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با  دخانیات  با  مبارزه  جمعیت  دبیرکل  زمان،  گزارش  به 
اماکن  از  ها  خانه  قهوه  شدن  استثناء  موضوع  به  اشاره 
نباید  اماکن گفت: مجلس  این  در  قلیان  و سرو  عمومی 

3اعتیاد جوانان را نادیده بگیرد.

هشدار نسبت به توتون های 

آغشته به مواد اعتیادآور
وزارت  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون  زمان،  گزارش  به 
متوسط  به طور  اجتماعی گفت: ساالنه  رفاه  و  کار  تعاون، 
حدود دو هزار نفر نیروی کار بر اثر حوادث ناشی از محیط 

کار جان خود را از دست می دهند.

به گزارش زمــان، معاون وزیر نفت در امور مهندســی، 
پژوهش و فناوری گفت: ایران با برخورداری از مجموع 27 
درصد ذخایر نفتی و گازی جهان، ســهم قابل توجهی در 

تولید انرژی دارد. 7

اقتصاد تعاونی و مقاومتی حالل 

مشکالت اقتصادی کشور

27 درصد ذخایر نفت و گاز 

جهان در اختیار ایران

6

سرمقاله

 بهمن، انقالب
پویایی اندیشه

نگاه روز

 زخم تازه بر پیکر 
مچاله سوریه

 دو مساله مهم
 در اشتغالزایی

در این کالم مختصر، فرصت بحث تاریخی 
در مورد انقالب ها نیســت، اما اندیشه در 
باب ظهور و افــول حکومت ها و آگاهی از 
تحوالت سرنوشت ساز تاریخی برای امروز 
ما بسیار اهمیت دارد.تجربه نظام های دینی 
در جهان کم نیستند. مهمترین نمونه آن، 
حکومت دینی اهل سنت، یعنی امپراطوری 
عثمانی می باشــد. حکومتی با عمر بیش 
از پنــج قرن با نام رســمی "دولــت علِّیه 
عثمانی" اینک به صفحات تاریخ پیوســته 
است. امروز از آن دوران پٌرطمطراق چیزی 
باقی نیست. به جای آن، ترکیه کشوری که 
بر خرابه های امپراطوری مدعی و موروثی 
عثمانی نشسته و بر تاریخ دینی خود پشت 

کرده است. چرا این اتفاق افتاد؟ 

7
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 پایتخت، زیر پای
مسافرکش های 

شخصی
3 جالل خوش چهره

7

ایجاد ساالنه ۱۰۰هزار شغل در فضای مجازی

»فضای مجازی« بستری برای اشتغال زایی
پیگیری وضعیت پیام رسان های بومی در مجلس

 قیمت
 برق افزایش 

نمی یابد

 واردات یک
 میلیارد دالری 
دارو به کشور

 انتقاد از 
 واگذاری سود
 سهام عدالت 

652

3

2

نوبخت:درخصوصتوانموشکیمذاکرهنمیکنیم

 تالش دولت برای به صفر رساندن
 فقـر مطلق

دانشبنیان شرکتهای با همکاری
بالکچین تکنولوژی زمینه در 

شركت شهركهاي صنعتي استان اردبيل 

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي
شرکت شهرکهاي صنعتي استان اردبیل در نظر دارد  از پیمانكاران داراي صالحیت از سازمان برنامه و بودجه 
جهت انجام موضوع مناقصه با مشخصات ذیل اقدام نماید . از کلیه اشخاص حقوقي که تمایل به شرکت در 
ایام  از  اداري وبه غیر  اوقات  نماید جهت دریافت اسناد مناقصه در موعد مقرر و  مناقصه دارند دعوت مي 
تعطیل به دبیرخانه این شرکت واقع در اردبیل - مجتمع اداري بعثت - جنب اداره پایانه ها و حمل ونقل 

مراجعه نمائید. 
ارقامبهريال

* مبلغ سپرده شرکت در مناقصه باید به یكي از صورتهاي زیر در پاکت الف به دستگاه مناقصه گذار تسلیم گردد. 
. الف (  اصل فیش واریز وجه مزبور بشماره حساب 4001118907145073بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

   ب( ضمانتنامه بانكی یا ضمانتنامه صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانكی داراری مجوز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نفع 
کارفرما 

   پ( ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه مرکزی ایران به نفع کارفرما
   ت(  اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانكها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سررسید

  ث(  وثیقه ملكی معادل 85 درصد ارزش کارشناس رسمی آن
  ج(  ضمانتنامه صادره توسط صندوقهای ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده اند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند به نفع کارفرما 

* محل تحویل اسناد : دبیرخانه شرکت شهرکهاي صنعتي اردبیل . 
- مهلت دریافت اسناد : از تاریخ نشر آگهي تا آخر وقت اداري 11 /96/11.                  

- مهلت تحویل اسناد : تا آخر وقت اداري 96/11/23 . 
- زمان بازگشائي پاکات الف و ب وج: ساعت 10 صبح  مورخ 96/11/25 . 

* مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه از آخرین روز تسلیم پیشنهادات خواهد بود .
* درج این آگهي هیچگونه تعهدي براي  دستگاه مناقصه گذار ایجاد نمي کند .

* مناقصه گران می توانند جهت رویت مناقصات این شرکت به سامانه www.setadiran.ir مراجعه کنند
Internet : w w w . ardebiliec.ir          mail : info @ ardebiliec.ir

شرکت شهرکهاي صنعتي استان اردبيل

موضوع مناقصه

عمليات اجرایی  
بخشی از کارهای 

باقيمانده ساختمان  
فناوری و محل 

کسب و کار

محل 
اجراء

شهرک 
صنعتی 

اردبيل 2 

محل تامين 
اعتبار

ملی

برآورد اوليه  

  6/706/373/105

مبلغ سپرده
شرکت در مناقصه

335 /318/655

مبناي قرارداد

فهرست بهای 
تاسيسات برقی و 
مکانيکی و ابنيه 

سال 96

مدت 
اجراء کار

5 ماه

شماره 
مناقصه

96/10

رتبه

ابنيه

نوبتاول

شرکتشهرکهايصنعتي
استاناردبیل

آگهی ارزیابی صالحيت 
اداره کل  منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران نوشهر به نمایندگی سازمان جنگل ها مراتع 
به استناد  به استناد مجوز شماره 32/37875/ص/96-96/9/11در نظر دارد  و آبخیزداری کشور 
آیین نامه اجرایی بند الف ماده 26 قانون برگزاری مناقصات جهت صالحیت و ارزیابی شرکتهای که 
در زمینه مدیریت اجرایی طرح های مرتبط فعالیت می نمایند و به منظور مشارکت و رعایت اصل 
رقابت در میان شرکت های دارای تخصص در رشته و زمینه کشاورزی جنگل و منابع طبیعی نسبت 
به ارزیابی صالحیت اقدام نماید لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند اسناد مربوطه را از طریق مراجعه حضوری و یا از 
طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به  آدرس WWW.iets.mpor.irدریافت و پس از تكمیل آن را در موعد مقرر 
با توجه به موارد ذیل به محل دبیرخانه واقع در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران نوشهر واقع در نوشهر 

خیابان شهید کریمی تحویل نمایند 
الف - مهلت دریافت اسناد از تاریخ درج آگهی نوبت اول روز چهارشنبه مورخ 96/11/4تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 

مورخ 96/11/11
ب- مهلت ارائه اسناد و مدارک تكمیلی به اداره کل تا ساعت 12 ظهر روز سه شنبه مورخ 96/11/24و محل تحویل اسناد 

دبیرخانه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران نوشهر 
پ- زمان گشایش پاکات ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 96/11/25در سالن جلسات این اداره کل برگزار می گردد 

ج- زمان اعالم نتایج ارزیابی دو هفته پس از گشایش پاکتها
اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان مازندران نوشهر

فازجديدرجیستریهفتهآينده
کلیدمیخورد

مدیرکل ســتاد مبارزه با قاچاق گفــت:در ادامه طرح رجیســتری، هفته 
آینده طرح مالکیت آغاز خواهد شــد که براساس آن، برای خرید و فروش 
گوشی های دست دوم،باید حتما فرایند انتقال مالکیت انجام شود.به گزارش 
زمان بــه نقل ازمهر، دهقانی نیا گفت: در طرح رجیســتری در هر مرحله 
زمانی، وارد مرحله جدیدی می شــویم که بر این اســاس هفته آینده وارد 
طرح مالکیت خواهیم کرد که مرتبط با گوشــی های دســت دوم است که 
باید برای خرید و فروش فرایند انتقال مالکیت حتما انجام شــود.مدیرکل 
فناوری اطالعات و ارتباطات ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز افزود: 
فروشــنده باید کد IMEI را به ســامانه اعالم کرده و پس از آن خریدار 
با ورود این کد  به ســامانه می تواند از فعال ســازی گوشی و انجام فرایند 

انتقــال مالکیت اطمینان حاصل کند.به گفته دهقانی نیا،  مردم می توانند 
در سامانه #٧٧٧٧* مراحل مذکور را انجام دهند؛ البته مردم باید محتوای 
پیامک دریافتی از ســامانه همتا را با گوشــی که در اختیار دارند، تطبیق 
دهند و بر این اساس روی فاکتور خرید باید کد IMEI را مشاهده نمایند 
و البته کد شــش رقمی عددی با پوششــی پوشیده شده است که باید آنرا 
احصا کرده و در سامانه ثبت نمایند.وی اظهار داشت: پیامک مجدد تاییدیه 
را ارســال خواهد کرد تا نشان دهد گوشــی با کد فعال سازی را در سامانه 
رجیســتر کرده است؛ پس برای گوشی های جدید باید مراحل را طی کرد 
و در خصوص گوشی های دست دوم نیز باید همین کار انجام گیرد و البته 
همه پیامک ها حتما با سامانه hamta ارسال خواهد شد.دهقانی نیا گفت: 
مردم به هیچ عنوان هزینه ای بابت طرح رجیستری نباید بپردازند و بنابراین 
نباید فردی به جز خریدار فرایند ثبت کد را طی کند.وی افزود: فاکتور هم 
حتما باید از فروشــنده دریافت شود. ضمن اینکه اتحادیه های مختلفی در 

این حوزه دخیل هستند که هماهنگی الزم با آنها انجام شده است.  
                                                          ادامه در صفحه2

حسین ساروخانی

 خانی نژاد: زمانی مهاجرت پدیده ای نوپا بود که بدون توجه به مشكالت و معضالت آن
 کم کم به پدیده ای عادی بدل شد و حال با چالش های بزرگی مواجه شده است.
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بهمن، انقالب، پویایی اندیشه

*حسام الدین واعظ زاده   
در ایــن کالم مختصــر، فرصــت بحث 
تاریخی در مورد انقالب ها نیســت، اما 
اندیشه در باب ظهور و افول حکومت ها و 
آگاهی از تحوالت سرنوشت ساز تاریخی 

برای امروز ما بسیار اهمیت دارد.
تجربــه نظام های دینــی در جهان کم 
نیســتند. مهمترین نمونه آن، حکومت 
دینــی اهل ســنت، یعنــی امپراطوری 
عثمانی می باشد. حکومتی با عمر بیش 

از پنج قرن با نام رســمی "دولت علِّیه عثمانی" اینک به صفحات 
تاریخ پیوســته اســت. امروز از آن دوران پٌرطمطراق چیزی باقی 
نیست. به جای آن، ترکیه کشــوری که بر خرابه های امپراطوری 
مدعی و موروثی عثمانی نشسته و بر تاریخ دینی خود پشت کرده 
است. چرا این اتفاق افتاد؟ وظیفه اهل علم و دانش، همین رصد و 
مطالعه روندها و البته هشدار به متصدیان امور است، اگر این همت 
هم نباشــد که باید درب مدرسه و دانشــگاه را بست، علم اندوزی 
و دانــش ورزی باید بــه کاراین کشــور آید.مهمترین عنصر برای 
محبوبیت و موفقیت انقالب ها، اول استمرار حمایت مردم، و بعد، 
تولید اندیشــه توسط نخبگان و دانشمندانش برای تبلور عقالنیت 
و مشــروعیت آن و چه بســا مهمتر از همه، تحقق گفتمان مدنی 
میان مردم و حاکمیت آن می باشــد. پرسش این است:  جمهوری 
اسالمی ایران در آستانه چهل سالگی خود، چقدر توانسته است فکر 
و اندیشه جدید، نه فقط در نظریه، بلکه در عمل و کاربرد اجتماعی، 
سیاسی، فرهنگی و اقتصادی موثر برای خود و دیگران تولید کند؟

براســتی "گفتمان مدنی" و ملمــوس در کف و الیه های جامعه 
امــروز ما باوجود انبوهی از مســائل پیچیده چیســت؟ آیا همان 
نشســت های "همه موافق و یک بعدی" و داســتان های راوی 
روزانه و خبری و نیز تحلیل های صدا و سیما، نمود واقعی عقالنیت، 
اندیشــه و گفتمان مدنی در کشور اســت؟ یا دیدگاه ها و ظرفیت 
های درحاشیه مانده هزاران استاد دانشگاه و جوانان خالق و نخبه 
اش که همچون نهالی ضعیف و لرزان، نمود و جایگاهی در کشــور 
ندارند؟ پاسخ کوتاه این است که بزرگترین انقالب قرن بیستم، در 
تولید دیدگاه های صائب و متقن علمی و نیز پیشرو در عرصه فکر 
و دانش در جهان و نیز میان کشــورهای مسلمان نشین، توفیقی 
نداشته اســت. به غیر از متفکران اصلی انقالب که امروز بسیاری 
ازآنان در میان ما نیستند، بندرت اندیشمندان دانشگاهی و حوزوی 
نسل دوم و سوم، تالش مشکوری برای حل مسائل روز کشور کرده 
اند. درنتیجه وجود فضای بی اعتنایی به تولید اندیشه و احترام به 
مطالعات کاربردی، خودجوش ومستقل، و نیز به سبب اسپانسرهای 
حاکمیتی، پروژه های ضعیف دستوری و رابطه ای، خالقیت های 
پربار خیل عظیم متفکران که می توانســت نافع و موثر برای حل 
مســائل کشــور و آیندگان باشد به فراموشی ســپرده شده است؛ 

براستی "بهمن"، "انقالب"، برای پویایی اندیشه بود.
Albrz.payam@gmail.com

آثار برجام روی اقتصاد ایران

موسســه مالیه بین الملل در گزارشــی )IIF( اعالم کرد شــانس 
زنده ماندن توافق در دوران ریاســت جمهوری ترامپ، ۵٧ درصد 
اســت.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، گاربیس ایرادین، کارشناس 
اقتصادی ارشد این موسســه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا 
گفــت: معتقدیم که تحوالت اخیر در ایران، محاســبات ترامپ در 
خصوص پاره کردن توافق چندجانبه اتمی که در دوران ریاســت 
جمهوری اوباما و از طریق مذاکره به دست آمد را با پیچیدگی هایی 
همراه کرده است. در شــرایطی که سایر اعضای گروه ۱+۵ شامل 
چین، روســیه، آلمان، فرانســه و انگلیس، احتماال در برابر مذاکره 
مجدد بر سر توافق مقاومت می کنند، آمریکا ممکن است به تنهایی 
وارد عمل شــود و تحریم هایی را اعمال کند. با وجود تهدید دائمی 
بازگشــت مجدد تحریم ها، معتقدیم که شانس زنده ماندن توافق 
در دوران ریاست جمهوری ترامپ، ۵٧ درصد است.از آنجا که عقب 
نشینی آمریکا از توافق می تواند بر سرمایه گذاری و تجارت با ایران 
و در نهایت رشــد اقتصادی تاثیر بگذارد، تحلیلگران این موسسه 
معتقدند که چشــم انداز اقتصادی ایران وابسته به سرنوشت توافق 
هسته ای است.با این فرض که سایر طرف های توافق اتمی احتماال 
مایلند در چارچوب توافق، روابط خود را با ایران حفظ کنند، تاثیر 
این اقدام ترامــپ روی صادرات فرآورده های نفتی ایران می تواند 
محدود باشــد. بنابر آمار این موسسه، در این صورت سرعت رشد 
واقعی تولید ناخالص داخلی بدون احتساب بخش نفت به دو درصد 
کاهش و بیکاری به ۱۳ درصــد افزایش می یابد.یونا روزنت هال- 
تحلیلگر و محقق این موسســه می گویــد: از آنجا که بیش از ۹۵ 
درصد نیروی کار ایران در بخش غیر نفتی فعالیت دارند، هر گونه 
رشد زیر ۵ درصد بلندمدت غیرنفتی نخواهد توانست به نحو موثری 
باعث کاهش در نرخ بیکاری شــود.ایران در سال های قبل شاهد 
رشــد تصاعدی بهای مصرف کننده بود، اما دولت فعلی موفق شد 
نــرخ تورم مصرف کننده را به زیر ۱۰ درصد کاهش دهد، هر چند 
که تورم مواد غذایی در تورم باالی ساالنه ۱۴ درصدی در دسامبر 

2۰۱٧ باقی ماند.

فاز جدید رجیستری هفته آینده کلید می خورد

ادامه از صفحه ۱
دهقانی نیا توضیح داد: در سراســر کشور جلساتی با هماهنگی کمیسیون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز در اســتانها برگزار می شود و البته فروشندگان 
نیز باید دقت کنند که اگر قرار اســت که گوشی دست دوم بخرند، حتما 
فروشنده فروشــگاه باید  گوشی را تنظیم کارخانه کرده و آنرا به نام خود 

ثبت کند و سپس مجدد اقدام به فروش مجددآن نمایند.
وی با بیان اینکه ۴۴ شــرکت مجوز واردات گوشی های اپل را در اختیار 
دارند که از میان آنها ۳۳ شرکت فعال بوده و واردات انجام می دهند، گفت: 
طرح رجیســتری باعث افزایش قیمت نشده است و البته اکنون نرخ دالر 
عامل افزایش قیمت گوشــی است.دهقانی نیا گفت: مجموع واردات چهار 
نشان تجاری بلک بری، اپل، گوگل پیکسل و موتوروال که طرح رجیستری 
رو آنها اجرا شــده از ابتدای آبان تا پایان دی پارســال ٧۱ میلیون و ۶۰۰ 
هزار دالر بود که این رقم در مدت مشــابه امســال به ۱٧۶ میلیون دالر 
افزایــش یافته و از این رهگذر 2۸ میلیون دالر عواید دولتی بوده اســت.

وی در عین حال خاطرنشــان کرد: این ۴ نشــان تجاری اگرچه به لحاظ 
کمی ۱۱ درصد حجم بازار را تشکیل می دهد اما ۴۰ درصد گردش مالی 
بازار تلفن های همراه را به خود اختصاص می دهند.این مقام مسئول ابراز 
امیدواری کرد که تا پایان سال همه نشانهای تجاری تلفن همراه مشمول 

طرح رجیستری شوند.

 موافقت رهبری با برداشت
 4 میلیارد دالر از صندوق توسعه 

نماینده مردم آبادان در مجلس از اذن رهبری 
بــرای برداشــت اعتبار ۱۵۰ میلیــون دالر از 
صندوق توسعه ملی برای مقابله با ریزگردهای 

خوزستان خبر داد.
به گزارش زمان به نقــل ازمهر، جلیل مختار 
از اجــازه رهبر معظم انقــالب برای اختصاص 
اعتبار ۱۵۰ میلیون دالری از صندوق توســعه 
ملی برای مقابله با ریزگردها خبر داد و گفت: 
الزمه تحقق اعتباری که دولت در الیحه بودجه 
۹٧ برای ریزگردها لحاظ کرده نیازمند تامین 
اذن رهبری بود؛ بنابراین کمیسیون تلفیق این 
مصوبه را از دستور کار کمیسیون تلفیق  خارج 
و تصویــب نکرد، حال بــا پیگیری نمایندگان 
خوزســتان، رهبری اذن تأمین اعتبارات این 
حوزه را صادر فرمودند.نماینده مردم آبادان در 
مجلس شورای اسالمی، ادامه داد: خوشبختانه 
مقــام معظم رهبــری اجازه و اذن برداشــت 
۱۰۰ میلیون دالر بــرای مقابله با ریزگردها و 
همچنین ۵۰ میلیون دالر برای بهســازی برق 
خوزستان را از طریق صندوق توسعه ملی صادر 
کردند که قطعا این موضوع تأثیر به سزایی در 
مقابلــه با این معضل و بهبــود وضعیت هوای 

خوزستان خواهد داشت.

ناخشنودی فرانسه از فشار آمریکا 
بر اروپا در مورد برجام

خبرگــزاری آسوشــیتدپرس دیــروز از پاریس 
گــزارش داد: ژان ایو لودریــان وزیر امور خارجه 
فرانسه از این موضوع که دولت آمریکا، متحدان 
اروپایی خود را برای تجدیدنظر در توافق هســته 
ای تحت فشار قرار می دهد تا الزامات واشنگتن 
را تامین کند، ابراز ناخرســندی کرد.به گزارش 
زمان به نقل ازایرنا، براساس این گزارش، لودریان 
خود را بــرای مذاکرات پرتنــش دیروز با رکس 
تیلرســون وزیر امور خارجه آمریــکا در پاریس 
آمــاده می کند، پیش از این دیدار در گفت و گو 
با خبرنگاران یادآور شد که تعهد قاطعانه فرانسه 
به توافق هســته ای را در جریان این دیدار مورد 

تاکید قرار می دهد.
وی این پرسش را مطرح کرد که چرا دولت دونالد 
ترامپ رئیس جمهــوری آمریکا، »این توپ را به 
)زمین( کنگره و اروپایی هــا برمی گرداند«، در 
حالی که روسیه و چین نیز ذیل این توافقنامه را 
امضا کرده اند.اسوشیتدپرس افزود: ترامپ تهدید 
کرده که در فصل بهار از توافق هســته ای خارج 
می شــود، مگر اینکه این توافــق طبق میل وی 
اصالح شــود. براساس این گزارش تیلرسون وزیر 
امور خارجه دولت ترامپ این هفته در اروپا به سر 
می برد تا حمایت متحدان اروپایی واشــنگتن را 
علیه ایران جلب کند. تاکنون کشورهای اروپایی 
حفظ برجام و توجه بــه تعهدنامه بین المللی را 
خواستار شــده اند و بر پایبندی واشنگتن بر آن 

تاکید کرده اند.

عالقه مندی بالروس به افزایش 
خرید نفت از ایران

 وزیر نفــت از عالقه مندی بالروس به افزایش 
خرید نفت از ایران خبر داد و گفت: این کشور 
پیــش از ایــن 2 محموله نفت خــام از ایران 
خریــداری کرده بود.به گــزارش زمان به نقل 
ازوزارت نفت،  بیژن زنگنه دیروز پس از دیدار 
با ویتالی ووک، وزیر صنایــع بالروس، درباره 
این که بالروس تاکنون چه مقدار نفت از ایران 
خریداری کرده، اظهار کرد: این کشور نزدیک 
2 میلیون بشــکه نفت در 2 محموله از ایران 

دریافت کرده است.
وی افزود: بالروس خواهان خرید نفت بیشــتری 
از ایران اســت که مذاکرات بیشتر در این زمینه 
با امور بین الملل شــرکت ملی نفت ایران انجام 
می شود.وزیر نفت با بیان این که ایران عالقه مند 
گسترش روابط در بخش انرژی با بالروس است، 
افزود: ایران و بالروس در ایــن دیدار مذاکره ای 
برای همکاری در بخش پایین دستی صنعت نفت 
نداشــتند.زنگنه ابراز امیدواری کرد سفر هیئت 
بالروس که به منظور تشکیل کمیسیون مشترک 
اقتصادی میان ایران و بالروس انجام شده است، 
موفق باشد.وزیر صنایع بالروس نیز به نخستین 
دیدار با وزیر نفت در سال گذشته میالدی اشاره 
کرد و افزود: در این فاصله مذاکرات ســازنده ای 
برای تشکیل یک کارگروه مشترک انجام شد.وی 
با بیان این که در فاصله یک سال گذشته بالروس 
2 محموله نفت خام از ایران خریداری کرد، گفت: 
مراودات تجاری ایران و بالروس در ســال 2۰۱٧ 
بســیار موفق بود.بالروس کشوری دور از دریا در 
اروپا و به مرکزیت مینسک است که با کشورهای 
روسیه، اوکراین، لهســتان، لیتوانی و لتونی مرز 

مشترک دارد.

اخبار

سرمقاله

نماز مایه تقرب هر پرهیزگاری به 
خداست. و حج جهاد هر ناتوانی است. و 
جهاد زن خوب شوهرداری کردن است.

کالمامیر

ســخنگوی دولت گفت: هیچ کس اجازه ندارد در 
خصوص مسائل موشکی در امور کشورمان مداخله 
کند. ما با هیچ کسی در این خصوص مذاکره نمی 
کنیم زیرا بنیه دفاعی کشور حق ملت ایران است.

بــه گزارش زمان به نقل ازمهر، محمدباقر نوبخت 
سخنگوی دولت دیروز در نشست خبری با تشریح 
الیحه بودجــه ۹٧ گفت: تــالش کردیم بودجه 
ســال ۹٧ متفاوت با بودجه های سنواتی بوده و 

با نوآوری هایی همراه باشد.
وی افزود: نخســتین تحول بودجــه ۹٧ اصالح 
ساختار تدوین بودجه است، به رغم اینکه از سال 
۸۰ مقرر بود شیوه بودجه ریزی از روش متداول 
فعلی ســنتی- افزایشی استفاده شــود، امروز از 
بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اســتفاده کردیم 
یعنی بودجه بر پایه قیمت تمام شــده خدمت و 
محصولی باشد که قرار است ارائه شود.سخنگوی 
دولت ادامه داد: این روش در تصویب بودجه برای 

۳۴۰ دستگاه و ردیف عملیاتی شده است.
وی با اشاره به اینکه تالش کردیم بودجه را شفاف 
کنیم، افزود: بیش از ۱۶ هزار صفحه سند در ۱۴ 
جلد به الیحه بودجه اضافه شــده اســت.نوبخت 
گفت: ســعی کردیم تمرکز بودجــه را از مرکز به 
سمت استان ها ببریم، 2۰ واحد درصد بودجه ای 
را که اســتان ها باید نسبت به آن تصمیم گیری 
کنند، در سال ۹٧ نسبت به سال گذشته افزایش 
دادیم.ســخنگوی دولت گفت: ۸۶۸ طرح عمرانی 
که در مرکز نسبت به آن تصمیم گیری می شد را 
به استانها واگذار کردیم و سعی کردیم سیاستی 
را کــه در قانون برنامه مــورد توجه بوده و رئیس 
جمهور نیز در انتخابات نسبت به آن وعده دادند 
و آن به صفر رســاندن فقر مطلق تا پایان برنامه 
ششــم توسعه است را دنبال کنیم.وی با اشاره به 
مسئله اشــتغال عنوان کرد: هر ساله حدود ٧۰۰ 
هزار شغل در کشــور ایجاد می کنیم اما کسانی 
که وارد بازار کار می شوند بیش از ٧۵۰ هزار نفر 
هســتند. فقط در نیمه اول امسال نسبت به سال 
گذشته ٧۵۰ هزار فرصت شــغلی فراهم کردیم.

