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به گزارش زمان، کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ برای اولین بار و 
براساس قانون برنامه ششم توسعه جدول منابع و مصارف افزایش 
بودجه  برای  کمیسیون  نهایی  مصوبه  در  را  انرژی  حامل های 

۹۷7منتشر کرد.

منابع و مصارف ۸۷ هزار میلیارد 

تومانی هدفمندی یارانه ها  
به گزارش زمان،معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران 
گفت: هم اکنون روزانه بیش از ۵۵۰ میلیون مترمکعب گاز از پارس 
جنوبی برداشت می شود، این روند با تکمیل فازهای ۱۳، ۱۴ و ۲۲ 

تا ۲۴ پارس جنوبی ادامه دارد.

به گزارش زمان، ســخنگوی ســازمان غذا و دارو با رد شایعات مربوط به 
خارج شــدن برخی داروهای بیماران صعب العالج از فهرست بیمه، گفت: 
هیچ دارویی در حوزه سرطان و بیماری های خاص یا صعب العالج و ام اس 

از فهرست شمول بیمه پایه خارج نشده و نخواهد شد. 6

برداشت ۵۵۰ میلیون مترمکعبی 

گاز از پارس جنوبی

تکذیب خروج برخی از داروهای 

بیماران صعب العالج از بیمه

5

سرمقاله

خصوصی ها، بازیگران 
اصلی توسعه  

نگاه روز

 چرا آتش سانچی 
خاموش نشد 

توزیع سبد کاال به زودی 
بین اقشار حمایتی

ســال هاســت وضعیت اقتصاد کشــور را به 
گونــه ای معرفی می کنند کــه قطعا نیاز به 
یک جراحــی بزرگ دارد .رنــج اقتصاد ازبی 
بنیه ای و فقدان مدیریت در اجرای سیاست 
های کالن است .برنامه ریزان کالن اقتصادی 
بر این باورند که  ایجاد اشــتغال پایدار با راه 
اندازی بنگاههای دارای پشــتوانه مالی کافی 
و همچنین تکنولوژی های به روزقابل تحقق 
اســت .چراکــه چرخه تولید عمال ســرمایه 
گذاری اشــتغال زا را وارد کشــور می کند، 
اشتغالی که راه را برای توسعه هرچند بیشتر 
اقتصاد هموار می ســازد  .این در حالی است 
که  دولتها تالش می کنند با وجود تنگناهای 
بودجه برای اشــتغال زایی پایدار به ســمت 

استفاده از سرمایه گذاری خارجی بروند.
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7 مهرشاد نبی
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معاون اول رییس جمهور: 

 چالش های پیش رو 
غیرقابل حل نیست
کرج تاچندماه آینده تکمیل همت-

3 مسعود احمدی

1

وزیر ارتباطات: سند استراتژی اقتصاد دیجیتال تا یک ماه آینده نهایی می شود

 اعتبار 5۰۰ میلیاردی به استارتاپ های کشور
به گزارش زمان، وزیر ارتباطات گفت: بخشی از اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومانی که به کسب و کارهای نوپا اختصاص می یابد در قالب وام های کم بهره و کم حجم خواهد بود.محمدجواد آذری جهرمی در نشست 
هم اندیشی با فعاالن استارتاپی کشور که در راستای حل معضالت و مشکالت این کسب و کارها تشکیل شد، گفت: رقم ۵۰۰ میلیارد تومان اعتباری که قرار است به کسب و کارهای نوپا اختصاص پیدا کند، 

در قالب مدل های مختلف منابع در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

 نیمی از 
 صنایع نصفه
 کار می کنند

 مرگ روزانه
  43 نفر در

حوادث ترافیکی 

بروز مشکالت 
 ناباروری در

 ۱۵ درصد زوج ها
721

2

2

روحانی تاکید کرد:   

 ایران؛مخالف اعمال تحریم 
علیه ملت های مستقل

نگهبان شورای  بودجه   مقایسه 
 با پول توجیبی برخی مسئوالن

توزیع سبد کاال به زودی بین اقشار حمایتی
مدیر کل دفتر حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی از توزیع سبد کاال بین اقشار حمایتی در آینده 
نزدیک خبر داد و گفت: مشموالن دریافت این سبد کاال می 
توانند با مراجعه به فروشــگاه های طــرف قرارداد، کاالهای 

مورد نیاز خود را خریداری کنند.
به گــزارش زمان به نقل ازایرنا، »مریم الســادات میرمالک 
ثانی« دیروز در گفت و گویی با اعالم جزئیات توزیع ســبد 
جدید کاال اظهار داشــت: تاکنون ســبد حمایتی در هشت 
مرحله توزیع شده و از تیرماه ۹۳ به طور متوسط سالی یک 

تا ۲ بار این کار انجام شده است.
وی ادامه داد: امسال این سبد کاال در ماه رمضان توزیع شد 
و انتظار می رود طی ماه های آینده که البته زمان دقیق آن 

مشخص نیست، سبد جدید داده می شود.
میرمالک ثانی با یادآوری اینکه در سال ۹۲ وزارت بازرگانی 
اقدام به ارائه سبد کاال کرد که با مشکالت فراوانی همراه بود، 
گفت: در آن زمان سیستم توزیع دولتی کارآمد نبود، تعادل 
عرضه و تقاضا در مناطق مختلف وجود نداشــت، بســیاری 
ازافراد از دریافت سبد جا می ماندند و گاهی بسیاری از افراد 
مجبور بودند ساعت ها در صف های طوالنی منتظر باشند و 

در آخر حتی کاالی مورد نظر را دریافت نکنند.
این مســئول در وزارت رفاه با بیان اینکه آن زمان افراد در 
انتخاب کاال آزاد نبودند و کاالهای از پیش تعیین شــده را 
دریافت می داشتند ضمن آنکه اختالف حساب و پرت منابع 
بســیار وجود داشــت، افزود: به عنوان مثال با وجود تامین 
طــرح به ارزش ۱6 هزار میلیارد ریال توســط دولت جهت 
توزیع در فروشــگاههای طرف قرارداد مجموع ارزش کاالی 
توزیع شــده به مردم طبق حســاب دفتری فروشگاهها ۱۵ 
هزار میلیارد ریال بود و هزار میلیارد ریال اختالف حســاب 

دفتری وجود داشت. 
مدیر کل دفتر حمایتی و توانمندســازی وزارت رفاه با بیان 
اینکه ســبد کاال در شــیوه جدید آن به شکل الکترونیکی 
مدیریت می شــود، ادامه داد: به همین منظور دستورالعمل 
اجرایی جدیدی در ســال ۹۳ از ســوی وزارت رفاه تقدیم 
دولت شد و از همان سال کار آن آغاز شد، در دوره های قبل 
شناسایی دقیقی از افراد وجود نداشت به همه کاالبرگ داده 
می شــد اما اکنون برای هدفمند کردن، افراد تحت پوشش 
کمیته امداد و بهزیســتی که در دهک های پایین درآمدی 
قرار دارند مشمول دریافت این سبد هستند البته هر فردی 
که به عنوان قشــر نیازمند شناســایی شــده باشد و تحت 
این دو نهاد هم نباشــد چنانچه به تأیید وزارت رفاه برسد، 
مشــمول دریافت سبد خواهد شد.وی گفت: در توزیع سبد 
قبلی ۳۰۰ هزار دانش آموز در مدارس شــبانه روزی مناطق 
محروم شناسایی شدند و این مبالغ به کارت بانکی آنها واریز 
شــد.میرمالک ثانی در مورد نحوه دریافت این ســبد گفت:  
خانواده های تحت پوشــش بهزیستی و کمیته امام خمینی 
)ره( مشــمول دریافت سبد کاال هستند ضمن آنکه افرادی 
که مســتمری بگیر این نهادها نیســتند و فقــط یک مورد 
خدمت دریافت کرده اند هم مشــمول طرح می شوند..مدیر 
کل دفتر حمایتی و توانمندسازی وزارت رفاه تصریح کرد: در 
پی مشکالت دوره قبل وزارت رفاه برای طرح جدید فرآیند 
الکترونیکی ایجاد کرد به این صورت که معادل نقدی ارزش 
سبد به کارت یارانه سرپرست خانوار واریز می شود این مبالغ 
از کف ۳۰ هزار تومان تا ســقف ۱۲۰ هزار تومان است برای 

خانوار تک نفره ۲۰ هزار تومان، دونفره 6۰ هزار تومان، ســه 
نفر به باال به ازای هر نفر ۱۰ هزار تومان تا سقف ۱۲۰ هزار 

تومان پرداخت می شود.
وی اظهار کرد: وقتی کارت یارانه سرپرســت خانوارها شارژ 
می شود، این افراد می توانند به فروشگاه ها طرف قرارداد که 
در تهران ۹ فروشگاه انتخاب شده نظیر رفاه، شهروند و اتکا 
مراجعه و کاالهای خود را خریــداری کنند، افراد در خرید 
کاال آزادی عمــل دارند اما باید به این فروشــگاه های طرف 

قرارداد مراجعه کنند.
میرمالــک ثانی در مورد اینکه گفته می شــود تزریق نقدی 
باعث تورم خواهد شد، گفت: در حالی سبد به شکل کاال در 
دوره قبل داده می شد که فساد این اقالم غذایی را داشتیم، 
تاریخ مصرف آنها می گذشــت، مرغ ها فاسد می شد و پرت 
منابع زیاد بود اما اکنون با واریز نقدی خیلی از مشکالت رفع 
شــده و تورمی هم ایجاد نکرده است. از طرفی دستگاه های 

کارت خوان هم تحت کنترل هستند.
وی ادامه داد: تا شــهریور امســال 8 میلیــون و ۵۰۰ هزار 
نفر یا به عبارتــی ۳ میلیون و ۲۰۰هزار خانوار ســبد کاال 
دریافت کرده اند و کارت سرپرســت خانوار آنها شــارژ شده 
است. اطالعات اســامی افراد تحت پوشش دو نهاد حمایتی 
به همــراه کد ملی آنها در بانک رفاه کنترل می شــود، این 
اسامی به سازمان هدفمندی یارانه ها ارسال می شود و شماره 
حســاب به همراه شــماره یارانه و بعد خانــوار را زمانی که 
دریافت می کنیم دوباره داده ها را کنترل می کنیم.میرمالک 
ثانی گفت: در گذشــته افراد با ارســال کد ملی به ســامانه 
پیامکی مطلع میشدند که آیا سبد به آنها تعلق گرفته است 
یا خیر و میزان آن چقدر اســت اما اکنون سامانه مدیریتی 
طراحی کرده ایم که توســط مددکاران اداره کل بهزیستی و 
کمیته استان ها به همراه اداره کار استان ها وضعیت مدیریت 
می شود و افراد می توانند با مراجعه به این ادارات در جریان 
اطالعات این ســبد قرار گیرند.وی افزود: این حداقل ســبد 
مطلوب اســت که افراد می توانند براساس آن خوراک مورد 
نیاز خود را تامین کنند، مــا تاکنون ۱8 هزار میلیارد ریال 

برای این طرح در 8 مرحله اختصاص داده ایم.
مدیرکل دفتر حمایتی وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
افزود: بحث تامین اعتبار مهمترین دغدغه ماســت و ما در 

بقیه مراحل با مشکلی مواجه نیستیم.
وی با برشــمردن شاخص های گرســنگی و تامین امنیت 
غذایی در جهان اظهار داشــت: شــاخص جهانی گرسنگی 
چهار مولفه دارد ســوء تغذیه، الغری، مرگ و میر و کوتاهی 
قد کودکان زیر ۵ ســال؛ایران در این زمینه رتبه ۴ در بین 
کشورهای موفق در کنترل گرسنگی است که رتبه ممتازی 
به حســاب می آید. این مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی افزود: ایران با کاهش 6۰ درصدی طی ســالهای 
۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ شاخص جهانی گرسنگی را از ۱8.۵ درصد 

به 8.6 درصد رسانده که بسیار چشمگیر بوده است. 
وی کم کردن فاصله زمانی ارائه سبد و گستردگی افراد تحت 
پوشش از جمله افراد پشت نوبتی سازمان بهزیستی و کمیته 
امداد مانند کودکان مبتال به سوء تغذیه زیر 6 سال، مادران 
باردار و شــیرده و افرادی کــه در آمدی کمتر از درآمد پایه 
و اولیــه دارنــد و در مناطق محروم زندگــی می کنند را از 
برنامه های وزارت تعاون برای کنترل گرسنگی برشمرد که 

در صورت تامین اعتبار محقق خواهد شد.

وزیر ارتباطات گفت: بخشــی از اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومانی که به کسب 
و کارهای نوپا اختصاص می یابد در قالب وام های کم بهره و کم حجم 

خواهد بود.
به گزارش زمــان به نقل ازمهر، محمدجواد آذری جهرمی در نشســت 
هم اندیشــی با فعاالن استارتاپی کشــور که در راستای حل معضالت و 
مشکالت این کسب و کارها تشکیل شد، گفت: رقم ۵۰۰ میلیارد تومان 
اعتباری که قرار است به کسب و کارهای نوپا اختصاص پیدا کند، در قالب 
مدل های مختلف منابع در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.وی گفت: قرار 
نیســت تمام این مبلغ را وام دهیم بلکه بخشی از آن به صورت وام های 
کم حجم و کم بهره بخصوص در شهرســتانها و متناسب با مدل کسب و 
کارها و توانمندی هر یک از طریق مراکز توانمندسازی کسب و کارهای 
نوپا اختصاص می یابد.وزیر ارتباطات اضافه کرد: بخشی از این اعتبار نیز 
در اختیار صندوق های ســرمایه گذاری خطرپذیرکه در این حوزه فعال 
هســتند، قرار می گیرد که این منابع را برای ســرمایه گذاری در عرصه 
استارتاپ ها و با سود کم هزینه کنند.وزیر ارتباطات با بیان اینکه فناوری 
اطالعات تاثیر جدی بر فرهنگ و زندگی بشر داشته و ایستادگی در برابر 
موج تغییر بوجود آمده منطقی نیســت، گفت: به زودی و با بوجود آمدن 
فناوری بالک چین تحولی شــگرف در فضای مجازی بوجود خواهد آمد 
و موضوعاتی مانند ثبت احوال، ثبت اســناد و مفاهیم بانکی تحت تاثیر 
ایــن فناوری قرار می گیرد.آذری جهرمی تصریح کرد: اگر منطبق با این 
تغییرات حرکت نکنیم دوبــاره در عرصه رقابت میان فناوری و فرهنگ 
بازنــده خواهیم بود و مغلوب فناوری خواهیم شــد که بر ما تحمیل می 
شود.وزیر ارتباطات با اشاره به ادغام فناوری اطالعات و اقتصاد و سرمایه 
گذاری جدی کشــورها در این زمینه گفت: با ورود فناوری اطالعات در 
عرصه اقتصاد شــاهد از دست دادن قدرت حاکمیت ها و افزایش قدرت 

شــرکت های فعال در این حوزه هستیم.آذری جهرمی  با تاکید بر اینکه 
با ایستادگی و مقاومت در برابر این حوزه نمی توان موفق بود، خاطرنشان 
کرد: با وجود اینکه شــاخص خالقیت ایران از کل کشورهای دنیا باالتر 
است، می توانیم در مقابل این  تحوالت، استفاده حداکثری داشته باشیم.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه همراستا با تحوالت فناوری هایی همچون 
اینترنت اشــیا، واقعیت مجازی و بیگ دیتا حرکت کنیم، در این زمینه 
مرکز تحقیقات مخابرات موظف شده است که جلسات توجیهی در مورد 
این فناوری های آینده برای دســتگاههای اجرایی برگزار کند. بر اساس 
آماری که داشــته ایم در این جلسات مشخص شد که ۹۰ درصد دست 
اندرکاران این دســتگاهها درک صحیحی از این مســئله و فناوری های 
پیش رو نداشــتند و ما باید این ســواد را در بدنه حاکمیت ایجاد کنیم.

وی گفت: در همین حال بر اســاس گزارشــی کــه در هیئت دولت نیز 

ارائه شــد بدنه دولت پذیرش باالیی نسبت به این موضوع دارد و ما برای 
فرهنگ ســازی، ایجاد کارگاههای آموزشی و آگاهی رسانی را به شرکت 
های این حوزه برون ســپاری می کنیم.وزیر ارتباطات از تغییر اساسنامه 
ســازمان فناوری اطالعات ایران و تبدیل این شــرکت حاکمیتی به یک 
سازمان توسعه ای خبر داد و گفت: به زودی این موضوع در هیئت دولت 
به تصویب می رسد و این ســازمان در کنار مرکز تحقیقات و مخابرات، 
دانشکده مخابرات و شرکت پســت بانک، اکوسیستم مشارکت کسب و 
کارهای نوپا در کشور را بوجود خواهند آورد.وی ادامه داد: در همین حال 
قرار است شرکت های دانش بنیان آزمایشی با مشارکت معاونت علمی، 
وزارت اقتصاد، وزارت صنعت و بانک مرکزی ایجاد شــود و دو سال تحت 
حمایت دولت قرار گیرند و از فرایند مالیات خاصی برخوردار باشــند تا 
بتوانند شــکل گرفته و وارد بازار شوند.آذری جهرمی همچنین با اشار به 
دســتورالعمل های صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر نیز گفت: این 
دستورالعمل برای تامین مالی جمعی به تصویب رسیده تا موضوع تامین 
مالی استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا حل شود.وزیر ارتباطات با تاکید 
بر اینکه به تدریج برخی از محدودیت ها اصالح می شود، خاطرنشان کرد: 
اگر با اســتفاده از ظرفیت های موجود، موانع را از ســر راهمان برنداریم 
عرصه را به کسب و کارهای خارجی واگذار خواهیم کرد.وی تاکید کرد: 
اصل مســئله این اســت که راه حل های سلبی زمانی معنی دارد که راه 
حل های ایجابی با چندین برابر قدرت وجود داشته باشد.آذری جهرمی 
با بیان اینکه ســند استراتژی ایران در اقتصاد دیجیتال تا یک ماه آینده 
نهایی می شــود، افزود: هم اکنون سهم فناوری اطالعات و اطالعات در 
اقتصاد کشــور مشخص نیســت و تا زمانی که این سهم مشخص نباشد 

هدفی برای پیگیری آن نیز وجود نخواهد داشت.
ادامه در صفحه۳

 اعتبار ۵۰۰ میلیاردی به استارتاپ های کشور

استرس و تغذیه نادرست از عوامل افزایش ناباروری؛

بروز مشکالت ناباروری در ۱۵ درصد زوج ها
دبیر علمی همایش ســالمت و ناباروری مردان: حدود ۱۵ درصد 
زوج ها در جهان مشکالت ناباروری دارند که ۵۰ درصد  آن مربوط 

به مردان است.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی دومین همایش ســالمت 
مــردان و ناباروری مــردان، دکتر علیرضا خردمنــد افزود: در این 
همایش تازه های سالمت مردان و مسائل باروری مردان مورد بحث 
و گفتگــو قرار خواهد گرفت همچنین این کنگره همزمان با هفته 

سالمت مردان برگزار می شود.
وی با بیان اینکه حدود ۱۵ درصد زوج ها در جهان دچار مشــکل 
ناباروری هســتند و بنظر می رســد این آمار در ایران نیز به همین 
صورت بوده اســت، گفت: پیش بینی می شــود حداقل حدود ۱۵ 
درصد از زوج های ایرانی دچار مشــکل ناباروری باشند و حدود ۵۰ 

درصد موارد علل مردانه در این مشکل نقش دارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با بیان 
اینکه ناباروری همواره یک مشــکل اساسی در جوامع بشری بوده 

است، افزود: نرخ ناباروری در جهان حدود ۱۵ درصد بوده است.
وی ادامه داد: علت ناباروری در مردان مختلف بوده که شــایع ترین 
علت آن موارد ناشــناخته اســت. دالیل سرشتی و محیطی نیز از 

دالیل ناباروری در مردان به شــمار می رود به طور مثال واریکوسل 
از جمله دالیل ناباروری در مردان محسوب می شود که شایع ترین 

علت قابل درمان با جراحی در ناباروری مردان است.
دبیرعلمی همایش ســالمت مردان و ناباروری مردان گفت: دالیل 
محیطی، ژنتیکی و برخی بیماری ها نیــز در بروز ناباروری مردان 
تاثیر دارد که با مراجعه به موقع به پزشــک و تشــخیص به موقع 

می توان در مواردی به حل مشکل پرداخت.
وی گفت: امروزه به دلیل گسترش شهرنشینی ناباروری در مردان 
نیز افزایش یافته اســت که به دلیل افزایــش تنش های روحی و 
اســترس، تغذیه نادرســت، چاقی، روش های نارست رفتاری مثل 
اعتیاد و آلودگی های محیطی اســت که تا حدود زیادی می توان از 

آن ها پیشگیری کرد.
وی گفت: امروزه بسیاری از مشکالت ناباروری در مردان قابل رفع 
بوده و جهان در درمان ناباروری بســیار موفق عمل کرده اســت، 
همچنین در سال های اخیر پیشرفت های زیادی در ایران در درمان 

ناباروری انجام شده است.
خردمند گفت: بســیاری از بیماری هایی که منجر به ناباروری در 
مردان می شــود با درمان آن می توان نســبت به فرزند دار شدن 

مردان امیدوار بود.دومین همایش سالمت مردان- ناباروری مردان 
از دوم تا چهارم اســفند ماه سال جاری در مرکز همایش های بین 

المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار خواهد شد.

عکس: زمان- ثنا فالح سخنگو
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وزیر بهداشت اعالم کرد
فوت سالیانه ۲۰۰۰ نفر به دلیل حوادث ناشی از 

کار در کشور

 وزیر بهداشــت از فوت بیش از ۲۰۰۰ نفر به دلیل حوادث ناشــی از 
کار خبر داد و گفت: ۴۰ درصد کارگاه ها در کشور ایمنی الزم ندارند.

به گزارش زمان به نقل ازایســنا، ســید حسن هاشمی در اجالس سالیانه 
جوامــع ایمن که دیــروز در مرکز همایش های رازی برگزار شــد، اظهار 
کرد: وقوع برخی حوادث مانند پالســکو، حــوادث ترافیکی و .. نمادی از 
ناکارآمدی هایی اســت که طی چندین دهه انباشته شــده است و امروز 
باعث آســیب، مرگ و میر و معلولیت های فراوانی در کشور می شود. باید 
باور کنیم همه این حوادث قابل پیش بینی اســت. سالیانه ۱6 هزار نفر و 
روزانه ۴۴ نفر در جاده ها به دلیل حوادث ترافیکی فوت می کنند. این رقم 
معادل تعداد مســافران یک هواپیما و بیش از حادثه سانچی است. روزانه 
۹۰۰ نفر و ســالیانه ۳۳۳ هزار نفر به دلیل این حوادث مصدوم و بعضی از 
آنها دچار معلولیت های شدیدی می شوند. در کشور چندهزار نقطه حادثه 
خیــز داریم که بیــش از ۵۰ درصد آنها نقاط پرحادثه ای هســتند یعنی 
می دانیم کجا حادثه اتفاق می افتد اما در صدد برطرف کردن آن نیستیم.

وزیر بهداشت با بیان اینکه معادل هشت درصد تولید ناخالص ملی هزینه 
عوارض این حوادث می شود، اظهار کرد: حوادث سوختگی که بیشتر آن ها 
در محیط های کاری اتفاق می افتند ســالیانه فوت ۳۰۰۰ نفر را به دنبال 
دارد. ۳۰ هزار نفر به دلیل این حوادث در ســال بســتری و ۱۵۰ هزار نفر 
معلول می شوند عالوه بر آن 8۰ هزار مورد مسمومیت با مونوکسید کربن 

به صورت سالیانه اتفاق می افتد که 8۰۰ نفر از این افراد فوت می کنند.
وی اضافه کرد: ۴۰ درصد کارگاه ها ایمنی الزم را ندارند. بر اثر حوادث کار 
روزانه بالغ بر ۱۰۰ نفر معلول می شــوند. قانون مقررات ملی ساختمان با 
عمر بیش از ۲۰ سال به ندرت در کشور اجرا می شود. ما حرف های زیادی 
می زنیم اما در اجرا و نظارت نقش پررنگی نداریم. بیمارستانی که من کمتر 
از یک سال گذشته آن را در اسالم آباد غرب افتتاح کردم به دلیل زلزله فرو 
ریخت؛ در حالیکه خانه هایی با قدمت بیش از ۵۰ سال خم به ابرو نیاوردند.

وزیر بهداشت با اشــاره به مطلوب نبودن وضعیت کارگاه های ساختمانی در 
کشــور اعالم کرد: روزانه سه نفر در این کارگاه ها به دلیل حادثه فوت و ده ها 
نفر مصدوم می شــوند. مشــکل ما زمانی پررنگ تر می شود که با عامالن این 
حوادث برخورد نمی کنیم. از حوادثی مانند پالســکو، زلزله و ســانچی چند 
ســالی که بگذرد فقط نتیجه آن برخورد نکردن با عامالن و اطالع رســانی 
نادرســت خواهد بود که بازار شایعات را داغ می کند.وی ادامه داد: ما باید به 
مقررات ملی ســاختمان و حکم قانون تــن دهیم. در زمینه تمکین از قانون 
نقش مســئوالن پررنگ تر اســت. هر چه مردم قانون گریزی را از مسئوالن 
بیشتر ببینند به همان سیاق حرکت می کنند.هاشمی با بیان اینکه با اجرای 
مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان بخش عمده ای از حوادث اتفاق نمی افتند، 
تصریح کرد: ضعف در توانمندی، مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی ،نقص 
در زیرساخت ها، سهل انگاری و اجرا نکردن قانون منجر به حوادثی می شود 
که در بیشتر موارد سعی می کنیم در زمینه پیدا کردن مسئول آن فرافکنی 
کنیم. با وجود تالش های زیاد هنوز نتوانسته ایم این حوادث را کاهش دهیم.

وزیر بهداشــت تاکید کرد: درمان بسیاری از این دردها اجرای دقیق و بدون 
چشــم پوشی قانون اســت. چرا ما ایرانیان در سطح قانونگذاری و مدیریت 
کشــور همچنین صنف های مختلــف از تجربیات کشــورهای دیگر درس 
نمی گیریم و با آن ســر ســتیز داریم؟ می گوییم خودمان باید تجربه کنیم. 
به همین دلیل در مســیری که می رویم سرمان به ســنگ می خورد اما از 
خواب بیدار نمی شویم.وزیر بهداشت نقش قوه قضاییه را در پیشگیری از این 
حوادث بسیار موثر دانست و تصریح کرد: این قوه می تواند با هر کسی در هر 
جایی در صورت ســر باز زدن از مسئولیت برخورد کند. در این میان نقش 
دادن به ســازمان های مردم نهاد نیز بسیار مهم است. این امکان وجود دارد 
که در محله ها،شهرها و نقاطی که جان انسان ها را تهدید می کند با استفاده 
از شوراهای محالت اطالع رســانی مناسبی در زمینه پیشگیری از حوادث 
انجام داد.هاشمی به آمار باالی نزاع در کشور اشاره کرد و گفت: برای ما که 
خود را میراث دار تمدنی بزرگ و دینی که مظهر رحمانیت اســت می دانیم 
درست نیست که در طول شبانه روز تعدادی از مردم خود را به دلیل نزاع از 
دست بدهیم یا اینکه بخشی از آنها معلول شوند. آسیب های اجتماعی بالی 
جان کشور است ما برای ندیدن آنها توجیه می آوریم یا راه را بیراهه می رویم. 
امیدوارم افزایش آمار این حوادث متوقف و رو به کاهش برود و دســتگاهی 
مسئول ایمنی در کشور باشد. در این صورت اگر اتفاقی افتاد مانند ستادهای 

بحران نیز عمل نکند که در حوادث عقب تر از مردم هستند.

