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روحانی: شعارها را ترجمه کنیم

کسی که شعار می دهد هزینه اش را هم پرداخت کند

واریز مبلغ »بسته حمایتی« 

به حساب مستمری بگیران 

تأمین اجتماعی

به گزارش زمان ، رئیس سازمان بهزیستی کشور از ارائه بسته حمایتی به بازنشستگان و 
بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی طی یک هفته آینده خبر داد. محسنی بندپی در حاشیه 
جلسه کمیته کشوری هماهنگی مراکز ماده ۱۶ )معتادان متجاهر( در جمع خبرنگاران 
گفت: جلسه امروز چهار مصوبه داشت که یکی از آنها ایجاد ۱۰ مرکز جامع صیانت، 
توانمندسازی و اجتماع پذیری معتادان متجاهر از سوی بسیج بود. رئیس سازمان بهزیستی 
کشور با بیان اینکه براساس این مصوبه ۱۰ مرکز با ظرفیت نگهداری چهار هزار معتاد 
متجاهر ایجاد خواهد شد، افزود: دو مرکز با ظرفیت 2۰۰۰ نفر در تهران و 2۰۰۰ نفر نیز 

در  هشت استان کشور ایجاد خواهد شد.
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الریجانی: امکان جهش اقتصادی وجود دارد

روند کاهش نرخ ارز باید ادامه یابد

تغییر رویکرد مسکن از سیاست انقباضی به انبساطی؛

مسکن  هزار   ۴۰۰ ساخت  برای  راه  وزارت  برنامه 
۹۹ سال  تا 
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رئیس کل برای بانک ها خط قرمز تعیین کرد:

سرمقاله
سینمای نوین ایران؛ نگاه ملی 

برندی جهانی
با افتخار می توان گفت ســینمای نوین ایران 
و محصوالت متنوع و ارزشــمند آن، امروز به 
چنان شکوه و بالندگی ای رسیده که به عنوان 
دستاورد انقالب و در افکندن طرحی نو و ایجاد 
»گفتمان جدید« در سینمای دنیا مطرح است.

در دهه نخست انقالب اسالمی سه عامل باعث 
شد تا فیلم های ایرانی، آن چنانکه باید و شاید، 
در مجامع بین المللی عرضه نشوند: تولیدات 
معدود قابل توجه و مناســب، تعداد محدود 
جشنواره های فیلم بین المللی و مهم تر از همه، 
فقدان مرکزی تخصصی که تمرکزی جدی 
در زمینه معرفی و ارائه فیلم های ایرانی داشته 
باشد.این امر در سال 1365 و با راه اندازی بخش 
بین الملل در بنیاد سینمایی فارابی و تمرکز بر 
پخش تخصصی فیلم های ایرانی محقق شد. در 
نیمه دهه 70، امور بین الملل بنیاد سینمایی 
فارابی برای خروج از انحصار پخش پیش قدم 
شد و در ساماندهی بخش بین الملل در برخی 
سازمان های دیگر، همکاری های گسترده ای 
انجام داد....                             ادامه در صفحه2

2  علیرضا تابش

نگاه روز
نقدی بر نمایش »محبوبه 

ها«؛تلخ و شیرین
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مزایده
سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج در نظر دارد با توجه به مجوزهای ماخوذه پارک سوارهای ذیل 
را از طریق مزایده به اشخاص حقیقى و حقوقى واگذار نماید. لذا متقاضیان مى توانند ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ 
97/9/21 جهت دریافت اسناد مزایده و ارائه پیشنهادات خود با در نظر گرفتن شرایط عمومى – خصوصى و شرایط ذیل به 
دبیرخانه سازمان واقع در کرج میدان استاندارد – بعد از موسسه استاندارد – ساختمان مرکزی مراجعه و یا با شماره تلفن 
32800843-026 تماس حاصل نمایند.  - واریز مبلغ 300/000 ریال به حساب شماره 70030744448 نزد بانک شهر بنام 
سازمان بابت خرید هر یک از اسناد  - محل فروش اسناد مزایده : امور قراردادها  - محل تحویل اسناد مزایده : دبیرخانه 
سازمان  - آخرین مهلت قبول پیشنهادات : روز یکشنبه مورخ 97/10/2  - هزینه کارشناسى نشر آگهى ها – نصب بنر بر عهده برنده یا 

برندگان مزایده خواهد بود.  - سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است. 

سازمان مدیریت حمل 
و نقل بار و مسافر

ردیف

1

موضوع

اجاره پارک سوار 
45 متری گلشهر

مدت اجاره

2 سال

مبلغ پایه ماهیانه 
)ریال(

250/000/000

افزایش سالیانه

ندارد

سپرده شرکت در 
مزایده )ریال(

420/000/000

سپرده حسن انجام تعهدات )ریال(- 
توضیحات

10 درصد مبلغ کل قرارداد + شش 
ماه اجاره پیشنهادی

کرج - ضلع شمالی اتوبان - ابتدای 45 متری گلشهر

اجاره پارک سوار سه 2
راه رجایی شهر

10 درصد مبلغ کل قرارداد + شش 310/800/000ندارد2185/000/000 سال
ماه اجاره پیشنهادی

کرج - خ شهید بهشتی- ضلع شمال غربی پل سه راه رجائی شهر 

اجاره پارک سوار 3
شهید چمران

10 درصد مبلغ کل قرارداد + شش 285/600/000ندارد2170/000/000 سال
ماه اجاره پیشنهادی

کرج - بلوار شهید چمران )شیمیایی( نرسیده به زیرگذر شورا

اجاره پارک سوار 4
شهید سلطانی

10درصد مبلغ کل قرارداد + شش 100/800/000ندارد260/000/000 سال
ماه اجاره پیشنهادی

کرج- پل فردیس- خروجی پل به سمت تهران

اجاره پارک سوار 5
تاکسیرانان شهید سلطانی

10 درصد مبلغ کل قرارداد + شش 14215/712/000 درصد2120/000/000 سال
ماه اجاره پیشنهادی

مجید استاد کاظمی- رئیس سازمان حمل و نقلکرج - میدان شهید سلطانی- ناحیه شمالی ایستگاه مترو

سخنگوی وزارت خارجه:
شورای همکاری خلیج فارس پوششی برای بیان مواضع چند عضو آن است

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت:شورای همکاری خلیج فارس پوششی برای اعالم 
سیاست های چند عضو آن شده که به هزینه و نام همه اعضاء، مواضعی را بیان کند که 

هیچ کمکی به حرکت در مسیر صلح منطقه ای نمی کند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به 
بخش هایی از بیانیه نشست سران شورای همکاری خلیج فارس در ریاض که ادعاها و 
اتهاماتی را متوجه کشورمان کرده است، ضمن ابراز تاسف از ادامه رویکرد غیرسازنده این 
شورا در قبال جمهوری اسالمی ایران، اظهار داشت: متاسفانه به نظر می رسد شورای 
همکاری خلیج فارس تحت تاثیر سیاست ها و رفتارهای اشتباه و مخرب برخی اعضای 
آن، تبدیل به پوششی برای بیان مواضعی شده است که در راستای محاسبات و سیاست 
گذاری های اشتباه گذشته قرار دارد. قاسمی افزود: شورای همکاری خلیج فارس می 
تواند با در پیش گرفتن رویکردی منطقی، مستقل از ظرفیت خود در مسیر رفع سوء 
تفاهمات و اختالفات درونی و بیرونی گام بردارد؛ ولی مشاهده می شود که نه تنها این 
رویکرد را در پیش نگرفته است بلکه، از سیاست های تفرقه افکنانه برخی کشورهای 
فرامنطقه ای به صورت شرم آوری تمجید می کند و در عمل، تبدیل به پوششی برای 
اعالم سیاست های چند عضو آن شده که به هزینه و نام همه اعضاء، مواضعی را بیان 

کند که هیچ کمکی به حرکت در مسیر صلح و ثبات منطقه ای نمی کند. سخنگوی 
وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه از نظر جمهوری اسالمی ایران مواضع بیان شده در 
بیانیه پایانی نشست ریاض الزاما موضع همه اعضاء آن نیست و ناکامی عربستان سعودی 
در تحقق اهدافش در این نشست را می توان در تناقض بین متن بیانیه با رویکرد عملی 
برخی از اعضاء آن در قبال جمهوری اسالمی ایران دید، گفت: برخی از اعضاء شورای 
همکاری خلیج فارس با اطالع و درک درست از سیاست همسایگی جمهوری اسالمی 
ایران و واقعیت های منطقه ای و الزامات همجواری، همواره برای کاهش سوء تفاهمات 
پیشگام بوده اند.وی گفت: رویکرد امیر کویت طی سال های اخیر و از جمله در اجالس 
ریاض عمدتا خیرخواهانه و در جهت حل و کاهش اختالفات از طریق ساز و کارهای 
درون منطقه ای بوده است؛ اگر این رویکرد بجای بیانیههای بی محتوای دبیرخانه شورا، 
مورد پذیرش و عمل همه سران شورا قرار گیرد هم هزینه کمتری به ملت های منطقه 
تحمیل می شود و هم دستیابی به صلح و ثبات آسان تر خواهد شد. قاسمی در پایان 
در خصوص موضوع جزایر سه گانه ایرانی نیز اظهار داشت: تکرار ادعاهای واهی در مورد 
جزایر ایرانی تغییری در واقعیت های تاریخی و جغرافیایی منطقه ایجاد نخواهد کرد. 

جزایر سه گانه جزء تفکیک ناپذیر قلمرو ایران بوده و خواهند ماند.

الریجانی: امکان جهش اقتصادی وجود دارد

روند کاهش نرخ ارز باید ادامه یابد
تاثیرات   رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: جلسات شورای هماهنگی 

مثبتی داشت، روند کاهش نرخ ارز آغاز شده و باید ادامه یابد.
به گزارش زمان به نقل ازخانه ملت ، علی الریجانی در شصت و نهمین 
همایش مدیران و معاونان حفاظت پرسنل مراکز و دفاتر حراست، وزارتخانه 
ها و سازمان ها و نهادها که در تاالر شهید مدرس در محل مجلس شورای 
ایران  گویای  تاریخ  مشروطه  ساختمان  گفت:  شد،  می  برگزار  اسالمی 
نمایندگان  بود،  با جنگ جهانی  اول مشروطه که همراه  است، در مقطع 
این  و نقش شهید مدرس در  پارلمانی نقش داشتند  نظام  در ساماندهی 
موضوع شاخص بود.رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: در زمان شهید 
مدرس، بیگانگان موضوع قرارداد 1۹1۹ را از طریق وثوق الدوله پیگیری 
می کردند که شهید مدرس اجازه این کار را نداد، همچنین این شخصیت 
اولتیماتوم می دادند، ایستادگی  تاثیرگذار در برابر روس ها که از قزوین 
کرد.وی تصریح کرد: در دوره بعد از قاجار که مربوط به حکومت رضاخان 
و محمدرضا پهلوی است، شدت استبداد و وابستگی کشور بیش از گذشته 
شد و در حدود 50 سال حکومت پهلوی غیر از یک مقطع زمانی کوتاه 
که مرحوم مصدق برای ملی کردن صنعت نفت در مجلس اقداماتی انجام 
دادند، موضوع وابستگی و استبداد نمایان بود و شرایط به نحوی بود که 
رئیس یک کشور در برابر سفرای انگلیس و آمریکا خاضع بود اما در دوران 
بخشدار  یک  حتی  اسالمی  جمهوری  نظام  و  اسالمی  انقالب  شکوهمند 
عزتمندانه ایستادگی می کند و بیگانگان قدرت و عزت ایران را پذیرفته 
اند که البته انجام این مهم ساده نبود و استقامت مردم و هدایت های امام 
راحل و مقام معظم رهبری باعث تغییر شرایط شد و مردم به سرنوشت 

خود حاکم شدند.

نباید دستاوردهای عزتمندانه انقالب فراموش شود
به  شود  می  باعث  کشور  در  مسائل  از  برخی  گاهی  افزود:  الریجانی 
به  مردم  زمانی  کرد  فراموش  نباید  اما  نشود،  توجه  انقالب  دستاوردهای 
ایران  حاضر  حال  در  اما  بودند  سرشکسته  اسرائیل  با  شاه  روابط  خاطر 
دسته  باید  مشکالت  برخی  وجود  با  بنابراین  است،  ظلم  با  مقابله  پیشرو 
انقالب برای کشور عزت  نباید دستاوردی که  انجام شود و  بندی صحیح 

ایجاد کرده، فراموش شود.وی با اشاره به نقش شهدا در عزتمندی کشور 
گفت: بعد از انقالب اسالمی، مردم، نمایندگان مجلس و اعضای شوراهای 
رهبری  از  و  کنند  می  انتخاب  خود  را  جمهور  رئیس  همچنین  و  شهر 
فرزانه برخوردارند و منزلت این دستاوردها کم نیست.رئیس مجلس شورای 
اسالمی گفت: بعد از رفتار ناهنجارانه آمریکا در قبال برجام، آمریکایی ها 
از  بسیاری  دیپلماتیک  زبان  در  حداقل  تنها شدند،  الملل  بین  عرصه  در 
کردند.وی  ضرر  آنها  بنابراین  کردند،  مخالفت  آمریکا  کار  این  با  کشورها 
ادامه داد: دشمنان می خواهند جلوی توسعه اقتصادی ایران را بگیرند، چرا 
که در ایران ظرفیت ها و نیروی تحصیل کرده و امکانات وجود دارد و امکان 
جهش اقتصادی فراهم است، بنابراین می دانند که اگر بستر مناسب باشد 
ایران توسعه می یابد و می خواهند با آشفته سازی هر روز یک موضوع را 
بزرگ کرده و به اعتراضات دامن بزنند و بعد با استفاده از عملیات روانی 
هدف خود را پیگیری کنند.الریجانی بیان کرد: اگر حوادث امروز فرانسه 
در ایران اتفاق می افتاد، دشمنان می گفتند نظام ایران در حال واژگونی 
است، بنابراین آنها سعی می کنند که با رسانه هایشان برای ایران مشکل 
ایجاد کنند و حتی ترامپ نسبت به یک تحرک در ایران واکنش نشان می 
دهد.رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان ادامه داد: گاهی به خاطر بهره وری 
پایین برخی دستگاه ها زمینه ای فراهم می شود که دشمنان می خواهند 
با سوءاستفاده بهم ریختگی اجتماعی را دامن بزنند، همچنین دشمنان می 
خواهند با نفوذ صدمه به مملکت وارد کنند، ولی می دانند بخش امنیتی 

ایران قوی است.

روند کاهش نرخ ارز باید ادامه یابد
وی اظهار کرد: دشمنان قصد داشتند با فشار اقتصادی و روانی در اقتصاد ما 
نابسامانی ایجاد کنند و حتی بازار ارز را در مقطعی تحت تاثیر قرار دادند، 
چرا که مسئله ارز نقطه کانونی بود. اما با تدابیر مقام معظم  رهبری و ایجاد 
شورای هماهنگی اقتصادی قوا، ساماندهی امور پیگیری شد و فکر می کنم 
تصمیمات جلسات شورای هماهنگی تاثیرات مثبتی داشته و بیانگر این بود 
که ایران می تواند شرایط را کنترل کند و خوشبختانه روند کاهش نرخ ارز 
ایجاد شد که باید ادامه یابد.الریجانی بیان کرد: اگر دستگاهی به صورت 
البته برخی مسائل  ایجاد می کند،  نارضایتی  درست و صحیح کار نکند، 
دولت  بلندمدت  در  و  شود  عالج  باید  که  دارد  دیوانی  ساختار  در  ریشه 
ارشد دستگاه ها  با مدیریت  ها  اگر حراست  کوچک شود. در هر صورت 
صمیمی باشند، می تواند اقدامات خوبی برای جلوگیری از نارضایتی انجام 
داد.وی ادامه داد: پیشنهاد می شود از افرادی که به ادارات یا دستگاه های 
مراجعه می کنند، سوال شود که نحوه برخورد چگونه بوده است. در هر 
صورت باید نارضایتی ایجاد نشود و باید پیگیری انجام شود که در دستگاه 

ها به مردم ستم نشود.
رئیس مجلس ادامه داد: برخی پرسنل ممکن است عملکرد درستی نداشته 
باشند، اما اینگونه نباشد که کسی یک اشتباه کرد، او را از هستی ساقط 
کنند. البته فسادهای بزرگ را باید علنی کرد و با آن برخورد جدی شود. 
در مبارزه با فساد باید آداب داشت و فقط با فریاد نمی تواند با فساد مبارزه 
کرد.الریجانی گفت: باید مدیر سالم و عاقل بتواند شجاعانه تصمیم گیری 
کند و مدیری که با صدق کار می کند باید حمایت شود و اگر اشکال و 
ناتوانی در مدیریت وجود داشته باشد، باید مورد رسیدگی قرار گیرد.وی 
تصریح کرد: مجلس آمادگی تدوین قانون مدون برای حراست ها را دارد  
اسالمی  شورای  مجلس  شود.رئیس  پیگیری  تواند  می  موضوع  این  که  
در پایان خاطرنشان کرد: کار پرسنل حراست خیلی دیده نمی شود ولی 

خدمات آنها از چشم مسئوالن نظام دور نیست.
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سینمای نوین ایران؛ نگاه ملی، برندی جهانی

 علیرضا تابش
ادامه از صفحه1

در آن سال ها که کشور در وضعیت جنگی قرار داشت و رسانه های خارجی، 
ایران را به عنوان ناقض حقوق بشر و قوانین بین المللی، متهم می کردند، 
فیلم های ایرانی با حضور در جشنواره های جهانی توانست مورد استقبال 
مجامع سینمایی جهان قرار بگیرد. در طی این دوره برای اینکه فیلم هایی 
از ایران بتواند در جشــنواره های معتبر بین المللــی حضور پیدا کند تا 
واقعیت های ایران را از دریچه سینما معرفی کنند، زحمات بسیاری کشیده 
شد.مجله »تایم« در آخرین شماره سال 1۹۹۹ میالدی، در شماره ویژه 
»هزاره جدید«، با انتخاب فیلم »رنگ خدا« به عنوان یکی از 10 فیلم برتر 
سینمای جهان، سینمای ایران را به عنوان »قابل اتکاترین پایگاه صنعت 
فیلم هنری در جهان« معرفی کرد. از آن دوران به بعد، طی ادوار مختلف، 
سینمای ایران در تمامی جشنواره های رده الف خوش درخشید. پیش از 
این هم البته با حضور فیلم های کیارستمی و مهرجویی این امر محقق 
شده بود.با این حال، سینمای ایران برای اقتصادی تر و بین المللی شدن 
 باید تالش کند و با ارتقای کیفیت تولید و برنامه ریزی صحیح در عرصه 
بازرگانی در طول زنجیره ارزش فیلم، در بازارهای بین المللی صاحب سهم 
شود. سینمای ایران در سطح بین المللی تا اندازه زیادی، بیشتر به عنوان 
رســانه عمل کرده است تا اینکه بُعد اقتصادی آن مورد توجه قرار گیرد. 
فیلم ایرانی در جشــنواره ها به خوبی دیده و عرضه می شود ولی مهم این 
است که در سالن های سینماهای دنیا اکران شوند و درآمدزا باشند. البته 
نقدهای جدی به نظریات فرهنگی غرب وجود دارد، »صنعت فرهنگ« 
بعد از جنگ جهانی دوم و در دایره مکتب فرانکفورت پردازش شد و برای 
توصیف صنعت قدرتمند فیلمسازی آمریکا به وجود آمد. اینکه در دنیای 
امروز »شبکه سازی« صورت می گیرد یا اینکه بررسی می شود چه محصولی 
در چه ســینمایی یا چه کتابی در چه انتشاراتی و در کجا باید تکثیر و 
تولید شــود، بسیار تعیین کننده است. ما شهروندان یک جامعه جهانی 
هستیم که باید مناسبات آن را در نظر بگیریم. در بحث صنایع فرهنگی 
بدین گونه نیست که بپنداریم تنها ضعف های فنی و تکنیکی سبب دیده 
نشدن سینمای ایران در بازارهای جهانی است.بحث بازرگانی و دستیابی 
به کانال های بین المللی توزیع فیلم در سطح دنیا، یکی از موضوعاتی است 
که در طی سال های گذشته در سینمای ایران نادیده گرفته شده است. 
تولید فیلم با کیفیت و دستیابی به جایگاهی مطمئن در نام آشناترین و 
معتبرترین جشنواره های جهان تنها بخشی از فرآیندی است که در طول 
زنجیره ارزش فیلم باید اتفاق بیفتد و به معنای تضمین اکران گسترده 
نیســت. مسئله ای که باید به آن توجه کنیم این است که فهرست هایی 
که از برترین فیلم ها منتشر می شود، لزوماً بر اساس کیفیت آن فیلم ها 
نیست، بلکه متکی بر نیاتی هستند که در پس آن ها قرار دارند؛ چه بسا، 
فیلم های خوبی که هیچ گاه نامی از آن ها در این فهرست ها منتشر نمی شود. 
از سوی دیگر، کمپانی های بزرگ فیلم های بزرگ جشنواره ای را از سراسر 
دنیا خریداری می کنند، اما همه آن ها اکران موفقی ندارند. شاید قرار نیست 
که آن فیلم ها دیده شوند. خریداری می شوند تا از سوی کمپانی های دیگر 
برای اکران آن ها اقدامی صورت نگیرد. توزیع جهانی فیلم مسئله ای است 
که تاکنون آن طور که باید در کشور ما جدی گرفته نشده است. برنامه ریزی 
و چیدمان صحیح کانال های توزیع فیلم های ایرانی در کشورهای مختلف 
دنیا نیز به همان اندازه مهم اســت. صرف خرید فیلم ایرانی از سوی یک 
کمپانی معتبر به این نتیجه منتهی نخواهد شد که اکران گسترده ای را 
هم به دست خواهد آورد.نمایش فیلم های ایرانی برای مخاطبان خارجی 
همیشه یک مسئله جدی بوده، حتی بخش خصوصی نیز با مساعدت های 
بنیاد فارابی در مقاطعی به فکر تولیدات مشترک بود تا از این طریق اکران 
آثار در سایر کشورها انجام شود. چند تجربه پراکنده هم رخ داد، اما صادقانه 
باید گفت سینمای فرهنگی ایران در مقابل سینمای تجاری آمریکا، هند و 
اروپا نتوانسته سهمی از اکران را در خارج از کشور به خود اختصاص دهد. 
عدم توجه به این توفیق و عدم پیگیری راه های قبلی، باعث شده است تا 
حضور در این حوزه به آن رشــد مطلوب نرسد.باید اذعان کنم که ایران 
به عنوان موفق ترین کشور صادرکننده فیلم در حوزه کشورهای خاورمیانه 
و شمال آفریقا)MENA( برای مدتی طوالنی در سال های متمادی در 
سه دهه اخیر، کارکردی مناسب داشته است. سینمای ایران نشان داده که 
تحریم شکن است. به رغم بروزِ جنگ هشت ساله و محدودیت های گوناگون، 
کاری کرد تا خالقیت جوانه بزند. سینمای نوین ایران مانند جوانه هایی است 
که از دل سنگ رویید. اما فارغ از این بحث ها، تولید سینمای ایران باید به 
نحو درست در کشورهای دیگر دیده شود. سینمای ما می تواند بازار خوبی 
در خاورمیانه، آفریقا، آسیا، اروپا و کشورهای مسلمان داشته باشد. اگر در 
سینما به برنامه بلندمدت جدی فکر شود می توان در عرصه های فرهنگی 
خوش درخشیده و به نیاز افکار و سالیق داخلی هم پاسخی در خور دهد.

سینما ابزاری برای تبادل تجربه های مشترک و فرهنگ میان کشورهاست. 
در دنیایی که آشنایی، مفاهمه و گفت وگو با فرهنگ های مختلف، ضرورتی 
اجتناب ناپذیر به حساب می آید، سینما می تواند به جای واقعیت گریزی و 
سلطه جویی، راهی بجوید به سوی حقیقت و دفاع از فرهنگ هایی که از 
دل آزمون های بزرگ تاریخ سرفراز بیرون آمده اند.اگرچه اصالِت فرهنگی و 
هنری ایران ناب است و مزیت محسوب می شود، اما تمایز و تفاوت در نگاه 
و رویکرد و ارائه در محتوا در صنعت سینما، مبنای رقابت است و حضور 
مؤثر در بازارهای بین المللی با متمایزسازی سینمای ایران رخ خواهد داد. 
در زمانه ای که سینماهای دنیا در اختیار محصوالت کارخانه های رویاسازی 
و شــعارپردازی قرار گرفته اند، فیلم های با اصالت می توانند با نوگرایی در 
ساختار، روایت و رویکرد اخالقی و انسانی به تجربه های بشری در گذشته 
و حال، پاسخگوی نیازهای مخاطبانی باشند که از سینما انتظاری متفاوت 
دارند. سینمای نوین ایران در راه شکل گیری هنری متفاوت است که در 
برابر سلطه سینمای عوام گرایانه می ایستد و در چند دهه اخیر، گام به گام 
با سینماهای ارزشمند نقاط جهان به پیش آمده است.سینمای ایران از 
اواخر دهه هشتاد میالدی، همیشه در باالترین سطح رویدادهای جهانی 
حضور داشته و اگر در دوره ای با بی مهری مسئوالن برخی از جشنواره ها 
روبه رو شده، باز هم با استفاده از فرصت های موجود در عرصه هایی مهم 
خوش درخشیده است. نَفِس حضور پررنگ سینمای ایران در جشنواره ها 
و بازارهای فیلم، نمودی از اعتبار و موفقیتی است که با اتکای به آن و البته 
با پشتوانه قدرت فیلمسازان توانمند ایرانی در چهار دهه گذشته، همواره 
سینما را در عرصه دیپلماسی عمومی، به عنوان بهترین سفیر کشورمان در 
مجامع جهانی مطرح کرده است.سینما به عنوان یک رسانه تعیین کننده 
به منظور شکل دادن به تصاویر منحصربه فرد یک سرزمین در نگاه جهانیان 
و تبیین مناسبات فرهنگی و سیاسی بین کشورها نقش غیرقابل انکاری 
دارد.در این ســال ها عباس کیارســتمی با فیلم »زندگی و دیگر هیچ«، 
مجید مجیدی با فیلم »بچه های آسمان«، رضا میرکریمی با فیلم »زیر 
نور ماه« و اصغر فرهادی با آثار متفاوت خود، در میان خیل فیلمســازان 
و فیلم های راه یافته به جشنواره های معتبر جهانی، بر دیپلماسی فرهنگی 
تأثیر گذاشتند.در زمان هجمه تبلیغاتی دولت آمریکا علیه ایران، دل نوشته 
سینماگر ایرانی هنگام اهدای جایزه اسکار  توانست حس بخش عظیمی از 
ملت ایران را به جهانیان منتقل کند.زمان آن رسیده تا سینمای ایران نزد 
مخاطبان عام در سینماهای جهان بیشتر از گذشته معرفی شود و فراهم 
شدن شرایط اکران فیلم های ایرانی در سینماهای خارج از کشور موجب 
خشنودی سینماگران ایرانی و مخاطبان خاص خود خواهد بود. سینمای 
ایران از ورود به پروژه های مشــترک استقبال می کند و باید همکاری ها 
در زمینه »تولید مشــترک« با اولویت بهره گیــری از توان فنی و هنری 

سینماگران ایرانی توسعه یابد.

دست فرزندان انقالب برای دفاع 
بر روی ماشه است

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران با بیان اینکه انگشت فرزندان انقالب برای 
دفاع بر روی ماشه است، گفت: نسل انقالب فریب 
لبخند دشمن را نمی خورد و می تواند در زمان 

رزم دشمن را از دوست تشخیص دهد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، دریادار حســین 
خانزادی دوشــنبه در اختتامیه مسابقات قرآنی 
کارکنان نیروی دریایی که در مشهد برگزار شد، 
اظهارداشــت: اســالم و آموزه های دینی آرمان 
اصلــی ایجاد انقالب در ســال 57 بود.وی قرآن 
را هســته مرکزی اسالم دانست و گفت: انقالب 
اســالمی در حالی که مورد همجه های مختلف 
بیرونی قرار داشــت توانســت مسیر پیشرفت و 
تعالــی خود را به خوبی طی کند.فرمانده نیروی 
دریایی افزود: دشمنان برای توقف چرخ انقالب 
در ابتدا حجم زیادی از تهدیدها و ترورها را ایجاد 
و سپس هشت ســال جنگ را به ایران تحمیل 
کردند.دریادار خانزادی با بیان اینکه در چهار دهه 
گذشته ایران اسالمی اتفاقات بزرگی را پشت سر 
گذاشــت، گفت: نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران در چهل سال گذشته موفقیت های 
چشم گیری به دست آورد که از جمله آنها تربیت 
نیروهای متخصص در مراکز آموزشی بود.وی با 
بیان اینکه ساخت هر آرایه دفاعی مجموعه بزرگی 
از دانش و توانایی پشــت ســر خود دارد، گفت: 
حضور در دریا ها برای ایران قدرت محسوب می 
شود و نیروی دریایی می تواند مظهر اقتدار ملت 
باشد.فرمانده نیروی دریایی با تاکید بر اینکه امروز 
انگشت فرزندان انقالب روی ماشه است، گفت: 
نســل انقالب فریب لبخند دشمن را نمی خورد 
و می تواند در زمان رزم دشــمن را از دوســت 

تشخیص دهد.