سخنگوی دولت گفت: برای سال ۹٧ پیش بینی 
مان این است که ۸۳۸ هزار نفر وارد بازار کار می 
شوند و ما برای اقدام بلندمدت در نظر داریم یک 
میلیون و ۳۳ هزار فرصت شغلی ایجاد کنیم.وی 
گفت: مقرر کردیم ٧۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان 
در طرح های مهم متداول ســرمایه گذاری کنیم 

تا بتوانیم 2۴۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کنیم.
نوبخت با اشــاره به مشــکل آب در کشور گفت: 
کشــت گلخانه ای، توجه به کشاورزی، ماهی در 
قفس و تســهیالت و سرمایه گذاری در این حوزه 
مورد توجه دولت است. ضمن اینکه به طور ویژه 
به بخش هــای مهارت آموزی، نوســازی ناوگان 
عمومی، اشــتغال، رســیدگی به وضع هوا، ایمن 
سازی خانه ها، تاکید بســیاری داریم. به طوری 
که برای مثال در بخش نوســازی ناوگان عمومی 

۱2۶ هزار دســتگاه جایگزین دستگاه های قبلی 
خواهند شد.وی با بیان اینکه حدود ٧۱ هزار پروژه 
ناتمام داریم، گفت: ۶۱ هزار پروژه استانی و ۶ هزار 
پروژه ملی اســت که برای اتمــام آن حدود ۴۰۰ 
هزار میلیارد تومان پول الزم است، مکانیزمی که 
در دنیا خصوصی-عمومی نام دارد را برای پیشبرد 
این پروژه ها مورد استفاده قرار دادیم و برای این 
منظور ۱۵ هزار میلیــارد تومان از منابع عمومی 
به کار گرفتیم تا با شــراکت بخش خصوصی این 
پروژه هــا را به اتمام برســانیم.وی با بیان اینکه 
کمیسیون تلفیق تاکنون در جریان بررسی الیحه 
بودجه ۹٧ کمک های بسیاری را به دولت داشته 
است خاطرنشــان کرد: دولت به هیچ وجه مایل 
نیســت اعتمادی که در بین مردم به دست آورده 
است را از دســت بدهد، رئیس جمهور در برخی 
استان ها حتی بیش از نمایندگان آن مناطق رای 
آورده اســت. پس ما نمی خواهیم پاســخ اعتماد 
مردم را با زحمت بر مــردم بدهیم.نوبخت ادامه 
داد: اشــتغالی که برای سال ۹٧ پیش بینی کرده 
ایم پایدار است. ضمن اینکه طرح ها و پروژه هایی 
که مورد توجه دولت اســت نیز بلندمدت خواهد 
بود.وی درباره قطع یارانه بخشی از یارانه بگیران 
گفــت: تا اطمینان پیدا نکنیــم که فردی نیاز به 
دریافت یارانه ندارد، آن را قطع نمی کنیم. کسانی 
که درآمدشان به گونه ای است که با حذف یارانه 
برایشان مشکلی پیش نمی آید، از دریافت یارانه 
حذف خواهند شد. دولت یارانه هیچ فرد نیازمندی 
را قطع نخواهد کرد.سخنگوی دولت با بیان اینکه 
در ســال ۹٧ پیش بینی شــده کــه ۱۹۴ هزار 
میلیارد تومــان منابع از درآمدهای مالیاتی، ۱۰۶ 
هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای سرمایه ای 
و حــدود ۴٧ هزار میلیارد تومان از فروش دارایی 
های مالی برای هزینه های کشــور تامین شود، 
گفت: عمده اشــتغالی که در سال ۹۶ ایجاد شد، 
در رشد اقتصادی بخش های کاال و خدمات تاثیر 
داشــت. بخش دیگر این رشد اقتصادی در حوزه 
صنعت و بخش ســوم در بخش کشاورزی بود که 
ارقام آن به طور دقیق موجود اســت.وی در ادامه 

این نشست خبری با اشــاره به مسئله بازداشتی 
های اغتشاشات اخیر در کشور گفت: مبنای دولت 
منشور حقوق شهروندی است که در این منشور 
اعتراض و انتقاد به عنوان حق شهروندان پذیرفته 
شــده است. دولت همه کســانی که معترضند و 
انتقاد میکنند را در چارچوب حقوق شــهروندی 
مــی پذیرد اما خالف آن به خصوص اگر به اموال 

عمومی لطمه وارد شود را نخواهد پذیرفت.
وی گفت: با کســانی که در کشور اغتشاش ایجاد 
کرده انــد باید در چارچوب قانون عمل شــده و 
مجازات ها نیز باید قانونی باشد.سخنگوی دولت 
ادامــه داد: رئیس جمهور بــه وزرای اطالعات و 
کشــور در این خصوص ماموریت داد که گزارش 
دقیق از بازداشــتی های صورت گرفته به دولت 
ارائه کنند. غیر از این ماموریت نیز رئیس جمهور 
به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی بر رعایت 
حقوق شــهروندی همه تاکیــد دارد. به خصوص 
درباره کســانی که در فضای هیجانی قرار گرفته 
اند باید با رافت و واقع بینی رفتار کرد.وی با اشاره 
به اینکه در این قضایا افرادی مانند ترامپ که بین 
ملت خود منفور هســتند خوشحال شدند اما در 
داخل هر کس از هر طرف که متضرر شد درواقع 
مادر ایران بــود، عنوان کرد: مــا باید با عطوفت 
پدرانه فرزنــدان خود را دریابیــم و تالش کنیم 
شرایطی پیش بیاید که فرزندان ما طاقتشان تمام 
نشود. به هر حال همه موظفیم مشکالت به وجود 
آمده را حل کنیم زیرا امروز وقت آن نیســت که 
دنبال مقصر باشــیم.نوبخت درباره اجازه برداشت 
از صندوق توســعه ملــی از رهبری برای ســال 
۹٧ و صــرف آن در حــوزه های مختلف از جمله 
اشــتغال گفت: وظیفه دولت و مجلس است که 
زمینه اشتغال را برای جوانان فراهم کنند. اشتغال 
توپ نیســت که آن را در زمین دیگران بیندازیم. 
البته ما انتقادات همه را به جان خریدیم و تالش 
کردیم فضای بین المللی ایجاد کنیم تا بتوانیم از 
سرمایه های موجود در داخل استفاده کنیم.وی با 
اشاره به اینکه یک بخش از برداشت ها، برداشت 
از صندوق توسعه ملی است، عنوان کرد: البته قرار 

نیســت دولت برای خرج های جاری از صندوق 
برداشت کند. قرار شــده ۱2 هزار میلیارد تومان 
برای طرح های عمرانی از این صندوق برداشــت 
شــود. دولت برای خود چیزی استفاده نمی کند. 
وی گفت: مجموعه منابــع را پیش بینی کردیم 
و مجلس مرجع قانون اســت. هر تصمیمی بگیرد 

الزم االجرا خواهد بود.
سخنگوی دولت گفت: برای اتمام ٧۱ هزار پروژه 
عمرانی و ایجاد اشتغال با مجلس صحبت کردیم 
که ببینیم برای برداشــت از صندوق توسعه ملی 
موافقت خواهد کرد یا نه؟ هر تصمیمی از ســوی 
مجلس گرفته شود برای دولت الزم االجرا است، 
وقتی با این قاطعیت صحبت می کنم یعنی اجازه 

رهبری هم در این خصوص گرفته شده است.
وی درباره اظهارات یکی از مقامات وزارت خارجه 
مبنی بر رایزنی در خصوص توان موشکی و دفاعی 
جمهوری اســالمی ایران گفت: هیچ کس اجازه 
ندارد در این باره در امور کشــورمان مداخله کند. 
ما با هیچ کسی در این خصوص مذاکره نمی کنیم 
زیرا بنیه دفاعی کشور حق ملت ایران است. اینکه 
کسی در نشســت و برخاستی چیزی در این باره 
مطرح کند دلیل نمی شــود بــر آنکه ما آمادگی 
مذاکره در این باره داشــته باشیم.نوبخت درباره 
تصمیم دولت برای اصالح قیمت ها و حذف یارانه 
ها و اعالم این خبر همزمان با اغتشاشات خیابانی 
در هفته های اخیر گفت: مسئله اصالح قیمت ها 
و قطع یارانه ها ربطی به اغتشاشات نداشت. یک 
فرد نادان پرچم ملی ما را آتش زد. این رفتار کاماًل 
مشخص است. پس نمی توان آن را به حذف یارانه 
ها گره زد.وی گفت: دولت هرگز یارانه نیازمندان 
را قطع نمی کند و اگر قرار باشــد بخشی از یارانه 
بگیران از دریافت یارانه حذف شوند، این کار حتماً 
با هماهنگی مجلس خواهد بود.نوبخت با اشاره به 
تخصیص بودجه آموزش و پرورش از سوی دولت 
گفت: هر ســال بودجه آموزش و پرورش به جای 
صد درصد، ۱۱۰ درصد پرداخت می شــود، البته 
هر مقدار که بتوانیم منبع مطمئنی را فراهم کنیم 
به بودجه آمــوزش و پرورش اضافه خواهیم کرد. 
ضمن اینکه در سال ۹٧ بودجه فرهنگی کشور نیز 

رشد داشته است.
سخنگوی دولت با اشاره به مسئله افزایش قیمت 
ارز گفت: کنترل عرضه و تقاضای ارز به روش های 
مختلف در کشور و از سوی بانک مرکزی در حال 
شکل گیری است اما درباره اینکه به هر دلیل این 
تقاضا به شکل غیرمعقول افزایش یابد، باید گفت 
که افزایش قیمت ارزهــای خارجی در برابر پول 

ملی ما به هیچ وجه از اهداف دولت نیست.
وی افزود: دولت از این مســئله نفع نمی برد، زیرا 
دستاورد دولت، مهار تورم است اما افزایش قیمت 
ارز باعث به وجود آمدن تورم خواهد شــد، پس با 
تمام توان در جهت واقعی کردن قیمت ارز تالش 

می کنیم.

نوبخت:درخصوصتوانموشکیمذاکرهنمیکنیم

تالش دولت برای به صفر رساندن فقر مطلق

رییس کمیسیون اقتصادی با انتقاد از واگذاری 
سود ســهام عدالت توسط دولت، گفت: با این 
کار بخشی از منابع کشــور را خرد می کنیم. 
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، پورابراهیمی 
در بــاب ارائه گــزارش عملکرد کمیســیون 
اقتصــادی مجلس شــورای اســالمی، گفت: 
یکی از چالش هایی که در ســال های اخیر در 
کشــور مطرح شــد، موضوع اصلی و اساسی 
مرتبط با اتکا بودجه عمومی کشــور به میزان 
استقراظی اســت که در این سال ها باب شده 
همــه می دانیم هرگونه انتشــار اوراق بهادار و 
ابزارهای مالی در ساختار بودجه یک استقراض 
مشهود در اقتصاد کشور است.وی افزود: آقای 
الریجانی شما اشــاره کردید نگرانی هایی در 
قانون بودجه داشتیم، در بند »ل« تبصره پنج 
قانون بودجه سال گذشته هم سقف را تامین 
کردیم و هم هیاتــی که می تواند نظارت کند 
بــرای عدم افزایش در مجاز انتشــار ابزارهای 
مالــی تامین کردیم. در گــزارش خود دولت 
حفظ ســرفصل اوراق مالــی از عددی که ۳۴ 
هــزار و ۵۰۰ مصوب ما بــوده و عملکرد ۱۰ 
ماهه آن ۶/2۹۴ هزار میلیارد تومان محسوب 
می شود، میزان پیشنهادی دولت برای برآورد 
دو ماهه پایان ســال فروردین ۹.۹ اســت که 
مجموع آن بر اســاس گزارشــات خود دولت 
۳۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اســت که این 
عــدد از ۳۴ هزار و ۵۵۰۰ هزار میلیارد تومان 
اضافه است.این نماینده مجلس گفت: مجموع 
کل انتشــار را در بودجه سال ۹۶ حداکثر ۳۴ 
هــزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در بودجه دیدیم، 
در خود گزارش دولــت ۵۰۰۰ میلیارد تومان 

دیده شده که احتمال می دهیم عدد بیشتر از 
این شــود. اگر این مســیر را ادامه دهیم االن 
باید بگوییم اتــکا بودجه عمومی به انتشــار 
ابزارهــای مالی در بودجه ۹٧ الزم اســت آن 
موضوع بنــد »ل« تبصره ۵ را تکــرار کنیم. 
اگر در ســال ۹٧ ســقف مجاز را برای انتشار 
ابزارهای مالی مدنظر قرار ندهیم این موضوع 
از ســوی مجلس قابل کنترل نخواهد بود.وی 
ادامه داد: میزان وصول مالیات های سال ۹۶ ما 
از مالیات بر ارزش افزوده پیشــی گرفته است. 
از ابتدا هم هدف گذاری بر این بود که بتوانیم 
بــه تدریج کاهش میزان مالیات را در عملکرد 
داشــته باشــیم. هدف گذاری باید حمایت از 
تولید و افزایش مالیات بر ارزش افزوده باشــد 
که در دستور کار اســت.پورابراهیمی تصریح 
کرد: الیحه صندوق مکانیزه فروش در صحن 
علنی اســت و ظرف هفته هــای آینده پس از 
بودجه در دســتور کار خواهد آمد. مالیات بر 
ارزش افزوده تا یک ماه در کمیسیون به پایان 
خواهد رسید و ابتدای سال ۹٧ هر دو موضوع 
را نهایــی خواهیم کــرد.وی تاکید کرد: ما در 
صحن علنی پیگیر آزادســازی ســهام عدالت 
بودیم که متاســفانه اخیرا دولت این کار را در 
بحث واگذاری سود سهام عدالت انجام داد که 
داریم مجموع این منابع بین ۳۶۰۰ تا ۴۰۰۰ 
میلیارد منابع کشور را خرد می کنیم. امروز در 
شرایطی که منابع به سختی به دست می آید 
۴۰۰۰ میلیارد تومان منابع را خرد می کنیم. به 
زودی موضوع تصویب آزادسازی سهام عدالت 
را در کمیسیون به پایان می رسانیم تا اینکه تا 

ابتدای سال آینده مالکیت را به مردم بدهیم.

دبیر شورای امنیت کشور با تشریح برخی از 
ابعاد گزارش وزارت کشور به رییس جمهوری 
دربــاره ناآرامی های اخیــر تاکید کرد: این 
گزارش مبتنی بر داده های گردآوری شــده 
تخصصی و اطالعات معتبر فارغ از سوءگیری 

تحلیلی است.
به گزارش زمان از روابط عمومی وزارت کشــور، 
حســین ذوالفقــاری دیروز در گفــت وگویی به 
بررســی های همه جانبه دســتگاه های مختلف 
عضــو جامعه امنیتی- انتظامی کشــور در وقایع 
اخیر پرداخت و افزود: این گزارش فارغ از برداشت 
های شــخصی، عالئق جریان های سیاسی است 
و اصــوالً در توصیــف و تبیین حوادثــی از این 
دســت، دخالت این گونه جهت گیری ها منجر 
به اشتباه محاســباتی و در نهایت نتیجه مثبتی 
برای کشــور ندارد.معاون وزیر کشور همچنین با 
تشــریح اجمالی روند و زمینه های شکل گیری 
حوادث اخیر در کشور، بر شمردن مقاطع مختلف 
آن و عوامل سهیم در ظهور و بروز هر یک از این 
مقاطع به عنوان فرازهایی از گزارش، نکات مهمی 
را در خصوص گزارشــی کــه در همین زمینه از 
سوی وزارت کشور به رییس جمهوی ارائه شده، 
عنوان کرد.وی با تشریح سه ضلع پدید آورنده این 
حوادث در یک سطح کلی، »استمرار فعالیت های 
دشمنان خارجی ایران از جمله آمریکا و اقدامات 
اذنابش در منطقه و گروهک های معاند، کاهش 
اعتماد عمومی بدالیــل گوناگون از جمله ضعف 
کارآمدی ســازمان ها و نهادها در پاسخگویی به 
شرایط کنونی جامعه، نارضایتی ناشی از منازعات، 
برخی ضعف ها، مدیریت ناصحیح افکار عمومی، 
افزایش مطالبــات و انتظارات چه در رقابت های 

انتخاباتــی یا سیاســی بدون توجه بــه منابع و 
امکانات کشــور و در نتیجه انباشــت انتظارات 
تحقق نیافته و نارضایتی مردمی« را موثر خواند.

معاون امنیتی وزیر کشور گفت: در حوادث اخیر 
مــردم به دلیل وجود پایه های ایمانی و اعتقادی 
و نگرانی از خدشه دار شدن امنیت کشور نسبت 
به تجمعات اقبال نشان ندادند.وی افزود: پایبندی 
مردمی به انقالب اســالمی، اهداف و آرمان های 
آن و همچنین اهمیت ثبــات، آرامش و دغدغه 
امنیت کشــور از سوی مردم، موجب شد حوادث 
با واکنش خودجوش مردمی مواجه شده و هدف 
دشــمن که بدنبال ایجاد درگیری مسلحانه بود، 
خنثی و بی اثر گردد.دبیر شــورای امنیت کشور 
همچنیــن با تبیین عوامل مختلف موثر در جلب 
حضور تعــدادی از مردم در اعتراضات، ترســیم 
دقیــق نقش و ســهم جریان هــای مختلف در 
فراخــوان های منجر به تجمعات را از جمله ابعاد 
گزارش ارائه شده از سوی وزارت کشور ذکر کرد و 
به طیف بندی جریانات معاند بر اساس تحریکاتی 
که در فضای مجازی داشــتند، اشاره کرد.وی با 
احصاء مناطقی از کشور که بیشترین و کمترین 
میــزان حرکت های اعتراضی در آن ثبت شــده 
است، ترســیم آرایش جغرافیایی دقیق مبادی و 
مظاهر فراخوان های بعمل آمده در این خصوص 
را از دیگر ابعاد مندرج در گزارش وزارت کشــور 
به رییــس جمهوری در خصــوص حوادث اخیر 
برشمرد.معاون وزیر کشــور در تشریح روندهای 
منجــر به حوادث اخیر با اعالم این که از اول آذر 
ماه امسال شاهد تغییراتی در ترکیب افراد حاضر 
در تجمعات و رادیکال تر شدن شعارهای مطرح 

شده در اینگونه تجمعات بودیم.

واگذاریسود از انتقاد
سهامعدالتتوسطدولت

ابعادگزارشوزارت از تشریحبرخی
اخیر ناآرامیهای درباره کشور

نمودار آنالین اطالعات استارتاپهای ایرانی راه اندازی شد
 نمودار )گراف( آنالین اســتارتاپها با هدف اطالع رســانی از 
وضعیت اســتارتاپها، شتابدهنده های اســتارتاپی و سرمایه 

گذاران این اکوسیستم در کشور، راه اندازی شد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، این نمودار آنالین توســط یک 
اســتارتاپ راه اندازی و با حضور معاون علمی فناوری رئیس 
جمهور و شهردار تهران رونمایی شد.»نوپاگراف«، تصویری از 
ارتباطات درون زیست بوم استارتاپی ایران به همراه نام و لوگو 

استارتاپ، امکان مشاهده اطالعات تکمیلی هر استارتاپ و یا 
سرمایه گذار را فراهم می کند و کاربر می تواند با کلیک روی 
هر لوگو، به صفحه اختصاصی آن اسارتاپ و مشاهده اطالعات 

آن دسترسی یابد.
امکان جســتجوی نام استارتاپ، سرمایه گذار یا شتاب دهنده 
و ســایر بازیگران زیست بوم اســتارتاپی ایران در این نمودار 
وجود دارد و فعاالن زیســت بوم اســتارتاپی کشــور و سایر 

کاربــران نیــز می توانند برای اضافه کــردن اطالعات به این 
گــراف از طریق ابزار جانبی تعبیه شــده در آن، اقدام کنند.

امکان جستجوی بصری، امکان اضافه کردن سریع تر اطالعات 
و خوداظهاری آنالین، بروزرسانی مستمر و دائمی، کامل بودن 
نام و مشخصات عناصر و دسترسی آسان به اطالعات تکمیلی 
عناصر گــراف، از دیگر ویژگیهایی اســت که بــرای نمودار 

نوپاگراف اعالم شده است.
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زخم تازه بر پیکر مچاله سوریه
*جالل خوش چهره

سوریه پس از داعش و ســال ها جنگ داخلی، اکنون به مثابه کیکی 
شده که هریک از بازیگران منطقه ای و قدرت های جهانی، سهم خود 
را از آن طلب می کنند. این سهم خواهی نه فقط به اندازه قدرت نفوذ 
در ســاختار نظام سیاســی و اقتصاد آینده این کشور ، بلکه تا کیان و 
تمامیت ارضی سوریه دامن گســترده است.عملیات نظامی ترکیه با 
عنوان بی مســمای "شاخه زیتون" از جنس همان سهم خواهی هایی 
اســت که جنگ داخلی ســوریه به تمامیت ارضی این کشور تحمیل 
کرده است؛ همانگونه که وسوسه امریکائیان برای ماندگاری در شمال 
شــرق ســوریه به بهانه آموزش نظامی یگان های خلق)کردها( و نیز 
روس ها در بخش هایی دیگر از این کشــور بروز یافت. آنچه این میان 
قربانی اصلی اســت، مردم ســوریه و به ویژه کردهایی هستند که با 
بهت، نظاره گر ســکوت و یا انعطاف متحدانی هستند که پیش از این 
چه بسا تصور می کردند که می توانند زیر چتر آنان به امنیت و ثبات، 
نزدیک شوند.شــروع فاز تازه ای از ناآرامی ها در سوریه پس از داعش 
قابل پیش بینی بود؛ اما این تصور بیشتر مربوط به سهم خواهی های 
جنگ افروزانه هریک از مطالبه گران قدرت در آینده سیاسی این کشور 
می شــد. اگرچه این احتمال همچنان به قوت خود باقی اســت ولی 
تعجیل "رجب طیب اردوغان" برای اقدام نظامی در عفرین در شمال 
شــرق سوریه، اوضاع را به شــکل دیگر رقم خواهد زد. به ویژه اینکه 
عملیــات زیتون از حیث محتوا و اهداف دارای ماهیتی کامال متفاوت 
با نخستین اقدام نظامی ترکیه در داخل خاک سوریه با عنوان "سپر 
فرات" ) اگوست 2۰۱۶ تا مارس 2۰۱٧(است. اگرچه هردو عملیات با 
بهانه مبارزه با "پ. ک.ک" و به ظاهر مقابله با داعش اعالم شده است، 
اما شمال شرق سوریه هرگز شــاهد حضور داعش نبوده و بلکه جدا 
کردن مناطق کردنشین سوریه و جلوگیری از یکجایی این مناطق در 
دستور کار آنکارا قرار دارد. این اقدام در ابتدا ممکن است با سکوت و 
یا انعطاف دیگر قدرت های مؤثر در سوریه همراه باشد، ولی بستر الزم 
را برای تحوالت بعدی دراین کشــور فراهم خواهد کرد. اقدام نظامی 
ترک ها در سوریه، از یکسو نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی این 
کشــور است. از سوی دیگر بهانه را برای ماندگاری قدرت های بیرونی 
در این کشــور ایجاد می کند. خاصه آنکه هریک از طرف های مؤثر در 
فضای عمومی ســوریه، از منظر منافع امنیتی خود به آن نگریسته و 

براین اساس به اقدام آتی دست خواهند زد. 
"رجب طیب اردوغان" در پی تجاوز نظامی به خاک ســوریه، اهداف 
چندگانــه ای را دنبال می کند؛ از مناقشــه در روابط با واشــنگتن تا 
رجز خوانی هــا مقابل اروپائیان، تعقیب سیاســت های براندازانه علیه 
دولت بشار اسد، کسب موقعیت ژئوپلیتیک در برابر رقیبان منطقه ای 
و ســرانجام تأثیر گذاری بر سرنوشت انتخابات سال میالدی آینده در 
ترکیه. اما امریکائیان نیز از این فرصت برای موقعیت های آینده خود 
در مبارزه با دامنه نفوذ منطقه ای ایران و روسیه و نیز مدیریت بحران 
در خدمت به منافع خود بهره خواهند برد. همین گونه اســت اهدافی 
که روســیه در ســکوت معامله گرانه خود پیشــه کرده است؛ چراکه 
فرصت های بعــدی را برای توجیه حضور و مطالبه گری های آینده در 
سوریه فراهم می کند. مهم تر اینکه اقدام نظامی ارتش ترکیه می تواند 
به طور مســتقیم بر مذاکرات ســه جانبه ایران، ترکیه و روسیه و نیز 
اجالس آتی ســوچی تأثیر گذاشته و حداقل تا مدتی تالش های صلح 
را بالموضوع کند.اوضاع به هر ترتیب که پیش رود، آنکه آسیب اصلی 
را باید تحمل کند، مردم ســوریه اعم از کرد و عرب و تمامیت ارضی 
سوریه است که حاال مثل کیک، مقابل ولع قدرت های طماع قرار دارد.

 100 مدیر ارشد
 دوتابعیتی یا اقامت یا گرین کارت

سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اســالمی از ایراد گزارش تحقیق و تفحــص از دوتابعیتی ها و قرائت 
اســامی بیش از ۱۰۰ مدیر ارشــد دارای دو تابعیت یا اقامت یا گرین 

کارت، در این کمیسیون خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازخانه ملت، سید حسین نقوی حسینی درباره 
گزارش کمیته تحقیق و تفحص از دو تابعیتی ها در کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی، گفت: گزارش دقیق 
و شفاف دو تابعیتی ها در کمیسیون ارائه شد.وی افزود: دایره بررسی 
این تحقیق و تفحص تنها مدیران ارشــد را شامل می شود لذا در این 
گزارش به موضوع دو تابعیتی ســایر ایرانیان پرداخته نشده است.وی 
تصریح کرد: پیوســت گزارش تحقیق و تفحص مذکور اسامی بیش 
از صد نفر از مدیران ارشــد دارای دو تابعیت یا اقامت یا گرین کارت 
را شــامل می شود.وی ادامه داد: اســامی مدیران ارشد دوتابعیتی به 
درخواست اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در 
جلسه گذشته قرائت شد اما این اسامی رسانه ای نخواهد شد.سخنگوی 
کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: مدیران ارشــد دارای دو تابعیت، اقامت و گرین کارت از 
اغلب دستگاه های دولتی و غیر دولتی هستند.نماینده مردم در مجلس 
تاکید کرد: در جریان بررســی دستگاه ها تالش شد که تفکیکی قائل 

نشود و همه موارد به طور دقیق بررسی شود.

اعتصاب سراسری فلسطین را فرا گرفت

در اعتراض به سفر مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا به منطقه، 
اعتصاب سراسری سرزمین های اشغالی )فلسطین( را فرا گرفت.

به گزارش خبرگزاری فرانســه، در اعتراض به سفر مایک پنس معاون 
رئیــس جمهوری آمریکا به منطقه دیروز اعتصاب تمامی اســتان ها و 
شــهرهای کرانه باختری و نوار غزه را فرا گرفت.بر اساس این گزارش، 
اعتصاب سراسری در پاسخ به دعوت نیروهای ملی و اسالمی فلسطین 
برای محکوم کردن تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره 
انتقال ســفارت این کشــور از تل آویو به قدس و در اعتراض به ســفر 
مایک پنس معاون ترامپ به منطقه صورت گرفت.اعتصاب سراســری 
در فلسطین اشغالی شامل همه نهادهای رسمی و داخلی به جز بخش 
های بهداشــت و آموزش است؛ فروشگاه ها و اتحادیه های حمل ونقل 
نیز با اعالم تعطیلی و شــرکت در اعتصاب، نقل و انتقال دانشجویان و 
موارد انســانی را از این امر مســتثنی کردند.پنس در سفر به فلسطین 
اشــغالی در چارچوب سفر منطقه ای خود گفت: مایه افتخار من است 
که در قدس پایتخت اســرائیل )رژیم صهیونیستی( حضور یافته ام.وی 
همچنین متعهد به انتقال ســفارت آمریکا از تل آویو به قدس قبل از 
سال 2۰۱۹ شد.پنس متوهمانه ادعا کرد: به رسمیت شناختن قدس به 
پایتختی اسرائیل به رسمیت شناختن واقعیت است و تنها پایه و اساس 
واقعیت، صلح دائم اســت. از زمان اعالم تصمیم ترامپ درباره قدس در 
۱۵ آذر گذشته انتفاضه سوم فلســطینی ها آغاز شد و طی این مدت 
دهها فلســطینی شهید یا زخمی و صدها تن دیگر نیز به اسارت رژیم 

صهیونیستی درآمده اند.

