیع و خط 
فشارسنج، 8۹5 مورد تست و بازدید کنتور، 
20۶ مورد نصب انشعاب جدید و 31 مورد 
استاندارد سازی انشعاب از اقدامات انجام شده 
در امور آب و فاضالب منطقه بندرترکمن می 

باشد.
مدیر امور آب و فاضالب منطقه بندرترکمن با 

بیان اجرای عملیات ویدئومتری و اسید شویی 
چاه ها موجب افزایش دبی آب چاه می شود، 
چاه  اسیدشویی  و  ویدئومتری  کرد:  عنوان 
ایلوار، مهندسی مجدد و نصب  شماره یک 
پمپ و الکتروموتور جدید بر روی چاه شماره 
یک  و دو ایلوار، نصب الکتروموتور جدید و 
پمپ چاه شماره ۴ گمیشان از فعالیت های 
انجام شده جهت کاهش مشکالت کم آبی در 

منطقه بندرگز می باشد.
فقره  نیز ۶1  فاضالب  بخش  در  افزود:  وی 
خانگی  انشعاب  فقره   ۹3 واگذار،   انشعاب 
نصب و 80 دریچه منهول مرئی و هم سطح 

سازی شده است.
و 500  هزار  تعداد 1۶  است؛  ذکر  به  الزم 
آب  توزیع  شبکه  پوشش  تحت  مشترک 
منطقه بندرترکمن وجود دارد و آب شرب 
این مشترکین از طریق 15 حلقه چاه تامین 

می شود.

بهادری- اصفهان: شهردار اصفهان گفت: 
میراث  مانند  هایي  هویت  داراي  شهر 
تاریخي، خیابان ها و فضای سبز است که 

باید با تدبیر ما این میراث حفظ شود.
شهردار اصفهان در جلسه شورای سازمان 
پارک ها و فضای سبز با بیان اینکه توان 
علمی و فني در سازمان پارک ها و فضای 
این  کرد:  اظهار  است؛  خوب  بسیار  سبز 
مراکز  با  تعامل  با  توان  می  را  بهره وری 
برد. باالتر  دانشگاهی  مراکز  مانند  دیگر 

وی با بیان اینکه براي مقابله با چالش کم 
کنیم،  تقویت  را  ها  انگیزه  باید  باید  آبي 
تصریح کرد: شهر داراي هویت هایي مانند 
سبز  فضای  و  خیابان ها  تاریخي،  میراث 
است که باید با تدبیر ما این میراث حفظ 
شود چراکه اگر این میراث نباشد اصفهان 

هویت خود را از دست می دهد.
قدرت اهلل نوروزی ادامه داد: برخی اینگونه 
هیچگونه  حق  اصفهان  که  می کنند  القا 
در  ندارد  را  زاینده رود  از  بهره برداری 
از  اصفهان  از  عظیمی  بخش  صورتیکه 
و  بوده  کشاورزی  زمین  دور  گذشته های 
کشاورزان،  به  متعلق  زاینده رود  رودخانه 
آب  از  بهره مندی  حق  اصفهان  بنابراین 
اکنون  تاسف هم  در کمال  زاینده رود که 
اینکه  بیان  با  وی  دارد.  را  ندارد  وجود 
اصفهان  حیات  ادامه  برای  سبز  فضای 
سبز  فضای  کرد:  اضافه  است،  الزم 

بزرگترین فیلتر برای جلوگیری از آلودگی 
پیشگیري  و  زیست  محیط  حفظ  هوا، 
باید  همگان  بنابراین  بیماري هاست.  از 
متوجه اهمیت این موضوع باشند .شهردار 
اصفهان زیباسازي از طریق فضاي سبز را 
اضافه کرد: بخش  و  داد  قرار  تاکید  مورد 
سبز  فضای  طریق  از  زیباسازی  از  زیادی 
فضای  به  طلبد  مي  که  شود  مي  تامین 
نوروزي  داشت.  زیباسازی  نگاه  یک  سبز 
افزود: باید به سمت توسعه کیفي رفت و 
اقداماتي که با محیط اصفهان و گونه های 
انجام دهیم. را  گیاهی آن سازگاري دارد 

فضای  و  چنار  درختان  کرد:  تاکید  وی 
داراي حقوقي  انسانها  مانند  اصفهان  سبز 
را  انسانها  حقوق  که  همانگونه  و  هستند 
رعایت مي کنیم باید حقوق این درختان 

و فضای سبز را نیز حفظ کنیم.
نوروزي با بیان اینکه اصفهان با میراث و 
تبدیل  به چنین شهري  فضای سبز خود 
شده، تصریح کرد: اصفهان را با تمام این 
میراثش باید حفظ کرده و بیش از این به 

آنها آسیب نزنیم. 
مانند  دیگر  دستگاه های  کرد:  اضافه  وی 
سایر  و  زیست  محیط  کشاورزی،  جهاد 
خصوص  این  در  نیز  مرتبط  ارگانهاي 
تنها  نکنند  گمان  و  دارند  مسئولیت 
شهرداری به دلیل اینکه پول دارد مسئول 

حفظ این میراث است.

مفقودی
 برگ سبز و برگه سند اصل کمپانی خودروی 20۶مدل 8۹ پالک 112ق5۶ ایران 
 NAAP03ED۴AJ08۶7۶۹ 82با شماره موتور 1۴188051183و شماره شاسی

بنام فضه آشوری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 فریدونکنار

مفقودی
شهربانی  شماره  با   ۹3 مدل  پارس  پژو  کمپانی  سند  و   سبز  برگ   
شاسی  شماره  12۴K023۴۴۶۴و  موتور  شماره  با   82 21۹ص75ایران 
MAAM01CAVDK83۶05۶بنام علی مراد حاجی پور گنجی مفقود گردیده و 

بابل از درجه اعتبار ساقط می باشد

متن آگهی احضارمتهم
) مربوط به دادگاه بافرض وجود کیفرخواست(                

شماره  کیفرخواست  موجب  به  اسالمشهر  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
۹۶10۴3288000۴۶7۴  در پرونده کالسه ۹۶15۴1/10۴  برای آقای جمشید میرداد  
به اتهام خیانت در امانت  تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع 
و وقت رسیدگی برای مورخه 13۹۶/12/13ساعت 11:00 تعیین گردیده است. با عنایت 
به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و دراجرای مقررات مواد 115 و180 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر 
تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است 
در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.م/الف 203۴
مدیر دفتر شعبه 104دادگاه کیفری 2 اسالمشهر

آگهی وقت رسیدگی 
بدینوسیله آقای احمد بهشتی مهر فرزند عباسقلی فعال مجهول المکان با توجه به محتویات 
پرونده کالسه 575/10۴/۹۶ /ک 2کیفری این دادگاه متهم است به ضرب و جرح عمدی و 
تهدید و توهین موضوع شکایت زینب مرادی فرزند کریم که نظر به تعیین وقت رسیدگی 
به پرونده اتهامی در تاریخ ۹۶/12/13 ساعت 10:30 صبح مراتب در اجرای ماده 3۴۴ 
قانون آیین دادرسی کیفری یک نوبت در جراید کثیر االنتشار آگهی تا نامبرده در وقت 
مقرر در جلسه دادگاه حضور و از اتهام انتسابی خود دفاع نماید بدیهی است در صورت 

عدم حضورنامبرده دادگاه در اجرای ماده ۴0۶ قانون صدورالذکر اتخاذ تصمیم می نماید .
مدیر دفتر شعبه 104 دادگاه کیفری 2 خرم آباد –سعید سهرابی چگنی .

آگهی حصروراثت
از  بشناسنامه103۶0صادره  پدرسیاوش  نام  سیاح  چاوشی  معصومه  بانو 
خرمشهردرخواستی به خواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که پدرم 
مرحوم سیاوش چاوشی سیاح بشناسنامه801 صادره کرمانشاه در تاریخ۹۶/10/1۹در 
فوق  مشخصات  با  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  فوت  دائمی  غیر  اقامتگاه  آبادان 
چاوشی  متوفی(3-علی  )همسر  زبر خان  از  بشناسنامه1۴۴0صادره  قدمگاه  2-زهرا 
سیاح  چاوشی  متوفی(۴-منصوره  مشهد)پسر  از  بشناسنامه۴۹8۶صادره  سیاح 
بشناسنامه۹۴۴2صادره از خرمشهر5-مریم چاوشی سیاح بشناسنامه15512صادره از 
مشهد )دختران متوفی( متوفی بجز نامبردگان فوق وارث دیگری ندارد.  اینک با انجام 
تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا 
وصیت نامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 
و اال گواهی صادروهروصیت نامه به جز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابرازشود 

ازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف:)۹/1170(
رئیس شعبه 7شورای حل اختالف خرمشهر-سید محمد محمدی

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی به آقای محمد قیصوری فرزند کرم 

براساس گزارش پلیس اطالعات  متهم  آقای محمد قیصوری  به اتهام حمل و نگهداری 
سالح جنگی و تیر جنگی و خرید و فروش مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه ۹50۹۹8027۶500251*  ۹5115۶   شعبه 102 دادگاه عمومی بخش 
چهاردانگه ثبت و وقت رسیدگی مورخ 13۹۶/12/12 ساعت ۹:00 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یکماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 

خود ،  و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م/الف 2037
منشی دادگاه بخش شعبه 102 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه- بهرام سهرابی زاده 

آگهی دادنامه
شماره پرونده:3/۹۶-717.وقت اجرای قرارتحریرترکه:خواهان:هادی ابرنجی:ماهشهرخیابان 
امام کوچه آذرپالک۴8.خوانده:تاقی،صبیحه،حلیمه،سامان،حمیده،سلیمه شهرت همگی 
ابرنجی و فرزندان متوفی وحسنه خمیسی همسر متوفی.)آگهی وقت اجرای قرار تحریر 
طرفیت  به  ابرنجی  هادی  درخواست  موجب  به  نماید  می  اعالم  وسیله  ترکه(:بدین 
خواندگان فوق قرار تحریرترکه مرحوم رزیج ابرنجی طی شماره 3/۹۶-717در شورای 
حل اختالف ماهشهر صادر و وقت اجرای قرار ساعت 8مورخه ۹7/1/18تعیین گردیده 
است لذا از ورثه یا نماینده قانونی آنها،بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری 
که حقی بر ترکه متوفی دارند دعوت می شود و در موعد مذکور در محل این شورا واقع 
در شهرستان ماهشهر باآدرس ماهشهر-بلوارطالقانی-جنب ثبت احوال حاضر شوند.عدم 

حضور مدعوین مانع اجرای قرار نخواهد بود.شماره م الف:)1۶/755(
مدیر دفتر قاضی شورای حل اختالف ماهشهر-شفیعی

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای میر حسین بهرامی فرزند صید حسن 
خواهان آقای محمد بارانی بیرانوند دادخواستی به طرفیت خوانده آقای میر حسین 
بهرامی به خواسته استرداد ثمن معامله مطرح که به این شعبه ارجاع که به شماره 
حقوقی  عمومی  دادگاه  چهارم  شعبه    ۹۶0۹۹8۶۶10۴007۶7 کالسه  پرونده 
دادگستری شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 13۹۶/12/1۹ ساعت 
11:15 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان  مراتب یک نوبت 
از  پس  ماه  یک  خوانده ظرف   تا  میگردد  آگهی  االنتشار  کثیر  جراید  از  یکی  در 
تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه  

حاضر گردد.
منشی شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – مظفر پذیرش . 

آگهی ابالغیه
فرزندمرتضی2-احمدصادقیان  عابدی  خوانده1-صادق  به  وسیله  بدین 
فرزندمحمدحسین مجهول المکان ابالغ می گردددادخواستی به شماره12۴/23/۹۶ح 
توسط خواهان شرکت تعاونی اعتبارثامن به طرفیت شمابخواسته مطالبه به این مرجع 
واصل گردیده وجلسه رسیدگی درتاریخ۹۶/12/22ساعت 10صبح درشعبه شوراواقع 
دراهوازبلوارپاسداران جنب اداره کل صنایع ومعادن اهوازمجتمع شماره ۴شورای حل 
اختالف اهوازتعیین شده لذادروقت مقرردرشعبه حاضرشویدوقبل ازروزرسیدگی جهت 

دریافت نسخه ثانی دادخواست وضمائم آن به این مرجع مراجعه نمائید.
رئیس شعبه23شوراهای حل اختالف مجتمع4اهواز-نور محمد جوادی

متن آگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم ناجی طاقی منیخی 
فرزند مصیوبه خواسته خواهان خانم فخریه پورحمزاوی فرزند کریم دادخواستی به 
به خواسته صدور گواهی   فرزند مصیو  ناجی طاقی  منیخی   آقای  طرفیت خوانده 
عدم امکان سازش)طالق(مطرح که به این شعبه  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
ثبت  خرمشهر  شهرستان  حقوقی   عمومی  ۹۶0۹۹8۶1۴1200807شعبه 2دادگاه 
و وقت رسیدگی واستماع شهادت شهود  مورخ13۹۶/12/1۶ ساعت۹:00تعیین که 
حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 

و دروقت مقرر فوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد.شماره م الف:)۹/117۶(
شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر –عبدالستار عیدانی

آگهی ابالغیه
بدین وسیله به خوانده1-غالمرضاجلیلی سپه گانی فرزندجمعه2-حمیدرضاجلیلی سپه 
گانی فرزندجمعه مجهول المکان ابالغ می گردددادخواستی به شماره۹/23/۹۶ح توسط 
خواهان شرکت تعاونی اعتبار ثامن به طرفیت شمابخواسته مطالبه به این مرجع واصل 
شوراواقع  درشعبه  ساعت10:30صبح  درتاریخ۹۶/12/22  رسیدگی  وجلسه  گردیده 
دراهوازبلوارپاسداران جنب اداره کل صنایع ومعادن اهواز مجتمع شماره۴شورای حل 
روزرسیدگی  از  مقرردرشعبه حاضرشویدوازقبل  لذادروقت  اهوازتعیین شده  اختالف 

جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست وضمائم آن به این مرجع مراجعه نمائید.
رئیس شعبه23شوراهای حل اختالف مجتمع4اهواز-نور محمد جوادی

متن آگهی
به آقای سید مصطفی موسوی  ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم  آگهی 
عبدالخضر  فرزند  نژاد  محمد  زینب  آقای  ابراهیم-خواهان  فرزند  زاده  سید حاجی 
زاده  حاجی  سید  موسوی  مصطفی  سید  آقای  خوانده  بطرفیت  دادخواستی 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه  این شعبه  به  فرزند به خواسته طالق مطرح که 
۹۶0۹۹8۶1۴12007۶5شعبه2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر ثبت و 
وقت رسیدگی مورخ 13۹۶/12/20ساعت10:00تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشارآگهی می گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.وقت رسیدگی مورخ۹۶/12/7ساعت10صبح 

کان لم یکن تلقی می شود.
شعبه2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر-عبدانی

آگهی حصروراثت
آقای محمدمیرزائی،نام پدرفتح اله،بشناسنامه 18802۹۴1۶8صادره از شوشتردرخواستی 
به خواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که پدرش مرحوم فتح اله 
دزفول  تاریخ 13۹5/12/۹در  از شوشتردر  بشناسنامه 18811۴۹382صادره  میرزائی 
بشناسنامه  الذکر2-مجید  فوق  مشخصات  با  متقاضی  عبارتنداز1-  اش  ورثه  فوت 
1871151۴0۹صادره  بشناسنامه  ازشوشتر3-علی   188201۴8۹8صادره 
ازشوشتر)پسران متوفی(۴-معصومه بشناسنامه 1882۴۴33۶5صادره ازشوشتر5-ثریا 
بشناسنامه 18811513۹5صادره ازشوشتر۶-کبری بشناسنامه 1881150۹33صادره 
بشناسنامه  ازشوشتر8-فاطمه  1881150۹۴1صادره  بشناسنامه  ازشوشتر7-ایران 
از  187005320۶صادره  بشناسنامه  ازشوشتر۹-مریم  18820530۹5صادره 
بشناسنامه  ازشوشتر11-طاهره  بشناسنامه1882۴۴3373صادره  شوشتر10-راضیه 
188070۶857صادره  بشناسنامه  ازشوشتر12-طیبه  1880۹173۹۴صادره 
ازشوشتر)دختران متوفی(شهرت همگی میرزائی 13-بیگم منجزی ویسی بشناسنامه 
1881۹۶8۹۶0صادره از شوشتر)همسرمتوفی(و الغیر.تشریفات قانونی مراتب را دریک 
نوبت متوالی به فاصله یک ماهی آگهی می نماید تاهرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه 
ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادروهروصیت نامه به جزسری و رسمی که بعد از این تاریخ ابرازشود ازدرجه 

اعتبارساقط است.شماره م الف:)1۶/187(
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان گتوند

آگهی ابالغیه
پورفرزندحمید2-مهرانگیزادریسیان  خوانده1-داوودکاظم  به  وسیله  بدین 
می  ابالغ  المکان  عزیزمجهول  فرزند  خزیعلی  فرزندجاسم3-عقیل  جراحی 
اعتبارثامن  تعاونی  خواهان شرکت  توسط  شماره۶۴/23/۹۶ح  به  گردددادخواستی 
این مرجع واصل گردیده وجلسه رسیدگی در  به  به طرفیت شمابخواسته مطالبه 
تاریخ۹۶/12/22ساعت۹:30صبح درشعبه شوراواقع دراهوازبلوارپاسداران جنب اداره 
شده  اهوازتعیین  اختالف  حل  شماره۴شورای  اهوازمجتمع  معادن  و  صنایع  کل 
لذادروقت مقرردرشعبه حاضرشویدو قبل ازروزرسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی 

دادخواست وضمائم آن به این مرجع مراجعه نمائید.   
رئیس شعبه23شوراهای حل اختالف مجتمع4اهواز-نور محمد جوادی

