
 انبار داروهای احتکار شده
متعلق به فرزند یکی از وزرای سابق است

هفته گذش��ته یک انبار داروی احتکار ش��ده در 
اطراف تهران شناسایی  شد.

براساس پیگیری ها گفته می شود این انبار متعلق 
به دختر یکی از وزرای دولت یازدهم است.

سخنگوی تعزی��رات در پاسخ به سوالی مبنی اینکه 
گفته می شود انبار داروهای احتکار شده که اخیرا کشف 
ش��ده، مربوط به یک��ی از افراد وابسته ب��ه دولت یازدهم 
است، اظهار کرد: اینکه پرونده مزبور به یکی از افراد دولت 
وابستگی داشته باش��د، در روند رسیدگی تاثیری ندارد و 
انبار مکشوفه مربوط به هر کسی باشد، رسیدگی می شود. 
سیدیاس��ر رایگان��ی اضافه ک��رد: بنابراین پرونده 
مزبور در دست رسیدگی است و به زودی هم حکم آن 
صادر می شود. وی توضیح داد: متاسفانه تعداد زیادی 
از این داروها تاریخ مصرف گذشته بوده است و خانمی 
ک��ه این انبار متعلق به وی بوده، اجازه فعالیت در این 
حوزه را نداشته و تداخل صنفی صورت گرفته است. 

سخنگ��وی تعزی��رات ادامه داد: بخ��ش زیادی از 
ای��ن داروها قابلیت استفاده ندارد و به همین نیت هم 
نگهداری ش��ده بود تا دوباره به بازار عرضه شود که از 
توزیع آن جلوگیری کردیم. وی گفت: بار دیگر تاکید 
می کن��م اینکه پرونده نسبتی با کسی داش��ته باش��د 

تاثیری در روند رسیدگی ندارد.
وی اظه��ار کرد: در بحث تلفن همراه تاکنون 29 
پرونده تشکیل شده که درباره 4 پرونده حکم صادر و 
متخلفان به 12 میلیارد تومان جریمه محکوم ش��دند.

پرونده نیز نقص داشت که برای رفع نفص به سازمان 
حمایت بازگردانده شده است.

رایگانی درخصوص رسیدگی به پرونده های مربوط به 
احتکار کاال گفت: زمانی می توانیم در رابطه با پرونده ای، 
موضوع احتکار را مورد بررسی قرار دهیم که وزیر صنعت 
ل��زوم عرضه آن کاال را پیشتر اعالم کرده باش��د، یعنی 
اگر انباری کشف شود و وزیر صنعت پیشتر لزوم عرضه 
کاالی کشف ش��ده را اعالم نکرده باش��د، تحت عنوان 
احتک��ار نمی توانیم بررسی کنیم، مانن��د آن چیزی که 
در بحث ایران خودرو اتفاق افتاد و مسئله را تحت عنوان 

اختفا به قصد گرانفروشی مورد بررسی قرار دادیم.
سخنگوی تعزیرات گف��ت: همچنین درباره بحث 
احتکار لوازم خانگی چند روز پیش نماینده اصلی یکی 
از برندهای مع��روف کره ای لوازم خانگ��ی در اصفهان 
بازداش��ت و پس از آن با دستور تعزیرات تمام کاالهای 

مکشوفه در بازار عرضه شد.  مهر

پیگیری

""پسر هفت  ساله" 
مرگ پیرزن هفتاد ساله را رقم زد

زن هفتاد و یک ساله پس از تصادف با دوچرخه ای 
که پسر هفت ساله راکبش بود، دچار جراحات ش��د و 

جان باخت.
ساعت 15 هجدهم مرداد جاری مأموران کالنتری 
112 ابوسعی��د مرگ پیرزنی را به محسن مدیرروستا؛ 

بازپرس کشیک قتل پایتخت اعالم کردند.
بنابر اظهارات مأم��وران متوفی )پیرزن هفتاد و یک 
ساله ( چند روز قبل با دوچرخه ای که پسر هفت ساله راکب 
آن بود تصادف کرده و مجروح شده بود. این زن در نهایت 
پس از انتقال به بیمارستان و چند روز بستری بودن جان 
باخت، خان��واده متوفی نیز اعالم کردند با توجه به اینکه 

