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از ١٥  اجتماعی  تأمین  بازنشستگان سازمان  عیدی  به گزارش زمان، 
پرداخت می شود. مجموع  الفبا  براساس حروف  ماه  اسفند  لغایت ٢٢ 
سازمان  این  بازنشستگان  عیدی  پرداخت  برای  یافته  اختصاص  اعتبار 

5حدود ٢١٠٠ میلیارد تومان است.

آغاز پرداخت »عیدی« 

مستمری بگیران از سه شنبه
به گزارش زمان، وزیر ارتباطات، محمدجواد آذری جهرمی گفت: شهر هوشمند 
کاالی لوکس، فرصت و موقعیت نیست بلکه ضرورت حکمرانی آینده شهری بوده 
که باید صورت پذیرد حرکت به سمت شهر هوشمند و هوشمندسازی شهر در 

سراسر کشور به گفتمان سازی نیاز دارد.

به گزارش زمان، وزیر نفت، بیژن زنگنه گفت: در سفر رییس جمهوری 
اسالمی ایران به هند، ٢ طرف درباره چارچوب کلی توسعه میدان گازی 
»فرزاد بی« توافق داشتند و امیدواریم درباره جزئیات نیز یک نظر حاصل 

شود. 7

شهر هوشمند ضرورت حکمرانی 

آینده شهری 

توافق ایران و هند درباره کلیات 

توسعه میدان فرزاد
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روحانی در مجمع ساالنه بانک مرکزی؛

مردم  به آینده اقتصاد امیدوارتر باشند

سرمقاله

چشم های منتظر فرودستان 
به بازار شب عید 

نگاه روز

ارزیابی اثرات زیست محیطی 
پروژه های شهری

»التاری« به غیرت ملی 
اشاره دارد

شهر در تب و تاب بازار شب عید است و قاعدتا در 
روزهای آینده این جنب و جوش بیشتر می شود، 
اما آنچه بیش از همه شهر را متمایز از روزهای دیگر 
سال می کند چشم های منتظر و نگران فرودستان 
جامعه است که به امید بازار ارزان تر و کاالهای 
مناسب تر، رسیدن این ایام را لحظه شماری می 
کنند. شاید یکی از امیدواری های اقشار آسیب 
پذیر و طبقات متوسط به پایین جامعه، برگزاری 
همین نمایشگاه های بهاره و فروشگاه هایی که 
معموال در این ایام تخفیف های چند درصدی را 
در فروش کاالها و اجناس خود تبلیغ و در نظر می 
گیرند، باشد.فراموش نکنیم نمایشگاه ها و فروشگاه 
های این چنینی که با ارائه تخفیف، اجناس خود 
را تبلیغ و سپس می فروشند معموال خریدار آن 
از اقشار کم درآمد هستند و گرنه اقشار مرفه و 
ثروتمند جامعه هرگز برای تخفیف چند درصدی 

پای خود را به این مکان ها باز نمی کنند.
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2 علی حبیبی

4

3
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وزیر آموزش و پرورش:

 بحث اعتیاد در مدارس 
جدی نیست

  واکنش قاسمی به ادعاهای جدید 
بحرین علیه ایران

مرتضی کوه مسکن

به گزارش زمان، رئیس جمهور، امید و اعتماد مردم به کنترل تورم را پایه ثبات اقتصاد و سرمایه گذاری دانست و تاکید کرد: با ملتی بزرگ و سرمایه هایی عظیم قادر به عبور از مشکالت هستیم. اگر بانک مرکزی نسبت 
به تورم تک رقمی و ثبات در بازار ارز در سال آینده به مردم قول بدهد و مردم نسبت به سال بعد و آینده شان مطمئن باشند، دلهره ها و ناآرامی بازار از بین خواهد رفت.روحانی با قدردانی از خدمات بانک ها در راستای 

افزایش رونق و ثبات اقتصادی در کشور گفت: به هر میزان ثبات در کشور بیشتر باشد، می توانیم برای رسیدن به آینده ای بهتر برنامه های مناسب تری را داشته باشیم. ...

معاون وزیر صنعت اعالم کرد ؛

وزیر آموزش و پرورش:

بحث اعتیاد در مدارس جدی نیست
آسیب  بحث  به  اشاره  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
اعتیاد در مدارس گفت:  از جمله  های اجتماعی 
آمار اعتیاد برخالف آنچه می گویند در مدارس باال 
نیست و کمتر از یک دهم درصد دانش آموزان را 
در بر می گیرد. به گزارش زمان به نقل ازصدا و 
سیما، سیدمحمد بطحایی با حضور در برنامه نگاه 
بنیادین، سند  تحول  اینکه سند  به  اشاره  با  یک 
راهبردی و ترسیم کننده مسیر حرکت آموزش و 
پرورش برای عبور از وضع موجود به نقطه مطلوب 
است، افزود: این سند  نشان می دهد که در ابعاد 
مختلف از فضا و تجهیزات، نیروی انسانی، برنامه 
های درسی و آموزشی چه مسیری را باید طی کنیم 
تا بتوانیم در زمان مشخص شده به اهداف تعیین 

شده در افق این سند برسیم.وی به برخی از تفاوت 
های سند تحول بنیادین با دیگر اسناد راهبردی اشاره و 
اضافه کرد: این سند از بحث های مفهومی به بحث های 
عملیاتی وارد شده است.بطحایی با بیان اینکه این سند 
۶ زیرنظام دارد که تا کنون ۴ زیرنظام به تصویب رسیده 
است ، ادامه داد: در این زیرنظام ها برنامه ها و فعالیت 
های الزم برای رسیدن به نقطه مطلوب، ترسیم شده 

است.وی با اشاره به اینکه این سند پس از مطالعات 
زیاد در سال ۹٠ تصویب و ابالغ شد، افزود: این سند 
از سندهای بسیار خوب و راهنمای مسیر آموزش و 
پرورش است.بطحایی با اشاره به اینکه زیرنظام های 
تصویب شده هنوز به طور کامل اجرایی نشده است، 
اضافه کرد: سامانه رصد و پایش سند تحول را طراحی 
کردیم که به صورت مستمر میزان استقرار این سند 

را در بخش های مختلف به صورت کمی، رصد و 
گزارش می کند.وی با بیان اینکه در حوزه فضا و 
تجهیزات، خیلی عقبیم و تجهیزات مدارس وضعیت 
ما  مدارس  دارد، گفت: حدود ۳٠ درصد  ناگواری 
ایمن نیستند و نیاز به تخریب، بازسازی و یا نیاز به 
مقاوم سازی دارند.بطحایی افزود: تعدادی از دانش 
آموزان در برخی نقاط کشور در مدارس کانکس و 
کپری درس می خوانند و این مشکل مزمن ماست.
وی اضافه کرد: آموزش وپرورش وظیفه نرم افزاری 
نظام آموزش را بر عهده دارد و باید به فکر ارتقای 
برنامه های آموزش و نباید دغدغه مسائل سخت 
افزاری را داشته باشد.بطحایی گفت: با اهتمام دولت 
و مجلس شورای اسالمی امکانات نسبتاً خوبی برای 
سال آینده پیش بینی شده است تا بتوانیم بخشی از این 
نقایص را از بودجه عمومی دولت تامین کنیم و گامی 
جدی را در حوزه تامین تجهیزات و فضای آموزشی 
نهادهای مردمی و   ، افزود: شهرداری ها  برداریم.وی 
محلی در شهرستان ها و شهرها باید قبول مسئولیت 

و کمک کنند
ادامه در صفحه 5

مردم  اعتماد  و  امید  جمهور،  رئیس 
به کنترل تورم را پایه ثبات اقتصاد و 
سرمایه گذاری دانست و تاکید کرد: با 
ملتی بزرگ و سرمایه هایی عظیم قادر 

به عبور از مشکالت هستیم.
ازایرنا، حجت  به گزارش زمان به نقل 
روحانی  حسن  المسلمین  و  االسالم 
و  ها  بانک  مدیران  جمع  در  دیروز 
پنجاه  در  اعتباری  و  مالی  مؤسسات 
بانک  سالیانه  مجمع  هفتمین  و 
از  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی 
نظارت  مساله  خواست  مرکزی  بانک 
مالی  موسسات  و  ها  بانک  تمام  به  را 
و اعتباری افزایش دهد.وی با بیان این 
که بانک ها و موسسات باید با شفافیت 
کار کنند، تصریح کرد: نفع بلند مدت 
در منافع ملی و ملت است، در حالی 
که همه شفاف عمل کنند.رییس قوه 
بانک  مشکل  کرد:  خاطرنشان  مجریه 
هشت  در  که  است  این  کشور  های 
عقب  خود  عملکرد  در  گذشته  سال 
افتاده اند، آنها باید خود را مدرن و با 
سازگار  دنیا  های  بانک  امروز  مقررات 
ها  بانک  از  تشکر  کنند.روحانی ضمن 
اشتغال  ایجاد  برای  ارائه تسهیالت  در 
نسبت  مهربانی  نا  و  ناسپاسی  گفت: 
به مدیران بانک ها در یکی - دو سال 
گذشته شاهد بودیم که نادرست است.
فراموش  آنها  نباید خدمات  افزود:  وی 
شود البته نمی گویم عیبی وجود ندارد 
دادند  انجام  بزرگی  کار  ها  بانک  ولی 
واگر کار بزرگ آنها نبود رشد اقتصادی 

می  حاصل  چگونه  اشتغال  ایجاد  و 
برای  داد:  ادامه  جمهوری  شد.رییس 
اعتماد  یابد  ادامه  مسیر  این  که  این 
ایران و  بانک های  باید نسبت به  دنیا 
همچنین مردم به بانک ها بیشتر شود 
و مساله سرمایه بانک ها از دیگر موارد 
ضروری است.روحانی کفایت سرمایه و 
انضباط در بانک ها و شفافیت تراز مالی 
را برای بانکهای داخلی ضروری دانست.
وی خاطرنشان کرد: دولت سه الیحه 
مسایل   ، پولشویی  با  مبارزه  درزمینه 
یکی  در  اصالحات  و  تروریسم  مالی 
شورای  مجلس  به  را  قبلی  قوانین  از 
اسالمی ارسال کرده است که تصویب 
این لوایح به دیدگاه های جهانی نسبت 
کند. می  کمک  داخلی  های  بانک  به 
تصویب  به  لوایح  این  اگر  افزود:  وی 
گروه  سیاه  لیست  از  قدم  یک  برسد 

مقررات و اقدامات بانکی فاصله گرفته 
ایم البته شرایط ما در موضوع ریسک 
کرده  پیشرفت  درجه  دو  و  شده  بهتر 
ایم و از رتبه هفتم به پنجم رسیده ایم.
را  معیاری  هر  رییس جمهوری گفت: 
در نظر بگیریم وضع بانک ها از امروز 
نسبت به دیروز بهتر شده است و باید 
اعتماد مردم به بانک ها بیشتر شود و 
افزایش  دنیا  های  بانک  با  آنها  روابط 
با  ارتباط  بدون  امروز  دنیای  در  یابد، 
است. گران  بانکی  و  مالی  کار  جهان 
منابع  خواهیم  می  اگر  افزود:  روحانی 
واز  باشیم  داشته  قیمت  ارزان  مالی 
که  کنیم  استفاده  دنیا  مالی  اقدامات 
منبع بزرگی داشته باشیم باید اعتماد 
ها  بانک  با  مردم  و  دنیا  های  بانک 
داخلی بیشتر شود.وی همچنین گفت: 
پیش  اقتصادی  های  در همه شاخص 

صنعت،  در  ها  بانک  نقش  ایم؛  رفته 
است. محوری  خدمات  و  کشاورزی 

رییس جمهوری نظارت دقیق و ایجاد 
شفافیت را از جمله اقدامات مهم بانک 
مرکزی با کمک سایر بانک ها برشمرد 
و گفت: در چهار سال گذشته توانستیم 
آغاز  در  یابیم.  دست  بزرگی  هدف  به 
دولت یازدهم هنگامی که از تورم تک 
تنها  نه  برخی  می گفتیم  رقمی سخن 
تمسخر  لبخند  بلکه  نمی کردند،  باور 
شرایطی  در  ما  که  چرا  می زدند،  هم 
بودیم که میزان تورم ساالنه ۴٠ درصد، 
تورم  و  نقطه ۴٥ درصد  به  نقطه  تورم 
در مواد خوراکی ٥١ درصد بود و ما در 
آن شرایط می گفتیم گام به گام در این 
دولت به سمت تورم تک رقمی حرکت 
کرد:  خاطرنشان  کرد.روحانی  خواهیم 
یکی از آرزوها و برنامه های اعالم شده 
بود  تک رقمی  تورم  به  رسیدن  دولت 
که البته کار ساده و آسانی نبود، ضمن 
اینکه عده ای هم بودند که با این تصمیم 
موافق نبوده و می گفتند خروج از رکود 
و رونق اقتصادی برای دولت هدف اول 
و کنترل تورم باید در اولویت دوم قرار 
داشته باشد.وی افزود: به هر حال تورم 
تک رقمی تحقق یافت و این یک آرزوی 
بلند مدت و ٢۶ ساله بود تا بتوانیم به 
تورم تک رقمی برسیم و امسال هم با 
توجه به اینکه در روزهای پایانی سال 
قرار داریم می شود به طور مطمئن گفت 

که تورم سال ۹۶ هم تک رقمی است.
ادامه در صفحه 2

روحانی در مجمع ساالنه بانک مرکزی: 

مردم  به آینده اقتصاد امیدوارتر باشند

بر  تاکید  با  دریانوردی  و  بنادر  سازمان  مدیرعامل 
بازنگری در قرارداد پایانه های کاالهای عمومی گفت: 
مشکل  دچار  عمومی  کاالی  پایانه های  اپراتورهای 

هستند.
به گزارش زمان به نقل ازسازمان بنادر و دریانوردی، 
محمد راستاد در همایش ساالنه  معاونان امور بندری 
کاالهای  پایانه های  قرارداد  در  بازنگری  بر  تاکید  با 
کاالی  پایانه های  اپراتورهای  عمده  افزود:  عمومی، 
عمومی دچار مشکل هستند و مشکالت کارگری در 
این پایانه ها بیشتر رویت می شود، بنابراین به واقعی 
سازی قرارداد پایانه های کاالی عمومی نیاز داریم.
وی با انتقاد از معطل شدن تمدید، اصالح، تغییر و 

یا ارتقای قرادادهای بندری، تاکید کرد: هیچ قرادادی 
نباید گرفتار بالتکلیفی و معطلی شود و معاونان باید 
تا سه ماه پیش از اتمام زمان قراداد، هرگونه اصالح 
و تغییر در فرمت قردادها را پیش بینی کنند.معاون 
وزیر راه و شهرسازی، در بخش دیگری از سخنان اش 
تصریح کرد: در سیکل خدمات دریایی و بندری به 
ویژه در بخش کاالهای فله باید دقت شود تا هزینه 
مضاعف و غیر متعارف، خارج از تعرفه، به صاحبان کاال  
تحمیل نشود.مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی 
بر حذف  مبنی  بندری  امور  به مسئوالن  توصیه  با 
تشریفات زائد، گفت:چالش تان، چالش مردم باشد. 
چارچوب  در  و  نکنید  تشریفات  معطل  را  خودتان 

قوانین و مقررات، آنها را اصالح یا حذف کنید.معاون 
وزیر راه و شهرسازی با پرداختن به سرمایه گذاری 
در گردشگری دریایی، تاکید کرد: سرمایه گذاری و 
احیای گردشگری دریایی با مدیریت سازمان بنادر، 
در حاشیه افتتاح فاز ۳ بندر شهید رجایی توسط وزیر 
محترم راه به رئیس جمهوری مطرح شد که مورد 
اسقبال دکتر روحانی قرار گرفت و پیگیری توسعه آن 
شدند.راستاد در ادامه با بیان اینکه » قوانین و مقررات 
در خصوص شرکت های کارگزاری ترابری دریایی نیاز 
به اصالح و به روز رسانی دارد«، گفت : ارباب رجوع 
در حوزه کارگزاری ترابری دریایی انتظار دارد خیلی 

صریح و شفاف با او برخورد شود و سردرگم نباشد.