پیامدهای تعطیلی دولت فدرال آمریکا

شــبکه تلویزیونی ســی ان ان دیروز به دنبال تعطیل شدن دولت فدرال 
ایاالت متحده، در گزارشــی به عواقب آن پرداخت که در وهله نخســت 
شــخص رئیس جمهوری آمریکا قادر به سفر نخواهد بود و نزدیک به دو 
میلیــون نیروی کار را در داخل این کشــور تحت تاثیــر قرار می دهد.به 
گزارش زمان به نقل ازایرنا، خبرنگار سی ان ان از محل کاخ سفید گزارش 
داد: ممکن است تعطیلی دولت آمریکا با توجه به این موضوع که برخی از 
چهره های معروف جمهوریخواه در جلســه جمعه سنا به آن رای ندادند، 

به درازا بکشد.
سی ان ان افزود: ترامپ و دولت وی نباید به حمله به دمکرات ها بپردازند، 
چراکه به رای آنها نیاز دارند، باید به خاطر داشته باشید که سناتور 'لیندزی 
گراهام'، 'جــف فلیک' )Jeff Flake( و 'مایک لــی' )Mike Lee( که 
همگی از حزب جمهوریخواه هستند، به طرح بودجه اضطراری رای ندادند 
و سناتور 'جان مک کین' نیز به دلیل مشکالت جسمی قادر به حضور در 
واشنگتن نیست، بنابراین به نظر می رسد تهیه طرح جدید و جلب حمایت 
این تعــداد از جمهوریخواهان و در کنار آن دمکــرات ها، تعطیلی دولت 
فدرال را طوالنی خواهد کرد.خبرنگار ســی ان ان از کاخ سفید همچنین 
افزود: با تعطیلی دولت فدرال، برنامه ســفر روز شنبه ۲۰ ژانویه )۳۰ دی 
ماه( که برابر با نخستین ســالگرد ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید است، 
به فلوریدا قطعا لغو خواهد شــد و در صورت طوالنی شدن تعطیلی دولت، 
وی قادر به اجرای سفر برنامه ریزی شده هفته آینده به 'داووس' سوئیس 
نیز نخواهد بود.'تام فورمن' )Tom Foreman( تحلیلگر مســائل داخلی 
آمریکا گفت: تعطیلی دولت آمریکا یک میلیون و 8۷۰ هزار نفر از کارکنان 
بخــش های 'کنترل ترافیــک هوایی'، 'نیروهای امنیتی'، 'بازرســی مواد 

غذایی' و 'نیروهای امنیتی زندان ها' را در بر می گیرد.
وی افــزود: در پی تعطیلی دولت فدرال، یــک میلیون و ۳۰۰هزار نیروی 
نظامی فعــال در ارتش آمریکا، بدون دریافت حقــوق ناگزیر به ادامه کار 
خواهند بود.سی ان ان در ادامه گزارش داد: ممکن است مشابه اتفاقی که 
در ســال ۲۰۱۳ رخ داد، بار دیگر روی دهــد و 8۵۰ هزار نفر از کارکنان 
دولت ناگزیر به گرفتن مرخصی اجباری شوند، همچنین خدمات دولتی در 
موزه ها و پارک های ملی ارائه نخواهد شــد و این مکان ها بسته خواهند 
شد.خبرنگار سی ان ان درادامه افزود: برآورد می شود تعطیلی دولت فدرال 
هزینه ای برابر با 6 میلیــارد دالر در هفته به مالیات دهندگان آمریکایی 
وارد کند.طرح اضطراری اختصاص بودجه کوتاه مدت برای ادامه کار دولت 
فدرال آمریکا در پی اختالف دو حزب دمکرات و جمهوریخواه در ســنا بر 
سر موضوع مهاجرت، به تصویب نرسید. تصویب این طرح نیازمند 6۰ رای 
در ســنا بود که تنها با اختالف یک رای، ۵۰ رای مخالف در برابر ۴۹ رای 

مخالف، از تصویب شدن بازماند.

انتخاب اعضای هیأت عالی نظارت 
مجمع تشخیص مصلحت نظام

اعضای هیأت عالی نظارت مجمع تشــخیص 
مصلحــت نظام بــه منظور نظارت بر ُحســن 
اجرای سیاســت های کلی نظام، ابالغ شده از 

سوی رهبر معظم انقالب انتخاب شدند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا ،در جلسه دیروز مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام، محسن رضایی دبیر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام با ارائه گزارشی از بررسی الیحه 
بودجه ســال ۹۷ در کمیسیون نظارت گفت: براساس 
بند ۷ آیین نامه نظارتی، مجمع می بایســت طرح ها و 
لوایح پیشــنهادی به ویژه قوانین برنامه و بودجه را از 
جهت انطباق با سیاســت های کلــی نظام همزمان با 
مجلس بررســی نماید، که برای این منظور جلســات 
کمیسون نظارت در دبیرخانه آغاز شده است. رضایی 
همکاری مجلس شورای اسالمی با کمیسیون نظارت 
را مطلوب ارزیابی کرد و در توضیح ســازوکار نظارت 
مجمع افزود: در جریان رســیدگی همزمان مجمع و 
مجلس، مواردی که در کمیسیون مغایر با سیاست های 
کلی تشخیص داده شود، در  مجلس اصالح می شود و 
در صورتی که پس از تصویب نهایِی مجلس، مواردی از 
مغایرت ها باقی مانده باشد، پس از طرح و تصویب در 
جلسه شــورای مجمع به شورای نگهبان اعالم خواهد 
شــد.همچنین در جلســه دیروز با رأی اعضا، هیأت 
عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور 
نظارت بر ُحسن اجرای سیاست های کلی نظام، ابالغ 
شــده از ســوی رهبر معظم انقالب تشکیل و اعضای 
آن انتخاب شدند.براســاس این رأی، عالوه بر رئیس و 
دبیر، آقایــان: نبوی، ایروانی، مظفر، وحیدی، انصاری، 
مصباحی مقدم، میرســلیم، آقامحمدی، توکلی، باهنر، 
دانش جعفــری، دّری نجف آبادی و رئیســی به عنوان 

اعضای این هیأت نظارت انتخاب شدند.

سفر نخست وزیر کردستان عراق 
به ایران

نخســت وزیرحکومت محلی کردســتان عراق امروز 
در جریان ســفر به تهــران ، با تعــدادی از مقامات 
کشورمان دیدار و رایزنی می کند .به گزارش زمان به 
نقل ازایســنا ، نیچروان بارزانی نخست وزیر حکومت 
محلی کردســتان عراق در حالی که قبــاد طالبانی 
معاون نخست وزیر ، وی  را همراهی می کند در ادامه 
رایزنی های خود با دیگر کشــورها در راس هیاتی به 
منظور بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل سیاسی 
، اقتصادی. امنیتی و فرهنگی  به جمهوری اســالمی 
ایــران عزیمت و امروز با مقامات کشــورمان دیدار و 
تبادل نظر خواهد کرد.از دیدگاه کارشناســان منطقه 
ســفر این هیات که اولین ســفر پس از جریان همه 
پرسی و مخالفت دولت و دادگاه فدرال جمهوری عراق 

است ، مثبت ارزیابی می شود.

هماهنگی زمان بر برای اجرای 
برنامه های اشتغال

 معــاون وزیــر کار گفــت: دســتگاه های مرتبــط 
کار همراه  فراگیر«بــاوزارت  اشــتغال  بااجرای»برنامه 
هســتند اما ناگزیر به اجرای قاعده جدیدی ازهمکاری 
هستیم که این هماهنگی زمان بر است.به گزارش زمان 
به نقل ازمهر، عیســی منصوری درباره میزان همراهی 
دســتگاه ها و وزارتخانه هــای مرتبط با اجــرای برنامه 
اشــتغال فراگیر به عنوان سند باالدستی بخش اشتغال 
کشور گفت: واقعیت این است که تقریبا همه دستگاه ها 
در اجرای برنامه اشــتغال فراگیر با وزارت کار همراهی 
دارند اما اجرای این نظام هماهنگ مقداری سخت است 
چراکه اگر در گذشــته چنین تجربه ای وجود داشــت 
از ایــن جنس بود که در هر دســتگاه  اجرایی فقط به 
تولید یکسری آمار و اطالعات از اشتغال بسنده می شد 
و اتفاق ویژه ای رخ نمی داد.معاون توســعه کارآفرینی 
و اشــتغال وزیر کار ادامه داد: اما در سیاستگذاری های 
جدید توســعه اشــتغال در نظر داریم به گونه ای رفتار 
کنیم که همه دستگاه های اجرایی و مرتبط با اشتغال، 
بــا هماهنگی وزارت کار ذیل یک چارچوب کلی، تحت 
عنوان برنامه اشتغال فراگیر فعالیت کنند.وی افزود: به 
عنوان نمونه تاکید کردیم در بخش اشــتغال حوزه های 
فناوری اطالعــات )IT( و فناوری اطالعات و ارتباطات 
)ICT(، جهت گیری اصلی و اساســی وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات برای اشتغالزایی باید در حوزه تولید 
محتوا باشــد؛ به این دلیل که بر اساس مطالعات انجام 
شــده امروز در صنعت IT  و ICT بخش تولید محتوا 
اشتغالزاست. حال در بخش تولید محتوا به عنوان یک 
ظرفیت اشتغالزا در حوزه IT سبک و سیاق فعالیت نیز 
باید تغییر یابد چراکه امروز بازیگران تولید محتوا بخش 
خصوصی هســتند و نمی توان به مثابه یک پیمانکار یا 
مشــاور با آن قرار داد منعقد کرد. بنابراین این نوع نگاه 
به اشتغال نیازمند اصالح قواعد و تدوین مقررات جدید 
است.منصوری گفت: همچنین در حوزه اشتغال بخش 
کشــاورزی به عنوان مثال در رسته مربوطه به پرورش 
دام طبق توافق با وزارت جهاد کشاورزی، جهت گیری 
دقیقا باید به سمت اصالح نژاد همراه با اصالح نژاد دام 
سبک باشــد که این نیازمند نوع متفاوتی از مداخالت 
توســعه ای برای به نتیجه رسیدن اشتغال است. ضمن 
اینکه در بخش اشتغال زعفران دقیقا باید مشخص شود 

که کدام حلقه از این محصول اشتغالزاست.    

اخبار

روزنه

از بخشش کم شرم مکن، که محروم 
ساختن سائل کمتر از آن است.

کالمامیر

سفیران چهار کشور کوبا، غنا، شیلی و قبرس 
استوارنامه خود را تقدیم حسن روحانی رییس 

جمهوری کشورمان کردند.
به گــزارش زمــان بــه نقــل ازخبرآنالین، 
حجت االســالم والمسلمین حســن روحانی 
دیروز در کاخ سعدآباد، سفیران چهار کشور را 
به حضور پذیرفت و پس از دریافت استوارنامه 
آنان، در سخنانی بر تداوم همکاری ایران با این 

کشورها تاکید کرد.
روحانی در دیدار با سفیر جدید کوبا از سطح 
روابط خوب ایران با این کشور گفت و با اشاره 
به ظرفیت هــای خوب همکاری دو کشــور، 
خواهان فعال شــدن آن شد. وی افزود: روابط 
تهران با هاوانا پس از پیروزی انقالب اسالمی 
در ســطح بســیار خوب جریان دارد. ایران و 
کوبــا پس از دوران انقالب خود با توطئه های 
مشــترکی مواجه بودندو بدون شک در میان 

تاریــخ انقالب های جهان نام امام خمینی)ره( 
به عنوان رهبر مسلمان انقالبی و فیدل کاسترو 

به عنوان یکی از رهبران انقالبی در تاریخ ثبت 
شده اســت. ظرفیت های بســیار خوبی برای 

توســعه روابط تهران- هاوانــا در حوزه های 
مختلــف اقتصادی، بویــژه در بخش علمی و 
انرژی وجود دارد که باید این ظرفیت ها را به 
نفع دو ملت فعال کرد. جمهوری اسالمی ایران 
نسبت به اعمال تحریم های ظالمانه علیه ملت 

های مستقل و از جمله کوبا مخالف است.
 رییس جمهــور در دیدار با ســفیر جدید غنا 
نیز بر گسترش همکاری های دو کشور تاکید 
کرد.روحانی دیدار با ســفیر جدید شــیلی را 
هم فرصتی دانســت تا بــر روابط خوب ایران 
با کشــورهای امریکای التیــن تاکید کرده و 
خواهــان افزایش همکاری هــای اقتصادی و 
بازرگانی با این کشــور شــود. رییس جمهور 
همچنین در دیدار با ســفیر جدید قبرس از 
برجام گفت و تعهدی که ایران همچنان بر آن 
پایبند اســت و در ادامه هم بر افزایش روابط 

بانکی بین دو کشور تاکید کرد.

ایران؛ مخالف اعمال تحریم علیه ملت های مستقل 

رییس پلیس راهور ناجــا از وجود ۵۴۰۰ 
نقطــه حادثه خیز در کشــور خبــر داد و 
همچنین گفت: روزانه ۴۳ نفر در کشور به 
دلیل حوادث ترافیکی جان خود را ازدست 
می دهند و ۹۰۰ نفر نیز مجروح می شوند.

به گزارش زمان به نقل ازایســنا، ســردار 
مهــری اظهارکــرد: ســالیانه در دنیا یک 
میلیون و ۲۵۰ هزار نفر به دلیل تصادفات 
 مــی میرند و ۵۵ میلیــون نفر نیز مجروح 
می شــوند . سال گذشــته ۱6هزار نفر در 
کشور ما در تصادفات جان خود را از دست 
دادند و  ۳۳۳ هزارنفر نیز مجروح شدند.وی 
ادامه داد: در سال گذشته حدود ۵۰ درصد 
کسانی که در حوادث جان خود را از دست 
داده اند به دلیل حوادث ترافیکی بود و ۵۰ 
درصد دیگر نیز به دلیل آتش سوزی، سیل ، 
طوفان و غیره فوت شده اند.به گفته رییس 

پلیس راهــور ناجا، ۷۳ درصد جانباختگان 
حوادث جاده ای در خارج از شــهرها و ۲۷ 
درصد آنها در درون شــهرها جان خود را 
از دســت می دهند در این میان سهم عابر 
پیاده و موتور سواران در داخل شهرها 8۰ 
درصد است و در مجموع موتورسوارها ۲۴ 
درصد و عابران پیاده ۲۰ درصد در تصادفات 
سهیم هستند.سردار مهری با بیان اینکه در 
سال 8۴ ، ۲۷ هزار و ۷۰۰ نفر جان خود را 
به دلیل این حوادث از دست دادند، تصریح 
کرد: اما آمار جانباختگان حوادث ترافیکی 
سال گذشته به ۱6 هزار نفر کاهش یافت، 
این موضوع نتیجه هماهنگی دستگاه های 
مختلف بود. یکی از اقدامات مهم پلیس در 
دهه 8۰ اجــرای طرح هایی مانند همیاران 
پلیــس، فرهنگ یاران ترافیــک و راهوران 

محالت بود.

وزیر اطالعات گفت: اقتدار نظام در مدیریت 
اغتشاشات اخیر به جهانیان اثبات شد.

به گزارش زمــان به نقــل ازمهر، حجت 
االســالم ســید محمود علوی با اشاره به 
اینکه اقتدار نظام در مدیریت اغتشاشــات 
اخیر به جهانیان ثابت شــد، اظهار داشت: 
مدیریت اغتشاشــات اخیر بیانگر اقتدار و 
عظمت نظام اســت.وی عنــوان کرد: باید 
علل این حوادث بررسی شود و از وقوع این 

گونه حوادث در آینده جلوگری شود.
وزیر اطالعات با اشاره به بزرگنمایی رسانه 
های خارجی در ایجاد اغتشاشــات اخیر، 
ادامه داد: دشــمن از تمــام ظرفیت های 
رســانه ای خود برای ضربــه زدن به نظام 
اسالمی اســتفاده کرده بود.وی با اشاره به 
اینکه حضور مردم بــار دیگر توطئه های 
دشمنان را خنثی کرد، ادامه داد: وحدت و 

همدلی در کشور تمام توطئه های دشمن 
را خنثی مــی کند.وزیر اطالعات در ادامه 
تاکید کــرد: ارائه خدمات بــه مردم حق 
مردم است و باید تالش کرد که خدمات با 
بهترین کیفیت به مردم ارائه شود.وی بیان 
کرد: جلب رضایت عمومی با امکانات مادی 
مقدور نیست بلکه باید با خوش رفتاری و 
محبت و مهربانی و ارائه خدمات مناســب 
رضایت مردمی را ایجاد کرد.وزیر اطالعات 
بیان کرد: اجــرای عدالت، تامین امنیت و 
معیشت مردم از وظایف حکومت اسالمی 
است و باید مشکالت مردم در تمام حوزه 
ها و بخش هــا حل شــود.وی ادامه داد: 
خدمت به مــردم توفیق الهی اســت که 
نصیب مدیران و مسئوالن شده است و باید 
مدیران و مسئوالن تالش کنند که رضایت 

پروردگار مهمترین هدف آنها باشد.

نفر   43 وزانه  ر  مرگ 
کشور در  ترافیکی  درحوادث 

اغتشاشات  یت  مدیر در  نظام  اقتدار 
شد اثبات  جهانیان  به  اخیر 

مقایسه بودجه شورای نگهبان با پول توجیبی برخی مسئوالن

کدخدایی: تعیین مصادیق رجل سیاسی نهایی شد
سخنگوی شــورای نگهبان با اشاره به این 
که بودجه شورای نگهبان تنها ۷درصد رشد 
دارد گفت: کل بودجه شورای نگهبان از پول 

توجیبی برخی مسئوالن کمتر است.
به گــزارش زمان به نقل ازمهر، عباســعلی 
کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان دیروز 
در نشست خبری با رســانه ها در پاسخ به 
سوالی درباره مســئولیت رئیس جمهور در 
رابطه با برنامه و بودجه کشــور و اینکه نظر 
شــورای نگهبان نسبت به تغییرات رخداده 
در الیحــه بودجه ۹۷ گفت: یکی از ایرادات 
ما نسبت به اصالحیه الیحه بودجه ۹6 نیز 
همین مسئله بوده است که وقتی اصالحیه 
بودجــه به عنوان »متمم« ارائه می شــود، 
ایــن باید از جانب دولــت و در قالب الیحه 
ارائه شــود، نه طرح مجلس.وی تأکید کرد: 
البته مجلس نیز در رابطه با بررسی بودجه 
اختیاراتــی دارد ولی تغییــرات نباید مغایر 
شاکله بودجه باشــد. بنابراین اگر تغییرات 
مجلس در الیحه بودجه غیر متعارف نباشد 

شورا نیز ایرادی نخواهد گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال 
دیگــری در رابطه با گــزارش اخیر نجفی 
شهردار تهران از آنچه تخلفات مدیریت قبلی 
شهرداری تهران در انتخابات خوانده می شود 
و اقدام شورای نگهبان در این رابطه تصریح 
کرد: در رابطه با تخلفات اگر مستنداتی باشد 
بخشی از آن را که در صالحیت شورا باشد، 
بررســی می کنیم و بخش دیگری را که در 
صالحیت قوه قضائیه باشد به این قوه ارسال 
می کنیم؛ اگر گزارشی از تخلفات وجود دارد 

می توانند به شورا ارائه کنند.
کدخدایی همچنین درباره جزئیات بیشتر از 
تخلفات انتخاباتی رخ داده در انتخابات ۹6 
از جمله انفصال برخی مدیران، اظهار داشت: 
جزئیات گــزارش تخلفات را قــوه قضائیه 
بایــد اعالم کند اما طبــق آنچه که برای ما 
ارسال شده این تخلفات در سه بخش وجود 
دارد؛ بخشــی از آنها رسیدگی شده و منجر 
به صدور حکم شــده اســت، بخشی دیگر 
رســیدگی و منجر به تبرئه متهمان شده و 

بخش دیگر نیز در دست رسیدگی است.
وی تصریح کرد: چون این مســیر در حال 
طی شــدن اســت فعال نمی تــوان درباره 
جزئیات آن صحبت کــرد و قوه قضائیه آن 

را اعالم خواهد کرد.
ســخنگوی شــورای نگهبان در ادامه و در 
پاســخ به ســوالی درباره خبر برخی سایت 
ها مبنی بــر افزایش چنــد برابری بودجه 
شــورای نگهبان در ســال ۹۷ عنوان کرد: 
بودجه شورای نگهبان مثل همه دستگاه ها 
در الیحه دولت پیش بینی و توسط مجلس 
تصویب می شود و در مرحله اجرا هم توسط 
دیوان محاســبات نظارت می شود؛ البته ما 

چند دیوان محاســبات بالقوه نیز در داخل 
شــورا داریم و آقایان علما با دقت در جز به 

جز بودجه شورا نظر می دهند.
کدخدایی ادامــه داد: در الیحه بودجه ۹۷ 
حدود ۷ درصد افزایش بودجه برای شــورا 
پیش بینی شــده و البته همین بودجه هم 
مانند بقیه دســتگاه ها با توجــه به درآمد 
دولت تخصیص می یابد و معموال بخشی از 
آن تخصیص داده نمی شود؛ به عنوان مثال 
از کل بودجه ۹6 شــورا تــا االن ۷۰ درصد 

تخصیص یافته است.
وی بــا طرح این ســوال که چــرا در نقد و 
بررســی ها انصاف رعایت نمی شود، اظهار 
داشت: یک فرد ضد انقالب در بیرون طرحی 
داده و حاال برخی دوســتان در داخل آن را 
تکرار می کنند.سخنگوی شورای نگهبان با 
توضیح بیشــتر درباره جزئیات هزینه کرد 
بودجه این شــورا، گفــت: ردیف بودجه ای 
شــورای نگهبان در چند بخش خالصه می 
شــود که شامل پاســداری از احکام اسالم 
در قالب نظارت بر مصوبات مجلس شورای 
اســالمی، نظارت کلی بر انتخابات و نظارت 
مــوردی بر انتخابات در ســالهای برگزاری 

انتخابات می شود.
کدخدایــی ادامه داد: بودجه نظارت موردی 
بر انتخابات به صورت جداگانه پرداخت می 
شود، به همین دلیل برخی ها به اشتباه یک 
رقــم ۵۰ میلیارد تومانی را اعالم کرده اند و 
گفته اند در ســالی که انتخابات برگزار می 
شود، این بودجه برای شــورای نگهبان در 
نظر گرفته شــده، در حالی که این توهین 
به کارشناسان سازمان برنامه و بودجه است. 
چرا که آنها خودشان دقت دارند و می دانند 
که چه چیــزی را باید برای شــورا در نظر 
بگیرند.وی افزود: یا فرد دیگری که خودش 

را حقوق دان می داند، گفته است که بودجه 
سال ۹۷ شورای نگهبان نسبت به سال 6۷ 
چند برابر شــده؛ باید بــه این فرد گفت آیا 
حقوقی که شــما در سال 6۷ می گرفتید با 
االن یکی است؟ یا قیمت منزلی که شما در 
باالشهر دارید از سال 6۷ تا االن تغییر نکرده 
است!؟ســخنگوی شــورای نگهبان تصریح 
کــرد: فردی در یک خبرگزاری نشســته و 
به دلیل ارتباط با برخی محافل خاص، این 
حرفهــا را می زند. باید از این فرد پرســید 
اصل بودجه ایــن خبرگزاری از کجا آمده و 
چرا اصال آن دستگاه باید خبرگزاری داشته 
باشد؟ ما مثل شما نیستیم که این بودجه ها 
را داشــته باشیم و فوراً کیفمان را برداریم و 
برویم به دادسرا و از منتقدین شکایت کنیم.

کدخدایی با بیان اینکه کل بودجه شــورای 
نگهبــان از پول توجیبی برخی مســئوالن 
کمتر اســت، گفت: بودجه شورای نگهبان 
برای پاالیــش پرونده ها در بحث نظارت بر 
انتخابات، آموزش ناظرین، اداره دفاتری که 
از سال ۷۹ با فرمایش رهبری شکل گرفت 
و این مرکز تحقیقات شورا هزینه می شود. 
ســخنگوی شــورای نگهبان در ادامه و در 
پاسخ به سوالی درباره آخرین نتایج بررسی 
و تعیین مصادیق رجل سیاســی و مذهبی 
و مدیــر و مدبر برای نامزدهــای انتخابات 
ریاست جمهوری اظهار داشت: این موضوع 
در شورای نگهبان به طور عمده تمام شده و 
در حال آخرین ویرایش ها هستیم و تاکنون 
این مســئله در دو محور تعریف شــاخص 
های رجل سیاســی و مذهبی و نیز شرایط 
و معیارهای تشــخیص بحث شــده است.

کدخدایی افزود: در بخش تعریف شــاخص 
های رجل سیاســی و مذهبی، این مسائل 
آمده است که این افراد در حوزه مذهبی باید 

آگاهی الزم را به مبانی دین اســالم داشته 
باشــند و تقید آنها از برجســتگی بیشتری 
برخوردار باشد و یا در حوزه سیاسی، قدرت 
تحلیل برجســته ای داشــته و یا در عرصه 
داخلی و خارجی حضور چشمگیری داشته 

باشند.
وی یادآور شــد: در بخش مدیر و مدبر نیز 
این افراد باید از توانمندی های کافی در بعد 
دانشــی و بینشی و نیز از توان پیش بینی و 
تدبیر امور و عاقبت اندیشی برخوردار باشند.

