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ملی  شرکت  تولید  کنترل  مدیریت  سرپرست  زمان،  به گزارش 
صادرات  میزان  امسال  ماهه   ۱۱ در  گفت:  پتروشیمی  صنایع 
محصوالت پتروشیمی۱۰.۴ میلیارد دالر و از نظر ارزشی ۱۳۰ 

درصد رشد داشته است.
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آورده ۱۰ میلیارددالری
 پتروشیمی ها برای کشور

مومنی  اسکندر  سردار  ناجا،  فرمانده  جانشین  زمان،  گزارش  به 
روسا  سراسری  همایش  سیزدهمین  از  روز  دومین  حاشیه  در 
بازرسان  کرد:  تاکید  ناجا  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  مدیران   و 

»نامحسوس مردمی« اجازه اعمال قانون و روبرو شدن با مردم را ندارند.

به گــزارش زمان، فرمانده قرارگاه مرکــزی خاتم االنبیا گفت: رژیم 
صهیونیستی امروز بیش از گذشته قدرت جمهوری اسالمی ایران را باور 
کرده و از آزمون آن خودداری خواهد کرد زیرا قادر به مدیریت مواجهه با 

ایران و تحمل هزینه  آن نخواهد بود.
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بازرسان »نامحسوس مردمی«
 اجازه روبرویی با مردم را ندارند

رژیم صهیونیستی قادر به مدیریت 
مواجهه با ایران نیست
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واریز سود تمامی مشمولین تا پایان سال؛

ارزش هر برگ سهام عدالت 2/5 میلیون تومان

سرمقاله
تحریم هرچقدر سخت باشد

ایران، »ایران« باقی می ماند

نگاه روز

 تحرک نسبی بازار مسکن 
در ۱۱ ماه امسال

»اتاق تاریک« پنجمین ساخته  
بلندسینمایی  حجازى

افراد جامعه  یکایک  برای  ایران همواره  نام 
آئین،  و  کیش  هر  با  بوده،  آفرین  افتخار 
فرهنگ و آداب و رسوم وقتی نام ایران بر 
سرزبان ها می آید همه یکی می شویم. فرقی 
ندارد چه دیدگاه سیاسی و یا نگاه فرهنگی 
در پس اعتقاداتمان وجود دارد، برای حفظ 
میهن مان دستان یکدیگر را می گیریم تا 
از سختی های به وجود آمده سربلند عبور 
اقتصادی،  مشکالت  ی  بحبوحه  در  کنیم. 
فرهنگی و سیاسی، دوشادوش یکدیگر قدم 
برمی داریم. آن فردی که زمانی با او اختالف 
نظرهای بسیار داشتیم را دلسوز می دانیم. 
چون اختالفات فردی، سیاسی و اعتقادی را 
برای زمان خودش رها می کنیم و با کسی 
که یک روز شاید در قالب دشمن می دیدیم 

دوست می شویم.
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2 فرزانه یوسفیان
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معاون اول رئیس جمهور: گوش ما از تهدید تحریم پر است

تاب آوری اقتصاد کشور
 زیر سایه اقتصاد مقاومتی 

شادی »چهارشنبه سوری« 
را عزا نکنیم

 تب  مدرک گرایی و بیکاری
 ۴۰ درصدی فارغ التحصیالن

مرتضی کوه مسکن

به گزارش زمان،رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه ارزش سهام عدالت یک خانوار ۵ نفره اکنون ۱۲.۵ میلیون تومان است، گفت: به خانوار هایی که مشمول تخفیف در دریافت سهام بودند، نفری ۱۵۰ هزار تومان سود دادیم.
 میرعلی اشرف عبداله پوری حسینی در آیین نکوداشت ساماندهی سهام عدالت در تشریح ویژگی سهام عدالت تصریح کرد: ما در سهام عدالت مظلوم واقع شدیم، برای سهام عدالت وقتی که دولت یازدهم سر کار آمد، یکی از نکات 

این بود که ما ۵۰ میلیون نفر فرد داریم که کاغذی دست آن داده شده است که هیچ عقبه ای ندارد، توقع ایجاد شده بود، ولی ساماندهی صورت نگرفته بود.

العاده فدراسیون کشتی  مجمع فوق 
درحالی امروز قرار است تکلیف رییس 
مستعفی فدراسیون را مشخص کند 
در  مجمع  این  رسد  می  نظر  به  که 
از  یکی  برای  مهم  تصمیمی  آستانه 
پرافتخارترین رشته های تاریخ ورزش 

ایران قرار دارد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، بعد از 
در  خادم  رسول  ای  رسانه  استعفای 
نهم اسفند و مخالفت وزارت ورزش و 
جوانان و حمایت های متعدد جامعه 
کشتی از رئیس مستعفی، هنوز تالش 

ها برای بازگرداندن خادم ، موثر واقع نشده و به همین دلیل 
و با درخواست رییسان هیات های کشتی سراسر کشور، 
مجمع فوق العاده فدراسیون امروز با حضور »محمدرضا 
داورزنی« معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت 
برگزاری  از  پیش  برگزار می شود.البته  و جوانان  ورزش 
مجمع فوق العاده فدراسیون، گویا »بهروز نعمتی« عضو 
تهران  مردم  نماینده  و  کشتی  فدراسیون  رییسه  هیات 
در مجلس شورای اسالمی در جلسه ای به نمایندگی از 
طرف هیات رییسه با رسول خادم برگزار کرده و خواستار 
بازگشت وی به فدراسیون کشتی شده است اما خبری از 
پاسخ رئیس مستعفی فدراسیون به این درخواست منتشر 
نشده است.دیگر عضو هیات رییسه فدراسیون کشتی در 
این خصوص دیروز، گفت: کشتی ایران خیلی بزرگ است 
و همه ما بخشی از وجودمان متعلق به ورزش کشتی است 

و خادم نیز در این رشته ملی به لحاظ 
اخالقی و توانایی های فنی، آدم قابلی 
را بی  این فدراسیون  توانسته  است که 
حاشیه اداره کند.»سید هادی حسینی« 
با تاکید بر اینکه خادم باید در کشتی به 
از سوی  دهد،گفت:  ادامه  فعالیت خود 
دیگر حرفی که او زده غلط نیست چرا 
که ما نمی گوییم با آنها کشتی بگیریم 
چرا که رژیم اشغالگر قدس، نژادپرست و 
کودک کش است. اما تکلیف و سیاست 
باشد. مشخص  باید  زمینه  این  در  ما 

های  استان  و  مجلس  حقوقی،  معاون 
ما  همه  کرد:  تصریح  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
پیرو سیاست های نظام هستیم و رسول خادم نیز چنین 
رویکردی دارد و به نوعی همه سرباز والیت، کشور و تابع 
سیاست های نظام هستیم.حسینی ادامه داد: خادم باید 
به کشتی برگردد چرا که طی این سال ها فدراسیون را 
بی حاشیه اداره کرده و ممکن است یک کشتی گیر در 
یک مسابقه ای نتواند مسابقه بدهد و گرفتار شود و این 
است  بهتر  و  دارد که کشتی محروم شود  نگرانی وجود 
سیاستگذاران این نگرانی را مرتفع کنند.عضو هیات رییسه 
فدراسیون کشتی یادآور شد: تقاضای ما از خادم این است 
که کشتی را تنها نگذارد چرا که هدف و تالش همه ما 
سربلندی کشورمان است و کشتی نیز از رشته هایی است 
نگه  باال  المللی  بین  میادین  در  را  ایران  پرچم  بارها  که 

داشته است.

اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
و  دریدگی  از  را  جامعه  عفاف  گفت: 
گسستگی نجات داده و همبستگی ها 

را افزایش می دهد.
و  صدا  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
سیما، علی الریجانی دیروز در دیدار 
شورای  مجلس  نمایندگان  همسران 
برای  افتخاری  اینکه  بیان  با  اسالمی 
بنده بود که در این ایام فرخنده که به 
حضرت فاطمه زهرا )س( تعلق دارد، 
خدمت  در  که  دارم  توفیق  ساله  هر 
ارادت  عرض  نمایندگان  همسران 
برای  ایام  این  امیدوارم  افزود:  کنم، 

بود  را شاکر  باید خدا  و  باشد  همه مایه مسرت و برکت 
که در جمهوری اسالمی ایران نماد زن به روز والدت یک 

شخصیت ممتاز و بی همتا مربوط شده است.
اینکه حضرت  به  اشاره  با  رئیس مجلس شورای اسالمی 
در صدر  نزدیک  یاران  و  اصحاب  زهرا )س( جزو  فاطمه 
اسالم و از اصحاب کسا بود که آیه تطهیر در شأن آنان 
نازل شد، گفت: در آیه تطهیر خداوند می فرماید که ما 

اراده کردیم از این خانواده هر گونه پلیدی را دور کنیم.
وی ادامه داد: حضرت فاطمه زهرا )س( جزو یاران پیامبر 
در مباهله بود و در تمام صحنه های سخت در کنار ایشان 

قرار داشت و یاری دهنده رسول اکرم )ص( بود.
آقای الریجانی با بیان اینکه حضرت زهرا )س( به اندازه ای 
برای پیامبر عزیز بود که هر گاه پیامبر عازم سفر بودند، به 

منزل ایشان می رفتند و خدمت حضرت 
زهرا )س( سالم، و آیه تطهیر را قرائت 
می کردند، یادآور شد: پیامبر اکرم )ص( 
می فرمودند که هر گاه می خواهم رایحه 
بهشت را استشمام کنم، نزد فاطمه می 
می  و  گیرم  می  آغوش  در  را  او  و  روم 

بویم.
آقای الریجانی با بیان اینکه عفاف جامعه 
می  نجات  گسستگی  و  دریدگی  از  را 
دهد، افزود: در خانواده عفیف همبستگی 
عفاف  که  ای  جامعه  در  و  دارد  وجود 
بین  از  ها  سوءظن  باشد،  داشته  وجود 
می رود و همه عضو یک پیکر می شوند.
آقای الریجانی با اشاره به پرسش و پاسخ بین یک حکیم 
به من درس  که  به حکیم گفت  افزود: شاگرد  و شاگرد 
که  نخست  درس  بنویس  گفت  استاد  و  بیاموز  انسانیت 
مرتبه نازل بوده این است که آدمی در مرتبه ظاهر آداب و 
رسوم انسانیت را به جا آورد و اخالق حسن با همسایگان 
و خانواده داشته باشد تا فضا بر اساس محبت شکل بگیرد.
رعایت  آداب ظاهری  اگر همین  قوه مقننه گفت:  رئیس 

نشود، از هم گسستگی ایجاد می شود.
وی با بیان اینکه در شرایط امروز در کشور دریدگی دیده 
می شود، افزود: تحت هیچ شرایطی نباید آبروی شخصی 
را برد و به کسی ظلم کرد، چرا که در یک حدیث قدسی 
باید  بریزد،  را  مؤمنی  آبروی  کسی  »اگر  که  است  آمده 

خودش را برای جنگ با خدا حاضر کند«.

معاون امور علمی، فرهنگی 
و اجتماعی سازمان برنامه 
و بودجه کشور گفت: سقف 
ردیف های  بیشتر  بودجه 
دستگاه های  با  مرتبط 
شده  برابر  سه  حمایتی 

است.
نقل  به  زمان  گزارش  به 
ازتارنمای سازمان برنامه و 
بودجه، »سعید  نمکی« در 
کاربردی  علمی  همایش 

از  افزود:  بهزیستی  سازمان  ارشد  مدیران 
فعالیت  از  خواهیم  می  بهزیستی  سازمان 
های حمایتی به سوی توانمندسازی قشرهای 
در  همچنین  و  دهد  جهت  تغییر  نیازمند 
تدوین و اجرای برنامه های کشوری بهداشت 
های  آسیب  کاهش  جوانان،  برای  بویژه  روان 
اجتماعی و جلب مشارکت مردم در رسیدگی 
باشداین  داشته  مشارکت  نیازمندان  امور  به 
مسوول نقش آفرینی فعال همه سازمان ها برای 
اجرای سند ملی سالمندان را ضروری دانست 
بودجه،  و  برنامه  سازمان  محور  با  امسال  که 

وزارت  بهزیستی،  سازمان 
آموزش  درمان  و  بهداشت 
دستگاه ها  دیگر  و  پزشکی 
در  گفت:  شد.نمکی  تهیه 
آینده با رشد سالمندانی که 
بدون اینکه جوانی را تجربه 
اند،  باشند، پیر شده  کرده 
جامعه ای بی نشاط خواهیم 

داشت.
حاشیه  به  پرداختن  وی 
اولویت  یک  را  شهرها 
نسخه  یک  با  کرد:  یادآوری  و  برشمرد 
نمی توان حاشیه شهرها را کنترل کرد. برای 
و  برنامه ریزی  باید  شهرها  حاشیه  مشکالت 
گرفت.  درنظر  چالش ها  رفع  برای  راه حلی 
نمکی همچنین به افزایش قابل توجه بودجه 
سازمان های حمایتی همچون کمیته امداد 
در  بهزیستی  سازمان  و  امام)ره(  حضرت 
سال ۱۳97 اشاره کرد و افزود: امیدواریم با 
مشارکت، همدلی و وفاق بیشتر شاهد یاری 
رساندن سازمان یافته تر به نیازمندان در سال 

آینده باشیم.

رعایت  کرده  تاکید  ایران  استاندارد  ملی  سازمان 
آنها  اجرای  که  خودرویی  گانه   8۵ استانداردهای 
شده  الزامی  خودروسازان  برای  امسال  ماه  دی  از 
است، تایید سازمان ملل را همراه دارد و بازگشت به 

استانداردهای پیشین میسر نیست.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، در پی اجرای مرحله 
نخست استانداردهای جدید اجباری خودرو از اول 
دی ماه ۱۳96، خودروسازان تولید و واردات برخی 
خارج  کار  دستور  از  را  غیراستاندارد  خودروهای 
 MVM سدان،   ۳۱۵  MVM پایه،  این  کردند.بر 
۵۵۰ ، تیگو ۵، سایپا ۱۳۱ و سایپا ۱۳۲ دوگانه سوز، 
سایپا ۱۴۱ بنزینی و دوگانه سوز، آریو ۱۵۰۰ سی 
سی، پژو پارس با موتور XUM، وانت تک کابین و 
دو کابین مزدا و کارا ۱7۰۰)بنزینی و دوگانه سوز(، 
 ،X6۰ لیفان ،X۵۰ ۵۰ ، لیفان 6۲۰، لیفانF B آسا
جک J۵، هیوندای i۱۰ و برخی خودروهای سنگین 
جاده ای در این فهرست قرار گرفتند.تا ابتدای دی 
ماه امسال خودروسازان باید مدارک استاندارد ۵۵ 
گانه را به سازمان ملی استاندارد تحویل می دادند و 
خودروهایی که قادر به پاس کردن این استانداردها 
نبودند، از دور خارج شوند.از این تاریخ به بعد، اگر 
خط  به  دوباره  بخواهد  خودروها  این  از  یک  هر 

تولید بازگردد، باید استانداردهای 6۳ گانه را پاس 
پیشین، هشت  استانداردهای  بر  عالوه  یعنی  کند؛ 
استاندارد دیگر نیز اضافه شد.این مهلت تا اول دی 
باقی  خودروها  این  برای   )۱۳97( آینده  سال  ماه 
است اما از زمستان آینده، ۲۲ استاندارد دیگر نیز 
اضافه می شود و پشت سر گذاشتن 8۵ استاندارد 

الزامی است.
در همین پیوند، رییس سازمان ملی استاندارد ایران 
خودرویی  استانداردهای  رعایت  بر  پیش  چندی 
گفته  کرد.به  تاکید  شده  اعالم  بندی  زمان  طبق 
»نیره پیروزبخت«، سازمان ملی استاندارد در اجرای 
استانداردهای جدید به طور کامل شفاف و مطابق 
چگونگی  در  و  کند  می  عمل  شده  اعالم  برنامه 
بسترهای  به  توجه  با  استانداردها  این  اجرای 
موجود، به خودروسازان یاری می رساند.پیروزبخت 
بیان داشت: از همه خودروسازان خواسته شده است 
این  اجرای  دقیق خود چگونگی  اجرایی  برنامه  در 
استانداردها را به ما گزارش کنند.همچنین، مدیرکل 
دفتر نظارت بر استانداردهای صنایع فلزی سازمان 
ملی استاندارد در این زمینه یادآوری کرد: مطالعه 
با   ۱۳9۳ سال  از  خودرویی  استانداردهای  دوباره 
تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت  مسووالن  حضور 

خودروسازان و دست اندرکاران خودرو کشور کلید 
در  کارشناسی،  متعدد  جلسات  از  پس  و  خورد 
نهایت استانداردها شناسایی و طبقه بندی و برای 
اجرا آماده شد.به گفته »پیمان پیرایش«، در سال 
۱۳9۵ پس از چند سال کار مستمر، استانداردها به 
ارجاع  صنعت  وزارت  خودرو  سیاستگذاری  شورای 
وقت  وزیر  زاده«  نعمت  »محمدرضا  حضور  در  و 
مسوول  شد.این  مطرح  تجارت،  و  معدن  صنعت، 
ادامه داد: در نهایت جدول استانداردهای 8۵ گانه 
صنعت  وزارت  استاندارد،  ملی  سازمان  تصویب  به 
استاندارد  عالی  به شورای  و  رسید  و خودروسازان 

روز  نخستین  در  هایی  اطالعیه  قالب  در  و  ارسال 
رسانی  اطالع  رسمی  طور  به   ۱۳96 شهریورماه 
شد.وی بیان داشت: بر همین اساس سازمان ملی 
استاندارد با خودروسازان نامه نگاری کرد و برنامه 
های آنها را خواستار شد.به گفته وی، خودروها به 
۲ دسته کلی خودروهای »نوپالک« و خودروهای 
»موجود و در حال تولید« تقسیم شد؛ خودروهای 
نوپالک برای نخستین بار در کشور تولید شده و از 
کنند. می  دریافت  تاییدیه  استاندارد  ملی  سازمان 
سازمان  های  اطالعیه  برپایه  کرد:  اضافه  پیرایش 
موظف  نوپالک  خودروهای  همه  استاندارد،  ملی 

شدند از تاریخ اول دی ماه ۱۳96 همه 8۵ استاندارد 
خود  های  برنامه  در  یا  کرده  پاس  را  خود  مرتبط 
این  کامل  مدارک  باید  همچنین  بگیرند،  نظر  در 
استانداردها را به سازمان ملی استاندارد ارائه کنند 
تا تاییدیه های الزم برای شماره گذاری صادر شود.
مدیرکل دفتر نظارت بر استانداردهای صنایع فلزی 
این  از  برخی  کرد:  تصریح  استاندارد  ملی  سازمان 
استانداردهای 8۵ گانه فقط برای برخی خودروهای 
یاد  استانداردهای  اینطور نیست که  و  خاص است 
شده برای همه انواع خودروها لحاظ شود.وی گفت: 
به عنوان نمونه، استاندارد محافظت از عابر پیاده در 
سواری  های  اتومبیل  مختص  فقط  برخورد،  زمان 
است و خودروهای سنگین به پاس کردن آن نیازی 
هوشمند  پیشرفته  ترمز  سیستم  همچنین  ندارند، 
مختص خودروهای سنگین است و در خودروهای 
سواری استفاده نمی شود.پیرایش اضافه کرد: برای 
خودروهای در حال تولید، یک جدول زمان بندی 
یک  در  ها،  تاییدیه  دریافت  از  پس  که  شد  تهیه 
تولید«  تطابق  کنترل  »فرآیند  طی  از  پس  سال 
در  الزامی  گانه   6۳ استانداردهای  دارند  مهلت 
مرحله نخست را پاس کنند.»در صورت پاس کردن 
 ۲۲ دنبال  به  آنگاه  گانه،   6۳ استانداردهای  این 
استاندارد نهایی خواهند رفت و در این صورت می 
بعید است  تولید دهند«.به گفته وی،  ادامه  توانند 
برخی خودروهای فعلی مورد استفاده در کشور که 
طراحی پلتفرم آنها به بیش از سه دهه پیش باز می 
گردد، بتوانند استانداردهای یاد شده را پاس کنند.
وی تصریح کرد: 8۵ استاندارد مشخص و شفاف با 

تاریخ اجرا، آگهی شده و خودروسازان به اجرای آنها 
اجرایی  است  قرار  هرآنچه  گفت:  مکلفند.پیرایش 
شود، استانداردهایی است که به تایید سازمان ملل 
هم رسیده و در کل جهان در حال اجرایی شدن 
وضعیت  این  از  نیز  ایران  اسالمی  جمهوری  است؛ 
اجرایی  چگونگی  خصوص  در  نیست.وی  مستثنی 
به عنوان مثال  تاکید کرد:  استانداردها،  این  شدن 
ممکن است پلتفرمی مربوط به تولید سال ۲۰۱6 
خودرو  عنوان  به   ۲۰۱8 سال  در  که  باشد  اروپا 
نوپالک بخواهد در ایران تولید شود، در این صورت 
یکدیگر  با  خودروسازان  و  استاندارد  سازمان  باید 
مهلتی  باشند.»به خودروسازان  داشته  هایی  توافق 
برای پاس کردن آن استاندارد خاص و اضافه کردن 
خودرو  صنعت  زیرا  شود،  می  داده  پلتفرم  به  آن 
بسزایی  اهمیت  آن  اشتغالزایی  و  پویاست  صنعتی 
استانداردهای  به  بازگشت  کرد:  تصریح  دارد«.وی 
استاندارد  ملی  سازمان  نظر  از  خودرویی  پیشین 
 8۵ استانداردهای  همه  وی،  گفته  است.به  ممنوع 
گانه در داخل کشور قابلیت اجرا دارند، زمان بندی 
و راهنمایی های الزم را دارد و بالتکلیف گذاشته 
نشده است. وی ادامه داد: در این ابالغیه ها گفته 
به   ۱۳97 ماه  دی  تا  خودروسازان  اگر  است  شده 
تا  اند،  گانه   8۵ استانداردهای  همه  اجرای  دنبال 
همان  پیشین  ویرایش  از  توانند  می  زمان  آن 
استانداردها استفاده کنند اما بیان نشده که »اصال 

اجباری نیست یا برخی استانداردها اختیاری اند«

ادامه در صفحه 3

استانداردهای 85 گانه، راهگشای 
خودروسازی کشور

ُکشتی در آستانه یک تصمیم مهم افزایش سه برابری سقف بودجه عفاف جامعه را ازگسستگی نجات می دهد
دستگاه های حمایتی 
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تحریم هرچقدر سخت باشد

ایران، »ایران« باقی می ماند 
* فرزانه یوسفیان

نام ایران همواره برای یکایک افراد جامعه افتخار 
آفرین بوده، با هر کیش و آئین، فرهنگ و آداب 
آید  بر سرزبان ها می  ایران  نام  و رسوم وقتی 
شویم. فرقی ندارد چه دیدگاه  همه یکی می 
سیاسی و یا نگاه فرهنگی در پس اعتقاداتمان 
دستان  مان  میهن  حفظ  برای  دارد،  وجود 
یکدیگر را می گیریم تا از سختی های به وجود 

آمده سربلند عبور کنیم. در بحبوحه ی مشکالت اقتصادی، فرهنگی 
و سیاسی، دوشادوش یکدیگر قدم برمی داریم. آن فردی که زمانی با 
او اختالف نظرهای بسیار داشتیم را دلسوز می دانیم. چون اختالفات 
فردی، سیاسی و اعتقادی را برای زمان خودش رها می کنیم و با 
کسی که یک روز شاید در قالب دشمن می دیدیم دوست می شویم 
تا همه دشمن را کسی بدانیم که مقابل ایران و ایرانی ایستاده است. 
همه دوست می شویم وقتی تهدیدی از سوی فردی، کشوری و یا 
فرهنگی، کهن ترین تمدن دنیا را به مخاطره می اندازد. شاید از لحاظ 
دیدگاه سیاسی و یا برخی قوانین حاکم بر جامعه گالیه مند باشیم. اما 
ایران، ایران است. هر طور و با هر نگاه فرهنگی باید حفظ شود تا من 

به ایرانی بودنم افتخار کنم.
شاید این از خودگذشتگی و ایثار را از جوانان، دالور مردان و رشیدان 
ایرانی در مراحل مختلف دیده باشیم. در نزدیک به چهل سال اخیر 
مشکالت بسیاری از سوی دشمنان داخلی و خارجی بر فرهنگ، خاک 
و آئین ها و باورهای ما ایرانیان وارد شده است. 8 سال دفاع مقدس، 
ترورهای شهدای هسته ای و تحمل کاستی ها و سختی های تحریم 
های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در سال های اخیر، گریباِن نه 
تنها دولتمردان بلکه یکایک ایرانیان را گرفته است. این مردمان ایرانی 
بوده و هستند که با پوست و استخوان خود و با ذره ذره ی وجودشان 
تحریم را احساس کردند. بر سر سفره هایشان، خرید مایحتاج ضروری 
و اولیه شان و حتی تفریح شان. قصد دشمن منزوی کردن ایران و 

خدشه بر ثبات ملی و محدود کردن ارتباط های بین المللی بود.
شاید در سال های نخست این تغییرات و کمبودها در روابط بین 
اما  بود.  باور  غیرقابل  شان  تحمل  مواقعی  در  و  سخت  کشورها 
خودکفایی در بسیاری امور را شامل شد که قطعا توانست این را 
به یکایک ایرانیان گوشزد کند که »ما می توانیم«. اما در این میان 
مشکالت بسیاری برای برخی مشاغل به وجود آمد که باز خم به 
ابرو نیاورند و همواره برای ایران، جان خود را تقدیم میهن کنند. 
از جمله مشاغل سخت و طاقت فرسایی که وجود دارد دریانوردی 
است. شخصی که تا چشم کار می کند آب می بیند و آب. اما برای 
حفظ چرخه اقتصادی کشور مجبور به سفر می شوند تا نام ایران 
همواره بر سر زبان ها باشد. روز گذشته بود که مصاحبه اختصاصی 

با دریانورد البرزی در روزنامه چاپ رسید. 
دریانوردانی که بعد از اتفاق سانچی بر سر زبان ها افتادند که در پِس آن 
همه سختِی کار، فقط باید دیده شوند که متاسفانه دیده هم نمی شوند. 
سوار نفت ِکش می شوند، نزدیک به ۵۰ روز رفت و برگشت یک سفر تا 
چین را تحمل می کنند، دورِی خانواده را به جان می خرند تا چرخه ی 
اقتصادی کشور همچنان پابرجا باقی بماند. نفت ایران را به کشورهایی 
می برند که خواهاِن ارتباط با ایران هستند، اما در این میان تحریم ها 
پرچم  از  استفاده  حق  است.  کرده  سخت  آن ها  برای  را  کار  کمی 
جمهوری اسالمی ایران را ندارند، باید پرچمی را اجاره کنند تا بتوانند 
جان بر کف در آب های بین المللی حرکت کنند. برای هر کشوری که 
جنس می برند اجاره رفت و آمد در آن کشور را ندارند! مریض اگر شوند 
اجازه استفاده از مراکز درمانی ندارند! باید در اسکله بمانند تا ۴۵ ساعت 
مواد نفتی را تخلیه کنند و سپس بازگردند. سختی مسیر را به جان 
می خرند تا ایران پابرجا باشد، اما در کنار سختی و مشکالت کار، دوری 
خانواده و هزاران مسئله ریز و درشت، اهانت برای آن ها تمامی خستگی 
را بر تن شان باقی می گذارد. ابراهیم پایدار با ۳۲ سال سابقه در صنعت 
دریانوردی بعد از شنیدِن حرف های هندی ها می گوید: دوست داشتم 
خودم را در دریا بیاندازم، اما این سخنان را نمی شنیدم. نفت به هند 
می دهند و آن ها در ازایش برنج تحویل می دهند. یکی از هندی ها 
گفته است: خداروشکر کنید که ما به شما برنج می دهیم، وگرنه از 

گشنگی ُمرده بودید!
سخت است. شنیدن این سخنان برای کشوری که خود بهترین برنج 
را در شالیزارهای شمال کشور دارد. برای دریانوردی که جاِن خود را 
نثارِ اقتصاد کشور کرده است، دردناک است که بشنود هندی ها زبان 
درازی می کنند به کشوری با سرمایه های طبیعی و غیر طبیعی بسیار. 
مهندسان، متخصصان و کارشناسان صنعت نفت در بدترین شرایط 
آب و هوایی در سکوهای نفتی، نفت را استخراج می کنند، بارگیری 
می کنند و با سختی به مقصد می رسانند که این چنین حرف های 
ارتقای اقتصاد،  سخیفی بشنوند. تحریم هستیم. برای اینکه در راهِ 
فرهنگ و سیاست قدم برداریم، خم به ابرو نمی آوریم. همچنان استوار 
پابرجا هستیم، اما اجازه نمی دهیم هیچ کشوری با هر فرهنگ و قدمتی 
به ایران دست درازی کند. چه با حمله نظامی، چه با جنگ نرم و یا چه 
با بی احترامی از سوی شهروند یک کشور متقاضی نفِت ایران. ما را چه 
کمتر از دریانوردان ایرانی، هر کدام از ایرانی ها با هر شغل و ِسمتی که 

هستیم ایران را قدر می دانیم که تا همیشه سربلند بماند.
F.Yousefianpour@Gmail.com

کالهبرداری جمعی پدیده ای نوظهور و 
فسادخیز درکشور 

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه با پدیده 
نوظهور و فسادخیزی به نام کالهبرداری جمعی در کشور روبرو هستیم، 
گفت: اشخاص حقیقی وحقوقی با جذب سپرده های مردم و پرداخت 
سودهای غیرقانونی نسبت به کالهبرداری از جمع کثیری از هموطنان 

اقدام می کنند.
به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رسانی دولت، کاظم پالیزدار مشاور 
معاون اول رئیس جمهوری و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد 
اقتصادی، در جلسه راهبردی کارگروه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد 
اقتصادی درخصوص مبارزه با پدیده کالهبرداری جمعی بر ضرورت 
هدایت سرمایه های خرد عموم جامعه در مسیرهای صحیح قانونی و 
تقویت فضای سرمایه گذاری و کسب و کار تاکید کرد.وی در این جلسه 
همچنین توسعه اشتغال و در عین حال پیشگیری و مقابله با زمینه های 
آسیب های اقتصادی و اجتماعی ناشی از پرونده های کالهبرداری های 
را  این خصوص  در  عمومی  آگاهی  ارتقای  و  فرهنگسازی  و  جمعی 
ضروری خواند.دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در ادامه 
به کالهبرداری جمعی اشاره و بیان داشت: این پدیده گونه ای از مفاسد 
اقتصادی است که در آن اشخاص حقیقی وحقوقی با جذب سپرده های 
مردم و پرداخت سودهای غیرقانونی نسبت به کالهبرداری از جمع 
کثیری از هموطنان اقدام می نمایند و در این موارد با حجم منابع و 
گردش مالی باال و تعداد زیاد مالباختگان در سطح شهرها و روستاهای 
کشور روبه رو هستیم. این نوع کالهبرداری از مردم یک پدیده نوظهور 
و فسادخیز است که باید با آن مقابله شود.مشاور معاون اول رئیس 
جمهوری و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در بخش 
دیگری از سخنان خود با اشاره به روش های کالهبردای جمعی اذعان 
داشت متاسفانه در این شیوه متخلفین با سواستفاده از اعتماد عمومی و 
وعده های اغواگرانه و واهی پرداخت سودهای باالتر از نرخ سود بانکی و 
عرف فعالیت های اقتصادی، پس از جذب سپرده و سرمایه پذیری از عموم 
افراد با عناوین مختلف نظیر مضاربه، گردشگری، خودرو، مسکن، صنعت 
و مشاغل متعدد در نهایت با تقلب و انحراف منابع از فعالیت اقتصادی و 
مصرف در راستای منافع شخصی موجب تضییع حقوق افراد می شوند. 