قرارداد اپراتورهای بنادر بازنگری شود

کاهش قیمت خودرو
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چشم های منتظر فرودستان به بازار شب عید 
* علی حبیبی

شهر در تب و تاب بازار شب عید است و قاعدتا در روزهای آینده این جنب 
و جوش بیشتر می شود، اما آنچه بیش از همه شهر را متمایز از روزهای 
دیگر سال می کند چشم های منتظر و نگران فرودستان جامعه است 
که به امید بازار ارزان تر و کاالهای مناسب تر، رسیدن این ایام را لحظه 

شماری می کنند.
شاید یکی از امیدواری های اقشار آسیب پذیر و طبقات متوسط به پایین 
جامعه، برگزاری همین نمایشگاه های بهاره و فروشگاه هایی که معموال 
در این ایام تخفیف های چند درصدی را در فروش کاالها و اجناس خود 
تبلیغ و در نظر می گیرند، باشد.فراموش نکنیم نمایشگاه ها و فروشگاه های 
این چنینی که با ارائه تخفیف، اجناس خود را تبلیغ و سپس می فروشند 
معموال خریدار آن از اقشار کم درآمد هستند و گرنه اقشار مرفه و ثروتمند 
جامعه هرگز برای تخفیف چند درصدی پای خود را به این مکان ها باز 
نمی کنند.به طور قطع هر چه این تخفیف ها بیشتر باشد به همان نسبت 
نیز شمار افراد کم درآمد جامعه را در این مکان ها بیشتر خواهیم دید بنابر 
این، ضرورت کار این نمایشگاه ها این است که تخفیفاتی که فریاد می 
زنند واقعی باشد برای مثال وقتی از تخفیف ١٥ درصدی سخن می گوییم 
قیمت کاالی مورد نظر در بیرون همان نمایشگاه نیز به همین نسبت ارزان 
تر باشد و اگر غیر از این باشد اقشار فرودست و کم درآمد جامعه ناامیدانه، 
این مکان ها را ترک خواهند کرد.همین حاال و با این درآمدها و میزان 
بیکاری، خیلی از افراد جامعه ما قادر به خرید همین اجناس با چنین 
تخفیف هایی نیز نیستند و چنانچه این تخفیف ها نیز واقعی نباشد امکان 
خرید کاال از خیلی از افراد دیگر سلب خواهد شد.جامعه ما جدا از اینکه 
باید مساله بیکاری و درآمد اندک برخی اقشار را رفع کند باید در فروش 
و ارائه اجناس نیز قدرت خرید اقشار کم درآمد جامعه را نیز مد نظر قرار 
دهد. امنیت پایدار هر جامعه ای تا حدود زیادی به قدرت خرید، درآمد 
خانواده، آرامش و آسایش، رفاه و رضایت افراد وابسته است و در صورتی 
که هر یک از این فاکتورها نباشد، جامعه از حالت اعتدال خارج خواهد شد 
و قطعا دود آن به چشم همه خواهد رفت.شاید مهمترین مخاطب این 
مطلب مسئوالن باشند که باید با افزایش اشتغال و توزیع عادالنه ثروت به 
برقراری عدالت اجتماعی در جامعه بیشتر تالش کنند و گرنه جامعه ای که 
از قدرت خرید به ویژه در ایام جشن ها برخوردار نباشد می تواند از امنیت 
پایدار فاصله بگیرد. در کشورهای پیشرفته معموال در ایام جشن ها و سال نو 
نه تنها قیمت ها با افزایش روبرو نمی شود بلکه در بسیاری موارد با کاهش 
آن، زمینه خرید بیشتر اقشار مختلف جامعه را فراهم می کنند تا همه 
بتوانند در جشن ها و اعیاد شرکت کنند.هیچ جامعه ای بدون رسیدگی به 
درآمد و قدرت خرید ساکنان آن به امنیت پایدار نرسیده و جامعه ما نیز 
از این مهم مستنثی نیست. با این حال بازار شب عید با توجه به تجربیات 
سال های گذشته می تواند با احتمال افزایش خودسرانه برخی از کاالها 
روبرو شود. برای پیشگیری از این افزایش قیمت، حضور مستمر و قدرتمند 
نهادهای ناظر و قانونی مثل تعزیرات در این بازار ضروری است.در این ایام 
معموال مواد غذایی، پوشاک، کیف، کفش، آجیل و خشکبار در معرض 
افزایش قیمت خودسرانه برخی از افراد است که حضور پرقدرت نهادهای 
ناظر یاد شده می تواند تاثیر زیادی در افزایش نیافتن قیمت این کاالها 
داشته باشد.ارائه کاالها و اجناس با کیفیت داخلی و ارائه نکردن اجناس 
بی کیفیت خارجی و همچنین کمرنگ کردن واردات کاالهای خارجی از 
جمله موضوعاتی است که باید در بازارهای کشور از جمله بازار شب عید 
به آن توجه کرد.توزیع اجناس با کیفیت و قیمت مناسب از جمله اقدامات 
کارآمد دستگاه های دولتی و غیردولتی مرتبط است که می تواند نبض بازار 
شب عید را به نفع اقشار کم درآمد جامعه تغییر دهد تا همه بتوانند از این 
بازار و سفره بهره مناسب را ببرند.اقشار کم درآمد و به ویژه فرزندان آنان 
به همین بازارها از جمله بازار شب عید چشم دوخته اند تا بتوانند پوشاک 
مناسب در عین قیمت مناسب و ارزان تهیه کنند و مثل سایر خانواده ها، 
نوروز خود را جشن بگیرند.فراموش نکنیم نوروز متعلق به همه ایرانیان است 
و چنانچه قشرهایی از مردم به هر دلیلی نتوانند در آن شرکت کنند قطعا 

نوروز شاد، مفرح و دوست داشتنی برای ما رقم نخواهد خورد.
Albrz.payam@gmail.com

احتمال بروز موج دوم و سوم آنفلوآنزا در بهار
 عضو کمیته کشوری آنفلوآنزا آخرین وضعیت شیوع آنفلوآنزا در کشور 
آنفلوآنزا در بهار  را تشریح کرد و درباره احتمال شیوع موج جدید 
توضیحاتی ارائه کرد. به گزارش زمان به نقل ازایسنا، دکتر مسعود 
گفت:  کشور،  در  فصلی  آنفلوآنزای  شیوع  وضعیت  درباره  مردانی 
خوشبختانه در حال حاضر اوج بیماری آنفلوآنزا فروکش کرده است، 
اما باز هم موارد بیماری دیده می شود. البته به نظر می رسد دوران اوج 
بیماری فروکش کرده و به این سمت می رویم که به تدریج بساط 
جدید  موج های  بروز  احتمال  درباره  شود.وی  جمع  آنفلوآنزا  شیوع 
آنفلوآنزا در بهار نیز افزود: نمی توانیم به طور قطعی پیش بینی کنیم که 
در بهار موج جدید آنفلوآنزا در کشور بروز پیدا می کند یا خیر؛ چراکه 
این موضوع به میزان سرمای هوا، نحوه فعالیت ویروس آنفلوآنزا در 
جامعه  و... بستگی دارد، اما نکته مهم این است که همیشه ممکن است 
موج دوم و سوم آنفلوآنزا حتی تا اردیبهشت ماه هم ادامه پیدا کند. 
بنابراین مردم باید هوشیاری  خود را حفظ و حتما مسائل بهداشتی 
فردی و اجتماعی را رعایت کنند. ممکن است موج دوم و سوم آنفلوآنزا 

بروز کند و تا اردیبهشت ماه هم ادامه داشته باشد.

تقدیم طرح اعاده اموال نامشروع 
مسئوالن به هیئت رئیسه 

 نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس گفت که 
طرح اعاده اموال نامشروع مسئوالن تقدیم هیئت 

رئیسه می شود.
دهقان  محمد  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
جمع  در  مجلس  دیروز  علنی  جلسه  حاشیه  در 
خبرنگاران اظهار کرد: تعداد امضای طرح اعاده اموال 
نامشروع مسئوالن از ١٠٢ امضا به ١٢۹ امضا رسیده 
و پس از تکمیل نظرات نمایندگان این طرح تقدیم 
مجلس می شود.وی با بیان اینکه این طرح یک ماده 
واحده و ١٥ تبصره دارد، گفت: از نمایندگان تقاضا 
کردیم نظرات کارشناسی و تخصصی خود را ارائه 
کنند و اگر ایرادای به آن وارد می دانند آن را به ما 
اعالم کنند تا ان شاءاهلل بعد از ارائه نظرات نمایندگان 
طرح را جمع بندی و تقدیم هیئت رئیسه مجلس 
کنیم.دهقانی با بیان اینکه در تدوین این طرح از 
نظران  صاحب  و  نمایندگان  کارشناسان،  نظرات 
استفاده شده، ابراز امیدواری کرد که طرح اعاده اموال 
نامشروع مسئوالن با رای قاطع به تصویب مجلس 

برسد.

خنثی سازی اقدامات 30 گروه 
تروریستی در کشور

معاون وزارت اطالعات از خنثی سازی اقدامات ۳٠ 
گروه تروریستی غیر از داعش طی چند سال گذشته 

در کشور خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از اداره کل اطالعات استان 
فارس، معاون وزارت اطالعات در آیین آغاز به کار 
نمایشگاه دستاوردهای مقابله با تروریسم تکفیری در 
شیراز افزود: افزون بر ۳٠ گروه تروریستی مسلح طی 
چند سال گذشته اقداماتی را برای نا امن ساختن 
فضای کشور و سلب آرامش مردم در دستور کار 
عنایت  با  اقدامات  این  کرد:  اظهار  اند.وی  داشته 
خداوند متعال، دعای رهبر فرزانه انقالب اسالمی، 
صحنه،  در  همیشه  مردم  همکاری  و  هوشیاری 
مجاهدت های خاموش سربازان گمنام امام زمان 
)عج( و همکاری سایر دستگاه های امنیتی سپاه 
پاسداران، ارتش، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی 
گفت:  اطالعات  وزارت  معاون  است.  شده  خنثی 
هرچند داعش امروز به برکت خون شهدای مدافع 
حرم و جانفشانی رزمندگان اسالم، سرزمینی برای 
حاکمیت ندارد، لیکن باید با هوشیاری، مراقب برنامه 
های جدید تروریست ها و حامیان منطقه ای و بین 
المللی آنها بود.در این آیین، نمایشگاه دستاوردهای 
مقابله با تروریسم تکفیری که به همت اداره کل 
اطالعات استان فارس برپا شده است، آغاز به کار کرد. 

مخالفت نتانیاهو با انتخابات 
زودهنگام در اسرائیل

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
همزمان با افزایش تردیدها درخصوص آینده کاری او 
بعد از پیشروی تحقیقات مربوط به فساد، اعالم کرد، 

با برگزاری انتخابات زودهنگام مخالف است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، رسانه های اسرائیلی 
انتخابات  یک  برگزاری  امکان  درخصوص  اخیرا 
زودهنگام در ماه ژوئن گمانه زنی کرده اند در حالی 
مالی  فساد  رسوایی  درباره  تحقیقات  مساله  که 
بنیامین نتانیاهو هرچه بیشتر باعث تضعیف جایگاه 
وی و قابلیتش برای حفظ ائتالف راست گرای حاکم 
در این رژیم شده است.نتانیاهو در اظهاراتی به هنگام 
عزیمت به آمریکا گفت: در صورتی که حسن نیتی 
وجود داشته باشد دلیلی وجود ندارد که این اتفاق 
)انتخابات زودهنگام( بیفتد.وی تصریح کرد: در سمت 

من این حسن نیت وجود دارد.

اخبار

سرمقاله
کالمامیر

ادامه از صفحه 1
رییس جمهوری اظهار داشت: خواست من از 
بانک مرکزی این است که این راه را برای سال 
البته ممکن  ادامه دهد  بعد و سال های آینده 
در  حرکت  اما  باشد،  سنگین  و  سخت  است 
این مسیر برای ما ضرورت دارد چرا که امروز 
هستند  رقمی  دو  تورم  دارای  که  کشورهایی 
هم  دست  یک  انگشتان  اندازه  به  تعدادشان 
بر  را  شرایط  باید  کرد:  تأکید  نیست.روحانی 
کنیم  اداره  و  داده  قرار  اقتصادی  ثبات  محور 
که یک پایه مهم آن در آینده اعتماد مردم به 
کنترل تورم است.وی کنترل تورم را در زندگی 
عادی مردم و برای جلب اعتماد سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی حائز اهمیت دانست و گفت: 
اساساً اداره کشور، چه در بخش اقتصاد و چه 
در بخش های دیگر مبتنی بر دو پایه مهم امید 
و اعتماد است که اگر این دو پایه برقرار بماند، 
موفق خواهیم بود.رییس جمهوری با یادآوری 
این که تمام تالش هایی که علیه نظام و دولت 
مردم  که  است  این  مبنای  بر  می شود،  انجام 
بدهند  دست  از  آینده  به  نسبت  را  امیدشان 
یابد،  کاهش  مردم  و  دولت  میان  اعتماد  و 
خاطرنشان کرد: اگر اعتماد متقابل میان دولت 
امیدوار  آینده  به  و  بماند  مستحکم  مردم  و 
باشیم همه امور در مسیر درست قرار می گیرد، 
توانمندی های  دارای  کشوری  در  ما  که  چرا 
بزرگ  ملتی  با  بی شمار  سرمایه  و  فراوان 
و  از مسایل  راحتی  به  و می توانیم  داریم  قرار 
این که  بیان  با  مشکالت  عبور کنیم. روحانی 
تورم  در سال ۹٥  در سال ۹٢ می گفتیم  اگر 
تک رقمی خواهیم داشت، شاید حتی باور آن 
نیز  بانکی  مسئوالن  و  مدیران  از  بعضی  برای 
بزرگ  این دستاورد  داشت:  اظهار  بود،  سخت 
برخی  نیستم؛  بی خبر  البته  باید حفظ شود، 
آینده  و  امید  به  دولت  با  مخالفت  بهانه  به 
بر  اقدامات  این  البته  ملت ضربه می زنند که 
نه  گر  و  است  و کمبود عقل  مبنای کم عقلی 
داد:  ادامه  ندارد.وی  معنایی  دولت  با  مخالفت 
مبارزه با دولت به معنای مبارزه با منافع ملی و 
ضربه زدن به امید و اعتماد مردم است. رییس 
جمهوری با تأکید بر این که بزرگترین اعتماد 

مردم در بخش اقتصادی باید به بانک مرکزی 
و دیگر بانک ها باشد، خاطرنشان کرد: امید و 
اعتماد مردم به بانک مرکزی به مراتب بیشتر از 
چند سال قبل است و افزایش یافته است چرا 
و  دقیق تر  مرکزی  بانک  نظارت های  امروز  که 
بانکی خارج  نظام  از  غده های سرطانی  برخی 
آنها  بین المللی  ارتباطات  و  بانک ها  سرمایه  و 
افزایش یافته است. روحانی ادامه داد: مطمئناً 
امروز اعتمادها نسبت به بانک مرکزی و دیگر 
بانک ها بیشتر از قبل شده و گرنه در طول این 
مدت نمی توانستیم بر رکود فائق شویم. وی با 
یادآوری این که همه اقدامات بر مبنای رونق و 
رشد اقتصادی انجام می شود، گفت: کشور باید 
در مسیر رشد اقتصادی و رونق قرار بگیرد؛ اگر 
می کرد  پیدا  ادامه  یازدهم  دولت  آغاز  شرایط 
و رشدها منفی بود امروز هرگز نمی توانستیم 
نسبت به آینده امیدوار باشیم.رییس قوه مجریه 
سال  در  ایران  اقتصادی  رشد  که  این  بیان  با 
۹٥ در رتبه اول جهان قرار داشت، خاطرنشان 
افزایش  که  بگویند  برخی  است  ممکن  کرد: 
تولید نفت بخش بزرگی از این رشد را برعهده 
نفت  تولید  افزایش  که  بدانیم  باید  اما  داشته 
کار خستگی ناپذیر  و  مجاهدت  واسطه  به  هم 
کارگران  و  مهندسان  و  تولید  جبهه  سربازان 
 ۶ طول  در  توانستند  که  بوده  کشور  در  نفت 