سخنگوی شــورای نگهبان تأکید کرد: در 
رابطه با شــرایط و معیارهای تشخیص این 
شــاخص ها نیز این نکته مورد تأکید قرار 
گرفته که ســن داوطلبان باید متناســب با 
مسئولیت های ریاســت جمهوری باشد و 
یا اینکه مشاورانی جهت تشریح برنامه ها و 

ارائه توان مدیریتی معرفی کنند.
کدخدایی بــا بیان اینکه به طــور اجمالی 
بر روی این محورها به توافق رســیده ایم، 
تصریح کرد: در حال ویرایش نهایی هستیم 
و امیدواریم تا انتخابات بعدی این کار تمام 
شــود؛ در رابطه با جنســیت کاندیداها نیز 

هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده ایم.
ســخنگوی شورای نگهبان در ادامه با اشاره 
به بررســی آخرین مصوبات مجلس شورای 
اســالمی در این شــورا اظهارداشت: الیحه 
موافقتنامه تاسیس داالن حمل و نقل و گذر 
بین المللی بین دولت های ایران، افغانستان 
و هند معروف بــه موافقتنامه چابهار، طرح 
الحاق دو تبصره به ماده 6۱۷ قانون مجازات 
اسالمی، طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره 
به ماده یک قانون حمایت از انقالب اسالمی 
مردم فلســطین و طرح اصالح تبصره بند 
ب ماده ۳۵ قانون برنامه ششــم توسعه در 
شــورای نگهبان بررسی شد و مغایر موازین 

شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
کدخدایی همچنین از ایراد شورای نگهبان 
به چهار مصوبه مجلس شورای اسالمی خبر 
داد و افزود: طرح اصالح قانون تشــکیالت، 
وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و 
انتخاب شهرداران، طرح ممنوعیت تبلیغات 
و معرفی محصوالت غیرمجاز و آسیب رسان 
به ســالمت در رسانه ها، طرح اصالح قانون 
بودجه ۱۳۹6 کل کشور و الیحه حمایت از 
حقوق معلوالن در چند محور مغایر موازین 
شرع و قانون اساسی شــناخته شد و برای 
اصالح به مجلس شــورای اســالمی ارسال 
شــد.وی افزود: همچنین شــورای نگهبان 
دو اساســنامه مصوب هیئت وزیران شامل 
اصالحیه اساسنامه شــرکت مادرتخصصی 
خدمات دارویی و تجهیزات پزشــکی کشور 
و اصالحیه اساســنامه سازمان مدارس غیر 
دولتی را بررسی کرد که این دو مورد مغایر 

موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
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چرا آتش سانچی خاموش نشد 
*مسعود احمدی

پشــت ســر نفتکش ســانچی که بعد از یک هفته تالش برای بقا، دوام نیاورد و 
ســرانجام غروب یکشــنبه در برابر دیدگان جهانیان غرق شد حرف ها و حدیث 
هــای زیادی وجود دارد، حــرف هایی که به عنوان یک خبرنگار ایرانی حاضر در 
محل حادثه می خواهم تا حد امکان به آنها پاسخ دهم.قبل از هر چیز باید اعالم 
کنم بنده متخصص کشتی و دریانوردی نیستم و همانند سایر هموطنانم اطالعات 
چندانی در مورد کشتی ندارم اما یک هفته حضور در اتاق مدیریت بحران شانگهای 
که برای کنترل آتش سانچی و با حضور متخصصان ایرانی و چینی تشکیل شده 
بود باعث شد از نزدیک در جریان حادثه سانچی باشم.از جمله بجث هایی که در 
مورد سانچی مطرح است بحث کم کاری و احیانا اهمال و سهل انگاری چینی ها 
در خاموش کردن آتش ســانچی است. موردی که ابتدا بنده نیز بر این باور بودم 
اما با گذشت زمان و بررسی بیشتر تحلیل ها و داده ها توسط متخصصان حاضر 
کشورمان در شــانگهای، دیدگاه بنده را نیز تغییر داد.چینی ها با این اعتقاد که 
تمامی سرنشینان سانچی در همان لحظه نخست انفجار کشتی جان باخته اند و 
امیدی به زنده یافتن کســی نمی دادند برنامه مدیریت اطفا کشتی را آغاز کرده 
بودند.آنها در پاسخ به اصرار مسئوالن کشورمان که خواستار ورود هرچه زودتر تیم 
امداد و نجات به کشتی و نجات جان خدمه و کارکنان بودند بر این نکته بشدت 
اصرار داشتند که 'نباید زنده ها را قربانی مرده ها کرد'، دالیل آنها برای زنده نماندن 
سرنشــینان این بود که شدت انفجار و انتشار گازهای سمی همه انها را در همان 
لحظه نخســت کشته است.به طوری که 'شیه چون وی' فرمانده چینی عملیات 
اطفا حریق ســانچی در پاسخ به تاکید سفیر کشــورمان برای ورود تیم تکاوران 
ایرانی به داخل کشــتی گفت از نظر ما فرقی بین عزیزان تکاور شما و امدادگران 
ما وجود ندارد حفظ جان هر دوی آنها مهم است لذا چه ایرانی ها، چه چینی ها 
و حتی اگر کسانی هم از کره ماه بیایند و بخواهند وارد این کشتی شوند با مرگ 
مواجه خواهند شد.استدالل این فرمانده عالوه بر زنده نماندن سرنشینان کشتی 
این بود که آن روز دمای کشتی باالی ۷۰۰ درجه سانتیگراد بود، گازهای سمی و 
مرگ آور تمام اتاق ها و محیط کشتی را فرا گرفته و انفجارهای مستمر در داخل 
کشتی وجود داشت. بنابراین ورود هر فردی به داخل قطعا منجر به مرگ وی می 
شــد.همه متخصصان ایرانی حاضر در شانگهای که ابتدا شائبه هایی در مورد کم 
کاری و سهل انگاری چینی ها در آنها ایجاد شده بود و حتی آن را نیز رسانه ای 
کرده بودند بعد از برگزاری نشست های همفکری و همچنین تجزیه و تحلیل چند 
باره داده ها، به این نتیجه رسیدند که چین تمام تالش خود را به کار گرفته است 
و در این زمینه کوتاهی نکرده اســت اما به دلیل حجم حادثه و محموله کشتی، 
قادر به خاموش کردن آتش نیســت.یکی از دالیلی که باعث شد تا آتش سانچی 
خاموش نشود محموله کشتی بود، سانچی ۱۱۵ هزار تن میعانات گازی با درجه 
اشتعال منفی ۱8 درجه سانتیگراد حمل می کرد که در برخورد با کشتی چینی 
یک یا دو مخزن ۲۰ هزار تنی آن منفجر شد. عمق حادثه در همان لحظات نخست 
مشــخص بود و نشت گازهای سمی اجازه نفس کشیدن به هیچ کس را تا شعاع 
هزارمتری نمی داد فاجعه انفجار به قدری وسیع و سریع بود که پس از برخورد دو 
کشتی و انفجار نفتکش هیچ عالمت و تقاضایی از سوی نفتکش سانچی مخابره 
نشده است این موضوع نشان می دهد پس از انفجار هیچ یک از کارکنان فرصت 
عکس العملی نداشــته اند.از دیگر دالیل خاموش نشدن آتش سانچی، فاصله زیاد 
محل حادثه با ســاحل بود . ابن حادثه در حدود ۲۰۰ مایلی ) هر مایل ۱٫۶۰۹ 
کیلومتر( شانگهای و در دریای شرقی چین روی داد نخستین کشتی آتشخواری 
که می توانست به سانچی کمک کند دستکم ۱۵ ساعت وقت الزم داشت تا بعد 
از حمل فوم در شانگهای به محل حادثه برسد، زیرا سرعت حرکت این نوع کشتی 
ها حدود ۲۰ کیلومتر در ساعت است.از طرف دیگر، شواهد نشان می دهد دماغه 
کشتی چینی به پهلوی راست نفتکش ایرانی برخورد کرده است و در همان لحظه 
نخست باعث انفجارهای پیاپی شده است و چون تصادم همراه با حریق بوده است 

قابلیت شناوری کشتی را تهدید کرده است.
از دیگر عواملی که باعث تاخیر در خاموش شــدن آتش و ســرانجام غرق شدن 
سانچی شــد وضعیت جوی منطقه بود طول موج در این منطقه برخی اوقات تا 
۷ متر می رسید و همین دلیل کار امداد رسانی و اطفا حریق را با سختی مواجه 
کرده بود.اگرچه در مورد برخی از زوایای این حادثه ممکن اســت ابهاماتی وجود 
داشته که در آینده و با بررسی جعبه سیاه شاید روشن شود اما به هر حال آنچه 
که بنده و متخصصان ایرانی در اتاق مدیریت بحران شانگهای و بر اساس داده های 
دریافتی مشاهده می کردیم تالش چینی ها برای خاموش کردم آتش و ورود به 
داخل کشتی بود، اما شاید توان آنها در همین حد بود نه به اندازه خاموش کردن 
سانچی، موضوعی که باعث طرح مسایلی از جمله اهمال و سهل انگاری چینی ها 
در خاموش کردن ســانچی شده است و شاید به این زودی ها هم پاسخی دقیق 

برای آن نتوان یافت.

اعالم آمادگی سپاه برای کمک به 
بارورسازی ابرها

 فرمانده نیروی هوافضای سپاه از اعالم آمادگی این 
نیرو بــرای کمک به بارورســازی ابرها خبر داد. به 
گزارش زمان به نقل ازسپاه نیوز، در پی ادامه یافتن 
خشکســالی و در دســتور کار قرار گرفتن باروری 
ابرها و درخواســت معاون اول رئیس جمهور برای 
فعالیت مناســب در این زمینه و  اعالم معاون وزیر 
نیرو مبنی بر تالش برای رایزنی با صنایع هواپیمایی 
و نیروی هوایی سپاه، ســردار امیرعلی حاجی زاده 
فرمانده نیروی هوافضای ســپاه گفت: همانطور که 
مدتــی پیش در پیام تبریــک انتصاب وزیر محترم 
جدید نیــرو تأکید کردم، آمــاده هرگونه همکاری 
برای رفع مشــکل باروری ابرها هســتیم.وی افزود: 
نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی همه 
امکانات خود را متعلق به ملت عزیز ایران دانسته و 
اعالم آمادگی کرده که با بســیج امکانات به دولت 
محترم برای خدمت رسانی بهتر به مردم کمک کند.

 برگزاری کنگره 
»گفتگوی ملی سوریه« در سوچی 

نشســت ســه جانبه ایران، روســیه و ترکیه درباره 
برگزاری کنگره »گفتگوی ملی ســوریه« در سوچی 
روســیه برگزار شــد.به گزارش زمان به نقل ازمهر، 
حســین جابری  انصاری دســتیار ارشد وزیر خارجه 
در امور سیاسی، »الکساندر الورنتیف« نماینده ویژه 
پوتین در امور سوریه و سدات اونال معاون منطقه ای 
وزارت خارجه ترکیه، دیروز در یک نشست مقدماتی 
در سوچی درباره آخرین هماهنگی ها برای برگزاری 
اجالس کنگره گفتگوی ملی ســوریه شرکت کردند.

مذاکره کنندگان ارشد سه کشور ضامن روند آستانه 
در این نشست، آخرین هماهنگی ها در مورد برگزاری 
اجالس گفتگوی ملی ســوریه که در دهم بهمن ماه 
جاری در سوچی برگزار می شود، را به عمل آوردند.در 
این اجالس ابتدا نماینده روسیه گزارشی از مقدمات 
اجرایی کنگره گفتگوی ملی سوریه ارائه کرد و سپس 
روســای هیأت های جمهوری اسالمی ایران و ترکیه، 
نقطه نظــرات خود را مطــرح کردند.جابری انصاری 
پیش از این نشست نیز جلسه ای دوجانبه با الورنتیف 
داشت. وی نیز در مسکو با میخائیل بوگدانوف معاون 
وزیر خارجه روســیه و نماینده ویــژه پوتین در امور 

خاورمیانه دیدار و گفتگو کرد.

نوآوری نیروی انسانی خالق، بستر 
توسعه صنعت زیست فناوری

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت: رشد 
صنعت زیســت فناوری و دارویی کشور با تکیه بر 
توانمندی نیروی انســانی خالق و توانمند کشــور 
محقق می شــود.به گزارش زمان به نقل ازایســنا، 
سورنا ســتاری اظهار کرد: خوشــبختانه امروز در 
صنعت دارویی کشــور زیرســاختی مســاعد برای 
توســعه صنعت دارویی محقق شــده است و شاهد 
شــکل گیری یک صنعت پویــا و توانمند در حوزه 
زیست فناوری هســتیم.وی ادامه داد: این صنعت 
جدید می تواند ضمن طراحی و ماشین سازی، ارتقا 
و توسعه، محصوالتی قابل رقابت با محصوالت برتر 

دنیا تولید و به بازار دارویی عرضه کند.

یادداشتخبر

معــاون اول رییــس جمهــور تصریــح کرد که 
هیچکــدام از چالش هایی پیش روی ما غیرقابل 

حل نیست.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، اسحاق جهانگیری 
طی سخنانی در جلسه شورای اداری این استان 
البرز گفت: آن زمان که جنگ شروع شد علیه ما، 
مدیران کشــور، مدیرانی بودند که تجربه دوران 
مدیریت شــان اندک بود اما توانستیم جنگی که 
کشورهای حاشیه خلیج فارس و شوروی و آمریکا 
و کشــورهای بسیار دیگری در آن، علیه ما بودند 

را از سر بگذرانیم.
وی افزود: مشکالتی که االن وجود دارد، واقعیت 
اســت و همه می دانیم که در بخشی از جمعیت 
کشــور، بیکاری یک دغدغه شده است و واقعیت 
هایی که در اقتصاد کشور در سالهای اخیر اتفاق 
افتاد، قدرت خرید مردم را کاهش داد و هنوز هم 
آن قدرت سابق به مردم بازنگشته است و طبیعی 
است مردم که سر من مسئول داد بزنند و بگویند 

سفره ما کوچک است و هنوز بزرگ نشده است.
جهانگیری تاکید کرد: هیچکس راضی نیســت 
بــرای مردم محدودیت ایجاد کند اما وقتی بحث 
آالینده ها مطرح است ما طرح زوج و فرد را اجرا 
می کنیم چرا که معتقدیم هیچ چیزی مهمتر از 
رئیس جمهوری  اول  نیست.معاون  سالمت مردم 
افزود: ما مجموعــه چالش هایی پیش روی مان 
هســت که هرکدام راهکارهای خــود را دارد و 
هیچکدام غیرقابل حل نیست اما نیازمند یکسری 
تصمیم گیری ها اســت ولی آنچه که برای مردم 
و برخی مسئوالن مهم است این است که برخی 
می خواهند آینده کشــور را بــرای مردم تیره و 
تار نشــان دهند و متاســفانه برخی از رسانه ها 
و شــخصیت های سیاســی در آن نقش دارند و 
فکر می کنند با این کار جریان سیاســی مقابل 

خود را می زنند در حالی که اینطور نیســت و ما 
به خاطر دعواهای سیاسی می خواهیم کشوری 
را نســبت به آینده اش مایوس کنیم.جهانگیری 
تصریح کرد: خدا را خوش می آید که وقتی یک 
میدان نفتی مشــترک وجــود دارد و این دولت 
می خواهد بیشتر از گذشــته از آن بهره برداری 
کند، بیاییم و برای آنکه برداشت بیشتر از میدان 
مشترک به نام این دولت ثبت نشود، کاری کنیم 

که ســرمایه گذاری خارجی در این زمینه انجام 
نشود؟ ما برای این کارهای مان جواب داریم؟وی 
ادامــه داد: خدمت بزرگی که باید برای این نظام 
انجام شود این اســت که تا آخر امسال به مردم 
نشــاط دهیم و امید. بگوییم که این لیوان هنوز 
هم آب دارد، می توانیم اینطور هم صحبت کنیم. 
این کشــور درآمدهای زیادی دارد و معلوم است 
که می تــوان آن را به خوبی اداره کرد.معاون اول 

رئیس جمهوری گفــت: همه باید بدانند که نمی 
توانند یکدیگر را حذف کنند، همه باید انســجام 
را حفظ کنند و درباره مسائل اصلی کشور توافق 
نظر پیدا کنیم. شــاید نســلی که در دهه هفتاد 
به دنیا آمده با نســل ما احساس تفاوت کند. این 
طبیعی است، تفاوت نسلی وجود دارد اما ما باید 
بنشــینیم و حرف آنان را گــوش کنیم و ببینیم 
چه می خواهند.جهانگیــری با بیان اینکه دولت 
سال ۹۷ را سال اشــتغال در نظر گرفته است و 
می خواهد تمرکز فراوان بر اشتغال داشته باشد، 
اظهار کرد: جهت گیــری بعدی هم کاهش فقر 
اســت و گفتیم که هر ایرانی که تحت پوشــش 
کمیته امداد و بهزیســتی اســت بیاید و بگوید 
که خانواده من چند نفر اســت و چقدر دریافت 
می کند، هرکس که کم گرفته است، دولت کمبود 
آن را بــه وی پرداخت می کند و درباره ســهام 
عدالت هم هر خانواده پنج نفره ســهام عدالتش 
دوازده و نیــم میلیون تومــان ارزش دارد و همه 
این کارها برای آن انجام شده که موضوع فقر رو 
به کاهش گذارد.وی تاکید کرد: مسئله قمیت ها 
دغدغه است و آن تالش بزرگی بود که تورم چهل 
درصدی به زیر ده درصد برسد و رهبری و دولت 
تاکید دارند که شــب عید مردم دغدغه افزایش 
قیمت نداشــته باشــند و قیمت ها در شب عید 
باال نرود و برای این کار اگر الزم باشد من خودم 
هر شب جلسه ما گذارم تا قیمت ها در شب عید 
باال نرود. مگر کاالی خاصی که بنا بر استثناهایی 
قمیت شان باال رود که جای خود دارد.جهانگیری 
در پایان در پاســخ به پرسشــی درباره تعطیلی 
پنجشنبه ها گفت: برخی از استانداران خود اعالم 
تعطیلــی کردند که دیوان عدالت اداری مخالفت 
کرد و در هر صورت ما این موضوع را در شــورای 

عالی اداری کشور هم مطرح می کنیم.

جهانگیری: عده ای تالش دارند آینده را برای مردم تیره و تار کنند

چالش های پیش رو غیرقابل حل نیست

مفقودی
کلیه اسناد خودرو اعم از بنچاق- برگ سبز- کارت ماشین- معاینه فنی- اسناد فروش 
کارخانه خودرو سواری پژو ۴۰۵ جی ال ایکس به رنگ نقره ای متالیک به شماره 
شهربانی ۳8 ایران ۵8۱ ق ۱۲  بنام آقای اکبر شیرینی به شماره شاسی ۴۰۳8۱۴6۷  

و شماره موتور ۱۲۴86۰۷۹6۹۷   مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد. 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابررأی شماره۱۳۹66۰۳۳۱۰۱۰۰۰6۰۴۹ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
اله گشانی فرزند  ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ولی 
غالمعلی  به شماره شناسنامه ۱6۰۳ کد ملی ۳۹۷8۷8۷۷۹۲ صادره از تویسرکان در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۴۷ متر مربع پالک ۳۲۹ فرعی ا ز ۱6۳ 
اصلی واقع در فردیس- خیابان کیوان - بن بست بهار جنوبی - پالک ۱66 خریداری از 
مالک رسمی آقای حسین حقیقت خوانساری محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی  تاریخ تسلیم  از  ظرف مدت یک ماه 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۲۲۳8
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹6/۱۱/۱ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹6/۱۱/۱۵

  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس  محمد سلیمانی 

آگهی ابالغ وقت دادرسی
به موجب پرونده کالسه ۹6۰۷۷۴ شعبه اول دادگستری جوانرود آقای/هدایت میرزایی 

فرزند براخاص 
دادخواستی به خواسته مطالبه به طرفیت آقای/محمدعلی فالحی فرزند محمدعزیز 
تقدیم این شعبه نموده که در جریان رسیدگی قرار گرفته و و قت رسیدگی برای روز 
۱۳۹6/۱۲/۵ ساعت ۱۰ تعین شده است که با توجه به مجهول المکان بودن خوانده و 
اجازه دادگاه و به تجویز ماده ۷۳ قانون ایین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند در غیر این صورت 

دادگاه وفق قانون غیابا رای خواهد داد/
مدیر دفتر شعبه اول دادگستری جوانرود-مالح

آگهی
جناب آقای روح اهلل چراغی همسر شما مینا فیررادلو  با داشتن حکم و قطعیت آن از 
شعبه اول دادگاه سرخرود جهت اجرا و ثبت طالق لطفاً به مدت ۵ روز جهت اجرا و 

ثبت طالق مراجعه فرمایید 
سر دفتر طالق 13۷ فریدونکنار حاجی واحدی

آگهی نوبتی حاوی تحدید حدود
 سه ماهه سوم سال ۱۳۹6 حوزه ثبتی شهرستان بابل 

 ۱۲ ۱۳۱۷/۷/۱۰(و  )اصالحی   ۱۱ مواد  براساس 
)اصالحی۱۳۲۲/۳/۱۰ (قانون ثبت و ماده ۵۹ آیین نامه 
اجرایی قانون مذکور امالکی که در سه ماهه سوم سال 
۱۳۹6 پذیرش درخواست ثبت شده و همچنین امالکی 
مطابق  و  ثبت  قانون  ماده ۲۵   ۱ تبصره  موجب  به  که 
رای هیئت نظارت نیاز به تجدید آگهی دارد و امالک که 
طبق ماده ۱۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی و آئین نامه مربوطه در 
هیات حل اختالف منجر به صدور رای می گردد به شرح 

ذیل آگهی می گردد 
امالک واقع در حمزه کال به شماره ۲۳۲6 اصلی بخش 

دوم غربی بابل
 ۱۰۵ از  شده  مجزا  و  مفروض  فرعی   ۱۰۱۱8 پالک   
فرعی به نام آقای کاظم پور رزاق رکنی نسبت به شش 
با بنای احداثی در آن مساحت  دانگ یک قطعه زمین 
هادی  آقای  از  بالواسطه  خریداری  ۹۱/۵۰مترمربع 
-۱۳۹66۰۳۱۰۰۰۴۰۰۴۴۳۵ شماره  برای  قاسمی 

۹6/۳/۲۵هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

اصلی   ۴۵۷8 شماره  به  کال  امیر  در  واقع  امالک   
نام آقای حمید  به  بابل پالک ۴ فرعی  بخش دو غرب 
ساختمان  باب  یک  ششدانگ  امیری  باقری  حاجی 
واسطه   بال  خریداری  ۳۴/8۳مترمربع  مساحت  به 
شماره  رای  طبق  امیری  باقری  حاجی  محمود  از 
قانون  ۱۳۹66۰۳۱۰۰۰۴۰۰۴۰۳6-۹6/۳/۲۰هیات 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی 
اصلی بخش  به شماره ۴۷۵۹  امیر کال  واقع در  امالک 
محمدتقی  آقای  نام  به  فرعی   ۱ پالک  بابل  غرب  دو 
قاسمیان امیری نسبت  به شش دانگ یک قطعه زمین 
۳۳۲/6۵مترمربع  مساحت  به  آن  در  احداثی  بنای  با 
خریداری بالواسطه از محمدرضا قاسمیان امیری شماره 
قانون  -۹6/8/۱۵هیات   ۱۳۹66۰۳۱۰۰۰۴۰۰۹86۹
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی 
امالک واقع در دیوکال به شماره ۴86۲ اصلی بخش دو 
از  بابل پالک ۱۳۴۹ فرعی مفروض و مجزا شده  غرب 
۱۹۱ فرعی به نام آقای  نقی علیزاده نسبت به ششدانگ 

مساحت  به  آن  در  احداثی  بنای  با   زمین  قطعه  یک  
۱۱۱/۷۰مترمربع خریداری بال واسطه از آقای رضا عباسی 
کرانی  طبق رای شماره ۱۳۹66۰۳۱۰۰۰۴۰۰868۰-

۹6/6/۲۷هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

پالک ۱۳۵۰ فرعی مفروض و مجزا شده از ۱۷۹ فری 
به نام آقای حسن خورشیدی نسبت به ششدانگ یک 
خریداری  6۹/۲۲مترمربع  مساحت  به  ساختمان  باب 
شماره  رای  طبق  تبار   صادق  اکبر  آقای  از  بالواسطه 
قانون  ۱۳۹66۰۳۱۰۰۰۴۰۰86۹6-۹6/6/۲8هیات 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی 
 ۵۳۹ از  شده  مجزی  و  مفروض  فرعی   ۱۳۵۲ پالک 
فرعی به نام آقای حسن زواری  نسبت به شش دانگ 
مساحت  به  آن  در  احداثی   بنای  با  زمین  قطعه  یک 
۵۱6/۰۰مترمربع خریداری بالواسطه از آقای سید محمد 
شجاعی طبق رای  شماره ۱۳۹66۰۳۱۰۰۰۴۰۰۹۱66-

۹6/۷/۱۷هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

امالک واقع در شهاب الدین کال به شماره ۴86۳ اصلی 
بخش ۲ غرب بابل 

پالک 6۵۰ فرعی مفروض و مجزا شده از ۱6۰ فرعی  به 
نام آقای جعفر قائمی فرنسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین با بنای  احداثی  در آن به مساحت ۱۰۰/۰۳مترمربع 
امیری طبق  دباغیان  آقای صابر  از  بالواسطه  خریداری 
رای شماره ۱۳۹66۰۳۱۰۰۰۴۰۰۹۱8۴-۹6/۷/۱8هیات 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
پالک ۷6۱ فرعی مفروض و مجزا شده ۱6۰ به نام خانم 
آذر اسداهلل زاده حاجی نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۱۳۲/۰۰۰مترمربع 
آبادی  سلیم  ناهید  و  زهرا  آقای  از  بالواسطه  خریداری 
۱۳۹66۰۳۱۰۰۰۴۰۰8۳۹۳هیات  شماره  رای  طبق 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
امالک واقع در بندار کال  به شماره ۴86۵ اصلی بخش 
ابراهیم  آقای  نام  به  فرعی   ۳۱۷8 پالک  بابل  غرب   ۲
بنای  با  کریمی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین 
احداثی در آن به مساحت ۲۲۳/۷۰مترمربع خریداری بال 
رای  شماره  زین العابدین کریمی طبق  آقای  از  واسطه 

قانون  ۱۳۹66۰۳۱۰۰۰۴۰۰۴۲۲۴-۹6/۳/۲۲هیات 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی 
منصور  پور  علی  لیال  خانم  نام  به  فرعی   ۳۱۷۹ پالک 
بنای  با   زمین  قطعه  یک  دانگ  شش  به  نسبت 
مساحت ۲۹8/۵۰مترمربع خریداری  به  آن  در  احداثی 
شماره  رای  طبق  کریمی  ابراهیم  آقای  از  بالواسطه 
قانون  ۱۳۹66۰۳۱۰۰۰۴۰۰۴۲۲۵-۹6/۳/۲۲هیات 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی 
پالک ۳۲۴۲ فرعی مفروض و مجزا شده از ۱۲ فرعی به 
نام آقای ابراهیم فالح پور نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۵۴۲/8۲مترمربع 
فالح  اسماعیل  محمد  آقای  از  بالواسطه  خریداری 
-۱۳۹66۰۳۱۰۰۰۴۰۰8668 شماره  رای  طبق  پور  

۹6/6/۲۷هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

لذا  اشخاصی که نسبت به رقبات درخواست ثبت شده 
می توانند  باشند  داشته  اعتراضی  آگهی  این  در  مندرج 
انتشار  اولین  تاریخ  از  ثبت  قانون   ۱6 ماده  استناد  به 
آگهی ظرف مدت ۹۰ روز درخواست واخواهی  خود را 
هرگاه  و  نمایند  اخذ  رسید  و  تسلیم  اداره  دبیرخانه  به 
آگهی  این  انتشار  از  قبل  دیگری  و  تقاضاکننده  بین 
دعوی در مراجع قضایی اقامه شده باشد معترض  باید 
گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل 
ارائه  به  موکول  ثبت  اقدامات  صورت  این  در  که  دهد 
اعتراض در  و در صورتی که  دادگاه است  حکم قطعی 
تقدیم  گواهی  معترض  و  نگردد  واصل  قانونی  مهلت 
اداره  نکند  ارائه  را  محل  عمومی  دادگاه  به  دادخواست 
ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید این آگهی 
در دو نوبت به فاصله ۳۰ روز منتشر خواهد شد آگهی 
تحدید حدود امالک مذکور مطابق ماده ۱۴ قانون ثبت 
به  اعتراض  آمد مدت  به عمل خواهد  آگهی دیگری  و 
آگهی نوبتی تجدیدی از تاریخ انتشار نوبت اول به مدت 
۳۰ روز میباشد همچنین امالکی که در اجرای ماده ۱۳ 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی آگهی گردید تحدید حدود آن همزمان 

انجام می شودم. الف ۲۷۷8۹6۱ 
تاریخ انتشار نوبت اول :۹6/۱۱/۱ تاریخ انتشار نوبت دوم ۹6/۱۲/۲
شهرام خسروی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بابل

مفقودی 
سند کمپانی و برگ سبز وانت نیسان مدل 6۹ با شماره پالک ۴۲۴د۷۵ ایران 6۲ 
با شماره موتور ۱88۵۴۹و شماره شاسی ۰۵۵6۹۵ مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد
بابل 

مفقودی
 سند کمپانی وانت نیسان مدل 8۰ به رنگ آبی روغنی به شماره انتظامی 6۹۹ص۳۵ 
ایران ۷۲با شماره موتور ۱۵۱6۳۲ و شماره شاسی c۵۳۱8۷بنام نیما قزوینی اندرور 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
نوشهر 

 مفقودی
پالک  شماره  با   x6۰ لیفان  کمپانی  سند  و  سبز  برگ  و  ماشین  کارت   
شاسی  شماره  lfb۴۷۹q۱۳۰۹۰۳8۱۲و  موتور  شماره  با   88 ۱۵6م68ایران 
NAKSG۴۳۱۲EB۱۱۱866بنام فاطمه نجار درونکالیی مفقود گردیده و از درجه 

بابل اعتبار ساقط می باشد

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال ۹6
 به استناد ماده ۱۲ قانون ثبت و ماده ۵۲ و ۵۹ آیین نامه اجرایی قانون مذکور امالکی 
که در سه ماه سوم سال ۹6 در حوزه ثبتی شهرستان محمودآباد درخواست ثبت آنها 
پذیرفته شده جهت اطالع عموم آگهی می شود نیم دانگ مشاع از ششدانگ عرضه 
ملک پالک ۲۷ اصلی بخش ۱۰ ثبت محمودآباد واقع در قریه تالرم موقوفه میرزا 

اسداهلل اسدی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان محمودآباد 
از  اعم  قانون ثبت اسناد و امالک کشور چنان چه اشخاصی  به مواد ۱6 و ۱۷  لذا 
حقیقی و یا حقوقی نسبت به پالک مذکور اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار نوبت اول لغایت ۹۰ روز اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
محمودآباد تسلیم و سپس ظرف مدت یک ماه به دادگاه صالحه مراجعه و دادخواست 
اعتراض تقدیم و گواهی الزم اخذ و به این اداره ارائه نمایند و چنانچه در خصوص 
پالک آگهی شده با ال دعوایی در محاکم صالحه قضایی مطرح شده باشد و باید در 
وقت مقرر گواهی مشعر بر دادخواست از دادگاه اخذو به این اداره تسلیم نمایند در 
غیر اینصورت پس از پایان مهلت مقرر هیچگونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد ضمنا 
اعتراض به حدود و حقوق ارتفاقی در موقع  تحدید حدود ظرف مدت ۳۰ روز پذیرفته 

خواهد شد این آگهی در دو نوبت به تاریخ های ذیل  منتشر میگردد 
تاریخ انتشار نوبت اول :۹6/۱۱/۱تاریخ انتشار نوبت دوم ۹6/۱۲/۲

فرهاد آقابابایی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان محمودآباد

آگهی نوبتی سه ماهه سوم
 سال ۱۳۹6 حوزه ثبتی شهرستان بابل براساس مواد ۱۱ )اصالحی ۱۳۱۷/۷/۱۰(و ۱۲ 
)اصالحی۱۳۲۲/۳/۱۰ (قانون ثبت و ماده ۵۹ آیین نامه اجرایی قانون مذکور امالکی که 

در سه ماهه سوم سال ۱۳۹6 پذیرش درخواست ثبت شده به شرح ذیل  آگهی می شود 
امالک واقع در اراضی بابل به شماره ۲۳۹6 اصلی بخش یکشرق بابل 

پالک ۰ فرعی به نام آقای حسن قربانی گتابی  نسبت به یکدانگ  و ۳۲ سیر مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۹۵/۰۰مترمربع لذا اشخاصی که نسبت به رقبات 
درخواست ثبت شده مندرج در این آگهی اعتراضی داشته باشند می توانند به استناد ماده 
۱6 قانون ثبت از تاریخ اولین انتشار آگهی ظرف مدت ۹۰ روز درخواست واخواهی  خود 
را به دبیرخانه این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند و هرگاه بین تقاضا کننده و دیگری قبل 
از انتشار این آگهی دعوی در مراجع قضایی اقامه شده باشد معترض باید گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه اعتراضی در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکنند اداره ثبت مبادرت به صدور 
سند مالکیت می نماید این آگهی در دو نوبت به فاصله ۳۰ روز منتشر خواهد شد آگهی 
تحدید حدود امالک مذکور مطابق ماده ۱۴ قانون ثبت آگهی دیگری به عمل خواهد آمد 
و مدت اعتراض به آگهی نوبتی تجدیدی از تاریخ انتشار نوبت اول مدت ۳۰ روز میباشدم. 

