
انتقاد از قرعه کشی های تلویزیونی؛
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ستاره)*(مربعها)#(جیبمردمراخالیمیکنند!

پیداوپنهان
ازدواجسفید

 *ناهید حاجی خانی

به گزارش زمان ، جوامع با گذشت زمان با تحول مواجه می شوند، گاهی این تحوالت موجب پیشرفت 
و گاهی موجب زوال است، با برنامه ریزی صحیح و پاک نکردن صورت مسئله، می شود از عوارض منفی 
تحوالت جلوگیری کرد، به خصوص مسائلی که به آینده نسل نو مربوط می شود.ازدواج سفید یا همباشی 
مانند برخی تحوالت نوظهور دیگر چند دهه ای است که برخی جوامع و جامعه ما را هم درگیر کرده است، 
واقعیتی که هست و قابل کتمان هم نیست، اما باید شدت و ضعف آن را سنجید و با کار کارشناسی و مطالعات 
بر اساس واقعیت ها جلوی ضررها را گرفت.همباشی که در بین برخی و البته معدوتی از جوانان دیده می شود 
و البته با فرهنگ جامعه ما همخوانی ندارد، شاید برخی موانع ازدواج موجب گرایش برخی جوانان به این سبک 
زندگی شده باشد بنابراین با برنامه ریزی در جهت رفع علل به وجود آورنده آن مانند فقر، بیکاری، کاهش موانع 

ازدواج و البته گفت و گو با جوانان می توان با این پدیده جدید برخورد منطقی داشت.
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روزانهم صبح اریان

آغاز نمایشگاه های 
بهاره از

 ۱۵ اسفند 

تحویل  ۳ ماهواره 
بومی طی

 سال آینده

راهکارهای دولت 
برای تنظیم بازار 

شب عید
731

روحانی: خصولتی های بدون نظارت، آسیب بزرگ اقتصاد کشورند

قبول داریم که مردم در زندگی روزمره 
مشکل دارند

در راستای برنامه افزایش تولید خودرو؛

ساماندهی ۱۰گانه  برنامه های  بررسی 
و خودر صنعت   7
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3راهکارستادتنظیمبازاربرای
پایاندادنبهوضعیتقرمزبازارگوشت

نگاه روز
نشانه های گران شدن خودرو 

از چه زمانی آشکار شد؟
 شــهریور مــاه همین امســال بــود که 
نشانه های اولیه تأثیر افزایش نرخ ارز برای 
تولیدکنندگان در برخی صنایع و محصوالت 
به خوبی آشکار شد و کارشناسان نسبت به 
بروز شــوک تورمی شدید از محل جهش 
قیمت ارز هشدار دادند؛ هشداری که امروز 
درســتی آن را در قیمت های باورنکردنی 

خودروهای تولید داخل مشاهده می کنیم.
به گزارش زمان به نقل ازخبرآنالین، در آن 
زمان پیش بینی بسیاری از تحلیل گران این 
بود که پس از گذر از پدیده گران فروشی های 
چند ماه تابســتان در آینده نزدیک شاهد 
خیزش دوباره نــرخ تورم در پی باال رفتن 
هزینه تولید و نهاده های اولیه باشــیم و بر 
همین اساس بررســی اینکه کدام صنایع 
بیشترین تأثیر قیمتی را از افزایش قیمت 
ارز خواهند دید، یکی از مهم ترین مسائلی 
بود که به تحلیل شرایط پیش رو در اقتصاد 
و حتی معیشت مردم کمک خواهد می کرد 
تا امروز در دام افزایش شدید قیمت تمام 
شده در صنایعی مانند خودروسازی نیفتیم.
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نگاه روز
دلیل افزایش قیمت خودرو از 

زبان وزیر صنعت
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راهکارهایدولتبرایتنظیمبازارشبعید
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی جزئیاتی از جلسه ویژه این 

کمیسیون برای بررسی افزایش قیمت کاالهای اساسی را تشریح کرد.
نایب رئیس  حسینی شاهرودی،  سیدحسن  ازتسنیم،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، با اشاره به جزئیات جلسه ویژه این 
کمیسیون برای بررسی وضعیت افزایش قیمت کاالهای اساسی، گفت: با وجود اینکه 
از آقای همتی، رئیس کل بانک مرکزی، به همراه وزرای »صمت«، جهاد کشاورزی و 
رؤسای اتاق های اصناف و بازرگانی برای حضور در این جلسه دعوت کرده بودیم، اما 
رئیس بانک مرکزی در این جلسه حضور نیافت.وی با ابراز گالیه از اینکه در جلسه 
ویژه دیروز کمیسیون اقتصادی مجلس، معاونان بانک مرکزی نیز حضور نداشتند، 
اظهار کرد: آن طور که مطلع شدیم، ظاهراً آقای همتی احساس کرده که جلسه 
کنسل شده است، اما معاون وی  می توانست در این جلسه حضور داشته باشد، زیرا 
گالیه هایی نیز در این جلسه از سوی تعدادی از نمایندگان و اعضای کمیسیون 
مطرح شد.وی اضافه کرد: در این جلسه توضیحاتی از سوی وزیر صنعت درباره  
وضعیت بازار برنج؛ میوه و لوازم خانگی مطرح شد. با توجه به  این توضیحات، تالش 
وافری از سوی دولت برای بازگرداندن آرامش به بازار وجود دارد.حسینی شاهرودی 
با تأکید بر اینکه در برنج و روغن ثبات نسبی ایجاد شده است، گفت: افزایش باالی 
40درصدی کاالهای اساسی برای ما غیرقابل قبول است، در گوشت عدم انسجام و 
هماهنگی مدیریتی در ارکان دست اندرکار این حوزه از جمله وزارتخانه های جهاد و 
صمت در امر تأمین، توزیع و تنظیم بازار وجود دارد.وی یکی از مشکالت مطرح شده 

برای تنظیم بازار در این جلسه را از ناحیه بانک مرکزی عنوان کرد و ادامه داد: بانک 
مرکزی در تأمین انتقال ارز مشکل جدی برای کاالهای اساسی ایجاد کرده است. 
دستگاه  های نظارتی از جمله سازمان حمایت نیز به دلیل نبود نظارت بر قیمت گذاری 
و نداشتن سامانه جهت تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی نیز در زنجیره تولید 
خلل ایجاد کرده است.نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: در این 
جلسه مشخص شد که تولیدکنندگان و اصناف در حوزه توزیع حلقه های منفصلی 
هستند و باید کارگروه یا سازمانی منسجم با اختیارات ویژه رئیس جمهور تشکیل 
شود که بتواند این زنجیره را ساماندهی کند.حسینی شاهرودی با اشاره به تمهیدات 
و تعهدات وزارتخانه های »صمت« و جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار شب عید، 
گفت: در این جلسه، وزرای »صمت« و جهاد کشاورزی، عنوان کردند که ذخایر 
استراتژیک جهت تأمین کاالهای اساسی برای تنظیم بازار قبل و بعد از عید وجود 

دارد و مشکلی نیست.
وی اضافه کرد: در این جلسه مقرر شد که وزارتخانه های صنعت و جهاد کشاورزی 
اقدامات الزم پیرو مصوبات مجلس برای تنظیم بازار را انجام دهند و گزارشی از 
اقدامات را به مجلس تقدیم کنند.حسینی شاهرودی در پایان یکی از راهکارهای 
دولت برای تنظیم بازار شب عید و وعده های وزرای جهاد کشاورزی و صنعت در این 
باره را، ذخیره 60هزارتنی میوه دانست و خاطرنشان کرد: در این جلسه نمایندگان 
اصناف عنوان کردند که بیش از 20هزار تن گوشت در بنادر معطل مانده که به دلیل 

مشکالت ارزی از سوی بانک مرکزی ترخیص نشده است.

اجرایطرحنوروزیپلیسراهوراز25اسفند
 رئیس پلیس راهور ناجا گفت: طرح نوروزی پلیس راهور از 2۵ اسفند ٩٧ آغاز شده 

و تا ۱٧ فروردین ٩۸ ادامه دارد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سردار تقی مهری در کمیته هماهنگی اجرای طرح 
ویژه ترافیک نوروز ٩۸ با اشاره به اینکه سرعت و سبقت غیرمجاز، خستگی و خواب 
آلودگی و عدم توجه به جلو عامل ۸۵ درصد تصادفات نوروز پارسال بوده است افزود: 
بیشترین تصادفات در نوروز پارسال بین ساعت 20 تا 24 رخ داده است.وی گفت: 
بیش از یکهزار نفر در نوروز پارسال بر اثر تصادفات رانندگی جان باختند که 60 درصد 
کشته های تصادفات در ۳0 کیلومتری شهرها بوده اند.به گفته رئیس پلیس راهور ناجا 
واژگونی با سهم ۳۸ درصدی بیشترین شکل تصادفات نوروز را به خود اختصاص داد.

وی به طرح نوروز ٩۸ اشاره کرد و گفت: برابر تدابیر اتخاذ شده اجرای این طرح از 
2۵ اسفند ماه ٩٧ آغاز شده و تا ۱٧ فروردین ماه ٩۸ ادامه می یابد. از سوی دیگر این 
آمادگی وجود دارد در صورتی که بار ترافیک بازگشت تداوم داشته باشد اجرای این 
طرح پس از ۱٧ فروردین ماه نیز ادامه داشته باشد.رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره 

به آمادگی ۱00 درصدی پلیس راه و راهور در تعطیالت نوروز، از بکارگیری ۵ هزار 
نیروی کمکی از سایر بخش های ناجا با تدبیر فرمانده نیروی انتظامی برای کمک به 
مأموران پلیس راه و راهور در سراسر کشور نوروز ٩۸ خبر داد و گفت: در عین حال 
پیش از آغاز سفرهای نوروزی آماده باش همیاران پلیس را نیز خواهیم داشت.وی به 
نقش همیاران پلیس اشاره کرد و گفت: برابر آمارها همیاران پلیس حدود ۱۸ درصد 
در کاهش رخداد تصادفات رانندگی نقش داشتند. سردار تقی مهری در ادامه اظهار 
کرد: نظر به افزایش مراجعه به مراکز شماره گذاری و تعویض پالک در کشور، ساعت 
پذیرش در این مراکز تا ساعت ۱۵ افزایش یافت. وی افزود: از ۱0 تا 20 اسفند ماه 
ساعت پذیرش این مراکز تا ساعت ۱٧ و از 20 تا پایان اسفند ماه ساعت پذیرش 
مراکز تا ساعت ۱٩ خواهد بود.رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به اینکه این تصمیم در 
راستای افزایش خدمات رسانی به شهروندان اتخاذ شده است خاطرنشان کرد: تمامی 
مراکز موظفند نسبت به ارائه خدمات به خودروهای پذیرش شده تا هر ساعتی که کار 

آنها به اتمام برسد، اقدام کنند.

در  مردم  که  داریم  قبول  گفت:  رئیس جمهور 
نظر  در  را  این  باید  دارند  روزمره مشکل  زندگی 
بگیریم که شرایط ما شرایط تحریم است و مردم 
زندگی سختی دارند به ویژه آنهایی که حقوق ثابت 

می گیرند.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، حجت االسالم 
حسن روحانی رئیس جمهور دیروز پس از رونمایی 
با  مبارزه  و  شفافیت  به  مربوط  های  سامانه  از 
در  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  در  فساد 
جمع مدیران این وزارتخانه اظهار داشت: شما با 
بیشترین حجم مخاطب از مردم در ارتباط هستید. 
ربیعی تشکر  آقای  قبلی  وزیر  و  از زحمات شما 
می کنم.وی یاد مرحوم نوربخش و تاج الدینی در 
سازمان تأمین اجتماعی را گرامی داشت و افزود: 
این دو از مدیران خوب دولت بودند که از دست ما 
رفتند.رئیس جمهور با بیان اینکه وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی یک وزارتخانه اجتماعی بسیار مهم 
است، تأکید کرد: شما موضوع کار را برعهده دارید 
و کار واژه مشترکی بین کلمات کارگر و کارآفرین 
است.روحانی خاطرنشان کرد: باید محیط کار یک 
محیط فعالی باشد و همه جامعه نسبت به کار 
افتخار کنند. کار، آن محرکی است که جامعه را 
به حرکت وادار می کند و کار مفید برای جامعه 
مقدس است.وی به تعبیری از امام راحل اشاره کرد 
و گفت: امام تعبیری داشته که خداوند کارگر است. 
در واقع کار مفید اساس زندگی جامعه است و اگر 
اقتصادی، اجتماعی  کار و فعالیت نباشد زندگی 

و معنوی ما دچار مشکل می شود.رئیس جمهور 
همچنین بیان کرد: نشاط کار خوب است؛ هرچه 
کار شایسته تر باشد نشاط بیشتری برای انسان به 
ارمغان می آورد و جامعه از این نشاط بهره مند می 
شود. این طور نیست که کارگری که کار می کند از 
کار خود نشاط داشته باشد بلکه مردم که محصول 
تولیدی دست آن کارگر را دریافت کرده اند نشاط 
می  کنند. دعا  او  اجداد  برای  و  کنند  می  پیدا 

روحانی به اهمیت »برند« در زمینه های مختلف 
اشاره کرد و افزود: اگر بتوانیم برندی را به مردم 
معرفی کنیم و مردم احساس کنند می توانند به 
آن اطمینان کنند، همین کافی است و دیگر الزم 
نیست فروشنده ۱00 مرتبه قسم بخورد و کسی 
هم که می خواهد محصولی را خریداری کند، ۱0 
مرتبه سوال بپرسد.وی یادآور شد: همین که یک 
برند معتبر باشد برای مردم کافی است و وقت آنها 
برای تهیه نیازهایشان در فروشگاه ها تلف نمی شود 
می شود.رئیس  راحت  مردم  زندگی  یعنی  این  و 
بیان  ایرانی  تقویت محصول  بر  تأکید  با  جمهور 
کرد: بسیار ارزشمند است که مردم به محصوالت 
و تولیدات ایران اعتماد کنند و این چقدر ارزشمند 
محصوالت  با  ایران  ساخت  محصوالت  که  است 
تولید دیگر کشورها رقابت کند.وی ادامه داد: باید 
کاری کنیم مردم جنس ایرانی را به خرید جنس 
خارجی ترجیح دهند و یا الاقل این دو را مساوی 
بدانند. البته باید قیمت محصول با کیفیت متناسب 
با  مبارزه  قدم  یک  داشت:  اظهار  باشد.روحانی 

تحریم این است که ما کاالی با کیفیت تولید کنیم 
و محصولی که خارج از کشور تولید می شود را در 
داخل کشور تولید و نیاز مردم را رفع کنیم.رئیس 
توانند  تأکید کرد: جوانان کشورمان می  جمهور 
محصوالت با کیفیت در داخل کشور تولید کنند و 
الزم نیست که حتما تقوای صد درجه داشته باشند. 
کافی است به محصولی که تولید می کنند ایمان 
داشته باشند و همان را در زندگی خود استفاده 
کنند.وی یادآور شد: همانطور که یک عالمی که 
زن و بچه اش، پشت سر او نماز می خوانند، عالم 
واقعی است چرا که آنها به امور شخصی او واقف 
هستند. صاحب کارخانه، مهندس و کارگر هم اگر 
محصول کارخانه خود را برای خانواده خود تهیه 
نکند، یعنی به محصول خود ایمان ندارد.روحانی با 
اشاره به اینکه کارگر واژه ای با مفهوم وسیع است 
و شامل تمام شاغالن و ارائه دهندگان خدمت می 
شود، ادامه داد: کار مهم وزارت تعاون، کار و رفاه 
و کارفرما است و  روابط کارگر  تنظیم  اجتماعی 
در زمینه کارآفرینی و کارگر وظیفه سنگینی بر 
عهده این وزارتخانه است.وی افزود: یکی از رسالت 
های مهم شما مهارت آموزی است که حرفه و فنی 
را آموزش می دهید تا افراد مشغول به کار شوند. 
همچنین الزم است آموزش ها به نحوی باشد که 
نتیجه با کیفیت و ماندگاری داشته باشد مانند آنکه 
یک نجار خوب دری بسازد و یا یک لوله کش برای 
ساختمان طوری لوله کشی کند که 20 تا ۳0 سال 
دوام داشته باشد.                      ادامه در صفحه2

روحانی: خصولتی های بدون نظارت، آسیب بزرگ اقتصاد کشورند

قبولداریمکهمردمدرزندگیروزمرهمشکلدارند

والدت حضرت فاطمه زهرا )س( مبارک باد 
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دلیل افزایش قیمت خودرو از زبان وزیر صنعت

 یک عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: وزیر 
صنعت، معدن و تجارت علت موج جدید گرانی خودرو را احساس خطر 
مردم برای کاهش روزافزون ارزش پول ملی و هجوم به بازار خودرو برای 
تبدیل وجوه نقد و ســپرده های بانکی به خودرو اعالم کرد. کمیسیون 
صنایــع مجلس نیز تصمیم گرفت کمیته ای ویژه برای رصد بازار و ارائه 

راهکارهای پیشنهادی به مجلس تشکیل دهد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، عبداهلل رضیان با اشاره به جلسه کمیسیون 
صنایع با حضور وزیر صنعت گفت: در نشست اعضای کمیسیون صنایع 
و معادن و اعضای برخی از کمیســیون های دیگر مجلس که در حاشیه 
رسیدگی مجلس به الیحه بودجه سال ۱۳٩۸ برگزار شد، آقای رحمانی 
توضیحاتی درباره دالیل رشــد مجدد قیمت خودرو و موفقیتش برای 
افزایش تولید خودرو در شــرکتهای خودروسازی ارائه کرد که هر چند 
توضیحــات وزیر صنعت، معدن و تجــارت از منظر اقتصادی واقعیتی 
انکارناپذیر است اما پاسخ قانع کننده ای برای ضعف ناتوانی دستگاه تحت 
مدیریتش برای کنترل این وضعیت، نبود.نماینده مردم قائم شهر در مجلس 
ادامه داد: به اعتقاد رحمانی افزایش قیمت موج دوم گرانی خودرو ریشه در 
سیاست ها و اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان ندارد 
بلکه این نقدینگی 2۵0 هزار هزار میلیارد تومانی سرگردان است که برای 
حفظ ارزش خود به سمت کاالهای مختلف از جمله خودرو و ارز سوق 
پیدا کرده به همین دلیل طی چند روز اخیر شــاهد رشد مجدد قیمت 
خودرو و نرخ ارز هستیم.وی افزایش تعداد ثبت نام های خودروسازان به 
بیش از یک میلیون دستگاه خودرو و تداوم ثبت نام های خودروسازان را 
نشــان از افزایش تقاضا در بازار خودرو دانست و ادامه داد: با وجودی که 
طبق توضیحات مدیران شرکت های خودروساز، میزان تولید خودرو در 
سایپا و ایران خودرو از ۱200 دستگاه در روز به بیش از 4۱00 دستگاه در 
روز افزایش یافته اما هجوم به بازار برای خرید و ثبت نام خودرو به حدی 
زیاد است که افزایش تولید نتوانسته عطش خریداران را سیراب کند. البته 
ایشان معتقد است بازار به این وضعیت باقی نمی ماند و به دلیل افزایش 
سه برابری ظرفیت تولید در شرکتهای خودروسازی و تحویل خودروهای 
ثبت نام شده به مشــتریان، قیمت خودرو در بازار کاهش خواهد یافت.

این عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس از دفاع وزیر 
صنعت، معدن و تجارت از افزایش قیمت خودرو به پنج درصد قیمت بازار 
سخن گفت و افزود: رحمانی معتقد است این شیوه قیمت گذاری خودرو 
موجب شد نقدینگی به جای سرازیر شدن به جیب دالالن و واسطه ها 
به حســاب خودروسازان واریز شود. رحمانی در عین حال قیمت گذاری 
خودرو توســط دولت را رد کرد و نوســانات قیمتی را ناشی از تحوالت 
قیمتی حاشیه بازار دانست.رضیان گفت: به عقیده بسیاری از نمایندگان 
مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت با این استدالل عمالً تنظیم بازار 
خودرو را به دالل ها و واسطه ها سپرده است که به هیچ وجه قابل قبول 
نیست.وی از تصمیم رییس کمیســیون صنایع و معادن مجلس برای 
تشکیل کمیته ای ویژه به ریاست سخنگوی کمیسیون خبر داد و افزود: 
قرار شــد این کارگروه که متشکل از اعضای کمیسیون صنایع و معادن 
و نمایندگان سایر کمیسیون های تخصصی خواهد بود به صورت مرتب 
وضعیت بازار خودرو و مســائل مرتبط با آن را با حضور خودروسازان و 
متولیان دولتی صنعت خودروسازی رصد و پیشنهادات خود را برای غلبه 
بر نابسامانی های قیمتی در بازار خودرو به کمیسیون صنایع و معادن ارائه 
دهد.نماینده مردم قائم شهر در مجلس متذکر شد: به نظر می رسد تیم 
اقتصادی دولت هیچ برنامه ای برای جذب نقدینگی سرگردان جامعه ندارد.

حجت االسالم والمسلمین سیدجواد حسینی کیا هم، با اشاره به اظهارات 
نمایندگان در نشست مشترک کمیسیون صنایع و معادن با وزیر صنعت، 
معدن و تجارت و معاونان وی، گفت: مهمترین مسائلی که نمایندگان در 
این نشســت مطرح کردند این بود که حاشیه بازار نتوانسته مانع گرانی 
خودرو شود، عرضه و تقاضای خودرو با هم همخوانی ندارد، برنامه دولت 
برای جذب نقدینگی سرگردان چیست. همچنین توقع خودروسازان برای 
تامین نقدینگی مورد نیازشان توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
تاکید بر کاهش ســرمایه در گردش شرکتهای خودروساز، بیم به خطر 
افتادن امنیت شغلی کارگران شرکتهای خودروساز و ترس افکار عمومی از 
سرنوشت و آینده مبهم قیمت خودرو در حاشیه بازار از جمله مسائلی بود 

که نمایندگان در این نشست مطرح کردند.

استقرار سپاه در مرزها برای مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز 

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: قرار است از دو هفته 
آینده نیروهای سپاه به کمک نیروهای مرزی برای مبارزه با قاچاق کاال و 

ارز در مرزهای زمینی و دریایی مستقر شوند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، کمال دهقانی فیروزآبادی در حاشیه جلسه 
دیروز مجلس شورای اسالمی در جمع خبرنگاران درباره جلسه کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: در این جلسه ابعاد حادثه 
تروریســتی زاهدان با حضور وزیر کشور مورد بررسی قرار گرفت.وی با 
اشــاره به اینکه طبق مباحث مطروحه وزارت کشور در مرحله بررسی 
موضوع است، افزود: قرار شد وزارت کشور گزارش کاملی را از چگونگی 
وقوع حادثه تروریستی به مجلس ارائه کند.نایب رئیس کمیسیون امنیت 
ملی مجلس تصریح کرد: دستگاه های دیگری چون ستاد کل نیروهای 
مسلح و سپاه پاسداران انقالب اسالمی هم این موضوع را به طور جداگانه 
بررسی می کنند که امیدواریم هر چه سریع تر نتایج روشن شود و مجلس 
هم پیگیر این موضوع است.دهقانی فیروزآبادی اضافه کرد: در این جلسه 
درباره وضعیت مرزها هم مباحثی صورت گرفت و بر ضرورت تســهیل 
تردد زائران اربعین و همکاری وزارت کشور با کشورهای همسایه برای 
بازگشــایی مناطق مرزی چون سلماس و قصرشیرین تاکید شد.وی با 
اشاره به اینکه در این جلسه درباره ضرورت مبارزه با قاچاق کاال و ارز هم 
بحث شــد، گفت: وزیر کشور توضیح داد که قاچاق دام در حد سازمان 
یافته نبوده و محدود و قابل کنترل اســت و دستگاه ها اقدامات خود را 
انجام می دهند.نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: 
قرار اســت از دو هفته آینده نیروهای سپاه پاسداران انقالب اسالمی به 
کمک نیروهای مرزی برای مبارزه با قاچاق کاال و ارز در مرزهای زمینی و 
دریایی مستقر شوند که قطعا شاهد مبارزه قاطع تر با قاچاق خواهیم بود.

نامه روحانی به رهبری 
ودرخواست فرصت ۴ماهه برای 

اصالح ساختار بودجه

 رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: رئیس 
جمهور در نامه ای بــه مقام معظم رهبری فرصت 
چهار ماهــه ای را بــرای اصالح ســاختار بودجه 
درخواست کرد اما تاکنون هیچ اقدامی در این راستا 

صورت نگرفته است.
بــه گزارش زمــان به نقل ازمهر، در ادامه جلســه 
علنی دیروز مجلس شــورای اسالمی، محمدرضا 
پورابراهیمــی در جریان بررســی بخش هزینه ای 
بودجه با اســتناد به اصل ۱۱0 قانون اساســی در 
اخطاری، گفت: بعد از آنکه دولت، الیحه بودجه را 
در ۱۵ آذرماه به مجلس شــورای اسالمی ارائه کرد 
مقام معظم رهبری نقطه نظراتــی را درباره بودجه 
مطرح کردند که مهم ترین آن عدم تطابق بین الیحه 
بودجه با وضعیت فعلی کشور است؛ ایشان بر لزوم 
اصالح ســاختار بودجه تاکید کردند. وی افزود: در 
همین راســتا مقرر شد، دولت اصالح ساختار را در 
موضوعات مختلــف بودجه ارائه کند، اما تاکنون با 
گذشت چند ماه هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته 
اســت.رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس اظهار 
داشــت: رییس جمهور در نامــه ای به مقام معظم 
رهبری فرصت چهار ماهه ای را برای اصالح ساختار 
بودجه درخواست کردند اکنون که در روزهای پایانی 
بررسی بودجه هستیم نه تنها این اتفاق رخ نداده که 
بودجه فعلی با بودجه سنوات گذشته تفاوت ندارد.

پورابراهیمی گفت: ســوال این است که قرار است 
اصالح ساختار چه زمانی رخ دهد؟

علی الریجانی رییس مجلس شــورای اسالمی در 
پاســخ به این اخطار گفت: مقام معظم رهبری به 
اصالح ســاختار بودجه اشاره داشتند و این که باید 
موضوع چابک سازی اداره کشور، صندوق ها و یارانه ها 

حل شود.

نامه جمعی از نمایندگان به 
روحانی برای حل مشکالت 

معیشتی مردم

 
۱۵٧ نماینده مجلس شــورای اسالمی در نامه ای 
خطاب به رئیس جمهور، خواستار تدبیر دولت برای 
حل مشــکالت مردم در زمینه کاالهای اساسی و 

تامین رفاه مردم شدند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، در جلسه علنی دیروز 
مجلس شورای اســالمی احمد امیرآبادی فراهانی 
عضو هیئت رئیسه مجلس نامه ۱۵٧ نماینده خطاب 
به رئیس جمهور برای حل مشــکالت معیشتی را 
قرائت کرد که به شــرح زیر است:با توجه به ضعف 
مدیریت دولت در کنترل قیمت کاالهای اساســی 
از جمله قیمت سرســام آور گوشــت قرمز، مرغ و 
لبنیــات و برخی کاالها از جمله خودرو که فشــار 
فوق العاده ای به ملت عزیز و با اســتقامت ما می 
آورد و از طرفی تبلیغات ســوء دشمنان در فضای 
مجازی و سایت های بیگانه که تشدید بحران ها را 
در ایران اســالمی مدیریت می کند، ضرورت دارد 
هر چه ســریعتر تدبیری برای حل مشکالت مردم 
در زمینه کاالهای اساســی و تامیــن حداقل رفاه 
مردم اندیشه شــود.ما نمایندگان مردم در مجلس 
شــورای اسالمی اکیدا خواستاریم با حل مشکالت 
اجازه ندهیم بازیگران و هنرمندان استکبار جهانی 
در میدان معضالت اقتصادی مردم بازیگر شــوند و 
اعتقادات و احساسات پاک مردم و فرهنگ انقالب 

اسالمی را به بازی گیرند.

رونمایی از نخستین موتور 
»واترجت« ملی

 نخستین موتور واترجت ملی که توسط متخصصین 
ســازمان صنایع دریایی وزارت دفــاع با همکاری 
دانشــگاه ها تولید شده اســت، با حضور وزیر دفاع 

رونمایی شد.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، نخســتین موتور 
واترجت ملی که توسط متخصصین سازمان صنایع 
دریایی وزارت دفاع با همکاری دانشــگاه ها تولید 
شده اســت، دیروز با حضور امیر حاتمی وزیر دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مسلح رونمایی شد.وزیر دفاع 
در حاشیه این مراسم با بیان اینکه جمهوری اسالمی 
ایران یک کشــور دریایی با فرصت های بسیار زیاد 
است، اظهار کرد: استفاده از این فرصت ها مستلزم 
داشــتن قدرت دریایی اســت و یکی از الزامات آن 
داشــتن ابــزار و امکانات دریایی اســت.وی افزود: 
پیشران ها یکی از مهمترین ملزومات و امکانات در 
صنعت دریایی هستند که اوایل امسال دیزل ۱۳00 
اسب بخار را که کاربردهای زیادی در بخش دریایی 
و ریلــی دارد رونمایی کردیم. امروز هم پیشــران 
واترجت که یکی از نیازهای ضروری شــناورهای 
نظامی، تجاری و تفریحی در کشور است، رونمایی 
شد.امیر حاتمی در پایان تاکید کرد: چون توانستیم 
قابلیت فنی طراحی و ساخت را به طور کامل کسب 
کنیم، خواهیم توانســت در توان های مختلف این 

موتور را تولید کنیم.