توصیه وزارت خارجه به شهرندان 
ایرانی مقیم فرانسه

وزارت امور خارجه به شــهروندان ایرانی که در 
فرانســه حضور دارند یا عازم این کشور هستند، 
توصیه کــرد از حضور در مراکــز و مکان های 

درگیری جدا اجتناب کنند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، وزارت امور خارجه 
اعالم کرد: بــا توجه به درگیری هــا و اتفاقات 
اخیر در پایتخت و برخی شــهرهای فرانسه و به 
 خشونت کشیده شدن روند حوادث و با عنایت به 
احساس ناامنی شهروندان ایرانی  مقیم و خانواده 
های آنان، به شــهروندان ایرانی مقیم فرانسه و 
مسافران و جهانگردان ایرانی که در حال حاضر 
در فرانسه حضور دارند یا طی روزهای آتی عازم 
این کشور هستند، توصیه جدی می شود  ضمن 
مراقبت و هوشــیاری الزم، از حضور در مراکز  و 
مکان های درگیری جداً اجتناب کنند. تظاهرات 
اعتراضی شهروندان فرانسوی علیه افزایش مالیات 
سوخت از 26 آبان ماه )17 نوامبر( در خیابان ها 
و بزرگراه های شهرهای مختلف آغاز شده است. 
معترضان فرانسوی که خود را جلیقه زردها می 
نامند برخالف همیشه از طرف احزاب سیاسی یا 
سندیکاها به خیابان ها نیامده اند و رهبری نیز 
ندارند.مخالفان ماکرون، وی را رئیس جمهوری 
ثروتمندان جامعه فرانسه می دانند که با حذف 
مالیات بر دارایی، خواهان این است تا کمبود منابع 
درآمدی را از اقشار ضعیف تر دریافت نماید. آنها 
خود را طردشدگان فرانسه می دانند که نه احزاب 
و نه روشــنفکران هیچ وقت خواسته های آنها را 

نمایندگی نکرده اند. 

اعتبار دو هزار میلیارد تومانی برای 
همسان سازی حقوق بازنشستگان 

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: عالوه 
بــر افزایش 20 درصدی حقوق در الیحه بودجه 
سال ۹8 حدود دو هزار میلیارد تومان منابع نیز 
برای همسان سازی حقوق برخی بازنشستگان در 

نظر گرفته شد.
به گزارش زمان به نقل ازخانه ملت، »محمدباقر 
نوبخت« در گفت و گویی افزود: باوجود محدودیت 
های منابع مالی دولت تالش کرد در سال آینده 
به وضعیت معیشتی مردم کمک کند.وی ادامه 
داد: درخصوص افزایش حقوق کارمندان تصمیم 
گرفته شده در بودجه یک پنجم به میزان حقوق 
ها در ســال آیندده اضافه شــود.رییس سازمان 
برنامه و بودجه تصریح کرد: در ســال گذشــته 
باوجود محدودیت های مالی تالش شــد تا سه 
هزار و 400 میلیارد تومان برای همسان ســازی 
حقوق بازنشستگان در راستای عدالت اختصاص 
یابد.نوبخت یادآور شــد: در بودجه سال ۹8 بار 
دیگر دولــت به موضوع همسان ســازی حقوق 
بازنشستگان توجه کرد و بر این اساس عالوه بر 
افزایش 20 درصدی حقوق در سال آتی، حدود 
دو هزار میلیارد تومان منابع برای همسان سازی 
حقوق بازنشستگان در نظر گرفت و بر این اساس 
امکان دارد حقوق برخی بازنشستگان بیش از 20 

درصد افزایش یابد.

اخبار

سرمقاله

دل بی دوست درخت بی ثمر است 

کالمامیر

رییس جمهوری گفت: کسی که شعار می دهد 
هزینه اش را هم پرداخت کند ؛ نمی شود که یک 
نفر در نهاد یا ارگانی شعار بدهد و آثار شعارش 

را برای مردم ترجمه نکند، باید ترجمه کنیم.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، » حجت االسالم 
وزیر  با  والمسلمین حسن روحانی« در نشست 
معاونین و مدیران وزارت راه و شهرسازی گفت: 
رییس جمهوری به انتقادها از FATF اشاره کرد 
نباشد، یک  یا  باشد   FATF و گفت: می گوییم 
نفر نمی گوید اگر FATF باشد یعنی 20 درصد 
درصد   20 یعنی  نباشد   FATF اگر  ارزان تر، 
گران تر. کسی که شعار می دهد هزینه اش را هم 
پرداخت کند، نمی شود در این کشور یک نفر در 
نهاد یا ارگانی شعار بدهد و آثار شعارش را برای 

مردم ترجمه نکند، باید ترجمه کنیم.
یا  باشد  برجام  اظهارداشت:  جمهوری  رییس 
باشد یعنی  را ترجمه کنیم. برجام  این  نباشد؟ 
چه، برجام نباشد یعنی چه؛ این را ترجمه کنیم 

که بودنش چقدر سود دارد، نبودنش چقدر سود 
دارد، این را از مردم بپرسیم که اگر می خواهید 
زندگی کنید، زندگی گران می خواهید یا زندگی 
اگر فرمودند زندگی گران می خواهیم ما  ارزان؛ 

همه این شعارها را قبول داریم.
روحانی افزود: مگر می شود در دنیای امروز ما با 
بانک های دنیا کار نکنیم؟ بعد یک کسی می آید 
و از گوشه ای که نمی دانیم این تفکر از کجا است 
یا  این قرارداد  اگر  مردم را تحریک می کند که 
کنوانسیون امضا شود و یا با این گروه مالی کار 
کنیم اسالم از دست می رود. کجا اسالم از دست 
می رود؟ کاش تو اسالم را می فهمیدی!  وی ادامه 
مردم  مال  حکومت  کنیم  سوال  مردم  از  داد: 
را  هزینه ها  است،  مردم  مال  کشور  اداره  است، 
به مردم بگوییم که اگر این کار را نکردیم مردم 
چقدر باید از جیب بدهند و اگر این کار را کردیم 

چه تسهیالتی برای مردم فراهم می شود.

اذری جهرمی خبر داد:

شناسایی500 اپلیکیشن باجگیر 
سرویس های ارزش افزوده

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در حاشیه گشایش همایش تهران هوشمند گفت: 
500 اپلیکیشن باجگیر سروس های ارزش افزوده توسط مرکز ماهر شناسایی شدند 

که اطالعات فنی آن به پلیس فتا ارسال شده است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، برج میالد دیروز میزبان دومین همایش بین المللی 
تهران هوشمند با حضور محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات، پیروز حناچی 
از  جمعی  و  تهران  شهر  اسالمی  شورای  رییس  هاشمی  محسن  تهران،  شهردار 
مسووالن بود. آذری جهرمی در حاشیه این همایش و در جمع خبرنگاران با اعالم 
شناسایی 500 اپلیکیشن باجگیر سرویس های ارزش افزوده اضافه کرد: به گزارش 
مرکز ماهر، این اپلیکیشن ها از یکدیگر مجزا هستند؛ اما احتمال سازماندهی برای 
سودجویی از افراد و شهروندان وجود دارد. وی ادامه داد: اطالعات مربوط به این 
گزارش در اختیار پلیس فتا گذاشته شده است .جهرمی همچنین درباره تفاهمنامه ای 
که امروز میان شهرداری تهران و وزارت ارتباطات امضا شد، گفت: هدف تفاهم نامه 
توسعه زیرساخت های شهر هوشمند است، اگر به اطراف خود نگاهی بیاندازید تعداد 
زیادی دکل می بینید که برای ارائه خدمات نسل 4 و 5 نیست بلکه برای اتصال 
نقطه به نقطه است، این در حالی است که شهرداری تهران در حدود هزار و 400 
کیلومتر فیبر نوری در اختیار دارد که نتوانسته از این زیرساخت برای خود درآمد 
ایجاد کند. وزیر ارتباطات تاکید کرد: به نظر می رسد با همکاری یکدیگر می توان 
این دکل های شهری را که هم آلودگی تصویری ایجاد می کنند و هم موجب ایجاد 
نویز برای شهروندان می شود، از سطح شهر حذف کرد.در همایش بین المللی دو 
روزه تهران هوشمند که به همت سازمان فاوای شهرداری تهران آغاز به کار کرد، 

10 نشست تخصصی نیز با موضوع شهر هوشمند برگزار می شود.

وزیر اطالعات:

تالش حراست ها برای مقابله 
و پیشگیری است

وزیر اطالعات تصریح کرد:حراست ها دیدگان تیزبین امنیت و سالمت دستگاه های 
جمهوری اسالمی ایران هستند.

ازایسنا، حجت االسالم و المسلمین  سید محمود علوی  به گزارش زمان به نقل 
وزیر اطالعات در شصت و نهمین همایش مدیران و معاونین مراکز و دفاتر حراست 
وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادها گفت: حراست ها دیدگان تیز بین امنیت و سالمت 
دستگاه های جمهوری اسالمی ایران هستند. وزیر اطالعات با قدردانی از حضور 
رئیس  مجلس شورای اسالمی در این همایش اظهار داشت : حراست ها دیدگان 
نقش  و  هستند  ایران  اسالمی  جمهوری  دستگاه های  سالمت  و  امنیت  بین  تیز 
حراست ها در تأمین امنیت و سالمت و پیشگیری از فساد در دستگاه ها مؤثر است. 
علوی با تاکید بر هماهنگی و ارتقاء روند امور در حراست کل کشور،گفت : امروز 
امنیت و سالمت دستگاه ها به تهدیدهای سخت و نرم و پیچیده  تهدیدها علیه 
تبدیل شده است و شاکله ی نظام اداری نیازمند پدافند در بخش سخت افزار و 
نرم افزار است که بار سنگین آن به دوش حراست کل است.وزیر اطالعات افزود : 
کار متمرکز و خوبی با هماهنگی وزارت اطالعات در این راستا انجام شد تا گلوگاه 
ها در جهت سالمت دستگاه ها شناسایی شود و باید مقابله نیز با تکیه بر عقالنیت 
برای مقابله  ادامه داد: تالش حراست ها  انجام شود.علوی  ، راهکارها شناسایی و 
و پیشگیری است و امنیت و سالمت دستگاه ها عالوه بر مهارت، نیاز به حرکت 
بر اساس علم و دانش پایه بودن است. وزیر اطالعات در پایان گفت: برای افزایش 
دانش و مهارت های حراستی صیانتی، عالوه بر برگزاری کارگاه های آموزشی و 
دانشگاه  در  دانشگاهی  دوره های  برای  ها هماهنگی الزم  برای حراست  پودمانی 

اطالعات و امنیت ملی نیز در نظر گرفته شده است.

رئیس قوه قضاییه مطرح کرد:

 ایران، مقتدرانه پیگیر تحرکات تروریست ها و حامیان آنهاست
 رئیس قوه قضاییه گفت: نحوه مواجهه غرب 
با حوادث فرانسه بویژه بایکوت رسانه ای این 
حوادث و سکوت مجامع بین المللی تصویری 
تمام قد از استانداردهای دوگانه جهان سلطه 

است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، ریاست رئیس قوه 
قضاییه با اشاره به جنبش موسوم به »جلیقه 
زردها« و اعتراضات گسترده ضد سرمایه داری 
در فرانسه، رهبران اروپا را به خویشتن داری 
در برخورد با مردم خود توصیه کرد و نحوه 
مواجهه غرب با حوادث فرانسه بویژه بایکوت 
بین  این حوادث و سکوت مجامع  رسانه ای 
المللی را تصویری تمام قد از استانداردهای 
آملی  اهلل  دانست.آیت  سلطه  جهان  دوگانه 
قضایی  عالی  مسئوالن  جلسه  در  الریجانی 
با اشاره به عملیات تروریستی روز پنجشنبه 
در چابهار، شهادت دو تن از ماموران نیروی 
انتظامی را تسلیت گفت و ضمن ابراز همدردی 
آرزوی شفای عاجل  و  این شهدا  با خانواده 
برای مجروحان این حادثه تصریح کرد: همه 
می دانیم که این حرکت های تکفیری - وهابی 
از کجا نشات می گیرد و چه کسانی پشت آن 
هستند. در صدر حامیان آشکار این اقدامات 
تروریستی، آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی 
حضور دارند و برخی دولت های مرتجع منطقه 
نیز به عنوان ابزار آمریکا و رژیم صهیونیستی، 
دست به حرکات مزدورانه و موذیانه ای علیه 
ملت ایران می زنند که البته جمهوری اسالمی 
با اقتدار، این تحرکات را پیگیری خواهد کرد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به هالکت برخی 
عوامل این اقدام تروریستی، از تعقیب سایر 
افراد دخیل در این عملیات خبر داد و افزود: 
این  با  مرتبط  عوامل  همه  مجازات  ضمن 
حادثه، دست های پشت پرده چنین اقداماتی 
نیز مطمئن باشند که جمهوری اسالمی با 

اقتدار به آنان پاسخ خواهد داد.آیت اهلل آملی 
الریجانی، خالء های امنیتی در مرز پاکستان 
را یکی از منفذهای سوءاستفاده تروریست ها 
برای بر هم زدن امنیت و آسایش در کشورمان 
دانست و اظهار کرد: از مدت ها قبل در چابهار، 
یک حرکت توسعه ای همه جانبه آغاز شده 
است و هدف چنین اقدامات ایذایی نظیر آنچه 
در پنجشنبه گذشته رخ داد، متوقف کردن این 
روند توسعه است، اما دشمنان مثل همیشه 
دچار اشتباه محاسباتی هستند و بی تردید با 
مقاومت و حمایت مردم، توطئه های دشمنان 
اقدامات  قبیل  این  و  می شود  آب  بر  نقش 
کور که از نظر نظامی نیز فاقد هرگونه ارزش 
عملیاتی است به هیچ عنوان نمی تواند مسیر 
توسعه چابهار را سد کند.رئیس قوه قضاییه از 
نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی نیز خواست 
که مانند همیشه با هوشیاری هر چه تمامتر، 
تحرکات دشمنان در این مناطق را رصد کنند 

و مانع از تکرار این قبیل حوادث شوند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان 
خود با اشاره به جنبش موسوم به »جلیقه 
زردها« در فرانسه و اعتراضات گسترده ضد 

سرمایه داری در این کشور، برخورد دولت و 
پلیس فرانسه با شهروندان معترض را »خشن« 
توصیف کرد و گفت: حرکت اعتراضی علیه 
سرمایه داری که امروز در فرانسه شاهد آن 
هستیم، در سایر کشورهای اروپایی نیز جریان 
خواهد یافت، زیرا فشار بی عدالتی هرگز در 
یک نقطه ساکن نمی ماند و باالخره افرادی 
به  از ظلم سرمایه داری لجام گسیخته  که 
نشست.آیت  نخواهند  آرام  اند،  آمده  ستوه 
اهلل آملی الریجانی با اشاره به کشتار، ضرب و 
شتم و بازداشت معترضان در فرانسه، رهبران 
در  داری  به خویشتن  را  اروپایی  کشورهای 
افزود:  و  کرد  توصیه  خود  مردم  با  برخورد 
در اعتراضات دی ماه سال گذشته در ایران 
که بدنبال مطالبات برحق عده ای، متأسفانه 
به  ملتهب،  از فضای  استفاده  با سوء  برخی 
دنبال موج سواری بودند و آشوب بپا کردند، 
مسئوالن همین کشورهای غربی و از جمله 
فرانسه غوغا به پا کردند و مدام »ابراز نگرانی« 
می کردند. شما برخورد پلیس فرانسه با مردم 
را ببینید؛ همین مقدار هم که منتشر می شود 
کافی است تا بتوانید دروغ بودن ادعاهای غرب 

در پاسداشت حقوق شهروندی را به راحتی 
درک کنید.رئیس قوه قضاییه ادامه داد: این 
اعترضات و برخوردها اگر در جایی غیر از یک 
کشور غربی بود، تا کنون پای سازمان ملل و 
وزارت خارجه کشورهای مختلف به میان آمده 
بود و همه فریاد حمایت از مردم سر می دادند، 
اما اکنون که حدود 4 هفته از این اعتراضات 
در فرانسه می گذرد، شاهد بایکوت اخبار این 
رویدادها از سوی اختاپوس رسانه ای غرب و 
سکوت نهادهای بین المللی در قبال برخورد 
خودروهای  به  مجهز  پلیس  هزاران  خشن 

زرهی با معترضان هستیم.
معیارهای  از  قد  تمام  تصویری  رفتار،  این   
و  »عمل«  عرصه  در  سلطه  جهان  دوگانه 
»خبر« را پیش روی وجدان عمومی جهان 
قرار می دهد و به صراحت می گوید که »مهم 
نیست چه اتفاقی رخ می دهد بلکه مهم این 
است که در کجا رخ می دهد«.آیت اهلل آملی 
الریجانی با اشاره به فرمایش های مقام معظم 
اسالمی،  بیداری  موج  خصوص  در  رهبری 
تصریح کرد: رهبر معظم انقالب سال ها قبل 
پیش بینی کرده بودند که موج بیداری اسالمی 
در کشورهای اسالمی ساکن نخواهد ماند و به 
اروپا نیز سرایت خواهد کرد. امروز با توجه به 
اعتراضاتی که در قلب اروپا شاهد آن هستیم، 
می بینیم که پیش بینی مقام معظم رهبری 
در حال تحقق است و سرنوشت محتوم بی 
عدالتی ناشی از سرمایه داری لجام گسیخته، 
اعتراضاتی است که گریبان حامیان ظلم به 
مستضعفان را می گیرد.رئیس قوه قضاییه ابراز 
امیدواری کرد که »رهبران اروپایی سر عقل 
بیایند و با مردم خود و سایر کشورها نه بر 
مبنای آنچه از سوی نظام سرمایه داری به 
آن ها دیکته می شود بلکه بر اساس ارزش های 

انسانی برخورد کنند«.

روحانی: شعارها را ترجمه کنیم

کسی که شعار 
می دهد هزینه اش 
را هم پرداخت کند

اکنون هم ادغام وزارتخانه ها را ضروری می دانم

از اواسط دولت یازدهم به این نتیجه  رسیدیم که برخی از وزارتخانه ها از جمله وزارت راه و شهرسازی 
و صنعت و معدن و تجارت باید به دو وزارتخانه تبدیل شوند که الیحه آن را به مجلس شورای اسالمی 
دادیم. ما به دنبال جداسازی مسکن و شهرسازی از راه و حمل و نقل و بازرگانی از صنعت و معدن بودیم.

وی افزود: در حال حاضر هم این کار را ضروری می دانم، اما به هر دلیلی نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی همراهی نکردند. این به نفع کشور بود که در شرایط تحریم این وزارتخانه ها تفکیک شوند. ما 
در شرایط تحریم به یک وزارتخانه بازرگانی فعال نیازمند هستیم، اما صنعت و معدن و تجارت هم در 
این وزارتخانه وجود دارد و کار پیش نمی رود.روحانی تأکید کرد: یک خودرویی که می تواند 10 تن بار 
ببرد وقتی 30 تن به او بار بزنید حداقل سرعتش کم می شود و الستیک آن زودتر پنچر می شود و این 
یک واقعیت است.رییس جمهوری با اشاره به اینکه راه شهرسازی مقوله سنگینی است ، اظهارداشت: 
مسکن و شهرسازی و حمل و نقل موضوع سنگینی است و بخش حمل و نقل در شرایط تحریم قرار 
گرفته است و ما در این زمینه به یک کار ویژه  نیازمندیم. بار سنگینی بر دوش وزیران راه و شهرسازی و 
صنعت و معدن و تجارت قرار دارد، هرچند هر دو وزیر تازه نفس هستند.روحانی گفت: در بحث حمل 
و نقل باید اعتراف کنم در پنج سال گذشته کارهای بسیار بزرگی انجام شده است، راه  آهن یکی از 

هدف های دولت یازدهم و همچنین دولت دوازدهم است.
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آغاز بررسی بودجه در مجلس
 بعد از تقدیم الیحه 

 ســخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسالمی  گفت که پروسه 
زمانی بررســی الیحه بودجه ســال 13۹8 از زمــان تقدیم آن به 

مجلس آغاز می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، بهروز نعمتی اظهار کرد: زمان تقدیم 
الیحه بودجه کل کشور سال 13۹8 به مجلس شورای اسالمی هنوز 
قطعی نشده و باید بین دولت و مجلس شورای اسالمی در این باره 
هماهنگی صورت گیرد.وی افزود: دولت پنج شنبه 15 آذرماه الیحه 
بودجه را به مجلس شــورای اسالمی ارسال کرده، اما پروسه زمانی 
بررســی بودجه از زمان تقدیم آن به مجلس در جلسه علنی آغاز 
خواهد شد.سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسالمی یادآور 
شد: طبق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی نمایندگان تا 10 
روز، کمیسیون های تخصصی تا  15 روز و کمیسیون تلفیق تا 15 
روز که قابل تمدید تا 15 روز دیگر هم هست فرصت بررسی الیحه 
بودجــه را دارند و پس از آن گزارش کمیســیون تلفیق به صحن 
علنی مجلس شورای اسالمی می آید.پیش از این گفته شده بود که 
احتماال رییس جمهور یکشنبه 25 آذرماه برای تقدیم الیحه بودجه 

در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی حاضر خواهد شد.

توافق هسته ای ایران متضمن امنیت اروپا است
 وزیر خارجه آلمان در آستانه نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در 
بروکسل با موضوع بررسی همکاری با ایران اظهار داشت که توافق 

هسته ای با ایران می تواند ضامن امنیت اروپا باشد.
به گزارش زمان به نقل ازمهــر، »هایکو ماس« وزیر خارجه آلمان 
در آســتانه نشست امروز وزرای خارجه کشــورهای عضو اتحادیه 
اروپا با موضوع بررســی ساز و کار مالی با ایران اظهار داشت: تداوم 
توافق هســته ای ایران از اهداف مهم اروپا است. وی با بیان اینکه 
توافق هسته ای ایران می تواند متضمن امنیت اروپا نیز بشمار آید، 
افزود: باید همه تالش خود را برای بقای توافق هسته ای ایران بکار 
بگیریم. در صورت برهم خوردن این توافق این احتمال وجود دارد 
که ایران به غنی ســازی اورانیوم که در حال حاضر محدود شده، 
روی بیاورد. وزیر خارجه آلمان درباره ساز و کار مالی اروپا با ایران 
گفت: گفتگوهایی میان آلمان و فرانســه در این باره صورت گرفته 
که برای نتیجه بهتر باید اجرایی شــوند. در نشست امروز بروکسل 

این موضوع بطور ویژه مورد بررسی قرار می گیرد.

زخمی شدن 9 صهیونیست در عملیات
 شهادت طلبانه در رام اهلل

۹ صهیونیســت یکشنبه شــب در عملیات شــهادت طلبانه یک 
فلســطینی در شهرک صهیونیست نشین عوفرا در نزدیکی رام اهلل 

در کرانه باختری زخمی شدند.
به گزارش روز دوشنبه شبکه خبری المیادین، شهرک نشینان شب 
گذشــته در حال رقص و پایکوبی در منطقه ســلواد شمال رام اهلل 
بودند که توســط یک فلسطینی هدف گلوله قرار گرفتند.نظامیان 
رژیم صهیونیستی در جستجوی این مبارز فلسطینی بالفاصله خانه 
های شــهرک عوفرا و اطراف آن را مورد بازرســی قرار دادند. این 
نظامیان با یورش به مناطق مســکونی کرانه باختری و شهر قدس 
بیش از 20 فلســطینی از جمله دو خبرنگار و چند فعال اجتماعی 
را دستگیر کردند. ›سامح مناصره ›و‹حسین شجاعیه‹ دو خبرنگار 
فلســطینی در خانه هایشــان در عزبه الجراد شرق طولکرم و دیر 
جریر شــرق رام اهلل دســتگیر و لوازم آنها را توقیف شد.گروه های 
مقاومت فلســطینی با تقدیر از این عملیات شهادت طلبانه تاکید 
کردند کرانه باختری از گذشته تاکنون در حال مبارزه با اشغالگران 
و شهرک نشینان صهیونیست بوده وخواهد بود.‹عبداللطیف القانوع‹ 
سخنگوی جنبش حماس گفت: عملیات عوفرا تاکید مردم فلسطین 
بر تداوم مقاومت در برابر اشغالگران صهیونیست است.جنبش جهاد 
اسالمی نیز تاکید کرد که مردم مقاوم فلسطین به شهرک نشینان 
صهیونیست اجازه زندگی در امنیت وثبات دائمی در اراضی اشغالی 
را نخواهند داد.‹جنبــش االحرار‹ هم اعالم کرد عملیات قهرمانانه 
رام اهلل بیانگر اراده قوی مردم فلســطین بــرای تداوم مقاومت در 
غزه و مشــت محکم بر دهان کسانی است که مقاومت فلسطین را 

محکوم می کنند. 

 تشکیل کمیته ای در مجلس برای 
بررسی »پیوست های معاهده پاریس«

 عضو کمیسیون کشاورزی مجلس از تشکیل کمیته ای در 
این کمیسیون برای بررسی »پیوست های معاهده پاریس« 

جهت تصمیم گیری نهایی خبر داد.
در  نوری  راضی  سید  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
خصوص ایرادات الیحه الحاق ایران به معاهده پاریس 
گفت: این الیحه تعهداتی را برای برخی کشورها ایجاد 
می کند.نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسالمی ادامه 
داد: این معاهده تالش دارد تا برای برخی کشورهای خاص 
تعهداتی را در نظر بگیرد و برای کشورهای در حال توسعه 
محدودیت هایی را ایجاد کند.عضو کمیسیون کشاورزی 
مجلس شورای اسالمی گفت: کشورهایی مثل آمریکا، 
ترکیه و روسیه هنوز این معاهده را امضا نکرده اند.وی با 
تأکید بر اینکه برای پیوستن به این معاهده نباید عجله کرد، 
گفت: باید احتیاط کرده و سود و زیان های پیوستن به این 
معاهده را بررسی کنیم.نوری تصریح کرد: باید همه کشورها 
این معاهده را اجرا کنند تا در تغییر آب و هوا تأثیرگذار 
باشد. پیوستن کشورهای محدود به این معاهده تأثیری در 
اصالح آب و هوا نخواهد داشت.وی اظهارداشت: مقرر 
شد در کمیسیون کشاورزی کار گروهی با حضور اعضای 
معاهده  این  مفاد  بررسی  برای  کارشناسان  و  کمیسیون 
تشکیل شود تا پس از بررسی پیوست های این کنوانسیون 
در خصوص پیوستن یا عدم پیوستن به این معاهده تصمیم 

گیری شود.

ادعای وزیر خارجه عربستان 
علیه ایران

خود  واهی  ادعاهای  ادامه  در  عربستان  خارجه  وزیر 
جمهوری اسالمی ایران را به دخالت در سیاست داخلی 

لبنان متهم کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، عادل الجبیر، وزیر خارجه 
عربستان در حاشیه سی و نهمین نشست شورای همکاری 
خلیج فارس در ریاض در یک نشست خبری گفت: موضع 
ما حمایت از دولت سعد حریری در تالش برای تشکیل 
دولت وفاق ملی است، ما دخالت های ایران و حزب اهلل 
در سیاست داخلی لبنان را نمی پذیریم و بر این باوریم 
که تمام طرف های لبنانی منافع لبنان را در اولویت خود 
قرار دادند و این امر موجب وحدت لبنان و تشکیل دولت 
وفاق ملی است که این دولت می تواند با چالش های رو 
به رو مقابله کند.وی در رابطه با بحران قطر نیز با اشاره به 
اینکه نمی خواهیم اختالفات با قطر روی شورای همکاری 
خلیج)فارس( تاثیر بگذارد، افزود: قطر باید مطالبات چهار 
کشور عربی )عربستان، امارات، بحرین، مصر( را بپذیرد.
پیش از این نیز ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان 
در افتتاحیه سی و نهمین نشست شورای همکاری خلیج 
فارس که در ریاض پایتخت عربستان برگزار شد، مدعی 
تداوم سیاست های خصمانه ایران شد. وی همچنین مدعی 
افراطی و  نیروهای  از  ایران  حمایت جمهوری اسالمی 
تروریستی در منطقه شد.از سوی دیگر، شیخ صباح االحمد 
الجابر الصباح، امیر کویت در این نشست که در ریاض 
برگزار شد گفت: بار دیگر تاکید می کنیم که روابطمان با 
جمهوری اسالمی ایران باید براساس قوانین و معاهدات 
سازمان ملل باشد که در راس آنها عدم دخالت در امور 
داخلی دیگر کشورها، احترام به حاکمیت دیگر کشورها و 
احترام به اصل حسن همجواری است تا همگی به خواسته 
خود یعنی ایجاد صلح و ثبات و امنیت در منطقه برسیم.
مقامات کشورمان همواره تأکید می کنند جمهوری اسالمی 
ایران هیچ گونه دخالتی در امور داخلی دیگر کشورها ندارد 
و خواهان صلح، ثبات و امنیت در منطقه است. حضور ایران 
در برخی کشورهای عربی مستشاری بوده و به درخواست 
سران  سالیانه  است.اجالس  آنها  مشروع  دولت  قانونی 
شورای همکاری خلیج فارس در حالی دیروز )یکشنبه( در 
ریاض برگزار شد که وحدت این شورا در سایه اختالف 
عربستان با قطر و بحران دیپلماتیک ریاض در خصوص 
پرونده قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار  و منتقد سعودی 
متزلزل شده است.کشور قطر پیش از این اعالم کرد که 
به جای امیر قطر سلطان بن سعد المریخی وزیر مشاور 

در امور خارجه این کشور در اجالس حضور یافته است.