توصیه الریجانی به کمیسیون 
تلفیق درباره دهک های پردرآمد

رییس مجلس شــورای اســالمی به کمیسیون تلفیق 
بودجه پیشــنهاد کرده تا منابــع حاصل از هدفمندی 
در حوزه سالمت روشن و شفاف باشد.به گزارش زمان 
به نقل ازایســنا، علی الریجانی اظهار کرد: درخصوص 
انتشار اوراق مشارکت آنچه که مطرح شد، ۱۱۶ درصد 
ما اوراق منتشــر کردیم. به این معنا که از سد مدنظر 
جلوتر رفتیم و این خالف برنامه اســت و حتما دیوان 
محاسبات باید به این مساله رسیدگی کند.وی در مورد 
انتشار سکوک اجاره هم گفت: این مساله جدیدی است 
و باید بررسی شــود. اگر در مدت ۸ ماه بیش از قانون 
از اوراق استفاده شــده، یا باید بررسی شود یا اینکه تا 
پایان سال دیگر مورد اســتفاده قرار نگیرد.رییس قوه 
مقننه همچنین در بحث مربوط به دهک های پردرآمد 
نیز رییس دیوان محاسبات مطرح کرد، گفت: به آقای 
تاج گردون هم در کمیسیون تلفیق هم گفتم که تئوری 
برای جدا کردن افراد نیازمند و غیرنیازمند پیدا کنیم 

که راهی برای سال ۹٧ باشد.

تسویه با سپرده گذاران موسسات 
غیرمجاز تا پایان بهمن

معــاون نظارتی بانــک مرکزی گفت: تــا پایان هفته 
جاری، اطالعیه بانک مرکزی در خصوص موسســات 
مالی غیرمجاز صادر می شــود.به گزارش زمان به نقل 
ازصداوسیما ، فرشاد حیدری گفت: تا پایان هفته جاری، 
اطالعیه بانک مرکزی در خصوص موسسات مالی غیر 
مجاز صادر و تا پایان بهمن کار تســویه حساب با همه 
سپرده گذاران تعاونی های مالی غیر مجاز خاتمه یافته 
تلقی می شود.حیدری درخصوص واگذاری دارایی های 
منجمد شده بانکها هم گفت: در سه سال گذشته ۳۵ 
هزار میلیارد تومان ســهام و امالک بانکها آزاد شده و 
امیدواریم تا پایان تیر ســال آینده یعنی در شش ماه 
آینــده همین میزان واگذاری و فروش با ســرعت باال 
انجام شــود و اهداف قانونگذار تامین شود تا این مبالغ 
صرف افزایش سرمایه بانکها شود اما از سویی باید دقت 
کرد که اگر ســرمایه اضافه شود و از سوی دیگر زیان 
بانکهــا افزایش یابد این اقدام هیــچ تاثیری ندارد.وی 
افزود: باید مشــکالت بانکها از درون حل شود و بانک 
مرکزی در تالش اســت در یک بازه ده سالهاز درون و 
با اصالح مکانیزمها مسایلی چون سود دهی، ترازنامه و 
نقدینگی را حــل کند.حیدری تصریح کرد: یکی دیگر 
از موانع موجود در ســر واگذاری ها ، دخالتهای سایر 
دستگاههای نظارتی است که مانع از فروش و تاخیر در 
واگذاری ها می شود.وی افزود: در این راه بیش از هزار 
مورد اصالح انجام شد اما ســازمان حمایت از مصرف 
کنندگان موضوع را به ســازمان تعزیرات ارجاع داد که 

منتظر اعالم نظر این سازمان هستیم.

یادداشتخبر

با توجه بــه کارکرهای جدیــد زنجیره زنجیره 
بلوکــی و اســتقبال بزرگترین بنگاههــا از این 
تکنولوژی، انتظار مــی رود بین 2۰ تا ۳۰ حوزه 
کاربردی تکنولوژی زنجیره بلوکی در طی سال 

2۰۱۸ تست شود.
به گزارش زمان به نقل ازســازمان گســترش و 
نوســازی صنایع ایران، منصور معظمی گفت: با 
توجه به کارکرهای جدید زنجیره زنجیره بلوکی 
و استقبال بزرگترین بنگاه های حوزه تکنولوژی 
اطالعــات از این تکنولوژی ، انتظار می رود بین 
2۰ تــا ۳۰ حوزه کاربردی تکنولــوژی زنجیره 
بلوکی در طی ســال 2۰۱۸ تست شده و ۱۰ تا 
2۰ حوزه تجاری موفق از بین آنها تا اواخر سال 
2۰2۰ گســترش پیدا کند .رئیس هیئت عامل 
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره 
به اینکه تکنولوژی زنجیــره بلوکی حوزه های 
گسترده ای از زندگی روزمره بشری و شیوه رایج 
در کسب و کارهای مختلف را به صورت بنیادین 
تغییــر خواهد داد ، تصریح کرد : زنجیره بلوکی 
طی ۳ تا ۵ سال آینده بر گستره ای از صنایع و 
در عرصه های مختلف مالی ،  اقتصادی و تجاری 

، تاثیر قابل توجهی بر جای خواهد گذاشت . وی 
تصریح کرد: با توجه به کارکرهای جدید زنجیره 
زنجیره بلوکی و اســتقبال بزرگترین بنگاه های 
حــوزه تکنولوژی اطالعات از ایــن تکنولوژی ، 
انتظــار می رود بین 2۰ تــا ۳۰ حوزه کاربردی 

تکنولوژی زنجیره بلوکی در طی ســال 2۰۱۸ 
تست شــده و ۱۰ تا 2۰ حوزه تجاری موفق از 
بین آنها تا اواخر سال 2۰2۰ گسترش پیدا کند 
.رئیس هیات عامل ایدرو افزود: کسب و کارهای 
به بلوغ رسیده با اســتفاده از این تکنولوژی ها 

در حــال حاضر وارد بازار شــده و بیش از صد 
راه حــل مبتنی بــر زنجیره بلوکی شناســایی 
شــده اســت . وی تصریح کرد : در حال حاضر 
تعدادی از سازمان ها و شرکت ها در این حوزه 
مطالعاتی را انجام دادند که از ان جمله می توان 
از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،  شــورای 
عالی فضای مجازی و مرکز پژوهش های مجلس 

شورای اسالمی نام برد .
معظمی با اشــاره بــه ماهیــت و پیچیدگی 
ابعــاد تکنولوژیــک و شــناخت جهت گیری 
های جهانی توســعه تکنولــوژی تصریح کرد 
: بهره گیری مناســب از این تکنولوژی ها در 
سیاســت گذاری ها ، طراحی و تدوین برنامه 
های توسعه ای و شــکل دهی مشارکت های 
بین المللی ضرورت دارد .معاون وزیر صنعت ، 
معدن و تجارت تاکید کرد: با توجه به ماهیت 
و ابعاد تکنولوژیــک ، ایدرو  آمادگی دارد تا به 
عنوان سرمایه گذاری در توسعه راه حل های 
کاربردی با مشارکت شرکت های دانش بنیان 
و نوپا ) استارتاپ ها ( و استفاده از تجارب بین 

المللی ، ایفای نقش کند .

معاون شریعتمداری خبر داد:

همکاری با شرکت های دانش بنيان در زمينه تکنولوژی بالک چين

خانی نژاد: زمانی مهاجرت پدیده ای نوپا بود که بدون توجه 
به مشکالت و معضالت آن، کم کم به پدیده ای عادی بدل شد 

و حال با چالش های بزرگی مواجه شده است.
بسیاری از روستاییان و ساکنان شهرهای کوچک از دیار خود 
مهاجرت کرده و عازم شهرهای بزرگ شده اند، در حالی که این 
مهاجرت، مشکالت بیشماری را با خود بدنبال دارد. بسیاری 
از کارشناسان از ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، 
بررسی  مورد  را  علل  این   ... و  جمعیت شناسی، کشاورزی 
قرار می دهند، اما یکی از معضالت مهاجرت پدیده ای به نام 
»مسافرکش های شخصی« است. این افراد به هر وسیله ای 
برای تآمین و امرار معاش خود وسیله  نقلیه ای را تهیه کرده و 

در همین راستا اقدام به مسافرکشی می نمایند.
در واقع تهران و دیگر کالنشهرها به نوعی بهشتی برای تآمین 
مایحتاج مسافرکش ها شده که با نزدیک شدن به ایام عید و 

سال نو بر این معضالت افزوده می شود.
نبود سیستم جامع و کامل حمل و نقل در سطح شهرهای 
بزرگ باعث شده تا بسیاری از مسافران از صف های طوالنی 
به منظور استفاده از تاکسی خسته شده و به مسافرکش ها 

پناه ببرند.
افرادی نیز که اقدام به جابجایی مسافران نموده اند، با فرهنگ و 
گویش های مختلف به سطح خیابانهای شلوغ آمده اند و سهم 

خود را از مشکالت پیرامون مهاجرت طلب می کنند.
درگیری های فیزیکی آنها با رانندگان تاکسی و یا هم صنفی 
های خود باعث شده تا شهر شلوغ تر به نظر رسیده و مسافران 

نیز درگیر بحث و گفت و گوی آنان شوند.
مسافرکش هایی که با پالک شهرستان های مختلف کنار 
یکدیگر جمع شده و با وحدتی که با یکدیگر دارند، باعث نزاع 
ها و درگیری های بسیاری شده اند. تذکرات مختلف پلیس 
راهور نیز دردی دوا نکرده و آنان همچنان با رفتار تیمی خود 
که گاهی اوقات موجب رعب و وحشت مسافران شده ادامه 

می دهند.
مشکالتترافیکباجوالنمسافرکشهایشهرستانی

این پدیده باعث بسیاری از نقطه نظرات مسئوالن شده که می 
توان به عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اشاره کرده که معتقد 
است: جوالن و افزایش مسافرکش های شهرستانی در پایتخت 

افزایش ترافیک را به دنبال داشته است.
شکور پورحسین ترافیک را یکی از معضالت جدی پایتخت 
دانسته و می گوید که ترافیک سرسام آور شهروندان پایتخت 
را به ستوه آورده است، اما متاسفانه مسئوالن امر هنوز نتوانسته 
اند گام جدی برای رفع این معضل  برداشته و آن را مدیریت 
کنند.وی نسبت به خودروهای تک سرنشین، معترض است که 
عامل مهمی در آلودگی هوا و ترافیک شهرهای بزرگ شده اند.

نماینده مردم پارس آباد و بیله سوار معتقد است؛ بدون فراهم 
نمودن زیرساخت ها نمی توان ترافیک پایتخت را کنترل کرد، 
بلکه با گسترش و توسعه حمل و نقل عمومی و همچنین 
گسترش مترو به حومه بهتر است ترافیک پایخت به زیرزمین 

منتقل شود.
وی در گفت و گو با خانه ملت؛ به کشور چین اشاره کرده که 
با گسترش و توسعه مترو و شبکه حمل و نقل زیرزمینی رفت 
و آمدها را تسهیل و ترافیک را مدیریت کرده است در حالی 
که با بی توجهی نسبت به رفع برخی معضالت رو به روز به 
تعداد شهرهای اقماری پایتخت افزوده می شود؛ با گسترش 
حمل ونقل عمومی پایتخت باید هزینه استفاده از این شبکه 

کاهش یابد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
جوالن و افزایش مسافرکش های شهرستانی در پایتخت که 
با افزایش ترافیک  مواجه شده است به این معضالت اشاره 
کرد که با فعالیت های بی ضابطه موجب بروز برخی مشکالت 
امنیتی شده اند که با توجه به ساماندهی این قشر به بهبود 

اوضاع اشتغال آنان نیز توجه داشت.
خالیشدنروستاهاازسکنهدرمناطقمرزی

یکی دیگر از علت هایی که می توان در گسترش این معضل 
به آن اشاره کرد مهاجرت بی رویه روستاییان بر اثر نبود و یا 
کمبود امکانات و مهاجرت آنان از روستا به شهرهای بزرگ 
است که نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای 
اسالمی معتقد است با خالی شدن سکنه در روستاهای مرزی 
تعداد مهاجران افزایش یافته خواستار ارائه راهکاری مناسب 

برای ماندگاری روستاییان در روستاها شد.
نظر افضلی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره 
به اینکه ٧ هزار نفر از جمعیت این منطقه طی ۵سال اخیر 
کاهش پیدا کرده، می گوید که باید پیش بینی راهکاری اصولی 

و منطقی برای ماندگاری روستاییان در روستاها انجام شود.
بیشتر مسافر کش هایی که در سطح شهر اقدام به جابجایی 
مسافران در شهرهای بزرگ کرده اند با پالکهایی ناآشنا دیده 
شده اند که به نظر می رسد از نظر نماینده نهبندان و سربیشه 
درباره خالی شدن روستاها از سکنه  به ویژه در مناطق مرزی، 
سخن گفته می توان این گونه تعبیر کرد که خالی شدن 

روستاها از سکنه از نگاه وی به وضعیت قرمز تبدیل شده که 
باید با نگاه ویژه به صنعت مرغداری و کشاورزی در این حوزه 

مشکالت چرخه تولید را در مناطق مرزی مرتفع کرد.
وی علت مهاجرت از این روستاها را گرانی نهاده های دامی 
مرغداری های کشور عنوان کرده و می گوید: افزایش تعداد 
کشتارگاه و کاهش هزینه تولید راهکار اساسی برای صادرات 

مرغ به افغانستان  تلقی می شود.
افضلی کاهش تولید را در تولیدکنندگان دامداران و مرغداران 
در نداشتن انگیزه کافی برای تولید دانسته راهکار آن را در 
توسعه اقتصاد روستایی و ارائه راهکاری مناسب برای ماندگاری 

روستاییان عنوان می کند.
وی که عضوهیئت رییسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع 
طبیعی مجلس  است وضعیت روستاهای مرزی را که خالی 
از سکنه هستند قرمز خوانده و خبر داد که ٧ هزار نفر  از  
جمعیت نهبندان در  طی ۵سال اخیر کاهش پیدا کرده است.

های  مهاجرت  بیشتر  معتقدند  اجتماعی  آسیب شناسان 
صورت گرفته از روستاها و شهرهای کوچک را نسل جوان 
تشکیل داده اند که به دلیل نبود امکانات کافی، تسهیالت و 
امکانات روستایی، مشکالت اشتغال و نبود انگیزه های الزم 
جهت کشاورزی و نبود آب کافی طی سالیان اخیر باعث شده 
تا مسئوالن درک درستی از مهاجرت نسل جوان نداشته و 
جاذبه مشاغل کاذب شهری باعث شده تا این قشر از جامعه به 
سمت شهرها سوق داده شوند. آنچه طی سالیان اخیر در ایران 
به وقوع پیوسته سیل مهاجرت های بسیار به سوی شهرهای 
بزرگ است که با پدیده مسافرکشی بیشتر به چشم خورده و 
از افراد مختلف با فرهنگ های مختلفی را در بر گرفته است. 
بروز نابسامانی های بسیار و محدود شدن امکانات در شهرهای 

مختلف یکی دیگر از علت های این پدیده است.
به هرحال امروزه ایران از جمله کشورهایی است که  با سیر روز 
افزون مهاجرت روستانشینان به شهرها مواجه شده است و با 
مشکالت و پیامدهای ناشی از این مهاجرت، دست و پنجه نرم 

می کند. در حال حاضر ٧۰ درصد جمعیت ایران در شهرها 
زندگی می کنند که این آمار، آمار مناسبی نیست. از سوی 
دیگر تولیدات کشاورزی، اساس و پایه پیشرفت کشور هستند 
که این تولیدات نیز نتیجه تالش روستاییان هستند و راه 
آبادانی شهرها این است که روستاها آباد شوند اگرچه پیشانی 

کشور شهرها هستند، نباید از روستاها نیز غافل شد.
از طرفی با افزایش قیمت وسایل نقلیه عمومی و تاکسی ها و 
قیمت بنزین هرساله که با توجه به افزایش نرخ تورم افزایش 
می یابد این فضا برای بسیاری از مسافرکش های شخصی، ایجاد 
می شود که سبب اعتراض بسیاری از رانندگان خودروهای 
عمومی خواهد شد. چرا نباید فکری به حال این معضل کرد؟

آنچه از ذهن جوانان مهاجر می گذرد آن است که به دلیل 
نداشتن درآمدی مناسب در روستاها دست به مهاجرت می 
زنند که حاضر می شوند با دستفروشی، کارگری و یا مسافر 
کشی به درآمدهای انتزاعی امیدوار باشند از طرفی ارزش کار 
در مزرعه و کشاورزی در جامعه ما از بین رفته درحالیکه باید 
جنبه اجتماعی این شغلها و منزلت شغلی روستاییان ر را باال 
برد و از آنجایی که شغل، درآمد و امکانات سه فاکتور مهم برای 
کاهش مهاجرت است، اما حل این مشکل در کوتاه مدت امکان 
پذیر نیست. اگر دولت نگاه به روستاها را به عنوان قطب توسعه 
بنگرد، شاید بتوان امیدوار بود که با مهاجرت کمتری مواجه 

شویم و شاهد رخدادهای ناگوار نباشیم.
باید بر این باور برسیم که با رشد پرشتاب صنعت و فناوری در 
جهان،عقب ماندگی مناطق روستایی بیشتر عیان شده است و 
از آنجایی که روستاییان نسبت به شهرنشینان دارای درآمد 
کمتری هستند و از خدمات اجتماعی ناچیزی برخوردار بوده 
اند، اقشار روستایی فقیرتر و آسیب پذیرتر محسوب می شوند 
که در بعضی موارد منجر به مهاجرت آنان به سمت شهرها 
نیز می شود. علت این امر نیز پراکندگی جغرافیایی روستاها، 
نبود صرفه اقتصادی برای ارایه خدمات اجتماعی، حرفه ای و 
تخصصی نبودن کار کشاورزی )کم بودن بهره وری(، محدودیت 
منابع ارضی )در مقابل رشد جمعیت( و عدم مدیریت صحیح 
مسئوالن بوده است. به همین جهت، برای رفع فقر شدید 
مناطق روستایی، ارتقای سطح و کیفیت زندگی روستاییان، 
ایجاد اشتغال و افزایش بهره وری آنان باید در برنامه ریزی های 
دولت برای ارتقا روستانشینان مد نظر قرار گرفته و نمایندگان 

مجلس نیز بر این باور اعتقاد داشته باشند.
از آنجایی که برنامه های توسعه روستایی، جزئی از برنامه های 
برای دگرگون سازی  توسعه هر کشوری محسوب می شود، 
ساختن روستاها باید برنامه هایی از سوی دولت و عامالن 
اجرایی آنان ارائه شده تا بیش از این روستاها و شهرها آسیب 
نبینند؛ از سوی دیگر دولت و مجلس باید بر این باور برسند که 
توسعه روستایی عاملی در بهبود شرایط زندگی افرادی است 
که جزء قشر کم درآمد و ساکن روستا هستند که در خودکفا 

سازی در سطح کالن موجب توسعه کشور خواهند شد.
o.khaninezhad@yahoo.com

پایتخت زیر پای مسافرکش های شخصی

اکبریان: صنعت و تولید در اوج 
مظلومیت هستند

هشدار نسبت به توتون های آغشته 
به مواد اعتیادآور

رئیس کمیسیون صنایع و معادن گفت: صنعت و 
تولید کشور در اوج مظلومیت هستند و فشارهای 
مالیاتــی، رانت خواری و عدم ثبــات ارز آنها را 

تهدید می کند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، در جلســه علنی 
دیــروز مجلس شــورای اســالمی و در جریان 
بررســی عملکرد دولت در اجرای قانون بودجه 
سال ۹۶ عزیز اکبریان رئیس کمیسیون صنایع و 
معادن گفت: امروز صنعت و تولید کشور در اوج 
مظلومیت هســتند. فشار واردات بی رویه، رانت 
خواری، افزایش نرخ مالیات و عدم ثبات نرخ ارز 
تولید را با مشــکالت جدی مواجه کرده اســت.

رئیس کمیســیون صنایع ادامه داد: کره جنوبی 
فقط ۱۵ درصد مالیاتــش را از بخش صنعت و 
تولید می گیرد اما امروز در کشــور ما ۶۴ درصد 
از مالیات از بخش تولید اخذ می شود.وی ادامه 
داد: ســازمان زمین شناسی که مسئولیت نقشه 
برداری و مطالعات پهنه ایــران را برعهده دارد، 
دارای بودجــه ۵ میلیارد تومانی اســت که تنها 

2۰ درصد آن محقق شده است لذا این سازمان 
مجبور شــده هلیکوپترهای خود را اجاره دهد.

وی در تشریح بودجه بخش معدن گفت: بودجه 
پیش بینی شــده برای بخش معدن ۹2۶ هزار 
میلیارد تومــان بود که ۴2۶ هــزار میلیارد آن 
تومان تخصیص داده شــده است.اکبریان گفت: 
دولت برای ایجاد شــبکه ملی اطالعات امسال 
اعتباراتی را در نظر گرفته بود که فقط ۱٧ درصد 

آن پرداخت شده است. 

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات با اشــاره به 
موضوع اســتثناء شــدن قهوه خانه ها از اماکن 
عمومی و سرو قلیان در این اماکن گفت: مجلس 

نباید اعتیاد جوانان را نادیده بگیرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمدرضا مسجدی 
افــزود: صنف قهــوه خانه هــا و واردکنندگان و 
تولیدکنندگان تنباکو بیشــترین ســود را از این 
ماجرا می برند.وی با اشــاره بــه اینکه در دولت 
دهم قهوه خانه ها از اماکن عمومی مستثنی شده 

انــد، ادامه داد: ما این موضوع را در دیوان عدالت 
اداری مطــرح کردیم و در نهایت دســتورالعمل 
دولت دهم ملغی شــد.وی تاکید کــرد: وزارت 
بهداشت مکلف اســت این برنامه را دنبال کند. 
با توجه به اینکه توتــون هایی که در این اماکن 
استفاده می شــود زیر سوال است بیش از ۳۰۰ 
نمونه از توتون ها توسط وزارت بهداشت آزمایش 
شد که در آنها مواردی از وجود مواد روان گردان 
و اعتیاد آور به دســت آمد.مسجدی با اشاره به 
مســئولیت وزارت بهداشــت و همچنین وزارت 
صنعــت و معدن در ممنوعیــت تولید و واردات 
توتون های معسل گفت: متاسفانه تولیدکنندگان 
و واردکنندگان ایــن توتون ها به مصوبه این دو 
وزارتخانه اعتراض کردند و در نهایت شکایت خود 
را در قوه قضائیه مطرح نمودند.وی ادامه داد: این 
شکایت در دو یا سه دادگاه به نفع آنها مورد قبول 
قرار گرفت ولی در نهایت شــکایت ما در دیوان 
عالی کشــور مطرح شــد که این دیوان رای به 
ممنوعیت تولید و واردات توتون های معسل داد.
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برگزاری »روز جهانی هوای پاک« 
در رشت

مدیریت  سازمان  رشت:  منكویی- 
همکاری  با  رشت  شهرداری  پسماندهای 
ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان 
محیطی  زیست  ی  موسسه  و  شهرداری 
یی  ها  برنامه  اجرای  با  ما  آل  ایده  سرزمین 
را  پاک«  هوای  »روز جهانی  فرهنگی  و  شاد 

گرامی داشت.
و  مرتبط  مسووالن  حضور  با  برنامه  این   
در  آنها  مربیان  و  آموزان  دانش  از  شماری 

بوستان پلیس رشت برگزار شد.
در این روز شرکت کنندگان در برنامه ی یاد 
شده نمایش کودک، آموزش زیست محیطی، 
کارگاه آموزش فضای سبز و گلکاری، مسابقه 
برنامه ی دوچرخه سواری همراه  نقاشی،  ی 
به  جایزه  اهدای  و  کشی  قرعه  و  مسابقه  با 

منتخبین را شاهد بوده اند.
به  که  آموزشی  فرهنگی-  ی  برنامه  این 
مدیریت  سازمان  عمومی  روابط  ی  وسیله 
پسماندهای شهرداری رشت و موسسه زیست 
و  ریزی  طرح  ما  آل  ایده  سرزمین  محیطی 
با همکاری سازمانهای مرتبط اجرا شد؛ مورد 

استقبال و توجه شهروندان نیز قرار گرفت.
علیرضا حاجی پور در این برنامه با تاکید بر 
فرهنگسازی  برای  آموزشی  فعالیتهای  انجام 
محیطی  زیست  اصول  رعایت  ی  زمینه  در 
از  باید  را  محیطی  زیست  آموزشهای  گفت: 
سنین خردسالی به کودکان ارائه کرد تا آینده 

جامعه را تضمین نمود.
رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری 
نمادین  هایی  برنامه  گفت:  همچنین  رشت 
فرصتی  پاک«  هوای  جهانی  »روز  همچون 
و  کودکان  ویژه  به  جامعه  افراد  تا  است 
زیست  مفاهیم  با  بیشتر  چه  هر  را  نوجوانان 

محیطی آشنا سازیم.
پیمان بازدیدی مدیرعامل موسسه ی زیست 
محیطی سرزمین ایده آل ما هم در ادامه ی 
به  را  جامعه  مختلف  آحاد  و  افراد  آیین  این 
و  کرد  تشویق  محیطی  زیست  اصول  رعایت 
گفت: تمام تالش ما در این سازمان مردم نهاد 
اجرای برنامه های مختلف زیست محیطی با 

رویکرد فرهنگسازی در جامعه است.

خبر

82میلیارد برای پروژه های  آبرسانی روستایی بوشهر

احمدی- بوشهر: مدیر عامل آب و فاضالب روستایی استان بوشهر 
گفت: امسال ۸2 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژه های آبرسانی 

روستایی استان اختصاص یافت.
مسعود نصوری در نشست با مدیران شهرستان دشتی افزود: اعتبارات 
توسعه و نوسازی آبرسانی روستایی استان بوشهر امسال نسبت به سال 

گذشته ۳۵۰ درصد رشد نشان می دهد.
وی با تاکید براینکه افزایش اعتبارات عمرانی در روند اجرای پروژه 
های آبرسانی روستایی تاثیرگذار است، اظهار کرد: تالش می شود تا 
پایان سال پروژه های نیمه تمام توسعه و نوسازی شبکه های آبرسانی 

روستایی تکمیل و آماده بهره برداری شود.
نصوری کمبود بارش و خشکسالی های اخیر را سبب کاهش چشمگیر 
منابع آبی استان بوشهر عنوان کرد. وی گفت: برای اینکه تابستان آینده 
با قطعی آب روستاها روبه رو نشویم همکاری همه تشکل های مردمی، 
شورای اسالمی، دهیاران و مسئوالن محلی برای کاهش و مدیریت 

مصرف آب در تابستان آینده ضروری است. 

 ارتش اجازه سوءاستفاده به بدخواهان را نمی دهد

سلیمانی- گلستان: امیر سرتیپ 2 سعید اثنی عشریه در جمع 
داشت:  اظهار  متاجی  تیپ 2۳۰ شهید  ارشد  افسران  و  فرماندهان 
دشمن همیشه در کمین است و تالش می کند فرهنگ، دین، ناموس، 
و شخصیت ما را مورد هدف قرار دهد. اثنی عشریه با بیان اینکه همیشه 
باید هوشیار باشیم، تاکید کرد: باید بیدار و هوشیار باشیم اگر غیر از این 
باشد غافلگیر خواهیم شد و ملتی که غافلگیر شود ذلیل می شود. برای 

اینکه عزت و شرف خود را حفظ کنیم باید هوشیار باشیم.
وی بیان کرد: کارکنان پدافند هوایی چشمان بیدار ملت و شبانه  روز 
بیدار هستند و تمام آسمان کشور را با هوشیاری رصد می کنند و نتیحه 

تالش شما بیداردالن امنیت پایدار آسمان ایران اسالمی است.
فرمانده تیپ 2۳۰ شهید متاجی گفت: موضوع حفظ هوشیاری به ویژه 
ارتقای هوشیاری آحاد کارکنان ارتش و خانواده های آن ها مورد تاکید 
فرماندهی معظم کل قواست. اثنی عشریه به بصیرت کارکنان ارتش در 
برخورد با موضوع حوادث اخیر اشاره و اظهار کرد: هوشیاری، والیتمداری 
و بصیرت مردم و نیروهای مسلح موجب شد، اغتشاشات و فتنه اخیر 

نیز در نطفه خفه شود و بار دیگر جلوه های اتحاد و همدلی نمایان شود.