آگهی ابالغیه
میرزا2-غالمرضااحمدی  خوانده1-فرزادبهوندفرزندعلی  به  وسیله  بدین 
می  ابالغ  المکان  میرزامجهول  بهوندفرزندعلی  بابا3-ابراهیم  فرزندعلی 
اعتبارثامن  تعاونی  شرکت  خواهان  شماره۹۶0082توسط  به  گردددادخواستی 
رسیدگی  وجلسه  گردیده  واصل  مرجع  این  به  مطالبه  شمابخواسته  طرفیت  به 
جنب  دراهوازبلوارپاسداران  شوراواقع  درشعبه  درتاریخ۹۶/12/21ساعت۹:30صبح 
اداره کل صنایع ومعادن اهوازمجتمع شماره۴شورای حل اختالف اهوازتعیین شده 
لذادروقت مقرردرشعبه حاضرشوید وقبل ازروزرسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی 

دادخواست وضمائم آن به این مرجع مراجعه نمائید.
رئیس شعبه23شوراهای حل اختالف مجتمع4اهواز-نور محمد جوادی

آگهی دادنامه
پرونده کالسه۹۶0۹۹8۶132301۴35شعبه1دادگاه عمومی حقوقی بخش بندرامام 
علیرضاقنواتی  شماره۹۶0۹۹7۶13230170۴.شاکی:آقای  نهایی  تصمیم  خمینی 
پالک8.اتهام:اعالم  اول  ماهشهر-فاز1کوچه  خوزستان-بندر  نشانی  فرزندمحمدبه 
علیرضاقنواتی  آقای  دادگاه:درخصوص شکایت  ومدارک.رای  واموال  اشیاء  مفقودی 
به  هوشمندکامیون  درتاریخ۹۶/5/5درسربندرکارت  براینکه  فرزندمحمدمبنی 
نبودن عمل مستندابه  شماره2۴-115ع25ایران مفقودشده است.لذابه لحاظ جرم 
ماده2۶5قانون آئین دادرسی کیفری مصوب۹2/12/۴قرارمنع تعقیب راصادرواعالم 
تجدیدنظرخواهی  قابل  ازابالغ  روزپس  بیست  مهلت  ظرف  داردقرارصادره  می 

درمحاکم تجدیدنظراستان خوزستان می باشد. شماره م.الف)1۶/750(
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بندرامام خمینی)ره(-اسدهاللی زاده

آگهی وقت رسیدگی 
با  المکان  ابراهیمی راد  فرزند حسین  فعال مجهول  بدینوسیله آقای شیخ حسن 
توجه به محتویات پرونده کالسه 552/10۴/۹۶ /ک 2کیفری این دادگاه متهم است 
به خیانت در امانت )اخالل در امر حمل و نقل کاال (  موضوع شکایت شرکت حمل 
و نقل آبادان  که نظر به تعیین وقت رسیدگی به پرونده اتهامی در تاریخ ۹۶/12/5 
ساعت 8:30 صبح مراتب در اجرای ماده 3۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری یک نوبت 
در جراید کثیر االنتشار آگهی تا نامبرده در وقت مقرر در جلسه دادگاه حضور و از 
اتهام انتسابی خود دفاع نماید بدیهی است در صورت عدم حضورنامبرده دادگاه در 

اجرای ماده ۴0۶ قانون صدورالذکر اتخاذ تصمیم می نماید .
مدیر دفتر شعبه 104 دادگاه کیفری 2 خرم آباد –سعید سهرابی چگنی .

مفقودی 
به مالکیت محمد موسی پور درزی به شماره33۴۹1110۹مفقود  کارت هوشمند 

گردیده وازدرجه اعتبار ساقط است 
بابل

مفقودی
پالک  ۹۶1  با شماره   82 1۶00iمدل  پیکان  سواری  کمپانی  و سند  سبز  برگ   
ب۹5 ایران 72با شماره موتور 11158283283 و شماره شاسی82۴72578 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل



وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
توانبخشی  موضوع  با  درمان  چهارم  حلقه 
در کشور مغفول مانده است که باید به این 

موضوع توجه بیشتری شود.
سیدحسن هاشمی  در تشریح اقدامات مربوط 
و  بنیادشهید  همکاری  نامه  تفاهم  انعقاد  به 
مراکز  اندازی  راه  منظور  به  بهداشت  وزارت 
تخصصی توانبخشی ایثار در استان ها، افزود: 
کشور  در  توانبخشی  برای  خوبی  کار  البته 
انجام شده اما حلقه چهارم درمان است و مورد 
غفلت قرار گرفته است و کمتر به آن توجه 
شده است با وجود این در این زمین توسط 
بنیادشهید اقدامات خوبی در حال انجام است.

وی ادامه داد: با همه مشکالتی که دستگاهها 
مراکز  این  که  است  این  ما  آرزوی  اما  دارند 
بیمارستان  به  تبدیل  کشور  در  توانبخشی 

شوند.
هالل  جمعیت  امیدوارم  داشت:  اظهار  وی 
احمر که جزو نهادهایی است که با کمک مردم 
در حوزه درمان فعال است در کنار بنیادشهید 
به  را  مانده  این خدمت مغفول  و  قرار گیرد 

سرانجام برساند. 

وزیر بهداشت گفت: ما هزینه های درمانی، 
ناشی  معلوالن  برای  تشخیصی  و  دارویی 
خدمات  توانبخشی  در  اما  داریم  حوادث  از 
خدمات  این  اگر  و  شود  می  ارائه  کمتری 
سامان داده شود قطعا تعداد زیادی از هزینه 

های درمانی و جراحی دیگر نیاز نیست.
وی ادامه داد: امیدواریم بیمه ها نیز همکاری 
کنند چون در اقتصاد درمان به نفع شان است 

، البته نگاه شما )بنیادشهید( نباید به سمت 
سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت برای 
اینکه چقدر می توانیم  کمک باشد، به فکر 
کمک کنیم نباشید؛ این مراکز را راه اندازی 
بنیاد  های  از شرکت  توانید  می  البته  کنید 

شهید وام بگیرید و یا کمک دریافت کنید.
راه  و  خوزستان  استان  برای  افزود:  هاشمی 
اندازی مرکز توانبخشی از هر توان و امکاناتی 

بتوانیم استفاده خواهیم کرد.
بخش  های  تعرفه  باید  داشت:  اظهار  وی 
تعیین کنیم و هرچه زودتر و  را  توانبخشی 

تسهیالت ویژه ای به این بخش داده شود.
وزیر بهداشت ادامه داد: اگر دولت توان توسعه 
خدمات بخش توانبخشی را ندارد، نباید مردم 
را از این حق محروم کنیم و این در واقع ظلم 
است که از سرمایه گذاری بخش خصوصی در 

این زمینه جلوگیری کنیم. 
به  وابسته  ساسان  بیمارستان  درباره  وی 
بنیادشهید و امور ایثارگران نیز گفت: بخاطر 
خدمات بسیار خوبی که بیمارستان ساسان 
به مردم به ویژه ایثارگران ارائه داده است از 
معاونت درمان وزارت بهداشت می خواهم که 
توجه ویژه ای به این بیمارستان داشته باشد 
گستردگی  با  بیمارستان  این  در  خدمات  تا 

بیشتری ادامه داشته باشد. 
هاشمی اضافه کرد: من مخالفم که بیمارستان 
چون  شود  اداره  بهداشت  وزارت  توسط  ها 
وظیفه ما نظارت است و هر امتیازی که بخش 
نیاز  بنیادشهید  با  مشارکت  برای  خصوصی 

داشته باشد ما همکاری می کنیم. 
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استقرار مقر آپدیم در ایران به ثبات منافع ملی کمک 
زیادی می کند

رییس سازمان برنامه بودجه گفت: استقرار مقر آپدیم در ایران به ثبات 
منافع ملی کمک شایانی  می کند.

محمد باقر نوبخت در حاشیه  نشست دو روزه نمایندگان عضو آپدیم در 
جمع خبرنگاران، با بیان اینکه استقرار این مرکز فرصت مناسبی برای 
دیپلماسی فعال جمهوری اسالمی برای کاهش بالیا و رفع کانون های 
ریزگرد در منطقه است، افزود: استقرار مراکز بین المللی در کشور ها 
می تواند فرصت مناسبی برای ثبات منافع ملی و همچنین استقرار 

صلح در منطقه و جهان شود.
نوبخت به نقش فعال ایران در اسکاپ )کمیسیون اقتصادی و اجتماعی 
سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه( اشاره کرد و افزود: تجارب 
ارزنده  ایران در مدیریت بالیای طبیعی می تواند به دیگر کشورها از 

جمله کشورهای منطقه منتقل شود.
وی همچنین با اشاره به مشکالت آب های مرزی و گرد و غبار در 
برخی از مناطق غرب و جنوب کشور گفت: بسیاری از کانون های 
این ریزگردها در خارج از کشور قرار دارد که هم اکنون ما می توانیم با 
استقرار این مرکز در ایران به انجام اقداماتی برای کاهش این کانون های 
ریزگرد نیز کمک کنیم. سخنگوی دولت اضافه کرد:  استقرار این مرکز 
در ایران و تولی آن از سوی سازمان برنامه و بودجه می تواند ظرفیت 
مناسبی برای ایران و کشورهای همسایه به منظور کاهش بالیای 
طبیعی ایجاد کند. نوبخت با بیان این که تا دیروز برای دریافت منابع 
مالی در این حوزه باید به نیویورک یا بانکوک می رفتیم٬ گفت: امروز 

این منابع مالی از ایران توزیع می شود.

کاهش مصرف مواد مخدر بین دانشجویان 

معاون ستاد مواد مخدر کشور با اشاره به تجربه موفق کانون های 
دانشجویی همیاران در وزارت علوم گفت: از نیمه دوم سال ۹5 شاهد 

کاهش مصرف موادمخدر در قشر دانشجویی بوده ایم.
پرویز افشار در دومین همایش کشوری کانون های دانشجویی همیاران 
در شیراز، گفت: براساس مطالعات صورت گرفته، بسیاری از آسیب های 
اجتماعی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با سوء مصرف مواد مخدر 

در ارتباط است.
وی افزود: تجربه موفق تشکیل کانون های دانشجویی همیاران در وزارت 
علوم، می تواند در وزارت آموزش و پرورش هم اجرا شود، چرا که 
بسیاری از این آسیب ها از سال های قبل از ورود به دانشگاه ایجاد 

می شود.
معاون ستاد مواد مخدر کشور به بیان مهمترین عوامل گرایش اولیه 
نوجوانان و جوانان به مواد مخدر پرداخت و گفت: تجربه جدید، نیاز 
به هیجان، لذت، شادابی، تفریح، بهبود راندمان کاری و پاره ای از 
اختالالت جنسی، از جمله دالیلی بوده که به گفته افراد باعث گرفتار 

شدن آنها در دام مواد مخدر شده است.
افشار با اشاره به اینکه از نیمه دوم سال ۹5 شاهد کاهش مصرف 
موادمخدر در قشر دانشجویی بوده ایم، گفت: کانون ها باید از مقاطع 

تحصیلی قبل از ورود به دانشگاه فعال شوند.
وی با اشاره به اینکه وجود همیاران در مقاطع اولیه ِ تحصیلی به ویژه 
در مقطع پیش دبستانی و سال های اول و دوم ابتدایی الزم است، ادامه 
داد: طی تحقیقات انجام شده 75 درصد از مصرف کنندگان موادمخدر، 

قبل از ورود به دانشگاه به این مواد گرایش داشته اند.

خبر

وزارت بهداشت کلینیک های 
سالمت جنسی را گسترش دهد

جمهوری  رئیس  خانواده  و  زنان  امور  معاون 
و  جنسی  سالمت  های  کلینیک  هنوز  گفت: 
خانواده در اکثر استان ها فعال نشده است و 
از وزارت بهداشت می خواهیم این مراکز را در 

سراسر کشور گسترش دهد.
به گزارش پیام زمان ؛معصومه ابتکار در مراسم 
امضای تفاهمنامه بین وزارت بهداشت و معاونت 
امور زنان ریاست جمهوری افزود: کلینیک های 
سالمت جنسی در صورتی که فعال شوند می 
توانند نقش مهمی در حفظ نشاط و پایداری 
خانواده ها ایفا کنند. زیرا بخشی از آموزش های 
قبل، حین و بعد از ازدواج مورد نیاز خانواده ها از 
طریق این کلینیک ها به مردم منتقل می شود.

بهداشت  وزارت  امیدوارم مسئوالن  وی گفت: 
در این دوره فعال شدن کلینیک های جنسی 
را دنبال کنند زیرا مساله آسیب های خانواده 
ایرانی جدی است و نباید این مسائل را دست 

کم بگیریم.
وی گفت: برقراری نشاط و سالمت جسمی و 
روحی - روانی در کشور ابعاد کالنی دارد و به 
سیاست های کالن کشور مربوط می شود و هر 
چه ارتباط افراد جامعه در خانواده ها مستحکم 
دریافت  با  مردم  نفس  به  اعتماد  و  شود  تر 
آموزش مهارت های زندگی باالتر برود، آسیب 

های اجتماعی در کشور کمتر می شود.
ابتکار ادامه داد: یکی از اقداماتی که می تواند 
به سالمت روحی روانی و اجتماعی در جامعه 
کمک کند و متاسفانه کمتر مورد توجه خانواده 
پیاده  مانند  با طبیعت  ارتباط  تقویت  هاست. 
روی در جنگل و مناطق طبیعی است . تقویت 
و  روحی  درمانگر مشکالت  طبیعت  با  ارتباط 
روانی در بین کودکان، جوانان و خانواده هاست 
بیماری های جسمی  در کاهش  اینکه  ضمن 

مثل آسم نیز کمک می کند.
وی گفت: متاسفانه در گذشته به بسیاری از این 
نیازها در کشور کم توجهی شده است و معاونت 
امور زنان ریاست جمهوری این آمادگی را دارد 
که برای توجه به این امور به وزارت بهداشت و 

سایر دستگاه های مسئول کمک کند.
ابتکار اضافه کرد:یکی از موضوعات مهمی که 
برقراری  است،  توجه  مورد  دوازدهم  دولت  در 
تعادل جنسیتی در مدیریت های دستگاه های 
برنامه  قانون   101 ماده  طبق   . است  دولتی 
توسعه ششم باید حداقل 30 درصد مدیریت 
های دولتی در اختیار زنان باشد . هنوز با تحقق 
این شاخص فاصله زیادی داریم اما در وزارت 
بهداشت با توجه به تعداد زیاد زنان این ظرفیت 
وجود دارد که فراتر از 30 درصد و تا 50 درصد 

مدیریت ها در اختیار زنان قرار گیرد.

خبر

بخش توانبخشی در کشور مغفول مانده است

ابالغ اتهام
جناب آقای دکتر صادق نوری - فرزند محمدعلی - شاغل 

در بیمارستان شهید مدنی - شهرستان کرج 
نظر به اینکه پرونده شما در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز به علت غیبت 
غیر موجه در دست بررسی می باشد و به علت عدم دسترسی به آدرس 
محل سکونت، بدینوسیله به شما ابالغ می گرددکه از تاریخ نشر آگهی 
حداکثر به مدت 1۰ روز فرصت داده خواهد شد تا دفاعیه کتبی خود را 
به همراه مدارک مورد استناد به دفتر هیات واقع در کرج - بلوار طالقانی 
شمالی باالتر از میدان طالقانی شهرک اداری - دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی البرز دفتر هیات رسیدگی به تخلفات اداری 

کارمندان تسلیم نمایید. 
بدیهی است پس از انقضای مهلت تعیین شده و عدم مراجعه جهت 
تسلیم دفاعیه و مدارک مربوطه بر طبق ماده 18 آیین نامه قانون رسیدگی 

به تخلفات اداری کارمندان اقدام خواهد شد.  ۹۶/34۹/د م/الف 
رییس هیات 

 آگهی ابالغ رای 
آقای  به  بدینوسیله  آیین دادرسی مدنی  قانون  در اجرای ماده ۷3 
محمدعلی نژاد حسین فرزند محمدحسن  دارای شماره شناسنامه 

11۰۶1 صادره از گنبد کاووس ابالغ می گردد.
نظر به اینکه پرونده شما در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری 
کارمندان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز 
شماره  پژوهش  قابل  رای  طی  و  است  گرفته  قرار  بررسی  مورد 
»انفصال  به   ۹۶/۰۹/25 مورخ   ۰11۰۰41۰۰43۹۶۰15۹۰1
اید الزم است ظرف مدت  ماه« محکوم شده  به مدت سه  موقت 
یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی به نشانی: کرج  -  بلوار طالقانی 
علوم  دانشگاه    - اداری   طالقانی شهرک  میدان  از  باالتر  شمالی 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز  -  هیات بدوی رسیدگی 
به تخلفات اداری کارمندان جهت رویت رای مذکور مراجعه نمایید. 
بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر هیچ گونه اعتراضی قابل 
شد.   خواهد  اقدام  مربوطه  حکم  صدور  برابر  و  بود  نخواهد  قبول 

۹۶/348/د م/الف
رییس هیات

 آگهی ابالغ رای 
آیین دادرسی مدنی بدینوسیله به خانم  در اجرای ماده ۷3 قانون 
مژگان عزتی ویند فرزند مسلم  -  دارای شماره شناسنامه 4۷25 

صادره از کرج ابالغ می گردد.
نظر به اینکه پرونده شما در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری 
کارمندان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز 
شماره  پژوهش  قابل  رای  طی  و  است  گرفته  قرار  بررسی  مورد 
»انفصال  به   ۹۶/۰۹/25 مورخ   ۰11۰۰41۰۰43۹۶۰158۰1
است ظرف مدت  اید الزم  یکسال« محکوم شده  به مدت  موقت 
یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی به نشانی: کرج  -  بلوار طالقانی 
علوم  دانشگاه    - اداری   طالقانی شهرک  میدان  از  باالتر  شمالی 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز  -  هیات بدوی رسیدگی 
به تخلفات اداری کارمندان جهت رویت رای مذکور مراجعه نمایید. 
بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر هیچ گونه اعتراضی قابل 
شد.   خواهد  اقدام  مربوطه  حکم  صدور  برابر  و  بود  نخواهد  قبول 

۹۶/34۷/د م/الف
رییس هیات

 آگهی ابالغ رای 
در اجرای ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی بدینوسیله به خانم ندا 
ملکی فرزند عطاا... دارای شماره شناسنامه 38۶۰28348۰ صادره 

از همدان ابالغ می گردد. 
نظر به اینکه پرونده شما در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری 
کارمندان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز 
شماره  پژوهش  قابل  رای  طی  و  است  گرفته  قرار  بررسی  مورد 
۰11۰۰41۰۰43۹۶۰1۶۷۰1 مورخ ۹۶/۰۹/25 به »توبیخ کتبی با 
درج در پرونده استخدامی« محکوم شده اید الزم است ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی به نشانی: کرج  -  بلوار طالقانی 
علوم  دانشگاه    - اداری   طالقانی شهرک  میدان  از  باالتر  شمالی 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز  -  هیات بدوی رسیدگی 
به تخلفات اداری کارمندان جهت رویت رای مذکور مراجعه نمایید. 
بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر هیچ گونه اعتراضی قابل 
شد.   خواهد  اقدام  مربوطه  حکم  صدور  برابر  و  بود  نخواهد  قبول 

۹۶/34۶/د م/الف
رییس هیات

آگهی مفقودی
برگ سبز و سندکمپانی ماشین سواری پیکان مدل 137۹ به شماره شهربانی 72-

نام  به  887ج3۶ به شماره موتور 11127۹۹2۹85 و شماره شاسی 7۹۴۹5۹20 
شمسعلی یعقوبی حسن کال مفقود و ازدرجه اعتبار ساقط است.