خبرخبر

مشاور مقام معظم رهبری گفت: گذر زمان نشان 
داد که در چهل سال گذشته،آمریکا، نتوانسته است 
سیاست های خود را بر دیگران تحمیل کند و زین 

پس نیز چنین خواهد بود.
والیتی  اکبر  علی  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
مشاور بین الملل رهبر معظم انقالب اسالمی، دیروز 
محبان  جهانی  کنگره  مرکزی  شورای  نشست  در 
پایان دادن به خونریزی میان  اهل بیت)ع(، گفت: 
مسلمانان، امری واجب و وظیفه  ای اسالمی انسانی 
است.وی با اشاره به وجود تنوع دیدگاهها و تفکرات 
در جهان اسالم و خدمات ارزشمندی که فرهنگ و 
تمدن اسالمی داشته است،افزود: جهان اسالم دارای 
گرایش ها و تفکرات متنوعی است که هر یک دارای 

حنفی،  علوی،  زیدی،  و  هستند  ویژهای  جایگاه 
شافعی، مالکی، حنبلی، جعفری، اباضی، اسماعیلی، 
تصوف و طریقتهای عرفانی، هر یک گروههایی از 
مسلمانان را در خود جای داده اند و البته در رهگذر 
تاریخ کوشیدهاند خدمات ارزندهای را نیز به فرهنگ 
و تمدن اسالمی ارائه دهند.والیتی با اشاره به عامل 
مهم وحدت در جهان اسالم، افزود: آنچه همه این 
دیدگاه ها را به صورتی عمیق و مستحکم به یکدیگر 
پیوند داده است، کتاب خدا، نبوت حضرت ختمی 
مرتبت )ص( و محبت اهل بیت)ع( است.وی در 
امت  کرد:  تصریح  فلسطین،  موضوع  خصوص 
اسالمی این روزها، از رنج و محنت بسیار در عذاب 
و فلسطین، همچنان در اسارت است و مردم بزرگ 

آن، پرچم دفاع از امت اسالمی را مظلومانه بر دوش 
می کشند و این ملت که چندین دهه، پرچم مبارزه 
و مقاومت را بر دوش کشیده است، همچنان آن را 
بر افراشته نگه خواهد داشت.وی به سیاست های 
آمریکا در دوران ترامپ هم پرداخت و تاکید کرد: در 
آمریکا فردی به عنوان رئیس جمهور حضور دارد که 
واقعیت سیاست توطئه آمیز این دولت را از همیشه 

آشکارتر کرده است.
والیتی ادامه داد: مجموعه اقدامات ترامپ، نه بیانگر 
اقدامات شخصی نابخرد و نا آشنا به سیاست، بلکه 
نمایش سناریویی است که نظام حاکم بر آمریکا آن 
را به رشته تحریر در آورده است، هر چند که باید 
دانست پرده تزویر فرو افتاده و حقیقت این نظام، در 

اقدامات و گفته  های این فرد، عیان و آشکار گشته 
است و گذر زمان نشان داد که در چهل سال گذشته، 
این مدعی جهانی، نتوانسته است سیاست های خود 
را بر دیگران تحمیل کند و زین پس نیز چنین خواهد 

بود.
مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقالب در پایان 
خاطرنشان کرد: فتنه  ای که با جنگ  های نیابتی و به 
راه انداختن گروه های تروریستی، افراطی و تکفیری 
برای تضعیف و تجزیه کشورهای اسالمی از سوی 
دشمنان به راه افتاده هست و هر چند که به اهداف 
اما کشورهای  یافت  نخواهد  و  نیافته  خود دست 
اسالمی و ملت های مسلمان منطقه را مورد هجمه 

و انواع جنایت های خود قرار داده است.

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای
اداره کل ورزش و جوانان استان البرز در نظر دارد مناقصه عمومى پروژه های ذیل را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا 
ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضای الکترونیکى را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 97/9/19   مى باشد.

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت : از ساعت 9 روز دوشنبه تاریخ 97/9/19 تا ساعت 14:30 روز پنج 
شنبه تاریخ 97/9/22

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد : ساعت 14:30 روز چهارشنبه تاریخ 97/10/5
زمان بازگشایى مرحله اول پاکت ها : ساعت 10 روز پنج شنبه تاریخ 97/10/6

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
آدرس : البرز کرج عظیمیه میدان طالقانى بلوار تعاون خ فرهنگ اداره کل ورزش و جوانان استان البرز  و

 شماره تماس : )  داخلى 214 ( 32550606 – 32557878 – 026 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 41934 – 021

دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768  
اداره کل ورزش و جوانان استان البرز

جمهوري اسالمي ایران
وزارت ورزش و جوانان

اداره کل ورزش و جوانان 
استان البرز

ردیف

1

نام پروژه

تکمیل سالن ورزشی بانوان اشتهارد 

برآورد اولیه

22/405/110/014 ریال

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

1/121/000/000 ریال

والیتی تاکید کرد:

آمریکا نمی تواند سیاست های 
خود را بر دیگران تحمیل کند

رئیس سازمان بورس از راه اندازی نخستین قرارداد آتی سبد سهام تا دو هفته آینده خبر داد و 
گفت: اعالم EPS به بازار از سوی ناشران به طور کامل ممنوع نیست .

به گزارش زمان به نقل ازفارس، شاپور محمدی با اعالم خبر راه اندازی قرار داد آتی سبد سهام 
30 شرکت بزرگ بورس تا دو هفته آینده، پیرامون دالیل تعویق عرضه نفت خام در بورس انرژی 
گفت: مشکلی برای عرضه نفت خام در بورس انرژی وجود ندارد و سازمان بورس منتظر الزام های 
فنی تعیین شده از سوی وزارت نفت برای از سر گیری دور جدید عرضه این کاال در بورس انرژی 
است.رییس سازمان بورس در برابر برخی ادعاها مبنی بر لزوم اخذ مصوبه جدید از سوی شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه برایتداوم عرضه نفت خام در بورس انرژی، عنوان کرد: 
این امکان وجود دارد که وزارت نفت در برخی موارد به مصوباتی نیاز داشته باشد، اما در مجموع 
مشکلی برای تداوم عرضه نفت خام در بورس انرژی وجود ندارد.به گفته وی هم اکنون عالوه بر 
امکان فروش ریالی _ارزی نفت خام در بورس انرژی می توان زمینه فروش ریالی نفت خام در 
این بازار را نیز فراهم کرد که این موضوع یکی از مواردی است که وزارت نفت برای آن نیازمند 
دریافت مصوبه جدید است .محمدی در برابر این پرسش که پس از گذشت یکسال از اجرای 
دســتور العمل جدید معامالت در بورس ها ، حذف EPS چه بازخورد و کمکی به بازار سهام 
کنونی کرده،پاسخ داد: اجرای این مقررات از نظر نقد شوندگی که بازار دنبال می کرد خروجی 
مناسب داشته و توقف حدود 70 نماد معامالتی منجر به 12 نماد معامالتی متوقف شد که در 
این بین تداوم توقف دو یا سه نماد معامالتی ناشی از عدم ارائه صورت های مالی ناشر بوده است.

وی با بیان اینکه اعالم EPS به بازار از سوی ناشران به طور کامل ممنوع نیست ، افزود:»ناشران 
می توانند در گزارش های تفسیری عملکرد مدیریت همچنان متریال های تشکیل دهنده پیش 
بینی سود هر سهم پس از کسر مالیات را ارائه دهند.بنابراین محدودیتی وجود ندارد، اما اینکه 
خواسته های بازار دوباره اعمال شود، باید گفت هم اکنون اداره نظارت بر ناشران در حال بررسی 
این موضوع اســت.بنابراین اگر احساس شــود که مواردی که برای اعالم EPS  الزم است در 

گزارش های تفسیری تکمیل می شود.«

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده است بانک مرکزی از این به بعد با افتتاح حساب با سپرده 
یکساله با نرخ سود سپرده باالی 20 درصد به شدت برخورد خواهد کرد.

به گزارش زمان به نقل ازفارس، در جلســه اخیر رئیــس کل بانک مرکزی با مدیران عامل 
بانک ها موضوع نرخ سود بانکی مطرح شد که در اخبار رسمی به آن اشاره ای نشده بود.همتی 
در این جلسه تاکید کرده است از امروز به بعد بانک مرکزی با بانک هایی که باالتر از 20 درصد 
ســود سپرده پرداخت کنند، به شدت برخورد خواهد کرد. وی تصریح کرده است از نظر ما 
نرخ سود همانی است که شورای پول و اعتبار تصویب کرده است )15 درصد نرخ سود سپرده 
یک ساله( اما چون تعداد تخلفات از مصوبه شورای زیاد است به صورت گام به گام به سمت 
مصوبه شــورا حرکت می کنیم. همانطور که برای کاهش نرخ ارز گام به گام حرکت کردیم 
برای نرخ ســود بانکی هم از این روش استفاده می کنیم. همتی، رئیس کل بانک مرکزی بر 
التزام بانک مرکزی بر نرخ سود سپرده مصوب شورای پول و اعتبار تاکید کرده و گفته است 
در گام اول از امروز نرخ ســود باالی 20 درصد نباید داشــته باشیم و اگر بانکی باالتر از این 
نرخ سود سپرده تعیین کرد، به طور جدی و به سرعت با آن بانک برخورد می کنیم. براساس 
پیگیری های انجام شده از وضعیت نرخ سود سپرده در شبکه بانکی، نرخ سود در چندین بانک 
خصوصی باالتر از 20 درصد بوده است.بانک های خصوصی به دلیل پرداخت نرخ سود باال و 
سرمایه گذاری های پر ریسک در 5 سال اخیر بیش از 76 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی 
اضافه برداشــت داشته اند که این رقم به تنهایی حدود یک سوم پایه پولی کشور را تشکیل 
می دهد.بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس 85 درصد کل سپرده های سیستم بانکی 
متعلق به 2.5 درصد افراد جامعه است. بنابراین بانک مرکزی بیش از 60 هزار میلیارد تومان 
پایه پولی برای بازپرداخت سود سپرده به 2.5 درصد از ثروتمندترین افراد جامعه خلق کرده 
است.دلیل اصلی اضافه برداشت بانک های خصوصی ناترازی منابع و مصارف این بانک ها در 
چند ســال اخیر بوده است. صورت های مالی نشان می دهد نرخ باالی سود سپرده از دالیل 

اصلی شکل گیری این ناترازی است.

رییس سازمان بورس خبرداد:

بررسی فروش ریالی نفت
 در بورس انرژی

رئیس کل برای بانک ها خط قرمز تعیین کرد:

برخورد شدید با سود 
سپرده باالی 20 درصد

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار گفت: ارزش تولیدات منطقه آزاد چابهار با 
افزایش 20 برابری از 50 میلیارد تومان در سال 13۹2 به بیش از یک هزار و 56 

میلیارد تومان در پایان سال 13۹6 رسید.
به گزارش ایرنا، »عبدالرحیم کردی« در نشست خبری افزود: این مهم به دلیل 
تغییر استراتژی در کل مناطق آزاد کشور به ویژه تمرکز بر تولید رخ داده است 
و امروز نیز خیز مثبت اقتصادی با شیب تند، در حوزه تولید این منطقه تجربه 
می کنیم.به گفته این مقام مسئول، از 2 سال گذشته درخواست های متعدد 
سرمایه گذاری در این منطقه داشته ایم که با رشد 500 درصدی همراه بوده 
است.وی بیان داشت: مجموع قراردادهای منعقد شده سرمایه گذاری در منطقه 
آزاد چابهار بیش از 400 مورد و افزون بر سه هزار و 400 میلیارد تومان بوده 
است که 167 مورد از آنها پیشرفت فیزیکی داشته است.کردی افزود: اکنون 130 
واحد فعال سرمایه گذاری در منطقه آزاد چابهار فعالیت می کنند، اما به دلیل 
مشکالت پیش آمده در هفته های گذشته اکنون تعدادی از آنها نیمه تعطیل 
شده است.وی گفت: به طور نمونه امروز 2 طرح بزرگ پتروشیمی تجهیزات خود 
را وارد منطقه آزاد چابهار کرده اند و نخستین کارخانه تولید فوالد به ظرفیت 
سالیانه یک میلیون و 600 هزار تن با 30 درصد پیشرفت فیزیکی مشغول 
فعالیت است.مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار خاطرنشان کرد: بهترین مسیر 
برای حمل و نقل ۹ درصد تجارت جهان از طریق سواحل شمالی دریای عمان 
یا همان سواحل مکران است که به بیش از 100 میلیون تن در سال می رسد.

وی یادآورشد: سه بازار عمده »آسیای میانه، روسیه و شرق اروپا«، »اتحادیه 
عرب و آفریقا« و »شرق آسیا« مورد توجه تولیدکنندگان جهانی است؛ اما جای 
مشترکی که دسترسی به همه این بازارها در آن بهینه باشد، چابهار است.چابهار 
به عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران و سرزمین موج و مرجان واقع در قلب مکراِن 
بلوچستان و در فاصله 645 کیلومتری جنوب زاهدان مرکز استان سیستان و 
بلوچستان قرار دارد.این بندر موقعیت مناسبی برای استقرار انواع صنایع سبک 
و سنگین دارد و بهترین مکان برای ترانزیت کاال و گردشگری است.»نارندرا 
مودی« نخست وزیر هند نیز چندی پیش هنگام شرکت در نشست سران 
کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای تاکید کرد که کشورش در توسعه 
طرح های منطقه ای از جمله بندر چابهار همکاری جدی خواهد داشت.هند 
برای توسعه بندر چابهار ایران متعهد به سرمایه گذاری 500 میلیون دالری 

شده است. از طرف دیگر ایران و افغانستان در حال تایید ایجاد یک کریدور 
حمل و نقل بین المللی از طریق این بندر هستند و چند محموله گندم هند از 
طریق بندر چابهار به افغانستان ارسال شده است. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
چابهار ادامه داد: 700 کیلومتر از سواحل مکران از جاسک تا چابهار در اختیار 
ایران است که ظرفیتی عظیم برای کشور به شمار می رود.به گفته وی، نقطه 
تالقی 2 سند توسعه سواحل مکران و سند توسعه محور شرق )که در دهه 60 
به آن تاکید شده( چابهار است که امروز به عنوان موتور توسعه شرق کشور 
مطرح است.کردی خاطرنشان ساخت: در سال های گذشته توافقنانه چابهار 
بین ایران، هند و افغانستان، حد و اندازه ای بین المللی به آن داده و امروز مهم 
است تا این منطقه بتواند در یک مسیر آرام و مطمئن به توسعه خود ادامه دهد.

وی گفت: هرچند چابهار در دوران دفاع مقدس با جابجایی بخش عمده ای از 
کاالهای مورد نیاز کشور، خدمات خوبی ارائه کرده بود، اما پس از آن به دلیل 
اولویت بازسازی سایر مناطق و محدودیت های مالی به فراموشی سپرده شد 
تا اینکه رهبر معظم انقالب از آن به عنوان »گنج پنهان سواحل مکران« یاد 
کردند و توجه به آن در دولت تدبیر و امید جدی تر شد.این مقام مسئول ادامه 
داد: امروز پروژه های چابهار فقط روی کاغذ نیستند، بلکه بطور نمونه راه آهن 
چابهار- ایرانشهر 65 درصد و راه آهن ایرانشهر به چابهار 30 درصد پیشرفت 
فیزیکی داشته است.»تا پایان پارسال هشت میلیون تن از ظرفیت تعریف شده 
85 میلیون تنی بندر »شهید بهشتی« چابهار افتتاح شده و نخستین محموله 
اهدایی گندم هند به افغانستان از طریق این بندر جابجا شد.«وی افزود: جاده 
های این منطقه نیز امروز از کیفیت خوبی برخوردار بوده و مراحل ارتقای کیفیت 
خود را پشت سر می گذارد و مطالعات آزادراه چابهار به کنارک در حال اتمام 
است.کردی به وضعیت نه چندان خوب فرودگاه مسافری چابهار اشاره کرد و 
گفت: این فرودگاه نظامی بوده و توسعه آن دشوار است؛ پارسال توافقی با نیروی 
هوایی انجام و طی آن 250 هکتار زمین از نیروی هوایی خریداری شد که اکنون 
طراحی ترمینال مسافری در آن به انجام رسیده و با سرمایه گذاری بانک حکمت 
به دنبال اجرایی کردن آن هستیم.وی همچنین از توجیه اقتصادی پیدا کردن 
کارگو )فرودگاه باری( در چابهار خبر داد و گفت: به این ترتیب و با راه اندازی 
حمل و نقل هوایی، منطقه آزاد چابهار همزمان از هر چهار ابزار حمل و نقل 

دریایی، هوایی، زمینی و ریلی برخوردار می شود.

رشد 500 درصدی درخواست سرمایه گذاری؛

شیب تند رشد اقتصادی در چابهار؛ 20 برابر شدن ارزش تولیدات
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 اصفهان آماده استقبال
 از مسافران نوروزی

بهادری- اصفهان: معاون خدمات شهری شهرداری 
اصفهان گفت: تمام امکانات کمپ های روباز و اماکن 
اقامتی سطح شهر اصفهان را مورد بررسی قرار می 
خاطره  میهمانان،  هم  از  خوب  استقبال  با  تا  دهیم 
ماندگار را از سفر به اصفهان برای مسافران رقم بزنیم.

حسین امیری در اولین جلسه ستاد هماهنگی خدمات 
سفر شهر اصفهان که با حضور مسئوالن کمیته ها 
برگزار شد، با اشاره به لزوم هماهنگی بین کمیته ها 
و دستگاه های اجرایی اظهار کرد: هدف اصلی در این 
ستاد، ایجاد ساختاری منسجم، هماهنگ و متحد در 
راستای خدمت به مسافران و گردشگران شهر اصفهان 

به خصوص در ایام نوروز سال 98 است.
وی با تاکید بر اینکه آماده سازی نیروی انسانی مورد 
نیاز جهت فعالیت در ایام پایان سال و منتهی به نوروز 
و همچنین تعطیالت آغاز سال جدید از اهمیت باالیی 
برخورد دار است، تصریح کرد: امسال به دنبال انتخاب 
از کمپ  به غیر  باز دیگری  اقامتی روز  مکان های 
گردشگری فدک هستیم و در این راستا بازدیدهایی را 
از مکان های موجود در مناطق جنوب و شرق اصفهان 
داشته و در صورت داشتن ملزومات، به مکان های 

اقامتی روباز اضافه می شوند.
رئیس ستاد هماهنگی خدمات سفر شهر  جانشین 
اصفهان با اشاره به اینکه شرح وظایف و دستور کار 
کمیته های مختلف ستاد به زودی به مسئولین کمیته 
ابالغ خواهد شد، افزود: نقاط قوت و ضعف سال 
از  شده  انجام  های  نظرسنجی  طریق  از  را  گذشته 
گردشگران و پژوهش های صورت گرفته، در دسترس 
داریم و با برنامه ریزی باید در صدد رفع ضعف ها و 

تقویت نقاط قوت حرکت کنیم.
وی گفت: گزارش های الزم از مرکز هواشناسی برای 
بررسی وضعیت آب و هوایی در ایام نوروز 98 را باید 
به دست آورده و براساس آن تمامی امکانات کمپ 
های روباز و اماکن اقامتی سطح شهر اصفهان را مورد 
بررسی قرار دهیم تا با استقبالی خوب از هم میهنان، 
خاطره ماندگار را از سفر به اصفهان برای این عزیزان 
رقم بزنیم. امیری با اشاره به اینکه عالوه بر مسافران 
شهروندان  رضایت  کسب  دنبال  به  گردشگران  و 
نیز  نوروزی  تعطیالت  ایام  در  اصفهان  شهر  عزیز 
هستیم، افزود: حل معضل کمبود پارکینگ در نقاط 
مرکزی شهری و نزدیک اماکن تفریحی، تاریخی و 
... در دستور کار قرار دارد. همچنین به دنبال ایجاد 
راهکارهایی برای از بین رفتن گره های ترافیکی در 

سطح شهر و به خصوص در ایام تعطیالت هستیم.
وی تاکید کرد: سازمان زیباسازی و سازمان پارک ها 
و فضای سبز شهر با ایجاد طرح های نوین به دنبال 
افزایش مناظر بصری زیبا و دلنشین برای شهروندان 
و گردشگران است تا شور و نشاط اجتماعی  نیز در 

سطح شهر به وجود آید.
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  رونمایي ازرله اضافه جریان و اتصال زمین
 ساخت داخل کشور در اراک

داودی- اراک: آیین بهره برداري از مرکز مانیتورینگ شرکت برق منطقه اي 
باختر ورونمایي از رله اضافه جریان واتصال زمین باحضور استاندار ،معاونین 

ومدیران استانداري مرکزي در شرکت برق منطقه اي باختر برگزار شد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومي برق منطقه اي باختر در این مراسم 
فرهاد شبیهي ،مدیرعامل،این شرکت اظهارداشت:با توجه به جایگاه سیستم هاي 
حفاظتي در شبکه برقرساني که نقش مهمي در پایداري و قابلیت اطمینان و 
حفاظت از تجهیزات با ارزش شبکه دارد اقدام به انعقاد قرارداد ساخت ۱۰ 
دستگاه رله حفاظتي و 5۰ دستگاه رله مالتي فانکشن با شرکت دانش بنیان وبکو 
کرده است.  وي اظهار داشت: ماژوالر بودن، مالتي فانکشن بودن توابع حفاظتي، 
قابلیت تغییر اندازه جعبه رله به ابعاد دلخواه، قابلیت سفارش تعداد دلخواه و 
قابلیت سفارش تعداد دلخواه ورودي ولتاژ و جریاني از مهمتریهن ویژگي هالي 
رله هاي وبکو است.  شبیهي ادامه داد: در راستاي تکیه بر بومي سازي، تحقق 
منویات رهبر معظم انقالب و مبارزه با تحریم هاي ظالمانه بهره گیري از دانش 
فني و توان علمي و پژوهشي مهندسان داخلي در دستور کار شرکت برق منطقه 
اي باختر قرار گرفت و به سفارش این شرکت ساخت اولین رله جریاني در 

شرکت وبکو با مشارکت دانشگاه امیرکبیر ساخته شد. 
وي اظهار داشت: قیمت تمام شده این رله بین ۱۰۰ تا ۱4۰ میلیون ریال است 
در صورتي که قیمت واردات این کاال بین دو تا سه هزار یورو برآورد مي شود. 
مدیرعامل شرکت برق منطقه اي باختر بیان کرد: عالوه بر قیمت باالي وارداتي 
رله ها، براي تعمیر نیز باید به شرکت خارجي ارسال مي شد که این مهم در 
مواقعي بیش از ۶ ماه به طول مي انجامید اما رله هاي شرکت وبکو عالوه بر قیمت 
پایین در مقایسه با مشابه خارجي هزینه تعمیر و نگهداري آن نیز به سهولت انجام 
مي شود.  براساس این گزارش دراین رونمایي سید علي آقازاده ،استاندار مرکزي 
گفت : هزینه باالي تولید برق وپایین بودن نرخ دریافتي ازمشترکین از مشکالت 
عدیده این صنعت است ونهادینه کردن فرهنگ صرفه جویي و درست مصرف 
کردن در شرایط کنوني بهترین راهکار براي حل این مشکل است که در این 
راستا کارگروه استاني با حضور مسئوالن شرکت برق منطقه اي باختر، شرکت 
توزیع برق، کارکنان دستگاه هاي اجرایي، استاندار و معاون هماهنگي امور 
اقتصادي و توسعه منابع استاندار مرکزي تشکیل شده است.  استاندار مرکزي 
اضافه کرد: عالوه بر برنامه ریزي کاهش مصرف برق در استان، مطالبات شرکت 
برق منطقه اي باختر و شرکت توزیع برق استان از دستگاه هاي اجرایي، صنایع 
و مشترکان خانگي نیز با جدیت در این کارگروه پیگیري مي شود.  آقازاده بیان 
کرد: اگرچه استان مرکزي در تابستان امسال به لحاظ مدیریت بهینه مصرف برق 
از رئیس جمهوري تقدیرنامه دریافت کرد اما، باید این فرهنگ در تمام مدت سال 
در الیه هاي مختلف جامعه به خصوص صنایع نهادینه شود.  وي اظهار داشت: 
صنعت برق در بخش هاي تولید، نگهداري و توزیع پر هزینه است و باید از این 
انرژي به بهترین شکل ممکن استفاده کرد.  استاندار مرکزي گفت: برق منطقه 
اي باختر کانون تولید برق در هسته مرکزي کشور است و دستگاه هاي اجرایي 
باید نسبت به پشتیباني و همکاري با این مرکز بیش از پیش تالش کنند.  آقازاده 
ادامه داد: مرکز مانیتورینگ هوشمند شرکت برق باختر بیش از 9۰۰ دوربین را 
در سراسرحوزه تحت پوشش برق باختر به صورت هوشمند رصد مي کند که 
کوچکترین حرکت و اتفاقي را در شبکه به سرعت اطالع مي دهد و در مرکز 
کنترل رسیدگي مي شوند. وي افزود: بهره برداري از این مرکز اهمیت زیادي 
دارد چرا که به منظور تعمیرات و نقصي که براي خطوط برق به وجود مي آید 

درکمتر از 2 ساعت عملیات رفع نقص انجام مي شود. 
استاندار مرکزي عنوان کرد: انجیرک به عنوان پست محوري در الیه فوق توزیع 
و تامین برق کشور نقش بسیار مهمي دارد که سومین پست انتقال برق در 

کشور است.