اخبار

خبر

بى نيازى از عذر خواهى، گرامى تر 
از عذر راستين است

کالمامیر

ادامه از صفحه۱
رئیس جمهور به برندسازی در امور خدماتی 
مطرح  برند  خدمات،  در  گفت:  و  پرداخت 
مختلف  خدمات  به  نیاز  مردم  اگر  و  است 
داشته باشند با اطمینان به برندها مستقیم به 
سراغ آنها می روند. اعتمادسازی کار مهمی 
است که می توان توسط برندها انجام داد و 
این خود یک سرمایه اجتماعی است که شما 
در این وزارتخانه می توانید با نظارت های 
خود آن را محقق کنید.روحانی ایجاد اشتغال 
را از مهمترین وظایف بزرگ دولت دانست 
بسیار  از وظایف  امروز یکی  و تصریح کرد: 
بزرگ همه ما ایجاد اشتغال در جامعه است. 
بیکاری، مادر همه گرفتاری ها و مفاسد است.

وی با ذکر مثالی عنوان کرد: وقتی که فردی 
از صبح تا غروب مشغول کار است و سخت 
کار می کند، زمانی که به منزل می رود، هر 
شامی که جلوی او بگذارند، ایراد نمی گیرد 
و می خورد، کار و تالش موجب استحکام 
خانواده می شود و بیکاری مشکالت روحی 
شد:  یادآور  جمهور  کند.رئیس  می  ایجاد 
یکی از افتخارات دولت در حدود ۵ سال و 
نیم فعالیت، ایجاد اشتغال بوده درحالی که 
موضوع اشتغال را بسیاری از مردم باور نمی 
کنند چرا که می بینند که بیکاری کم نمی 
شود و خرمن بیکاری همچنان هست و می 
گویند اینها چطور می گویند که بیکاری از 
گویند.روحانی  می  راست  است؟  رفته  بین 
اشتغال  یازدهم  دولت  از  پیش  داد:  ادامه 
خالص چقدر بوده و بهترین آماری که می 
توان به آن استناد کرد آمار شاغلین کشور 
است که پیش از دولت یازدهم 20 میلیون و 
۳00 هزار نفر شاغل داشتیم، امروز بر اساس 
میلیون   24 که  گفت  توان  می  پاییز  آمار 
دقیق  رقم  که  دارد  وجود  کشور  در  شاغل 
است.وی  نفر  هزار  و ٩۳٧  میلیون  آن 2۳ 
یادآور شد: پیش از شروع کار ما 20 میلیون 
و ۳00 هزار نفر شاغل در کشور وجود داشت 
 ۳ خود  کار  مدت  در  شده  موفق  دولت  و 
میلیون و 400 هزار اشتغال ایجاد کند. در 
واقع ساالنه ۵00 هزار شغل خالص در کشور 
ایجاد شده، البته بسیاری هم بیکار شده اند و 
دقیق ترین آمار اشتغال، آمار شاغلین است. 
هرچند بسیاری هم به عنوان متقاضی کار 
اضافه می شوند. بیکاری  آمار  این  به  مرتب 

رئیس جمهور تاکید کرد: الزم است ساالنه 

بیکاری  تا  ایجاد شود  اشتغال  میلیون  یک 
ریشه کن گردد.روحانی گفت: ما باید بتوانیم 
و  افزایش دهیم  را در جامعه  زایی  اشتغال 
خدمات  بخش  در  شد  گفته  که  همانطور 
و  کشاورزی  به  نسبت  بیشتری  ظرفیت  از 
اقتصاد  در  افزود:  برخورداریم.وی  صنعت 
فناورانه  ۳00  و شرکت های  بنیان  دانش 
هزار اشتغال وجود دارد و قرار است ساالنه 
ایجاد  هم  دیگر  اشتغال  هزار  حداقل ۱00 
شود. در سال گذشته شرکت های دانش بنیان 
بالغ بر 60 هزار میلیارد تومان  ما درآمدی 
داشته اند. این رقم بسیار بزرگی است و نشان 
دهنده این است که نوع کار ما به تدریج فرق 
خواهد کرد، نوع آموزش کارگری ما به تدریج 
متفاوت خواهد شد و اینها یعنی شما باید بر 
مبنای ۵ تا ۱0 سال دیگر به کارگران آموزش 
جوشکاری  مهارت  مثال  طور  به  بدهید 
ممکن است تا چند سال دیگر اشباع شود، 
بنابراین باید تحوالت آینده کشور را مدنظر 
قرار بدهید.رئیس جمهور تصریح کرد: سبک 
زندگی در آینده تغییر خواهد کرد، خانه های 
مردم، وسایل آنها، داروها و برخی موارد در 
آینده تغییر پیدا می کند. اگر ما بتوانیم آینده 
نگر باشیم، نیازهای آینده مردم را پیش بینی 
کنیم، محصوالتی را تولید کنیم و کارگرانی 
را آموزش دهیم که مورد نیاز آینده ما باشد 
این می تواند عملکرد درستی باشد.روحانی 
با بیان اینکه در بخش آبزیان ما می توانیم 
صادر کننده ماهی و خاویار باشیم، بیان کرد: 
در محصوالت کشاورزی ما می توانیم صادر 
کننده باشم، اینها همه در راستای صادرات 
غیرنفتی است که باید این موارد را افزایش 
کشاورزی  وزارت  در  داد:  ادامه  دهیم.وی 
ما اقدامات خوبی انجام شده و یکی از آنها 
وزیر  حجتی  آقای  است،  آبزیان  بخش  در 
کشاورزی برای من توضیح می داد و می گفت 
با سال اول  که تولید آبزیان ما در مقایسه 
انقالب 40 برابر شده که این موضوع بسیار 
مهمی است، یعنی تولیدات آبزیان و پرورش 
ارزشمندی  و  بزرگ  بسیار  کارهای  ماهی 

است.
رئیس جمهور گفت: یکی از موارد خوب در 
این حوزه این بوده که ما در یک محصول که 
گندم باشد خودکفا شده ایم در واقع سه سال 
است که خودکفا شدیم و انشاهلل سال آینده 
هم اینطور باشد، ٩0 درصد شکر را خودکفا 

شدیم و تنها ۱0 درصد آن وارد می شود. در 
موضوع روغن هم در همین مسیر حرکت می 
کنیم.روحانی افزود: مردم در زندگی روزمره 
خود سختی دارند و ما باید این مشکالت را 
تحریم  شرایط  ما  امروز  شرایط  کنیم،  حل 
کسی  اگر  و  نیست  عادی  شرایط  است، 
بگوید مردم در زندگی خود مشکلی ندارند 
آنها  مخصوصا  است  ناصحیحی  حرف  این 
که حقوق ثابتی هم دارند و از همین جا از 
اینجا هستند می خواهم  همه عزیزانی که 
که نسبت به کسانی که حقوق ثابت دارند 
تدبیر و تالش بیشتری داشته باشند چرا که 
کار برای آنها سخت تر خواهد بود.وی گفت: 
میزان درآمد مستمری بگیران نسبت به سال 
٩2 در خانواده یک نفره بیش از ۳ برابر، در 
خانواده ای دونفره بیش از 4 برابر، در خانواده 
برابر و در خانواده ۵  از ۵  نفره بیش  چهار 
نفره بیش از ۵ برابر شده است.رئیس جمهور 
تصریح کرد: این رقم که به عنوان مستمری 
می گوییم بسیار کم است و ما باید بتوانیم 
کنیم،  پرداخت  خانواده ها  به  این  از  بیش 
اما اینکه توانستیم پرداختی افراد مستمری 
بگیر را بیش از چهار برابر کنیم، کار بزرگی 
است. این آمار وارقام باید به مردم گفته شود 
و بدانند که دولت در حد توانی که دارد به 
عنوان خادم مردم تالش می کند معضالت 
بیان کرد:  زندگی مردم را کم کند.روحانی 
بخش دیگری که برای ما اهمیت بیشتری 
دارد کمک به خانواده هایی است که نیاز به 
مدد دارند، این کار مددکاری بسیار ارزشمند 
است، یعنی کمک کردن به خانواده ای که 
دارد،  معلولی  است،  خانوار  سرپرست  مادر 
اینها کارهای ارزشمند و مهمی است. ما حتما 
باید بتوانیم نیازمندی ها و منزل آنها را تامین 

و آنها را با مهارتی آشنا کنیم.
وی ادامه داد: ما باید به افرادی که نیاز به 
بسیار  این  و  بدهیم  یاد  مهارت  دارند  مدد 
آنهاست  به  صرف  کردن  کمک  از  تر  مهم 
پای خود کار  توانند روی  آنها می  چرا که 
اینطور  و  باشند  داشته  درآمدزایی  کنند، 
داشت. بیشتری خواهند  استقالل  احساس 

فتاح  آقای  کرد:  خاطرنشان  جمهور  رئیس 
گزارش  گذشته  سال  امداد  کمیته  رئیس 
امیدوارکننده ای ارائه داد و شاهد بودیم که 
گرفته  صورت  آنجا  در  ارزشمندی  کارهای 
است. اینکه ٩00 هزار نفر عضو جدید جهت 

و  بهزیستی  در  خود  نیازمندی های  تأمین 
کار  گرفتند  قرار  پوشش  زیر  امداد  کمیته 
که  آنجا  از  کرد:  بیان  است.روحانی  بزرگی 
این  باید  است  زیاد  ما  کشور  در  مشکالت 
موارد گفته شود تا جامعه امیدوار شود اما 
این به معنای آن نیست که نباید به فکر حل 

مشکالت مردم باشیم.
وی با بیان اینکه بهتر است بخشی از کارهای 
خود را به سمن ها، انجمن های غیردولتی و 
به طور کل به مردم واگذار کنید، افزود: آنچه 
را که مردم انجام می دهند بهتر از آن چیزی 
است که ما انجام می دهیم. آن عشق، عالقه 
و احساس وظیفه ای که مردم دارند خیلی 
ارزشمند است.روحانی همچنین افزود: امروز 
فقر مطلق نباید در کشور وجود داشته باشد 
و این یکی از اهداف بزرگ ماست که باید 
به ثمر برسد البته کمیته امداد در گزارشی 
در  دیگر  مطلق،  فقر  که  است  کرده  اعالم 
کشور وجود ندارد. فقر و نیازمندی همچنان 
وجود خواهد داشت اما باید کاری کنیم که 
حداقل زندگی برای مردم وجود داشته باشد 
تعاون،  وزارت  بر دوش  بار سنگین  این  که 
اجتماعی است.وی تصریح کرد:  کار و رفاه 
موضوع تأمین اجتماعی نیز که همان امنیت 
برخوردار  باالیی  اهمیت  از  است،  اجتماعی 
است. این بدان معناست که ما می خواهیم 
یا  کاغذی  حال  دهیم.  امنیت  جامعه  به 
فقط  نمی کند،  فرقی  آن  بودن  الکترونیکی 
باید به عنوان مثال با دفترچه بیمه تأمین 
اجتماعی، امنیت سالمت مردم را تأمین و 

خیال آنها را راحت کنیم.
اگر  که  می داند  بیمار  گفت:  رئیس جمهور 
او  به  بیمه  دفترچه  رفت،  پزشک  به سوی 
کمک خواهد کرد. مردم باید بدانند که وقتی 
بازنشسته شدند، حقوق آنها یاری شان خواهد 
اجتماعی  امنیت  از  جزئی  همه  اینها  کرد. 
است.روحانی اظهار داشت: امروز 42 میلیون 
اجتماعی  تأمین  بیمه  پوشش  تحت  نفر 
هستند این نشان می دهد که تقریباً نیمی 
از مردم کشور تحت پوشش این بیمه هستند 
که این در جای خود، کاری بسیار بزرگ و 
عظیم است. منتهی چه در تأمین اجتماعی، 
چه در بهزیستی و بخش های دیگر، ما اگر 
خواهیم  موفق تر  بسپاریم،  مردم  به  را  کار 
بود. امروز باید بگذاریم تا کار توسط بخش 

خصوصی انجام شود و ما تنها نظارت کنیم.

روحانی: خصولتی های بدون نظارت
آسیب بزرگ اقتصاد کشورند
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مشکلدارند
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  شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران

اداره کل فرودگاههاي استان گلستان  

رییس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل 
از  که  می گفتند  روزی  کرد:  خاطرنشان  قوا 
انرژی هسته ای کوتاه بیاید، حال که تمام شد، 
اکنون می گویند در برجام اول نتوانستیم حال 
در برجام دوم از قدرت دفاعی دست برداریم، 
را  غرب  باید  ما  اما  شود؛  بهتر  اوضاع  شاید 

قربانی کنیم تا روی پای خود بایستیم.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، حجت االسالم 
والمسلمین علی سعیدی  با اشاره به چشم 
رهبری  معظم  مقام  گفت:   ٩۸ فتنه  انداز 
سال  برای  برنامه هایی  دشمن  که  فرمودند 
٩٧ پیش بینی کرده بود، موفق به اجرای آنها 
نشد؛ ممکن است این برنامه ها را به سال ٩۸ 
منتقل کند.وی ادامه داد: با توجه به شرایط و 
عظمت انقالب، نقش و برد انقالب در عرصه 
های گوناگون انتظار می رود که همه اقشار و 
مردم و بخصوص روحانیون که تریبون دارند، 
و  دشمن  زاویه  از  تا  کنند  هدایت  را  مردم 
جریانات داخلی لطمه ای به این انقالب وارد 
نشود.رییس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی 
قوا اظهار کرد: در هفته های آخر هزاره  کل 
دوم میالدی جامعه آمریکایی تحلیلی درباره 
سند امنیت ربع اول هزاره سوم نام ارایه کرده 
این  برای  هدف   6 آمریکا  سند  آن  در  بود، 
2۵ سال طراحی کرده بودند که در آن سند 
آمریکا بتواند قدرت خود را تثبیت کند و در 
آن صورت آمریکا ماندنی و در غیر این صورت 
فروپاشی آمریکا شروع می شود.وی با تبیین 6 
هدف این سند، عنوان کرد: در طول این ۱٩ 
سال سه رییس جمهور در آمریکا به قدرت 
این روسا  از  پیدا کردند که هر کدام  دست 
برای ایران طرحی داشته اند. سعیدی با اشاره 
به طرح های روسای جمهور آمریکا برای ایران 
افزود: استراتژی بوش برای ایران نظامی بود 
به گونه ای که دولت سازی، نهاد سازی، ایجاد 
پایگاه و مهار قدرت ایران از اهداف بوش بود، 
اما بوش در تحقق اهدافش موفق نبود، گفتنی 
است که بوش حدود ٧ تریلیون دالر بدهی و 

تعداد زیادی کشته در جنگ افغانستان و عراق 
برجای گذاشت.وی اضافه کرد: گفته شده که 
طالئی ترین موقعیت را اوباما داشته است، زیرا 
در دوران اوباما شعار اعتدال و همزیستی با 
غرب در ایران ایجاد شد. رییس دفتر عقیدتی 
سیاسی فرماندهی کل قوا با بیان اینکه ملت 
منحرف  و  الکلی  ذهن  در  بداند  باید  ایران 
دشمن چه موضع گیری وجود دارد، در ادامه 
به اهداف اوباما اشاره کرد و گفت:  اوباما چهار 
هدف داشت که شامل؛ ایران قدرت هسته ای 
و قدرت منطقه ای نباشد، ایران از حزب اهلل 
و حماس حمایت نکند، ایران در خاورمیانه 
بزرگ نقش نداشته باشد که اوباما نسبتا موفق 
بوده است، زیرا در قضیه هسته ای موفق بوده 
از نقطه اوج سر میز  است به طوری که ما را 
اندیشه ای  نفوذ  در  نشاند؛ همچنین  مذاکره 
و فکری نیز موفق بوده است.وی از روی کار 
و  آورد  میان  به  سخن  ترامپ  دولت  آمدن 
بیان کرد: دولت ترامپ استراتژی را تغییر داد 
و عناصر قدرت ایران را مورد هدف قرار داد 
به طوری که معتقدست که اگر عناصر قدرت 
ایران را بگیرم، نظام تسلیم یا تغییر جهت می 
دهد.سعیدی با بیان اینکه ترامپ مهمترین 
می داند،  ایران  ملی  انسجام  را  ایران  سرمایه 

ادامه داد: قدرت منطقه ای و نفوذ معنوی ما 
و  فلسطین  و  یمن  لبنان،  عراق، سوریه،  در 
قدرتش  دیگر،  بعد  از  ما  دفاعی  قدرت  از   ...
بیشتر است باید مدنظر داشت که نفوذ معنوی 
سرمایه بزرگی است لذا رییس جمهور آمریکا 
قدرت دوم ایران قدرت نفوذی ایران در منطقه 
قدرت  ترامپ  اینکه  به  اشاره  با  می داند.وی 
دفاعی ما را رکن سوم قدرت ایران برشمرده 
است، عنوان کرد: قدرت انرژی )نفت و گاز( 
را رکن چهار اقتدار ایران می دانند.رییس دفتر 
عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا  با طرح 
این سوال که اگر این چهار قدرت از ملت ایران 
گرفته شود، چیزی برای ما می ماند؟ عنوان 
کرد: آیا دشمن بدون ارتباط با داخل و محافل 
داخلی می تواند خواسته های خود را عملی 
کند؟ مطمئن باشید که اگر دشمن در داخل 
بستر نداشته باشد موفق نخواهد بود؛ لذا یک 
جریان معارض و غرب گرا در داخل داریم که 
بسترساز تحقق نقشه های دشمن است.وی با 
اشاره به دو جنگ سخت و جنگ نرم ادامه داد: 
جنگ سخت با توپ، تانک و سالح می باشد 
و جنگ نرم، نرم افزاری است که در سال ۸۸ 

این مساله پیاده سازی شد. 
قابل توجه است که جنگ نرم و سخت منشاء 

خارجی دارد.سعیدی با بیان این مطلب که 
فتنه نرم و فتنه سخت داریم، اظهار کرد: فتنه 
سخت حمله با سالح سرد، اقتصادی است اما 
فتنه نرم از جنس القاء عاطفی و صحنه سازی 
می دهد،  تغییر  را  جامعه  ذهن  که  می باشد 
ضمن آنکه فتنه نرم زمینه ساز فتنه سخت 
است. در طول این چهار دهه در هر دهه یک 
فتنه سخت داشتیم که مقدمه آنها فتنه نرم 

بوده است.
وی بیان کرد: فتنه چه سخت و چه نرم آن 
منشاء داخلی دارد، باید به القاها توجه کنید 
؛ برخی سخنرانی های مسئولین زمینه ساز 
فتنه نرم هستند.رییس دفتر عقیدتی سیاسی 
فرماندهی کل قوا فتنه نرم و جنگ نرم را الزم 
و ملزوم یکدیگر دانست و اظهار کرد: فتنه نرم 
و سخت قابل تکرار هستند، همچنین فتنه نرم 
پیچیده و خفیف است.وی با بیان این مطلب 
که فتنه ٩۸؛ در یک تالقی خواست معارض 
داخلی و جریان غربگرای داخلی با دشمن در 
مساله ضرورت سازی مشروعیت عقب نشینی 
زمینه  به  تالقی  این  کرد:  تصریح  است، 
اقتصادی،  فشار  دارد،  نیاز  داخلی  و  خارجی 
عملیات روانی، تحریک گسل های نارضایتی 
جمله  از  منطقه ای  ائتالف  و  اغتشاش  برای 
سازی  ضرورت  بود.وی  خارجی  زمینه های 
ساختگی را باعث خانه نشینی امام علی)ع( 
دانست و بیان کرد: ضرورت سازی، ترساندن 
است که در آن  به مردم می گویند که اگر 
تسلیم نشویم جنگ می شود؛ جنگ چه؟! 
آمریکا در برابر قدرت ایران ریسک نمی کند 
توجه  افکنی ها  هراس  این  به  نباید  مردم  و 
کنند.رییس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی 
کل قوا خاطرنشان کرد: روزی می گفتند که از 
انرژی هسته ای کوتاه بیاید، حال که تمام شد، 
اکنون می گویند در برجام اول نتوانستیم حال 
در برجام دوم از قدرت دفاعی دست برداریم، 
را  غرب  باید  ما  اما  شود؛  بهتر  اوضاع  شاید 

قربانی کنیم تا روی پای خود بایستیم.

رییس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا:

دربرجامدومبهجایینمیرسیم؛غربراقربانیکنیم
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ترامپ جامعه غرب را به افول می برد

 جانشین فرمانده کل سپاه گفت: امروز افرادی مانند ترامپ راهبری تمدن غرب 
را در دست گرفته اند و این افراد جامعه غرب را رو به افول می برند.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، سردار حسین سالمی جانشین فرمانده کل سپاه 
پاسداران، صبح امروز )دوشنبه( در سومین جشنواره امام علی)ع( سپاه با بیان 
اینکه ما درطلیعه پیمودن گام دوم انقالب بزرگمان هستیم، اظهار داشت: گام اول 
را با تمام سختی ها و چالش ها در فضای نبردهای نابرابر با عزت و سربلندی به 
فرجام رساندیم و زمینه های شکل گیری تمدن نوین اسالمی را فراهم کردیم.
وی افزود: امروز رهبر عزیزمان با آن بیانیه آسمانی که عمیق ترین مفاهیم الهام 
بخش امت اسالم را در خود متجلی ساخت، ما را برای پیمودن راه های باقی 
مانده امیدوار کرد.وی با بیان اینکه  نظام جمهوری اسالمی ایران الگوی عملی 
و واقعی تمدن اسالمی است، افزود: تقابل چهل ساله ما با دشمنان بر سرهمین 
موضوع است که اگر این مدل موفق شود، مرزهای جغرافیایی را پشت سر 
می گذارد.وی اظهار داشت: در این میان همه آنچه در طول این چهل سال 
گذشته در نقشه های دشمن از تهاجم نظامی تا تحریم، فشار اقتصادی، عملیات 
روانی و مداخالت امنیتی تجربه کرده اید داستان به شکست کشاندن انقالب 
اسالمی است و اثبات شده شکست  دادن انقالب اسالمی خارج از دایره تسلط 
قدرت های بزرگ است. اما به فضل الهی این نظریه امروز نه تنها در فضای ذهن 
بلکه در عالم واقعیت در منظر قضاوت جهانی باطل شده است.سردار سالمی 
با بیان اینکه ما در چالش ها متوقف نمی شویم و جهان برای ما گذرگاهی برای 
رسیدن به قله های بزرگ و ترازهای باالیی از عزت، استقالل و دانش است، 
تصریح کرد: وقتی از گام اول صحبت می کنیم یعنی تمام این چهل سال تنها 
یک گام بوده است و ما برای پیمودن مسیر به سمت قله آماده ایم.وی با بیان 
اینکه غرب، امروز در بحران های مختلف سیاسی، اخالقی و اجتماعی بسر 
می برد، تصریح کرد: این به آن علت است که تجربیات آنها در خدمت از بین 
بردن امنیت و آسایش سایرین است چرا که علم آنها الهی نمی شود و در خدمت 

جاهالنی است که برای قدرت از آن استفاده می کنند.

طرح نتانیاهو و ترامپ برای تشکیل کشور فلسطین

 رئیس یک حزب صهیونیستی موسوم به »راست جدید« از طرح نخست 
وزیر این رژیم و رئیس جمهوری آمریکا برای تشکیل کشور فلسطین در ۹۰ 
درصد اراضی فلسطینی خبر داد. به گزارش زمان به نقل ازمهر، رئیس حزب 
صهیونیستی »راست جدید« اعالم کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بر روی شروع طرح 
تشکیل کشور فلسطین به محض پایان انتخابات آتی کنیست توافق کرده 
اند.»نفتالی بنت« خاطرنشان کرد که نتانیاهو و ترامپ توافق کرده اند که این 
طرح قبل از انتخابات کنیست مطرح نشود تا وضعیت نتانیاهو را سخت تر 
نکند، اما یک یا دو روز پس از انتخابات، طرح تشکیل کشور فلسطین در ۹۰ 
درصد از اراضی فلسطینی؛ از جمله قدس مطرح خواهد شد.بنت اعالم کرد 
که »یائیر الپید« رئیس حزب »آینده« و »بنی گانتس« رئیس سابق ستاد مشترک 
ارتش صهیونیستی به دولت »آشتی ملی« خواهند پیوست و تنها راه متوقف 
کردن آنها، رای دادن به جریان راست قدرتمند و واقعی است.از سوی دیگر، 
بنیامین نتانیاهو اعالم کرد که این نگرانی های بنت عادی است و برخی احزاب 
کوچک در جریان تبلیغات انتخاباتی، مسائلی را اعالم می کنند که به هیچ وجه 

صحت ندارد.

ستاره مربع ها جیب مردم 
را خالی می  کنند

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه گفت:رسانه 
ملی در تبلیغات خود منافع مردم را در نظر گیرد اما 
در حال حاضر با قرعه کشی های تلویزیونی از طریق 
مکانیزم کد دستوری USSD با استفاده از ستاره)*( 

مربع ها)#(، تنها جیب مردم خالی می شود.
رمضانعلی  ملت،  ازخانه  نقل  به  زمان  گزارش  به 
سبحانی فر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی با انتقاد از قرعه کشی های تلویزیونی 
گفت: تبلیغات صدا و سیما در زمینه برگزاری مسابقات 
و قرعه کشی روی یک شرکت خاص واگذار شده 
برنامه های  تبلیغات  تمامی  شرکت  این  و  است  
تلویزیونی را به دست گرفته و آگهی ها در رسانه ملی 
انحصاری شده است. وی با بیان اینکه تبلیغات صدا و 
سیما بیش از اندازه شده، افزود:حرکت سازمان یافته ای 
در بخش تبلیغات این سازمان شکل گرفته که همانند و 
شبیه بخت آزمایی های قدیم در تلویزیون اجرا می شود 
مناسب  سیما  و  سازمان صدا  برای  عملکرد  این  و 
نیست.وی اظهار کرد: صدا و سیما رسانه ملی است 
و باید در تبلیغات خود منافع مردم را نیز در نظر گیرد 
در حال حاضر و در شرایط نابسامان کنونی اقتصاد، 
کد  مکانیزم  طریق  از  تلویزیونی  قرعه کشی های  با 
دستوری USSD با استفاده از ستاره)*( مربع ها)#(،  
تنها جیب مردم خالی می شود.وی با بیان اینکه باید بر 
قرعه کشی های تلویزیونی نظارت دقیق صورت گیرد، 
خاطرنشان کرد: صدا و سیما باید از شیوه های علمی و 
به روز دنیا، برای تبلیغات استفاده کند و با نظارت دقیق، 

به قرعه کشی ها سامان دهد.

آغاز طرح نظارت نوروزی تعزیرات 
حکومتی از امروز

وزیر دادگستری گفت: طرح نظارت نوروزی سازمان 
تعزیرات از روز سه شنبه هفتم اسفند ماه آغاز می شود و 

تا ١۶ فروردین ماه سال ۹٨ ادامه خواهد داشت.
آوایی  ازایسنا، سیدعلیرضا  نقل  به  زمان  گزارش  به 
دیروز در نشست خبری سازمان تعزیرات حکومتی که 
به منظور آغاز طرح نوروزی  ١۳۹٨ برگزار شد، اظهار 
کرد: حمایت از مردم و مقابله با ظلم در مقابل مواردی 
مثل گرانفروشی و احتکار همیشه الزم بوده و این 
امر از حقوق مردم و تکالیف نظام اسالمی است.وی 
گفت: گشت های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی با 
حضور ۵۰۰ تیم از فردا در سراسر کشور آغاز می شود 
که تعداد این گشت ها در مقایسه با سال گذشته سه و 

نیم برابر افزایش یافته است.