راکب پسر خردسال بوده شکایتی ندارد.  تسنیم
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اوای��ل س��ال 96  منتق�د اخب��اری مبنی بر می�ز 
ساخ��ت فیلمی دفاع مقدس��ی با عنوان 
»تنگه ابوقریب« ش��نیده می ش��د. نام 
فیلم، بسی��اری را به این گمان انداخت 
ک��ه موضوع آن به جنگ آمریکا و عراق 
و زن��دان ابوقری��ب رب��ط دارد، اما بعداً 
معلوم ش��د که این فیلم درباره یکی از 
اتفاقات مهم و تکان دهنده تاریخ جنگ 
تحمیلی است ک��ه در منطقه ای به نام 
تنگ��ه ابوقریب رخ داده بود و گروهی از 
رزمندگ��ان با نام گردان عم��ار در این 
منطقه راه دشمن را سد کرده بودند.اما 
موض��وع جالب دیگر درب��اره این فیلم، 
کارگ��ردان آن ب��ود. ب��رای بسی��اری 
ش��گفت انگیز ب��ود وقتی ش��نیدند که 
»به��رام توکل��ی« ق��رار اس��ت فیلمی 
دفاع مقدسی را بسازد؛ چراکه وی بیشتر 
به فیلمسازه��ای جریان روش��نفکری 
نزدیک بود و آثاری چون؛ »پابرهنه در 
بهش��ت«، »پرسه در مه«، »اینجا بدون 
من«، »آسمان زرد کم عمق«، »بیگانه« 
و »م��ن دیه گو مارادون��ا نیستم« را در 
کارنامه اش داش��ت. به ه��ر صورت کار 
تولی��د »تنگه ابوقریب« ش��هریور سال 
گذشته با تهیه کنندگی سعید ملکان و 
حض��ور بازیگرانی چون؛ مهدی پاکدل، 
جواد عزت��ی، حمیدرض��ا آذرنگ، امیر 
جدیدی، علی سلیمانی و... ش��روع شد. 
ای��ن فیلم در سی وش��شمین جشنواره 
فجر رونمایی ش��د که بی تردید بهترین 
فیل��م و نقطه اوج فعالی��ت فیلمسازی 
بهرام توکلی محسوب می ش��ود. این اثر 
ک��ه توانس��ت سیم��رغ بهتری��ن فیلم 
جشنواره فجر اخیر را به دست آورد، از 
17 مرداد 97 در سینماهای کشورمان 

به اکران عمومی در آمده است. 

نقد فیلم
یکی از کارکرده��ای اصلی سینما 
در جوام��ع مختل��ف، معرف��ی تاریخ و 
کشورهاست. حتی  افتخارآمیز  حوادث 
برخی مانن��د آمریکا با سینم��ا تاریخ، 
هوی��ت و قهرمانان جعل��ی می سازند و 
گاهی شکست های جنگی و سیاسی و 
نظامی را موفقیت و افتخار برای کشور 
خودشان نشان می دهند. چون از قدرت 
روحیه بخ��ش و تمدن ساز سینما باخبر 
هستن��د و می دانن��د که ه��ر چقدر در 
آثار سینمای��ی به پیروزی ها و فتوحات 
خ��ود دامن بزنند، جامع��ه خود را بهتر 
از گزن��د تهی ش��دن ب��از می دارند. اما 
سینمای ایران کمت��ر سراغ موضوعات 
مهم ملی و وطنی می رود. این در حالی 
است که کشور م��ا طالیه دار حماسه ها 
و پیروزی های بزرگ است. تنها در 40 
سال پس از انقالب، هزاران قهرمان ملی 
در ای��ن سرزمین روییدن��د، یا با خون 

خود خاك م��ا را سیراب کردند. »تنگه 
ابوقریب« پاسخی به این کم کاری است. 
داست��ان فیلم به روزه��ای آخر جنگ 
برمی گردد؛ زمانی که ارتش بعث عراق، 
هجوم ت��ازه ای را تدارك دیده است. در 
این میان، یکی از گردان های خط شکن 
سپاه، در منطقه ای با نام تنگه ابوقریب 
راه بعثی ه��ا را س��د می کنن��د. اگ��ر از 
خودگذشتگی این گردان نبود، احتماالً 
رژیم بع��ث دوباره خرمشهر را  اش��غال 