خبر

پرورش  و  آموزش  علیزاده:  سامان   - ساری 
مازندران در سی وهشتمین سالروز شهادت نخستین 
شهید فرهنگی استان -شهید علی ولی پور- گفت: 
شهید ولی پور طالیه دار معلمان مازندرانی در 8سال 

دفاع مقدس بود.
عمومی  روابط  و  اطالع رسانی  اداره  گزارش  به 
در  نیکزاد«  »عسکری  مازندران؛  آموزش وپرورش 
این یادواره که با حضور خانواده شهید، فردوس 
روستای  مردم  یونسکو،  برگزیده  معلم  حاجیان 
افراکتی و دانش آموزان دبستان شهید ولی پور صبح 
اینکه  بیان  با  شد،  برگزار  مدرسه  این  در  امروز 
شفاعت  سبب  مراسم  این  در  حضور  امیدواریم 
شهدا برای ما شود، اظهار داشت: شهدا با شهادت 
به آرامش ابدی نائل شدند و روح انسانی خود را به 

مقام بایسته و شایسته خود رساندند.
وی با بیان اینکه شهدا نشانه های خداوند برای ما 
هستند تا راه خودمان را بهتر انتخاب کنیم، افزود: 
سیره شهدا و وصیت نامه آنها همواره باید برای ما 
راهنمای زندگی باشد و بازماندگان شهدا هم که 
دنباله رو آنها هستند باید جلوی چشمان ما بعنوان 
تا راه را گم نکنیم و راه را از همان  الگو باشند 
مسیری برویم که شهدا رفته اند.نیکزاد، سیره شهدا 

را اینگونه توصیف کرد که رزمندگان اسالم در جبهه 
ها برای شهادت از یکدیگر سبقت می گرفتند و با 
این روحیه بود که توانستند جلوی خیل دشمنان 
بایستند و پیروز شوند و شهید علی ولی پور هم که 
سید و طالیه دار معلمان مازندران در 8 سال دفاع 
مقدس بودند از جمله همین شهدایی هستند که باید 

الگوی ما باشند.
 در ادامه این مراسم مدیرکل کتابخانه های عمومی 

استان نیز در این مراسم گفت: ایشان با همراهی 
گروهی 7 نفره از همرزمانش، در منطقه ذوالفقاریه 
آبادان با خیانت بنی صدر که مهمات و تسلیحات 
ارسال نکرد، در محاصره 4۰ تانک دشمن در آمد 
اما سنگرش را ترک نکرد و به آن قول معروف که 
می گوید اگر می خواهید کشور من را بگیرید باید 
از روی پیکر من رد شوید، جامه عمل پوشاند و 
آنقدر دفاع کرد تا تانک های بعثی از روی پیکر 

او عبور کردند و به شهادت رسید و پیکر مطهرش 
پس از 7 ماه بازگشت.»آرزو ولی پور« با بیان اینکه 
شهید ولی پور تنها چند روز پس از آغاز جنگ به 
فرماندهی گروهی عازم جبهه های نبرد شد، افزود: 
این یک درس است برای ما و اآلن هم سنگرهای 
فرهنگی و اقتصادی زیادی در جامعه داریم و هر 
کدام از ما باید برای این سنگرها یک فرمانده باشیم 
و نباید مشکالت باعث شود تا ما سنگر را خالی 
کنیم. فرزند شهید ولی پور با بیان اینکه خالی کردن 
سنگر خیانت به شهدا و جانبازانی است که حق 
شهید  داشت:  اظهار  دارند،  ما  گردن  به  بسیاری 
ولی پور در وصیت نامه خود از همسرش که یک 
معلم بوده و هست خواست تا به تربیت فرزندان 
آنها  از  تا  بپردازد  مدرسه  در سنگر  این سرزمین 

نیروهایی بسازد که به امام و انقالب وفادار باشند.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان خاطر نشان 
کرد: این وصیت یعنی برای یک معلم، تعلیم و 
تربیت مقدم بر خانواده است و از قضا شهید ولی پور 
عالوه بر آن وصیت در لحظات آخر عمرش خطاب 
به برادر همسرش که از همرزمان او و تنها بازمانده 
از آن محاصره است، گفت: فرزندانم را به اندازه ای 

دوست دارم که جای خدا را در دلم نگیرند.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران: 

شهید ولی پور طالیه دار معلمان مازندرانی در دفاع مقدس بود
 مدیر کل کتابخانه های مازندران:   تاکید بر ادامه راه شهدا با حفظ سنگرهای فرهنگی و اقتصادی

 اجرای سند تحول خدمات 
حوزه  آب و فاضالب اندیمشک

فاضالب  و  آب  اداره  مدیر  فر-اهواز:  وحیدی 
شهرستان اندیمشک گفت: اجرای سه سند تحول 
برای توسعه خدمات آبفا در این شهرستان طراحی 

و هدف گذاری شده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
خوزستان،  علیرضا بنیادی فر در نشست خبری با 
اصحاب رسانه اظهار کرد: عملیات جابه جایی لوله 
۶۰۰ میلی متری میدان بسیج اندیمشک با هدف 
تأمین نیازهای عمرانی شهرستان و بهره برداری از 
این طرح  در کم ترین زمان ممکن  به اجرا رسید. 
وی  با بیان این که برای اجرای این طرح یکهزار 
و 3۰۰ اینچ لوله گذاری انجام و 8 زانو ساخته  و 
مورد استفاده قرار گرفته است، گفت: این طرح در 
شرایط بارانی و بدون قطعی آب مناطق مختلف 

شهری اندیمشک انجام شد.  
لوله ۶۰۰  متر  احداث 2۰۰  و  نصب  فر  بنیادی 
گرفته  اقدامات صورت  دیگر  از  را  متری  میلی 
برای اجرای طرح جابه جایی لوله میدان بسیج 
اندیمشک دانست و عنوان کرد:  عملیات اجرایی 
این طرح در محدوده دو دهنه پل طراحی مجاور 

محل لوله، طراحی و به اجرا رسید.
رئیس اداره آب و فاضالب شهرستان اندیمشک 

اعتبار اختصاص یافته به اجرای طرح عملیات جابه 
جایی  لوله ۶۰۰ میلی متری میدان بسیج اندیمشک 
را 58۰ میلیون ریال دانست و گفت: با اجرای این 
بسیج  میدان  احداث  طرح  اجرایی  روند  طرح، 
شتاب و یکی از نیازهای مهم شهروندان رفع و از 

مشکالت احتمالی آینده جلوگیری می شود. 
در  آبفا  خدمات  توسعه  برای  تحول  سند   3

شهرستان طراحی و هدف گذاری شده است
حوزه  عمرانی  طرح های  به  اشاره  با  فر  بنیادی 
آب و فاضالب شهرستان اندیمشک، بیان کرد: 
مجلس  در  اندیمشک  مردم  نماینده  پیگیری  با 
فرماندار شهرستان و مسئوالن  اسالمی،  شورای 
آب و فاضالب خوزستان و دیگر مسئوالن محلی 
توسعه  برای  تحول  سند  سه  اجرای  استانی،  و 
خدمات آبفا در شهرستان طراحی و هدف گذاری 
شده است.  وی با بیان این که اجرای این طرح ها 
بخش های مختلف شهری و روستایی شهرستان 
را تحت پوشش قرار می دهد، افزود: پیش بینی 
می شود تا پایان نیمه ابتدایی سال ۱398 عملیات 
انجام  کامل  صورت  به  طرح ها  این  اجرایی 
وشاخص های عمرانی اندیمشک به میزان قابل 

توجهی تقویت شود. 

 افزایش کشفیات قاچاق سوخت
 در کردستان

ریزی  برنامه  کمیسیون  دبیر  کردستان:  کرمی- 
هماهنگی ونظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
استان کردستان از کشف یک میلیون و 3۰8 هزار 
لیتر سوخت قاچاق خبر داد که این کشفیات نسبت 
به سال گذشته 385 درصد افزایش را نشان می 
دهد. علی خداویسی گفت: ایران با ۱5 کشور مرز 
مشترک داشته و دولت در بحث مدیریت کشور با 
چالش هایی به ویژه در بحث مقابله با قاچاق کاال 

و ارز مواجه است.
با قاچاق کاال و ارز  : اولویت مقابله  وی گفت 
در استان، مقابله با کاالهای ممنوعه است که به 

صورت جدی با این جرائم برخورد می شود.
خداویسی اظهار داشت: برخورد با دانه درشت 
های قاچاق اولویت اول و برخورد باقاچاق اقالم 
سالمت محور در مرحله دوم اولویت های این 

کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان است.
وی گفت : ما هیچگونه برخورد قهری با کولبران 
را در دستور کار نداریم و تمام تالش ما برخورد با 
کولبرانی است که مشروبات الکلی و یا اقالم ضد 

فرهنگی را وارد کشور می کنند.
وی خاطر نشان کرد : طرح فروش سوخت در 
راستای ارتقای معیشت مرزنشینان تا شعاع 2۰ 

کیلومتری مرزها وجود دارد و از ابتدای امسال تا 
کنون ۱7 میلیون لیتر نفت از این محل صادر شده 

که ارزش ریالی آن ۱52 میلیارد ریال بوده است.
و ۱39  هزار  تعداد ۱8  شد:  آور  یاد  خداویسی 
طرح  این  قالب  در  حاضر  حال  در  خانوار 
ساماندهی شده اند که در آخرین مرحله ۶۰۰ هزار 

تومان به حساب هر خانوار واریز شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر 5 میلیارد تومان در 
حساب مرزنشینان وجود دارد که در آینده نزدیک 

به حساب خانوار ها واریز می شود. 
سود  پرداخت  طرح  اجرای  از  بعد  گفت:  وی 
توسط  قاچاق  سوخت،  صادرات  از  حاصل 
مرزنشینان ۶۰ تا 7۰ درصد کاهش داشت اما در 
8 ماهه امسال قاچاق سوخت از طرق دیگر 38۰ 
درصد افزایش داشته که عمدتا از طریق باک ماشین 

های سنگین انجام می شود.
وی اضافه کرد : در هفت ماهه امسال ۱84 هزار 
دالر قاچاق به ارزش یک میلیارد و 8۱5 میلیون 

تومان در استان کشف شده است.
خداویسی در پایان از کشف یک میلیون و ۱3 هزار 
قلم انواع لوازم بهداشتی و آرایشی قاچاق با 79 
درصد کاهش در 8 ماهه امسال در استان خبر داد.

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پژو 4۰5GLXI به شماره موتور ۱249۰28۰4۱۱ و شماره 
شاسی NAAM۱۱CA2CR48۰355 و شماره پالک ایران 72-7۱9ق۶9 مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط است.
بهشهر

آگهی مفقودی
پژو  سواری  خودروی  مالک  خلیلی  مرتضوی  داوود  سید  اینجانب  کمپانی  سند 
موتور  شماره  و   NAAM۱۱CA2CR48۰355 بدنه  شماره  به   4۰5GLX
۱249۰28۰4۱۱ و شماره پالک ایران 72-7۱9ق۶9بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای 
رونوشت المثنی سند خودروی مذکور را نموده است. لذا چنانچه ادعایی در خصوص 
خودروی فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ای ساری واقع در کیلومتر 5 
جاده ساری به نکا جنب شرکت شمالیت مراجعه نمایند. بدهی است پس از مهلت 

مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
بهشهر

آگهی حصروراثت
درخواستی  ازدزفول  بشناسنامه 483صادره  پدرحاجی  نام  محب  عبدالرحمن  آقای 
بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که 97۰۶4۶/۱/97ح مرحوم 
اقامتگاه  95/۶/۱7دردزفول  درتاریخ  دزفول  3۱8صادره  بشناسنامه  محب  حاجی 
بشناسنامه  محب  عبدالمجید  ازباال2-  متقاضی   -۱ عبارتنداز  اش  ورثه  فوت  دائم 
۱94دزفول3- عبدالحمید محب بشناسنامه 293دزفول)پسران متوفی(4- پروین محاب 
بشناسنامه 4۱2دزفول 5- معصومه محاب بشناسنامه ۱99۰979۶۶3دزفول8-عزت 
محاب بشناسنامه 223دزفول )دختران متوفی(والغیر.پرونده کالسه 97۰۶4۶/۱/97ح 
درشورا ثبت شد. اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می 
نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که 

بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف دزفول-محمدرضا عبدی دزفولی

آگهی حصروراثت
بانوساراعطارزاده نام پدرمحمدبشناسنامه۶9۱صادره ازخرمشهردرخواستی بخواسته صدورگواهی 
حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که خواهرم مرحوم زهراعطارزاده بشناسنامه7۶۱5صادره 
عبارتنداز۱-متقاضی  اش  ورثه  فوت  غیردائمیش  اقامتگاه  درتاریخ97/7/2۶دررستاق  تهران 
متوفی(3-حسین  بشناسنامه۱2۰4تهران)خواهران  الذکر2-سمیه  فوق  بامشخصات 
بشناسنامه5۰89تهران)برادرمتوفی(و الغیر.اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک 
نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی 
ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که 

بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است. شماره م الف)9/927(
رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف شهرستان خرمشهر-سیدمحمدمحمدی

آگهی احضار متهم
در پرونده شماره 97۰9988328۶۰۰5۰5 شعبه دادستانی دادسرای پاوه آقای یاسین 
الیاسی فرزند فرج با کد ملی 337۰۰۶52۶۶ به اتهام تردد غیر مجاز تحت تعقیب قرار 
دارند با توجه به معلوم نبودن محل اقامت متهم و عدم امکان ابالغ احضاریه وعدم 
دسترسی به آن، طبق ماده ۱74 قانون آیین دادرسی کیفری، مراتب با نوبت در روزنامه 
کثیر االنتشار آگهی و متهم ظرف یک ماه احضار می شود. پس از انقضای مهلت 

مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.
مسلم الماسی معاون دادستان عمومی وانقالب شهرستان پاوه

آگهی حصروراثت
خانم سکینه صادقی اپورواری به شماره ملی 5359884754 باستناد شهادتنامه و گواهی 
فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستی تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته 
است که شادروان مهدی عبدالهی فوزی بشناسنامه شماره ۰ در تاریخ ۱397/۰9/۰3 در 

گذشته و ورثه وی در هنگام درگذشت عبارتند از :
ردیف / نام و نام خانوادگی / شماره شناسنامه / سال تولد / نسبت 

۱- سکینه صادقی اپورواری شماره ملی 5359884757 تاریخ تولد ۱342/۰4/۰۶- مادر 
 لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی 
اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر 
اگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد و وصیتنامه جز 

رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
دبیر شورای حل اختالف شماره 2 راور – الهام جعفری پورراوری-

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

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

فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  ۱397۶۰33۱۰۱۰۰۰3۱83 هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مینا مدنی علمداری فرزند مرتصی 
بشماره شناسنامه 494 صادره از اردبیل در ششدانگ یک قطعه زمین بابنای احداثی   به 
مساحت  7۰3/5۶  متر مربع پالک 5723 فرعی از ۱۶3 اصلی واقع در فردیس  خریداری از 
مالکین  رسمی رضا ومحمد شرکت معصومی وحسن  ابرشمیان  محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱5 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./  ط ۱۱29
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/۰9/2۰ تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/۱۰/۰5

 محمد سلیمانی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

ابالغ
اگهی ابالغ وقت رسیدگی آقای توفیق نادری فرزند حیدر طرفیت متهم بهزاد جهانیان 
فرزند یداله به اتهام کالهبرداری مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 97۰99884۰44۰۰۱77 شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهر روانسر)۱۰۱ جزایی 
سابق(ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱397/۱۱/3 ساعت ۱۰:۰۰ تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری به علت مجهول المکان 
بودن متهم در خواسته شاکی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود،و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه 

حاضر گردد.
  قاضی دادگاه کیفری شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر 

روانسر)101 جزایی سابق(-مسعود نوری

متن آگهی
زرین  شرکت  آقای/خانم  به  وضمائم  ودادخواست  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی 
به  دادخواستی  حمیدچعبی  آقای  آقای/خانم  خواهان  فرزند.  نصرخوزستان 
رادبه  خوزستان2-فریبرزطاهری  نصر  زرین  آقای/خانم۱-شرکت  خوانده  طرفیت 
پرونده کالسه9۶۰998۶۱ وبه شماره  ارجاع  این شعبه  به  که  خواسته چک مطرح 
رسیدگی  ووقت  اهوازثبت  شهرستان  حقوقی  عمومی  ۱۱۰۰۰48۱شعبه7دادگاه 
مورخ۱398/2/7ساعت۱۰:۰۰تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده73قانون 
آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب 
یک نوبت دریکی ازجرایدکثیر االنتشارآگهی می گرددتاخوانده ظرف یک ماه پس 
خود،نسخه  کامل  نشانی  اعالم  وضمن  مراجعه  دفتردادگاه  به  انتشارآگهی  ازتاریخ 
دردادگاه  رسیدگی  جهت  مقررفوق  ودروقت  رادریافت  وضمائم  دادخواست  ثانی 

حاضرگردد.
منشی شعبه7دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز-میالدجاللی

متن آگهی
آقای/خانم۱-علیرضا2- ودادخواست وضمائم.خواهان  رسیدگی  ابالغ وقت  آگهی 
اله7-صدیقه8-خدیجه9-بتول۱۰- اله۶-ولی  مجید3-رمضانعلی 4-فاطمه5-نعمت 
علی۱۱-پریساشهرت همگی نجفی چالشتری ۱2-طلعت صفاچالشتری دادخواستی 
همگی  شهرت  آقای/خانم۱-حمید2-خلف3-حسین4-جاسم  خوانده  طرفیت  به 
به خواسته خلع  سالمی7-ناصرمرادیان  عوید5-رضاسالمی۶-سالم  فرزندان  چاملی 
پرونده کالسه97۰998۶۱4۱ ارجاع وبه شماره  این شعبه  به  مطالبه مطرح که  یدو 
رسیدگی  ووقت  خرمشهرثبت  شهرستان  حقوقی  عمومی  2۰۰259شعبه2دادگاه 
موضوع  طبق  دستوردادگاه  حسب  که  مورخ۱397/۱۰/۱9ساعت9:۰۰تعیین 
ماده73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست 
خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می گرددتاخوانده ظرف 
انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل  ازتاریخ  یک ماه پس 
خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی 

واجرای قرارکارشناسی دردادگاه حاضرگردد.             شماره م.الف)9/943(
مدیردفترشعبه2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر-محمودمقدس نژاد

آگهی مناقصه عمومي
استناد  به  دارد  نظر  در  وحیدیه  شهرداری 
شهر  اسالمى  شورای  سوی  از  واصله  مجوز 
به شماره 33/613مورخ 97/09/15  وحیدیه 
نسبت به اجرای پروژه : 1-زیر سازی، جدولگذاری و روکش آسفالت 
معابر سطح  شهر وحیدیه  طبق فهرست بهاءراه وباند   سال 1397 با 

برآورد اولیه 11.140.000.000ریال
 اقدام نماید.لذا ازکلیه  متقاضیان شرکت درمناقصه دعوت به عمل 
مى آوردحداقل  قیمت پیشنهادی خودراجهت اجرای پروژه  فوق در 

سه پاکت جداگانه به شرح زیر:
1.پاکت الف _حاوی ضمانت نامه بانکى معتبر )5 درصد قیمت برآورد 

اولیه (
2.پاکت ب_حاوي مدارک مثبته شرکت

3.پاکت ج_حاوی قیمت پیشنهادی
حداکثر تا 10روز ازتاریخ درج آگهى نوبت دوم به امورمالى شهرداری 
دررد  شهرداری  درضمن  نمایند.  دریافت  ورسید  تحویل  وحیدیه 
کسورات  وکلیه  مختاراست  پیشنهادات  یاکلیه  یک  یاقبول 
متعلقه وهزینه درج آگهى نیز به عهده برنده مناقصه مى باشدوبه 
پیشنهادات مشروط ومخدوش وفاقد ضمانت نامه بانکى معتبر معادل 

5 درصد قیمت برآورد اولیه ترتیب اثرداده نخواهد شد. 
 کسب اطالعات بیشتر باشماره تلفن65636200تماس حاصل نمایید.

شهرداری وحیدیه

آگهی مزایده  )دوم (
باقیمانده  یکساله  اجاره  موضوع: 

غرفه های پالژ توسکا سرا 
شهرداری رامسر در نظر دارد در اجرای 
محترم  97/4/13شورای  مورخ   66 شماره  مصوبه  سوم  بند 
اسالمى شهر رامسر نسبت به اجاره باقیمانده غرفه های پالژ 

توسکا سرا اقدام نماید
1- واجدین شرایط مى توانند جهت دریافت اسناد و یا اطالع 
سایر شرایط و جزئیات تا  مورخ 97/10/8به شهرداری رامسر 
حاصل  55250811-011تماس  تلفن  باشماره  یا  و  مراجعه 

فرمائید
2-  متقاضیان مى بایست 5 درصد قیمت پایه کارشناسى را 
نامه  یا ضمانت  و  واریز  رامسر  به حساب سپرده شهرداری 

بانکى به همان میزان ارائه نمایند 
3- در صورتى که برندگان اول -دوم -سوم حاضر به انعقاد 

قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد
4-  تاریخ بازگشایى پیشنهادات مورخ 97/10/9خواهد بود

5-  شهرداری رامسر در رد یا قبول پیشنهادات مختار است 
قدرت ا... شاهمنصوریان -  سرپرست شهرداری رامسر

اطالعیه مزایده
شرکت تعاونى کارکنان پست استان البرز در نظر دارد عرصه و اعیانى دو قطعه از امالک 
تجاری خود واقع در استان مازندران شهر رویان بعد از میدان الغدیر جنب ترمینال 
)رستوران کلبادی( جمعا به مساحت 1447 مترمربع. دارای 850 مترمربع تجاری و یک 
ویالی در دو طبقه و دارای پالک ثبتى 1091 فرعى از 274 فرعى و 1 اصلى و پالک ثبتى 
274 فرعى از 1 اصلى شهرستان نور را از طریق مزایده عمومى به فروش رساند کلیه 
متقاضیان خرید )اشخاص حقیقى و حقوقى( مى توانند با مراجعه به دفتر تعاونى واقع 
در کرج چهارراه طالقانى اداره کل پست استان البرز اسناد مزایده از جمله آدرس و 
مشخصات ملک را دریافت نمایند و پس از بازدید و بررسى نسبت به تکمیل و ارسال فرم 
قیمت بصورت پاکت در بسته و مهر و موم شده از طریق پست پیشتاز و یا تحویل به دفتر 
تعاونى اقدام کنند تعاونى طى مراحل قانونى و برابر زمان تعیین شده در حضور متقاضیان 
شرکت کننده پاکت های الف و ب و ج متقاضیان را که حاوی فیش واریزی بانکى و سایر 
مشخصات از جمله مشخصات متقاضى و فرم نهائى قیمت است را بازگشائى و باالترین 
قیمت را به عنوان برنده اعالم خواهد کرد. تضمین پیش پرداخت مبلغ 13/000/000/000 
ریال مى باشد متقاضى بایستى بصورت فیش واریزی به حساب تعاونى کارکنان پست به 
شماره 0102793146007 و نزد بانک ملى شعبه دانشکده کرج بنام تعاونى واریز و اصل 
فیش به همراه پاکت ارسال گردد. قیمت اعالمى قطعى است و هیچ پیش شرطى از سوی 
متقاضى پذیرفته نخواهد شد و برنده مزایده متعهد است مبلغ اعالمى برنده را ظرف سه 

روز کاری واریز تا مراحل انتقال سند در دفترخانه صورت گیرد. 
توضیحات :  1- شرکت تعاونى در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است

2- تاریخ بازگشایى پاکات روز شنبه مورخه 1397/10/05 راس ساعت 17 دردفتر تعاونى 
مى باشد. 

3- متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى )1397/8/20( به مدت ده روز همه روز 
به جز ایام تعطیل در ساعت اداری به دفتر تعاونى مراجعه نموده و نسبت به تهیه اسناد 

مزایده اقدام نمایند. 
4- متقاضیان محترم میتوانند درساعت اداری باشماره تلفن 09192646153 اقای خادمى 
اقای بخشى مدیرعامل و09124603497 قدسى  رئیس هیت مدیره و09121676421 

عضوهیئت مدیره تماس بگیرند.
4- شرایط فروش به صورت نقد مى باشد. 

تعاونی کارکنان پست استان البرز

 نوبت اول



اجتماعىسه شنبه 20 آذر 1397                                                                                                                                                                                                     شماره 3910  5

 راه اندازی اتاق اسباب بازی در مدارس
 از اول بهمن

 معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از راه اندازی اتاق 
اسباب بازی در مدارس۱۰ استان به صورت آزمایشی از اول بهمن ماه 
خبر داد.رضوان حکیم زاده ، به اعالم برنامه وزارت آموزش و پرورش 
برای راه اندازی اتاق اسباب بازی در مدارس پرداخت و در این باره به 
ایسنا گفت: از ابتدای بهمن ماه این برنامه را در برخی از مدارس کشور 
به صورت پایلوت آغاز می کنیم.وی افزود: به روی دستورالعمل مدارس 
کار و سناریوهایی را طراحی کردیم که به صورت هدفمند کدام موضوع 

درسی و مهارت ها از طریق بازی آموزش داده شود.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه هدف از 
راه اندازی اتاق اسباب بازی، صرفا بازی و سرگرمی نیست گفت: هدف 
این است که از اسباب بازی به عنوان یک بستر مناسب برای آموزش و 
تربیت در دوران کودکی استفاده شود. حکیم زاده در پاسخ به این پرسش 
که آیا از ساعات درسی دانش آموزان برای حضور در اتاق اسباب بازی 
حذف خواهد شد؟ اظهار کرد: ما قصد داریم همان مفاهیم درسی از 
طریق بازی آموزش داده می شود به عنوان مثال مفهومی در درس علوم 
از طریق بازی به بچه ها منتقل می شود که لزوماً به معنای حذف ساعت 

یک درس نیست بلکه آموزش به شیوه ای مبتنی بر بازی است.
وی درباره خرید تجهیزات  و اسباب بازی برای مدارس پایلوت گفت: 
مدارسی که در طرح آزمایشی قرار می گیرند و تجهیزات و اسباب بازی 

نیاز دارند را سعی می کنیم به لحاظ امکانات تامین کنیم.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: هنوز تعداد 
و  پیش دبستانی ها  ولی  است،  نشده  مشخص  پایلوت  مدارس  دقیق 

مدارس سه پایه اول ابتدایی مشمول اجرای این طرح خواهند بود.

پذیرش ۱0 هزار معتاد متجاهر در مراکز ماده ۱۶

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه در شش ماهه اول 
امسال ۱۰ هزار معتاد متجاهر در مراکز ماده ۱۶ پذیرش شده اند، گفت: 

در حال حاضر ۱8 مرکز به این معتادان خدمات ارائه می دهند.
پرویز افشار در  پایان پنجمین جلسه کمیته کشوری هماهنگی مراکز ماده 
۱۶ در جمع خبرنگاران گفت: این جلسه با حضور نمایندگان دستگاه ها 
و سازمان های مختلف برگزار شد و در ادامه نیز مصوبات خوبی در این 

جلسه به تصویب رسید.
افشار با اشاره به فعالیت مراکز ماده ۱۶ در راستای قانون مبارزه با ستاد 
بر اساس تصمیم  این ستاد  فعالیت  اظهار کرد:  با مواد مخدر  مبارزه 
مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و در واقع ضابطین قضایی اقدام به 
جمع آوری افرادی که در حال مصرف مواد و یا خرده فروشی هستند، 
از جمع آوری در خیابان ها  افراد پس  این  می کنند. وی تصریح کرد: 
توسط نیروی انتظامی به مراکز ماده ۱۶ ارجاع داده می شوند که این 
مراکز به صورت اقامتی اقدامات الزم را در فرآیند درمان افراد انجام 
می دهند. سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد: این افراد تنها 
با حکم قضایی جمع آوری می شوند و طبق قانون به مدت 3 الی ۶ ماه 
در این مراکز نگهداری می شوند.افشار گفت: برای خروج این افراد نیز 
تمهیداتی پیش بینی شده است که در واقع این افراد بعد از فرآیند درمان 
در این مراکز به مراکز بازپروری و مراکز توانمندسازی معرفی می شوند.
وی تصریح کرد: هم اکنون ۱8 مرکز ماده ۱۶ با تولیت سازمان بهزیستی 
و دو مرکز با تولیت مقامات استانی اداره می شوند و عالوه بر ارائه 
خدمات در مراکز ماده ۱۶، خدماتی نیز بر اساس تبصره دو ماده ۱۶ ارائه 
می شود. سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به ظرفیت مراکز 
ماده ۱۶ در سطح کشور گفت: در ۶ ماهه امسال ظرفیت خوبی پیش بینی 
شده است و ۱۰ هزار نفر در مراکز ماده ۱۶ و 5۰ هزار نفر در تبصره 2 

ماده ۱۶ پذیرش شده اند.

خبر

واریز مبلغ »بسته حمایتی« به حساب 
مستمری بگیران تأمین اجتماعی

رئیس سازمان بهزیستی کشور از ارائه بسته حمایتی 
تأمین  سازمان  شدگان  بیمه  و  بازنشستگان  به 

اجتماعی طی یک هفته آینده خبر داد.
انوشیروان محسنی بندپی در حاشیه جلسه کمیته 
کشوری هماهنگی مراکز ماده ۱۶ )معتادان متجاهر( 
در جمع خبرنگاران گفت: جلسه امروز چهار مصوبه 
داشت که یکی از آنها ایجاد ۱۰ مرکز جامع صیانت، 
توانمندسازی و اجتماع پذیری معتادان متجاهر از 
سوی بسیج بود. رئیس سازمان بهزیستی کشور با 
بیان اینکه براساس این مصوبه ۱۰ مرکز با ظرفیت 
ایجاد خواهد  متجاهر  معتاد  هزار  نگهداری چهار 
شد، افزود: دو مرکز با ظرفیت 2۰۰۰ نفر در تهران و 
2۰۰۰ نفر نیز در  هشت استان کشور ایجاد خواهد 

شد.
وی ادامه داد: براساس مصوبه این جلسه، افرادی 
متجاهر،  معتادان  نگهداری  برای  خواهند  می  که 
مراکز نگهداری ایجاد کنند باید با دارا بودن شروط 
الزم، مجوز را از سازمان بهزیستی دریافت کنند و 
نسبت به استاندارد سازی مراکز اقدام کنند. بندپی 
نظارت  امروز  جلسه  دیگر  مصوبه  اینکه  بیان  با 
سازمان بهزیستی بر عملکرد این مراکز بود، اظهار 
کرد: براساس قانون، باید بهزیستی نظارت کافی بر 
فعالیت و نحوه نگهداری و درمان معتادان متجاهر 

در مراکز داشته باشد.
 رئیس سازمان بهزیستی کشور تأکید کرد: تمامی 
مراکز باید شرایط و ضوابط الزم را رعایت کنند در 
غیر این صورت مجوز آنها به مشکل برمی خورد و 

در نهایت لغو خواهد شد.
نیز  دولت  حمایتی  بسته  درمورد  همچنین  وی   
که  حمایتی  بسته  ارائه  اول  قسمت  داد:  توضیح 
مربوط به مددجویان بهزیستی و کمیته  امداد بود، 
به اتمام رسیده و همچنین کارکنان دولت که کمتر از 
سه میلیون تومان دریافت می کردند، بسته حمایتی 
و  اجتماعی  تأمین  بیمه شدگان  و  کردند  دریافت 
مستمری بگیران طی هفته آینده این بسته را دریافت 
می کنند.  محسنی بندپی با اشاره به اینکه سازمان 
بسته  برای  نیاز  مورد  اعتبار  ها،  یارانه  هدفمندی 
حمایتی بیمه شدگان تأمین اجتماعی با حقوق کمتر 
از سه میلیون تومان را اختصاص داده است، گفت: 
بسته حمایتی مستمری بگیران را نیز ما پرداخت می 
کنیم. اعتبار این امر تخصیص داده شده و چنانچه 
همزمان با حقوق آنها باشد به طور میانگین 2۰۰ 
هزار تومان به حقوق مستمری بگیران اضافه می 
شود و اگر زودتر از حقوق، زمان پرداخت بود این 

بسته را جداگانه به حسابشان واریز می کنیم.
 وی در خصوص افزایش 5.5 درصدی تعرفه های 
درمان در شش ماهه دوم تأکید کرد: براساس تصمیم 
شورای عالی بیمه قرار شده تعرفه شش ماهه دوم 
بخش هایی مانند هتلینگ، حق العمل ها و تعرفه های 
پزشکی اورژانسی، 5.5 درصد افزایش یابد که البته 
به مردم فشاری وارد نمی شود و سازمان های بیمه گر 

آن را تقبل کرده اند.