یک اثر هنری در کارگاه » خط آهن گ « خلق شد

نوری- اسالمشهر: کارگاه نقاشی » خط آهن گ « همراه با اجرای 
زنده موسیقی با استقبال اهالی هنر اسالمشهر ر سالن اجتماعات اداره 

فرهنگ و ارشاد اسالمی اسالمشهر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسالمشهر، 
این کارگاه آموزشی توسط شهباز سلمانی مسئول انجمن تجمسی 
شهرستان با حضور هنرمندان رشته تجسمی و موسیقی و اجرای 
همزمان موسیقی توسط شاپور فیضی آغاز گردید و پس از ۵ ساعت با 

خلق اثری هنری در ابعاد ۴ × 2/۴۰ سانتی متر به کار خود پایان داد.
گفتنی است؛ قرار گرفتن انسان در موقعیت های گوناگون و بمباران 
تصویری و صوتی و چگونگی برخورد انسان معاصر با این کنش از جمله 
عناصری بود که در این اثر تجسمی نمایان بود و اجرای زنده و همزمان 
موسیقی با استفاده از ترکیب نت های هارمونیک و غیر هارمونیک و 
اجرای پیانو به صورت بداهه نوازی به خلق این اثر هنری و درک و 

دریافت مفهوم اثر کمک شایان نمود . 

خبر

بختیاری:  و  چهارمحال  مصطفوی- 
امور  و  عمومی  روابط  مدیریت  سرپرست 
شهرکرد،  پزشکی  علوم  دانشگاه  الملل  بین 
از موفقیت این دانشگاه براي کسب تندیس 
علوم  تحقیقاتي  جشنواره  سومین  و  بیست 
ریاست  اول  معاون  دستان  از  رازي  پزشکي 
جمهوري و مقام عالي وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکي خبر داد.
ارسالن  دکتر  افزود:  درخشان  علی  سید 
خالدی فر، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی 
پژوهشی  اول  رتبه  کسب  پاس  به  شهرکرد 
براي چهاردهمین سال متوالي در بین دانشگاه 
هاي هم تراز و خانم دکتر رئیسي سرپرست 
کمیته تحقیقات دانشجویي این دانشگاه به 
پاس کسب رتبه اول دربین دانشگاه هاي علوم 
پزشکي هم تراز موفق به دریافت تندیس و 
دکتر  دستان  از  جشنواره  این  ویژه  جوایز 

جهانگیري و دکتر هاشمي گردیدند.

وی تصریح کرد: بیست و سومین جشنواره 
حضور  با  رازي  پزشکي  علوم  تحقیقاتي 
معاون اول رئیس جمهور جناب آقاي دکتر 
و  ومعاونین  وزارت  عالي  مقام  جهانگیري، 
روساي دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور در 

دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي برگزار و 
طي مراسم با شکوهي از محققان برتر علوم 
پزشکي  علوم  هاي  دانشگاه  کشور،  پزشکي 
برتر در حوزه تحقیقات، کمیته هاي تحقیقات 
دانشجویي برتر،مجالت برتر،مراکز تحقیقاتي 

برتر و محققان جوان برتر علوم پزشکي کشور 
تجلیل بعمل آمد.

به گفته وی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 
با کسب عنوان نخست در حوزه فعالیت های 
براي چهاردهمین سال متوالي در  پژوهشی 
بین دانشگاه هاي همتراز و رتبه اول کمیته 
هاي  دانشگاه  بین  در  دانشجویي  تحقیقات 
علوم پزشکي همتراز در این جشنواره مورد 

تجلیل قرار گرفت.
سرپرست مدیریت روابط عمومی و اموربین 
الملل دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ضمن 
تبریک این موفقیت بزرگ به ریاست محترم 
دانشگاه دکتر خالدي فر و معاونت تحقیقات و 
فناوري دانشگاه دکترسید کمال صولتي ابراز 
امیداري کرد: با توسعه فعالیت هاي علمي و 
پژوهشي، ضمن ارتقاء سطح سالمت جامعه، 
گام  کشور  بالندگي  و  پیشرفت  راستاي  در 

برداریم.

دریافت تندیس جشنواره تحقيقات علوم پزشکي رازي از وزیر  بهداشت

تهيه وسایل گرمایشی برای زلزله زدگان 
کرمانشاه  توسط امور خيریه شهریار

 اردک های پرورشی مددجوی البرزی
 بر سفره مازنی ها

امور  و  اوقاف  اداره  رئیس 
با  شهریار  شهرستان  خیریه 
استان  اخیر  زلزله  به  اشاره 
آوردن  فراهم  از  کرمانشاه 
وسایل گرمایشی برای زلزله 

زدگان این استان خبر داد.
ابوالفضل حسین آبادی ضمن 
تاکید بر گستردگی موقوفات 
تشریح کرد: اکنون این امکان 
فراهم شده است تا از منابع 
موقوفات نیازهای مختلف و به 
روز جامعه را برطرف کنیم و 
با توجه به وقوع زلزله اخیر در 

استان کرمانشاه اقدام به تهیه، تامین و توزیع 
۵۰۴ عدد هیتر برقی برای زلزله زدگان گرامی 

این استان کردیم. 
وی اظهار داشت: این خدمت خداپسندانه از 
محل موقوفات میرزا احمد خان بدر که در 
وقف نامه خود بخشی از موقوفات را به تامین و 
تهیه سوخت در فصل سرما اختصاص داه بود 
تامین شد. امید است که نیت این واقف خیر 

اندیش مقبول درگاه حق قرار گیرد.
برای  تاسف  اظهار  ضمن  آبادی  حسین 
قربانیان این حادثه غم انگیز، سازمان اوقاف و 
امور خیریه را به عنوان یک نهاد ممتاز دینی 
آماده خدمت رسانی جهت تسلی خاطر زلزله 

زدگان استان کرمانشاه دانست و گفت: این 
سازمان تاکنون با جذب کمک های مردمی 
و استفاده از موقوفات توانسته است خدمات 

ارزنده ای به این عزیزان ارائه نماید.
خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  رئیس  پایان  در 
شهرستان شهریار از ثبت هفت وقف جدید 
در سال جاری خبر داد و گفت: وقف احسانی 
ماندگار است که نیاز به تبلیغات وسیع دارد 
تا مردم از خیر و برکات آن آگاه و نسبت به 
انجام این امر خداپسندانه تشویق شوند چرا 
که موقوفات مختص عام هستند وهمه می 
توانند در زمان های مختلف از موهبات آن 

بهره گیرند.

حمایت  با  البرزی  خانوار  سرپرست  زن 
در  اشتغال  طرح  اجرای  و  امداد  کمیته 
هر دوره ۶۵ روزه حدود هفت هزار اردک 
بابل  و  آمل  شهرهای  در  و  پرورش  را 

می فروشد.
به گزارش زمان از کمیته امداد کارآفرین 
پرورش  اینکه طرح  بیان  با  البرزی  موفق 
تومان  میلیون   ۳۰ دریافت  با  را  اردک 
تسهیالت از کمیته امداد راه اندازی کرده 
تحت  قبل  سال  دو  مدت  گفت:  است 
حمایت کمیته امداد قرار گرفتم و پس از 
در  اردک  پرورش  آموزشی  دوره  گذراندن 
یکی از مراکز آموزشی شهر کرج، مکانی را 
با ودیعه هشت میلیون تومان و اجاره ۶۰۰ 

هزار تومان تهیه و کارم را شروع کردم.
وی با اشاره به اینکه در هر دوره ۶۵ روزه 
هفت هزار اردک پنجاه گرمی را تا حدود 
با  افزود:  دهد  می  پرورش  کیلوگرم  سه 
و  آمل  شهرهای  بازار  در  اردک ها  فروش 
بابل استان مازندران در هر دوره حدود ده 

میلیون تومان درآمد دارم.
ارائه  با  البرزی  خانوار  سرپرست  زن 
زندگی  سختی های  زمینه  در  توضیحاتی 
و  اقتصادی  استقالل  به  رسیدن  از  قبل 
فرزند  پنج  صاحب  من  گفت:  خودکفایی، 
شوهرم  شدید  اعتیاد  دلیل  به  و  هستم 

طالق گرفتم؛ از جوانی تا ۵۴ سالگی و قبل 
از اجرای طرح پرورش اردک در شرایطی 
که پنجاه سال سن داشتم با کارکردن در 
خانه های مردم و مدتی نیز به عنوان کارگر 
میوه چین در باغ های نظرآباد، به سختی از 

عهده مخارج زندگی خود برمی آمدم.
در  هم اکنون  گفت:  برتر  کارآفرین  بانوی 
به  مشغول  نفر  سه  اردک  پرورش  طرح 
کار هستند و توانسته ام با تالش و همت 
هزینه تحصیل فرزندان و معاش زندگی ام 

را تامین کنم.
البرز و بسیاری  گفتنی است مردم استان 
از استان های کشور بسیار محدود گوشت 
اردک مصرف می کنند و همین امر نشان 
بانوی  این  شهامت  و  جسارت  دهنده 
کارآفرین است که باتالش خود در استان 
و  دهد  می  پرورش  گوشتی  اردک  البرز 
مازندران  مردم  به  عرضه محصول خود  با 

خودکفا شده است.

آگهی حصروراثت
از دزفول درخواستی  نام پدر علی بشناسنامه۹2۹صادره  آقای عبدالعلی وحدتی پور 
بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که ۹۶۰۶۳٧ح مرحوم  زهرا پناهی 
نمدمال بشناسنامه۱۸۴2۵صادره دزفول در تاریخ۹۶/۱۰/۱۱در دزفول اقامتگاه دائمی فوت 
ورثه اش عبارتند از۱-متقاضی باال2-رجبعلی وحدتی پور به شناسنامه2۴۳۳دزفول۳-

غالمعلی وحدتی پور به شناسنامه به شناسنامه۵۶۴۹۳دزفول)پسران متوفیه(۴-مهین 
انجام  با  اینک  متوفیه(والغیر.  )دختر  شناسنامه2۴۳۴دزفول  به  آبادی  نجف  شنگل 
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.
رئیسشعبهششمشورایحلاختالفدزفول

متن آگهی 
آیین  قانون  بودن متهم در راستای ماده ۱٧۴  المکان  به مجهول  با توجه  احتراما 
دادرسی کیفری با چاپ آگهی در روزنامه رسمی متهم به اسم حامد نامداری به اتهام 
قدرت نمایی با چاقو- تخریب موضوع شکایت آقای موسی اسماعیلی فرزند حسن 

ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت تفهیم اتهام در این شعبه احضار گردد. 
بازپرسشعبهچهارمبازپرسیدادسرایعمومیوانقالبشهرستانخرمآباد–علیاصغرجمشیدی.

آگهی ابالغ وقت رسيدگی
طرفیت  به  دادخواستی  کچوئی  زهرا  وکالت  با  قندی  ظفر  عبدالرضا  خواهان 
آبادی به خواسته مطالبه وجه چک  اله نوری 2-حسین شهر  خواندگان ۱- عزت 
به شعبه  نموده که جهت رسیدگی  ورامین  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اول دادگاه عمومی )حقوقی(دادگستری شهرستان ورامین واقع در ورامین –نبش 
پرونده  شماره  به  و  ارجاع  ورامین  شهرستان  )ع(-دادگستری  حسین  امام  میدان 
رسیدگی  وقت  که  گردیده  )۹۶۰۶۰۸(ثبت  ۹۶۰۹۹٧۰2۰٧۱۰۰۵۹۱وبایگانی 
آن۱۳۹۶/۱2/۸ وساعت ۱۱ صبح تعیین شده است .به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ٧۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی وانقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مالف-1620خ-باختر-مديردفترشعبهاولدادگاهعمومی
)حقوقی(دادگستریشهرستانورامین

آگهی 
قرارداد سند رهنی رسمی شماره 2۰٧۶۳   الطرفین در  انتخاب داور مرضی  به  نظر 
مورخ ۱۳۹۵/۸/22 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ۳۹شهرستان خرم آباد و حسب 
ملی  شماره  بازگیربه  اله  خلیل  آقای  مرتهن  توسط   داوری  رای  صدور  درخواست 
۴۰٧2۳22۴٧۴ علیه راهن آقای مجتبی معتمدی به شماره ملی ۴۰٧۰۹۶۵۴۸۳ و 
ضامن خانم فاطمه زمانی مقدم به شماره ملی ۴۰٧2۴٧۶2۰۱ مبنی بر صدور رای به 
محکومیت خواندگان به پرداخت  به مبلغ ۴۵٧/۰۰۰/۰۰۰ ریال خسارت عدم انجام 
تعهد مطابق با مفاد قرارداد و پرداخت سایر خسارات قانونی اعم از حق الوکاله وکیل و 
حق الزحمه داوری و هزینه اجرای رای تا اجرای قطعی رای و ..... بدین وسیله به آقایان 
خلیل اله بازگیر و مجتبی معتمدی و خانم فاطمه زمانی مقدم ابالغ می گردد در تاریخ 
۱۳۹۶/۱۱/۱2 راس ساعت ۱۰ صبح در محل: خرم آباد جاده کمربندی جنب شهرک 
صنعتی شماره ۱ دفتر مجتمع خدمات رفاهی بهاروند تلفن : ۰۹۱۶۱۶۱۹٧۰۳  به 
جهت رسیدگی به خواسته خواهان حضور یابند . عدم حضور مانع از صدور رای نبوده 

و رای داور با توجه به تراضی درمفاد  قرارداد قطعی و الزم اجرا است 
داورقراردادناصرمرادی

متن آگهی 
خواهان خانم راضیه بیگی علمی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای حمزه زارع علمی 
فرزند پیرزاد به خواسته تقاضای طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه خانواده دادگستری 
شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان امام میدان عدالت دادگستری کل استان 
لرستان ارجاع و به کالسه ۹۶۰۹۹۸۶۶۱۰۳۰۱۳٧۵ ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن۱۳۹۶/۱2/۱2  و ساعت ۹ صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ٧۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.حضور شما در جلسه رسیدگی دادگاه 
جهت اخذ توضیحات در مورد ادعاهای خواهان و استماع اظهارات گواهی خواهان و 
بررسی ادعاهای ایشان ضروری است.ضمنا ظرف یک هفته نسبت به معرفی یک نفر 

به عنوان داور واجد الشرایط به این دادگاه اقدام نمایید. 
شعبه1دادگاهخانوادهدادگستریشهرستانخرمآباد)سومحقوقیسابق(.

آگهی احضار متهم
شمشیر  بوسیله  عمدی  جرح  و  ضرب  اتهام  به  منصور  فرزند  شیخی  بهروز  آقای 
موضوع شکایت مصطفی احمدی فرزند احمد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
و به تجویز ماده ۱٧۴ قانون آیین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده 
مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت تفهیم اتهام دفاع و اخذ آخرین 
دفاع در این شعبه حاضر گردد در صورت عدم حضور در مهلت تعیین شده تصمیم 

قانونی اتخاذ خواهد گردید. 
داديارشعبهدومدادسرایعمومیوانقالبخرمآباد–سارامیرحسینی.

آگهی موضوع ماده 3قانون
وماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیساختمانهایفاقد

سندثبتی
اول/دوم  هیئت  ماه۱۳۹۶  شماره۱۳۹۶۶۰۳۱۶۰۰۱۰۰۴۹۶۴مورخ ۹دی  رای  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
تصرفات  یک  ناحیه  کرمانشاه  شهرستان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
مالکانه بال معارض متقاضی خداداد ظهیری هرسین فرزند کریم بشماره شناسنامه 
باب ساختمان به مساحت ۱۸۵.۹۶متر  از هرسین در ششدانگ یک  ۶٧۴۴صادره 
مربع پالک ۱۵۰فرعی از ۱۴۰ مفروز و مجزی شده واقع در آبادانی مسکن خریداری 
از مالک رسمی محمدحسین خدیوی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت 2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم  اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  نمایند.بدیهی 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۸دیماه۱۳۹۶ تاریخ انتشار نوبت دوم:۴بهمن ماه۱۳۹۶

توضیح:الزم به ذکر است آگهی های که خارج از زمان مقرر شده چاپ شود برای 
هیئت قابل پذیرش نمی باشد.

جعفرنظریرئیسثبتاسنادوامالک

آگهی حصر وراثت
شهرستان  اختالف  حل  شورای  پنجم  شعبه   ۵/2۰۵/۹۶ کالسه  پروند  بحکایت 
بیان  و  نموده است  را  وراثت  جوانرود محمد فرجی درخواست صدور گواهی حصر 
داشته شادروان فتاح فرجی در تاریخ  ۹۳/٧/۱۳ در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده 

و ورثه اش عبارتند از:
۱.گوهر فرجی زایچه : ۱۶۵-۱۳۴2  کدملی ۵۹۵۹۸٧۸۴۹۶دخترمتوفی

2.زرین فرجی زایچه: ۴٧٧-۱۳۵۰  کدملی ۵۹۵۹۸۸۱۶۱۶  دختر متوفی
۳.شهناز فرجی  زایچه: ۴٧۸-۱۳۵۴  کدملی ۵۹۵۹۸۸۱۶2۴دختر متوفی

۴.غزاله فرجی زایچه:۱۳۵۸  کدملی  ۵۹۵۰۱2۱2۰۱دختر متوفی
۵.گلباغ فرجی زایچه:۱۸۸۳-۱۳۶۵  کدملی  ۴۹۵۹۹۵۸٧۳۱دختر متوفی

۶.گلچین فرجی زایچه:۳2۵۹-۱۳۶٧  کدملی  ۴۹۵۹۹٧2۴۹۱دختر متوفی
٧.گلناز فرجی زایچه:۱۳۶۸  کدملی  ۴۹۵۰۰۰۱٧۳۶دختر متوفی
۸.زهرا فرجی زایچه:۱۳٧۱  کدملی  ۴۹۵۰۰۹۴۴۵۹دختر متوفی

۹.محمد فرجی زایچه:2۳۹-۱۳۴۸  کدملی  ۵۹۵۹۸٧۹2۳۹پسر متوفی
۱۰.محمدصدیق فرجی زایچه:۴۴۳۰-۱۳۵۵  کدملی  ۴۹۵۹۶٧۳۵۰۸پسر متوفی

۱۱.محمدعلی فرجی زایچه:۴-۱۳۶۳  کدملی  ۴۹۵۹۹۱۱۵22  پسر متوفی
۱2.محمدمهدی فرجی زایچه:۱۳٧۳ کدملی  ۴۹۵۰۱22۸2٧  پسر متوفی

۱۳.محمدامین فرجی زایچه:2-۱۳۶۰  کدملی ۵۹۵۹۹۱۴٧۵۱  پسر متوفی
۱۴.خاورنادری زایچه:۶2-۱۳۳۴  کدملی  ۳۳۶۹٧۱۹۵۹2  همسر متوفی

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

درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
شعبهپنجمشورایحلاختالفشهرستانجوانرود

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانالبرز
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکطالقان

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

وماده13آيیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیساختمانهای
فاقدسندرسمی

تعیین  قانون  موضوع  اول  شماره۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۳۰۰۰۴٧۹هیات  رای  ۱-برابر 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
اقای  متقاضی  معارض  بال  مالکانه  تصرفات  طالقان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
ازتهران  صادره   ۱2۶۳2 شناسنامه  بشماره  فرزندصمد  خانی   رضا  الدین  کمال 
به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  سهم    2۹2۰۶/۸۵ از  در۱۹۹۸٧/۸۰سهم 
دردنبلید  واقع  اصلی  از۱۰۰  فرعی   ۳٧2۵ پالک  ۱۹۹۸٧/۸۰مترمربع  مساحت 

خریداری از  مالک رسمی اقای علیرضا رضا خانی محرز گردیده است. 
تعیین  قانون  موضوع  اول  شماره۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۳۰۰۰۴٧۸هیات  رای  2-برابر 
واحد  در  مستقر  رسمی  فاقد سند  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
گل  خانم  متقاضی  معارض  بال  مالکانه  تصرفات  طالقان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
ازساوجبالغ  صادره  شناسنامه2۴2  بشماره  خان   فرزندعلی  خانی    رضا  گیس 
مزروعی   زمین  قطعه  یک  ششدانگ   در   2۹2۰۶/۸۵ از  مشاع  در۳۵۳۰/۶۰سهم 
دردنبلید  واقع  اصلی  از۱۰۰  فرعی   ۳٧2۵ پالک  2۹2۰۶/۸۵مترمربع  مساحت  به 

خریداری از  مالک رسمی اقای علیرضا رضا خانی محرز گردیده است. 
تعیین  قانون  موضوع  اول  شماره۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۳۰۰۰۴۸۰هیات  رای  برابر   -۳
واحد  در  مستقر  رسمی  فاقد سند  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
ثبتی حوزه ثبت ملک طالقان تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی اقای ناصر رضا 
خانی   فرزندعلی رضا  بشماره شناسنامه۱2 صادره ازساوجبالغ در۵۵٧۵/۵۰سهم 
از 2۹2۰۶/۸۵ ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 2۹2۰۶/۸۵مترمربع 
اقای  رسمی  مالک  از   خریداری  دردنبلید  واقع  اصلی  از۱۰۰  فرعی  پالک ۳٧2۵ 

علیرضا رضا خانی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ی ۱۵روز آگهی میشود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
اداره  این  به  را  اعتراض خود  به مدت دوماه  اگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  میتوانند 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف:۴۵۰۵
رسولمالمیررئیسثبتاسنادوامالکطالقان

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۶/۱۱/۴ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۶/۱۱/2۳
اصالحيه 

اگهی موضوع ماده ۳ قانون ثبت اسناد و امالک ساوجبالغ به نام اقای حسن بهمنی 
فرزند پرویز که در تاریخ ۹۶/۱۰/2۵ با شماره نشریه ۳۶٧2 در این روزنامه چاپ 

شده است.با مساحت ۱۹۴۶/٧۱ صحیح میباشد.   م/الف:۴۵۰
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ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکرضوانشهر
آگهی  موضوع  ماده 3 قانون

وماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهای
فاقدسندرسمی

برابر  رای شماره  ۱۳۹۶۶۰۳۱۸۰۱٧۰۰۴۵۴۹ -۱۳۹۶/۰۹/2۳  هیات اول  موضوع 
قانون تعیین تکلیف  وضعیت   ثبتی اراضی  و ساختمانهای  فاقد  سند رسمی  مستقر  
درواحد  ثبتی  حوزه  ثبت ملک  رضوانشهر  تصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضی   
آقای احمد  وظیفه  دان  ارده  جانی فرزند مهراب به شماره شناسنامه ۱۴۵ صادره از  
رضوانشهر  در ششدانگ  یکباب خانه ومحوطه به مساحت ۳۳۵/۹۰متر مربع   پالک 
۱۰22فرعی  از 2۸  اصلی مفرزو ومجزی  شده از  پالک ۴٧۵  فرعی  از 2۸  اصلی 
واقع در قریه اردجان خریداری  ازمالکیت  شیرینقلی وظیفه دان  محرز  گردیده 
است . لذا به منظور  اطالع عموم مراتب   دردونوبت به فاصله  ۱۵ روز  آگهی  می 
شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به صدور  سند  مالکیت  متقاضی   اعتراضی  
داشته باشند می توانند ازتاریخ  انتشار  اولین آگهی  به مدت  دو ماه اعتراض  خود  
رابه  این  اداره تسلیم  وپس ازاخذ  رسید   ظرف مدت   یک ماه  از تاریخ  تسلیم  
اعتراض  دادخواست خود  را مراجع قضائی  تقدیم نمایند  بدیهی است در صورت  
انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد . رم  الف :  ۶2۴۳
 تاریخ انتشار  نوبت اول :  ۱۱/۴/ ۱۳۹۶   تاریخ انتشار نوبت دوم :  ۱۳۹۶/۱۱/۱۹  

رونوشت آگهي حصر وراثت
به  به شرح دادخواست  خانم ملیحه جعفر منفرد داراي شناسنامه شماره 2۵۰٧ 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهي  درخواست  شورا  این  از   ۹۶۱۰۹۰/۹ کالسه 
تاریخ  در   ۱۶۰ شماره  بشناسنامه  پور  نواب  منصور  شادروان  که  داده  توضیح 
۱۳۹۶/۹/2۶ اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به : 
همسر  علی  فرزند   2۵۰٧ ش  ش   ۱۳2۰/۱2/۱۰ متولد  منفرد  جعفر  ۱-ملیحه 

متوفی
2-رامین نواب پور متولد ۵۱/۵/2۸ ش ش ۳۴٧۰ فرزند منصور پسر متوفی
۳-آرمین نواب پور متولد ۵۳/۱/۱ ش ش ۳۵2۳ فرزند منصور پسر متوفی

۴-نازنین نواب پور متولد ۵۸/۵/2۵ ش ش ۴۴۳٧ فرزند منصور دختر متوفی
مي  آگهي  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتي  تشریفات  انجام  با  اینک 
نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 

۱۱۳۳۵ م/الف
رئیسشعبه9شورایحلاختالفکرج

متن آگهی 
اول  شعبه   ۹۶۰۹۹۸۶۶۱۰۱۰۰۵۹۵ کالسه  پرونده 
دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد 

تصمیم نهایی شماره ۹۶۰۹۹٧۶۶۱۰۱۰۱۳۱۵ 
رضا  موسی  آقای  دعوی  خصوص  در   : دادگاه  رای 
بیرانوند  اسداله  آقای  وکالت  با  علیرضا  فرزند  ساکی 
آباد  خرم  چهزال  ماسه  و  شن  ۱-شرکت  طرفیت  به 
۵-راضیه  ۴-علی  ۳-محمد  زاده  چهاری  2-اعظم 
همگی فرزندان شهاب و با نام خانوادگی شجون نژاد به 
خواسته مطالبه وجه به مبلغ ۵2۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال با 
احتساب کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
بدین شرح که وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی 
تسهیالت  ضامن  عنوان  به  موکل  که  داشته  اظهار 
فروش اقساطی دریافتی از سوی خوانده ردیف اول از 
بانک تجارت معرفی شده که تمامی وام مذکور به علت 
با  که  درآمده  معوق  صورت  به  اقساط  پرداخت  عدم 
اخطار بانک به موکل و پس از صدور حکم محکومیت 
ناچار به پرداخت اقساط و تصفیه وام مذکور به مبلغ 
۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می شود و عالوه بر مبلغ مزبور 
جهت رفع توقیف از سند ملکی که در راستای اجرای 
توقیف  تسهیالت  پرداخت  عدم  از  ناشی  محکومیت 
از عدم  ناشی  نیم عشر  به پرداخت  شده است مجبور 
پرداخت  پرینت  به  توجه  با  و  شود  می  حکم  اجرای 
به  ریال   2/۵۰۰/۰۰۰ مبلغ  واریز  رسید  و  مذکور  وام 
پرداخت  به  خواندگان  محکومیت  دادگستری  حساب 
وجه موضوع خواسته در حق موکل مورد استدعا است 
قانونی  ابالغ های  با وجود  در مقابل خواندگان دعوی 
صورت گرفته در جلسه حضور نیافته و الیحه ای نیز 
ارسال ننموده اند و حال دادگاه پس از وارسی تمامی 
رابطه حقوقی  نوع  احراز  و  دادخواست  پیوستی  اوراق 
الذکر  اخیر  رسید  حسب  اینکه  به  نظر  طرفین  میان 
)واریز نیم عشر به حساب دادگستری (و پاسخ استعالم 
به عمل آمده از بانک مربوطه که موید تصفیه حساب 
از  تن  یک  عنوان  به  خواهان  توسط  مزبور  تسهیالت 
ضامنین است و تصویر مصدق قرارداد اخذ تسهیالت 
پیوست  آن  تصویر  و  مشاهده  اجرایی  پرونده  در  نیز 
شخص  و  بانک  میان  قرارداد  این  که  است  شده 