می کرد. 
این فیلم را می توان نقطه عطفی در 
بازسازی صحنه های جنگی در یک فیلم 
دانست. حتی صحنه های  دفاع مقدسی 
دوکوهه هم در فیلم باورپذیر و نزدیک 
به واق��ع هستند. چرخ��ش دوربین در 
راهروه��ا و اتاق های ای��ن اردوگاه برای 
مردانی که دورانی از زندگی خود را در 
آنجا گذراندند، بسیار خاطره انگیز خواهد 
بود. فضای فیلم، کاماًل واقع گراست. این 
واقع گرای��ی در بخش های جنگی فیلم 
بیشت��ر می ش��ود. گوی��ی مخاطب در 
وسط معرک��ه است. اضطراب رزمنده ها 
برای اینکه گلول��ه نخورند به خوبی به 

تماشاگر فیلم منتقل می شود. 
یک��ی از انتقادات��ی ک��ه هم��واره 
ب��ه سینمای ای��ران وارد ب��وده، غیبت 
نوجوانان قهرمان در فیلم هاست؛ زیرا در 
اکثر فیلم ها، نوجوانان به عنوان افرادی 
آسیب پذیر معرفی می شوند. اما »تنگه 
ابوقریب« یکی از معدود فیلم هایی است 
که تصوی��ری نزدیک به واقع از نوجوان 
ایران��ی نمایش می ده��د. صحنه پایانی 
فیل��م، ظه��ور قهرمان نوج��وان است؛ 
نوجوانی که برای اولین بار به خط مقدم 
جنگ رفته و ابتدا از شدت ترس، زبانش 
بن��د می آید، اما در ای��ن جنگ به بلوغ 

می رسد و مرد می شود. 
ب��ا این ح��ال، یک��ی از مشکالت 
»تنگه ابوقریب« مبهم بودن جغرافیای 
فیلم است؛ یعنی مح��ل جنگ و نبرد 
در فیلم نامشخص است. فیلم در نوعی 
سردرگم��ی مکانی به س��ر می برد، در 
واق��ع باید آنچ��ه در قالب کپشن برای 
تماشاگر توضیح می دهد را در داستان 
فیلم نمای��ش می داد. ای��ن یک نقطه 
ضعف است که به��رام توکلی به جای 
اینکه نتیجه گی��ری داستان فیلم خود 
را در داست��ان اعم��ال کن��د، در قالب 

متن نوشته اعالم کرده است.

گفته هایی درباره »تنگه ابوقریب«
بهرام توکلی کارگردان فیلم اظهار 
داش��ته بود: برای م��ن از روز اول تنگه 
ابوقریب تالش برای واقعی نشان دادن 
جن��گ بود، ب��ه نحوی که تماش��اچی 
را وس��ط می��دان جنگ ق��رار دهیم و 
می خواستی��م براس��اس مستن��دات و 
شنیده ها تماش��اچی را با مفهوم واقعی 

جنگ و لحظات آن دوران آشنا کنیم.
مجید مجیدی کارگردان برجسته 
سینما هم درباره این فیلم گفت: بهرام 
توکل��ی، با اینکه در جنگ نبوده، اما با 
یک تصوی��ر حماسی جنگ را روایت و 
مظلومیت و خلوص بچه های جنگ را 
به خوبی تصویر کرده است. وی »تنگه 
ابوقری��ب« را یکی از بهترین فیلم های 
جشن��واره دانس��ت و گف��ت:  »ممکن 
است گفته ش��ود فیلم قص��ه ندارد، یا 
شخصیت ها جا نیفتاده  اند،  اما علی رغم 
اینها بخش��ی از حقیقت جنگ را ثبت 
می کند که برای خیلی ها مغفول مانده 
است و قهرمان این فیلم همه بچه های 
جنگ هستند. ابوقری��ب یکی از نقاط 
عط��ف جنگ م��ا در تاریخ است که به 
آن پرداخت��ه نشده، اما ب��ه اندازه کل 
جن��گ ما مهم بوده و توکلی به زیبایی 
ای��ن ش��کوه، عظمت و حماس��ه را به 