گذشته  میزان  به  را  نفت  تولید  میزان  ماه 
صادرات  اینکه  داد:  ادامه  بازگردانند.روحانی 
نفت خام کشور از یک میلیون بشکه در طول ۶ 
ماه به ٢ میلیون بشکه افزایش پیدا کرد، بخاطر 
تالش و مجاهدت تالشگران این عرصه بوده و 
اگر گشایشی ایجاد شده بخاطر تالش ملت و 
دیپلمات ها بوده است.وی از تورم، رشد، اشتغال 
عنوان شاخص های  به  میزان سرمایه گذاری  و 
اصلی اقتصاد نام برد و اظهار داشت: در بخش 
اشتغال تعداد افرادی که شاغل هستند از ۳.٢١ 
میلیون نفر در سال ۹٢ به ٢۳.۳ میلیون نفر 
افزایش یافته و این به معنای آن است که در 
سال های اخیر بیش از ٢ میلیون شغل خالص 
نفر  هزار  و ساالنه ٥٠٠  ایجاد شده  در کشور 
شده  ایجاد  خالص  اشتغال  متوسط  طور  به 
است.رییس جمهوری با بیان این که در همه 
شاخص های اقتصادی قدم های خوبی برداشته 
اشتغال،  زمینه  در  اظهارداشت:  است،  شده 
صنعت، کشاورزی و اجرای طرح های مهم در 
دارند.روحانی  محوری  نقشی  بانک ها  کشور، 
است  این  دولت  پیش بینی  گفت:  همچنین 
که در سال ۹7 با اجرای طرح جدید نوسازی 
به  اشتغال  شورای  در  که  فرسوده  بافت های 
ایجاد  جدید  شغل  هزار   ٢8٠ رسید  تصویب 
خواهد شد.وی با بیان این که طرح های خوبی 

برای بازآفرینی شهری و محالت وجود دارد که 
در راستای همین طرح ها در سال آینده ساخت 
شد،  خواهد  آغاز  مسکونی  واحد  هزار   ٢٠٠
خاطرنشان کرد: البته دولت قرار نیست مسکن 
بسازد، بلکه تسهیالت را در اختیار توسعه گران و 
مردم قرار می دهد و اقدامات زیربنایی و روبنایی 
توسط سرمایه گذاران صورت گرفته و مردم در 
خانه های  در  را  زندگی شان  خود  محله های 
ادامه داده و  بیشتر  اعتماد  و  آرامش  با  جدید 
می شود. بیشتر  نیز  آنها  مالی  و  پولی  ارزش 
تسهیالتی  شده  مقرر  افزود:  جمهوری  رییس 
شود،  ارایه  اولی ها  خانه  به  درصد   ۶ سود  با 
این مشوق و رفاه بزرگی برای آنها بوده و در 
این مسیر ضمن اینکه دولت تسهیالت فراهم 
می کند، خود وارد عمل نشده و توسعه گران و 
کارها  و  داده  به دست هم  مردم محله دست 
گفت:  جمهوری  داد.رییس  خواهند  انجام  را 
بنگاهداری  از  بانک ها  که  است  این  بر  اساس 
خارج شوند و سرمایه های مطلوب را در مسیر 
تولید قرار دهند و ارتباط با بانک های جهانی 
افزایش پیدا کند. امروز سرمایه گذاری خارجی 
و میزان فاینانس ها بیشتر شده و بانک مرکزی 
باید تالش کند تا از این فضا به بهترین شکل 
بهره برداری شود. احتیاط خوب است، اما باید 
اجازه دهیم تا کارها نیز انجام شود.روحانی با 
می توانند  مردم  هستم  مطمئن  که  این  بیان 
به آینده اقتصاد کشور امیدوارتر بوده و به آن 
اعتماد بیشتر داشته باشند، ادامه داد: یکی از 
را  آینده  که  است  این  مرکزی  بانک  وظایف 
اقدامات  تکمیل  کند.وی  روشن  مردم  برای 
بانک مرکزی و بسته هایی که اخیراً برای مردم 
اعالم کرده را ضروری دانست و افزود: اگر بانک 
به تورم تک رقمی و ثبات در  مرکزی نسبت 
و  بدهد  قول  مردم  به  آینده  ارز در سال  بازار 
مردم نسبت به سال بعد و آینده شان مطمئن 
خواهد  بین  از  بازار  ناآرامی  و  دلهره ها  باشند، 
بانک ها  خدمات  از  قدردانی  با  رفت.روحانی 
در راستای افزایش رونق و ثبات اقتصادی در 
کشور گفت: به هر میزان ثبات در کشور بیشتر 
باشد، می توانیم برای رسیدن به آینده ای بهتر 

برنامه های مناسب تری را داشته باشیم.

روحانی در مجمع ساالنه بانک مرکزی: 

مردم  به آینده اقتصاد امیدوارتر باشند
میوهکوتاهیکردنپشیمانیاست،
ومیوهدوراندیشیسالمتیاست.

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

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون

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

تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  شماره١۳۹۶۶٠۳۳١٠٥7٠٠١8۴8هیات  رای  برابر 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
متقاضی خانم  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  دو  ناحیه   - ملک کرج  ثبت  ثبتی حوزه 
هاجردهکده فرزند اسمعیل بشماره شناسنامه ٥۶۹۴ صادره از طسوج در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت ١۹۴٠٠ مترمربع پالک ٢٠ فرعی از ۳۶٠ اصلی واقع 
در محمدشهرخریداری از مالک رسمی آقایان محمدعلی جمشیدیان قلعه سفیدی، 
هدایت اله زارع تاج آبادی، علی اصغر زارع تاج آبادی، غضنفر فسخودی محرز گردیده 
است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ١٥ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.۴٥8 م/الف
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم /آقای حکیمه عسگری فرزند حسن به شرح دادخواست به شماره ۳/۹۶/۴۴٢ از 
این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و اعالم داشته که که 
مرحوم مینا ملک محمودی فرزند حسین به شماره شناسنامه ۳١  صادره از بهشهر در 
تاریخ ۹۶/۶/۴ اقامتگاه دائمی خود شهرستان بهشهر بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: ١-لیال عسگری  فرزند حسن به ش ش 8١ ت ت ١۳٥٥/٥/١ 
کد ملی ٥7۹۹7۴88٥۹ فرزند دختر متوفی  ٢- سهیال عسگری  فرزند حسن به ش ش 
78 ت ت ١۳٥۶/۶/١ کد ملی ٥7۹۹7٥٠77٢ فرزند دختر متوفی  ۳- عباسعلی عسگری  

فرزند حسن به ش ش 77 ت ت ١۳٥۶/۶/١ کد ملی ٥7۹۹7٥٠7۶۴ فرزند پسرمتوفی 
ملی  کد  به ش ش 8٥۹8 ت ت ١٠/١/١۳٥7  فرزند حسن  عسگری   حکیمه    -۴
٥7۹۹۴٢۶7١١ فرزند دخترمتوفی  ٥- توران پهلوان گلوگاهی  فرزند محمدرضا به ش 
ش ١۴۳ ت ت ١۳۴٠/۹/۴ کد ملی ٥7۹۹7٢۶7٢۳ فرزند دختر متوفی ۶- نرگس پهلوان 
گلوگاهی  فرزند محمدرضا به ش ش ١١٥ ت ت ١۳۴٢/8/١ کد ملی ٥7۹۹7۳٠٠۴۶ 
فرزند دختر متوفی 7- معصومه پهلوان گلوگاهی  فرزند محمدرضا به ش ش 77 ت ت 
١۳۴7/٢/۳ کد ملی ٥7۹۹7۳77۹٢ فرزند دختر متوفی 8- علیرضا پهلوان گلوگاهی  فرزند 
محمدرضا به ش ش 778٥ ت ت ١۳۴۹/١١/١ کد ملی ٥7۹۹۴١8٥٠۶ فرزند پسر متوفی
۹- فرخ پهلوان گلوگاهی  فرزند محمدرضا به ش ش 7٢7٠ ت ت ١۳۴٥/7/١ کد ملی 

٥7۹۹۴١۳٢۹۶ فرزند دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف گلوگاه

آگهی حصر وراثت

آقای آزاد قادری دارای شماره ملی۴۹٥۹۹٢١۶7۶ به شرح دادخواست به کالسه 
۹۶٠۳١٢  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
اقامتگاه  تاریخ ١۳۶٠   در  ملی ٥۹۶۹7۴۴١۹٠  به شماره  علی صادقی   شادروان 

دائمی خودبدرود زندگی گفته، ورثه آن مرحوم منحصراست به :
١-حمیدصادقی شماره ملی  ٥۹۶۹7١8٢٢٥تاریخ تولد ١۳۳۹ نسبت پسر متوفی
٢-مجید صادقی شماره ملی  ٥۹۶۹77۹٠8۳تاریخ تولد ١۳۴٠ نسبت پسر متوفی
۳-علی اکبر صادقی شماره ملی  ٥۹۶۹77۹١٠٥تاریخ تولد ١۳۴۴نسبت پسر متوفی

تولد ١۳۳۴  نسبت دختر  تاریخ  ۴-زینت صادقی  شماره ملی ٥۹۶۹7١8٢١١   
متوفی

تولد ١۳٢٢ نسبت  تاریخ  ٥-عصمت صادقی خواه  شماره ملی  ۴۹٥۹7٠٠٥۴8  
دختر متوفی

۶-رنگینه عزیزی  شماره ملی  فاقد مشخصات   نسبت همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا 
هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یکماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان روانسر –امین محمدی

آگهی حصروراثت
آبادان  از  ١۹٠۳صادره  پدرحبیب،بشناسنامه  اهوازی،نام  خضیری  بانومدینه 
پدرم  که  داده  توضیح  و  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  درخواستی 
خرمشهردرتاریخ  بشناسنامه7١8صادره  اهوازی  خضیری  حبیب  مرحوم 
با  عبارتنداز١-متقاضی  اش  ورثه  فوت  دائمیش  ۹۴/١١/٢۳درخرمشهراقامتگاه 
متوفی(۳- بشناسنامه١۳٥۴خرمشهر)دختران  سلوه  الذکر٢-  فوق  مشخصات 
ابراهیم  بشناسنامه١۳٥٢خرمشهر٥-  بشناسنامه١۳٥۳خرمشهر۴-یونس  اسمعیل 
متوفی(والغیر. بشناسنامه١7۹8خرمشهر)پسران  بشناسنامه۴٢۴آبادان۶-هاشم 
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور رادریک نوبت آگهی می نماید تا هرکس 
اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به 
دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادروهروصیت نامه به جزسری و رسمی که بعد ازاین 

تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف:)١٢8١/۹(
رئیس شعبه هقتم شورای حل اختالف خرمشهر-سید محمد محمدی

آگهی ابالغ اخطاریه
 ماده 87پرونده شماره:١/١۳77٠۴٠١7٠۹7٠٠٠٠٠١به شماره بایگانی 77٠٠٠۳٥
بدینوسیله به:شرکت تعاونی قندحبه صفی آباد)وام گیرنده(و شرکت شهرکهای صنعتی 
خوزستان )راهن(اعالم می گرددپالک ثبتی :٢٢فرعی ازپالک ۳١اصلی مفروزو مجزی 
شده از ۳و٢فرعی از اصلی مذکورواقع دربخش:٥شوشترمتعلق به شرکت تعاونی قند 
حبه صفی آباد درقبال مبلغ ۹۴۶/۳٢۶/۶٠٠ریال اصل و همچنین ٥%اجرائی موضوع 
نامه  لذا طبق ماده 87آئین  بازداشت گردیده  بانک صادرات و صندوق دولت  طلب 
اجرای مراتب به شما اخطارمی شود ضمناهر گونه نقل و انتقالی ازطرف شما نسبت به 
مورد بازداشت ممنوع است وترتیب اثرداده نمی شود.درضمن این آگهی دریک نوبت 
دریکی ازروزنامه های کثیر االنتشارمحلی منتشرگردیده است.شماره م الف:)۶٢7/١٥(
حیدرشاهینی-مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شوشتر

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی  و دادخواست و ضمائم به آقای نصراله جمشیدی فرزند علی 

اله  آقای نصرت  به طرفیت خوانده  اله جمشیدی دادخواستی  آقای فضل  خواهان 
ارجاع  این شعبه  به  که  تنظیم سند رسمی مطرح  به  الزام  به خواسته  جمشیدی 
و به شماره پرونده کالسه ۹۶٠۹۹8۶۶١٠۴٠٠8۴١  شعبه چهارم  دادگاه عمومی 
حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد  ثبت و وقت رسیدگی مورخ ٠١/٢٠/١۳۹7 
ساعت ١٠:۳٠ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 7۳ قانون آیین 
مراتب  و درخواست خواهان  بودن خوانده  المکان  به علت مجهول  دادرسی مدنی 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 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.
منشی شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –مظفر پذیرش . 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات  شماره١۳۹۶۶٠۳۳١٠١٠٠٠7٢١٥  برابررأی 
واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  های  و ساختمان  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
سکینه  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فردیس  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
نقوی فرزند حسینقلی به شماره شناسنامه ۳١ صادره از خور در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت ١٥۹/۹7 متر مربع پالک ١١8۳ فرعی از ١۶۳ اصلی واقع در 
فردیس خریداری از مالک رسمی ستاد اجرایی فرمان امام )ره( محرز گردیده است، 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ١٥ روز آگهی می شود. 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ٢٥۴٠
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۶/١١/٢۹ تاریخ انتشار نوبت دوم:١٢/١۴/۹۶

 محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

متن آگهی
خواهان علی خاقانی دادخواستی به طرفیت خواندگان علی وامین شهرت هردوبراویه 
وزینب سگوندبه خواسته انتقال سندملک مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره 
شهرستان  حقوقی  عمومی  ۹۶٠۹۹8۶١۴١۳٠٠۹٢۹شعبه۳دادگاه  کالسه  پرونده 
حسب  که  ١١تعیین  ١۳۹7/١/٢۶ساعت  مورخ  رسیدگی  وقت  خرمشهرثبت 
مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آئین  ماده7۳قانون  موضوع  طبق  دستوردادگاه 
المکان بودن خوانده زینب سگوند ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی از 
جراید کثیر االنتشارآگهی می گرددتا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی 
دادخواست  ثانی  خود،نسخه  کامل  نشانی  اعالم  وضمن  مراجعه  دفتردادگاه  به 
دردادگاه حاضرگردد.شماره  مقررفوق جهت رسیدگی  ودروقت  دریافت  را  وضمائم 

م الف:)١٢78/۹(
دفترشعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی(دادگستری شهرستان خرمشهر-جواد ایمانیان

مناطق آزاد قوی ترین پشتوانه برای 
سرمایه گذاری در کشور

وضعیت مطلوب کشور در حوزه 
هواپیماهای بدون سرنشین

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
این روزها به یک موضوع  گفت: مناطق آزاد 
مهم و جدی در کشور تبدیل شده اند و این 
موضوع، مسئولیت آنان را سنگین تر می کند.