الف ۲۷۷8۹۹6
تاریخ انتشار نوبت اول :۹6/۱۱/۱تاریخ انتشار نوبت دوم ۹6/۱۲/۱

 رئیس ثبت و اسناد و امالک شهرستان بابل شهرام خسروی

تکمیل همت-کرج تاچندماه آینده
معاون اول رئیس جمهور در حاشیه بازدید از آزادراه همت-کرج گفت: آزاد راه تهران- شمال به قدری 
طوالنی شده که در بین مردم به داستان دنباله دار تبدیل شده است.وی گفت: در اطراف تهران آزادراه 
های مهمی در دست احداث داریم که نیازمند بازدید و پیگیری متعدد است. آزادراه تهران- شمال یکی 
از مهمترین های اینهاست و در بین مردم به یک داستان دنباله دار تبدیل شده است.در چند سال اخیر 
سرعت احداث آزادراه تهران-شمال بسیار خوب بوده و چند بار از آن بازدید کرده و تا پایان امسال نیز 
یک بار دیگر از آن بازدید خواهیم داشت.جهانگیری تصریح کرد: قرار بود امسال فاز اول تهران-شمال 

به بهره برداری برسد ولی تأخیر دارد با این حال آقای آخوندی اعالم کرد سرعت کار باالست.

ادامه از صفحه۱
وزیر ارتباطات تاکید کرد: تمامی ســعی مان این است که 
در بودجه سال آینده فناوری اطالعات سرفصل جداگانه ای 
در اقتصاد داشــته باشــد تا بتوان اهداف را متناسب با این 
چهارچوب پیش برد.وی در مورد انتقادات کسب و کارهای 
نوپا به فیلترینگ شبکه اجتماعی تلگرام در پی اغتشاشات 
اخیر گفت: در زمانی که اغتشاش پیش می آید امنیت حکم 
می کند که به اقتضاء موضوعات، تصمیماتی گرفته شــود. 
ما متوجه هســتیم که کســب و کارهای نوپا دچار خسران 
شدند اما به هر ترتیب با توجه به اقتضائات مجبور به برخی 
اقدامات شدیم.آذری جهرمی با اشاره به اینکه بنای دولت بر 
شفافیت است، ادامه داد: آمار دقیقی از ضرر و زیان های این 
حوزه و به طور کل کســب و کارهای  فعال روی پیام رسان 
ها وجود ندارد و این، یک ایراد است.وزیر ارتباطات از فضای 
رسانه ای ایجاد شده برای بی اعتماد کردن مردم به سرویس 
های بومــی انتقاد کرد و گفت: باید در عرصه پیام رســان 
ها اعتماد عمومی مردم را جلب کنیم و پروپاگاندای رسانه 
ای ایجاد شــده در زمینه این سیستم های بومی باعث بی 

اعتمادی مردم شده است که این موضوع باید حل شود.وی 
با اشــاره به اتکاء کسب و کارها به شبکه پیام رسان تلگرام 
گفت: نباید نظام اقتصادی ما به زیرساختی پیوند بخورد که 
به هر حال ممکن اســت در حال تهدید باشد. درست مانند 
گوگل و اپل که کســب و کارهای ما را تحریم کردند واگر 
این اتفاق برای تلگرام نیز بیافتد، تکلیف چیست. هیچ عقل 

ســلیمی نمی پذیرد که نظام اقتصادی کشــور را روی این 
زیرســاخت پیاده کند.آذری جهرمی با تاکید بر اینکه باید 
روی شــبکه های پیام رسان اعمال حاکمیت صورت گیرد، 
ادامه داد: در همه جای دنیا احکامی برای این موضوع وجود 
دارد. به عنوان مثال اگر روی این پلتفرم کالهبرداری صورت 
گیرد و پولی برداشت شود این پلتفرم پاسخگو نیست اما در 

همه جای دنیا در این زمینه احکام قانونی وجود دارد.
وزیــر ارتباطات بــا بیان اینکه چه بخواهیــم چه نخواهیم 
آینده کشــور به ســمت اقتصاد دیجیتالی درحرکت است، 
خاطرنشان کرد: برای رشد اکوسیستم استارتاپ ها در ایران 
نیازمند تعامل هســتیم و با برخورد رادیکالی مشکلی حل 
نمی شود.وی با اشــار به راه اندازی شبکه ملی اطالعات و 
تاکید بر اینکه هدف از راه اندازی این شبکه دیوار کشیدن 
و محدود کردن نبوده اســت، گفت: همه موانع موجود در 
سر راه کســب و کارهای نوپا را می پذیریم اما توسعه این 
بخش نیازمند حرکت مرحله به مرحله است.آذری جهرمی 
تاکید کرد: در همین حال برخوردهای لحظه ای، ثانیه ای و 

احساسی را نمی پذیریم.

 اعتبار ۵۰۰ میلیاردی به استارتاپ های کشور
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات  شماره۱۳۹66۰۳۳۱۰۱۰۰۰6۲۳۵  برابررأی 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بیوک آقا 
اربابی فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه ۱۰ صادره از سراب در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 8۷/۲۵ متر مربع از پالک ۱6۴ اصلی واقع در مشکین دشت  
خریداری از مالک رسمی آقای محمدعلی کریمی محرز گردیده است، لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۲۲۳۷
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹6/۱۱/۱ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹6/۱۱/۱۵

  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس  محمد سلیمانی 

مفقودی
بدین وسیله به اطالع می رساند که شناسنامه مالکیت)برگ سبز( خودرویسواریسیستم 
شاسی شماره  و   ۱۲۴۹۰۱۲۵۹۰۲ موتور:  شماره  به   سمندتیپ:LXمدل:۱۳۹۰ 

NAAC۹۱CC۱BF8۷۵۳۴۱: به نام شاهپور محمودی مفقود گردید و از درجه اعتبار 
کرمانشاهساقط می باشد.

آگهی مفقودی
برگ سبز ماشین سواری پژو ۲۰6 مدل ۱۳۹۳ به شماره شهربانی 8۲-666م6۱ و 
شماره موتور ۱6۳B۰۱۰۹۳۲۲ و شماره شاسی NAAP۴۱FD۷EJ68۵6۷6 به 

نام دهزاد حیدری اسبوئی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابررأی شماره۱۳۹66۰۳۳۱۰۱۰۰۰6۴۵8 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید محمد سیدپور فرزند 
در  کاشان  از  ملی ۱۲6۳۲۳۲۹۲۲ صادره  کد  شناسنامه ۴   به شماره  سیدحسین 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۱۵/۹۵ متر مربع پالک ۳۵۵۳ فرعی    از 
۲۲ اصلی واقع در کالک - پایین خیابان برق جنوبی- خیابان امامزاده حیدر- بن بست 
شهید اسماعیلی- پالک ۵۳ خریداری از مالک رسمی آقای سلمان رضا قلی محرز 
گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۲۲۴۴
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹6/۱۱/۱ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹6/۱۱/۱۵

  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس  محمد سلیمانی 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابررأی شماره۱۳۹66۰۳۳۱۰۱۰۰۰6۳۵۹ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین توکلی فرزند اصغر به شماره 
شناسنامه ۱ کد ملی 6۲6۹8۹86۴۱  صادره از نوشهر در ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 6۳/۱۲ متر مربع پالک ۳۰۴6 فرعی از ۱6۳ اصلی واقع در کرج - جاده مالرد- 
خیابان اهری - کوچه نسترن ۴6- پالک ۵ خریداری از مالک رسمی آقای لطیف رضایی 
عدل محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۲۲۴۷
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹6/۱۱/۱ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹6/۱۱/۱۵

  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس  محمد سلیمانی 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابررأی شماره۱۳۹66۰۳۳۱۰۱۰۰۰۴۲۷۹ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حجت شهبازی فر فرزند 
عبداله به شماره شناسنامه ۲۱۷۷  کد ملی ۴۰۷۳۲۹۱۵۲۱ صادره از خرم آباد در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۲۷/۷8 مترمربع پالک ۲۱۳۳ فرعی از۱6۳ 
اصلی واقع در کرج- فردیس- بلوار طالقانی - نبش کوچه بنی هاشم - پالک ۲۹۵ 
خریداری از مالک رسمی آقای حاج اسماعیل پورابراهیم محرز گردیده است، لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند      می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۲۱۰6
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹6/۱۰/۱6 تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹6/۱۱/۱

  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس  محمد سلیمانی 

آگهی فقدان سند مالکیت
خانمها سیران و هیوا شهرتین ظریفیانی و فرنگیس کبریا تقدیم برگ استشهادیه مدعی 
هستند اسناد مالکیت ششدانگ پالک ۱ فرعی از 8۹8 اصلی واقع در بخش یک سنندج 
بنام آقای حسن گله داران صادره و تسلیم سپس بطور مع الواسطه و برابر سند قطعی 
قطعی  انتقال  مقدم  فرخ  آقای  به  دفتر ۱۰ سنندج  مورخ 8۷/۴/۲۹  شماره 8۴۴۲۱ 
گردید و برابر سند رهنی 8۴۴۲۲ مورخ 8۷/۴/۲۹ ۱۰ سنندج به آنها صلح گردیده 
است بعلت سهل انگاری مفقود و از بین رفته و از این اداره تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی را نموده اند لذا مراتب در اجرای ماده ۱۲۰ آئین نامه اصالحی قانون ثبت مصوب 
۱۳8۰/۱۱/۱۴ در یک نوبت منتشر تا هرکس مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت 
نزد خود است از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 

نماید در غیر اینصورت برابر مقررات سند مالکیت المثنی صادر خواهد شد.
م الف:33۷3 رئیس ثبت ناحیه دو سنندج – جالل شجاعی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  شماره۱۳۹66۰۳۳۱۰۱۰۰۰۵۷۷8هیات  برابررأی 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اسماعیل محمدی فرزند 
علی اصغر به شماره شناسنامه ۱8  کد ملی ۰6۲۲۰۰8۳۷۴ صادره از اراک)سربند( در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱6۴/۷۷ مترمربع پالک ۱۱8۲ فرعی از۱6۳ اصلی 
واقع در کرج- فردیس- کانال غربی- خیابان سرحدی - نبش کوچه بوعلی غربی- - 
)ره( محرز  امام  فرمان حضرت  اجرایی  مالک رسمی ستاد  از  پالک ۲۲  خریداری 
گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۲۱۰۲
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹6/۱۰/۱6 تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹6/۱۱/۱

  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس  محمد سلیمانی 

رونوشت آگهی حصر وراثت
شناسنامه شماره  ۱۱۷8- ۳۷۳۰6۲۷۰8۲به  دارای  زندان  آقای شکراله خسروی   
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت  از  به کالسه ۹6۱۲6۷  شرح دادخواست 
نموده  وچنین توضیح داده که شادروان  مولود خسروی زندان به شناسنامه ۴۴-

۳۷۳۰6۷۳۴8۳در تاریخ۱۳۹6/8/۲۵  در اقامتگاه دائمی خودبدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراست به افراد مشروحه زیر:

۱- حبیبه سبحانی به ش ش 68۳  ت ت  ۱۳۲۰/۹/۵شماره ملی ۳۷۳۱۴۴86۲۹  
همسر متوفی

ملی  ۱۳۳۷/۷/۱شماره  ت   ۱۱۷8ت  ش  ش  به  زندان  خسروی  شکراله   -۲
۳۷۳۰6۲۷۰8۲  پسر متوفی

ملی  ۱۳۴۳/۴/6شماره  ت   ۱۳۷۷ت  ش  ش  به  زندان  خسروی  نصراله   -۳
۳۷۳۰6۲۹۰۷۷  پسر متوفی

ملی  ۱۳۵۱/۲/6شماره  ت   ۱۷۱8ت  ش  ش  به  زندان  خسروی  نصراله   -۴
۳۷۳۰6۳۲۴۹۳  پسر متوفی 

۵- ناصر خسروی زندان به ش ش ۲۹ت ت  ۱۳۵۴/۱۰/۵شماره ملی ۳۷۳۲۷۰۴۰۱۷  
پسر متوفی

6- فاطمه خسروی زندان به ش ش ۹۵۴ت ت  ۱۳۳8/۹/۳شماره ملی ۳۷۳۰6۲۴88۱  
دختر متوفی

۷- طیبه خسروی زندان به ش ش ۱۱۷۹ت ت  ۱۳۳۹/۹/6شماره ملی ۳۷۳۰6۲۷۰۹۰  
دختر متوفی

ملی  ۱۳۴6/۲/۱۰شماره  ت   ۱۴8۵ت  ش  ش  به  زندان  خسروی  بهجت   -8
۳۷۳۰6۳۱۵6  دختر متوفی

ملی  ۱۳۴۹/۴/۲شماره  ت   ۱۷۱۷ت  ش  ش  به  زندان  خسروی  نصرت   -۹
۳۷۳۰6۳۲۴8۵  دختر متوفی

ملی  ۱۳۵۲/۷/۱شماره  ت   ۱۷۱۹ت  ش  ش  به  زندان  خسروی  عشرت   -۱۰
۳۷۳۰6۳۲۵۰۷  دختر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف: 33۷5 رئیس شعبه  8 شورای حل اختالف سنندج

آگهی احضارمتهم
بدینوسیله طبق ماده ۱۱۵ قانون آئین دادرسی کیفری به متهمان مجهول المکان ۱.آقای 
سلیمان گلزار فرزند* ۲. مهدی محمد پور فرزند* به اتهام مشارکت در ورود به عنف در 
پرونده کالسه  ۹6۰۲۳۴ / ۲ ب شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر 
تحت تعقیب می باشد مراتب طی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار به وی ابالغ می 
گردد تا وقت رسیدگی که برای مورخ ساعت تعیین گردیده در این شعبه حاضر شوید در 
صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل این شعبه در حقوق 
الناس و حقوق عمومی به صورت غیابی اقدام به رسیدگی نموده و قرار مقتضی صادر می 

نماید بدیهی است تاریخ انتشار آگهی تا روز محاکمه کمتر ازیکماه نباشد. م/الف ۱۹6۳
مدیر دفتر شعبه 2  بازپرسی  دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر 

متن آگهی 
خواهان حیدر سلیمانی دادخواستی به طرفیت خواندگان ۱-ایران عالی خانی سگوند 
۲-سوسن فتحی بیرانوند ۳-یعقوب فتحی بیرانوند ۴-نسرین فتحی بیرانوند ۵-فرزاد 
فتحی بلیرانوند 6-سهراب فتحی بیرانوند ۷-ایوب فتحی بیرانوند 8-کوروش فتحی 
بیرانوند ۹-علی فتحی بیرانوند ۱۰-رودابه فتحی بیرانوند  به خواسته تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۴شورای حل اختالف 
مجتمع امام خمینی )ره (  شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان امام )ره( میدان 
به کالسه ۹6۰۹۹866۵۵۴۰۰۳8۲   و  ارجاع  لرستان  استان  دادگستری کل  عدالت 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن روز دوشنبه  ۱۳۹6/۱۲/۷ و ساعت۱۱:۰۰ تعیین 
شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
۷۳ 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.

مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 4 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره 
( شهرستان خرم آباد – معصومه شاکرمی . 

آگهی مزایده پرونده۹6۰2۹۹
۱۳۹6/۱۱/۱۵از  درروزیکشنبه  الذکر  فوق  پرونده  شماره  مزایده  آگهی  موجب  به 
شهرستان  دادگستری  مدنی  احکام  دفتراجرای  درمحل  الی۱۲ظهر  ساعت۱۰صبح 
رامهرمز شامل اموال منقول متعلق  به شرکت کیانکاریک دستگاه وانت مزدا دوکابین 
مدل سال۱۳88به رنگ نقره ای متالیک ۴سیلندر به شماره موتورfe۵۴۳۹۱۴وضعیت 
موتوردارای استهالک میباشد وضعیت اتاق و شاسی سالم  و بدنه تعمیرات و رنگ 
آمیزی شده و زدگی گلگیرجلو وسپرجلو میباشد درضمن قیمت پایه طبق نظریه 
کارشناس ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال معادل چهارده میلیون تومان میباشد.متقاضیان می 
توانند ازتاریخ ۱۳۹6/۱۰/۲۵لغایت۱۳۹6/۱۱/۲از خودرو مورد مزایده بازدید و قیمت 
پیشنهادی خودراکه حتما باید از قیمت پایه بیشتر باشد مشخص ودرپاکت سربسته 
درروزبرگزاری مزایده به دفتراجرای احکام مدنی دادگستری رامهرمز تسلیم نمایند 
پیشنهادی  قیمت  از  مزایده۱۰درصد  درروز  مدنی  احکام  اجرای  برابرماده۱۲۹قانون 
ازبرنده مزایده اخذ و به حساب سپرده دادگستری رامهرمز واریز  می گردد ومهلت 
پرداخت  الباقی مبلغ  پیشنهادی حداکثریک ماه می باشد و درصورتیکه برنده در 
موعد مقرر بقیه بهای قیمت موضوع مزایده را نپردازد سپرده او پس از کسرهزینه 

مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید می گردد.شماره م الف:)۱۲/6۳۳(
دادورزشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رامهرمز-مریم قیصری

آگهی ابالغ 
اراضی  مفاد رای صادره از طرف هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

امالک و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب سال ۱۳۹۰/۹/۲۰  
برابر رای شماره ۱۳۹66۰۳۰۱۰۵۷۰۰۷8۱۵ مورخ۹6/۰۷/۲۷ صادره از هیات رسیدگی 
به اسناد عادی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی امالک و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ تصرفات مالکانه خانم ندا جبرائیلی حامد فرزند 
مساحت۳۵۴/۱6  به  آن  در  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  در ششدانگ  حسین 
مترمربع مفروز از پالک ۵6۱ فرعی از ۵۳ اصلی واقع در شهریارمحرز گردیده و برابر 
محتویات پرونده ثبتی و دفتر امالک مربوطه سند مالکیت سه دانگ مشاع از شش 
دانگ پالک مذکوربه نام آقای عبدالحسین منوچهری یگانه ذیل ثبت۳۴۵6۷۷ صفحه 
6۰ دفترامالک جلد ۱8۰۷ ثبت،صادر و تسلیم شده است؛نامبرده در هیئت حضور 
نیافته و هیئت مقرر نموده با اعمال ماده ۳ قانون مذکور وماده ۱۳ آئین نامه اجرائی 
آن مصوب ۱۳۹۱/۴/۲۵ نسبت به صدور سند مالکیت به نام متصرف فوق الذکر اقدام 
شود لذا بدینوسیله مفاد رای صادره به نامبرده وبه اشخاص ذینفع جهت اطالع آگهی 
می گردد که چنانچه به مفاد رای صادره اعتراض دارند اعتراض خود را ظرف مدت 
۲ ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به اداره ثبت اسناد وامالک شهریار تسلیم ورسید 
دریافت دارند ودر صورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر این اداره نسبت به صدور سند 
مالکیت برابر مقررات اقدام خواهد نمود ضمنا صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود.م.الف:۳۰۱۴۴
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهریار-سیدمرتضی موسوی

تاریخ انتشارنوبت اول:۹6/۱۰/۱6 تاریخ انتشارنوبت دوم: ۹6/۱۱/۰۱

دادنامه 
امام  اختالف مجتمع  پرونده کالسه ۹6۰۹۹866۵۵6۰۰۱۵۳ شعبه 6 شورای حل 
 ۹6۰۹۹۷66۵۵6۰۰۲6۵ شماره  نهایی  تصمیم  آباد  خرم  شهرستان  )ره(  خمینی 
خواهان :خانم راضیه پاپی فرزند شیران به نشانی لرستان – خرم آباد –خوانده :آقای 

وحید شعبانی به نشانی لرستان –خرم آباد  -خواسته : مطالبه وجه چک 
رای قاضی شورا : در خصوص دادخواست راضیه پاپی به طرفیت وحید شعبانی به 
خواسته مطالبه چک به مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شماره ۰۷6۱8۲۴۷ عهده بانک 
مرکزی به انضمام هزینه دادرسی ۳6۰/۰۰۰ و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
به  نظر  دادخواست  شرح  به  آن  کامل  اجرای  و  حکم  صدور   ۹6/۱/۳۰ مورخ  چک 
پرداخت  عدم  گواهینامه  مذکور  شماره  به  چک  اصل  مالحظه  و  پرونده  محتویات 
مربوطه در جلسه رسیدگی و از طرفی وجود اصل الشه چک به شماره فوق الذکر 
در ید خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده را دارد و اینکه اصل بر بقاء دین بوده 
با عنایت به جمیع مراتب پیش گفته  اثبات برسد بنابراین شورا  مگر خالف آن به 
دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۵۲۲-۵۱۹-۵۱۵-۵۰۳-۵۰۲-۱۹8 
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد ۳۱۱-۳۱۰-

۳۱۳ قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده ۲ قانون صدور حکم بر محکومیت خوانده 
وحید شعبانی را به پرداخت مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 
۳6۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
مورخه ۹6/۱/۳۰ لغایت یوم صدور حکم و اجرای کامل آن بر اساس تغییرات قیمت ها 
که از سوی بانک مرکزی تعیین و در زمان وصول محاسبه می گردد در حق خواهان 
محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این مرجع و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

شهرستان خرم آباد می باشد. 
قاضی شورای حل اختالف خرم آباد – فرود رضایی . 

 ساماندهی ۲۵۰ کیلومتر
  شبکه توزیع برق فرسوده

 در استان مرکزی

داودی- اراک: معاون برنامه ریزی و مهندسی 
از  مرکزی  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
ساماندهی ۲۵۰کیلومتر شبکه توزیع برق فرسوده 
استان طی ۹ماه سال  نگهدار در  با کابل خود 

جاری خبرداد.
اینکه  بابیان  محمودی  محمود  مهندس 
کابل  به  فرسوده  شبکه  تاکنون۱۹۵۰کیلومتر 
خودنگهدار تبدیل شده است،افزود: اجرای این 
طرح، عالوه بر افزایش ضریب پایداری خطوط 
برق رسانی و کاهش تلفات انرژی، افزایش رضایت 

مندی مشترکین را نیز بدنبال دارد. 
وی با اشاره به اینکه۱۰۵ کیلومتر شبکه هوایی و 
زمینی طی ۹ماه سال جاری به شبکه برق استان 
افزود شده است،تصریح کرد: ۱۷۹ دستگاه پست 
هوایی با ظرفیت ۱۷ هزار کیلو ولت آمپر به شبکه 

های توزیع برق استان اضافه شده است.
مهندس محمودی، برنامه ریزی فنی به منظور 
توسعه و تکمیل سه پست فوق توزیع در استان از 
طریق شرکت برق منطقه ای باختروافزایش تعداد 
فیدرهای پست های فوق توزیع ۲۰ / 6۳ ک.و به 
میزان ۱۲ فیدر در سراسر استان و برنامه ریزی و 
پیگیری تامین برق متقاضیان نیاز به شبکه در 
با اجرای 6۰ میلیارد ریال طرح  سراسر استان 
تامین برق را از جمله فعالیت های در دست اجرا 
برشمرد. معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت 
توزیع نیروی برق استان مرکزی ،پیگیری وجمع 
آوری 6۰۰ مقاله از سراسر کشورو ارائه مقاله در 
چهارمین کنفرانس کاربردسامانه  اطالعات مکانی 
در صنعت آب و برق، پیگیری مبادله قرارداد برای 
۲6 پروژه تحقیقاتی کاربردی در حوزه توزیع برق 
واخذ مصوبه ۴۰ عنوان تحقیقاتی برای سال ۹۷ 
از شرکت توانیر را از اقدامات اجرایی در حوزه 

تحقیقات عنوان کرد.
وی توسعه زیر ساختGIS شرکت با استفاده 
از برنامه های کاربردی موبایل GIS و همچنین 
و  جامع  سیستم  ،تهیه   Desktop GIS
مدیریت   GIS اطالعات  آوری  جمع  متمرکز 
سرورها و افزایش فوق العاده سرعت استفاده از 
داده ها در بستر GIS برای اولین بار در کشور 
اپلیکیشن مدیریت کنفرانس ها  اولین  و تهیه 
در کشور و بهره برداری در چهارمین کنفرانس 
سامانه های اطالعات مکانی در اراک را از سایر 

فعالت ها دانست.

خبر

فاضالب یکی از مشکالت اساسی  در کرمانشاه

شاهی  تخت  و  استاندارکرمانشاه  بازوند  کرمانشاه:  ابراهیمی- 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان،  از تاسیسات فاضالب در 
شهرکرمانشاه؛ رودخانه قره سو؛ از فاضالب های ورودی به قره سو 
به منظور جمع آوری این فاضالب ها بازدید بعمل آوردند. مسیرهای 
بازدید استاندار وهیئت همراه، فاضالب وایستگاه پمپاژ واقع در پل 
کمربندی غربی، فاضالب ورودی آبشوران به قره سو،  فاضالب ورودی  
پل کهنه و فاضالب ورودی به قره سو واقع درحد فاصل کمربندی 
غربی بود که استاندارکرمانشاه از نزدیک مشکالت موجود این مناطق 

را مورد بررسی قرارداد.
کرمانشاه،  استان  وفاضالب  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
درحاشیه این بازدید؛  مهندس تخت شاهی مدیرعامل آبفا استان 
گزارشی از وضعیت فاضالب شهرکرمانشاه را به ایشان توضیح داد و 
گفت: یکی از مشکالت اساسی و مهم درشهر کرمانشاه موضوع فاضالب 
است. که این معضل بزرگی است و بایستی تالش و پیگیری برای رفع 

آن صورت گیرد.
مدیرعامل شرکت آبفا استان افزود: پیگیری های  زیادی از طریق استان 
نیرو، شرکت  اقتصادی و دارایی؛ وزارت  امور  وکشور ازجمله وزارت 
نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی  آبفای کشور،  مهندسی 
وشرکت آب وفاضالب استان صورت گرفته است. که قرار براین شد 
با سرمایه گذاری خارجی از طریق بانک زیرساخت آسیایی حدود 
۷۰۰ میلیارد تومان بصورت وام برای جمع آوری، انتقال و تصفیه خانه 
فاضالب اختصاص پیدا کند تا فاضالب شهرکرمانشاه از این وضعیت 
خارج شود. مهندس تخت شاهی اظهارداشت:تمام فعالیت های مربوط 
به این طرح از جمله مطالعات مهندسی.برآوردها و نقشه های اجرایی 
آن آماده است. لذا به محض اینکه این اعتبار تخصیص پیدا کند؛ شرکت 

آب وفاضالب استان وارد کار اجرایی و عملیاتی  آن خواهد شد.

برگزاری کارگاه طب اسالمی ایرانی در اداره ارشاد 
اسالمشهر 

نوری- اسالمشهر: در راستای اجرا و حمایت از طرح ها و برنامه 
های فرهنگی کاربردی در تحکیم بنیان خانواده و آموزش استانداردهای 
مهارت های زندگی ، دومین دوره کارگاه پیشرفته و تخصصی طب 
اسالمی ایرانی روزهای ۵ و 6 بهمن ماه در اداره ارشاد اسالمشهر برگزار 
می شود.  به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اسالمشهر، کارگاه آموزشی فوق با موضوع تحکیم بنیان خانواده ، ایجاد 
عالقه به فرهنگ غنی اسالمی- ایرانی، آشنایی با هرم غذایی سالمت و 

طب سنتی و... برگزار می گردد. 
این گزارش حاکی است: این کارگاه آموزشی توسط استاد اخوان از 
شاگردان آیت اله تبریزیان با موضوعات اصالح دیسک و ستون فقرات،  
عنبیه شناسی و تشخیص بیماریها از زبان ،نبض و... برگزار می شود. 
گفتنی است؛ کارگاه فوق روزهای پنج شنبه و جمعه ۵ و 6 بهمن ماه 
از ساعت 8 الی ۱۷ و با ارائه مدرک معتبر از وزارت جهاد کشاورزی 
تشکیل می شود و عالقمندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر 
با شماره ۰۹۱۲۲۷8۵۲۴8 و ۰۹۱۲۷۴۹۱۲۲۴ تماس حاصل نمایند. 