بابل

آگهی وقت اجرای قرار تحریر ترکه 
به  غیره  و  چقلوند  شهال  خانم  درخواست  موجب  به  نماید  می  اعالم  بدینوسیله 
طرفیت آقای یداهلل فالحی و غیره قرار تحریر ترکه مرحوم محمود فالحی فرزند 
خدارحم طی شماره 1/580/۹۶/ش در شورای حل اختالف بیرانشهر شعبه 1 صادر 
و وقت اجرای قرار ساعت 11 صبح مورخه ۹۶/12/13 )تاریخ باید به نحوی تنظیم 
شود که کمتر از یک ماه و بیش از سه ماه از زمان نشر آگهی نباشد ( تعیین گردیده 
به متوفی و کسان  آنها بستانکاران و مدیونین  قانونی  نماینده  یا  از ورثه  لذا  است 
بر ترکه متوفی دارند دعوت می شود در موعد مذکور در محل  دیگری که حقی 
این شورا واقع در شهرستان بیرانشهر با آدرس بیرانشهر جنب درمانگاه شهید قاسم 

بیرانوند حاضر شوند عدم حضور مدعوین مانع اجرای قرار نخواهد بود . 
شعبه اول شورای حل اختالف بیرانشهر . 

متن آگهی 
شاکی به نام صادق شمسی فرزند محمد شکایتی علیه متهم به اسامی علی رضا رحمتی 
فرزند هاشم به ایراد ضرب و جرح عمدی و تهدید با سالح گرم تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان 
خرم آباد )101 جزایی سابق ( واقع در خرم آباد خیایان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی 
تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه ۹۶0۹۹8۶۶122007۹۶ ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 13۹۶/12/20 و ساعت 8:30 تعیین تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
متهم و درخواست شاکی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 
آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 

نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
منشی شعبه 101 دادگاه کیفری 2 خرم آباد – بیرانوند . 

آگهی احضار متهم 
آقای بهمن کشاورز در خصوص شکایت خانم طیبه خسروی فرزند علیرضا علیه شما 
انفاق تحت تعقیب قرار  اتهام ترک  به  در پرونده کالسه ۹۶0۹۹8۶۶11700870 
دارید بر اساس ماده 17۴ قانون آیین دادرسی کیفری به شما ابالغ میشود ظرف 
مهلت یک ماه از تاریخ نشر این آگهی مهلت دارید جهت دفاع از اتهام انتسابی در 
این شعبه حاضر در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر به موضوع رسیدگی 

ودر خصوص پرونده شما اظهار نظر خواهد شد. 
مدیر دفتر شعبه 6 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد . 

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

خانم خاتون ویسمرادی فرزند عزیز درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک 
1۶0 و 15۹ فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به خوگالن که 
از آقایان وراث محمدویسی خریداری درخواست سند مالکیت نموده پرونده نیز تحت کالسه 
۹2-۴55 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی 
برابر رأی  شماره 13۹۶۶031۶007000132  مورخ  1۹ / 10 / ۹۶ حکم به صدور سند 
مالکیت یک باب خانه به مساحت 30 / 120متر مربع به نام خانم خاتون ویسمرادی صادر 
نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان محمود غفوری و سعید امینی می باشد لذا 
مراتب در دو نوبت به  فاصله 15روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این 
اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به 
اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند 
مالکیت مورد تقاضا به نام خانم خاتون ویسمرادی صادر خواهد نمود. صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی

تاریخ انتشار اول  11  /  11 /  13۹۶  تاریخ انتشار دوم  2۶ /  11 /  13۹۶ 

دادنامه
دادگاه کیفری دو شهرستان  پرونده کالسه ۹30۹۹81۹۴8۴0088۴ شعبه 101 

بهشهر )101 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره ۹۶0۹۹71۹۴۶802055 
فرودگاه  بهشهر  شهرستان  نشانی  به  عیسی  فرزند  ریاحی  علی  سبز  آقای  شاکی: 

روبروی مسجد امام هادی کوچه 21 
متهم: آقای محمد مهدی حسنی فرزند خسرو به نشانی تهران شهرک کمیته کوی 

یعقوبی پالک 12
اتهام: تحصیل مال بصورت نامشروع

گردشکار: به تاریخ ۹۶/10/28 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 101 دادگاه کیفری 
دو بهشهر بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل پرونده کالسه فوق تحت نظر قرار دارد 
با توجه به مجموعه اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از 

خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه- در خصوص اتهام آقای محمد مهدی حسنی فرزند خسرو بلحاظ مجهول 
المکان بودن فاقد سایر مشخصات بیشتر و فاقد تامین کیفری دایر بر تحصیل مال 
بصورت نامشروع به مبلغ چهارده میلیون و یکصد و دو هزار و دویست و یازده ریال 
متعلق به آقای ریاحی با عنایت به محتویات پرونده از جمله کیفرخواست صادره  از 
ناحیه دادستان محترم دادسرای عمومی و انقالب بهشهر، شکایت شاکی آقای سبز 
علی ریاحی فرزند عیسی، استعالم بانک حساب از بانک مربوطه پرینت پیامکهای 
ارسالی و با توجه به اینکه متهم نامبرده علی رغم ابالغ و احضاریه قانونی در مرحله 
دادسرا و در جلسه دادگاه حاضر نشده است و الیحه دفاعیه نیز ارسال ننموده است و 
نظر به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده فلذا وقوع بزه انتسابی به متهم نامبرده 
محرز و مسلم تشخیص و مستندا به ماده 2 قانون مجازات مرتکبین ارتشاء اختالس 
تایید سال 13۶7 مجمع تشخیص مصلحت  و  و کالهبرداری مصوب سال 13۶۴ 
نظام دادگاه متهم نامبرده را به تحمل یکسال حبس تعزیری و رد اصل مال وجوه 
دریافتی به صاحب آن محکوم و اعالم می نماید. رای صادره غیابی محسوب و ظرف 
بیست روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض و واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای 
مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان 

مازندارن می باشد.
م الف: 96/20/6317 رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو بهشهر

آگهی مزایده اموال منقول )نوبت اول(
عمومی  دادگاه  اول  شعبه  احکام  کالسه۹50131اجرای  اجرایی  پرونده  در 
به خواسته  نیری  آقای دانش  علیه  و  له مهتاب مرادی  حقوقی )خانواده(کرمانشاه 
دارد یک  نظر  در  فوق  احکام شعبه  آزادی،اجرای  بهار  تمام  تعداد300قطعه سکه 
دستگاه خودرو وانت نیسان به شماره انتظامی 728ق5۶ایران 1۹آبی متعلق به آقای 
دانش نیری را از طریق مزایده حضوری به فروش برساند.خودرو فوق الذکر مورخ 
ارزیابی  مبلغ۹2000000ریال  به  دادگستری  رسمی  کارشناس  ۹۶/10/7توسط 
گردیده است که مزایده آن برای روز دوشنبه۹۶/11/30ساعت 10صبح تعیین می 
گردد.طالبین و خریداران می توانند 5روز قبل از موعد مزایده به اجرای احکام شعبه 
واقع در چهار راه بسیج بلوار بنت الهدی اداره کل دادگستری استان کرمانشاه طبقه 
همکف مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از ماشین مورد آگهی فراهم شود و در روز و  
ساعت مقرر جهت شرکت در مزایده در این اجرا حاضر شوند.مزایده از قیمت ارزیابی 
شده شروع و هر کس که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید  برنده شناخته خواهد 
شد و برنده مزایده مکلف است 10درصد بهای پیشنهادی را فی المجلس به عنوان 
سپرده به حساب سپرده دادگستری به شماره21712۹3752003بانک ملی واریز 
و رسید دریافت و باقیمانده آن را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به 
حساب مزبور واریز کند و اال مطابق ماده 12۹قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق 
الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.پس از احراز صحت 
جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور سند انتقال به نام خریدار صادر می شود 

ضمنا هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار است . 10385/م الف/12
 دادورز شعبه اول عمومی حقوقی )خانواده(کرمانشاه-مرادی

دبیر دهمین کنگره استروک ایران، گفت: فشار 
خون، چربی خون، قند خون، سیگار، افزایش 
نامناسب، استرس،  وزن، عدم ورزش، تغذیه 
بیماری های قلبی و مصرف الکل، علت اصلی 

بروز سکته مغزی است.
به گزارش زمان،  دکتر شهرام اویس قرن 
با توجه به برگزاری  دهمین کنگره استروک 
ایران، افزود: سکته مغزی در تمام دنیا شایع 
است اما در کشور از شیوع باالیی برخوردار 
است به گونه ای که احتمال بروز سکته مغزی 
در جوانان ایرانی 7 برابر بیش از جوانان غربی 

است.
این متخصص مغز و اعصاب با بیان اینکه سکته 
مغزی دومین علت شایع مرگ ایرانیان است، 
ادامه داد: متاسفانه در کشور ما به دلیل افزایش 
سن جمعیت احتمال بروز سکته مغزی در 

آینده بیشتر می شود.
وی با توجه به تحقیقاتی که به همکاری 32 
کشور در خصوص شیوع و علل سکته مغزی 
درصد  در ۹0  شد:  یادآور  است،  شده  انجام 
موارد 10 عامل فشار خون، چربی خون، قند 
خون، استعمال سیگار،مصرف الکل، افزایش 
وزن، عدم ورزش، تغذیه نامناسب ، استرس ، 

بیماری های قلبی و مصرف الکل علت اصلی 
بروز سکته مغزی در بین افراد بوده است.

اویس قرن، شیوع فرهنگ اشتباه شهرنشینی 
را از جمله علل بروز سکته مغزی در جوانان 
ایرانی دانست و افزود: متاسفانه جوانان ما به 
فرهنگ  و شیوع  افزایش شهرنشینی  دنبال 
غلط آن دچار عدم تحرک، عدم مصرف میوه 
سبزی، چاقی و ... شدند که این مسائل موجب 

شیوع سکته مغزی در آنها شده است.
دبیر دهمین کنگره  استروک ایران خاطرنشان 
کرد: با توجه به اینکه عوامل سکته مغزی در 
بین تمام مردم جهان برابر است اما متاسفانه 
سبک  دلیل  به  ایرانی  جوانان  در  آن  شیوع 
زندگی و عدم توجه به عوامل سالمتی بیشتر 
است. متاسفانه جوانان ایرانی هنگامی که دچار 
عارضه می شوند یا به پزشک مراجعه نمی کنند 
یا در صورت مراجعه و تشخیص، روند درمان را 

پیگیری نمی کنند.
وی تصریح کرد: البته ژنتیک نیز در بروز سکته 
مغزی نقش مهمی دارد و افرادی که سابقه 
خانوادگی این عارضه را دارند بیشتر در معرض 

خطر هستند.
اویس قرن در خصوص انواع سکتة های مغزی 

و راه های درمان آن، گفت: سکته مغزی به دو 
دسته سکته هایی که در اثر خونریزی در بافت 
مغز ایجاد می شوند و سکته هایی کهدر اثر 
ایجاد لخته در عروق مغز پدیدار می شوند . 
در مورد دوم چنانچه بیماران در ۴ ساعت اول 
بروز عالیم به اورژانس مراجعه کنندمی وان با 
تزریق داروی حل کننده لخته تا حد زیادی 
سلولهای مغزی را نجات داد و از فلج دایمی یا 
ناتوانی بیمار در صحبت کردن جلو گیری کرد

دبیر دهمین کنگره استروک ایران افزود: اگر 
افرادی که دچار سکته مغزی )سکته هایی که 
موجب ایجاد لخته خون می شود( می شوند در 
۴ ساعت اولیه بروز سکته به بیمارستان مراجعه 
کنند درمان می شوند در غیر اینصورت عوارض 

سکته بروز می یابد.
دهمین کنگره استروک  ایران 2 تا۴ اسفند در 
مرکز همایش های بین المللی کتابخانه ملی 

ایران برگزار می شود .

افزایشسكتهمغزيبینجوانانایراني

آگهی ابالغ وقت دادرسی
به آقای ابراهیم سپهری فرزند محمد در تاریخ ۹۶/10/5 خواهان آقای حسن خروشی 
بطرفیت شما دادخواستی به خواسته مطالبه وجه تقدیم نموده که به این شعبه ارجاع و 
به کالسه ۹۶0۶01 ثبت و وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخه ۹۶/12/20 ساعت 
۹:00 تعیین وقت شده است. اینک به علت مجهول المکان بودن شما و به درخواست 
خواهان و تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار آگهی و از شما دعوت می شود در جلسه فوق در شعبه 12 شورای 
حل اختالف مجتمع مرکزی حاضر و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و 
هرگونه دفاع در مقابل دعوی اقامه شده دارید؛ بنمایید در غیر اینصورت دادخواست 

ابالغ شده محسوب و شورا اقدام قانونی را معمول خواهد نمود.
شورای حل اختالف شهرستان اردبیل- محسن سلیمانیان

رونوشت آگهی حصر وراثت 
خانم مریم صفری اللیمی فرزند عین اله    به شرح دادخواست به کالسه ۹۶0۴۶۴ 
این شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمد نادری پلنگی فرزند نصرت اله  به  ش ش 20801۴2801صادره از ساری در 
تاریخ ۹۶/10/2۴اقامتگاه دائمی خود شهرستان ساری     بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1-نصرت اله نادری پلنگی فرزند اسداله به ش ش 3۶8 پدر متوفی 
2-مریم صفری اللیمی فرزند عین اله به ش ش ۴۹2 مادر متوفی 

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

الف ۹۶/277
قاضی  شعبه اول  شورای حل اختالف میاندرود 

مفقودی
 المثنی سندکمپانی سمند مدل 13۹3 با شماره شهربانی ۹5۹ ص ۶3ایران  82 با 
شماره  موتور 12۴k0۴13۴11 با شماره شاسی 233۶۴3 مفقود گردیدو از درجه اعتبار 

 بابل  ساقط می باشد
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صادرات گاز به همسایگان، تضمین کننده امنیت 
ایران است

قراردادهای  امضای  صورت  در  گفت:  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل 
صادرات گاز میان ایران و کشورهای همسایه، امنیت کشورهای منطقه 
به یکدیگر پیوند می خورد و این موضوع نکته ای مهم در تامین امنیت 

ایران به شمار می آید.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، حمیدرضا عراقی درباره صادرات 
گاز ایران گفت: صادرات گاز ایران هم برای کشور مقصد به صرفه است، 
هم برای ما مطلوبیت دارد، زیرا آنها با دریافت گاز می توانند چرخ 
اقتصادشان را بچرخانند و ما نیز با فروش گاز به توسعه کشور کمک 
می کنیم. وی درباره صادرات گاز به بصره عراق اظهار کرد: صادرات 
گاز به بصره در مرحله نخست با 7 میلیون مترمکعب آغاز می شود، 
در مرحله دوم به 15 میلیون مترمکعب می رسد و در مرحله پایانی 
به 25 میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید. مدیرعامل شرکت ملی 
گاز درباره استفاده از توان داخلی در راه اندازی خط ششم صادراتی 
انتقال گاز گفت: بخش های مختلفی از این پروژه را به پیمانکاران 
داخلی واگذار کردیم و آنان نیز موفق شدند این طرح را با فشردگی و 
حجم کار بسیار زیاد براساس برنامه زمانی تعیین شده، با موفقیت اجرا 
کنند. حسن منتظر تربتی، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز نیز 
در این باره گفت: با توجه به توانی که در تولیدکنندگان و پیمانکاران 
داخلی سراغ داریم، امیدواریم همه زیرساخت های صنعت گاز کشور با 
تکیه بر توان نیروهای داخلی به سرانجام برسد. وی افزود: برای اجرایی 
شدن خط ششم صادراتی گاز ناگزیر به عبور از بستر رودخانه کارون 
بودیم، بنابراین با هدف حفظ محیط زیست، از فناوری جدید استفاده 
کردیم که برای احداث خط لوله، یک فناوری جدید با ویژگی های 
منحصر به فرد است، همانطور که موجب شد کمترین آسیب به محیط 
زیست وارد شود و هیچ تخریبی در بستر رودخانه کارون رخ ندهد. 
صادرات گاز به عراق از خط ششم سراسری انتقال گاز اکنون یکی از 
پروژه های اولویت دار ایران به شمار می رود. با انشعاب هایی از این خط 
لوله صادراتی گاز در 2 نقطه یکی به سوی بغداد از نفت شهر و دیگری 
از خرمشهر و شلمچه به سوی بصره، انتقال گاز صادراتی به کشور عراق 
انجام می شود. پروژه خط لوله صادراتی گاز به عراق که از عسلویه آغاز 
می شود و به اهواز می آید، در مجموع 1۴0 کیلومتر و با قطر ۴8 اینچ 
است. با توجه به توافق های انجام شده درباره حجم صادرات گاز به عراق 
و با استفاده از ظرفیت گازی و توانمندی ایجاد شده در پارس جنوبی، 

درآمد ارزی قابل توجهی برای کشور ایجاد می شود.