به گزارش زمان به نقل از شورای عالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی مرتضی بانک دیروز در 
روابط  مدیران  هماهنگی  شورای  نشست 
عمومی دبیرخانه شورا و سازمان های مناطق 
بیان  با  شد،  برگزار  تهران  در  که  کشور  آزاد 
اینکه در صورت تصویب مجلس، تعداد مناطق 
آزاد به ١٥ منطقه خواهد رسید، افزود: چنانچه 
بتوانیم برداشت هماهنگ از مناطق آزاد میان 
موفقیت  به  کنیم،  ایجاد  مسئولین  و  مردم 
باال بودن  به  با اشاره  ایم.وی  مطلوبی رسیده 

برای  گفت:  کشور،  آزاد  مناطق  از  انتظارات 
مناطق  از  توقعات  و  انتظارات  به  پاسخگویی 
وارد  همگرا  های  طرح  و  برنامه  با  باید  آزاد، 
عمل شویم.مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه 
امروزه فعالیت استارت آپ ها و اقتصاد متکی 
است،  گرفته  قرار  توجه  مورد  دنیا  در  آن  به 
بتوانند  که  موفقند  هایی  آپ  استارت  افزود: 
با برقراری ارتباط با مخاطب، خدمات خود را 
به آنان معرفی کنند.بانک، روابط عمومی ها 
منطقه  سازمان  ارتباطی  نقطه  ترین  مهم  را 
گام  اولین  افزود:  و  دانست  مخاطبان  و  آزاد 
موفقیت روابط عمومی ها ارتباط با مخاطب 
و شناخت نیازهای آنان است تا پی ببرند که 
مخاطبان مناطق آزاد از سازمان های مناطق 
چه می خواهند.دبیر شورایعالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی در ادامه سخنان خود سرمایه 
گذاران را مهم ترین سرمایه بیرونی مناطق آزاد 
خواند و افزود: متاسفانه مناطق آزاد با هجمه 
های بسیاری مواجه است که با اجرای طرح 
های هماهنگ می توان با مخاطبان مناطق، 
مسائل و مشکالت را برطرف کرد.وی دستیابی 
به راهکارهای جذب سرمایه گذاران در سازمان 
های مناطق آزاد را اصلی ترین وظایف روابط 
امروز  مخاطب  افزود:  و  دانست  ها  عمومی 
مناطق آزاد؛ امنیت، ارتباط سریع، تسهیالت، 
پنجره واحد خدماتی و پیوند ارتباطی قوی می 

خواهد که باید به این نیازهارسیدگی شود.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا 
با تشریح پیشرفتهای دفاعی ایران در عرصه 
هوافضا، گفت: هم اکنون در حوزه هواپیماهای 
بدون سرنشین در وضعیت مطلوبی قرار داریم.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، سردار سرلشکر 
عالی  مشاور  و  دستیار  صفوی  سیدیحیی 
فرمانده معظم کل قوا ضمن تبیین رقابت های 
استراتژیک در منطقه غرب آسیا با تأکید بر 
آخرین تحوالت سوریه اظهار داشت: به ندرت 
به  جهانی  مقیاس  در  را  منطقه ای  می توان 
الیه های  که  کرد  پیدا  آسیا  غرب  اهمیت 
ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک در 
اکنون  هم  منطقه  این  باشد.  شده  جمع  آن 
محل رقابت ژئواستراتژیک قدرت های جهانی 
و منطقه ای است و سوریه یکی از عرصه های 
بروز و ظهور این رقابت است.وی با بیان اینکه 
هدف مثلث اسقاط سوریه بعد از 8٥ ماه عقیم 
مانده است، گفت: از همان ابتدا مقصود اصلی 
آمریکایی ها، رژیم صهیونیستی، اتحادیه اروپا، 
عربستان، امارات، اردن و ترکیه ایجاد بحران در 
منطقه و هدف قرار دادن استقالل، هویت ملی، 
تمامیت ارضی و نابودی تمامی زیر ساخت های 
عرصه های سوریه بوده که با شکست حداکثری 
اینکه  بر  با تأکید  مواجه شدند.سردار صفوی 
از  خارج  و  مستقیم  صورت  به  ها  آمریکایی 
شورای  به  اعتنا  بدون  و  الملل  بین  حقوق 
امنیت سازمان ملل به سوریه لشکرکشی کرده 
اند، افزود: امیدواریم دولت، ارتش و نیروهای 

مردمی سوریه آنها را از شرق فرات بیرون برانند 
و تمامیت ارضی خودشان را حفظ کنند.وی 
با تشریح پیشرفتهای دفاعی ایران در عرصه 
هوافضا، به حوزه پهپادها اشاره کرد و با بیان 
اکنون در حوزه هواپیماهای بدون  اینکه هم 
سرنشین در وضعیت مطلوبی قرار داریم، گفت: 
هوافضای  نیروی  موشکی  حمله  عملیات  در 
تکفیری داعش  تروریست های  مقر  به  سپاه 
در دیرالزور، هواپیماهای بدون سرنشین نیروی 
و  درآمدند  پرواز  به  شب  در  سپاه  هوافضای 
موشک  و  کردند  تعیین  را  اهداف  مختصات 
های ما نیز به صورت دقیق به اهداف تعیین 
شده اصابت کردند که این نشان دهنده دقت و 

قدرت موشکی باالی ما است.
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واکنش ایران به ادعاهای بحرین علیه ایران
سخنگوی وزرات امور خارجه گفت: ما بار دیگر به مقام های بحرینی 
توصیه می کنیم به جای تشدید رویکردهای امنیتی و پلیسی، زمینه را 

برای تعامل و گفتگو با مردم خود فراهم سازند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه 
کشورمان ضمن رد بیانیه وزارت کشور بحرین و ادعاهای واهی و تکراری 
مطرح شده در آن علیه نهادهای کشورمان اظهار داشت: فرافکنی و طرح 
سناریوهای تکراری و اتهام های بی اساس به دیگران، مشکل حکومت 
بحرین با شهروندانش را حل نخواهد کرد.وی تاکید کرد: ما بار دیگر به 
مقام های بحرینی توصیه می کنیم به جای تشدید رویکردهای امنیتی و 

پلیسی، زمینه را برای تعامل و گفتگو با مردم خود فراهم سازند.

نرخ پایه بلیت مترو 1000 تومان شد
اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز شورای شهر تهران تخفیف ٢٥ 
درصدی برای کارت بلیت های مدت دار برای شهروندان را تصویب کردند.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز 
شورا در بررسی الیحه قیمت بلیت مترو پیشنهاد دادند که برای  افرادی 
که از کارت  بلیط مدت دار مترو استفاده می کنند تخفیف ٢٥ درصدی 
در نظر گرفته شود.پیش از این تنها دانش آموزان، دانشجویان و ... از  
بلیت مدت دار استفاده می کردند و مردم عادی از بلیت مبلغ دار استفاده 
می کردند و حاال طی این مصوبه مردم عادی نیز می توانند از بلیت مدت 
دار یک سال استفاده کنند.اعضای شورای شهر تهران قیمت نهایی بلیت 
مترو را پس از بحث و بررسی برای سال ۹7 تصویب کردند.شورایی ها 
با اکثریت آراء افزایش قیمت بلیت تک سفره از 8٠٠ به ١٠٠٠ تومان را 
تصویب کردند و قمیت بلیت حومه ١٥٠٠ و قمیت بلیت متروی فرودگاه 

امام خمینی )ره( 7٥٠٠ تومان شد.

بسته 1۹ گانه سیاست های پولی و ارزی
برای کنترل  بانک مرکزی  گانه  بسته  ١۹  از  بانک مرکزی  مقام  قائم 
سیاست های اعتباری، پولی و ارزی خبر داد. این همان بسته ای است که 

اخیرا سه سیاست آن برای کنترل بازار ارز به مرحله اجرا رسیده است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، بعد از این که بانک مرکزی در هفته های 
اخیر و به دنبال نوسان شدید بازار ارز بسته ای را به اجرا در آورد که در 
آن سه سیاست انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی ٢٠ درصد، سپرده ارزی 
و همچنین پیش فروش سکه قرار داشت، امروز و در جریان برگزاری 
مجمع عمومی بانک مرکزی رئیس جمهوری در اظهاراتش اعالم کرد: 
بسته سیاستی ١۹ گانه است.کمیجانی اعالم کرد این بسته ١۹ گانه بوده 
و به مرور در آینده و در شرایط الزم اجرایی خواهد شد.به گفته وی 
الزم نیست تمام سیاست های مورد نظر بسته ١۹ گانه به تایید و تصویب 
شورای پول و اعتبار برسد، چرا که برخی از آن سیاست های خود بانک 
مرکزی است.قائم مقام بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد که هدف بانک 
مرکزی کنترل و مدیریت بازار ارز است و اکنون هم در همین راستا 
قدم بر می دارد.وی در رابطه با شرایطی که اکنون در بازار ارز حکمفرما 
بوده و قیمت گذاری هایی که انجام می شود، گفت: بانک مرکزی در حال 
کنترل نرخ هاست و امیدواریم که بتوانیم با مدیریت بازار شرایط بهتر و 
با ثباتی داشته باشیم.کمیجانی وعده داد که در آینده بازار ارز از ثبات 

برخوردار خواهد شد.

معاون وزیر صنعت اعالم کرد؛

قیمت خودرو کاهش می یابد
معاون وزیر صنعت با بیان اینکه حباب ایجاد شده 
ارز، تعرفه ها  باالرفتن نرخ  بازار به سه دلیل  در 
و محدودیت های مقطعی در انجام ثبت سفارش 

است، گفت: قیمت خودرو کاهش خواهد یافت.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محسن صالحی نیا، 
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت 
دیروز در گفتگویی، با اشاره به اینکه تغییر تعرفه 
ارکان  در  جمعی  خرد  و  نظر  براساس  واردات، 
مرتبط بوده است، گفت: این تصمیم با توجه به 
شرایط و محدودیت های کالن کشور گرفته شده 
است.وی  در پاسخ به این سوال که آیا هدف از 
تغییر تعرفه واردات کنترل ارز بوده یا حمایت از 
تولید داخلی، گفت: در شرایط کنونی به منظور 
ها در  تعرفه   تغییر  ارز،  و مصرف  تقاضا  کنترل 
دستور کار گرفته زیرا بر اساس اهدافی که وجود 
دارد، بایستی مدیریت شود.صالحی نیا در پاسخ به 
این سوال که آیا موضوع افزایش تعرفه واردات از 
سوی خودروسازان بوده است، گفت: افزایش تعرفه 
از طرف خودروسازان مطرح نگردیده است.وی در 
پاسخ به این سوال که آیا در درج قید ممنوعیت 
خودروهای باالی ۴٠ هزار دالر از صاحب نظران 
این صنف مشورت گرفته شد یا نه گفت: به طور 
کل هر تصمیمی با توجه به محدودیت ها و شرایط 
اتخاذ می شود. شرایط کالن و محدودیت ها این 

اجماع را ایجاد کرده است.

برگزاری جشن نیکوکاری در سه روز
معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد از برگزاری 
 ١8 و   ١7 و  روزهای١۶  طی  نیکوکاری  جشن 
اسفند خبر داد و گفت: ١7٠٠ میلیارد تومان در١١ 

ماه گذشته کمک مردمی جمع آوری شده است.
محمد  علی  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
ذوالفقاری در نشست خبری دیروز به کمک های 
ماه   ١١ در  نهاد  این  سوی  از  شده  جمع آوری 
گذشته اشاره کرد و گفت: طی این مدت ١7 هزار 
میلیارد تومان کمک مردمی جمع آوری شده است 
این کمک ها در قالب طرحهای مختلفی بوده که 
مردم و نیکوکاران به نیازمندان کمک کردند.وی 
امداد  های  و کمک  درآمد  از  میلیارد  گفت: ۳٠ 
را برای مشارکت با خیریه ها آزاد کرده ایم تا آنها 
نیز بتوانند در راستای کمک به نیازمندان اقدام 
کنند.وی با اشاره به اینکه افزایش تعداد مشترکین 
طرح های مختلف در دستور کار قرار دارد گفت: 
بر اساس برنامه ریزی های انجام شده قصد داریم 
تعداد مشترکین صندوق های صدقات طرح اکرام 
ایتام و کرامت و غیره را افزایش دهیم که این اقدام 

نیز تعداد خیرین را بیشتر خواهد کرد.

خبرخبر

وزیر کشور با بیان اینکه نگاهمان به بحث حجاب 
مساله  یک  حجاب  گفت:  نیست٬  مجرمانه 

فرهنگی است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر٬ عبدالرضا رحمانی 
و هشتمین  جلس  نود  در  وزیر کشور  فضلی 
نگاهمان  اینکه  بر  تاکید  با  اجتماعی  شورای 
به بحث حجاب مجرمانه نیست٬ افزود: از نگاه 
ادامه  است.وی  فرهنگی  ای  مساله  حجاب  ما 
داد: راه حلها در مسئله حجاب تنها به نیروی 
انتظامی و گشت ارشاد ختم نشود.وزیر کشور 
گفت: تحوالت اجتماعی، تکنولوژی و... در حوزه 
حجاب تجلی خود را دارد.رحمانی فضلی ادامه 
و  الزم  اقدامات  باید  و  هستیم  متولی  ما  داد: 
ارزیابی درستی از اوضاع داشته باشیم. رحمانی 
فضلی با اشاره به جلسه خود با اعضای جامعه 
بحث  داشت:  اظهار  قم  علمیه  حوزه  مدرسین 
های خوبی پیرامون مسائل سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگی کشور در این جلسه انجام گرفت ، 

اعضای مجمع با حسن نیت و توجه کامل مسائل 
کشور را پیگیری می کنند همچنین سخنانی از 
سر دلسوزی و حساسیت ها و همچنین تذکراتی 
مشفقانه مطرح شد که باید توجه دقیق صورت 

بگیرد زیرا جامعه ما جامعه متدین و علمای ما 
مورد توجه و جزء کانون ها و مراجع اصلی ما 
در  دغدغه هایی  و  نگرانی ها  همچنین  هستند، 
حوزه اجتماعی در بحث حجاب مطرح شد که 

البته این نگرانی و دغدغه های همه ما  است 
به هر حال شرایط جامعه متدین باید متناسب 
با آموزه های دینی و الهی و قوانین مربوط به آن 
اینکه تحوالت  بیان  با  باشد.وزیر کشور  جامعه 
سرعت  با  زندگی  سبک  تغییر  و  اجتماعی 
اثرات  با  دیگر  سوی  از  و  است  انجام  حال  در 
این ها در مظاهر  تکنولوژی روبرو هستیم که 
اجتماعی به ویژه در حوزه حجاب تجلی دارند 
که شاهد آن هم هستیم، افزود: به عنوان متولی 
و مسئول در شورای اجتماعی کشور باید پیش 
بینی، اقدامات و هم ارزیابی و تحلیل درستی از 
موضوعات جامعه داشته باشیم.رحمانی فضلی با 
اشاره به بررسی پیوست اجتماعی گفت: تصویب 
این پیوست و آیینامه که قرار است به دستگاه ها 
ابالغ شود باید با حساسیت انجام شود همچنین 
در تهیه آیینامه ها باید نگاه اجرایی، عملیاتی و 
نظارتی وجود داشته باشد بنابراین این آیینامه 
مجددا از نظر حقوقی بررسی شود همچنین تا 
حد امکان به منظور تسهیل در اجرا محتوای آن 
کاهش یابد.وی در بخش دیگری از سخنان خود 
با اشاره به دستور اول جلسه در خصوص بررسی 
وضعیت بانوان سرپرست خانوار اظهارداشت: باید 
کمک های معیشتی و مسکن به بانوان سرپرست 

خانوار تقویت شود.