موافقت رهبر انقالب با ؛

کناره گیری آیت اهلل جنتی از امامت 
جمعه تهران

رهبرانقالب با کناره گیری آیت اهلل جنتی از امامت 
جمعه تهران موافقت کردند.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا ، آیت  اهلل احمد جنتی 
در نامه ای به رهبر معظم انقالب اسالمی با اشاره 
به ۲۵ سال توفیق خدمت در سنگر امامت جمعه 
تهران و با تشکر از اعتماد و عنایات حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در طول این مدت، درخواست کناره گیری 
از امامت جمعه تهران را مطرح کرد که رهبر معظم 

انقالب اسالمی با این درخواست موافقت کردند.

ریاست جمهوری شی جینپینگ 
مادام العمر شد

 کنگره خلق چین  در یک رای گیری  محدودیت 
دوره ریاست جمهوری و معاونت ریاست جمهوری 
را که دو دوره پنج ساله بود، برداشت و به این ترتیب 
عمال  کنونی  جمهوری  رئیس  جینپینگ،  شی 

می تواند مادام العمر در این منصب باقی بماند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، کنگره خلق چین 
دیروز برای رای گیری درباره قانون اساسی کشور 
دوره  افزایش  آن  نتیجه  که  داد  جلسه  تشکیل 
ریاست جمهوری است.بر اساس این اصالح قانون 
اساسی چین، دوران ریاست جمهوری فقط به دو 
دوره پنج ساله محدود نخواهد ماند و با این اقدام، 
شی جینپینگ، رئیس جمهور چین عمال می تواند 
پس از پایان دو دوره پنج ساله ریاست جمهوری، 
با  اصالحیه  بماند.این  باقی  قدرت  برسر  کماکان 
۲9۵8 رای موافق دو رای مخالف و سه  غایب در 
کنگره حدودا سه هزار عضوی به تصویب رسید. شی 
جینپینگ اولین فردی بود که رای خود را درون 
چین  دولتی  خبرگزاری  انداخت.پیشتر  صندوق 
گزارش داد که لغو محدودیت دوران معاون ریاست 
جمهوری هم از دیگر پیشنهادهای مربوط به تغییر 
قانون اساسی است.حامیان حزب حاکم خلق چین 
معتقدند که تصمیم امروز کنگره خلق از حمایت 
چین  که  دارند  تاکید  و  است  برخوردار  عمومی 
خوش شانس است که رهبری با ظرفیت های شی 
جینپینگ دارد.شی جینپینگ، دومین دور ریاست 
خود به عنوان رئیس حزب حاکم را از ماه اکتبر 
گذشته آغاز کرد.محدودیت دو دوره برای ریاست 
جمهوری پس از مرگ مائو در سال ۱976 توسط 
اضافه  چین  اساسی  قانون  به  شیائوپینگ  دنگ 
شد که معتقد بود حکومت تک نفری و بر اساس 
شخصیت و طرز فکر یک نفر خطرناک است و به 
جای آن باید بر رهبری جمعی تاکید داشت.دولت 
چین اعالم کرده حذف محدودیت دو دوره امری 
است که می تواند اقتدار حزب حاکم را با حضور شی 
جینپینگ در مرکزیت آن، حفظ کند. با این حال 
روزنامه »خلق«، ارگان حزب کمونیست چین نوشته 
این امر به معنی ریاست جمهوری مادام العمر نیست.

 ۴۸ درصد ۱۷۷ سد مهم کشور
 ۴۰ درصد آب دارد

از  مخزن ۴8 درصد ۱77 سد مهم کشور، کمتر 
۴۰ درصد آب دارد. به گزارش زمان به نقل ازصدا و 
سیما، ۱۵ درصد این سدها بین 9۰ تا ۱۰۰ درصد 
آب دارند و ۱۲درصد دیگر بین 7۰ تا 9۰ درصد پر 
هستند. بر این اساس، مخزن ۱8 درصد سدهای 
مهم کشور بین ۵۰ تا 7۰ درصد و 7 درصد دیگر 

سدها بین ۴۰ تا ۵۰ درصد پر است. 
بنا بر این گزارش، ۲6 سد مهم کشور که ۳ درصد 
تا ۱۰۰  بین 9۰  دهد  می  تشکیل  را  سدها  این 
درصد پر است، سدهای میجران، سورال ، گاوشان، 
رودبال، داراب، بافت، داریان و تنسک حمام از آن 
جمله است. از بین  ۲۱ سد مهم کشور که ۱۰ درصد 
ظرفیت این سدها را تشکیل می دهد، بین 7۰ تا 
9۰ درصد پر است که شامل سدهای شیرین دره، 
مسجد سلیمان، قشالق و کارون ۴ و دو برج می 
از میان ۳۳ سد مهم کشور که ۴۰ درصد  شود. 
ظرفیت مخازن سدهای مهم را در برمی گیرد بین 
۵۰ تا 7۰ درصد پر است که سفید رود، بانه، کرج ، 
طالقان، جیرفت، البرز، سهند، گتوند علیا و کرخه از 
آن جمله است . همچنین ۱۲ سد مهم دیگر که ۱9 
درصد مخازن سدهای مهم کشور را شامل می شود 
بین ۴۰ تا ۵۰ درصد پر است که سدهای دز، کوثر، 
تهم، دامغان و کارون ۳ را شامل می شود. از بین 8۵ 
سد مهم کشور که ۲9 درصد مخازن این سدها را در 
بر می گیرد، کمتر از ۴۰ درصد آب دارد که سدهای 
الر، زاینده رود، ساوه و مالصدرا را می توان نام برد.

فرار دختر حاکم دبی از امارات
از »لطیفه« دختر  انگلیسی فیلمی   یک روزنامه 
حاکم دبی منتشر کرد که در آن تاکید می کند 
که پس از آنکه سه سال به صورت مخفیانه تحت 

بازداشت بود از امارات فرار کرده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، در ویدئویی که روزنامه 
دیلی میل منتشر کرد، لطیفه )۳۳ ساله( می گوید 
پزشکان در  و  برد  بسر  زندان  در  را  که سه سال 
بیمارستان برای جلوگیری از »سرکشی و نافرمانی« 
وی، به او داروی بیهوشی می دادند. لطیفه ادعا کرد 
از  خارج  به  فرانسوی  یک جاسوس  طریق  از  که 
کشور منتقل شد و او اینک در یک کشتی در مقابل 
سواحل هند بسر می برد و احتمال می رود که از 
آمریکا درخواست پناهندگی سیاسی کند و با یکی از 
وکال در این خصوص صحبت کرده است. وی اعالم 
کرد که یکی از ۳۰ فرزند حاکم دبی است که 6 بار 

ازدواج کرده بود.

اخبار

سرمقاله
کالمامیر

هرکهخودرادرمواردتهمتقراردهد،
نبایدکسیراکهبهاوبدگمانشده

اگر سرزنشکند. اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس  اول  معاون 
را  تحریم  هم  باز  و  کنند  دیوانگی  ها  غربی 
گفت:  کنیم،  حفظ  را  اقتصاد  باید  برگردانند، 
آمریکایی ها  نگذاریم  با گفتگو  تا  داریم  تالش 

هر کاری خواستند بکنند.
اسحاق  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
سهام  آیین  نکوداشت  مراسم  در  جهانگیری 
در  اکنون  که  مباحثی  از  یکی  گفت:  عدالت 
دستور کار دولت قرار گرفته و مردم در جریان 
اقتصاد  با  مرتبط  مباحث  گرفته اند،  قرار  آن 
مقاومتی است، به این معنا که اقتصاد مقاومتی 
به  ایران،  اقتصاد  که  شد  اعالم  هدف  این  با 
مرحله ای از مقاومت و تاب آوری برسانیم که 
در مقابل تکانه هایی که در بیرون کشور علیه 
نبیند.معاون  آسیب  شود،  می  طراحی  کشور 
ای  تکانه  مهمترین  افزود:  رئیس جمهور  اول 
که به اقتصاد ایران در دوران حیات جمهوری 
اسالمی ایران وارد شده است، تحریم بوده که 
مردم  علیه  واهی  بهانه  به  غربی  های  قدرت 

اعمال کرده اند.
مبادا  روزهای  برای  کرد:ایران  تصریح  وی 
زدند،  اقدامی  به  دست  آنها  اگر  که  و سخت 
در  که  سندی  بهترین  پس  داریم،  برنامه 
اقتصاد  است.  مقاومتی  اقتصاد  داریم،  اختیار 
مقاومتی دو رویکرد دارد که باید مدنظر قرار 
مردمی  دیگری  و  بنیانی  عدالت  اولی  گیرند، 
بودن اقتصاد است.معاون اول رئیس جمهور با 
باز  و  کنند  دیوانگی  ها  غربی  اگر  اینکه  بیان 
اقتصاد را حفظ  باید  هم تحریم را برگردانند، 
گفتگو  با  تا  داریم  تالش  البته  گفت:  کنیم، 
بکنند. کار خواستند  هر  آمریکایی ها  نگذاریم 
وی افزود: عدالت جزو مهمترین رسالت هایی 
است که هر انسان آزاده ای باید بر مبنای آن 
بدون  توسعه  اینکه  خصوص  به  کند.  حرکت 
وقتی  توسعه  چراکه  نیست،  توسعه  عدالت، 
توسعه  طعم  ملت،  یک  آحاد  که  دارد  ارزش 
و پیشرفت را بچشند. طعم توسعه و پیشرفت 
عدالت  به سمت  که  می شود  زمانی چشیده 

حرکت شود.جهانگیری با بیان اینکه مردم باید 
با تبعیض، فساد و فقر مبارزه می  ببینند که 
شود، گفت: باید انسانها از فرصت های مناسب 
برخوردار باشند و این تفاوت نداشته باشد که 
فضای پذیرش مسئولیت و علم برای افراد در 
شرایط  و  نباشد  متفاوت  کشور  جای  جای 
این در  باشد،  داشته  برای همه وجود  رقابتی 
و  راحل  امام  آرمان  مهمترین  که  است  حالی 
است.وی  عدالت  تحقق  انقالب،  بزرگوار  رهبر 
و  انقالب  و  امام  اصلی  آرمان  عدالت  افزود: 
شهدا بوده است و مقام معظم رهبری از مردم 
کرده  عذرخواهی  عدالت  اجرای  عدم  بابت 
عدالت  زمینه  در  که  است  حالی  در  این  اند. 
افتادگی جدی داریم، برخی  منطقه ای عقب 
از استانها همچنان محروم مانده اند، پس هر 
این  آن،  نتیجه  که  کردیم  چی سیاستگذاری 
باشد که استانهای محروم ایجاد اشتغال کنند، 
متاسفانه محقق نشد.معاون اول رئیس جمهور 
گفت: با همه سیاستگذاری های صورت گرفته، 
باز هم در برخی مناطق کشور محروم هستند. 
به دلیل اقتصادی نبودن، نباید یک مردم را در 

گازرسانی  هم  آن  نمونه  کرد.  محروم  استانی 
دولت  در  که  است  بلوچستان  و  سیستان  به 
گفت:  است.جهانگیری  شده  محقق  یازدهم 
در ۴ سال اخیر به اندازه دولتهای گذشته، در 
تا  این معنا که  به  روستاها گازرسانی کردیم، 
کنون بیش از ۱۱ هزار روستا گازرسانی شده 
عدالت  عدالت،  های  شاخص  از  یکی  اما  اند. 
منطقه ای است که بر مبنای آن ضروری است 
که در توسعه آن متوازن عمل کنیم.وی افزود: 
در برخی نقاط کشور گنج های پنهانی داریم 
که فراموش شده اند، نمونه آن سواحل مکران 
در  را  نعمت های خدادادی  بهترین  است که 
فراهم  را  باید شرایطی  است.  داده  خود جای 
کرد که کرامت انسانی افراد با بیکاری خدشه 
بیکاری  با  که  است  حالی  در  این  شود،  دار 
ده ها مشکل دیگر پیش خواهد آمد. این در 
تمرکز  اشتغال  روی  بر  دولت  که  است  حالی 
دارد. پس از همه افرادی که عالقمند به ایران 
و کشور هستند، می خواهیم که شغل ایجاد 
کنند و سرمایه گذاری نمایند؛ چراکه کشور به 
اندازه جمعیت خود استعداد دارد و می تواند 

در سایر کشورها نقش  آفرین باشد.جهانگیری 
گفت: یکی از کارهای مهم این است که مردم 
در کارخانه ها سهامدار شوند؛ یعنی احساس 
کنند که مالکیت دارند و مالک اموالی هستند. 
مالک بودن یکی از حقوق اولیه مردم است که 
در حد وسع خود، احساس کنند در کشوری 
شده  دار  سهام  دارد،  کشاورزی  و  صنعت  که 
است.وی افزود: به دلیل گسترش مالکیت مردم 
در دولتها، کارهای متفاوتی انجام شده است. 
طرح سهام عدالت البته مربوط به دولت هشتم 
بوده است، اما تاکنون محقق نشده است.معاون 
اول رئیس جمهور افزود: هیچ کس منت ندارد 
بر سر مردمی که ۱۵۰ هزار تومان به شما سود 
داده است، این متعلق به شما بوده است. روزی 
که قرار شد سهام توزیع شود، عده ای اعالم 
کردند که سود توزیع نکنید؛ چراکه این پول را 
از کارخانه بیرون برده نشود. اما دولت پافشاری 
اند و بدهی  کرد که مردم صاحب سهم شده 
ندارند، بنابراین چطور آدم پولدار میلیاردر که 
که  فردی  ولی  بگیرد  را  سود  است،  سهامدار 
نگیرد.جهانگیری  را  سود  است  جزء  سهامدار 
گفت: اکنون مشموالن دو امتیاز دارند، به این 
معنا که پول قیمت سهم را پرداخت کرده اند و 
تا زمانی که سهم در اختیار آنها است، هر سال 
باید سود آن را بگیرند و مثل سایر سهامداران 
باید سود را دریافت کنند. پس در سال 97 هم 
باید منتظر باشید که سود بگیرید.وی افزود: تا 
وقتی که سهامدار هستید سود خود را بگیرید، 
اختیاردار  شما  کرد،  مصوب  مجلس  اگر  ولی 
یا  بفروشید  توانید  سهم خود هستید که می 
نگه دارید. ارزش سهم خود را هم پایین نیارید. 
به قیمت امروز سهام عدالت ۲.۵ میلیون تومان 
رقم  این  البته  نفروشید.  کمتر  ارزد، پس  می 
در  تومان  میلیون  یک  که  است  افرادی  برای 
برگه خود سهم دارند.معاون اول رئیس جمهور 
به مردم توصیه کرد که سهام عدالت خود را 
نفروشند، بلکه از آن به عنوان وثیقه استفاده 

کنند.

معاون اول رئیس جمهور: گوش ما از تهدید تحریم پر است

تاب آوری اقتصادکشور زیر سایه اقتصاد مقاومتی

ما ایرانیان در گذشته و امروز همواره مردمانی شاد بوده ایم و در 
سرزمین مان جشن ها و مراسم زیادی برگزار می شده است. به 
طوری که نقل شده ایران زماِن ساسانیان ۵۰ تا جشِن مذهبی و 
ملی داشتند. امروزه نیز با توجه به اینکه  برخی از این جشن ها 
منسوخ شده اند اما هنوز رسوم زیادی هستند که هر ساله مردم با 
عالقه در موعدی مشخص آن را اجرا می کنند. برخی از رسوم هم 
مانند چهارشنبه سوری هستند که متاسفانه با بدعت گذاری های 
برخی افراد تغییر شکل داده و از جشن به جنگ تبدیل شده اند. 
شب  در  که  است  ایرانی  جشن های  از  یکی  چهارشنبه سوری 
آخرین چهارشنبه هر سال، از غروب سه شنبه برگزار شده و اولین 
جشن از مجموعه جشن ها و مناسبت های نوروزی است.چهارشنبه 
پایان سال با آیین و رسوم خاص می تواند آغازگر روزهای شاد و به 
یادماندنی در روزهای آخر سال و به ویژه عید نوروز باشد به شرط 
اینکه مردم با توجه به توصیه های ایمنی شادمانی را برای خود و 

خانواده و دوستان و شهر و کشور به ارمغان آورند.
ایمنی  های  توصیه  به  نکردن  توجه  و  ها  احتیاطی  بی  برخی 
شب چهارشنبه پایان سال به لحاظ جسمی، روحی و مالی برای 
فرزندان و خانواده ها غیرقابل جبران است و سال ها تلخ کامی را 

در زندگی انسان جایگزین شادی ها می کند. 
هرگونه بی توجهی به نکات ایمنی وسهل انگاری در برپایی مراسم 
چهارشنبه سوری می تواند زیان های جانی و مالی سنگین وغیر 
قابل جبرانی را در پی داشته باشد و خانواده ها می توانند نقش 
مهمی را در پیشگیری از حوادث مربوط به چهارشنبه پایان سال 
ایفاء کنند.  ممکن است موضوع ایمنی و پیشگیری از حوادث 
سنی  گروه  برای  امر  بدو  در  سال،  پایان  چهارشنبه  به  مربوط 
نوجوان وجوان جالب نباشد، چرا که آنها مجبـورند محدودیت 
هایی را درانجام این تفریح خطرناک متحـمل شوند،ولی می تـوان 
با نشان دادن اهمیـت موضـوع و اینـکه حوادث مربوطـه می 
توانـد تهدیـد کننـده سالمت آنها باشد،آموزش در این زمینـه را 

برای آنها جالب تـر کرد. 
باید کودکان ونوجـوانان را تشـویق کرد که از حوادث درک خوبی 

داشتـه باشند زیرا کودکان و نوجوانان بیشترین افرادی هستند که 
از خطرات مواد محتـرقه درامان نیستند و باید آنان را هوشیار و 
آگاه کرد. الزم است که خانواده ها در شادی های فرزندان خود 
مشارکت کنند و آنان را تنها رها نکنند و  فرزندان را باید در تهیه 
وسایل آتش بازی بی خطر و مفرح همراهی کرده تا از نگهداری 
بازی دستی توسط  تهیه و ساخت وسایل آتش  مواد محترقه، 
تا مواد محترقه  باید مراقب بود  فرزندان اکیدا جلوگیری شود. 
و وسایل آتش بازی )حتی وسایل و مواد استاندارد( در نزدیکی 
وسایل حرارتی و برقی قرار نگیرند و  حتی االمکان برای روشن 
کردن آتش از محل های تعیین شده توسط شهرداری استفاده 
از ساختمان  یا خارج  آتش در داخل  برپایی  و در هنگام  شود 
از دسترسی به کپسول اطفاء حریق و جعبه کمک های اولیه 
اطمینان حاصل شود. برای ایمنی بیشتر و خدای نکرده تبدیل 
نشدن شادی به غم، از برپایی آتش های حجیم و غیر قابل مهار 
خودداری کنید. همچنین از  سوزاندن وسایل یا مواد غیر متعارف 
مانند الستیک و آمپول و استفاده از مواد آتش زا نظیر بنزین، 
الکل، کاربیت و مانند آن، همچنین از برپایی آتش در معابر باریک 
و در نزدیکی پست های برق یا ایستگاههای تقلیل فشار گاز و 
پارکینگ های عمومی خودداری شود.   اما اگر با تمام احتیاط 
ها و رعایت ها، آتش سوزی صورت گرفت الزم است نکات ایمنی 
هنگام وقوع آتش سوزی رعایت شود. زیرا بر اسـاس آخرین آماردر 
حدود 6.8 درصد از حوادث در حال تهیه و ساخت مواد محتـرقه 

به وقوع می پیوندد.
سرعت عمل هنگام روبرو شدن با آتش سوزی برای نجات جان 
خود و مصدومان احتمالی، کاماًل حیاتی است و همان طور که 
میدانیم آتش خیلی سریع انتشار می یابد، بنابراین بالفاصله آتش 
نشانی ۱۲۵و اورژانس ۱۱۵ را خبرکنید و تا آنجا که می توانید، 
اطالعات کاملی در مورد بروز حادثه به آنها بدهید. تا پیش از 
رسیدن آتش نشانی سعی کنید که افراد را از ساختمان بیرون برده 
و  با رعایت جوانب احتیاط سعی در خاموش کردن آتش نمایید. 
ولی اگر در ساختمان آتش گرفته گرفتار شده اید فوراً به اتاقی 

که دارای پنجره است بروید و در را ببندید سپس پتو یا فرش را 
طوری زیر در قرار دهید که دود وارد اتاق نشود و آنگاه از طریق 

پنجره تقاضای کمک کنید. 
سعی کنید زمانی که در جریان حریق واقع می شوید با حفظ 
خونسردی تمام تهویه های ساختمان راخاموش کنید تا به این 
شود.   جلوگیری  ساختمان  داخل  به  اکسیژن  ورود  از  ترتیب 
همچنین امدادگران و یا افرادی که در جریان حریق واقع شده 
اند باید لباس های دارای الیاف مصنوعی وپالستیکی را از خود 

دور کنند. 
در پایان این نکته الزم به ذکر است که استفاده از مواد آتش بازی 
هرگز به طور کامل ایمن نیست، حتی در صورتی که مراقبت کامل 
صورت گیرد. حوادث نه تنها ممکن است برای کسانی که در تهیه 
و ساخت موادمحترقه مشارکت دارند، رخ دهد بلکه ممکن است 
برای کسانی که به بازی و تماشا مشغولند نیز اتفاق بیفتد. در 
صورت بروز هرگونه حریق و یا حادثه ضمن حفظ خونسردی در 
اسرع وقت با شماره تلفن ۱۱۵ مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای 
پزشکی و ۱۲۵ سازمان آتش نشانی تماس گرفته و مراتب را با 

ذکر نوع حادثه و نشانی دقیق اطالع دهید. 
بیایید شور و شادی چهارشنبه سوری را با یک عمر غم و افسوس 

عوض نکنیم.

شادی »چهارشنبه سوری« را عزا نکنیم
* معصومه سلطانی

نایب رییس فراکسیون امید مجلس شورای 
می تواند  استیضاح  اینکه  بیان  با  اسالمی 
ابهامات موجود در افکار عمومی را مرتفع 
دارد  مثبتی  اثرات  استیضاح  گفت:  کند، 
مسائل  صراحتا  نمایندگان  اینکه  شرط  به 
کالن ملی را مورد اشاره دهند و وزرا هم 
به طور صحیح پاسخ بدهند و مالحظه ای 
نکنند. به نظر می رسد مجموع این پرسش 
و پاسخ می تواند به تعامل دولت و مجلس 

منجر شود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمدرضا 
تابش در حاشیه جلسه علنی دیروز مجلس 
نفس  کرد:  اظهار  خبرنگاران،  جمع  در 
استیضاح خیلی خوب است به شرط اینکه 
دو طرف به طور صریح حرف شان را بزنند، 
نمایندگان مشکالت و نقطه نظرات را بیان 
بر  که  و مشکالتی  موانع  هم  وزرا  و  کنند 
سر راه شان وجود دارد را مطرح کنند. به 
و ضعف هایی  در جاهایی خالءها  هر حال 
است که نمایندگان به آن رسیده اند و وزرا 

باید قول دهند آنها را ترمیم دهند.
در  مجلس  در  اردکان  مردم  نماینده 
از  ماه  شش  تنها  که  سوال  این  به  پاسخ 
کرد:  اضافه  گذشته،  وزرا  اعتماد  رای 
را  وزرا  نمایندگان  که  بگوییم  نمی توان 
این  از  بتوانند  باید  آنها  نکنند.  استیضاح 
حق شان استفاده کنند و مردم هم همین 

را می خواهند. مگر در این شش ماه کشتی 
به  است.  نکرده  هواپیما سقوط  و  نسوخته 
البته  بوده  ضعف هایی  و  خالءها  حال  هر 
من نمی خواهم بگویم که وزیر مقصر است 
عملکردی  حوزه  در  ابهامی  نکات  ولی 
آن  به  جامعه  و  مردم  که  دارد  وجود  وزرا 
بدهند.  پاسخ  باید  وزرا  و  شده اند  حساس 
استیضاح  باشد  قانع کننده  آنها  پاسخ  اگر 
این  صورت  هر  در  اما  نمی آورد  رای 
به ما می دهد و  هشداری است که جامعه 

مطالبه گر و پرسشگر است.
می تواند  استیضاح  اینکه  بیان  با  تابش 
کردن  پاسخگو  و  ابهامات  رفع  موجب 
شد:  یادآور  شود،  مردم  مقابل  مسئولین 
استیضاح اثرات مثبتی دارد به شرط اینکه 
و  ملی  کالن  مسائل  صراحتا  نمایندگان 
وزرا  و  کنند  مطرح  را  وزرا  کاری  حوزه 
هم صراحتا پاسخ دهند و مالحظه نکنند. 
به  می تواند  پاسخ  و  پرسش  این  مجموعا 
شود.نایب  منجر  مجلس  و  دولت  تعامل 
جلسه  به  اشاره  با  امید  فراکسیون  رییس 
نیز  فراکسیون  این  رییسه  هیات  دیروز 
مربوط  کمیته  سه  دیروز  جلسه  گفت:  در 
اما  کردند  ارائه  گزارشی  وزرا  استیضاح  به 
هنوز گزارش آنها کامل نیست و قرار است 
و  استیضاح کنندگان  نظارتی،  مراجع  از 

متخصصین نظراتی دریافت کنند. 

طی ۱۱ ماه اول امسال، آماری که از پرداخت 
از  ارائه شده حاکی  تسهیالت خرید مسکن 
مشابه  مدت  به  نسبت  درصدی   ۳۲.۳ رشد 

سال قبل دارد.
ابتدای  از  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
 ۱۵۰ تعداد  ماه،  بهمن  پایان  تا   96 سال 
مسکن  خرید  تسهیالت  فقره   867 و  هزار 
ارزش  که  است  شده  پرداخت  متقاضیان  به 
این تسهیالت رقمی معادل 7 هزار و  ریالی 
8۰6 میلیارد و 967 میلیون و7۰۰ هزار تومان 
مشابه  مدت  به  نسبت  رقم  این  است.  بوده 
می دهد.  نشان  رشد  درصد  قبل ۳۲.۳  سال 
افزایش  مسکن  ساخت  تسهیالت  همچنین 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت  درصدی   ۴۳.۵
بانک  اعالم  است.براساس  کرده  ثبت  قبل 
مسکن، از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه، 
تسهیالت  فقره   67۴ و  هزار   ۳۴ مجموعا 
ساخت مسکن به متقاضیان و سازندگان در 
پرداخت  داد مشارکت مدنی  قرار  قالب عقد 
اعطایی  تسهیالت  کل  ارزش  است.  شده 
مشارکت مدنی)تسهیالت ساخت مسکن( در 
۱۱ ماهه اول امسال که به سازندگان پرداخت 
و  میلیارد  و 8۴6  هزار  معادل ۳  است  شده 
۱۳۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده است.
رشد نسبی پرداخت تسهیالت مسکن در ۱۱ 
ماه اول امسال در حالی صورت گرفته که در 
همین مدت تعداد معامالت نیز افزایش ۱۲.8 
سال  مشابه  مدت  با  مقایسه  در  را  درصدی 

قبل نشان می دهد.در ۱۱ ماه امسال ۱68.9 
شده  معامله  تهران  شهر  در  مسکونی  واحد 
است. همچنین متوسط قیمت یک مترمربع 
ماهه   ۱۱ معامالت  براساس  مسکونی  واحد 
که  بوده  تومان  میلیون   ۴.8۲ تهران  شهر 
نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰.۱ درصد 
افزایش یافته است.پیش بینی کارشناسان این 
است که بازار مسکن با همین روند و بدون 
ادامه  به حرکت خود  ناگهانی قیمت  جهش 
دهند.مصطفی قلی  خسروی – رییس اتحادیه 
بینی  پیش   - تهران  استان  امالک  مشاوران 
می کند قیمت مسکن در سال آینده دو درصد 
باالتر از نرخ تورم قرار گیرد.حامد مظاهریان 
– معاون وزیر راه و شهرسازی – نیز همین 
مقدار افزایش قیمت مسکن را برای سال آینده 
پیش بینی کرده و می گوید: صندوق پس انداز 
مسکن یکم که بهترین راه برای خانه دار شدن 
خانوارهای ایرانی است هم اکنون بیشترین رقم 
و طوالنی ترین مدت بازپرداخت تسهیالت را 
دارد. در حال حاضر حدود ۳6۰ هزار نفر در 
امیدوارم  و  کرده اند  باز  حساب  صندوق  این 
افزایش  رقم ۵۰ درصد  این  که  برسد  روزی 
یافته است. این نوع نظام پس انداز، سالم ترین 
فرآیند برای خانه دار شدن یک خانوار است.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره پیش بینی 
از آینده بازار مسکن بیان می کند:پیش بینی ما 
برای سال آینده این است که قیمت مسکن 

نهایتا دو درصد باالتر از نرخ تورم قرار گیرد.

تعامل به   استیضاح 
 دولت و مجلس منجر می شود

مسکن  بازار  نسبی   تحرک 
در ۱۱ ماه امسال
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 جلسه استیضاح ربیعی و آخوندی
 سه شنبه برگزار می شود

نایب رییس اول مجلس شورای اسالمی گفت: تقاضای استیضاح علی ربیعی 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی سه 

شنبه این هفته در خانه ملت بررسی می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، مسعود پزشکیان پیش از اعالم پایان جلسه 
علنی دیروز مجلس، افزود: جلسه علنی بعدی مجلس سه شنبه این هفته 
برگزار می شود و دستور کار نمایندگان بررسی تفاضای استیضاح وزیران 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی است.براساس اعالم قبلی اکبر 
رنجبرزاده عضو هیات رییسه مجلس جلسه استیضاح محمود حجتی وزیر 
جهاد کشاورزی نیز چهارشنبه این هفته در مجلس برگزار می شود.تقاضای 
استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عباس آخوندی وزیر 
راه و شهرسازی سه شنبه هفته گذشته درمجلس اعالم وصول شد.همچنین 
استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در جلسه علنی چهارشنبه گذشته مجلس 

اعالم وصول شد.

رونمایی سند تحول دیجیتال بخش کشاورزی  
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرد که تدوین سند مشترک تحول 
دیجیتال در بخش کشاورزی به اتمام رسیده و به زودی رونمایی می شود.