وضعیت ذخایر آب با بارش  اخیر تغییری نکرد

شرکت مدیریت منابع آب ایران اعالم کرد: وضعیت ذخایر آب قبل و 
بعد از بارش ها تغییری نکرده است.

به گزارش زمان، شرکت مدیریت منابع آب ایران در گزارشی اعالم کرد: 
وضعیت بهره برداری مخازن سدهای کشور از اول مهر لغایت ۹ بهمن 
ماه سال آبی جاری به این صورت است که در سال جاری ورودی آب 
به مخازن سدها 5.۶2 میلیارد متر مکعب بوده است. این رقم در سال 
آبی قبل 8.۴3 میلیارد متر مکعب بوده که از کاهش حجم آب ورودی 
به مخزن سدها به میزان 33درصد حکایت دارد.  در این گزارش آمده 
است: خروجی آب از مخازن سدها در سال جاری 8.۶3 میلیارد متر 
مکعــب و در سال قبل  ۹.۴۹  میلیارد متر مکعب بوده که نسبت به 
سال آبی گذشته ۹ درصد کاهش داشته است. در سال آبی جاری ۴1 
درصد مخازن سدهای کشور و در سال آبی قبل طی همین بازه زمانی، 
50 درصد آنها پر بوده است. حجم مخزن سد ها در سال جاری20.31  
میلیارد متر مکعب و در سال قبل 23.7۶ میلیارد متر مکعب بوده که 
نسبت به سال قبل 15 درصد کاهش را نشان می دهد. از آنجایی که 
بارندگی اخیر بیشتر به صورت برف بوده، تاثیر فوری چندانی در افزایش 
حجم آب مخازن سدها نداشته است ولی به عنوان یک ذخیره برفی 
تاثیر آتی آن در ماه های آینده باذوب شدن برف ها نمود خواهد داشت. 
ورودی مخزن سدها طی هفته جاری 0.21 میلیارد متر مکعب افزایش 
داشته و خروجی آنها نیز 0.21 میلیارد متر مکعب زیاد شده است. 
بنابراین وضعیت ذخایر آب قبل و بعد از بارش ها تغییری نکرده است.

خبر

تهران در سه روز، 14.5 میلیون لیتر 
بنزین سوزاند

پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  سخنگوی 
مصرف  میزان  آمار  آخرین  نفتی  فرآورده های 
بنزین، نفت سفید و نفت گاز در کشور را اعالم 
زیبا  ایسنا،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به  کرد. 
اسماعیلی با بیان این که میزان مصرف بنزین در 
روزهای ششم، هفتم و هشتم بهمن ماه در 1۴ 
استان 3۴ میلیون و 500 هزار لیتر بوده است، 
گفت: میزان مصرف نفت گاز 25 میلیون و 5۴۶ 
هزار لیتر و میزان مصرف نفت سفید سه میلیون 
و ۴5 هزار لیتر است. وی افزود: این آمار متعلق 
گیالن،  کردستان،  البرز،  تهران،  استان های  به 
ارومیه، تبریز، میاندوآب، اردبیل، قزوین، زنجان، 
ساری، چالوس، گلستان و قم است. سخنگوی 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
با بیان این که تهران با مصرف 1۴ میلیون و 532 
هزار لیتر بیشترین مصرف کننده بنزین طی سه 
روز مذکور بوده است، اظهار کرد: بعد از تهران، 
گیالن با سه میلیون و ۴2۴ هزار لیتر، ساری با 
دو میلیون و ۴۹0 هزار لیتر، تبریز با دو میلیون و 
۴5۹ هزار لیتر و البرز با دو میلیون و ۴53 هزار 
بوده اند.  بنزین  بیشترین مصرف کنندگان  لیتر 
با  مردمی  تماس  برقراری 1800  از  اسماعیلی 
سامانه پاسخگوی شرکت ملی پخش خبر داد و 
گفت: اکثر این تماس ها متعلق به اطالعات توزیع 
نفت سفید و سوخت سیار بوده است. وی در 
مورد میزان توزیع سوخت سیار گفت: توسط 35 
دستگاه خودروی سوخت رسان حدودا 30 هزار 
لیتر سوخت به صورت سیار توزیع شد که به هر 
خودرو بیشتر از 10 لیتر سوخت داده نشد تا به 
همه خودروها سوخت برسد. لذا به حدود 3000 

خودرو سوخت رسانی انجام شد.

افزایش 8۰ میلیون مترمکعبی 
مصرف گاز تنها در 3 روز 

کاهش  با  گفت:  گاز  ملی  شرکت  سخنگوی 
دمای هوا، در سه روز گذشته مصرف گاز 80 
میلیون مترمکعب افزایش یافت و صبح دیروز 
حجم مصرف گاز خانگی کشور به 550 میلیون 

مترمکعب رسید.
مجید بوجارزاده، درباره مصرف گاز داخلی گفت: 
متاسفانه بر اساس پیش بینی ها، مصرف گاز در 
تا جایی  بسیاری داشت  افزایش  اخیر  روزهای 
گذشته،  ساعت   2۴ در  خانگی  بخش  در  که 
550 میلیون مترمکعب گاز مصرف شد.  وی با 
بیان این که در سه روز گذشته مصرف گاز 80 
میلیون مترمکعب افزایش داشته، گفت: مصرف 
گاز نیروگاهی و صنعتی هر کدام ۹0 میلیون 
مترمکعب بود. رئیس روابط عمومی شرکت ملی 
گاز، ضمن تاکید بر توجه مشترکان نسبت به 
مصرف بهینه گاز، تصریح کرد: کاهش 2 درجه ای 
دمای هوای خانه، معادل صرفه جویی 50 میلیون 
جنوبی  پارس  فاز  با 2  برابر  و  گاز  مترمکعبی 
مصرف  در  صرفه جویی  اساس،  این  بر  است، 
و مدیریت مصرف سبب می شود زحمات  گاز 
شبانه روزی کارکنان و متخصصان صنعت گاز به 
ثمر نشیند و همانطور که در روزهای سرد امسال 

با افت یا قطع فشار گاز مواجه نبودیم.

کوتاه از انرژی

وزیر نفت درباره ساخت خط لوله انتقال گاز 
تاپی که قرار است گاز ترکمنستان را از طریق 
افغانستان و پاکستان به شبه قاره هند منتقل 
باشد، گفت:  ایران  کند و رقیب صادرات گاز 
خیلی بعید است که خط لوله گاز تاپی، ساخته 

شود.
زنگنه  بیژن  ایرنا،  از  نقل  به  زمان  به گزارش 
درباره ساخت خط لوله انتقال گاز تاپی و اعالم 
آمادگی عربستان برای تامین مالی ساخت این 
خط لوله، اظهار داشت: موانعی در راه ساخت 
این خط لوله وجود دارد زیرا کسی که بتواند 
کار  کند  ایجاد  تفاهم  هند،  و  پاکستان  بین 

بسیار دشوار و مهمی را انجام داده است.
خط  ساخت  طرح  تکمیل  خصوص  در  وی 
انتقال گاز ایران به پاکستان نیز گفت: پاکستان 
و  کرده  کوتاهی  لوله،  خط  این  ساخت  در 
همکاری نمی کند. وزیر نفت درباره کارشکنی 
به  ایران  گاز  صادرات  در  ثالث  کشورهای 
پاکستان، گفت: ممکن است عربستان و آمریکا 

کارشکنی هایی انجام دهند.
توافق  از  این گزارش، عربستان که  بر اساس 
برجام و رفع تحریم ها ایران ناخرسند است، 
از  جلوگیری  هدف  با  را  زیادی  های  تالش 
احیای اقتدار ایران در بازار جهانی انرژی انجام 

داده که تاکنون ناموفق بوده است.
عربستان که به خوبی می داند ایران مهمترین 

رقیب منطقه ای آن در بازار انرژی است، به 
احیای  مانع  تا  زند  می  چنگ  ریسمانی  هر 
اقتدار تهران در عرصه اقتصادی و انرژی شود 
که از مهمترین آنها می توان به تالش برای 
جلوگیری از رفع تحریم های نفتی ایران در 
مذاکرات ایران و 1+5 اشاره کرد. پس از ناکامی 
در جلب رضایت آمریکا و سایر اعضای گروه 
1+5 برای توافق نکردن با ایران، ریاض نفتکش 
صورت  در  که  کرد  تهدید  را  خارجی  های 
با  قرارداد  امضای  اجازه  ایران،  نفت  بارگیری 
ارائه  با  ریاض  همچنین  ندارند،  را  عربستان 

تخفیف های قابل توجه به خریداران اروپایی 
و آسیایی تالش کرد که مانع خرید نفت ایران 

توسط آنها شود.
اما در نهایت در همه این کارشکنی ها شکست 
خورد و نتوانست مانع تقویت جایگاه ایران در 

بازار جهانی انرژی شود.
عربستان در تازه ترین اقدام، اعالم کرده است 
که در ساخت خط لوله انتقال گاز تاپی که قرار 
است گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به 
کشورهای پاکستان و هند انتقال دهد، سرمایه 

گذاری می کند.

رقیب  تاپی،  گاز  لوله  خط  اینکه  به  توجه  با 
طرح های صادرات گاز ایران به پاکستان و هند 
است، برخی کارشناسان از این اقدام عربستان 
به عنوان کارشکنی در مناسبات انرژی ایران 
یاد می کنند. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک 
وزیر  نخست  معاون  بابایف«  »مقصد  روسیه، 
ترکمنستان در نشست کابینه این کشور اعالم 
را  هنگفتی  مبلغ  سعودی  عربستان  که  کرد 
برای سرمایه گذاری در پروژه تاپی اختصاص 
داده است. وی افزود: عربستان بر اساس توافقی 
که در سال 201۶ میالدی با ترکمنستان انجام 
داده قرار است سرمایه گذاری قابل مالحظه ای 
را در این پروژه انجام دهد. هزینه ساخت خط 
لوله تاپی تا 10 میلیارد دالر برآورد شده است.

بردی محمدوف  قربان قلی  شود،  می  گفته 
پیامی  در  ترکمنستان،  رییس جمهوری 
عربستان  پادشاه  عبدالعزیز،  بن  سلمان  به 
سعودی، از سرمایه گذاری فراهم شده توسط 
ساخت  برای  سعودی  توسعه  صندوق های 

خط لوله تاپی تشکر کرده است.
ایران قصد دارد گاز خود را از طریق خط لوله 
صلح به کشورهای پاکستان و هند صادر کند 
اما عربستان تالش دارد با حمایت از خط لوله 
هند(،  به  ترکمنستان  )از  تاپی  گاز  صادرات 
انگیزه این کشورها برای واردات گاز از ایران 

را کاهش دهد.

بیژن زنگنه: 

ساخت خط لوله گاز »تاپی« برای رقابت با ایران بعید است

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران بر اساس برنامه های تولید 
تکلیفی و با توجه به سرد شدن هوا، آمادگی خود برای تامین 
حداکثری سوخت زمستان را اعالم می دارد. مهندس رامین 
حاتمی در جلسه کمیته بحران مقابله با عوارض عوامل جوی 
زمستانی،  سوخت  تامین  در  شرکت  این  آمادگی  اعالم  با 
به  را  این وضعیت  به  برای رسیدن  دستورالعمل های الزم 

شرکتهای تابعه ابالغ نمود. 
نفت  شرکت  عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به   
های  افزود: شرکت  حاتمی  مهندس  ایران،  مرکزی  مناطق 
تابعه و مناطق عملیاتی همسو با ستاد تهران بایستی آمادگی 
در  باشد.  عوامل جوی  بروز  و  بحرانی  مواقع  برای  بیشتری 
در  و  تولید  با  مرتبط  افراد  و  مسئوالن  حضور  رابطه  این 
آالت  ماشین  همچنین  دارد.  ضرورت  آنها  بودن  دسترس 
باید همواره  آماده استفاده باشند و از جاده های دسترسی 
به چاهها بازرسی مستمر به عمل آید. اطمینان از عملکرد 
فعال  و  تاسیسات  و  مخازن  کردن سیستم  ژنراتورها، چک 
بودن  اتاق بحران، پرهیز از ترددهای غیر ضروری در شب و 
ایجاد تمهیدات الزم برای نقاطی که سابقه یخزدگی دارند، از 

دیگرموارد ضروری در این رابطه است. 
بر اساس این گزارش در این جلسه که در ستاد تهران و با 
حضور مدیر عامل و دیگر مدیران و رؤسای ستادی به علت 
شرایط جوی موجود  برگزار شد، مهندس محمدرضا مام بیگی 
مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق به صورت 
سیستم ویدئوکنفرانس از آمادگی تجهیزات ترابری، تجهیزات 
ایمنی و دستگاههای اطفا حریق در منطقه عملیاتی خانگیران 

خبر داد و افزود: در این منطقه همه تمهیدات الزم برای مقابله 
با شرایط سرد زمستای فراهم شده است و در این رابطه عالوه 
بر تجهیزات و ماشین آالت، البسه اضافی و لوازم گرم کننده 
مورد نیاز کارکنان در منطقه عملیاتی خانگیران و مواد غذایی 
پیش بینی شده است. همچنین طبق برنامه تولید مطابق با 
برنامه تولید تکلیفی پیش می رود و آمادگی تولید مازاد در 

صورت نیاز پاالیشگاه شهید هاشمی نژاد را داریم.  
در این جلسه مهندس سعید ناصری پور مدیر عامل شرکت 
مانور  سه  برگزاری  از  نیز  غرب  گاز  و  نفت  برداری  بهره 
و شرکت خطوط  ایالم   گاز  پاالیشگاه  HSEبا  مشترک  
لوله و مخابرات خبر داد و اظهار داشت: این شرکت آمادگی 
الزم برای مقابله با بحران ها را دارد و تجهیزات و سخت 
افزارهای مورد نیاز را فراهم ساخته است. همچنین تفاهم 
نامه همکاری این شرکت  با پاالیشگاه گاز ایالم و دانشگاه 
علوم پزشکی ایالم برای مواقع بحران به امضا رسیده است. 
وی افزود: کتابچه و  تلفن های اضطراری کارکنان مناطق 
دوره  است.  شده  تهیه  بحران  ستاد  به  مربوط  و  عملیاتی 
های آموزشی وضعیت های بحرانی فرضی از جمله  انتشار 
گرفته  طبیعی  صورت  بالیای  و  حوادث  و  گازهای سمی 
منتظری  غالمحسین  دکتر  افزاید:  می  گزارش  این  است. 
مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 
رادر  سرما  فصل  با  مرتبط  الزامات  اهم  جلسه  این  در  نیز 
۴3 بند ارائه داد که برخی از آنها شامل اطمینان از صحت 
و  نشانی  آتش  خودروهای  بودن  کار  به  آماده  و  عملکرد 
ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز جهت باز کردن جاده ها، 

تنظیم نوبتکاری و آماده به کار بودن اپراتورهای دستگاهها 
و ماشین آالت سنگین ترابری و خدماتی در نقاط مختلف 
عملکرد  صحت  از  اطمینان  و  بررسی  عملیاتی،  مناطق 
سیستم های UPS مراکز، پاالیشگاه، تاسیسات، چاهها و 
آمادگی الزم جهت رفع اشکاالت احتمالی است. وی افزود: 
بررسی ترانس چاهها، بررسی و اطمینان از عملکرد دیزل 
ژنراتورها و در سرویس بودن کلیه سیستم های مرتبط با 
ایمنی فرآیند تاسیسات سرچاهی  و بازدید و بررسی مستمر 
خطوط لوله و اطمینان از در سرویس بودن سیتم حفاظت 
کاتدی و رفع اشکاالت احتمالی از دیگر موارد آمادگی این 
کاالهای  بینی  پیش  همچنین  رود.  می  شمار  به  شرکت 
مصرفی، تهیه لیست قطعات یدکی مهم، پیش بینی، تهیه 
و در دسترس بودن لوازم یدکی و کارتهای سیستم کنترلی 

ابزاز دقیق از دیگر موارد است. 
مدیر عامل شرکت بهره برداری شرکت نفت و گاز زاگرس 
جنوبی از بررسی و اطمینان برقراری ارتباط موثر و پایدار 
تلفنی و بیسیم در مناطق عملیاتی و ساختمان ستاد خبر 
داد و افزود : مشخص نمودن و نصب تابلو نشان دهنده نقاط 
آنتن دهی قوی بی سیم و تلفن همراه در مسیر چاهها و 
جاده های ارتباطی از جمله کارهای پشتیبانی است. بررسی 
خطوط انتقال برق و تاسیسات مرتبط، بررسی سیل بندها 
و کانالهای هدایت آبهای سطحی در تمامی چاهها ، بازدید 
و  کاری  نوبت  تنطیم  و  ریزی  برنامه  کنترل،  های  اتاق  از 
مدیریت  و  ها  شیفت  کنترل  و  تعمیراتی  پرسنل  استقرار 
مرخصی آنها از دیگر موارد این الزام در فصل زمستان است. 