خبر

در  گلستان  استاندار  گلستان:  سلیمانی- 
کالله  فرودگاه  پروازهای  افتتاحیه  مراسم 
اظهار کرد؛ فرودگاه کالله می تواند پلی برای 

گردشگری و توسعه شرق استان باشد.
افتتاحیه  مراسم  در  هاشمی  مناف  سید 
مه  حضور  با  که  کالله  فرودگاه  پروازهای 
آبادی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت 
شرفبافی  ایران،  هوایي  ناوبري  و  فرودگاهها 
جمهوری  هواپیمایی  شرکت  مدیرعامل 
اسالمی ایران، کاتب عضو هیات رئیسه مجلس 
کرد:  تصریح  شد،  برگزار  گلستان،  استاندار 
باید برخی جلسات پراهمیت استان در شرق 
گلستان برگزار شود و مدیران باید در توسعه 

شرق استان و فرودگاه کالله گام بردارند.
وی یادآور شد: فرودگاه کالله می تواند پلی 

برای گردشگری و توسعه شرق استان باشد.
استاندار گلستان خاطر نشان کرد: مسئولین 
کشوری برای ایجاد بندرخشک در گلستان، 
تا کنون ۵ بخش  بردارند،  بهتری  قدم های 

کرده  پیدا  حضور  منطقه  این  در  خصوصی 
است و دولت با وجود منابع محدود قدم های 

مثبتی برداشته است.
هاشمی افزود: شرق گلستان به اندازه برخی 
استان های کشور جمعیت دارد و باید پرواز 
باشد و ما  این فرودگاه استمرار داشته  های 
از مسئولین کشوری و فرودگاهی می خواهیم 

که این پروازها مستمر باشد.
استاندار گلستان با اشاره به آرزوی بزرگ مردم 
از کشور،  نقطه  این  استان در جهت توسعه 
گفت: بزرگترین آرزوی استان گلستان، افتتاح 
پروژه منطقه آزاد تجاری است که امیدواریم 
بتواند زمینه توسعه منطقه و استان را فراهم 

آورد.

در این مراسم مه آبادی رئیس هیات مدیره و 
مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبري هوایي 
ایران اظهار کرد: فرودگاه کالله تمام زیرساخت 

های الزم برای پذیرش پروازها را داراست.
شرکت  مدیرعامل  جلسه  این  در  همچنین 
هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران تحریم ها 
را دلیل تاخیر پرواز ها دانست و  ابراز امیدواری 
کرد که پروازها مستمر از این فرودگاه برقرار 
شود. شرفبافی تصریح کرد: در صورت حمایت 
و استقبال مردم، پروازها به تهران افزایش می 

یابد و پرواز به زاهدان نیز برقرار می شود.
الزم به ذکر است هواپیمایی که در فرودگاه 
فروند   8 از  یکی  نشست  زمین  به  کالله 
هواپیمای ATR  است که بر اساس قرار داد 
هی پسا برجامی تحویل ۲۰ فروند هواپیما به 
است  شده  تحویل  ایران  اسالمی  جمهوری 
باال،  با تکنولوژی  ایمن  این هواپیما بسیار  و 
مصرف سوخت پایین ، آالیندگی کم و بهره 

وری باال است.

فرودگاه کالله؛ پلی برای گردشگری و توسعه شرق گلستان

 کمبود 2۰۰ مربی بهداشت
 در مدارس بوشهر

 بهره برداری از 3 طرح نیروگاه خورشیدی
 در اصفهان تا تابستان

و  بدنی  تربیت  معاون  بوشهر:  احمدی- 
بوشهر  استان  پرورش  و  آموزش  سالمت 
مدارس  در  بهداشت  مربی   ۲۰۰ گفت: 

استان کم داریم.
حسن قلندری در جمع مربیان و معاونان 
پرورشی و تربیت بدنی و مشاورین آموزش 
و پرورش شهرستان دیر افزود: ۲۱۴ هزار 
دانش آموز در استان وجود دارد که سهم 
بهداشت  مربی  یک  آموز  دانش   ۷۵۰ هر 
می شود و با توجه به این آمار با کمبود ۲۰۰ 

مربی بهداشت در استان رو به رو هستیم.
وی با اشاره به اهمیت نقش خانواده ها در 
ادامه داد: خانواده ها  آموزان،  تربیت دانش 
با تغییر سبک زندگی خود و اهمیت قائل 
و  آموزش  باید  فرزندانشان  برای  شدن 
پرورش را در تربیت نسل آینده یاری دهند.

و  آموزش  سالمت  و  بدنی  تربیت  معاون 
بیان  با  همچنین  بوشهر  استان  پرورش 
مدرسه  گذشته ۴۰  سال  چهار  در  این که 
دارای زمین چمن مصنوعی شده اند، عنوان 
فرمانداران  شده  مصوب  طرح  در  کرد: 
برنامه ریزی  کمیته  در  ساله  هر  موظفند 

برای اجرای زمین چمن مصنوعی در سه تا 
چهار مدرسه شهرستان ها بودجه تخصیص 

دهند.
قلندری یاد آور شد: میزان پوشش مسابقات 
نفر  هزار  سه  به  استان  در  آموزی  دانش 

رسیده است که کار مهمی است.
وی گفت: در حوزه آسیب های اجتماعی 
از  عاری  مدارس  مانند  مختلفی  طرح های 
کارگاه های  مقابله ای،  مهارت های  خطر، 
آموزشی، جشنواره نوجوان سالم و خانه و 
برگزار  پیشگیری  برای  مدرسه  و  خانواده 
کرده ایم که بیشتر این طرح ها بومی شده 
و  بوده  پیشرفته  کشورهای  طرح های 

استاندارد است.
و  آموزش  سالمت  و  بدنی  تربیت  معاون 
پرورش استان بوشهر درباره اقدامات صورت 
گرفته در حوزه سالمت نیز خاطرنشان کرد: 
هدف اصلی ما تغییر سبک زندگی دانش 
آموزان و روی آوردن آنها به سمت زندگی 
سالم است که طرح صبحانه سالم، وارنیش 
فلوراید و پدیکلوز در همین زمینه اجرا می 

شود.

برق  بازار  دفتر  مدیر  اصفهان:  بهادری- 
شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان 
گفت: تاخیر در ارائه مجوز منابع طبیعی برای 
تغییر کاربری زمین های شخصی برای احداث 
نیروگاه خورشیدی مانع پیش روی این طرح 

است.
به گزارش  شرکت توزیع برق اصفهان سارا 
صالحی اظهار کرد: با وجودی که اکنون ۲8 
سرمایه گذار برای احداث نیروگاه خورشیدی 
با مجموع ظرفیتی بالغ بر ۵۵ مگاوات داریم 
اما هنوز در شبکه تحت پوشش شرکت توزیع 
نیروی برق شهرستان اصفهان نیروگاهی که 
به بهره برداری رسیده و متصل به شبکه باشد، 
نداریم. وی با اشاره به اینکه تنها یک نیروگاه 
خورشیدی تحت نظارت شرکت برق منطقه 
ای اصفهان داریم، گفت: ظرفیت این نیروگاه 
۱۰ مگاوات است که با بهره برداری از این 
نیروگاه، برق مشترکین منطقه جرقویه تامین 

می شود.
مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق 
شهرستان اصفهان افزود: افراد زیادی متقاضی 
نیروگاه  احداث  حوزه  در  گذاری  سرمایه 

خورشیدی هستند و تا نیمه نخست امسال، 
ظرفیت  با  سرمایه گذاری  پرونده  تعداد ۴۵ 
شهرستان  حوزه  در  مگاوات   ۱۱۱ تولید 

اصفهان تشکیل شد.
وی افزود: این در حالیست که امکان واگذاری 
به تعدادی از متقاضیان میسر نبود و تعدادی 
از تقاضاها هم به دلیل درخواست سرمایه گذار 

باطل  شد.
صالحی گفت: در حال حاضر ۲8 سرمایه گذار 
برای احداث نیروگاه خورشیدی داریم که با 
تعیین شرایط اتصال به شبکه، از طرف شرکت 
توزیع، مجوزهای الزم برای سرمایه گذار صادر 
شده و امیدواریم تا تابستان سال آتی، حداقل 
سرمایه گذاری  طرح های  این  از  مورد  سه 

نیروگاه خورشیدی، به بهره برداری برسند.
وی افزود: بیشترین مشکل سرمایه گذاران در 
فرآیند احداث نیروگاه خورشیدی، بحث تغییر 
کاربری زمین های شخصی و یا گرفتن امتیاز 
سازمان  از  زمین  بلندمدت  و  موقت  تملک 
منابع طبیعی است که ممکن است فرایند 
آن در خوش بینانه ترین حالت شش ماه تا یک 

سال به طول انجامد.
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 آموزش اجباری افراد برابر است
 با ریشه کنی بیسوادی 

وزارت  کشور  از  خارج  مدارس  و  بین الملل  امور  مرکز  رئیس 
و گفت:  کرد  اشاره  آموزش  اجباری شدن  به  پرورش  و  آموزش 
معتقدم اگر آموزش افراد اجباری باشد به سرعت به هدف ریشه 
کنی بیسوادی نزدیک می شویم، البته بعد از انقالب بسیاری امور 
واگذار کردیم ولی تجربه  به خود مردم  را  از جمله سوادآموزی 

نشان می دهد باید در صدد اجباری کردن آموزش هم بربیاییم.
المرضا کریمی به ارائه تعریفی از باسوادی پرداخت و اظهار کرد: 
گذشته  سال های  در  و  است  پرچالش  مباحث  جزو  سوادآموزی 
به موازات پیشرفت  بوده است. مفهوم سواد  همواره محل بحث 

بشر در عرصه های مختلف گسترده تر می شود.
وی افزود: بیسواد کسی است که نه می تواند بخواند و نه می تواند 
بنویسد. سواددار کسی است که می تواند بخواند و بنویسد؛ قرآن 
بخواند و محاسبات  اولیه ریاضی را انجام دهد. البته مفهوم سواد 
بسیار گسترده است و امروز کسی که نتواند از کامپیوتر و وسایل 

ارتباط جمعی استفاده کند را نیز بیسواد محسوب می کنند.
وزارت  کشور  از  خارج  مدارس  و  بین الملل  امور  مرکز  رئیس 
آموزش و پرورش با اشاره به تعریف یونسکو گفت: توانایی تبیین، 
از منابع خواندنی و  استفاده  با  ارتباط و محاسبه  تفسیر،  درک، 

نوشتنی تعریف یونسکو از سواد است.
گفت:  و  کرد  اشاره  آموزش  شدن  اجباری  به  ادامه  در  کریمی 
معتقدم اگر آموزش افراد اجباری باشد به سرعت به هدف ریشه 
کنی بیسوادی نزدیک می شویم، البته بعد از انقالب بسیاری امور 
واگذار کردیم ولی تجربه  به خود مردم  را  از جمله سوادآموزی 

نشان می دهد باید در صدد اجباری کردن آموزش هم بربیاییم.
وی افزود: به هرحال عده ای سودجو از کودکان سوءاستفاده و حق 
آنها را ادا نمی کنند. اگر به سمتی برویم که آموزش اجباری شود 
بسیاری کودکان از آموزش دور نمی مانند. متاسفانه وقتی فردی 
بداند مجازاتی برای وی در نظر گرفته نمی شود شاید ۵۰ کودک 
را هم اجیر کند و در خیابان بکار بگیرد تا منفعت بیشتری کسب 
از کشور وزارت  بین الملل و مدارس خارج  امور  کند.رئیس مرکز 
آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه معتقدم باید محدودیت هایی 
برای سوادآموزی نظیر اخذ گواهینامه، دریافت یارانه و مانند آن 
وضع شود گفت: طبق مطالعات کودکی که از مادر باسواد متولد 
پایین  درصد   ۵۰ سالگی  پنج  سن  زیر  تا  مرگش  احتمال  شود 
می آید.کریمی در پایان بر ضرورت سپردن امر سوادآموزی به بخش 
خصوصی تاکید کرد و گفت: تجربه تمام دنیا نشان می دهد که 
باید سوادآموزی به شرکت ها و واحدهای غیردولتی سپرده شود 
که در ایران کمرنگ است. نهضت سوادآموزی استقبال می کند که 

نهادهای غیردولتی فعال پای کار بیایند و فعالیت کنند.

خبر

بیمه بیکاری و بخشودگی جرائم برای 
حادثه دیدگان پالسکو

سازمان تأمین اجتماعی از ساعات اولیه حادثه پالسکو، 
با اعالم آماده باش مراکز درمانی در کنار آسیب دیدگان 
این حادثه بود و حمایت های این سازمان از حادثه 

دیدگان در آینده نیز تداوم خواهد داشت.
 به گزارش پیام زمان ،تأمین اجتماعی به عنوان 
سازمانی اجتماعی و اقتصادی که در شرایط سخت 
و بروز مشکالت بایستی در کنار جامعه تحت پوشش 
باشد در حادثه پالسکو از تمامی ظرفیتهای قانونی 
ممکن برای ارائه خدمات به افراد متأثر از این حادثه 

استفاده کرده است.
در لحظات اولیه بروز حادثه با توجه به اینکه امکان 
مصدومیت حادثه دیدگان مطرح شده بود، بیمارستان 
های تأمین اجتماعی در تهران به حالت آماده باش 
درآمدند و امکانات الزم برای پذیرش مصدومین این 

حادثه فراهم شد.
موضوع دیگری که بالفاصله به عنوان یکی از نیازها و 
اولویت های افراد متاثر از حادثه پالسکو مطرح شد، 
بیکاری تعداد زیادی از افراد شاغل در این مرکز بود 
که سازمان تأمین اجتماعی در رفع این دغدغه نقش 

محوری برعهده گرفت.
این حادثه منجر به بیکاری ۵۲۴ نفر از بیمه شدگان 
تأمین اجتماعی شد که بیمه بیکاری برای آنان از اولین 
روز حادثه برقرار شد و مقرری بیمه بیکاری متناسب 

با سابقه بیمه افراد مذکور به آنان پرداخت می شود.
بررسی های سازمان تأمین اجتماعی نشان می دهد 
که در ساختمان پالسکو 8۲۹ کارگاه وجود داشته 
که ۲6۹ کارگاه فعال دارای لیست بیمه، ۲۹ کارگاه 
فعال و فاقد لیست بیمه و ۵۷ کارگاه نیمه فعال بوده 
اند. مابقی کارگاهها نیز راکد و فاقد فعالیت بوده اند. 
بر اساس قانون تأمین اجتماعی هر کدام از واحدهای 
تجاری، اداری و یا تولیدی ساختمان پالسکو یک 

کارگاه محسوب می شوند.
افراد شاغل در کارگاههایی که تحت پوشش تأمین 
اجتماعی بودند براساس قانون از مقرری بیمه بیکاری 
استفاده می کنند و در مورد سایر افراد نیز با تصویب 
هیأت وزیران برای افراد غیرمشمول بیمه بیکاری از 
جمله کارفرمایان، بیمه شدگان اختیاری، صاحبان 
حرف و مشاغل آزاد، کارگاه های خانوادگی و افراد 
فاقد سابقه پرداخت حق بیمه، در مرحله اول )دی و 
بهمن ۹۵( ۱۰۵۰ نفر و در مرحله دوم ) اسفند۹۵ 
و فروردین۹6( ۱۰۱6 نفر به ازای هر ماه مبلغ ۱۰ 

میلیون ریال پرداخت شد.
موضوع دیگری که موجب نگرانی کسبه ساختمان 
پالسکو شده بود بدهی های بیمه ای کارگاه های این 
مجتمع بود که بخشودگی جرائم و تقسیط اصل بدهی 
این کارگاه ها توسط سازمان تأمین اجتماعی انجام 
شد. میزان بدهی قطعی شده کارگاه های ساختمان 
پالسکو به سازمان تأمین اجتماعی ۲۵۲ میلیون 

تومان است که بدهی 6۲ کارگاه تقسیط شده است.

خبر

با رد شایعات  سخنگوی سازمان غذا و دارو 
مربوط به خارج شدن برخی داروهای بیماران 
هیچ  گفت:  بیمه،  فهرست  از  العالج  صعب 
دارویی در حوزه سرطان و بیماری های خاص 
از فهرست شمول  ام اس  و  العالج  یا صعب 
بیمه پایه خارج نشده و نخواهد شد و حمایت 

ها همچنان ادامه خواهد داشت.
کیانوش جهانپور افزود: متاسفانه این شایعات 
بدفهمی  از  ناشی  یا  و  نامشخص  منشا  با 
و  بوده  دارو و سالمت  اقتصاد  سیاست های 

واقعیت ندارد .
وی تصریح کرد: در مورد پوکی استخوان هم 
فقط یک دارو به علت اینکه در گزارش هزینه 
شورای عالی  نشده،  داده  تشخیص  اثربخش 
بیمه  از فهرست شمول  را  بیمه سالمت آن 
خارج کرده است که اقدامی منطقی، علمی و 
مبتنی بر تخصیص بهینه منابع و حفظ منافع 
عمومی است. وی تاکید کرد: هیچ داروی با 
فهرست حذف  از  اثربخشی مطلوب  هزینه- 
 ، شد  نخواهد  چنین  هم  آینده  در  و  نشده 

اثربخشی  هزینه-  با  داروی  هر  همچنانکه 
مطلوبی که وارد بازار دارویی جهان شود و از 
شرایط علمی و فنی ایمنی و امنیت دارویی را 
احراز کند از طریق شورای بررسی و تدوین 
دارویی  فهرست  وارد  کشور  رسمی  دارونامه 
شده و از سوی شورای عالی بیمه سالمت و 
سازمانهای بیمه گر نیز مورد توجه قرار خواهد 

گرفت.
سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: دارونامه 

رسمی ایران و پوشش بیمه ای داروها و سطح 
دسترسی افراد به دارو در کشور ما در مقایسه 
با اغلب کشورها حتی کشورهای ثروتمند و 
توسعه یافته کم نظیر هست و این افتخار نظام 
دارویی و نظام سالمت کشور در همه دوران 
هاست که البته بیش از همه وقت بعد از طرح 
تحول سالمت خودنمایی کرده و این دستاورد 
ملی و نظام ارزان به دست نیامده و به سادگی 
به  اشاره  با  کرد. جهانپور  نخواهد  تغییر  هم 

داروها  حذف  درباره  غیرمنصفانه  شایعات 
داروهای  تنها حذف  گفت:  بیمه  فهرست  از 
بدون نسخه)OTC( توسط شورای عالی بیمه 
به  این شورا  انتقال  از  قبل  خدمات سالمت 
وزارت بهداشت، پیشنهاد شده که آنهم تاکنون 

از سوی دولت تصویب و ابالغ نشده است. 
نسخه،  بدون  داروهای  این  کرد:  اضافه  وی 
متداول،  داروهای  قلم،شکل   8۳ حداکثر 
هستند  ای  عارضه  کم  و  ارزان  و  پرمصرف 
که اکنون نیز نیازی به تهیه با نسخه ندارند 
و البته در بسیاری از کشورهای دنیا مشمول 
بیمه  همچنان  ایران  در  اما  نیستند  بیمه 
هستند و هنوز مصوبه ای مبنی بر خروج آنها 
از فهرست بیمه ابالغ نشده است.وی یادآور 
شد: با وجود این حداقل دو دهه هست که 
اقتصاد دارو و  از کارشناسان دارو و  بسیاری 
درمان معتقدند پوشش بیمه ای داروهایی که 
نیاز به تجویز پزشک ندارند، نوعی نقض غرض 
هست اما تاکنون چنین مصوبه ای ابالغ نشده 

که ماهیت اجرایی پیدا کند.

تکذیب خروج برخی از داروهای بیماران صعب العالج از بیمه

از یک ماه موضوع اجرای طرح   شهرداری تهران بیش 
ترافیک جدید را در دستور کار قرار داده است.

۵ ماه از حضور مدیریت جدید شهری می گذرد و آنها در 
این مدت به این نتیجه رسیده اند که باید طرح ۳۷ ساله 
ترافیک تهران برچیده و طرح  جدید جایگزین آن شود 
چرا که طرح قبلی مصداق عدالت اجتماعی نبوده و فقط در 
انحصار عده ای از خودروها بوده و مردم عادی نمی توانستند 

از این طرح استفاده کنند.
ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاونت  پورسیدآقایی  محسن 
شهرداری تهران به خبرنگار فارس گفت: حکایت ما حکایت 
آن فردی است که همه کشتی هایش را آتش زده و غرق 
کرده اند بعد گفتند یک راه بیشتر نداریم جز اینکه به جلو 

برویم. ما هم در طرح ترافیک جلو می رویم.
معاون نجفی با بیان اینکه با اجرای طرح جدید ترافیک 
و آلودگی کاهش می یابد و شاید در ساعت های میانی 
قدری ترافیک افزایش پیدا کند، گفت: این را بگویم که 
مطالعات این طرح از قبل انجام شده است و ما آن را 

اجرا می کنیم.
در سال ۹۷، عالوه بر روزهای جمعه و تعطیل در روزهای 
پنج شنبه هم طرح ترافیک اجرا نمی شود اگر کسی بخواهد 
با قیمت پیشنهادی فعلی شهرداری برای تمام روزها آرم 
خریداری کند و در ساعت پیک وارد محدوده شده و در 
ساعت پیک هم خارج شود باید 8 میلیون و ۱۰۰ هزار 

تومان پرداخت کند.

 رئیس انجمن روانپزشکان ایران با اشاره به آمار شیوع 
همسرآزاری در ایران گفت: آمارهای همسرآزاری در ایران، 
متفاوت است اما تقریبا ۲۰ درصد زنان در طول زندگی 
خود تجربه خشونت فیزیکی و حدود ۵۰ تا 6۰ درصد نیز 

تجربه خشونت عاطفی دارند.
مریم رسولیان همسر آزاری جسمی ، عاطفی و جنسی را از 
انواع مصادیق همسرآزاری نام برد و افزود: بخش زیادی از 
خشونت عاطفی مبتنی بر این موضوع است که در زندگی 
بین دو فرد روابط منطقی و درستی وجود ندارد و اگر 
مهارت های ارتباطی بین زوج ها بیشتر شود خودبخود این 

نوع از خشونت کاهش می یابد و اصالح می شود.
 وی خاطرنشان کرد: همسرآزاری عاطفی شامل رفتار 
بین فردی، رفتار کالمی، عدم توجه و قهر کردن است. 
همچنین بی توجهی به اینکه فرد به خواسته هایش مانند 
ارتباط با خانواده اش ، دکتر رفتن و ادامه تحصیل برسد، 

نیز از مصادیق همسرآزاری عاطفی به شمار می رود. 
وی اضافه کرد: همسرآزاری فیزیکی نیز شامل صدمه زدن 
است؛ این صدمه زدن به هر طریقی مانند پرت کردن شیء 
، هل دادن تا تهدید با ابزار خطرناک مانند چاقو می تواند 

اتفاق بیفتد. 
 وی گفت: برخی مردان طبق فرهنگ شکل گرفته در 
گذشته ، تمتع جنسی حتی به زور را حق خود می دانند 
و نسبت به همسر خود نگاه ابزاری دارند، این مساله نیز از 

مصادیق همسرآزاری است .

چراغ سبز پلیس به طرح ترافیک 

8میلیون تومانی 

2۰ درصد زنان در طول زندگی 

خشونت فیزیکی تجربه کرده اند

علیرضا رئیسی درمورد ارتباط با بحث امنیت غذایی در 
کشور اظهار داشت: این مسئله جزء تعهدات کشورهای 
نیز  ما  و  بوده  ملل  سازمان  به  ایران  ازجمله  مختلف 
تالش می کنیم اقدامات و گام های مؤثری در این زمینه 

برداریم.
غذایی  امنیت  لحاظ  از  استان   ۷ ایران  در  افزود:  وی 
سالمت  تنها  نه  راستا  این  در  که  شده  معرفی  ناامن 
غذایی مطرح بوده، بلکه دسترسی، تولید و سایر عوامل 
فیزیکی و محیطی مرتبط با مواد غذایی در این استان ها 
سیستان  داد:   ادامه  بهداشت  وزیر  معاون  است.  مطرح 
و بلوچستان، هرمزگان، ایالم، کرمان، بوشهر، اردبیل و 
خراسان جنوبی ۷ استان ناامن غذایی در کشور بوده که 
این استان ها دچار  ۳.۵ درصد کودکان زیر ۵ سال در 

سوءتغذیه هستند.
وی عنوان کرد: زنان اضافه وزن و چاقی بیشتری نسبت 
با  مستقیمی  ارتباط  مسئله  این  که  داشته  مردان  به 
از  مازندران  استان  مردمان  همچنین  دارد.  کم تحرکی 
لحاظ اضافه وزن در رتبه نخست بوده و در کنار این از 
معضل کم تحرکی نیز رنج می برند، البته آمار مازندران 
تفاوت  اضافه وزن  لحاظ  از  دیگر  استان  سه  تا  دو  با 
مشکل  این  رفع  برای  این حال  با  ولی  ندارد  معناداری 
و  ورزش  وزارت  و  باید دست به کار شوند  ارگان ها  همه 
راستا  این  در  شهرسازی  و  مسکن  بنیاد  هم  و  جوانان 

سهیم هستند.

 مازندران رتبه نخست
 چاقي در کشور
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 جزییات اختالس 1۰۰ میلیارد تومانی 
در نفت و فرار متهم

شجاعت مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت در نوسازی ساختارها و استفاده 
از فرایندهای جدید اداری و مالی که منجر به کشــف تخلف ۱۰۰ میلیارد 
تومانی یک کارمند این شرکت شد، باید توسط سایر سازمان ها و شرکت 
ها دنبال شود که شاید در بیخ گوش مدیران آنها بدون آنکه اطالع داشته 
باشند، تخلفاتی در حال وقوع است.به گزارش زمان به نقل ازایرنا، شناسایی 
اختالس حدود ۱۰۰ میلیارد تومانی در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت، 
بار دیگر نگاه ها را به فساد در دستگاه های دولتی و حاکمیتی جلب کرد.

اگرچه ممکن اســت این تخلفات توســط یک فرد و یا شبکه ای از افراد 
رخ دهد، اما وقوع آنها، باعث گســترش بی اعتمادی در کشــور و دلسرد 
شــدن مردم و گروه های اجتماعی خواهد شــد.با وجود این که شنیدن 
اخبار این تخلفات و ســوء اســتفاده ها، دردآور و نگران کننده است، اما 
بررســی آنها می تواند به جلوگیری از وقوع تخلفات مشــابه کمک کند.

اختالس حدود ۱۰۰ میلیارد تومانی در شرکت اکتشاف نفت، زمانی کشف 
شد که » ســیدصالح هندی« مدیر جدید این شرکت برای کارآمد کردن 
ساختار شرکت، اقدام به نوسازی و تغییر در ساختارها و فرایندهای مالی و 
اداری کرد.پس از اعمال این اصالحات در فرایندها و روش های حسابداری 
شــرکت نیز تغییراتی اعمال شد، که این اقدامات، زمینه شناسایی تخلف 
را فراهم کرد.یک منبع آگاه در گفت وگو با ایرنا با تشــریح فرار خزانه دار 
مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت گفت: در نتیجه تغییر فرایندهای مالی 
و بررسی های انجام شده، وقوع تخلف مالی در شرکت احراز شد، اما هنوز 
مشــخص نشده بود که این تخلفات توسط چه کســی رخ داده است.وی 
افزود: قرار بود جلسه ای در روز ۱۳ دی ۹6 )روز چهارشنبه( برای بررسی 
این موضوع تشکیل شود و بر این اساس به خزانه دار شرکت )فرد متخلف( 
نیز اطالع داده می شود تا در جلسه حضور یابد، اما وی که متوجه شده بود 
در این جلسه، تخلفش آشکار خواهد شد، به بهانه بستری بودن همسرش 
در بیمارستان و وخامت حال وی، از شرکت در این جلسه عذرخواهی می 
کند و به سرعت به بهانه حضور در بیمارستان از ساختمان شرکت اکتشاف 
خارج می شــود.وی یادآور شد: پس از تشکیل این جلسه که بدون حضور 
خزانه دار مدیریت اکتشاف )فرد متخلف( برگزار شده، آشکار می شود که 
تخلف از طرف وی رخ داده که این موضوع بالفاصله به حراست وزارت نفت 
و نهادهای نظارتی و امنیتی اطالع داده می شــود.در بررســی های بعدی 

مشخص می شود که فرد متخلف، تالش کرده است از کشور خارج شود.