تصویر کشیده است.
سعی��د مستغاث��ی منتق��د سینما 
درباره »تنگه ابوقری��ب« معتقد است: 
تصاویر تکان دهنده و صحنه های مملو از 
درگیری و مقاومت و خشونت و آوارگی 
زنان و کودکان و لت و پار شدن ش��ان 
و سکانس های نفس گیر یک سوم پایانی 
فیلم ک��ه نبرد پراکن��ده و نامنظم، اما 
پیگی��ر و پایدار گروهی معدود از همان 
گ��ردان عم��ار )در غیاب هم��ه یاران 
شهیدش��ان( با خیل  تانک های دشمن 
که به دشت عباس سرازیر می شوند را 
به تصویر می کشد، تماشاگر را تا آخرین 
لحظات بر روی صندلی اش میخکوب و 
لحظات متعددی نگران شخصیت هایی 
مانند خلیل، عزی��ز، دکتر و برادرش و 
علی نوج��وان می کند. ام��ا فیلم تنگه 
ابوقری��ب با هم��ه ش��خصیت های یاد 
ش��ده و حس تعقیب و پیگیری آنها از 
سوی تماشاگر، قصه و ماجرایی قوی و 
پر و پیم��ان در حد و اندازه همان فرم 
 خ��ود و جلوه های ویژه عظیمش ندارد.

 جهان نیوز

در  بهداشت  وزیر  اقدام��ی بی سابقه درح���اشیه
تبلیغات دسته عظیمی از خوراکی ها را 
ممنوع اعالم ک��رد. این در حالی است 
که اغلب این کااله��ا تولیدات صد در 
صد ایران��ی هستند و در س��ال تولید 
ملی این ک��ار می تواند ضربه بزرگی به 

صنعت داخلی وارد کند.
وزیر بهداش��ت در نامه ای به وزارت 
ارشاد دستور اعمال ممنوعیت تبلیغات 
کااله��ای آسیب رس��ان ب��ه سالمت را 
صادر کرده است. در این نامه همچنین 
فهرست��ی از ای��ن کااله��ا ب��ه چش��م 
می خورد. در ابتدا شاید از خود بپرسید 
اینکه خوب است و چه اش��کالی دارد؟ 
حتما باید از تبلیغ کاالهای آسیب رسان 
ب��رای سالمت جلوگیری ش��ود. اما اگر 
لیس��ت ارسال��ی وزارت بهداش��ت را با 
دقت بررسی کنید خواهید دید تمام آن 
چیزی که مورد مصرف روزانه مردم است 
در لیست قرار گرفته. تمام محصوالتی 
که در لیست کاالهای آسیب رسان است 
تولید داخل اس��ت و همگی آنها تایید 
استاندارد و مجوز سازمان غذا و دارو را 

کسب کرده اند. 

 سیب سالمت هم دارند
و ممنوع التصویرند

براس��اس اعالم وزارت بهداش��ت؛ 
نشان سازم��ان غ��ذا و دارو به معنای 
دریافت پروانه تولی��د براساس ضوابط 
ب��وده ام��ا نشان سیب سالم��ت به آن 
معناست که فرآورده موردنظر، عالوه بر 
پروانه ساخت موفق به اخذ گواهینامه 

سالمت و ایمنی نیز شده است.
آنچه تصور می ش��ود این است که 
حداق��ل کاالهایی که موفق به دریافت 
سی��ب سالم��ت ش��ده اند ب��ا سالمت 
منافاتی ندارند؛ اما وزارت بهداشت در 
همی��ن ابالغیه جدی��د کاالهایی را که 
بعضا سیب سالمت دریافت کرده اند را 

نیز ممنوع التصویر کرده است.
نمونه ای از این کاالها هم کره گیاهی 
است که پی��ش از این حسن قاضی زاده 
هاش��می وزیر بهداش��ت در مراسم روز 
جهانی غذا از انجمن کره گیاهی ایران به 
دلیل همراهی و همگامی با سیاست های 
کالن نظام سالمت و وزارت بهداشت در 
جهت کاهش ایزومر ترانس و اسیدهای 
چرب اش��باع در کره گیاهی و رساندن 
آنها به میزان استان��دارد جهانی تقدیر 
ک��رده بود اما در لیست��ی که هم اکنون 
منتشر ش��ده این محص��والت هم جزو 

ممنوع التصویر هستند. 

 افزایش مالیات
برای کاهش دسترسی مردم!