در  دیروز  جهرمی  آذری  جواد  محمد  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اینستاگرام خود نوشت: یکی از دستاوردهای توسعه فناوری اطالعات در 
کشور، ایجاد اشتغال برای جوانان فرهیخته کشور است.وی افزود: کارآفرینان 
کشور نیازمند بازارهای مناسب برای محصوالت خود هستند و هدفگذاری 
و برنامه ریزی دولتها برای رسیدن به شاخص های تحول دیجیتال، زمینه 
ساز ایجاد بازار برای این فعاالن محسوب می شود.آذری جهرمی ادامه داد: 
بنا بر مصوبه شورای عالی اشتغال و دستور رئیس جمهوری، برای رسیدن به 
اهداف ایجاد اشتغال در بخش فناوری اطالعات و رشد بهره وری در کشور، 
مقرر شد شاخص های تحول دیجیتال در بخش های مختلف کشور تبیین و 
اعالم شود.وزیر ارتباطات نوشت: برای پیگیری این مهم، امروز میهمان وزرای 
بهداشت و نیرو بودم و مقرر شد کارگروههای تشکیل شده مشترک، شاخص 
های تحول دیجیتال در بخش های سالمت و انرژی را حداکثر تا پایان 
اردیبهشت تهیه و اعالم کنند و برای تصویب به هیئت دولت ارائه گردد. 
اجرای این اسناد زمینه ساز توسعه اشتغال در حوزه فاوا )فناوری اطالعات 
و ارتباطات( خواهد شدوزیر ارتباطات و فناوری اطالعات کابینه دوازدهم 
پانزدهم دی ماه امسال در یادداشتی نوشت:  لزوم اتخاذ رویکرد راهبردی به 
تحول دیجیتال کشور و بازآفرینی دولت و از همه مهم تر و پیشرو تر بخش 
ICT برای تحقق اهداف عالی توسعه کشور دیگر یک اقدام به تغییر نیست 

بلکه ضرورتی اجتناب ناپذیر برای تحول کشور است.

جزئیات توافق اربیل و بغداد درباره فرودگاه های کردستان

روزنامه الحیاه لندن از توافق اولیه بغداد و اربیل درباره امکان لغو ممنوعیت 
پروازها در فرودگاه های کردستان خبر داد.

لندن گزارش داد، یک  الحیاه  ازایسنا، روزنامه  نقل  به  به گزارش زمان 
منبع سیاسی آگاه نوشت: مذاکرات فشرده ای در طول هفته گذشته میان 
کمیته های امنیتی، سیاسی و نظامی بغداد و اربیل صورت گرفت و دو طرف 
به توافق اولیه درباره امکان لغو ممنوعیت پروازها در فرودگاه های کردستان 
و واریز حقوق کارمندان اقلیم رسیدند. این مذاکرات با فشار واشنگتن و 
کشورهای اروپایی صورت گرفته است.این منبع افزود: مذاکرات شامل 
یکی کردن ویزای ورود بین فرودگاه های اقلیم و بقیه فرودگاه های عراق 
و لغو ساختار قبلی درباره اختیار دادن به دولت اربیل برای دادن ویزای 
ورود به خاکش بدون موافقت بغداد بود. بغداد می خواهد نمایندگانی از 
دستگاه اطالعات و افسران امنیتی در فرودگاه های اقلیم و گذرگاه های مرزی 
حضور داشته باشند.اخیرا حیدر العبادی، نخست وزیر عراق اعالم کرد که 

فرودگاه های اقلیم کردستان قبل از عید نوروز بازگشایی می شوند.

سرلشکر جعفری تاکید کرد:

 سالمت سپاه مدیون »حفاظت«
 و »نمایندگی ولی فقیه«

انقالب اسالمی گفت:  فرمانده کل سپاه پاسداران 
بدون تردید سالمت و اقتدار امروز سپاه، به خاطر دو 
سازمان است؛ یکی »حفاظت« و دیگری »نمایندگی 

ولی فقیه«.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سرلشکر محمدعلی 
جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
دیروز در آیین تودیع و معارفه نماینده ولی فقیه در 
سپاه با بیان اینکه در طول مدت مسئولیت حجت 
هماهنگی  و  همکاری  بیشترین  سعیدی  االسالم 
تردید  بدون  داشت:  اظهار  داشت،  وجود  ایشان  با 
سالمت و اقتدار امروز سپاه، به خاطر دو سازمان 
است؛ یکی »حفاظت« و دیگری »نمایندگی ولی 
نقش  به  فرماندهی  اعتقاد حوزه  افزود:  فقیه«.وی 
آفرینی این دو سازمان در کنار فرماندهی برای رشد و 
کیفیت بخشی مستمر به وضعیت سپاه است.فرمانده 
کل سپاه با ابراز خرسندی از انتصاب حجت االسالم 
حاج صادقی در مسئولیت نمایندگی ولی فقیه در 
سپاه، اظهار داشت: آشنایی با ایشان به دوران دفاع 
مقدس مربوط می شود که توسط شهید میثمی به 
قرارگاه ما معرفی شدند و امیدواریم در کنار ایشان 
برنامه هایمان را با کیفیت و عمق بخشی بیشتر ادامه 
دهیم.وی افزود: همانطور که آقای حاجی صادقی 
غافلگیر شدند، ما هم از انتصاب شان غافلگیر شدیم؛ 
البته ایشان از گزینه های مطلوب ما بودند و امیدواریم 
با این تحول مدیریتی که سرآغاز برنامه های جدید 
است، بتوانیم برنامه های گذشته را با قدرت و عمق 
با بیان  بخشی بیشتر ادامه بدهیم.سردار جعفری 
اینکه وضعیت درونی سپاه و سپاه سازی یکی از 
دغدغه های رهبری است، اظهار داشت: این موضوع 
نیازمند عمق بیشتر معنویت و روحیه جهادی است. 
قدرت و صالبت سپاه در عرصه های مختلف، در 
کنار تجهیزات، مدیون روحیه معنوی است.فرمانده 
کل سپاه پاسداران تاکید کرد: امیدواریم در مدیریت 
جدید با هماهنگی و کمک و هم فکری بیشتر برنامه 

ها را با قدرت و کیفیت ادامه دهیم.

استانداردهای ۸5 گانه، راهگشای 
خودروسازی کشور

ادامه از صفحه ۱
این مسوول توضیح داد: اگر عنوان شده است »۱۳ 
استاندارد برای خودروهای در حال تولید یا موجود 
اجباری نیست«، مربوط به ویرایش جدید استاندارد 
خودروهاست و ویرایش پیشین استانداردها باید اجرا 
جمعه  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  شود.معاون 
گذشته از توافق با سازمان ملی استاندارد ایران برای 
بازنگری در استانداردهای 8۵ گانه خودرویی خبر 
داد که بزودی از سوی این سازمان اعالم می شود.
به گفته »منصور معظمی«، برپایه این توافق قرار شد 
قادر  استانداردهایی اجباری شود که خودروسازان 
به پاس کردن آنها بوده و به نفع مشتریان خودرو و 

مصرف کنندگان باشد.

خبرخبر

همه  گفت:  اتمی  انرژی  سازمان  سخنگوی 
تالش طرف مقابل این است که بتواند یکی از 6 
قطعنامه های قبلی را احیا کند تا شرایط تحریم 
قبلی را بازگرداند؛ به نظر من طرف مقابل دارد 

صد درصد اشتباه می کند. 
به گزارش زمان به نقل ازمهر، بهروز کمالوندی 
سخنگوی سازمان انرژی اتمی با اشاره به برجام 
آمریکا  جمهور  رئیس  ترامپ  های  لفاظی  و 
بسته  مشخِص  پکیِج  »برجام«،  داشت:  اظهار 
باز  اگر  باز شود چون  نیست  قرار  ای است که 
باقی نخواهد ماند.وی  از آن  شود، عمالً چیزی 
به  افزود: آمریکایی ها به خصوص ترامپ عمالً 
اظهارات  از  اگر بخواهند  اند  نتیجه رسیده  این 
پی  در  باید  کنند،  عقب نشینی  خود  انتخاباتی 
توجیه، بهانه و دستاویز باشند.سخنگوی سازمان 
ایران  اسالمی  جمهوری  داد:  ادامه  اتمی  انرژی 
سال های زیادی با مقاومت، استقامت و استمرار 
بر حقوق خود توانسته این واقعیت را به طرف 
مقابل بقبوالند که برنامه خود را ادامه خواهد داد.
کمالوندی تصریح کرد: اینکه طرف مقابل بخواهد 
عناصر دیگری را وارد برجام کند، مسئولین کشور 
مساله شدنی  این  که  گفته اند  در همه سطوح 
نیست. ایران در مباحث مربوط به بنیه  دفاعی 
خود به هیچ وجه و در هیچ سطحی، تمایل به 
مذاکره ندارد؛ ورود به این مسائل در دستور کار 
قرار ندارد.وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه 
فرانسه تا چه اندازه موفق خواهد شد تا پیرامون 
موضوعات مختلفی نظیر بنیه  دفاعی ایران، علیه 
کشورمان در اروپا »ائتالف« ایجاد کند، گفت: در 

اروپا دو، سه کشور وجود دارند که در دوره هایی، 
مقابل آمریکا ایستادند و تلقی شان این است که 
این ایستادن، منجر شده به منافع شان دست پیدا 
نکنند؛ یکی از این کشورها فرانسه است.کمالوندی 
اضافه کرد: فرانسه در سنوات اخیر تالش کرده تا 
با آمریکا همراهی کند اما چنین کشورهایی در 
ذات خود، با هم مشکل دارند. این طور نیست که 
همه منافع آمریکا و فرانسه به طور کامل روی هم 
جمع شود. فرانسه احساس می کند که همراهی با 
آمریکا می تواند منافع آن ها را بیشتر تأمین کند 

اما این دیدگاه، دیدگاه همه اروپا نیست.
کرد:  تصریح  اتمی  انرژی  سازمان  سخنگوی 
جهت  در  بخواهند  اگر  می دانند  فرانسوی ها 
منافع آمریکا باشند، به خصوص وقتی ایران در 

مقابل شان قرار دارد، کارشان سخت خواهد شد. 
فرانسه در منطقه به خصوص در کشورهای لبنان 
و سوریه، بیش از هر کشور اروپایی دیگری حضور 
داشته و احساس می کند که نفوذ خود در گذشته 
را از دست داده است؛ به همین دلیل وارد یک 
در  است.وی  شده   سیاسی  چانه زنی های  سری 
پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه بهانه تراشی 
پیرامون مسئله موشکی ایران تا چه اندازه می تواند 
منجر به بروز تحریم علیه کشورمان شود؟ گفت: 
من فکر نمی کنم هیچ موضوعی داشته باشیم 
که  هایی  تحریم  شبیه  تحریم هایی  بتواند  که 
ایجاد کند. مبانی  را دوباره  در گذشته داشتیم 
6 قطعنامه  شورای امنیت، تهدید و خطر تلقی 
کردن ایران برای صلح بین المللی بود.کمالوندی 

بین  می کنند  تلقی  آمریکایی ها  کرد:  اضافه 
پنج، شش موضوعی که همیشه به آن متوسل 
می شدند؛ از جمله حقوق بشر و تروریسم، مسئله 
موشکی بیشترین ظرفیت را دارد اما االن نه فضای 
شورای امنیت مانند گذشته است و نه موضوع 
برای  هسته ای  مسئله  مانند  می تواند  موشکی 
آمریکایی ها »بُرد« داشته باشد و از طرف دیگر، 
جمهوری اسالمی حاضر به گفتگو پیرامون مسئله 
اتمی  انرژی  نیست.سخنگوی سازمان  موشکی، 
تأکید کرد: اینکه آن ها تصور کنند چون ایران 
نمی خواهد پیرامون مسئله موشکی صحبت کند، 
بنابراین این مسئله)موشکی( را به شورای امنیت 
ببریم، شدنی نیست چراکه در صورت ارجاع این 
موضوع به شورای امنیت هم عمالً به نتیجه ای 
بیانیه های ضمیمه ای  نخواهند رسید، چون در 
قطعنامه ۲۲۳۱ از ایران خواسته که موشک های 
حامل کالهک را نسازد و آزمایش نکند. ما هم 
در این باره اعالم کردیم که موشک های ما اصال 
گفت:  نیست.کمالوندی  کالهک«  »حمل  برای 
اشاره  به مسئله موشک  بیشترین ظرفیتی که 
خود  در  و  است  »بیانیه«  صورت  به  اوال  شده، 
»قطعنامه« یا »برجام« وجود ندارد. از طرف دیگر، 
خواسته این بیانیه، مانند »دعوت« است و »الزام 
آور« نیست. سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: 
همه تالش طرف مقابل این است که بتواند یکی از 
6 قطعنامه های قبلی را احیا کند، چون این تلقی 
را دارد که می تواند با چنین کاری، شرایط تحریم 
قبلی را بازگرداند؛ به نظر من طرف مقابل دارد صد 

درصد اشتباه می کند.

کمالوندی: برجام نباید بازشود

تالش برای احیای قطعنامه شورای امنیت اشتباه است

مفقودی
خودرووانت  سبز(  مالکیت)برگ  شناسنامه  که  می رساند  اطالع  به  وسیله  بدین 
سیستم: تویوتا تیپ:لندکروز اف.جی 7۵ مدل:۱986به  شماره موتور: ۰۱۰7876 و 

شماره شاسی : ۰۰۳۴66۲ مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کرمانشاه

آگهی ابالغ
در خصوص دادخواست خانم گالله ساعدی فرزند عبدالرحمن به طرفیت آقای صفار 
رحیم پور افشاری فرزند محمد رحیم بخواسته حکم طالق به دلیل وقوع عسر و 
حرج دارای یک فرزند مشترک ۱۳ بنام آرشین که حدود 8 سال است اعتیاد به مواد 
مخدر از قبیل هروئین و شیشه داشت و کار نمی کرد و در تهیه مواد مخدر تهیه کند 
خودم کار میکردم به دلیل جراحی پایم قادر به کار نیستم نزد مادرم زندگی می کنم 
خوانده بدلیل سرقت ۵ ماه در زندان بسر می برد بدلیل توهم از ناشی مصرف مواد 
مخدر و روانگردان اثاث منزل را می شکست و برای تهیه مواد مخدر می فروخت در 
مقابل طالق و حضانت فرزندم حقوقات خویش را اعم از مهریه نفقه و اجرت المثل 
به زوج بذل نمایم خوانده اظهرا داشت موافق بطالق نیستم گرفتار مواد مخدر هستم 
قبول دارم وی را اذیت کرده ام و 8 سال است یک سال تریاک می کشید و چهار 
سال هروئین و بقیه را هم شیشه مصرف کرده مهلت ده روز در دفتر خانه حاضر 

شوید در غیر اینصورت طبق مقررات اقدام خواهد شد.
م الف: 4194 دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 39 و دفتر طالق 9 سنندج

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

الدین  سیدنظام  وراث  هاشمی  همگی  بهاءالدین،ملیحه،ساعت،فریبا،مهتاب  آقای 
هاشمیدرخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک ۱۱۰ فرعیاز یکاصلی 
جوانرود واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف بهزمین آبی چهارباغ که بصورت ارثی 
از مورث تصرف و درخواست سند مالکیت نموده و پرونده نیز تحت کالسه۳۲-96 
و  ارجاع  الذکر  فوق  قانون  موضوع  هیئت  به  و  تشکیل   ۲8 و   ۲9 و   ۳۰ و   ۳۱ و 
و  و ۱۲8۴  و ۱۲68  و ۱۲8۰   ۱۲76 شماره   رأی  طبق  رسیدگی  از  پس  هیئت 
ماده  و  قانون   ۳ ماده  به  /96مستندا   ۱۰/۱6 مورخ   ۱۳966۰۳۱6۰۰7۰۰۱۲7۲
باب خانهبه مساحت   مالکیت یک  به صدور سند  رای  مزبور  قانون  نامه  آیین   ۱۳
۱۰7/9۱متر مربع بنام آقای بهاءالدین۳/۴ دانگ و ملیحه ۰/۵ دانگ و بانوان ساعت 
و فریبا و مهتاب هریک ۰/7دانگ مشاع صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک 
لذا مراتب در  امینی و غیره می باشد  ، محمدطاهر و مصطفی  آقایان سعید  مزبور 
دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را 
کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد، معترض باید ظرف 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد بدیهی است 
پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام 
به  از مراجعه متضرر  مانع  نمود صدور سند مالکیت  اشخاص مذکور صادر خواهد 
دادگاه نیست. این آگهی نسبت به ۴/۵ دانگ مشاع نافذ و برای ۱/۵ دانگ مجهول 

پالک فوق آگهی نوبتی منتشر میشود.
 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی

تاریخ انتشار اول  6/   ۱۲/ ۱۳96 تاریخ انتشار دوم ۱۲/۲۱/ ۱۳96

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه ۲/8۲9/96شعبه دومشورای حل اختالف شهرستان جوانرود 
آقای کاکه شیری درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است و بیان داشته 
و  نموده  فوت  خود  دائمی  اقامتگاه  96/۱۲/۱۱در  تاریخ   شیریدر  مختار  شادروان 

ورثه اش عبارتند از:
۱.کاکه شیری زایچه : ۲۲۰-۱۳۳۴کد ملی  ۵9۵97768۲۰ پدر متوفی

۲.سروه علیزاده زایچه:اختصاصی-۱۳7۱ کد ملی۴9۵۰۰9۱۰۳۴همسرمتوفی
۳.سنا شیری زایچه:اختصاصی-۱۳9۲کد ملی ۴9۵۰۳۵۲۱6۴دختر متوفی
۴.گلباغ امیری زایچه:۵۰88-۱۳۳8 کد ملی ۳۳69۳۲۰۵76 مادر متوفی

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

درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی مزایده مال غیرمنقول
 نوبت اول شماره962440 

بموجب پرونده 96۲۴۴۰ اجرای احکام )حقوقی( شعبه دوم متمرکز سنندج آقای 
فریدون کرمی در حق سید رئوف نوری و پرداخت هزینه اجرا در حق صندوق دولت 
محکوم شده است. و مزایده نوبت اول در روز سه شنبه مورخ 97/۱/7 از ساعت ۱۰ 
الی۱۱ صبح در مجتمع قضایی شهید بهشتی سنندج دفتر اجرای احکام حقوقی 
سنندج  انقالب  و  عمومی  دادسرای  نماینده  حضور  با  سنندج  متمرکز  دوم  شعبه 
قیمت  با  ذیل  بشرح  کارشناسی(  پایه  مزایده  شروع  قیمت  )با  با  شعبه  دادورز  و 
99۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط کارشناس محترم قیمت گذاری و به مزایده گذاشته می 
شود. طالبین می توانند پنج روز قبل از روز مزایده با کسب مجوز از اجرای احکام 
مزایده  روز  کتبا  خود  پیشنهاد  و  آورند  بعمل  بازدید  مزایده  مورد  مال  از  حقوقی 
برگزاری  روز  را  قیمت  باالترین  که  بود  خواهد  کسی  مزایده  برنده  نمایند  تسلیم 
مزایده بپردازد و فی المجلس مبلغ ۱۰درصد قیمت پیشنهادی را به حساب سپرده 
دادگستری واریز نماید و حداکثر ظرف یکماه آینده ترتیب پرداخت مابقب قیمت را 

بدهد. )ملک خالی از سکنه بوده و کلید آن در این اجرا میباشد( 
مشخصات ملک عبارت است از: شش دانگ یک واحد ملک مسکونی 

ملک معرفی شده واقع در نایسر از توابع شهرستان سنندج – شهرک سالم – کوچه 
گلشن 7- روبروی خیاطی عاطفه. سند ملک به اینجانب ارایه نگردید ملک مورد 
نظر ساختمانی مسکونی احداث در دو طبقه و با مساحت عرصه در حدود 8۵/۵ متر 
مربع، و مساحت اعیانی ۱۴9 متر مربع شماال 8/۱۰ متر جنوبا 8/۱۰ متر به کوچه 
شرقا ۱۰/۴۰ متر غربا ۱۰/۴۰ متر به پالک و با اسکلت از نوع نیمه فلزی،سقف طاق 
ضربی، فاقد نما، با عنایت به موقعیت ملک، موارد قید شده و رعایت کلیه موارد موثر 
در ارزش گذاری، قیمت ملک به شرح ذیل برآورد می گردد الزم به توضیح است 

ملک مورد خالی از سکنه می باشد.
بابت عرصه:ریال-/۵۱۳/۰۰۰/۰۰۰=6۰۰۰۰۰۰*8۵/۵

بابت اعیانی: ریال -/۴۴7/۰۰۰/۰۰۰=۳۰۰۰۰۰۰*۱۴9
بابت امتیازات: ریال-/۳۰/۰۰۰/۰۰۰

جمع کل:ریال -/99۰/۰۰۰/۰۰۰ )نهصد و نود میلیون ریال(
نتیجه: قیمت ملک فوق با عنایت، موقعیت ، کیفیتو کمیت ساختمان موجود قدمت 
بنا با شرایط فوق مبلغ ریال -/99۰/۰۰۰/۰۰۰ )نهصد و نود میلیون ریال(  تعیین 

و برآورد میگردد
م الف:4203    اجرای احکام حقوقی شعبه دوم متمرکز دادگستری سنندج

آگهی فقدان
آقای ابراهیم خاکوئی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده 
است که سند مالکیت شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۴9۰۰ مترمربع قطعه 
6  تفکیکی تحت پالک ۲۵۱ فرعی از ۱6۳ اصلی مفروز از پالک ۲۳7 فرعی از پالک 
۱6۳ اصلی مذکور واقع کرج صفحه ۱77 و دفتر 6۱ به شماره ثبت 9۳۲۴ به نام 
مالک عباس عظیمی آزاد ثبت شد و سند به شماره چاپی ۳۱6۱89 صادر شد و 
سپس مورد ثبت مع الواسطه برابر سند قطعی ۳۳67۵ مورخ ۱۳۵۴/7/۱7 دفترخانه 
7 قلهک به آقای ابراهیم خاکوئی منتقل شد و بعلت سهل انگاری مفقود گردیده 
است و سپس مالک درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می 
شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت 
به ملک مذکور می باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز اعتراض خود را 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است چنانچه ظرف 
مدت مقرراعتراضی واصل نشود و یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند 

مالکیت المثنی برابر مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد. م/الف۲7۲۱
محمد سلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فردیس 

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم االنبیا گفت: رژیم 
قدرت  گذشته  از  بیش  امروز  صهیونیستی 
جمهوری اسالمی ایران را باور کرده و از آزمون آن 
خودداری خواهد کرد زیرا قادر به مدیریت مواجهه 

با ایران و تحمل هزینه  آن نخواهد بود.
به گزارش زمان به نقل ازمرکز ارتباطات و تبلیغات 
دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح، سردار سرلشکر 
پاسدار غالمعلی رشید دیروز در نشستی که با 
حضور مسئولین و کارشناسان امنیتی سپاه برگزار 
شد، در ارزیابی موقعیت و شرایط منطقه ای ایران و 
دستاوردهای آن اظهار داشت: جمهوری اسالمی 
ایران در سال جاری با شکست تروریسم داعش 
در منطقه عالوه بر ثبات بخشی در سوریه و 
عراق، قدرت بازدارندگی خود را در برابر تهدیدات 
ـ امنیتی افزایش داد.وی گفت: هم اکنون  نظامی 
توسعه و تعمیق قدرت منطقه ای ایران هرگونه 
تصمیم گیری برای مقابله با جمهوری اسالمی را 
دشوار و با هزینه های غیرقابل محاسبه همراه کرده 
است.فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم االنبیاء )ص( 

ادامه داد: رژیم صهیونیستی امروز بیش از گذشته 
قدرت جمهوری اسالمی ایران را در منطقه ادراک 
و باور کرده و از آزمون آن خودداری خواهد کرد 
زیرا قادر به مدیریت مواجهه با ایران و تحمل 
بود.سرلشکر رشید تصریح  هزینه  آن نخواهد 
کرد: آمریکا نیز از فرو رفتن در باتالقی که حاصل 
سیاست های بحران سازی و ایجاد درگیری نظامی 
از سوی رژیم صهیونیستی است، خودداری کند.
وی افزود: امروز با تشکیل جبهه ائتالف عربی- 
عبری- غربی در برابر ایران، مسئله فلسطین به 
عنوان مهمترین مسئله جهان اسالم را به حاشیه 
راندند و به فراموشی سپرده اند. فرمانده قرارگاه 
کرد:  خاطرنشان  )ص(  خاتم االنبیاء  مرکزی 
سیاسی  قدرت  فروپاشی  و  گذشته ضعف  در 
و نظامی، بر اثر پیروزی انقالب اسالمی، منطق 
تصمیم  گیری برای حمله نظامی را شکل داد ولی 
امروز به دلیل قدرتمندی جمهوری اسالمی ایران 
و دشواری های مقابله با این کشور موجب افزایش 

تهدیدات شده است.

»محمدجواد الریجانی« دبیر ستاد حقوق بشر 
با تاکید براینکه مسئله حقوق بشر مسئله ای 
مربوط به همه انسان ها بوده و مسئله آمریکا و 
اروپا نیست، گفت: آمریکا و اروپا اصال صالحیت 
اظهارنظر در امور حقوق بشر را بخاطر جنایاتی 

که مرتکب شده اند، ندارند.
به گزارش زمان به نقل ازستاد حقوق بشر قوه 
آمریکا  افزود:  الریجانی  محمدجواد  قضاییه، 
به  نسبت  اروپاییشان  شرکای  از  برخی  و 
حقوق میلیون ها انسان در دنیا رفتاری بسیار 
تجاوزگرانه و با نادیده گرفتن حقوق اساسی آنها 
در پیش گرفته اند.وی با بیان اینکه جمهوری 
اسالمی ایران نسبت به این حوادث و رفتار ها 
از  یکی  کرد:  تصریح  است،  حساس  بسیار 
کار های مهم این است که از این رفتار ها که 
حتی یک صورت حقوق بشر انسان دوستانه 
ماهیتا  اما  می دهند  خود  اقدامات  به  هم  را 
کنیم. برداری  پرده  است،  تجاوزکارانه  بسیار 
الریجانی ادامه داد: امروز هزاران نفر در یمن 

شهید شده اند و صد ها کودک هر روز به خاک 
و خون کشیده می شوند و میلیون ها نفر در 
آستانه گرسنگی خطرناک قرار گرفته اند؛ اما 
متجاوزین به حقوق ملت یمن مورد حمایت 
و مدافعان ملت یمن مورد  دارند  قرار  وسیع 
تعرض حقوق بشری هستند.وی با بیان اینکه 
این جنایت جنگی در دنیا باید کامال برمال شود، 
افزود: همچنین در سوریه، عراق، بحرین و در 
جا های مختلف هم به همینگونه است؛ بنابراین 
یکی از محور های فعالیت جمهوری اسالمی 
ایران این است که این حوادث را با نگاه حق 
طلبانه مخصوص جمهوری اسالمی بیان کند.
وی با بیان اینکه تهاجم ها به جمهوری اسالمی 
بسیار تهاجم های رسوایی است، خاطرنشان 
کرد: با قدرت، حساسیت و با استدالل و منطق 
و با حوصله و البته خستگی ناپذیر این تهاجم 
ها را دانه به دانه پاسخ می دهیم و حتی هر 
تهاجمی را به فرصتی برای بیان مطالب حق 

طلبانه خودمان می کنیم.

به  قادر  صهیونیستی  یم  رژ
مواجهه با ایران نیست یت  مدیر

وپا صالحیت اظهارنظر  یکا و ار آمر
درامور حقوق بشر را ندارند



4 شهرستانهادوشنبه 21 اسفند 1396                                                                                                                                                                                                     شماره 3718

برگزاری نشست هماهنگي 
شرکت نفت البرز و جایگاه هاي 

عرضه سوخت

نفت  شرکت  هماهنگي  و  اندیشي  هم  نشست 
استان البرز با جایگاه هاي عرضه سوخت برگزار 

شد.
به گزارش زمان؛ با نزدیک شدن به ایام تعطیالت 
عید نوروز و لزوم خدمت رساني مطلوب به مسافرین 
نوروزي نشست هم اندیشي و هماهنگي مسؤولین 
شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي استان البرز 
با هیئت مدیره انجمن صنفي جایگاه هاي عرضه 
سوخت و جایگاه داران این استان برگزار شد. در 
این نشست ابراهیم توسلي مدیر شرکت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي استان البرز، وجود انجمن صنفي 
جایگاه هاي عرضه سوخت در استان البرز را غنیمت 
دانست و گفت این انجمن نقطه قوت و فرصتي براي 
اجراي سیاست هاي شرکت ملي پخش فرآورده 
هاي نفتي با هدف سوخترساني و خدمت رساني 

مطلوب به شهروندان مي باشد.
در  سوخت  عرضه  هاي  جایگاه  تالش  از  وي 
سوخترساني ایمن به رانندگان در روزهاي بحراني 
گذشته  بویژه وقوع زلزله و بارش برف تشکر کرد 
و افزود همکاري و هماهنگي منسجم جایگاه هاي 
عرضه سوخت با شرکت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي استان البرز باعث اطمینان خاطر در خدمات 
رساني مورد انتظار به مخاطبین و مسافرین نوروزي 
پخش  ملي  شرکت  معاون  نوروزي  اکبر  است. 
فرآورده هاي نفتي استان البرز نیز در این نشست 
بر خرید بموقع فرآورده، حضور مستمر مالک یا فرد 
پاسخگو در جایگاه، پیگیري در رفع نواقص و خرابي 
احتمالي تجهیزات، ارتباط مؤثر با مسؤلین شرکت، 
و  ورودي  مبادي  فرش  سنگ  یا  آسفالت  ترمیم 
خروجي، تکریم مراجعین از سوي پرسنل جایگاه 
هاي سوخت، استفاده کارکنان از البسه متحدالشکل 
بویژه تعطیالت عید  و حفاظتي در روزهاي آتي 
انجمن صنفي  افتخاري رئیس  تأکید کرد.  نوروز 
جایگاه هاي عرضه سوخت استان البرز نیز در این 
نشست با اشاره به تعامل و همکاري مؤثر این انجمن 
با شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي به طرح 
برخي از مسائل و مشکالت موجود در این حوزه 
پرداخت.   این نشست با انجام برنامه پرسش و پاسخ 
بین مدیران و مالکین جایگاه هاي عرضه سوخت 
ومسؤولین شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 

استان البرز پایان یافت.