وزیر کشور:

نگاهمان به بحث حجاب مجرمانه نیست

آگهی مناقصه
درنظر  صفادشت  شهرداری 
مورخ   16201 شماره  نامه  باستناد  دارد 
وایجاد  ساماندهی  به  نسبت   1396/5/3
محل های دفن بهداشتی ازطریق مناقصه 

عمومی اقدام نماید.
لذامتقاضیان دارای واجد احراز صالحیت 
مناقصه  برگه  دریافت  جهت  پیمان 
عمران  واحد  بیشتربه  اطالعات  وکسب 

مراجعه نمایند.
پایان تحویل مدارک: 1396/12/26

محمدعلی کریمی -شهردار صفادشت

 نوبت دوم

متن آگهی 
حقوقی  عمومی  دادگاه  چهارم  شعبه   ۹۶٠۹۹8۶۶١٠۴٠٠٥8۴ کالسه  پرونده 
 ۹۶٠۹۹7۶۶١٠۴٠١٢88 شماره  نهایی  تصمیم  آباد  خرم  شهرستان  دادگستری 
خواهان : بانک ملت با وکالت آقای رضا مختاری نژاد فرزند محمد رضا به نشانی 
استان لرستان –شهرستان خرم آباد شهدای شرقی طبقه فوقانی بانک ملی موبایل 
به نشانی  آقای کرم جان دهقانی فرزند شیخ محمد   : :٠۹١۶7۴۴٢۶٥٥ خوانده 
استان لرستان شهرستان خرم آباد خیابان ۳٠ متری پژوهنده کوچه ١٢ آراسته 

– خواسته : خلع ید 
گردش کار : وکیل خواهان در تاریخ ١۳۹۶/۹/7 دادخواستی به خواسته ی مذکور 
در فوق ارائه نموده است که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت به کالسه فوق و 
انجام تشریفات قانونی از جمله : تشکیل جلسه ،رسیدگی شده و سرانجام در وقت 

مقرر با اعالم ختم دادرسی مبادرت به صدور رای گردیده است . 
به  فرزند محمد رضا  نژاد  آقای رضا مختاری  دادخواست  درباره ی   : دادگاه  رای 
به  محمد  شیخ  فرزند  دهقانی  جان  کرم  آقای  طرفیت  به  ملت  بانک  از  وکالت 
خواسته ی خلع ید از سه دانگ و ششصد و هفتاد هزارم دانگ مشاع از شش دانگ 
ملک تحت پالک ثبتی ۳8۴8 فرعی از ٢٠۹١ اصلی بخش یک خرم آباد مقوم به 
٢٠١/٠٠٠/٠٠٠ ریال بدین توضیح که وکیل خواهان اظهار داشته است )موکل به 
موجب سند رسمی مالک ماک تحت پالک ثبتی مذکور در فوق بوده که خوانده 
بدون اذن و اجاره نسبت به تصرف آن اقدام نموده بنابراین صدور حکم به شرح 
خواسته مورد استدعاست (خوانده علی رغم ابالغ اخطاریه از طریق نشر آگهی در 
وقت مقرر حضور نیافته و نسبت به دعوی و مستندات آن ایراد یا اعتراضی به عمل 
نیاورده است بنابراین دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده نظر به 
اینکه به موجب مستفاد از قوانین موضوعه احراز مالکیت رسمی خواهان تصرف و 
و عدوانی بودن ید خوانده شرایط و ارکان الزم برای تحقق خواسته ی معنونه می 
باشند لکن در مانحن فیه مفاد اظهارات وکیل خواهان به نحو مضبوط در پرونده 
و درخواست دعوت خوانده از طریق نشر آگهی جملگی داللت بر آن دارند نامبرده 
است  نداشته  و سکونت  تصرف  تنازع  مورد  ملک  در  دادخواست  تقدیم  زمان  در 
به  مستندا  و  نداسته  خوانده  متوجه شخص  را  ادعا  المجموع  حیث  من  بنابراین 
ماده ی 8۹ ناظر به بند ۴ از ماده 8۴ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی مصوب ١۳7۹ قرار رد دعوی خواهان صادر و اعالم می گردد 
قرار صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید 

نظر استان لرستان می باشد. 
دادرس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد – سید یحیی سهرابی . 

گواهی حصر وراثت
آقای احمد اسدی سر یزدی   شماره شناسنامه   ٥7٠۶   کد ملی ٠٠٥٥7٢٢۳77    
فرزند محمد   متولد ١۳٥١/٠۶/۳٠ صادره از تهران به استناد شهادت نامه گواهی فوت 
و فتوکپی شناسنامه ورثه در خواستی به شماره ۹۶/ح۶۴۶/١  تقدیم این حوزه نموده 
چنین اشعار داشته است که شادروان محمد اسدی سر یزدی    فرزند یداله شماره 
شناسنامه    ٢8  کد ملی ۴۴۶۹78۶8٥۳   طبق گواهی فوت شماره  ١٥٢۴٥٢ 
ف/ ١٢ در تاریخ 8۶/٠8/١8 دراقامتگاه دائمی خود در گذشته و ورثه حین الفوت 

عبارتند از: 
١. نام و نام خانوادگی: علی اصغر اسدی سر یزدی     متولد: ١۳۴٢/١١/١8     نام 
پدر: محمد      کد ملی: ٠٠٥١٥۴٠٢۴١        شماره شناسنامه: ۴١۶٢  صادره:تهران       

نسبت با متوفی پسر
٢. نام و نام خانوادگی: ناهید اسدی سر یزدی     متولد: ١۳۴۴/٠۹/٢٠     نام پدر: 
محمد      کد ملی: ٠٠٥٠٥۴۹۴7٢         شماره شناسنامه: ۳٠7۶   صادره:تهران       

نسبت با متوفی دختر
۳.  نام و نام خانوادگی: ربابه مزرعه خشکی     متولد: ١۳٢۴/٠٥/٠۹     نام پدر: محمد 
علی      کد ملی: ۴۴۶۹8٠۶۹78         شماره شناسنامه: ١۶   صادره:مهریز    نسبت 

با متوفی همسر
۴. نام و نام خانوادگی: مجید اسدی سر یزدی     متولد: ١۳۴8/٠۴/٠۴     نام پدر: 
محمد      کد ملی: ٠۴۹١۳۴٠8۳۴        شماره شناسنامه: 8٠٥   صادره:شهر ری        

نسبت با متوفی پسر
٥. نام و نام خانوادگی: فاطمه  اسدی سر یزدی     متولد: ١۳٥٠/٠١/٠١     نام پدر: 
محمد      کد ملی: ٠٠٥٥٥٠۶۶7۴         شماره شناسنامه: ٢٠۹    صادره:تهران       

نسبت با متوفی دختر
۶. نام و نام خانوادگی: احمد اسدی سر یزدی     متولد: ١۳٥١/٠۶/۳٠     نام پدر: 
محمد      کد ملی: ٠٠٥٥7٢٢۳77       شماره شناسنامه: ٥7٠۶    صادره:تهران         

نسبت با متوفی پسر
7. نام و نام خانوادگی: محمود اسدی سر یزدی     متولد: ١۳٥١/٠۶/۳٠     نام پدر: 
محمد      کد ملی: ٠٠٥٥7٢٢۳8٥       شماره شناسنامه: ٥7٠8    صادره:تهران         

نسبت با متوفی پسر
اینک پس از انجام تشریفات مقدماتی جهت انتشار در جرائد ارسال می شود تا یک 
نوبت منتشرشود تا چنانچه هرکس اعتراضی دارد یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد 
ابالغ گواهی مربوط صادر  از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و 

خواهد شد. م/الف ٢٢٥١
خوارزمشاهی - رئیس شعبه یکم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه 

متن آگهی 

حقوقی  عمومی  دادگاه  ششم  شعبه   ۹۶٠۹۹8۶۶١٠۶٠٠٥۶٠ کالسه  پرونده 
 ۹۶٠۹۹7۶۶١٠۶٠١٠۶8 شماره  نهایی  تصمیم  آباد  خرم  شهرستان  دادگستری 
آسیابانی  فرهاد  آقای  وکالت  با  شیخه  فرزند  خوشگوار  فخری  خانم   : –خواهان 
باالتر  بانک  چهارراه  آباد  خرم  لرستان شهرستان  استان  نشانی  به  پیرمراد  فرزند 
عباس  فرزند  پور  کرم  علی  کوچک  ١-آقای   : –خواندگان  مرکزی  ملت  بانک  از 
علی ٢- عنبر بانو کرم پور گردابی فرزند عباس علی ۳-آقای ولی کرم پور فرزند 
کرم  پیرولی  ٥-آقای  علی  عباس  فرزند  گردابی  پور  کرم  بانو  قدم   ۴ علی  عباس 
پور گردابی فرزند عباس علی همگی به نشانی مجهول المکان –خواسته : دستور 

فروش ملک مشاع 
دستور فروش دادگاه : در خصوص درخواست دعوی خانم فخری خوشگوار فرزند 
شیخه با وکالت آقای فرهاد آسیابانی به طرفیت آقایان و خانم ها میرولی کرم پور 
و کوچک علی کرم پور و پیرولی و عنبر بانو و قدم بانو کرم پور گردابی فرزندان 
فروش  دستور  بخواسته  گردابی  پور  کرم  یداله  مرحوم  وراث  همگی  علی  عباس 
با  آباد دادگاه  از ۴٥ اصلی بخش دو خرم  با پالک ثبتی ۴۶۴ فرعی  ملک مشاع 
توجه به اوراق و محتویات پرونده دادخواست تقدیمی خواهان و ضمائم پیوست 
احراز مالکیت مشاعی طرفین بداللت استعالم ثبتی واصله و گواهی حصر وراثت و 
نظر به اینکه حسب تصمیم واحد ثبتی ملک مشاعی غیر قابل افراز تشخیص داده 
شده و اعتراضی به تصمیم واحد ثبتی نشده فلذا دادگاه با استناد به مواد ۴ و ٥ 
قانون افراز و فروش امالک مشاعی و مواد ۹ و ١٠ آئین نامه اجرایی آن دستور 
فروش  باب  در  مدنی  احکام  اجرای  مقررات  وفق  مشاعی صدرالذکر  ملک  فروش 
اموال غیر منقول و تقسیم وجوه حاصل از فروش بین مالکین مشاعی به نسبت 

سهم آنها پس از کسر هزینه های اجرایی صادر و اعالم می گردد.
رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد – قوام آذر همایون

آگهی ابالغ 

وقت رسیدگی و داد خواست و ضمائم به آ قای /خانم میثم صفدری محب فرزند 
شماره ابالغنامه :۹۶١٠١٠٢٢۹٠۴٠7۶۶١

شماره پرونده :۹۶٠۹۹8٢٢۹٠۴٠١٠۹8
شماره بایگانی شعبه :۹۶١١١۹

تاریخ تنظیم :١٢/١٢/١۳۹۶
خواهان آ قای / خانم طاهره احمدی دادخواستی به طرفیت خوانده آ قای میثم 
ا بطال و کالتنامه مطرح که به این شعبه ارجاع و به  صفدری محب به خواسته 
حقوقی  عمومی  دادگاه   ۴ ۹۶٠۹۹8٢٢۹٠۴٠١٠۹8شعبه  کالسه  ونده  پر  شماره 
شهرستان رباط کریم ثبت و وقت رسیدگی مورخ ١۳۹7/۳/۶ ساعت ۹:۳٠ تعیین 
آ یین دادرسی مدنی به علت  قانون  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
از  نوبت در یکی  بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یک  المکان  مجهول 
جراید کثیر االنتشار آ گهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
ثانی  نسخه   ، خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  دفتر  به  گهی  آ 
دادخواست و ضمائم را در یافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه 

حاضر گردد  م الف ٢٥۴۴
منشی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم – اسماعیل پور 

متن آگهی
در پرونده کالسه ۹۶٠۹۹8۶۶۹٠١٠٠٥١٥ این شعبه با توجه به فوت مرحوم قیصور 
قائدرحمتی بوده توسط آقای علی نظر قائد رحمتی درخواست تحریر ترکه شده و قرار 
تحریر ترکه صادر گردیده و برای ١۳۹7/٠١/١۹ راس ساعت ١٠ صبح وقت تحریر ترکه 
تعیین شده است لذا بدین وسیله به تمامی ورثه متوفای یاد شده یا نمایندگان قانونی و 
بستانکاران از متوفی و مدیونین به وی و هر کس که به هر طریق حقی بر ترکه متوفی 
دارد ابالغ می شود در ساعت و تاریخ یاد شده در شعبه ١ شورای حل اختالف مجتمع 
قدوسی شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان امام )ره( میدان عدالت دادگستری 

کل استان لرستان جهت شرکت در عملیات تحریر ترکه حاضر شوند . 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی شهرستان خرم آباد-ماهرخ محمودوند. 

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم تجدید نظرخواهی به رضا رحیمی نسب 

تجدید  به طرفیت  نظرخواهی  تجدید  دادخواست  عزیز شمسی  نظر خواه  تجدید 
نظر خوانده رضا رحیمی نسب نسبت به دادنامه شماره ۹۶٠۹۹7۶۶١٠۶٠٠۹۹٠ 
ماده  موضوع  طبق  که  تقدیم  حقوقی  ششم  شعبه   ۹٥٠8۶۳ کالسه  پرونده  در 
7۳ و ۳۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن تجدید نظر 
االنتشار آگهی می  از جراید کثیر  نوبت در یکی  لوایح یک  تبادل  مراتب  خوانده 
گردد تا تجدید نظر خوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید 
نظر خواهی را دریافت و چنانچه پاسخی دارید کتبا به این دادگاه ارائه نماید در 
غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه 

تجدید نظر اقدام خواهد شد. 
 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 

شهرستان خرم آباد – فریبا شکری . 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ساوجبالغ

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 12 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  ١۳۹۶۶٠۳۳١٠١٢٠٠7٠۶8- ۹۶/١١/١١جلسه  هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبت ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضی جمشید معدندار فرزند مقصود به 
شماره شناسنامه ٥٠صادره از ساوجبالغ در ششدانگ یک باب خانه کلنگی و متروکه به 
مساحت ١١٢مترمربع از پالک ۴۴۶فرعی از ۴اصلی سهمی روشنعلی نخبه زعیم ذیل 
ثبت صفحه ١٠۹دفتر ۳٢۳محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ١٥ روز در روزنامه های کثیر االنتشار و محلی همزمان در یک تاریخ چاپ 
و آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از رسید ، ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، در خواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف :۶۳۹
محمد افخمی رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

تاریخ چاپ اول :٢۹ /۹۶/١١ تاریخ چاپ دوم :١۴ /١٢/۹۶

آگهی وقت رسیدگی 
بدینوسیله آقای مهدی عباسی  فرزند مراد فعال مجهول المکان با توجه به محتویات 
در  خیانت  به  است  متهم  دادگاه  این  ٢کیفری  /ک   ٥۴١/١٠۴/۹۶ کالسه  پرونده 
امانت  موضوع شکایت شرکت اهورا پخش امین  که نظر به تعیین وقت رسیدگی به 
پرونده اتهامی در تاریخ ۹7/٠١/١8 ساعت ٠8:۳٠ صبح مراتب در اجرای ماده ۳۴۴ 
قانون آیین دادرسی کیفری یک نوبت در جراید کثیر االنتشار آگهی تا نامبرده در 
وقت مقرر در جلسه دادگاه حضور و از اتهام انتسابی خود دفاع نماید بدیهی است 
در صورت عدم حضورنامبرده دادگاه در اجرای ماده ۴٠۶ قانون صدورالذکر اتخاذ 

تصمیم می نماید .
مدیر دفتر شعبه 104 دادگاه کیفری 2 خرم آباد –سعید سهرابی چگنی .