خبرخبر

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از تحویل ماهواره مخابراتی »ناهید 
١« به وزارت دفاع برای قرار گرفتن در مدار در خردادماه خبر داد و 
گفت: عالوه بر آن در شهریورماه سال آینده ماهواره »ظفر« و در بهمن ماه 
سال آینده نیز ماهواره »پارس ۲« که یک ماهواره سنجشی است، تحویل 

گرفته می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، مهندس آذری جهرمی در حاشیه مراسم 
این که  بیان  با  الکترومغناطیسی  آزمایشگاه مرجع سازگاری  افتتاحیه 
آینده ایرانیان در حوزه فضایی روشن است، گفت: بر اتکا بر دانش 
جوانان چرخه دانشگاه های آی .تی، پژوهشگاه فضایی تکمیل شد و 
این آزمایشگاه کامل ترین آزمایشگاه صنعت فضایی است که می تواند 
خدمات به سایر بخش ها چون خودروسازی و مخابرات ارائه دهد.
جمله  از  را  مدون  گزارش های  ارائه  و  کیفی  تست های  انجام  وی 
خدمات این آزمایشگاه نام برد و اظهار کرد: برنامه های فضایی کشور به 
صورت جدی به پیش می رود و تجربه هایی که از ماهواره های دوستی 
و پیام کسب شد، آنالیز و مدون شده و در مجموعه وزارت دفاع برای 

ماهواره ها و مجموعه های فضایی که وظیفه ساخت ماهواره را برعهده 
دارند، مورد استفاده قرار می گیرد.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
به آخرین وضعیت پروژه های فضایی اشاره کرد و یادآور شد: فرآیند 
تحویل ماهواره ناهید ١ به وزارت دفاع به منظور قرار گرفتن در مدار 
آغاز شده است و در خردادماه نهایی می شود.به گفته آذری جهرمی 
ناهید ١ یک ماهواره مخابراتی است که ۵۰ درصد مراحل  ماهواره 
انجام  ساخت آن در دولت دهم و ۵۰ درصد آن در دولت یازدهم 
شده و در حال حاضر آماده قرار گرفتن در مدار است.وی اضافه کرد: 
عالوه بر آن در شهریورماه سال آینده ماهواره ظفر که مراحل تولید آن 
در دولت یازدهم و دوازدهم پیگیری شده است، تحویل خواهیم گرفت 
و فرآیند تحویل دادن این ماهواره به وزارت دفاع برای قرار گرفتن در 
مدار اجرایی خواهد شد.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با تاکید 
بر این که ماهواره ظفر یک ماهواره سنجشی است که در مدار ۵۰۰ 
کیلومتر قرار می گیرد، اظهار کرد: در بهمن ماه سال آینده نیز ماهواره 
پارس ۲ را که در دولت یازدهم طراحی آن آغاز شده است و در بهمن ماه 

سال آینده به پایان می رسد، خواهیم داشت. این ماهواره یک ماهواره 
سنجشی با دقت تصویربرداری ١۰ متر است که می تواند نیازهای زیادی 
از صنعت فضایی را به خوبی برطرف کند.آذری جهرمی همچنین در 
واکنش به اظهارات معاون دادستانی کل کشور مبنی بر شکایت دو هزار 
نفر از مردم اهواز از وزیر ارتباطات به دلیل عدم پیگیری دستورات 
شورای عالی فضای مجازی و احتمال انفصال وی از خدمت، گفت: 
با توجه به ماموریت هایی که برای اشتغالزایی در حوزه ICT دارم و 
با توجه به مشکالت اقتصادی که برای مردم وجود دارد و وظایفی که 
بر عهده ماست، وارد حاشیه شدن نه به سود ما بوده است، نه به سود 
کشور.وی با بیان اینکه موضوع »اشتغال« یکی از موضوعات جدی و از 
درخواست های مردم و رئیس جمهور از ما است، اضافه کرد: ما وظیفه 
خود می دانیم که همه وقت و انرژی خود را روی این مسائل بگذاریم 
و وارد حاشیه ها نشویم.وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: موضوع اصلی 
این است که ما باید تالش کنیم وضعیت اشتغال را در حوزه فناوری 
اطالعات توسعه دهیم و ماموریت هایی نیز در این زمینه به ما محول شده 
است، بنابراین وقت سرخاراندن برای پرداختن به موضوعات حاشیه ای 
را نداریم.آذری جهرمی با تاکید بر این که پیامک های مزاحم حق الناسی 
برگردن ما است و ما باید به طور جدی آن را پیگیری کنیم، ادامه داد: 
در حال حاضر با اقدامات صورت گرفته میزان ارسال پیامک های مزاحم 
کاهش یافته است و برنامه کنترلی برای متوقف کردن کامل آنها در 
حال پیگیری است.وی در عین حال با تاکید بر این که در پشت ارسال 
پیامک ها اقتصادی نهفته است که با متوقف کردن این پیامک ها امکان 
تبلیغات از کسب وکارهای دیجیتالی گرفته می شود.وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات با بیان این که ایجاد ابزار تبلیغاتی برای کسب وکارهای 
نوپا جزو وظایف این وزارتخانه نیست، خاطر نشان کرد: ولی ما از 
کسب وکارهای نوپا که در حوزه دیجیتال مارکتینگ فعال هستند، دعوت 
کردیم و جلسات متنوعی با آنها داشتیم و در عین حال شاهد بودیم که 
آنها نیز برنامه ای در این حوزه در حال اجرا دارند.آذری جهرمی ابراز 
امیدواری کرد که با آغاز سال جدید به صورت کامل پیامک های مزاحم 

متوقف شود.

آگهیمناقصهعمومییکمرحلهای
شماره گ 97/34/35               شماره مجوز: 1397/6362

دستگاه مناقصه گزار: شركت گاز استان ایالم موضوع مناقصه: پروژه برونسپاری خدمات مدیریت بهره برداری ناحيه ایران زرنه و روستاهای تابعه
مبلغ كل برآورد: در اسناد مناقصه اعالم می گردد.        مبلغ تضمين: در اسناد مناقصه اعالم می گردد.

نوع تضمين: ضمانت نامه بانكی شركت در مناقصه یا فيش واریزی به حساب سيبای شماره 2174530621004 بانک ملی شعبه ميدان امام حسن )ع( 
ایالم و یا سایر ضمانتنامه های معتبر و یا تركيبی از آنها كه در جدول شماره 4 آیين نامه تضمين معامالت دولتی شماره 123402/ت050659 مورخه 

94/9/22 قيد گردیده اند.           مدت زمان اجرای پروژه: 3 سال       محل تامين اعتبار: از محل خدمات دریافتی بودجه جاری 
آخرین مهلت فروش اسناد: 1397/12/13 تا پایان وقت اداری        آخرین مهلت ارائه پيشنهادات: 1397/12/25 تا پایان وقت اداری

زمان گشایش پاكات: 1397/12/26 ساعت 9 صبح       محل گشایش پاكات: سالن كنفرانس شركت گاز استان ایالم
شرایط متقاضيان:  1-داشتن شخصيت حقوقی

2-كپی برابر اصل اساسنامه و آگهی آخرین تغييرات
3-ارائه گواهينامه صالحيت ایمنی امور پيمانكاران از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی بر اساس مواد 85و91 قانون كار جمهوری اسالمی ایران 

مصوب 89/3/5 وزیر كار و امور اجتماعی. 4-داشتن امكانات، ماشين آالت و نيروی متخصص
5-داشتن گواهی صالحيت پيمانكاری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور در رشته تأسيسات و تجهيزات با حداقل رتبه 5 و نيز پروانه فعاليت 

مرتبط از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی. 6-داشتن تجربه كافی معتبر و مفيد مرتبط با موضوع مناقصه
7-قيمت ها متناسب با كاالی ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.

محل تحویل و ارایه پيشنهادات )پاكات تكميل شده مناقصه(: دبير خانه شركت گاز استان ایالم
هزینه خرید اسناد: 1/000/000 در وجه شركت گاز استان ایالم به حساب سيبای مذكور با ذكر نام شركت پرداخت كننده و ذكر عنوان مناقصه در فيش 

پرداختی.      هزینه دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
هزینه چاپ و تكثير كتابچه های پيمان به مبلغ 2/000/000 ریال به عهده برنده مناقصه می باشد و می بایست به حساب سيبای شماره 2174530621004 

به نام شركت گاز استان ایالم واریز گردد.   آدرس: ایالم: چهار راه پيام نور- بلوار تعمير كاری نبش خيابان استاد شهریار
شركت گاز استان ایالم سایت http://iets.mporg.ir,www.shana.ir  و www.ilam-nigc.ir شماره تلفن 0843-2235824 

كد فراخوان جهت آگهی مذكور301920932 می باشد.
نوبت اول چاپ: 97/12/2  نوبت چاپ دوم:97/12/7  

روابطعمومیشرکتگازاستانایالم

آگهیدعوتمجمععمومیعادیبطورفوقالعاده)نوبتدوم(
شرکتتعاونیمهندسانساختماناستانالبرز

به اطالع اعضاء محترم شركت تعاونی می رساند، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت دوم( این شركت تعاونی راس ساعت 17 روز یكشنبه مورخ 97/12/19 در محل 
مجتمع فرهنگی شهيد فهميده واقع در كرج، بلوار موذن، جنب بلوار انرژی اتمی، تشكيل می گردد. از كليه اعضای شركت تعاونی دعوت می شود جهت اتخاذ تصميم 

نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. 
یادآوری می شود :  1- در صورتيكه حضور عضوی در مجمع  ميسر نباشد می تواند حق حضور و اعمال رای از سوی خود را به نماینده تام االختيار خود واگذار نماید، در 
این صورت هيچ كس نمی تواند نمایندگی بيش از سه عضو را بپذیرد و هر شخص غير عضو تنها یک رای خواهد داشت. اضافه می شود برگه های نمایندگی مزبور با امضاء 
اكثریت هيات مدیره و بازرس تعاونی معتبر خواهد بود. بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداكثر ظرف مدت 7 روز از تاریخ انتشار این آگهی به همراه 
نماینده خود با در دست داشتن مدارک موید عضویت در تعاونی و كارت شناسائی معتبر در محل دفتر تعاونی حاضر و پس از احراز هویت طرفين، عضویت متقاضی و 
اهليت نماینده، برگه نمایندگی مربوطه توسط مقام مذكور تائيد و برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد.  2- این مجمع با هر تعداد از اعضاء رسميت یافته 

و مصوبات آن در صورت عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای كليه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود. 
دستور جلسه :  1- گزارش هيات مدیره در خصوص تقسيم سود مربوط به تقویم اموال و تقسيم سود انباشته ادواری. 2- اتخاذ تصميم در خصوص نحوه توزیع مطالبات 
از كانون مهندسان كرج فی ما بين سهامداران و اصالح سهام سال 1389 - 3- استماع گزارش حسابرسی شش ماهه منتهی به تاریخ 1397/6/31 4- استماع گزارش 

كارشناس رسمی دادگستری در خصوص ارزیابی دارائی های تعاونی و تعيين ميزان ارزش افزوده هر سهم 
رئیسهیاتمدیره

مفقودی
 برگ سبز پراید١١١ مدل ۹۵ با شماره پالک ۳4١ص۵۲ایران ٨۲ و ١٨۶م٨7ایران 
٨۲ شماره موتور M١۳ / ۵۶7۵٨۳7و شماره شاسی NAS4۳١١۰۰G۵٨7۹٨١٨بنام 
اقای محمد رضا  با والیت  لداری  بابازاده  باباجانی رودگری و محمد علی  مهدی 

بابازاده لداری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهیحصروراثت
درخواستی  ازهندیجان  ۶۵7صادره  بشناسنامه  پدرعواد  نام  عبادی  نصراله  آقای 
عواد  مرحوم  که  داده  توضیح  و  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  خواسته  به 
دائمی  دراقامتگاه  نامعلوم  درتاریخ  ازشادگان  بشناسنامه۲۲4صادره  عبادی 
متوفی(۲-  )فرزند  فوق  مشخصات  با  متقاضی  عبارتنداز١-  اش  ورثه  فوت 
نوراله  7۲۳ماهشهر4-  بشناسنامه  خیراله  بشناسنامه۶۵٨ماهشهر۳-  حمداله 
اله  ۶۹١٨هندیجان۶-نعمت  بشناسنامه  سلیمه  بشناسنامه7۲4ماهشهر۵- 
بشناسنامه  نوره  ۹۲7۶ماهشهر٨-  بشناسنامه  حکیمه  ۶۹١۹ماهشهر7-  بشناسنامه 
تشریفات  باانجام  اینک  متوفی(والغیر.  فرزندان  عبادی  همگی  ۵هندیجان)شهرت 
قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت 
نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختالف حوزه 
مرکزی ماهشهرشعبه۲تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی 

که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.  
 شماره م الف:١۰۰٨/١۶

شورای حل اختالف شهرستان ماهشهرحوزه مرکزی شعبه2

آگهیفقدانسند
آقای خلف کالنترمالک ششدانگ دوباب مغازه تحت پالک ۵4/۲١۲7بخش ۵ گتوندبا 
تسلیم دوبرگ استشهادیه گواهی شده توسط دفترخانه اسناد رسمی۲١۲گتوند مدعی 
است که مالکیت ششدانگ پالک فوق به نام مالک ثبت و سند مالکیت دفترچه ای آن 
به شماره چاپی ۵١۵٨۹۳صادروتسلیم گردیده که بعلت سهل انگاری مفقود گردیده 
لذا به دستورتبصره یک ماده١۲۰آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک 
نوبت آگهی میشود که هرکس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود 
اداره  انتشاراین آگهی اعتراض خودرا به این  میباشد میتواند ظرف ١۰روز ازتاریخ 
تسلیم نماید ودرغیراین صورت پس ازسپری شدن مدت قانونی وعدم واخواهی سند 

مالکیت المثنی به نام مالک صادرخواهد شد.شماره م الف:١۶/۲۰١ 
امیرمسعود فاطمیان-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک گتوند

دادنامه
خواهان: آقای حمیدویسی فرزند صالح ساکن جوانرود خیابان حافظ ابتدای بازارچه 

جنب موبایل زمانه ۰۹١٨٨۵7۰4۹۲
خواندگان: ١-میثم فتحی ۲-امجد باجالنی ۳-فرهاد فتحی همگی مجهول المکان

خواسته: مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی
با توجه به محتوای پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح زیر انشاء رای می گردد:

رأی شورا
۲-امجدباجالنی  فتحی  ١-میثم  آقایان  بطرفیت  ویسی  حمید  دعوای  در خصوص 
  ١۵۶/۶٨۹١7۲-١ بشماره  چک  فقره  دو   ۲ وجه  مطالبه  بخواسته  فتحی  ۳-فرهاد 
یکصدمیلیون  مبلغ  به  کامیاران  شعبه  صادرات  بانک  عهده    ١۵۶/۶٨۹١7۳-۲
ریال)١۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال( تقدیمی از ناحیه خواهان داللت بر استقرار دین به میزان 
خواسته در عهده خوانده داشته و بقای اصول مستندات مذکور در ید مدعی داللت 
بر بقای دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه  وجه آن را دارد، لذا 
چون خوانده دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه نکرده است مستندا به مواد ١۹٨ 
و ۵١۵ و ۵١۹ ق.آ.د.م و تبصره ماده ۲ قانون صدور چک و ماده ۲4۹ ق.ت دعوا 
را وارد دانسته و رای بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ یکصدمیلیون ریال 
)١۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال( به صورت تضامنی بابت اصل خواسته و مبلغ ۳4۰/۰۰۰/١ 
تاریخ ١۵/۹۶/4 -١۰/۹۶/۵  از  تادیه  تاخیر  و خسارت  دادرسی  هزینه  بابت   ریال 
لغایت زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید.رای صادره غیابی 
و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و بیست روز دیگر 
پس از مهلت واخواهی قابل اعتراض و تجدیدنظر در دادگستری جوانرود می باشد.

قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود-احمدی

آگهیموضوعماده3قانون
و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و 

ساختمانهای  فاقد سند رسمی
 برابر رای  شماره ١۳۹7۶۰۳١٨۰١۶۰۰۰١١4۵ – مورخ ١۳۹7/١۰/۵ هیات  اول موضوع  قانون  
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  
حوزه  ثبت  ملک رحیم  آباد تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی آقای  سجاد نقی پور فرزند 
قربانعلی به شماره شناسنامه ۲۶٨۰١١۵4۰۶ صادره  از رامسر  به شماره ملی ۲۶٨۰١١۵4۰۶ در 
ششدانگ یک قطعه زمین  مشتمل  بر بنای  احداثی ) ساختمان( به مساحت  ١۳۲/74 متر مربع  
پالک  ٨۵4 فرعی از ١۶۵ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک – فرعی از ١۶۵  اصلی  واقع  
در قریه  بالنگاه خریداری  شده  از مورد نسق مالک  رسمی آقای  سید محسن  سادات بندین 
محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  ١۵  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 رابه 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.
1084- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  رحیم آباد- محمد جواد مکرم 

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹7/١١/۲۳ تاریخ انتشار نوبت دوم:١۲/7/۹7
آگهیفقدانسندمالکیت

 ششدانگ پالک ثبتی بشماره ١۶/٨۹4 الی ۳/١۹ اصلی بخش 4 خوی در صفحه 
بنام  آقای حسین مرندی ثبت و سند مالکیت آن  ۳۲7 دفتر ۵۵ ذیل ثبت ۶۳۳۹ 
صادر و تسلیم گردیده سپس نامبرده »با ارائه برگ استشهادیه مدعی است  سند 
مالکیت  بعلت اسباب کشی  مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 
را نموده. لذا مراتب  به استناد ماده ١۲۰- اصالحی قانون ثبت برای اطالع عموم 
آگهی میگردد : هرکس نسبت به ملک مورد آگهی هر گونه ادعایی دارد یا معامله 
ای انجام داده است که در قسمت فوق ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت در 
نزد خود میباشد باید ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه 
و اعتراض خودراضمن  ارائه  اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر 
یا  یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت  ظرف مهلت مقرر اعتراض نشود و 
سند معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقرارت صادر و به 
متقاضی تسلیم خواهد کرد ،در ضمن این آگهی فقط در یک نوبت انتشار میگردد 

و تجدید نخواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و امالک  خوی-سلیمانپور 

آگهیمزایدهعمومی
شهرداری نظرآباد به استناد مجوزهای صادره از شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد تعدادی از قطعات سهم 
شهرداری را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند متقاضيان می توانند با واریز سپرده شركت در مزایده برای 

هر قطعه قيمت پيشنهادی خود را ارائه نمایند. 
شرایط شركت در مزایده 

1( قطعات در مساحت های مختلف طبق نقشه و مشخصات مندرج در اوراق مزایده می باشد. 
شماره  حساب  به  مزایده  در  شركت  سپرده  عنوان  به  را  زمين  قطعه  هر  كارشناسی  مبلغ  درصد   5 مزایده  در  كنندگان  شركت   )1
0104746757008 نزد بانک ملی شعبه شهرداری به نام شهرداری واریز و یا معادل آن ضمانتنامه بانكی یا اسناد خزانه تهيه و ارائه 

نمایند. 
2( سپرده نفرات اول تا سوم مزایده تا زمان عقد قرارداد نزد شهرداری نگهداری و هرگاه نفرات برنده حاضر به عقد قرارداد نگردند 

سپرده آنان به ترتيب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 
3( پيشنهادات به صورت مكتوب باشد و به پيشنهادات فاقد سپرده مشروط و مخدوش و پيشنهاداتی كه بعد از موعد مقرر واصل گردد 

ترتيب اثر داده نخواهد شد و شهرداری در رد یا قبول هر یک از پيشنهادات مختار است. 
4( متقاضيان جهت دریافت اوراق مزایده به واحد مالی شهرداری مراجعه و هزینه خرید اسناد مزایده مبلغ 500/000 ریال می باشد كه 

می بایست به حساب 0104534021000 به نام درآمد شهرداری نظرآباد واریز گردد. 
5( سایر اطالعات و جزئيات در اسناد مزایده مندرج است. 

6( متقاضيان می بایست حداكثر تا پایان وقت اداری روز 97/12/19 پيشنهادات خود را تحویل دبيرخانه شهرداری نمایند. 
7( كليه هزینه های آگهی و كارشناسی و هزینه نقل و انتقال اسناد به عهده برنده مزایده خواهد بود. 

8( رعایت قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتی به عهده شركت كنندگان می باشد. 

داریوشیگانهمظهر-شهردارنظرآباد

 نوبت دوم

وزیرارتباطاتمطرحکرد:

تحویل3ماهوارهبومیطیسالآینده

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از تشکیل ۶4 
هزار پرونده قاچاق کاال و ارز در یازده ماه گذشته 

خبرداد .
به گزارش زمان به نقل ازمهر، یاسر رایگانی دیروز 
پرونده های  خصوص  در  خبرنگاران  جمع  در 
تشکیل شده در تعزیرات گفت: در ١١ ماه نخست 
سال جاری تعداد 4۵٨ هزار و ۳7 فقره پرونده در 
حوزه های صالحیتی سازمان تشکیل شده که این رقم 
در مقایسه با همین بازه زمانی در سال گذشته که 4۰7 
هزار و ۲77 فقره پرونده تشکیل شده بود نشان دهنده 
رشد ١۲ درصدی پرونده های وارده سازمان است.وی 
افزود: همچنین در ١١ ماهه نخست سال جاری تعداد 
4۶۵ هزار  و 4١4 پرونده مختومه شده درحالی که 
 4۳١ تعداد  گذشته  سال  در  زمانی  بازه  همین  در 
هزار و ۹7۲ پرونده مختومه شده و این نشان دهنده 
رشد ٨ درصدی پرونده های مختومه سازمان است.

سخنگوی سازمان تعزیرات به جریمه متخلفان اشاره 
سال  نخست  ماه  در ١١  متخلفان  کرد:  تصریح  و 
جاری ٨۲ هزار میلیارد ریال جریمه شده اند درحالی که 

میزان محکومیت متخلفان در سال گذشته ۳۹ هزار 
میلیارد بوده است و مقایسه این ارقام نشانگر رشد 
١١۰ درصدی محکومیت ریالی در سازمان است.

رایگانی افزود: در حوزه کاال و خدمات ۳۵۰ هزار 
و  هزار   ۳۵۵ تعداد  و  تشکیل شده  پرونده   ۳٨۵ و 
4۶۶ پرونده مختومه شده و متخلفان به پرداخت 4١ 
هزار میلیارد ریال محکوم شده اند. همچنین در حوزه 
بهداشتی تعداد 4۲ هزار و ٨۲4 پرونده تشکیل و 44 
هزار و 4۶۲ پرونده مختومه شده است و متخلفان به 
پرداخت ۲۰7 میلیارد ریال محکوم شده اند.رایگانی با 
اشاره به پرونده های تشکیل شده در حوزه قاچاق کاال 
گفت: در حوزه قاچاق کاال و ارز تعداد ۶4 هزار و 
٨۲٨ پرونده تشکیل و ۶۵ هزار 4٨۶ پرونده مختومه 
شده و متخلفان به پرداخت 4١ هزار میلیارد ریال 
ماه نخست سال  در ١١  افزود:  محکوم شده اند.وی 
جاری تعداد ٨ هزار و ۵۰۹ پرونده مهم و ملی در 

در  که  تشکیل شده  سازمان  صالحیتی  حوزه های 
مقایسه با تعداد ۳ هزار و ۹۳ پرونده مهم و ملی در 
سال ۹۶ نشانگر رشد ١7۵ درصدی پرونده های مهم 
و ملی است و سازمان در حال برخورد با تخلفات در 
سطح کالن است.رایگانی ادامه داد: در حوزه اجرای 
احکام، در سال جاری ۳٨7 میلیارد تومان جزای نقدی 
وصول شده است که این رقم در مقایسه با وصولی 
۲۹۵ میلیون تومانی سال گذشته در همین بازه زمانی 
نشانگر رشد ۳١ درصدی وصولی اجرای احکام است.
سخنگوی تعزیرات تصریح کرد: تعداد بازرسی های 
ثبت ۹۲ هزار و ۳4۹  با  انجام شده در سال جاری 
بازرسی در ١١ ماه نخست سال جاری در مقایسه با 
تعداد بازرسی ۵٨ هزار و 4۶٨ در سال گذشته بیانگر 
رشد ۵٨ درصدی بازرسی ها است؛ همچنین در سال 
جاری ٨4۰ مورد نصب پارچه بر سر در واحدهای 
صنفی به دلیل تکرار تخلف داشته ایم که این رقم در 

مقایسه با تعداد ۵74 نصب پارچه در سال گذشته، 
نمایانگر رشد 4۶ درصدی نصب پارچه و برخورد 
با تکرار تخلفات بوده است.وی در خصوص پلمب 
مراکز متخلف گفت: همچنین در سال جاری تعطیلی 
واحدهای صنفی و پلمب رشد ١۲ درصدی داشته و 
تعداد تعطیلی کسب وکار در ١١ ماهه نخست سال 
جاری به ۲ هزار و ۶٨ مورد رسیده است درحالی که 
آمار سال گذشته یک هزار و ٨44 مورد پلمب بوده 
است.وی ادامه داد: مقایسه آمار احتکار در سال جاری 
تعداد یک هزار و ٨۲۹ پرونده در حوزه احتکار وارد 
سازمان شده و تعداد یک هزار و 7۵١ پرونده مختومه 
شده و متخلفان به پرداخت ۶۰۳ میلیارد ریال جریمه 
محکوم شده اند که این رقم در سال گذشته تعداد ١77 
پرونده متشکله، ۲7۳ پرونده مختومه و جریمه 4٨۶ 
میلیون ریالی متخلفان را نشان می دهد و مقایسه این 
پرونده های  درصدی  نشان دهنده رشد ۹۳۳  آمارها 
متشکله، رشد ۵4١ درصدی پرونده های مختومه و 
رشد بیش از ١۲۳۹ برابری محکومیت ریالی متخلفان 

در این حوزه است.

۶۴هزارپروندهقاچاقکاالوارزدرتعزیرات
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مفقودی
با  ایران ٨۲  با شماره پالک ۵۶۶ج۳٨  برگ سبز و سند کمپانی پژو ۲۰۶ مدل ۹۳ 
شاسی NAAP4١FDXEJ۶۶۰۰7۵بنام  شماره  موتور ١۶۳B۰۰4۳۵۳۲و  شماره 

مریم عزیزپور معلم مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهیمفقودی
دانشجوئی  شماره  به  صفرعلی  فرزند  غفاری  مطهره  اینجانب  دانشجوئی  کارت 
مقطع  صنایع  مهندسی  رشته  دانشجوی   ۰۰۲۲۹۵٨4١١ کدملی  و   ۹7١۲۲١۲7
کارشناسی دانشگاه علم و فناوری مازندران واحد بهشهر مفقود و فاقد اعتبار می باشد.

بهشهر

رونوشتآگهیحصروراثت
آقای بهاالدین شریفی به شماره شناسنامه ۵١۵ و شماره ملی ۶4۶۹۵٨۵۹۰۶ به شرح 
دادخواست به کالسه ٨/۹7١۵۰۶ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان علی شریفی به شماره شناسنامه ۳۹ و شماره ملی 
۶4۶۹۵٨١۰١۳ در تاریخ ١۳7٨/١۰/١۵ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر:
١. محمد شریفی ش ش ۳7۹ ت ت ١۳4۵/۳/١ و شماره ملی ۶4۶۹۵٨4۵۳۵ پسر 

متوفی
۲. بهاالدین شریفی ش ش ۵١۵ ت ت ۶/١/ ١۳۵۵و شماره ملی ۶4۶۹۵٨۵۹۰۶ پسر 

متوفی
۳. نهیه شریفی ش ش ۳١4 ت ت ١۳۳۶/7/۵ و شماره ملی ۶4۶۹۵٨۳٨7۳ دختر 

متوفی
4. عطیه شریفی ش ش 47٨ ت ت ١۳۵١/١١/۳ و شماره ملی ۶4۶۹۵٨۵۵۲۳ متوفی
۵. شریفه شریفی ش ش ۵١4 ت ت ١۳۵۰/۶/١ و شماره ملی ۶4۶۹۵٨۵٨۹۲ دختر 

متوفی
به غیر از نامبردگان ورثه دیگری ندارد.