خبر

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: تحریم های 
مشکل  را  دارو  به  بیماران  دسترسی  آمریکا 
اقتصادی،  این شرایط جنگ  کرده است. در 
بازار سیاه و قاچاق دارو و تجهیزات پزشکی 
طور  به  را  مردم  و سالمت  گیرد  می  رونق 

مستقیم هدف قرار می دهد.
غالمرضا اصغری در سومین همایش مقابله 
کاالهای  تقلب  و  قاچاق  حوزه  در  فساد  با 
سالمت، افزود: بهترین روش مبارزه با قاچاق 
با تحریم ها، تسهیل تولیدات  کاال و مقابله 
داخلی است تا شرکت های داخلی تولیدکننده 
که به طور رسمی و به درستی فعالیت می کنند 
به دلیل پیچ و خم های اداری دچار مشکل 

نشوند و خط تولید آنها تعطیل نشود.
از  یکی  کرد:  تاکید  بهداشت  وزیر  معاون 
تبعات  و  قاچاق  با  مقابله  درست  راههای 
اقتصادی تحریم ها، تسهیل اداری و کاهش 

بوروکراسی برای تولیدات داخلی است.
از  اظهارداشت:  ها  تحریم  به  اشاره  با  وی 
عوارض جنگ اقتصادی این است که وقتی 
به کشور  امکان ورود  مبادی رسمی  از  کاال 
نیاز جامعه  به  برای پاسخگویی  بازار  ندارد، 

مجبور می شود از طرق غیر رسمی اقدام کند 
و از این رو بازار سیاه و قاچاق رونق می یابد 
و این وضعیت، طبیعت شرایط موجود است.

اصغری اضافه کرد: توسعه بیشتر بازار سیاه 
به دلیل کمبود است. سازمان غذا  و قاچاق 
و دارو همه تالش خود را برای پاسخگویی 
به نیاز کاالهای سالمت محور به ویژه دارو و 

تجهیزات پزشکی به کار بسته است.
معاون وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: در ایران 
به دلیل محدودیت های تحمیل شده به ویژه 
نقل و انتقال ارز و تحریم های بانکی با وجود 
ادعای دروغین آمریکا مبنی بر تحریم نبودن 
دارو و غذا، عمال دچار گرفتاری های برای 

نظام اجرایی هستیم.

وی گفت: در شرایط جنگ اقتصادی انتظار 
ای  مقابله  اقدامات  و  ها  فعالیت  رود  می 
آرایش جنگی به خود گیرد تا اصالت و کیفیت 
کاالهای  ورود  از  و  تایید  موجود  کاالهای 

تقلبی و قاچاق پیشگیری شود.
رئیس سازمان غذا و دارو به تشدید نظارت ها 
و بازرسی ها اشاره کرد و افزود: مدیران غذا 
و دارو با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی 
و نیروی انتظامی در مورد کاالهای سالمت 
محور نظارت ها را تقویت کنند تا مردم کمتر 
آسیب ببینند و این دوران جنگ اقتصادی را با 

آسیب های کمتر پشت سر گذاریم.
اصغری گفت: سازمان غذا و دارو با اصالح 
کاال،  ردیابی  کردن  الکترونیکی  و  فرایندها 
سعی دارد تا نظارت بهتری اعمال کند و این 

موضوع در حال تکمیل است.
فساد  با  مقابله  همایش  سومین  با  همزمان 
تقلب کاالهای سالمت،  قاچاق و  در حوزه 
دارو  و  غذا  سازمان  دستاوردهای  نمایشگاه 
علوم  های  دانشگاه  دارو  و  غذا  معاونت  و 
پزشکی سراسر کشور در مقابله با قاچاق و 

تقلب کاالهای سالمت برگزار شد.

تحریم به بازار سیاه دارو و تجهیزات پزشکی رونق می دهد

معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده از وزارت 
امور خارجه خواست تا موضوع برخوردهای پلیس فرودگاه 
تفلیس را مورد بررسی قرار داده و واکنش مناسب با موضوع 

را نشان دهد.
پلیس  برخورد هفته گذشته  ،در پی  پیام زمان  به گزارش 
فرودگاه تفلیس با یک زن ایرانی، این معاونت طی نامه ای 
از وزارت امور خارجه خواهان بررسی موضوع و عکس 

العمل مناسب شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی معاونت امور زنان و خانواده، 
گزارش های خبری حاکیست هفته گذشته پلیس فرودگاه 
مدت 2۰  به  را  ساله  ایرانی 35  زن  شهروند  یک  تفلیس 
ساعت بازداشت و مورد رفتارهای خشونت آمیز قرار داده 

است.

درخواست  برای رسیدیگ به 
برخوردهای فرودگاه تفلیس

تا   3۰ عامل  گفت:  کشور  زیست  محیط  سازمان  رئیس 
بلوط زاگرس عوامل و  35 درصد خشکیدگی جنگلهای 

رفتارهای انسانی است.
عیسی کالنتری ،روز )۱8 آذرماه( در نشست شورای اداری 
استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه سازمان حفاظت 
محیط زیست سیاست های توسعه پایدار را دنبال می کند، 
باید  با محیط زیست ندارد و  گفت: توسعه هیچ تضادی 

اصول و تحقق توسعه پایدار برنامه ریزی شده باشد.
وی با اشاره به تخصیص ۱۰۰۰میلیارد تومان توسط سازمان 
برنامه و بودجه در راستای محورهای مدیریت پسماند و 
زباله اظهارکرد: توجه به توسعه پایدار با در نظر گرفتن مسائل 

زیست محیطی مورد تاکید است.
به  پاسخگویی  از   رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
استعالمات زیست محیطی در بازه زمانی دوماهه در استان ها 
خبر داد و گفت: پاسخ ندادن به استعالم به معنای تایید پروژه 

است اما جواب منفی نیز باید مطابق منطق و قانون باشد.
در  استعالمات  پاسخ  نیز  تهران  در  کرد:  کالنتری تصریح 

مدت 45 روز انجام می شود.
وی با بیان اینکه زیبنده کشور ما نیست که در فرسایندگی 
و هدر دادن آب اول باشد، گفت: ما اصال حافظان خوبی 
گیاهان  آبی، خاک،  منابع  در حوزه  بعدی  نسل های  برای 
و حیوانات نبوده ایم. وی با اشاره به آسیب ها و آالیندگی 
خودروها در تهران و سایر شهرهای بزرگ،اظهارکرد: عامل 
زمستان  فصل  در  بزرگ  شهرهای  آالیندگی  درصد   ۶5
خودروهای دیزلی، ۱2 درصد موتورسیکلت ها و 2 درصد 

خودروهای سواری است.

 رتبه اول ایران
 در اتالف آب

تهران، گفت: شهر هوشمند می تواند  رئیس شورای شهر 
بستر اصلی توسعه اقتصادی و کاهش هزینه های اداری شهر 

را کاهش دهد.
محسن هاشمی در دومین همایش تهران هوشمند که در برج 
میالد تهران برگزار شد، گفت: انتظار عمومی از دوره جدید 
مدیریت شهری این است که شعارها و وعده های داده شده 

را عملی کند. 
رئیس شورای شهر تهران، گفت: بی تردید راه تحقق شفافیت 
انتشار اطالعات است و محمدعلی نجفی نخستین شهردار 
منتخب شورای پنجم اولین گام را در این زمینه برداشت و 

امیدواریم حناچی این مسیر را دنبال کند.
وی با تأکید بر این موضوع که مبارزه با فساد از اولویت های 
نظام جمهوری اسالمی ایران و نظام بین الملل است، گفت: 
رهبر معظم انقالب در فرمان هشت ماده ای مبارزه با فساد 
که در اردیبهشت سال ۱38۰ صادر شد به عزم جمهوری 

اسالمی ایران در مبارزه با فساد تأکید کرد.
به گفته هاشمی، شهر هوشمند می تواند بستر اصلی توسعه 
اقتصادی و کاهش هزینه های اداری شهر و رونق کسب و 

کار را فراهم کند.
رئیس شورای شهر تهران همچنین به طرح ترافیک جدید که 
در سال جاری اجرایی شد، گفت: می توان بستر تحقق درآمد 
پایدار را فراهم کرد. قطعاً استفاده از ظرفیت شهر هوشمند 
می تواند به استفاده بیشتر و بهینه از حمل ونقل عمومی و یا 

شبکه معابر شهری منتهی شود. 
وی تأکید کرد: باید به استقبال استفاده از فناوری های نوین 

در مدیریت شهری برویم.

هشر هومشند یم تواند 
هزینه های اداری را کاهش دهد

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

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

ساختمانهای  فاقد  سند رسمی
 برابر  رای شماره ۱397۶۰3۱8۶۰3۰۰2475- ۱397/7/۱۱ هیات  موضوع  قانون  تعیین  
تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد سند رسمی مستقر  در واحد ثبتی  
حوزه  ثبت  ملک ناحیه 2 رشت تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی آقای نوراله 
واحدی پور دهرایی  فرزند هدایت  به شماره  شناسنامه  7 صادره از فومن  در قریه  بیجار 
کن در ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر  اعیان احداثی  به مساحت 79/2۶ متر مربع  
پالک فرعی ۱738۶ از اصلی 75 مفروز مجزی از پالک 2۶53 از اصلی 75 واقع  در بخش  
چهار رشت خریداری از مالک رسمی خانم صدیقه سرافراز پور محرز گردیده  است . 
لذا  به منظور  اطالع  عموم  مراتب  در دو نوبت  به فاصله  ۱5 روز  آگهی  می شود  در 
صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند مالکیت  متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند می 
توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی  به مدت  دو ماه  اعتراض  خود را به این  اداره  تسلیم  
و پس از  اخذ رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض  دادخواست  خود 
را  به مراجع  قضایی  تقدیم نمایند.  بدیهی  است در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و 

عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند مالکیت  صادر خواهد شد.
رم الف:4887 = تاریخ انتشار نوبت  اول:97/9/2۰ تاریخ انتشار نوبت دوم:97/۱۰/5

 مدیر واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک ناحیه  دو رشت -  حسین اسالمی کجیدی

آگهی فقدان سندمالکیت
شده  گواهی  استشهادمحلی  بموجب2برگ  روزبهانی  علیرضادریائی  آقای 
به  سندمالکیت  که  است  223خرمشهرمدعی  شماره  دردفتراسنادرسمی 
درناحیه  واقع  پالک۱273  ششدانگ  به  مسلسل۰93۱82مربوط  شماره 
۱و2بخش3خرمشهرموردثبت شماره۱۱۶4صفحه82دفترجلد9که بموجب سندانتقال 
اجرایی شماره۶24۶3مورخه۱387/4/3۰دفترخانه55خرمشهربه وی منتقل شده است 
که بعلت جابجایی مفقودشده ودرخواست صدورسندمالکیت نموده است لذادراجرای 
تبصره۱اصالحی ماده۱2۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب اعالم تاهرکس که مدعی انجام 
ظرف  انتشارآگهی  باشندازتاریخ  خودمی  مذکوردرنزد  ویاوجودسندمالکیت  معامله 
مدت۱۰روزاعتراض خودراکتباوضمن ارائه اصل سندمالکیت ویاسندخریداری به این 
اداره اعالم نمایندودرغیراینصورت سندمالکیت المثنی به نام مالک صادرو اسنادمالکیت 

مفقودشده است وازدرجه اعتبارساقط خواهدشد.   شماره م.الف)9/93۶(
احسان احمدی زاده-مدیرواحدثبتی حوزه ثبت ملک خرمشهر-ازطرف رضاقادری

آگهی حصروراثت
بشناسنامه۱88۰897849متولد۱352/5/3ص اله  پدرعین  نام  محمدی  خلیل  آقای 
وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  درخواستی  ازشوشتر  ادره 
بشناسنامه۱88۰84۶۶9۱صادره  محمدی  اله  عین  مرحوم  پدرش  که  داده 
شوشتردرتاریخ۱397/8/29دردزفول فوت ورثه اش عبارتنداز:۱- متقاضی بامشخصات 
تولد۱3۶5/2/۱۰صادره  الذکر2-غالمرضابشناسنامه۱8823877۰8تاریخ  فوق 
ازشوشتر4- تولد۱357/۱2/27صادره  بشناسنامه3254۱تاریخ  ازشوشتر3-علی 
ازشوشتر)پسران  تولد۱359/۶/3۰صادره  ۱88۰9۶578۱تاریخ  پارسابشناسنامه 
تولد۱34۶/۶/3صادره  ۱88۰88۶243تاریخ  بشناسنامه  مرحوم(5-قدم 
ازشوشتر7- ۱3۶7/۶/7صادره  تولد  ازشوشتر۶-مینابشناسنامه۱8824۱7372تاریخ 
ازشوشتر8-مرجان  تولد۱34۶/۶/3صادره  بشناسنامه۶5۱7تاریخ  خدیجه 
بشناسنامه۱882۰۱45۱۰تاریخ تولد۱355/۱/3صادره ازشوشتر)دختران مرحوم(شهرت 
همگی محمدی والغیر.تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت متوالی بفاصله 
ازمتوفی  نامه  اعتراض داردباوصیت  نمایدتاهرکس  یک ماهی یک مرتبه آگهی می 
داردواالگواهی  شوراتقدیم  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشرنخستین  نزداوباشدازتاریخ 
ابرازشودازدرجه  تاریخ  این  بعداز  که  ورسمی  بجزسری  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.   شماره م.الف)۱۶/۱57(
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان گتوند

آگهی حصروراثت
بانوساراعطارزاده نام پدرمحمد بشناسنامه۶9۱صادره ازخرمشهردرخواستی بخواسته 
محمدعطارزاده  مرحوم  پدرم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی 
فوت  غیردائمیش  اقامتگاه  تاریخ97/7/22دررستاق  خرمشهردر  بشناسنامه9۶صادره 
ورثه اش عبارتنداز۱-متقاضی بامشخصات فوق الذکر2-سمیه بشناسنامه۱2۰4تهران3-
زهرابشناسنامه7۶۱5تهران)دختران متوفی(4-حسین بشناسنامه 5۰89تهران)پسرمتوفی(
می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  والغیر.اینک 
نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که 

بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف)9/925(
رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف خرمشهر-سیدمحمدمحمدی

آگهی فروش
موجب  شودبه  برگزارمی  مزایده  درمورخ۱397/۱۰/۱2ازساعت۱۰الی۱۱جلسه 
دارای  مشاعی  ملک  دستورفروش  مدنی  احکام  97۰۶3۱اجرای  کالسه  پرونده 
پالک ثبتی5۰49/2واقع دربخش۱ شوشترشش دانگ یک باب منزل مسکونی واقع 
ودارای2۰۰مترزیربناوانشعابات  مساحت25۶/32مترمربع  به  غربی  رجایی  درخیابان 
آب وبرق وگازکه به قیمت9۶4۱2۰۰۰۰۰ریال مجموع کل برآورد تعیین وبرآوردشده 
که توسط کارشناس رسمی به ترتیب فوق ارزیابی گردیده تعیین واعالم می گردد 
جلسه دردفتراجرای احکام مدنی شوشتردرمورخ۱397/۱۰/۱2باحضورنماینده محترم 
دادستان عمومی تشکیل می گرددبه استنادماده۱28قانون اجرای احکام مدنی مزایده 
ازقیمت کارشناسی شروع می شودوبه باالترین قیمت پیشنهادی به فروش خواهدرسید.
حضوریابند. مقررفوق  وساعت  دروقت  مزایده  تواننددرجلسه  می  متقاضیان 
ضمناضرورت داردبرنده مزایده ده درصدقیمت مزایده ازتاریخ مزایده بصورت چک 
مبلغ  مزایده،الباقی  نمایندوبرنده  بااخذرسیدتحویل  احکام  دفتراجرای  به  تضمینی 
راباید ظرف یک ماه به صندوق دادگستری واریزنمایدبدیهی است وفق مقررات ذیل 
ماده۱29قانون اجرای احکام درصورتی که برنده مزایده درموعدمقرر)حداکثریک ماه(
بقیه بهای اموال رانپردازدسپرده او پس ازکسرهزینه مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده 
تجدیدمی گردد.داوطلبان می تواننددرصورت تمایل جهت بازدیدسه روزقبل ازمزایده 

به اجرای احکام حقوقی مراجعه نمایند. شماره م.الف)۱5/442(
 دادورزاجرای احکام شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری

 شهرستان شوشتر-الهام شلیبی

آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه فوق الذکردادسرای عمومی وانقالب پاوه متهم وحید صالحی فرزند 
جمال به اتهام خروج غیر قانونی از مرز شهرستان پاه تحت تعقیب است نظر به اینکه 
متهم فوق مجهول المکان می باشد و وقت رسیدگی پرونده  به مدت یک ماه پس از 
نشر آگهی ساعت اداری تعیین گردیده است بدینوسیله به تجویز ماده ۱74 قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب  در امور کیفری مصوب ۱392 به نامبرده ابالغ 
می شود تا در وقت مذکور جهت رسیدگی ودفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر 

شود در غیر اینصورت طبق قانون اتخاذ تصمیم خواهد شد.
معاون دادسرای عمومی و انقالب پاوه- مسلم الماسی 

آگهی حصروراثت
خانم ندا سبزی نژاد بند بالی فرزند حیدربه شماره شناسنامه ۱۰2۱صادره از دزفول 
مرحوم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  درخواستی 
درتاریخ  ازدزفول  44۱صادره  شناسنامه  شماره  به  بیگلر  فرزند  نژاد  حیدرسبزی 
۱397/7/۱۱درشهرستان دزفول فوت ورثه اش عبارتنداز ۱- متقاضی باال2-مرضیه 
سبزی نژاد به شماره شناسنامه 45۱۱صادره ازدزفول3-معصومه سبزی نژاد بندبالی 
شناسنامه  شماره  به  نژاد  سبزی  4-زهرا  ازدزفول  ۱۰78صادره  شناسنامه  شماره  به 
۶349صادره ازدزفول 5-فاطمه سبزی نژاد به شماره شناسنامه ۱99۰5۶8۰33صادره 
45۱2صادره  شناسنامه  شماره  به  نژاد  سبزی  احمد  متوفی(۶-  ازدزفول)دختران 
ازدزفول7-رضا سبزی نژاد به شماره شناسنامه223صادره ازدزفول )پسران متوفی(8- 
ازدزفول  4صادره  شناسنامه  شماره  به  شیخعلی  فرزند  پوربیاتیانی  محمد  سکینه 
والغیر.پرونده کالسه97۰۱47دراین شوراثبت گردید. اینک باانجام تشریفات قانونی 
نامه  وصیت  داردیا  اعتراض  نمایدتاهرکس  می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب 
ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی 
ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  جزسری  به  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.
رئیس شعبه 17شورای حل اختالف شهرستان دزفول-عبدالعلی کریمی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول)اسنادذمه(
کالسه  تحت  مهریه  اجرائی  پرونده  موجب  غیرمنقول.به  مال  مزایده  آگهی 
دربخش2اهوازبه  ثبتی2724/۱384واقع  پالک  بایگانی94۰۱27۰ششدانگ 
مذکورششدانگ  ملک  آزده3پالک25،  آدرس:اهواز-باهنر-صددستگاه-خیابان 
واقع  واعیان۱47/82مترمربع  ساخت  دوسال  باقدمت  واحدآپارتمانی  باب  یک 
وبلوک- تیرچه  بتنی-سقف  مجموعه  برزگر-اسکلت  ساختمان  دوم  طبقه  در 

خواب-پذیرایی-آشپزخانه  اتاق  سه  مذکوردارای  سنگی،واحد  مجموعه  نمای 
قطعه  انباری  بانضمام  مشاعات  از  استفاده  وحق  ازعرصه  ولوازمات-باقدرالسهم 
تفکیکی  دو  قطعه  بام-پارکینگ  درپشت  واقع  بمساحت2/4۱مترمربع  دوتفکیکی 
هاوبرخوردارازانشعاب  آپارتمان  تملک  قانون  طبق  درهمکف  بمساحت۱۱مترمربع 
صفحه  ذیل  سندآن  باشدکه  می  مناسب  شهری  وگازوخدمات  برق  آب۱/2 
شماره24۱دردفترجلد۱78امالک ثبت وصادرودرمالکیت آقای غالم برزیگرفرزندتقی 
ملی2۰۰239۰7۰3بوده  وشماره  دزفول  شناسنامه253متولد۱33۱/5/۱صادره  به 
4/28۶/78۰/۰۰۰ریال  مذکوربمبلغ  پالک  ششدانگ  رسمی  نظرکارشناس  وطبق 
آن  ارزیابی شده است.حدودومشخصات ملک:شماالدرسه قسمت که قسمت دوم 
غربی است اول دیواروپنجره ایست بطول4متربه نورگیردوم دیواروپنجره ای است 
موردتفکیک  درزانقطاع  بطول5/9۰متربه  دیواریست  نورگیرسوم  بطول۱/9۰متربه 
قراردارد- از2724اصلی  شماره3۶فرعی  مجاور  ملک  فضای  آن  ماورای  که 

شرقادرپنج قسمت که قسمت چهارم آن شمالی قسمت دوم آن جنوبی است اول 
مجاور  ملک  فضای  ماوراآن  که  موردتفکیک  درزانقطاع  بطول۱۱/3۰به  دیواریست 
متربه  بطول4۰/سانتی  دیواریست  قراردارددوم  ازشماره2724اصلی  شماره۶۰فرعی 
بطول4۰/ دیواریست  چهارم  داکت  متربه  بطول3۰/سانتی  دیواریست  سوم  داکت 

سانتی متربه داکت پنجم دیواریست بطول۶متربه درزانقطاع موردتفکیک که ماوراآن 
است  قرارداردجنوبادیواروپنجره  از2724اصلی  مجاورشماره۶۰فرعی  ملک  فضای 
بطول9/9۰متربه فضای حیاط مشاعی غربادرپنج قسمت که قسمت دوم آن شمالی 
قسمت چهارم آن جنوبی است اول دیواریست بطول5/8۰به درز انقطاع موردتفکیک 
دوم  قراردارد  ازشماره2724اصلی  مجاورشماره۶2فرعی  ملک  فضای  ماوراآن  که 
دیواریست بطول4/35به راه پله وآسانسورسوم درب ودیواریست بطول4/3۰به راه 
دیواریست  وآسانسورپنجم  پله  راه  بطول4/35به  دیواریست  چهارم  وآسانسور  پله 
بطول5/۶۰به درزانقطاع مورد تفکیک که ماوراآن فضای ملک مجاورشماره۶2فرعی 
باشدپالک  وگازمی  برق،آب  انشعابات  دارای  قراردارد.محل  ازشماره2724اصلی 
نشانی  اهوازبه  رسمی  اسناد  اجرای  ازساعت9الی۱2مورخ۱397/۱۰/8دراداره  فوق 
اهوازامانیه خیابان مدرس اداره اجرای ثبت اهوازازطریق مزایده به فروش می رسد.

مزایده ازمبلغ4/28۶/78۰/۰۰۰ریال شروع وبه باالترین قیمت پیشنهادی نقدافروخته 
ازحق  به آب،برق،گازاعم  مربوط  بدهی های  پرداخت  ذکراست  به  می شود. الزم 
انشعاب ویاحق اشتراک ومصرف درصورتی که موردمزایده دارای آنهاباشدونیزبدهی 
های مالیاتی وعوارض شهرداری و غیره تاتاریخ مزایده اعم ازاینکه رقم قطعی آن 
معلوم شده یانشده باشدبه عهده برنده مزایده است ونیزدرصورت وجودمازاد،وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق ازمحل مازادبه برنده مزایده مسترد خواهدشدونیم 
عشروحق مزایده نقداوصول می گرددضمناچنانچه روزمزایده تعطیل رسمی گردد، 
مزایده روزاداری بعدازتعطیلی درهمان ساعت ومکان مقرربرگزارخواهدشد. تاریخ 

انتشارآگهی:۱397/9/2۰ شماره م.الف)5/2344(
امین داودی-معاون اداره اجرای اسنادرسمی اهواز

آگهی حصر وراثت 
خانم فاطمه بازمانده فرزند سعداهلل   دارای شناسنامه 287 بشرح دادخواست شماره 
نوروزی ساردین فرزند   داده شادروان حسین  97۰۶۱۶ مورخ ۱397.9.۱7 توضیح 
صادق بشناسنامه 3 در تاریخ ۱39۶.8.۱۱ در شهر رفسنجان فوت  و وراثت منحصر 

حین الفوت وی عبارتند :
۱-فاطمه بازمانده رودینی فرزند سعداهلل ش ش 287 متولد ۱325 صادره رفسنجان 
همسر متوفی 2-محمد علی نوروزی ساردین فرزند حسین ش ش ۱۰498 متولد 
ش  ش  حسین  فرزند  نوروزی  3-مهدی  متوفی  فرزند  رفسنجان  صادره   ۱349
33۱7متولد ۱3۶2 صادره از رفسنجان فرزند متوفی 4-طیبه نوروزی فرزند حسین ش 
ش 2 متولد ۱352 صادره از رفسنجان فرزند متوفی 5-طاهره نوروزی ساردین فرزند 
حسین ش ش 28۰ متولد ۱355 صادره از رفسنجان فرزند متوفی ۶-نیره نوروزی 
فرزند حسین ش ش ۱2۶۱ متولد ۱358 صادره از رفسنجان فرزند متوفی 7-نجمه 

نوروزی فرزند حسین ش ش ۱۰4۶ متولد ۱3۶4 صادره از رفسنجان فرزند متوفی 
لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود چنانچه 
کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک 
ماه از نشر اگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد 
و وصیتنامه جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط 

است.
    دفتر شورای حل اختالف شماره سوم شهرستان رفسنجان

آگهی
 آقای ایمان بیگ علی راوری فرزند علی دادخواستی مبنی بر الزام خوانده در دفترخانه 
اسناد رسمی جهت تنظیم و انتقال سند مالکیت رسمی یک دستگاه خودرو سواری 
پژو 4۰5 بشماره پالک 457۶3 ایران ص5۱ مقوم به 3۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام 
کلیه خسارات قانونی بطرفیت آقایان محمدعلی وهبی باب سنگینی فرزند مهدی و 
مهدی افریدون فرزند محمد به شورای حل اختالف شماره 2 تقدیم که به کالسه 
97۰432 ثبت و وقت رسیدگی به پرونده بتاریخ روز شنبه 97/۱۰/۱۱ ساعت ۱5:3۰ 
بعد از ظهر تعیین گردیده است ، با عنایت به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد 
لذا به تقاضای خواهان حسب تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و آگهی می گردد  در جلسه فوق حاضر شوند 

، در غیر این صورت شورا غیابا به پرونده رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود ./.
دبیر شورای حل اختالف شماره 2 راور – الهام جعفری پورراوری-

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

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

فاقد سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  رای شماره ۱397۶۰33۱۰57۰۰۱4۶2هیات  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 آقا داود ترابی 
فیروز فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 487۱ صادره از کرج در ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت 554/4۰ مترمربع پالک 2۱3۱ فرعی از 9 اصلی واقع 
در ماهدشت خریداری از مالک رسمی خانم زهری انجیالنی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  97/28۶4۶/ف م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول : 97/۰9/۰5 تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/۰9/2۰
 ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک 



6 نفت و انرژیسه شنبه 20 آذر 1397                                                                                                                                                                                                     شماره 3910  

 گازپروم روسیه
 آخرین واحد میدان گازی قطب 

شمال را افتتاح کرد 

آخرین  گازپروم،  روسیه،  گاز  صنعت  غول 
واحد میدان گازی خود در قطب شمال، که 
سال   ۱۰۰ از  بیش  برای  می شود  پیش بینی 

تولید گاز داشته باشد، را افتتاح کرد.
گاز  صنعت  غول  گزارش،  این  اساس  بر 
روسیه، گازپروم، آخرین واحد میدان گازی 
پیش بینی می شود  خود در قطب شمال، که 
داشته  گاز  تولید  سال   ۱۰۰ از  بیش  برای 

باشد، را افتتاح کرد.
کشور  این  تا  کشید  طول  سال   ۱۰ از  بیش 
منطقه،  این  سخت  آب وهوایی  شرایط  در 
حاال  کند.  احداث  را  الزم  زیرساخت های 
بوواننکوفو  گازی  میعانات  و  نفتی  میدان 
کند  فعالیت  خود  کامل  ظرفیت  با  می تواند 
و میزان تولید خود را به سطح هدف ۱۱5 
کند.  نزدیک  سال  در  مترمکعب  میلیارد 
والدیمیر  روسیه،  رییس جمهور  گفته  به 
میزان گازی است  تقریبا نصف  این  پوتین، 
و  می کند  ارائه  داخلی  بازار  به  گازپروم  که 

حدود نیمی از صادرات کنونی آن است.
تولید  واحد  این  افتتاحیه  مراسم  در  پوتین 
گاز، از طریق کنفرانس تلفنی، به مدیرعامل 
این  مقیاس  گفت:  میلر،  الکسی  گازپروم، 

پروژه تحسین برانگیز است.
کلیدی  تشکیالت  این  احداث  عملیات 
این  و  شد  آغاز   2۰۰8 سال  در  قطبی 
صنعتی  مجتمع  یک  توانست  شرکت 
قدرتمند در این منطقه برپا کند و همچنین 
و  راه آهن  مانند  الزم  زیرساخت های  تمام 

فرودگاه را برای آن مهیا کند.
2 واحد قبلی این مجتمع، تولید خود را در 

2۰۱2 و 2۰۱4 آغاز کردند.
بیش  تأسیسات  این  در  گاز  تولید  عملیات 
از صد سال و تا 2۱28 ادامه خواهد داشت. 
به گفته گازپروم، مرکز تولید گاز یامال، که 
شامل میدان بوواننکوفو است، در طول قرن 
صنعت  در  اساسی ای  نقش  یکم  و  بیست 

گاز ملی روسیه خواهد داشت.
این شرکت همچنین اعالم کرد که خط لوله 
گازی اوختا-توژکای 2، که برای انتقال گاز 
به خط لوله نورداستریم 2 به آلمان، طراحی 
سیستم  اصلی  مسیر  به  را  است،  شده 
)یوجی اس اس(  روسیه  گاز  تامین  یکپارچه 
 97۰ جدید  خط لوله  است.  کرده  متصل 
 45 ساالنه  می تواند  و  دارد  طول  کیلومتر 

میلیارد مترمکعب گاز را انتقال دهد.
گاز  تولید  مرکز  اصلی  ستون  بوواننکوفو 
یامال است و بزرگترین میدان گازی کشف 
آغاز عملیات  منطقه است. در  این  شده در 
توسعه در سال 2۰۱2، ذخایر این میدان 4.9 
سال  شد.  زده  تاخمین  مترمکعب  تریلیون 
 82.8 به  تاسیسات  این  گاز  تولید  گذشته، 

میلیارد مترمکعب رسید.