خبر

حق آبه مردم اصفهان بر گردن مسئوالن
اگر  گفت:  اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  رییس  اصفهان:  بهادری- 
سال های سال بگذرد، حق آبه کشاورزان اصفهان فراموش شدنی نیست، 

حق آبه و این ِدین باید در هر شرایطی ادا شود.
فتح اهلل معین در جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد: 
بتواند به تأمین آب شهر منجر شود که  بارندگی ها  امیدوار بودیم که 
متأسفانه این اتفاق نیفتاد.وی اظهار امیدواری کرد: در سال آینده با تدابیر 

مسئوالن آب و فاضالب، امکان تأمین آب شرب را داشته باشیم.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به نطق خود در جلسه هفته 
گذشته شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: هفته گذشته اعالم کردیم که 
ابتدا حق آبه مردم اصفهان را تحویل دهید و بعد از آنان بخواهید صرفه جویی 
کنند، اما مسئوالن آب و فاضالب به این سخن ایرادی داشتند؛ تاکید بنده 
بر رعایت حق آبه مردم اصفهان بود، زیرا احقاق حق آنان، همواره به عنوان 

یک دین بر عهده مسئوالن است.
معین تاکید کرد: اگر سال های سال بگذرد، حق آبه کشاورزان اصفهان 
فراموش شدنی نیست، حق آبه و این ِدین باید در هر شرایطی ادا شود، 
بنابراین امیدواریم با مطرح کردن مسائلی همچون صرفه جویی، توزیع 

حق آبه ها به فراموشی سپرده نشود.
وی با تشکر از مدیران شهری که اصفهان را برای آغاز سال نو آماده کرده 
اند، اظهار کرد: به ایام پایان سال نزدیک می شویم و امیدواریم سال آینده، 
سالی پر خیر و برکت برای همه مردم ایران باشد، امیدوارم خاطره خوشی 
برای تمام کسانی که این شهر را به عنوان مقصد سفر خود انتخاب می کنند 

رقم بخورد.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه داد: هفته گذشته و این هفته 
برنامه های متعددی در سطح شهر در بزرگداشت مقام زن در جمهوری 

اسالمی ایران برگزار شد.
معین از حضور همه اعضای شورا در جلسه ای که از سوی کمیسیون 
فرهنگی با حضور بانوانی که سمت مشاوره را در دستگاه ها داشتند، تشکر 
کرد و گفت: جا دارد از دو تن از بانوانی که در شورای اسالمی شهر اصفهان 
فعالیت دارند نیز تقدیر کنم زیرا بخشی از مدیریت شورای شهر اصفهان را 
برعهده دارند؛ امیدوارم حضور آنان بیش از پیش تأثیر گذار باشد و برایشان 

آرزوی توفیق داریم.
از  بانویی است که مدیریت یکی  اولین  اضافه کرد: خانم شکرانی  وی 
مناطق را عهده دار شده است که برای او آرزوی توفیق می کنیم؛ جمعی 
از نمایندگان رسانه ها نیز از قشر بانوان هستند که این ایام را به آنها نیز 

تبریک می گوییم.

ادامه طرح نوروزي نظارت استاندارد البرز تا 
پایان تعطیالت نوروز

 فتانه شکرالهي با بیان اینکه نظارت ها در بازار شب عیدتشدید خواهد شد، 
اعالم کرد: در این بازرسي ها، کاالهاي مشمول رعایت استاندارد اجباري 
کنترل و با توزیع کاالهاي فاقد پروانه استاندارد برابر قوانین رسیدگي و 

برخورد خواهد شد.
استان  استاندارد  کل  اداره  عمومي  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
البرز،شکرالهي اضافه کرد: بازرسان این اداره کل تا پایان نوروز تمرکز ویژه 
اي روي مواد غذایي و سایر کاالها مصرفي شهروندان در این ایام خواهند 

داشت.
وي افزود: مردم از کاالیي استفاده کنند که نشان استاندارد داشته باشد و 
اگر قصد دارند از اصالت کاالیي مطمئن شوند کد ۱۰ رقمي زیر عالمت 

استاندارد را به سامانه پیامکي ۱۰۰۰۱۵۱7ارسال کنند.
او گفت: مصرف کاالي با کیفیت و سالم حق همه شهروندان است و تولید 

کنندگان باید براي جلب رضایت مشتریان چنین کاالهایي تولید کنند.

خبر 

داودی- اراک: شهردار کالنشهر اراک گفت: این 
مرکز پس از مشهد و همدان با همکاری اداره کار، 
تامین اجتماعی، فنی و حرفه ای و شورای صنفی 

کارگران در کالنشهر اراک راه اندازی شده است.
مهندس داود تاجران، نظم بخشی به مشاغل، بهره 
گیری از خدمات جدید، ایمن سازی و استفاده 
از خدمات بیمه ای ویژه کارگران را از اهداف راه 

اندازی این مرکز عنوان کرد.
وی اظهار کرد: اجرای عدالت، داشتن بیمه، حفظ 
کرامت کارگران، باال بردن شرایط شغلی و به کار 
گیری افراد ماهر در زمینه های کاری از مزایای راه 

اندازی این مرکز تخصصی است.
طرح  اجرای  در  گفت:  اراک  کالنشهر  شهردار 
ساختمانی  مشاغل  تمامی  کارگران  ساماندهی 
نظیر نقاش، بنا، سنگ کار، لوله کش و گچکار با 
اخذ کارت مهارت از فنی و حرفه ای در سامانه 
ثبت نام می کنند. مهندس تاجران اظهار کرد: 
با راه اندازی این مرکز افراد جویای کار دیگر در 
میدان های شهر اراک تجمع نمی کنند و سیما و 
منظر شهری نیز ساماندهی می شود. وی گفت: در 
راستای این طرح کارگران بر مبنای نوع خدمات و 
میزان درجه بندی مهارت در نوبت قرار می گیرند 
و با تماس متقاضیان براساس سیستم نوبت دهی، 

به آدرس متقاضی اعزام می شوند.
مهندس تاجران افزود: شهر اراک ظرفیت های 
اجتماعی،  خدمات  انواع  ارایه  برای  مطلوبی 

فرهنگی و اقتصادی دارد و در سال آینده هر ماه 
یک طرح در این کالنشهر راه اندازی می شود.

بیاتیان سرپرست خدمات شهری شهرداری اراک 
استادکاران  و  کارگران  ساماندهی  طرح  گفت: 
ساختمانی و فصلی از جمله طرح هایی است که 
رضایتمندی آحاد جامعه را نسبت به ارایه خدمات 

مطلوب به دنبال دارد.
سرپرست خدمات شهری شهرداری اراک تصریح 
اراک  در  طرح  این  اجرای  از  اصلی  هدف  کرد: 
ساماندهی کارگران ساختمانی و فصلی از سطح 
معابر، میادین و گذرگاه های سطح شهر با هدف 
پاکسازی سیمای شهر و ارائه خدمات اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و حمایتی به کارگران، ارج 

اجتماعی کارگران زحمتکش  به جایگاه  نهادن 
ساختمانی و فصلی، ارتقا سطح مهارت کارگران، 
سطح بندی ارائه خدمات آنها، ایجاد زمینه اشتغال 
و معرفی آنها به ذینفعان و ارائه خدمات اجتماعی، 

حمایتی و فرهنگی است.
وی خاطر نشان ساخت: به واسطه وجود این مرکز 
شهروندان می توانند طی تماس تلفنی درخواست 
خدمات مورد نیاز خود را اعالم نمایند و کارگران 
نیز بر اساس نوبت و همچنین توانمندی به مناطق 
این  در  اعزانم شوند همچنین  مورد درخواست 
مرکز از هرج و مرج در نرخ های موجود جلوگیری 
بعمل می آید و متناسب با هر نوع خدمت یک 
نرخ تصویب شده از سوی انجمن صنفی اعالم 

و  کارگران  کانون  مدیره  هیات  عضو  شود.  می 
استادکاران ساختمانی و فصلی کشور نیز در این 
آیین گفت: سال 9۲ طرح ایجاد مرکز ساماندهی 
کارگران و استادکاران ساختمانی و فصلی کلید 
زده شد. علی قیاسی افزود: ارایه خدمات در مرکز 
و  کارگر  نفع  به  کارگران ساختنانی  ساماندهی 
کارفرما است و با قراردادی که با نظام مهندسی 
به  ماهر  کارگران  است  شده  منعقد  ساختمان 
متقاضیان معرفی می شوند. رئیس انجمن صنفی 
کارگران استان مرکزی نیز در این آیین گفت: 6۰ 
درصد از حوادث به حوزه کار برمی گردد که در 
استان مرکزی با اقدامات انجام شده این آمار تا 
۳۰ درصد کاهش یافته و امید است با راه اندازی 
این مرکز و ارایه آموزش های مهارتی حوادث کار 
به پایین ترین سطح برسد. قیاسی افزود: ساالنه 
۲۰ هزار میلیارد ریال خسارت بابت حوادث کار 
پرداخت می شود که با رعایت نکات ایمنی این 
آمار قابل کنترل و کاهش است. وی اظهار کرد: 
استفاده کارفرمایان از نیروی بیمه شده و یکسان 
مرکز  برتر  های  ویژگی  از  خدمات  نرخ  سازی 
و  ساختمانی  استادکاران  و  کارگران  ساماندهی 
فصلی است. الزم به ذکر است ،مرکز ساماندهی 
کارگران و استادکاران ساختمانی و فصلی اراک 
در ۲۰۰ متربع وسعت در جوار ساختمان شورای 
اسالمی شهر اراک با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و 

۵۰۰ میلیون ریال ساخته شده است.

راه اندازی سومین مرکز ساماندهی کارگران ساختمانی کشور در اراک 

برگزاری دوره آموزش آشنایی با بازار 
فرابورس در گلستان

دپو موقت نخاله روستاهای زلزله زده 
کرمانشاه در 40 نقطه

شرکت  مدیرعامل  گلستان:  سلیمانی- 
از  گلستان  استان  صنعتی  های  شهرک 
بازار  با  آشنایی  آموزشی  دوره  برگزاری 
فرابورس  و نحوه تامین منابع مالی از آن در 

این استان خبر داد.
اله خلیل زاده اظهار داشت: آشنایی  حجت 
با ساز و کار قانونی، انواع روش های تامین 
نحوه  و  موجود  مالی  ابزارهای  مالی،  منابع 
و  فرابورس  بازار  در  ها  شرکت  پذیرش 
تامین منابع مالی از سرفصل های این دوره 
آموزشی بوده است. وی افزود: بنگاهها باید با 
تامین مالی از طریق بورس کاالی ایران برای 
صنایع  و حضور  شوند  آشنا  رکود  از  خروج 
فروش  به  تواند  می  کاال  بورس  در  کوچک 
با  که  بینجامد  واسطه  بدون  محصوالتشان 
این کار هم جان تازه ای به این صنایع داده 
صنایع  اولیه  مواد  تامین  با  هم  و  شود  می 
کاهش  شاهد  بورس،  از  متوسط  و  کوچک 

قیمت تمام شده محصوالت خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه واحدهای صنعتی می 
توانند برای تسریع در فروش محصوالتشان 

کرد:   اضافه  یابند،  حضور  کاال  بورس  در 
سهولت  مالیاتی،  معافیت  از  برخورداری 
آحاد  به  شرکت  معرفی  پذیرش،  سرعت  و 
جامعه از مزایای  فراهم شدن بستر پذیرش 
کاال  بورس  در  متوسط   و  کوچک  صنایع 
بورس  اهداف  از  یکی  افزود:  وی  است. 
ایران حذف واسطه های غیرضروری  کاالی 
در تامین مواد اولیه است که به موجب آن 
بسیاری از خریداران در بورس کاال را صنایع 

کوچک و کارخانه داران تشکیل می دهند.
صنعتی  های  شهرک  شرکت  مدیرعامل 
ورود  ضرورت  بر  تاکید  با  گلستان  استان 
واحدهای صنعتی به بازار بورس  یادآور شد: 
بورس کاال نمادی از بازار رقابتی است که در 
آن قیمت کاالها از برخورد مستقیم عرضه و 

تقاضا حاصل می شود.
سرمایه  ویژه  به  و  بورس  بازار  افزود:  وی 
گذاری با خرید سهام، امکانی را فراهم می 
سازد که هر فرد به میزان سرمایه ای که در 
بزرگ  شرکت  چند  یا  یک  در  دارد  اختیار 

سرمایه گذاری کند.

ایسنا؛ مدیرکل محیط زیست استان کرمانشاه 
با اشاره به آخرین وضعیت مدیریت نخاله های 
مناطق زلزله زده، گفت: قرار است نخاله های 
سال  پایان  از  قبل  تا  روستاها  ساختمانی 
موقت  صورت  به  نقطه   ۴۰ در  و  جمع آوری 

دپو شود.
آخرین  اساس  بر  کرد:  اظهار  یاوری  فریدون 
نخاله های  قرار شد  تصمیم جلسات مربوطه، 
ساختمانی مناطق روستایی با همکاری بنیاد 
مسکن و دهیاری ها در نقاطی که از قبل مکان 
یابی و بر اساس شاخص های محیط زیستی و 

بهداشتی مشخص شده، دپو شود.
اعالم کرد  نقطه  را ۴۰  مراکز  این  تعداد  وی 
پایان سال  از  قبل  تا  مقرر شده  داد:  ادامه  و 
نسبت به جمع آوری و انتقال نخاله ها به این 
۴۰ نقطه اقدام شود. به گفته مدیر کل محیط 
زیست استان کرمانشاه، مکان یابی این مراکز به 
شکلی انجام شده که در فاصله معینی از هم و 
از مناطق مسکونی دور باشند تا مشکل محیط 

زیستی و بهداشتی برای مردم ایجاد نشود.
یاوری تاکید کرد: این ۴۰ نقطه موقت است و 

پس از آن یا نخاله ها بازیافت خواهد شد و یا 
برای دفن و دپو دائم به مکان دیگری منتقل 
می شود که درباره مکان دائمی دفن نیز باید 
با همکاری دستگاه های مربوطه مانند محیط 
زیست و دانشگاه علوم پزشکی تصمیم گیری 
شهر  ساختمانی  نخاله های  درباره  وی  شود. 
سرپل ذهاب نیز خاطرنشان کرد: در این شهر 
بیوکمپوست  نیز یک نقطه در حاشیه پروژه 
شده  مشخص  نخاله  دپو  برای  ذهاب  سرپل 
به  انتقال  و  جمع آوری  حال  در  نخاله ها  که 
این مکان است. مدیرکل محیط زیست استان 
کرمانشاه بیان کرد: آخرین تصمیمی که برای 
شده  گرفته  ذهاب  سرپل  شهر  نخاله های 

بازیافت آنها با همکاری شهرداری است.
یاوری با بیان اینکه در روزهای ابتدای زلزله 
به دلیل شرایط خاصی که وجود داشت امکان 
نظارت بر آواربرداری و دپو نخاله ها نبود، عنوان 
نخاله های  مردم  از  تعدادی  ایام  این  در  کرد: 
روستاها  پشت  یا  و  راه ها  حاشیه  در  را  خود 
تخلیه کردند که قرار شده نسبت به جمع آوری 

این نخاله ها نیز اقدام شود.

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/فاتح بهرامی فرزند امیرحسین

فاتح  آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  زاده  محمدی  مصطفی  آقای  خواهان 
بهرامی به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
96۰99886۰۲9۰۰۵7۰ شعبه ۲9 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی)ره( 
شهرستان کرمانشاه ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳97/۲/۳ ساعت ۱۲:۰۰ تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
دبیر شعبه ۲9 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی)ره(شهرستان کرمانشاه-

آتوسا الوندی
کرمانشاه-میدان جمهوری اسالمی-به طرف منابع طبیعی

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
موضوع  ۱۳9۵/۱۱/۰8هیات  مورخ   ۱۳9۴6۰۳۲۵۰۰۳۰۰۱۴۲7 شماره  رأی  برابر 
فاقد سند رسمی مستقر  اراضی وساختمانهای  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  دلفان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در 
ساحره  حیدری فتح آبادی  در ششدانگ یکباب عمارت به مساحت ۴9/۵۰ متر 
مربع قسمتی از پالک۱۵۵ اصلی واقع در بخش ۱۲ استان لرستان شهرستان دلفان 
نورآباد دم آویزه خریداری از مالک رسمی آقای  آقای عظیم مرادی   محرز گردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
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 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 679
 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان نورآباد دلفان امیرحسین خلیلی

تاریخ انتشار نوبت اول۱۳96/۱۲/۰6 تاریخ انتشار نوبت دوم۱۳96/۱۲/۲۱

متن آگهی
محکوم له : منصور حسینی 

محکوم علیه :مهدی افشاری 
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به مهدی افشاری که مجهول المکان 
می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه 96۱۰۴۲66۵6۵۰۰۱۵۴ از شعبه ۱۵ درپرونده 
کالسه 96۰99866۵6۵۰۰۱۵۰ به موجب دادنامه شماره 96۰99766۵6۵۰۰۲۴۳ 
مبلغ هفت  پرداخت  به  علیه محکوم  از شعبه ۱۵ محکوم  مورخ 96/9/۲۵ صادره 
میلیون و هشتصد هزار تومان بابت اصل خواسته و پرداخت دویست و هفتاد و نه 
تاریخ  از  تادیه  تاخیر  (خسارت  تسبیب  قاعده  باب  )از  دادرسی  هزینه  تومان  هزار 
تقدیم دادخواست 96/6/۲۲ وفق تورم بانک مرکزی لغایت وصول و اجرای محکوم 
به در حق محکوم له می باشد پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی 
با توجه به غیابی بودن حکم اجرای  بر عهده محکوم علیه می باشد بدیهی است 
حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له یا 
ابالغ واقعی اجرائیه به محوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در 
اجرای ماده 7۳ آ. د . م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیر 
االنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد 
به  نسبت  مقررات  احکام طبق  اجرای  واحد  اینصورت  غیر  در  اقدام گردد  اجرائیه 

اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 15 شورای حل اختالف مجتمع خانواده 
شهرستان خرم آباد –سیده ثریا شاهرخوندی 

دادنامه
پرونده کالسه 96۰99866۱۰۲۰۰۲۲۵ شعبه ۳ دادگاه 
)دوم حقوقی  آباد  دادگستری شهرستان خرم  خانواده 
سابق ( تصمیم نهایی شماره 96۰99766۱۰۲۰۱87۲ 
خواهان : خانم راضیه ندری فرزند ملک میرزا با وکالت 
به  محمد  شیر  فرزند  چوالنی  پور  عالی  شهناز  خانم 
خیابان  آباد  خرم  –شهرستان  لرستان  استان  نشانی 
 – اشکانیان  کوچه   ۱ مخمکوه  آپادانا  متری  شصت 
استان  نشانی  به  رستاک  رضا  حمید  آقای   : خوانده 
لرستان شهرستان خرم آباد خیابان علوی کوچه شهید 
سمت  آخر  درب  کوچه  انتهای  آبادی  خرم  شمسیان 
به  :طالق  –خواسته   ) المکان  مجهول  )فعال  راست 

درخواست زوجه 
رای دادگاه : در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان 
خانم  وکالت  با  میرزا  ملک  فرزند  ندری  راضیه  خانم 
شهناز عالی پور چوالنی به طرفیت خوانده آقای حمید 
به  خوانده  الزام  خواسته  به  آزاد  فرزند  رستاک  رضا 
)بند  نکاح  عقد  ضمن  شرایط  از  تخلف  بلحاظ  طالق 
8 عقد نامه ( بشرح دادخواست تقدیمی به این توضیح 
خوانده  با   ۱۳9۳ سال  در  داشته  اظهار  خواهان  که 
نامه  عقد  تقدیمی  رونوشت  بموجب  و  نموده  ازدواج 
در  مندرج  شرایط  کلیه  نکاح  عقد  ضمن  نیز  خوانده 
داده  بالعزل  وکالت  وی  به  و  پذیرفته  را  ازدواج  سند 
از شروط ضمن   ) )زوج  مشارالیه  تخلف  در صورت  تا 
عقد به وکالت از وی اقدام به طالق خود نماید و چون 
است  نیم  و  یکسال  را حدود  زندگی مشترک  نامبرده 
نامه که خوانده  بند 8 عقد  به  توجه  با  و  نموده  ترک 
و  نموده  تخلف  لذا  داده  به خواهان  توکیل  در  وکالت 
جامع  به  عنایت  با  دادگاه  است  داشته  تقاضای طالق 
به  زوجیت  علقه  وجود  اوال  پرونده  اوراق  محتویات 
سبب عقد دائمی بین طرفین به داللت تصویر مصدق 
 ۱۳9۳/۳/۲۳ مورخ   ۴۴۴6 ترتیب  شماره  ازدواج  سند 
تنظیمی از دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره چهار حوزه 
ثبتی خرم آباد محرز و مسلم است ثانیا زوج )خوانده (
کلیه موارد داوزده گانه قسمت ب از شرایط ضمن عقد 

نکاح را پذیرفته و به زوجه وکالت بالعزل داده تا پس از 
احراز تخلف وی از شرایط ضمن عقد به دادگاه مراجعه 
و پس از انتخاب نوع طالق خود را مطلقه نماید .ثالثا 
:با توجه به محتویات پرونده استشهادیه محلی شهادت 
شهود خوانده از مورخه ۱۳9۴/8/9 منزل مشترک را به 
قصد محلی نامعلومی ترک و زن و فرزند خردسالش را 
بدون پرداخت نفقه رها نموده و با توجه به اینکه زوجه 
بالتکلیف است و بالتکلیف ماندن زن جوان در خالل 
دیگر  افراد  توسط  وی  نفقه  پرداخت  و  طوالنی  مدت 
تالی فاسد به دنبال دارد و ادامه وضع کنونی برای زوجه 
موجب عسر و حرج است و با توجه به اظهارنظر کتبی 
قاضی محترم مشاور و نظریه کارشناس به شرح صفحه 
تعرض  از  مصون  که  زوجه  نفقه  مورد  در  پرونده   ۴۰
باقی مانده و با اوضاع و احوال موجود مطابقت دارد و 
مضافا اینکه زوج علی رغم نشر آگهی در جلسه دادرسی 
حضور نیافته و بتبع دفاع موثری مخالف ادعای خواهان 
دادگاه  تالش  و  مساعی   : .رابعا  است  نیاورده  عمل  به 
از  زوجه  انصراف  و  زوجین  بین  سازش  جهت حصول 
بر  اصرار  کماکان  مشارالیها  و  نشده  واقع  موثر  طالق 
ماده ۲7  اجرای  در  دادگاه  لذا  داشته  و جدایی  طالق 
قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳9۱ و آیه ۳۵ از سوره 
بینهما  )وان خفتم شقاق  فرماید  می  که  نساء  مبارکه 
فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها موضوع را به 
داوری ارجاع نموده که داوران منتخب نیز گزارش کتبی 
خود را مبنی بر عدم امکان سازش بین آنان تقدیم و 
دادگاه  المجموع  حیث  من  اند  نموده  دادگاه  تسلیم 
عقد  به شرایط ضمن  8از قسمت  بند  تحقق  موجبات 
نکاح مندرج در سند ازدواج موصوف را محرز دانسته لذا 
دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و مستند به مواد 
۱۱۱9 و ۱۱۲۰ و ۱۱۲9 از قانون مدنی و مواد ۲۴و ۲6 
و ۲7 و ۲8 و ۲9 و ۳۳ از قانون حمایت خانواده مصوب 
۱۳9۱ و ماده ۱98 از قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی با احراز شرایط اعمال 
وکالت در طالق حکم به الزام خوانده )زوج (به طالق 
با حصول شرایط ذیل صادر و اعالم  خواهان )زوجه ( 
مینماید و ایشان را مجاز میدارد تا با حضور در یکی از 

دفاتر اسناد رسمی طالق و با رعایت مراضات حاصله 
نسبت به اجرای صیغه طالق و جدایی و ثبت آن اقدام 
عدد   ۱۱۴ تعداد  که  خود  مهریه  از  ۱-زوجه  نمایند 
سکه بهار آزادی است تعداد دو سکه را بذل و مابقی 
نفقه مورخه 9۴/8/۱۱  نماید ۲-زوجه  آنرا مطالبه می 
است  ریال   7/۲6۵/۰۰۰ مبلغ  که   ۱۳96/9/۳۰ لغایت 
آن  عده  زمان  و  آینده  و  حال  نفقه  مابقی  و  دریافت 
دریافت  را  خود  جهیزیه  ۳-زوجه  نمایند  می  بذل  را 
نموده است ۴-زوجه اجرت المثل ایام زوجیت زندگی 
مشترک را بذل می نماید ۵-زوجین دارای یک فرزند 
 ۱۳9۴/۳/۱7 متولد  مهرسام  بنام  باشند  می  مشترک 
و  مادر  به عهده  تا سن هفت سالگی  که حضانت وی 
فرزند  نفقه  و  است  پدر  عهده  به  حضانت  آن  از  بعد 
از  یک  هر  و  است  پدر  عهده  به  کارشناسی  نظر  وفق 
هفته  نباشد  آنها  عهده  به  فرزند  حضانت  که  زوجین 
در  را  فرزند  مالقات  حق  ساعت   ۲۴ بمدت  یکبار  ای 
پزشکی  نظریه  دارند 6-زوجه حسب  اقامت وی  محل 
قانونی شماره ۱۳96/۱7/66۱/۱/۳۴۲ مورخ ۱۳96/۵/7 
نوع  از  صادره  طالق  باشد  نمی  باردار  حاضر  حال  در 
خلع نوبت اول و بائن بوده و عده آن سه طهر می باشد 
احراز و رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طالق 
حسب مورد از جمله مراعات مفاد مواد ۱۱۳۴ و ۱۱۳۵ 
و ۱۱۴۰ و ۱۱۴۱ از قانون مدنی بر عهده مجری صیغه 
طالق خواهد بود و حسب تبصره ذیل ماده ۳۳از قانون 
حمایت خانواده در صورت امتناع زوج از حضور در دفتر 
خانه جهت اجرای صیغه طالق سر دفتر محترم بعنوان 
نماینده جهت اجرای صیغه طالق تعیین می گردد رای 
ابالغ  از  پس  روز  بیست  ظرف  محسوب  غیابی  صادره 
واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف  قابل  واقعی 
بیست روزپس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید 
می  لرستان  استان  نظر  تجدید  دادگاه  در  نظرخواهی 
ابالغ  یا  انقضای مهلت فرجام خواهی  تاریخ  از  باشد و 

رای فرجامی بمدت شش ماه اعتبار دارد . 
رئیس شعبه سوم خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد – 
ابراهیم نظری مقدم

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
موضوع  ۱۳9۵/۱۱/۰8هیات  مورخ   ۱۳9۴6۰۳۲۵۰۰۳۰۰۱۴۳۲ شماره  رأی  برابر 
فاقد سند رسمی مستقر  اراضی وساختمانهای  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  دلفان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در 
سلطانعلی رحیمی باباجان  در ششدانگ یکباب عمارت به مساحت ۲۰۰ متر مربع 
قسمتی از پالک8فرعی  ۱۵۳ اصلی واقع در بخش ۱۲ استان لرستان شهرستان 
دلفان نورآباد مرد آویزه علی آباد نورعلی  خریداری از مالک رسمی آقای  مالکین 
عرفی  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره 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 وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.م الف 678
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان نورآباد دلفان امیرحسین خلیلی

تاریخ انتشار نوبت اول۱۳96/۱۲/۰6 تاریخ انتشار نوبت دوم۱۳96/۱۲/۲۱

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره۱۳966۰۳۳۱۰۱۰۰۰7۵۳6 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای هاشم رحمانی مطلق 
فرزند نایبعلی به شماره شناسنامه ۱۴8۱۱  کد ملی ۰۳۲۰۱۴۳۲6۰ صادره از کرج 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۱۲/78 مترمربع از پالک ۱6۴ اصلی 
واقع در مشکین دشت - بلوار شیرازیان - خ ساجد ۱ - پ ۴ خریداری از مالک 
عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است،  گردیده  محرز  ترابی  امین  محمدحسین  رسمی 
مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت 
انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  به صدور سند مالکیت متقاضی 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۲۵9۴
تاریخ انتشار نوبت اول:96/۱۲/6 تاریخ انتشار نوبت دوم:96/۱۲/۲۱

  محمد سلیمانی   رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 

کالسه پرونده: 96۰977
 وقت رسیدگی:۱۳97/۴/۱۰ ساعت ۱۱ صبح 

خواهان:سید نصر اهلل طباطبائی آریا فرزند محمود با وکالت سید زمان حسینی میر 
محمدی به نشانی قزوین الموت شرقی خ مصلی جنب بانک صادرات کوچه ۱8 معلم 
– –عباس  اصغر  ،علی  ،رضا  حسن  اسامی  به  لرنی  علی  مرحوم  خواندگان:وراث 

جعفر-سکینه-مریم-فریبا-فرشته-زهرا... همگی لرنی قوئینک و همسر متوفی خانم 
معصومه علی دولتی نشانی همگی مجهول المکان 

دفتر  مورخ 76/7/۲۴  وقفنامه رسمی ۵۴۵۱۲  ابطال سند  بر  خواسته:صدور حکم 
خانه شماره ۳ ورامین از پالک ۲۲/۳۲ 

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی  نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
دوم حقوقی دادگستری  ورامین ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 
7۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جرائد کثیراالنتشار آگهی 
میشود  تا خوانده از تاریخ نشر اخرین اگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دادخواست و ضمائم رادریافت نماید و در وقت 
مقرر باال جهت رسیدگی حضور به هم رساند چنانچه بعدا ابالغی به وسیله آگهی 

الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود .
م الف1885خ–نوری زاده –مدیر دوم حقوقی دادگستری ورامین 

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده ) نوبت اول (
شرکت تعاونی مصرف کارکنان موسسه اصالح بذر چغندر قند کرج 

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی فوق الذکر می رساند جلسه 
مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی یاد شده راس ساعت 9 صبح 
روز پنج شنبه مورخ 1397/1/9 در محل انجمن اسالمی واقع در موسسه اصالح بذر 
چغندرقند تشکیل می گردد. لذا از اعضاء محترم تعاونی دعوت می شود تا در راس 

ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانند. 
ضمنا یاد آوری می گردد: 1- در صورتی که حضور عضوی در مجمع میسر نباشد می 
تواند حق حضور و اعمال رای از سوی خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار 
نماید در این صورت هیچ کس نمی تواند نمایندگی بیش از سه عضو را بپذیرد و هر 
شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد داشت. اضافه می شود برگه های نمایندگی 
مزبور با امضاء اکثریت هیات مدیره و بازرس تعاونی معتبر خواهد بود. بدین منظور 
عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف مدت 8 روز از تاریخ انتشار این 
آگهی به همراه نماینده خود با در دست داشتن مدارک موید عضویت در تعاونی 
و کارت شناسائی معتبر در محل دفتر تعاونی حاضر و پس از احراز هویت طرفین، 
عضویت متقاضی و اهلیت نماینده برگه نمایندگی مربوطه توسط مقام مذکور تایید و 
برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد.  2- تصمیماتی که در مجمع 
با رعایت ضوابط و مقررات اتخاذ می گردد، برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غیب و 
مخالف، نافذ و معتبر خواهد بود.  3- این مجمع در صورت حصول حد نصاب دو سوم 

کل اعضاء رسمیت خواهد یافت. 
دستور جلسه : 1- طرح، تصویب و تطبیق اساسنامه جدید شرکت تعاونی با آخرین 

اصالحات انجام شده مورخه 1393/2/17 در قانون بخش تعاون. 
رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده ) نوبت دوم(
شرکت تعاونی مسکن شماره 3 کارکنان آموزش و پرورش 

ناحیه یک کرج 
بدینوسیله به اطالع کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی مذکور می رساند 
با توجه به انجام اصالحات به عمل آمده در قانون بخش تعاون جمهوری 
اسالمی ایران مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم این شرکت راس 
ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 1397/1/9 در نشانی استان البرز، 
شهرستان کرج، عظیمیه، بلوار استقالل، کوچه بهتویی شرقی، پالک 
22، دبیرستان میهن برگزار می گردد. از کلیه اعضاء محترم دعوت می-
گردد تا در جلسه مذکور حضور بهم رسانیده و یا نمایندگان تام االختیار 
خود را به صورت مکتوب معرفی نمایند و ضمنا یادآوری می شود این 
مجمع با حضور نصف بعالوه یک نفر از کل اعضاء شرکت تعاونی رسمیت 
می یابد و تصمیماتی که در این مجمع اتخاذ می شود برای کلیه اعضاء 

)اعم از غائب و مخالف( نافذ و معتبر خواهد بود. 
کارکنان  شماره 3  مسکن  تعاونی  آدرس  :  1-تغییر  جلسه  دستور 
آموزش و پرورش ناحیه یک کرج  2-تمدید مدت فعالیت تعاونی تا سه 

سال آینده  3-اصالح شرایط عضویت اعضاء 
رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی 
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 سقف وام اشتغال مددجویان
 ۲۰ میلیون شد

اسفندماه  مستمری  گفت:  امداد  کمیته  رئیس 
سازمان  با  هماهنگی  با  مددجویان  برای 
پرداخت  اسفندماه   ۲6 ها٬  یارانه   هدفمندی 
می شود. به گزارش پیام زمان ،سیدپرویز فتاح در 
نشست خبری گفت: با بیان اینکه تا امروز 9۲ درصد 
از بودجه دولتی کمیته امداد در سال 96 تخصیص 
منابع  محدودیت  به  توجه  با  افزود:  است٬  یافته 
دولت٬ این تخصیص در بین دستگاهها تخصیص 
خوبی است و از حمایت باالتری در دولت و مجلس 
برخورداریم. وی ادامه داد: مستمری بهمن ماه به 
پوشش کمیته  افراد تحت  تمام  برای  کامل  طور 
امداد پرداخت شده است و همچنین عیدی افراد 
شنبه  پنج  که  داشتیم  دغدغه  را  پوشش  تحت 
گذشته پرداخت شد. رئیس کمیته امداد اضافه کرد: 
مستمری اسفندماه برای مددجویان با هماهنگی با 
سازمان هدفمندی یارانه ها٬ ۲6 اسفندماه پرداخت 
می شود. وی گفت: به مددجویان اعالم کردیم که 
همه وام دولت و کمک بالعوض را دریافت کنند. 
توافق ما این است که دولت ۳۵ میلیون تومان در 
مناطق روستایی و ۴۰ میلیون تومان در شهرها وام 
میلیون کمک  کند. همچنین حدود 7  پرداخت 
بالعوض برای امور مختلف پرداخت می شود.  فتاح 
گفت: ۲ هزار میلیارد تومان برای اشتغال مددجویان 
امداد و بهزیستی برای سال آینده در نظر گرفته شده 
است. وی افزود: سقف وام اشتغال در سال گذشته 
۱۵ میلیون تومان بود که امسال ۲۰ میلیون تومان 
شده و برای سال آینده نیز همین رقم پیش بینی 
باید ۵۰۰ میلیارد  امسال  فتاح گفت:  شده است. 
تومان برای بخش بهداشت و درمان هزینه کنیم این 
در حالی است که ۳۵ هزار نفر از افراد تحت پوشش 

امداد بیماران خاص و صعب العالج هستند

 اعالم آمادگی برای پرداخت حق 
بیمه معلمان حق التدریس

وزیر آموزش و پرورش از مذاکره با معاون اول رییس 
جمهوری درخصوص پرداخت حق بیمه معلمان 
حق التدریس خبر داد و گفت که جهانگیری برای 

رفع این مشکل اعالم آمادگی کرده است.
فراکسیون مستقلین  نشست  در  بطحایی  محمد 
والیی در پاسخ به تذکر ناصر شریفی نماینده مردم 
بندرلنگه درباره حق بیمه معلمان حق التدریس 
گفت: صندوق بازنشستگی به استناد مصوبه سال 
9۴ مجلس معتقد است معلمان حق التدریسی که 
سال های گذشته برای آموزش و پرورش کار کردند، 
برای پرداخت سابقه سنوات خود باید حق بیمه را 
به نرخ روز و ۲۴ درصد پرداخت کنند. وی ادامه داد: 
آموزش و پرورش در مذاکراتی که با سازمان اداری و 
استخدامی انجام داد، توانست نامه ای مبنی بر اینکه 
مصوبه مجلس در مورد معلمان پاره وقت بوده است 
نه تمام وقت از این اداره دریافت کند اما صندوق 
بازنشستگی پس از ارسال این نامه به رأی وحدت 

رویه دیوان عدالت اداری در این زمینه استناد کرد.