آمادگیبرایتامینحداکثریسوختزمستان

دادنامه
شماره پرونده ها: ۹50۹۹812271002۴5و۹۴0۹۹81227300۶75 

۹50۹۹812271002۴5و۹۴0۹۹81227300۶75  کالسه  های  پرونده 
شماره  نهایی  تصمیم  محمودآباد  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   3 شعبه 

 ۹۶0۹۹71227300851
خواهان ها: 1- آقای علی چتین فرزند بابا به نشانی کلوده زنگی کال هراز پی 2- 

آقای علی چتین فرزند بابا به نشانی محمودآباد زنگی کال هراز پی
خواندگان: 1- خانم اکرم خزائی فرزند رحمت اله با وکالت آقای نادر جعفری فرزند 
جمعلی به نشانی سرخرود مجتمع پزشکی دکتر علیزاده دفتر وکالت 2- آقای بهزاد 

امیدی فرزند علی عسگر به نشانی مجهول المکان 
واخواسته ها: 1- تنفیذ قرارداد 2- اثبات مالکیت ) مالی غیرمنقول( 3- خلع ید۴- 

ابطال مبایعه نامه )مالی(
قرار دادگاه – در خصوص آقای علی چتین فرزند بابا به طرفیت خانم اکرم خزائی 
فرزند رحمت الخ به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره 0۶7۹-۹50 مورخ 
۹5/۹/20 صادره از این شعبه متضمن صدور حکم به اثبات مالکیت مشاعی خانم 
اکرم خزایی به میزان پانصد متر مربع مشاع نسبت به یک قطعه زمین کشاورزی 
۴100 متر مربع واقع در روستای زنگی کالهرازپی با این توضیح که واخواه دادنامه 
شماره 0۶85-۹50 مورخ ۹5/۹/20 صادره از شعبه اول حقوقی محمودآباد را که 
بموجب آن حکم به فسخ معامله واخواه و آقای بهزاد احمدی صادر گردید را مستند 
دعوی خویش قرارداده است نظر به اینکه مشخص گردید بعد از انتقال عادی زمین 
از سوی آقای بهزاد امیری به خانم اکرم خزایی در تاریخ )۹0/12/13( واخواه  با 
تقدیم دادخواست در تاریخ ۹5/5/2 نسبت به اعمال حق فسخ خویش اقدام نموده 
است و از طرفی منعی بر انتقال مبیع در فاصله انعقاد عقد و اعمال شرط فسخ وجود 
ندارد و اعمال حق فسخ به صحت معامله دوم خللی وارد نمی نماید و در واقع تلف 
موضوع  دادنامه  اینکه  به  نظر  اعالمی  وصف  با  لذا  شد  خواهد  تلقی  مبیع  حکمی 
واخواهی بر مبنای مستندات قابل قبول و موجه مضبوط در پرونده و با رعایت اصول 
و قواعد دادرسی و منطبق با مقررات قانونی صادر گردیده و دلیلی که موجبات نقض 
دادنامه موصوف را فراهم اورد از جانب واخواه اقامه نشده و در پرونده نیز مشهود 
نیست علیهذا دادگاه بنا به مراتب فوق دادخواست واخواهی را متکی به دلیل اثباتی 
ندانسته و مستندا به ماده 305 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی ضمن رد واخواهی مطروححه حکم بر تایید دادنامه واخواسته صادر 
واعالم می نماید راجع به اعتراض ثالث طاری خانم اکرم خزایی فرزند رحمت اله 
با وکالت آقای نادر جعفری نسبت به دادنامه شماره 0۶85-۹50 مورخ ۹5/۹/20 
صادره از شعبه اول حقوقی محمو آباد نظر به اینکه بنا به دالیل مرقوم حکم مزبور 
خللی به حقوق معترض ثالث وارد نمی نماید لذا مستندا به ماده 1۹7 از قانون آئین 
دادرسی مدنی حکم به رد دعوی وی صادر و اعالم می نماید حکم صادره ظرف 
بیست روز پس از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر 

استان مازندران می باشد.
شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محموآباد

متن آگهی 
فرزند رحمان  پور  نوراله 2-ظفر رضا  فرزند  نام های 1-یونس جودکی  به  شاکات 
های  دادگاه  تقدیم  عمدی  جرح  و  ضرب  ایراد  سعیدی  رضا  متهم  علیه  شکایتی 
عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 101 دادگاه کیفری 
دو شهرستان خرم آباد  )101 جزایی سابق ( واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای 
بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه ۹۴0۹۹8۶۶112800۹۹۴ 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 13۹۶/12/22 و ساعت 8:30 تعیین شده است 
به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد . 
منشی شعبه 101 دادگاه کیفری 2 خرم آباد – بیرانوند . 

متن آگهی 
حقوقی  عمومی  دادگاه  ششم  شعبه   ۹50۹۹8۶۶10۶00755 کالسه  پرونده 
آباد تصمیم نهایی شماره ۹۶0۹۹7۶۶10۶00۹0۴ –  دادگستری شهرستان خرم 
خواهان : آقای رضا کرم رضائی فرزند سبز علی به نشانی استان لرستان شهرستان 
خرم آباد خ حافظ نرسیده به حمام بازار )حمام آثار باستانی ( مغازه کرم رضایی 
همراه 0۹10۶0۴032۴ – خوانده : آقای پیر ولی دریکوند فرزند عبداله به نشانی 

–خواسته : الزام به تنظیم سند رسمی ملک 
رای دادگاه : در خصوص دعوی آقای رضا کرم رضایی فرزند سبز علی به طرفیت 
آقای پیرولی دریکوند فرزند عبداله )مجهول المکان ( بخواسته صدور حکم به الزام 
خوانده به انتقال سند رسمی قطعه زمین پالک ثبتی 38 اصلی بخش 2 خرم آباد 
دادرسی  خسارات  بانضمام  ماسور  روستای  در  واقع  مربع  متر   17۴۴ مساحت  به 
دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده دادخواست تقدیمی خواهان و ضمائم 
منتخب  کارشناس  نظریه  و  واصله  ثبتی  استعالم  حسب  اینکه  به  نظر  و  پیوست 
دادگاه مورد مالکیت خوانده در پالک 38 اصلی بصورت مشاع بوده و ایشان مالکیت 
به خواهان منتقل نموده و  آنرا  بتوان  تا  نداشته  مفروز در مقدار 17۴۴ متر مربع 
معطوفا به اینکه حسب نظریه کارشناسی به مصون از تعرض طرفین مانده و حسب 
اظهارات و اعالم خواهان نزد کارشناسی ملک مورد خواسته خواهان در حال حاضر 
مالکیت  خوانده  اینکه  به  نظر  حال  بوده  فریدونی  محمد  بنام  شخصی  تصرف  در 
مفروزی نداشته و ملک مورد خواسته نیز در تصرف وی نبوده تا مالکیت مشاع و 
تصرف مفروز محسوب گردد فلذا دادگاه دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه قابل 
استماع ندانسته با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی قرار عدم 
استماع دعوی خواهان صادر و اعالم می گردد قرار صادره ظرف بیست روز پس از 

ابالغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد – قوام آذر همایون . 

متن آگهی 
در پرونده کالسه ۹۴10۴0۶۶1100۹887 خانم تاج طال ساعدی فرزند حسین علی 
تلفن همراه موضوع شکایت  به یک دستگاه  اتهام تحصیل مال مسروقه نسبت  به 
رسول عزیزی فرزند عزیزاله تحت تعقیب می باشد حالیه به لحاظ عدم شناسایی 
متهم در نشانی اعالمی از سوی شاکی وفق ماده 17۴ قانون آیین دادرسی کیفری 
مصوب 13۹2 مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 30 روز از تاریخ نشر آگهی در 
شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد حاضر و از عنوان اتهامی 
دفاع نماید و در صورت عدم حضور نامبرده در موعد مقرر مطابق با قانون رسیدگی 

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

ابالغ وقت رسیدگی
شماره  کیفرخواست  موجب  به  اسالمشهر  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
۹۶10۴3288000۴۶۴1  در پرونده کالسه ۹۶157۴/102  در مورد اتهام قهرمان 
عظیمی فرزند اسداله  به اتهام تهدید علیه بهداشت با شکایت اداره محیط زیست 
اسالمشهر تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت 
رسیدگی برای مورخه 13۹۶/12/1۴ساعت 0۹:00 تعیین گردیده است. با عنایت 
به متهم و دراجرای مقررات مواد 3۴۴  المکان بودن و عدم دسترسی  به مجهول 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت 
منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. 
بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد 

آمد.م/الف 2035
منشی شعبه 102 دادگاه کیفری 2 دادگستری شهرستان اسالمشهر
) شعبه 102 دادگاه جزایی سابق( 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
به  دادخواست  7057بشرح  شماره  شناسنامه  دارای  اسمعیلی  شقایق  خانم 
کالسه۹۶/1۶51از این شورا   درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
دلئمی  تاریخ۹۶/1/23اقامتگاه  در  بشناسنامهه  اسمعیلی  داده که شادروان مسعود 
به:1- ش ش  است  منحصر  آنمرحوم  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود 

77خواهر
2-شهین اسماعیلی ش ش 51نسبت با متوفی خواهر

3-تاج ملوک اسمعیلی  ش ش 2۴خواهر۴-سیروس اسمعیلی ش ش17۴برادر5-
فرید اسمعیلی ش ش 5۴7برادر۶-آزیتا اسمعیلی ش ش27۴خواهر7-روزیتا،ش ش 

۴03خواهر8-هنگامه ش ش5۶خواهر
می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
تاریخ نشر  از  باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  اعتراضی دارد  تا هر کسی  نماید 
نخستین اگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد  شماره 

103۹0/م الف/12
رئیس شعبه اول حصروراثت شورای حل اختالف کرمانشاه

آگهی حصر وراثت
آقای علی اصغر سربلند قره قاسملو دارای شناسنامه بشماره 13۴۴۴ به شرح پرونده 
کالسه 1۶۶5-۹۶ این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
تاریخ  در   273 شناسنامه  شماره  به  قاسملو  قره  سربلند  اشرف  شادروان  که  داده 
۹۶/10/21 در اردبیل اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته ورثه آنمرحوم منحصر 

است به:
1-کریم سربلند قره قاسملو فرزند اشرف به شماره شناسنامه 13۴۴2 پسر متوفی

پسر  شناسنامه 13۴۴۴  به شماره  اشرف  فرزند  قاسملو  قره  سربلند  اصغر  2-علی 
متوفی

3-پرویز سربلند قره قاسملو فرزند اشرف به شماره شناسنامه 13۴۴5 پسر متوفی.
۴-تورج سربلند قره قاسملو فرزند اشرف به شماره شناسنامه 1۴50۴8013۶ پسر 

متوفی
5-لیال سربلند قره قاسملو فرزند اشرف به شماره شناسنامه 13۴۴1 دختر متوفی.
۶-نرگس سربلند قره قاسملو فرزند اشرف به شماره شناسنامه 13۴۴3 دختر متوفی

7-مینا پیران فرزند حسین به شماره شناسنامه ۴ همسر متوفی.
همسر   151 شناسنامه  شماره  به  اللهوردی  فرزند  بگلو  مستعلی  نوری  8-سوسن 

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

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

 رونوشت آگهی حصر وراثت
شماره332۹5۴7871بشرح  شناسنامه  شماره  دارای  شیرمحمدی  حمیدرضا  اقای  
نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  ۹۶/۴05از  کالسه  به  دادخواست 
بشناسنامه8۹درتاریخ  شیرمحمدی  یاور  علی  شادروان  ک  داده  توضیح  چنین  و 
13۹۶/10/22اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
پسر  یاور  علی  332۹5۴7871فرزند  ملی  شماره  به  شیرمحمدی  1_حمیدرضا 

متوفی
2_فرزاد شیر محمدی به شماره ملی 332۹5۴8827فرزند علی یاور پسر متوفی
3_ایرج شیرمحمدی به شماره ملی 332۹5۴78۹8فرزند علی یاور پسر متوفی

دختر  یاور  علی  332۹8۶۴338فرزند  ملی  شماره  به  شیرمحمدی  ۴_رخشنده 
متوفی

5_فریبا شیرمحمدی به شماره ملی 332۹۹53۶۹1فرزند علی یاور دخترمتوفی
۶_صاحب شهبازی به شماره ملی 332۹۴80025فرزند قاسم همسر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیاتنامه  از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یکماه  به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
آگهی موضوع ماده 3 قانونریس شعبه اول شورای حل اختالف بخش گواور محمد سنگ شکن

 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

برابر رای شماره13۹۶۶033101200۶۴7۹مورخه ۹۶/10/13جلسه هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبت ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علی اکبر الماسی 
باب  یک  دانگ  در شش  شیروان  از  شناسنامه۴27صادره  شماره  به  فرزندسلیمان 
از  اصلی   3۶7 از  ۴3۹۴فرعی  پالک  از  118.۴0مترمربع  مساحت  به  ساختمان 
مالکیت محمد مهدی جمالی وعباسقلی جمشیدیان از صفحات 2۹و 2۶دفتر۶3۹ 
محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی همزمان در یک تاریخ چاپ و آگهی می شود.

در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض درخواست خود را به مراجع 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  در صورت  است  بدیهی  نمایند  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد م/الف:۴۹0
افخمی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ 

نوبت اول:۹۶/10/2۶ نوبت دوم :۹۶/11/11

مفقودی 
سند کمپانی و برگ سبز و کارت مشخصات وسیله نقلیه سواری پژو 20۶ به رنگ 
خاکستری متالیک مدل 8۹ به شماره انتظامی ۴۴3د88 ایران ۶2 با شماره موتور 
1۴188072۴05و شماره شاسی NAAP03ED1AJ105۴۹۹ مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد
 میاندرود 
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 شرکت هاي دانش بنیان و نقش آن
 در اقتصاد مقاومتي

*دکتر محمدمهدي فتوره چي
اقتصاد دانش بنیان تأثیر بسزایی در افزایش تولید سرانه ی ، کاهش نابرابری در 
توزیع درآمد، افزایش فرصت های شغلی و اصالح کیفیت محیط زیست و ارتقای 
کیفیت تولیدات به عنوان شاخصه های اصلی توسعه پایدار دارد.اصطالح اقتصاد 
مقاومتی در سال های اخیراز سوی  مقام معظم رهبری مطرح و سپس به مفهوم 
رایج مباحث اقتصاد سیاسی تبدیل شد. صاحب  نظرانی با رویکردهای گوناگون 
در ایــن حوزه اظهار نظر کرده اند؛ برخی با ادبیات علم اقتصاد، برخی با ادبیات 
اقتصاد اسالمی و برخی نیز نقش مؤلفه های حوزه های فرهنگ و سیاست را در 

شکل گیری اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار داده اند.  
در بیانیه اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان، یکی از سیاســت هاي اصلی در 
راستاي دستیابی به اهداف اقتصـــاد مقـــاومتی مطـرح شـده  اسـت. اقتصاد 
مقاومتی یک نگرش اقتصادي یا مکتب نیست؛ اقتصاد مقاومتی به معناي اقتصاد 
تدافعی یا ریاضتی هـم نیست؛، بلکـه در حقیقـت نـوعی اقتصاد و برنامه ریزي 
تعاملی مبتنی بر راهبرد اســتفاده از تهدید به عنوان یک فرصت است. مفهوم 
مورد بحث از اقتصاد مقاومتی در ایران نگرش فعال است که به طور مستقیم با 
دو ویژگی انعطاف پذیري و رقابت پذیري گره خورده اسـت. پـنج جنبه اقتصاد 
مقاومتــی؛ نوآوري و شــکوفایی، اصالح الگوي مصرف، همــت مضاعف و کار 
مضاعف، جهاد اقتصادي و تولید داخلی حمایت از کار و ســرمایه ایرانی است. 
درپیش نویس سیاست هاي کالن اقتصاد مقاومتی در ایران، به تفصیل حرکت به 
ســمت اقتصاد دانش بنیان مورد بحث قرار گرفته است و ساماندهی یک الگوي 
مفهومی شفاف براي مدیریت اقتصاد با تکیه بر اصالح ساختار متکی به اقتصاد 
دانش بنیان و مســتند کردن قوانین و برنامه هاي اقتصادي مرتبط با این الگو به 
همراه تغییر نگرش به سمت برنامه ریزي غلطان و  واکنش هوشمند در مقابـل 
رونـدهاي جهـانی و دســـتاوردهاي تحقیقاتی را الزامی شمرده است. از نگاه 
ســازمان همکاري اقتصادي و توســعه، اقتصاد دانش بنیان اقتصادي است که 
بر اساس تولید و توزیع و کاربرد علوم و اطالعات بویژه دانش بومی شکل گرفته 
و ســرمایه گذاري در دانش و صنایع دانش پایه مورد توجه خاص قرار می گیرد.