خبر

پیشرفت۸5درصدی طرح های شبکه توزیع برق

دبیر کمیته اقتصاد مقاومتی شرکت مادر تخصصی توانیر با اشاره 
به پیشرفت 85 درصدی پروژه های اقتصاد مقاومتی بخش برق در 
کشور، گفت: ویژگی پروژه های امسال این بخش رویکرد توزیعی 

آن ها بوده است.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نیرو، مسعود معین پور مشاور 
مدیرعامل و دبیر کمیته اقتصاد مقاومتی توانیر در دومین جلسه 
کارگروه کاربرد فهام در حوزه بهره برداری شبکه توزیع افزود:بحث 
اقتصاد مقاومتی سالیان زیادی است که توسط مقام معظم رهبری 
بیان شده است و طی سال های قبل پروژه های خوبی در حوزه 
انتقال و توزیع داشته ایم که  هفت پروژه مربوط به بخش توزیع، 
انتقال، پست ها و خطوط فاینانس بوده و به خوبی درحال انجام 

است.
را  مقاومتی  اقتصادی  حوزه  امسال  پروژه های  ویژگی  معین پور 
رویکرد توزیعی آن ها دانست و افزود: هر چهار پروژه ای که ما 
در بحث اقتصاد مقاومتی در توانیر داریم رویکرد توزیعی دارند 
کنتورهای  تلفات،  کاهش  پراکنده،  مولدهای  همچون  مباحثی  و 
اقتصاد  پروژه های  گذشته  سال  در  می گیرند.  بر  در  را  هوشمند 
مقاومتی باالی 85 درصد پیشرفت داشته اند و امسال نیز تحرک و 
رویکرد خوبی درحال انجام است و شاهد به تحقق رسیدن پروژه 

های اقتصاد مقاومتی می باشیم.
دبیر کمیته اقتصاد مقاومتی توانیر با اشاره به دستاوردهای مقاومتی 
در بخش تولیدات پراکنده تصریح کرد: امسال عملکردها بسیار 
عالی است  و در حوزه تولید پراکنده برنامه مورد نظر 2۰۰مگاوات 

بود که تا کنون ۱7۶مگاوات به نتیجه رسیده است.
داد:  ادامه  الکتریکی  انرژی  تلفات  مبحث  طرح  با  همچنین  وی 
تلفات انرژی در کل کشور باال بوده به ویژه در خوزستان و اهواز 
به 45 درصد می رسید ولی طبق آخرین گزارش های موجود در 
است.  درصد   ۱۰.3 کشور  الکتریکی  انرژی  تلفات  حاضر  حال 
تلفات شبکه برق اهواز نیز به ۱3 درصد رسیده است که کاهش 

این مقدار واقعا کار بزرگی بوده است.

سومین ردیف شیرین سازی پاالیشگاه فازهاي 
٢٤-٢٢ پارس جنوبی به بهره برداری رسید

پارس   22-24 فازهاي  پاالیشگاه  سازی  شیرین  ردیف  سومین 
جنوبی پس از پایان مراحل پیش راه اندازی و راه اندازی، در مدار 

بهره برداری قرار گرفت.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس، 
مجری طرح توسعه فازهای24-22 پارس جنوبی با اعالم این خبر 
گفت: این ردیف شیرین سازی که هم اکنون با تولید 8 میلیون 
مترمکعب گاز شیرین از فازهای ۶، 7 و 8 در مدار بهره برداری 
قرار دارد، با رسیدن به ظرفیت کامل تولید، روزانه 5۰۰ میلیون 
فوت مکعب )معادل ۱4.2 میلیون مترمکعب( گاز ترش را فراورش 
و پس از شیرین سازی به شبکه سراسری انتقال گاز تزریق خواهد 

کرد.
هم اکنون ردیف های اول و دوم شیرین سازی گاز پاالیشگاه فاز 
هاي 24-22 با دریافت گاز ترش فازهای ۶، 7 و 8 در مدار تولید 
قرار دارند که پس از راه اندازی دو سکوی 22 و A 24، دریافت 
گاز ترش از دو سکوی اصلی و اقماری این طرح تا بهمن ماه سال 

جاري آغاز خواهد شد.
فرهاد ایزدجو افزود: با بهره برداری کامل از این واحد پاالیشی، 
امکان شیرین سازی روزانه ۱.5 میلیارد فوت مکعب گاز ترش از 
سه ردیف شیرین سازی پاالیشگاه فازهاي 24-22 پارس جنوبی 

فراهم می شود.
وی پیش بینی کرد آخرین ردیف شیرین سازی این پاالیشگاه نیز 

تا بهمن ماه سال جاری به بهره برداری برسد.
طرح توسعه فاز هاي 24-22 پارس جنوبی برای تولید 5۶ میلیون 
متر مکعب گاز ترش از میدان مشترک و تولید روزانه 5۰ میلیون 
متر مکعب گاز متان، 29۰۰ تن گاز مایع)LPG(، 275۰ تن اتان، 
تن گوگرد طراحی شده  و 4۰۰  گازی  میعانات  بشکه  هزار   75
است. این پروژه از سوی کنسرسیومی متشکل از شرکت صنعتي 

دریایي ایران )صدرا( و شرکت پتروسینا آریا در حال اجرا است.

کوتاه از انرژی

آگهی مفقودی
موتور  شماره  به   OhV۱۶۰۰ تیپ  پیکان  سیستم  وانت  خودرو  سبز  برگ 
ایران 72-794ق37  پالک  شماره  و   3۱۶538۱4 شاسی  شماره  و   ۱۱48۶۰5۶237

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بهشهر

مفقودی
بدینوسیله به اطالع میرساند که شناسنامه مالکیت)برگ سبز(خودروسواری سیستم: 
و   ۱479۰۰۰8799 موتور  شماره  ۱39۰به   مدل:   CNG  LX EF7 تیپ:  سمند 
شماره شاسی NAACJ۱JC۶BF284223 به نام عبدالنبی لهمیدی مفقود گردیده 

وازدرجه اعتبارساقط میباشد.
کرمانشاه

مفقودی 
موتور  مدل ۱39۰ شماره  مدادی  نوک  رنگ  پراید ۱۱۱  برگ سبز خودرو  و  سند 
4287۱۶۶ و شماره شاسی 543۰۰9۰۰7۰44۶ به شماره انتظامی 584 ص48 ایران 
45 به نام سعید عبداللهی فرزند حسین کدملی 298۰2۰۰78۶ مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است.
استان کرمان 

مفقودی
برگ سبز خودروی سواری پراید تیپ جی تی ایکس ای مدل۱38۶ به رنگ سفید 
موتور  شماره  وبه   72 ایران--  ص97(   ۶7۶ انتظامی)  نیروی  شماره  وبه  روغنی 
)۱97۶۶23 ( و به شماره  شاسی s۱4۱228۶۱۱5۶95به نام خانم فهیمه نجفی چمر 

نوشهر کوهی مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد .
مفقودی

 برگ سبز و سند کمپانی و تسلسل اسناد سواری پراید جی تی ایکس ای مدل 83 
با شماره موتور ۰۰9۱5۰9۱ و شماره شاسی  ایران 82  با شماره پالک 438ص85 
S۱4۱22833۰2444 بنام علی اکبر فالحیان بنهی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد
 بابل

مفقودی 
با شماره  با شماره پالک ۱5822-587  برگ سبز موتورسیکلت cG۱25 مدل 87 
بنام یوسف صفائیان حمزه   A87۰8۰79۱25 موتور 2۰۰8۰223۰ و شماره شاسی

 بابلکالئی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
 برگ سبز پراید ۱4۱ مدل 9۰ با شماره پالک 8۱4د42 ایران 82 با شماره موتور 
مفقود  تاری   براری   بهروز  بنام   s3482289339۶33 شاسی  شماره  3872735و 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 سند کمپانی مینی بوس بنز مدل ۶3 با شماره پالک ۶۶8ع۱7 ایران 72 با شماره موتور 
3349۱۱۱۰۰94۶34و شماره شاسی 37939۱5۰4۱888۶بنام سلیمان نوعی آقا باقر 

مفقودی بابل مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 سند مالکیت خودرو سواری پژو 4۰5 جی ال ایکس آی 8/۱مدل ۱387 به رنگ 
خاکستری متالیک شماره پالک 885ه  4۱  ایران 72 با شماره موتور۱248۶23۰929 
شماره شاسی4۰332۰47 به مالکیت محمد دنکسرکی  مفقود گردیده و درجه اعتبار 

ساقط می باشد 
نکا 

مفقودی
 برگ سبز پراید جی تی ایکس مدل 83 با شماره پالک 7۱3م49 ایران 82 با شماره 
موتور ۰۰7۰۱24۱و شماره شاسی s۱4۱228323۱2۰5بنام احمد قلی پور کانی مفقود 

 بابل گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی 
سند کمپانی سواری پیکان مدل 82 با شماره پالک 437ج5۶ایران 72 با شماره موتور ۱۱۱58297538و 

شماره شاسی ۰۰825۱۶۶78بنام اکرم حیدری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی مفقودی 
سند کمپانی خودرو سواری پژو پارس مدل ۱38۶ به رنگ سفید دو پوششه شماره 
پالک ۱82 و 9۶ ایران 33 با شماره موتور۱248۶227299 شماره شاسی 5۰34۶553به 

نکا مالکیت مصطفی اسدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
 برگ سبز پراید صبا مدل 78 با شماره پالک 73۶ص۶2 ایران 82 با شماره موتور 
۰۰۱27۱4۱و شماره شاسی s۱4۱2278۶۰۶78۶بنام فاطمه اصغرنیا ء مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

متن آگهی 
علی  مراد  آقای  شکایت  خصوص  در  علیرضا  فرزند  رستمی  مصطفی  جناب 
ایراد ضرب و جرح عمدی در پرونده کالسه  بر  دایر  نقدی فرزند کرم علیه شما 
97۰998۶۶۱۱7۰۰89۶ شعبه ۶ بازپرسی دادسرای خرم آباد  ظرف یک ماه از تاریخ 
نشر این آگهی مهلت دارید جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر در غیر 

اینصورت وفق قانون در خصوص پرونده اتهامی شما قرار صادر خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه 6 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد

آگهی حصروراثت
بانوساراعطارزاده نام پدرمحمدبشناسنامه۶9۱صادره ازخرمشهردرخواستی بخواسته صدورگواهی 
حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که مادرم مرحوم شهین نجارزاده بشناسنامه499صادره خرمشهر 
درتاریخ97/7/22دررستاق اقامتگاه غیردائمیش فوت ورثه اش عبارتنداز۱-متقاضی بامشخصات 
فوق الذکر2-سمیه بشناسنامه۱2۰4تهران3-زهرابشناسنامه7۶۱5تهران)دختران متوفی(4-حسین 
بشناسنامه۶9خرمشهر)همسرمتوفی( 5۰89تهران)پسرمتوفی(5-محمدعطارزاده  بشناسنامه 
نمایدتاهرکس  می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  والغیر.اینک 
اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 
داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه 

اعتبارساقط است. شماره م الف)9/92۶(
رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف خرمشهر-سیدمحمدمحمدی

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

آقای ناصر فیضیفرزند رستم درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک 2۶۶3 فرعی از 
۱2۰ فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱3کرمانشاه معروف به زمین اخوان صدیقی که از 
آقای علی اکبربارانی نیاءخریداری و درخواست سند مالکیت نموده و پرونده نیز تحت کالسه97-42 
تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رای شماره 
۱397۶۰3۱۶۰۰7۰۰۰۶43 مورخ 97/8/28 حکم به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان به 
مساحت ۱5۰  مترمربع بنام آقای ناصرفیضی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقای 
محمدصالح و محمد و محمود و عبداله صدیقیمی باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز 
آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول 
این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه صالحه ارسال 
گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است پس 
از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام  آقای ناصر فیضی صادر 

خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- نعمت عزیزی

تاریخ انتشار اول 2۰ / ۱397/9 تاریخ انتشار دوم 5/ ۱۰/ ۱397

آگهی درخواست
 گواهی حصر وراثت 

خانم فاطمه فضلی فرزند علی اصغر به شرح درخواستی که به شماره 97۰878ثبت 
کرده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که مرحوم 
تاریخ  در  بابلسر  از  به شماره شناسنامه ۱9 صادره  فرزند مصطفی  پور  نساءولی 
حین  ورثه  و  نموده  فوت  فریدونکنار  شهرستان  خود  دائمی  اقامتگاه  97/9/9در 

الفوت وی  عبارتند از 
۱-رقیه فضلی فرزند علی اصغر به شماره شناسنامه 2۱4۱399۰7۶فرزند متوفی

2- فاطمه فضلی فرزند علی اصغر به شماره شناسنامه 2۱4274۰332فرزند متوفی 
3-مریم فضلی فرزند علی اصغر به شماره شناسنامه 4989545۶۰5فرزند متوفی 
فرزند  شناسنامه4989473779  شماره  به  اصغر  علی  فرزند  فضلی  4-حکیمه 

متوفی 
5-صغری فضلی فرزند علی اصغر به شماره شناسنامه 2۱4272۰498فرزند متوفی

۶- انسیه فضلی فرزند علی اصغر شماره شناسنامه 4989۶۰3834فرزند متوفی
مرتبه  نوبت یک  را در یک  مزبور  مقدماتی درخواست  تشریفات  انجام  با  اینک 
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 
 قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان فریدونکنار

مدیرعامل شرکت پتروشیمی پتروپاک از ایران به 
عنوان بزرگترین هاب تولیدکننده محصوالت پلی 
استایرنی غرب آسیا نام برد و گفت: صادرات این 
محصوالت به کشورهای سه قاره اروپا، آسیا و 

اخیرا آفریقا آغاز شده است.
صنفی  انجمن  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
کارفرمائی صنعت پتروشیمی، »پیمان طرب خواه« 
اینکه شرکت پتروپاک در فاز اول یک  بیان  با 

خط ۱۰۰ هزار تنی در سال برای تولید HIPSو 
GPPSایجاد کرده است، گفت: از نظر ظرفیت 
پلی  محصوالت  تولید  خط  بزرگترین  خط، 
استایرنی در منطقه خاورمیانه است. مدیرعامل 
شرکت پتروشیمی پتروپاک با اعالم اینکه مجتمع 
پتروشیمی تبریز با ۱2۰ هزار تن تولید ظرفیت 
در قاب سه خط تولید از پتروپاک بیشتر تولید 
می کند، تصریح کرد: در این خصوص فازهای 

دو و سه را تعریف و کارها را شروع کرده ایم که 
هر کدام یک خط ۱۰۰ هزار تنی دیگر خواهند 
بود و به این ترتیب ظرفیت ما به 3۰۰ هزار تن در 
سال خواهد رسید. این مقام مسئول با اعالم اینکه 
در شرایط فعلی بیش از 85 درصد محصوالت 
تولیدی را صادرات می کنیم که با نرخ باالتر از 
عرف و خوشبختانه هیچ نامه ای مبنی بر آنتی 
دامپینگ نگرفته ایم، اظهار داشت: هم اکنون به 

صورت مستقیم به 25 کشور همچون ازبکستان، 
قزاقستان، ترکیه، عراق، افغانستان، هند، ویتنام، 
قطر، ایتالیا، رومانی، صربستان، روسیه، اکراین، 
لیبی، سوریه و... محصول صادرات می کنیم و به 
بیش از ۶ تا 7 کشور به صورت غیر مستقیم که 

ما آمار خودمان لحاظ نمی کنیم.
به گفته وی روند صادرات به این صورت است 
که اگر کامیون برود محموله حدود 22 تن است 
را می  ما درب کارخانه محصول  ولی معموال 

فروشیم و با نحوه جابه جایی آن کاری نداریم.
فعلی  شرایط  در  اینکه  یادآوری  با  طرب خواه 
پتروپاک حدود 22  پتروشیمی  میزان صادرات 
هزار تن بوده است، تبیین کرد: هم اکنون ایران 
عمال هاب اول پلی استایرن منطقه و بعد از کره 
جنوبی، هاب دوم پلی استایرن آسیا شده است، 
بنابراین قطعا بخش داخلی کشش این همه تولید 
پلی استایرن داخلی را ندارد. مدیرعامل شرکت 
پتروپاک مشرق زمین با بیان اینکه در این راستا 
ترکیه همیشه حدود 4۰۰ تا 5۰۰ هزار تن نیاز 
پایین  و  دستی  میان  صنایع  زیرا  دارد  استایرن 
دستی اروپا را تامین می کند و مصرف آن باال 
است، خاطرنشان کرد: روسیه بعد از تحریم های 
آمریکا حدود 2۰۰ تا 3۰۰ هزار تن مصرف دارد؛ 
از طرف دیگر به واسطه دریای عمان و خلیج 
فارس، امکان ترانزیت دریایی داریم که خیلی 
ارزان است و به همین دلیل صادرات را به آسیای 

دور و آفریقا شروع کرده ایم.

ایران بزرگترین هاب تولید پلی استایرن غرب آسیا شد؛

صادرات محصوالت پلی استایرنی ایران به 3 قاره جهان

تنش آبی ۱5 سال است که در ایران نهادینه 
اخیر، رویکرد  شده و دولت طی سال های 
مقابله ای برای حل این مساله داشته است. 
اکنون نیز وزیر نیرو صراحتا اعالم کرد که 
تا سال ۱4۰۰، شهر دارای تنش آبی در ایران 

نخواهیم داشت.
به  گزارش زمان به نقل از ایسنا، 334 شهر 
در حال حاضر با جمعیت 34.5 میلیون نفر 
تحت تاثیر تنش آبی هستند که این مساله نیز 
چالش های زیادی را به وجود آورده است، 
البته در این بین، وزارت نیرو بیکار ننشسته 
که  تاجایی  است  داده  انجام  را  اقداماتی  و 
هفته گذشته و در شورای عالی آب، طرحی 
آب  تنش  بدون  دوازدهم  »دولت  عنوان  با 
شرب« تدوین و ارائه شد که بر اساس آن 
نخواهیم  تنش  تحت  شهر   ،۱4۰۰ سال  تا 
داشت. این طرح در قالب نقشه راه و برنامه 
جمله  از  متنوعی  موضوعات  به  مشخص 
تامین، ارتقای کیفیت، کاهش هدررفت آب 
و تامین منابع مالی پرداخته است. عالوه بر 
اردکانیان  بر اساس گفته های رضا  نیز،  این 
- وزیر نیرو - در الیحه بودجه سال ۱398، 
چارچوب های اصلی این برنامه دیده شده و 
امیدواریم فرآیند تصویب آن در مجلس هم 

به خوبی پیش گرفته شود.
مدیرعامل  حاج رسولی ها-  محمد  هم چنین 
در  نیز   - ایران  آب  منابع  مدیریت  شرکت 
همین راستا گفت: برنامه ای را برای حل تنش 

آبی از سوی وزارت نیرو تبیین کرده ایم که 
در این برنامه، پارامترها و معیارهای متعددی 
در نظر گرفته شده است که اگر بتوان این 
برنامه را به درستی اجرا کرد، قطعا بخشی 

از چالش های حوزه آب حل خواهد شد.
مدیرعامل  جانباز-  حمیدرضا  این  عالوه بر 
بیان  با  فاضالب  و  آب  مهندسی  شرکت 
این که کاهش بارش موجب شد که امسال 
آبی  تنش  معرض  در  شهر   3۰۰ بیش از  
صورت  اقدامات  با  گفت:  بگیرند،  قرار 
را  بسیاری  چالش های  توانستیم  گرفته، 
از  کمی  تعداد  بجز  که  جایی  تا  کنیم  حل 
استان ها، شاهد مشکل جدی  در حوزه آب 
درباره  نبودیم. وی هم چنین  در کل کشور 
کرد:  اظهار  آبی  تنش  بدون   ۱4۰۰ برنامه 
براساس سناریوی بارش، مطابق سال جدید 
سال ۱398  تابستان  تا  می کنیم  برنامه ریزی 
را با کم ترین چالش پشت سر بگذاریم، به 
گونه ای که بهتر از امسال کارها پیش برود؛ 
با  را   ۱398 سال  تا  است  این  هدف  تمام 

کم ترین تنش آبی پشت سر بگذاریم.
جانباز با اشاره به سرمایه تخصیص یافته در 
تومان  میلیارد  کرد: ۱۰۰۰  ابراز  این حوزه، 
سرمایه ای را که قرار بود دولت برای گذر 
از تنش آبی به بخش آب اختصاص دهد، 

به طور کامل تخصیص یافت.
فرض  با  شرب،  آب  تنش  مدیریت  برنامه 
کمبود  و  گذشته  آبی  سال  مشابه  بارندگی 

وزارت  در   ،۱4۰۰ سال  تابستان  در  آب 
تنش  مدیریت  برای  و  شده  پیش بینی  نیرو 
آبی شهرها و روستاهای کشور راهکارهایی 
در قالب افزایش تأمین و تولید آب، ارتقای 
آب،  ذخیره سازی  توان  افزایش  آب،  کیفی 
تأمین،  منابع  بهره وری  و  مدیریت  ارتقای 
مدیریت مصرف  نیز  و   تاسیسات، شبکه ها 

در نظر گرفته شده است.
البته این موضوع به معنای وضعیت مناسب 
منابع آبی در حال حاضر نیست، چراکه بر 
آبی،  منابع  وضعیت  از  آمار  آخرین  اساس 
سال گذشته حجم آب های سطحی کشور 
امسال حجم  اما  بود  مترمکعب  میلیارد   32
این آب ها به 25 میلیارد مترمکعب رسیده، 
یعنی حجم آب های سطحی کشور حدود 35 
درصد کاهش یافته است و این در شرایطی 
دهه 7۰، حدود 8۰  در  عدد  این  که  است 
میلیارد مترمکعب بوده است و این موضوع 
بیانگر اوضاع نابه سامان کشور در این حوزه 
با کاهش آب های  است چراکه از یک سو 
سطحی و از سوی دیگر کاهش آب های زیر 

زمینی مواجه هستیم.
و  مصرف  مدیریت  اهمیت  موضوع،  این 
اصولی  مدیریتی  راهکارهای  به کارگیری 
اگر  چراکه  می کند  زد  گوش  را  درست  و 
آبی  تنش  بدون   ۱4۰۰ برنامه  به  بخواهیم 
و  مصرف  مدیریت  به  باید  یابیم،  دست 

مدیریت درست توجه ویژه ای کنیم.

در  ایران  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت 
ویرایش  یا  لغو  امکان  که  کرد  اعالم  اطالعیه ای 
سوخت  کارت  صدور  درخواست  اطالعات 

المثنی فراهم شده است.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی شرکت 
متقاضیان  ایران،  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی 
روزهای  که  المثنی  سوخت  کارت  دریافت 
نام  ثبت  همراه  دولت  سامانه های  در  گذشته 
کرده اند و بعد موفق به یافتن کارت سوخت خود 
اینترنتی سامانه  به  مراجعه  با  می توانند   شده اند، 
خدمات  اپلیکیشن   ،  www.mob.gov.ir
دولت همراه و کد دستوری #4* درخواست ثبت 
آذرماه  تا 24  امکان  این  کنند؛  لغو  را  شده خود 

)پایان مهلت ثبت نام( در دسترس خواهد بود.
کارت  درخواست  لغو  در صورت  است  بدیهی 
المثنی، امکان احیا و استفاده از کارت اصلی میسر 

است.
درخواست  چنانچه  اطالعیه،  این  اساس  بر 
لغو  ماه(  آذر   24 )تا  مقرر  موعد  در  شده  ثبت 
مالکان خودرو  این  فعلی  کارت سوخت  نشود، 
صادر  المثنی  کارت  و  ابطال  موتورسیکلت،  و 

خواهد شد.
کارت  دریافت  متقاضیان  از  دسته  آن  همچنین 
سوخت المثنی که الزم می دانند اطالعات ثبت نام 
خود را در سامانه های دولت همراه ویرایش کنند، 
با  شده  اعالم  فرصت  پایان  از  قبل  تا  می توانند 

مراجعه به سامانه های ثبت نام اقدام کنند.

امکان لغو درخواست صدور ۳سال تا پایان نقطه تنش آبی در ایران
کارت سوخت

شرکت اویک به عنوان برنده مناقصه نگهداشت و افزایش تولید 
میدان رامشیر معرفی شد.شرکت های PEDEX، پتروگوهر 
فراساحل کیش، ملی حفاری و حفاری دانا هم برنده مناقصه 

چهار مخازن نفتی دیگر شدند.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی شرکت ملی نفت 
افزایش  الهی مجری طرح نگهداشت و  ایران، صادق فتح 
تولید شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب اظهار کرد: نتیجه پنج 
مناقصه نگهداشت و افزایش تولید در چارچوب بسته های 

یکپارچه از طرح عملیات محور )Job Based( نگهداشت 
و افزایش تولید از پنج مخزن نفتی رامشیر، گچساران خامی، 
اللی، کبود و باالرود، از مجموعه 27 مخزن منتخب شرکت 
ملی مناطق نفتخیز جنوب، نهایی و تعیین تکلیف شده که از 
این میان شرکت اویک با باالترین امتیاز فنی و مالی، به عنوان 
برنده مناقصه نگهداشت و افزایش تولید میدان رامشیر معرفی 

شده است.
صادق فتح الهی ادامه داد: شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 
همزمان با برگزاری مناقصه رامشیر، چهار مناقصه دیگر کبود، 
اللی آسماری، گچساران خامی و نرگسی را به صورت فشرده 
شرکت های  ترتیب  به  که  کرد  برگزار  روز  یک  طول  در 
و  حفاری  ملی  کیش،  فراساحل  پتروگوهر   ،PEDEX

حفاری دانا موفق شدند در این بسته ها برنده مناقصه شوند.
پنج بسته  این  به گفته وی، برگزاری همزمان مناقصه های 

و تعیین تکلیف نتیجه مناقصه ها با برآورد بیش از 3۰هزار 
میلیارد ریال در طول یک روز موجبات تقدیر مدیریت عالی 
شرکت ملی نفت ایران از شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 
را به همراه داشته است. فتح الهی، مخازن زیالیی، سوالبدر، 
سیاه مکان، رامشیر، رامین، پازنان، مارون 2 و 5، مارون ۱ و 
4، مارون ۶، مارون 3، منصورآباد، منصوری آسماری، اللی 
آسماری، اللی بنگستان، گلخاری، گچساران 3 و 4، گچساران 
آسماری  کبود  بی بی حکیمه،  خامی،  گچساران   ،2 و   ۱
و بنگستان، باالرود، بینک، اهواز 2 و 3 و 5، اهواز ۱ و 4، 
نرگسی، چلینگر و گرنگان را  مجموعه 27 مخزن تعریف 
شده در چارچوب بسته های یکپارچه از طرح عملیات محور 
)Job Based( نگهداشت و افزایش تولید در شرکت ملی 
مناطق نفتخیز جنوب اعالم کرد و گفت: هم اکنون این مخازن، 

۶3 درصد تولید نفت این شرکت را تشکیل می دهند.

وی با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزی،  27 مخزن مناطق 
نفتخیز جنوب در طول 2 سال و با سرمایه گذاری حدود 4.۶ 
میلیارد دالر توسعه خواهند یافت، گفت: با اجرای عملیات 
گسترده سطح االرضی و تحت االرضی، در مجموع ۶5۰هزار 
بشکه افزایش و جلوگیری از کاهش تولید نفت محقق خواهد 
شد که از این میزان 34۰ هزار بشکه به افزایش تولید و 3۱۰ 

هزار بشکه به نگهداشت تولید مربوط خواهد بود.
فتح الهی ادامه داد: در بخش تحت االرضی  باید حدود 28۰ 
حلقه چاه حفاری، بیش از ۱4۰ حلقه چاه تعمیر و اقدامات 
ترمیمی در ۱۶۰ حلقه چاه انجام و در بخش سطح االرض 

حدود ۱3۰ پروژه اجرا شود.
میدان های  توسعه  قرارداد  می شود  پیش بینی  وی،  گفته  به 
منصوری، رامشیر، گچساران خامی، اللی، کبود و باالرود، با 

برنده مناقصه آنها کمتر از یک ماه آتی نهایی و امضا شود.