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 8989 -  رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

آگهیحصروراثت
آقای حسن صیدی دارای شناسنامه شماره  ۵۹۶۹٨۵۲۹7١ به شرح دادخواست به 
کالسه ۹7۰4٨7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده  وچنین توضیح 
داده که شادروان طاهر صیدی به شناسنامه ۵۹۶۹٨۵۳۳7۲ در تاریخ ۲۰/١١/١۳۹7 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته، ورثه آن مرحوم منحصراست به :
١-فرشته ملکی۳٨۳۹۰۲۳7۰77 همسر متوفی
۲-آیدا صیدی   ۵۹۶۰۰٨4٨۹۹ دختر متوفی

۳-آمنه شریفی۵۹۶۹7۵١٨7١مادر متوفی
4-منصور صیدی      ۵۹۶۹۹۲۹4۹۲ برادر متوفی
۵-حبیب اله صیدی۵۹۶۹٨۵١7٨7  برادر متوفی

۶-یاور صیدی   ۵۹۶۹٨۵۳۳۶4  برادر متوفی
7-حسن صیدی   ۵۹۶۹٨۵۲۹7١  برادر متوفی

٨-ولی صیدی  ۵۹۶۹۹۲۵۳۰۶  برادر متوفی
۹-فریده صیدی  ۵۹۶۹٨۵۲۹٨٨  خواهر متوفی

١۰-نهیه صیدی   ۵۹۶۹۵۳۵١۵١   خواهر متوفی
١١-جمینه صیدی  ۵۹۶۹٨۵۳۳۵۶  خواهر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید 
تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یکماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان روانسر

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رودسر
هیات موضوع قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانها ی 

فاقد سند رسمی
آگهیموضوعماده3قانون

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

– مورخ ١۳۹7/١١/۰١ هیات  اول/  برابر رای  شماره ١۳۹7۶۰۳١٨۰۰٨۰۰4۲۲۵   
دوم موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  
رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رودسر تصرفات مالکانه  بالمعارض 
صادره   ۲۶٨۰۰۹۲۶١۹ شناسنامه  بشماره  فرزندرضا  نژاد  موسی  مصطفی  متقاضی 
ازحوزه رودسر در ششدانگ  یک قطعه  زمین مشتمل بر بنای احداثی  به مساحت 
از پالک  7۹۰فرعی   ۲۵7/١۳  متر مربع  به شماره  پالک ۵47۹  فرعی قسمتی  
ازسنگ ٨4 اصلی واقع در قریه چافجیر بخش ۲۹ گیالن خریداری  از مالک  رسمی 
محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  
١۵  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 رابه 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.
1090- رییس اداره  ثبت  اسناد رودسر- حسنعلی پاک مهر 

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹7/١١/۲۳ تاریخ انتشار نوبت دوم:١۲/7/۹7

اجرائیه
کردستان-  استان  نشانی:  به  اردشیر  فرزند  نورانی  چیمن  له:  محکوم  مشخصات 
شهرستان سنندج- شهر سنندج- فیض آباد- دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مدرس 

سنندج 
مشخصات محکوم علیه: ١- فخرالدین فقی ابراهیمی فرزند: ابوبکر به نشانی: استان 

کردستان – شهرستان سنندج- سنندج 
دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب  به:  محکوم 
مربوطه ۹7۰۹۹7٨7١١۰۰۰٨٨7 حکم طالق خواهان را صادر و اعالم می دارد طالق 
خلعی و بائن بوده و عده این نوع طالق سه طهرمی باشد مدت اعتبار حکم طالق 
شش ماه پس از ابالغ رای قطعی می باشد و در صورت امتناع زوج وفق مقررات 
ماده ۳۳ قانون حمایت خانواده سردفتر طالق نمایندگی در اجرای صیغه طالق را 
المثل  از مهریه، نفقه و اجرت  دارد زوجه در قبال طالق تمام حقوقات خود اعم 
را به زوج بذل نموده است. حضانت فرزند مشترک به نام آنالیا نیز با زوجه بوده و 
در صورت حضور زوج وی می تواند ماهی ۲4 ساعت با وی مالقات نماید. زوجه 
وفق گواهی ارائه شده فاقد حمل می باشد ضمنا پرداخت نیم عشر دولتی بر عهده 

محکوم علیه می باشد.
م الف:8986      مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنندج

دادنامه
 شماره پرونده4/777/۹7 شماره دادنامه ١۰٨۲-۹7/١۰/۳خواهان شعبان یعقوب پور 
گروی فرزند اسفندیار به آدرس بابل موزیرج درویش کوچه چمران بن بست ١١ 
منزل شخصی خواند سید وحید حسینی شیروانی با آدرس مجهول المکان  خواسته 
مطالبه وجه رأی قاضی شورا در خصوص دعوی شعبان یعقوب پور گروی به طرفیت 
به  ریال  میلیون  مبلغ ۲۰۰  به  به خواسته مطالبه وجه  سید وحید حسینی شیروانی 
استناد چهار فقره سفته شماره ۲٨۵۶۳۹-۲٨۵۶4۰-۲٨۵۶۳٨-۲٨۵۶۳7به انضمام هزینه 
دادرسی و تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی و خواهان 
که داللت بر استقرار دین به میزان و مبلغ خواسته به عهده خوانده داشته و بقای 
اصول مستندات مذکور در دست خواهان قرینه و استحقاق وی در طلب وی مذبور 
و استمرار دین بر ذمه خوانده دارد و خوانده نیز نسبت به دعوی مطروحه و مستندات 
و  را صحیح  دعوی خواهان  است شورای  نیاورده  عمل  به  ایرادی  و  دفاع  ابرازی 
وارد تشخیص و خوانده رابه پرداخت مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه اززمان سررسید سفته هنگام پرداخت مبلغ۲/۵٨۰/۰۰۰ 
ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی ظرف 
مدت ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس برابر مقررات قابل 

تجدیدنظرخواهی در محاکم حقوقی بابل می باشد 
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف بابل سید مرتضی حسینی 

آگهیفقدان
شهرداری نظرآباد بعنوان مالک ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم 
مترمربع   ۳۶7/۵ مساحت  به  زمین   قطعه  یک   ششدانگ  سندمالکیت   که  نموده 
اراضی  در  واقع  نامبرده  اصلی  مفروزاز  از۶۹اصلی  فرعی  قطعه۲۲۵۳بشماره 4۳١٨ 
نظرآباد جزو حوزه ثبتی شهرستان نظرآباد به شماره چاپی ۶۳٨۳١٨ مورد ثبت١۹١7۹۶ 
صفحه ۲۳7 جلد١۰٨4بنام شهرداری نظرآباد ثبت و صادر گردیده است وبرابر سند 
دفترخانه     – و طبق سند رهنی     دفترخانه  تنظیمی   – – مورخ  به شماره  قطعی 
در رهن قرار گرفته است که به علت جابجایی مفقود گردیده ودرخواست صدور 
سندمالکیت المثنی نموده است.لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده ١۲۰ 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تاچنانچه کسی  مدعی وجود سند 
مالکیت  نزد خود ویا انجام معامله نسبت به ملک مذکور می باشد ازتاریخ انتشار 
این آگهی بمدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره 

تسلیم نماید.
بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود ویا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی برابر مقررات به متقاضی تسلیم خواهد 

شد. م.الف: ١١۹۶
منصور هدایتکار رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نظرآباد

 ممنوعیت برداشت شن و ماسه
 از رودخانه های گیالن

منکویی- رشت: استان گیالن بیش ۹۰ رودخانه جریان 
دارد  که به عنوان  اکوسیستمهایی پویا ،  زیستگاه  طیف 
وسیعی از گیاهان و جانوران به شمار آمده و  منابع 
اقتصادی مهمی برای جوامع انسانی فراهم می کنند . 
برداشت شن و ماسه از رودخانه ها یکی از فعالیت های 

اقتصادی با محوریت رودخانه ها است .
مدیر کل حفاظت محیط زیست گیالن با اعالم این 
خبر گفت مرجع صدور مجوز این  فعالیت ، سازمان 
صنعت ، معدن و تجارت  است و در پاسخ استعالم 
های واصله از سازمان فوق و موافقت نامه آب منطقه 
ای ، صدور موافقت نامه زیست محیطی توسط این 
اداره کل بر اساس » ضوابط زیست محیطی فعالیت 
های معدنی« ، »شیوه نامه کارشناسی جهت بررسی و 
نظارت بر بهره برداری از شن و ماسه رودخانه« ابالغی 
سازمان حفاظت محیط  زیست و« شیوه نامه ساماندهی 
و کنترلی سیالب » ابالغی استانداری  گیالن و بررسی 

میدانی مکان مورد تعرفه  انجام می گیرد.
قربانعلي محمدپور افزود  پس از صدور مجوز،  پایش 
و نظارت مستمر  از سوی آب منطقه ای ، محیط زیست 
و سازمان صنعت ، معدن و تجارت و دستگاه های 
انتظامی و قضایی در حدود ضوابط و اختیارات هریک  
صورت می گیرد . میزان و نحوه برداشت نیز ،  توسط 
هیئت نظارت بر معادن مرکب از شورای حفظ حقوق 
بیت المال و نمایندگان صنعت ، معدن و تجارت ، 
آب منطقه ای ، حفاظت محیط زیست  و  فرمانداری 
حقوق  حفظ  شورای  و  شده  نظارت  و  پایش   ها  
بیت المال، صنعت ، معدن و تجارت  و آب منطقه 
ای متولی برخورد با متخلفین حوزه برداشت غیر مجاز 

هستند .

بیش از 61 میلیون ریال چک پول 
تقلبی در کرمانشاه کشف شد  

کرمانشاه-  خبرنگار زمان: فرمانده انتظامی شهرستان 
کرمانشاه از کشف بیش از ۶١ میلیون ریال چک پول 

تقلبی با تالش ماموران انتظامی خبر داد.  
سرهنگ  پلیس،  خبری  پایگاه  خبرنگار  گزارش  به 
»حسین براری« اظهار داشت: ماموران یکی از کالنتری 
ها حین گشتزنی در یکی از شهرک های کرمانشاه به 
فردی که با مشاهده خودروی پلیس بسیار دستپاچه 
شده و رفتار غیرعادی داشت مشکوک شده و وی را 
مورد بازرسی بدنی قرار دادند.  وی تصریح کرد: در 
این بازرسی ١۰۶ قطعه چک پول ۵۰۰ هزار ریالی و ٨7 
عدد اسکناس ١۰۰ هزار ریالی جعلی جمعا به مبلغ ۶١ 

میلیون و 7۰۰ هزار ریال کشف شد. 

خبر

مراسم اختتامیه جشنواره آب=زندگی درالبرز برگزار شد

با برگزاری مراسم اختتامیه ی جشنواره آب= زندگی دراستان البرز،از خالقان آثار 
برتر این جشنواره تقدیر شد. به گزارش روابط عمومی آبفای البرز،طی مراسمی 
درکانون فرهنگی شهید فهمیده رجایی شهر کرج، از آثار برترمسابقه نقاشی 
کودکان و نوجوانان با موضوع فرهنگ صحیح مصرف آب تجلیل شد.دراین 
مراسم که پنجم اسفند وبا حضور جمعی از معاونان ومدیران آبفای البرز وناحیه 
4 آموزش وپرورش کرج برگزار شد،از ۹ اثر دارای رتبه ی اول تا سوم و١۰ 
اثر قابل تقدیر با اهداء جوایز ولوح سپاس تجلیل شد.همچنین به بیش از ۵۰ اثر 
منتخب که قابلیت نمایش درنمایشگاه را داشت هم لوح تقدیر اهداء شد. بنا به 
این گزارش،پس از فراخوان مسابقه نقاشی با موضوع فرهنگ صحیح مصرف 
آب که از ابتدای سال تحصیلی جاری انجام شد، تعداد ۲۵۰۰ اثر به روابط عمومی 
آبفای البرز ارسال شد که پس از داوری توسط داوران وکارشناسان متخصص 
هنر ونقاشی ۹ اثر دررده های سنی 7 تا ۹ ،١۰ تا ١۲ و ١۳ تا ١۶ سال حایز رتبه 
برتر و ۹١ اثر نیز دارای ارزش هنری وقابل تقدیر معرفی شدند. مهندس علی 
حق نگهدار معاون مالی وپشتیبانی شرکت آبفای البرز درآغاز این مراسم اظهار 
داشت:کشور ما ایران ،امروز با مشکل کم آبی مواجه است.اما درقلبمان مطمئن 
هستیم که شما سفیران آب با مدیریتی که به خرج می دهید وبا این نقاشی های 
زیبایتان،مدیران آینده ساز این کشور هستید. وی افزود:گرچه با کمبود بارش 
مواجهیم ،اما با خرد وتفکر شما،آینده این سرزمین تضمین شده است. خاطرنشان 
می شود:آثار ونقاشی های کودکان ونوجوانان درگالری فرهنگسرای شهید 

فهمیده از ۵ تا ٨ اسفند به معرض نمایش درآمده است.

تقدیر امام جمعه بخش بوستان از شهردار نسیم شهر

لیال نوری- خبرنگار زمان: حجه االسالم و المسلمین حاج احمد محسن زاده 
امام جمعه بخش بوستان)نسیم شهر و حومه( در طی برگزاری خطبه های معنوی 
نماز جمعه در حضور نمازگزاران و شهروندان مومن و متدین و مسئولین،از 
خدمات و تالشهای ارزنده مهندس عباس شوندی شهردار نسیم شهر با اهدای 
لوح سپاس قدردانی کرد و نمازگزاران با ذکر صلوات ،شهردار نسیم شهر را 
تشویق نموده  و رضایتمندی خود را از ایشان بدین صورت عنوان نمودند. 
براساس این گزارش در قسمتی از این لوح تقدیر خطاب به شهردار نسیم شهر 
آمده است؛ توفیق خدمت موهبت ارزنده ای است که شکر آن جز با خدمت 
صادقانه ،کار و تالش شبانه روزی و مجاهدت ایثارگونه میسر نمی گردد و بسی 
مایه مباهات و افتخار است. گفتنی است شهردار نسیم شهر باهمراهی و همدلی 
اعضای شورای اسالمی شهر،ضمن پیشبرد اهداف و برنامه ها و پروژه های مهم 
عمرانی و خدماتی ،در راستای امورات فرهنگی ودر اجرای فضاسازی محیطی و 
مشارکت گسترده در کلیه مراسمات ملی ،مذهبی و انقالبی نقش مهمی در تدارک 

و اطالع رسانی این قبیل مراسمات در سطح شهر داشته است.

خبر

از  امام)ره(  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  رییس 
ایجاد 4۰۰ هزار فرصت شغلی توسط این ستاد 

در سال های اخیر خبر داد. 
دکتر محمد مخبر در آیین بهره برداری از فاز دوم 
طرح توسعه ی گلخانه ی ۵۰ هکتاری هیدروپونیک 
زرندیه با بیان این مطلب افزود: عالوه بر این، ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در چند ماه گذشته 
4١ هزار فرصت شغلی مستقیم را به بهره بر داری 

رسانده است. 
فرمان  اجرایی  ستاد  در  این که  بر  تأکید  با  وی 
حضرت امام)ره( به هیچ عنوان کار صرف اقتصادی 
فعالیت ها  همه ی  کرد:  تصریح  نمی شود،  انجام 
محرومیت زدایی،  بر  اجرایی  ستاد  اقدامات  و 
اشتغال زایی و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی 

مناطق محروم متمرکز است. 
با  امام)ره(  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  رییس 
طرح این پرسش که در شرایط امروز کشور که 
هم با محدودیت منابع و هم با فشارهای خارجی 
چیست؟  توسعه  اصلی  راهبرد  هستیم،  مواجه 
روی  باید  که  معتقدند  بعضی  داشت:  اظهار 
رشد اقتصادی تمرکز کنیم و برخی دیگر بحث 

کنترل تورم را مطرح می کنند و اعتقاد دارند ثبات 
اقتصادی با مهار تورم محقق می شود. راهبردهای 
دیگری مانند تمرکز بر اشتغال زایی برای توسعه ی 

پایدار هم مطرح است. 
آن  بر سر  که  راهبردی  اما  داد:  ادامه  دکتر مخبر 
اجماع شکل گرفته و در کالم امام راحل و مقام 
معظم رهبری همیشه مورد تأکید قرار گرفته و در 

سرلوحه ی اقدامات ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام)ره( نیز قرار دارد، بحث تولید است. اگر تولید 
اتفاق بیفتد و سامان بگیرد همه ی مشکالت قابل 
حل است و قادر خواهیم بود از این مقطع حساس 

عبور کنیم. 
باید  هم  تولید  برای  این که  به  اشاره  با  وی 
همین  بر  کرد:  عنوان  شد،  قائل  اولویت هایی 

اساس، دو رویکرد در ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام)ره( در دستور کار است؛ اول، همه ی اقدامات 
برای کمک به تولید در کشور باشد. در عین حال، 
تولید منجر به اشتغال زایی می شود. ستاد اجرایی 
را  فرصت شغلی  هزار  اخیر 4۰۰  سال  در چند 
ایجاد کرده و در همین چند ماه گذشته، 4١ هزار 

شغل را به بهره برداری رسانده است. 
رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( یادآور 
شد: رویکرد دوم در این ستاد توجه ویژه به اقتصاد 
این مبحث مهم در کشور کم تر  مقاومتی است. 
تبیین شده و حتی در محافل دانشگاهی به آن کم تر 
اقتصاد  برای  باید  در حالی که  است،   توجه شده 

مقاومتی برنامه ی اجرایی داشته باشیم. 
دکتر مخبر تصریح کرد: بر خالف آن چه دشمنان 
ادعا می کنند که حوزه ی دارو و غذا را از تحریم ها 
دو  این  در  اما همه ی مشکالت  کرده اند،  مستثنا 
حوزه است و اتفاقاً باید روی آن ها متمرکز شد. 
امروزه یکی از تهدیدهای کشور در این حوزه ها 
است و بر همین اساس، رهبر معظم انقالب در 
تبیین محورهای اقتصاد مقاومتی، بحث دارو و غذا 

را مطرح کردند. 

ایجاد 400 هزار فرصت شغلی توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 

رضا سلیمانی- گلستان: رییس کانون وکالی دادگستری گلستان در 
نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن بیان اینکه پیشگیری میتواند 
برنامه ای جدی برای کاهش پرونده های ورودی به قوه فضاییه باشد, 
اظهار کرد: با وجود اینکه پرسنل قوه قضاییه افزایش یافته است اما 

همچنان پرونده های بسیاری در صف رسیدگی قضایی هستند.
وی ضمن بیان اینکه  وکالی دادگستری فقط تأیید کانون وکال را 
احتیاج دارد, ادامه داد: بر اساس تبصره ماده 4٨ آیین دادرسی، تنها 
وکالی مورد تأیید قوه قضاییه می توانند برای جرایم خاص فعالیت 
کنند و از دید ما در این زمینه مقنن مرتکب اشتباه بزرگی شده است 
و اساساً وکالی مورد تأیید قوه عبارت ناصحیحی است و وکال زمانی 
صالحیت خود را از دست می دهد که برابر قانون، مرجع انتظامی 

کانون وکال پروانه آن وکیل را باطل کند.
رضا سلیمانی تصریح کرد: »کانون وکال نهادی مستقل و صنفی است« 
و در هیچ مسأله ی سیاسی دخالت نمی کند و صرفا به دلیل سیاسی 

بودن غیر از امور مهم  مداخله نمی کند.
وی ضمن اشاره به این موضوع که اجرای عدالت یکی از دغدغه های 
مهم ماست, اذعان داشت: اجرای عدالت مستلزم وجود شرایط و لوازم 
خاص خود است, در قسمتی که به وکالت مربوط می شود بایستی 
یک کانون وکالی مستقل، حمایت ها و برنامه های مدون در حمایت 

از شهروندان و رسانه های مستقل، وجود داشته باشد.
رئیس کانون وکالی دادگستری گلستان ضمن اعالم آمادگی کانون 
وکال درخصوص آموزش همگانی حقوق به شهروندان بیان داشت: ما 

معتقدیم اگر در حوزه حقوق شهروندی آموزش های الزم صورت 
گیرد کار ما نیز به سامان تر خواهد بود.

رضا سلیمانی  با تأکید بر الزامی کردن حضور وکیل در قراردادها، 
گفت: حضور وکیل باید در قراردادها و دعاوی الزامی شود. این 
موضوع بارها از طریق رسانه ها عنوان و حتی از طریق نمایندگان 
مجلس نیز پیگیری شده است. ما معتقدیم باید این موضوع تبدیل به 
مطالبه ای شود و رسانه ها در کمک به این امر، موضوع را مطالبه کنند 

تا شهروندان بیش از این متضرر نشوند.
نیاز به تجربه  وی خاطر نشان کرد: برخی مشاغل مانند قضاوت 
سال،  سی  از  بعد  که  باشد  مشاغلی  ازجمله  باید  دارد,قضاوت 
بازنشستگی نداشته باشد زیرا ما معتقدیم بعد از ١۵ تا ۲۰ سال تجربه 
ی قضاوت، یک قاضی تبدیل به یک قاضی خوب می شود این در 
حالی است که در سیستم فعلی قوه قضاییه اکثر قضات در موعد مقرر 
بازنشست می شوند و این اصاًل خوب نیست و سیستم قوه قضاییه را 

تضعیف و این قوه را از داشتن نیروهای خوب خالی می کند.
سلیمانی با اشاره به اصل ۲۹ قانون اساسی و وظایف دولت در حمایت 
از شهروندان، بیان داشت: طبق اصل ۲۹ قانون اساسی، دولت موظف 
است از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت 
مردم خدمات و حمایت های مالی را برای یک یک افراد کشور تأمین 
کند و یکی از اقشاری که به هیچ وجه بهره ای از این اصل نبرده است 
وکال هستند و به نظر می رسد اگر دولت می خواهد از حقوق وکال 
دفاع کند باید هم به مسایل معاضدتی و هم مشکالت وکال توجه کند.

رییس کانون وکالی دادگستری گلستان تصریح کرد: یکی از نتایج 
قانون الیحه قانونی استقالل کانون های وکالی دادگستری در سال 
های ابتدایی دهه 4۰، اعتباربخشی بیشتر به آرا و سیستم قضایی در 
سطح بین الملل بوده است؛ آرای قضایی زمانی که با حضور وکیل 
مستقل صادر می شود هم از لحاظ داخلی و هم بین المللی اعتبار 
بیشتری دارد و به سیستم قضایی اعتبار خاصی می بخشد و بالعکس، 
در کشورهایی که سیستم قضایی آنها وکیل مستقل ندارد احکام قضایی 

آنها نیز از اعتبار الزم برخوردار نیست.
در ادامه نشست »فرهاد توماج« ضمن بیان اینکه شهروندان از ناآگاهی 
حقوقی رنج می برند, تصریح کرد: بخشی از این مسأله به کانون وکال 

برمی گردد و بخشی دیگر نیز وظیفه رسانه هاست.
وی همچنین به آمادگی کانون وکال در خصوص آموزش حقوق 
شهروندی اشاره داشت و ادامه داد: آموزش حقوق شهروندی یکی 

از این راه حل هاست که باید به آن توجه جّدی شود..

رییس کانون وکالی دادگستری گلستان:

حضوروکیلدرقراردادهاودعاویبایدالزامیشود
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غیر از مدلینگ ممنوعیت دیگري نداریم

حمید قبادی، دبیر کارگروه مد و لباس کشور می گوید: ما در نهادمان قرار 
نیست به کسی بگوییم چه بپوشید و چه نپوشید.

به گزلرش مهر، ما به غیر از موضوع مدلینگ که خالف مقررات کشور 
است هیچ محدودیت و ممنوعیت در طراحی نداریم.

نیازی در کشور ایجاد شد و در دوره ای مجلس شورای اسالمی قانونی را 
جمع بندی کرد که برای به رسمیت شمردن مد در ایران قانونی وضع کند. 

اصال اینکه بگوید مردم چه بپوشند و چه نپوشد نیست.

 تدابیر قانونی برای تعادل نقدینگی
 تأمین اجتماعی نیازمند حمایت است

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، خواستار حمایت از تدابیر قانونی برای 
تحت کنترل درآوردن عوامل عدم تعادل نقدینگی این سازمان شد و گفت: 
ارتقای سطح مستمری ها از طریق همسان سازی حقوق بازنشستگان و 

مستمری بگیران نیازمند توجه ویژه ریاست جمهوری و دولت است.
 به گزارش پیام زمان از سازمان تأمین اجتماعی، محمدحسن زدا طی 
سخنانی در نشست رئیس جمهوری با وزیر، معاونان و مدیران ارشد 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با گرامی داشت یاد و خاطره مرحوم 
دکتر سیدنوربخش مدیرعامل فقید سازمان تأمین اجتماعی و مرحوم 
تاج الدین معاون فقید حقوقی و امور مجلس این سازمان، اظهار داشت: 
سازمان تامین اجتماعی، ظرفیتی بزرگ و سازوکاری بی بدیل مبتنی بر 
مشارکت مردم در کشور است که بدون وابستگی به درآمد های عمومی 
دولت و تنها از طریق اتکا به درآمدهای حق بیمه متولی امر بیمه و درمان 
4۲ میلیون نفراست. وی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی اولین خریدار 
و دومین تولیدکننده درمان محسوب می شود، گفت: افراد تحت پوشش، 
قبل از تولد تا بعد از فوت، تحت حمایت های این سازمان قرار می گیرند. 
هر فرد به طور متوسط حدود ۲7 سال پس از بازنشستگی خود و خانواده 
تحت کفالت وی از حمایت های بلند مدت سازمان همانند انواع مستمری 

و مقرری و خدمات درمانی بهره مند می شود.
پرداخت حقوق  بابت  اجتماعی  تأمین  زدا هزینه سال جاری سازمان 
بازنشستگان را ۶۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: عالوه بر این 
بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان برای درمان بیمه شدگان و مستمری بگیران 
هزینه شده است.وی ادامه داد: بودجه سازمان تأمین اجتماعی در سال آتی 
حدود ١۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که در مقایسه با بودجۀ عمومی 
دولت که 4۰7 هزار میلیارد تومان است، مبین نقش، جایگاه، حجم و 

ظرفیت بزرگ این سازمان است.
سرپرست سازمان تأمین اجتماعی گفت: ١۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه 
سازمان در سال آتی باید تجهیز منابع صورت گیرد و به همین میزان 
برای اجرای تعهدات قانونی، پرداخت صورت می پذیرد. این گردش مالی 
عظیم که بالغ بر ۲4۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود، نشان از توان بالفعل 
سازمان در جلب و جذب مشارکت سه جانبه کارگران، کارفرمایان و نهاد 

دولت دارد.
زدا به تشریح فعالیت های بین المللی سازمان تأمین اجتماعی پرداخت و 
گفت: به دلیل قدمت، مهارت و دانش تخصصی سازمان، در ادوار مختلف 
و هم اکنون عضو هیات رئیسه ایسا- سازمان بین المللی تامین اجتماعی- 
بوده ایم و به عنوان بزرگترین تجربه نظام تامین اجتماعی بر مبنای بیمه 

های اجتماعی در منطقه به ایفای نقش پرداخته ایم.
وی خواستار حمایت از تدابیر قانونی برای تحت کنترل درآوردن عوامل 
عدم تعادل نقدینگی سازمان تأمین اجتماعی شد و گفت: ارتقای سطح 
مستمری ها از طریق همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران 

نیازمند توجه ویژۀ ریاست جمهوری و دولت تدبیر و امید است.

میانگین مصرف مواد مخدر کاهش یافت

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد 
مخدر، شیوع مصرف مواد در نوجوانان را آژیر خطر اجتماعی عنوان کرد 

و گفت: میانگین سن شروع به مصرف مواد در نوجوانان ١۵ سال است.
حمید صرامی  ١۵ سالگی را سن بحرانی دانست و افزود: مصرف »گل« 
در صدر مواد مصرفی نوجوانان قرار دارد و بعد از آن تریاک، قرص های 

روانگردان و ریتالین بیشترین مصرف را در بین نوجوانان دارد.
وی ادامه داد: همچنین میانگین سن شروع مصرف سیگار و قلیان به عنوان 
مواد دروازه ای اعتیاد در نوجوانان، ١4 سال است. البته در میان دختران 
میانگین سن شروع به مصرف سیگار و قلیان به ١۶ سال می رسد؛ بنابراین 

مداخالت پیشگیرانه باید نسبت به پسران جدی تر پیگیری شود.
صرامی گفت: نوجوانان در ۹ استان در وضعیت قرمز یا بحرانی قرار دارند 
زیرا میزان شیوع مصرف مواد مخدر در تهران، خراسان جنوبی، فارس، 
سمنان، البرز، خوزستان، کرمان، خراسان رضوی و کرمانشاه از میانگین 
متوسط باالتر است. معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر یادآور شد: میانگین 
شیوع مصرف مواد در نوجوانان ١۵ تا ١٨ سال ۲,١ درصد است و این عدد 
نشان می دهد اگر چه از میانگین متوسط مصرف کشور پایین تر است اما 

باید در نوجوانان مداخالت پیشگیرانه بیشتری انجام شود.
صرامی درباره علل گرایش نوجوانان به مصرف مواد مخدر گفت: ارتباط 
معناداری بین دعوای والدین و مصرف مواد مخدر در میان نوجوانان وجود 
دارد به طوری که تمایل به مصرف مواد مخدر در نوجوانانی که در خانواده 
های آنان دعوا و اختالف خیلی زیاد و محیط خانواده پرتنش است، ۲,۲١ 

برابر سایر نوجوانان است.