تعییِن تولید برق از نیروگاه های برق آبی به 
تناسب حجم مخازن پشت سدها

مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با تاکید بر اینکه تولید 
برق از نیروگاه های برقابی متناسب با حجم مخازن خواهد بود، گفت:تالش 
می شود آب پشت سدها ذخیره بماند تا در زمان نیاز به برق، آب را رها 
کنیم.به گزارش زمان به نقل از فارس، سیدمحمدرضا رضازاده در پاسخ 
به این سئوال که با توجه به کاهش بارندگی و حجم ذخایر پشت سدها، 
وضعیت تولید انرژی نیروگاه های برقابی در اوج مصرف و تابستان سال 
از نیروگاه های  آینده به چه شکل خواهد شد، گفت: طبیعتا تولید برق 
تعیین  که  برنامه هایی  و  سدها  پشت  مخازن  حجم  با  متناسب  برقابی 

می شود، خواهد بود. 

کوتاه از انرژی

 قیمت نفت سبک ایران 
به مرز ۷۰ دالر رسید 

روند افزایشی قیمت نفت که از روزهای نخست 
به  دارد،  تداوم  همچنان  آغاز شد  سال ۲۰۱8 
هفته  در  ایران  نفت سبک  قیمت  که  گونه ای 
منتهی به ۱۲ ژانویه به مرز ۷۰ دالر برای هر 
بشکه رسید. قیمت نفت سبک ایران در هفته 
منتهی به ۱۲ ژانویه )جمعه، ۲۲ دی ماه( با یک 
دالر و 6۹ سنت به 6۹ دالر و ۲6 سنت برای هر 
بشکه رسید. میانگین قیمت نفت ایران از ابتدای 
سال ۲۰۱8 تا کنون، 68 دالر و ۵۱ سنت برای 
هر بشکه بوده است. قیمت نفت خام سنگین 
ایران در دوره مورد بررسی یک دالر و ۲۴ سنت 
برای هر بشکه افزایش یافت و به 6۵ دالر و 6۲ 

سنت رسید. 

جهش  صادرات ال. پی. جی ایران

پی.  »ال.  صادرات  کردند:  اعالم  تجاری  منابع 
جی« )گاز مایع(ایران که از سپتامبر ۲۰۱۷ به 
دلیل عملیات دو ماه تعمیرات در پارس جنوبی 
از روند ترمیمی در ماه  بود، بعد  یافته  کاهش 
دسامبر و رسیدن به ۳۷۳ هزار تن، در ماه ژانویه 

به ۳۷۴ هزار تن رسید.

تقاضای نفت چین ٤.٦ درصد 
افزایش می یابد

بینی  پیش  چین  گاز  و  نفت  دولتی    شرکت 
می کند که تقاضای نفت در چین در سال ۲۰۱8 
میالدی با ۴.6 درصد افزایش به ۱۲ میلیون بشکه 
در روز برسد. این شرکت انتظار دارد که واردات 
خالص نفت، با ۷.۷ درصد افزایش ساالنه، به ۴۵۱ 
میلیون تن معادل ۹ میلیون و 6۰هزار بشکه در 

روز برسد.

احتمال رشد ٤۵ درصدی تقاضا 
برای نفت آمریکا

   تحلیلگران و کارشناسان بازار نفت پیش بینی 
می کنند که صادرات نفت خام آمریکا در سال 
جاری میالدی، در پی رشد تقاضا از سوی مشتریان 
اروپایی و آسیایی، افزایش چشمگیری داشته باشد. 
صادرات نفت آمریکا در مقطع یاد شده می تواند به 
یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز برسد که ۴۵ 

درصد بیشتر از سال گذشته است.

نفت درجهان

آگهی
ای جهت  مزایده  دارد  نظر  در  البرز  استان  بهزیستی  کل  اداره 

فروش اموال اسقاطی برگزار نماید.
نام و کسب اطالعات بیشتر به سایت تدارکات  لذا جهت ثبت 
تلفن    شماره  با  بیشتر  هماهنگی  جهت  و   )setad.ir(دولت الکترونیک 

09122641569 )آقای ممی زاده(  تماس حاصل فرمایید.
روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان البرز

 نوبت اول

فراخوان مناقصه عمومی 
سامانه  طریق  از  را   زیر  پروژه  عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  کردستان  استان  و شهرسازی  راه  کل  اداره 

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .
در  ریال  برآورد 18.939.438.714  مبلغ  با  بالغی  منصور  روستایی  راههای  آسفالت  و  بهسازی  1- پروژه 

استان کردستان با فهرست بها راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1396 در شهرستان سنندج 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند.  
ارایه فایل مدارک به صورت لوح فشرده به واحد ساخت و توسعه راهها )آقای یارعلی( الزامی است. 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
آدرس:کردستان- سنندج- بلوار آزادگان- اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان-  تلفن 087-31802347 

تاریخ دریافت اسناد مناقصه  :تا 14 روز بعد از نشر آگهي
هزینه چاپ کلیه اگهی ها بعهده برنده مناقصه می باشد. 

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

رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی

تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  شماره ۱۳۹66۰۳۳۱۰۵۷۰۰۳۵۱۹هیات  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم شعاعی 
پشته فرزند پرویز بشماره شناسنامه ۴۳۰۳ صادره از بابل در ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت ۴۳۴/۳۰ مترمربع پالک ۱6۵۷ فرعی از ۹ اصلی واقع در 
ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقای اصغر عموزاده پشتکوه محرز گردیده است. لذا  
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت 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.   ۴۷8 م/الف
 ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
تعیین تکلیف  قانون  اول موضوع  برابررأی شماره۱۳۹66۰۳۳۱۰۱۰۰۰6۰66 هیات 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای قوچعلی بهروزی فرزند 
در  هشترود  از  صادره  ملی ۱6۰۱8۱۵۴۴۱  کد  شناسنامه ۲۲6   شماره  به  موسی 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۲۲۷/6۳ مترمربع پالک ۵6۳ فرعی از۱6۳ 
اصلی واقع در کرج- فردیس- سه راه حافظیه - خ امام حسن مجتبی - ک هادی - پ 
۱۵6 خریداری از مالک رسمی آقای بهزاد حیدری محرز گردیده است، لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۱8۱8
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹6/۱۰/۱۹ 

تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹6/۱۱/۱
  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس  محمد سلیمانی 

آگهی فقدان سند مالکیت
ی  شماره  به  وارده  درخواستی  ارائه  با  علی،  فرزندکاکه  عبدی  غفور  آقای  احتراما، 
۳۹۳۹-۱۳۹6/۱۰/۲۵ منضم به دو برگ استشهادیه مصدق دفتر اسناد رسمی شماره 
۲۴ جوانرود،مدعی فقدان سند مالکیت شماره سریال۲۳66۳۰ د ۹۱ مربوط به پالک 
۲۵۰فرعی از ۱6-اصلیزالن)واقع در بخش ۱۳ کرمانشاه( به علت جابجایی و زلزله 

گردیده است و صدور المثنای سند مالکیت مزبور،در دست اقدام است.
الزم به ذکر است که:سند مالکیت مذکور،متعق به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
۱۴۹/8۲ متر مربع است و در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۱۲ ذیل ثبت ۱۰۹۴۰ صفحه ی ۳۹۴ 
دفتر جلد ۱۳/6۹ به نام آقای غفور عبدی فرزند کاکه علی صادر و تسلیم گردیده است 

و در این تاریخ در قید بازداشت و وثیقه نمی باشد.
لذا مراتب ،در اجرای ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت و تبصره ی ذیل آن ،در یک 
نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله و یا وجود 
این آگهی،ظرف مدت ۱۰ روز  انتشار  تاریخ  سند مالکیت مزبور،نزد خود هستند،از 
اعتراض خود را ) ضمن ارائه اصل سند مالکیت( ، کتبا به این اداره تسلیم نمایند.در 
غیر اینصورت المثنای سند مالکیت مزبور ، پس از انقضاء مهلت مذکور ، طبق مقررات 

به نام مشارالیه صادر و تسلیم خواهد شد .
تاریخ انتشار:۱۳۹6/۱۱/۲

رئیس اداره ثبت  اسناد و امالک شهرستان جوانرود-نعمت عزیزی

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای حسن باباخانی  فرزند

خواهان آقای آقای درویش مراد دالوند  دادخواستی به طرفیت خوانده آقای حسن 
باباخانی به خواسته مطالبه طلب مطرح که به این شعبه ارجاع که به شماره پرونده 
قدوسی  مجتمع  اختالف  حل  شورای   ۱ شعبه    ۹6۰۹۹866۹۰۱۰۰۴۴۷ کالسه 
آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ۱۳۹6/۱۲/6 ساعت ۰۹:۰۰ تعیین  شهرستان خرم 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی 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.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی 
شهرستان خرم آباد – سمیه دلفانی . 

رونوشت آگهی حصروراثت
نامه  استنادشهادت  شناسنامه6۷8به  شماره  به  فرزندحمزه  خنجری   فریده  خانم 
وگواهی فوت وفتوکپی شناسنامه  ورثه درخواستی به شماره۵8/۱/۹6/ح تقدیم این 
شماره  به  غرقی  خانم  عذرا  خانم  شادروان  که  است  اشعارداشته  چنین  شورانموده 

شناسنامه۵۷۳درتاریخ۱۳۲۰/۹/۱۵در
الفوت وی عبارت  اقامتگاه دائمی خود درشهرستان طالقان درگذشته و ورثه حین 

است از:
نسبت  ازطالقان  شناسنامه۱۱صادره  شماره  متولد۱۳۰8به  غرقی  بابا  میرزا  ۱_اقای 

پسرمتوفی
۲_خانم سکینه غرقی متولد۱۳۱۱بشماره شناسنامه ی ۱6 صادره ازطالقان نسبت 

دخترمتوفی
نسبت  طالقان  از  شناسنامه۱۲صادره  شماره  متولد۱۳۰۹به  غرقی  کوچک  ۳_خانم 

دختر متوفی
۴_خانم سکینه غرقی متولد۱۳۰۳به شماره شناسنامه ۵۷۴ صادره ازطالقان نسبت 

دختر متوفی
وچون ماترک حین الفوت متوفی طبق اظهارنامه مالیاتی بیش ازمبلغ سی میلیون 
مطابق  مزبوررا  درخواست  مقدماتی  قانونی  تشریفات  باانجام  میباشداینک  ریال 
داردو  اعتراض  نمایدتاهرکس  می  آگهی  مرتبه  یک  بندآخرماده۳6۴امورحسبی 
یاوصیتنامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نصب آگهی ظرف یک ماه به این شوراتقدیم 

دارد و اال گواهی صادر می گردد. م//الف ۴۴۹۵
دبیر شورای حل اختالف شهرستان طالقان 

متن آگهی 
پرونده کالسه ۹6۰۹۹866۱۰۱۰۰۴۹6 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 

شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره ۹6۰۹۹۷66۱۰۱۰۱۲۳۹ 
آقای  طرفیت  به  صادق  فرزند  رهام  مهرداد  آقای  دعوی  در خصوس   : دادگاه  رای 
پرداخت هزینه دادرسی مرحله  از  اعسار  به خواسته  نورمراد  فرزند  مجتبی صارمی 
فقره  یک  وجه  ریال  مبلغ 8۰۰/۰۰۰/۰۰۰  مطالبه  موضوع  به  ای  با خواسته  بدوی 
چک به انضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به شهادتنامه 
تقدیمی که حسب مفاد آن شهود با بیان مشخصات الزم همچون شغل و نحوه امرا 
معاش ، عدم تمکن مالی خواهان در پرداخت هزینه دادرسی را صراحتا تایید نموده اند 
و اظهارات مقرون به واقع خواهان نیز مبین صحت این ادعا است و در مقابل خوانده 
دعوی علی رغم ابالغ قانونی به عمل آمده که فرض آگاهی ایشان از دعوی مطروحه 
و جلسه رسیدگی را متصور می سازد در جلسه حضور نیافته و الیحه ای نیز ارسال 
ننموده است النهایه با لحاظ تمامی قرائن موجود و با استفاده از مفهوم مخالف ماده 
۵۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی با کافی دانستن شهادت نامه و عدم نیاز به تعیین وقت 
دادرسی و حضور گواهان در جلسه دادرسی مضمون شهادتنامه را محمول بر صحت 
تلقی و دادگاه مستند به مواد ۵۰۴ و ۵۰6 و ۵۰۷ از قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و مفهوم مخالف ماده اخیر الذکر بر اعسار 
و معافیت موقت خواهان از هزینه دادرسی تا هنگامه دارا شدن ایشان صادر و اعالم می 
دارد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی نزد 

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

رونوشت آگهی حصروراثت
نامه  استنادشهادت  شناسنامه6۷8به  شماره  به  فرزندحمزه  خنجری   فریده  خانم 
تقدیم  شماره۴6۵/۱/۹۵/ح  به  درخواستی  ورثه  شناسنامه   وفتوکپی  فوت  وگواهی 
به  هاشم حسینی  آقای سید  که شادروان  است  اشعارداشته  این شورانموده چنین 
شماره شناسنامه۱8۱درتاریخ ۱۳۵۰/۳/۵ در اقامتگاه دائمی خود درشهرستان طالقان 

درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارت است از:
۱_اقای سید ابوالفضل حسینی متولد۱۳۲8به شماره شناسنامه۲۰۲۰صادره ازتهران 

نسبت پسرمتوفی
۲خانم سیده خدیجه حسینی  متولد۱۳۲۷بشماره شناسنامه ی۴۳۷ صادره از تهران 

نسبت دختر متوفی
۳_خانم سیده فاطمه حسینی متولد۱۳۳۰ به شماره شناسنامه ۱۵۷8صادره از تهران 

نسبت دخترمتوفی
شناسنامه  شماره  متولد۱۳۳۴به  حسینی  السادات  اعظم  زهرا  خانم  ۴_خانم 

۱۰۰۰صادره از تهران  نسبت دختر متوفی
۵_خانم زینب اختر السادات حسینی  متولد ۱۳۴۱به شماره شناسنامه ی ۱۹۵صادره 

از تهران نسبت دختر متوفی
از  السادات حسینی متولد ۱۳۳۷ به شماره شناسنامه ۱۷۷صادره  6_ خانم اشرف 

تهران نسبت دختر متوفی
۷_ خانم بتول خانم رحیمی عراقی متولد ۱۳۰۷به شماره شناسنامه 6۱۲۹۹صادره 

از تهران نسبت همسر
وچون ماترک حین الفوت متوفی طبق اظهارنامه مالیاتی بیش ازمبلغ سی میلیون 
مطابق  مزبوررا  درخواست  مقدماتی  قانونی  تشریفات  باانجام  میباشداینک  ریال 
داردو  اعتراض  نمایدتاهرکس  می  آگهی  مرتبه  یک  بندآخرماده۳6۴امورحسبی 
یاوصیتنامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نصب آگهی ظرف یک ماه به این شوراتقدیم 

دارد و اال گواهی صادر می گردد. م//الف ۴۴۹6
دبیر شورای حل اختالف شهرستان طالقان 

رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای محمد خوشکالم فرزند محمد علی به طرفیت آقای آرش 
اسدیان فعلی فرزند محمود به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی کرحله بدوی 
با خواسته ای به موضوع مطالبه وجه به مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به انضمام کلیه 
خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به شهادتنامه تقدیمی که حسب 
،عدم  امرار معاش  و وسیله  بیان مشخصات الزم همچون شغل  با  آن گواهان  مفاد 
تمکن مالی خواهان در پرداخت هزینه دادرسی را صراحتا تایید نموده و با تشخیص 
دادگاه مبنی بر لزوم حضور گواهان مندرج در استشهادیه ،مشارالیهما پس از حضور 
نزد دادگاه با بیان جزئیات الزم بر ناتوانی مالی خواهان در پرداخت هزینه موصوف 
اداء گواهی نموده اند که اظهارات آنان بر هم منطبق و موید ادعای خواهان است و 
در مقابل خوانده دعوی در جلسه حضور نیافته و دفاعی که موجبات تزلزل مستندات 
دانستن دعوی  وارد  با  دادگاه  النهایه  ننموده  ارائه  و  نماید مطرح  فراهم  را  خواهان 
و مستند به مواد ۱۹8-۵۰۴-۵۰6-۵۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ حکم بر اعسار و معافیت موقت خواهان از پرداخت 
هزینه دادرسی تا هنگامه داراشدن ایشان در این پرونده صادر و اعالم می نماید رای 
صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در 

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

 نوبت اول

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران 
میلیون  از ۵۵۰  بیش  روزانه  هم اکنون  گفت: 
مترمکعب گاز از پارس جنوبی برداشت می شود، 
این روند با تکمیل فازهای ۱۳، ۱۴ و ۲۲ تا ۲۴ 

پارس جنوبی ادامه دارد.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت؛ غالمرضا 
منوچهری- معاون توسعه و مهندسی شرکت 
ملی نفت ایران گفت: خوشبختانه در ۲ سال 
اخیر شاهد افزایش تولید نفت و گاز بودیم، به 
طوری که هم اکنون روزانه حدود چهار میلیون 
افزایش نسبی  با  و  تولید می شود  نفت  بشکه 
تولید گاز، سهم این انرژی در سبد انرژی کشور 

بالغ بر ۷۰ درصد است.
منوچهری پیشرفت کار در طرح ها و پروژه های 
پارس جنوبی را نیز مورد اشاره قرار داد و با بیان 

میلیون  از ۵۵۰  بیش  روزانه  هم اکنون  این که 
مترمکعب گاز از پارس جنوبی برداشت می شود، 

ابراز امیدواری کرد این روند با تکمیل فازهای 
۱۳، ۱۴ و ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی ادامه یابد.

با  مذاکره  مطلوب  پیشرفت  به  اشاره  با  وی 
شرکت های بین المللی، احتمال امضای قرارداد 
توسعه میدان تا پایان سال را رد نکرد و گفت: در 
آستانه امضای چند قرارداد هستیم و امیدواریم 
به ویژه در سال آینده، شاهد به نتیجه رسیدن 
بخشی از مذاکرات انجام شده در قالب امضای 

قرارداد باشیم.
بر اساس این گزارش، شرکت ملی نفت ایران 
پس از توافق برجام، تفاهمنامه های متعددی را با 
هدف مطالعه میدان های نفت و گاز امضا کرد که 
بر مبنای آن، تاکنون ۴۵ پروپوزال دریافت کرده 
است. منوچهری پیش از این اعالم کرده بود که 
نتایج مطالعات صورت گرفته، نقش موثری در 
کشور  هیدروکربوری  ظرفیت های  بازشناسی 

خواهد داشت.

منوچهری خبر داد:

برداشت 55۰ میلیون مترمکعبی گاز از پارس جنوبی

جعبه سیاه نفتکش سانچی فردا 
بازگشایی می شود 

 همکارِی گازی- برقی ایران 
و ارمنستان

جعبه سیاهی که رازهای بسیاری را از دالیل 
بروز حادثه برخورد نفتکش ایرانی و کشتی 
فله بر چینی و رخدادهای پیش و هنگام بروز 
آن در دل خود دارد، قرار است فردا با حضور 

نمایندگان تمامی ذی نفعان بازگشایی شود.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، ۷ روز پیش 
نفتکش ایرانه سانچی پس از 8 روز سوختن 
روی آب، به همراه پیکر ۲۹ تن از سرنشینانش 

در میانه آبهای شریق چین، غرق شد.
ساعتی قبل از بروز انفجارهای عظیم روز آخر 
که منجر به غرق شدن این نفتکش شد، جعبه 
سیاه سانچی از درون آن به بیرون منتقل شد 
و با غرق شدن آنف این جعبه سیاه به تنها اثر 
باقی مانده از نفنکش غول پیکر سانچی تبدیل 

شد.
جعبه سیاهی که رازهای بسیاری را از دالیل 
بروز حادثه و رخدادهای پیش و هنگام بروز 
آن در دل خود دارد قرار است فردا با حضور 

نمایندگان تمامی ذی نفعان بازگشایی شود.
کاپیتان محسن بهرامی سخنگوی شرکت ملی 
نفتکش در این خصوص گفت: روز دوشنبه 
این هفته با حضور طرفین ذی نفع و نماینده 
شرکت سازنده، جعبه سیاه نفتکش سانچی 
که اکنون در شانگهای پلمب است بازگشایی 

خواهد شد و اطالعات آن استخراج می شود. 
به  پردازش  برای  و  است  خام  اطالعات  این 

کارشناسان تحویل داده خواهد شد.
حادثه  شدت  به  توجه  با  البته  افزود:  وی 
در محل  ایجاد شده  زیاد  بسیار  و حرارت 
سانحه سانچی، ممکن است به جعبه سیاه 
بنابراین  و  باشد  شده  وارد  آسیب  نفتکش 
آیا  که  شد  خواهد  مشخص  دوشنبه  روز 
اطالعات این جعبه قابل استخراج هستند 

یا نه.
استخراج  اطالعات  اگر  کرد:  تصریح  بهرامی 
شود، پردازش و تحلیل اطالعات طبق گفته 
مقامات فنی صالحیت دار و از جمله فرناندو 
سولورزانو، از مقام های دریایی پاناما، ممکن 

است ماه ها به طول انجامد.
داد:  ادامه  نفتکش  ملی  شرکت  سخنگوی 
کپسول حاوی جعبه سیاه در برابر حرارت و 
دما بسیار مقاوم است و البته میزان حرارتی که 
میتواند تحمل کند مشخص شده است. با این 
حال این احتمال هم وجود دارد که کپسول 
حامل جعبه سیاه سانچی بیش از میزانی که 
برایش تعیین شده است، در معرض حرارت 
آسیب های جدی شده  و دچار  گرفته  قرار 

باشد.

بر  افزون  گفت:  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل 
قرارداد تهاتر گاز و برق میان ایران و ارمنستان، 
تهران نیز آماده گسترش همکاری های گاز با 

ایروان است.
حمیدرضا  شانا،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
کشور  به  ایران  گاز  صادرات  درباره  عراقی، 
ارمنستان گفت: قرارداد صادرات گاز ایران به 
ارمنستان و دریافت برق از این کشور به نسبت 
یک به سه تنظیم شده است. وی افزود: بر این 
اساس به ازای هر یک میلیون مترمکعب گازی 
که ایران صادر کند، باید سه کیلووات ساعت 

برق از سوی ارمنستان وارد کشور شود.
معاون وزیر نفت در امور گاز درباره احتمال 
افزایش حجم صادرات گاز ایران به ارمنستان 
توضیح داد: ایران برای افزایش حجم صادرات 
گاز خود مشکلی ندارد، خطوط لوله انتقال گاز 

نیز ظرفیت کافی برای این افزایش را دارند، اما 
طرف ارمنی توان تامین برق بیشتر را ندارد و 
اگر بخواهد گاز بیشتری را مطابق این قرارداد 
باید برق بیشتری  ازای آن  دریافت کند، در 

تحویل دهد. 
عراقی با بیان این که مقرر شده مذاکراتی میان 
ایران و ارمنستان درباره افزایش صادرات گاز 
یا  انجام شود، تصریح کرد: بخش خصوصی 
دولتی ارمنستان می تواند با ایران برای دریافت 
بیشتر گاز مذاکره کند. اگر آنها گاز بیشتری 
بخواهند و توانایی پرداخت پول گاز را داشته 
باشند ما هم زودتر می توانیم حجم صادرات 
گاز را افزایش دهیم و نظر ما نیز بر همین 
روش است. بر اساس این گزارش، بر اساس 
گاز  صادرات  اولویت  نفت،  وزارت  برنامه های 
ایران در مرحله نخست، کشورهای همسایه و 
در مرحله بعدی و با توسعه صنعت گاز طبیعی 

مایع شده )LNG( ورود به دیگر بازارهاست.
ایران و ارمنستان سال ۲۰۰۴ میالدی )۱۳8۳ 
برای  برق  و  گاز  تهاتر  قرارداد  یک  شمسی( 
مدت ۲۰ سال امضا کردند که بر اساس آن، 
گاز صادراتی ایران به مصرف نیروگاه های تولید 
برق در ارمنستان می رسد و در عوض ایران از 

ارمنستان، برق وارد می کند.

 اداره کل بهزیستی
 استان البرز
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خصوصی ها، بازیگران اصلی توسعه  
* مهرشاد نبی

کارشناس ارشد  حقوق تجارت بین الملل 

سال هاست وضعیت اقتصاد کشور را به گونه ای معرفی می کنند که قطعا 
نیاز به یک جراحی بزرگ دارد .رنج اقتصاد ازبی بنیه ای و فقدان مدیریت 
در اجرای سیاست های کالن است .برنامه ریزان کالن اقتصادی بر این 
باورند که  ایجاد اشتغال پایدار با راه اندازی بنگاههای دارای پشتوانه مالی 
کافی و همچنین تکنولوژی های به روزقابل تحقق است .چراکه چرخه 
تولید عمال سرمایه گذاری اشتغال زا را وارد کشور می کند، اشتغالی که راه 
را برای توسعه هرچند بیشتر اقتصاد هموار می سازد  .این در حالی است 
که  دولتها تالش می کنند با وجود تنگناهای بودجه برای اشتغال زایی 
پایدار به سمت استفاده از سرمایه گذاری خارجی بروند.مهم این است که 
استفاده از سرمایه های خارجی نیز باید با تدبیر و سیاست های مهم دولت 
آن هم به صورت ناظر بر برنامه ها ، با نقش آفرینی بخش خصوصی قابل 
اجرا ومثمر ثمر است . برای افتادن در این مسیر می بایست با مشارکت 
بخش خصوصی ،طنین آهنگ حمایت از تولید بیش از گذشته به گوش 
برسد برای رسیدن به این هدف ،باید نگاه مداخله جویانه دولت در اقتصاد 
به نگاه نظارتی تبدیل شود و این ممکن تنها با اجرای سیاست های اصل ۴۴ 
قانون اساسی قابل اجراست چراکه  در ابتدا هدف این بود که مدیریت منابع 
و سرمایه   به بخش خصوصی سپرده شود  و در آنجا کارآیی و بهره وری 
را افزایش و در نتیجه اقتصاد به سمت شکوفایی برود .در این صورت می 
توان امید وار بود که دیگر اقتصاد یک اقتصاد شکننده نیست .سال هاست 
اقتصاد ایران بواسطه دولتی بودن در تحریم ها بیشترین ضربه را خورد این 
شکست نشان از نقض در اجرای قانونی است که می بایست خیلی زودتر 
از این زمان اجرا می شد چراکه با توجه به اعمال تحریم های بی رحمانه 
از سوی آمریکا ،شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت در لیست تحریم 
ها بوده اند .ریل گذاری اقتصاد با محوریت حضور بیشتر  بخش خصوصی 
با توجه به سیاست های کنونی  دولت فاصله زیادی دارد .این حقیقت بر 
کسی پوشانده نیست که رهایی اقتصاد از زنجیرهای دولتی تعادل را به تمام 
بخش های تولید و بازاربر می گرداند .اکنون از بازار ارز تا مسکن و عمران ، 
از خودرو تا نظام بانکی همه دچار بیماری دولت زدگی شده است و درمان 
این بیماری با واگذاری بخش های مهم اقتصادی به شبه دولتی ها وضعیت 
را بسیار وخیم تر می کند. دولت در ساختار اقتصادی خود باید بپذیرد که 
الزم است تا برای بازگشت تعادل به چرخه تولید و صنعت و در نهایت 
افزایش اشتغال برای توسعه اقتصاد می بایست با تغییر در سیاست های 
خود مسیر و سرنوشت اقتصاد کشور را به سمت و سویی هدایت کند که از 
فجایع اقتصادی و رکود دور تر شود . دولت تنها می تواند مدیر خوبی برای 
این مسیر باشد در بخش مدیریت نیز باید پذیرفت که بنگاه های اقتصادی 
سیاسی نیستند.تنها دولت با اعمال مدیریت بر تمام بخش های کالن قادر 
است که ا قتصاد را به ریل اصلی مسیر حرکتش برگرداند و با هدایت بخش 
خصوصی سکان این قطار رابا بهترین نحوه و مطابق با استانداردهای جهانی 

به بازیگران اصلی توسعه اقتصادی بسپارد.