خوانده ردیف اول به عنوان دریافت کنده تسهیالت در 
بردارنده صفحه ای است که خواهان را به عنوان یک 
تن از ضامنین پرداخت اقساط توسط خوانده را ضمانت 
مطالبات  پرداخت  تضامنی  صورت  به  و  است  نموده 
جرایم و خسارات وارده را متقبل شده است و از طرفی 
شخص خوانده ردیف اول با وجود فرض قانونی آگاهی 
از دادخواست تقدیمی و اوقات رسیدگی نماینده خود 
را به جلسه رسیدگی گسیل نداشته و الیحه نیز ارسال 
ننموده است که چنین امری متضمن پذیرش مسئولیت 
موضوع دعوی توسط خوانده ردیف اول النهایه دادگاه 
با شناسایی شخص خوانده ردیف اول به عنوان دریافت 
را  خواهان  دعوی   ، اصلی  متعهد  و  تسهیالت  کننده 
نسبت به ایشان )آن هم نسبت به قسمتی از خواسته 
( وارد دانسته و به استناد مواد 2۶٧-٧۰۹-٧۱۴ قانون 
مدنی و مواد ۱۹٧-2۱٧-۳۳۱-۵۰2-۵۱۵-۵۱۹قانون 
امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین 
به  را  دعوی  اول  ردیف  خوانده   ۱۳٧۹ مصوب  مدنی 
اصل  عنوان  به  ریال   ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  پرداخت 
دادرسی  هزینه  به  ریال   ۱۶/٧۸۵/۰۰۰ مبلغ  خواسته 
مبلغ ۱۳/2۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان حق الوکاله وکیل و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان 
اجرای حکم که بر اساس شاخص بهاء کاال و خدمات 
مصرفی )شاخص تورم ( اعالمی از سوی بانک مرکزی و 
توسط واحد اجرای احکام مدنی محاسبه خواهد شد در 
حق خواهان محکوم می نماید اما در خصوص قسمتی 
از خواسته اعالمی به طرفیت خوانده ردیف اول یعنی 
مطالبه مبلغ 2۵/۰۰۰/۰۰۰ به عنوان نیم عشر واریزی 
بر  اینکه شخص ضامن  به  نظر  دادگستری  به حساب 
اساس ظرفیت و توانایی خود مسئولیت پرداخت دین 
)علی  تعهد  انجام  پذیرد  می  را  عنه  مضمون  شخص 
به  شرایط  حصول  محض  به   ) آن  تبعی  وجهه  رغم 
و  گیرد  می  قرار  وی  ذمه  بر  مستقل  تعهدی  عنوان 
پرداخت  به  الزام  موجبات  تعهدی  چنین  انجام  عدم 
دیگر  به  آورد  می  فراهم  را  احکام  اجرای  عشر  نیم 
خسارت  جبران  نوعی  به  که  وجهی  چنین  پرداخت 
ناشی از اجرای حکم است به علت اهمال و عدم انجام 
قانونگذار  حکم  مورد  متعهدین  یکایک  سوی  از  تعهد 

انان  از هریک  کامل  به صورت  و  است  گرفته  قرار 
)مضمون عنه و ضامنین (قابل وصول است بنابراین در 
این قسمت از خواسته به استناد مواد ۱۹٧و ۳۳۱ آئین 
مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی 
مصوب ۱۳٧۹ حکم بر بطالن دعوی خواهان را صادر و 
اعالم در هر دو شق غیابی و شق نخست )محکومیت ( 
ظرف مهلت 2۰ روز پس از ابالغ قابل اعتراض واخواهی 
نزد این مرجع و با انقضاء مهلت واخواهی ظرف مهلت 
محترم  محاکم  نزد  خواهی  نظر  تجدید  قابل  روز   2۰
تجدید نظر استان لرستان است و شق دوم صرفا ظرف 
مهلت 2۰ روز از زمان ابالغ قابل تجدید نظر خواهی 
نزد محاکم محترم تجدید نظر استان لرستان است و 
در پایان در خصوص دیگر خواندگان موضوع خواسته 
صدرالذکر نظر به اینکه هیچ گونه تصریح و اشاره ای به 
مسئولیت نامبردگان به عنوان دریافت کننده تسهیالت 
و یا ضامن نشده است و مبنای طرح چنین دادخواستی 
به طرفیت آنان تعهدنامه تنظیم شده نزد دفتر اسناد 
رسمی است که حسب مفاد آن خواندگان ردیف دوم 
الی پنجم متعهد و ملتزم به پرداخت و انجام بسیاری از 
تعهدات شرکت شده اند اما از آنجایی که تصریحی بر 
ضمانت آنان در پرداخت این دین نشده است و برخی 
مصادیق )اوراق بهادار (و )قراردادهای کاری تعهد آور 
به  بنا  دادخواست  این  موضوع  تعهد  و  اند  (برشمرده 
ماهیت و جوهره حقوقی متفاوت مشمول هیچ یک از 
این موارد شناخته نمی شود وانگهی در تعیین گستره 
استثنایی  مسئولیت  به  توجه  با  ضامنین  مسئولیت 
آنان )که الزام آنان در پرداخت دین صرفا در رابطه یا 
مضمون له جریان می یابد (باید به تفسیر مضیق توسل 
بسنده  آنان  موارد صریح موضوع ضمانت  به  و  جست 
کرد در نتیجه دادگاه به استناد مواد ۱۹٧و ۳۳۱ قانون 
امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین 
خواهان  دعوی  بطالن  بر  حکم   ۱۳٧۹ مصوب  مدنی 
به طرفیت خواندگان ردیف دوم تا پنجم صادر و اعالم 
می دارد این قسمت از رای نیز غیابی اما صرفا ظرف 
مهلت 2۰ روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی نزد 

محاکم محترم تجدید نظر استان لرستان است . 
دادرسشعبهاولدادگاهحقوقیشهرستانخرمآباد–مهدیمرادی.

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای میر فالح ناصری فرزند دوستعلی 

خواهان آقای بهمن ملکی طوالبی فرزند عباس دادخواستی به طرفیت خوانده آقای 
میر فالح ناصری فرزند دوستعلی به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه 
پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۶۶۵۶۴۰۰۳۰۰ شعبه ۱۴ شورای حل  به شماره  و  ارجاع 
اختالف شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹۶/۱2/۹ ساعت ۰۹:۰۰ 
صبح تعیین و مفاد دادخواست بدین شرح اعالم می گردد که خواهان تقاضای صدور 
حکم مبنی بر مفاصای بدهی های وام معوق نزد بانک ملی شعبه انقالب و تسویه 
کامل آن و مطالبه مبلغ ۵2/۰۰۰/۰۰۰ ریال )پنجاه دو میلیون ریال ( وجه پرداختی 
بابت ضمانت وام از حقوق اینجانب طی فیش های ضمیمه به انضمام کلیه خسارات 
دادرسی و زیانهای ناشی از استنکاف پرداخت دین بر حقوق و زندگی خواهان را 
دادرسی  آئین  قانون  ماده ٧۳  دادگاه طبق موضوع  است که حسب دستور  نموده 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهی به دفتر شعبه ۱۴ شورای حل اختالف خرم آباد مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در شعبه ۱۴ شورای حل اختالف خرم آباد حاضر گردد در صورت 

عدم حضور خوانده غیابا اتخاذ تصمیم می گردد. 
آگهی ابالغ دبیرشعبه14شورایحلاختالفشهرستانخرمآباد–معصومهحسینی

وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای امیر زند  فرزند حجت اله 
به  زند  امیر  آقای  به طرفیت خوانده  دادخواستی  نژاد   کرمی  امین  آقای  خواهان 
پرونده کالسه  به شماره  که  ارجاع  این شعبه  به  که  مطالبه طلب مطرح  خواسته 
)ره  خمینی  امام  مجتمع  اختالف  حل  ۶شورای  شعبه    ۹۶۰۹۹۸۶۶۵۵۶۰۰۳۱۸
مورخ ۱۳۹۶/۱2/2۰ ساعت ۰۹:۰۰  رسیدگی  وقت  و  ثبت  آباد  (هشهرستان خرم 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ٧۳ قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان  مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیر االنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف  یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه  حاضر گردد.
مسئولدفترشعبهشورایحلاختالفشعبه6شورایحلاختالفمجتمعامامخمینی)ره(
شهرستانخرمآباد–محسنچگنی

آگهی مفقودی
اله  روح  اینجانب  به  متعلق   2۱۶۵۸۴۴ شماره  به  )باری(  راننده  هوشمند  کارت 

قاسمی تیرتاشی به شماره ملی ۵٧۹۹۸٧۹۴۳۰ مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

آگهی موضوع ماده 3
وقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

اول/دوم  ماه۱۳۹۶هیئت  ۹دی  شماره۱۳۹۶۶۰۳۱۶۰۰۱۰۰۴۹2٧مورخ  رای  برابر 
.موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
بال  مالکانه  تصرفات  ناحیه یک   ثبت ملک کرمانشاه  ثبتی حوزه  واحد  مستقر در 
شناسنامه  بشماره  غالمعلی  فرزند  یوسفی  امامعلی  خانم  اعیان  متقاضی  معارض 
مساحت  به  خانه  باب  یک  اعیان  درششدانگ  کرمانشاه  از  ۴2۰۰۳۴۸۳22صادره 
۱۱۹.۸۵  متر مربع پالک ۳۶٧ اصلی با عرصه موقوفه واقع در حافظیه محرز گردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 2نوبت به فاصله۱۵روز بنام مالک عرصه 
اداره کل اوقاف و امور خیر به استان کرمانشاه آگهی میشود در صورتی که اشخاص 
تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
انتشار اولین آگهی به مدت 2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۹۴۵۴/م الف/۱2
تاریخ انتشار نوبت اول۱۸دیماه۱۳۹۶.    تاریخ انتشار نوبت دوم ۴بهمن ماه۱۳۹۶ترم

توضیح:الزم به ذکر است آگهی های که خارج از زمان مقرر شده چاپ شود قابل 
پذیرش نمی باشد .

جعفرنظری،رئیسثبتاسنادوامالک

 ایجاد اشتغال پایدار رویکرد اصلی دولت 
در حوزه زنان است

معاون رییس جمهور با اشاره به رویکردهای دولت در توسعه بیش از 
پیش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، گفت: یکی از رویکردهای اصلی 

دولت در امور زنان بحث ایجاد اشتغال پایدار است.
به گزارش زمان، »معصومه ابتکار« در جریان سفر خود به یزد با 
حضور در نشست فعاالن و فرهیختگان حوزه زنان و خانواده استان ، با 
اشاره به ظرفیت های اجتماعی خوب در استان یزد، اظهارکرد: دولت 
دوازدهم برای پیشرفت و بهبود شاخص های اجتماعی کشور در تمام 

حوزه ها برنامه های مشخص تدوین کرده است.
وی با بیان این که برنامه ششم توسعه دستور کار مشخصی در حوزه 
اجتماعی و دیگر زمینه های مدیریتی مشخص کرده است، افزود: 
رسیدن به اهداف عالی دولت در حوزه های مختلف مستلزم همکاری 
و حضور پرشور بخش خصوصی است.معاون رییس جمهور در امور 
زنان گفت: توجه به مسئولیت های اجتماعی از سوی بخش خصوصی 

در کنار دولت شاخص پیشرفت و پویایی هر جامعه است.
به بعد  یازدهم  از دولت  این که  بیان  با  ادامه  این مقام مسئول در 
فضای اجتماعی و بازی برای ارائه پیشنهادات و حضور پرشور بخش 
غیردولتی ایجاد شده است، تصریح کرد: بخش خصوصی مختلف 
و  فرهنگی  سیاسی،  اجتماعی،  حوزه های  در  کشور  اصلی  ارکان 
اقتصادی را تشکیل می دهند. معاون رییس جمهور در امور زنان و 
خانواده، با بیان این که یکی از رویکردهای اصلی دولت در امور زنان 
بحث اشتغال است، اظهار کرد: موضوع اشتغال از مهمترین مسائلی 
است که به دستور رییس جمهور تمام دستگاه های و مسئوالن کشور 

برای رسیدن به اهداف این مهم تالش کنند.

نظارت شبانه پلیس بر قلیان سراها و باشگاه های بدنسازی 

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از آغاز طرح سراسری امنیت و آرامش 
پایتخت با مشارکت تمامی یگان های پلیس از جمله پلیس راهور، 

پلیس امنیت، پلیس آگاهی، پلیس پیشگیری و... خبر داد.
سردار رحیمی در ساعات پایانی در حاشیه اجرای طرح سراسری 
امنیت و آرامش پایتخت با حضور در جمع خبرنگاران گفت: این 
طرح با مشارکت یگان های مختلف پلیس تهران بزرگ از جمله پلیس 
راهنمایی و رانندگی، پلیس امنیت، پلیس آگاهی، پلیس مبارزه با 
مواد مخدر، پلیس پیشگیری و... و با پشتیبانی یگان امداد در سراسر 
تهران کلید خورد و ماموران پلیس در عملیات های جداگانه اقدام به 
برخورد با تخلفات و اقدامات مجرمانه در سراسر پایتخت خواهند کرد.

امنیت شبانه  و  آرامش  ارتقا  را  این طرح  اجرای  از  رحیمی هدف 
شهروندان در حوزه ها و مناطق مختلف اعالم کرد و گفت: در اجرای 
این طرح پلیس مبارزه با مواد مخدر اقدام به جمع آوری معتادان 
متجاهر و کارتون خواب و برخورد با خرده فروشان مواد مخدر در 
نقاط مختلف تهران خواهد کرد. همچنین واحد سپکای پلیس نیز با 

سگ های موادیاب در این عملیات حضور خواهد داشت.
در  امنیت  پلیس  ماموریت های  به  اشاره  با  پایتخت  پلیس  رئیس 
این طرح اظهار کرد: برخورد با اراذل و اوباش، دستگیری مزاحمان 
خیابانی از جمله مواردی است که بسیاری از شهروندان بر آن تاکید 
داشته و درخواست های بسیاری برای برخورد و مقابله با آنان وجود 
دارد. به گفته رحیمی، اجرای این طرح در قهوه خانه ها و محل های 
پاتوق اراذل و اوباش و همچنین باشگاه های بدنسازی و برخی از 

پارک ها انجام خواهد شد.

خبر

امار خودکشي در ایران باال نیست 

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور می گوید: 
آمار خودکشی در ایران نه تنها باال نیست بلکه 
نسبت به سایر کشورهای دیگر هم پایین تر است؛ 
البته ارایه آمار خودکشی صالح نیست و تجربه 
آمار  کردیم،  اطالع رسانی  هرموقع  داده  نشان 

افزایش یافته است. 
احمد شجاعی در پاسخ به این سؤال که آیا در 
پروژه بانک ژنتیک از زنان زندانی دارای جرایم 
خشن نیز نمونه ژنتیکی اخذ می شود یا خیر گفت: 
در این رابطه، با ایجاد کارگروهی از کارشناسان 
اساس  بر  و  تعریف  اولویت دار  جرایم  مختلف، 
جرایم اولویت بندی شده، نمونه ها از زندانیان اخذ 
می شود و زن و مرد بودن زندانی تفاوتی ندارد.  
رییس سازمان پزشکی قانونی افزود: در مرحله 
نخست این طرح، ۱۰ جرم اولویت دار مشخص 
شده است که پس از اخذ نمونه ژنتیک از زندانیان 
دارای این جرایم، پروژه وارد مرحله دوم شده و 
جرایم اولویت دار بعدی تعیین می شود.  شجاعی 
گفت: پیش بینی می کنیم تا پایان امسال از ۵۰ 

هزار نفر از زندانیان، نمونه ژنتیک اخذ شود. 
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور اعالم کرد: 
 ۱۰ در  زندانیان  ژنتیک  بانک  حاضر  حال  در 
استان از جمله استان های تهران، اصفهان، فارس، 
شرقی،  آذربایجان  گیالن،  رضوی،   خراسان 
بلوچستان  و  سیستان  و  خوزستان  کرمانشاه، 
فعال است. البته ممکن است در برخی استان ها، 
به خاطر اختصاص نیافتن اعتبار الزم، کار قدری با 
مشکل مواجه شود، به عنوان مثال در سیستان و 
بلوچستان، کار را تعطیل کرده بودند و وقتی علت 
را پرسیدیم گفتند اعتبار الزم اختصاص نیافته 
است که با رایزنی ها مشکل حل شد.  شجاعی 
ادامه داد: هر آزمایش ژنتیک به طور میانگین، 
ولی  می شود  تمام  تومان  هزار  الی ۸۰۰   ٧۰۰
گفته ایم با نصف این مبلغ یا یک سوم آن، کار را 
انجام دهند لذا با اختصاص هر یک میلیون تومان، 

می توانیم از سه نفر آزمایش ژنتیک بگیریم. 
خانواده  از  ژنتیکی  نمونه  اخذ  درباره  وی 
در  گفت:  نیز  سانچی  نفتکش  جان باختگان 
این ارتباط تقریباً از تمام خانواده ها و وابستگان 
جان باختگان نفتکش ایرانی سانچی نمونه ژنتیکی 
گرفتیم و آزمایش ها در حال انجام است؛ البته 
شنیده ام که یک خانواده نتوانسته یا نخواسته 
پزشکی  سازمان  رییس  بدهد.  ژنتیکی  نمونه 
قانونی در خصوص استعالم های مراجع قضایی 
از مراکز پزشکی قانونی و میانگین پاسخگویی 
به این استعالم ها ابراز کرد: بیشتر استعالم ها از 
زمانی که فرد وارد مرکز شده و معاینه  می شود 
تا آماده شدن نتیجه، به طور میانگین دو ساعت 
است  ممکن  اوقات  گاهی  البته  می برد؛  زمان 
کامل  معاینه  باشد  نیاز  و  کند  مراجعه  فردی 
صورت بگیرد یا عکس های بیشتری گرفته شود 

که طبیعتاً طول می کشد.

خبر

وزیر بهداشت گفت :ساالنه حدود یک میلیارد 
از ۵  کمتر  که  شود  می  کشور  وارد  دارو  دالر 

درصد بازار مصرف کشور را شامل می شود.
سید حسن هاشمی در اتاق بازرگانی ایران افزود: 
حدود ۵۰ درصد مواد اولیه دارو در کشور وارداتی 
است.هاشمی گفت: پنج درصد داروهای که از 
خارج وارد می شود ،بسیار گران قیمت هستند 
،اما توانسته ایم از این 2۰ داروهای فوق گران 
قیمت خارجی، ۱۳ قلم را در داخل تولید کنیم.

گفت  نیز  ایران  از  دارو  صادرات  درباره  وی 
:صادرات دارو از کشور رقم قابل توجهی نیست 
و متاسفیم که صنعت دارویی در حوزه صادرات 
جایگاه مناسبی نداریم و در بازار منطقه جایگاه 
مناسبی کسب نکرده ایم ، البته اگرچه در سال 
های اخیر میزان صادرات دارو ۴ برابر شده است 

که هنوز میزان صادرات ایران قابل دفاع نیست.
در  ایران  ضعف  داد:علت  ادامه  بهداشت  وزیر 
صادرات دارو این است که عمده واردات و تولید 
دارو در اختیار نهادهای دولتی و شبه دولتی مثل 
کرد:صنعت  اضافه  .وی  است  اجتماعی  تامین 
باید به بخش خصوصی واگذار شود تا  دارویی 
ارتقاء یابد فقط در صورتی که به بخش خصوصی 
را  ،تولید تولیدات خود  توانیم  واگذار شود می 
خارجی  بازارهای  در  توانیم  می  و  دهیم  ارتقا 
حضور داشته باشیم و این حضور نشانه کیفیت 
دارویی کشور خواهد بود .وزیر بهداشت در بخش 
دیگری از سخنان خود با اشاره به قیمت گذاری 
کاالهای سالمت نیز افزود: بنده به عنوان وزیر 

بهداشت هیچ اعتقادی به قیمت گذاری کاالهای 
حوزه سالمت ندارم ،اما رفتار دولت و مجلس و 
قوانین کشور، ما را به این سمت برده است که 
حتی یک آزمایش ساده نیز هیات دولت قیمت 
و تعرفه گذاری می کنند و قیمت گذاری دولتی 
موجب کاهش کیفیت و رفتار ناسالم و زیر میزی 
می شود.هاشمی گفت: نگاه وزارت بهداشت این 
است که فهرست کاالهای سالمت که مشمول 
قیمت گذاری است به حداقل برسد به خصوص 
در مواردی که تولید کننده و وارد کننده متعدد 

وجود دارد باید قیمت گذاری حذف شود.
که  مواردی  در  بهداشت  وزارت  داد:  ادامه  وی 
سال  مثال  که  بداند  اگر  است  خریدار  خودش 

آینده دقیقا چقدر پول دارد و می تواند خرید 
نقدی داشته باشد نیازی به قیمت گذاری نیست.

روابط  که  آنجاست  مشکل  گفت:  هاشمی 
اقتصادی در کشور از قاعده خارج شده است و 

سالم نیست و انضباطی وجود ندارد.
وی ادامه داد: جریان پول در کشور بیمار است 
. پول وزارت بهداشت را آخر سال می دهتد و 
وزارت بهداشت و فروشندگان کاال و خدمات را 
دچار مشکل می کنند.وی افزود: قیمت گذاری 
موحب  و  است  اشتباه  کشور  در  کاال  نوع  هر 
خسارت عده ای و سود سرشار عده ای دیگر 
وزارت  مطالبات  پرداخت  درباره  .وی  شود  می 
بهداشت از طریق اوراق گفت: پرداخت مطالبات 

با اوراق هم مدلی است که به تازگی با آن آشنا 
بانک  از  استقراض  که  طور  همان  و  ایم  شده 
مشکل آفرین است این روش هم مشکل زاست 
پرداخت  جمهوری  رئیس  اینکه  به  توجه  با  و 
اوراق به شرکتها را منع کرده امیدوارم این روش 

تغییر کند.
هاشمی گفت: در مورد کاالهای آسیب رسان به 
سالمت مثل نمک. شکر. روغن و سیگار. موافق 
تاکنون  اما  هستیم  عوارض  و  مالیات  افزایش 
در حوزه  تومان هم  میلیارد  این طریق ۵۰  از 
داد:  ادامه  بهداشت  ایم.وزیر  نگرفته  سالمت 
وزارت بهداشت برای نظارت بر مواد غذایی در 
کل کشور ۱۰۰ نفر ناظر هم ندارد که عمدتا 
در مناطق مرزی مستقر هستند با این امکانات 
نمی توانیم جلوی قاچاق را بگیریم چه توقعی از 
وزارت بهداشت دارید در حالی که دستگاههای 
دیگری مثل وزارت اطالعات. نیروی انتظامی. 
طویل  و  عریض  دستگاههای  و  ارتش  سپاه. 
زمینه  این  در  بازرسی  سازمان  مثل  دیگری 
مسئولیت اصلی را دارند.وی گفت: برای مبارزه 
با قاچاق و تولید کاالهای زیرپله ای آماده ایم 
کنیم. واگذار  را  بهداشت  وزارت  اختیارات  که 

صنف می تواند با دو شرط تولید با کیفیت و 
قیمت مناسب بر بازار نظارت کند.هاشمی افزود: 
واقعا وزارت بهداشت در حوزه قاچاق کاری نمی 
تواند انجام دهد انگشت اتهام را به سمت وزارت 
بهداشت نگیرید وظیفه و قدرت در جای دیگر 

است.

واردات یک ميليارد دالری دارو به کشور

بالینی در  المللی چالشهای  بین  دبیراجرایی دومین کنگره 
مامایی ، زنان و نازایی بابیان اینکه ایران ازاعزام بیماربه خارج 
ازکشوربرای درمان ناباروری بی نیاز است،گفت:اکنون کشور 

برای درمان ناباروری، ارزآوری بوجود آورده است.
به گزارش پیام زمان ، دکتر ساغر صالح پور  در آستانه برگزاری 
دومین کنگره بین المللی چالش های بالینی در مامایی، زنان 
و نازایی که قرار است از 2۵ تا 2٧ بهمن ۹۶ در مرکز همایش 
های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شود، افزود: در 
کنگره امسال ۱۵ مهمان خارجی از کشورهای منطقه به همراه 
نمایندگانی از انجمن های بین المللی معتبر اروپایی در رشته 

های مختلف زنان و مامایی حضور دارند.
وی با اشاره به موضوعات مورد بحث در کنگره امسال گفت: 
موضوعات مختلفی از جمله زایمان ها و حاملگی های پرخطر 
در قالب سخنرانی و برپایی کارگاه مورد بحث و بررسی قرار 

می گیرد.
وی از برپایی کارگاه سونوگرافی زنان و مامایی با سخنرانی 
اساتید بین المللی خبر داد و افزود: خوشبختانه در موضوع 

درمان نازایی مساله اعزام بیمار به خارج از کشور سال های 
سال است که منتفی شده و حتی از این محل واردات ارز 

برای کشور داریم.
توجه  با  در حال حاضر  داد: خوشبختانه  توضیح  پور  صالح 
از  بیمارانی  ایران  در  ناباروری  درمان  پایین  های  هزینه  به 
کشورهای منطقه و حاشیه خلیج فارس و همچنین ایرانیان 
مقیم اروپا، آمریکا و کانادا برای درمان ناباروری به ایران می 

آیند.
وی در عین حال موضوع پوشش بیمه ای برخی درمان های 
ناباروری را مورد اشاره قرار داد و گفت: چالش دیگری که در 
این حوزه با آن مواجه هستیم محدودیت در واردات دارو و 

انجام برخی آزمایش ها است.
وی با تاکید بر اینکه بهترین حالت برای پیشرفت کشور در این 
حوزه ایجاد میدان رقابت است، افزود: با بستن مسیر واردات 

دارو نمی توان به پیشرفت در این حوزه کمک کرد.
صالح پور از وجود ٧۰ مرکز درمان ناباروری در کشور خبر داد 
و گفت: هزینه های درمان ناباروری در مراکز دولتی خیلی 

پایین است به طوری که درمان IVF  بدون دارو حداکثر 
یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان می شود که اگر زوجین شامل 
بسته درمان ناباروری باشند این هزینه خیلی کمتر خواهد شد.

به گفته صالح پور، میزان شیوع ناباروری در جمعیت عادی 
کشور ۱۳ درصد است که متاسفانه این میزان رو به افزایش 

است.

ناباروي درايران در حال افزايش است
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 ورود ژاپن به طرح افزایش راندمان
 نیروگاه های ایران

معاون برنامه ریزی شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی از ورود 
ژاپن برای تامین مالی طرح بازتوانی نیروگاه های حرارتی کشور خبر داد.

»حمیدرضا عظیمی« اعالم کرد: در حدود سه هزار مگاوات نیروگاه 
قدیمی با راندمان پایین در سطح کشور وجود دارد که طرح » بازتوانی 
نیروگاه های حرارتی« را با اهداف ارتقای راندمان و کاهش مصرف سوخت 
در این نیروگاه ها آغاز کرده ایم. معاون برنامه ریزی شرکت تولید نیروی 
برق حرارتی با بیان اینکه در این ارتباط احداث دو واحد نیروگاهی ۵۰۰ 
مگاواتی )در جمع یک هزار مگاوات( با راندمان ۶۰ درصد در نیروگاه ری 
در دستور کار قرار گرفته است، گفت: برای احداث این دو واحد نیروگاهی 
با یک تیم ژاپنی وارد مذاکره شده ایم؛ برای این همکاری مصوبه شورای 
اقتصاد نیز اخذ شده است تا از تسهیالت کم بهره دولت ژاپن استفاده 
کنیم. عظیمی در مورد آخرین وضعیت این همکاری گفت: مذاکرات این 
همکاری ادامه دارد و برنامه ما این است که تا پایان امسال بتوانیم این 
مذاکرات را به مرحله قرارداد برسانیم و روند مبادله قرارداد آن را از طریق 
سازمان برنامه و بودجه پیش ببریم. وی افزود: در طرح بازتوانی نیروگاه 
ها، نیروگاه های شهید رجایی و شهید مفتح را نیز با ژاپنی ها پیش برده 
ایم؛ مذاکرات این همکاری انجام شده است و قصد داریم منابع مالی مورد 
نیاز این طرح را با استفاده از آژانس همکاریهای بین المللی ژاپن )جایکا( 
تامین کنیم. وی در مورد شرایط این تسهیالت نیز گفت: سود تسهیالت 
جایکای ژاپن کمتر از 2 درصد و دوره بازپرداخت آن ۶ سال پس از 

تخصیص تسهیالت به مدت 2۰ سال انجام می پذیرد.