دادنامه
تاریخ :١۳۹۶/١١/١۴ کالسه پرونده :۹۶/پ/١۳٥8

شماره دادنامه :٢٢۹8-۹۶
مرجع رسیدگی :حوزه پرند شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم 

خواهان :عبداله حق پرست آ درس :تهران جردن مجتمع تجاری الهیه ط ۴ واحد ۴٠8
خوانده :محمد جواد نوریان فرد آدرس : مجهول المکان 

مورخه  عادی  سند  استناد  با  ریال  میلیون  دویست  مبلغ  به  وجه  :مطالبه  خواسته 
۹۶/٢/٢7 با نضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 

گردشکار:پس از وصول و ثبت پرونده به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و مالحظه 
نظریه مشروتی اعضای محترم شورا ختم رسیدگی را اعالم مبادرت به صدور رای می 

نماید .
 رای قاضی شورا 

در خصوص دادخواست اقای عبداله حق پرست به طرفیت خوانده محمد جواد نوریان 
فرد به خواسته مطالبه وجه به مبلغ دویست میلیون ریال با استناد سند عادی مورخه 
۹۶/٢/٢7 بانضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه پرونده در مسیر رسیدگی 
قرار گرفت نظر بر محتویات پرونده اعم از یک فقره سند عادی که به امضای خوانده 
رسیدگی و در ان متعهد به پرداخت دیون خود گردیده است و شهادت شها دین در 
جلسه رسیدگی با توجه به اینکه خوانده از طریق نشر آ گهی در روزنامه افکار نتاریخ 
۹۶/8/١۶ دعوت گردیده است لیکن در جلسا ت رسیدگی حضور نیافته و الیحه یی 
در خصوص عدم مد نویت و وفای به عهد خویش به شورا ارائه واقامه ننموده است لهذا 
ادعای خواهان ثابت تشخیص داده شده و به استناد ماده ١۹8 قانون ایین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده را به پرداخت مبلغ بیست میلیون تومان بابت اصل 
خواسته با انضما م هزینه دادرسی به مبلغ ٢/٥۶٢/٥٠٠ ریال و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ ۹۶/۶/٢۹ لغا یت یوم ا لو صول در حق خواهان صادر و اعالم می دارد . رای 
صادره غیابی می باشد و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل و ا خواهی در شورای 
حل اختالف و پس از انقضا ء و اخواهی قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

دادگستری رباط کریم می باشد . / ح ١٢۳7   م الف ٢٥۳۹ 
قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم 

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به

کالسه پرونده : ۹۶/٥/۹7۳
وقت رسیدگی : در روز دوشنبه  مورخ ۹7/٢/۳ ساعت ۹:۳٠ صبح  حوزه ٥ 

خواهان: محمدباقر مشهدی 
خوانده: مجید نیک خواهی

خواسته: مطالبه خسارت وانت قیمت خودرو
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
المکان  مجهول  بعلت   ، تعیین شده  رسیدگی  وقت  و  گردیده  ارجاع  اختالف  حل 
بودن خوانده به درخواست خواهان ودستور دادگاه و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده از تاریخ نشرآخرین آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن خواهد 

بود.م.الف:۳١٢7۶
دبیر حوزه 5 شورای حل اختالف شهریار

رییس  کل سازمان امور مالیاتی کشور با اعالم شناسایی ۳٠٠ هزار 
مودی جدید گفت:با بررسی به عمل آمده از محل مبارزه با فرار 
مالیاتی، از سال گذشته تاکنون حدود ١٠ هزار میلیارد تومان مالیات 

مطالبه شد.
به گزارش زمان به نقل ازسازمان امور مالیاتی، سید کامل تقوی نژاد 
با تأکید بر اینکه اساس کار دولت بر اجرای سیاست های اقتصاد 
محل  از  کشور  هزینه های  تامین  گفت:  است،  استوار  مقاومتی 
درآمدهای مالیاتی از اساسی ترین محورهای اقتصاد مقاومتی به شمار 
می رود و باتوجه به اشاره صریح بند ١7 سیاست های اقتصاد مقاومتی 
مبنی بر اصالح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای 
مالیاتی، هم  اکنون سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی به 8 درصد 
رسیده که البته تا پایان برنامه ششم این رقم باید به ١١ درصد 
برسد و این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته این رقم 
بین ٢٠ تا ۴٠ درصد متغیر است.وی در ادامه به تشریح سیاست ها 
و اقدامات سازمان امور مالیاتی پرداخت و گفت: مهم ترین سیاست 
سازمان، تعامل با مودیان مالیاتی است و در حال حاضر مبارزه با فرار 
مالیاتی و افزایش عدالت مالیاتی در اولویت برنامه های نظام مالیاتی 
قرار دارد و رشد مالیات ها نیز از محل بسط منابع جدید، گسترش 
چتر مالیاتی و شناسایی مودیان جدید تامین خواهد شد.تقوی نژاد 
با اشاره به ایجاد پایگاه اطالعات مودیان مالیاتی در اجرای ماده ١۶۹ 
قانون مالیات های مستقیم نیز گفت: به واسطه بهره مندی از این 
پایگاه، تاکنون بیش از یک میلیون رکورد از مودیان در این بانک 
اطالعاتی ثبت و ضبط شده که عالوه بر استفاده در تشخیص دقیق تر 

مالیات، به شناسایی مودیان مالیاتی جدید نیز کمک شایان توجهی 
می کند.وی تصریح کرد: با ایجاد پایگاه اطالعات مودیان مالیاتی و 
تقویت و افزایش سیستم های واحدیابی مکانیزه، روند مبارزه با فرار 
مالیاتی سرعت یافته و در سال ۹٥ و با تکیه بر اطالعات این پایگاه، در 
حدود ۳٠٠ هزار مودی مالیاتی جدید شناسایی و مالیات حقه از آنان 
اخذ شده است. رییس  کل سازمان امور مالیاتی کشور بیان داشت: 
همچنین با بررسی به عمل آمده از محل مبارزه با فرار مالیاتی، از 
سال گذشته تاکنون حدود ١٠ هزار میلیارد تومان مالیات مطالبه 
شده است.تقوی نژاد ادامه داد: شفافیت اقتصادی چه به صورت ایجاد 
قوانین جدید و ساده سازی مقررات و چه از طریق ایجاد پایگاه های 
اطالعاتی و فناوری های جدید اطالعاتی، نقش مهمی در مبارزه با 
فرار مالیاتی در کشور ایفا می کند و در شرایطی که فرار مالیاتی ابعاد 
پیچیده ای به خود گرفته، توجه ارکان نظام به تقویت اطالعات جامع 
اقتصادی و نیز ضمانت های اجرایی قوانین مالیاتی از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است.وی به هماهنگی و تعامل موثر برخط ١٢ دستگاه  و 
نهاد از جمله ثبت اسناد، ثبت احوال، پست و به ویژه بانک مرکزی 
با نظام مالیاتی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، اطالعات هویتی، 
مالی، مکانی و عملکردی مودیان از همه بخش های ذیربط اخذ و در 
فرایند رسیدگی مورد استفاده قرار می گیرد.تقوی نژاد اضافه کرد: 
در رابطه با تقویت ضمانت های اجرایی در قانون مصوب تیرماه سال 
١۳۹۴، اصالحات موثری صورت گرفته که بحث جرم انگاری مالیات 
از مهم ترین آنها به شمار می رود و از این پس شاهد برخورد جدی 
و قاطع دستگاه مالیاتی با مودیانی که به هر شیوه متوسل به فرار 

مالیاتی می شوند، خواهیم بود.معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، 
افزود: خوشبختانه با اصالح قانون مالیات های مستقیم، موضوع جرم 
انگاری مالیات عملیاتی شد و مصادیق فرار مالیاتی نیز مشخص 
و مجازات هایی نیز برای آن پیش بینی شده و بر حفظ محرمانه 
بودن اطالعات مودیان از سوی کارکنان نظام مالیاتی نیز تاکید و در 
صورت سوء استفاده از آن، مجازات هایی پیش بینی شده است.وی 
در ادامه، با بیان اینکه حمایت از تولید و صادرات از مهمترین برنامه 
های این سازمان و ارایه استفاده از تسهیالت ومشوق های قانونی 
در ایجاد رونق اقتصادی، مورد توجه جدی ماست، عنوان داشت: 
سازمان امور مالیاتی پیشنهاد کاهش نرخ مالیات بخش های مولد 
از ٢٥ درصد فعلی به ٢٠ درصد را به مراجع ذیربط ارایه داده که در 
شرایط فعلی می تواند برای خروج از رکود و افزایش رونق اقتصادی 
گام مثبتی باشد.وی مهم ترین نیاز امروز کشور را افزایش کارآیی و 
توان نظام مالیاتی به عنوان مطلوبترین شکل تامین مالی هزینه های 
کشور برشمرد و از رسانه ها خواست ارکان مختلف نظام را برای جلب 
مشارکت مدنی، برای گسترش و فراگیر نمودن عدالت اجتماعی، 
بهره مندی موثر از ظرفیت های به فعلیت در نیامده اقتصادی و تأمین 
حداکثری هزینه های جاری کشور از محل درآمدهای پایدار، سالم و 

درون زای اقتصادی یعنی مالیات به کار گیرند.

معاون وزیر اقتصاد خبر داد:

 شناسایی3۰۰ هزار مودی جدید
مطالبه 10هزار میلیاردتومان فرار مالیاتی
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همکاری اداره ارشاد و اوقاف 
اسالمشهر در برگزاری دوره آزمون 

سراسری ترجمه قرآن کریم

آزمون  دوره  شانزدهمین  اسالمشهر:  نوری- 
کریم  قرآن  مفاهیم  و  ترجمه  حفظ،  سراسری 
همزمان با سراسر کشور به همت اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و با همکاری اداره اوقاف و امور خیریه 

و اداره آموزش و پرورش اسالمشهربرگزار شد.
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
سراسری  آزمون  اسالمشهر،  شهرستان  اسالمی 
با  همزمان  کریم  قرآن  مفاهیم  و  ،ترجمه  حفظ 
از خواهران و  نفر  با حضور ٥١۶   ، سراسر کشور 
برادران در رشته های حفظ جزء ١ و جزء ۳٠ و 
٢جزء، ۳ جزء، ١٠ جزء، ١٥ جزء، ٢٠ جزء، ٢٥ 
ملک(، حفظ  و  )واقعه  منتخب  های  جزء، سوره 
موضوعی ۳و ۴، حفظ کل قرآن کریم، ترجمه و 
تکمیلی   ،١،٢،۳ )مقدماتی  کریم  قرآن  مفاهیم 
١٠٢(، نهج البالغه )١،٢(،  صحیفه سجادیه و تدبر 
در قرآن در دو نوبت صبح )١٠- 8( آزمون حفظ و 
١٢-١١ آزمون مفاهیم( در مدرسه پسرانه ناصری 

منش  برگزار شد.
گفتنی است: در این آزمون رؤسای ادارات فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، اوقاف و امور خیریه و جمعی از 
همکاران ادارات مذکور  حضور داشته و با هماهنگی 
های الزم بر حسن اجرای آزمون در جهت برگزاری 

هر چه مطلوب تر نظارت نمودند.
همچنین جهت رفاه حال شرکت کنندگان درب 
ورودی آزمون برای شرکت کنندگان خانم و آقا 
مجزا بوده که درطبقه اول و دوم، شرکت کنندگان 
خانم و طبقه زیر زمین برای شرکت کنندگان آقا 
اختصاص داده شد و آزمون با آرامش کامل برگزار 
گردید .  یاد آور می شود : نتیجه آزمون قرآن آموزان 
شرکت کننده که از طریق اینترنت ثبت نام کرده اند 
، پس از تصحیح نهایی پاسخنامه طبق دستورالعمل 
سراسری آزمون از طریق پایگاه اینترنتی به نشانی 
به  و  شد  خواهد  اعالم   www.quranedu.ir
شرکت کنندگانی که موفق به کسب حد نصاب 
نمره قبولی در آزمون سراسری شوند گواهی پایان 
دوره اهداء می گردد. این گزارش می افزاید: آزمون 
شفاهی قرآن آموزان که ۶۶8 نفر در آن ثبت نام 
کرده اند نیز از تاریخ ١٢ لغایت ١7 اسفند ماه از 
ساعت ١۴-8 در اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
و تعدادی از مدارس که شرکت کنندگان زیادی 

داشته اند ،برگزار می گردد .

خبر

رئیس پلیس آگاهی استان البرز خبرداد:

دستگیری سارقان مامور نما در البرز

ازدستگیری  البرز  استان  آگاهی  پلیس  رئیس  زمان؛  خبرنگار  کرج- 
سارقان مامور نما در استان خبرداد.

سرهنگ جواد صفایی  در گفت و گو با اصحاب رسانه از دستگیری  باند 
سارقان مامورنما در کرج خبر داد و گفت: به دنبال تماس با مرکز فوریت 
های ١١٠ مبنی براینکه چند سارق در پوشش مامور به خانه یک پیرمرد 
و پیرزن وارد شده و با اسلحه طال و جواهرات و اشیای گران قیمت 
خانه را به سرقت برده اند، پیگیری موضوع در دستور کار کارآگاهان 
اداره پلیس آگاهی این استان قرار گرفت. رئیس پلیس آگاهی استان 
البرز در ادامه با بیان اینکه متهمان دستگیر شده دارای سابقه کیفری و 
سابقه حمل مواد مخدر هستند، اظهار کرد: تیم ویژه کارآگاهان جنایی 
توانستند ظرف ٢۴ ساعت سارقان را شناسایی و در کمتر از 7٢ ساعت 

آنها را دستگیر کردند.
وی با بیان اینکه یکی از سارقان یک زن ١۹ ساله و همسر یکی دیگر 
از سارقان است، در خصوص شیوه و شگرد سارقان، تصریح کرد: زن 
همدست سارقان، خانه های افراد سالمند را شناسایی به همدستان خود 

اطالع می داد. وی گفت: پرونده سارقان تا تحقیقات تکمیلی باز است.

 برگزاری دوره آموزشی تکریم ارباب رجوع 
در برق منطقه ای خوزستان

وحیدی فر-اهواز: دوره آموزشی تکریم ارباب رجوع با حضور جمعی از 
پرسنل شرکت برق منطقه ای خوزستان با هدف آشنایی از حقوق ارباب 
رجوع  و نحوه رفتار با آنها برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی 
برق منطقه ای خوزستان، دوره آموزش تکریم ارباب رجوع با حضور جمعی 
از پرسنل بخش های مختلف شرکت با مدرسی علی رضا اسکندری دارای 
مدرک دکترای آموزشی و مدیرعامل موسسه آموزشی نور اخالص و دانایی 
ایرانیان در سالن جلسات شرکت برق منطقه ای خوزستان در جهت آشنایی 
با حقوق ارباب رجوع، جلب رضایت و انجام کارهای مرتبط با آنها در سریع 
ترین زمان ممکن برگزار شد. در این دوره آموزشی شناخت انواع ارباب 
رجوع و روش های برخورد با آنها، انواع خدمات قابل ارائه، توجه به نیازهای 
مخاطبین و احترام به ارباب رجوع به حاضران معرفی شد. گروه آموزش دفتر 
برنامه ریزی نیروی انسانی و آموزش معاونت منابع انسانی متولی برگزاری این 
دوره آموزشی بوده است. دوره آموزشی تکریم ارباب رجوع در ادامه سلسله 
کالس های آموزشی ویژه مشترکین و مخاطبان شرکت برگزار شده است، 
آبان ماه گذشته نیز این دوره آموزشی برای ١٢٠ نفر از پرسنل شرکت به 
صورت الکترونیکی با همکاری موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت 

آب و برق- مرکز از راه  دور گیالن برگزار شده بود.