درعصرحاضر، اصطالح اقتصاد دانش بنیان، که توســط OECD مورد تأکید 
خاص در اســتراتژی توسعه ملل قرار گرفته است، گویای تأکید بر نقش دانش 
و فناوری در جریان توســعه اقتصادی است. از این رو، می توان گفت در اقتصاد 
دانش بنیان، به دانش از نظر کیفی و کمی بااهمیت تر از گذشــته نگریســته 
می شــود. طبق تعریف این ســازمان، اقتصاد دانش بنیان اقتصادی اســت که 
مســتقیماً بر مبنای تولید، توزیع و مصرف دانش و اطالعات قرار گرفته باشد. 
بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که امروزه دیگر حجم سرمایه و اندازه بازار 
در توســعه اقتصادی ملل نقش اساسی ندارد، بلکه این نقش را دانش و فناوری 
ایفا می کند.اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد کمیابی منابع نیست، بلکه اقتصاد فراوانی 
منابع است؛ زیرا برخالف بسیاري از منابع که هنگام مصرف مستهلک می شوند، 
اطالعات و دانش، که اساس اقتصاد دانش پایه است، می تواند بارها مصرف شده 
و با مصرف بیشتر در واقع رشد کند. دراقتصاد دانش پایه، دانش به کاال تبدیل 
شده و به فروش می رسد. هم اکنون بازارهاي مجازي براي خرید و فروش دانش 
در جهان شـکل گرفته و افراد با اعالم قیمت دانش خود، آن را در معرض مبادله 
قرار می دهند. بازار دانش، بازاري بسیار ناهمگن است و هر کاال کیفیت و قیمت 
خاص خود را دارد. صاحبان دانش در واقع به صورت انحصاري یا شبه انحصاري 
عمــل می کنند.اقتصاد دانش بنیان، به نوعی یک اقتصاد بدون وزن اســت. در 
حالی که مدل های اولیه رشــد اقتصادی بیشتر بر عوامل فیزیکی تولید )مانند 
ســرمایه ی فیزیکی، نیروی کار و زمین( به عنوان منابع تولید تأکید کرده اند، 
برخی از مدل های رشــد نئوکالسیکی، دانش را عاملی برون زا در تعیین رشد 
اقتصادی می دانند؛ اما در مدل های جدید رشد، عامل دیگری نیز با عنوان بهره 
وری عوامل تولید به عنوان یکی از ارکان رشــد معرفی می شود و دانش یکی 
از مؤثرترین عوامل در بهره وری و رشــد اقتصادی مطرح می گردد. نشانه هاي 
اقتصاد دانش پایه، معموالً به صورت مدارهای پیچیده، بســیار کوچک و تلفیق 
شده با یکدیگر بوده و شامل فکرها و در واقع نرم افزارهاست. آنچه در این اقتصاد 
به عنوان ارزش شناخته می شود معموالً از نوع فکري و غیرقابل لمس مـــی 
باشـد.  ارزش محصوالت و خدمات در اقتصاد دانش پایه به شرایط افراد بستگی 
دارد. یک اطالع یا دانش معین می تواند براي افراد مختلف در زمان ها و مکان 
هاي مختلف ارزش متفاوتی داشــته باشــد. در اقتصاد دانش بنیان، سهم قابل 
توجهی از تولید ملی سرانه در رشته فعالیت هاي دانش پایه و دانش ساز مانند 
صنایع داراي فناوري برتـر ، خدمات مالی و تجاري پیشرفته تر وکارآمدتر و بویژه 
از فعالیت هاي آموزشــی و پژوهشی تخصصی تولید می شود. در اقتصاد دانش 
بنیان، دانش و اطالعات به هرجا که تقاضا براي آن بیشتر و موانع در مقابل آن 
کمتر باشد، نفوذ می کند و تاثیر می گذارد. در این اقتصاد کمیابی منابع مانند 
آنچه به طور سنتی در خصوص نهاده ها وجود دارد معنا ندارد؛ بلکه آنچه کمیاب 
است ظرفیت هاي برداشت از دانش است و نهاده اصوالً نامشهود و در ذهن افراد 
است و بنابراین بخش مهمی از رقابت در این اقتصاد بر مبناي جذب سرمایه هاي 
اجتماعی و جذب افراد خالق بوده و  مزیت هاي رقابتی در این اقتصاد، ســطح 
دانش و نیروي انسانی است. در اقتصاد مبتنی بر دانش معموالً نوآوري اقتصادي 
و تعامل بنگاهها با یکدیگر در فضاي مبادله اي کارآمدتري صورت می گیرد. این 
تعامل زمینه ساز ایجاد سیستم نوآوري ملی می شود که خود مبتنی بر روابط 
متقابل صنعت، دولت و مراکز علمی دانشگاهی در راستاي توسعه علوم و فناوري 
است.نکته ای که باید همواره در نظر داشت این است که برای دستیابی به اقتصاد 
دانش بنیان، فقط تولید و توزیع اطالعات و پرداختن به آموزش و پژوهش کافی 
نیســت، بلکه نکته ی مهم به کارگیری آن ها در استفاده از منابع اقتصادی به 
صورت مســتمر و پایدار است. به عبارت دیگر، کاربردی کردن دانش و استفاده 
ی مؤثرتر از آن در گسترش ظرفیت ها و ارتقای درجه ی بهره برداری از منابع 
است که تحقق یک اقتصاد دانش بنیان را ممکن می سازد که نقش شرکت های 
دانش بنیان در این زمینه قابل تعریف اســت.با توجه به آنچه گذشت می توان 
نتیجه گرفت که اقتصاد دانش بنیان تأثیر بســزایی در افزایش تولید سرانه ی 
باالتر، کاهش نابرابری در توزیع درآمد، افزایش فرصت های شــغلی و در عین 
حال، اصالح کیفیت محیط زیست و ارتقای کیفیت تولیدات به عنوان شاخصه 
های اصلی توســعه پایدار دارد. بی تردید شاخص اخیر از اهمیت ویژه تری هم  
برخوردار اســت؛ زیرا با بهبود کیفیت کاال و تولیدات مورد نیاز جامعه و رغبت 
روزافزون هم وطنانمــان به محصوالت با کیفیت داخلی، زمینه رقابت بیش از 
پیش تولید کنندگان و از جمله پزوهشــگران شرکت های دانش بنیان فراهم 
شــده و این مهم در صورت تداوم، بدون اعمال قوه قهریه و وضع قوانین سخت 
گیرانه ای از سوی دولت، بتدریج به موازات آگاهی بخشی به آحاد مردم، بستر 
رویگردانی از کاالهای قاچاق و بهره گیری از اجناس و تولیدات داخلی نیز شتاب 
مضاعفــی خواهد گرفت و اینگونه می توان انتظار داشــت که اقتصاد مقاومتی 
مبتنی بر دانش های بنیانی در پی تغییر نگرش همگان از مرحله شعار گذر کرده 

و به رفتارهای مطلوب تری در جامعه مصرف گرایمان منجر شود.
Albrz.payam@gmail.com

جزییات بخشنامه واردات برنج

 بر اساس بخشنامه گمرک ثبت سفارش و واردات برنج از اول بهمن ۹۶ تا 31 
خرداد ۹7 مجاز اســت.به گزارش زمان به نقل ازمهر، گمرک جمهوری اسالمی 
ایران در بخشــنامه ای مدیران گمرکات اجرایــی ضوابط چهار گانه ای را برای 
واردات برنج ابالغ کرد که بر اساس آن ثبت سفارش و واردات از یکم بهمن ۹۶ تا 
31 خرداد ۹7 مجاز است ضمن اینکه ثبت سفارش تمام محموله های برنج سه 
ماهه و حداکثر برای یک ماه قابل تمدید است.بر اساس بخشنامه گمرک محموله 
های وارداتی باید حداکثر تا شامگاه 31 تیر ماه ۹7 وارد و ترخیص قطعی گردد.

سرمقاله

عرضه 5 هزار میلیارد سهم دولتی 
در 2 ماه آخر سال

رئیــس ســازمان خصوصی ســازی گفــت: حجم 
واگذاری های ما در دو ماه آخر ســال به اندازه تمام 
10 ماه گذشته خواهد بود و بیش از پنج هزار میلیارد 

سهم را عرضه می کنیم.
به گزارش زمان به نقل ازتســنیم، میرعلی اشــرف 
پوری حسینی افزود: از نظر عرضه ممکن است تمام 
سهامی که عرضه می شود به فروش نرسد یا ممکن 
است این سهام به فروش برسد اما برنامه ما این است 
که بیش از شــش هزار میلیارد ســهم را در دو ماه 
پایانی سال عرضه کنیم.وی ادامه داد: در هفته آینده 
و در شــانزدهم بهمن ماه مزایده ای برگذار خواهیم 
کرد و در برنامه های ما عرضه شرکت کشت و صنعت 
مغان، کشــت و صنعت پارس، بیمه ها و نیروگاه ها 
خواهد بود.پوری حســینی با اشاره به اینکه چندین 
هزار میلیارد ســهم در بهمن و اسفند ماه عرضه می 
شــود، گفت: امیدواریم با مشارکت بخش خصوصی 
بخــش عظیمی از این عرضه ها بــا موفقیت عرضه 
شود و ما شــاهد کاهش تصدی گری دولت باشیم.

رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: در چهار سال 
گذشــته کارهای زیادی را برای تعیین قیمت پایه، 
نحوه واگذاری و شــرایط واگذاری شرکت ها انجام 
دادیــم و تالش کردیم تا با همکاری هیئت واگذاری 
بخش اعظمی از بســتر کار را فراهم کنیم.وی ادامه 
داد: بخــش دیگر کار ما اطالع رســانی و انعکاس به 
بخش خصوصــی و ما باید اعتماد آنها را بازســازی 
کنیم.پوری حسینی افزود: برخی افراد فکر می کنند 
که ما این اقدامات را چون مسئول واگذاری هستیم 
انجــام می دهیم و فقط برای ادای تکلیف اســت و 
ما فقط می خواهیم گــزارش بدهیم در صورتی که 
واگذاری ها فقط به قصد واگذاری انجام می شود و ما 
اگر صد مزایده برگزار کنیم و نتوانیم آنها را به فروش 
برسانیم افتخاری برای ما نخواهد شد.وی گفت: باید 
تالش کنیم تا مزایده به ثمر برسد و ما باید با بخش 
خصوصی تعامالت خود را داشته باشیم.معاون وزیر 
اقتصاد افزود: بخش خصوصی هم باید بتواند از حق 
خودش دفاع کند و ما هم ســعی می کنیم تا حرف 
آنان را بشنویم و اگر کسی نقدی یا پیشنهادی داشت 
آن را شنیده و برطرف کنیم.وی با اشاره به اینکه ما 
جلساتی برای تعامل با بخش خصوصی داریم گفت: 
در فرصت هایی که بوجود می آید صحبت آنان را می 
شنویم و همه تالشمان این است تا با همکاری بخش 

خصوصی کم شدن حجم دولت را محقق سازیم.

 تحقیق و تفحص ثبت سفارش
 و واردات خودرو کلید خورد

 سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از کلید خوردن 
تحقیق و تفحص از ثبت سفارش، تعرفه و واردات 
خودرو خبر داد.به گزارش زمان به نقل ازخانه ملت، 
اسداهلل قره خانی از کلید خوردن تحقیق و تفحص 
از ثبت ســفارش، تعرفه و واردات خودرو خبر داد 
و گفــت: نمایندگان مجلس با توجه به اتفاقات رخ 
داده در بحث واردات خودرو طی ماه های گذشته 
تصمیــم گرفتند که موضــوع تحقیق و تفحص از 
واردات خودرو را انجام دهند.سخنگوی کمیسیون 
انرژی مجلس افزود: موضوع ثبت ســفارش، تعرفه 
هــا، واردات و محدود کــردن آن برای نمایندگی 
ها زمانی که کنار یکدیگر ســنجیده می شود یک 
نکتــه را در اذهان ایجاد مــی کند که از روزی که 
این سیاست اعمال شده هر روزه با یک شیب تند 
خودروهــای وارداتی افزایش قیمــت می یابد.وی 
ادامــه داد: ای کاش ایــن افزایش قیمت به جیب 
دولت می رفت و یکباره اعالم می کردند که از فردا 
تعرفه ها به این میزان است تا یک عده سوءاستفاده 
نکنند و رانت برای یک عده خاص ایجاد نشــود اما 
این موضوع به صورت تدریجی و در یک پروســه 
زمانی اعمال شــد و این پول به جیب دولت نرفت.

وی تصریح کرد: مردم از این امر متضرر شــدند و 
یک آشــفته بازار در زمینه خودرو در کشور ایجاد 
شــد که این تحقیق و تفحص پس از طی مراحل 

قانونی در مجلس آغاز می شود.

ایجاد1۶1 هزار فرصت شغلی 
درچهار سال آینده 

  مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران گفت: 1۶1 هزار شغل جدید در چهار 
سال آینده در 20 هزار واحد صنایع کوچک کشور 

ایجاد می شود.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، صادق نجفی 
در بخش خبری 21 شــبکه یک سیما افزود: این 
برنامه با تامین مالی این واحدها به منظور نوسازی 
ایجاد و یــا تقویت بازار آنها اجرا می شــود.وی با 
بیان اینکه ۹2 درصد صنایع کشور صنایع کوچک 
هســتند گفت: 81 هزار واحد صنعتی کوچک در 
سراســر کشــور وجود دارد که ۴1 هــزار واحد از 
آنها در شــهرک های صنعتی مستقرند.مدیرعامل 
ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی 
ایران افزود: بیــش از ۶5 درصد واحدهای صنعتی 
کوچک کشــور فعالند.نجفی گفت: 20 هزار واحد 
صنایع کوچک با ظرفیت 50 تا 70 درصد کار می 
کنند که برنامه تامین مالی برای رســاندن آنها به 
ظرفیت کامل و ایجاد 1۶1 هزار فرصت شغلی در 
چهار ســال آینده اســت.وی افزود: بیش از هشت 
هزار صنایع کوچک و متوسط در شهرهای زیر 10 
هزار نفر جمعیت و مناطق محروم روستایی وجود 
دارد که مقرر شد از محل یک و نیم میلیارد دالر در 
نظر گرفته شده با اعطای تسهیالت با سود مناسب 

از آنها حمایت شود.

خبر

معاون وزیر اقتصاد از سرمایه گذاری 2.3 میلیارد 
دالری چینی ها در ایران بعد از سال ۹2 خبر داد 
و گفت: مشکالت ایران و چین را نباید بزرگ کرد. 
به گزارش زمان به نقــل ازمهر، محمد خزاعی در 
ســومین همایش فرصت های بازرگانی و ســرمایه 
گــذاری ایران و چین در اتاق ایران افزود: ســاالنه 
11 میلیارد دالر نفت ایران به چین صادر می شود و 
سطح فروش نفت خام ایران به چین باالترین سطح 
در طی دهه اخیر بوده است.وی اضافه کرد: مجموع 
تجارت ما با چین اعم از صادرات و واردات در سال 
2017 حدود 22 درصد افزایش داشــته اســت و 
اولین قرارداد بزرگ مالی بین جمهوری اســالمی 
ایران و یک موسسه مالی چین به مبلغ 10 میلیارد 
دالر امضا شد.خزاعی افزود: حدود 11 میلیارد دالر 
پــروژ های ایرانی برای تامیــن مالی چین معرفی 
شده اند و تمام اقدامات مربوط در حوزه های صنعتی 
و بهداشتی انجام شده است.وی با اشاره به افزایش 
ســطح تجاری بین دو کشور گفت: حضور شرکت 
های تجاری چین در ایــران و حضور هیئت های 
ایــران در چین حاکی از عزم همکاری بین طرفین 
است.رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های 
اقتصادی و فنی ایران گفت: رابطه ایران و چین در 
دوران تحریم بســیار دوستانه بوده و ما از حمایت 
ملــت و دولت چین برخــوردار بوده ایم.وی با بیان 
اینکه به محض بروز مشکلی در چین یا ایران برخی 
شــروع به بزرگ کردن این مسائل می کنند، گفت: 
این روش می تواند به روابط حسنه دیرینه چند هزار 
ساله صدمه بزند و علت این است که ممکن است، 
مــا در ایران و عده ای هم در چین انتظار داشــته 
باشند، همه چیز کامل باشد و واقعیت های مربوط 
به دو کشــور را نادیده بگیریم، در صورتی که باید 
در دیپلماســی سیاسی و اقتصادی واقعیت ها را در 

نظر گرفت.
خزاعی افزود: واقعیت در مورد جمهوری اســالمی 
ایران این اســت که ایران امروز یکی از مهمترین 
قدرت های سیاســی و اقتصادی منطقه اســت و 
بدون حضور ایران معادالت سیاســی منطقه رقم 
نمی خورد.  وی افزود: رابطه ایران و چین در دوران 
تحریم بســیار دوستانه بوده و ما از حمایت ملت و 
دولت چین برخوردار بوده ایم. رابطه ایران و چین 
یک رابطه کوتاه مدت نیست و چند هزار ساله است 
و ریشــه در فرهنگ و اقتصاد دو کشور دارد.رئیس 
کل ســازمان ســرمایه گذاری و کمک های فنی و 
اقتصادی ایران گفت: جمهوری اسالمی ایران از هر 
نوع همکاری اقتصادی، سرمایه گذاری و همکاری  
سیاسی و دو جانبه در سطح منطقه به شکل کامل 
استقبال می کند.وی افزود: واقعیت ها در مورد چین 
آن است که چین امروز با چین 10 و 15 سال قبل 
بسیار متفاوت است. امســال چین چهلمین سال 
اصالحات اقتصادی خــودش را می گذراند. برنامه 

توســعه اقتصادی چین رشــد باالی ۶.5 درصد را 
برای ســال های آینده در نظر گرفته است و چین 
ایده های بزرگ اقتصادی را در ســطح بین المللی 
مطرح کرده اســت.خزاعی گفت: ایده یک راه یک 
کمربند ازجانب ریاست جمهوری چین که در سال 
2013 مطرح شد، یکی از ایده های مهمی است که 
جغرافیایی سیاســی و اقتصادی دنیا را تحت تاثیر 
قرار می دهد.وی افزود: اتفاقــا در این ایده ایران و 
منطقه ما جایگاه بســیار مهم و اساســی را دارد و 
باید داشته باشد.رئیس کل سازمان سرمایه گذرای 
و کمک های اقتصادی و فنی ایران گفت: تاسیس 
بانک ســرمایه گذاری آســیا یکی از اقدامات مهم 
دیگر چین در چند ســال اخیر بوده است که 100 

میلیارد دالر سرمایه اولیه آن بوده است. 
ضمــن اینکه منابــع این بانــک صرفا مخصوص 
ســرمایه گذاری در کشــورهای آســیایی است.