قیمت جهانی نفت افزایش یافت 

قیمت هر بشکه نفت برنت دیروز با ۳۸ سنت معادل ۰.۵۵ درصد افزایش 
به ۶۹ دالر و ۴۱ سنت رسید.

بر اساس این گزارش، رشد قابل قبول اقتصاد جهانی و ادامه محدودیت ها 
در عرضه نفت کشورهای عضو اوپک و روسیه موجب شد تا قیمت نفت 
دیروز شاهد افزایش باشد. بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت 
برنت دیروز با ۳۸ سنت معادل ۰.۵۵ درصد افزایش به ۶۹ دالر و ۴۱ 
سنت رسید. قیمت نفت برنت در روز ۱۵ ژانویه به باالترین رقم ۳ سال 
اخیر یعنی ٧۰ دالر و۳٧ سنت رسیده بود. قیمت نفت خام آمریکا نیز 
دیروز ۴2 سنت، معادل ۰.٧ درصد رشد داشت و به ۶۳ دالر و ۹۹ سنت 
رسید. نفت وست تگزاس اینترمدییت نیز روز ۱۶ ژانویه باالترین رقم ۳ 

سال اخیر یعنی ۶۴ دالر و ۸۹ سنت را تجربه کرد.

کوتاه از انرژی

 احتیاط شرکت نفت 
برای مذاکره با شرکتی که توتال 

سهامش را خرید 

معاون امور مهندسی شرکت ملی نفت ایران 
توتال که شرکت مرسک را خریداری  گفت: 
پارس  نفتی  الیه  میدان  آن سوی  در  کرده، 
جنوبی، در طرف قطری در حال فعالیت است 
و این مسئله موجب شده تا شرکت ملی نفت 
ایران با حساسیت بیشتری مذاکره با مرسک 

را بررسی کند.
تسنیم، غالمرضا  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
منوچهری معاون امور مهندسی شرکت ملی 
نفت ایران اظهار داشت: مذاکرات شرکت ملی 
برای  دانمارک  مرسک  شرکت  با  ایران  نفت 
خوبی  روند  جنوبی  پارس  نفتی  الیه  توسعه 
این  توتال،  فرانسوی  اینکه شرکت  تا  داشت 

شرکت دانمارکی را خریداری کرد.
با  مذاکرات  که  بود  آن  از  پس  افزود:  وی   
هایی  بررسی  و  شد  دنبال  بیشتری  احتیاط 
با دیگر شرکت های خارجی  برای مذاکرات 
به منظور توسعه الیه نفتی پارس جنوبی به 
دانمارک  با شرکت مرسک  مذاکرات  موازات 

پیگیری شد.
منوچهری با بیان اینکه »مذاکرات توسعه الیه 
نفتی پارس جنوبی با شرکت مرسک متوقف 
از  مذاکرات  در  احتیاط  این  گفت:  نشده«، 
از  وگرنه  بود،  ایران  نفت  ملی  شرکت  سوی 
حضور  برای  دانمارکی  شرکت  تمایل  میزان 
در الیه های نفتی پارس جنوبی کاسته نشده 
است. وی ادامه داد: توتال که شرکت مرسک 
میدان الیه  آن سوی  در  کرده،  را خریداری 
در  قطری  طرف  در  جنوبی،  پارس  نفتی 
حال فعالیت است و این مسئله موجب شده 
این  حساسیت  با  ایران  نفت  ملی  شرکت  تا 
موضوع را بررسی کرده و مذاکرات با شرکتی 
که در حال حاضر تحت مالکیت توتال است 
حساسیت  با  ولی  گزینه  یک  عنوان  به  را 

بیشتر پیگیری کند. 
معاون امور مهندسی شرکت ملی نفت ایران 
تصریح کرد: توسعه الیه نفتی پارس جنوبی 
با حضور شرکت های صاحب فناوری خارجی 
شرکت  پیگیری  مورد  دار  اولویت  موارد  از 
ملی نفت ایران است اما تا امروز هیچ چیزی 
در مورد زمان امضای قرارداد توسعه آن و یا 
شد،  خواهد  امضا  قرارداد  آن  با  که  شرکتی 

نهایی نشده است.

خبر

معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و 
فناوری گفت: ایران با برخورداری از مجموع 
2٧ درصد ذخایر نفتی و گازی جهان، سهم 

قابل توجهی در تولید انرژی دارد.
ا...  حبیب  ایرنا،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
چهاردهمین  کار  به  آغاز  آئین  در  بیطرف 
کیش  انرژی  و  نفت  المللی  بین  نمایشگاه 
با نگاهی  اینکس 2۰۱۸( اظهار کرد:  )کیش 
به ظرفیت صنعت نفت و گاز ایران می توان 
گفت دارنده ۹ درصد ذخایر نفت و ۱۸ درصد 
ذخایر گاز طبیعی جهان هستیم. وی افزود: 
ظرفیت تولید روزانه نفت ما حدود ۶ میلیون 
این  انقالب  از  بشکه است و رکوردهای قبل 
تاکید  وی  است.  کرده  ثبت  را  تولید  میزان 
سال  در  ما  طبیعی  گاز  تولید  ظرفیت  کرد: 
۴۰۰ میلیارد متر مکعب است که این سهم 
قابل توجهی در انرژی جهانی است و دارنده 
ساختارهای توسعه یافته نفت و گاز طبیعی 
هستیم و اگر مجموع مجموع نفت و گاز را 
داریم.  را  جهانی  اول  موقعیت  کنیم  حساب 
معاون وزیر نفت گفت: اگر ذخایر را با تولید 
بخواهیم مقایسه کنیم، ایران با ۹، عربستان 
۱۶، عراق ۹ و کویت و امارات هر کدام با ۶ 

درصد، ۵۰ درصد ذخایر نفتی جهان را صاحب 
هستند و از نظر تولید نفت خام، ایران، عراق 
و کویت ۴ و عربستان ۱۳ درصد سهم جهانی 
را دارند. بیطرف افزود: با توجه به سهم ذخایر 
سهم  باید  خام،  نفت  در  ما  کشور  تولید  و 
بیشتری را در تولید جهانی به دست بیاوریم. 
وی ادامه داد: از نظر گاز نیز سهم ما از ذخایر 
۱۸ درصد است در صورتی که سهم قطر ۱۳، 
عربستان ۴ و امارات حدود سه درصد است، با 
این وجود از نظر تولید، حدود پنج درصد گاز 

جهان را ساالنه تولید می کنیم. معاون وزیر 
نفت تاکید کرد: در حوزه تولید گاز نیز با توجه 
عرضه  در  را  بیشتری  سهم  جای  ذخایر  به 
تولید گاز جهانی داریم. وی گفت: در برنامه 
ششم توسعه اقتصادی پیش بینی شده تا سال 
۱۴۰۰ تولید نفت خام به ۴ و نیم میلیون بشکه 
و میعانات گازی ۹۵۰ هزار بشکه و گاز طبیعی 
یک هزار و ۱۰۰ میلیون متر مکعب در روز 
برسد. معاون وزیر نفت تاکید کرد: برای تحقق 
دالر  میلیارد  نیازمند 2۰۰  کمی  اهداف  این 

سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز هستیم. 
بیطرف اظهار کرد: ۴ برنامه اساسی در وزارت 
نفت برای توسعه فناوری وجود دارد که یکی 
بویژه  صنایع  همه  در  توسعه  مهم  ارکان  از 
نفت وگار بخش فناوری است درست است در 
تامین  در  و  داریم  مشکل  فناوری  و  سرمایه 
باشیم  داشته  اساسی  ریزی  برنامه  باید  آنها 
است.وی  فناوری  بحث  بیشتر،  اهمیت  اما 
گفت: وزارت نفت به دنبال تاسیس ۹ مرکز 
دانشگاه  برداشت در  ازدیاد  بررسی تخصصی 
ها می باشد که هر یک از دانشگاهها مطالعات 
قرار داد ۱۰  را در یک  پژوهشی یک میدان 
کرد:  عنوان  بیطرف  دهند.  می  انجام  ساله 
هدف و سیاست اصلی وزارت نفت این است 
با اجرای حدود ۳۰ قرارداد توسعه میدان  تا 
های نفت و گاز، فناوریها و دانش فنی طراحی 
در بخش های مختلف منتقل شود. وی تاکید 
کرد: این قراردادها برگرفته از مصوبه و حکم 
که  است  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی شورای 
این قرارداد  از ۱۰۰ میلیارد دالر مبلغ  بیش 
اگر در حدود ۵۰ میلیارد  بود که  ها خواهد 
دالر آن سهم تجهیزات و صنایع کشور شود، 

اشتغالزایی مناسبی را بدنبال خواهد داشت.

27 درصد ذخایر نفت و گاز جهان در اختيار ایران

تاکنون  گفت:  انرژی  و  برق  امور  در  نیرو  وزیر  معاون 
هیچ  و  نشده  انجام  برق  قیمت  افزایش  برای  صحبتی 
تصمیمی در این رابطه به ما ابالغ نشده است. لذا صراحتا 
افزایش  برق  قیمت  فعلی  شرایط  در  که  کرد  اعالم  باید 

نمی یابد.
تاکید  حائری  همایون  ایسنا،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
 ۱۵ از  اخیر  سال  چهار  در  برق  توزیع  شبکه  تلفات  کرد: 
درصد به کمتر از ۱۱ درصد رسیده است، که این شاخص 
تا پایان دولت دوازدهم تک رقمی خواهد شد. وی با اشاره 

به اهمیت مدیریت عرضه و تقاضا اظهار کرد: برای اینکه 
سرمایه ها در صنعت برق هدر نرود و بتوانیم میزان مصرف 
انرژی را سروسامان دهیم، الزم است که به دنبال مدیریت 
تقاضا و مصرف انرژی برویم. معاون وزیر نیرو در امور برق 
و انرژی با بیان اینکه سال گذشته ۵۵ هزار و ۴۴۳ مگاوات 
مصرف برق داشته ایم، عنوان کرد: این عدد نسبت به سال 
قبل ۵ درصد رشد داشته است و باید به این موضوع توجه 
صورت  برق  صنعت  توسط  صرفا  تقاضا  مدیریت  که  کرد 
نمی گیرد و برای این مهم ضروری است تا مشارکت مردم 

جذب شود.
با  قیاس  در  انرژی  مصرف  ایران  در  اینکه  بیان  با  حائری 
کشورهای دیگر بدترین نوع مصرف است، گفت: مهم ترین 
برنامه وزارت نیرو، تامین برق پایدار با رعایت اصول مدیریت 
مصرف و ارزش دادن به هر کیلو وات ساعت انرژی است. 
به گونه ای که نه تنها در صنعت برق بلکه در کشور بتوانیم 
این  به  پاسخ  در  وی  دهیم.  نشان  را  انرژی  مقوله  اهمیت 
سوال که با توجه به کاهش بارندگی ها، صنعت برق چطور 

کند،  جبران  را  برق آبی ها  از  برق  تامین  کمبود  می خواهد 
تامین  از  مگاوات  هزار   ۱۰ حدود  حاضر  حال  در  گفت: 
می گیرد  صورت  آبی  برق -  نیروگاه های  توسط  کشور  برق 
تمرکز  با  میزان  این  باید  بارش ها  وضعیت  به  توجه  با  که 
نیروگاه های  کلیه  کامل  بودن  مدار  در  مدیریت مصرف  بر 
حرارتی و استفاده حداقل از منابع آبی موجود برای تولید 
برق بدون آسیب رساندن به منابع کشاورزی استفاده شود. 
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در خصوص اهمیت 
اقتصاد برق گفت: بهترین ارزش افزوده ای که می توانیم در 
را  اقتصادی  بهره وری  بتوانیم  و  باشیم  داشته  صنعت  این 
بتوانیم  اگر  که  چرا  است  مصرف  مدیریت  دهیم،  افزایش 
احداث  به  نیازی  دیگر  کنیم،  کنترل  را  مصرف  مدیریت 
نیروگاه در کشور نیست. به گفته حائری با صرفه جویی برق 
می توان سهم زیادی از ظرفیت های نصب شده را نیز آزاد 
کرد و با توجه به اینکه در حال حاضر رشد مصرف انرژی 
به  که  است  ندارد، ضروری  GDP هماهنگی  با  ایران  در 

موضوع مدیریت مصرف توجه ویژه ای شود.

قیمت برق افزایش نمی یابد

آگهی وقت دادرسی
بدینوسیله به آقای سید محمد موسویان فرزند ---- که فعال مجهول المکان بوده 
ودر دسترس نمی باشد بنا به تجویز ماده ۳۴۴ قانون آئین دادرسی کیفری و حسب 
دستور دادگاه در یک نوبت از طریق روزنامه ابالغ میشود جهت دفاع از اتهام انتسابی 
خوذ مبنی بر کالهبرداری در کالسه ۹۶۱2۹۵ در تاریخ ۹٧/2/2۴ ساعت ۸:۳۰ در 
از  مانع  شعبه ۱۰2 دادگاه کیفری دو دادگستری ورامین حاضر شود عدم حضور 

رسیدگی قضایی نبوده دادگاه غیابا اقدام و رای مقتضی را صادر خواهد نمود .
مالف1625-شیرکوند–مديردفترشعبه102دادگاهکیفریدودادگستریورامین

آگهی فقدان سند مالکيت
آقای مهدی یاری با تقدیم برگ استشهادیه مدعی است سند مالکیت شش دانگ پالک 
۹٧ فرعی از ۱۰۳۶ اصلی واقع در بخش ۳ سنندج بنام مشارالیه صادر و تسلیم گردیده 
بعلت جابه جایی مفقود شده و از این اداره تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده 
است که در اجرای ماده ۱2۰ آئین نامه اصالحی قانون ثبت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ در یک 
نوبت منتشر تا هر کس مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز به این اداره مراجعه نماید و در غیر اینصورت برابر 

مالف:3443رئیسثبتمنطقهيکسنندجمقررات سند مالکیت المثنی صادر خواهد شد.

آگهی حصر وراثت
بحکایت پروند کالسه ۵/2۰۴/۹۶ شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود خانم 
گلباغ فرجی درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است و بیان داشته شادروان 
محمدامین فرجی در تاریخ  ۹۳/٧/۱۳ در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه اش عبارتند 

از: ۱.فریبا شاهمرادی زایچه : ۱۳۶۹   کدملی ۳2۴۰۳۱۹۸۱۰  همسرمتوفی
2.الینا فرجی زایچه: ۱۳۸۹  کدملی ۴۹۵۳2۰۹۴٧  دختر متوفی

۳.خاور نادری  زایچه:۶2-۱۳۳۴  کدملی ۳۳۶۹٧۱۹۵۹2  مادر متوفی
۴.محمدعلی فرجی زایچه:۴-۱۳۶۳  کدملی  ۴۹۵۹۹۱۱۵22  برادر متوفی
۵.محمدمهدی فرجی زایچه:۱۳٧۳  کدملی  ۴۹۵۰۱22۸2٧  برادر متوفی

۶.غزاله فرجی زایچه:۱۳۵۸  کدملی  ۵۹۵۰۱2۱2۰۱  خواهر متوفی
٧.گلچین فرجی زایچه:۳2۵۹-۱۳۶٧  کدملی  ۴۹۵۹۹٧2۴۹۱  خواهر متوفی
۸.گلباغ فرجی زایچه:۱۸۸۳-۱۳۶۵  کدملی  ۴۹۵۹۹۵۸٧۳۱  خواهر متوفی

۹.گلناز فرجی زایچه:۱۳۶۸  کدملی  ۴۹۵۰۰۰۱٧۳۶  خواهر متوفی
۱۰.زهرا فرجی زایچه:۱۳٧۱  کدملی  ۴۹۵۰۰۹۴۴۵۹  خواهر متوفی

اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کس اعتراضی 
دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت یک ماه 
به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و هر گونه اعتراضی یا 
وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
شعبهپنجمشورایحلاختالفشهرستانجوانرود

مفقودی
کارت  و  سبز(  مالکیت)برگ  شناسنامه  که  می رساند  اطالع  به  وسیله  بدین 
خودرویسواریسیستم سمندتیپ:LXمدل:۱۳۹۰ به  شماره موتور: ۱2۴۹۰۱2۵۹۰2 و 
شماره شاسیNAAC۹۱CC۱BF۸٧۵۳۴۱: به نام شاهپور محمودی مفقود گردید و 

کرمانشاهاز درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی خدماتی حمل و نقل متحد کرج 

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی مذکور دعوت می شود در مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( که در ساعت 10 صبح تا 12 روز یكشنبه 
مورخ 96/12/6 در محل سایت سیمین دشت در شهر صنعتی سیمین دشت 

تشكیل می گردد حضور به هم رسانید.
یاد آوری می شود : در صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی میسر نباشد حق 
حضور و اعمال رای از سوی خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید، در این 
صورت هیچ کس نمی تواند نمایندگی بیش از سه نفر عضو را بپذیرد و افراد غیر 
عضو فقط می تواند وکالت یک نفر عضو را داشته باشد. و برگه نماینده های مذبور با 

امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا بازرس معتبر خواهد بود. 
و به منظور تنظیم و تایید وکالت نامه ها، وکیل و موکل به همراه یكدیگر از تاریخ نشر 
آگهی به مدت 17 روز از ساعت 9 صبح تا پایان ساعت اداری در دفتر شرکت تعاونی 
به آقای همراهی مراجعه فرمایند. مصوبات مجمع در صورت رسمیت یافتن و عدم 
مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد 
بود.  کسانی که تمایل به کاندیداتوری احراز سمت در هیئت مدیره و بازرسی را دارند 
درخواست کتبی خود را به همراه مدارک الزم از قبیل کپی صفحات شناسنامه، کارت 
ملی، پایان خدمت، برگه عدم سوء پیشینه، و برگه عدم اعتیاد و مدرک تحصیلی و 
مدارک تخصصی از تاریخ انتشار آگهی حداکثر ظرف مدت 7 روز در ساعت اداری 

جهت طرح در کمیسیون ماده پنج به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند. 
 دستور جلسه :  1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس

2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم و تصویب در خصوص صورت های مالی سال 1395
3- پیشنهاد و تصویب بودجه سال 1396

4- تعیین و تكلیف اعضای غیر فعال به استناد بندهای 1 و 2 ماده 17 اساسنامه
5- انتخاب هیئت مدیره و بازرس اصلی و علی البدل.

6- طرح و تصویب هزینه وانتخاب حسابرس رسمی با تعیین هزینه های مربوطه 
حسابرسی مالی براساس تعرفه از بدو تاسیس تا پایان سال 96

7- یادآوری می گردد: جلسه با حضور نصف به اضافه یک نفر از کل اعضاء رسمیت 
خواهد یافت و همچنین راس ساعت مقرر تشكیل و خاتمه می یابد. 

شرکت تعاونی متحد 

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری بابل در نظر دارد پروژه زیر را با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به شرکت 

های حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید 

لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 96/11/11تا تاریخ 96/11/24همراه با معرفی نامه به واحد قراردادهای شهرداری 
مراجعه و اسناد را دریافت و پس از بررسی پیشنهاد خود را به همراه ضمانتنامه بانكی به مبلغ مندرج در جدول فوق و 
یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل 

دبیرخانه شهرداری نمایند 
-آخرین مهلت تحویل اسناد تاریخ96/11/24 میباشد

 بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ 96/11/25 ساعت 14 می باشد
 به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است 

تلفن تماس جهت اخذ اطالعات 32221423یا 32223401داخلی 219می باشد 
http://www.babolcity.irمحسن کبود فيروزجایی شهردار بابل

پروژه 

جمع آوری و حمل 
پسماند و خدمات 

تنظیف سطح ناحیه 
2 منطقه 1 شهر بابل 

برآورد اولیه ریال 

36/026/532/101

سپرده شرکت در مناقصه ریال

 
1/801/326/605

صالحیت 

صالحیت 
اداره کار و 

امور اجتماعی 

مدت اجرا ماه 

1 سال 

مفقودی
برگ سبز کامیون کمپرسی ولوو مدل ۶۴با شماره پالک 2۴۵ع۸2ایران ۱۸با شماره 
مفقود  شمیم  رمضانی  سردار  ۰۵2۳۴٧بنام  شاسی  شماره  ٧۹22۱۰2۵۴و  موتور 

بابلگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی مزایده
 در پرونده  کالسه ۹۶۰۵۵۰و۹۵۰۵۱۶و۹۶۰٧۸۴و۹۶۰۱۴۰محکوم علیه الیاس سرخی 
به پرداخت مبلغ ۱/۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیر تادیه 
در حق آقای عبدالرضا ذبیحی و محکوم گردیده اند لذا این اجرا بنا به درخواست محکوم له 
اموال محکوم علیه را جهت تامین آن توقیف و از طریق مزایده با حضور نماینده دادستان 

و مدیر اجرای احکام دادگستری شهرستان جویبار تحت شرایط زیر به فروش می رساند
 مال مورد مزایده ۵۸۹۶/۸سهم مشاع از٧٧٧2۰ سهم یک قطعه  باغ مرکبات به مساحت 
حدود٧٧2۰ متر مربع با درختان حدود ۵ ساله و دارای فنس  با حدود اربعه زیر می باشد از 
شمال متصل به زمین آقای پلنگی از شرق متصل به زمین آقای عباس غالمی از جنوب متصل 
به زمین آقای کلیجی  از غرب با بر حدوداً حدود ٧٧.٧متر به راه عبور کشاورزی عمومی توزیع  
اینکه هر سهم  برابر با یک متر مربع می باشد مبلغ ارزیابی ۱/۸۸۶/۶۶۹/۳۶۶ریال بابت سهم 
مشاع می باشد مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند برنده مزایده محسوب موعد و زمان فروش روز چهارشنبه ۹۶/۱۱/2۵ساعت ۹ صبح در 
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار میباشد زمان بازدید از مال مورد مزایده 
در یکی از روزهای اداری پس از انتشار می باشد آدرس جویبار شهر کوهیخیل  ضلع جنوبی 

جاده موهیخیل - بابلسر روبروی خدمات کشاورزی 
مديردفتراجرایاحکاممدنیدادگستریجويبار

مفقودی 
روغنی  نارنجی  رنگ  به  بنز مدل ۱۳۶۳  کامیون کمپرسی  و  سند کمپانی خودرو 
شاسی  شماره  موتور۱۰۰۸۸۹٧۵  شماره  ۶2با  ۴۸2ع۵٧ایران  انتظامی  شماره  با 
۵۵۰۳۴2۳۶ به مالکیت سازمان شهرداری نکا و به نمایندگی مهدی بامتی طوسی 

نکامفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
برگ سبز هیوندا  سانتافه 2۴۰۰مدل 2۰۱۴ با شماره پالک 2۱2ق۸۸لیران ۸2با شماره 
موتورG۴KEEU2۹۵۹۰۸ با شماره شاسی KMHSU۸۱CDEU۳۰۰۴۹۵بنام 

مریم حریری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشند
بابل

مفقودی
 سندسبزمالکیت ماشین وانت مزداتیپ ۱۶۰۰ رنگ سورمه ای متالیک به شماره 
۱2۹ی2۶ایران  انتظامی  شاسی٧۶۱۶۰۰۰۶۸۴وشماره  موتور22۸۱2۱شماره 

٧2بنام شعبانعلی اکبرزاده محله کالیی مفقودوازدرجه اعتبارساقط می باشد
جويبار

آگهی درخواست گواهی حصروراثت 
آقای رمضان شیرخانی فرزندکربالئی آقابه شرح درخواستی که به شماره ۴/۴۸2/۹۶این 
که  داشته  واعالم  نموده  انحصاروراثت  صدورگواهی  درخواست  گردیده  شوراثبت 
کربالیی آقاشیرخانی فرزنداشرف علی به شماره شناسنامه ۱۸۱2صادره ازبابل درتاریخ 
۹۶/۱۰/۱۸دراقامتگاه دائمی خوددرشهرستان ساری فوت نموده وورثه /وراث حین الفوت 

وی عبارتنداز   ۱_رمضان شیرخانی فرزندکربالئی آقاشماره ملی۵۸2۹۳۵۹۴۰۵ 
 2_فرامرزشیرخانی فرزندکربالئی آقابشماره ملی۵۸2۹۳۶۶۰۵٧۸ 

 ۳_کیامرث شیرخانی فرزندکربالئی آقابشماره ملی ۵۸2۹۳۶۰۵۸۶ 
 ۴_عباس شیرخانی فرزندکربالئی آقا بشماره ملی ۵۸2۹2٧۴۱۸۳  

۵_علی شیرخانی فرزندکربالیی آقا بشماره ملی ۵۸2۹۸۰۶2۸2فرزندان ذکور
۶_زهراشیرخانی فرزندکربالئی آقا بشماره ملی ۵۸2۹۳۵۹۹۱۱

 ٧_لیالشیرخانی فرزندکربالئی آقابشماره ملی ۵۸2۹۶۴۶۴۰۴ فرزندان اناث
 ۸_ سیده ننه جهانی بهنمیری فرزندسیدتقی بشماره ملی 2۰۶۰۶۹۹۸۳۵ همسرمتوفی

 والغیراینک شوراپس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررایک نوبت آگهی می 
نمایدتاهرکسی اعتراضی داردویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزداومی باشدازتاریخ انتشارآگهی 

ظرف یکماه به این شورا مراجعه وتقدیم نمایدواالگواهی صادرخواهدشد
قاضیشعبهاولشهریشورایحلاختالفشهرستانجويبار

آگهی درخواست گواهی حصروراثت
شماره  به  که  درخواستی  شرح  به  فرزندقربانعلی  بیزکی  اسدیان  فاطمه  خانم   
۹۶۱/۵۳۴/۹۶این شوراثبت گردیده درخواس صدورگواهی انحصاروراثت نموده واعالم 
۹۸2صادره  شناسنامه  شماره  به  فرزندیوسف  بیزکی  اسدیان  قربانعلی  که   داشته 
نموده  جویبارفوت  خوددرشهرستان  دائمی  ۹۶/۱۰/2۴دراقامتگاه  درتاریخ  ازجویبار 

وورثه /وراث حین الفوت وی عبارتنداز
۱_ثریاشوپای جویباری فرزندعبدالعلی بشماره شناسنامه ۳۰همسرمتوفی

2_ فاطمه اسدیان بیزکی فرزندقربانعلی بشماره شناسنامه ۶۳   
۳_ الهه اسدیان بیزکی فرزندقربانعلی شماره ملی ۵۸2۰۰۳۱22۹فرزندان اناث متوفی 
ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررایک نوبت آگهی  والغیراینک شوراپس 
باشدازتاریخ  نزداومی  ازمتوفی  ای  نامه  داردویاوصیت  اعتراضی  نمایدتاهرکسی  می 
انتشارآگهی ظرف یکماه به این شورا مراجعه وتقدیم نمایدواالگواهی صادرخواهدشد 
قاضیشعبهدومشهریشورایحلاختالفشهرستانجويبار

آگهی درخواست گواهی حصروراثت 
شماره  به  که  درخواستی  شرح  به  اله  فرزندولی  رستخیزشورکائی  ذکراله  آقای 
واعالم  نموده  انحصاروراثت  صدورگواهی  درخواس  گردیده  شوراثبت  2/۴۶۱/۹۶این 
۴2۳صادره  شناسنامه  شماره  به  فرزندعلیجان  رستخیزشورکایی  اله  ولی  که  داشته 
ازجویبار درتاریخ ۹۵/٧/۱۰دراقامتگاه دائمی خوددرشهرستان جویبارفوت نموده وورثه /

وراث حین الفوت وی عبارتنداز ۱_عظمت مرادی شورکایی فرزندرجبعلی با شماره ملی 
۵۸2۹۶۱۳۴۰۹همسرمتوفی   2_ فاطمه رستخیزشورکایی فرزندولی اله۵۸2۹٧۴۸٧۸۹