چن��دی قب��ل سخنگ��وی وزارت 
بهداش��ت درخصوص ضرورت افزایش 
مالیات بر کاالهای آسیب رسان، گفت: 
اخ��ذ ع��وارض و مالی��ات از کاالهای 
آسیب رسان به دو دلیل انجام می شود. 
اول اینک��ه افزایش ع��وارض و مالیات 
و متعاقبا افزای��ش قیمت، خصوصا در 
مورد سیگار موجب کاهش مصرف این 
اقالم ش��ود که این به سالمت عمومی 
جامع��ه کمک خواهد کرد و دوم اینکه 
مبالغی که به عنوان عوارض و مالیات از 
این کاالها دریافت می شود، می تواند به 

عنوان یک منبع مالی پایدار درخدمت 
سالمت قرار گیرد.

ای��رج حریرچی افزای��ش مالیات بر 
کااله��ای آسیب رس��ان را باعث کاهش 
دسترسی آسان مردم به این کاالها دانست 
و گف��ت: اخذ مالیات از مردم و به تبع آن 
ارائ��ه خدمات مطلوب تر به ش��هروندان 
و ارتقای سط��ح کیفیت زندگی در ابعاد 
مختل��ف، همواره یک��ی از سیاست های 
کالن اقتصادی کشوره��ا بوده و موجب 
هم افزایی و افزایش منابع درون زای مالی 

در جامعه و کشور می شود.

تامین کسری بودجه طرح تحول 
سالمت از افزایش مالیات

کمیسیون  عض��و  نوبخ��ت  عل��ی 
بهداشت مجلس ش��ورای اسالمی هم 
س��ال گذش��ته در اظهارنظ��ری ضمن 
تاکید ب��ر تامین کس��ری بودجه طرح 
تحول سالمت گفته بود: پیشنهادهای 
مختلفی برای تامین بودجه طرح تحول 
سالمت و پایدار ش��دن منابع درآمدی 
آن مط��رح است، یک��ی از پیشنهادها 
اخذ مالیات از کاالهای آسیب رسان به 
سالمت مانند دخانیات، نوشابه ها و مواد 
قندی و... است و تمام این پول ها برای 

حوزه بهداشت و درمان هزینه شود.

اصالح تولید و باال بردن 
استانداردها

ام��ا رفتار مسئ��والن در این حوزه 
دچار ی��ک دوگانگی اس��ت، از طرفی 
مجوز تولید و نشان سازمان غذا و دارو 
و مجوزهای بهداشتی را می دهند و از 

طرفی اجازه تبلیغات نمی دهند. 
حال ای��ن سوال مطرح می ش��ود، 
کاالی��ی که اج��ازه تبلیغ��ات ندارند و 
در لیس��ت محص��والت آسیب رسان 

ش��ده  آورده  سالم��ت  ب��رای 
است چ��را تولید می ش��ود؟ و 
چرا مه��ر استان��دارد و تایید 
می گی��رد؟  بهداش��ت  وزارت 

آیا نمی ت��وان برای این 
تولید  سن��د  کاالها 

ر  مت مح��و سال
تدوی��ن ک��رد ت��ا 
چارچ��وب  در 

ضواب��ط و ب��ر 
اصول  طبق 
تولید شوند 
ب��رای  و 
م��ت  سال
مضر  هم 

نباشند؟

فرهنگ سازی 
 و حق انتخاب

برای مردم
به  نیست  بهت��ر  آیا 
این چنینی  احکام  جای 
روی  مستقیم��ا  ک��ه 
تولیدات مل��ی تاثیرگذار 
تولیدکنندگان  و  اس��ت 
را در این شرایط حساس 
کرد؛  خواهد  زمین گی��ر 
به  ش��روع  دولتم��ردان 
با  و  فرهنگ سازی کنند 
ایجاد زمینه های تشویقی 

م��ردم را ب��ه سمت مص��رف کاالهای 
سال��م سوق دهند. در هم��ه جای دنیا 
هم��ه کاالها اجازه تبلی��غ دارند، البته 
مسئوالن سالمت مض��رات محصوالت 
آسیب رس��ان ب��ه سالمت را گوش��زد 
می کند، اما در نهایت این مردم هستند 

که انتخاب می کنند. 
قطعا نبض تولی��د، تبلیغات است، 
اگر تولیدکننده یک محصول جدید را 
به بازار عرضه کن��د اما نتواند آن را به 
مردم معرفی کند، پس چطور می تواند 
بازار فروش را به دست آورد؟ مثال یک 
ماست جدید یا یک بستنی! این کاالها 
با توجه به تنوع بسیار باالیی که دارند 
قطعا برای رقابت و باقی ماندن در بازار 