یادداشت

الیحه »تامین امنیت اجتماعی زنان در مقابل 
خشونت« نهایی شد

امنیت  تامین  الیحه  گفت:  جمهور  رییس  خانواده  و  زنان  معاون 
و  نهایی شده است  زنان در مقابل خشونت توسط دولت  اجتماعی 
باید به سرعت پس از بررسی توسط قوه قضاییه به دولت و مجلس 

ابالغ شود.
اینکه  به  اشاره  با  مرکزی  استان  اداری  شورای  در  ابتکار  معصومه 
تحقق عدالت به معنای واقعی و عدالت جنسیتی یکی از اهداف مهم 
دکتر روحانی است، عنوان کرد: در این راستا سیاست های ابالغ شده 
و همچنین  باالدستی  اسناد  عنوان  به  مقام معظم رهبری  از سوی 
برنامه ششم توسعه کشور و مواد ۱۰۱، ۱۰۲ و 8 این قانون پیش رو 
است و حتی نگاه به مسئله زنان و خانواده فراقوه ای و فرابخشی است.
برنامه ششم توسعه کشور رعایت  اینکه ماده ۱۰۱  بر  تاکید  با  وی 
تکلیف  اجرایی کشور  دستگاه های  تمامی  برای  را  عدالت جنسیتی 
کرده است، گفت: با وجود خدمات رسانی ها همچنان در برخی نقاط 
همچون مناطق مرزی و روستایی کمبودهایی وجود دارد، به عنوان 
مثال در بحث آموزش و پرورش در برخی روستاها امکان تحصیل تا 
مقطع ابتدایی وجود دارد و با وجود پیشرفت های علمی و آموزشی 
برخی  در  امکاناتی  های  کاستی  و  مشکالت  هنوز  کشور  چشمگیر 
و  عدالت  شاخص های  تحقق  کمبودها  این  و  دارد  وجود  مناطق 

آرمان های انقالب را با مشکل مواجه کرده است.
بیکاری  وضعیت  اینکه  وجود  با  مرکزی  استان  کرد:  تصریح  ابتکار 
خود را رو به بهبود سوق داده است اما هنوز بخش اعظمی از زنان 
و   ۱۰۱ ماده  براساس  دولت  و  هستند  شغل  فاقد  آن  تحصیلکرده 
این بخش در  برای جبران عقب افتادگی ها در  ابالغی  سیاست های 

تالش است.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده به فعالیت سازمان های 
کرد  اشاره  هستند  پیشگام  راستا  این  در  بانوان  که  نهاد  مردم 
است.  کار  مبنای  زنان  حوزه  در  موجود  شاخص های  افزود:  و 
قرار  توجه  مورد  باید  عدالت  مانند  اجتماعی  مختلف  شاخص های 

گیرد و در این راستا بحث خانواده نیز مدنظر است.
موضوع  و  کشور  توسعه  ششم  برنامه   ۱۰۲ ماده  به  اشاره  با  وی 
خانواده تصریح کرد: در شرایط فعلی مسئله خانواده در تمام دنیا 
از اهمیت خاصی برخوردار است به نحوی که برای داشتن جامعه 
و  داشت  اختیار  در  سالم  خانواده  باید  سالم  اقتصاد  حتی  و  سالم 
و  ارتقاء  را  اجتماعی  و  فرهنگی  شاخص های  نیز  خانواده  سالمت 

توسعه می بخشد.
ایرانی به مانند دیگر خانواده های  اینکه خانواده های  بیان  با  ابتکار 
مشکالت  شامل  امر  این  و  دارند  رو  پیش  را  تهدیداتی  جهان 
معیشتی، اعتیاد و حتی خشونت می شود، به فرمایشات روز گذشته 
همه  در  ظالمانه  رفتارهای  اینکه  بر  مبنی  رهبری  معظم  مقام 
دولت  افزود:  و  کرد  اشاره  اصالح شوند  و  کنند  تغییر  باید  سطوح 
نهایی  را  خشونت  مقابل  در  زنان  اجتماعی  امنیت  تامین  الیحه 
کرده است و امید است که قوه قضاییه به سرعت آنرا بررسی کرده 
و به دولت و مجلس ابالغ کند اما بحث کاهش خشونت علیه زنان 
تنها به قانون و الیحه خالصه نمی شود بلکه باید فرهنگ سازی و 

آموزش الزم جهت ارتقای تاب آوری نیز مدنظر قرار گیرد.
وی با اشاره به بخشنامه ابالغی دولت مبنی بر اختصاص ۳۰ درصد 
از پست های دولتی به بانوان تصریح کرد: تالش بر این است که تا 
پایان دولت دوازدهم این میزان تصدی بانوان اجرایی شود چراکه 
از  استفاده  با  می توان  شود؛  جبران  موجود  عقب افتادگی های  باید 
و  شده  انجام  واگذاری ها  شایستگی  طبق  تحصیلکرده  بانوان  توان 
کارآمدی دولت را افزایش بخشید. ابتکار افزود: طی ۵ ماهه اخیر 
7 معاون وزیر زن و ۴6 مدیرکل خانم در کشور منصوب شده اند 

و انتظار می رود که با سرعت و روند مناسب این امر افزایش یابد.

خبر

بازرسان  که  کرد  تاکید  ناجا  فرمانده  جانشین 
روبرو  و  قانون  اعمال  اجازه  مردمی  نامحسوس 

شدن با مردم را ندارند.
به گزارش ایسنا، سردار اسکندر مومنی در حاشیه 
دومین روز از سیزدهمین همایش سراسری روسا 
و مدیران پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا که در 
مقر مرکزی ناجا برگزار شد اظهار کرد: حقیقتا 
باید از اصحاب رسانه که افرادی بسیار پر تالش 
هستند قدردانی کرد. اقدامات انجام شده از سوی 
رسانه ها تاثیر زیادی در فرهنگ سازی و کاهش 
آمار حوادث و تلفات رانندگی در سال های اخیر 

داشته است.
مقیمی با اشاره به طرح های پلیس راهور برای 
نوروز اظهار کرد: مأموران پلیس راهور و دیگر 
خود  برای  را  نوروز  تعطیالت  ناجا  بخش های 
جاده ها  معابر،  در  حضور  با  و  کرده اند  تعطیل 
تأمین  به  اقدام  برون شهری  و  نقاط شهری  و 
ایمنی و امنیت شهروندان خواهند کرد. جانشین 
فرمانده ناجا با بیان اینکه پلیس با تمام توان وارد 
صحنه شده است، گفت: ماموران راهور از نقطه 
صفر مرزی تا عمق شهرها را تحت پوشش خود 

قرار داده و اقدام به تامین امنیت خواهند کرد.
وی با بیان اینکه رویکرد امسال پلیس برخورد با 
تخلفات حادثه ساز و کاهش تصادفات رانندگی 
با رویکرد توأم با ادب، احترام و برخورد مناسب 
است، تصریح کرد: برخورد با تخلفات توأم با ادب 
و احترام منافاتی با یکدیگر ندارند و همه ماموران 
ما باید در عین حال که با تخلفات برخورد کرده 
و اقدام به اعمال قانون متخلفان می کنند ادب و 

احترام را نیز رعایت کنند.
سردار مومنی از افزایش ۱۰ درصدی مجموعه 

توان ناجا در نوروز امسال خبر داد و گفت: امسال 
طبق پیش بینی ها و اقدامات انجام شده حدود 
۱۰ درصد در مجموعه توان ناجا افزایش داشتیم 
بیشترین  شاهد  امسال  نوروز  که  امیدواریم  و 

امنیت و آرامش و کمترین موارد تخلف باشیم.
جانشین فرمانده ناجا در پاسخ به سوالی درباره 
برخورد با بدحجابی و ناهنجاری از سوی پلیس 
راه اظهار کرد: رعایت شئونات و حجاب موضوعی 
پلیس  بخش های  تمام  و  است  بخشی  بین 
این زمینه  ... در  امنیت و  از راهور، پلیس  اعم 
مسئولیت دارند. پلیس موظف به اجرای قانون 
است و متناسب با اختیاراتی که دارد بر اساس 
قانون عمل می کند و خواهش ما نیز از مردم این 
است که نسبت به رعایت شئونات اقدام کنند، اما 
اگر موردی در این زمینه از سوی پلیس مشاهده 
شود حتما با آن بر اساس قانون برخورد خواهد 
شد. سردار مومنی در بخش دیگری از سخنانش 

در  ترافیکی  حوادث  باختگان  جان  آمار  به 
سال های گذشته اشاره کرد و گفت: در سال 8۴ 
حدود هفت میلیون خودرو در کشور داشتیم اما 
تعداد کشته ها حدود ۲8 هزار نفر بود اما امسال 
تعداد خودروها  برابری  افزایش چند  رغم  علی 
تعداد جان باختگان حوادث رانندگی به کمتر از 
۱6 هزار نفر رسیده که البته از نظر ما همین ۱6 
هزار نفر نیز زیاد است و باید تالش کنیم تا تعداد 
کشته شدگان حوادث رانندگی به حداقل برسد.

پژوهش هایی  طبق  البته  داد:  ادامه  مومنی 
تعداد جان  انجام شده عمده دلیل کاهش  که 
خود  و  زمینه  این  در  فرهنگسازی  باختگان 
مردم بوده اند اما اگر ما بخواهیم که آمار جان 
باختگان را کاهش دهیم حتما باید دیگر مولفه ها 
نیز رعایت شود. از جمله اینکه ایمنی خودروها 
و جاده هایمان افزایش یافته و توان امداد و نجات 

نیز زیاد شود.

جانشین فرمانده ناجا با بیان اینکه عامل انسانی، 
جاده، ایمنی خودرو و تیم های امداد و نجات در 
کنار یکدیگر می توانند منجر به کاهش حوادث 
ایمنی  پیگیری  قطعا  گفت:  شوند،  رانندگی 
و  ناجاست  اولویت  جزو  خودروها  و  جاده ها 
برابر قانون نیز پلیس موظف است تا نقش تمام 
دستگاه ها را در بروز حوادث رانندگی اعالم کند.

مومنی در پاسخ به سوالی درباره فعالیت بازرسان 
نامحسوس و نحوه تشخیص این بازرسان اظهار 
کرد: بازرسان نامحسوس ما دو نوع هستند. یکی 
بازرسان  دیگر  و  مردمی  نامحسوس  بازرسان 
نامحسوسی که در پوشش گشت های نامحسوس 
فعالیت می کنند. بازرسان نامحسوس مردمی با 
مشاهده تخلفات گزارش آن را به پلیس مخابره 
کرده و آنجا نسبت به اعمال قانون اقدام می شود. 
این افراد اجازه اعمال قانون و روبرویی مستقیم با 
مردم را ندارند و تنها گزارشات خود را به پلیس 
افزود:  ناجا  فرمانده  جانشین  می کنند.  منتقل 
بازرسان نامحسوس مردمی افراد مورد وثوق و 
مطمئنی هستند که از سوی پلیس تأیید شده اند.

دیگر  سوی  از  افزود:  ناجا  فرمانده  جانشین 
بازرسان کنترل نامحسوس هستند که به صورت 
نامحسوس در اتوبوس ها یا با خودروهای دیگر 
بر عملکرد  ، در حال تردد در معابر و نظارت 
شناسایی  کارت  افراد  این  هستند.  رانندگان 
دارند و مردم نیز حتما باید کارت شناسایی شان 
آخرین  درباره  مومنی  سردار  کنند.  رویت  را 
وضعیت رسیدگی به تخلف یکی از نمایندگان 
در برخورد با یکی از ماموران راهور نیز گفت: 
این پرونده در حال پیگیری است اما از جزئیات 

آن اطالع ندارم.

افزایش 10 درصدی توان ناجا در نوروز؛

بازرسان »نامحسوس مردمی« اجازه روبرویی با مردم را ندارند

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
موضوع  ۱۳9۵/۱۱/۱۰هیات  مورخ   ۱۳9۴6۰۳۲۵۰۰۳۰۰۱۴۵۰ شماره  رأی  برابر 
فاقد سند رسمی مستقر  اراضی وساختمانهای  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  دلفان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در 
خاص علی دانشمندان   در ششدانگ یکباب عمارت به مساحت ۱۰۱/۳۱ متر مربع 
نورآباد  لرستان شهرستان دلفان  استان  واقع در بخش ۱۲  از ۱۵۵ اصلی  قسمتی 
دم آویزه خریداری از مالک رسمی آقای  جعفر فتحی   محرز گردیده است.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 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 وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 68۲
 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان نورآباد دلفان امیرحسین خلیلی

 تاریخ انتشار نوبت اول۱۳96/۱۲/۰6 تاریخ انتشار نوبت دوم۱۳96/۱۲/۲۱

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
موضوع  ۱۳9۵/۱۱/۱۰هیات  مورخ   ۱۳9۴6۰۳۲۵۰۰۳۰۰۱۴۴6 شماره  رأی  برابر 
فاقد سند رسمی مستقر  اراضی وساختمانهای  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  دلفان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در 
متر مربع  به مساحت ۲۵8/۵8  یکباب عمارت  دلفان  در ششدانگ  علی حسینی 
قسمتی از پالک8فرعی  ۱۵۳ اصلی واقع در بخش ۱۲ استان لرستان شهرستان 
دلفان نورآباد مرد آویزه علی آباد نورعلی خریداری از مالک رسمی آقای  مالکین 
عرفی  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره 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 وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.م الف 68۳
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان نورآباد دلفان امیرحسین خلیلی

تاریخ انتشار نوبت اول۱۳96/۱۲/۰6  تاریخ انتشار نوبت دوم۱۳96/۱۲/۲۱

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی  و دادخواست و ضمائم به آقای حمید شعبانی 

طرفیت  به  دادخواستی  ابدالی  فاطمه  خانم  وکالت  با  اکبری  افشار  آقای  خواهان 
خوانده آقای حمید شعبانی  به خواسته مطالبه وجه چک مطرح که به این شعبه 
شورای   ۱۵ شعبه    96۰99866۵6۵۰۰۲8۴ کالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع 
مورخ  رسیدگی  وقت  و  ثبت  آباد   خرم  شهرستان  خانواده  مجتمع  اختالف  حل 
۱۳97/۰۱/۲۲  ساعت ۰8:۳۰   تعیین که حسب دستورشورا  طبق موضوع ماده 
7۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفترشورا  مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی درشورا حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 15 شورای حل اختالف مجتمع خانواده 
شهرستان خرم آباد –سیده ثریا شاهرخی 

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده 

کالسه پرونده: ۱/96ش/۱67۲
 وقت رسیدگی:97/۱/۲۲ساعت۱۰/۴۵صبح 

خواهان:علی نصیریان
خوانده:بایرامعلی قنبری

خواسته: مطالبه وجه
حل  شورای  اول  حوزه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  تسلیم  دادخواستی  خواهان 
اختالف ورامین ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین 
تا  میشود   آگهی  کثیراالنتشار  از جرائد  یکی  در  نوبت  مراتب یک  مدنی  دادرسی 
خوانده از تاریخ نشر اخرین اگهی ظرف یک ماه به دفترحوزه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دادخواست و ضمائم رادریافت نماید و در وقت مقرر باال 
جهت رسیدگی حضور به هم رساند چنانچه بعدا ابالغی به وسیله آگهی الزم شود 

فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود .
م الف1852خ–دبیر حوزه اول شورای حل اختالف ورامین

آگهی فراخوان مناقصه 96-20
اداراه کل راه و شهرسازی استان ایالم نوبت دوم

مهلت و محل دریافت اسناد: از تاریخ 96/12/20 لغایت 97/1/5 پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir و سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir مهلت و محل پیشنهاد قیمت 97/1/15 ادراه کل راه و شهرسازی استان ایالم 

اعتبار پروژه از محل اعتبارات مصوب، اوراق خزانه اسالمی و قیر یارانه ای می باشد
پیمانکار می بایست توان مالی کافی برای ادامه عملیات اجرایی پروژه تا زمان ابالغ تخصیص نقدی یا غیر نقدی داشته باشد بطوریکه روند اجرای پروژه 

بدون وقفه و طبق برنامه زمان بندی اجرا گردد.
با توجه به اعالم مناقصات و دریافت پیشنهادات از طریق سامانه الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir الزم است کلیه پیمانکاران با 
مراجعه به شرکتهای مربوط نسبت به قبت نام در سایت فوق الذکر شناسه کاربری و رمز عبور و امضا الکترونیکی )token( جهت ارائه پیشنهادات 
قیمت اقدام نمایند. الزم به توضیح است که پاکتهای پیمانکارانی که در سامانه مذکور ثبت نامه نکرده و از طریق سامانه پیشنهاد قیمت ارسال نکنند، 

باز نخواهد شد. پیش پرداخت پرداخت نمی شود. هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه ها می باشد.
روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان ایالم

ردیف
1
2
3

عنوان پروژه
واریانت وحدت آباد محور بدره- دره شهر
تکمیل راهسازی راه روستایی چنار جعفری

تکمیل عملیات راهسازی محور شله کش - حمیل

مبلغ برآورد )ریال(
51/703/319/568

2/855/909/920
27/899/783/896

مبلغ تضمین )ریال(
2/235/000/000

143/000/000
1/395/000/000

رشته مورد نیاز
راه و ترابری
راه و ترابری
ره و ترابری

امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: عوارض  معاون 
طالق در دخترانی که در سن کمتر از ۱8 سال ازدواج کرده اند، 
شدیدتر و بیشتر از زنانی است که در سنین بزرگسالی ازدواج می 
کنند بطورمثال کودک ۱۳ ساله هنگام طالق، عوارض روحی و 

روانی شدیدتری متحمل می شود.
حبیب اهلل مسعودی فرید گفت: ازدواج در سنین کمتر از ۱8 
سال از نظر دینی اشکال ندارد و این ازدواج ها، ثبت قانونی هم 
می شود اما به هرحال وقتی ازدواج در سن کودکی انجام می 
شود، کودک به بلوغ روانی و اجتماعی کافی نرسیده و از عهده 

مهارت های زندگی مشترک برنمی آید.
وی تصریح کرد: ما همسرکودکی را به شکل یک مشکل می 
دانیم؛ برخی از کودکانی که ازدواج می کنند، زندگی آنان به 
طالق منجر می شود و عوارض روحی و روانی شدیدی روی 
ازدواج در  میزان  بر جا می گذارد. وی خاطرنشان کرد:  آنان 
سنین کودکی کمتر شده است با این وجود باید به این نکته 
توجه داشت که دختر و پسر برای برعهده گرفتن مسئولیت های 
زندگی، عالوه بر رسیدن به بلوغ و داشتن معیارهای جسمی باید 

به بلوغ روانی و اجتماعی نیز رسیده باشد.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران از ورود بذر گل های 
مخدر رنگی با قیمت های نجومی خبر داد.

گل های  بذر  ورود  به  اشاره  با  بخشنده  محمد  سرهنگ 
تراریخت  گل های  این  کرد:  اظهار  کشور  به  تراریخته 
در  اروپایی  کشورهای  در  خصوصا  و  کشور  از  خارج  در 
آزمایشگاه های خاص تولید و بذر آن به کشور وارد می شود.
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ افزود: بذر این 
گل های مخدر به صورت کوله ای و مسافری و به شکل ا وارد 
می شود. در حال حاضر هر یک دانه بذر این گل ها به قیمت 

۲۰۰ هزار تومان خرید و فروش می شود.
بخشنده با بیان اینکه بذر این گل ها در آپارتمان ها، گلخانه ها 
و دیگر نقاط دور از چشم عموم کشت می شود گفت: این 
گل ها عوارض بسیار مخرب داشته و میزان تخریب آن به 

شدت بیشتر از هروئین است.
بزرگ  تهران  موادمخدر  با  مبارزه  پلیس  رئیس  گفته  به 
قاچاقچیان با تغییر رنگ این گل ها به واسطه تغییرات در 
نوجوانان  جذب  در  سعی  گل ها  این  تکثیر  و  تولید  نحوه 

داشته و با این تبلیغات به دنبال فروش بیشتر هستند.

عوارض طالق در دختران بیوه 
کمتر از 18 سال بیشتر است

ورود بذر گل هاي مخدر رنگي 
با قيمت هاي نجومي

عضو شورای شهر تهران گفت: مشکل بی آبی بعد از زلزله تهران 
را تهدید می کند و باید شهروندان در مصرف آب صرفه جویی 
داشته باشند. احمد میرلوحی در بررسی مصوبه پیشنهاد تأمین 
منابع مالی مورد نیاز پروژه های توسعه و بازسازی تأسیسات آب 
شهر تهران و پیشنهاد تأمین کسری قیمت تمام شده تعرفه 
آب و فاضالب، اظهار داشت: در حال حاضر هر چه آب از ۲۴۰ 
کیلومتری تهران بود به تهران می آید و مصرف آب تهران هر روز 
رو به افزایش است و متوسط پرداخت یک خانوار در مصرف آب 
۱۵ هزار تومان است. وی افزود: سال هاست می گوییم که ۳۰ 
درصد پرت آب داریم و چرا تالش نمی کنیم این موضوع را حل 
کنیم. عضو شورای شهر تهران ادامه داد: مشکل بی آبی بعد از 
زلزله تهران را تهدید می کند و نباید این موضوع را در فرمول تورم 
ببینیم. میرلوحی افزود: ما برای افزایش ۲۰ درصدی تعرفه آبفا 

سخن می گوییم و چرا در این خصوص باید تأخیر ایجاد کنیم.
عضو شورای شهر تهران افزود: در حال حاضر بحران آب تهران را 
فرا گرفته است. میرلوحی شهروندان را به صرفه جویی در مصرف 
آب دعوت کرد و گفت: ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار انشعاب در تهران 

وجود دارد که باید نسبت به صرفه جویی اقدام شود.

مشکل بی آبی بعد از زلزله تهران 
را تهدید می کند
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رقابت نفت شیل و نفت ما به کجا می رسد؟
*رضا پدیدار
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

بازار جهانی نفت به دو بخش تقسیم می شود. یک   تحوالت امروز 
توسط  که  است  پیش بینی هایی  بخش  یک  و  واقعیت هاست  بخش 

کارشناسان و گروه های مختلف انجام می شود.
و  منافع  صاحبان  و  حرفه ای ها  و  صاحب نظران  گروه  دو   اکنون 
اظهارنظر می کنند درحالیکه  درباره موضوع  بازار  این  در  اثرگذاران 
پیش از این صرفا با پیش بینی های کارشناسان و صاحب نظران رو 

به رو بودیم.
 این باعث شده با حجمی از اظهارات تخصصی و غیرتخصصی مواجه 
انرژی و نفت تعیین  شویم در حالیکه پارامترهای زیادی در عرصه 

تکلیف می کنند.
 اکنون منابع جدید یعنی نفت شیل یا نفتی که از ماسه های ُرسی 
به دست می آید، در رقابت با نفتی که از سایر ذخایر طبیعی حاصل 
می شود، قرار گرفته است و  اظهار نظرهای مستقیم و غیرمستقیم 

غیرتخصصی بعضا ترفندی برای اثرگذاری بر این رقابت است.
است که در  نفت  تولید  رقابت هزینه  این  تعیین کننده در   پارامتر 
و  نفتی  میادین  از  نفت  تولید  هزینه  است.  اثرگذار  قیمت  تعیین 
کشورهایی  در  است.  متفاوت  مختلف  کشورهای  در  متعارف  منابع 
ایران و عربستان هزینه تولید نفت در پایین ترین سطح قرار  مثل 
دارد اما استخراج نفت از منابع شیل که عمدتا در منطقه آمریکای 
تا جایی که قیمت  باالیی می طلبد  شمالی تولید می شود، هزینه 
تمام شده تولید نفت از این منابع سه تا چهاربرابر قیمت تمام شده 

نفت تولیدی از منابع متعارف است.
 دسترسی به منابع شیل به راحتی ممکن نیست در نتیجه این نفت 
نمی تواند در رقابت با منابع متعارف قرار بگیرد. این اصلی است که 

باید حتمأ در مورد آن اطالع رسانی کنیم.
  اما در زمینه منابع متعارف باید دو نکته مهم را در نظر گرفت. نکته 
اول میزان مصرف حال حاضر است و نکته دوم روند افزایش مصرف 
برای سال آینده و سال های آتی است. تقریبا می توان گفت که 9۵ 
تا 96 میلیون بشکه نفت در دنیا در روز مصرف می شود. پیش بینی 
اما این است که مصرف در سال ۲۰۱8 مرز 97 میلیون شبکه را رد 

کند یعنی ۲.۳ درصد افزایش نسبت به سال گذشته میالدی.
  با در نظر گرفتن روند افزایش مصرف و تعادلی که به دلیل اجرای 
طرح فریز نفتی با موافقت ۱۴ کشور عضو اوپک و ۱۱ تولیدکننده 
غیراوپکی انجام شده، در سال جاری میالدی به ثبات در قیمت نفت 
به دلیل زمستان در  می رسیم و دیدید که حتی در پیک مصرف 
نیمکره شمالی، روند تقاضای نفت نسبت به عرضه آن پیشی گرفت 

و قیمت را تا مرز 7۰ دالر برای هر بشکه افزایش داد.
  باتوجه به این قیمت جهانی نفت روند افزایش را ادامه می دهد. در 
سال جاری میالدی دامنه قیمت نفت کمتر از دامنه 6۰ تا 6۵ دالر  
اعالم کرده  آمریکا  اما ممکن است در سال ۲۰۱9 که  بود  نخواهد 
تولید نفت را بیشتر می کند، قیمت نفت منابع متعارف تحت تاثیر 

منابع شیل قرار بگیرد.
اوپک جزو نفت های مرغوب جهان است.  ایران در سبد نفتی  نفت 
نفت سبک ایران با API باالی ۳۰ از نفت های مرغوب است که در 
ماه جاری برای تحویل در ماه مارس و آوریل در دامنه 6۴ تا 6۵ دالر 

برای هر شبکه قیمت گذاری شده است. 
  قیمت نفت سنگین ایران با API زیر ۳۰ هم 6۱ تا 6۰ دالر برای 
فروش در بازارهای منطقه و بورس های شرق آسیا  از جمله توکیو، 

شانگهای و سنگاپور  قیمت گذاری شده است. 
  مشتریان شرق آسیایی ایران مثل چین، کره جنوبی و ژاپن برای 
تحویل در ماه آینده میالدی نفت ایران را در دامنه 6۰ تا 6۲ دالر 

برای هر شبکه خریداری می کنند.

یادداشت

 تهران، میزبان اولین نمایشگاه
 بین المللی صنعت گاز ایران 

برای اولین بار در تاریخ صنعت نفت و گاز و البته 
صنعت نمایشگاهی کشور، نمایشگاه بین المللی گاز 
ایران در شهریور ماه سال ۱۳97 برگزار خواهد شد.

بر اساس تقویم اعالم شده، شرکت نمایشگاه های 
بین المللی شهر آفتاب در تاریخ ۱۰ تا ۱۳ شهریور 

ماه پذیرای این رویداد مهم بین المللی است.
 ۱st Iran  این نمایشگاه تحت عنوان انگلیسی
است  قرار   )۲۰۱8  Gas Show) IRGS
بزرگان صنعت گاز جهان را در تهران گرد هم بیاورد.