Albrz.payam@gmail.com

آخرین شرایط واردات برنج اعالم شد

ثبت سفارش واردات برنج مجاز تا پایان خرداد ۹۷ مجاز شد.به گزارش 
ایسنا، طی نامه ای که از سوی وزیر جهاد کشاورزی به وزیر صنعت، 
معدن و تجارت ارسال شده است، از فردا تا ۳۱ خرداد سال آینده ثبت 
سفارش واردات برنج مجاز شده است.حجتی در این نامه آورده است: 
مدت ثبت سفارش تمامی محموله های برنج سه ماهه و برای یک ماه 
قابل تمدید است.وی خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه 
کرد: دستور فرمایید مراتب به تمامی متقاضیان اعالم شود و تمهید الزم 
مبنی بر اینکه محمموله های وارداتی حداکثر باید تا شامگاه ۳۱ تیرماه 
ماه سال ۹۷ وارد و ترخیص قطعی شود.وزیر جهاد کشاورزی اعالم 
کرده که حداکثر مهلت اعتبار ثبت سفارش، بروات اسنادی، اعتبارات 
اسنادی و حواله تا ۳۱تیرماه خواهد بود.به گفته حجتی، به دلیل شروع 
فصل برداشت برنج داخلی، ترخیص و واردات برنج از تاریخ ۳۱ تیرماه 

سال ۹۷ امکان پذیر نخواهد بود.

دالر ٤۵۰۰ تومان شد

در بازار روزگذشته دالر و سکه  تمام به روند صعودی هفته قبل ادامه 
داد؛ به طوری که دالر ۴۵۰۰ تومان شد.به گزارش ایسنا، دالر آمریکا 
که در هفته گذشته با روند صعودی قیمت روبرو بود، در نخستین روز 
هفته جاری نیز به این افزایش قیمت ادامه داد و به ۴۵۰۰ تومان رسید.

همچنین یورو، پوند انگلستان و لیر ترکیه هم به عنوان دیگر ارزهای 
پرتقاضا، افزایش قیمت را تجربه کرده اند.بازار سکه هم که هفته قبل افت 
و خیز زیادی داشت، این هفته را با افزایش نرخ آغاز کرد و از آخرین نرخ 

قبلش عبور کرد و یک میلیون و ۵۰۹ هزار تومان فروخته شد

مالیات بر امالک و مستغالت باید افزایش یابد

نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسالمی گفت: هم اکنون 
چندصد هزار خانه خالی در شهر تهران و حدود ۲.۵ میلیون خانه خالی 
در کل کشور وجود دارد که در صورتی که دولت بتواند آنها را شناسایی 
کند می تواند مالیات خوبی را از آنها اخذ کند.علی قربانی، نماینده مردم 
بجنورد در مجلس شورای اسالمی به ایلنا گفت: معیاری که در بودجه 
سال  آینده برای نرخ دالر و نفت تعیین شده موضوعی بود که از سوی 
دولت پیشنهاد آن مطرح شد.وی افزود: بهای دالر در سال گذشته 
۳۳۰۰ تومان بود اما با توجه به وضعیت بازار نرخی که برای دالر در 
نظر گرفته شد ۳۵۰۰ است اما هنوز در مجلس این رقم تصویب نشده 
و در مجلس نرخ نهایی آن باید بررسی شود.نماینده مردم بجنورد در 
مجلس شورای اسالمی در خصوص افزایش درآمدهای مالیاتی دولت 
در اوج رکود و افزایش مالیات و عوارض جرایم رانندگی بجای افزایش 
مالیات بر امالک و مستغالت نیز افزود: ما هم معتقدیم مالیات بر امالک 
و مستغالت باید افزایش پیدا کند، هم اکنون چندصد هزار خانه خالی 
در شهر تهران و حدود ۲.۵ میلیون خانه خالی در کل کشور وجود دارد 
که در صورتی که دولت بتواند آنها را شناسایی کند می تواند مالیات  

سرمقاله

بر اساس آمار ۹ ماهه گمرک؛

۵٦۰۰۰ خودرو وارد کشور شد

خارجی  خودروی  واردات  در  که  حالی  در 
آمار  شده،  ممنوع  جاری  سال  ماه  مرداد  از 
ماهه   ۹ در  که  می دهد  نشان  ایران  گمرک 
سال جاری بیش از ۵6 هزار خودرو به ایران 
اساس  بر  ایسنا،  گزارش  است.به  شده  وارد 
تازه ترین آمار گمرک ایران از تجارت خارجی 
هزار   ۵6 مدت  این  در  جاری،  سال  ماهه   ۹
ایران وارد شده که  و ۷6 دستگاه خودرو به 
 ۴88 و  میلیارد  یک  از  بیش  به  آن  ارزش 
میلیون دالر می رسد.از تعداد کل خودروهای 
تعداد  بیشتر  مدت  این  در  ایران  به  وارداتی 
خودروهای واردشده از کشور امارات متحده 
عربی بوده است.بر این اساس در ۹ ماهه سال 
خودروی  دستگاه   ۵۵۴ و  هزار   ۳8 جاری 
و  میلیارد  یک  ارزش  به  امارات  از  سواری 
است. شده  وارد  ایران  به  دالر  میلیون   ۱۱

در حال حاضر  واردات خودرو  ثبت سفارش 
تعرفه  سر  بر  هنوز  اما  شده،  گرفته  سر  از 
واردات این خودروها بحث وجود دارد.دولت 
افزایش  را  خارجی  خودروی  واردات  تعرفه 
قیمت  که  می رسد  نظر  به  که  است  داده 
اما  باشد،  افزایش همراه  با  خودروی خارجی 
شورای رقابت با افزایش تعرفه واردات خودرو 
باید دید  این تفاسیر  با  مخالفت کرده است. 
که وضعیت واردات خودرو در نهایت به کجا 

می انجامد؟

تعرفه اینترنت همراه اول برای پیام 
رسان های داخلی یک سوم شد

تعرفه   ، رگوالتوری   ۲۵6 مصوبه  اجرای  با 
اینترنت همراه اول برای پیام رسان های داخلی 

به یک سوم کاهش یافت. 
شرکت  ارتباطات  کل  اداره  زمان،  گزارش  به 
ارتباطات سیار ایران اعالم کرد: با اجرای مصوبه 
۲6۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که در 
راستای مصوبات شورای عالی فضای مجازی با 
پیام  ساماندهی  اقدامات  و  ها  سیاست  موضوع 
و  حمایت  منظور  به  و  اجتماعی  های  رسان 
بوده  داخلی  های  رسان  پیام  فعالیت   توسعه 
است، از ساعت ۱6 روز جمعه ۲۹ دیماه، سقف 
تعرفه کاربر نهایی پیام رسان های داخلی مجاز 
را به میزان یک سوم سقف تعرفه ترافیک بین 

الملل کاربران نهایی اعمال می کند.
بر اساس این اعالم، به منظور حمایت از توسعه 
و ساماندهی فعالیت پیام رسان های اجتماعی 
داخلی، سقف تعرفه کاربر نهایی پیام رسان های 
داخلی مجاز، در استفاده آزاد و بسته های دیتا 
بین  ترافیک  تعرفه  سقف  سوم  یک  میزان  به 

الملل کاربران نهایي محاسبه مي شود.
و  تولیدات  از  حمایت  راستاي  در  اول  اپراتور 
مقاومتي،  اقتصاد  تحقق  و  ایرانی  مهارت های 
آمادگي خود را بر حمایت از نرم افزارهای بومی 
و پیام رسان های اجتماعي داخلي اعالم کرده 
است. طبق اعالم، این کاهش تعرفه برای پیام 
رسان های  »گپ، آی گپ، بیسفون و سروش« 

انجام شده است.
از  استفاده  تعرفه  اول  اپراتور  این  از  پیش   
به  نیز  را  داخلی  منتخب  پرمصرف  سایت های 

نصف کاهش داده بود.

سهم ۲۲ درصدی بانک ملی در 
سپرده های ارزی و ریالی بانک ها

بانک ملی ایران در نه ماه ابتدای امسال بیش از 
۲۲ درصد سهم سپرده های ریالی و ارزی بانک 
ترتیب  بدین  که  داد  اختصاص  خود  به  را  ها 
باالترین سهم سپرده ها در بازار بانکی را کسب 
از روابط عمومی  کرد. به گزارش زمان به نقل 
بانک ملی ایران، بر اساس آمار وضعیت سپرده 
های ۱۳ بانک عضو کمیسیون تبادل اطالعات 
جاری  سال  ابتدای  از  ایران  ملی  بانک  بانکی، 
کوتاه  مجموع چهار سپرده  در  آذرماه  پایان  تا 
با  نیز  جاری  و  انداز  پس  بلندمدت،  مدت، 
بیش از ۲۴ درصد سهم باالترین رتبه به خود 
اختصاص داده که نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته ۲۱ درصد رشد را نشان می دهد.
بیش  با  هم  گذشته  سال  پایان  در  بانک  این 
در  جذب  میزان  باالترین  سهم،  درصد   ۲۳ از 

مجموع این چهار سپرده را داشته است.
همچنین آمارها نشان می دهد بانک ملی ایران 
در پایان ماه گذشته نیز باالترین سهم از سپرده 
به خود  را  ها  بانک  سایر  میان  در  بانکی  های 

اختصاص داده است.

خبر

کالن  شاخص های  امسال  ابتدایی  نیمه  در 
که  بود  همراه  متفاوتی  تغییرات  با  اقتصادی 
است.به  بررسی  قابل  مختلف  بخش های  در 
گزارش ایسنا، به تازگی بانک مرکزی تغییرات 
شاخص های عمده اقتصادی در دو فصل ابتدایی 

سال جاری را منتشر کرد.
جمعیت 8۰ میلیونی ایران

بر اساس این گزارش، تا پایان نیمه اول امسال 
جمعیت ایران به بیش از 8۰ میلیون نفر رسیده 
که برای شهرها بالغ بر 6۰ میلیون و روستاها 
بیش از ۲۰ میلیون نفر است. رشد جمعیت ۱.۳ 
و تراکم جمعیت ۴۹.۱ نفر در هر کیلومتر مربع 
است. در سه ماهه دوم امسال جمعیت فعال 
۲۷ میلیون نفر و نرخ بیکاری ۱۱.۷ درصد بوده 

است.
رشد اقتصادی 4.5 درصد

در بررسی جزئیات متغیرهای کالن اقتصادی 
در  درصد   ۴.۵ حدود  داخلی  ناخالص  تولید 
نیمه اول امسال رشد داشته است که در سه 
ماهه دوم به ۴.6 همراه با نفت و ۴.۳ بدون نفت 

می رسد.
تورم ۹.۹ درصد

براساس آمارهای بانک مرکزی شاخص بهای 
کاال و خدمات مصرفی در ۱۲ ماهه منتهی به 
شهریورماه امسال به ۹.۹ درصد رسیده است. 
تورم نقطه به نقطه 8.۴ درصد و تورم ماهانه 

۰.۳ درصد گزارش شده است.
بدهی های خارجی به ۹۴۴۴ میلیون دالر رسید

خارجی  بخش  در  مالی  تغییرات  بررسی  در 
نیز تراز حساب تجاری به ۷۴۴۱ میلیون دالر 
رسیده است. تراز بازرگانی حدود ۱۰ میلیون و 
۷۲6 هزار دالر بوده که در این بین صادرات کاال 
۴۴ میلیون و ۲۷8 هزار دالر و واردات کاال تا 
۳۳ میلیون و ۵۲۵ هزار دالر ثبت شده است. 

این ارقام با محاسبه نرخ دالر در بازار بین  بانکی 
با ۳۲66 تومان گزارش شده است.

خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی 
18۷ هزار میلیارد تومان شد

مرکزی  بانک  خارجی  دارایی های  جریان 
پایان  در  آن  مجموع  که  می دهد  نشان  نیز 
میلیارد  هزار   ۱۱8۷ به  امسال  شهریورماه 
تومان رسیده که حدود ۰.8 درصد رشد دارد. 
 ۱۹.۴ حدود  نیز  بانک ها  خارجی  دارایی های 
درصد رشد داشته و به 6۲ هزار میلیارد تومان 
افزایش یافت. در مجموع سیستم بانکی نزدیک 
به ۲۴۹ هزار میلیارد تومان دارایی خارجی دارد 

که این رقم رشد ۴.۹ درصدی داشته است.
دولتی و غیردولتی چقدر به بانک ها بدهکارند؟

آخرین گزارش ها حاکی از آن است که در پایان 
دو فصل ابتدایی امسال بدهی بخش غیردولتی 
به بانک ها بالغ بر ۹۹۱ هزار میلیارد تومان بوده 
که ۱۷.۷ درصد افزایش دارد. در عین حال که 
بخش دولتی نیز در ترازنامه بانک ها تا ۲۳۷ هزار 
میلیارد تومان بدهی دارند که ۱6.۳ درصد رشد 

برای آنها ثبت شده است.
بدهی 11۰ هزار میلیاردی بانک ها به بانک 

مرکزی
از دولت و بخش  بانک ها  با وجود طلبی که 
غیردولتی دارند خود نیز از بدهکاران بزرگ به 
بانک مرکزی به شمار می روند، به گونه ای که در 
پایان نیمه اول امسال بانک های تجاری حدود 
6۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به بانک مرکزی 
بدهکاری دارند که با رشد ۷۰ درصدی همراه 
بوده است. بانک های تخصصی نیز بیش از ۴8 
هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی دارند، 

ولی این رقم حدود ۱۷ درصد کاهش دارد.
رشد 1۰.۹ درصدی نقدینگی

نقدینگی  حجم  امسال  اول  نیمه  پایان  در 
این متغیر در  حدود ۱۰.۹ درصد رشد دارد. 
 ۱۴۲۴ حدود  امسال  اول  ماهه  هشت  پایان 
هزار میلیارد تومان گزارش شد. در پایان نیمه 
اول سال جاری حجم پول به عنوان بخشی از 
نقدینگی ۳.۲ درصد، شبه پول ۱۲ درصد و 
سپرده های بخش دولتی تا ۱۱.6 درصد رشد 

دارد.
درآمد 33 هزار میلیاردی در ۶ ماه

اما در بررسی وضعیت مالی دولت باید یادآور 
شد که در پایان نیمه اول امسال درآمدها به 
حدود ۳۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده 
و دولت حدود ۵۲ هزار و 6۰۰ میلیارد تومان 
واگذاری  است.  داشته  هزینه ای  پرداخت های 
و  نفت  فروش  یعنی  سرمایه ای  دارایی های 
فرآورده های آن ۲۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان 
تومان  میلیارد  تا ۷۰۰۰  مقابل  در  و  رسیده 
پرداخت شده  بودجه های عمرانی  بابت  فقط 
است. بانک مرکزی گزارش داده  کسری تراز 
عملیاتی و سرمایه ای دولت در پایان نیمه اول 
سال جاری به حدود 6۰۰ میلیارد تومان رسید.

شروع صعود دالر از شهریور
نیز  ارز  بازار  جریان  امسال  اول  فصل  دو  در 
برای  آزاد  بازار  در  نرخ  که  بوده  گونه ای  به 
شهریورماه به باالترین حد خود رسیده است به 
گونه ای که قیمت دالر که از ابتدای شهریورماه 
روند صعودی خود را آغاز کرد به ۳888 تومان 
به طور متوسط در بازار آزاد فروش رفته است. 
این در حالی است که اکنون دالر در بازار آزاد 
در کانال ۴۵۰۰ تومان قرار داشته و اختالف 
خود با قیمت های شهریورماه را تا حدود ۷۰۰ 
تومان رسانده است. در نیمه اول امسال کمترین 
متوسط قیمت فروش دالر به خردادماه با حدود 

۳۷۳۵ تومان اختصاص داده است.
 در بورس چه خبر؟

بازار سرمایه در نیمه اول ۱۳۹6 به گونه ای عمل 
کرده که شاخص کل قیمت ها تا بیش از 8۵ 
هزار واحد حرکت کرده است. در این بین ارزش 
سهام و حق تقدم معامله شده بیش از ۱۰ هزار 
میلیارد تومان و حجم سهام و حق تقدم معامله 

شده بالغ بر ۴۵ میلیارد تومان سهم است.

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال ۹6
 به استناد ماده ۱۲ قانون ثبت و ماده ۵۲ و ۵۹ آیین نامه اجرایی قانون مذکور امالکی که در سه ماه سوم سال 
۹6 در حوزه ثبتی شهرستان محمودآباد درخواست ثبت آنها پذیرفته شده جهت اطالع عموم آگهی می شود و نیم 
دانگ مشاع از ششدانگ عرصه ملک پالک ۲۷ اصلی بخش ۱۰ ثبت محمودآباد واقع در قریه تالرم موقوفه  سید 
علی الریجانی به تصدی  اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان محمودآباد لذا به مواد ۱6 و ۱۷ قانون ثبت اسناد و 
امالک کشور چنان چه اشخاصی اعم از حقیقی و یا حقوقی نسبت به پالک مذکور اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار نوبت اول لغایت ۹۰ روز اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان محمودآباد تسلیم و 
سپس ظرف مدت یک ماه به دادگاه صالحه مراجعه و دادخواست اعتراض تقدیم و گواهی الزم اخذ و به این اداره 
ارائه نمایند و چنانچه در خصوص پالک آگهی شده با ال دعوایی در محاکم صالحه قضایی مطرح شده باشد و باید در 
وقت مقرر گواهی مشعر بر دادخواست از دادگاه اخذو به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت پس از پایان مهلت 
مقرر هیچگونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد ضمنا اعتراض به حدود و حقوق ارتفاقی در موقع  تحدید حدود ظرف 

مدت ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد این آگهی در دو نوبت به تاریخ های ذیل  منتشر میگردد 
تاریخ انتشار نوبت اول :۹6/۱۱/۱تاریخ انتشار نوبت دوم ۹6/۱۲/۲

فرهاد آقابابایی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان محمودآباد

آگهی نوبتی سه ماهه سوم
 13۹۶ اداره ثبت و اسناد و امالک شهرستان چمستان 

به استناد ماده ۱۲ قانون ثبت و موادی ۵۹ و ۵۲ آیین قانون ثبت پالک های 
مجهول المالک و پالک های که در اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای 
رسمی تقاضای ثبت شده یا اینکه نیز به آگهی نوبتی طبق دستور هیئت نظارت 

دارد به شرح ذیل  اعالم می گردد بخش دو
 قریه واز پالک ۲۹۲ اصلی بخش دو 

۲۲۷ فرعی آقای محمد علی پور فرزند احمد شش دانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت ۴۷۰/۵۱مترمربع 

۲۲8 فرعی خانم ناهید معزی فرزند ناصر شش دانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت ۱6۵/۵۵مترمربع

 ۲۲۹ فرعی آقای رضا علی هادی زاده فرزند هادی  شش دانگ یک قطعه زمین و 
بنای احداثی به مساحت ۲6۴/۵مترمربع

 ۲۳۰ فرعی آقای حسن گلرد  فرزند قربان شش دانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت ۲8۳/8۷متر مربع

۲۳۱فرعی آقای سعید گلردی فرزند نوری ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت ۲۱۹/6۳ متر مربع 

 ۲۳۲فرعی  آقای حجت نبی پور فرزند رحمت اهلل شش دانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت ۴۵۲/8۷مترمربع

 ۲۳۳ فری آقای ابراهیم نجفی فرد فرزند اکبر شش دانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی مساحت ۲۷۷/۷6مترمربع 

بخش نه 
 قریه ایزوا  با پالک ۳8 اصلی بخشی نه 

۳ فرعی خانم بتول نائیجی فرزند حسین شش دانگ یک قطعه زمین برای احداث 
ای به مساحت ۲۳۵ متر مربع 

بخشی نه 
 قریه بهبنک  پالک 6۱ اصلی بخش ۹

 ۲۷۰فرعی  آقای شاهرخ احمدی فرزند رمضان شش دانگ یک قطعه زمین با  بنای 
احداثی  به مساحت ۱۰۴8مترمربع 
قریه کیا کالپالک ۷۹ اصلی بخش ۹

 ۴۳۰فرعی  آقای سید امیر خادم فرزند سید ناصر شش دانگ یک قطعه زمین 
به مساحت ۵۱۵/68مترمربع

 ۴۳۱ فری آقای سید امیر خادم فرزند سید ناصر شش دانگ یک قطعه زمین 
مساحت ۹۱۵/۷۲متر مربع

 لذا طبق ماده ۱6 قانون ثبت هر کسی نسبت به امالک فوق الذکر واخواهی  یا 
ادعای دارند از تاریخ اولین انتشار آگهی نوبتی ظرف  ۹۰ روز سه ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالک چمستان تسلیم و رسید دریافت دارند هرگاه  قبال 
بین متقاضیان و دیگری قبل از انتشار آگهی نوبتی و در دادگاه طرح دعوی شده 
در جریان ثبت باشد طرف دعوا با رعایت ماده ۱۷ قانون ثبت بایستی ظرف مدت 
مذکور واخواهی الزم از دادگاه مشعر به طرح دعوی و به اداره  ثبت چمستان تسلیم  
نمایند در غیر این صورت طبق ماده ۲۴ قانون ثبت ساقط خواهد شد اعتراض 
صاحبان امالک مجاورین  بر  حدود و حقوق ارتفاقی در موقع عملیات تحدید حدود  

که نیاز به آگهی جداگانه خواهد داشت پذیرفته خواهد شدم. الف ۷8۱۱۳۷/۹6
تاریخ انتشار نوبت اول :۹6/۱۱/۱تاریخ انتشار نوبت دوم ۹6/۱۲/۱

 سید عباد  شانه دشتی رئیس ثبت اسناد و امالک چمستان

وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از معضالت 
اساسی واحدهای تولیدی را نرخ سود باالی 
بانکی عنوان و اعالم کرد: واحدهای تولیدی با 
نرخ سود ۲۳ درصد با مشکل مواجه می شوند 
و بازدهی واحدهای پاسخگوی این میزان سود 

نیست.
در  شریعتمداری  محمد  ایسنا،  گزارش  به 
مراسم افتتاح واحد تولیدی مواد غذایی در 
با  روزگذشته  که  نظرآباد  صنعتی  شهرک 
حضور معاون اول رییس جمهور انجام شد، 
گفت: صنعت کشور با همه محدودیت ها روند 

رو به رشد خود را ادامه داده است.وی افزود: 
رشد صدور مجوزهای تاسیس نشان از میل 
به سرمایه گذاری در کشور دارد به طوری که 
امسال ۲۳ درصد نسبت به سال گذشته رشد 
داشته ایم .شریعتمداری به وضعیت واحدهای 
تولیدی کشور اشاره و اعالم کرد: ۵۰ درصد از 
واحدهای تولیدی کشور با ظرفیتی بیش از 
۵۰ درصد فعالیت دارند.وزیر صنعت، معدن 

و تجارت افزود: استان البرز نیز هفتمین پایگاه 
صنعتی کشور به شمار می رود و سال گذشته 
در این استان هزار و ۲۵6 پروانه بهره برداری 
جدید صادر شده است.وی ادامه داد: البرز طی 
چند ماه گذشته از رتبه ۲۷ پرداخت تسهیالت 
رونق تولید به رتبه اول کشور ارتقا یافته است.

این مسئول در ادامه یکی از معضالت اساسی 
بانکی  باالی  نرخ سود  را  تولیدی  واحدهای 

عنوان و اعالم کرد: واحدهای تولیدی با نرخ 
می شوند  مواجه  مشکل  با  درصد  سود ۲۳ 
میزان  این  پاسخگوی  واحدهای  بازدهی  و 
سود نیست.وی افزود: بر همین اساس انتظار 
می رود کاهش نرخ بهره متناسب با تورم در 
شورای پول و اعتبار مطرح شود.شریعتمداری 
مستثنی  را  البرز  استان  مشکالت  از  یکی 
نشدن از شعال ۱۲۰ کیلومتر عنوان و اعالم 
کرد: البرز نیز باید با رعایت الزامات زیست 
محیطی مانند قم از شعاع ۱۲۰ کیلومتری 

مستثنی شود.

نیمی از صنایع نصفه کار می کنند

تغییرات شاخص های عمده در دوفصل ابتدایی سال نشان می دهد  

بازی با ارقام درشت اقتصاد

یک کارشناس حوزه کار می گوید قدرت خرید 
مردم و کارگران نسبت به ۱۰ سال گذشته نه 
تنها ثابت مانده است ،  بلکه در برخی از موارد 
باید  اعتقاد وی دولت  یافته است.به  کاهش 
برای رونق تولید و بازار کار بنگاه های اقتصادی 
را حمایت و سبد معیشت کارگران را تقویت 
کند.علی اکبر لبافی به ایسنا اظهار کرد: امروز 
با دو چالش اساسی در کشور مواجه هستیم 
یکی بحث قدرت خرید مردم و کارگران که 
خود را در بازار مصرف هم نشان داده و دیگری 
قیمت تمام شده تولید.وی ادامه  داد: آمار و 
 ۱۳8۰ سال  از  که  می دهد  نشان  اطالعات 
تاکنون ظرفیت تولید دو برابر شده است،  ولی 
نسبت به ۱۰ سال قبل قدرت خرید مردم و 
کارگران نه تنها ثابت مانده،   بلکه بعضا کاهش 
خالی  موجب  وضعیت  این  است.  یافته  هم 
ماندن ظرفیت بنگاه ها شده است تا نتوانند 
در یک ظرفیت تکمیلی کار کنند و طبیعی 
است که در ظرفیت پایین ۳۰ تا ۵۰ درصدی 
قیمت تمام شده محصول افزایش می یابد.این 
کارشناس حوزه کار، خاطرنشان کرد: متاسفانه 
ندارد،  وجود  خریدی  قدرت  هم  داخل  در 
چون نسبت به ۱۰ سال قبل با کاهش مواجه 
هستیم. در نتیجه  امکان حضور در بازارهای 
داخلی و حتی خارجی عمال به وجود نمی 
آید، لذا در تعیین مزد هم باید بنگاه اقتصادی 
و هم قدرت خرید را در نظر گرفت.به اعتقاد 

لبافی اگر به دنبال رونق هستیم، دولت باید 
وارد میدان شود، چون طرح هایی که اکنون 
در حال  حاضر در حال اجرا است نمی تواند 
تحرک اشتغالی و بهبود اقتصادی ایجاد کند 
تا به افزایش قدرت خرید منجر شود.او ادامه  
داد: هیچ کدام از دولت ها و وزرای کار طرح 
جدیدی را برای بهبود قدرت معیشت کارگران 
و یا ارتقای دستمزد آنها ارائه نکرده اند و به 
همان رویه سال های قبل در قالب سبد خانوار 
و تورم عددی را مشخص کردند.این کارشناس 
بنگاه های  مدیران  که  این  بیان  با  کار  بازار 
نیروهای  معیشت  وضعیت  باید  اقتصادی 
کار خود را در نظر بگیرند، اظهار کرد: الزم 
است تلفیقی از بنگاه اقتصادی و شاغل را در 
قالب توانمندسازی مردم و نیروی کار  و به 
ببینیم. بهره وری و قدرت خرید  بردن  کار 

لبافی در ادامه صحبت های خود همچنین، 
افزود: مدیران بنگاه های اقتصادی می دانند 
اگر کارگر قدرت خرید نداشته باشد نمی توان 
ظرفیت هایی  که تولید می شود را استخراج 
کرد، لذا دولت باید به سمت کاهش هزینه های 
تولید حرکت کند.به گفته این کارشناس حوزه 
کار  دولت باید از خود مایه بگذارد و بنگاه ها را 
در قالب هزینه های بیمه ای، مالیاتی و عوارض 
کمک کند تا هم موجب کاهش قیمت تمام 
شده شود و هم به ارتقای توان خرید مردم و 

کارگران کمک کند.