خبر

کمبودهای دارویي به 20 قلم 
رسید

مهدی پیرصالحی، در همایش سراسری معاونین 
غذا و دارو کشور با اشاره به اینکه تشدید تحریم ها 
باعث ایجاد شرایط سختی در سال ۹7 در کشور 
شد، افزود: چه در حوزه تولید، چه نظارت و چه از 
لحاظ بودجه سال سختی را در حوزه غذا و دارو 
سپری کردیم، اما می توانیم با هماهنگی، دقت و 
همکاری، بسیاری از مشکالت را برای سال آینده 
حل کنیم. وی ادامه داد: با همکاری دانشگاه ها 
می توانیم امور اجرایی را تا حد امکان تفیض کرده 
و از پتانسیل ها و ظرفیت های دانشگاه ها و برخی 
NGO ها در بحث اجرا بهره بگیریم و بیشترین 

تمرکز خود را روی بحث نظارت قرار دهیم.
معاون وزیر بهداشت با تاکید بر اهمیت یکپارچگی 
در سازمان غذا و دارو، اظهارکرد: خوشبختانه اداره 
کل تجهیزات پزشکی به سازمان غذا دارو بازگشت 
و در دانشگاه ها نیز اگر تجهیزات پزشکی جدا شده 
است باید در مجموعه معاونت های غذا و دارو 

قرار گیرد.
وی با اشاره به عملکرد مناسب سازمان غذا و دارو 
علی رغم تحریم های ظالمانه آمریکا در حوزه دارو 
گفت: با وجود تمام مسائل، امروز کمترین مشکل را 
در حوزه کمبودهای دارویی داریم بطوریکه میزان 
کمبودها به حدود ۲۰ قلم می رسد که شرایط نسبتا 
خوبی محسوب می شود که برای پایدار کردن این 

شرایط تالش می کنیم.
رئیس سازمان غذا دارو با اشاره به اینکه کمبودها بر 
اساس داروهای ژنریک محاسبه می شود، توضیح 
دارای  دارو و مکمل های  داد: ممنوعیت واردات 
مشابه تولید داخل باعث دامن زدن به موضوع تقلب 
و قاچاق می شود، بنابراین باید نظارت و بازرسی 
از داروخانه ها تشدید شده و از کانال توزیع دارو 
صورت گیرد.وی خاطرنشان کرد: در سال آینده به 
دلیل ممنوعیت واردات داروهای مشابه تولید داخل 
شاهد کمبودهای ظاهری خواهیم بود که از این 
بابت نگرانی وجود ندارد، تنها نگرانی ما این است 
که بیمار در بیمارستان ها با مشکل مواجه شود که 
امیدواریم با برنامه ریزی های مناسب این مشکالت 
را به حداقل برسانیم.پیرصالحی با اشاره به اهمیت 
حوزه IT و سامانه های سازمان، گفت: بر اساس 
دستور مقام معظم رهبری تمام سامانه ها باید تا 
پایان سال به یکدیگر متصل شوند، خوشبختانه 
سامانه تیتک و سامانه های جانبی سازمان غذا و 
دارو جزء سامانه هایی هستند که کمترین ایراد را 

دارند که بزودی رفع خواهد شد.
ایجاد  دنبال  به  دشمن  اینکه  به  اشاره  با  وی 
نارضایتی در مردم است، عنوان کرد: باید بتوانیم 
در حوزه وظایف خود شرایط را مدیریت کرده و با 
مداخالت مناسب کمترین مشکل را در حوزه تامین 

دارو و تجهیزات داشته باشیم.

»سامانه شفافیت« بهزیستی 
رونمایی شد

 رئیس سازمان بهزیستی کشور از رونمایی سامانه 
شفافیت این سازمان خبر داد.

گزارش  خالصه  به  اشاره  با  دانا  قبادی  وحید 
در  شفاف  سامانه  ایجاد  در  شده  انجام  اقدامات 
افزایش  جهت  گفت:  کشور  بهزیستی  سازمان 
اجتماعی،  سرمایه  رفتن  باال  و  عمومی  اعتماد 
»شفاف سازی« تفکر حاکم در سازمان بهزیستی 
با رویکردهای اجتماعی، توانبخشی و پیشگیرانه 
است. به گزارش ایسنا،وی در ادامه از راه اندازی 
سامانه شفافیت سازمان بهزیستی خبر داد و افزود: 
این سامانه در نسخه اول خود در شش فصل اقدام 
اعتبارات  عمده  است.  کرده  اطالعات  انتشار  به 
سازمان در قالب قراردادها و تفاهم نامه ها از طریق 
ادارات کل استانی انجام می گیرد.  رئیس سازمان 
بهزیستی کشور با بیان اینکه برای اولین بار در بانک 
اطالعات قراردادها، نزدیک به ١۵۰۰۰ تفاهم نامه 
و قرارداد سازمان بهزیستی جمع آوری شده و از 
طریق این سامانه به مرور منتشر می شود، اظهار کرد: 
از آنجا که سازمان بهزیستی کشور ارائه گزارش 
مشارکت های جمع آوری شده سازمان را وظیفه 
خود می داند در قدم اول همه مشارکت های جلب 

شده در سازمان به شکل آنالین منتشر می شود.

جوامع با گذشت زمان با تحول مواجه می شوند، خبر
گاهی این تحوالت موجب پیشرفت و گاهی موجب 
زوال است، با برنامه ریزی صحیح و پاک نکردن 
صورت مسئله، می شود از عوارض منفی تحوالت 
جلوگیری کرد، به خصوص مسائلی که به آینده نسل 

نو مربوط می شود.
تحوالت  برخی  مانند  همباشی  یا  سفید  ازدواج 
نوظهور دیگر چند دهه ای است که برخی جوامع و 
جامعه ما را هم درگیر کرده است، واقعیتی که هست 
و قابل کتمان هم نیست، اما باید شدت و ضعف آن 
را سنجید و با کار کارشناسی و مطالعات بر اساس 

واقعیت ها جلوی ضررها را گرفت.
همباشی که در بین برخی و البته معدوتی از جوانان 
دیده می شود و البته با فرهنگ جامعه ما همخوانی 
گرایش  موجب  ازدواج  موانع  برخی  شاید  ندارد، 
برخی جوانان به این سبک زندگی شده باشد بنابراین 
با برنامه ریزی در جهت رفع علل به وجود آورنده آن 
مانند فقر، بیکاری، کاهش موانع ازدواج و البته گفت 
و گو با جوانان می توان با این پدیده جدید برخورد 

منطقی داشت. 
 از مجردی زندگی کردن پسرم نگرانم

مادری حدود ۶۰ساله می گوید: پسرم چند سالی 
از  است به صورت مجردی زندگی می کند. هر 
گاهی به او سری می زنم، اما تا حاال نشده است که 
بدون هماهنگی قبلی به خانه او رفته باشم، گاهی که 
به خانه او می روم احساسم بر این است که خانه او 
خانه یک فرد مجرد نیست و به نظر رد پای یک زن 
در آن احساس می شود، گاهی با گوشه و کنایه به او 
می فهمانم که خبری از یک زن در زندگی او هست 
یا نه؟ او کتمان می کند، اما من دلواپسم، از مجردی 
زندگی کردن پسرم نگرانم، نمی دانم چه کار کنم، او 
را نصیحت می کنم که ازدواج کند تا حاال هم چند 
دختر برای ازدواج به او پیشنهاد داده ام، اما او بهانه 
هایی می آورد و زیر بار نمی رود.او می افزاید: نمی 
دانم. هر بار چیزی را بهانه می کند و دلیل می آورد، 
اما من نگرانم، حاال که درآمد او هم بهتر هم شده 
نگرانی من برای آینده او و گاهی هم برای مشکالت 
احتمالی که ممکن است او را درگیر کند بیشتر می 
شود. از سویی هم راضی نمی شود با ما زندگی 
کند، می گوید این زندگی برایش بهتر است و بیشتر 
به کارهایش می رسد، اما همه اینها برای من نگران 

کننده است موجب قانع شدن من نمی شود.
 پای یک پسر درمیان است

مادری که برای دیدن دخترش چند روزی است به 
تهران آمده است، می گوید: دخترم دانشجوی مقطع 
تهران  های  دانشگاه  از  یکی  در  ارشد  کارشناسی 
است، به ما گفته با پولی که به او داده ایم با یکی از 
هم رشته ای هایش آپارتمانی را اجاره کرده است، 
هر وقت من به تهران می آییم و چند روزی که 
پیش او می مانم دوستش نزد اقوامش می رود و 
در اتاق دوستش هم در تمام این مدت بسته است، 
چند باری دوستش را دیده ام دخترخوبی است، از 
خانواده خوبی است، اما وقتی دخترم به شهرستان 
پیش ما می آید تلفن هایش مشکوک است، نمی 
دانم دقیقا با چه کسی صحبت می کند و همین تلفن 
های مشکوک موجب می شود که گاهی احساس 

می کنم، پای یک پسر درمیان است.
این مادر دلواپس می گوید دنیای بدی شده است و 
نمی شود به کسی اعتماد کرد و از طرفی طرز فکر 
و نحوه زندگی جوانان این نسل با ماها خیلی فرق 
دارد، از طرفی هم نمی شود خیلی به آنها سخت 
گرفت. باالخره باید درس بخوانند و به جایی برسند، 
اما نگرش ها تغییر کرده، جوانان راه خودشان را می 
روند، خیلی دلم می خواهد که دخترم هر چه زودتر 
ازدواج کند و سر و سامان بگیرد و من هم از این 

افکار پلید رها شوم و با خیال آسوده زندگی کنم. 
 ازدواج سفید یا همباشی 

مددکاری  علمی  انجمن  رئیس  اقلیما،  مصطفی 
اجتماعی ایران می گوید: ازدواج سفید در اصل یک 
لغت فرانسویی است و ما از آن به عنوان همباشی یا 

باهم بودن یاد می کنیم.
وی اضافه می کند: از قدیم ترین زمان ها قبل از 
اسالم هم این موضوع بوده است. بعد از اسالم شاید 
عنوان صیغه معادل آن است که در آن دوطرف توافق 

می کنند با هم باشند یا اینکه یک نوع معامله است.
اقلیما می افزاید: در صیغه که مختص به مردانی است 
که همسر دارند و زن هم بیوه است. دو طرف زن 
و مرد با هم توافق می کنند و نیازی هم به وجود 
یک روحانی برای انجام و خواندن صیغه نیست. در 
صورتی که ازدواج سفید بیشتر در بین جوانان مجرد 

وجود دارد.
وی افزود: در ازدواج سفید یا همباشی باید توجه 
داشت که دختر و پسر تا زمانی که عقدنامه نداشته 
باشند و ازدواج دائمی نکرده باشتد دختر و پسر 
این نوع  ازدواج سفید شامل  بیشتر هم  هستند و 
دختران و پسران است. این مسئله در ایران در ١۰ 

تا ١۵ سال گذشته بیشتر دیده شده است.
اقلیما در پاسخ به این پرسش که امروز چرا به اینجا 
رسیده ایم،می گوید: این شرایط از وضعیت و زیر 
ساخت های جامعه ناشی می شود مسائلی مانند، 
بیکاری و باال رفتن سن ازدواج به این پدیده مربوط 
است و اگر بخواهیم که این نوع مسائل حل شود، 
باید علل آن مشخص شود. صرفا نمی شود فقط 

روی ازدواج سفید صحبت کرد و چرایی اینکه یک 
جوان ازدواج سفید می کند، باید بررسی شود.

استاد مددکاری اجتماعی می افزاید: در حال حاضر 
در کشور ما، هم ازدواج سفید هم صیغه هر دو غیر 
رسمی است و صیغه هم بیشتر در افراد پولدار انجام 
می شود البته گاهی برای برخی موارد مانند اقامت در 

هتل ها باید کاغذی برای ثبت صیغه داشته باشند.
وی می گوید: در جامعه ما اگر افراد متوجه شوند که 
دختری قبال ازدواج سفید داشته است، دیگر کسی 
راضی به ازدواج با او نمی شود و این در حالی است 
که ازدواج موقت برای مردان دارای همسر است که 
اگر کودکی از آن حاصل شود عقد دائم خواهد شد. 
اما در ازدواج سفید هر دو طرف مجرد هستند و اگر 

بخواهند از هم جدا می شوند.
 ازدواج سفید بیشتر در کالنشهرهاست

ایران  اجتماعی  مددکاری  علمی  انجمن  رئیس 
اضافه می کند: ازدواج سفید بیشتر در کالنشهرها 
و شهرهای بزرگ دیده می شود و کمتر شاهد این 
پدیده در شهرهای کوچکتر هستیم. عموما افرادی که 
در محل زندگی اصلی خود نیستند. به دلیل برخی 
از موارد برای زندگی مشترک توافق می کنند که با 
هم در یک خانه باشند. گاهی با هم هیچگونه ارتباط 

جنسی هم ندارند.
وی ادامه داد: در برخی کشورها مانند فرانسه افراد در 
این نوع رابطه به شهرداری می روند و ثبت نام می 
کنند و از تمام مزایای یک زن و شوهر برخوردار می 
شوند و این در حالی است که در کشور ما یک زن 
و مرد نمی توانند رابطه صیغه ای خود را اعالم کنند.

 90درصد از پسران دوست دختر خود را 
برای ازدواج انتخاب نمی کنند

ما  در کشور  کند:  دانشگاه تصریح می  استاد  این 
با دختران دوست هستند  که  پسران  از  ۹۰درصد 
ترجیح می دهند که همسر خود را از بین دوست 

دختران خود انتخاب نکنند.
وی معتقد است: در دیدگاه اسالمی وقتی انسان ها 
به بلوغ می رسند، زندگی شخصی شان به خودشان 
ندارد. در حال  ما ربطی  به  مربوط است و دیگر 
ازدواج  اگر دختری  ما،  حاضر در فرهنگ جامعه 
سفید یا همباشی و حتی صیغه هم باشد کسی راضی 
نمی شود با او ازدواج کند شاید ١۰۰سال دیگر این 

موضوع را بپذیرند ولی در حال حاضر نه.
وی افزود: تنها ١۰درصد از پسران راضی می شوند 
که با دوست دختر خود ازدواج دائم کنند و آن هم 
در صورتی است که دختر دارای شرایط برتر مانند 

پول دارتر بودن باشد.
 آماری در مورد ازدواج سفید نداریم 

این استاد دانشگاه تاکید می کند: مشکل در اینجا 
تا ١4 سال  به دختر ١۳  مردان هستند، مردی که 
محبت بی مورد می کند و بعد از او سوء استفاده می 
کند، مشکل اینجاست که هم قانونگذار و هم مجری 
قانون هر دو مرد هستند و حتی اگر زنی در خانه ای 
مورد تجاوز قرا بگیرد او را محکوم می کنند که چرا 
به آنجا رفته است تا اینکه مرد را مقصر و عامل اصلی 
این تجاوز بدانند، اگر می گوییم زن خیابانی، این زن 
به اصطالح خیابانی در کنار یک مرد است که او هم 
خیابانی است، پس باید آن مرد را هم خیابانی بدانیم 

نه اینکه فقط از زن به عنوان خیابانی یاد شود.
وی تاکید کرد: ما برنامه ای برای حمایت از این گونه 
زنان نداریم و به علت های آن توجه نمی کنیم و 
هیچگاه هم از خود سوال نمی کنیم که علت ازدواج 
سفید چیست؟ اقلیما اعالم کرد: بررسی ها نشان 
می دهد که دختران در ۹٨درصد موارد به دلیل نیاز 
روحی با پسران دوست می شوند و دو درصد موارد 

فقط شامل رابطه جنسی می شود.
وی خاطرنشان می کند: اگر بخواهیم آسیب های 
اجتماعی را حل کنیم، می بایست مسئوالن از بین 
افراد متخصص و کارشناس انتخاب شوند و عین 
حال هم پاسخگو باشند، چرا که اگر مسئول حتی 
در رده های کالن درست انتخاب شود به عنوان مثال 
اولین کار و وظیفه خود را ایجاد کار و اشتغال می 
داند، چرا که جوانانی که دارای کار باشند و مستقل 
باشند می توانند ازدواج کنند و بسیاری از مشکالت 

کاسته می شود.

اقلیما می گوید: در زمانی که ما در دانشگاه مشغول 
فارغ  از  بعد  جوانان  7۰درصد  بودیم،  تحصیل 
التحصیلی از دانشنگاه ازدواج می کردند، چرا که می 
توانستند وام بگیرند با آن خانه بخرند و کار داشتند 
و به راحتی زندگی خود و همسراشان را تامین می 

کردند.
جوانان  بیشتر  حاضر  حال  در  افزاید:  می  وی 
تحصیلکرده بیکار هستند و بناب این در بخش های 
خصوصی با 4۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان از روی ناچاری 
مشغول می شوند و این در حالی است که در برخی 
موارد در همین بخش خصوصی به آنها پیشنهادهایی 
برای برقراری روابط جنسی برای دوام همین کار 
بی اهیمت داده می شود و جوان هم اگر با این نوع 
پیشنهاد همراه نشود همین کار ناچیز را هم از دست 

خواهد داد.
 وام دادن برای ازدواج مسخره است 

این استاد دانشگاه اضافه می کند: می گویند طالق 
تبدیل به یک فاجعه شده است. چرا که ازدواج پایه 
اش پولی شده است، این مسخره است که دولت 
برای ازدواج وام می دهد، جوانی که کار ندارد وام 
بگیرد که ازدواج کند، خوب، بعد از ازدواج حاال کار 
هم ندارد و آن وام را هم می خورد، قسط های وام 
که شروع می شود باید برای پس دادن آن چه کار 
کند؟ باید دزدی کند؟ این روندی است که حتی 
در کشورهایی ضعیف مثل بنگالدش یا پیشرفته مثل 

آمریکا هم دیده نمی شود.
وی ادامه می دهد: حتی می گویند برخی جوانان 
با تکیه بر پدر و مادر ازدواج می کنند، این امر هم 
درست نیست، مگر چند درصد می توانند از سوی 
خانواده هایشان تامین شوند یا در کنار آنها زندگی 
کنند و در کل شروع زندگی فقط با اتکا به پدر و 
مارد هم درست نیست، بلکه جوان باید خودش کار 
کنند، خودش درآمد داشته باشد، روی پایش باشد، 

اتکای زیاد باعث طالق می شود.
رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران می 
گوید: انتخاب برخی شاخص ها درست نیست، به 
عنوان مثال وقتی از آمار بیکاری می گوییم اگر کسی 
که یک ساعت در ماه را کار داشته باشند، شاغل 
محسوب می شوند. با یک ساعت کار در ماه می 
شود چه کار کرد؟ و در عمل فرد شاغل محسوب 
نمی شود.وی ادامه می دهد: در مبحث طالق هم 
رسد.  نمی  نظر  به  درست  ها  شاخص  از  برخی 
7۰درصد از طالق ها در سنین زیر ۲۵ سال انجام 
می شود و ۲٨سال به باال شامل ۶درصد طالق ها می 
شود و این نشان می دهد که افراد دیگر بچه نیستند.

این استاد دانشگاه تاکید می کند: راهکار افزایش 
ازدواج فراهم کردن شرایط برای پرداخت وام نیست، 
بلکه باید کار برای جوانان ایجاد شود، با این روش ها 
مسئوالن مشکل را گردن چیزهای دیگر می اندازند، 

در صورتی که پایه اول زندگی اقتصاد است.
وی در عین حال به حداقل استانداردهای زندگی 
در دنیا اشاره کرد و گفت: حداقل استاندارد تعریف 
باید  درآمد  از  زندگی شامل ۲۵درصد  برای  شده 
صرف مسکن، ۲۵درصد صرف خوراک و پوشاک، 
۲۵درصد هم صرف تفریحات و بیماری و ۲۵ در 

هم پس انداز شود.
 گرانی عامل افزایش طالق 

اقلیما تصریح می کند: در حال حاضر شاهد هستیم 
که قیمت برخی کاالها 7۵ تا ٨۰درصد افزایش می 
یابد در صورتی که فقط با این همه کار کارشناسی 
و با حضور افراد متخصص، فقط ١۰درصد حقوق 
اضافه می شود. هیچ تناسب و تعادلی بین حقوق 
است  ندارد و طبیعی  قیمت وجود  افزایش  و  ها 
که مردمی که دچار فقر می شوند به آسیب های 

اجتماعی از جمله طالق کشیده می شوند.
وی تاکید کرد: متاسفانه باید گفت، کسی پاسخگو 
نیست، اقتصاددان و حتی روانشناس ما جهان سومی 
می اندیشند و این طبیعی است که کسی که کار و 
درآمد ندارد دیگر حوصله ندارد و آن وقت او را 
یک فرد افسرده قلمداد می کنند، نباید او افسرده 
تلقی کرد، بلکه باید مشکل بیکاری حل شود تا فرد 
تحرک، پویایی نشاط و داشته باشد با اتکا به خودش 

زندگی کند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: در جامعه آسیب های 
قابل تبدیل به هم هستند و اگر بخواهیم آسیب هایی 
مثل اعتیاد، طالق ،دزدی و برخی دیگر را حل کنیم 
و یا کاهش دهیم باید زیر ساخت ها درست شود و 
افراد متخصص در سر کار باشند و شایسته ساالران 

در مسند امور باشند.
یک دهه است که شاهد ازدواج سفید 

هستیم 
مددکاری  انجمن  رئیس  چلک  موسوی  حسن 
اجتماعی ایران نیز معتقد است: یکی از موضوعاتی 
که یک دهه است با آن مواجه هستیم ازدواج سفید 

است که ما به آن هم باشی اطالق می کنیم.
این سبک  اکنون  ایران هم  وی می گوید: جامعه 
زندگی را نمی پذیرد عوامل مختلفی در این پدیده 
دخیل هستند. این نوع زندگی مسئله جدی برای 
جامعه ما نخواهد بود، چرا که موارد آن کم است 
و چون با بسترهای جامعه ما همخوانی ندارد. این 
سبک از زندگی در ایران فقط در برخی شهرهای 

بزرگ و به صورت معدود دیده می شود.
وی اضافه می کند: این پدیده یا این سبک از زندگی 
دالیل مختلفی دارد، بخشی از آن اقتصاد است که 
موجب انتخاب این سبک از زندگی برای برخی 
می  که  نفری  دو  موارد  این  در  است،  شده  افراد 
خواهند زندگی مستقل را تجربه کنند و خودشان 
آن را مدیریت کنند تن به این نوع زندگی می دهند.

موسوی چلک تاکید می کند: البته همیشه هم اقتصاد 
در این سبک از زندگی دخیل نیست، چرا که در این 
بین افرادی هستند که دارای زندگی مرفه هستند، اما 

باز هم آن را انتخاب می کنند.
 برخی می خواهند مسئولیت زندگی 

دائمی را نداشته باشند 
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ادامه می دهد: از 
دیگر دالیل این سبک زندگی این است که برخی 
افراد نمی خواهند مسئولیت پذیری یک زندگی دائم 
را داشته باشند و هر وقت بخواهند بتوانند قطع رابطه 
کنند هر چند زندگی در کنار هم به مرور وابستگی 
ایجاد می کند، اما این افراد از مسئولیت دائم فرار 

می کنند.
موسوی چلک می گوید: به دالیل مختلفی شرایط 
برای ازدواج دائم سخت شده است و باال رفتن سن 
ازدواج هم یکی از دالیل ازدواج سفید است، چرا که 
نمی شود، غرایز را سرکوب کرد. برخی از جوانان 
برای رفع نیازهای عاطفی خود به ازدواج سفید رو 
می آورند و شاید در برخی از موارد حاصل این نوع 

ازدواج ها بارداری های ناخواسته باشد.
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران می گوید: 
برخی افراد در استدالل های نادرست ازدواج سفید 
را همان دوران نامزدی قلمداد می کنند که در حال 
حاضر شکل آن تغییرکرده است، در صورتی که این 
طور نیست، چرا که بر اساس فرهنگ ما نامزدی بر 
اساس چارچوب خانوادگی و به صورت رسمی 
شکل می گیرد و هم در بین اقوام و خانواده اعالم می 
شود. اما ازدواج سفید چون هنوز پذیرش اجتماعی 

ندارد، در اغلب موارد پنهان می شود.
وی خاطرنشان می کند: برخی از کسانی که تن به 
ازدواج سفید یا همباشی می دهند آن را برای خود 
یک نوع کالس و یک نوع سبک زندگی می دانند 
و به دلیل اینکه خاستگاه این پدیده غرب است. اما 
باید توجه کرد که هر حرکتی بر خالف هنجارهای 
جامعه تبعات منفی دارد و شانس را برای ازدواج 
دائم جوانان را کم می کند. هر چند که برخی از 
این ازدواج های سفید شاید منجر به ازدواج دائم 

هم بشود.
موسوی چلک ادامه می دهد: معموال در این گونه 
روابط زنان و دختران آسیب پذیرتر هستند، چرا که 
این سبک زندگی در چارچوب قوانین نیست و در 

عمل هیچ حمایتی مطرح نیست.
وی تاکید می کند: زمانی که شرایط برای ازدواج 
سخت می شود و معاش هم سخت تر، باید شاهد 
تحوالتی در زندگی باشیم، اما آنچه مسلم است این 
است که با توجه به فرهنگ ما، برای جامعه ما این 
سبک از زندگی قابل قبول نیست و آن را پس می 
زند و در جاهایی که بیشتر در آنها گمنامی هست 
مثل شهرهای بزرگ بیشتر شاهد این نوع پدیده ها 
هستیم.موسوی چلک تاکید می کند: در حال حاضر 
بیش از اینکه این نوع موضوعات در محافل علمی 
چنین  می شود.  مطرح  ها  رسانه  در  مطرح شود 
موضوعاتی از اولویت های مهم جامعه نیست و 
اجتماعی  های  آسیب  مهم  موارد  بین  در  حداقل 
از  دقیقی  آمار  اینکه هیچ کس  بیان  با  نیست.وی 
این نوع ازدواج ها یا همباشی ها ندارد، می گوید: 
سیاستگزاری های درست کمک می کند که شرایط 
اقتصادی و اجتماعی بهتر شود و تاثیرگذاری بر روی 
این پدیده داشته باشد و جوانان هم با اطمینان از آینده 

خود در مسیر زندگی خود حرکت کنند. 
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران می گوید: 
آموزش های پیامدهای این سبک از زندگی برای 
جوانان در مکان های مختلف مانند دانشگاه ها می 
توانند اطمینان و امید جوانان به زندگی را افزایش 
دهد و به همراه آن از گسترش آسیب ها هم کاسته 
اطمینان  از  طریقی  هر  به  غفلت  اما  شد،  خواهد 
جوانان می کاهد و به دنبال آن شاهد پدیده ها و 

آسیب های نوظهور اجتماعی خواهیم شد.

پیداوپنهانازدواجسفید
 *ناهید حاجی خانی

آگهیگواهی
تقدیمدادخواست

آقای محمد دوشنه فرزند صالح طی گزارشی به این مرجع اعالم نموده است 
که کارت هوشمند رانندگی به شماره ۲۲۹۵7۳۳و کارت صحت سالمت خودرا 
دراین حوزه قضایی مفقود نموده که دراین خصوص پرونده ای تحت کالسه 

۹7۲77۶معاون تشکیل ومنتهی به صدورقرارمنع تعقیب گردیده است. 
معاون دادستان شعبه1دادستان دادسرای عمومی و انقالب شهرستان دزفول-امیر 

طلوعی نیا

آگهیمفقودی
به شماره پالک  قرمزمتالیک  ARRIZOمدل ١۳۹۵به رنگ  برگ سبز سواری چری 
شاسی  موتورMVME4G١۵BABG۰۰۰١۶۵شماره  ایران١4-7٨4ن۳١شماره 
NATFCANH4G١۰۰۰١٨١به نام رضا شیرزاد به شماره ملی ١74۲۵7۰۵4۲مفقود 

شهرستان باغملکگردیده و ازدرجه اعتبارساقط می باشد.

آگهیمفقودی
پالک  شماره  ١۳٨7به  مدل  مشکی  تاز١۲۵رنگ  تک  سبزموتورسیکلت  برگ 
۲۲۵۲اهواز۵١شماره موتور۹١۹۲4۳شماره تنه ١۲۵A٨7۰۳47۹ *** NEJبه نام ولی 
اهلل حسینی فرزند عبداهلل به شماره ملی 4٨١٨۹۲۰۶۵7صادره ازباغملک مفقود گردیده 

شهرستان باغملکوازدرجه اعتبارساقط می باشد.