 ظرفیت تولید برق از پسماند 
به ۱۱ مگاوات رسید

رییس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری 
برق در  مگاواتی  تولید ۱۱  از  )ساتبا(  برق  انرژی 

نیروگاه های پسماند کشور خبر داد.
نیرو،  وزارت  تارنمای  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
»سیدمحمد صادق زاده« اضافه کرد: برق تولیدی از 
پسماند، در پنج نیروگاه در شهرهای شیراز، تهران و 
مشهد تولید می شود.وی افزود: در تهران بجز تولید 
برق از زباله، از فاضالب نیز برق تولید می کنیم و 
این روند ادامه می یابد تا بتوانیم حداکثر استفاده را 
از پسماندهای غیرقابل استفاده در طرح جداسازی 
برای تولید برق داشته باشیم.به گفته وی، مجلس 
شورای اسالمی در قانون بودجه امسال مصوبه ای 
برای تقویت این مسیر و تولید برق از زباله داشت 
که به موضوع تولید برق از پسماند شتاب خوبی 

می دهد.
صادق زاده افزود: مشکل اصلی در راه توسعه تولید 
برق از پسماند در کشور کمبود منابع مالی است و 
باید منابع مالی الزم برای خرید تضمینی برق از این 

نیروگاه ها پیش بینی شود.
پسماند  از  برق  تولید  هزینه  نیرو  وزیر  معاون 
را حدود ۲ برابر گران تر از بقیه انواع نیروگاه ها و 
تجدیدپذیرهای بادی و خورشیدی دانست و افزود: 
وزارت نیرو برق تولیدی این نیروگاه ها را به قیمت 
سه هزار و 7۰۰ ریال بر کیلووات ساعت به صورت 
تضمینی خریداری می کند و به طور تقریبی سه 
هزار ریال یارانه از محل عوارض برق برای این کار 
مسوولیت  کرد  یادآوری  وی  می دهد.  اختصاص 
عهده  بر  کشور  در  پسماندها  مدیریت  اصلی 
مدیریت  به  نسبت  موظفند  که  شهرداری هاست 
پسماند و دفع بهداشتی آن اقدام کنند و وزارت نیرو 
مسوول تامین برق کشور است اما برای انجام وظایف 
ملی و حفظ محیط زیست و رفع آلودگی، این یارانه 

را اختصاص داده است و پرداخت می کند.
رییس سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری 
انرژی برق )ساتبا( تصریح کرد: اگر وزارت نیرو سه 
هزار ریال بابت هر کیلووات ساعت تولید برق از این 
نیروگاه ها، یارانه می پردازد توقع دارد دستگاه متولی 
دفع پسماندها که شهرداری ها به شمار می روند 

دستکم ۲ برابر وزارت نیرو کمک کنند.

کوتاه از انرژی

سرپرست مدیریت کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
محصوالت  صادرات  میزان  امسال  ماهه   ۱۱ در  گفت: 
پتروشیمی۱۰.۴ میلیارد دالر و از نظر ارزشی ۱۳۰ درصد رشد 

داشته است.

به گزارش زمان به نقل از مهر، قدرت ا... فرج پور میزان تولیدات 
واقعی ۱9 مجتمع پتروشیمی منطقه ماهشهر را ۱8 میلیون تن 
در ۱۱ ماهه سال جاری اعالم کرد و گفت: میزان تولید واقعی 
۱۴ مجتمع پتروشیمی واقع در منطقه عسلویه ۲۰.9 میلیون 

تن است. به احتساب تولیدات واقعی ۱8 واحد باقی مانده که 
رقم ۱۰.۲ میلیون تن را به خود اختصاص می دهد در مجموع 
می توان گفت میزان تولید این ۵۱ واحد پتروشیمی کشور رقم 
۴9.۰۱ میلیون تن را به خود اختصاص داده که نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته رشد ۱۰6 درصدی را تجربه کرده است.
وی ادامه داد: در ۱۱ ماهه امسال نیز میزان صادرات محصوالت 
بوده  دالر  ۱۰.۴میلیارد  ارزش  به  تن  میلیون   ۲۰ پتروشیمی 
است که از نظر میزان تولید ۱۰8 درصد و از نظر ارزشی ۱۳۰ 
درصد رشد را نسبت به مدت زمان مشابه سال 9۵ شاهد بوده 

است.
های  پروژه  جمله  از  مسئول  مقام  این  های  گفته  اساس  بر 
های  فرآورده  تولید  ظرفیت  رشد  منظور  به  که  جدیدی 
پتروشیمی کشور در آینده نزدیک به افتتاح می رسد می توان 
به واحد متانول پتروشیمی کاوه با ظرفیت اسمی ۲.۳۱ میلیون 
تن در سال اشاره کرد که در حال راه اندازی بوده و تا پایان 

سال جاری یا روزهای نخست سال آینده به افتتاح می رسد.
فرج پور همچنین به راه اندازی واحد استحصال اتان، متانول 
واحد  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره   97 سال  در  بوشهر  پتروشیمی 
متانول پتروشیمی مرجان نیز با ظرفیت اسمی ۱.6۵ میلیون 
اندازی است و امیدواریم  تن در سال در مراحل نخستین راه 

تولید این واحد در نیمه نخست سال 97 امکان پذیر شود.

فرج پور خبر داد:

آورده 10 میلیارددالری پتروشیمی ها برای کشور

ابالغ نظریه کارشناس
بموجب پرونده اجرایی 96۲۱۱7 اجرایی شعبه سوم اجرای احکام مدنی خرم آباد 
بخواسته دستور فروش ملک مشاع و پیرو آگهی منتشره به آقایان ۱-عباس پویان 
فر ۲-بهجت حسنون ۳-فاطمه حسن وند ۴-شیدا بیاتی ۵-شیرین بیاتی 6-محمد 
بیاتی ابالغ میگردد ظرف سه روز پس از انتشار آگهی جهت روئیت نظریه کارشناسی 
در شعبه سوم اجرای احکام حقوقی خرم آباد حاضر شوید در غیر اینصورت برابر 

مقررات روند اجرایی ادامه می یابد . 
مدیر شعبه سوم اجرای احکام مدنی خرم آباد – حمید بازوند. 

فقدان آگهی 
آقای ابوالفضل فرخی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده 
است که سند مالکیت شش دانگ یک باب مغازه به مساحت 9/۵ مترمربع قطعه 
 ۱۱۵۰۴ پالک  از  مفروز  اصلی   ۱6۳ از  فرعی   67۲6۰ پالک  تحت  تفکیکی   ۴
ابوالفضل فرخی ثبت شد و  نام  به  واقع کرج  از پالک ۱6۳ اصلی مذکور  فرعی 
سند به شماره چاپی 77۳۲69 صادر شد و به علت سهل انگاری مفقود گردیده 
لذا  است  نموده  المثنی  مالکیت  سند  صدور  درخواست  مالک  سپس  و  است 
یک  در  ثبت  قانون  نامه  آیین   ۱۲۰ ماده  اصالحی  یک  تبصره  استناد  به  مراتب 
و  خود  نزد  مالکیت  سند  وجود  مدعی  کسی  چنانچه  تا  شود  می  آگهی  نوبت 
به  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  باشد  می  مذکور  ملک  به  نسبت  معامله  انجام  یا 
مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم 
نماید. بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرراعتراضی واصل نشود و یا درصورت 
متقاضی  به  مقررات  برابر  المثنی  مالکیت  سند  نگردد  ارائه  سند  اصل  اعتراض 

تسلیم خواهد شد. م/الف۲7۰۰
 محمد سلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فردیس 

مفقودی
 سند کمپانی ولو کمپرسی مدل ۱۳6۴با شماره پالک ۱۴8ع۲6 ایران 7۲ با شماره 
موتور ۰۱۰۳۱۴و شماره شاسی ۰۵۱6۵۳بنام احمد زمانی خردمندی چالی  مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی  مزایده مال غیر منقول نوبت اول 
اجرای مدنی بابل در نظر دارد جهت وصول محکوم به و هزینه های اجرایی نسبت به 
فروش پالک ثبتی ۲9۰8 فرعی از ۲۳۲6 اصلی مفروض و مجزا از ۲۱۳9 فرعی از 
اصلی مذکور بخش ۲ غرب بابل خ نواب صفوی اشرفی ۲۱ کوچه بعثت ۲ روبروی 
مدرسه محمد رسول اهلل ساختمان آتی طبقه چهارم شرقی متعلق به محکومان علیه 
موسی آقاجان زاده در حق سمانه ملکشاه روز چهارشنبه در تاریخ 97/۱/۱۵ساعت ۱۰ 
صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای مدنی بابل اقدام نماید کارشناس ارزش پالک 
فوق عبارت است از شش دانگ یک واحد آپارتمان واقع در طبقه چهارم به مساحت 
9۵/۳۳مترمربع پالک 9 فرعی از ۲۴۴9 اصلی مفروض و مجزی از یک فرعی از اصلی 
مذکور با قدمت بیش از ۵ سال ساخت با کابینت ام دی اف کامل سرویس کامل 
بهداشتی پوشش داخلی دیوار ها گچ  سقف گچ کاری درب ها چوبی دارای آب برق گاز 
و سیستم گرمایشی شوفاژ را ۱۵۵۰۰۰۰۰۰۰ریال برآورد نموده است مزایده از قیمت 
پایه کارشناسی شده شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می شود و برنده 
مزایده باید ۱۰ درصد مبلغ خرید را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه پرداخت 
نماید در صورت انصراف و عدم پرداخت مابقی مبلغ ۱۰ درصد پرداختی در حق دولت 

ضبط خواهد ضمناً هرگونه هزینه بعدی بر عهده خریدار میباشد 
دفتر اجرای مدنی دادگستری بابل عبدی

آگهی
فرزند ذکراهلل شغل  فدائی جویباری  علی   تجدیدنظرخواه  دادخواست مشخصات   
آزاد به نشانی مازندران شهرستان جویبار شهر جویبار کالگرمحله ۲- حبیب نقیبی 
فرزند احمد شغل آزاد به نشانی شهرستان جویبار جویبار کالگرمحله بعد از مسجد 

سجاد جنب کبابی باقر
خوانده ۱- محمد محمدی فرزند قدرت اهلل شغل آزاد به نشانی تهران یافت آباد 
فرزند  زاده  هدایتی  محمد   -۲ الزمان  صاحب  مسجد  جنب  رضا  پاساژ  روبروی 
محمدرضا شغل وکیل به نشانی تهران خیابان جویبار کوچه میرهادی شرقی پالک 

 ۲۳
۲- حمید فدایی جویباری فرزند ذکراهلل شغل وکیل به نشانی تهران خیابان جویبار 

کوچه میرهادی شرقی پالک ۲۳ 
خواسته تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره 96۰997۱۲9۳۲۰۰97۲مبنی 
بر حکم محکومیت نسبت به مطالبه وجه بابت شعبه صادرکننده شعبه دوم دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان جویبار
دالیل و منضمات ۱-  الیحه به شماره یک مورخ 96/۱۰/۲۵ 

۲- چک به شماره 86۴/9۵۰۰7۰مورخ 96/۱/۲۰
مبلغ  به  مالیاتی  تمبر  96/۱۰/۲۵میزان  ۴۳۵۰۵مورخ  شماره  به  نامه  وکالت    -۳

۲۵۰۰۰۰ ریال باطل شد
۴-  دادنامه بدوی شماره 96۰997۱۲9۳۲۰۰97۲مورخ 96/۱۰/9

شماره  به  صادره  دادنامه  به  نسبت  اینجانب  می رساند  استحضار  به   
96۰997۱۲9۳۲۰۰97۲که در تاریخ 96/۱۰/9از دادگاه عمومی حقوقی شعبه دوم 
جویبار صادر گردیده و در تاریخ96/۱۰/۱۰ ابالغ شده است معترض و درخواست 

رسیدگی و نقض آن را دارم

دادنامه
کرج  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۵ شعبه    9۵۰998۲6۱۰۵۰۰۵۴۳ کالسه  پرونده 

تصمیم نهایی شماره 
خواهان: آقای شامحمد کریمی کالته شامحمد فرزند ستار با وکالت خانم ندا شاه 
وردی فرزند عبدالرضا به نشانی کرج - عظیمیه - میدان طالقانی - بلوار تعاون - خ 

فرهنگ - جنب کانون کارشناسان 
عباس  آقای   -۲ تقی  فرزند  آبادی  نصرت  فالحی  حسین  آقای   -۱  : خواندگان 

خرددهقان فرزند تقی همگی به نشانی مجهول المکان 
خواسته ها  : ۱- الزام به تنظیم سند رسمی ملک ۲- مطالبه خسارت دادرسی

راي دادگاه
با  فرزند ستار  آقای شاه محمد کریمی کالته شاه محمد  دادخواست  در خصوص 
وکالت خانم ندا شاه وردی به طرفیت ۱- حسین فالحی نصرت آبادی فرزند تقی 
۲- عباس خرددهقان فرزند تقی دائر بر الزام به تنظیم سند رسمی یک قطعه زمین 
به مساحت ۱۱۰۰ مترمربع جزء پالک ثبتی ۳87 و ۳86 فرعی از ۱7۰ اصلی از 
قطعات ۳9 و ۲۴۲ تفکیکی بانضام خسارت دادرسی از جمله هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل به این شرح که وکیل خواهان اظهار نموده است بداللت سند مالکیت 
شماره ۱8۰۵۲ و همچنین استعالم واصله از اداره ثبت اسناد خوانده ردیف دوم آقای 
عباس خرددهقان مالک یک قطعه زمین به مساحت ۳9۴۰98۰۰ مترمربع قطعات 
۳9 و ۲۴۲ پالک ۳86 و ۳87 فرعی از ۱7۰ اصلی بوده است که به موجب وکالتنامه 
در  وکالت  آبادی  نصرت  فالحی  آقای حسین  اول  ردیف  به خوانده  شماره ۵۴9۳ 
انتقال پالک ثبتی مذکور را اعطا می کند و سپس آقای حسین فالحی نصرت آبادی 
الذکر  فوق  ملک  از  مترمربع   ۱۱۰۰ مساحت   6۲/8/۱۰ مورخ  نامه  مبایعه  مطابق 
با وجود پرداخت  را به موکل آقای شاه محمد کرمی کالته واگذار نموده و لیکن 
تمامی ثمن معامله تا کنون اقدام به تنظیم سند رسمی نکرده اند دادگاه با توجه به 
محتویات پرونده مفاد دادخواست مبایعه نامه مورخ ۱۳6۲/8/۱۰ فی ما بین خواهان 
و خوانده ردیف اول و وکالتنامه شماره ۵۴9۳ مورخ ۴6/۱۲/6 دفترخانه 9 اسناد 
از دفترخانه مذکور  رسمی کرج که اصالت آن بموجب استعالم مورخ 9۵/۱۲/۲۱ 
احراز گردیده است و نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته امور ثبتی که 
قطعه زمین موضوع مبایعه نامه استنادی را داخل در قطعه ۲۴۲ تفکیکی به شماره 
ثبتی شماره ۳/۱۱۲9۱۰  استعالم  و  است  نموده  اعالم  اصلی  از ۱7۰  فرعی   ۳87
مورخ 96/9/۴ که موید مالکیت خوانده ردیف دوم نسبت به ملک موضوع مبایعه نامه 
بصورت مشاعی است و عدم حضور خواندگان جهت ارائه دفاعیات الزم، استحقاق 
خواهان را ثابت و محرز دانسته مستندا به مواد ۱9۴- ۱98- ۵۱۵- ۵۱9 از قانون 
آئین دادرسی مدنی و مواد ۱۰- ۲۱9- ۲۲۰- ۲۲۵ قانون مدنی حکم به محکومی 
خوانده ردیف دوم به تنظیم سند رسمی مشاعی نسبت مساحت ۱۱۰۰ مترمربع از 
قطعه ۲۴۲ تفکیکی به شماره ۳87 فرعی از ۱7۰ اصلی بصورت مشاعی بنام خواهان 
و همچنین محکومیت خوانده ردیف اول از باب تسبیب به پرداخت خسارت دادرسی 
از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 
رای صادره غیابی ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه 
و سپس ظرف همین مدت قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان البرز است.    
رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی کرج - سلیمانی

که  صورتی  گفت:در  گاز  ملی  شرکت  گازرسانی  مدیر 
بانک ها به مردم مناطق محروم وام بدهند، مشکل مالی 
تمایل  و  می شود  منازل حل  داخل  گازکشی  برای  آنها 

بیشتری برای مصرف گاز ایمن و پاک خواهند داشت.
مومنی،  سعید  نفت،  وزارت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
درباره گازرسانی به مناطق محروم کشور، گفت: شرکت 
ملی گاز موظف است شبکه گازرسانی را به همه روستاها 
تایید  قانونی  اقتصادی و  از لحاظ  و شهرهای کشور که 
بودن  یا غنی  فقیر  میان،  این  برساند. در  شده هستند، 
مردم هر منطقه تاثیری در روند گازرسانی شرکت ملی 
گاز ندارد. وی با بیان این که وظیفه ما تامین انرژی مردم 
است، ادامه داد: مردم ایران از هر قشر و طبقه اجتماعی 
و  دارند  نیاز  پاک  و  طبیعی  گاز  سوخت  به  باشند  که 
زندگی  محروم  مناطق  در  مردم  برخی  که  موضوع  این 
توجهی شود، درست  آنها  به  نیست  می کنند پس الزم 

نیست.
به  گازرسانی  افزود:  گاز  ملی  شرکت  گازرسانی  مدیر 
تاثیر  منطقه  آن  مالی  منابع  تامین  در  محروم  مناطق 
و  صحیح  مصرف  برای  باید  حال  این  در  دارد،  فراوانی 
به صورت  گاز  از  مردم  تا  فرهنگ سازی شود  گاز  ایمن 
آن که  وجود  با  کنند.  استفاده  مطلوب  و  ایمن  بهینه، 
فرهنگ سازی برعهده شرکت ملی گاز نیست، به منظور 
صداوسیما،  طریق  از  اجتماعی،  مسئولیت های  به  عمل 
اعزام  می شود،  داده  مشترکان  به  که  بروشورهایی 
زیست  محیط  و  ایمنی  بهداشت،  واحد  کارشناسان 
)HSE( گاز به مدارس و اماکن عمومی و اقدام هایی از 

این دست، تالش می کنیم سطح آگاهی مردم را افزایش 
دهیم تا گاز به عنوان یک نعمت برای مردم مطرح شود 

نه یک نقمت.
استفاده  حوادث  از  ناشی  تلفات  این که  بیان  با  مومنی 
از شهرهاست، گفت:  روستاها کمتر  در  گاز  از  ناصحیح 
کاهش حوادث در روستاها به دلیل فرهنگ سازی است، 
استفاده  گازسوز  وسایل  از  بیشتری  دقت  با  مردم  زیرا 
می کنند و در حالی که به نظر می رسد روستاها از لحاظ 
ساختار ساختمانی و شیوه های زندگی نسبت به شهرها 
تلفات  این حال آمار حوادث و  با  آسیب پذیرتر هستند، 

در آنجا کمتر است.
این که  به  اشاره  با  گاز  ملی  شرکت  گازرسانی  مدیر 
اقدام های مشترکی میان شرکت ملی گاز و صداوسیما 
برای ترویج فرهنگ مصرف صحیح گاز اجرا شده، گفت: 
گاز،  از  ناشی  حوادث  کاهش  برای  گاز  ملی  شرکت 
هر سال  امیدواریم  و  کرده  هزینه  را  زیادی  بودجه های 

شاهد کاهش آمار حوادث باشیم.
توضیح  مشترکان،  منازل  داخل  گازکشی  درباره  وی 
داد: لوله کشی گاز داخل منازل بر عهده مشترک است. 
گاز،  مدیران  میان  شده  انجام  هماهنگی های  اساس  بر 
استانداری ها و بانک های استان ها در برخی مناطق مانند 
قرار  مردم  اختیار  در  تسهیالتی  بلوچستان  و  سیستان 
انجام  سریع تر  لوله کشی  که  این  بر  افزون  تا  می گیرد 
و  کنند  پیدا  رغبت  گاز  از  استفاده  به  نیز  مردم  شود، 
مشکلی برای لوله کشی و تامین تجهیزات گازسوز نداشته 

باشند.

 ساکنان مناطق محروم برای لوله کشی گاز  

نیاز مند تسهیالت
نفت خام ایران ماه مارس )اسفند و فروردین( را با افزایش قیمت آغاز کرد و 

قیمت هر بشکه نفت سبک ایران در این ماه، از مرز 6۳ دالر فراتر رفت.
به گزارش زمان به نقل از شانا، میانگین قیمت نفت خام سبک ایران در هفته 
منتهی به ۲ مارس )جمعه، ۱۱ اسفندماه( با 79 سنت افزایش به 6۳ دالر و 
۱8 سنت برای هر بشکه رسید. میانگین قیمت نفت خام سبک ایران از ابتدای 
سال ۲۰۱8 تاکنون، 6۵ دالر و ۴۳ سنت برای هر بشکه بوده است.  میانگین 
قیمت نفت خام سنگین ایران در دوره مورد بررسی ۳۰ سنت برای هر بشکه 
افزایش یافت و به 6۲ دالر و سه سنت برای هر بشکه رسید؛ میانگین قیمت 
نفت خام سنگین ایران نیز از ابتدای امسال تاکنون 6۳ دالر و 96 سنت برای 
هر بشکه بوده است. میانگین قیمت سبد نفتی سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت )اوپک( نیز در هفته منتهی به ۲ مارس، به 6۳ دالر و ۵8 سنت رسید که 
نسبت به هفته گذشته، با ۴9 سنت افزایش همراه بوده است.  میانگین قیمت 
نفت خام شاخص دبلیو تی آی در هفته منتهی به دوره مورد بررسی، ۱۲سنت 
کاهش یافت و به 6۲ دالر و ۱6سنت برای هر بشکه رسید. در هفته مورد 
بررسی، قیمت نفت خام شاخص برنت با 6۲ سنت افزایش، بشکه ای 6۵ دالر 
و8۴ سنت معامله شد. میانگین قیمت نفت خام شاخص های دوبی و عمان نیز 
در دوره مورد بررسی به 6۵ سنت برای هر بشکه افزایش یافت و هر بشکه 6۲ 

دالر و ۵7 سنت و 6۳ دالر و یک سنت معامله شد.

قیمت نفت ایران از مرز ۶۳ دالر برای 
هر بشکه گذشت 
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پاشنه آشیل طرح احیا بافت های فرسوده
* مهدی حجت 

با توجه به اراده ای که ریاست جمهوری در زمینه احیا بافت های فرسوده 
دارد به گونه ای که مجموعه امکانات دولت و بانک ها را بسیج کرده تا 
طرح اجرایی شود، به طور طبیعی این اراده به این وسعت و جدیت هرگز 
وجود نداشته است. ابر و باد و مه و خورشید جمع شده اند تا این طرح 
محقق شود بنابراین با همتی جمعی این طرح قابلیت اجرایی شدن دارد.از 
آنجایی که این پروژه در بافت های فرسوده انجام می شود، برخی مالحظات 
اجتماعی و انسانی درآن وجود دارد که اگر دراجرای این طرح به این 

مالحظات کم توجهی شود، امکان دارد طرح با مشکالتی روبرو گردد. 
این طرح حرکت عظیمی است که رئیس جمهور آغاز کرده و تمام ارکان 
و دولت و شهرداری ها از آن تبعیت می کنند اما باید به این توجه داشت 
که این پروژه یک عملیات صرفا ساختمانی نیست بلکه فعالیتی اجتماعی، 
انسانی و کاربردی است و باید به بخش انسانی توجه ویژه ای شود. امید می 
رود تا مسوالن اجرای این طرح به جنبه های گفته شده توجه داشته باشند 
و بدون آن که عجله ای در اجرا داشته باشند، مقدمات اجتماعی، انسانی 
را فراهم کنند. دراین صورت طرح بازآفرینی پایدار بافت شهری تحول 
آفرین خواهد بود و به طورکلی پاشنه آشیل این طرح عدم توجه به جنبه 
های انسانی و اجتماعی است.افرادی که در این نوع بافت های فرسوده 
زندگی می کنند، مشخصات و خصوصیات اجتماعی مشخصی دارند. برای 
نمونه ثروت زیادی نداشته و به مشاغل باالی اجتماعی دسترسی ندارند. 
شاید سطح تحصیالت آنها به اندازه دیگر نقاش شهر نباشد و روابط انسانی 
ساکنان این مناطق صمیمی تر از دیگر نقاط شهر است. با توجه به این 
مسائل هنگامی که شخصی وارد این محله های شده و تصمیم به تغییر 
بافت محل زندگی آنها دارد، به طور طبیعی این مسائل نیز تغییر می کند. 
اگر ساختمان و بنای جدید اندکی با کالس و سطح عمومی و اجتماعی این 
افراد فاصله داشته باشد، ساکنان این محله ها از طرح استقبال نمی کنند 
زیرا اهل زندگی کردن در آپارتمان نیستند. در این طرح مقرر شده است 
که خانه ای ساخته شود و سپس ساکنان بافت های فرسوده در این خانه 
ها مستقر شوند و سپس خانه های آنها خراب شده و دوباره ساخته شود.

به طور حتم نیمی از ساکنان این منازل حاضر به ترک خانه خود به دالیلی 
که ذکر شد، نمی شوند. بنابراین این مساله باعث می شود که از طرح 
استقبال نکنند. عالوه بر آن از آنجایی نمی توانند با مسکن جدید ارتباط 
برقرار کنند و سطح مسکن جدید را تا اندازه ای باالتر از سطح زندگی خود 
می دانند و البته ارزش افزوده هم برای آن ها دارد، ممکن است خانه جدید 
را بفروشند و به محله همسطح محله قبلی خود بروند و به دیگر سخن خانه 
ای را درست می کنند که بایدخراب شود. بنابراین این مجموعه مهاجرت 
کرده و جابه جا می شوند. این موضوع در دیگر کشورها از جمله ترکیه 
اتفاق افتاده است. در این شرایط باید طرح به گونه ای پیش برود که متعلق 
با ساکنان بافت های فرسوده باشد. به این صورت که با مذاکره ای که با 
این افراد می شود و تعهدی که در برابر آورده آنها می دهند، ساکنان این 
محله ها »پاسوخته« شده و در محل خود بمانند.این برنامه نیاز به فعالیتی 
اجتماعی دارد و به سادگی پیش نمی رود و نباید این طرح را با مسکن 

سازی اشتباه گرفت.

نقدینگی ۱۶.۷ درصد رشد کرد
تازه ترین آمارهای بانک مرکزی از متغیرهای پولی کشور از رشد ۱6.7 
درصدی نقدینگی در ۱۰ ماه امسال حکایت دارد که به رقم ۱۴ تریلیون و 

6۳۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال رسیده است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، به مجموع پول و شبه پول، نقدینگی گفته 
می شود؛ هرچه رشد نقدینگی بیشتر شود، تقاضا برای کاال و خدمات 
بیشتر شده و چون در کوتاه مدت عرضه کاال و خدمات محدود است، منجر 
به تورم می شود؛ از این رو یکی از ابزارهای سیاستگذاران پولی برای مقابله 
با تورم، کاهش رشد نقدینگی در جامعه است.با این حال نسبت پول و شبه 
پول که اجزای نقدینگی را تشکیل می دهند، نیز باید متناسب باشد؛ هرچه 
میزان شبه پول که همان حساب های دیداری نزد بانک ها و موسسات 
اعتباری است، بیشتر باشد، یعنی اینکه منابع بیشتر نزد بانک ها حبس 
شده است.بر اساس آمارهای بانک مرکزی سهم پول از ترکیب نقدینگی 
در پایان دی ماه امسال به عدد هزار و 8۰۱ میلیارد و 6۰۰ میلیون ریال 
و سهم شبه پول به ۱۲ تریلیون و 8۲9 هزار و 6۰۰ میلیارد ریال رسیده 
است.کارشناسان اقتصادی بر این باورند هرچه سهم شبه پول در نقدینگی 
کمتر شود و سپرده های بانکی با بهبود فضای کسب و کار به سمت تولید 
هدایت شوند، می توان به تحقق رشد اقتصادی و اشتغال پایدار امیدوار بود 
و اثر تورمی نقدینگی بر اقتصاد نیز کمتر می شود.بر اساس این آمار حجم 
پول در یکسال منتهی به دی ماه امسال ۱9.۳ درصد و از ابتدای امسال 
۱۰.۵ درصد رشد داشته اما شبه پول در مقایسه با دی پارسال ۲۲.7 درصد 

و از ابتدای امسال ۱7.7 درصد رشد کرد.

یادداشت

واریز سود سهام عدالت تمامی 
مشمولین تا پایان سال

وزیر اقتصاد با اشاره به سهم 7۰ واگذاری ها به بخش 
تمامی  عدالت  واقعی گفت: سود سهام  خصوص 

مشمولین تا پایان سال واریز می  شود.
به گزارش زمان به نقل ازمیزان، مسعود کرباسیان 
در آیین نکوداشت ساماندهی سهام عدالت بیان 
کرد: سامانه الکترونیک ایجاد شده و ۴9 میلیون نفر 
دارنده سهام عدالت، سود سهام خود را در دو مرحله 
دریافت کردند؛ این در حالی است که مهم سود 
سهام نیست، سهام عدالت را نباید به سود تقلیل 
داد، چراکه یک میلیون تومان سهم واگذار شده 
بدون اینکه پولی از فردی گرفته شود.وی در ادامه 
افزود: در شورای عالی اصل ۴۴ سهام شرکت های 
سودآور به سهام عدالت اختصاص یافت، پس سود 
میلیارد   ۳۵۰۰ سهام،  این  مشمول  شرکت های 
تومان است؛ پس امیدواریم با نقل و انتقال سهام 
بتوانیم کار را به نحو بهتری پیش بریم.وزیر اقتصاد 
با اشاره به اهمیت واریز سود سهام عدالت تصریح 
کرد: سود سهام پرداخت شده دارنده سهام را بر 
سهمی که در اختیار دارد، تثبیت کرد و سهم را 
از بالتکلیفی بیرون کرد. البته هنوز مدیریت این 
واحد ها به دارندگان سهام واگذار نشده است و با 
الیحه ای که از سوی دولت به مجلس ارایه شده، 
حتما این کار انجام می شود.کرباسیان تاکید کرد: 
سود سهام دهک های پایین درآمدی به صورت کلی 
واریز شده است و امیدواریم تا پایان سال، مابقی نیز 

سود خود را به صورت کامل دریافت کنند.

توزیع اسکناس نو در شعب 
منتخب بانک ملی

به منظور پاسخگویی به نیاز هموطنان و مشتریان 
اسکناس های نو به مناسبت عید نوروز از ۲۱ تا ۲6 
اسفندماه در شعب منتخب بانک ملی ایران توزیع 
می شوند. به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی 
بانک ملی ایران، این اسکناس ها به مدت پنج روز 
کاری در ۱۲ شعبه بانک در سطح استان تهران 
توزیع اسکناس در سایر  توزیع می شود و نحوه 
استان ها نیز با هماهنگی ناظر پولی بانک مرکزی 

و بر اساس برنامه ریزی استانی صورت می گیرد.