طرح توسعه پنج مخزن نفتی 
تعیین تکلیف شد
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خودروسازان برای پیش فروش مجوز داشتند

پیش  مورد  در  گفت:  کنندگان  مصرف  حمایت  سازمان  معاون 
فروش خودرو واردکنندگان یا سازندگان خودرو حتما می بایست 
در مورد مجوز پیش فروش خودرو از وزارت صمت مجوز بگیرند
به گزارش زمان به نقل ازمهر، شهرام میرآخور لو معاون بازرسی 
کنندگان در  از مصرف  تخلفات سازمان حمایت  به  و رسیدگی 
گفتگوی تلفنی با برنامه پایش در مورد پیش فروش ۱5 روزه ایران 
برای  زیادی  زمان  این خودروها  قیمت  مورد  در  گفت:  خودرو 
بررسی قیمت خودرو الزم است، در مورد پیش فروش خودرو 
واردکنندگان یا سازندگان خودرو حتما می بایست در مورد مجوز 
پیش فروش خودرو از وزارت صمت مجوز بگیرند.وی در پاسخ 
خود  محصوالت  فروش  پیش  برای  خودرو  ایران  آیا  اینکه  به 
با آن برخورد  اگر مجوز نداشت  مجوز گرفته است گفت: یقیناً 
می شد و از وزارت صنایع مجوز گرفته است.میرآخور لو گفت: 
اگر خودرویی تعهد تحویل داشته باشد خودروساز اجازه ندارد تا 
مادامی که خودروی اولی را تحویل نداده خودری دیگری پیش 
فروش کند. در مورد این 4 خودرو ایران خودرو تعهد معوق ندارد 
و این خودروها در پیش فروش قبلی نبود.نظرسنجی برنامه پایش 
به عملکرد تیم اقتصادی دولت برای مقابله تحریم ها در یک ماهه 
با  بود:  این شرح  به  نظرسنجی  داشت. سوال  اختصاص  گذشته 
گذشت بیش از یک ماه از اجرای تحریم ها ، به عملکرد کدام 
عضو اقتصادی دولت برای مقابله با تحریم ها نمره باالتری می 
بودجه 3- وزارت  برنامه و  بانک مرکزی 2- سازمان  دهید؟۱- 
اقتصاد و دارایی 4- وزارت صمت 5- وزارت نفتدر پایان این نظر 
سنجی 55.7۰ درصد از شرکت کنندگان عملکرد بانک مرکزی در 

مقابله با تحریم ها را مطلوب ارزیابی کردند.
24.73 درصد از شرکت کنندگان به سازمان برنامه و بودجه ، 8.32 
درصد به وزارت اقتصاد، 5.9۶ به وزارت نفت و 5.3۱ درصد به 

وزارت صنعت، معدن و تجارت رای دادند.

افزایش حقوق کارمندان نباید منجر به افزایش 
نقدینگی شود

 عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس گفت: به جای افزایش 
حقوق کارمندان، دولت بهتر است به آنان تسهیالت الزم را اعطا 

کند.
اینکه  بیان  با  اسماعیلی  داریوش  ازمهر،  نقل  به  به گزارش زمان 
دولت توان افزایش یارانه نقدی را دارد، گفت: متأسفانه در حال 
حاضر همه مردم با درآمدهای مختلف یارانه دریافت می کنند در 
حالی که این مبلغ در زندگی بسیاری از آنان هیچ گونه تأثیری 
ندارد.وی با بیان اینکه دولت باید دهک های مختلف جامعه را در 
نظر گیرد و یارانه اقشار پردرآمد را قطع کند و آن را به قشرهای 
پایین جامعه اعطا کند، ادامه داد: با این رویه به راحتی می توان مبلغ 
یارانه نقدی را برای اقشار ضعیف جامعه چندین برابر کرد چرا 
که 45 هزار و 5۰۰ تومان درد اقشار پایین جامعه را دوا نمی کند.
نیست که  عضو کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرد: درست 
به همه افراد جامعه با درآمدهای مختلف، یارانه داده شود و این 
اتفاق زمانی آغاز و اجرایی شد اما وقتش رسیده که اصالح شود.
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس با اشاره به افزایش حقوق 
و دستمزد کارمندان در سال آینده، یادآور شد: قطعاً باید حقوق 
کارمندان با توجه به نرخ تورم افزایش پیدا کند اما نباید این افزایش 
حقوق به گونه ای باشد که نقدینگی کشور را بیش از اندازه کند.
وی با بیان اینکه بهتر است به جای افزایش حقوق کارمندان، زمینه 
ها و امکانات دیگری را برای آنان فراهم کرد، افزود: مثاًل می توان 
تخفیف هایی در دریافت بلیط هواپیما و یا تسهیالت وامی و بیمه ای 
به آنان اعطا کرد.عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به اینکه 
همچنین الزم است بیمه کارکنان دولت تکمیلی شود، تصریح کرد: 
اغلب کارکنان دولت بیمه عمومی دارند که در بسیاری از جاها، 
مشکالت آنها با این بیمه حل و فصل نمی شود و باید شرایطی 
فراهم شود تا همه آنان بیمه تکمیلی دریافت کنند و نگران هزینه 
های درمانی خود نباشند.اسماعیلی با بیان اینکه همچنین می توان 
به کارمندانی که فاقد خودرو هستند تسهیالت خرید خودرو اعطا 
کرد، گفت: معنای این پیشنهادات آن نیست که به هیچ وجه حقوق 
کارمندان افزایش نیابد بلکه معتقدم که برای جلوگیری از افزایش 

بی رویه نقدینگی، بهتر است تسهیالت دیگری به آنان داده شود.

نخستین ایستگاه یادگیری مجازی ایرانسل 
افتتاح شد

شهدای  پادگان  در  ایرانسل  مجازی  یادگیری  ایستگاه  نخستین 
جوادنیای قزوین افتتاح شد.

به  توجه  با  ایرانسل،  عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
کارکنان  آموزی  مهارت  مرکزی  قرارگاه  با  شده  امضا  تفاهم نامه 
وظیفه، در راستای رشد و ارتقاء توسعه فردی کارکنان وظیفه در 
دوره  خدمت سربازی و ایجاد فرصت برابر آموزش برای همگان، 
شهدای  پادگان  در  ایرانسل  مجازی«  یادگیری  »ایستگاه  اولین 

جوادنیای قزوین در فاز آزمایشی راه اندازی شد.
بر این اساس از طریق »ایستگاه یادگیری مجازی« که به سخت 
افزارهای منطبق با استانداردهای الزم مجهز شده است، دسترسی 
به دوره های آموزشی در محیط پادگان از طریق بستر امن ارتباطی 

ایرانسل)APN( برای سربازان فراهم شده است.
تجهیزات مدنظر از داخل پادگان به سرورهای سامانه های »لنز« 
و »دانا«ی ایرانسل ارتباط داده شده اند تا سربازان حاضر در این 
ایرانسل آموزش های  اینترنت  پادگان به صورت رایگان بر بستر 

الزم را ببینند.
همچنین سربازان حاضر در این پادگان عالوه بر دسترسی به سامانه 
آموزشی در ایستگاه یادگیری مجازی، در سایر فضاهای پادگان نیز 
از طریق تبلت ها و گوشی  های تلفن همراه بربستر ارتباطی امن 
یادشده دسترسی خواهند  آموزشی  به محتوای  )APN(ایرانسل 
داشت. کارکنان وظیفه می توانند در محیط خارج از پادگان نیز با 
استفاده از سیم کارت ایرانسل و گوشی تلفن همراه و یا رایانه های 

شخصی خود به این دو سامانه دسترسی داشته باشند.
فرمانده  حضور  با  ایرانسل  مجازی  یادگیری  ایستگاه  نخستین 
قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه، سرتیپ پاسدار سید 
مهدی فرحی، مدیرکل فروش سازمانی ایرانسل، محمد زیاری و 
جمعی از فرماندهان پادگان شهدای جوادنیا و مدیران ایرانسل در 

قزوین راه اندازی شد.
پیش از این در مردادماه گذشته ایرانسل و قرارگاه مهارت آموزی 
که  بودند  کرده  امضا  همکاری  تفاهم نامه  یک  وظیفه  کارکنان 
براساس آن تلویزیون اینترنتی لنز ایرانسل و برنامه کاربردی دانا 
سامانه هایی باشند که به عنوان زیرساخت آموزشی برای ثبت نام، 
مطالعه و پیگیری پیشرفت دوره آموزشی در اختیار سربازان قرار 

بگیرند.
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٤٢۶0 میلیارد تومان تسهیالت صرف 
احیای بافت های فرسوده می شود

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری گفت: در مجموع 
حدود چهار هزار و 2۶۰ میلیارد تومان تسهیالت برای 
احیای بافت های فرسوده به متقاضیان پرداخت می 

شود.
عشایری  هوشنگ  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
دیروز در نشست رییس جمهوری با معاونان و مدیران 
وزارت راه و شهرسازی در محل این وزارتخانه افزود: 
صندوق توسعه ملی 2 هزار و ۱29 میلیارد تومان برای 
نوسازی بافت های فرسوده تصویب کرده و قرار است 
بانک مسکن نیز به همین میزان منابع را تامین کند.
وی ادامه داد: با تامین شدن این منابع قادر خواهیم 
بود تسهیالتی به میزان 4۰ و 5۰ میلیون تومانی با 
سود 9 درصد و بدون نیاز به سپرده گذاری از سوی 
مردم را برای ساخت و ساز در بافت های فرسوده 
اختصاص دهیم.معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان 
اینکه در جلسه هایی که با توسعه گران برگزار شد 
آنها رقم این تسهیالت را با توجه به افزایش هزینه 
های ساخت ناکافی دانسته اند، گفت: در توافقی که 
با بانک مسکن انجام شد، وام ۱۱۰ میلیون تومانی با 
سود ۱8 درصد که برای کسانی که از فناوری های 
نوین در ساخت و ساز استفاده می کنند تعلق دارد، به 
این بخش هدایت و از این محل مابه التفاوت بگیرند.
وی افزود: به این ترتیب کسی که از وام 5۰ میلیونی 
با سود 9 درصد استفاده می کند، می تواند از این 
محل هم ۶۰ میلیون تومان با سود ۱8 درصد بدون 
سپرده گذاری برخوردار شود و در عمل ۱۱۰ میلیون 
تومان بدون نیاز به سپرده گذاری دریافت خواهند کرد.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری میزان بافت های 
فرسوده در اراضی شهری را 2۰ درصد اعالم کرد که 
2۰ میلیون نفر هم ساکن این مناطق هدف بازآفرینی 
شهری هستند یعنی 3۰ درصد جمعیت شهری کشور 
را به خود اختصاص داده اند.عشایری با اعالم اینکه 
حدود پنج میلیون و 74۰ هزار واحد در این مناطق 
این تعداد حدود  از  هدف قرار دارد، اظهار داشت: 
39درصد نوسازی، بهسازی، بازسازی و مقاوم سازی 
میلیون   3.5 باقیمانده  واحدهای  تعداد  است؛  شده 
واحد است که کل این بافت ها اعم از بافت های 
فرسوده، سکونتگاه های غیررسمی و بافت تاریخی 
باید نوسازی یا مقاوم سازی شوند که در یک برنامه 
۱۰ ساله انجام می شود.وی افزود: 78 درصد این بافت 
ها یعنی 2 میلیون و 73۰ هزار واحد باید نوسازی و 
حدود 7۰۰ هزار واحد باید مقاوم سازی شود.»حدود 
7۰ هزار واحد هم در مسیرهای پرخطر مانند زیرکابل 
های فشار قوی قرار دارند که اغلب آنها سکونت های 

غیررسمی هستند و باید جابجا شوند.«
عشایری ادامه داد: آمارها نشان می دهد هر سالی که 
تعداد تسهیالت نوسازی افزایش داشته، میزان ساخت 
و ساز در مناطق هدف بازآفرینی نیز رشد کرده است 
و بنابراین درصدد افزایش این تسهیالت هستیم.وی از 
ابالغ برنامه بازآفرینی شهری بر اساس جمعیت مناطق 

به استانداران سراسر کشور خبر داد.

واردات اسکناس ارز بدون محدودیت 
آزاد شد

واردات اسکناس ارز با رعایت مقررات بانک مرکزی 
و بدون ممانعت دستگاه های امنیتی، انتظامی و گمرک 

عملیاتی شد.
معقولی  علی  ازفارس،  نقل  به  زمان  گزارش  به   
مدیرکل مرکز واردات و مناطق ازاد و یژه اقتصادی 
گمرک در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی اعالم کرد: 
مورخ   5۰۰282/97/۱37 شماره  بخشنامه های  پیرو 
در   97.5.2۰ مورخ   594۰78/97/۱۶7 و   97.4.3۱
خصوص شرایط ورود به کشور، نظر به اینکه مطابق 
هماهنگی  عالی  شورای  جلسه  مصوبات   )4( بند 
اقتصادی کشور مورخ 97.7.۱۰ که مصوب شده است 
»هر شخص حقیقی و حقوقی، می تواند با رعایت 
هر  به  است  کرده  اعالم  مرکزی  بانک  که  مقرراتی 
میزان اسکناس ارز وارد کشور نماید و هیچ یک از 
دستگاه های امنیتی و انتظامی و گمرک، حق ممانعت از 
آن را ندارند، هرگونه ممانعت، تخلف اداری محسوب 
می شود و فرد متخلف، در صورت محکومیت، در بار 
اول به انفصال موقت به مدت شش ماه و در صورت 
تکرار به مجازات های باالتر محکوم می شود« مقتضی 
است دستور فرمایید مراتب اجرای صحیح بخشنامه، 
به کلیه همکاران گمرکی مستقر در مبادی ورودی 

مسافری ابالغ شود

کبوتر بله را به پرواز دربیاورید!

با بات کبوتر می توانید محتوای مورد نظر خود را به 
سرعت از تلگرام به پیام رسان بله منتقل کنید.

 به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی 
مختلف  های  رسان  پیام  میان  محتوا  انتقال  ایران، 
موضوعی است که شاید بسیاری از مواقع ضروری 
اما وقت گیر باشد. پیام رسان بله این مسأله را برای 
کاربران خود حل کرده و بات کبوتر می تواند واسطه 

کاربر میان تلگرام و بله باشد.
برای این منظور محتوای خود را به بات »کبوتر بله« 
در تلگرام بفرستید و به  راحتی و با سرعت در »بله« 
تحویل بگیرید. در این صورت، دسترسی راحت تر و 

سریع تری به محتوای خود خواهید داشت.
 این ابزار فعاًل برای انتقال محتوا از پیام رسان تلگرام 
فعال شده است و به زودی بات آن در دیگر پلتفرم ها 

نیز معرفی می شود.
انتقال محتوای  و  بله«  »کبوتر  از  مندی  بهره  برای   
https://t.me/ آی دی  به  تلگرام  در  باید  خود 
kabootarebale پیام دهید و آن را به مخاطبان 
خود اضافه کنید. سپس باید پیام یا فایل مورد نظر را به 
این بات ارسال یا فوروارد کنید  و در نهایت »کبوتر« 

پیام یا فایل شما را در بله تحویل می دهد.

خبر

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مسکن از 
دوره سیاستهای انقباظی به سمت سیاست 
منبسط تغییر رویکرد داده است گفت:کسب 
اطمینان از شکل گیری تولید مسکن که برای 
فعالیت توسعه گران و مردم برای خانه دار 

شدن این مسیر را هموار خواهیم کرد.
محمد  فارس،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اسالمی دیروزدر نشست رییس جمهوری 
با معاونان و مدیران وزارت راه و شهرسازی 
در محل این وزارتخانه افزود: وظایف قانونی 
وزارت راه و شهرسازی به صورت ماهوی 
رویکردهای  و  مردم  زندگی  در  شدت  به 
توسعه ای کشور تاثیر مستقیم دارد.وی به 
بخش  سه  در  وزارتخانه  این  های  برنامه 
بخش »مسکن، حمل و نقل و معماری و 
شهرسازی« اشاره کرد و گفت: در این جلسه 
گزارش هایی از بخش مسکن ارائه می شود 

و از رییس جمهوری تقاضا داریم به ما وقت 
های دیگری بدهند تا در مورد بخش های 
راه و شهرسازی  دهیم.وزیر  دیگر گزارش 
با بیان اینکه مسکن از دوره سیاست های 
تغییر  منبسط  سیاست  سمت  به  انقباظی 
مورد  موضوع  افزود:  است،  داده  رویکرد 
اهمیت در مسکن کسب اطمینان از شکل 
گیری تولید مسکن است که وزارت راه و 
شهرسازی با هموارسازی مسیر برای فعالیت 
توسعه گران و فعالیت مردم برای خانه دار 
شدن، بتواند با تخصیص زمین و با پشتیبانی 
بانک های عامل به  از منابع  و بهره مندی 
را  تولید  بانک مسکن، جریان سازی  ویژه 
اینکه 9۰۰ هزار  بیان  با  انجام دهد.اسالمی 
شود،  می  تکمیل   99 سال  پایان  تا  واحد 
گفت: تامین منابع مالی آن مهم بود که از 
دلیل  به  دولت  هیات  و  جمهوری  رییس 

می  تشکر  مسکن  بانک  سرمایه  افزایش 
کنیم.وی در ادامه به مسکن مهر اشاره کرد 
و گفت: حدود 98 هزارواحد مسکن مهر 
فاقد متقاضی است که یا تمام شده یا نیمه 
تمام است؛ البته با تدبیر رییس جمهوری در 
دو هفته گذشته، حدود ۶۰ هزار واحد را به 
کمیته امام خمینی )ره( واگذار کردیم. وزیر 
راه و شهرسازی افزود: باقیمانده واحدهای 
مسکن مهر را در شهرهایی که متقاضی دارد 
فراخوان دادیم و منتظر ثبت نام هستیم؛ البته 
سازمان  برای  تمرکز  فراخوان  این  اساس 
های حمایتی مانند بهزیستی است.اسالمی 
بهزیستی  سازمان  حال  این  با  شد:  یادآور 
تعداد واحدهای مورد  هنوز هدفگذاری و 
نیاز را به ما اعالم نکرده است اما 3۰ هزار 
واحد به آنها می دهیم؛ اگر همه این واحدها 
را بخواهند به صورت کامل و تکمیل شده 

اما اگر تعداد کمتری بخواهند  خواهد بود 
تعداد باقیمانده را فراخوان دیگری خواهیم 
زد. البته اکنون نیروهای مسلح نیز متقاضی 
کرد:  اضافه  وی  هستند.  مهر  های  مسکن 
خمینی  امام  امداد  کمیته  مسکن  معاونت 
)ره( به دلیل آنکه ساخت و ساز انجام می 
دهند مایل به تکمیل مسکن های نیمه تمام 
مهر بودند؛ در این رابطه با سازمان بهزیستی 
راه  دهیم.وزیر  انجام  را  ها  توافق  باید  نیز 
ابتدای  از  گفت:  ادامه  در  شهرسازی  و 
 72۰ و  میلیون  یک  تاکنون  یازدهم  دولت 
هزار واحد مسکن مهر تحویل شده است 
است.وی  خودمالکی  واحد  هزار   35۰ که 
خاطرنشان ساخت: یکی از مشکالت ما در 
بخش مسکن های مهر تکمیل نشده، مسایل 
حقوقی و قضایی است که اگر برطرف شود 

در یک سال تکمیل می شود.

برنامه وزارت راه برای ساخت 400 هزار مسکن تا سال ۹۹  
 تغییر رویکرد مسکن از سیاست انقباضی به انبساطی؛ 

وزیر صنعت با بیان این که شکوفایی اقتصاد، دو 
بال صنعت و صادرات را الزم دارد، گفت: یکی 
نامه آن  آیین  به تازگی  اتاق های فکر ما که  از 

تدوین شده مباحث صادراتی است.
به گزارش زمان به نقل ازفارس ، رضا رحمانی 
دیروز در مراسم معرفی و تقدیر صادرکنندگان 
نمونه استان تهران با بیان اینکه شکوفایی اقتصاد، 
دو بال صنعت و صادرات را الزم دارد، گفت: 
یکی از اتاق های فکر ما که به تازگی آیین نامه 
است.وزیر  صادراتی  مباحث  شده  تدوین  آن 
صنعت، معدن و تجارت گفت: متاسفانه سهم 
پایین  بسیار  صادرات  در  دانشی  محصوالت 
است و این موضوع یک خطر برای آینده است، 
ما  تولیدات  باید  صادرات  توسعه  برای  زیرا 
فناورانه باشد. رحمانی بیان داشت: در گذشته 

اهداف کمی برای صادرات بوده است و این موضوع خوب 
است و یکی از راهکارهایی که می توان ما را به اهدافمان 
کاالهاست. وزیر  نمودن  نمودن و شاخص دار  برساند کمی 
بیان داشت: دولت و ما به عنوان  صنعت، معدن و تجارت 
صادراتی  زمینه های  ساختن  فراهم  برای  صنعت  وزارت 
موظف هستیم و در چند روز پیش که در خدمت مقام معظم 
رهبری بودم، ایشان به بحث صادرات تاکید فراوان داشتند و 
این موضوع نصب العین ما خواهد بود. رحمانی اظهار داشت: 
لذا باید برای این کار زمینه را فراهم کرد و ما این کار را با 
مشورت با دست اندرکاران آغاز کرده ایم و بنده بدون مشورت 

و  گرفت  نخواهم  را  نهایی  تصمیمات  بخش خصوصی  با 
ضمانت اجرایی تصمیم گیری ها خود دو طرف باید باشند.وی 
با تاکید بر اینکه ما به دنبال رفع موانع هستیم، گفت: ما کلیات 
و اهداف باالدستی در مورد صادرات را داریم، اما مهم این 
است که بدانیم برنامه عملیاتی چیست. رحمانی بیان داشت: 
برای سال 97 ده پروژه ویژه تعریف شده که یکی از آنها بحث 
صادرات به کشورهای همسایه است. وی اظهار داشت: ایران، 
چین و روسیه دارای بیشترین همسایگان از نظر جغرافیایی 
هستند، در آماری که رئیس اتاق بازرگاین به من ارائه داد اعالم 
که ما به این کشورها سهم کمی از واردات به این کشورها را 
داریم، در حالی که این موضوع یک فرصت برای ما است 

تا بتوانیم صادرات را به این کشورها توسعه دهیم. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: اگر کار 
به بخش خصوصی  واگذار شود، تاثیر روابط سیاسی 
به روابط اقتصادی کم می شود.وی با بیان اینکه توسعه 
صادرات به کشورهای همسایه جزء اولویت های ما 
است، بیان داشت: روز گذشته بحث پیوستن ایران به 
اوراسیا بررسی و تصویب شد و امیدواریم به زودی با 
قید فوریت در مجلس هم به تصویب برسد. رحمانی 
عدم  بحث  صادرات  موانع  از  یکی  داشت:  اظهار 
توازن بین صادرات و تنظیم بازار داخل بوده که این 
موضوع یک دفعه برای همیشه باید حل شود، زیرا ما 
از ظرفیت های خوبی برخوردار هستیم. وی با اشاره 
به ظرفیت تولید کاشی و سرامیک در کشور گفت: 
با توجه به اینکه االن کشور عراق و سوریه در حال 
بازسازی است، توسعه صادرات این محصول به این 
کشورها برای ما یک فرصت است. رحمانی گفت: اگر یکی از 
مشکالت اساسی و دغدغه ما بیکاری است راه حل آن توسعه 
صادرات است، زیرا هر یک میلیارد دالر صادرات حداقل 5۰ 
هزار شغل ایجاد می کند. وی با اشاره به شرایط تحریم در 
کشور گفت: اگر درست برنامه ریزی کنیم، این وضعیت برای 
ما فرصت خوبی خواهد بود، اگرچه نتوانستیم از این ظرفیت 
در چند ماه گذشته خوب استفاده کنیم. وزیر صنعت، معدن 
و تجارت اظهار داشت: بهترین راه مقابله با تحریم استفاده از 
توان مردمی است و می توان با استفاده از این توان در صادرات 

جهش ایجاد کرد.

وزیر صنعت خبرداد: تشکیل اتاق فکر صادرات در وزارت صنعت

هر یک میلیارد دالر صادرات 50 هزار شغل ایجاد می کند

کارت سوخت؛ راهکار جدید بانک ها 
برای جذب نقدینگی

در شرایطی که بانک مرکزی امکان اتصال کارت 
های سوخت به کارت های بانکی هموطنان را 
فراهم آورده است، بانک ها در تالشند با ارایه 
تسهیالت به مشتریان، نقدینگی را به سمت خود 

جذب کنند.
ماه  آذر  اوایل  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
زیرساخت  کرد  اعالم  مرکزی  بانک  امسال 
های الزم برای تبادل داده و ابزارهای تسویه و 
پرداخت را برای اتصال کارت های بانکی به نظام 
مدیریت سوخت کشور فراهم کرده است و با 
این کار به جای صدور کارت جدید سوخت، 
از طریق اتصال برخط )آنالین( به نظام پرداخت 
بانکی، از کارت های بانکی موجود شهروندان به 
عنوان کارت سوخت استفاده می شود.با این کار، 
شهروندان می توانند از کارت بانکی خود برای 
سوخت گیری و نیز پرداخت بهای سوخت از 
طریق پایانه واحد اقدام کنند که در کاهش زمان 
و زحمت سوخت گیری اثر گذار خواهد بود. 
اهمیت کار در این بود که دولت با هدف مقابله با 
قاچاق سوخت در کشور که در ماه های اخیر به 
دلیل اختالف قیمت ایجاد شده با آن سوی مرزها 
افزایش یافته است، قصد دارد بار دیگر استفاده 
از کارت های سوخت را در کشور فراگیر کند.
از میان کسری کارت های  هرچند آمار دقیقی 
سوخت در کشور ارایه نشده اما بر اساس آخرین 
دستگاه  میلیون   22 از  بیش   9۶ سال  در  آمار 
خودروی سواری شامل ۱8 میلیون و ۶4۰ هزار 
خودروی سواری و سه میلیون و 45۰ هزار وانت 
در کشور تردد کردند و شمار موتور سیکلت های 
فعال نیز ۱۱ میلیون و 2۰۰ دستگاه بود که در 
صورت اجرای طرح توزیع سوخت با استفاده از 
کارت های سوخت، باید همه آنها مجهز به این 

کارت ها باشند.با اتصال شبکه پرداخت به سیستم 
مدیریت سوخت کشور، از دو هفته گذشته بانک 
ها دور جدید رقابت را برای جلب نظر مشتریان 
طور  به  ایرانی  شهروند  هر  زیرا  اند؛  زده  کلید 
متوسط پنج کارت بانکی در اختیار دارد و تنها 
می تواند یکی از این کارتها را به کارت سوخت 
از  یکی  نمونه  کند.برای  متصل  خودروی خود 
بانک ها اعالم کرده است پرداخت به هموطنانی 
که برای اجرای طرح پرداخت الکترونیک بهای 
سوخت با کارت هوشمند از کارت های شتابی 
این بانک استفاده کنند، با محاسبه معدل حساب 
مشتریان تسهیالت قرض الحسنه پرداخت می 
کند که کارمزد آن چهار درصد است.علت اصلی 
این رقابت، تالش بانک ها برای جذب نقدینگی 
ناشی از خرید سوخت است؛ بانک هایی که بنا 
بر آمارها و بررسی های بانک مرکزی به دلیل 
انجماد دارایی ها و مطالبات معوق، بیش از هر 
دورانی در تامین نقدینگی خود با مشکل مواجه 
هستند و حاضرند بابت جذب منابع جدید حتی 
مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر نرخ سود ۱5 
درصدی سپرده های یکساله را نیز نادیده بگیرند.
البته این رفتار بانک ها در سال های گذشته و 
در زمان اجرای طرح های بزرگی چون توزیع 
دیده  نیز  ها  یارانه  پرداخت  یا  و  عدالت  سهام 
شده است؛ برای نمونه سال گذشته که سازمان 
خصوصی سازی مشموالن سهام عدالت را ملزم 
به ارایه کد شبای شماره حساب بانکی آنها کرد، 
بسیاری از بانک ها دست به کار شدند و تالش 
کردند تا مشتریان حسابی که نزد آن بانک دارند 
را برای دریافت سود اعالم کند.همچنین از آنجا 
که طبق مقررات سازمان خصوصی سازی هر فرد 

مشمول باید یک شماره شبا اعالم می کرد.

ممنوعیت های صادراتی، بازارهای هدف 
را از بخش خصوصی می گیرد

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه 
هر ممنوعیت صادراتی یک بازار بین المللی را از 
صادرکنندگان می گیرد، گفت: در شرایطی نیستیم 
که زمان را از دست بدهیم بلکه باید از بازارهای 

صادراتی خود مراقبت کنیم.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »محمد الهوتی« 
افزود: صادرکننده شناسنامه دار و صادرکننده ای 
که در این کشور سرمایه گذاری کرده ، چاره ای 
جز برگرداندن ارز به چرخه اقتصاد کشور ندارد 
و اگر امروز با مشکالتی جدی مواجه شده، باید 
با تعامل بین دولت و بخش خصوصی برای آن 
راهکاری دیده شود که هم دولت به ارز مورد نیاز 
بازار دست پیدا کند و هم صادرکننده قادر باشد ارز 
را به کشور بازگرداند.وی گفت: نظر صادرکنندگان 
بازگرداندن ارز حاصل از صادرات است اما در 
روش ها ممکن است با بخشنامه ها و دستورالعمل 
های صادرشده اختالف نظر وجود داشته باشد.