آگهیحصروراثت
خواسته  به  درخواستی  ازهندیجان  ۶۵7صادره  پدرعوادبشناسنامه  نام  عبادی  نصراله  آقای 
بشناسنامه  عبادی  وادی  مرحوم  که  داده  توضیح  و  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی 
۲۲١صادره ازهندیجان درتاریخ ۳۲/۹/4دراقامتگاه دائمی فوت ورثه اش عبارتنداز ١-عواد 
بشناسنامه ۲۲4شادگان۲- شویع بشناسنامه ۲۲۵ماهشهر۳-غریب بشناسنامه ۲۲۶ماهشهر4-
بشناسنامه  ۲7۶ماهشهر۶-بدران  بشناسنامه  عبدالمهدی  ۲۶۲ماهشهر۵-  بشناسنامه  بوشه 
متوفی(٨-  فرزندان  عبادی  همگی  ۵۶۵۳ماهشهر)شهرت  دهربشناسنامه  ۵۶۵۲ماهشهر7- 
حلیمه عبادی بشناسنامه ۲۲۲هندیجان)همسرمتوفی(۹- سخیه عبادی بشناسنامه۲۲۳هندیجان 
)همسرمتوفی(١۰- شویخه عبادی بشناسنامه 4۳هندیجان)همسرمتوفی(والغیر. اینک باانجام 
تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت 
نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختالف حوزه مرکزی 
ماهشهرشعبه۲تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین 

تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.                  شماره م الف:١۰۰۹/١۶
شورای حل اختالف شهرستان ماهشهرحوزه مرکزی شعبه2

مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی پژو 4۰۵ مدل ٨4 با شماره پالک ۵۵۵م7١ایران ٨۲ با شماره 
موتور ١۲4٨4۰۵44۲۲و شماره شاسی ١۳۲۰4۳۳۶بنام محسن نظری ساسی  مفقود 

 بابل گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

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

آگهیموضوعماده3قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ١۳۹7۶۰۳۳١۰۰۹۰۰۲۰۶۰ مورخ ۹7/۹/۲١ هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج -  ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
محمود بهمنی فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه ١٨ به صورت ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۵۰ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک ۲۰4۹ 
فرعی از ١۵4- اصلی واقع در حسن آباد خریداری از مالک رسمی طبق سند رسمی 
شماره ٨۵۵۶4 مورخ ٨۹/١١/۲4 دفترخانه ۳۲ کرج )توضیحا محمود بهمنی مالک 
مشاعی می باشد( که مالکیت نامبرده در صفحه ۲۹١ دفتر ١۲۵۶ محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ١۵ 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.  ۹7/7۶۶7۲/ف م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول : ١۳۹7/١۲/7 تاریخ انتشار نوبت دوم : ١۲/۲۲/١۳۹7
 عباسعلی شوش پاشا- رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهیگواهیتقدیمدادخواست
گزارشی  شناسنامه۳4۲طی  شماره  به  غالمعلی  فرزند  برومندیان  مصطفی  آقای 
شماره  به  رانندگی  هوشمند  کارت  اصل  که  است  نموده  اعالم  مرجع  این  به 
۲۶٨۳١۵۲خود دراین حوزه قضایی مفقود نموده که دراین خصوص پرونده ای تحت 

کالسه۹7۲4۳۲معاون تشکیل ومنتهی به صدورقرارمنع تعقیب گردیده است.
معاون دادستان شعیه1دادستان دادسرای عمومی و انقالب دزفول-امیر طلوعی نیا

آگهی
اینجانب محمدعلی مطلبی مالک خودرو به شماره شاسی ٨۲۶774۶١ و به شماره  
موتور ١۰fx4h١۹۶۶۰7١ وبعلت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد 
مذکوردارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی شرکت ایران خودرو واقع در کیلو 
متر١4 جاده مخصوص تهران کرج شرکت پیکانشهر ساختمان سمند طبقه ١ مراجعه 
نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت مذبور طبق ضوابط مقرر انجام خواهد شد.

نوشهر 

آگهیحصروراثت

کالسه  به  دادخواست  شرح  به   ١۶۹ شماره   شناسنامه  دارای  مرادی  نهیه 
۹7۰4۵۵ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده  وچنین توضیح 
داده که شادروان میراحمد مرادی به شناسنامه4۰در تاریخ ١۳۶٨/۶/۵اقامتگاه 

دائمی خودبدرود زندگی گفته، ورثه آن مرحوم منحصراست به 
١-محمدمرادیکدملی   ۵۹۶۹7۰۰۲۹۰نسبت پسر متوفی

۲-محمودمرادیکدملی   ۵۹۶۹۹۲۵4۳٨نسبت پسر متوفی
۳-کبری مرادیکد ملی   ۵۹۶۹۵١۵4۶۹نسبت دختر متوفی

4-نهیه مرادیکدملی   ۵۹۶۹۵١۵4٨۵نسبتدختر متوفی
۵-شیرین خانم قادری کدملی۵۹۶۹۶۹٨۰۹١نسبت همسر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
مینماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان روانسر

آگهیحصروراثت
آقای جوانمیر کریمی دارای شناسنامه شماره ۵۹۶۹۶١١۶۰۳ به شرح دادخواست به 
کالسه ۹7۰۵۵٨ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
تاریخ ١١/١۹/۹7  در  شناسنامه ۵۹۶۰۰۶۳۹٨۰  به  کریمی  مسیب  شادروان  که  داده 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 

: ١. جوانمیر کریمی۵۹۶۹۶١١۶۰۳
۲. مرضیه احمد پور۵۹۶۹۶7٨١۹٨

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید 
تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه  از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان روانسر
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قیمت نفت از بالتکلیفی در جهت 
صعود پیش می رود 

خوش بینی فزاینده در بازار نفت در هفته های 
اخیر نشان می دهد تاجران انتظار دارند بازار پر 
رونق تری در سال جاری پیش رو داشته باشند .

بر اساس این گزارش، شرکت کنندگان در بازار 
و  اوپک  تولید  کاهش  دارند  انتظار  حاال  نفت 
تحریم های آمریکا بر ونزوئال و ایران ادامه یابد و 

بازار را تا انتهای ۲۰١۹ پررونق سازد .
مشخص است که نفت خام برنت برای نیمه دوم 
سال جاری ۰,۹ دالر در هر بشکه گرانتر خواهد 
بود در حالی که در پایان سال گذشته ۰,7 دالر 

در هر بشکه پایین تر معامله شد .
در این شرایط به اصطالح وارونگی در بازار ، 
قیمت های پیش بینی شده آینده باالتر خواهند 
بود که نشانی از بازار پررونق تر است یا بازاری 
که عرضه کافی ندارد. در حالت مخالف قیمت 
های آینده پایین تر خواهند بود که نشانه عرضه 
بیش از حد نفت است و باعث می شود ذخیره 

نفت برای آینده پرمنفعت باشد .
این شرایط وارونگی که هدف اصلی  بنابراین 
اوپک از توافق کاهش تولید ۲۰١7 بود، نشان 
نفت  بازار  کنندگان  شرکت  بسیاری  می دهد 
دوم ۲۰١۹  نیمه  در  را  رونق  پر  بازاری  انتظار 
دارند و در نتیجه قیمت های باالتری را پیش 

بینی میکند .
طی دو هفته گذشته ،حساسیت در بازار نفت به 
طور فزاینده خوشبینانه بوده است. اول عربستان 
نشان داد که در ماه مارس ۵۰۰ هزار بشکه بیشتر 
از سهمش  طبق قرارداد اوپک، تولیدش را پایین 
میلیون  به زیر 7  نیز  می آورد و صادراتش را 
بشکه در روز می رساند. بعد شواهد نشان دادند 
قرارداد  یک  به  توانند  می  چین  و  آمریکا  که 
و  اقتصاد  کند  رشد  جلوی  که  برسند  تجاری 
ضربه خوردن به تقاضای نفت را میگیرد . بعد 
تحریم های آمریکا علیه ایران و ونزوئال عرضه 
با  نیست  معلوم  هرچند  کرد،  محدود  را  نفت 
این تحریم ها چقدر نفت از بازار کم می شود و 
رویکرد آمریکا نسبت به معافیت های مشتریان 

نفت ایران هنوز مشخص نشده است .
خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان در این هفته 
گفت امیدوار است بازار نفت تا آوریل به حالت 
تعادل بازگردد. تصمیم رهبران اوپک برای انجام 
هر کاری در جهت متعادل کردن عرضه و تقاضا 

مسلم است .
کاهش تولید عربستان و اوپک، تحریم ها علیه 
ایران و ونزوئال و امید به حل جنگ تجاری بین 
آمریکا و چین همه باعث خوشبینانه شدن بازار 
نفت در آینده می شود، ولی افزایش تولید نفت 
می تواند  دوباره  تقاضا  رشد  کاهش  و  آمریکا 

بدبینی را به بازار بازگرداند .

خبر

 افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف آب و برق
 تا قبل از سال جدید

وزیر نیرو گفت: با توجه به برنامه ریزی و اقدامات صورت گرفته، قطعا تعرفه 
مشترکان پرمصرف آب و برق تا پیش از شروع سال جدید افزایش می یابد.

انرژی های  بین المللی  نمایشگاه  یازدهمین  حاشیه  در  اردکانیان  رضا 
تجدیدپذیر، بهره وری و صرفه جویی انرژی درباره برنامه های صورت گرفته 
برای تفکیک سرمایه انرژی های تجدیدپذیر و برق رسانی روستایی از محل 
عوارض برق، اظهار کرد: تاکنون این مساله مهم و ضروری صورت نگرفته و 
منتظر ابالغ قانونی بودجه هستیم و اکنون نیز مذاکرات خود با سازمان برنامه 
و بودجه ادامه می دهیم تا تکلیف تفکیک سرمایه مشخص شود و آن زمان 
می توان گفت که آیا این تفکیک سرمایه به صورت ۵۰ درصدی خواهد 
بود و یا خیر. وی در بخشی دیگر از صحبت های خود درباره وضعیت 
انرژی های تجدیدپذیر در ایران، اظهار کرد: با توجه به حمایتی که در مجلس 
شورای اسالمی صورت گرفته به نظر می رسد که سال ١۳۹٨ سال شکوفایی 
انرژی تجدیدپذیر باشد. عالوه بر این، با توجه به ظرفیت هایی که داریم، 
امکانی را برای صادرات این انرژی فراهم کرده ایم. وزیر نیرو اضافه کرد: از 
این طریق، سرمایه گذاران داخلی و خارجی می توانند با ایجاد زیرساخت های 
فراهم شده به دنبال تولید یا فروش برق باشند. درباره منابع مالی نیز باید گفت 
که در حال حاضر شرایط بهتری را تجربه می کنیم و امیدواریم که شرکت های 
سرمایه گذار با اطمینان خاطر بیش تری بتوانند به فعالیت های خود ادامه دهند.

صادرات خدمات متخصصان برق به سه کشور عراق، 
لبنان و عمان 

عضو انجمن انرژی های تجدیدپذیر با اشاره به اینکه با راه اندازی اورژانس 
انرژی جلوی اتالف انرژی و خاموشی نیروگاه ها گرفته شد، از صادرات 
خدمات ١۲۰۰ نیروی متخصص برقی به عراق، عمان و لبنان خبر داد. 
به گزارش زمان به نقل از فارس، بهزاد علی محمدی در حاشیه یازدهمین 
نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدیدپذیر با تأکید بر اینکه با راه اندازی 
اورژانس انرژی توانستیم جلوی اتالف انرژی و خاموشی ها را بگیریم، گفت: 
با ارائه خدمت به نیروگاه های پراکنده خاموشی را کم کنیم و نیروگاه ها با ۲۵ 
درصد راندمان باالتر تولید انرژی داشته باشند.  وی با تأکید بر اینکه شرکت 
مدیریت پروژه های نیروگاهی سوالر )خورشیدی( توانست خدمات خود را 
در راستای اجرای نیروگاه های خورشیدی از سال ۹4 ارائه کند، گفت: اولین 
سامانه ملی نیروگاهی که تمامی مولفه های مؤثر در تولید نیروگاه ها را رصد 
می کند، یکی از این موفقیت ها بوده است. بنابراین با سطح دسترسی ها برای 
کاربرهای مختلف تعریف شد و اطالعاتی که به سامانه اورژانس انرژی 
داده می شود، خطاهایی که در نیروگاه های خورشیدی بوده، برطرف می شود. 
علی محمدی دیگر دستاورد شرکت مدیریتی پروژه های نیروگاهی سوالر را 
اولین کتاب HSE عنوان کرد و گفت: تنها تفاهم نامه ای با بانک ها جهت 
تأمین پروژه ها داشتیم که مردم می توانند از این تفاهم نامه ها جهت تأمین 
مالی استفاده کنند. عضو انجمن انرژی های تجدیدپذیر خاطرنشان کرد: یکی 
از چالش های اساسی در این روزها نوسانات نرخ ارز است، چه بسا با 
توجه به نرخ ارز قیمت تجهیزات نیز افزایش یافته، به طوری که در حال 
حاضر افزایش ۵7 درصدی تجهیزات خورشیدی را شاهد بودیم که از جمله 
بزرگترین چالش های ما است. وی با اشاره به اینکه بهترین اتفاق افزایش 
قیمت خرید از سوی وزارت نیرو است که وعده آن برای سال ۹٨ داده شده 
است، گفت: برنامه های ما صادرات نیروی متخصص به کشورهای مختلف 
است که تاکنون درخواست هایی از عراق، لبنان و عمان برای صادرات ١۲۰۰ 

نیروی انسانی بوده است.

کوتاه از انرژی

مجری طرح توسعه فاز ١۳ پارس جنوبی از تولید 
پایدار گاز مایع در پاالیشگاه این طرح خبر داد 
و گفت: با بهره برداری از واحدهای تولید گاز 
مایع، زنجیره محصوالت پاالیشگاه فاز ١۳ پارس 

جنوبی تکمیل شد.
به گزارش زمان به نقل از شرکت نفت و گاز 
پارس، پیام معتمد با اشاره به راه اندازی واحدهای 
١١۳، ١١4، ١١۵ در ۳۰ بهمن ماه امسال، اعالم 
کرد: تولید محصوالت با ارزش پروپان و بوتان 
)LPG( به طور مستمر در پاالیشگاه طرح توسعه 

فاز ١۳ پارس جنوبی آغاز شد.
وی با بیان اینکه هم اکنون همزمان چهار ردیف 
شیرین سازی گاز، واحدهای تولید اتان، میعانات 
گازی و گوگرد دانه بندی شده در مدار تولید قرار 
واحدهای  از  بهره برداری  با  کرد:  اظهار  دارند، 
زنجیره  مایع،  گاز  تولید  همچنین  و  یادشده 

جنوبی  پارس   ١۳ فاز  پاالیشگاه  محصوالت 
تکمیل شد.

فرآورده های  تولید  اکنون  هم  معتمد،  گفته  به 
 )١۳Aفاز( نخست  مرحله  از  طرح  این  گازی 

به طور کامل محقق شده است.
با راه اندازی دو سکوی باقی مانده و ارسال گاز 
ترش به پاالیشگاه خشکی که هم اکنون همه 
است،  شده  عملیاتی  آن  فرایندی  واحدهای 
پارس جنوبی  فاز ١۳   )١۳B فاز( دوم  مرحله 
عملیاتی شده و میزان تولید محصوالت این طرح 

به ظرفیت اسمی تعیین شده خواهد رسید.
طرح توسعه فاز ١۳ با هدف تولید روزانه ۵۶ 
بشکه  هزار   7۵ غنی،  گاز  مترمکعب  میلیون 
میعانات گازی، 4۰۰ تن گوگرد و ساالنه یک 
میلیون و ١۰۰ هزارتن گاز مایع و یک میلیون تن 

گاز اتان به بهره برداری خواهد رسید.

با آغاز تولید محصوالت پروپان و بوتان

زنجیرهمحصوالتپاالیشگاهفاز13پارسجنوبیتکمیلشد

به دستور مواد یک و سه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین 
نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیأت مندرج در قانون 
مورد  امالک شهرکرد  و  اسناد  ثبت  اداره  مذکور مستقردر 
به  عموم  اطالع  جهت  گردیده  صادر  آن  رأی  و  رسیدگی 

شرح ذیل آگهی می گردد :
امالک واقع در قریه شهرکرد به شماره پالک 2- اصلی

باب  یک  ششدانگ  ارژنگ  حسینقلي  آقاي  فرعي   ۸00۱
به مساحت ٧٩/ ۱۵2 متر مربع خریداری شده  ساختمان 

مع الواسطه از علي بابا فتح الهي فرزندحاج فتح اله
۱0٧٩6 فرعي خانم کبري خسروي راستابي ششدانگ یک 
به مساحت ٧۳/ ۱٩۸ متر مربع  کاره  نیمه  باب ساختمان 

خریداری شده مع الواسطه از حاج جهانقلي باقري
۱۱4۸2 فرعي آقاي قدرت اله نکوئي شهرکي ششدانگ یک 
خریداری  مربع  متر   ۳0٧  /۵0 مساحت  به  ساختمان  باب 

شده مع الواسطه از باقر احمدیان  
یک  ششدانگ  پور  داراب  مسیب  آقاي  فرعي   ۱22۳2
مربع  متر   ۱۳6  /٩۵ مساحت  به  مسکوني  ساختمان  باب 

خریداری شده مع الواسطه از غالمرضا جعفریان
امالک واقع درقریه فرخ شهر به شماره پالک 22- اصلی

60۱4 فرعي آقاي محسن دهقاني قهفرخي ششدانگ یک 
خریداری  مربع  متر   4٩4۱  /۸٩ مساحت  به  گلخانه  باب 

شده مع الواسطه از علمیراد دهقاني و شرکاء
به  نسبت  قهفرخي  شمس  فریبرز  آقاي  فرعي   6۵2٧

از نود و شش حبه ششدانگ  یک سهم از سي و دو سهم 
با  شگفت  حیدر  چاه  به  معروف  مزروعي  زمین  قطعه  یک 
قدرالسهم و حقابه طبق دیگر شرکاء کل مزرعه به مساحت 
از  الواسطه  مع  شده  خریداری  مربع  متر   ۳۱۱6٧٧  /۱0

الیاسي شعبانعلي 
امالک واقع در ابنیه چالشتر  به شماره پالک ۵2- اصلی

۸0۸ فرعي خانم سلطنت رضامند چالشتري ششدانگ یک 
مربع خریداری شده  متر   ۱۵2  /0۳ مساحت  به  خانه  باب 

مع الواسطه از عبدالوهاب نصر چالشتري
امالک واقع درقریه چالشتر به شماره پالک ۵۳- اصلی

چالشتري  بنائي  عباسپور  ارسالن  آقاي  فرعي   ۱۱٧٩
مربع  متر   ٩٩  /٩2 مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ 

خریداری شده مع الواسطه از غفار کریمي
امالک واقع درقریه زانیان به شماره  پالک 60-اصلی

باب  یک  ششدانگ  آراسته  منصوره  خانم  فرعي   ۱4٩۱
خریداری  مربع  متر   ۳٩٩ مساحت  به  مسکوني  ساختمان 

شده مع الواسطه از سلطانمراد احمدي
پنج  به  نسبت  بارده  کریمزاده  رحیم  آقاي  فرعي   ۳۸۸2
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ٩٧/ 

۱٩6 متر مربع خریداری شده مع الواسطه از یداله صبري
۳۸۸2 فرعي خانم مهناز کریم زاده بارده ئي نسبت به یک 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ٩٧/ 

۱٩6 متر مربع خریداری شده مع الواسطه از یداله صبري
امالک واقع درقریه اشکفتک به شماره پالک 62-اصلی

یک  ششدانگ  مرغملکي  ساعدي  ایوب  آقاي  فرعي   ۳06
مربع خریداری شده  متر   ۱22  /4۵ مساحت  به  خانه  باب 

مع الواسطه از احمدقلي محمودي
امالک واقع درمزرعه هرزآب از مزارع بن پالک ۱۱0- اصلی

نمایندگي  به  ایران  اسالمي  جمهوري  دولت  فرعي   ۱۸۳
وزارت تعاون کارو رفاه اجتماعي، سازمان بهزیستي کشور 
اداره کل بهزیستي استان چهارمحال و بختیاري ششدانگ 
 ۱۸۱0  /٩۳ مساحت  به  اداري  ساختمان  باب  یک  اعیاني 
متر مربع خریداری شده مع الواسطه از کل مالکین مزرعه 

هرزاب
امالک واقع درابنیه هفشجان به شماره پالک 220-اصلی

یار باخویش هفشجاني ششدانگ یک باب خانه  آقاي علي 
مالکیت  داراي  متقاضي  مربع  متر   2٩۱  /2۸ مساحت  به 

رسمي مشاعي است.
امالک واقع در قریه هفشجان به شماره پالک 22۱-اصلی

هفشجاني  حسیني  داریوش  سید  آقاي  فرعي   4620
ششدانگ یک باب ساختمان انباري به مساحت 4٩/ 2۵٩ 
متر مربع خریداری شده مع الواسطه از شیرزاد سبزي پور

امالک واقع درمزرعۀ امامیه شهرکرد به شماره پالک 6٧۱- 
اصلی

مشاع  دانگ  دو  به  نسبت  دهکردي  حبیبیان  ماهي  خانم 
از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 0۱/ ۳06 متر 

مربع خریداری شده مع الواسطه از حاج اقا جعفر امامي
از  مشاع  دانگ  دو  به  نسبت  دهکردي  برهاني  زهرا  خانم 

متر   ۳06  /0۱ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ 
مربع خریداری شده مع الواسطه از حاج اقا جعفر امامي

آقاي عبدالکریم برهاني دهکردي نسبت به دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 0۱/ ۳06 متر 

مربع خریداری شده مع الواسطه از حاج اقا جعفر امامي
آقاي سید ناصر جزائري جونقاني نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب ساختمان و زمین متصله به مساحت 
سید  از  الواسطه  مع  شده  خریداری  مربع  متر   ۳0۱  /۸٩

محمد امامي نجفي دهکردي
از  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  جزائري  شهاب  سید  آقاي 
مساحت  به  متصله  زمین  و  ساختمان  باب  یک  ششدانگ 
سید  از  الواسطه  مع  شده  خریداری  مربع  متر   ۳0۱  /۸٩

محمد امامي نجفي دهکردي
امالک واقع در شهرکرد به شماره پالک )۱/ 20 اصلي(که 

به پالک ۱۵٧0- اصلی تبدیل گردیده است.
٧2٧ فرعي آقاي ایرج حق پرست  ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت ۳۳/ ۵۵۵ متر مربع خریداری شده مع الواسطه 

از حمزه علي حق پرست
امالک واقع درمزرعۀ پشت ده غربي به شماره پالک )2ب 

-اصلي(که به پالک ۱۵٧2- اصلی تبدیل گردیده است
20۱۳ فرعي خانم منیژه آل مؤمن دهکردي ششدانگ یک 
مربع خریداری شده  متر   ۱۵٩  /0٩ مساحت  به  خانه  باب 

مع الواسطه از رحیم رئیسي
امالک واقع درقریه شهرکیان به شماره پالک )40 –اصلي 

مکرر(که به پالک۱۵٧4- اصلی تبدیل گردیده است.
فرعي خانم رضوان صیادي شهرکي ششدانگ یک   2۳۵٩
مربع خریداری شده  متر  به مساحت 4۵/ 20۱  باب خانه 

مع الواسطه از هیبت اله فروزنده شهرکي
به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
به  نسبت  آگهی  این  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و 
از طریق  به فاصله ۱۵ روز  نوبت  الذکر در دو  امالک فوق 
که  صورتی  در  و  آگهی  محلی   و  کثیراالنتشار  روزنامه 
اشخاص ذی نفع به آراء صادره اعتراضی داشته باشند باید 
تا دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی در شهرها و از تاریخ 
ثبت  اداره  به  را  خود  اعتراض  روستاها  در  آگهی  الصاق 
باید  نمایند.معترض  اخذ  رسید  و  تسلیم  شهرکرد  اسناد 
تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  ظرف 
نماید و گواهی تقدیم  به دادگاه عمومی محل  دادخواست 
این  دهد.در  تحویل  شهرکرد  ثبت  اداره  به  را  دادخواست 
دادگاه  قطعی  حکم  ارائه  به  موکول  ثبت،  اقدامات  صورت 
است. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
عمومی  دادگاه  به  دادخواست  تقدیم  گواهی   ، معترض  یا 
محل را ارائه نکند ، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند 
مراجعه  از  مانع  مالکیت  سند  صدور  و  نماید  می  مالکیت 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه   0٧ / ۱2 / ٩٧ 

تاریخ انتشار نوبت دوم:  چهار شنبه   22 / ۱2 / ٩٧
رضا بشارتي ـ رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان شهرکرد

آگهیقانونتعیینتکلیف
وضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیحوزهثبتيشهرکردبخشدهاستانچهارمحالوبختیاري

آگهیتحدید
حدوداختصاصی

آسفالت(تحت  کارخانه  زمین)محل  قطعه  یک  عرصه  ششدانگ  اینکه  نظربه 
دراجرای  ازپالک۵4/۶۹۲که  دربخش۵گتوندمفروزه  واقع  پالک۵4/۶7٨١اصلی 
فاقدسندرسمی منجربه  اراضی وساختمان های  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون 
١۳۹7۶۰۳١7١۰۰۰۰۰4٨مو بشماره  کالسه۹7۰۰۰۰۰۰١وصدوررای  پرونده  تشکیل 
درخواست  لذابنابه  تحدیدحدودنگردیده  وتاکنون  رخ۹7/١۰/۳گردیده 
الذکردرروزشنبه  فوق  پالک  ازششدانگ  گتوندتحدیدحدودقسمتی  شهرداری 
درمحل  اداره  برداراین  ونقشه  نماینده  توسط  ٨:۳۰صبح  مورخ۹7/١۲/۲٨ساعت 
وقوع ملک انجام می گرددلذابه مجاورین و صاحبان امالک فوق ابالغ می گرددکه 
حضورمالک  عدم  رسانندودرصورت  حضوربهم  ملک  وقوع  درروزمقرردرمحل 
درمحل تحدیدحدودبرابرماده١۵قانون ثبت باحدوداظهارشده ازطرف مجاورین بعمل 
الذکراعتراض  ارتفاقی پالک فوق  خواهدآمدمجاورینی که نسبت به حدودیاحقوق 
داشته باشندبرابرماده ۲۰قانون ثبت می توانندازتاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
به مدت۳۰روزاعتراض خودرابه این اداره تحویل نمایندوبه مراجع قضائی مراجعه 
نموده دادخواست تنظیم نمایندویک نسخه یاگواهی از دادخواست تنظیمی راجهت 
اینصورت  نماینددرغیر  گتوندتسلیم  اسنادوامالک  ثبت  اداره  به  درپرونده  ضبط 
صادرخواهدشد. متقاضی  بنام  سندبرابرمقررات  اعتراض  مدت  شدن  ازسپری  پس 
شماره  نخواهدشد.  دادگاه  به  معترضین  ازمراجعه  جدیدمانع  مالکیت  صدورسند 

م.الف)١۶/۹7/۲۰٨( تاریخ انتشار:١۲/7/۹7
امیرمسعودفاطمیان-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک گتوند

آگهیدادنامه

دادنامه  نهایی  ماهشهرتصمیم  اختالف  کالسه۶۶7/۳/۹7شعبه۳شورای حل  پرونده 
شماره دادنامه ٨۵4/۹7.خواهان:محمدجوادرضوانی زادآدرس:آبادان-ایستگاه١۳سه 
المکان  نژادآدرس:مجهول  تختی  خوانده:علی  پالک۶۳اتاق۳  سیدعباس  راه 
دوم  طبقه  جنگل  خیابان  طالقانی  جوآدرس:ماهشهر-چهارراه  عدالت  وکیل:زینب 
قاضی  مبلغ7۰/۰۰۰/۰۰۰ریال.رای  خواسته:مطالبه  سابق  صادرات  بانک  باالی 
شورا:درخصوص دعوای خانم زینب عدالت جوبه وکالت ازآقای محمدجوادرضوانی 
زادبه طرفیت علی تختی نژادبه خواسته مطالبه مبلغ7۰/۰۰۰/۰۰۰ریال)بابت اجاره 
قراردادروزانه  طبق  اجرای حکم  ازتاریخ۹7/۲/۵لغایت  اجاره  مبلغ  بهاوتاخیرتادیه 
به  عنایت  با  مرجع  دادرسی،این  خسارات  کلیه  انضمام  به  مبلغ١/١۶۰/۰۰۰ریال 
درآن  که  قراردادطرفین  کپی  خواهان  وکیل  پرونده،اظهارات  ومحتویات  اوراق 
تاخیرازپرداخت  باشدوخسارت  می  میزان  چه  بهابه  اجاره  مبلغ  شده  مشخص 
دادرسی  آئین  ماده١۹٨و۵١۵و۵١۹ازقانون  فلذامستندبه  گردیده  نیزمشخص  آن 
وروزانه  مبلغ7۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  به  رای  مدنی 
مبلغ١/١۶۰/۰۰۰ریال روزانه ازتاریخ۹7/۲/۵ لغایت اجرای حکم بابت اصل خواسته 
به انضمام مبلغ۹۹۵/۰۰۰ریال بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل صادرواعالم 
می گردد.رای صادره غیابی ظرف بیست روزازتاریخ ابالغ قابل واخواهی وپس ازآن 
ظرف بیست روزازتاریخ ابالغ قابل تجدیدنظردرمحکمه عمومی حقوقی ماهشهر 

می باشد.    شماره م.الف)١۰١١/١۶(
محمدرضاحاجیان نسب-قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف ماهشهر