طبق آمارهای رسمی در ۹ ماهه اول امسال 
تولید انواع موتور سیکلت 8۱ درصد کاهش 
داشته است. اگرچه طبق آمارهای رسمی 
ارائه شده در ۹ ماهه اول سال جاری کاهش 
از  کمتر  رقمی  موتورسیکلت  انواع  تولید 
حجم  بخواهیم  اگر  اما  است  درصد   ۱۰۰
تولید ۹ ماهه این بخش را با کل سال ۹۵ 
مورد نیاز قرار دهیم، این کاهش به حدود 
۱۰ برابر می رسد زیرا در سال ۱۳۹۵ در 
موتورسیکلت  دستگاه  هزار   ۷۳۷ مجموع 
ماهه  در ۹  رقم  این  که  است  تولید شده 
و  هزار   ۷۳ معادل  عددی  به  امسال  اول 
۹۳۴ دستگاه محدود شده است .به گزارش 
ایسنا،. البته همانطور که اشاره شد آمارهای 
رسمی گویای آن است که این کاهش در 
قیاس با مدت مشابه سال قبل 8۱ درصد 
بوده است و در طول سال های گذشته سال 
۱۳۹۵ بیشترین میزان تولید موتورسیکلت 
را داشته و حتی در قیاس با سال ۱۳۹۴ که 
حجم تولید حدود ۴۵۰ هزار دستگاه بوده 
سطح  است.در  داشته  توجهی  قابل  رشد 
بین الملل نیز در سال ۲۰۱6 میالدی بالغ 
انواع موتورسیکلت به  بر ۵۲ میلیارد دالر 
کشورهای مختلف صادر شده است که در 
این میان به ترتیب کشورهای چین، چین 
تایپه، ژاپن، آلمان، ایتالیا و آمریکا بزرگترین 

بوده اند.طبق  بخش  این  کنندگان  صادر 
اعالم سازمان توسعه تجارت، حجم صادرات 
سال ۱۳۹۵  در  ایرانی  موتورسیکلت  انواع 
رقمی بالغ بر هفت میلیون دالر بوده است 
و واردات این بخش ارزشی بیش از ۱۵۳ 
میلیون دالر داشته است. به عبارت دیگر 
سیکلت  موتور  انواع  تولید  سال  در  حتی 
واردات این بخش در قیاس با تولید داخل 
حجمی بسیار باال را به خود اختصاص داده 
 ۱۴6 منفی  بخش  این  در  تجاری  تراز  و 
موتورسیکلت  انواع  واردات  حجم  و  بوده 
برابر   ۲۰ حدود  آن  تولید  با  قیاس  در 
بوده است.عراق، افغانستان، امارات متحده 
عربی، ترکمنستان، ترکیه و پاکستان عمده 
کشورهای وارد کننده موتور سیکلت های 
ایرانی هستند البته کشورهایی مانند هند، 
بحرین و سوییس  ارمنستان،  بایجان،  آذر 
موتورسیکلت  انواع  بالقوه  بازارهای  دیگر 
صادرات  از  درصد  شده اند.6۴  معرفی 
صادر  عراق  بازار  به  بخش  این  در  ایران 
شده  وکشور افغانستان با در بر گرفتن۲۳ 
رتبه  در  ایران  صادرات  مجموع  از  درصد 
ایرانی  موتورسیکلت  هدف  بازارهای  دوم 
قرار می گیرد. سایر کشورها سهمی کمتر از 
پنج درصد از این بازار را به خود اختصاص 

داده اند.

ید کارگران نسبت  کاهش قدرت خر
به ۱۰ سال گذشته

۸۰ درصد  تولید موتور سیکلت 
 کم شد!

و  بار  اولین  برای  بودجه ۹۷  تلفیق  کمیسیون 
براساس قانون برنامه ششم توسعه جدول منابع 
و مصارف افزایش حامل های انرژی را در مصوبه 
نهایی کمیسیون برای بودجه ۹۷منتشر کرد.در 
حال حاضر کمیسیون تلفیق بودجه را به تبصره 
۱۴ اضافه کرده که دریافتی و پرداختی ها در آن 
مشخص است. جمع کل دریافتی ها 8۷ هزار و 
میلیارد  هزار  که ۲۳  است  تومان  میلیارد   ۷۰۰

تومان آن  در بخش مصارف برای یارانه های نقدی 
و غیرنقدی خانوار پیش بینی شده است.این اقدام در 
راستای اجرای قانون قابل تحسین و تقدیر است، اما 
همچنان مفروضات دریافتی ها و سهم شرکت های 
تولید و توزیع نامشخص است.طبق قانون، باید سهم 
شرکت های تولید کننده و توزیع کننده که بخشی 
از آن شفاف شده و تکلیف مابقی باید روشن شود.

پیش تر حمیدرضا حاجی بابایی عضو کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس به خبرگزاری فارس گفته 
بود، سال ۹۵ از محل افزایش قیمت حامل های 
انرژی 8۷ هزار میلیارد تومان درآمد وجود داشته 
و این رقم برای سال ۹6 بالغ بر ۹۵ هزار میلیارد 
تومان است و پیش بینی می شود، در الیحه بودجه 
۹۷ با فرض ثابت ماندن قیمت حامل های انرژی 
۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد وجود خواهد داشت.

حاجی بابایی تأکید کرده است دولت مبلغ ۳۷ هزار 
میلیارد تومان از این درآمدها را در تبصره ۱۴ الیحه 
بودجه ۹۷ پیش بینی کرده و محل مصرف 6۳ 
هزار میلیارد تومان باقی مانده که به خزانه واحد 
نیز واریز نمی شود، شفاف نیست و محل مصرف آن 
نیز نامشخص است.در همین راستا وزیر اقتصاد از 
کمیسیون اقتصادی مجلس ۱۰ روز مهلت خواسته 
تا گزارش شفافی نسبت به عملکرد درآمد و مصارف 
هدفمندی یارانه ها به مجلس ارائه کند.این اقدام 
در جهت اجرای قانون برنامه ششم مصداق بارز 
شفافیت و انضباط مالی دولت خواهد بود، اما طبق 
گفته برخی نمایندگان رقم آن همچنان با ابهاماتی 
روبرو است؛ چرا که رقم فرض شده احتماالً مربوط 
به میزان فروش در سال های گذشته باشد.بر این 
اساس بند )ب( ماده ۳۹ قانون برنامه ششم تأکید 

دارد: به منظور ایجاد شفافیت در اجرای قانون، دولت 
مربوط  پرداخت های  و  دریافت ها  است،  مکلف 
جدول  در  را  یارانه ها  کردن  هدفمند  قانون  به 
با بودجه های  جداگانه ای حاوی اقالم زیر همراه 
ساالنه به مجلس تقدیم کند.۱( کل دریافتی  حاصل 

از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها
۲( مالیات بر ارزش افزوده مربوط به آن

۳( سهم شرکت های تولید و توزیع کننده انرژی به 
تفکیک هر شرکت

۴( سهم سازمان هدفمند کردن یارانه ها به  منظور  
غیرنقدی  و  نقدی  یارانه  پرداخت  و  اختصاص 
خانوارها، کمک به بخش سالمت و حمایت از تولید 
و اشتغال از طریق تأمین اعتبارات مربوط به اجرای 
قانون اصالح الگوی مصرف انرژی و قانون توسعه 

حمل ونقل و مدیریت مصرف سوخت.
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هدفمندی یارانه ها  



دولتمردان ، پیوسته باید در پی بهترین نخبگان 
سرزمین خویش ، برای اداره امور باشند .  

حکیم ارد بزرگ 

سخن حکیمانه

چه دیدم خواب شب؟ کامروز مستم
چو مجنونان ز بند عقل جستم

چه عالمهاست در هر تار مویت
بیفشان زلف کز عالم گسستم

امروز با موالنا

دومین ترجمه از »تانگوی 
شیطان« منتشر شد 

لسلو  نوشته  شیطان«  »تانگوی  رمان 
کراسناهورکایی با ترجمه زهرا وثوقی توسط نشر 

هنر پارینه منتشر شد.
به گزارش  مهر، رمان »تانگوی شیطان« نوشته 
با ترجمه زهرا  لسلو کراسناهورکایی به تازگی 
وثوقی توسط نشر هنر پارینه با همکاری انتشارات 

ماهابه منتشر شده است.
پیش از این، ترجمه سپند ساعدی از این کتاب 
توسط انتشارات نگاه آبان ماه امسال چاپ شده 
است. این کتاب نخستین بار در مجارستان چاپ 
شد و توانست توجه مخاطبان را به خود جلب 

کند.
این  از  اقتباس  با  تار کارگردان مجارستانی  بال 
اثر، فیلمی با همین عنوان ساخته است. تانگوی 
شیطان همچنین در سال ۲۰۱۵ برنده جایزه من 

بوکر شد.
با  که  ای  مصاحبه  در  کراسناهورکایی  لسلو 
مطبوعات داشته گفته است: شاید این حرفم کمی 
عجیب به نظر برسد اما به نظرم شرایط امروز فرق 
چندانی با گذشته نکرده است. فروپاشی شوروی 
و استقالل سیاسی ای که پیامد آن بود این شانس 
را به مجارها داد تا کشورشان را دوباره بسازند -اما 
سوالی که بالفاصله به ذهن من رسید این بود که 
چطور همان مردم قادر خواهند بود کشوری نو 
بسازند؟ همین باعث شد اندوه رهایم نکند. شاید 
تنها فرق این روزها با سابق این است که باران 

کمتر می بارد، همین.
خالصه داستان این رمان از این قرار است که 
سال ۱۹۹۰ در یک روستای کوچک از کشور 
مجارستان چند نفر زندگی آرامی را پشت سر 
می گذارند و تنها سرگرمی آنها انتظار تغییر فصل 

هاست و …
همچنین  شیطان«  »تانگوی  رمان  نویسنده 
در همان مصاحبه خود درباره این کتاب گفته 
است: اینکه بخواهم در »تانگوی شیطان« پیامی 
اتحاد  اندازه  سیاست های  سیاسی قرار دهم به 
جماهیر شوروی از ذهنم دور بود. تنها چیزی 
چرا  که  بود  این  می کرد  مشغول  را  ذهنم  که 
چهره  تمام مردم مانند بارانی که مدام بر خاک 
مجارستان می بارید غم زده است و چرا خودم، در 

میان آن مردم و باران، آنقدر غمگین هستم.
این کتاب به تازگی با ۲۴8 صفحه، شمارگان هزار 
نسخه و قیمت ۱۹ هزار تومان منتشر شده است.
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برگزاری »بازاریابی فیلم« در تاالر زنده یاد عباس کیارستمی 

سومین نشست »گفت وگویی درباره یک کتاب« عصر 
سه شنبه ۳ بهمن پیرامون کتاب »بازاریابی فیلم« در 
تاالر زنده یاد عباس کیارستمی بنیاد سینمایی فارابی 

برگزار می شود.
به گزارش پیام زمان، روابط عمومی بنیاد سینمایی 
به  کتاب  یک  درباره  گفت وگویی  نشست  فارابی، 
بررسی کتاب »بازاریابی فیلم« می پردازد که با حضور 
کارشناسان و صاحب نظران سینما: دکتر محمدعلی 
حسین نژاد، شیوا مقانلو، رامتین شهبازی و محمد 

سروی  زرگر )مترجم اثر( برگزار خواهد شد.
کتاب »بازاریابی فیلم«، نوشته فینوال کریگان، استاد دانشگاه بیرمنگام، از جمله 
معدود آثاری در حوزه مطالعات فیلم است که با رویکرد بازاریابی مورد بررسی قرار 
گرفته است. این کتاب به دلیل اینکه ژانرهای مختلف فیلم و همچنین فیلم های 
انگلیسی زبان و آثار غیر انگلیسی زبان را مورد توجه و بحث قرار گرفته، منحصر 
به فرد شده است. اثر مورد نظر بیش از هر چیزی در رویکرد بینا رشته ای متمرکز 
شده و رشته های مختلفی به مانند بازاریابی، نظریۀ فیلم، تاریخ سینما، مدیریت، 
جامعه شناسی و نظریات مربوط به مطالعات رسانه و مطالعات فرهنگی را گردهم 

آورده تا درک و فهمی چندبُعدی از موضوع مورد بحث ارائه دهد.
ناشر این کتاب، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات است که با حمایت و 

مشارکت بنیاد سینمایی فارابی نشست یاد شده را ترتیب داده است.
سومین نشست »گفت وگویی درباره یک کتاب« ساعت ۱6 روز یاد شده در تاالر 
زنده یاد عباس کیارستمی به نشانی: خیابان سی تیر، نرسیده به تقاطع جمهوری، 

پالک ۵۹، موزه آبگینه، بنیاد سینمایی فارابی برگزار می شود

پوستر »بدون تاریخ، بدون امضاء« رونمایی شد

پوستر فیلم »بدون تاریخ، بدون امضاء« به کارگردانی 
وحید جلیلوند رونمایی شد.

 پوستر رسمی فیلم سینمایی »بدون تاریخ، بدون 
تهیه کنندگی  به  و  امضاء« ساخته وحید جلیلوند 
علی جلیلوند در آستانه اکران عمومی رونمایی شد. 
»بدون تاریخ، بدون امضاء« در ادامه حضور موفق در 
جشنواره های معتبر جهانی، از ۲۵ بهمن ماه در ایران 
اکران می شود. سیروس سلیمی طراحی این پوستر 

را برعهده داشته است. امیر آقایی، هدیه تهرانی، سعید داخ، علیرضا استادی و 
با حضور نوید محمدزاده، با معرفی زکیه بهبهانی در این فیلم به ایفای نقش 
می پردازند. این فیلم تاکنون جوایز متعددی را از جشنواره های ایرانی و خارجی 
دریافت کرده است. امیر آقایی، هدیه تهرانی، سعید داخ، علیرضا استادی، و نوید 
محمدزاده بازیگران این فیلم هستند. با معّرفی زکّیه بهبهانی، بازیگر خردسال: 

ماهان نصیری نیا، با حضور تعداد زیادی از هنرجویان تئاتر.

جوایز گرمی به قربانیان خشونت های مسلحانه تقدیم می شود

گرامیداشت  با  گرمی ۲۰۱8  جوایز  اهدای  مراسم 
قربانیان خشونت های مسلحانه برگزار می شود.

به  امسال  گرمی  جوایز  ورایتی،   از  گزارش   به 
اثر  بر  را  جانشان  که  می شود  تقدیم  قربانیانی  یاد 
رویدادهای  در  تروریسم  و  مسلحانه  خشونت های 
به همین  داده اند.  از دست  زنده  مختلف موسیقی 
فستیوال  در  که  هنرمندی  سه  امسال  مناسبت 
»هاروست روت ۹۱« در الس وگاس برنامه داشتند 

یعنی برادران آزبورن، اریک چرچ و مارن موریس اجرایی ویژه در این مراسم 
خواهند داشت. در جریان تیراندازی در این جشنواره ۵۱ نفر کشته و بیش از 
۵۰۰ تن مجروح شدند. نیل پارتنو رییس و مدیرعامل آکادمی ریکوردینگ که 
برگزارکننده این مراسم است در این باره گفت: رویدادهای موسیقی زنده همیشه 
فضایی امن برای طرفداران ایجاد می کنند تا با هم به گرامیداشت موسیقی 

بپردازند اما متاسفانه سال پیش همه چیز اینطور پیش نرفت.
وی افزود: معتقدیم ضروری است تا یاد آنهایی را که زندگی شان را چنین تراژیک 
از دست دادند زنده کنیم و یادآور شویم که موسیقی زنده نیروی پرقدرت برای 

متحد کردن ماست.
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 نوبت اول

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده 
درباره حمایت و پشتیبانی از گروه های هنری 
بانوان به ویژه در رشته موسیقی قول مساعد 
داد و گفت: آنچه در توان داریم برای حمایت از 

موسیقی بانوان به کار می گیریم.
افزود: تمام آنچه در توانمان  ابتکار  معصومه 
این  ترغیب  و  تشویق  حمایت،  برای  است 
فعالیتها انجام می دهیم تا واقعا استعدادهایی 
که در کشور و در میان زنان و بانوان مناطق 
بیشتر  هرچه  دارد  وجود  کشورمان  مختلف 

مورد توجه قرار بگیرد.
وی گفت: توجه به این استعدادها باید به گونه 
ای باشد که هم به گسترش فرهنگ و هنر 
بیانجامد و هم زمینه ای برای گسترش نشاط 
و شادمانی در جامعه و در میان مردم و آشنایی 
بیشتر با این فرهنگ غنی و تنوع فرهنگی و 

قومیتی موجود در ایران فراهم کند.
ابتکار، تنوع فرهنگی و قومی موجود در ایران را 
به رنگین کمانی بسیار زیبا تشبیه کرد و به ایرنا  
گفت: بسیار مهم است که این رنگین کمان را 

به خوبی بشناسیم و آن را پاس بداریم.

وی درباره اهمیت و ضرورت حمایت از بانوان 
های  سرمایه  از  کشوری  هر  گفت:  هنرمند 
انسانی که دارد باید حمایت و محافظت کند، 
ایران  از سرمایه های مهمی که ما در  یکی 
به  اتکا  با  که  هنرمندی هستند  زنان  داریم 
فرهنگ، تمدن و هنر بسیار غنی ایران کارهای 
بسیار زیبایی را در عرصه های مختلف از جمله 

موسیقی می آفرینند و طبعا باید از این فعالیت 
ها حمایت و ترویج و کمک بشود.

معاون رئیس جمهوری که همزمان با برگزاری 
سی وسومین جشنواره موسیقی فجر با خبرنگار 
ایرنا سخن می گفت، یادآور شد: خصوصا اینکه 
شاهدیم موسیقی اقوام و نواحی ایران که بسیار 
متنوع، زیبا و ریشه دار است و واقعا در فرهنگ 

مردم ایران ریشه دارد و این نوع موسیقی امروز 
از طرف مردم و به ویژه جوانان مورد استقبال 

فراوان قرار گرفته است.
ابتکار تاکید کرد: موسیقی اقوام، یکی از زمینه 
هایی است که دولت باید بیشتر به آن کمک 
شااهلل  ان  و  دهد  قرار  حمایت  مورد  و  کند 
بتوانیم شاهد رشد موسیقی اقوام و مناطق و 
نواحی مختلف ایران باشیم و موسیقی مناطق 

و نواحی در حوزه بانوان ترویج پیدا کند.
وی با ابراز رضایت از عملکرد وزارت ارشاد در 
زمینه حمایت از بانوان هنرمند، بیان داشت: 
وزارت  ویژه  به  و  دولت  رویکرد  خوشبختانه 
فرهنگ و ارشاد اسالمی در این زمینه بسیار 
قوی است و امیدواریم شاهد بروز استعدادهای 

این حوزه باشیم.
سی وسومین جشنواره موسیقی فجر از ۲۰ 
دی ماه با اجرای گروه های مختلف موسیقی 
فرهنگسرای  تاالر وحدت، سالن رودکی،  در 
نیاوران، سالن ایرانیان، برج آزادی و برج میالد 
تهران گشایش یافته و امشب، ۳۰ دی ماه در 

تاالر وحدت به کار خود پایان می دهد.

ابتکار: از موسیقی بانوان حمایت می کنیم

سالروز  آستانه  در  هنری  حوزه  سینمایی  سازمان 
انقالب   فجر  جشنواره های  و  اسالمی  انقالب  پیروزی 
مستندسازان  و  سینماگران  حضور  با  مراسمی  طی 
انقالب  مستند  »منشور  از  رونمایی  آئین  کشور 
اسالمی« متضمن پیام رهبر معظم انقالب خطاب به 

مستندسازان را برگزار می کند.
به گزارش پیام زمان ،روابط عمومی سازمان سینمایی 
حوزه هنری با اعالم این خبر افزود: این مراسم عصر 
روز یکشنبه ۱ بهمن ساعت ۱8 در تاالر سوره حوزه 
و  کارگردانان  مدیران،  مشارکت  و  با حضور  و  هنری 

تهیه کنندگان سینمای مستند برگزار می شود.
بر پایه این خبر؛ قرائت متن پیام رهبری انقالب خطاب 
به مستندسازان کشور، سخنرانی چهره های هنری و 
تعدادی از مستندسازان، پخش وله ها و آنونس و ... از 

جمله برنامه های این مراسم است.
روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری از جامعه 
اهالی  از  همچنین،  کشور  مستندسازان  و  سینمایی 
رسانه و نمایندگان رسانه های گروهی جهت حضور در 

این مراسم دعوت به عمل آورد.

فیلم های سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر در ۳۱ 
استان کشور نمایش داده می شوند.

سیدحسین سیدی مدیر بخش استانی سی و ششمین 
جشنواره فیلم فجر  پیرامون برپایی استانی جشنواره ملی 
فیلم فجر، گفت: بر اساس برنامه ریزی و تفاهمنامه های 
صورت گرفته، امسال از ۱۲ تا ۲۲ بهمن ماه در ۳۱ استان 

کشور نمایش فیلم خواهیم داشت.
وی ادامه داد: برای مراسم افتتاحیه فیلم ها و حضور عوامل 
فیلم و برخی از هنرمندان، بر اساس برنامه ریزی دبیرخانه 
جشنواره ملی فیلم فجر، با نمایندگان ۳۱ استان کشور 
هماهنگی های الزم انجام شده است. سیدی بیان کرد: از 
بین ۲۲ فیلم، ۱۱ تا ۱۴ فیلم برای نمایش در استان ها 
توسط دبیرخانه جشنواره فیلم فجر انتخاب می شود که 
هر یک از این فیلم ها، در ۳ سانس در سالن های مجهز 
سینمایی مراکز استان ها به نمایش درخواهند آمد. سی و 
ششمین جشنواره ملی فیلم فجر از ۱۲ تا ۲۲ بهمن ماه 

۱۳۹6 به دبیری ابراهیم داروغه زاده برگزار خواهد شد.

حوزه هنری میزبان گردهمایی 
بزرگ مستندسازان کشور 

اعالم جزییات برپایی همزمان 
جشنواره ملی فیلم فجر در 31 استان

کارگردانی  به  »التاری«  سینمایی  فیلم  موسیقی 
محمدحسین مهدویان توسط حبیب خزایی فر ساخته 

شد.
حبیب خزایی فر موسیقی فیلم سینمایی »التاری« به 

کارگردانی محمدحسین مهدویان را ساخت.
سینمایی  فیلم های  در  این  از  پیش  که  خزایی فر 
مهدویان  با  نیمروز«  »ماجرای  و  غبار«  در  »ایستاده 
فیلم  موسیقی  بار هم ساخت  این  بود  کرده  همکاری 

دیگری از این فیلمساز را برعهده داشته است.
ششمین  و  سی  در  »التاری«  فیلم  اکران  اولین 
جشنواره ملی فیلم فجر است و محمدحسین مهدویان 
با این فیلم برای سومین سال متوالی در این جشنواره 
حضور دارد. پیش از این تصاویری از بازیگران این فیلم 
در رسانه ها منتشر شده بود اما برای اولین بار است که 
نادر سلیمانی در »التاری« منتشر  از حضور  تصویری 

می شود.
»التاری« محصول موسسه سینمایی سیمای مهر و به 

تهیه کنندگی سید محمود رضوی است.

 ساخت موسیقی »التاری
« به پایان رسید 

کارگردان »بهرام نامه« با اشاره به اینکه این 
نمایش اقتباس آزادی از منظومه »هفت پیکر« 
نظامی است، عنوان کرد داستان نمایش درباره 
ماجرای عشق بهرام گور به کنیزش فتنه است.

هدیه رحمت نژاد طراح و کارگردان نمایش 
»بهرام نامه« درباره اجرای این اثر که برپایه 
حرکات فرم استوار است به مهرگفت: »بهرام 
پیکر« نظامی  از »هفت  آزاد  اقتباسی  نامه« 
است که کاری از گروه نمایش بانوی ایرانی به 
حساب می آید و قرار است شنبه ۳۰ دی ماه 
یک اجرا در پردیس تئاتر شهرزاد در ساعت 
۱8 داشته باشد. البته در صورت استقبال از 
این اثر، کار شنبه های دیگر نیز اجرا می شود و 
احتماال شنبه ۷ بهمن نیز در تماشاخانه ارغنون 

به صحنه خواهد رفت.
وی درباره ویژگی های این نمایش بیان کرد: 
این نمایش برپایه حرکات فرم و نمایشی استوار 

است و حرکات نمایش از رقص های نمایشی 
هندی  و  تاجیکی  افغانستانی،  مثل  آسیایی 
برداشت شده است. تحقیق و پژوهش روی 
این نمایش ۲ سال به طول انجامید و اینکه 
من باید اشعار »بهرام نامه« یا همان »هفت 
پیکر« نظامی را به زبان امروزی برمی گرداندم 
تا مشخص شود کدام یک از داستان های این 
منظومه مناسب یک اجرای نمایشی است. در 
نهایت پژوهش هایم را در اختیار حامد رحیمی 
نصر قرار دادم و او نیز براساس پژوهش های 
خودش و اطالعاتی که در اختیارش گذاشته 

شده بود متن نمایشنامه را به نگارش درآورد.
رحمت نژاد درباره داستانی که از کتاب »هفت 
پیکر« انتخاب کرده است، توضیح داد: در این 
اثر نمایشی ما تنها به بخش عاشقانه »بهرام 
بهرام گور و کنیزش  و داستان عشق  نامه« 
فتنه می پردازیم. بهرام گور شکارچی گورخر 

ماهری است که در یکی از شکارهایش کنیزش 
فتنه که بهرام بسیار عاشق او بوده از وی می 
خواهد اگر می تواند با یک تیر ُسم گورخر را 
به گوشش بدوزد و بهرام نیز موفق می شود 
کنیز  انجام دهد درحالی که  را  کار  این  که 
بعدا از این کارش پشیمان می شود و از بهرام 
انتقاد می کند که چرا به حرفش گوش داده 
است. بهرام گور از رفتار کنیز خشمگین شده 
و دستور قتل او را صادر می کند در حالی که 
مباشرش که فرد حسابگری بوده به پیشنهاد 
کنیز او را نمی کشد. سال ها می گذرد و بهرام 

گور که حاال از غصه کنیز و پشیمانی از دستور 
قتل او به فرد پریشانی تبدیل شده است طی 

اتفاقاتی کنیز را مالقات می کند ...
این کارگردان متذکر شد: برای اجرای این اثر 
نمایشی چهار ماه تمرین مداوم داشتیم و به 
دلیل اینکه تمرین ها کار بسیار سنگین بود 
چند بار بازیگران تغییر کردند. همه بازیگران 
نمایش از هنرجویان یک کارگاه آموزشی و 
ورکشاپ هستند چون ترجیحم این است که 
از بازیگران چهره برای فروش بیشتر استفاده 

نکنم.

داستان عشق بهرام گور و کنیزش

باران کوثری به عنوان سفیر انجمن خیریه یاری سوئد در 
ایران معرفی شد.

طبق گزارش رسیده،انجمن یاری با شعار»کودک خیابانی 
کمتر، دانش آموز بیشتر« یک سازمان مستقل غیر انتفاعی 
مردمی است که در سال ۱۹۹۹ میالدی توسط زنده یاد 
مسعود واریانی و با انگیزه یاری به همنوعان سرزمین مادری 
به عنوان یک حرکت خیریه مردمی در کشور سوئد تاسیس 

شد.
هدف اصلی این انجمن حمایت همه جانبه از کودکان، ایجاد 

شرایط تحصیل و امکانات آموزش و پرورش، ساخت مدرسه 
و کتابخانه در مناطق محروم کشور با حمایت داوطلبانه اعضا 
و حامیان مالی در سوئد است. جشنواره فیلم های ایرانی یاری 
نیز زیر مجموعه انجمن یاری با نمایش فیلم های کوتاه و 
سینمایی ایرانی همه ساله به شکل رقابتی با همکاری و 

حمایت خبری »پایگاه خبری فیلم کوتاه« برگزار می شود.
شیدا شفیعی دبیر جشنواره فیلم یاری، مسئول سفیرهای 
یاری در ایران است. پیش از این »پژمان بازغی« به عنوان 

نخستین سفیر انجمن یاری در ایران معرفی شده بود.

بازیگر، کارگردان و موسس جشنواره فیلم ساندنس در 
نشستی مطبوعاتی با حمایت از شنیده شدن صدای زنان 
در صنعت سینما، این امر را نقطه اوجی برای این صنعت 
رابرت ردفورد که  از آسوشیتدپرس،  به گزارش   خواند. 
برای معرفی برنامه های فستیوال فیلم ساندنس ۲۰۱8 روز 
)پنجشنبه( در پارک سیتی حضور یافته بود با حمایت و 
تجلیل از جنبش #Me too و نیز برنامه حمایتی »وقت 
تمام است« گفت این کار به هالیوود هم در بدنه اصلی و هم 
در جهان فیلم مستقل کمک می کند تا با نابرابری جنسیتی 

و آزار جنسی مقابله کند.
وی گفت: این به نوعی یک نقطه اوج است که می تواند 
خیلی چیزها را عوض کند و به زنان صدایی قوی تر ببخشد. 
آنها پیشتر این امکان را نداشتند. کنترل شدید توسط مردان 
سلطه جو حاکم بود و حاال فکر می کنم کارهای بیشتری در 
پیش باشد. فکر می کنم نقش زنان می تواند گام برداشتن 
به جلو باشد و انتقال تجربیات آنها واقعا شگفت انگیز است و 
فکر می کنم نقش مردان باید شنیدن باشد و اجازه بدهند 

صدای زنان شنیده شود و به این حرف ها فکر کنند.

رابرت ردفورد: صدای زنان باید شنیده شودباران کوثری سفیر شد