الهوتی ادامه داد: تاکنون بخشنامه ای صادر نشده 
بود که تاریخ آن از آذرماه باشد اما از فروردین 
ماه اجرایی شود؛ یعنی هفت ماه قبل صادرکننده 
کاالی خود را صادر کرده و اکنون با بخشنامه ای 
باید ارز حاصل از صادرات آن زمان را طبق این 
بخشنامه بازگرداند.این عضو هیات نمایندگان اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران اضافه 
کرد: در ماه های گذشته شاهد بخشنامه های مکرر 
امر صادرات  در  که  دهد  می  نشان  این  بودیم؛ 
یک متولی مشخص نداریم و این بخش جزیره 
ای مدیریت می شود؛ اگر می خواهیم صادرات 
داشته باشیم، باید یک متولی و تصمیم گیر در امر 
صادرات مشخص کنیم که بتواند یکجا و یکپارچه 
تصمیم گیری کند.الهوتی اظهار داشت: یکی از 
ظرفیت های این کشور صادرات خدمات فنی 

مهندسی است؛ در این زمینه در گذشته به اعداد 
خوبی دست پیدا کرده بودیم اما در دولت نهم و 
دهم مشوق های این صادرات قطع و سبب شد 
این صادرات به شدت کاهش یابد.وی که ریاست 
دبیرخانه کارگروه انتخاب صادرکننده نمونه استان 
انتخاب  تهران را به عهده دارد، گفت: موضوع 
دستورالعمل  اساس  بر  نمونه  صادرکنندگان 
های سازمان توسعه تجارت و به خواست اتاق 
بازرگانی تهران، به اتاق تهران واگذار شده است.
الهوتی گفت: پارسال 5۶ پرونده برای انتخاب 
صادرکننده نمونه دریافت و رسیدگی کردیم اما 
این پرونده ها امسال کاهش یافت و 37 پرونده 
به دبیرخانه واصل شد.این عضو هیات نمایندگان 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 
اضافه کرد: از این 37 پرونده، سه پرونده به عنوان 
امکان  که  بودند  شده  انتخاب  ملی  صادرکننده 
رسیدگی به آنها وجود نداشت؛ بنابراین، در نهایت 
34 پرونده را به طور دقیق با نظارت و بررسی 
تهران  استان  تجارت  و  معدن  سازمان صنعت، 

رسیدگی کردیم.



اگر می خواهید حقیقتاً زندگی کنید، ابتدا 
مردن را بیاموزید!

توکارام

سخن حکیمانه

کنون که می دمد از بوستان نسیم بهشت 
 من و شراب فرح بخش و یار حور سرشت

گدا چرا نزد الف سلطنت امروز 
که خیمه سایه ی ابر است و بزمگه لب کشت

امروز با حافظ

 چاپ ۶ جلد کتاب ویژه کودکان 
توسط دانش آموزان سمای کرج

چهار تن از دانشآموزان دبستان دخترانه سما واحد 
کرج موفق شدند آثار خود در زمینه ادبیات کودک را 
در قالب  شش عنوان کتاب ویژه کودکان منتشر کنند.

رزمهر برنوجانی، مهدیس فیروزبخت، فاطمه درسا 
فعالیت  ارتقای  هدف  با  نیا  حسن  نارین  بانسی، 
کودکان برای تولید کتاب در ایران پیرامون موضوعات 
کودکانه، دانش آموزان دبستان دخترانه سما واحد کرج 
با همکاری انتشارات ورتا آثار خود را در شش عنوان 

کتاب به چاپ رسانند.
  این نویسندگان کوچک، کتاب های: مانی و ماجرای 
سازها، خالقیت و سرگرمی های من، دیوهای خندان 
خندان، فوتبال درختی، بلبل خرما و دیوهای چشم 
آبی را با کمک زهرا کبیری مدیر مسئول نشر ورتا 
آماده و چاپ کردند.    همچنین به مناسبت هفته کتاب 
و کتابخوانی مراسمی از سوی مدرسه ابتدایی دخترانه 
سما تحت عنوان »جشن امضای نویسندگان کوچک« 
برگزار شد و این دانش آموزان فعال مورد تقدیر قرار 

گرفتند.
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اوقات شرعی

نقدی بر نمایش »محبوبه ها«؛تلخ و شیرین
* یاسمن خلیلی فرد

نوشین  نوشته  است  تئاتری  ها«  »محبوبه 
که  صامتی  ژاله  کارگردانی  به  و  تبریزی 
این شبها در پردیس تئاتر مهرگان در حال 

اجراست.
متن نمایش از آن دست متونی است که روی 
لبه تیغ قرار دارند؛ افزودن برخی از المانها و 
عناصر و کاستن از برخی دیگر میتوانست کار 

را به اثری کلیشه ای، تخت و عامه پسند بدل کند که خوشبختانه با هوشمندی 
خانم صامتی و همچنین نوشین تبریزی این اتفاق رخ نداده است.

ابتدا باید به فضاسازی درخشان اثر اشاره کنم. همه چیز از همان آغاز به خوبی 
خانه ای را که در انتظار آمدن مهمان است تداعی میکند و به مرور با ورود 
مهمانها، این فضا تکامل می یابد. کارگردان و نویسنده با تسلط بر ویژگی های 
خاص یک دورهمی زنانه توانسته اند بسیاری از جزییات را با دقت در این 
محفل بازسازی و موقعیتی باورپذیر را به مخاطب القا کنند. دیالوگهای رد و بدل 
شده میان مهمان ها، نوع پوشش هر یک از آنان که درواقع منتج از درونیات و 
خلق و خوی منحصر به فرد شان است و بسیاری از روابط نه چندان علنی میان 
برخی از مهمانان با یکدیگر با ظرافت طراحی شده اند و گاه جمالت و دیالوگ 

های نابی در متن مالحظه می شود که بسیار بجا هستند و جای تأمل دارند.
ورود زن فالگیر از یک سو و آمد و رفت های گاه و بی گاهِ لیال- زن همسایه- 
که خود صامتی نقشش را ایفا می کند، عالوه بر آنکه لحن کار را تغییر می دهد، 
از سکون آن نیز جلوگیری می کند و به آن ریتم می بخشد. زن فالگیر، به نحوی 
زنجیره اتصال زنان به یکدیگر است یا شاید بهتر باشد بگویم واسطه ای برای 
آشکار شدن زنجیره اتصال میان زنان است. تبریزی در خلق این شخصیت بسیار 
عالی عمل کرده و خصوصیات یک فالگیر امروزی به ظرافت در شخصیت 
پردازی کاراکتر نسرین اعمال شده است. از دیگر نقاط قوت کار تبریزی این 
است که تا انتها مخاطب را در تعلیق نگه می دارد. در جاهایی از نمایش مخاطب 
به این اطمینان می رسد که مریم رقیب عشقی شعله است، اما هرچه به پایان کار 

نزدیک تر می شویم، تعدد غافلگیری ها نیز بیشتر و بیشتر می شود.
از دیگر محاسن کار ژاله صامتی، خلق فضایی صمیمانه است؛ درواقع با آن که 
مضمون این نمایش ماهیتاً تلخ است و قرار است بازتاب دهنده ظلمی باشد که 
در جامعه ای مردساالر به زنان می شود، اما کارگردان با پرهیز از سیاه نمایی و 
برجسته ساختن نقاط منفی و افزودن چاشنی طنز به کار، تماشای اثر را بسیار 

شیرین و خوشایند کرده است.
»محبوبه ها« دارای انسجام در تمام بخش ها به ویژه بازی هاست. ترکیب 
بازیگران ترکیب درستی است. بازیگران به نقش هایشان می آیند و در ارائه 
نقشهایشان با مهارت عمل می کنند. حضور شخِص ژاله صامتی شاید برگ 
برنده ی کار باشد، اما نمی توان نادیده گرفت که در چنین متنی هیچ شخصیتی 
بر شخصیت دیگر و هیچ بازیگری بر بازیگر دیگری ارجحیت ندارد و بنابراین 
میزان اهمیت حضور هر بازیگر با بازیگر دیگر برابری میکند. همه بازیگران 
بازیهای درخشانی دارند. از جمله معصومه رحمانی که بسیار روان و راحت 
بازی می کند، مارال فرجاد که با مهارت در حقه زدن به مخاطب )هدایت کردن 
ذهن او به سمت حدسی نه چندان درست و کامل( با کارگردان همدستی می 
کند، نوشین تبریزی در نقش زن فالگیر، بهناز نازی در قالب نقشی که یک 

جورهایی دانای کل روایت نیز به حساب می آید و همه بازیگران دیگر.
در نهایت مضمون و پیام اصلی این نمایش دوست داشتنی را می توان در 
همین جمله ماندگار از بانو سیمین بهبهانی خالصه کرد که در جریان نمایش 

نیز خوانده می شود:
سیمین بهبهانی :من اگر مرد بودم و دست زنی را می گرفتم پا به پایش فصل ها 
را قدم میزدم و برایش از عشق و دلدادگی می گفتم تا الاقل یک دختر در دنیا 

از هیچ چیز نترسد!
شما زن ها را نمی شناسید! زن ها ترسو اند زن از همه چیز می ترسد از تنهایی 
از دلتنگی از دیروز از فردا از زشت شدن از دیده نشدن از جایگزین شدن از 

تکراری شدن از پیر شدن از دوست داشته نشدن …..
وقتی زن ها شروع می کنند به ناز خریدن و ناز کشیدن تعادل دنیا به هم می 

خورد.

از تیزر مستند »خانه ای برای تو« رونمایی شد

همزمان با نوبت اول اکران مستند »خانه ای 
برای تو« در سینما حقیقت از تیزر این مستند 

رونمایی شد.
 به گزارش پیام زمان به نقل از روابط عمومی 
سازمان سینمایی حوزه هنری، »خانه ای برای 
تو« عنوان مستندی از مهدی بخشی مقدم به 
تهیه کنندگی مهدی شامحمدی است که در 
مرکز مستند سوره حوزه هنری تولید شده 
دوره  دوازدهمین  ملی  مسابقه  در بخش  و 
جشنواره بین المللی »سینماحقیقت« حضور 

دارد. داستان این مستند 73 دقیقه ای به»داوود جوان 3۰ ساله ای گیالنی مرتبط 
می شود که، کمتر از یک سال از ازدواجش می گذرد و او در شغلش نیز دچار 
ورشکستگی می شود و در این میان متوجه می شود که به سرطان پیشرفته ای دچار 

شده است. او در این شرایط برای زندگی اش تصمیمات جدیدی می گیرد…
این مستند در دو نوبت در دوازدهمین دوره جشنواره بین المللی »سینماحقیقت« 
به نمایش در خواهد آمد در نوبت اول دیروردوشنبه ۱9 آذر ماه ساعت ۱۶ در 
سالن چهار به نمایش در امد و در نوبت دوم جمعه 23 آذرماه در سالن یک 

پردیس سینمایی چهارسو اکران خواهد شد.
عوامل تولید مستند »خانه ای برای تو« عبارتند از کارگردان: مهدی بخشی مقدم، 
پژوهشگران: مهدی شامحمدی و مهدی بخشی مقدم، فیلمبردار: محمد حدادی، 
صدابردار: حسن شبانکاره، صداگذار: حسین ابراهیمی، تدوینگر: عطا مهراد، 
آهنگساز: افشین عزیزی، مدیر تولید: مرتضی ابراهیمی، عکاس: ایلیا شامحمدی، 

تهیه کننده: مهدی شامحمدی.

خبر

هنوز بازار قیمت گذاری باالی بلیت 
تئاترها داغ است و وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی و مجموعه مدیریت 
تئاتری آن همچنان بر این موضوع 

نظارتی ندارند.
بحث قیمت گذاری بلیت تئاتر در 
و  تئاتر  روز  بحث  گذشته  ماه های 
رسانه ها بوده که دامنه آن به مدیران 
و مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی کشیده شد و اظهارنظرها و 
وعده های آنها را به دنبال داشت و 
حتی قرار بود شورای صنفی نمایش 
کارشناسی  چون  وظایفی  شرح  با 
قیمت گذاری بهای بلیت تئاتر ایجاد 
شود.به گزارش مهر،با گذشت زمان 
درباره  ها  بحث  شدن  کمرنگ  و 
تئاتر  چند  نامتعارف  های  قیمت 
دیگر  روند  این  بر  نظارت  لزوم  و 
خبری از شکل گیری شورای صنفی 
نمایش در تئاتر که قرار بود تلفیقی از 
چند نهاد از جمله اداره کل هنرهای 
نمایشی و خانه تئاتر باشد، نشد و به 
دنبال آن بار دیگر بازار کاذب تعیین 
بهای بلیت تئاتر در حال داغ شدن 

است.
به  عشق«  شهر  »هفت  اپرا-نمایش 
نویسندگی و کارگردانی محمد عبدی 
زاده قرار است در تاالر بزرگ وزارت 

کشور که مکانی دولتی است، اجرا 
شود؛ اثری که در پوستر منتشر شده 
آن در سامانه فروش بلیت اسامی و 
چهره بازیگران شناخته شده سینما 
فروتن،  محمدرضا  شامل  تئاتر  و 
زارعی،  مریال  پورعرب،  ابوالفضل 
پانته آ بهرام، نسیم ادبی، محمدعلی 
ساربان و اندیشه فوالدوند دیده می 

شود.
و  حرکت  طراحی  پور  رجب  نادر 
محمد حاتمی بازیگردانی این اثر را بر 
عهده دارند و قرار است روزبه نعمت 
الهی، ساالر عقیلی و روزبه بمانی نیز 
خوانندگان این اثر باشند و فریدون 
ارکستر  مهمان  رهبر  نیز  شهبازیان 

اپرا-نمایش »هفت شهر عشق« باشد. 
موذن،  ودود  باغی،  قره  اسفندیار 
عباس عابدین زاده، هادی قضات و 
شاهین آرین نیز سولیست های این 

اثر هستند.
اما نکته مهم اینکه این اثر در تعیین 
بهای بلیت خود از نمایش موزیکال 
»بینوایان« و نمایش »می سی سی پی 
نشسته می میرد« سبقت گرفته و بهای 
بلیت های آن از ۶۰ هزار تومان آغاز 

و به 255 هزار تومان ختم می شود.
مشخص نیست بهای بلیت این کار 
بر چه اساسی تعیین شده و اداره کل 
فرهنگ  وزارت  نمایشی  هنرهای 
و ارشاد اسالمی نظارتی بر این امر 

داشته یا نه زیرا اپرا-نمایش »هفت 
مدعی  هم  چقدر  هر  عشق«  شهر 
بخش  ولی  باشد  موسیقایی  بخش 

نمایشی آن بسیار پررنگ است.
در کنار یادآوری رها ماندن تشکیل 
شورای صنفی نمایش و بی توجهی 
اداره کل هنرهای نمایشی به قیمت 
گذاری بلیت های تئاتر که در 2 ماه 
اخیر به مورد سوم رسیده است، به 
این مساله می توان اشاره کرد که طی 
سال های اخیر برخی افراد از عناوین 
»موسیقی - نمایش«، »تئاتر موزیکال« 
و به تازگی »اپرا-نمایش« استفاده می 
کنند تا با این توجیه دست به قیمت 

گذاری باالی بلیت بزنند.

تهیه  و  بلیت  فروش  سامانه های   
سود  دنبال  به  که  هم  کنندگانی 
مالی هستند با استفاده از چهره های 
بازیگری و حضور خواننده و ارکستر 
موسیقی، توجیهی برای عملکرد خود 
پیدا می کنند و بهای بلیت اثر را باال 
می برند. نکته قابل تأمل این است 
که نه اداره کل هنرهای نمایشی و نه 
دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد 
روی  کارشناسانه  نظارتی  اسالمی 
روند تعیین بهای بلیت ندارند و گویا 
دغدغه چنین امری در فعالیت هایشان 
وجود ندارد و حتی این موضوع به 
ذهن متبادر می شود که دولت قصد 
دارد با استفاده از مفهوم خصوصی 
تئاتر،  از  سازی و به جای حمایت 
دست در جیب تئاتر کرده و هزینه 

های خود را تامین کند.
بلیت 255 هزار تومانی یک نمایش 
که  رسد  می  فروش  به  حالی  در 
و  فرهنگ  وزیر  صالحی  عباس 
نسبت  پیش  چندی  اسالمی  ارشاد 
به تئاتر الکچری موضع گرفته و در 
توئیتی نوشته بود: »تئاتر الکچری تیر 
خالص به این هنر مردمی است. اداره 
کل هنرهای نمایشی با هم اندیشی  و 
همیاری خانه تئاتر، حریم صحنه را از 

آن مصونیت دهد.«

کاریکاتور

واکنش تمسخرآمیز به جریمه ۷۰میلیاردی تعزیرات

 تئاتر الکچری؛ این بار 255 هزارتومان

برنامه های تلویزیونی 
»سینماحقیقت« را در شبکه های 

مختلف ببینید

جشنواره  دوازدهمین 
سینماحقیقت  بین المللی 
ویژه برنامه های  قالب  در 
شبکه های  از  مختلفی 

تلویزیونی پخش می شود.
 ، زمان  پیام  گزارش  به 
زنده  ویژه برنامه   ،23 تا   22 ساعت  شب  هر 
سینماحقیقت روی آنتن شبکه 4 می رود. مجری 
این برنامه دکتر رامین حیدری فاروقی است.زمان 
پخش برنامه های مختلف سینماحقیقت از شبکه 
۱ و شبکه 5 هم به ترتیب در ساعات ۱۶ و 2۰ 
است. تهیه کننده و کارگردان این سه ویژه برنامه، 

محمد حمیدی مقدم است.
شبکه مستند هم به تهیه کنندگی سعید رسولی، 
ساعت  از  را  جشنواره  روزانه  ویژه برنامه های 
۱9 به مدت نیم ساعت روی آنتن این شبکه ی 
تخصصی می برد.باشگاه خبرنگاران، شبکه  خبر، 
سحر،  پرس تی وی،  صداوسیما،  خبرگزاری 
الکوثر، العالم، هیسپان تی وی، برنامه نردبان شبکه 
دو، چارسوی مستند آپارات، ایرنا 24 هم برنامه ها 
بین المللی  جشنواره  مختلف  رویدادهای  و 

سینماحقیقت را پوشش تصویری می دهند.
دوازدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم مستند 
ایران »سینماحقیقت« تا 25 آذرماه ۱397 به دبیری 
پردیس  در  طباطبایی نژاد«  »سیدمحمدمهدی 

سینمایی چارسو ادامه دارد.

پریوش نظریه به »مجبوریم« 
پیوست

جمع  به  نظریه  پریوش 
سینمایی  فیلم  بازیگران 

»مجبوریم« پیوست.
به گزارش رسیده، پریوش 
بازیگران  جمع  به  نظریه 
فیلم سینمایی »مجبوریم« به 
درمیشیان  رضا  کارگردانی 

پیوست.
این دومین همکاری درمیشیان و نظریه پس از 

فیلم »النتوری« است.
پارسا  این حضور فاطمه معتمدآریا،  از  پیش 
احمدیه،  پردیس  جواهریان،  نگار  پیروفر، 
مجتبی پیرزاده، بابک کریمی و رضا بهبودی 

در »مجبوریم« قطعی شده بود.
سینمایی  بلند  فیلم  پنجمین  »مجبوریم« 
»عصبانی  »بغض«،  از  بعد  درمیشیان  رضا 
نیستم!«، »النتوری« و فیلم به نمایش درنیامده 
»یواشکی« است که به تهیه کنندگی خودش 

تولید می شود.

خبر

پیام صابری که در سریال »ریحانه« نقش ایفا کرده بود، عصر روز 
یکشنبه بر اثر عارضه قلبی درگذشت.

نعمت چگینی که تهیه کنندگی سریال »کوله پشتی« به کارگردانی 
زنده یاد صابری را بر عهده دارد، در گفت وگویی ضمن اعالم این 
خبر اظهار کرد: متاسفانه آقای صابری روز یکشنبه ۱8 آذرماه بر اثر 
ایست قلبی در بیمارستان خاتم االنبیاء مرحوم شد. او گفت: صابری 
هیچ بیماری نداشت و کامال سالم و سالمت بود و این اتفاق کامال 
ناگهانی بود. امیدوارم خدواند به خانواده و فرزند کوچکش صبر 
بدهد. چگینی همچنین اعالم کرد که مراسم تشییع پیکر زنده یاد 
پیام صابری، همسر زیبا بروفه، روز سه شنبه )۱3 آذر ماه( برگزار 
می شود که اطالعات دقیق تر این مراسم متعاقبا اعالم خواهد شد. 
پیام صابری در سریال »ریحانه« به کارگردانی سیروس مقدم نقش 
ایفا کرده بود و آخرین کار او کارگردانی سریال »کوله پشتی« برای 

شبکه زاگرس بود.
او متولد ۱352 تهران بود. وی کار چهره پردازی را با دستیاری در 
مجموعه تلویزیونی »امام علی )ع(« با همکاری داوود میرباقری 

آغاز کرد.

 همرس زیبا بروفه
 درگذشت

عبدلی  شهرام  همراه  به  جهرمی  زهرا  خیرابی،  سیاوش 
به عنوان بازیگران نمایش »گذر لوطی هاشم« معرفی شدند.

به  که  هاشم«  لوطی  »گذر  نمایشنامه  رسیده،  گزارش  به 
کارگردانی حسین تبریزی در پردیس تئاتر شهرزاد به روی 
صحنه می رود توسط ابوالفضل حاجی علی خانی نوشته و 

میثم آهنگری تهیه کننده آن است.
»گذر لوطی هاشم« داستان عشق لیال دختر مرحوم آشیخ 
فرج اله را روایت می کند. لیال )زهرا جهرمی( ۱۰ سال چشم 
انتظار پسر عمویش نادر )سیاوش خیرابی( بوده تا تحصیل 
طب را در فرنگ به پایان رساند و به وطن بازگردد. فرخ 
)شهرام عبدلی( لوطی اول پاتخت، پهلوان محله، دوست 
دیرینه و یار بازی کودکی لیال و نادر است که در غیاب 
نادر چندین نوبه از لیال خواستگاری نموده. سرانجام نادر 
می آید و جدالی شیرین و تلخ میان این 3 تن یار دبستانی 

شعله ور می شود.
که  است  تلویزیون  و  سینما  کارگردان  تبریزی  حسین 
فیلم های سینمایی )افسونگر(- »مسئله مهین مشکل ملیحه« 

و… را کارگردانی کرده است

سه ابزیگر به »گذر لوطی 
هامش« پیوستند

حسین انتظامی سرپرست سازمان سینمایی در نخستین روز 
برگزاری دوازدهمین جشنواره بین المللی »سینماحقیقت« از 

این رویداد بازدید کرد.
به گزارش پیام زمان ،در نخستین روز برگزاری دوازدهمین 
جشنواره بین المللی سینماحقیقت، حسین انتظامی سرپرست 
سازمان سینمایی با حضور در پردیس چارسو و در دیدار با 
سیدمحمدمهدی طباطبایی نژاد دبیر این دره از جشنواره، از 

این رویداد بازدید کرد.
مرتضی  سینمایی،  سازمان  سرپرست  از  میزبانی  در 
و  مستند  سینمای  مرکز گسترش  مقام  قائم  رزاق کریمی 
تجربی، مدیرعامل مرکز و دبیر جشنواره را همراهی می کرد.
حسین انتظامی در حالی در نخستین روز از برگزاری این 
رویداد سینمایی در پردیس سینمایی ملت حاضر شد که 
زمینه  این  در  سینمایی  سازمان  سابق  مسئوالن  برخالف 
اطالع رسانی صورت نگرفته بود و رسانه ها از این بازدید 
بی اطالع بودند. طباطبایی نژاد در این دیدار ضمن تشریح 
شرایط  درباره  دوازدهم،  جشنواره  مختلف  بخش های 

سینمای مستند با حسین انتظامی صحبت کرد.

ابزدید رسزده انتظایم از 
جشنواره »سیمناحقیقت«

نامزدهای سه رشته بهترین طراحی صحنه و لباس، 
بهترین چهره پردازی و بهترین مهندسی صدا در 
نویسندگان  و  منتقدان  بزرگ  جشن  دوازدهمین 

سینمایی ایران معرفی شدند.
به گزارش از روابط عمومی جشن منتقدان، اسامی 
نامزدهای سه رشته مذکور بر اساس جمع بندی 
شد.نامزدهای  اعالم  آکادمی جشن  اعضای  آرای 
بهترین طراحی صحنه و لباس-عباس بلوندی برای 
فیلم »سرو زیر آب«-محمدرضا شجاعی برای فیلم 
»شعله ور«-محمدرضا شجاعی برای فیلم »تنگه 
ابوقریب«-محسن نصرالهی و مارال جیرانی برای 
شاه  زده«-محسن  زنگ  کوچک  »مغزهای  فیلم 
ابراهیمی و سارا خالدی زاده برای فیلم »بمب، یک 
عاشقانه«-بابک پناهی و نازی پرتوزاده برای فیلم »به 

وقت شام«

برای  ملکان  پردازی:سعید  بهترین چهره  نامزدهای   
فیلم »تنگه ابوقریب«-مهرداد میرکیانی برای فیلم »شعله 
ور«-عباس عباسی برای فیلم »چهارراه استانبول«-ایمان 
زده«- زنگ  کوچک  »مغزهای  فیلم  برای  امیدواری 

فاطمه کمالی-زهرا کمالی برای فیلم »دارکوب«
و  پیشوایی  صدا:طاهر  مهندسی  بهترین  نامزدهای   
شام«-مهران  وقت  »به  فیلم  برای  علویان  علیرضا 
ملکوتی و علیرضا علویان برای فیلم »مغزهای کوچک 
زنگ زده«-رشید دانشمند و امیرحسین قاسمی برای 
فیلم »تنگه ابوقریب«-ایرج شهزادی برای فیلم »بمب، 
یک عاشقانه«-علی عدالت دوست، امین شریفی وبابک 
شکیبا برای فیلم »شعله ور« سایر نامزدها به مرور و در 

روزهای آتی معرفی خواهد شد.
دوازدهمین جشن بزرگ سینمای ایران 27 آذر به دبیری 

جعفر گودرزی در ایوان شمس برگزار خواهد شد.

نامزدهای سه رشته جشن دوازدهم منتقدان معرفی شدند

فیلم کوتاه ایرانی برگزیده جشنواره 
فرانسوی شد

فیلم کوتاه طاغی که پیش از این موفق به 
»تامپره«  افتخار جشنواره  دیپلم  دریافت 
فنالند و جایزه اول جشنواره »نشانه های 
شب« فرانسه شده بود، در ادامه حضور 
بین المللی خود موفق به دریافت جایزه 
 Tous( اول جشنواره فیلم کوتاه فرانسه

Court( شد.
رقابتی  بخش  در  این  از  پیش  فیلم  این 
 ، ایتالیا  کاتینی«  »مونتی  جشنواره 
آلمان   »Exground« اسپانیا،  »آلمریا« 
و جشنواره فیلم کوتاه تهران به نمایش 

در آمده بود.
زن  زندگی  داستان  روایتگر  فیلم  این 
پشت  رودخانه  روی  که  است  قایقرانی 
مسافرکشی  مرداب  اطراف  و  بازارچه 
می کند و از شرایط زندگی عاصی شده 
شوهرش  با  درگیری  یک  در  است. 
تصمیم می گیرد شرایط را عوض کند و 

زندگی جدیدی را شروع کند…
سی وششمین دوره جشنواره فیلم کوتاه 
)Tous Court( فرنسه از تاریخ 4 تا 

8 دسامبر )۱3 تا ۱7 آذر( برگزار شد.

 ایمی آدامز و نیکول کیدمن
 می ترسند!

نیکول کیدمن و ایمی آدامز می ترسند نقش 
فرزندان شان  برای  می کنند  ایفا  که  هایی 

توضیح بدهند.
این دو بازیگر مشهور می گویند از روزی 
می ترسند که باید دلیل انتخاب نقش های شان 

را به فرزندان خود بیان کنند.
برای  آدامز هر دو  ایمی  نیکول کیدمن و 
که  دارند  شهرت  دراماتیکی  نقش های 
انتخاب می کنند. هر دوی آنها نامزدجایزه 
اند.نیکول  شده  بازیگری  گلوب  گلدن 
برای  آدامز  ایمی  »ویرانگر«،  برای  کیدمن 

بازی در مجموعه »اجسام تیز« و »معاون«. 
آنها قبول دارند که بسیار سخت است که 
جنبه های کار و کارنامه خود را برای بچه 

های خود توضیح بدهند.
پرسد  می  دخترم  می گوید:»  آدامز  ایمی 
می شه لطفا فیلمی بازی کنی که منم بتونم 
تماشا کنم؟ می تونم اجسام تیز رو ببینم؟« به 

او گفتم وای نه خدای من!
در مجموعه »اجسام تیز« ایمی آدامز نقش 
زنی جوان روزنامه نگار و الکلی به نام کامیل 

پریکر را ایفا می کند. 