آگهیتحدیدحدودعمومی
سال1397مربوط به امالک واقع دربخش دوشهرستان رامهرمز

آگهی تحدید حدود عمومی سال ١۳۹7مربوط به امالک واقع دربخش دو شهرستان رامهرمزبه 
موجب ماده١4قانون ثبت اسناد وامالک تحدید حدود عمومی قسمت هایی ازامالک شهرستان 
رامهرمزدرپالک های ذیل دربخش یادشده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می شود:                        
امالک واقع دربخش ۲رامهرمز١-آقای سعید ممبینی و خانم ها سارا وپریسا ممبینی فرزندان 
مرحوم منوچهرممبینی و خانم شهین طاهری بیدزرد)همسرمتوفی(نسبت به ششدانگ یکباب 
آدرس  به  از 4اصلی بخش ۲رامهرمز  به مساحت ١7۲/١۳مترمربع پالک ١4۵۳فرعی  خانه 

رامهرمزجوی آسیاب خیابان شهید بزاز بهبهانی.
این  موجب  به  ١۲ظهر:لذا  الی  ۹صبح  ۹7/١۲/۲7ساعت  مورخه  دوشنبه  حدود  روزتحدید 
شود  می  اعالم  مرقوم  های  پالک  ومجاورین  ارتفاقی  حقوق  صاحبان  و  مالکان  به  آگهی 
ازمتقاضیان  هریک  چنانچه  و  رسانده  هم  ملک خودحضوربه  وقوع  درروزمقرردرمحل  که 
ونماینده قانونی آنها درمحل حاضرنباشندملک آن ها برابرماده١۵قانون ثبت با حدود اظهارشده 
ازطرف مجاورین تحدید حدود خواهدشدلذا کسانی که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی 
ثبت  باشندبرابرماده۲۰قانون  می  معترض  هستندو  خودقائل  برای  موردتحدیدحقی  ملک 
اداره  این  تنظیم صورت مجلس تحدیدحدوداعتراض خودرابه  توانندتاسی روزازتاریخ  می 
ارائه وسپس گواهی مشعربردعوی راازمرجع صالحیت داربه این اداره ارائه نمایند.درضمن 
تقاضاکننده ثبتی که خودیانماینده اش درموقع تحدیدحدودحاضرنبوده وملک موردتقاضای 
اوباحدوداظهارشده ازطرف مجاورین مطابق ماده١۵تحدیدشده می تواندمطابق مقررات این 

ماده عرض حال اعتراض دهد. شماره 
م.الف)١۲/۶۹۳( –تاریخ انتشار:١۲/7/۹7

باغدار-کفیل ثبت اسنادوامالک رامهرمز

آگهیابالغاجرائیه
تیرماه  اسناد رسمی الزم االجرا مصوب  نامه اجرای مفاد  –آئین   ماده ١٨ 

١۳۵۵ )اصالحی ١١/٨7/۶(
تاریخ  بهاالدین  پدر  نام  خزاعی   بهروزی  علی  آقای   به  بدینوسیله 
تولد١۳7١/۰7/١۶  شماره ملی ۲7۹۰۳٨7۶۳١ شماره شناسنامه   ۲7۹۰۳٨7۶۳١ 
بنشانی : بدل آباد –بلوار امام خمینی –کوچه سهند سمت چپ  درب دهم 
منزل بهاالدین بهروزی خزائی ابالغ میشود که خانم  کبری صادقی  فرزند 
فیروز  بموجب سند نکاحیه  بشماره ترتیب 7١۵۵-١۳۹١/4/۳۰  تنظیمی  
ونیم  نوزده  مقدار  وصول  جهت  خوی     ۹ شماره  رسمی  ازدواج  دفتر 
مثقال طالی ۲4 عیار مهریه مندرج در سند مذکور  مستند پرونده اجرایی 
۹7۰١۰۳۹ که از طریق اجرای ثبت خوی اجرائیه  صادر نموده چون طبق 
ابالغ ادرس شما بشرح فوق شناخته نشده و بستانکار هم  گزارش مامور 
نتوانسته شمارا برای ابالغ اجرائیه معرفی نماید لذا طبق درخواست وارده 
بشماره    ١۳۹7۰۵۰١۳447۰١۰٨۵۲- ١۳۹7/١۲/4 بستانکار و باستناد ماده 
١٨ –آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا مصوب تیرماه ١۳۵۵ 
اگهی  کثیراالنتشار  در جراید  مرتبه  اجرائیه یک  مفاد  )اصالحی١١/٨7/۶(  
میشود و ١۰ روز پس از تاریخ انتشار آگهی عملیات اجرایی جریان خواهد 
یافت وچنانچه  پس از ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید 
عملیات اجرایی پیگیری خواهد شد و جز این اگهی اگهی دیگری منتشر 

نخواهد شد.
رئیس  اداره ثبت اسناد وامالک خوی-  پرویز سلیمانپور

تفاهم نامه مطالعات ارزیابی اکتشافی بلوک تودج 
بین مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و 
شرکت تنکو امضا و به این ترتیب، برای نخستین 
بار یک شرکت ایرانی به حوزه مطالعه بلوک های 

اکتشافی در کشور وارد شد.
این  نفت،  از وزارت  نقل  به  زمان  به گزارش 
تفاهم نامه بعدازظهر روز یکشنبه- پنجم اسفندماه 
بین سیدصالح هندی، مدیر اکتشاف شرکت ملی 
نفت ایران و امید عساکره، مدیرعامل شرکت 
توسعه نفت و انرژی نگین آفاق کیش )تنکو( 

امضا شد.
بر اساس این تفاهم نامه، شرکت تنکو که یکی از 
١7 شرکت احراز صالحیت شده برای فعالیت 
 )E&P( در قالب شرکت های اکتشاف و تولید
مشخص،  زمانی  برنامه  یک  در  است،  ایرانی 
زمین شناسی،  اطالعات  ارزیابی  به  نسبت 
ژئوفیزیکی و حفاری در محدوده بلوک تودج  
اقدام و در پایان، گزارش ارزیابی اکتشافی خود 
انجام  برای  مالی  و  فنی  پیشنهاد  همراه  به  را 

عملیات اکتشافی در این بلوک ارائه می کند.
بلوک اکتشافی تودج به مساحت ٨۶١١ کیلومتر 
مجاورت  در  و  فارس  استان  شمال  در  مربع 
میدان های نفتی سروستان و سعادت آباد قرار دارد 
و فعالیت های اکتشافی در آن به سال های پیش از 

پیروزی انقالب اسالمی بازمی گردد.
پیش از این، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت 
برنامه ریزی برای واگذاری بلوک های  از  ایران 

اکتشافی به شرکت های ایرانی خبر داده بود و 
تفاهم نامه مطالعات ارزیابی اکتشافی بلوک تودج 
نیز در همین مسیر امروز به امضای دو طرف 

رسید.
تأکید بر استفاده حداکثری از توان بخش 

خصوصی
سیاست  بر  دیگر  بار  نشست،  این  در  هندی 
به بخش خصوصی  امور  واگذاری حداکثری 
شاهد  اخیر  سال های  در  گفت:  و  کرد  تاکید 
از  استفاده  زمینه  در  اثربخش تری  اقدام های 
باالدست  بخش  در  بخش خصوصی  حضور 
صنعت نفت بوده ایم که در رأس این اقدام ها 
می توان به احراز صالحیت شرکت های اکتشاف 
اگرچه  افزود:  وی  کرد.  اشاره  ایرانی  تولید  و 
فعالیت برخی از شرکت های احراز صالحیت 

شده در بخش ارائه خدمات مرتبط با اکتشاف 
به عنوان پیمانکار و سرویس کمپانی مسبوق به 
سابقه است، اما به نظر می رسید وقت آن رسیده 

است که سطح حضور این شرکت ها ارتقا یابد.
به گفته هندی، از بین ١4 بلوک اکتشافی که در 
بلوک ها  از  تعدادی  آن هستیم،  فکر واگذاری 
از حیث ریسک و توان فنی و مالی الزم، در 
سطحی هستند که شرکت های ایرانی می توانند 
ریسک آن را بپذیرند و سرمایه الزم را تامین 
مهندسی  و  توسعه  معاون  دهقان،  رضا  کنند. 
نشست  این  در  نیز  ایران  نفت  ملی  شرکت 
مطرح کرد: شرکت تنکو در طرح نگهداشت و 
افزایش توان تولید نفت نیز حضور فعالی دارد و 
امیدواریم با عملکرد خوب این شرکت در بلوک 

اکتشافی تودج، شاهد به ثمر نشستن مطالعات و 
فعالیت های اکتشافی و ایجاد مزیت اقتصادی در 

استان فارس در آینده ای نه چندان دور باشیم.
تدبیر وزارت نفت پس از برجام

مدیرعامل شرکت تنکو نیز ضمن قدردانی از 
حسن اعتماد شرکت ملی نفت ایران، عنوان کرد: 
شرکت  تنکو با آگاهی کامل، ریسک فعالیت 
و  است  پذیرفته  را  تودج  اکتشافی  بلوک  در 
مطلوب،  عملکردی  ارائه  با  بتوانیم  امیدواریم 

پاسخگوی اعتماد صنعت نفت باشیم.
امید عساکره ادامه داد: پس از تحوالتی که منتج به 
حصول توافق برجام در کشور شد، شرکت های 
خارجی زیادی برای همکاری با صنعت نفت 
کشور ابراز عالقه کردند و وزارت نفت نیز با 
تدبیری که به خرج داد، این عالقه مندی را با 
تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی سامان دهی 
و با الزام همکاری با شرکت های ایرانی برای 
اجرای این الگوی قراردادی، فضای مناسبی را 
برای تقویت توانمندی های شرکت های ایرانی 
از طریق انتقال تجربه ها و فناوری های روزآمد 
دنیا فراهم کرد. وی گفت: شرکت های اکتشاف 
مناسبی  فرصت  نیز  هم اکنون  ایرانی  تولید  و 
نگهداشت  طرح  پروژه های  در  حضور  برای 
و افزایش توان تولید نفت پیدا کرده اند و الزم 
است این شرکت ها در حوزه اکتشاف نیز حضور 
جدی تری داشته باشند و هر جا که الزم است، 

باری از دوش شرکت ملی نفت ایران بردارند.

برای نخستین بار در کشور

مطالعه یک بلوک اکتشافی به شرکتی ایرانی واگذار شد
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نشانه های گران شدن خودرو از چه
 زمانی آشکار شد؟

 شــهریور ماه همین امسال بود که نشــانه های اولیه تأثیر افزایش 
نرخ ارز برای تولیدکنندگان در برخی صنایع و محصوالت به خوبی 
آشکار شد و کارشناسان نسبت به بروز شوک تورمی شدید از محل 
جهش قیمت ارز هشدار دادند؛ هشداری که امروز درستی آن را در 

قیمت های باورنکردنی خودروهای تولید داخل مشاهده می کنیم.
به گزارش زمان به نقل ازخبرآنالین، در آن زمان پیش بینی بسیاری 
از تحلیل گران این بود که پس از گذر از پدیده گران فروشــی های 
چند ماه تابســتان در آینده نزدیک شاهد خیزش دوباره نرخ تورم 
در پی باال رفتن هزینه تولید و نهاده های اولیه باشــیم و بر همین 
اساس بررسی اینکه کدام صنایع بیشترین تأثیر قیمتی را از افزایش 
قیمت ارز خواهند دید، یکی از مهم ترین مسائلی بود که به تحلیل 
شــرایط پیش رو در اقتصاد و حتی معیشــت مردم کمک خواهد 
می کرد تا امروز در دام افزایش شدید قیمت تمام شده در صنایعی 
ماننــد خودروســازی نیفتیم.ابتدایی ترین کاری کــه باید صورت 
می گرفت، محاســبه میزان وابستگی نهاده های تولیدی وارداتی از 
محــل افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت تمام شــده در صنایع 
مختلف بود. این بررســی در مورد در ۱۸ رشــته فعالیت صنعتی 
در ســطح کد چهاررقمی آیسیک که ســهم آن ها از ارزش افزوده 
کل صنعت بیشــتر از یک درصد بوده، نشــان می دهد این صنایع 
در مجمــوع حدود 6٩ درصد از ارزش افزوده کل صنعت را به خود 
اختصاص داده اند.همانگونه که در جدول فوق دیده می شود، نسبت 
هزینه مواد اولیه وارداتی به ارزش افزوده در رشــته فعالیت »تولید 
وسایل نقلیه موتوری« نسبت به سایر فعالیت ها باالتر است.در واقع، 
ارزش مواد اولیه وارداتی برای فعالیت »تولید وسایل نقلیه موتوری« 
معــادل ۵٧ درصد ارزش افزوده این صنعت اســت. پس از آن نیز 
»تولید قطعات و ملحقات برای وسایل نقلیه موتوری و موتور آن ها« 
بیشترین نسبت هزینه مواد اولیه وارداتی به ارزش افزوده را به خود 
اختصاص داده اند. باال بودن نســبت هزینه مــواد اولیه وارداتی به 
ارزش افزوده باعث شده است این صنایع از افزایش نرخ ارز بیشترین 
تاثیر را از حیث افزایش هزینه های تولید بپذیرند. برای تطبیق این 
تحلیل با آنچه طی ماه های اخیر در حوزه خودرو اتفاق افتاده کافی 
است نگاهی به روند تغییر قیمت ارز داشته باشیم؛ از دی ماه سال 
گذشــته که قیمت ارز روندی افزایشی خود را از ۳600 تومان )ارز 
مبادله ای( شــروع کرد تا اول اســفند ماه جاری که قیمت دالر به 
عنوان ارز شاخص در بازار آزاد به حدود ۱۳ هزار تومان و در سامانه 
نیما به حدود ۸٧00 تومان رسیده ، قیمت ارز حدود 2.6 برابر شده 
است. حال اگر محاسبات حسابرسی خودروسازها را مبنا قرار دهیم 
که بر اســاس آن ســاخت هر خودرو به طور متوسط 2200 یورو 
ارزبری دارد، کامال مشخص است که قیمت تمام شده تولید خودرو 
برای تولیدکنندگان داخلی طی این مدت چقدر افزایش یافته است.

این محاســبات را بگذارید کنار این آمار که طی ٩ماهه نخســت 
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خودرو ساخت داخل در 
بخش مواد و قطعات ۸0 درصد به طور متوسط افزایش قیمت تمام 
شده داشته است آن هم در حالی که مواد اولیه در بهای تمام شده 

خودرو سهمی ۸۵ درصدی دارند.

مخالفت دولت با خصوصی سازی سرخابی ها
 از طریق فرابورس

وزیر ورزش و جوانان گفت: دولت با روالی که مجلس برای واگذاری 
سرخآبی ها در نظر گرفته موافق نیست.

به گزارش زمان به نقل ازتســنیم، مسعود سلطانی فر درباره مصوبه 
اخیر مجلس درباره خصوصی سازی دو باشگاه استقالل و پرسپولیس 
گفت: اراده دولت این بود که این خصوصی سازی در سال ٩٧ انجام 
گیرد و در همین رابطه هیأت دولت مصوبه ای در این زمینه گذراند 
که این مهم از طریق سازمان خصوصی سازی اتفاق بیفتد.وزیر ورزش 
و جوانــان افزود: اما دولت با روال واگذاری که در مجلس به تصویب 
رسید، مخالفت کرد، به این دلیل که مراحل اجرایی کار باید سهل تر 
و به صورت کامل انجام گیرد.وی اضافــه کرد: بنابراین واگذاری به 
صورت بلوکی از طریق فرابورس کار را ســخت می کند؛ به هر روی 
باید روی شــکل کار با مجلس به تعامل خوبی با برگزاری جلسات 
دســت یابیم.این گزارش می افزاید: نماینــدگان مجلس در جریان 
بررســی بخش درآمدی الیحه بودجــه ٩۸، وزارت ورزش و جوانان 
را مکلف کرد با همکاری ســازمان بورس و اوراق بهادار و ســازمان 
خصوصی سازی حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۳٩۸، شرایط پذیرش 
دو شــرکت فرهنگی- ورزشی پرسپولیس و استقالل را در بازار پایه 
فرابورس فراهم نماید.همچنین پس از پذیرش در بازار پایه فرابورس 
و عرضه پنج درصد  ســهام هریک از دو شرکت جهت کشف قیمت، 
پنجاه و یک درصد سهام آنها به صورت بلوکی و باقی سهام به صورت 

خرد عرضه می شود.

الحاق سه فروند هواپیمای مسافربری
 به ناوگان هوایی کشور

مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران گفت: یک فروند 
از ســه فروند ایرباس ۳۱٩ خریداری شده برای الحاق به ناوگان ایران 

ایر از مشهد به فرودگاه امام منتقل شد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، فرزانه شــرفبافی افزود: قرار اســت دو 
فروند دیگر نیز پس از رفع مسایل فنی تا دو روز دیگر از فرودگاه مشهد 
به تهران منتقل شود.با ورود این سه هواپیمای ایرباس ۳۱٩ که از یک 
کشور اروپایی خریداری شده حدود ۳۸0 صندلی به ظرفیت ناوگان 
ایران ایر اضافه شد تا در سفرهای نوروزی از آن استفاده شود.با الحاق 
این سه فروند هواپیمای ایرباس تعداد هواپیماهای عملیاتی هواپیمایی 
جمهوری اسالمی ایران به ۳2 فروند افزایش یافت.این هواپیماها می 
توانند در مسیرهای تا هفت هزار کیلومتر پرواز کنند و هر سه فروند 
آن ساخت سال 2002 میالدی است و ایران ایر به صورت ملکی از این 
هواپیماها استفاده خواهد کرد.این هواپیماها سال گذشته توسط یکی 
از شــرکت های داخلی خریداری شده و تاکنون در فرودگاه هاشمی 
نژاد مشــهد متوقف بودند؛ اما با خرید این سه فروند هواپیما توسط 
هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران، آنها به ناوگان هوایی ایران ایر اضافه 
شــدند.هر فروند از این هواپیماها دارای ۱24 صندلی اکونومی و ۱2 
صندلی بیزینس کالس اســت و در مجموع این هواپیماها می توانند 
۱۳6 مسافر را در مسیرهای مختلف داخلی و خارجی جابه جا کنند.در 
دوران پساتحریم هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران برای خرید 200 
فروند هواپیما سه قرارداد با شرکت های بوئینگ، ایرباس و ای.تی.آر 
امضا کرد.طبق این قــرار دادها ۱6 فروند هواپیما وارد ناوگان هوایی 
کشور شد که ۱۳ فروند آن توسط شرکت ای.تی.آر و سه فروند دیگر 
توسط ایرباس تحویل داده شد اما با اعمال تحریم های ظالمانه، خزانه 

داری آمریکا اجازه نداد بقیه هواپیماها وارد کشور شوند.

نگاه روز

تالش برای کاهش هزینه ارکان 
بازارسرمایه

 رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از برنامه ریزی 
برای افزایش ســهم تامین مالی اقتصاد از بازار 
ســرمایه خبر داد و گفت: احتکار برخی کاالها، 

خرید و فروش طال و ارز، رقبای بورس هستند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، شــاپور محمدی 
بــا بیان اینکه ســازمان بــورس و اوراق بهادار، 
برنامه ریزی هایی را برای کاهش نرخ تامین مالی 
از بازار سرمایه در دستور کار دارد، گفت: متاسفانه 
گاهی برخی فرصت های رقیب بازار ســرمایه از 
جمله احتکار برخی کاالها، خرید و فروش طال 
و معامله ارز، در کنار بورس قرار می گیرند که باید 
این موضوع متوقف شــود.رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهادار، از برنامه ریزی برای افزایش سهم 
بورس در تامین مالی اقتصــاد ایران خبر داد و 
افزود: ســازمان بورس و اوراق بهادار، تالش دارد 
تا هزینه ارکان بورس را کاهش دهد تا همراهی 
الزم با نظام پولی کشــور شکل بگیرد. ما اعتقاد 
داریم که تامین مالی، حرکتی اســت که باید به 
صورت توامان میان بانک، بورس و بیمه رخ دهد.

وی تصریح کرد:شفافیت یکی از مهمترین  اصولی 
است که بازار سرمایه باید به آن نگاه کند؛ تالش 
ما این است که در تامین مالی، بخش خصوصی 
هم نقش آفرین شود، چراکه اکنون نقش بخش 
دولتی بسیار پررنگ اســت و دولت تالش می 
کند تا نیازهای مالی خود را از بورس تامین کند، 
بنابراین باید جهت گیری را به سمتی پیش برد 
که بتوانیم شاهد افزایش سهم بخش خصوصی 

در تامین مالی از بازار سرمایه باشیم.

احتمال افزایش سقف وام مسکن 
در سال آینده

 یک مقام مسئول جزئیات نحوه استفاده از طرح 
بخشودگی ســود و جریمه دیرکرد تسهیالت 
زیر ۱00 میلیونی مســکن در صورت پرداخت 

یکجای اصل وام تا پایان سال را تشریح کرد.
بــه گزارش زمــان به نقل ازمهــر، محمدعلی 
دهقان دهنوی، عضو هیئت مدیره بانک عامل 
بخش مســکن درباره جزئیات بخشودگی سود 
و جریمــه دیرکرد بازپردخت اقســاط معوقه 
تســهیالت زیر ۱00 میلیون تومانی در صورت 
پرداخت یکجای وام تا پایان امسال اظهار داشت: 
موضوع بخشودگی جرایم دیرکرد یا سود وام ها 
در همه بانک ها، جاری اســت و یکی از روش 
های روتین بانک ها بــرای وصول مطالبات به 
شــمار می رود.وی افزود: وقتی مطالبات بانک 
ها افزایش می یابد، طرح های تشــویقی برای 
مشتریان و همچنین طرح های تشویقی برای 
کارکنان بانک ایجاد می شــود و شــعبی که 
مطالبات معوقه را بیشــتر وصول کنند، پاداش 
بیشتری می گیرند؛ این یک اتفاق طبیعی در 
همه بانک هاســت.وی ادامــه داد: در کنار این 
طرح های تشــویقی، موضوع تبصره ۳۵ قانون 
بودجه را هم داریم کــه دولت اعالم کرده اگر 
مشــتریان بانک ها اقدام بــه پرداخت یکجای 
تسهیالت کنند، جرایم دیرکرد را بانک ها می 
بخشند و سود تسهیالت را نیز دولت پرداخت 
می کند.وی اعالم کرد: از این محل، بانک عامل 
بخش مسکن امکان بخشودگی سود و جریمه 
دیرکرد بازپرداخت اقســاط تسهیالت را اجرا 
کرده و امسال از آن ظرفیت استفاده کرده است. 
به این صورت کــه اگر به عنوان نمونه، یکی از 
مشــتریان بانک، 40 میلیون تومان مطالبات 
معوق به بانک داشــته باشــد که نیمی از آن، 
اصل تسهیالت و نیمی دیگر شامل ۱0 میلیون 
تومان سود و ۱0 میلیون تومان جریمه دیرکرد 
باشــد، وام گیرنده در صورت پرداخت یکجای 
20 میلیون تومان اصل تسهیالت، می تواند از 
بخشودگی ۱0 میلیون تومانی جریمه دیرکرد از 
سوی بانک برخوردار شده و دولت هم پرداخت 
۱0 میلیون تومان سود تسهیالت به بانک را بر 
عهده بگیرد.وی درباره تمدید تسهیالت جعاله 
20 میلیون تومانی در ســال آینده خاطرنشان 
کرد: این تسهیالت تا پایان امسال تمدید شده 
اســت ولی تمدید آن در سال آینده به منابع و 
مصارف بانک بستگی دارد اما امیدواریم در سال 
آینــده هم بتوانیم آن را تمدید کنیم حتی اگر 
منابع اجازه دهد، رقم آن را افزایش بدهیم.وی با 
تأکید بر اینکه در سال ٩٧ سهم بخش مسکن از 
تسهیالت بانکی کاهش یافت، افزود: این وظیفه 
ماست تا این تسهیالت را تقویت کنیم.این مقام 
مسئول در شــبکه بانکی در خصوص افزایش 
سقف تسهیالت مسکن گفت: بانک عامل بخش 
مســکن به بانک مرکزی درخواســت افزایش 
ســقف وام مســکن را ارائه داده است اما بانک 
مرکزی اعالم کرده چون فعال بازار ملتهب است 
در حال حاضر با این درخواســت موافقت نمی 
کنیم با این حال آن را نگه می داریم تا وضعیت 
بازار ســامان یابد. به نظر می رســد با توجه به 
اینکه التهاب بازار مسکن فروکش کرده، در سال 
آینده با درخواست ما موافقت شود. با توجه به 
اینکه قیمت مســکن افزایش داشته، وام های 
مسکن کارآیی خود را از دست داده اند. بنابراین 
افزایش سقف وام مسکن یک ضرورت است.وی 
با بیان اینکه بانک مرکزی شــرایط بازار را در 
نظر دارد، گفت: البته وزارت راه و شهرســازی 
هــم ترجیح می دهد میزان منابع موجود را به 
واحدهای بیشتری تخصیص بدهد اگر سقف وام 
افزایش یابد، لزوما حجم منابع بیشتر نمی شود 
بلکه تعداد واحدهایی که از تســهیالت مسکن 

برخوردار می شوند، کمتر خواهد شد.

خبر

تازه ترین محصوالت بانک ملی ایران با حضور 
وزیر امور اقتصادی و دارایی، نایب رئیس مجلس 
شورای اسالمی، رئیس سازمان ثبت احوال، معاون 
امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت 
امور اقتصادی و دارایی، اعضای هیات مدیره بانک 
ملی ایران و جمعی از اصحاب رسانه، روز یکشنبه 

۵ اسفندماه در رویداد »ملی شو ۲« رونمایی شد.
به گزارش زمان، مدیرعامل بانک ملی ایران در این 
رویداد با بیان این که این بانک همواره در تحول 
گرایی پیشتاز بوده است، گفت: »ملی شو« نماد 
پررنگ این تحول گرایی طی تاریخ ۹۰ ساله بانک 
است. دکتر محمد رضا حسین زاده با اشاره به این 
که دنیا در حال تجربه کردن تحوالت روزمره در 
حوزه دیجیتال است، ادامه داد: بانک ملی ایران 

از این قافله عقب نمانده و در هر دوره با معرفی 
محصوالت جدید و به روز خود، یک سازمان 
پویا و زنده را به نمایش گذاشته است. به گفته 
وی، آن چه در دومین »ملی شو« عرضه شده، تنها 
بخش کوچکی از توانمندی های این بانک است، 
به طوری که قرار است هر سال در رویدادهای 
مشابه، تازه ترین دستاوردها و توانمندی های این 
شود.  داده  قرار  مخاطبان  دید  معرض  در  بانک 
حسین زاده با تاکید بر این که محصوالت عرضه 
شده در »ملی شو« حاصل فکر و ایده متخصصان 

داخلی این بانک و نیز دانشجویان و دانشمندان 
ایران است، اظهار کرد: همه نرم افزارها و عمده 
سخت افزارهای ارائه شده در این رویداد در داخل 
کشور ایده پردازی و طراحی شده، در حالی که 
این تنها بخشی از توانایی های ماست. مدیرعامل 
بانک ملی ایران، حجم گسترده این محصوالت 
را عامل اصلی برپایی رویداد »ملی شو« دانست 
میزان  این  که  است  طبیعی  کرد:  خاطرنشان  و 
محصول باید در یک نمایشگاه اختصاصی عرضه 
می شد و از سوی دیگر، اکنون »ملی شو« به یک 

برند ارزنده زیرمجموعه بانک ملی ایران تبدیل 
شده است.

BTM، کیف پول، سککوک، ویدئو بام، پرداخت 
خودکار، ملی پالس، امکان اتصال کارت بانکی 
به کارت ملی هوشمند و روبات آلفا، از جمله 
محصوالتی بود که امروز در »ملی شو ۲« رونمایی 

شد.
نمایشگاه »ملی شو 2« میزبان عموم مردم است

 قابل ذکر است این نمایشگاه که محل عرضه 
تازه ترین دستاوردهای بانک ملی ایران در حوزه 
بانکداری نوین است، از ساعت ۹ تا ١۶ تا روز 
چهارشنبه ٨ اسفند ماه در محل ساختمان فردوسی 
ادارات مرکزی بانک ملی ایران واقع در خیابان 

فردوسی برقرار خواهد بود.

رونمایی از تازه ترین محصوالت بانک ملی ایران؛

»ملیشو«نمادتحولگراییاست

جهت  در  برنامه ریزی  هدف  با  خودرو  صنعت  ساماندهی  ۱0گانه  برنامه های  بررسی  نشست 
افزایش عمق ساخت داخل برخی از قطعات خودرو برگزار شد.