خبر 

امینی هرندی-اصفهان: نشست خبری اصحاب 
رسانه استان اصفهان با سید ناصر موسوی الرگانی 
نمایندگان  مجمع  رییس  و  فالورجان  نماینده 
عضو  همچنین  و  مجلس  در  اصفهان  استان 
کمیسیون اقتصادی مجلس با دو ساعت تأخیر 

شروع شد.
حجت االسالم و المسلمین موسوی رییس مجمع 
نمایندگان استان اصفهان با اشاره به این مهم که 
هم اکنون کل آب ذخیره استان ١۳٠ میلیون 
مترمکعب است، اما فقط و فقط  برای آب شرب 
اصفهان ۴٠٠میلیون مترمکعب آب برای یکسال 
مورد نیاز است، این کمبود ذخیره را یک چالش 
جدی و در پیش روی مردم استان دانست. وی با 
اشاره به سد  تونل سوم، گفت: در بودجه  سال ۹7 
که نمایندگان پیگیری کردند حدود 7۴ میلیارد 
تومان مصوب شده و 7٠ میلیارد تومان هم از 
قبل داشتیم. مبلغی هم در اختیار نمایندگان قرار 
گرفت که سر جمع به بودجه اضافه گردید. این 
مبلغ  حدود ٥ میلیارد و هشتصد میلیون تومان 
تعداد  به  نماینده ها  برای  و  برای هر شهرستان 
١٢ نماینده که علی رغم اینکه مشکالت زیادی 

داشتیم نیازها را کنار گذاشتیم و این مبلغ را  برای 
سد تونل سوم در نظر گرفتیم چرا که تکمیل این 

سد یکی از ضروریات استان اصفهان می باشد. 
وی گفت: مجتمع فوالد مبارکه هم قول دادند 
که کل سرمایه ای که نیاز است را سرمایه گذاری 
نمایند تا سد تونل سوم به اتمام برسد و این ٢٠٠ 
استان  آب  کمبود  مترمکعب  میلیون   ٢٥٠ تا 
جبران و استان به مشکل جدی برای مصرف آب 

شرب برنخورد.
موسوی الرگانی افزود: از مسئولین آب منطقه ای 
استان و وزارتخانه خواستیم همانطور که مردم 
اصفهان تحت فشار هستند و سهم آب کشاورزان 
قطع و سهم صنعت بسیار کم شده به همان میزان 
هم از سهمیه آب یزد کاسته شود. استان یزد ادعا 
بر حقابه  بدون کم و کاست دارد در صورتیکه 
مردم باید بدانند که طبق طومار شیخ بهایی، یزد 

حقابه ای ندارد و در زمان دولت آقای خاتمی تعهد 
و قرار بر این بود که بعد از حفر تونل سوم جهت 
آب شرب یزد، مقداری آب به آنها اختصاص داده 
شود. اما متاسفانه از روزی که کلنگ زنی شد این 
آب به یزد روانه گشت در حالیکه نه تنها آب شرب 
بلکه صنعت یزد و کشاورزی از این آب استفاده 
کرده و کشاورزان ما در بدترین شرایط ممکن 
زندگی می کنند. حتی در بیشتر مناطق طبقات 
دوم به باال منازل هم آب شرب ندارند و با کاهش 
آب یزد حداقل مردم استان با مصرف آب شرب 

خود مشکل نخواهند داشت.
باغهای استان در حال نابودی هستند در حالیکه 
حقابه دار هستند،  بعضی از آنها طومار شیخ بهایی 
را در قباله عروسها و زنهای خود انداخته اند، یعنی 
یک سند مالکیت برای آنها تلقی می شده. اآلن 
این عزیزان محروم شدند. مردم اصفهان همیشه 
با کمبودها کنار آمده اند ولی در برابر تبعیض و 
بی عدالتی هیچ گاه ساکت نمی مانند. اگر قرار است 
آب  برای کشاورز و صنعت گر اصفهانی کم شود 
به همان نسبت باید برای استان یزد نیز کاهش 

پیدا کنند.

رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس عنوان کرد:

کمبود آب شرب اصفهان با 25۰ میلیون مترمکعب در سال آینده

نشست معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط 
زیست کشور با دهیارن روستاهای حاشیه تاالب انزلی

توافق بانکهای استان گلستان در اخذ ضمانت وامهای 
مسکن روستایی 

پژوهش  و  آموزش  معاون  رشت:  منکویی- 
سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: در 
زیست  معضالت  اصالح  دنبال  به  حاضر  حال 

محیطی از پایین هستیم.
روستاهای حاشیه  دهیاران  مدنی درجمع  کاوه 
محیط  دلسوزان  از  دهیاران  گفت:  انزلی  تاالب 
زیست هستند و چهارشنبه برای جمع آوری زباله 
های روستاهای استان به گیالن می آیم.چون زباله 
جمع کردن عار نیست. وی  ادامه داد: این امکان 
پذیر نیست که در منطقه ای زباله ای تولید نشود.

وی در ادامه به آلودگی سواحل و تاالب ها در 
گیالن اشاره کرد و از دهیاران خواست اثر بزرگ 
داشته  روستاها  زیست  محیط  از  حفاظت  در 
باشندهمچنین  عالوه بر اینکه گردشگران ، زباله 
در  گیالن را زیاد می کنند، مردم گیالن نیز زیاد 
زباله تولید می کنند. فرهگ کاهش مصرف زباله 
در گیالن باید گسترش یابد.همه در قبال تاالب 

انزلی کوتاهی کردیم.
محیط  مدیر کل حفاظت  محمدپور  قربانعلی   
زیست گیالن  نیز در جمع دهیاران حاشیه تاالب 
انزلی  که در سالن اداره کل محیط زیست گیالن 
برگزار شد ، گفت: تاالب انزلی درسه دهه اخیر 

متحمل آسیب های زیادی شده است.
وی افزود: ورود فاضالب از رودخانه های گوهر رود 

و زر جوب آلودگی های زیادی را وارد تاالب کرده 
است.

وی ادامه داد: ورود ساالنه ٥8٠تن رسوبات به این 
تاالب و تاالب خواران کم کم جان این تاالب را 

می گیرد.
مستقیم  پسماند  کرد:  نشان  خاطر  محمدپور 
زندگی تاالب را نشانه گرفته است.شیرابه های 
سراوان لطمه های جدی به تاالب می زند. باید 
به تاالب شویم.دولت  مانع ورود رسوبات جدید 
برای این موضوع برنامه دارد و در حوزه جنوبی 
تاالب احیای این اکوسیستم در حال انجام است و 
در شهرستان صومعه سرا در بخش سلکه وارد فاز 
اجرایی شده ایم. محمد پور ادامه داد:زندگی مردم 

را باید به تاالب انزلی گره بزنیم.
آزاد  از  گیالن  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
سازی بخشی از اراضی تصرف شده خبر داد و 
افزود: دهیاران روستاهای حاشیه تاالب  می توانند 

در حفاظت از تاالب موثر باشند.
قربانعلی محمدپور تصریح کرد: با کمک دهیاران 
از  پیشگیری  به  منجر  اجتماعی  کارکردهای  و 

افزایش رشد سنبل آبی در مناطق تاالبی شد.
مدیر کل حفاظت زیست گیالن گفت: علیرغم 
تحریم ها دستگاهی پیشرفته برای جمع آوری 

پسماندهای شناور در تاالب انزلی خریداری شد.

نژاد،  سلیمانی- گلستان: محمد تقی زمانی 
مدیرکل بنیاد مسکن استان از توافق با بانکهای 
وامهای  ضمانت  اخذ  در  تسهیل  جهت  استان 

مسکن روستایی خبر دادند.
وی ااظهار داشت: از آنجایی که در استان گلستان 
متاسفانه ١٢7 هزار واحد مسکونی غیر مقاوم و 
ناایمن وجود دارد و با توجه به بروز حوادث غیر 
مترقبه در کشور و به تبع آن در استان، مقاوم سازی 
واحدهای مسکونی روستایی در بنیاد مسکن استان 
به دلیل خسارتهای جانی و مالی بیشمار بعنوان یک 
امر ضروری و مهم در دستور کار قرار گرفته است و 
در این میان اخذ ضمانت بانکی از متقاضیان بعنوان 
مانعی مهم در جذب سهمیه استان در این بخش 
بود که با پیگیریهای صورت گرفته و موافقت 7 
بانک عامل پرداخت این تسهیالت در سطح استان 
و تاکیدات استاندار محترم با توجه به وجود ١٢7 
هزار واحد مسکونی غیر مقاوم در استان و تشریح 
وضعیت مردم شریف استان در صورت بروز حادثه 
ای مانند زلزله کرمانشاه و تلفات جانی و مالی فراوان، 
در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به 
ریاست استاندار محترم مقرر گردید جهت مساعدت 
به متقاضیان دریافت تسهیالت مقاوم سازی مسکن 
روستایی در مناطق مرزی شامل ساکنان شهرهای 
گنبد، بندرترکمن، گمیشان، آق قال، مراوه تپه و 

همچنین مددجویان محترم تحت پوشش کمیته 
امداد حضرت امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی 
در کل استان این تسهیالت با یک نفر ضامن بازاری 
دارای جواز کسب و یک نفر ضامن کشاورز یا دامدار 
دارای دفترچه کشاورزی یا دامداری پرداخت شود 
و در سایر مناطق استان نیز بصورت یک نفر ضامن 
کارمند بدون الزام به نامه کسر از حقوق به همراه 
یک نفر ضامن بازاری دارای جواز کسب و یا کشاورز 
و دامدار دارای دفترچه کشاورزی یا دامداری این 
بنیاد مسکن  مدیرکل  پرداخت شود.  تسهیالت 
مسکن  ساخت  تسهیالت  اینکه  بیان  با  استان 
روستایی عالوه بر روستاها به ساکنان شهرهای با 
جمعیت کمتر از ٢٥ هزار نفر نیز پرداخت می شود 
ابراز داشتند:  در گذشته برخی از بانکها، پرداخت 
تسهیالت را منوط به اخذ دو نفر ضامن کارمند 
رسمی با نامه کسر از حقوق میدانستند که مشکالت 
زیادی را برای مردم ایجاد کرده بود که با توجه به 
شیوه جدید اخذ ضامن جهت ساخت واحدهای 
مسکونی روستایی و اعالم آمادگی بانکهای عامل 
پرداخت این تسهیالت جهت تعامل با متقاضیان، 
امیدواریم شاهد افزایش روند مقاوم سازی واحدهای 
غیر مقاوم و ساخت واحدهای مسکونی جدید در 
روستاهای استان و شهرهای با جمعیت کمتر از  ٢٥ 

هزار نفر جمعیت باشیم.

بخش اول:
وقوع بحران های محیط زیستی و کمیابی منابع، نگرانی های عمیقی 
را در سطوح مختلف جوامع انسانی ایجاد نموده که ضرورت رفع 
آن لحاظ نمودن معیارهای محیط زیستی در فعالیت های توسعه ای 
بشر  دارد.  وجود  دوطرفه  رابطه ای  طبیعت  و  انسان  بین  است. 
برای منافع خویش طبیعت را مورد بهره برداری قرار داده و سعی 
در کنترل محیط زیست دارد راه ها و ابزارهایی را برای رسیدن به 
اهداف و بهبود رفاه خویش اختراع کرده است تاثیرات ناشی از آن 
برروی زندگی انسان بسیار عمیق است و تنها بر وضعیت رفاهی 
انسان تاثیرگذار نیست بلکه ممکن است شرایطی را ایجاد کند، که 
مغایر با رفاه انسان باشد. اینجاست که ضرورت مطالعات ارزیابی از 
جمله ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست مشخص می شود. الحاق 
مطالعات زیست محیطی از جمله ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست 
و طرح های توسعه به منظور اطمینان از توسعه  پایدار برای نسل 
آینده در کنار محیط  زیست سالم و تامین رفاه نسل کنونی یک 

ضرورت است.
ارزیابی اثرات زیست محیطی

 EIA( )Environmental( محیطی  زیست  اثرات  ارزیابی 
Impact Assessment( ، روشی است که در آن اثرات ناشی 
از انجام یک پروژه یا عملیات آن بر محیط زیست، بررسی و پیش 
بینی می گردد تا در هنگام انجام پروژه، با توجه به شناخت وضعیت 
موجود و نوع اثرات، عملیات بصورتی انجام پذیرد تا کمترین اثر بر 
محیط زیست وارد گردد. در حال حاضر، فعالیتهای بیش از حد بشر 
عاملی است که به طبیعت و محیط زیست صدمه می زند. محدود 
کردن این فعالیتها به دلیل نیاز انسان به غذا و انرژی ممکن نیست، به 
همین دلیل کشورهای مختلف تالش می کنند که آثار و پیامدهای 
این فعالیت ها مورد توجه و بررسی قرار گیرد. به این بررسی و آینده 
نگری، ارزیابی آثار محیط زیستی می گویند . در ایران نیز برای 
ارزیابی آثار محیط زیستی برخی از طرحهای )پروژه های( صنعتی و 
عمرانی الزام قانونی وجود دارد. در واقع، ارزیابی آثار محیط زیستی 
برای جلوگیری از اثر منفی طرح )پروژه( بر محیط زیست و کاهش 
هزینه ها است. در ارزیابی آثار محیط زیستی، آثار طرح )پروژه( بر 
محیط زیست پیش بینی می شود تا از آسیب به محیط زیست 
جلوگیری به عمل آمده یا به کمک اقدامهایی برای اصالح و کاهش 

آثار منفی طرح )پروژه( اقدام شود.
در این روش، با انجام مطالعات و شناختی که کارشناسان از وضعیت 
موجود محیط و فرآیندهای پروژه در مرحلۀ ساخت و بهره برداری 
بدست می آورند، اثرات فاکتورهای عملیاتی را بر فاکتورهای زیست 
محیطی در مراحل مختلف شناسایی و راهکارهایی را برای کاهش 

اثرات فوق پیشنهاد می نمایند.
 توسعه به مجموعه فعالیتها و کارهای انسان گفته می شود که برای 
بهبود زندگی خود و محیط زیست انجام می دهد. برای پایدار بودن 
توسعه در بلندمدت الزم است به محدودیتهای محیط زیست و منابع 
طبیعی توجه شود. توسعه پایدار، توسعه ای است که سالمت انسان 
و محیط زیست را در بلندمدت بهبود دهد. یکی از راههای رسیدن 
به توسعه پایدار، ارزیابی آثار زیست محیطی طرحها )پروژه ها( است.

پیشینه قانوني ارزیابي زیست محیطی در ایران
در سوابق قوانین، مقررات و ضوابط کشور، اصطالح متداول و شناخته 
شده ای تحت عنوان ارزیابی اثرات زیست محیطی )EIA( وجود 
نداشت و حتی انجام مراحل ارزیابی نیز در شکل و مفهوم حاضر در 

مقررات قانونی گذشته پیش بینی نگردیده بود.
برای نخستین بار در سال ١۳٥۴ در آیین نامه جلوگیری از آلودگی 
هوا مصوب ٥۴/۴/٢۹ کمیسیون های مجلس وقت، صدور پروانه 
تاسیس هر نوع کارخانه و کارگاه جدید و توسعه و تغییر کارخانجات 
و کارگاههای موجود موکول به رعایت مقررات و ضوابط حفاظت و 
بهسازی محیط زیست شده بود. در سال ١۳٥8 با کوچک شدن 
ساختار تشکیالتی سازمان حفاظت محیط زیست، دفتر بررسی 
اثرات توسعه نیزمنحل گردید. مجدداً در سالهای اخیر، واحد مذکور 
معاونت محیط  محیطی در حوزه  ارزیابی زیست  دفتر  عنوان  با 

زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست 
ایجاد گردیده و اجرای مقررات نظارتی مربوط 
به ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها و پروژه 

های توسعه را بر عهده دارد.
فاکتورهای زیست محیطی

فاکتورهایی که مورد شناسایی و بررسی قرار 
را  زیست  محیط  موجود  وضعیت  و  گرفته 

مشخص می نمایند، عبارتند از :
لرزه  شناختی،  زمین   ( فیزیکی  -محیطهای 

خیزی، هوا، آب، خاک و صدا (
)جمعیت،  اقتصادی  و  اجتماعی  -محیطهای 
سواد و آموزش، دین، بهداشت و درمان، امکانات 
رفاهی، اشتغال و بیکاری، نوع فعالیت صنایع و 

کاربری های مختلف و ....(
اماکن  تفریحی،  )اماکن  فرهنگی  -محیطهای 
مذهبی، اماکن علمی، آثار تاریخی و باستانی، 

امکان حفاظتی، چشم اندازها و...(
-محیطهای بیولوژیکی ) گیاهان و جانوران( و 
آلودگیهای زیست محیطی موجود ) هوا ، خاک 

، آب ، صدا(.
از  کاملی  شناخت  فوق،  فاکتورهای  بررسی   
وضعیت موجود محیط زیست به کارشناسان 

مربوطه ارائه می دهد. 
شناخت نوع اثرات

پس از این مرحله، فرآیند پروژه در مرحله ساخت، بهره برداری و 
زمان پس از بهره برداری بطور کامل مورد بررسی و شناسایی قرار 
می گیرد. در این مرحله از مطالعات، مشخص می شود که یک پروژه 
از ابتدای آماده سازی و ساخت تا انتهای دوره بهره برداری، چه 
عملیات و فرآیندهایی را شامل می گردد و در هر مرحله چه موادی 

را به محیط زیست وارد یا تغییراتی در آن ایجاد می نماید.
اثراتی که از یک فرآیند و یا عملیات بر فاکتورهای زیست محیطی 
پیش بینی می گردد، می تواند مثبت و یا منفی باشد. این مرحله 
از مطالعات ارزیابی، یعنی شناخت اثرات، پس از مراحل شناسایی 
وضعیت موجود محیط زیست و مراحل مختلف پروژه انجام می 

پذیرد.
از  یک  هر  بر  پروژه  عملیات  از  ناشی  اثرات  نوع  مرحله  این  در 

فاکتورهای تأثیر پذیر محیط زیست ، شناسایی می گردد.
گردند:  می  تقسیم  زیر  انواع  به  بندی  تقسیم  نظر  از  اثرات  این 
مفید یا مضر )مثبت یا منفی(. کوتاه مدت یا بلندمدت. مستقیم یا 

غیرمستقیم. برگشت پذیر یا غیر قابل برگشت. اولیه، ثانویه، ثالثیه.
قطعی، احتمالی، غیر محتمل. موقت یا دائمی. قابل پیشگیری یا 
کنترل و غیرقابل پیشگیری و کنترل. تجمعی )ترکیبی(. استراتژیک. 