۳_کشوررستخیزشورکایی فرزندولی اله ۵۸2۹2۶۹٧۸۳جملگی فرزندان اناث متوفی 
۴_ نبی اله رستخیزشورکایی فرزندولی اله ۵۸2۹2۶۹٧٧۰۵ 

 ۵_ ذبیح اله رستخیزشورکایی فرزندولی اله ۵۸2۹2٧۰۸۶2   
 ۶_ ذکراله رستخیز شورکایی فرزندولی اله ۵۸2۹٧۵۳۱۵۴ 

والغیراینک شوراپس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررایک نوبت آگهی می 
نمایدتاهرکسی اعتراضی داردویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزداومی باشدازتاریخ انتشارآگهی 

ظرف یکماه به این شورا مراجعه وتقدیم نمایدواالگواهی صادرخواهدشد 
قاضیشعبهدومشهریشورایحلاختالفشهرستانجويبار

آگهی درخواست گواهی حصروراثت 
شماره  به  که  درخواستی  شرح  به  اله  فرزندجمع  چراتی  حمیدرضاکاویانی  آقای 
2/۴٧۶/۹۶این شوراثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصاروراثت نموده واعالم داشته 
ازسوادکوه  بابابه شماره شناسنامه۱۳2٧صادره  فرزندجان  کاویانی چراتی  اله  که جمع 
درتاریخ۹۶/۱/۳۱دراقامتگاه دائمی خوددرشهرستان جویبارفوت نموده وورثه /وراث حین 

الفوت وی عبارتنداز ۱_منصوره رحمتیان فرزندمحمدعلی ش ش٧۵۰همسرمتوفی
2-حمیدرضاکاویانی چراتی فرزندجمع اله ش ملی ۵۸2۹۱2۴۴۸۳

  ۳_حسین جان کاویانی چراتی فرزندجمع اله ۵۸2۹۳۸۸2۶۱ 
  ۴_غالمرضاکاویانی چراتی فرزندجمع اله ۵۸2۹۳۸۸2۳۵

  ۵_ مسعودکاویانی چراتی فرزندجمع اله 2۰۶۰۴۱۴۳۳۴ جملگی فرزندان ذکورمتوفی
۶_فریده کاویانی چراتی با شماره ملی  ۵۸2۹۳۸۸2۵۰۱ 

  ٧_طاوس کاویانی چراتی با شماره ملی  2۰۶۳2۹۰۵۵۵ 
 ۸_مهیاره کاویانی چراتی با شماره ملی  2۰۶۳۳۵۱۳۶۸ 
 ۹_فوزیه کاویانی چراتی با شماره ملی  ۵۸2۹۳۸۸2۴۳ 

 ۱۰_ملیحه کاویانی چراتی۵۸2۹۱2۴۴۹۱        
۱۱_مریم کاویانی چراتی2۰۶۳2٧۰۶۱۹ جملگی فرزندان اناث جمع اله می باشند 

والغیراینک شوراپس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررابه یک نوبت آگهی می 
نماید تاهرکس اعتراضی داردووصیت نامه ای ازمتوفی نزداومی باشد ازتاریخ انتشارآگهی 

ظرف یک ماه به این شورامراجعه وتقدیم نماید واال گواهی صادرخواهدشد
قاضیشعبهدومشهریشورایحلاختالفشهرستانجويبار

نوبتاول چاپاول
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خدمات ارزي با کیفیت، از مزیت هاي اصلي بانک 
اقتصادنوین 

مدیرعامل بانک اقتصادنوین، خدمات ارزي بانک اقتصادنوین را از مزیت هاي 
اصلي و همیشــگي این بانک دانســت و بر توسعه کمي و کیفي این خدمات 
تاکید کرد.به گزارش روابط عمومي بانک اقتصادنوین، علیرضا بلگوري در جمع 
کارکنان این بانک در منطقه پنج اســتان ها در شــهر شیراز گفت به منظور 
تسهیل دسترسي مشتریان به خدمات ارزي، توسعه شعب ارائه دهنده خدمات 
ارزي د ر دستور کار قرار گرفته که در این راستا کارکنان واجد شرایط در حال 
گذراندن دوره هاي حرفه اي مربوطه هســتند.وي با اشاره به اهمیت توجه به 
بحث سودآوري در عملیات بانک افزود: نحوه تعامل بانک با مشتریان باید بر 
اساس رابطه برد- برد باشد و در این راستا باید به مشتریاني که به سودآوري 
بانک کمک مي کنند خدمات ویژه اي ارائه نماییم.بلگوري ضمن تاکید بر نقش 
همکاران با تجربه و همکاران جوان اقتصادنویني در جذب مشــتریان خوب و 
ممتاز و لزوم ارائه طرح هاي خالقانه در حوزه جذب مشــتري و جذب منابع 
خاطرنشــان کرد: شعب بانک به عنوان یکي از مهمترین نقاط تماس بانک با 
مشتریان نقش بسیار مهمي در شناسایي نیاز مشتریان و ارائه ایده براي توسعه 
محصوالت و خدمات بانک دارند.مدیرعامل بانک اقتصادنوین وصول مطالبات 
معوق را براي افزایش توان مالي بانک بسیار حیاتي دانست و گفت براي تسریع 
در این مهم افزایش حدود اختیارات شــعب و سرپرستي ها در دستور کار قرار 
گرفته است.در نشست مدیرعامل بانک اقتصادنوین با کارکنان شعب سرپرستي 
منطقه ۵ استان ها، خردمند سرپرست این منطقه، ضمن تشریح فرصت هاي 
اقتصادي اســتان هاي تحت پوشــش، برنامه هاي این سرپرستي براي بهره 

برداري از این فرصت ها را تشریح کرد. 

امکان انجام پرداخت با کیف پول همراه پاسارگاد 

بانک پاســارگاد در ابتکاری دیگــر، از طریق ارایه خدمــت کیف پول همراه 
پاسارگاد )کیپاد(، امکان انجام پرداخت از طریق تلفن همراه را برای مشتریان 
خود فراهم کرده اســت. به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، خسرو رفیعی 
مشاور مدیرعامل و مدیر روابط  عمومی این بانک، ضمن اعالم این خبر گفت: 
با توجه به افزایش روزافزون نقش تلفن همراه در زندگی شــهروندان و همگام 
با توســعه فناوری و ابزارهای پرداخت در بانکداری و صنعت پرداخت، عرصه 
مناسبی برای بکارگیری تلفن همراه در پرداخت های روزمره پدید آمده است. 
در این میان، بانک پاسارگاد، با اتکاء به توان فنی شرکت فناپ – از شرکت های 
گروه مالی پاسارگاد- و با مشارکت شرکت ایرانسل، اقدام به طراحی و راه اندازی 
ســرویس نوآورانه کیف پول همراه پاســارگاد با نام تجاری کیپاد کرده است.

وی افزود: ســرویس کیپاد بر بســتر NFC طراحی شــده و در حال حاضر 
صرفاً برای گوشــی های تلفن همراه اندرویدی مجهز بــه فناوری NFC و با 
بکارگیری سیم کارت های NFC ایرانسل قابل استفاده است.مشاور مدیرعامل 
بانک پاسارگاد ادامه داد: کیپاد )کیف پول همراه پاسارگاد( این امکان را برای 
دارندگان این ســرویس فراهم می ســازد تا پرداخت های با سقف پنجاه هزار 
تومان را در پایانه های فروشگاهی مجهز به سرویس پذیرش کیپاد و بی نیاز از 
کارت های بانکی، بدون رمز و با حداکثر سرعت و سهولت انجام دهند. سرویس 
کیپاد همچنین به واســطه حذف نیاز به اعالم رمز عبور، ضمن جلوگیری از 
ایجاد مخاطرات ناشی از اعالم رمز عبور به سودجویان، امنیت ویژه ای را برای 

منابع مالی کاربران به ارمغان می آورد.

خبر

دو مساله مهم در اشتغالزایی
*حسین ساروخانی

رهبرمعظم انقالب در سیاست های اقتصادی مقاومتی و 
دیگر بیاناتشان مسئله اشتغال را دائما متذکر می شوند. 
بحث اشتغال جوانان و نخبگان کشــور از اولویت های 
اقتصادی کشــور است، اما بیکاری تک عاملی نیست. از 
آنجا که در ســالهای گذشــته با رکود مواجه بودیم که 
سرمایه گذاری را کند کرد و در کنار آن طرح های نیمه 
تمام زیادی در صنعت داریم که تکمیل نشده است، در 
نتیجه فرصت شغلی جدیدی در حوزه صنعت و خدمات 
نداشــتیم. عالوه بر تحریم موانع داخلی تولید، فعالیت 
های اقتصادی بنگاه ها را با مشــکالت متعددی مواجه 
کرد.به دنبال آن تولیدکنندگان نتوانستند محصوالتشان 
و خدماتشــان را به فروش برســانند و ناچار به تعدیل 
شــدند،لذا رکود و پابرجایی موانع تولید دست به دست 
هم داده و باعث تشــدید بیکاری در سالهای اخیر شده 
است. در ایجاد اشتغال دو مســـئله اهمیت دارد. مسئله 
اول ایجاد فرصت های شــغلی است و مسئله دوم حوزه 
خدمات شغلی است به این معنی که بدانیم چه مشاغلی 
اشباع شــده است و در چه شغل هایی با ظرفیت خالی 
مواجهیم. باید متناسب با یافته های حوزه خدمات شغلی 
نیروی انســانی تربیت کنیم. اینکــه بدانیم هر بخش از 
اقتصــاد برای مثال صنعت و خدمات چه نیازهایی دارد، 
چه جمعیتی و با چه تخصصی را مي خواهد در کاهش 
نــرخ بیکاری موثر اســت، اما در حال حاضــر در نظام 
آموزشی نیروی کار بدون در نظر گرفتن این مالحظات 
آموزش مي بیند.از سویی عدم تطابق آموزش های عالی 
با نیازهای بازار کار از دغدغه های بخش خصوصی است 
که درحوزه خدمات اشتغال فعالیت می کند. کارشناسان 
بارها درباره عدم تطابق آمــوزش با نیازهای بازار کار به 
مسئوالن هشدار دادند،اما متاســفانه مورد بی توجهی 
قرار گرفت. از آنجا مســئوالن چــه در مجلس و چه در 
دولت، همه در قانونگذاری و اجرای آن در زمینه اشتغال 
نقش موثر دارند و برای اینکه آینده روشنی در این زمینه 
ترســیم کنند، نیاز به آمارهای دقیــق دارند. بی تردید 
کاهـــش نرخ بیکاری روی کاغذ آســان است و باید در 
عمل برنامه داشــت. اگر خالء آماری در این زمینه ادامه 
پیدا کند نمی توان برنامه روشــنی برای آینده در نظر 
گرفت. در حال حاضر ممکن است جوانی با گذران یک 
دوره آموزش فنی و حرفه ای جذب بازار کار شود اما این 
جوان را وادار می کنیم ۶ سال دانشگاه برود و کارشناسی 
ارشد بگیرد و در نهایت جذب فرصت شغلی مثل نگهبانی 
کارخانه شود که تناسبی با تحصیالت او ندارد. این مسئله 
باعث بروز عوارض ناگواری در اجتماع می شــود و نمی 
توان از افراد ســرخورده در جامعه انتظار داشــت رفتار 
درست اجتماعی داشته باشند. متاسفانه در حال حاضر 
برخی دنبال آمارســازی هستند. آمارها از دستگاه های 
مختلف جمع آوری می شــود و در صورتی که راســتی 
آزمایی نشود و مورد بررسی دقیق قرار نگیرد نمی تواند 

به ترسیم نقشه راه آینده سودمند باشد.

یادداشت

رئیس جمهوری در برنامه ای تلویزیونی، حوزه 
ارتباطــات را به عنوان حوزه ای اشــتغال زا 
توصیف کرد و وظیفه دولت در این راســتا را 
ایجاد زیرساخت های الزم برای فعالیت در این 
حوزه دانســت.اتفاقی که البته باید دید تا چه 

حد برای عملی شدن ظرفیت دارد.
به گزارش زمان، فضای مجازی به عنوان بستر 
اصلــی اقتصاد دیجیتالی دیگــر از حالت یک 
فضای ســرگرم کننده یا صرفا ارتباطی خارج 
شده است. حاال بخش قابل توجهی از کسب و 
کارهای جدید که میزان قابل توجهی از حجم 
گــردش مالی را هم به خــود اختصاص داده 
اســت، در این فضای مجازی انجام می شود. 
فضای مجازی به تناسب همین قابلیت جذب 
ســرمایه ای که دارد برای جذب اشــتغال هم 
گزینه بســیار جالبی به نظر می رسد. رئیس 
جمهــوری با بیــان اینکه فضــای مجازی به 
شــفافیت اطالعات هم کمک می کند به نقل 
قولــی از وزیر ارتباطات پرداخت و گفت: وزیر 
ارتباطات می گوید ســاالنه ۱۰۰ هزار شغل از 
راه فضای مجازی ایجاد می شــود. ما وظیفه 
داریم زیرســاخت ها را ایجــاد کنیم تا مردم 
بر پایه آن کسب و کارهایشان را ایجاد کنند. 
دولت بســترها را آماده کرده است. در آینده 

ای نزدیک همه کشور به نسل ۳ و ۴ اینترنت 
مجهز خواهند شد.

 پیگیری وضعیت پیام رسانهای بومی
 در مجلس

رمضانعلی ســبحانی فر از پیگیــری وضعیت 
حمایت دولت از پیام رســانهای بومی و شبکه 
های اجتماعی داخلی خبر داد و گفت: موضوع 
استفاده از فیلترشکن ها باید ساماندهی شود.

رمضانعلی ســبحانی فربا تاکید براینکه کمیته 
ارتباطات مجلــس به صورت مرتــب، پیگیر 
وضعیــت پیام رســانهای بومــی و خدمات و 

سرویس هایی که این شــبکه های اجتماعی 
باید ارائه دهند، اســت، اظهار داشــت: تمامی 
تالش دولــت، مجلــس و اپراتورهــا در این 
اســت که این ســرویس دهندگان بومی در 
کشــور تقویت شــوند.وی با بیان اینکه نباید 
توقع داشــت که در شــروع کار این شــبکه 
های پیام رســان در حد پیام رسانهای خارجی 
ســرویس دهی داشــته باشــند، اضافه کرد: 
ظرفیت این شبکه ها هنوز به حد الزم نرسیده 
و ما به این امر واقف هستیم که این شبکه های 
بومی جوابگوی ۵ میلیون کاربر نیستند و نیاز 

به توسعه دارند.رئیس کمیته فناوری اطالعات 
و ارتباطات مجلس شــورای اسالمی با اشاره 
به تســهیالتی که دولت بــرای حمایت از این 
کسب وکارها درنظر گرفته و نیز لزوم همکاری 
اپراتورها در تقویت این شــبکه ها، تاکید کرد: 
برمبنای بررسی های صورت گرفته و گزارشی 
کــه وزارت ارتباطات درمورد وضعیت شــبکه 
های پیام رسان بومی ارائه داده است، حمایت 
مالی از این کســب و کارها از محل وام وجوه 
اداره شــده وزارت ارتباطات صورت می گیرد.

سبحانی فر با اشاره به نمونه های موفق کسب 
وکارهای نوپا در کشــور کــه چندین میلیون 
دالر ســرمایه گذاری خارجی جذب کرده اند، 
افزود: پیام رســانهای بومی نیز به دلیل داشتن 
دانش فنی می توانند به این شرایط برسند اما 
نیازمند جذب سرمایه هستند و باید مدیریت و 
برنامه ریزی داشته باشند که در نهایت شاهد 
افزایش ظرفیت آنها و جذب کاربر باشیم.رئیس 
کمیته ارتباطات مجلس درخصوص حمایت از 
پیام رسانهای بومی و لزوم ساماندهی استفاده از 
فیلترشکن ها، گفت: از این نامه اطالعی ندارم 
و موضــوع آن را در خبرهــا دیده ام. اما به هر 
ترتیب استفاده از نرم افزارهای فیلترشکن در 

کشور نیازمند ساماندهی است.

ايجادساالنه100هزارشغلدرفضایمجازی

»فضای مجازی« بستری برای اشتغال زایی

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقد
سندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقد

سندرسمی
شماره  رای  ۱۳۹۶/۱۰/۱۱و  مورخ    ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۶2۴۳ شماره   برابررای 
هیات اول موضوع قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی ارضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض 
متاقضی مرحوم محمد رضا یزدی به شماره شناسنامه ۳۹۴ فرزند غالمرضا صادره 
برابر گواهی حصر وراثت بشماره ۹۶۰۹۹٧۳۰۳٧۳۳۰۰۱۱۹ مورخ  از شمیران که 
۱۳۹۶/۳/۳ فوت و ورثه حین الفوت ایشان عبارتند از : فاطمه اقاشیخ حسن)زوجه(

و مرضیه یزدی و عطیه یزدی ومحمدحسین یزدی  علیرضا یزدی و قدسیه یزدی 
باشند.نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۶۰  و احسان یزدی می 
مترمربع پالک 2۳۶۸ فرعی از ۱۶۳ اصلی  واقع در بخش حوزه ثبتی شهرستان 
فردیس خریداری از مالک رسمی علی اکبر سعیدی مقدم محرز گردیده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
اداره تسلیم و  این  اعتراض خود رابه  اولین آگهی به مدت دو ماه  انتشار  تاریخ  از 
اعتراض دادخواست خودرا  تاریخ تسلیم  از  از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه  پس 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکورو عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف2۱۳۹
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۶/۱۰/۱۹ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۶/۱۱/۰۴

محمدسلیمانیکفیلادارهثبتشهرستانفرديس

ادراهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکرضوانشهر
آگهی  موضوع  ماده 3 قانون 

وماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهای
فاقدسندرسمی

برابر  رای شماره  ۱۳۹۶۶۰۳۱۸۰۱٧۰۰۵۰٧۱ -۱۳۹۶/۱۰/۱۳هیات اول  موضوع 
فاقد  سند رسمی   اراضی  و ساختمانهای   قانون تعیین تکلیف  وضعیت   ثبتی 
مستقر  درواحد  ثبتی  حوزه ملک  رضوانشهر  تصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضی 
اداره   ثبت  احوال   رضوانشهر  به  شناسه ملی  ۱۴۰۰۰۱۹۳٧۰۴در ششدانگ  یک 
قطعه  زمین مشتمل  بر ساختمان اداری  ثبت احوال و سرایداری با  کاربری اداری 
به مساحت ۱۰۰۸/۵٧متر مربع   پالک ۵۵۸فرعی  از ۵۱ اصلی مفرزو ومجزی  شده 
از  پالک ۴  فرعی  واقع در قریه چلیمان بخش 2٧ گیالن خریداری  ازمالکیت  
سونا بیگم محرز  گردیده است . لذا به منظور  اطالع عموم مراتب   دردونوبت به 
فاصله  ۱۵ روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به صدور  سند  
مالکیت  متقاضی   اعتراضی  داشته باشند می توانند ازتاریخ  انتشار  اولین آگهی  
به مدت  دو ماه اعتراض  خود  رابه  این  اداره تسلیم  وپس ازاخذ  رسید   ظرف 
مدت   یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض  دادخواست خود  را مراجع قضائی  تقدیم 
نمایند  بدیهی است در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  طبق  

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . رم  الف :  ۶2۰۵
 تاریخ انتشار  نوبت اول :  ۱۱/۴/ ۱۳۹۶   تاریخ انتشار نوبت دوم :  ۱۳۹۶/۱۱/۱۹  

متن آگهی احضارمتهم
)مربوطبهدادگاهبافرضوجودکیفرخواست(

دادگاه عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر به موجب کیفرخواست 
پرونده کالسه ۹۶۱۴۶۳/۱۰۴  در  شماره ۹۶۱۰۴۳2۸۸۰۰۰۴۵۰2  
غیر  قتل  فقره  یک  در  تسبیب  اتهام  به  قاضی  مسکین  آقای  برای 
شعبه  این  به  موضوع  به  رسیدگی  که  نموده  کیفر  تقاضای  عمدی 
 ۱۰:۰۰ ساعت   ۱۳۹۶/۱2/۰۵ مورخه  برای  رسیدگی  وقت  و  ارجاع 
عدم  و  بودن  المکان  مجهول  به  عنایت  با  است.  گردیده  تعیین 
دسترسی به متهم و دراجرای مقررات مواد ۱۱۵ و۱۸۰ قانون آیئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت 
منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه 
مقررات  مطابق  حضور،  عدم  صورت  در  است  بدیهی  گردد.  حاضر 

رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.م/الف ۱۹٧۶
مديردفترشعبه104دادگاهکیفری2اسالمشهر

متن آگهی احضارمتهم
)مربوطبهدادگاهبافرضوجودکیفرخواست(

    دادگاه عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر به موجب کیفرخواست 
پرونده کالسه ۹۶۱۴۹۴/۱۰۴  در  شماره ۹۶۱۰۴۳2۸۸۰۰۰۴۶۰۵  
کیفر  تقاضای  اخاذی  اتهام  به  احمدی  تبار  ضیا  موسی  آقای  برای 
نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی 
با  است.  گردیده  تعیین   ۱۱:۰۰ ساعت   ۱۳۹۶/۱2/۰۶ مورخه  برای 
عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و دراجرای 
مقررات مواد ۱۱۵ و۱۸۰ قانون آیئین 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 ۱۹٧۸
مديردفترشعبه104دادگاهکیفری2اسالمشهر

متن آگهی احضارمتهم
)مربوطبهدادگاهبافرضوجودکیفرخواست(            

    دادگاه عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر به موجب کیفرخواست 
پرونده کالسه ۹۶۱۴۸۴/۱۰۴  در  شماره ۹۶۱۰۴۳2۸۸۰۰۰۴۵٧٧  
اتهام مشارکت در  به  آقایان جواد اسکندری و علی اسکندری  برای 
به  نزاع دسته جمعی  تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع 
این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه ۱۳۹۶/۱2/۰۶ ساعت 
و  بودن  المکان  مجهول  به  عنایت  با  است.  گردیده  تعیین   ۱۰:۰۰
عدم دسترسی به متهم و دراجرای مقررات مواد ۱۱۵ و۱۸۰ قانون 
انقالب در امور کیفری مراتب  آیئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر 
بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق  در دادگاه حاضر گردد. 

مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.م/الف ۱۹٧٧
مديردفترشعبه104دادگاهکیفری2اسالمشهر

فقدانسند
آگهی موضوع ماده 3 قانون

شماره  برابررای  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱۳ ماده  و   
۱۳۹۶۶۰۳۰۱۰۵۹۰۰22۵۹/۹2/۹۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی اسالمشهر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای گلعلی صفری  فرزند سلمانعلی شماره 
شناسنامه ۴۵  صادره از ساوه به شماره ملی ۰۶۰۰۴2۹۵۶۳ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۹۰ 
متر مربع پالک 2٧۹۵ فرعی از ۸  اصلی مفروز و مجزی شده  قسمتی از پالک ۶۳۶ فرعی از اصلی مذکورواقع در قریه قاسم آباد 
خشکه   بخش ۱2 تهران خریداری از مالکیت رسمی آقای گلعلی صفری  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود، در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهرتسلیم نموده و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست 
را به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم گواهی تقدیم 

دادخواست طبق مقررات سند مالکیت متقاضی صادر خواهد شد. م/الف 2۰۰۳
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۶/۱۱/۰۴ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۶/۱۱/۱۹

رئیسادارهثبتاسنادوامالکاسالمشهرساداتحسینی

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفت: ساالنه به طور متوســط حدود دو هزار نفر نیروی کار بر 

اثر حوادث ناشی از محیط کار جان خود را از دست می دهند.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، نصراهلل بازوند با اشاره به اینکه 
در حوزه تعاون مشارکت جمعی مدنظر است، اظهار کرد: تنظیم 
اساسنامه برای رســیدن به اهداف اقتصادی یا اجتماعی تعاون 
نامید می شــود که باید گروه ها برای رســیدن بــه اهداف این 
مهم کنار یکدیگر قرار گیرند.وی با اشــاره به اینکه تعاون یک 
نهاد اجتماعی در کشــور محسوب می شود، افزود: متاسفانه در 
سازماندهی نهادهای اجتماعی کشور ضعف وجود دارد و تاکنون 
به درستی نتوانســته ایم این نهادها را سازماندهی کنیم.بازوند 
گفت: اقتصاد تعاونی و مقاومتی می تواند رافع مشکالت اقتصادی 
در جامعه باشد در صورتی که به این سمت و سو حرکت کنیم 
مشکالت کشور کاهش می یابد.وی بر لزوم سرمایه سازی صنفی 
در تعاونی ها تاکید کرد و ادامه داد: الزم اســت برای یک گروه، 
جامعه و کشور سرمایه سازی مناسب ایجاد شود.بازوند، راهبری، 

ساماندهی و کنترل تولید و توزیع کاال را از مهم ترین موضوعات 
در حــوزه تعاونی ها عنوان کرد.وی با اشــاره به اینکه به دنبال 
استانداردســازی محیط کار هستیم، تصریح کرد: قشر عظیمی 
از مردم در محیط کار هســتند و در صورت اســتاندارد نشدن 
حوادث مختلفی را در پی دارد. حادثه ســانچی، حادثه معدن و 
دیگر حوادث، ناشی از محیط کار است که ساالنه به طور متوسط 
حدود دو هزار نفر نیروی کار بر اثر حوادث ناشــی از محیط کار 
جان خود را از دست می دهند.وی تنظیم رابطه کارگر، کارفرما 
و دولت را از مباحث حوزه کار دانست و تصریح کرد: حدود ٧۰ 
ســال است این مبحث با وزارت کار همراه است و اصل وجودی 
این وزارتخانه برای کارگر، کارفرما و دولت ایجاد شده است.بازوند 
گفت: هدایت سرمایه گذاری از دیگر شاخصه های این وزارتخانه 
است که در استانها کارگروه اشــتغال و سرمایه گذاری هدایت 
کننده ســرمایه گذاران است.وی تاکید کرد: : شناسایی رسته ها 
در هر شهرستان و استان از کارهای تحقیقاتی بسیار گسترده ای 
اســت که خوشبختانه تاکنون حدود ۶۵۰ هزار رسته شناسایی 

شــده که باید سرمایه گذاری در راســتای رسته ها انجام شود و 
باید ظرفیت ها و رسته های شــغلی در هر استان، شهرستان و 
منطقه شناسایی شود تا مشخص شود چه میزان سرمایه گذاری 
برای آن ها الزم اســت.وی با اشــاره به اینکه در زمینه اشتغال 
حمایتی موفق بوده ایم، تصریح کــرد: یکی از برنامه های حوزه 
اشتغال، اشــتغال حمایتی اســت که کمیته امداد، بهزیستی، 
بســیج و بنیاد شهید موفق عمل کرده اند و به هدف رسیده اند.

بازوند گفت: یکی از اولویت های حوزه اشتغال، اشتغال روستایی 
اســت که مناطق محروم، شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت و 
مناطق مرزی و محروم مدنظر بوده و خوشبختانه ایجاد اشتغال 
روســتایی به تصویب هیئت دولت رسیده اســت.وی با اشاره 
به اینکه ســالمت محیط کار از شــاخصه های حوزه کار است، 
خاطرنشان کرد: در محیط کار اسیب های اجتماعی بسیار زیاد 
است و برای پیشگیری از این آسیب ها باید تمامی دستگاه های 
دولتی، نظامی، قوه قضائیه و مردم برای رسیدن به اهداف کالن 

دولت دست به دست یکدیگر دهند و برنامه ریزی کنند.

اقتصاد تعاونی و مقاومتی حالل مشکالت اقتصادی کشور



بکارگیری آشنایان ناکارا ، در یک گردونه کاری، 
برآیندی تلخ در پی خواهد داشت . 