وی افــزود: با همکاری چینــی ها و تالش وزارت 
اقتصــاد، ایران به عنوان عضو موســس این بانک 
از ابتدا حضور داشــته است.خزاعی به اقدام دیگر 
یعنی ایجــاد صندوق مربوط به یــک جاده یک 
کمربند ازجانب چین اشــاره کــرد و گفت: این 
صندوق با سرمایه اولیه ۴8 میلیارد دالر است که 
پیش بینی می شود ســرمایه گذاری در طرح یک 
کمربنــد یک جاده در ســال های آتی به بیش از 
500 میلیارد دالر برســد.وی افــزود: چین امروز 
به قدرت بزرگ تجاری تبدیل شده که ارتباطات 
تجاری با اوراســیا و آفریقا دارد، بنابراین ما امروز 
در مــورد یک قدرت مثل چیــن بحث می کنیم 
و همچنین بحــث در مورد یک قــدرت برتر در 
منطقه مثل جمهوری اسالمی ایران است. رئیس 
کل سازمان سرمایه گذرای و کمک های اقتصادی 
و فنی ایــران اضافه کرد: تنظیــم روابط، کنترل 

روابط و تالش برای توســعه روابط از جانب هر دو 
کشور بسیار مهم است. گسترش روابط بین ایران 
و چین به نفع هر دو ملت اســت، فضای عمومی 
جهان را هم بایــد در نظر گرفت.وی افزود: چین 
و ایران شــریک راهبردی و تاریخی هم محسوب 
می شوند و ریاست جمهوری چین یکی از اولین 
روســای جمهوری بود که در ســال های اخیر به 
ایران ســفر کرد و روابط بین دو کشور روز به روز 
در حال گســترش است، برخالف اینکه بعضی ها 
فکر می کنند این روابط دچار مشــکل شده است، 

اما این روابط در حال توسعه است.
 رئیس کل سازمان ســرمایه گذرای و کمک های 
اقتصــادی و فنــی ایران گفت: ریاســت جمهوری 
خلق چین و رئیس جمهوری ایران بارها بر تصمیم 
جدی و راهبردی دو کشور در زمینه های سیاسی 
و اقتصادی تاکید کرده اند.وی افزود: طبیعی است 
گســترش روابط بین ایران و چین بسیار در مسائل 
سیاســی و اقتصادی منطقه موثر اســت و طبیعی 
اســت که از این اتفاقات برخی از کشــورها منطقه 
ای و در ســطح جهان راضی نباشــند بنابراین هم 
ایــران و چین و هم بخش خصوصی و دولتی ایران 
و چین و هم بانک هــای ایران و چین باید مراقب 
کنیم تا به این روابط صدمه نخورد.خزاعی افزود: اگر 
مشــکلی در مسیر تجارت مثل بحث بانکی یا مثل 
پتروشیمی به وجود می آید، با کمک دو کشور حل 
شود و سعی شــود که جلوی این مشکالت گرفته 
شود، کما اینکه این مشکالت اکنون حل شده است.

خزاعی اضافه کرد: ما در وزارت اقتصاد آمادگی بیش 
از بیش برای ســرمایه گذاری شرکت های چینی 
داریم و باید بگویم که از اواخر ســال ۹2 13تا دی 
ماه 13۹۶ در حوزه سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
حــدود 2 میلیــارد و 300 میلیون دالر ســرمایه 

گذاری مستقیم شــرکت های چینی در ایران بوده 
است. رئیس کل ســازمان سرمایه گذرای و کمک 
های اقتصــادی و فنی ایران گفــت: این در حالی 
است که سرمایه گذرای مستقیم شرکت های چینی 
از ســال 1375 تا 13۹2 فقــط 110 میلیون دالر 
بوده است.معاون وزیر اقتصاد افزود: ما در جمهوری 
اســالمی ایران معتقد به گسترش روابط اقتصادی 
با همه کشــورهای دنیا به جز بعضی کشــورهای 
خاص هســتیم و ایجاد تنوع در منابع تامین مالی 
برای ایران مهم اســت و امیدواریم در این مسیر از 

همکاری دولت و ملت چین بهره مند شویم.
چین شریک بلندمدت تجاری ایران

 رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران با بیان 
اینکه چین شــریک بلند مدت تجاری ایران است، 
گفــت: ایران در احیای جاده ابرشــیم مشــارکت 
می کند.غالمحسین شــافعی گفت: چین در زمان 
تحریم ها و محدودیت ها زمینــه فعالیت اقتصادی 
بــرای ایــران را فراهم کرد و ما هــم این را مدنظر 
خواهیم داشــت و همواره چین را بــه عنوان یک 
همکار بلند مدت در نظر خواهیم داشت.رییس اتاق 
بازرگانی ایــران افزود: با تالش دولت چین اتاقهای 
بازرگانی از ۶7 کشــور دنیا بــه اتاق بازرگانی جاده 
ابریشم پیوسته اند و اتاق بازرگانی ایران سمت نایب 
رئیسی اتاق بازرگانی جاده ابریشم را دارد؛ در عین 
حــال از زمینه های همکاری ایران و چین می توان 
به صنعت گردشگری و سرمایه گذاری مشترک در 
حمــل و نقل، انرژی های تجدیــد پذیر و مخابرات 
اشاره کرد و شــرکت های فعال چینی می توانند با 
استفاده از توان تولید ایران در داخل ایران به تولید 
بپردازنــد و از حداقل 20 درصــد معافیت مالیاتی 
برخوردار شوند.وی با بیان اینکه ایران به بازار ۴50 
میلیونی خاورمیانه دسترســی دارد، گفت: با تالش 
دولت چین اتاقهای بازرگانی از ۶7 کشــور دنیا به 
اتاق بازرگانی جاده ابریشــم پیوسته اند که فرصتی 
برای توسعه همکاری های اقتصادی کشورهای عضو 
است.شافعی گفت: آنچه تحلیل گران اقتصادی برای 
سال 2025 بیان می کند این است که تمرکز اقتصاد 
دنیا را باید در مرزهای بین هند و چین جســتجو 
کرد که یکــی از محورهای مهم مبادالت اقتصادی 
جاده ابریشم خواهد بود و موقعیت جغرافیایی ایران 
نشــان می دهد که در آینده چین، ایران و هند می 
توانند در نقش آفرینی این کمربند اقتصادی در دنیا 
کارهای جدیدی را آغاز کنند و امیدواریم با ارتباط 
مهم و دوستانه ای که در سطح سیاسی و اقتصادی 
بین ایران و چین وجود دارد، دراحیای جاده ابریشم 
همکاری خوبی با هم داشــته باشیم.وی به موضوع 
همکاری مشترک در تولید غذای حالل اشاره کرد و 
افزود: حجم تجارت حالل بیش از هزار میلیارد دالر 
اســت و در این مورد ایران چین باید یک همکاری 

جدید را آغاز کنند.

چین شریک بلندمدت تجاری ایران

رشد 20 برابری سرمایه گذاری مستقیم چینی ها در ایران

همایش میوه  سومین   »ایکاپ«، 
ایران و  خودر المللی  بین   

یالی ر میلیارد  هزار   70  افزایش 
97 بودجه  در  نقدی  یارانه   

پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو ایران 
با محور »زنجیره تامین رقابت پذیر، مواد اولیه، 
قطعه سازی و لجســتیک« در حالی در تهران 
برگزار می شــود که ایجاد گروه خودروســازی 
مشــترک ایران خودرو و پژو )ایکاپ( از جمله 
دستاوردهای این همایش در دوره های پیشین 
اســت.به گزارش زمان به نقل ازایرنا، در حالی 
در آســتانه پنجمین همایش بین المللی صنعت 
خــودرو ایران در روزهــای 2۴ و 25 بهمن ماه 
جاری قــرار داریم که نگاهی به دســتاوردهای 
دوره های پیشین این همایش نشان می دهد این 
نشست های بین المللی تبدیل به زمینه ای برای 
جذب ســرمایه گذاران خارجــی در این صنعت 
اســتراتژیک شــده و دســتاوردهایی همچون 
تاسیس شــرکت ایکاپ )شرکت مشترک پژو با 
ایران خودرو( را رقم زده است. بر اساس گزارش 

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو(، 
نخستین دوره از این همایش در سال 13۹2 با 
هدف معرفی صنعت در عرصه  بین المللی برگزار 
شــد.با ادامه روند برگزاری این همایش در سال 
۹3، دومین همایش با هدف تبیین اســتراتژی 
صنعــت خودرو ایــران و با حضــور مقام های 
صنعت خودروی 25 کشور جهان و پیام رییس 
انجمن جهانی خودروسازان برگزار شد.سومین 
دوره از این همایــش بین المللی که همزمان با 
نخستین نمایشگاه توانمندی های صنعت خودرو 
برگزار شده بود، تقویت رقابت پذیری و افزایش 
همکاری های بین المللــی را دنبال می کرد. در 
این دوره از همایــش فضا برای برقراری ارتباط 
با شــرکت های خارجی فراهم شد. این همایش 
نشــان داد که شــرکت های خارجی استقبال 

زیادی برای حضور در بازار ایران دارند.  

عضو کمیسیون تلفیق و نماینده قزوین، آبیک و 
البرز در مجلس شورای اسالمی گفت: 70 هزار 
میلیارد ریال توســط کمیسیون تلفیق به سهم 
یارانه نقدی مردم در بودجه ســال آینده افزوده 

شده است.
بــه گزارش زمان به نقل ازایرنا، ســیده حمیده 
زرآبــادی افزود: با این افزایش، تعداد کمتری از 
یارانه بگیران از چرخه دریافت یارانه حذف می 
شوند.وی ادامه داد: با افزایش این میزان به سهم 
قبلی، میزان بودجه یارانه نقدی برای سال آینده 
به 300 هزار میلیارد ریال افزایش می یابد.عضو 
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه حذف یارانه بگیران مورد نظر باید بتدریج 
صورت گیرد، افــزود: مجلس به گونه ای برنامه 
ریزی کرده اســت که قشر کم درآمد و ضعیف 
جامعه همچنان از یارانه بهره مند باشند و فقط 

کسانی که نیازمند نیستند، حذف شوند.نماینده 
وی گفت: مقرر شــده همه مشــموالن کمیته 
امداد امام خمینی)ره(،سازمان بهزیستی و تمام 
جمعیت روستایی کشــور و خانوار های شهری 
کم درآمد با تشــخیص دولت در سال ۹7 یارانه 
نقــدی دریافت کنند.وی با بیان اینکه راه هایی 
برای اعتراض افرادی که یارانه آنها قطع می شود 
نیز پیش بینی شده اســت، افزود: از جمله این 
موارد آزمون وســع است که در آن حساب های 
بانکی و وضعیت مالی افراد حذف شده بررسی و 
اگر درآمد آنها کمتر از میزان تعیین شده باشد، 
یارانه آنها دوباره برقرار می شود.زرآبادی گفت: 
در این مصوبه با اجازه آزمون وسع به دولت، این 
امکان فراهم آمده تا با بررسی حساب های بانکی 
و اموال و دارایی ها نسبت به اعتراض افرادی که 

یارانه آنها قطع شده است، پاسخگو باشد.

پیشنهاد مشروط کاهش سود 
تسهیالت صنعتی

 
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک پیشنهاد 
کاهش دو درصدی سود تسهیالت بانکی را برای واحدهای صنعتی 
که از ضمانت نامه های اعتباری برخوردار هستند به نظام بانکی ارائه 
کرد.به گزارش زمان به نقل ازایســنا، محمدحســین مقیسه درباره 
این که بســیاری از تولیدکنندگان نســبت به باال بودن میزان سود 
تسهیالت بانکی پرداخت شده به این بخش معترض هستند و اعتقاد 
دارند با توجه به دپوی 20 درصدی تســهیالت پرداخت شــده نزد 
بانک های عامل، میزان ســود تسهیالت از 18 به 2۴ درصد افزایش 

می یابد، اظهار کرد: سود بانکی مقوله بسیار پیچیده ای است که شاید 
اظهارنظر کــردن یکباره در این خصوص مبنی بر کاهش یا افزایش 
آن جزو متغییرهایی به شــمار آید که تمامی شاخص های اقتصادی 
را تحــت تاثیر خود قرار می دهد.وی افزود: ممکن اســت این اقدام 
موجب شود اگر در جایی هم تعادلی وجود داشته باشد با افزایش یا 
کاهش میزان ســود بانکی دستخوش تغییر شود؛ بنابراین اظهارنظر 
در خصوص این که سود بانکی باید کاهش یابد اظهارنظری سطحی 
اســت.مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در 
ادامه با بیان این که صندوق مربوطه اصرار دارد که حداقل تسهیالت 
بانکی برای واحدهای صنعتی 18 درصد باشد و بیش از این افزایش 
نیابد، گفت: موضوع مورد بحث در جلســاتی که با مســئوالن نظام 
بانکی نیز مطرح شــد و از آن ها درخواســت کردیــم حداقل برای 
واحدهایی که به صندوق ارجاع داده می شــوند با توجه به ابزارهای 

موجود میزان ســود تسهیالت همان 18 درصدی که توسط شورای 
پول و اعتبار لحاظ شده باقی بماند.مقیسه با اشاره به اینکه پیشنهاد 
منطقی اقتصادی و معقوالنه در راستای کاهش سود تسهیالت بانکی 
برای واحدهای صنعتی وجود دارد،  بیان کرد: همانند سایر نقاط دنیا 
زمانی که تسهیالتی پرداخت می شود و تضامینی گرفته می شود، با 
توجه به اینکه تضامین اخذ شده کم  ریسک است نظام بانکی ما باید 
اجازه داشــته باشد درصدی نرخ تســهیالت را کاهش دهد که این 
مســاله در همه جای دنیا رایج اســت و منطق قوی  دارد.مدیرعامل 
صندوق ضمانت ســرمایه گذاری صنایــع کوچک ادامه داد: طبیعتا 
بانک ها در بهترین حالت زمانی که می خواهند تسهیالتی را پرداخت 
کنند اگر یک ملک را در بهترین نقطه هم در اختیار داشــته باشند 
فرآیند زمانی تا حدود دو ســال طول می کشــد که بتوانند به مبلغ 

نقدی آن دست یابند.



عقالنیت باز” آن عقالنیتی است که فراموش نمی کند 
که “یکی” در “چند” است و “چند” در “یکی”. 

ادگارمون

سخن حکیمانه

ای نور دل و دیده و جانم چونی
وی آرزوی هر دو جهانم چونی

من بی لب لعل تو چنانم که مپرس
تو بی رخ زرد من ندانم چونی...

امروز با موالنا

»ارکیده های من« به کتابفروشی ها 
رسید

»ارکیده های من« نوشته فرزانه سکوتی به همت 
نشر پیدایش منتشر شد.

به گزارش  مهر، رمان »ارکیده های من« نوشته 
فرزانه سکوتی در 15۶ صفحه با شمارگان 500 
یادشده  نشر  در  تومان  قیمت 12هزار  و  نسخه 

عرضه شده است.
هوای  است:  آمده  کتاب  جلد  پشت  نوشته  در 
غروب هوس پیاده روی به سرم انداخت. بی هدف 
راه افتادم. پاییز شده بود. باران نم نم می بارید و 
چراغ ها کم کم روشن می شدند. روسری ام خیس 

شده بود. یک نفر کنار گوشم گفت: »سالم.«
چشم هایش.  توی  زدم  زل  و  برگشتم 
بهش  گوشواره  خنده.  زیر  زد  نمی شناختمش. 

می آمد. گفتم: »چقد عوض شدی!«
پناه   سیگار.  دود  از  پر  کافه ای  به  بردیم  پناه 
گرفتنمان از باران بود یا از سیل کلمه هایی که 
و  نشستیم  نمی دانم.  بودیم؟  گفتنشان  مشتاق 
حرف زدیم. و او گفت و گفت و گفت. محو تماشا 
بودم. عاشق حرف هایش شدم. عاشق چیزهایی 
که تعریف می کرد. گفتم: »میشه اینایی رو که 

گفتی بنویسم؟«
- برای چی؟

چیزا  جور  این  از  هنوزم  من  مثل  یکی  -شاید 
خوشش بیاد.

لبخند زد. آرام و متین.
-حالشو اگر داری بنویس.

هرساعتی از هر فصلی که باشد،   حواسمان باشد 
به ارکیده هایمان.«
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اوقات شرعی

اکران »بدون تاریخ بدون امضا« و »پشت ابرها« از 25 بهمن

سخنگوی شورای صنفی نمایش از آغاز اکران عمومی 2 فیلم سینمایی »بدون 
تاریخ بدون امضا« و »پشت ابرها« از 25 بهمن ماه خبر داد.

به گزارش رسیده، غالمرضا فرجی در خصوص مصوبات جلسه )۹دوشنبه بهمن( 
ادامه  اکران شده  فیلم های  فروش،  کف  براساس  گفت:  نمایش  صنفی  شورای 
گروه  در  امضا«  بدون  تاریخ  »بدون  فیلم های  نمایش  یافت. همچنین  خواهد 
قدس از تاریخ 25 بهمن ماه اکران می شود. فیلم سینمایی »پشت ابرها« در 

گروه کورش از تاریخ 25 بهمن ماه اکران می شود.
وی درباره احتمال اکران نوروزی این دو فیلم گفت: به شرط تامین کف فروش 
فیلم و تعداد هفته نمایش می تواند اکران این دو فیلم در عید نوروز ۹7 ادامه 
یابد. فرجی در پایان درباره آئین نامه نمایش تاکید کرد: شورا در حال بحث 
و گفت و گو درباره آئین نامه جدید اکران برای سال جدید است که بعد از 

جشنواره فیلم فجر اجرا خواهد شد.

جایزه Minimalen نروژ برای 2 ایرانی

کوتاه  فیلم  بین المللی  جشنواره  سی امین  از  پرندیان  علی  و  صمدی  فرنوش 
“Minimalen ” نروژ جایزه گرفتند.