نیازمند تبلیغ هستند.
حال اگر تولیدکنند ه ها در رسانه های 
داخل اجازه تبلیغ پیدا نکنند، چه اتفاقی 
خواهد افتاد؟ آیا ای��ن موج رسانه ای به 
سم��ت ش��بکه ها ماه��واره ای نخواهد 
رف��ت؟ و این پول مستقیم��ا در جیب 
مدیران این شبکه ها واریز نخواهد شد و 
کمک مستقیمی به تقویت این رسانه ها 

نخواهد بود؟
آنچه در لیست ابالغی وزیر بهداشت 
ب��ه چشم می خ��ورد گ��روه عظیمی از 
خوراکی هاست. انواع بستنی ها و ماست ها 
و و ش��یرینی ها، آبمیوه ها و ش��کالت ها 
که بیشت��ر سبد غذایی م��ردم را در بر 
می گیرد. از طرفی تبلیغات فست فودها 
و همچنی��ن رستوران ه��ا و کبابی ها و 
همچنین فالفلی ها هم در این لیست به 
چشم می خورد. حاال اگر در فکر تاسیس 
یک واح��د کوچک تولی��دی یا صنفی 
برای کسب درآمد بوده اید باید دنبال راه 
چاره ای باشید، چراکه تبلیغات هر چیز 

که فکرش را بکنید ممنوع است!
جال��ب آنکه ای��ن لیس��ت بیشتر 
سوغاتی های ش��هر های ایران را را نیز 

در بر می گیرد.

دودی که به چشم مردم 
می رود

از طرف��ی اعم��ال 
رفت��ار  چنی��ن 
ی  ن��ه ا ا سختگیر
خ��روج  باع��ث 
تولیدکننده ه��ا 
بنگاه ه��ای  و 
از  کوچ��ک 
رقابت  گردونه 
خواهد ش��د و 
آسیبی  قطعا 
مافیاهای  ب��ه 
ای��ن  ب��زرگ 
حوزه نخواهد زد، 
از طرفی وزارت بهداشت 
ب��ه دنب��ال افزای��ش مالیات 
برای کااله��ای آسیب رسان به 
سالمت است، محصوالتی که در 
فهرست اعالمی وزارت بهداش��ت 
طی��ف وسیع��ی از خوراکی ها را 
در ب��ر می گیرد، آیا ای��ن موضوع 
باعث افزای��ش دوچندان قیمت ها 
تولیدکننده  نخواهد ش��د؟ چراکه 
هیچ وقت راضی به ضرر نمی ش��ود 
و این م��ردم هستند که باید تاوان 
تخلف و عملکرد ناقص این زنجیره 

به پرداخت کنند.  فارس

امام علی علیه السالم:
بی اعتنایی و امید نداشتن بدانچه در دست مردم است 

بزرگترین توانگری است.
نهج البالغه )صبحی صالح( ص 534

هفدهمی��ن  میزب��ان  سالن ه��ای  نمای��ش جشن���واره بین الملل��ی  جشن��واره 
عروسکی تهران مبارك مشخص شدند.

ستاد خبری هفدهمین جشنواره بین المللی نمایش 
عروسکی تهران مبارك اع��الم کرده است، در این دوره 
از جشن��واره، مجموعه تئاترش��هر، کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان، تاالر هنر، تاالر فردوسی، تاالر حافظ 
و ت��االر استاد انتظام��ی خانه هنرمندان ای��ران میزبان 

نمایش های جشنواره هستند.
ب��ر همین اساس هر پنج سالن مجموعه تئاترش��هر؛ 
ش��امل تاالرهای اصلی، چهارسو، قشقای��ی، سایه و پالتو 
اجرا، در کنار دیگر تاالرهای یاد شده، میزبانی نمایش های 
ای��ن دوره از جشن��واره را برعه��ده دارند. ضم��ن اینکه 
تاالرهای بوستان و گلستان کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان نیز پذیرای نمایش های جشنواره خواهند بود.