اشتغال مولد با اقدامات اورژانسی 
ایجاد نمی شود

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت:اگر قرار است از این 
وضعیت اقتصادی خارج شویم باید به فکر ایجاد 
اشتغال مولد باشیم، با اقدامات اورژانسی نمی توان 

اشتغال مولد ایجاد کرد.
به گزارش زمان به نقل ازمیزان، غالمحسین شافعی 
در آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
توان  امروز می  کرد:  اظهار  در سال جاری  ایران 
ایجاد اشتغال و به خصوص اشتغال مولد را به عنوان 
مهم ترین موضوع اقتصادی،اجتماعی سیاسی و 
امنیتی عنوان کرد.رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان 
اینکه افزایش اشتغال مولد توسط بخش خصوصی 
افزایش  افزود:  باشد،  مثبتی  قرار  منشا  میتواند 
درآمد ملی، رشد اقتصادی پایدار، کاهش نابرابری 
اجتماعی می تواند اثرات مثبت این کار باشد.وی 
گفت: اگر قرار است از این وضعیت اقتصادی خارج 
شویم باید به فکر ایجاد اشتغال مولد باشیم و با 
ایجاد  مولد  اشتغال  توان  نمی  اورژانسی  اقدامات 
کرد.شافعی با اشاره به بودجه ای که دولت برای 
اشتغال روستایی در نظر گرفته است، تصریح کرد: 
نگرانی ما از این است که این منابع قابل توجه به 

سوی توزیع پول حرکت کند.

خبر

اینکه  بیان  با  سازی  خصوصی  سازمان  رئیس 
اکنون  نفره   ۵ خانوار  یک  عدالت  سهام  ارزش 
۱۲.۵ میلیون تومان است، گفت: به خانوار هایی 
که مشمول تخفیف در دریافت سهام بودند، نفری 

۱۵۰ هزار تومان سود دادیم.
به گزارش زمان به نقل ازمیزان، میرعلی اشرف 
نکوداشت  آیین  در  حسینی  پوری  عبداله 
ساماندهی سهام عدالت در تشریح ویژگی سهام 
عدالت تصریح کرد: ما در سهام عدالت مظلوم 
واقع شدیم، برای سهام عدالت وقتی که دولت 
یازدهم سر کار آمد، یکی از نکات این بود که ما 
۵۰ میلیون نفر فرد داریم که کاغذی دست آن 
داده شده است که هیچ عقبه ای ندارد، توقع ایجاد 
شده بود، ولی ساماندهی صورت نگرفته بود.وی 
با بیان اینکه اولین آیین نامه سهام عدالت را ما 
نوشته ایم، افزود: از ابتدای دولت یازدهم امروز ۴9 
میلیون و ۲۲6 هزار و ۱9۳ نفر مشمول ثبت نام 
را دریافت کرده اند؛  اند، صورتحساب خود  شده 
بنابراین فرصت هفت ماهه برای پرداخت مابقی 
داده شد؛ این در حالی است که امروز ارزش سهام 
در بازار ۲.۵ میلیون تومان است؛ پس یک خانوار 
تومان  میلیون  تخفیف، ۱۲.۵  مشمول  نفره   ۵
دارایی صاحب شده اند.رئیس سازمان خصوصی 
سازی با بیان اینکه ارزش سهام عدالت یک خانوار 
۵ نفره اکنون ۱۲.۵ میلیون تومان است، گفت: 

دریافت  در  تخفیف  که مشمول  خانوار هایی  به 
سهام بودند، نفری ۱۵۰ هزار تومان سود دادیم.
پوری حسینی با اشاره به مشکالت آزاد سازی 
سهام عدالت تصریح کرد: در ایستگاه آخر سهام 
عدالت هستیم و یک مرحله دیگر باقی می ماند که 
ورقه سهم را بدهیم، اما اینجا مشکل است که قبال 
گزارش کرده ایم، الیحه ای نیز دولت به مجلس 
داده است و مجلس نیز قول داده که در اسرع وقت 
رسیدگی کنند؛ پس اگر مجلس دستور تاسیس 
و  کند  را صادر  بورس  در  معامله  قابل  صندوق 

اجرای آن را به سازمان خصوصی سازی بگذارند، 
ما تالش می کنیم که یونیت ها یا برگه های سهم 
تا  دهیم  قرار  اختیارشان  در  را  مشموالن  این 
مالکیت را به عهده بگیرند.وی در این باره تاکید: 
با ارائه برگه ها طرح سهام عدالت به انتها خواهد 
برگزار  مراسمی  اگر  آینده  سال  امیدواریم  شد. 
شد، شاهد این باشیم که یونیت ها پخش شده 
و مالکیت به مردم منتقل شده باشد. به هرحال 
فردی سال آینده رئیس سازمان خصوصی سازی 
خواهد بود.رئیس سازمان خصوصی سازی تصریح 

کرد: کار بزرگی انجام شد، ولی، چون عادت به 
تبلیغات نداریم، احساس داریم که سهام عدالت 
مظلوم واقع شد. پس جشن گرفتیم تا بگوییم 
که ۴9 میلیون نفر با دریافت سهام عدالت شاد 
شدند.پوری حسینی با بیان روند تخصیص سود 
به سهامداران گفت: تمام روند دریافت سود سهام 
عدالت، بدون مراجعه به بانک و تعاونی های سهام 
عدالت، صورتحساب، دریافت فیش و ارایه سود 
سهام عدالت به صورت الکترونیکی صورت گرفته و 
این افتخاری بزرگ برای کشور است.به گفته وی، 
سامانه سهام عدالت در طول یکسال ۱۴۰ میلیون 
خدمت به مشموالن سهام عدالت ارایه شده است؛ 
ضمن اینکه این سامانه در سازمان خصوصی سازی 
مشمول  نفر  میلیون  برای ۴9  و  شده  طراحی 
الکترونیکی و فیش  سهام عدالت، صورتحساب 
بانکی طراحی شده است.رئیس سازمان خصوصی 
سازی در خصوص انتقادات مطرح شده از سوی 
حاضران در جلسه در خصوص عدم دریافت حقوق 
تعاونی های سهام عدالت، توضیح داد: از سال 8۴ تا 
کنون که یازده سال از آن می گذرد، این در حالی 
است که از طرف سازمان خصوصی سازی سه سال 
است که برای شرکت های تعاونی سهام عدالت 
پیگیری  ما  بنابراین  است،  نشده  واریز  حقوقی 
سهام  برای  که  خدماتی  ازای  در  که  می کنیم 

عدالت داشته اند، مبالغی را دریافت کنند.

رئیس سازمان خصوصی سازی تاکید کرد:

ارزش هر برگ سهام عدالت 2/5 میلیون تومان

اصالحیه
پیرو آگهی فقدان سند به شماره  ۲۴9۴  و ۲۴9۵  منتشر شده در روزنامه پیام زمان 
مورخ 96/۱۲/6 به شماره نشریه ۳7۰۵ قطعه تفکیکی شماره  ۱۵۴ صحیح می باشد 

بدین وسیله اصالح میگردد.

شماره14518 تاریخ :96/12/3
آ گهی ماده 3 قانون

 تعیین تکلیف و ضعیت ثبتی و اراضی و ساختما نهای فا قد سند رسمی
مورخ   ۱۳966۰۳۰۱۰۲۲۰۰6۴۵۴ شماره  رای  مفاد  استناد  به  اینکه  به  نظر   
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  عادی  اسناد  به  رسیدگی  هیئت   96/۱۱/۱7

شهرستان رباط کریم بر حسب ماده ۳ 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مبنی بر 
تاکید انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی ورثه محمد  عبدی اذر فرزند جلیل 
به شماره شناسنامه ۵۰9 صادر از چارو ایماق  نسبت به سه دانگ مشاع   یک قطعه 
زمین با بنااحداثی به مسا حت۲9۳۴/۲۵ متر مربع به پالک فرعی مفروز و مجزی 
شده چه از پالک۴۵  فرعی قطعه  تفکیکی از۱۵۴  اصلی واقع در رباط کریم حوزه 
از مالکیت رسمی علی اوسط شهرابی محرز  گردیده  ثبتی شهرستان رباط کریم 
،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ گهی میشود ، در 
صورتیکه شخص یا شخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه عتراض خود را به این 
اداره تسنیم و رسید اخذا نماید تا به دادگاه صالحه احاله و اقدامات موکول به ارائه 
حکم قطی دادگاه گردد بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
در هر حال صدور سند  و  مالکیت صادر خواهد شد  مقررات سند  اعتراضی طبق 

مالکیت جدید مانع از مراجعه متضور به دادگاه نخواهد بود  م الف ۲۴9۵
تاریخ انتشار نوبت اول96/۱۲/6  تاریخ انتشار نوبت دوم96/۱۲/۲۱ 

رئیس اداره ثبت اسناد رباط کریم منوچهر کاظم اصالنی 

اجرائیه
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به آقای محمد حسن آقایی که مجهول 
المکان می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی بخش 
چهاردانگه در پرونده کالسه     9۵۰۱۵9 به موجب دادنامه  96۰997۲9۲9۴۰۰7۰۲ 
و دادنامه تجدیدی نظریه شماره 96۰997۰۲۲۱8۰۱۳۴۵ و دادنامه تصحیحی شماره 
96۰997۰۲۲۱8۰۱۴86 شعبه ۱8 دادگاه تجدید نظر استان تهران محکوم علیه محکوم 
به ۱. الزام به انتقال سهام شرکت صنایع ماشینهای چوب ) فرنیاکو( به میزان 87/۵۲ در صد 
موضوع صلح نامه ۱۳86/۰8/۱9 به نام محکوم لهما پس از پرداخت کلیه دیون معنونه در 
صلحنامه. ۲. پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می 
باشد. بدیهی است باتوجه به غیابی بودن حکم، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن 
معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له، یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد 
لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 7۳ آ.د.م و ماده 9قانون اجرای احکام مدنی 
در یکی از جراید کثیراالنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به 
اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به 

اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. م/الف ۲۳۰۵
منشی دادگاه بخش شعبه دوم دادگاه عمومی بخش چهاردانگه- اسماعیل حاجی وند

شماره145118  تاریخ :96/12/3
آگهی ماده 3 قانون

 تعیین تکلیف و ضعیت ثبتی و اراضی و ساختما نهای فا قد سند رسمی
مورخ   ۱۳966۰۳۰۱۰۲۲۰۰6۴۵۵ شماره  رای  مفاد  استناد  به  اینکه  به  نظر   
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  عادی  اسناد  به  رسیدگی  هیئت   96/۱۱/۱6

شهرستان رباط کریم بر حسب ماده ۳ 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مبنی بر 
تاکید انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی ورثه مرحوم غفور عبدی اذر فرزند 
جلیل به شماره شناسنامه صادر از  نسبت به سه دانگ مشاع   یک قطعه زمین 
با بنااحداثی به مسا حت۲9۳۴/۲۵ متر مربع به پالک فرعی مفروز و مجزی شده 
حوزه  کریم  رباط  در  واقع  اصلی  از۱۵۴   تفکیکی  قطعه   فرعی  پالک۴۵   از  چه 
از مالکیت رسمی علی اوسط شهرابی محرز  گردیده  ثبتی شهرستان رباط کریم 
،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ گهی میشود ، در 
صورتیکه شخص یا شخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه عتراض خود را به این 
اداره تسنیم و رسید اخذا نماید تا به دادگاه صالحه احاله و اقدامات موکول به ارائه 
حکم قطی دادگاه گردد بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
در هر حال صدور سند  و  مالکیت صادر خواهد شد  مقررات سند  اعتراضی طبق 

مالکیت جدید مانع از مراجعه متضور به دادگاه نخواهد بود  م الف ۲۴9۴
تاریخ انتشار نوبت اول96/۱۲/6  تاریخ انتشار نوبت دوم96/۱۲/۲۱ 

رییس اداره ثبت اناد رباط کریم  منوچهر کاظم اصالنی

 تب مدرک گرایی و بیکاری
 40 درصدی فارغ التحصیالن

 20 میلیارد دالر ارز خانگی
 در ایران وجود دارد

کارشناسان می گویند در حال حاضر بیش از ۴۰ 
فارغ التحصیالن  را  ایران  بیکار  درصد جمعیت 
پیامد تب  این  و  دانشگاهی تشکیل می دهند 
مدرک گرایی در جامعه است که به شکل بیماری 
مزمن، بسیاری از خانواده های ایرانی را درگیر خود 

کرده است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، بی تردید نبود 
ارتباط تنگاتنگ میان صنایع و دانشگاه ها و عدم 
تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار کار موجب شده 
تا بخش اعظمی از فارغ التحصیالن دانشگاهی با 
معضل بیکاری دست به گریبان باشند.تربیت 
نیروی انسانی در کشورهای پیشرفته به گونه ای 
است که در سال های اولیه مدرسه، فرهنگ کار 
و تالش را می آموزند،  سپس در پروسه آموزش 
آموزشی  نظام  تحت  و  می شوند  استعدادیابی 
کشورهای  می بینند.در  آموزش  محور  مهارت 
پیشرفته بحث خالقیت و کارآفرینی مورد توجه 
مداوم  طور  به  کار  بازار  نیاز  دارد،  قرار  خاصی 
بررسی و لیست مشاغل مورد نیاز اعالم می شود، 
را  بر اساس عالقه، شغل مورد نظر خود  افراد 
انتخاب کرده وارد دانشگاه می شوند و همزمان 
در بازار کار به شکل پاره وقت مشغول کار هم 
می شوند.به طور حتم آشنایی دانش آموختگان 
با آموزشهای مهارتی و بهره گیری از مهارتهای 
فنی و حرفه ای می تواند ورود فارغ التحصیالن 
تعاون،  را تسهیل کند.معاون وزیر  بازار کار  به 
کار و رفاه اجتماعی می گوید ۴۰ درصد مهارت 
آموزان کشور را دانش آموختگان دانشگاهی در 
مقاطع مختلف تشکیل می دهند.سلیمان پاک 
سرشت می افزاید: در حال حاضر ۵86 مرکز فعال 
فنی و حرفه ای در سراسر کشور وجود دارد که 
ساالنه به ۱.۵ میلیون نفر آموزش می دهد.به گفته 

وی بخش اعظمی از آموزش های مراکز فنی و 
حرفه ای به فارغ التحصیالن دانشگاهی اختصاص 
دارد و اگر دانشجویان آموزش های متناسب با بازار 
کار را فرابگیرند، در آینده شغلی خود و جامعه 
اثرگذار خواهند بود.در حال حاضر بیش از ۴.7 
میلیون فارغ التحصیالن بیکار در کشور داریم که 
ضعف مهارت آموزی و فقدان مهارت الزم برای 
حضور و رقابت در بازار کار از جمله علل آن به 
شمار می رود.ساالنه ۱.۵ میلیون متقاضی کار نیز 
وارد بازار کار می شوند و خسارتی که از  محل 
می شود،  وارد  کشور  به  بیکار  تحصیل کردگان 
از ۴۰  بیش  نیست.کارشناسان  محاسبه  قابل 
درصد جمعیت بیکار کشور را فارغ التحصیالن 
دانشگاهی دانسته و آن را پیامد تب مدرک گرایی 
در جامعه عنوان می کنند.در همین حال یک 
کارشناس بازار کار بیش از ۵۰ درصد جویندگان 
کار را فارغ التحصیل دانشگاهی می داند و می گوید 
به طور میانگین تنها امکان جذب ۲۰ درصد از 
آنها به بازار کار وجود دارد.علی اکبر لبافی تاکید 
دارد که با چنین روندی انطباق بین کار و جوینده 
کار اتفاق نمی افتد و اگر در گذشته عنوان می شد 
که آموزش متناسب با نیاز بازار کار باشد، امروز 
دیگر چنین چیزی نیست چون در همه بخش ها 
و تخصص ها با تورم نیروی کار و تقاضا مواجهیم.او 
این وضعیت را ناشی از فقدان سیاست گذاری های 
صحیح دانسته و می افزاید: متاسفانه نتوانستیم 
مشاغلی تعریف کنیم که ماهیتا به جذب فارغ 
التحصیالن در بازار کار کمک کند به نحوی که 
هم اکنون در بخش کشاورزی ۱۰ درصد مشاغل، 
در بخش صنعت ۱۵ درصد و در بخش خدمات 
۲۵ درصد مشاغل ماهیتش به گونه ای است که 

می تواند فارغ التحصیل دانشگاهی جذب کند.

شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
بادکنکی  وضعیت  مشابه  را  ارز  بازار  اسالمی 
دانست و اعالم کرد ۲۰ میلیارد دالر ارز خانگی 

در کشور وجود دارد.
به گزارش زمان به نقل ازخانه ملت، معصومه 
آقاپور علیشاهی با اشاره به التهاب بازار ارز در 
مرکزی،  بانک  ورود  وجود  با  اخیر  روزهای 
ارز  بازار  مشکالت  بررسی  برای  اظهارداشت: 
باید با ساز وکار این بازار آشنایی داشته باشیم 
برآییم.عضو کمیسیون  ارزیابی آن  از عهده  تا 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی با تشبیه بازار 
ارز به بادکنک، توضیح داد: اگر بازار ارز را مانند 
بادکنک بدانیم، باید گفت میزان باد داخل آن 
حکم حجم نقدینگی  در جامعه را دارد، بنابراین 
هر اندازه حجم نقدینگی افزایش یابد، بادکنک 
دیگر  از سوی  داد:  ادامه  بزرگتر می شود.وی 
افزایش قیمت ها در واقع سطح روی بادکنک 
است و زمانی که دولت به سطح بادکنک فشار 
بخش  و  جمع  بادکنک  از  بخش  کند،  وارد 
دیگر متورم می شود اما حجم داخل بادکنک 
کاهش نمی باید، در حال حاضر شاهد هستیم 
که فشار دولت بر قیمت ها روزانه افزایش پیدا 
می کند.این نماینده مجلس با اشاره شرایط دیگر 
اقتصادی در کشور بیان داشت: با توجه به اینکه 
با ناامنی در بازار کسب و کار مواجه هستیم، این 
عدم اطمینان باعث می شود بخشی از نقدینگی 
کشور به دالر تبدیل شود.وی گفت: هرچه سطح 
عمومی قیمت ها و حجم تورم را ثابت نگه داریم 
باد بادکنک به  سمت بازارهایی چون ارز و سکه 
می رود، بنابراین اولین کاری که در بازار داخلی 
به  نقدینگی  که  است  این  گیرد  صورت  باید 
سمت بازار سرمایه، بازار مسکن و تولید ناخالص 

به  اشاره  با  شود.آقاپورعلیشاهی،  هدایت  ملی 
اقدامات اخیر بانک مرکزی برای مدیریت بازار 
به  دالر  از  معامالت  ارز  نوع  اظهارداشت:  ارز، 
یورو تغییر کرد، چرا که یورو در طول سال های 
گذشته بالغ بر ۲.۴ درصد تغییر قیمت داشته 
اما دالر شاهد تغییراتی بالغ بر ۳.8 درصد بوده 
است.این نماینده مجلس افزود: با تمام اقداماتی 
که دولت انجام داده است اما تنش های منطقه 
ای، افزایش تقاضای دالر درسه ماهه چهارم سال 
به مناسبت سال نوی میالدی، خروج ارز از اربیل 
عراق و ایجاد محدودیت در FATF دست به 
دست هم می دهد که قیمت ارز متالطم شود.
وی از مردم خواست: از همه مردم می خواهیم 
که تالطم بازار ارز را تشدید نکنند به عبارتی 
باعث افزایش تقاضای ارز نشود، تشدید این فضا 
شاید در کوتاه مدت سودی حاصل کند اما در 
میان مدت هم به آنها و هم به کشور لطمه وارد 

می شود.
آقاپور علیشاهی با اشاره به آمارهای غیر رسمی 
از میزان دالر در کشور گفت: طبق آمارهای غیر 
رسمی ۲۰ میلیارد دالر ارز خانگی در کشور 
ناخالص  تولید  بازار  وارد  اگر  که  دارد  وجود 
داخلی شود منجر به اشتغال آفرینی می شود، 
در واقع تالش داریم فرهنگی در کشور جا بیافتد 
که چرخ اقتصادی به نفع کشور، تولید ناخالص 
واقعی  افزود  ارزش  ایجاد  و   GDP داخلی 
بچرخد.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی در خصوص چند نرخی بودن دالر در 
بازار کنونی ارز، اظهارداشت: در این زمینه آیا 
دولت مقصر است یا مردم؟ دولت در روزهای 
اخیر مقدار قابل توجهی ارز وارد بازار کرده است 

و بنابراین باید مراقب این موارد باشیم.

آگهی مفقودی
به شماره شهربانی 7۲- مدل ۱۳8۵  سایپا ۱۴۱  پراید  ماشین سواری  برگ سبز 

۵79ج۵9 و شماره موتور ۱7۳89۰6 و شماره شاسی S۱۴8۲۲8۵۱8۵9۳۴به نام 
فاطمه شیرزاده مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

بهشهر

آگهی مفقودی
برگ سبز موتورسیکلت تیپ می سی نو CDI۱۲۵ به شماره موتور M۰۲8۰۲و 
و  مفقود  NITو شماره پالک ۵87-۵6۳6۳   *** ۱۲۵M8۵۰۱9۲۲ تنه شماره 

فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

آگهی حصر وراثت
آقای امیرحقی دارای شناسنامه شماره۵96989۴۴9۴به شرح دادخواست به کالسه 
این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده  96۰۳۴۲از 
شادروان معصومه مرادی به شناسنامه۵9۵9۵۲۵6۵8 در تاریخ  9۴/۱۲/۱۴ اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم  منحصر است به :
۱.امیر حقی کدملی ۵96989۴۴9۴پسر متوفی

۲.حبیب حقی کد ملی۵9۵99۱۳۰۴6پسرمتوفی
۳.فرشته حقی   کد ملی  ۵96987۴۳7۱  دختر متوفی
۴.فر یده حقی   کد ملی  ۵96۰۰۰8۳۳۵  دختر متوفی

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

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان روانسر

آگهی مفقودی
سند کمپانی وبرگ سبز خودرو سواری پژوتیپ ۱6۰۰CC-۴۰۵GLXبه رنگ نقره 
ای متالیک،مدل ۱۳9۰،نوع سوخت بنزین،به شماره موتور۱۳989۰۰۲۴6۰،شماره 
به  ۲۴-۲9۳ه۲۴  ایران  پالک  شماره  شاسیNAAM۳۱FC۴BK۲۵87۳۵به 
ازشادگان  البوخنفربه شماره ملی ۱8997۲۲7۱8بشناسنامه67،صادره  نام حمیده 

،فرزندعطیه مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
شهرستان شادگان

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
شماره  به  که  درخواستی  شرح   به  اسماعیل  فرزند  فریدونی  عباسیان  عذرا  خانم 
و  نموده  وراثت  انحصار  ثبت گردیده درخواست صدور گواهی  96/۱۰۱۰این شورا 
اعالم داشته که مرحوم علی رضا کریمی کناری فرزند عباسعلی به شماره شناسنامه 
۱۳6 صادره از بابلسر در تاریخ 96/6/۲۱در اقامتگاه دائمی خود شهرستان فریدونکنار 

فوت نموده و رثه وی  حین الفوت عبارتند از 
۱-رضا کریمی کناری فرزند علیرضا به شماره شناسنامه ۳۵۴6 فرزند متوفی 

۲-محمد تقی کریمی کناری فرزند علیرضا به شماره ملی ۴98۰۰۴966۴فرزند متوفی
۳- فاطمه کریمی کناری فرزند علیرضا با شماره شناسنامه ۵فرزند متوفی 

۴-زهرا کریمی کناری فرزند علیرضا با شماره شناسنامه ۱۴9۳ فرزند متوفی
۵- عذرا عباسیان فریدونی فرزند اسمعیل شماره شناسنامه ۲۱۴ همسر متوفی 

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

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف فریدونکنار

مفقودی
مدل ۱۳79به  پیکان  سواری  وضعیت(ماشین  برگه شبز)اعالم  ومفقودی  مخدوش 
 79۴79۲8۲ شاسی   شماره   ۱۱۱۲797۵۳۵۲ موتور  شماره  سفیدروغنی  رنگ 
ازدرجه  مفقودگردیده  محمدعسگری  ایران7۲بنام   ۴۳ 6۳9م  پالک  شماره 

اعتبارساقط می باشد
جویبار 

مفقودی
مدادی  نوک  رنگ  به  پرایدسایپا۱۴۱آی  سواری  (ماشین  وضعیت  سبز)اعالم  برگه 
انتظامی  متالیک بشماره موتور۲67799۳شماره شاسی s۱۴8۲۲87۲767۱9شماره 
6۲9د7۲ایران۴۵بنام متقی اتقائی کردکالئی مفقودگردیده ازدرجه اعتبارساقط می باشد
جویبار 

 آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم آقای علی مدانلو و خواهان محمد اسماعیل 
کردی فرزند رضا به وکالت خانم حدیثه دلیلی دادخواستی به طرفیت خوانده علی 
مدانلو و حسینعلی فعلی به خواسته اعسار از پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی مطرح 
9۴۰998۱۲9۳۲۰۱۰۰6شعبه  کالسه  پرونده  شماره  به  ارجاع  شعبه  این  به  که 
رسیدگی  وقت  و  ثبت   جویبار  شهرستان  9۴۱۰۳6حقوقی  عمومی  دادگاه  دوم 
مورخ97/۲/۱8 ساعت ۱۰:۳۰ تعیین که حسب  دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
7۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمایم و دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی 

استماع گواهی گواهان  در دادگاه حاضر گردد 
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقی جویبار

 آگهی مزایده 
در پرونده کالسه 96۰۵6۴اجرای  مدنی متمرکز محکوم علیه آقای زین العابدین میرزایی 
محکوم به پرداخت حق آقای جعفری خلیل نسب محکوم گردیده است لذا این اجرا بنا 
به درخواست محکوم له اموال محکوم علیه را جهت تامین آن توقیف و از طریق مزایده به 
حضور نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام دادگستری شهرستان جویبار تحت شرایط  
زیر به فروش می رساند مال مورد مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی ۱۰67 
فرعی از ۱۱ اصلی به متراژ ۱۱۴۴.۰۱متر مربع می باشد قیمت کارشناسی شده جمعا 
9۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  می باشد مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع کسانی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده محسوب و مبلغ ۱۰ درصد قیمت پیشنهادی فی 
المجلس  از برنده مزایده اخذ و مابقی آن ظرف یک ماه پس از فروش وصول  می گردد 
در غیر این صورت مبلغ ۱۰ درصد به نفع دولت ضبط خواهد شد موعد و زمان فروش روز 
دوشنبه 97/۲/۱ساعت 9 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری جویبار می باشد 

زمان بازدید از مال مزایده در یکی از روزهای اداری پس از انتشار میباشد
 دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار

آگهی فقدان مدرک تحصیلی نوبت دوم 
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب حمیدرضا شعبانی اسرمی  فرزند رجبعلی به شماره 
شناسنامه ۱۴ صادره از نکادر مقطع کارشناسی رشته آموزش زبان انگلیسی صادر 
اعتبار  فاقد  با شماره 8۵/۲9۲6مفقود گردیده است و  نکا  آزاد  از واحد دانشگاهی 
می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک به دانشگاه آزاد اسالمی واحد نکا به 

نشانی نکا روبروی روستای کلت دانشگاه آزاد اسالمی واحد نکا ارسال نماید
 نکا 

آگهی فقدان مدرک تحصیلی  نوبت دوم 
شماره  به  ابراهیم  محمد  فرزند  عاشوری  هدی   اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک  
روانشناسی  رشته  ارشد   کارشناسی  مقطع  در  ساری  از  صادره   ۱777 شناسنامه 
بالینی صادره از واحد دانشگاه آزاد اسالمی ساری با شماره دانشجویی9۲۰۱۵976۵ 
به  را  اصل مدرک  تقاضا می شود  یابنده  از  اعتبار می باشد  فاقد  و  مفقود گردیده 
مجتمع  دریا  جاده   7 کیلومتر  ساری  نشانی  به  ساری  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری فارغ التحصیالن ارسال نمایند
 نکا 
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اوقات شرعی

تکامل و حرکت، مبنا و پیش فرض 
کل وجود است. 

انگلس

سخن حکیمانه

یادآوری  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
از  ای  رایانه  بازیهای  عرصه  در  اکنون  اینکه 
افق ۲۰ ساله توسعه جلوتریم و رتبه نخست 
منطقه را دراختیار داریم،گفت: امروز بازی ها 
آنقدر جدی شده اند که در حوزه های آموزش، 
 درمان، دین، سیاست و فرهنگ اهدافی برای 
آن ها تعریف می شود که این یعنی بازی دیگر 

بازی نیست و جدی شده است.
سیدعباس صالحی  در مراسم پایانی هفتمین 
جشنواره بازی های رایانه ای تهران، با یادآوری 
اخیر در  تحوالت چند دهه  مهمترین  اینکه 
بازی  صنعت  و  مجازی  فضای  بشر  زندگی 
است، گفت: این دو بخش بیشترین تحوالت 

زندگی بشر را به خود اختصاص داده اند.
وی با بیان اینکه بازی در سال های اخیر در 
نرم  حوزه های  در  هم  و  سخت افزاری  حوزه 
افزاری تحوالت بسیاری را تجربه کرده است، 
سریع  و  گسترده  آنقدر  پیشرفت  این  افزود: 

است که خیره کننده به نظر می رسد.
صالحی به اهداف وزارت ارشاد در بخش بازی 
در حوزه  گفت:  و  کرد  اشاره  ای  رایانه  های 
اهداف، اگرچه بازی ها با سرگرمی مسیر خود 

آنقدر جدی  بازی ها  امروز  اما  کردند  آغاز  را 

آموزش،  درمان،  حوزه های  در  که  شده اند 
آن ها  برای  اهدافی  فرهنگ  و  دین، سیاست 
تعریف می شود که این یعنی بازی دیگر بازی 

نیست و جدی شده است.
اینکه  بیان  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
بازیگر  ۱6میلیون  ایران  در  ما   8۲ سال  در 

داشتیم که در سال 9۴ به ۳۲ میلیون رسیده 

هم  بازیگرها  سنی  میانگین  افزود:  است، 
دیگر نوجوانان نیستند. در برخی کشورهای 
به ۳۵  معدل سنی  این  آمریکا  مانند  جهان 
سال می رسد. صالحی با تاکید بر اینکه بازی 
زندگی ما را فراگرفته است همانطور که دیگر 
فضای مجازی، مجازی نیست، بازی هم دیگر 

بازی نیست، گفت: با این نگاه بازی سازان را 
باید جدی گرفت چراکه برای یک اتفاق جدی 
در زندگی امروز ما ورود پیدا کرده اند. گویی 
تنها در حاشیه زندگی حرکت نمی کنند و در 

متن حضور دارند.
در  ایران  بازی سازی  یادآورشد:  اشاد  وزیر 
سال ها اخیر پیشرفت های خوبی داشته و اگر 
در افق ۲۰ ساله در برخی از حوزه ها هنوز به 
رتبه اول منطقه نرسیده ایم اما در بازی سازی 

رتبه اول منطقه شده ایم.
عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه ورود 
تا  دهیم  افزایش  باید  را  جهانی  بازارهای  به 
سهم مان از بازار جهانی ارتقا یابد، افزود: بازی 
را باید با هویت خود بسازیم. وقتی از هویت 
و بومی سازی صحبت می کنیم منظور تکرار 
گذشته نیست بلکه منظور نوخوانی گذشته و 

آوردن آن به زمان حال و آینده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، یادآورشد که  
قصه های خود را باید بازخوانی مدرن کرده و 
نظامی و شاهنامه را به روز بخوانیم. می توانیم 
را  تازه ای  فضاهای  قصه ها  این  همه  برای 

بسازیم.