دوره  تماشاگران سی امین  انتخاب  به  فیلم  بهترین  جایزه  رسیده،  گزارش  به 
“Minimalen ” نروژ به فیلم کوتاه »نگاه« به کارگردانی فرنوش صمدی تعلق 
گرفت و علی پرندیان فیلم ساز ایرانی االصل ساکن نروژ نیز موفق به کسب جایزه 

بهترین فیلم نروژی این جشنواره شد.
جشنواره بین المللی فیلم کوتاه “Minimalen” نروژ هر ساله بیش از 200 
فیلم های  عرضه  روش های  تسهیل  هدف  با  جهان  سراسر  از  را  کوتاه  فیلم 
بین الملل در منطقه اسکاندیناوی و اثبات فیلم کوتاه به عنوان یک مدیوم مستقل 

به رقابت می گذارد.
این رویداد بین المللی در سی امین دوره خود بخش تمرکز بر سینمای کوتاه 
ایران را با عنوان »ایران امروز«، با همکاری مرضیه ریاحی، قصیده گلمکانی، 
سعید هنرآموز، لقمان قاسمی، سونیا حداد و فرنوش صمدی طی دو روز 2۶ و 

27 ژانویه )۶ و 7 بهمن( برگزار کرد.
سی امین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه Minimalen نروژ 23 تا 28 ژانویه 

)3 تا 8 بهمن( در شهر تروندهایم برگزار شد.

3 جایزه از 2 جشنواره بین المللی برای »الیت سایت«
انیمیشن کوتاه »الیت سایت« به نمایندگی از ایران، موفق به کسب 3 جایزه از 

2 جشنواره بین المللی شد.
سیدمسلم  کارگردانی  به  سایت«  کوتاه»الیت  انیمیشن  رسیده،  گزارش  به 
طباطبایی موفق به کسب جایزه بهترین انیمیشن از دیدگاه هیئت داوران و 
 ”Flagler“ جایزه بهترین انیمیشن از نگاه مخاطبان از پنجمین دوره جشنواره
آمریکا و همچنین جایزه بهترین فیلم از نگاه مخاطبان بیست ویکمین دوره 

جشنواره”Purbeck” انگلستان شد.
انیمیشن »الیت سایت« حضور در 10 جشنواره بین المللی را به شرح زیر، پیش 

رو خواهد داشت:
1-پانزدهمین دوره جشنواره”Oxford” آمریکا، در 7 فوریه)18 بهمن(

2- هفتمین دوره جشنواره”Winter Film Awards Indie” آمریکا، در 
22 فوریه )3 اسفند(

3- سیزدهمین دوره جشنواره “Beloit” آمریکا23 فوریه )۴ اسفند(
 Durango Independent Film“ جشنواره  دوره  سیزدهمین   -۴

Festival dba Durango Film” آمریکا، در 28 فوریه )۹ اسفند(
5 – سومین دوره جشنواره”SOMA” آمریکا، در 1۶ مارس )25 اسفند(

۶- دومین دوره جشنواره “Through My Eyes” آمریکا، در 22 مارس 
)2 فروردین(

7- شانزدهمین دوره جشنواره”Garden State” آمریکا، در 22 مارس )2 
فروردین(

8- دهمین دوره جشنواره “Trenton” آمریکا، در 22 مارس )2 فروردین(
 Mostra de Cinema”جشنواره دوره  هشتمین  و  بیست   -۹
d’Animació Infantil de Girona” اسپانیا، در 22 مارس )2 فروردین(

10- سومین دوره جشنواره “Cefalù” ایتالیا، در 1 مه )11 اردیبهشت(

خبر

مراسم اختتیامیه جشنواره تئاتر فجر با حضور 
هنرمندان و اهالی تئاتر در تاالر وحدت برگزار 

شد.
جشنواره  ششمین  و  سی  اختتامیه  مراسم 
بین المللی تئاتر فجر در تاالر وحدت برگزار 
شد. در ابتدای این مراسم که اجرای آن بر 
مهندس  فرهاد  است،  کرمی  احسان  عهده 
کوتاه  سخنانی  ایراد  به  جشنواره  دبیر  پور 

پرداخت.
وی با بیان اینکه به دلیل پایان جشنواره تئاتر 
آدمی  من  کرد:  اظهار  هستم،  غمگین  فجر 
2 وجهی هستم، یک وجه معلم و یک وجه 
کارگردان. در این دوره از جشنواره بین المللی 
تئاتر فجر این 2 وجه خیلی خوب در کنار هم 

نشستند و به دادم رسیدند.
و  بیست  دوره  در  شد:  یادآور  پور  مهندس 
سوم که دبیر جشنواره تئاتر فجر بودند، می 
گفتند که فرهاد مهندس پور دیکتاتور است. 
من در این دوره سی و ششم جشنواره تئاتر 
فجر آموختم که نباید به نتیجه فکر کرد زیرا 
بزرگترین خطای ما این است که به نتیجه فکر 
می کنیم. نتیجه از آن ما نیست و برای آینده 

است.
سپس سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد 
پرداخت. وی هنر  ایراد سخنرانی  به  اسالمی 
نمایشی ایران را هنری مردمی دانست که با 

جامعه حرکت می کند.
گفتگو  و  دیالوگ  هنر  تئاتر  کرد:  اظهار  وی 
است که فرصت تعامل اجتماعی پیدا می کند 

رنج مردم است.  و  بازتاب درد  برای  و هنری 
هنر  و  می گیرد  شکل  جمع  در  هنر  این 
در  که  است  دیرینه  هنری  ایران  در  نمایش 
خوانی،  پرده  نقالی،  نظیر  متنوعی  قالب های 
چاووش خوانی و تخت حوضی عرض اندام می 
کند. هنر نمایش ایرانی از مشروطه تا انقالب 

اسالمی گام به گام پیش آمد.

ایران  تئاتر  هنر  امروز  داد:  ادامه  صالحی 
یکسو  از  شود.  می  شناخته  ویژگی  چند  با 
های  داشته  به  ایران  در  نمایش  اصحاب 
در  و  اند  شده  واقف  بیشتر  خود  سنتی 
را  ایرانی  نمایش  و مهارتی هنر  ابعاد نظری 
روی  دانند  می  ها  آن  شناسند؛  می  بیشتر 
ساله  هزار  چند  قدمتی  با  ای  گنجینه  چه 
این ویژگی  با  بالند.  به آن می  اند؛  ایستاده 
توان برقراری ارتباط هنرمندان با هنر مدرن 
شده  پیش  از  بیش  خود  معاصر  جامعه  و 

است.
وزیر ارشاد تأکید کرد: هنر نمایش ایرانی در 
انقالب اسالمی بیش از گذشته  دهه چهارم 
تهران  در  تئاتر  امروز  است.  شده  ایرانی 
متمرکز نیست و در شهر به شهر ایران تجلی 
گسترده هنر نمایش ایرانی را می توان دید. 
توان ملی ما در تئاتر روز به روز افزوده می 
شود. تئاتر ما روز به روز خصوصی تر شده و 

از اتکا به دولت فاصله می گیرد.
وی افزود: جشنواره تئاتر فجر فرصتی است 
قرار  هم  کنار  در  متوالی  نسل  اینکه  برای 

گیرند و استعدادهای نو بازشناخته شوند.

تئاتر ایران روز به روز خصوصی تر شده است 

فیلم سینمایی »شاخ کرگدن« به نویسندگی و کارگردانی 
محسن محسنی نسب از چهارشنبه 11 بهمن ماه در گروه 

سینمایی کورش اکران خود را آغاز خواهد کرد.
بلعارستان،  ایران،  در  گذشته  سال  کرگدن«  »شاخ 

ارمنستان فیلمبرداری شده است.
در خالصه داستان فیلم آمده است: صدرا که سال هاست 
خارج از ایران زندگی می کند زمینه تحصیل خواهرش را 
در خارج از ایران فراهم کرده اما خواهر در مسیر فرودگاه 
به طرز مشکوکی ربوده  می شود! صدرا به سراغ دوست 
قدیمی اش رضا می رود، او یک بادیگارد حرفه ای است...

ایرانی  بازیگران  از  استفاده  با  و  ای  حادثه  ژانر  در  فیلم 
اتری  حیدری،  رضا  بازغی،  پژمان  همچون  خارجی   و 
ویکتوریا  کفایی،  انوشیروان محسنی، شقایق  وسکانیان، 
کیانی  فرید  فرشید شفیعی،  آنتابیان، آشوت وسکانیان، 
اسکویی، الدن قناد، هاوار قاسمی و بابک نوری ساخته 
شده است.پخش فیلم سینمایی »شاخ کرگدن« بر عهده  

دفتر آفتاب عالمتاب است.
عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده، کارگردان: محسن 
مدیر  حیدری،  اسماعیل  طرح:  مجری  نسب،  محسنی 
منصور  فیلمبرداری:  مدیر  محمدی،  نور  مجتبی  تولید: 
غزل  کارگردان:  یک  دستیار  و  ریز  برنامه  رضایی،  عبد 
معصومی، مدیر صدا برداری: میثم یاردیلو، طراح صحنه 

و لباس: علی مربی

رییس سازمان سینمایی در پی اعتراض احمد نجفی تهیه 
کننده و بازیگر سینما خواستار پیگیری عملکرد شورای 

صنفی نمایش شد.
احمد نجفی بازیگر و تهیه کننده سینما روز ۹ بهمن با حضور 
در سازمان سینمایی نسبت به عملکرد شورای صنفی نمایش 
دادخواهی کرده و خواستار پیگیری نسبت به عملکرد این 
شورا شد. وی با حضور در سازمان سینمایی و دادخواهی 
نسبت به عملکرد شورای صنفی نمایش با محمدمهدی 
حیدریان رییس سازمان سینمایی دیدار و خواستار پیگیری 
نحوه عملکرد این شورا شد. در پی این دیدار، حیدریان با 
رییس شورای صنفی مذاکره و بر اهمیت فعالیت شورای 
صنفی تاکید کرد. در پی این اتفاق مطرح شد که جلوگیری 
از اجحاف در حقوق هر یک از طرفین )صاحبان فیلم و 
صاحبان سینماها( یک ضرورت است و در مورد اخیر مقرر 
شد یکی از اعضای مطلع صنف به عنوان مرضی الطرفین 

مطالبات احمد نجفی را دنبال و نتیجه را اعالم کند.

 آغاز اکران »شاخ کرگدن« 
از 11 بهمن در سینماهای کشور

رییس سازمان سینمایی خواستار پیگیری 
عملکرد شورای صنفی نمایش شد

دولت هند با ساخت فیلم سینمایی »دختر شیطان« به 
کارگردانی قربان محمدپور موافقت کرد.

انتظار  ها  ماه  از  بعد  فیلم،  روابط عمومی  از  گزارش   به 
فیلمنامه  به  هند  دولت  که  اصالحیه ای  چند  از  پس  و 
»دختر شیطان« داده بود قربان محمدپور ایرادهای وارد 
شده وزارت فرهنگ هند را برطرف کرد و در همین راستا 
روز گذشته 8 بهمن ماه دولت هند با ساخت این فیلم در 

بالیوود موافقت و پروانه ساخت این فیلم را صادر کرد.
روز  شیطان«  »دختر  ایرانی  نفره  پنج  و  بیست  تیم 
ویزای  تا  روند  می  تهران  در  هند  سفارت  به  شنبه  سه 

چندمنظوره فیلمسازی بگیرند.
به  و  اند  شده  انتخاب  شیطان«  »دختر  هندی  بازیگران 
اعالم  فیلم  بالیوودی  کننده  تهیه  توسط  آنها  نام  زودی 
کارگردانی  به  شیطان«  »دختر  فیلمبرداری  شد.  خواهد 
قربان محمدپور هفته اول اسفند در بمبئی آغاز می شود.

 دولت هند مجوز ساخت 
»دختر شیطان« را صادر کرد

تهیه کننده فیلم »من یک ایرانی ام« نسبت به وضعیت اکران 
فیلم ها و همچنین اکران نشدن فیلمی که تهیه کنندگی آن را 

برعهده دارد، اعتراض کرد.
نشدن  اکران  به  اعتراض  برای  بهمن   ۹ روز  که  نجفی  احمد 
ارشاد  وزارت  به  دارد  برعهده  را  آن  تهیه کنندگی  فیلمی که 
رفته بود در مهر گفت: شورای صنفی نمایش هیچ کاری برای 
اکران فیلم ها انجام نمی دهد و من از شما می خواهم که بروید 
و ببینید از ابتدای سال گذشته تاکنون چه فیلم هایی اکران 

شده است.
وی ادامه داد: شورای صنفی نمایش می خواهد فیلم مرا نابود 
کند درحالیکه »من یک ایرانی ام« درباره غرور ملی است. البته 
اعتراض من فقط برای خودم نیست و برای همه فیلم ها اقدام 
کرده ام چرا که همه فیلم ها دچار نوعی مافیای اکران شده اند.

خود  اعتراض  درباره  ام«  ایرانی  یک  »من  فیلم  کننده  تهیه 
عنوان کرد: این شورای صنفی نمایش باید ابطال شود و به ما 
ثابت شده است که هیچ گروهی به صورت خصوصی نمی تواند 
فعالیت سینمایی درستی برای این کشور انجام دهد و بهتر است 

این مساله هم دست خود وزارت ارشاد باشد.
این بازیگر در پایان گفت: من رسما به آقای اسعدیان می گویم 
که جواب این ظلم را خواهید دید و از شورای صنفی نمایش 

شاکی هستم.

کاریکاتور

قلیون آزاد شد؟!

دبیر سی وششمین جشنواره فیلم فجر از برگزاری مراسم نکوداشت مرحوم علی 
معلم در این رویداد خبر داد و گفت: انتخاب پردیس ملت به خاطر کیفیت سالن 

ها و نمایش فیلم ها و نیز برای راحتی اهالی رسانه انتخاب شد.
ابراهیم داروغه زاده در نشست خبری سی و شمشمین جشنواره فیلم فجر در 
پردیس ملت افزود: جشنواره امسال در دو بخش رقابتی و جشن سینمای ایران 
برگزار خواهد شد که در واقع بخش رقابتی همان مسابقه اصلی و اهدای جوایز 

سیمرغ است. 
وی ادامه داد: از آنجا که جشنواره فیلم فجر همزمان با جشن سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی برگزار می شود سینما نیز تالش می کند در این جشن سهیم 
باشد. دبیر سی وششمین جشنواره فیلم فجر با بیان اینکه در ابتدای سیاستگذاری 
برای این دوره از جشنواره پیشنهادهایی برای حذف سیمرغ های بخش فنی 
با این طرح  مطرح شده بود، گفت: اما شورای سیاستگذاری به صورت جدی 
مخالفت کرد زیرا معتقدیم بخش مهمی از تولید فیلم ها توسط اوامر فنی انجام 

می شود و این هنرمندان فضای برای دیده شدن ندارند.
داروغه زاده همچنین به برگزاری جشنواره در دوره قبل اشاره کرد و گفت: سال 
گذشته 33 فیلم در بخش اصلی و 11 فیلم خارج از مسابقه در جشنواره حضور 
داشت که تعداد نمایش ها زیاد و داوری ها برای انتخاب آثار بهتر با مشکالتی 
رقابتی  بخش  تر شدن  ای  برای حرفه  دوره  این  در  داد:  ادامه  وی  بود.  روبرو 
جشنواره، تعداد آثار را به 22 فیلم کاهش دادیم همچنین برای نخستین بار یک 

سیمرغ به بهترین فیلم کوتاه داستانی اضافه شد.
داروغه زاده افزود: در بخش مستند نیز با مدیران ارشد حوزه مستند مشورت 
کردیم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که حداقل دو فیلم در بخش مسابقه 
اصلی از آثار مستند داشته باشد. وی افزود: امسال همچنین سیمرغ بهترین فیلم 
اولی به همراه سیمرغ بهترین فیلم در گروه هنر و تجربه نیز تدارک دیده شده که 
به بهترین آثار در این بخش ها اهدا خواهد شد.  دبیر سی وششمین جشنواره فیلم 
فجر، قرعه کشی آثار در بخش سینمای رسانه را از دیگر اتفاقات جدید و درست 
جشنواره عنوان کرد و گفت: با این کار تالش کردیم حق هیچ هنرمندی در هیچ 
بخشی ضایع نشود و تالش خود را می کنیم تا پایان برگزاری جشنواره این رویه 
ادامه پیدا کند.  داروغه زاده به برگزاری جشنواره در 31 استان کشور اشاره کرد 
و افزود: برنامه ریزی کرده ایم در تمامی استان ها دانش آموزان در طول برگزاری 

جشنواره به صورت رایگان فیلم های کودک و نوجوان را تماشا کنند.
از دیگر تصمیماتی که داروغه زاده در ادامه نشست خبری به آن اشاره کرد، حضور 
هنرمندان در اکران ها مردمی بود و در توضیح آن گفت: امسال به گونه ای برنامه 
ریزی کردیم که صاحبان آثار در سینماهای مردمی و در زمان نمایش فیلم به 

معرفی آثار خود بپردازند و در کنار مردم فیلم ها را تماشا کنند.
رئیس شورای نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی گفت: امسال برای نخستین 
بار است که بعد از مدتها علی معلم منتقد پیشکسوت، مدیر مسول مجله دنیای 
سینما، مدیر بخش نشست های خبری جشنواره، داور و عضو هیات انتخاب ادوار 
مختلف جشنواره در بین ما نیست، بنابراین تصمیم گرفتیم در مراسم افتتاحیه 

نکوداشت این هنرمرد گرانقدر را برگزار کنیم. 
داروغه زاده همچنین به انتخاب پردیس ملت برای اصحاب رسانه اشاره کرد و 
گفت: برج میالد طی هشت دوره گذشته که میزبان اهالی رسانه بود با مشکالتی 

در سال های اخیر مواجه شده بود که اهالی رسانه همواره به آن اذعان داشتند.
در پایان این نشست از پوستر بزرگداشت ها و بخش تجلی اراده ملی رونمایی شد

سی و ششمین جشنواره فیلم فجر از 12 تا 22 بهمن ماه در پردیس ملت و 31 
استان کشور برگزار می شود.

سیمرغ ها ماندگارند

نکوداشت علی معلم در جشنواره فیلم فجر

احمد نجفی برای اعتراض به وزارت ارشاد رفت