همچنی��ن نمایش ه��ای فضای باز ه��م در محوطه 
مجموعه تئاتر ش��هر و محوطه باز خانه هنرمندان ایران 
اج��را خواهند ش��د. الزم به یادآوری است ش��ادپیمایی 
)کارناوال( عروسکی این دوره از جشنواره، روز چهارشنبه 
31 مردادم��اه همزمان با عید سعید قرب��ان در بوستان 
آب و آتش برگزار می ش��ود و هم��ه کودکان و نوجوانان 
همراه با بزرگترها برای ش��رکت در این جشن شادی که 
از ساعت 17 تا 19 برگزار می ش��ود، دعوت شده اند. این 
جشن ویژه عموم مردم است و تنها شرط حضور در آن، 

همراه داشتن عروسک است.
هفدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران 
مبارك با دبیری مرضیه برومند یکم تا هفتم ش��هریورماه 
برگ��زار خواهد ش��د. همچنین سایت جشن��واره نمایش 
 tehranmobarak.com عروسکی به نشانی اینترنتی

در بردارنده جزئیات برگزاری این رویداد هنری است.

سالن های میزبان  عروسک ها معرفی شدند
وزير بهداشت اشک سوغات ايرانی را درآورد

»گز اصفهان« و »سوهان قم« 
ممنوع التصویر شدند!

 آگهى فراخوان عمومى 

 شهردارى بم در نظر دارد جهت الكترونيكى كردن خدمات پرداخت عوارض خودرو و برون سپارى آن به دفاتر پيشخوان دولت به صورت 
 بهره بردارى از نرم افزار (ware as a servic�so ) با مشخصات ذيل اقدام به شناسايى پيمانكاران توانمند و داراى صالحيت نمايد . لذا از كليه

 شركت هاى فعال در حوزه IT دعوت مى گردد اسناد و سوابق كارى خود شامل : اساسنامه آخرين تغييرات شركت ، رزومه و سوابق كارى مرتبط ، 
ليست مشتريان و رضايت نامه هاى كارفرمايان قبلى ، گواهينامه هاى امنيتى نرم افزار و ساير اسناد و مداركى كه دال برتوانمندى آن شركت مى باشد را 
حداكثر تا تاريخ 97/6/10 به آدرس : بم – بلوار شهيد رجايى – سايت ادارى – شهردارى بم با كد پستى 7661771966 تحويل نمايند الزم به ذكر است 

تحويل مدارك فوق هيچ گونه حقى براى شركت ايجاد نخواهد كرد ضمنا مشخصات سامانه مورد نظر به شرح ذيل مى باشد : 
-سامانه در چند مركز استان و در حال بهره بردارى باشد .

-كامال تحت وب 
-امكان پرداخت الكترونيكى عوارض بدون نياز به مراجعه حضورى 

-امكان ارتباط سامانه با بانك اطالعاتى ناجا و ثبت احوال كشور 
-دقت زياد در محاسبات و به روز بودن قوانين كشورى در سامانه 

-امكان دريافت كارمزد و درج در فيش پرداختى متقاضى 
-پنل مديريتى نظارت بر عملكرد سامانه و دفاتر پيشخوان 

-امكان صدور فيش انبوه عوارض خودرو جهت ارسال به درب منازل 
-واريز مستقيم و آنى مبالغ به حسابدارى شهردارى 

-امكان ارتباط با سامانه هاى مرتبط در سطح شهر 
-امكان ارسال پيامك به صاحبان وسايل نقليه اى كه عوارض پرداخت نكرده اند 

-قابليت اتصال به دوربين هاى پالك خوان 
 USSD امكان پرداخت از طريق نرم افزار موبايل و كدهاى-

عليرضا پشتيبان -شهردار بم 

ت اول
موضوع:اخطار به صاحبان كاالنوب

با توجه به اتمام مهلت توقف كاالى مشروحه ذيل ، موجود در اماكن بندرى (ترمينال شماره 2 شركت خدمات بندرى انديشه نهاد آريا اروند) چنانچه 

ظرف مدت 30روزازتاريخ اخطاريا انتشار آگهى ،ذينفع نهايى در جهت ترخيص و خروج كاالهاى كانتينرى(پر و خالى) يا غير كانتينرى خود ازبندر اقدام و يا 

تعيين تكليف نهايى ننمايد، مديريت منطقه حسب تشخيص، راسا» از طريق مرجع قضايى اقدام و يا كاالهاى مزبور را به ساير مناطق آزاد و ويژه اقتصادى 

كشور يا گمركات داخلى،ترانزيت و يا جهت اعمال مقررات متروكه، در مناطق ويژه اقتصادى بندرى به گمرك و در مناطق آزاد بندرى به سازمان مسئول 

منطقه آزاد تجارى – صنعتى اعالم مينمايد.
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