به گزارش زمان به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرشاد مقیمیف معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در نشست مشترک که به صورت جداگانه درشرکت های خودروسازی سایپا 
مرکز  در  انجام شده  فعالیت های  به  توجه  با  برگزار شد، گفت:  قطعه سازان  با  ایران خودرو  و 
و تجمیع  ایران  نوسازی صنایع  و  با محوریت سازمان گسترش  ایران خودرو  موتور  تحقیقات 
باید در اسرع  نیاز داخل صورت گرفته و  تامین  برای  برنامه ریزی الزم  ظرفیت ها و تقاضاها، 
وقت، اقدامات اجرایی شروع شود.وی در ادامه با تاکید بر اهمیت تجمیع ظرفیت های موجود در 
تولید خودرو، خواستار تشکیل کمیته تخصصی قوای محرکه در معاونت امور صنایع با مشارکت 
کلیه دست اندرکاران شد.معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری 
از سخنانش افزود: با توجه به روند رو به رشد تولید در شرکت های خودروساز، معوقات رو به 
کاهش است و امیدواریم با همکاری بانک مرکزی در پرداخت تسهیالت به خودروسازها، تامین 
با شرکت های  تولید تسهیل شود.گفتنی است، در نشست مشترک  ادامه روند  برای  قطعات 
ایران خودرو و سایپا، برنامه های افزایش تولید، فروش امول مازاد خودرو سازان، ایفای تعهدات، 
توسعه ساخت داخل مورد بررسی قرار گرفت و لیست اموال مازاد ایران خودرو مشخص و جهت 

واگذاری اطالع رسانی گردید.

دبیر انجمن قطعه سازان همگن نیز با اشاره به اینکه در حال حاضر 
قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار بیش از ۳0 درصد حباب 
شرکت های  تولید  حجم  افزایش  به  توجه  با  اظهارداشت:  دارد، 
خرید  به  اقدام  و  شده  هیجانات  درگیر  نباید  مردم  خودروساز، 
خودرو از بازار کنند.وی با بیان اینکه هم اکنون ۱20 هزار دستگاه 
خودرو در کف کارخانه ایران خودرو و سایپا قرار دارد، افزود: وقتی 
این خودروها راهی بازار شود به طور حتم قیمت خودرو در بازار 
کاهش پیدا می کند.دبیر انجمن قطعه سازان همگن  تصریح کرد: 
تاکنون ۱۵00 میلیارد تومان کمک دولت به قطعه سازان پرداخت 
تا پایان هفته مابقی منابع تعیین شده به قطعه  شده و امیداریم 
شود. پرداخت  مشکالت   رفع  و  فعالیت   در  تسریع  برای  سازان 

محبی نژاد با اعالم اینکه عالوه بر این خودروسازان هم باید برای 
باید رفع مشکالت قطعه سازان اصالحات الزم را در قیمت قطعات 
انجام دهند، گفت: به صورت میانگین باید قیمت قطعات خودرو 
بین ٧0 تا ۱40 درصد افزایش پیدا کند تا امکان فعالیت و توسعه 

برای قطعه سازان فراهم شود.

قیمت 
و  خودر

۳۰ درصد 
حباب 

دارد
ttt

در راستای برنامه افزایش تولید خودرو؛

بررسیبرنامههای1۰گانهساماندهیصنعتخودرو

نهاده ها،  به  4200تومانی  ارز  اختصاص 
ممنوعیت و وضع تعرفه برای صادرات، صدور 
محصول  و  یک روزه  جوجه  واردات  مجوز 
بازار کشور  تنظیم  ستاد  راهکارهای  نهایی، 
برای کاهش التهاب بازار گوشت قرمز و مرغ 

بوده است.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، اختصاص 
و  ممنوعیت  نهاده ها،  به  4200تومانی  ارز 
مجوز  صدور  صادرات،  برای  تعرفه  وضع 
نهایی،  محصول  و  یک روزه  جوجه  واردات 
برای  کشور  بازار  تنظیم  ستاد  راهکارهای 
کاهش التهاب بازار گوشت قرمز و مرغ است؛ 
بازاری که این روزها، عرضه و تقاضا در آن، 
به واسطه فضای روانی، کاهش مقطعی تولید 
و افزایش قاچاق ملتهب شده است.بر اساس 
آمارهای رسمی، نیاز ساالنه کشور با جمعیت 
۸0میلیونی و سرانه ۱2 کیلوگرم، حدود ٩60 
هزارتن است که تا پایان سال، حدود 420 
هزارتن از محل تولیدات داخلی )2٧0 هزارتن 
کشتارگاه و ۱۵0 هزارتن خودکشتاری( و در 

محل  از  هزارتن   200 ارز،  تأمین  صورت 
واردات تأمین می شود.این آمار نشان می دهد 
که برای تأمین نیاز داخل حدود ۳40 هزارتن 
کسری وجود دارد؛ کسری که دلیل آن را باید 
در کاهش تولید و افزایش قاچاق جست وجو 

تولید  میزان  آمار کشتارگاه ها،  کرد.براساس 
داخلی از نظر وزنی، از حدود 4٧0 هزارتن 
از  و   ٩٧ سال  ماه  نه  در  هزارتن   2۳0 به 
کشتاری  الشه  میلیون   ۱4/۵ از  الشه  نظر 
کاهش   ٩٧ سال  در  الشه  میلیون   ٧/۳ به 

از  بخشی  گذشته،  سال های  است.در  یافته 
کسری گوشت کشور از محل قاچاق ورودی 
از کشورهای همسایه نظیر پاکستان تأمین 
می شد که به دلیل افزایش نرخ ارز و اختالف 
قیمت دام زنده سبک در مقایسه با کشورهای 
همسایه )به ویژه کشورهای جنوبی و غربی( 
دام مولد  قاچاق خروجی دام زنده خصوصاً 
و در عین حال  افزایش چشمگیری داشت 
قاچاق ورودی نیز به صفر رسیده است.وزارت 
صنعت، معدن و تجارت نیز برای برون رفت از 
این مشکالت، سیاست تأمین نیاز داخل بر 
اساس واردات از کشورهای استرالیا، آسیای 
میانه، رومانی و برزیل را در دستور کار قرار 
داده، به طوری که میزان واردات گوشت قرمز 
در سال ٩٧ نسبت به مدت مشابه آن در سال 
٩6 از نظر وزنی ۱۳درصد و ارزشی 2۱درصد 
برطرف  با  رو،  این  از  است،  داشته  افزایش 
شدن مشکالت انتقال ارز در تهیه بموقع و 
مناسب گوشت قرمز، بازار در روزهای منتهی 

به پایان سال به ثبات می رسد.

۳ راهکار ستاد تنظیم بازار برای پایان دادن به وضعیت قرمز بازار گوشت

آغاز نمایشگاه های بهاره از 1۵ اسفند 
با 1۵ درصد تخفیف

دبیرکل اتاق اصناف ایران گفت: در تهران ۳ نمایشگاه عرضه مستقیم کاال و فروش فوق 
العاده در مجموعه بوستان والیت، خاوران و مصلی با ۵ تا ۱۵ درصد تخفیف برگزار خواهد 

شد.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، علی عوض پور دبیرکل اتاق اصناف ایران گفت: هرساله در 
ایام پایان سال و ایام خاص با توجه به افزایش تقاضا، افزایش عرضه داریم و اتاق اصناف 
متولی واحدهای صنفی در کشور است که با توجه به ظرفیت هایی که در قانون دیده شده 
است تاکید بر فروش فوق العاده در فروشگاه های زنجیره ای است.وی گفت: امسال در ستاد 
تنظیم بازار تدابیر الزم عرضه کاال برای ایجاد فروشگاه های عرضه مستقیم در قالب فروش 
فوق العاده و نمایشگاه اندیشیده شده است و برای اولین بار آیین نامه مدون در وزارت 
صمت و ستاد تنظیم بازار براساس معیشت و اقتصاد خانوار و فصای کسب و کار تنظیم 
شده است و اختیار بر اساس موقعیت جغرافیایی و استانی به ستاد تنظیم بازار استان ها 
واگذار شده است. عوض پور افزود: چارچوب نمایشگاه ها بر اساس نظارت ۳ دستگاه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت؛ استانداری ها و اتاق اصناف استان ها تدوین شده است. بر اساس 
آخرین آمار 20۱ مورد تقاضای برگزاری نمایشگاه در سطح کشور داشته ایم و در تهران در 
۳ نمایشگاه عرضه مستقیم کاال در مجموعه بوستان والیت، خاوران و مصلی برگزارخواهد 
شد.عوض پور گفت: هیچ کجای دنیا نمایشگاه به صورت عرضه مستقیم نیست بنابراین 
عرضه مستقیم کاال نیاز به زیرساخت ها و استانداردهایی دارد. او گفت: فضای نمایشگاه 
ها نیاز به پوشش های امنیتی، نظارت بر عرضه، رفاه بیشتر برای شهروندان دارد.عوض پور 
گفت: امسال دستور العمل ستاد تنظیم بازار به کلیه دستگاه ها ابالغ شده است و حداقل 
در هر نمایشگاه ۱0 قرفه برای کاالهای اساسی و یارانه ای دیده شده است.مجری برگزاری 
نماییشگاه های بهاره نیز اتاق های بازرگانی و اصناف هستند و کاالها با ۵ تا ۱۵ درصد 
تخفیف عرضه خواهد شد. او درباره نظارت برقیمت ها گفت: کاالها قیمت گذاری می شود 
و بازرسین اصناف به طور جدی بر قیمت ها نظارت خواهند داشت. گشت های مشترکی 
هم برای نظارت بر کار نمایشگاه ها و برخورد با تخلفات تشکیل شده است. عوض پور گفت: 
پوشاک، اقالم پروتئینی، شیرینی، خشکبار و مرکبات عرضه خواهد شد که در این نمایشگاه 
ها بر عرضه کاالی باکیفیت داخلی با قیمت مناسب تاکید شده است. پوشاک با ۱0 تا ۱۵ 
درصد تخفیف، گوشت و مواد پروتئینی مثل گوشت با ۵ درصد تخفیف عرضه خواهد شد. 

رشد بهره وری با تقویت عوامل تولید، رکن 
مهم اقتصاد مقاومتی

 مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی گفت: از موارد مهم در اقتصاد مقاومتی محور قراردادن 
رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید بوده که الزمه آن برنامه ریزی برای ارتقاء 

کیفیت و رقابت پذیری است.
به گزارش زمان به نقل ازسازمان مدیریت صنعتی، شانزدهمین دوره اعطای جایزه ملی 
با حضور  ماه  اسفند  ناپایدار«، 6  با موضوع »رهبری سازمانی در محیط  تعالی سازمانی 
ارشد  مدیران  مقامات،  صنعتی،  مدیریت  سازمان  مدیرعامل  بختیاری،  کیانی  ابوالفضل 
المللی  بین  مرکز همایش های  در  این حوزه  و متخصصان  متعالی کشور  سازمان های 
صدا و سیما  برگزار شد.کیانی بختیاری با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص 
اهمیت اقتصاد مقاومتی در ایران اظهار داشت: امسال نیز مانند چند سال گذشته با عنوان 
ایران  اقتصاد مقاومتی نام گذاری شد که این موضوع اهمیت این شیوه اقتصادی را در 
نشان می دهد. از موارد مهم در اقتصاد مقاومتی محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد 
با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار و تقویِت رقابت پذیری اقتصاد است که 
الزمه آن برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید است.وی خاطرنشان 
کرد: تقویت فرهنگ جهادی و توسعه مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه اجرای 
طرح های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختالل های داخلی 
و خارجی و همچنین تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد از 

دیگر زیرساخت های مورد نیاز تحقق اقتصاد مقاومتی است.
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، با بیان این موضوع که نگرش علمی، سیستماتیک و 
نتیجه گرا به مدیریت، زمینه ساز تحقق اقتصاد مقاومتی است،نوآوری در کسب و کار، تولید 
رقابت پذیر، ایجاد ارزش افزوده و ثروت آفرینی و درونزایی و شکوفایی اقتصاد از درون را 
از جمله عوامل تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.کیانی بختیاری هدف از استقرار نظام 
تعالی سازمانی را استقرار رویکرد مدیریت سیستماتیک به جای مدیریت مبتنی بر فرد و 
شیوه سنتی، ارتقای سطح کیفی خدمات و محصوالت و نیز ارتقای بهره وری نهاده های 
تولید محصول یا خدمت عنوان کرد.وی خلق ارزش برای کلیه ذینفعان؛ دستیابی به اهداف 
ترسیم شده در بهترین سطح؛ ثروت آفرینی و توسعه پایدار و نهایتاً تاثیر گذاری مثبت 
مستقیم یا غیر مستقیم بر نظام اقتصادی و اجتماعی کشور را از دیگر اهداف استقرار نظام 

تعالی سازمانی بیان کرد.



موفقیت تنها یک چیز است این که: زندگی را 
به دلخواه خود بگذرانید.

کریستوفرمورلی

سخن حکیمانه

رسید مژده که امد بهار و سبزه دمید
وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید

صفیر مرغ برآمد بط شراب کجاست
فغان فتاد به بلبل نقاب گل که کشید

امروز با حافظ

 ابعاد پنهان قتل خاشقجی
 در »خشونت دیپلماتیک«

»خشونت  عنوان  با  کتابی   
تاریک  اسرار  دیپلماتیک؛ 
قتل جمال خاشقجی« که از 
قلم سه روزنامه نگار ترکیه ای 
ماجرا  این  پنهان  ابعاد  به 
ترجمه  در دست  می پردازد، 

است. 
میراندا میناس، مترجم به مهر گفت: همراه با »آیدین 
روشن« در حال ترجمه کتاب »خشونت دیپلماتیک؛ 
اسرار تاریک قتل جمال خاشقجی« هستیم. این 
کتاب حدود یک ماه و نیم پیش در ترکیه به چاپ 

رسید.
به گفته وی، روزنامه صاباح ترکیه از روزنامه هایی 
است که در ماجرای قتل جمال خاشقجی گروه 
ویژه ای تشکیل داده بود که اطالعات دست اول 
از منابع موثق دولتی بگیرند و منتشر کنند. در نتیجه 
این روزنامه نخستین روزنامه ای بود که تصاویری از 
جوخه ترور جمال خاشقجی را فاش کرد و به یک 

برند در این زمینه بدل شد.
میناس ادامه داد: سه روزنامه نگار این روزنامه به 
شیمشک«  عبدالرحمان   « اونلو«،  »فرهاد  نام های 
و » نظیف کارامان« از صفر تا ١۰۰ جنایت قتل 
جمال خاشقجی را با عناصر ششگانه خبری یعنی 
کجا؟ )WHERE( چه کسی؟ )WHO  (چه 
 )WHAT چیزی؟)  چه   )WHEN  ( وقت؟ 
توضیح   )WHO( چگونه؟  و   )WHY( چرا؟ 
داده اند. کتاب۶ فصل دارد که نویسندگان در هر 
فصل بر پایه عناصر خبری به شیوه اجرای قتل این 

روزنامه نگار پرداخته اند.
این مترجم افزود: نیمی از کتاب همان اطالعاتی 
است که در روزنامه های مختلف چاپ شده بود 
و به بیانه هایی که از سوی رییس پلیس،سازمان 
اطالعات و امنیت ترکیه و ... می پردازد. نویسندگان 
این بیانیه ها را گردآوری کردند. نیمی دیگر از کتاب 
منابع دست اول موثق دولتی است که برای گمراه 

کردن روزنامه نگاران منتشر شده بود. 

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

جشنواره فیلم » 100 ثانیه ای«اخالق را در جامعه 
ترویج می دهد

 فیلم های ١۰۰ ثانیه ای به خودی خود در 
سینما دارای پیام »اخالق« هستند و به راحتی 
و درستی به مخاطب ارایه می شوند و کارکرد 
برگزاری  تنها  ما  هدف  می کنند.  را  خود 
افزایش  به  رو  همین  از  نیست.  جشنواره 
تولید و پخش فکر می کنیم تا بتوانیم مفاهیم 

را انتقال دهیم.
به گزارش پیام زمان، نشست خبری دوازدهمین جشنواره »فیلم ١۰۰«  ۶ اسفندماه در 

تماشاخانه مهر حوزه هنری برگزار شد.
در ابتدای این نشست یزدان عشیری مدیر روابط عمومی این رویداد ضمن تبریک 
میالد حضرت زهرا)س( به ارائه توضیحاتی درباره جشنواره فیلم ١۰۰ پرداخت و 
عنوان کرد که این جشنواره از روز چهارشنبه ٨ اسفندماه ساعت ١4 آغاز به کار 

می کند.
وی افزود: سینمای ایران نیاز به تغییر و تحول و پوست اندازی دارد و این اتفاق 
در بستر فیلم های کوتاه می تواند میسر شود. حوزه هنری راهبرد جوان گرایی را 
به عنوان یک هدف کلیدی در پیش گرفته و در سال های اخیر شاهد این موضوع 
در بخش های مختلف بوده ایم. جشنواره فیلم ١۰۰ یکی از این ظرفیت هاست که 

می تواند در معرفی و شناسایی فیلمسازان جوان و مهجور کمک کند.
در ادامه علی قربانی دبیر این رویداد سینمایی اظهار کرد: خدا را شکر می کنیم که 
دوازدهمین دوره این رویداد را آغاز می کنیم. وقتی جشنواره در سال ٨۲ طراحی 
شد یک فکر بکر پشت آن بود. با توجه به نسل جدید ابزارهایی که در راه بود، ما 
به یک رسانه جدید نیاز داشتیم که خوراک برای پیام رسان ها تولید کند. دوستان این 
جشنواره را طراحی کردند و به خوبی آن را تا اینجا رساندند اما جشنواره برای ما یک 

بهانه است و هیچگاه اهمیت چندانی در مقایسه با تولیدات نداشته است.
هدف ما تنها برگزاری جشنواره نیست. از همین رو به افزایش تولید و پخش فکر 
می کنیم تا بتوانیم مفاهیم را انتقال دهیموی افزود:  هدف ما این است که هرچه بیشتر 
تولید داشته باشیم و این امر بزرگترین دغدغه ما بود. البته در کنار این موضوع به 
پخش هم فکر می کردیم. فیلم های ١۰۰ ثانیه ای به خودی خود در سینما دارای پیام 
»اخالق« هستند و به راحتی و درستی به مخاطب ارایه می شوند و کارکرد خود را 
می کنند. هدف ما تنها برگزاری جشنواره نیست. از همین رو به افزایش تولید و 

پخش فکر می کنیم تا بتوانیم مفاهیم را انتقال دهیم.
قربانی ادامه داد: شعار این جشنواره »سینمای اخالق« است و هرگاه درباره اخالق 
صحبت می کنیم می گوییم جامعه ما در اخالق دچار مشکل است. کدام یک از ما 
می تواند انکار کند که در بسیاری موارد مثل رانندگی، محیط زیست و ... دچار بی 

اخالقی هستیم؟ بنابراین نیاز داریم لحظه به لحظه تلنگر بزنیم. 

خبر

معاون رئیس جمهوری گفت: نتیجه 
شخصیت های  همایش  برگزاری 
سنی،  و  شیعه  وحدت  اسالمی، 
یادآوری  و  بزرگان  فضایل  بررسی 

الگوها است.
اهدای  آیین  در  مونسان  اصغر  علی 
ملی  همایش  در  فاطمی  سال  کتاب 
مهر  شهرستان  در  که  ریحانة النبی 
برگزار شد، افزود: با نامیدن حضرت 
زهرا)س( با عنوان ›ام ابیها‹ می توان به 
این مفهوم دست یافت که ایشان مادر 

همه خوبی های عالم است. 
فرهنگی،  میراث  سازمان  رئیس 
صنایع دستی و گردشگری با تاکید بر 
اینکه بهره  گیری از این عنوان بسیار 
این  گفت:  است،  بوده  هوشمندانه 
مساله نشان دهنده اثرات فاطمه زهرا 
)س( بر پیامبر و توجه ایشان به این 
بیان  با  بانوی بزرگ است.  مونسان 
ازاسالم گفته شد وجود  پیش  اینکه 
خانواده ها  برای  ننگی  زن  تولد  و 
است، افزود: چنین بانویی در عرصه 
فاطمه  می کند،  ایفا  نقش  اجتماعی 
درون  گرا  زنی  که  داد  نشان  )س( 

نیست و عالوه بر تبیین موضوعات 
و  می کند  نقش آفرینی  اجتماعی، 
الگویی برای زنان جامعه ایجاد کرده 
بیان  است.  معاون رئیس جمهوری 
کرد: با آمدن اسالم زنان کم  کم نقش 
افتخارند،  مایه  و  می شوند  آفرین 
پیشینه تاریخی ملی ما نیز با افتخار 
زنان را حرمت گذاشته است و بعد از 

اسالم این جایگاه ارتقا یافت. 

وی افزود: ریشه های تاریخی و دینی 
است؛  زنان  به  توجه  و  حرمت  در 
صورت  به  خداوند  خلقت  چراکه 
زنان و مردان است.  رئیس سازمان 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
گردشگری با بیان اینکه روند حضور 
از  پس  اجتماعی  عرصه  در  بانوان 
انقالب شتاب مضاعفی گرفت، گفت: 
پیش از انقالب زنان در عرصه اجتماع 

فعال نبودند و آن ها در این چهار دهه 
جایگاه  روز  به  روز  توانستند  اخیر 

خود را باز کنند.  
دادند  نشان  زنان  داشت:  عنوان  وی 
ابعاد  امید  و  تدبیر  دولت  که  امروز 
جدیدی برای حضور زنان در عرصه 
هر  است،  کرده  باز  کشور  مدیریتی 
جا حضور یافته اند، اثرگذار و موفق 
بوده اند. سومین همایش ملی ریحانه 

النبی از اول اسفندماه در تهران آغاز 
شد. این همایش در دوم اسفندماه با 
معرفی شاعران و نویسندگان برتر در 
شیراز  به  ریحانه  ادبی  جایزه  مراسم 

رسید. 
ُمهر  این همایش در شهرستان  ادامه 
ریحانه  سال  کتاب  جایزه  اهدای  با 
کوثر  مردمی  جشن های  برگزاری  و 
تا هفتم اسفندماه جاری ادامه می یابد. 
به  که  ریحانه  سال  کتاب  انتخاب 
زندگی،  پیرامون  برتر  کتاب  معرفی 
زهرا  حضرت  شخصیت  و  سیره 
نخستین  برای  نیز  پردازد  می  )س( 
بار اجرایی شد. ترویج سیره اهل بیت 
)س(، معرفی دقیق ، روشن  و تاثیرگذار 
)س(،  زهرا  حضرت  وجودی  ابعاد 
پرداخت هنرمندانه به شخصیت واال 
و الهی حضرت زهرا )س( در زبان 
شعر و داستان، ارتقا و اعتالی فرهنگ 
و  شناسایی  و  فاطمی  ادبیات  غنی 
گرامیداشت پدید آورندگان آثار آیینی 
از جمله اهداف برگزاری این همایش 
است.  شهرستان مهر در فاصله ۳۳۰ 

کیلومتری جنوب شیراز قرار دارد.

کاریکاتور

افزایش قیمت بلیت سینماها معموالً هر ساله اتفاق افتاده است. 
ضیاء هاشمی، رئیس جامعه صنفی تهیه کنندگان با بیان این که 
قیمت سال جدید هنوز قطعی نشده، درباره طرح موجود گفت: 
بلیت های سینمای سال آینده از ۶ هزار تومان تا ۲۶ هزار تومان 
متغیر هستند. اما بلیت سینماها هرساله و با توجه به تورم تا 
حدی افزایش پیدا می کند. روز ۲٨ بهمن ماه امسال بود که فرجی، 
سخنگوی شورای صنفی درباره افزایش بلیت سینما در سال ۹٨ 
سخن گفت. البته وی بعد از اعالم این خبر صحبت های خود 
را تکمیل کرد و گفت:»این خواسته تهیه کنندگان و صاحبان آثار 
است، وگرنه همه باید منتظر ابالغ و دستورالعمل وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی باشیم. هنوز هیچ تصمیمی اتخاذ نشده که بهای 
بلیت سینماها برای سال آینده افزایش پیدا کند.« اما این افزایش 
قیمت، تنها مختص سال ۹٨ نیست، بلکه در سال های گذشته 
هم شاهد روند این افزایش ها بوده ایم. سید ضیاء هاشمی، دبیر 
بلیت سینماها،  نرخ  افزایش  تهیه کنندگان درباره  شورای عالی 
گفت: با توجه به تورم روز به روز و حتی ساعت به ساعت، 
ما متأسفانه شاهد افزایش قیمت اجناس مایحتاج مردم هستیم 
و این افزایش قیمت تأثیر مستقیم بر قیمت تولید آثار سینمایی 
دارد. هاشمی در پایان خاطر نشان کرد: بلیت های سینمای سال 
آینده از ۶ هزار تومان تا ۲۶ هزار تومان متغیر هستند. یعنی 
افزایش بلیت ها به این معنا نیست که همه سینماها قیمت های 
باالیی داشته باشند. بلکه معنایش این است که این ارقام شناور 

و پیشنهادی هستند.

 بليت سينما شناور 
مي شود

خودرو کیلویی چند؟!!

وحدتشیعهوسنی،ماحصلهمایششخصیتهایاسالمی

جشن جهانی نوروز روز ۹ اسفند ۹7 با حضور سفرا و گروه های 
هنری کشورهای عضو پرونده ثبت جهانی نوروز، برگزار می شود. 
به گزارش مهراین برنامه با محوریت اهمیت فرهنگی ثبت جهانی 
نوروز که نماد همبستگی منطقه ای و نشان دهنده قدرت فرهنگ در 
ایجاد همدلی بین کشورهاست، در سالن همایش های بین المللی برج 
میالد برگزار خواهد شد. جشن جهانی نوروز با همکاری سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و کمیسیون ملی یونسکو-
ایران و با حضور سفرا و گروه های هنری کشورهای عضو پرونده 
ثبت جهانی نوروز برپا خواهد شد. در این مراسم عالوه بر افتتاح 
نمایشگاه عکس جهان نوروز و خوشنویسی خط نوروز، هنرمندان 

کشورهای مختلف به هنرنمایی می پردازند.

جشن جهاني نوروز برگزار 
مي شود

برادران  دوربین  جلوی  محمودی  حسام  و  نظریه  پریوش   
و  حبیبی  الناز  غفاری،  محمدرضا  از  بعد  رفتند.  محمودی 
سوگل خلیق، بهزاد فراهانی و پریوش نظریه و حسام محمودی 
هم جلوی دوربین برادران محمودی رفتند. »دلدار« که اوایل 
دی ماه ۹7 کلید خورد توسط آزیتا ایرایی و مهدی حمزه نوشته 
شده و در ۳۰قسمت 4۵ دقیقه ای در ماه مبارک رمضان از شبکه 
دو سیما پخش خواهد شد. در خالصه داستان این سریال آمده 

است: »دیری است که دلدار پیامی نفرستاد«
سال  محمودی  برادران  است.  عاشقانه  ملودرام  یک  دلدار   
گذشته سریال موفق»سایبان« را روی آنتن شبکه دو سیما بردند 

که با استقبال مخاطبان همراه شد.
 

 »دلدار« يك ملودرام
 عاشقانه است

دلیل  به  امسال  جشنواره  فیلم های  »برخی 
برای  نامناسب  یا  خشن  صحنه های  داشتن 
کودکان و نوجوانان، در اکران عمومی رده بندی 

سنی قرارخواهند گرفت.« این جمله را حسین 
انتظامی توئیت کرده است. رئیس سازمان امور 
زیرمجموعه  بصری،  و  سمعی  و  سینمایی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و به نوعی 
ایران، می خواهد قانونی  متولی هنر هفتم در 
احیا کند که هر چند سال هاست  را دوباره 
در ایران به اجرا درآمده ولی مانند کپی رایت 
چندان از سوی فیلمسازان و حتی مردم جدی 
شماره  ر  همدلی  روزنامه  شود.  نمی  گرفته 
قبلی خود نوشت چندی پیش هم مدیر کل 

سینمای حرفه ای سازمان سینمایی گفته بود: 
محدودیت  اکران شان  برای  که  هایی  »فیلم 
سنی مشخص می شود، در همه تبلیغات شان 
ملزم به اعالم آن هستند.« محمدرضا فرجی 
از »به وقت شام« و »خوک« نام برده و تاکید 
کرده بود: »به سازندگان آثار مذکور اعالم شده 
محدودیت سنی در همه تبلیغات بصری شامل 
غیر  در  شود،  درج  سردر  و  بیلبورد  پوستر، 
این صورت به پخش کننده تذکر جدی داده 

خواهد شد.«

هم  ایران  سینمای  بزرگ  کارگردانان  حتی 
چندان توجهی به محدودیت های سنی برای 
اکران فیلم ها در سینماها ندارند، از طرفی تهیه 
کننده ها و نهادهای هنری حامی آثار سینمایی 
نیز انگار در انتهای فهرست اولویت های شان 
است  ممکن  که  تاثیراتی  ندارد،  جایی  هم 
صحنه های نامناسب یک فیلم بر روح و روان 
کودک یا نوجوان بگذارد. در آخرین روزهای 
سال ١۳۹۲، ساخته جدید ابراهیم حاتمی کیا با 

نام »چ« اکران شد؛

محدودیتسنيبراي
اکرانفیلمهايسینماي

جديشد