وزیر فرهنگ و  ارشاد تاکید کرد: 

پیشرفت  بازی سازی ایران در سال ها اخیر

»عصر حیرت« به بازار کتاب رسید

نوشته محمود مطهری نیا  کتاب »عصر حیرت« 
توسط انتشارات کتاب جمکران منتشر و راهی بازار 

نشر شد.
به گزارش مهر، کتاب »عصر حیرت« نوشته محمود 
مطهری نیا به تازگی توسط انتشارات کتاب جمکران 

منتشر و راهی بازار نشر شده است.
نکته موردتوجه در این کتاب این است که مکتب 
بارها دچار حیرت و  شیعه در طول حیات خود 
سرگردانی شده است. شیعه به دلیل اینکه همه 
امام و پیشوای  وجوه زندگی اش را بسته به نظر 
معصوم خود سامان می دهد، در مقاطع مختلفی 
دچار سردرگمی و سرگشتگی شده و در انتخاب 
مسیر متحیر مانده است. این حیرت را در جریان 
واقفیه بعد از شهادت امام موسی کاظم علیه السالم 
می توان دید. همچنین وفات اسماعیل پسر ارشد 
در  سیدمحمد  جریان  و  علیه السالم  صادق  امام 
دوره امام هادی علیه السالم برهه هایی بوده اند که 
تشیع دچار چالش و دو دستگی شده و با هدایت و 

راهنمایی ائمه مسیر خود را پیدا کرد.
بنابراین موضوع حیرت و سرگردانی در شناخت امام 
زمان علیه السالم موضوع تازه ای نیست و در زمان 
حیات ائمه علیهم السالم سابقه داشته است، اما به 
طور ویژه، روایات، دوره غیبت امام زمان علیه السالم 
را دوره حیرت نامیده اند و شدت و میزان این حیرت 
در مقاطع مختلف عصر غیبت نوسان داشته است و 
به مراتب بیشتر از دوره حضور اهل بیت بوده است.

نویسنده کتاب »عصر حیرت« تالش دارد با بیان 
ویژگی های عصر حیرت و تقسیم آن به دو دوره 
که یکی در آغاز غیبت صغری و دیگری در آستانه 
ظهور حضرت ولی عصر عجل اهلل تعالی فرجه به وقوع 
می پیوندد، راهکارهای برون رفت از حیرت به ویژه 
در دوره پیش از ظهور را بیان کرده و تلنگری به 
دوستداران و شیعیان امام زمان )عج( باشد که در 
این آشفته بازار دنیا مراقب دین خود باشند؛ چرا 
که بسیاری از شیعیان در دوره های مختلف پر فراز 
و نشیب این جریان از کاروان جا مانده  و در حیرت 
خود غوطه ور شده و مسیر را به سمت تباهی و 

گمراهی رفته اند.
البته با توجه به روایات مختلفی که در منابع شیعه 
وجود داشته و حیرت و سرگردانی پیش از ظهور 
را به مراتب سخت تر و آزمایش های این دوره را 
به مراتب سنگین تر بیان کرده اند، تقویت ایمان و 
باورداشت قلبی برای مقابله با حیرت های روز افزون 

کاری مهم و بس دشوار است.
این کتاب با ۲88 صفحه و قیمت ۱۴ هزار و ۵۰۰ 

تومان منتشر شده است.

در دنیای کتاب

به   بال      و     پر   مرو       از   ره  که تیر پرتابی
    هوا     گرفت   زمانی    ولی   به خاک  نشست

زبان   کلک تو حافظ   چه    شکر    آن   گوید   
که   گفته ی   سخن ات    می برند دست به دست

امروز با حافظ

 »اتاق تاریک« پنجمین ساخته
 بلندسینمایی روح ا... حجازی

*مرتضی کوه مسکن

فیلم »اتاق تاریک« پنجمین ساخته بلندسینمایی روح اهلل حجازی پس از 
»زندگی  و خانم میم«،  آقا  »زندگی خصوصی  ابرها«،  »درمیان  فیلمهای 
فعالیت  که  وی  است؛  ماهی«  »مرگ  و  بانو«  و  محمودی  آقای  مشترک 
در  حضورش  و  کرد  آغاز  کوتاه  فیلمهای  کارگردانی  با  را  خود  سینمایی 
دوره های مختلف فجر همواره با حواشی واتفاقاتی همراه بوده است و فقط 
نخستین فیلم بلند سینمایی او«در میان ابرها« بود که توانست در بیست و 
ششمین جشنواره فیلم فجر سیمرغ بلورین بهترین فیلم اول را از آن خود 
کند؛ اما دو فیلم بعدی اش »زندگی خصوصی آقا و خانم میم« و »زندگی 
بانو« هر دو به دلیل ممیزی های بخش داوری  مشترک آقای محمودی و 
مشترک  »زندگی  فیلم  هرچند  شدند؛  گذاشته  کنار  فجر  فیلم  ازجشنواره 
آقای محمودی و بانو« بعد از دو سال توقیف و به دلیل حضور در جشنواره 
های خارجی فقط چند نمایش محدود در بخش  خارج از مسابقه جشنواره 
داشت؛ روح  اهلل حجازی پس از سه سال دوری از ساخت فیلم امسال با فیلم 
اتاق تاریک که فیلمبرداری آن از اواسط مردادماه آغاز شده بود و تا اوایل 
مهرادامه داشت؛ در جشنواره فیلم فجر حضور یافت؛ اما در هیچ رشته ای 
نتوانست حتی کاندید سیمرغ شود؛ فیلم مرگ ماهیآخرین ساخته حجازی 
فیلم  گذشته  سال  داشت  و حجازیقصد  منتشر شد  پیش  سال  که سه  بود 
به  تولید  پیش  علیرغم  که  ببرد  جلویدوربین  را   )cat walk( رو«  »گربه 

علت مشکالت ممیزی ساخت فیلم منتفی شد. 
سوءظنشکل  یک  از  است  اجتماعی  ژانر  در  که  تاریک  اتاق  فیلم  داستان 
پدر  موجب شک  و  آغاز  بچه  پسر  یک  حرفهای  از  که  سوءظنی  می گیرد؛ 
دختر  و  تاپسر  ساختمان  نگهبان  از  میشود  اطرافیان  به  کودک  مادر  و 
با  هاله  و  سهیلی  ساعد  بازی  با  فرهاد  کودک؛  پسردایی  تا  گرفته  همسایه 
بازی  با  امیر  نام  به  بیات یک زوج هستند که کودکیشش ساله  بازی ساره 
جنوب  محله  از  تازگی  به  نفره  سه  خانواده  این  دارند؛  میرساالری  علیرضا 
آباد  شهر تهران به یک منطقهخوش آب  و هوا تر ولی در نقطه نه چندان 
اسباب کشیکرده اند؛ فیلم با سکانسی از گمشدن امیر در بین تپه های پشت 
ساختمان آنها شروع می شود و فرهاد و هاله )والدین کودک( به کمک یکی 
از همسایه ها او را پیدا میکنند، از آن شب به بعد امیردچار تغییرات رفتاری 
امیر  از مدتی  به دنبال دارد و بعد  را  عجیبی میشود که نگرانیهای والدین 
که توسط پدرش فرهاد در حمام تاریک در حال استحمام است، به پدرش 
از دیده شدن عضوجنسی اش توسط یک غریبه میگوید؛ غریبه ای که کودک 

ادعامیکند او را یادش نمی آید…
اتاق تاریک به سراغ موضوع حساسیت برانگیز کودک  روح اهلل حجازی در 
اذیت  و  آزار  باموضوع  تاریک  اتاق  چون  فیلمی  سوژه  است،  رفته  آزاری 
آمریکاست  و  اروپا  درسینمای  حتی  تابو  های  سوژه  جزء  کودکان  جنسی 
به سینما  فیلم  به دیدن  را  تامخاطب  این سوژه کافیست  با  فیلم  و ساخت 
ایده  بنشیند؛  نظاره  به  فیلم  عناصر  کنار  رادر  این معضل  زوایای  و  بکشاند 
ای بدیع که در مضمون تکراری و خسته کننده این روزهای سینمای ایران 
به  تبدیل شدن  براي  قصه  فقر  فیلم همین  معایب  از  یکي  و  عام شد  قتل 
فیلم بلنداست و مانند چندین نمونه فیلم دیگر در حد یک طرح خوب باقي 
بیشتر در کارگردانی و متن  اندکی درایت  با  فیلمی که میتوانست  میماند، 
به اثری ایده آل تبدیل شود، فیلم اتاق تاریک در ادامه فیلمهایی همچون 
فیلمی  قواره  در  اما  است؛  شده  ساخته  نمیزنند«  فریاد  دخترها  »هیس 
کاملتر؛ و فیلم پُر است از الیه هاي پنهان و سوسپانس با یک سوژه معمولي 
و روانشناختي؛ در اتاق تاریک دیگر فقط دختران جامعه مورد تعرض قرار 
نمیگیرند؛ بلکه یک پسرنماینده تمام فرزندان جامعه است؛ در اتاق تاریک 
برخالف فیلم«هیس دخترها فریاد نمی زنند« اتفاقي نیفتاده و آسیبی به 
کودک وارد نشده است و فقط هشدار میدهد و مخاطب را همانندفرهاد و 
هاله )والدین کودک( به ورطه گمراهي مي اندازد؛ فیلم اتاق تاریک برخالف 
سایر فیلمهای اجتماعی این روزهای سینمای ایراننه پایان بازی دارد و نه 
از سیاه نمایی های اغراق شده در آن خبری است؛ همین دو موضوع موجب 
این شده که وجه تمایز فیلم با سایر آثار دیگر کارگردانان امروزی به خوبی 
مشاهده شود وامضای روح اهلل حجازی پای جدیدترین اثرش ثبت شود؛ وی 
درفیلمهای قبلی اش هم نشان داده بود که صرفاً به دنبال طرح مساله است، 
نه ارائه راه حل و اساساً رسالت فیلم اجتماعی را همین بیان مساله اجتماعی 
اتاق تاریک متاسفانه در دقایقی حتی بیان مساله هم دچار  اما در  میداند، 
ابهام میشود؛ روح اهلل حجازی طبق روال فیلمهای قبلی اش همچنان درگیر 
پیچیدگیهای روابط زناشویی است و سعی او در به تصویر کشیدن تنشهای 
بین دوزوج بایکدیگر باعث میشود مساله اصلی هم تحت الشعاع قراربگیرد 
و اصاًل شکل مساله عوض شود و حتی بعضاً صورت مسئله هم پاک شود؛ 
تکرار  و  فیلم  نماهای داخلی  فیلم گرفتاری شدید در حصار  ازمعایب دیگر 
بازي  است،  خواب  اتاق  حمامو  دستشویي،  محدود  لوکیشنهاي  در  پالنها 
با بغضهای گاه وبیگاه که همچنان مخاطب را یاد فیلم  تکراري ساره بیات 
سهیلی  ساعد  با  نفره  دو  نماهای  کنار  در  میاندازد  سیمین  از  نادر  جدایی 
نمره متوسطي رابراي بازیگران فیلم رقم میزند؛ هر چند نباید از فیلمبرداری 
به جا و درست و  دقیق و در خدمت متن پیمان شادمانفر و موسیقی متن 
با تک تک پالنها مخاطب رادر طول  نواز کارن همایونفرکه متناسب  گوش 
فیلم بیشتر درگیر میکند به همراه نورپردازی مناسب درصحنه های تاریک 
بازیگری  فدای  که  هستند  مثبتی  نکات  جزو  همگی  که  گذشت  بیرونی  و 

نه چندان جالب توجه بازیگران و فیلمنامه نسبتاً ضعیف فیلم شده  است.

سینما در یک نگاه

کاریکاتور

وضعیت معیشتی زنان سر پرست خانوار

تولید  فیلم سینمایی »سونامی« در آخرین مراحل پیش 
قرار دارد.

کارگردانی خود قصد  تجربه  اولین  در  میالد صدرعاملی   
دارد فیلم سینمایی »سونامی« را اوایل سال آینده مقابل 
این فیلم را زمستان 9۴  دوربین ببرد. وی پروانه ساخت 
دریافت کرد ولی در نهایت بنا به دالیلی موفق به تولید آن 
نشد. با این حال این کارگردان پس از حدود دو سال و با 
تمدید پروانه ساخت به تازگی پیش تولید اولین فیلم خود 
را آغاز کرده و اوایل سال جدید نیز به طور جدی وارد فاز 

تولید خواهد شد.
تاکنون  فیلم  این  بازیگران  میان  ،از  فیلم  بانی  به گزارش 
حضور بهرام رادان، محمدرضا غفاری و مهرداد صدیقیان 
قطعی شده است. قرار است در روزهای آینده چند بازیگر 

دیگر نیز به این جمع اضافه شوند.
محمدرضا غفاری و مهرداد صدیقیان دیگر بازیگران این 
از  پیش  صدیقیان  مهرداد  و  رادان  بهرام   . هستند  فیلم 
این در فیلم سینمایی »زرد« با یکدیگر همبازی بوده اند. 
نیز  حقیقی  مانی  »کنعان«  سینمایی  فیلم  در  صدیقیان 
تدوین حذف  نهایت نقش وی در  ولی در  حضور داشت 

شد.

فیلمبرداری فیلم سینمایی »تخته گاز« در تهران آغاز شد.
»تخته گاز« عنوان فیلم سینمایی جدید محمد آهنگرانی 
است که فیلمبرداری اش به تازگی در تهران و در لوکیشنی 
اواخر  تا  آن  تولید  و  شده  آغاز  چشمه  شهرک  در  واقع 

فروردین سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.
سام درخشانی، کامبیز دیرباز، الهام حمیدی، لیال اوتادی، 
رز رضوی، بیژن بنفشه خواه و داریوش فرهنگ و )با حضور( 
نیما شاهرخ شاهی و پرستو صالحی و )با معرفی( امیرعلی 

معروف بازیگران اصلی این فیلم سینمایی هستند.
در این فیلم همچنین بازیگرانی چون عباس محبوب، مجید 
گرگین  صبا  اشعریون،  سیامک  یکتا،  اسدا…  شهریاری، 
پور، شادی قنبری، فاطمه ابراهیمی، امیر جوانمرد، حمید 
عجمی، فاطمه مجلسی، عادل سیفی، عادل حبیب زاده، 

یعقوب جعفری نیز به ایفای نقش می پردازند.
و در خالصه  است  اجتماعی   – گاز« یک کمدی  »تخته 
داستانش آمده: مرد بودن سلیمان در خانواده و جامعه به 
هزار و یک دلیل زیر سوال است. او خود نیز به این امر واقف 
در جهت  است.  برآمده  خود  نواقص  رفع  درصدد  و  شده 
تحقق این امر، چالش ها و موقعیت های جذاب بسیاری 

پیش روی سلیمان است… .

مراسم »موسیقی فیلم« درباره معرفی شکوه و تنوع طبیعت 
ایران با حضور محمدرضا وصفی رایزن فرهنگی جمهوری 

اسالمی ایران، در دانشگاه گراتس اتریش برگزار شد.
به گزارش پیام زمان روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، 
علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی نیز به دعوت 
رویداد  این  در  گراتس  نمایشی  هنرهای  دانشگاه  رئیس 

شرکت کرد.
فیلم مستند داستانی »ایران سرزمین رنگها « نام دارد و این 
مراسم با همراهی و اجرای ارکستر دانشگاه در مجهزترین 
سالن اروپا برگزار شد و از بنیاد سینمایی فارابی به دلیل 

همکاری و حضور در این مراسم قدردانی شد.

نمایش »موسیقی فیلم« ویژه طبیعت 

ایران از سوی دانشگاه گراتس اتریش

 پیشگیری از حوادث تلخی مانند حوادث چهار شنبه سوری، 
مستلزم ارتقای فرهنگ ایمنی است و فرهنگ ایمنی بر سه اصل 
استوار است: آگاهی، آموزش و الزام. به گزارش پیام زمان از 
آموزش همگانی معاونت اجتماعی فاتب بسیاری از والدین بدون 
آگاه سازی و آموزش مناسب فرزندشان، به سراغ سومین اصل 
) الزام( می روند و سعی می کنند با توسل به زور و اجبار، آنها 
را از کاری منع یا به کاری ترغیب نمایند. ولی این شیوه معموالً 
با شکست همراه است. آگاه سازی و آموزش نوجوانان و جوانان 
ضرورت دارد و در روند این آگاه سازی باید به شخصیت آنها 
احترام گذاشت و از جریحه دار کردن غرور فرزندان پرهیز نمود. 
راه ایمنی از شیوه های آموزشی می گذرد و پیش شرط آموزش 
آگاهی است. آگاهی از خطر های چهار شنبه آخر سال و شیوه 
های مقابله با این خطرها احتمال بروز حوادث تلخ را در آخرین 
ماه سال کاهش خواهد داد. به همین منظور مجموعه پیام های 
رادیویی وآموزشی ویژه چهار شنبه آخر سال گردآوری شده است.

۱. به هیجانی که حسرت در کمین آن است، نزدیک نشویم. 
۲. اجازه ندهیم بهار، خاطره اندوه بار برایمان تداعی کند.

۳. شادی و نشاط با بیم و حسرت سازگاری ندارد.
۴. هر گز سالمتی خود و خانواده را به آتش نسپاریم.

۵. رفتارهای پرخطر را تفریح به شمار نیاوریم.
6. به رفتارهای نابهنجار، لباس سنت گرایی نپوشانیم.

7. کودکان و نوجوانان را تشویق کنیم ازحوادث، درک مناسبی 
داشته باشند. باید به آنها آموزش داد در مقابل مواد محترقه، 

منفجره و آتش بازی، آسیب پذیر هستند.
8. در شادی فرزندان دلبندمان، مشارکت کنیم تا همیشه نظاره گر 

گل لبخند بر لبانشان باشیم. 
9. والدین گرامی، به یاد داشته باشیم در صورت بی توجهی نسبت 
به فرزندان و بروز حوادث احتمالی، حسرت خوردن، سودی ندارد.

و مسئولین  والدین  توسط  نوجوانان  و  آگاه سازی جوانان   .۱۰
مربوطه، موثرترین و ساده ترین راه ممکن برای غلبه بر آسیب ها و 

خطرات احتمالی شب چهارشنبه سوری است.
۱۱.  سال نو را با حوادث تلخ شروع نکنیم .

۱۲. با آموزش و کنترل فرزندان از وقوع حوادث ناگوار پیشگیری 
کنیم.

۱۳. از همراهی فرزندان با افرادی که احتماالً دست به کارهای پر 
خطر می زنند جلوگیری کنیم.

۱۴. آیا بهترنیست با کمی هوشیاری، این روزهای آخرسال را با 
خاطرات شیرین و به یاد ماندنی همراه کنیم.

۱۵. وحشت دیگران را دست مایه شادی خود قرار ندهیم.
۱6. نظارت بر فرزندان را جدی بگیریم.

۱7. احترام به حقوق همنوعان خود را فراموش نکنیم.
۱8. به فرجام اشتباهات خود بیاندیشم.

۱9. بذر ترس و وحشت را در زمین چه کسی می پاشیم؟
۲۰. هرگز سالمتی خود و خانواده را به آتش نسپاریم.

۲۱. به استناد قانون مجازات اسالمی، ساخت و خرید و فروش 
مواد منفجره به طور غیر مجاز، جرم است و مرتکبین برابر قانون، 

مجازات خواهند شد.
۲۲. والدین گرامی بهتر است در شب چهارشنبه آخر سال، در کنار 
فرزندان خود باشیم و برایشان محیطی شاد و صمیمی آماده سازیم 

و در شادی آن شب، با آنان سهیم شویم .
۲۳. آیا می دانید، ساالنه با صدای مهیب و آتش مواد محترقه در 

شب چهار شنبه آخر سال، تعداد زیادی از انسان های بی گناه 
برای همیشه از نعمت دیدن و شنیدن و خیلی از پدر و مادر بزرگ 
ها سکته قلبی و مادران سقط جنین می کنند. پس برای حفظ 

آرامش خانواده ها دست به خطر نزنیم.
۲۴. تا حد لزوم با ریختن خاک در زیر محل بر پایی آتش، از آسیب 

رساندن به سطح آسفالت معابر خودداری کنید.
۲۵. تا حد امکان در معابری که ترقه منفجر می کنند، حاضر 

نشوید و عبور نکنید.
۲6. مراقب باشید، افراد خانواده خصوصاً کودکان و افراد مسن در 

این ایام از خانه خارج نشوند.
۲7. سوختگی بسیار دردناک است، با بی احتیاطی خود، لحظات 

شاد را به درد و رنج همیشگی تبدیل نکنید.
۲8. به صورت محسوس و نامحسوس، از وجود یا عدم وجود مواد 
منفجره و آتش زا نزد فرزندان خویش مطلع شویم و از هر گونه 
اقدامی که به پنهان کاری نوجوانان و به تبع آن انباشت و نگهداری 

مواد خطر زا در خانه و یا خودرو و.... می شود مطلع باشیم.
مواد  و  نارنجک  مهیب  در صدای  را  زندگی  شادی  سرود   .۲9

محترقه به سکوت غم بار تبدیل نکنیم.
۳۰. آتش و هیجان، زیبایی و جوانی را یک جا به کام می کشد، 

مراقب خود باشید.
۳۱. قطع عضو، ضایعه ای جبران ناپذیر است، با احتیاط و پرهیز از 

رفتارهای پر خطر زندگی را برای خود و دیگران تلخ نکنیم.
۳۲. بهار فصل شکفتن است نه پژمردن ) با بی احتیاطی مراسم 
چهار شنبه آخر سال، آغاز بهار را بر خود و خانواده ها، خراب 

نکنیم(.
۳۳. در آستانه سال نو، خانوده خود را به سبب اعمال پرخطر، 

اندوهگین نکنیم.
۳۴. پیام پلیس به شهروندان: با مشارکت و یاری یکدیگر، اجازه 
ندهیم، شادی و نشاط سازنده و نیروبخشی را که فرصت خدادادی 
است، در آتش غفلت و سهل انگاری بی مورد سوزانده شوند و 
خدایی ناخواسته، نوروز ۱۳97 در نگاه آکنده از حسرت و نا امیدی 

خیره بماند.
۳۵. یک شهروند ایرانی با فرهنگ غنی اسالمی، هیچ گاه آزار و 

اذیت دیگران را وسیله ی شادی خود قرار نمی دهد.
مواد  از  ناشی  در خصوص خطرات  مناسب  رسانی  اطالع   .۳6

محترقه یک ضرورت اساسی برای کودکان و نوجوانان است.
۳7. دوری از تجمع و بر افروختن آتش و ایجاد راه بندان در معابر 
و پیاده روها، مانع از آسیب دیدگی در روزهای پایانی سال خواهد 

شد.
۳8. آثار سوختگی می تواند سیمای دل نشین فرزندان را غیر 

قابل تحمل نماید.
۳9. به آتش کشیدن الستیک و لوازم فرسوده منزل، عالوه بر 
بروز خطرات جانی و مالی، باعث ایجاد مشکالت برای بیماران 

قلبی- ریوی شده و محیط زیست را آلوده می سازد.
۴۰. شاد زیستن حق همه انسانهاست اما به چه قیمتی؟

۴۱. سال نو را با حوادث تلخ شروع نکنیم.
۴۲. هیچ لذت و شادی را با سالمتی عوض نکنیم.

۴۳. سال نو را به کام خود و خانواده خود تلخ نکنیم.
۴۴. هرگز سالمتی خود و خانواده را به آتش نسپاریم.

۴۵. در حوادث ناگوار چهار شنبه آخر سال مقصر کیست؟
۴6. شعله های آتش، به راحتی قادر به نابودی زیبائیها هستند.

۴7. آتش می سوزاند و حاصل سوختن چیزی جزء خاکستر 
نیست.

۴8. استفاده از مواد محترقه و ترقه، همواره با حوادث تلخ و ناگوار 
همراه است و اغلب سبب نقص عضو و یا مرگ می شود.

۴9. والدین گرامی آیا می دانید بیشتر قربانیان آتش بازی های آخر 
سال کودکان و نوجوانان هستند؟

۵۰. هر سال در این ایام خانواده های بسیاری شاهد تلخ ترین 
وغم انگیز ترین سوانحی هستند که بر اثر انفجار مواد محترقه برای 

فرزندانشان روی می دهد.
ای  از هرگونه حادثه  قبل  را  فرزندان خود  گرامی  والدین   .۵۱

ازخطرات آتش بازی و موادمحترقه آگاه سازید.
۵۲. با آموزش و کنترل فرزندان از وقوع حوادث ناگوار پیشگیری 

نماییم.
۵۳. از همراهی فرزند خود با افرادی که احتماالً دست به کارهای 

خطرناک می زنند جلوگیری کنید.
۵۴. والدین گرامی به یاد داشته باشید که در صورت بی توجهی 
شما نسبت به فرزند دلبندتان و بروز حادثه احتمالی، حسرت 

خوردن سودی ندارد.
۵۵. از تجمع وبر پا کردن آتش و ایجاد راه بندان در معابر عمومی 

جداً پرهیز نمائید.
۵6. به خاطر شادی و هیجان زود گذر، کودکی را از دیدن زیبایی 
ها محروم و رویای شیرین کودکان را با صدای انفجار، به کابوس 

تلخ تبدیل ننمائیم.
۵7. هر گونه رفتارهای خطر آفرین در چهار شنبه آخر سال 
مغایر با فرهنگ، منش، عقاید و سنت های ملی بوده، لذا برابر 
مفاد قانونی این گونه رفتارها جرم محسوب شده و مرتکبین تحت 

پیگرد قضایی قرار می گیرند.
از طریق آموزش همگانی و تخلیه  اگرچه فرهنگ سازی   .۵8
هیجانات جوانان و نوجوانان از مجرای صحیح و قانونی، بهترین 
راهکار در جهت پیشگیری از حوادث تلخ چهارشنبه آخر سال به 
شمار می رود، اما کامالً روشن است که والدین می توانند با آگاه 
سازی فرزندان خود و مراقبت از آنان، نخستین و بهترین آموزگار 

فرهنگ سازان جامعه باشند.
۵9. والدین گرامی اگر در شب چهار شنبه آخرسال، قصد رفتن به 
مهمانی را دارید، قبل از غروب خانه را ترک نموده و اتومبیل خود 

را در پارکینگ و جای مطمئن پارک نمائید.
6۰. از انفجار مواد منفجره در پیرامون پست های برق، ایستگاههای 

تقلیل فشارگاز، پارکینگ های عمومی خودداری کنید.

پیام های آموزشی چهارشنبه آخر سال: 

یک لحظه غفلت یک عمر پشیمانی 

 بهرام رادان درگیر 

»سونامی« شد!

 »تخته گاز« در تهران 

کلید خورد

»باران آهسته می بارد« بهترین فیلم 
جشنواره »نپال« شد

می  آهسته  »باران 
کارگردانی  به  بارد« 
تندیس  نجاتی  سعید 
بهترین فیلم جشنواره 
جهانی حقوق بشر نپال 

را از آن خود کرد.
به گزارش  مهر، فیلم 
آهسته  »باران  کوتاه 
می بارد« به کارگردانی 
سعید نجاتی و نخستین محصول مشترک انجمن 
سینمای جوان دفتر قم و شهرداری ازمیر ترکیه در 
ششمین دوره جشنواره حقوق بشر »نپال« جایزه 

اول بخش داستانی را به دست آورد.
این جشنواره یک پلتفورم برای نشان دادن مسایل 
و معضالت مربوط به حقوق بشر در نپال و جهان 
از طریق فیلم است. داستان این فیلم ۱۵ دقیقه ای 
که در ازمیر ترکیه و در سال ۲۰۱6 به تولید رسیده 
روایت دانش آموزانی است که قصد کمک کردن به 

معلم خود را دارند.
این فیلم می توان به طراح صحنه و  از عوامل 
رواده،  آرش  نویسنده:  نجاتی،  کارگردان: سعید 
تدوینگر: سعید نجاتی و عماد خدابخش، تصویر 
نجاتی،  مجید  صدابردار:  لی،  چنه  آدم  نور:  و 
صداگذار: بهروز شهامت، جلوه های ویژه بصری: 
ژیال  کارگردان:  دستیار  جوادی،  حسن  سید 
ابراهیمی،  مهتاب  تدوین:  دستیار  امیرخیزی، 
امور  مسئول  ایشبیلن،  تحسین  طرح:  مجری 
عایشه  بازیگردان:  جوادی،  زینب  هماهنگی: 
آیگن، بازیگران: امره آی، افه آیکول، جم لیمان، 
پوستر:  طراح  تولوک،  رحمان  کوداک،  هومیسا 

محمدرضا بهشتی منفرد

در دنیای کتاب

»چین خوردگی در زمان« روی پرده رفت
»چین خوردگی در زمان« از روز جمعه راهی 
پرده های سینماها شد تا برابر »پلنگ سیاه« 
باکس  راس  که  دیزنی  پرفروش  فیلم  دیگر 
آفیس را در اشغال داشت، بایستد. به گزارش  
از ورایتی، »چین خوردگی در زمان« ساخته 
دیزنی به نظر می رسد توانسته است »پلنگ 
سیاه« مارول را در باکس آفیس روز جمعه از 
پادرآورد. این فیلم با فروش ۱۳ میلیون دالر و 
»پلنگ سیاه« در چهارمین آخر هفته اکرانش با 

فروش 9 میلیون دالر ظاهر شدند.

هرچند هنوز نمی توان تکلیف باکس آفیس آخر 
هفته آمریکا را روشن کرد و باید فروش دو روز 
شنبه و یکشنبه این مساله را تعیین کند، اما 
اکنون دو فیلم دیزنی رودرروی هم ایستاده اند تا 

راس باکس آفیس را در اختیار بگیرند.
ایوا  ساخته  زمان«  در  خوردگی  »چین  برای 
بتواند در سه  دوورنی پیش بینی می شود که 
روز نخستین آخر هفته اکرانش به فروشی برابر 
۳6 تا ۳9 میلیون دالر دست پیدا کند. این رقم 

می تواند تا مرز ۴۱ میلیون دالر نیز باال برود.

میان  در  متنوعی  پاسخ های  با  که  فیلم  این 
بتواند  تا  دارد  تالش  شده  رو  روبه  منتقدان 
جمعیت الزم را برای کشاندن به سینماها جذب 
کند تا بتواند از پس هزینه ۱۰۰ میلیون دالری 

که برای تولیدش شده است، برآید.
شب  پنجشنبه  در  فیلم  این  نمایش  پیش 
که  کرد  ثبت  را  دالری  میلیون  فروشی ۱.۳ 
رقم قابل قبولی است و گفته می شود به دلیل 
محتوای خانوادگی آن، این جایگاه را می تواند 

ادامه دهد. 