حکیماردبزرگ

سخنحکیمانه

اگر تو عاشقی غم را رها كن
عروسی بين و ماتم را رها كن

تو دریا باش و كشتی را برانداز
تو عالم باش و عالم را رها كن

امروز با موالنا

»باورهای عامیانه« چاپ چهارمی شد 

و  عمومی«  »فارسی  کتاب های  تازه  چاپ 
»باورهای عامیانه مردم ایران« توسط نشر چشمه 
به بازار عرضه شد. به گزارش  مهر، کتاب »فارسی 
عمومی« نوشته حسن ذوالفقاری به تازگی توسط 

نشر چشمه به چاپ صدم رسیده است.
این کتاب که از زمان چاپش تاکنون، چند مرتبه 
آموزش  و  فارسی  متون  برگزیده  ویرایش شده، 
آیین نگارش فارسی را در بر می گیرد. اولین چاپ 
این کتاب مربوط به سال ۸۰ می شود و به تازگی 
نشر شده  بازار  راهی  نسخه های چاپ صدم آن 

است.
دیگر کتابی که نشر چشمه از این محقق به چاپ 
رسانده، »باورهای عامیانه مردم ایران« است که 
با همکاری علی اکبر شیری تدوین شده است. اثر 
موردنظر، به صورت یک فرهنگنامه تدوین شده و 
در واقع، فرهنگی شامل ۶۵۰ مدخل درباره اشیا، 
حیوانات و هرچیزی است که پیرامونش باورهایی 
ایران شکل گرفته و  بین مردم مناطق مختلف 

رواج داشته است.
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اوقات شرعی

»جاودانگی« در کانادا

فیلم سینمایی »جاودانگی« به کارگردانی 
مهدی فرد قادری و تهیه کنندکی جواد 
نوروزبیگی در ونکوور کانادا اکران می شود.

به گزارش رسیده،سینماتک کانادا در شهر 
ونکوور با همت امیر گنجوی در جدیدترین 
برنامه خود ، فیلم سینمایی »جاودانگی« 
به  را  قادری  فرد  مهدی  کارگردانی  به 
نمایش خواهد گذاشت. »جاودانگی« روز 
های 2۹ بهمن و ۳ اسفند برابر با ۱۸ و 22 
پالن-سکانس  شد.  خواهد  اکران  فوریه 
۱۴۵دقیقه ای »جاودانگی« تاکنون ضمن 

حضور در بیش از پانزده جشنواره بین المللی از جمله رم ایتالیا و مونیخ آلمان موفق به 
دریافت جایزه بهترین فیلم جشنواره های بوفالو نیویورک و ایسچیا ایتالیا شده است.

عرضه و پخش بین المللی این فیلم به عهده محمد اطبایی »مستقل های ایرانی« 
است.

جایزه بهترین فیلم آسیایی جایپور هند برای »سارا و آیدا«

»سارا و آیدا« در دهمین جشنواره بین المللی فیلم جایپور جایزه گرفت.
به گزارش رسیده، فیلم »سارا و آیدا« ساخته مازیار میری در دهمین جشنواره بین 

المللی فیلم جایپور جایزه بهترین فیلم آسیایی را دریافت کرد. 
این فیلم پیش از این به پخش کنندگی بنیاد سینمایی فارابی در جشنواره فیلم خانه 
آسیا )اسپانیا( و شید – جشنواره فیلم های ایرانی در داالس )آمریکا( به نمایش در 

آمده بود.
این دوره جشنواره فیلم جایپور از ۱٧ تا 2۱ دی در کشور هند برگزار شد.

خبر

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: بخشی از 
اموری که به از بین بردن زمینه های تبعیض 
و فساد اجتماعی کمک می کند فراهم کردن 
فرصت های اطالعاتی برابر در قالب اجرای درست 

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات است.
اندیشی  هم  نشست  در  صالحی  عباس  سید 
دسترسی  و  انتشار  قانون  اجرای  موانع  رفع 
آزاد به اطالعات با بیان اینکه این قانون انتشار 
و دسترسی آزاد به اطالعات در صورت اجرای 
درست، یکی از فرصت های پیشگیری از فساد 
است، افزود: همچنین ما می توانیم جامعه را از 
مسائلی که از ناحیه رانت های اجتماعی پدید می 

آید، مصون سازیم.
وی اضافه کرد: اجرای صحیح این قانون باعث 
می شود که جامعه احساس کند هیچ اطالعات 
مبنای عمل در پستو وجود ندارد و دسترسی 
جامعه به اطالعات در مرحله عمل، سهل و آسان 
است و این امر زمینه سوء استفاده عده ای را 

می گیرد.
فلسفه  به دیگر  ارشاد اسالمی  و  وزیر فرهنگ 
پشت صحنه این قانون اشاره کرد و با بیان اینکه 
یکی از مشکالت اجتماعی ما اعتماد عمومی به 
کارآیی سازمان های اداری، حاکمیتی و دولتی 

است، افزود: نظرسنجی ارزش یابی و نگرش و 
ارزش های ایرانیان که وزارت ارشاد در سال ۹۴ 
انجام داد و نتیجه آن را در سال ۹۵ منتشر کرد، 
توجه  قابل  اختالل  گرفتار  نشان می دهد که 
فقدان اعتماد اجتماعی به دستگاه های اداری 
هستیم. صالحی ادامه داد: یکی از مواردی که 
نشان می دهد در بحث رابطه دولت و ملت خوب 
عمل نکرده ایم این است که اعتماد اجتماعی به 
دستگاه های مدیریتی و اداری به اندازه کافی 

نیست و البته این نوع نگرش ها به نحوی می 
تواند هشدار دهنده باشد.

از  اداری  وی تصریح کرد: فاصله دستگاه های 
اعتماد اجتماعی برای ما زنگ های خطر را به 
صدا در می آورد زیرا با وجود میلیونها کارمندی 
که در نظام اداری داریم و منابعی که برای حقوق 
و دستمزد این افراد مصرف می شود، اما رابطه 
اداری دولت و ملت در نظام بوروکراسی ما خوب 

شکل نگرفته است.

وزیر ارشاد اضافه کرد: قانون انتشار و دسترسی 
آزاد به اطالعات می تواند کمک کند که از طریق 
نظام پاسخگویی، این فاصله کاهش یابد و پاسخ 
نوعی  واقع  در  به سئواالت مردم  دهی درست 
کمک به بازسازی و ارتقای اعتماد عمومی به 

دستگاه های اداری است.
صالحی با بیان اینکه منافع بسیاری در این قانون 
نهفته است که اگر قالب بندی آن به درستی اجرا 
شود می تواند راهکاری در بهبود روابط اداری 
کارکنان، دولت و مردم باشد، اظهار داشت: این 
قانون یک فرصت اطالع رسانی مناسب، مستمر و 
پیوسته بین حاکمیت و مردم در ارتباط با اسناد 

و اطالعات است.
وی ادامه داد: یک گپ )فاصله( اطالعاتی داریم 
و  حاکمیت  کارکردهای  از  بخشی  عمال  که 
سازمان های اداری ما را دچار اختالل می کند 
و یک سامانه جامع اطالع رسانی می تواند گپ 
اطالعاتی ما را کاهش دهد. وزیر فرهنگ و ارشاد 
از نکات در سند،  یادآور شد: بسیاری  اسالمی 
قانون و دستورالعمل ها اتفاق افتاده اما کاربران 
اصلی، از آنها کم اطالع یا بی اطالعند و خود این 
گپ اطالعاتی عمال بخشی از اختالالت اداری ما 

را به همراه دارد.

تاکيد صالحی بر نقش موثر اکو در دیپلماسی فرهنگی

پوستر رسمی فیلم سینمایی »من یک ایرانی ام« رونمایی شد. 
فیلم سینمایی »من یک ایرانی ام« به کارگردانی محمدرضا 
آهنج بزودی در گروه کورش به جای فیلم سینمایی »خانه 
کاغذی« روی پرده سینماهای سراسر کشور خواهد رفت.

همزمان با نزدیک شدن به زمان اکران، سازندگان از اولین 
پوستر رسمی این فیلم رونمایی کرده اند.علیرضا حیدری 
عضو سابق تیم ملی کشتی ایران نقش اول این فیلم سینمایی 
را برعهده داشته است. وی در این فیلم در نقش سیاوش 
کیانی، یک قهرمان تیم ملی کشتی مقابل دوربین رفته. در 
واقع فیلم تمثیلی از داستان سیاوش شاهنامه است و نام این 

نقش نیز از همین شخصیت گرفته شده است. 

نمایش  آماده  بزودی  سانسور«  »آقای  سینمایی  فیلم 
»آقای  سینمایی  فیلم  رسیده،  گزارش  به  شد.  خواهد 
تهیه کنندگی  و  جبارزاده  علی  کارگردانی  به  سانسور« 
غالمرضا گمرکی هم اکنون در مراحل پایانی فنی قرار دارد 
و براساس برنامه ریزی ها بزودی آماده نمایش خواهد شد. 
تدوین این فیلم که همزمان با فیلمبرداری توسط نازنین 
مفخم آغاز شده بود، در حال حاضر در مراحل پایانی قرار 
دارد. در روزهای پیش رو صداگذاری و ساخت موسیقی این 

فیلم نیز آغاز خواهد شد.
با توجه به تم فانتزی این فیلم طنز و بازی متفاوت بازیگرانش، 

سازندگان امیدوارند فیلم مورد اقبال تماشاگران قرار گیرد.
در  بود  قرار  ابتدا  جبارزاده  علی  سینمایی  تجربه  اولین 
جشنواره سی و ششم فیلم فجر به نمایش درآید که در 
این فستیوال منصرف  از حضور در  نهایت سازندگان آن 
شدند تا این فیلم به احتمال فراوان در تابستان ۹٧ به نمایش 
عمومی درآید. محمدرضا فروتن در »آقای سانسور« یکی از 
نقش های متفاوت خود در طول دوران بازیگری اش را برعهده 

داشته است. 

 انتشار اولين پوستر
 »من یک ایرانی  ام«

تالش »آقای سانسور« برای اکران 
در تابستان

در آخرین قسمت از پخش مجموعه »لیسانسه ها«، در دیالوگی 
از ساخت »فوق لیسانسه ها« صحبت به میان آمد که این خبر 

توسط تهیه کننده هم تأیید شد.
رضا جودیـ  تهیه کننده »لیسانسه ها«ـ  درباره پایان بندی این 
سریال اظهار کرد: »لیسانسه ها«  در اصل پایانی ندارد و فصل 
جدید آن سال آینده با عنوان »فوق لیسانسه ها« کلید خواهد 
خورد. این تهیه کننده در ادامه از پخش مجموعه »رنج پنهان« 
که سریال دهه فجر محسوب می شود از ۱2 بهمن  ماه خبر داد 
و در توضیحاتی اظهار کرد: این سریال به دلیل تسهیل در روند 
تولید و زمان پخش با دو کارگردان ساخته می شود. او درباره 
محتوای »گنج پنهان« و مجموعه هایی که درباره ی دهه فجر 
تولید می شوند، نیز اظهار کرد: موضوع انقالب و تغییر رژیم در 
همه سریال ها به یک شکل است و نمی شود آن را تغییر داد. 
شاید قصه ها کمی متفاوت باشد و از این منظر مجموعه »رنج 
پنهان« شاید کمی متفاوت با دیگر سریال های دهه فجر باشد.

جودی در پایان اعالم کرد: گروه تولید »رنج پنهان« این روزها 
در لوکیشن های مربوط به گروه ساواک واقع در غرب تهران 

مشغول تصویربرداری هستند.

 به زودی»فوق ليسانسه ها« 
ساخته می شود

دولت ترامپ در ایستگاه یک سالگی!

از اتفاقات خوب فرهنگی در هر شهر و استان، این است که اهالی 
فرهنگ و هنر آن صاحب مکانی برای ارائه آثار خود به مردم و و 

تبادل اندیشه و فرهنگ بشوند.
 روز پنجشنبه 2۱ دیماه ۹۶ این اتفاق خوب در شهر کرمانشاه با 
افتتاح نخستین نگارخانه استاندارد شهر و برپایی نمایشگاه عکس 

زلزله رخ داد.
با  به گزارش روابط عمومی شهرداری، نگارخانه شهر کرمانشاه 
هدف جذب هنرمندان و نخبگان، با تغییر و مناسب سازی بخشی 
از فضای فرهنگسرای شهر در مساحتی بالغ بر ۴۰۰ مترمربع آماده 

بهره برداری شد.
کارکردهای  بر  عالوه  نگارخانه  این  در  گزارش،  این  براساس 
نمایشگاهی و امکان نمایش بیش از ٧۰ اثر همزمان، در زمینه 
سازی  مجسمه  و  نقاشی  خطاطی،  مانند  هنرهایی  آموزشهای 
و برگزاری بیش از 2۰ کالس همزمان، نمایش آثار محیطی و 
حجمی، امکان نمایش فیلم در سالن نمایش فیلم، برگزاری کارگاه 

آموزشی و ورک شاپ نیز فراهم شده است.
در آیین افتتاح نگارخانه و آغاز نمایشگاه عکس زلزله که با حضور 
استاندار و جمعی از مسئولین محلی و فرهیختگان و فرزانگان 
صاحب نام عرصه فرهنگ و هنر استان برگزار شد، سخنرانان به 
ایراد سخن پرداختند و از ضرورت و اولویت پرداختن به موضوع 

فرهنگ مقدم بر دیگر ارکان توسعه گفتند.
نمایشگاه عکس مستند زلزله کرمانشاه با ارائه ۳۰ فریم از آثار 
برگزیده عکاسان، از 2۱ تا 2۹ دیماه همه روزه در ساعات ۹ تا ۱2 

و ۱۵ تا ۱۹ در معرض بازدید عالقمندان قرار دارد.
همزمان  افتتاح  منظور  به  که  مراسمی  در  کرمانشاه  شهردار 
نگارخانه شهر و برپایی نمایشگاه عکس برگزار شد، طی سخنانی 
با بیان اینکه شهرداری کرمانشاه از سال گذشته با همکاری ادارات 
ذیربط حوزه فرهنگ، توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری را در 
دستورکار خود قرار داده است، گفت: این موضوع باعث تقویت 
ساختار سازمانی شهرداری شد، به گونه ای که سازمان فرهنگی، 
هنری و ورزشی شهرداری رسما از ابتدای سال ۹٧ کار خود را 

شروع می کند.
آرش رضایی با بیان اینکه سال ۹۶ از نظر اقتصادی برای شهرداری 
کرمانشاه سال خوبی نبود و این موضوع باعث رکود در کارهای ما 
شد، تصریح کرد: در بودجه سال ۹٧ که در حال تدوین آن هستیم 

تالش کرده ایم کم کاری های سال ۹۶ جبران شود.
وی افزود: شهرداری کرمانشاه با توجه به نبود مکانی مناسب برای 
برپایی نمایشگاه هایی همچون نمایشگاه های نقاشی، عکاسی، 
کتاب، برگزاری دوره های آموزشی و محل تشکیل جلسه ها و 
گردهمایی های هنرمندان و در مجموع فقدان مکانی برای به 
تصویر کشیدن آثار هنرمندان کرمانشاهی، مصمم شد تا نگارخانه 

ای در شهر ایجاد کند.
رضایی همچنین با بیان اینکه از نظر فضاهای فرهنگی درسطح 
شهر محدودیت های شدیدی داریم، افزود: با افتتاح یک فرهنگسرا 
در بهمن ماه، تعداد فرهنگسراهای کرمانشاه به چهار فرهنگسرا 

افزایش پیدا می کند.
وی از اجرای طرح مسجدمحوری با هماهنگی نماینده ولی فقیه 
در استان نیز خبر داد و گفت: این طرح با هدف جبران ضعف 
کمبود فضاهای فرهنگی در ۱۱۸ مسجد استان انجام می شود 
بطوری که امسال بصورت پایلوت در ۵ مسجد استان اجرا شد 
و سال ۹٧ بنا داریم تعداد مساجد پایلوت را به تعداد 2۵ مسجد 

دیگر افزایش دهیم.
باالی  آمار  به  اشاره  با  ادامه سخنان خود  در  شهردار کرمانشاه 
بیکاری در استان تاکید کرد: یکی از مسیرهای کم هزینه تر برای 
ایجاد شغل، رونق گردشگری است که کرمانشاه با توجه به اینکه 
درحوزه فرهنگ و هنر پتانسیل های خوبی دارد، می تواند از این 

ظرفیت برای جذب گردشگر استفاده کند.
زمان  در  کرمانشاه  برندینگ  طرح  مطالعه  یادآوری  با  رضایی 
استاندار پیشین، ابراز امیدواری کرد این طرح در یکی از جلسات 

استانداری مطرح و به تصویب برسد.
وی سپس با اشاره به برپایی نمایشگاه عکس زلزله همزمان با 

افتتاح نگارخانه شهر، گفت: فراخوان این نمایشگاه 
عکس از آذرماه داده شد و از مجموع ۶٧۰ عکسی 
که توسط ۵۳ عکاس به دبیرخانه این نمایشگاه 
ارسال شد، ۳۰ عکس برگزیده شده و به نمایش 

درآمده است.
کرمانشاهباکمبودنگارخانهوفضاهایاستاندارد

نمايشآثارهنریمواجهاست
اسالمی شهر  فرهنگی شورای  رئیس کمیسیون 
کرمانشاه در مراسم گشایش نگارخانه شهر، طی 
کمبود  با  کرمانشاه  اینکه  بر  تأکید  با  سخنانی 
نگارخانه و فضاهای استاندارد نمایش آثار هنری 
به  توجه  با  کرمانشاه  شهر  گفت:  است،  مواجه 
یک  فاقد  متاسفانه  هنری  باالی  های  پتانسیل 
فرهنگسرا در شان و منزلت این شهر بوده که با 
افتتاح این نگارخانه در فرهنگسرای شهر، توانسته 

ایم اولین نگارخانه شهر را مورد بهره برداری و استفاده هنرمندان 
عرصه هنر و خوشنویسی و نقاشی و عکس و... قرار دهیم.

ابراهیم مرادی  به گزارش روابط عمومی شهرداری کرمانشاه، 
از جمله مهمترین حوزه های مورد مطالبه شهروندان گرامی 
کرمانشاه، امور فرهنگی و هنری است چراکه شاکله این شهر را 

قشری فرهنگی و فرهنگ دوست شکل داده اند.
از اهداف  با زندگی مردم و ترویج هنر را  وی آمیختگی هنر 
برگزاری نمایشگاه های هنری دانست و بیان کرد: شهرداری 

تمام امکانات خود را در این زمینه به کار می گیرد. 
مرادی تصریح کرد: برنامه امروز عالوه بر یک رویداد هنری عالی، 
به نوعی محل مناسبی برای گفتگو با هنرمندان در خصوص 
مسائل پیش روی این قشر تاثیرگذار در جریان فرهنگی جامعه 

است.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر کرمانشاه ادامه 
امور فرهنگی  امر بسط و توسعه  به  این، توجه  بر  داد: عالوه 
و هنری خاستگاه فرهنگی هر شهر قلمداد می شود، بنابراین، 
شهرداری و شورای شهر کرمانشاه اهتمام ویژه ای در زمینه 

حمایت از هنرمندان و مباحث فرهنگی دارند.
 وی ضمن تقدیر و تشکر از حمایتهای همه اعضای شورای 
و  شهرداری  فرهنگی  های  پروژه  از  کرمانشاه  شهر  اسالمی 

مصوبات کمیسیون فرهنگی شورا، هنرمندان را سرمایه اجتماعی 
و میراث ناملموس برشمرد و تأکید کرد: حمایت از هنر به ویژه 
هنری که دغدغه مند و برآمده از اصالت اسالمی ایرانی باشد نقش 

بسزایی در افزایش و شکوفایی سرمایه اجتماعی شهروندان دارد.
به گفته وی کار فرهنگی باید با برنامه ریزی مناسب و عالقه همراه 
باشد تا شاهد اثر گذاری آن و افزایش نشاط و پویایی اجتماعی در 

سطح شهر باشیم.
سخنگوی شورای شهر کرمانشاه تصریح کرد: حمایت و همصدایی 
همه اعضای شورای شهر از اقدامات فرهنگی شهرداری به انسجام 
بهتر و برنامه ریزی های دقیق تر برای اجرای رویدادهای بزرگ 

فرهنگی و هنری کمک بسزایی قلمداد می شود.
عرصه  بزرگ  اساتید  از  هریک  نام  داشت:  اظهار  ادامه  در  وی 

فرهنگ و هنر کرمانشاه، برای هر هنرمند آزاده و 
فرهیخته ای به مثابه یک برند است و باید کاری 
کنیم که بخشی از هویت فرهنگی غنی مردم این 
شهر با شناخت بزرگان فرهنگ و هنر دیارشان احیا 
و تثبیت شود. مرادی همچنین گفت: رونق صنعت 
های  ظرفیت  که  است  آن  نیازمند  گردشگری 
فرهنگی و آثار تاریخی، طبیعی و مذهبی شهرهای 
خود را به هموطنان معرفی کنیم و در این راه باید 

از ظرفیت مجازی بهره بگیریم.
افتتاحنگارخانهشهرنقطهعطفیدرتوسعه

فرهنگیشهرواستانخواهدبود
استاندار کرمانشاه در آیین گشایش نگارخانه شهر و 
برپایی نمایشگاه عکس زلزله اثرات هنر را در جامعه 
اقدام  این  تأکیدکرد:  و  دانست  چشمگیر  بسیار 
نقطه عطفی در  نگارخانه شهر(،  )افتتاح  فرهنگی 

توسعه فرهنگی استان کرمانشاه خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری کرمانشاه، هوشنگ بازوند 
با بیان اینکه در بسیاری از مواقع اثرگذاری هنر از هر موضوع 
سوریه  جریان  در  بینیم  می  ما  افزود:  است،  بیشتر  دیگری 
تصویری از یک کودک در کنار دریا، اروپا را وادار کرداعطای 
پناهندگی به ۱۰ میلیون نفر را قبول کند و این محقق نمی شد 

مگر با هنرنمایی یک عکاس.
اینکه: همانطور که در حال حاضر قدرت در  با تأکید بر  وی 
اقتصاد نهفته است شاید قرن های آینده این قدرت در هنر و 
تاریخ نهفته باشد، افزود: نگرانی ابرقدرت های امروزی از سرمایه 
های عظیم هنری و فرهنگی کشورها است، همانگونه که دیدیم 
نوک پیکان آسیبها و تخریب ها و حمالت طالبان در افغانستان 
و در همان بدو امر، سرمایه های فرهنگی و هویت فرهنگی آن 

کشور را نشانه گرفت و این درمورد داعش هم صادق است.
وی هنر و هنرمند را از سرمایه های هر کشوری دانست و تصریح 
کرد: یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری 

غفلت از همین موضوع است.
استاندار کرمانشاه در ادامه به کمک های بی دریغ سپاه، بسیج، 
ارتش، نیروهای هالل احمر و دیگر نهادها در جریان زلزله اخیر 
اشاره کرد و افزود: پیام رهبر انقالب در دقایق اولیه این حادثه 
وحدت و وفاقی را در بین مردم کشور رقم زد و بی شک هنرنمایی 
عکاسان و اصحاب رسانه و انتشار عکس های مختلفی از این حادثه 
در فضای مجازی در ایجاد همدلی و همدردی مردم سراسر کشور 

با مردم آسیب دیده استان کرمانشاه نقش بسیاربزرگی داشت.
زلزله  از ساخت یک مستند در خصوص آسیب های فنی  وی 
اخیر استان کرمانشاه خبرداد و خاطر نشان کرد: بسیاری از عکس 

هایی که برای ساخت این مستند در دست است کار متخصصین 
آنقدر حرفه ای عمل کردند که  را بسیار راحت کرده و برخی 
مهندسین عمران می توانند از روی آن عکس ها به نکات قابل 

توجهی در ساخت و سازها پی ببرند
گشایش نگارخانه به منزله گشایش یک گره فرهنگی مهم است

استاد دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران و دبیر انجمن 
طراحان گرافیک ایران در مراسم گشایش نگارخانه شهر کرمانشاه 
و افتتاح نمایشگاه مستند زلزله با ابراز خوشحالی از این اتفاق 
مثبت فرهنگی تأکید کرد: گشایش نگارخانه شهر کرمانشاه به 
منزله گشایش یک گره فرهنگی مهم است و بسیار خوشحالم که 
این کار با مشارکت هنرمندان و توسط شهرداری صورت گرفته 

است.
به گزارش روابط عمومی شهرداری کرمانشاه، دکتر بهرام کلهرنیا 
با بیان اینکه خوشبختانه امروز درمانگران شهر ما کسانی هستند 
که اشاعه فرهنگ و هنر می دهند و از فرهنگ و بهبودی انسان 
گفتگو می کنند، افزود: گشایش گالری ها به شکل عادی در تمام 
جهان امروز، با پشتیبانی مستقیم شهرداری ها شکل می گیرد و 
بسیار خرسند کننده است که شهردار کرمانشاه و همکاران ایشان 

با گشایش این فضا می خواهند یک بحران کهن را درمان کنند.
این استاد گرافیک و هنر، با تأکید بر اینکه هنرمندان، زیرجلد 
زندگی دیده نمی شوند گفت: فرزانگان و هنرمندان، سالها رنج 
و ناکامی را در پشت سر خوددارند درحالیکه واقعیت قضیه این 
است که آنها زبان فرهنگ و آرایه های آن را به کاملترین شکل 

ممکن، شکل داده اند.
به گفته وی موزه ها و گالری ها در جهان، جزو مکان های بسیار 
گرانبها و پرقیمت هستند و تمام مدنیت های دنیا به گالری ها 
آنها  را در  اسناد هنری شان  بالند چرا که  و موزه هایشان می 

گردآورده اند.
دکتر کلهرنیا افزود: تابلوی نقاشی لبخند ژوکوند اثر داوینچی، اگر 
بسوزد بحرانی شکل نمی گیرد اما یک هویت در پس آن هست 
هویت و نشان راهی برای انسان که در این اثر هنری به ما می 
گوید اینگونه می توان زیست و زیرجلد حضور انسانی تو، مجموعه 
ای از نظام عواطف بهم تنیده حساس و بسیار عالیقدر انسانی و 

موجودیت فرهنگی وجود دارد.
وی افزود: انسان به شکل ذاتی به هنر به طریق دیگری می نگرد، 
افزود: ما جهان تاریخی را، با نام هنرمندان و پس از آن با نام 

فرزانگان و دانشمندان به یاد می آوریم.
این هنرمند ارزشمند گرمانشاهی همچنین در ادامه افزود: امروز 
در این مکان دیوارها با زخم زلزله آذین بندی شده اند و همه چیز 
در نقطه مهم معناسازانه به هم رسیده اند باید این معنا را درک و 

درباره اش گفتگو کنیم و بحث اجتماعی انجام دهیم.
وی تصریح کرد: یکی از معیارهای توسعه یافتگی، میزان دسترسی 
به سرانه فرهنگی هنری است و همه باید از شهرداری پشتیبانی 

کنیم که گالری های بیشتری ایجاد کند.
دکتر کلهرنیا افزود: یک عکس یک حادثه تصادفی نیست، معنایی 
است که توسط بصیرتی آگاه شکل گرفته و وقتی با چشم دانا می 
نگریم، زبانی را می بینیم که ابزار گفتار او با واژگان و به شکل و 

لحنی دیگر ارتباط برقرار می کنند.
وی با بیان اینکه هویت سازی و برندینگ در کرمانشاه به تأخیر 
افتاده است، تأکید کرد: با وجود این تأخیر می توان شروع کرد و 

برای کرمانشاه ظرفیت سازی نمود.
دبیر انجمن طراحان گرافیک ایران با اشاره به اینکه در شهرهای 
کاخهای  یکی  است  افتخار  نشانه  و  موجب  دوچیز  اروپایی 
دادگستری و دیگری کاخهای دانشکده هنر و موزه های متصل 
به آنها، افزود: اگر اروپاییان، امروز داعیه فرهنگ مداری دارند به 
خاطر این است که تمام کوشش خود را مجهز به فرهنگ و ابزار 

هنر نموده اند. 
وی در خاتمه با اشاره به ضعف فقدان موزه هنرهای معاصر در 
کرمانشاه گفت: موزه های کرمانشاه کجا هستند؟ آیا نباید موزه 
هنرهای معاصر، جزو مطالبات فرهنگی و هنری این شهر و استان 

باشد؟

نخستين نگارخانه استاندارد کرمانشاه گشایش یافت