بویژه مشخص )مهم(.
اثرات مفید )مثبت( و مضر )منفی(:  اثرات پروژه بر محیط زیست 
را که باعث بهبود وضعیت موجود گردد، اثرات مثبت و اثراتی را که 
وضعیت موجود را تضعیف و یا بحرانی سازد، اثرات منفی می نامند.

اثرات کوتاه مدت و بلندمدت:  اثراتی را که در زمان کوتاه و سریعاً 
رخ می دهند را اثرات کوتاه مدت و اثراتی را که ابتدا مشخص نمی 
گردد و در زمان طوالنی بروز می نمایند را اثرات بلندمدت می نامند.
اثرات مستقیم و غیرمستقیم :  اثرات مستقیم، اثراتی هستند که به 
طور واضح و به شکل مستقیم بر فاکتورهای زیست محیطی تأثیر 
می گذارند؛ در حالیکه اثرات غیرمستقیم، اثرات ناشی از عملیات 

مستقیم بوده و در بلندمدت نمایان می گردند.
اثرات برگشت پذیر و غیرقابل برگشت:  اثرات برگشت پذیر ، اثراتی 
هستند که با کارهای مدیریتی و با تعدیل فرآیندهای توسعه اولیه، 
اثراتی  اثرات غیرقابل برگشت،  اما  پذیری دارند،  قابلیت برگشت 

هستند که قابل برگشت پذیری و جبران نمی باشند.
اثرات اولیه، ثانویه، ثالثیه: اثرات اولیه، اثراتی هستند که در مراحل 
اولیه عملیات، حادث گردیده و تأثیرات محیطی آنها قابل پیش بینی 
و احتماالً قابل رویت است. اثرات ثانویه ناشی از فعالیتهای اولیه و در 
مدت زمانی پس از بروز اثرات اولیه ظهور می نماید. اثرات ثالثیه، در 
پی اثرات اولیه و ثانویه خود را نشان می دهد و مدت بروز آن طوالنی 

تر می باشد.
اثرات قطعی، احتمالی، غیرمحتمل: اثرات قطعی، اثراتی هستند که 
بروز آنها کامالً قابل پیش بینی و حتی مشاهده می باشد. اثرات 
احتمالی، اثراتی هستند که بروز آنها کامالً و بطورقطعی ، قابل پیش 
بینی نمی باشد ، اما احتمال بروز آنها وجود دارد. اثرات غیرمحتمل، 
اثراتی هستند که احتمال بروز آنها بسیار ضعیف و در حد صفر می 

باشد.
اثرات موقت و دائمی: اثرات موقت، اثراتی هستند که در کوتاه مدت 
بروز نموده و پس از مدتی از بین می روند. اثرات دائمی، اثراتی 
هستند که در مدت زمان طوالنی و حتی در تمام زمان اجرای طرح، 

بر محیط تأثیرگذار می باشند.
اثرات قابل پیشگیری و کنترل و اثرات غیرقابل پیشگیری و کنترل: 
آنها  بروز  از  توان  مدیریتی می  های  برنامه  اجرای  با  که  اثراتی 
جلوگیری نمود را قابل کنترل و اثراتی را که نمی توان راههایی برای 

پیشگیری ارائه نمود، اثرات غیر قابل کنترل می نامند.
اثرات تجمعی )ترکیبی(: اثراتی هستند که می توانند بر محیط 
زیست تأثیر بگذارند و با ترکیب یک اثر یا گزینه دیگر، اثرات آن 

افزایش یافته و اثر تجمعی ایجاد می نمایند.
اثرات استراتژیک: اثراتی هستند که تغییرات مهم در بافت محیط 

زیست منطقه ایجاد و سبب تغییرات دائمی در منطقه می شوند.
اثرات مشخص )مهم(: هر اثری که سبب کاهش ظرفیت محیط 

زیست شده و به زیر آستانه بردن آن بیانجامد، 
بعنوان اثر مشخص و مهم شناخته می شود.

شناسایی معیار اثرات
پس از شناسایی نوع اثر، معیار آن شناسایی شده 

و مورد بررسی قرار می گیرد.
جهت این امر ، معموالً چهار معیار مدنظر قرار 
می گیرد که عبارتند از: ١( میزان اثر ٢( دامنه 

اثر۳( اهمیت اثر ۴( اثر با حساسیت ویژه
١( میزان اثر:  نشان دهنده اندازه تغییراتی است 

که در اجرای پروژه بر محیط پدید می آید.
٢( دامنه اثر: نشانگر محیط تحت تأثیر است. 
این محیط می تواند شعاعهای کم و یا زیاد را 
بر حسب نوع فعالیتها شامل گردد. جهت تعیین 
دامنه اثر ، معموالً سه محدوده را تحت عناوین 
محدوده بالفصل، محدودۀ تحت تأثیر مستقیم 
و محدوده تحت تأثیر غیرمستقیم در نظر می 

گیرند.
محدوه بالفصل، محدوده ای است که پروژه در 

آن صورت می پذیرد )مساحت اجرای پروژه( 
ای  محدوده   ، مستقیم  تأثیر  تحت  محدودۀ 
خارج از محدودۀ بالفصل بوده و اثرات ناشی از 
فعالیتهای پروژه بطور مستقیم بر این محدوده 

تأثیر گذار می باشند؛ مانند رودخانه اطراف سایت احداث پروژه.
محدودۀ تأثیر غیرمستقیم، در فاصله ای دورتر از مکان احداث پروژه 
قرار گرفته و امکان دارد بعلت گسترش دامنه اثرات ، تحت تأثیر 

قرار گیرد.
۳( اهمیت اثر:  این فاکتور با میزان و مقدار یک اثر متفاوت است و 
برای گونه های مهم از لحاظ اکولوژیکی و یا مکانهای با ارزش فراوان 
بکار برده می شود. در این عوامل، این پارامتر بر اساس ارزش و 

اهمیت فاکتورهای تأثیرپذیر مشخص می گردد.
۴( اثر با حساسیت ویژه: بدلیل میزان تأثیر پذیری زیست محیطی 
ویژه ای که برخی از مناطق با توجه به شرایط خاص خود دریافت 
می دارند، فعالیتها و اثرات یک پروژه، می تواند اثرات قابل توجهی 
پدید آورد؛ مانند شهر تهران که دارای آلودگی هوای شدیدی است و 
فعالیت و یا احداث برخی از صنایع در این شهر، می تواند اثرات بسیار 

ویژه و شدید را نسبت به شهرهای دیگر کشور بدنبال داشته باشد.
پیش بینی تغییرات در محیط زیست

یکی از مراحل مهم در ارزیابی اثرات زیست محیطی یک پروژه، پیش 
بینی تغییرات در محیط زیست منطقه می باشد. پس از شناسایی 
نوع، اهمیت و میزان اثرات، تغییراتی را که در صورت اجرای پروژه بر 
محیط زیست بوقوع خواهد پیوست، باید پیش بینی گردد. برای این 
منظور، وضعیت محیط زیست منطقه در سه حالت، وضعیت موجود، 
وضعیت آینده منطقه بدون اجرای پروژه و وضعیت آینده منطقه 
در صورت اجرای پروژه مطالعه و بررسی می گردد. در این بخش 
از مطالعه، وضعیت آینده منطقه در صورت عدم اجرا و یا اجرای 
پروژه نسبت به وضعیت موجود مقایسه می شود و تغییرات قابل 
پیش بینی نسبت به حال، مورد بررسی قرار می گیرد. گزینه عدم 
اجرای پروژه تحت عنوان » گزینه نه » بررسی می شود. این گزینه 
بدان معناست که چنانچه پروژه پیشنهادی اجرا نگردد، وضعیت آتی 

محیط زیست در این شرایط چگونه خواهد بود.
گزینه اجرای پروژه نیز تحت همین عنوان )گزینه اجرایی( مورد 
مطالعه قرار می گیرد و تغییرات محیط زیست در صورت اجرای 

پروژه پیش بینی و با گزینه های دیگر مقایسه می گردد.
تعداد گزینه ها در پروژه های مختلف می تواند متفاوت باشد. این 
امر با توجه به نوع پروژه، مکان های پیشنهای و شرایط محیطی می 

تواند تعیین گردد.
انتخاب گزینه برتر

مرحله بعدی، انتخاب گزینه برتر می باشد. این امر با استفاده از 
متدولوژیهای مختلف صورت می پذیرد. مهمترین متدهای کاربردی 
در حال حاضر که در کشور ما نیز بیشتر از متدهای دیگر استفاده 
می گردند، عبارتند از: روشهای کارشناسی )تخصصی ویژه( ، شبکه 

ها، روی هم گذاری صفحات، صورت ریزها و ماتریسها
با کمک یکی از روشهای فوق، گزینه های انتخابی، معیارگذاری و 
گزینه برتر، انتخاب می گردد. انتخاب روش با توجه به نوع و وسعت 
پروژه و نظرات کارشناسان، می تواند متفاوت باشد. گاهی برای 
اطمینان از نتیجه حاصله می توان از بیش از یک روش برای ارزیابی 
و انتخاب گزینه برتر استفاده نمود. پس از ارزیابی اثرات گزینه ها و 
انتخاب گزینه برتر ، از آنجایی که هر یک از آنها دارای اثرات منفی 
بر محیط زیست می باشند، باید روشهایی جهت حذف، کاهش و یا 
کنترل اثرات نامطلوب و سوء زیست محیطی، امکان تجدید پذیری، 
احیاء و یا جبران خسارت وارده بر محیط زیست ارائه گردد. چنین 
اقدامی که بعنوان تخفیف اثرات سوء و یا اقدامات اصالحی نامیده می 
شود، یک ضرورت در گزارشات ارزیابی می باشد و مجریان طرح باید 

اقدامات فوق را در برنامه های خویش رعایت نمایند.
ارائه روشهای مدیریت زیست محیطی

آخرین مرحله از گزارش ارزشیابی، ارائه روشهای مدیریت زیست 
محیطی می باشد که جهت هماهنگی فعالیتهای توسعه و محیط 
صورت  پایدار،  توسعه  اهداف  به  دسترسی  راستای  در  زیست 
می پذیرد. بطور کلی مدیریت زیست محیطی به معنی تدوین 
استراتژیهای توسعه ای متناسب با محیطزیست است که با توجه به 
ماهیت آن می تواند دارای ابعاد جهانی، منطقه ای و محلی باشد. این 
برنامه ها در مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی از جایگاه ویژه 

ای برخوردار می باشد.
ارکان برنامه های مدیریت زیست محیطی به شرح ذیل می باشد:

آموزش، مشارکت عمومی، ممیزی و پایش
 آموزش  Training: این امر در جهت ارتقاء دانش زیست محیطی 
بویژه در سطوح مسئولین طرحهای توسعه و نیز در سطوح پایین تر 

برای متخصصان و کارکنان طرح، صورت می پذیرد.
اعمال  برای   :Public Participation عمومی   مشارکت 
مدیریت زیست محیطی کارآمد می بایست برنامه های ارائه شده با 
ویژگیهای محلی یا منطقه ای به ویژه از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی 
سازگار باشد. بدین ترتیب مشارکت عمومی و حتی تفویض بخشی 
از اقدامات زیست محیطی به مردم جهت دستیابی به هدف فوق از 

اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.
ممیزی )بازرسی(  Auditing: طرح بازرسی جزء مراحل ارزیابی 
محسوب می گردد و هدف از آن، کنترل وسایل و تجهیزات و رعایت 

ایمنی در مراحل مختلف اجرای پروژه می باشد.
پایش   Monitoring: پایش در واقع ارزیابی مستمر و جمع آوری 
و سازمان دهی اطالعات از یک پروژه در جهت اجرا و بهره برداری 
است که به منظور تعین تغییراتی که ممکن است در نتیجه اجرا و 
بهره برداری پروژه بر اجزاء محیط زیست ایجاد گردد، بحث می کند 
و به تدوین یک سیستم مستمر جهت مراقبت و نظارت دقیق در 

مراحل مختلف پروژه می پردازد.
بطور کلی نظارت مستمر بر کمیت و کیفیت انواع آالینده های 
شاخص ناشی از طرحهای توسعه و پیامدهای ناشی از آن، اطمینان 
از صحت عملکرد اقدامات، تقلیل اثرات سوء، تطبیق وضع موجود با 
شرایط قید شده در قرارداد مشاور، بررسی میزان تأثیر گذاری واقعی 
اقدامات، تقلیل اثرات سوء، فراهم نمودن اطالعاتی به منظور کنترل 
شدت پیامدهای سوء پروژه برای سازمانها و ... از اهداف پایین می 

باشد.
ادامه دارد.....

ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های شهری
* مهدی کیانی امیری -  علی قائمی امیری
کارشناسان ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
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آغاز پرداخت »عیدی« مستمری بگیران 
تأمین اجتماعی از سه شنبه

عیدی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی از ١٥ 
لغایت ٢٢ اسفند ماه براساس حروف الفبا پرداخت 
برای  یافته  اختصاص  اعتبار  مجموع  شود.  می 
حدود  سازمان  این  بازنشستگان  عیدی  پرداخت 

٢١٠٠ میلیارد تومان است.
تامین  سازمان  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اجتماعی اعالم کرد: بر اساس برنامه ریزی انجام 
شده، مستمری بگیرانی که نام خانوادگی آنان با 
را  آغاز می شود، عیدی خود  حروف غ، ذ، ن، م 
در روز ١٥ اسفند ماه دریافت می کنند. مستمری 
بگیرانی که نام خانوادگی شان با حروف ک، د، ش، 
ع آغاز می شود  نیز در ١۶ اسفند عیدی را دریافت 
می کنند.همچنین بازنشستگانی که نام خانوادگی 
آنها با حروف گ، ل، و، ه، ی آغازمی شود، در روز 
١7 اسفند عیدی دریافت می کنند. عالوه بر این در 
روز ١7 اسفند ماه عیدی مستمری بگیرانی که از 
بانکی غیر از بانک رفاه کارگران مستمری دریافت 
می کنند، به حساب آنها واریز می شود.در روز ١۹ 
اسفند ماه عیدی بازنشستگانی که نام خانوادگی آنان 
با حروف ط، خ، س، ظ، ر، ق آغاز می شود، پرداخت 
خواهد شد و آن دسته از بازنشستگان و مستمری 
بگیرانی که نام خانوادگی آنها با حروف ح، ف ، ض، 
ز، ژ، ص، ج ، چ شروع می شود؛ مستمری خود را در 
تاریخ ٢٠ اسفند دریافت می کنند.مستمری بگیرانی 
که نام خانوادگی آنها با حروف پ، ت، ث، ب، ا  آغاز 
می شود نیز، در تاریخ ٢١ اسفند و افرادی که نام 
خانوادگی شان با حرف آ شروع می شود در تاریخ 
٢٢ اسفند ماه مبلغ عیدی خود را دریافت می کنند.

عیدی افرادی که از سایر بانکها حقوق دریافت می 
کنند، در تاریخ ١7 اسفند واریز می شود.

دستگیری سرشبکه توزیع کوکائین 
در تهران

در  تهران شب گذشته  کوکائین  توزیع  سرشبکه 
عملیات پلیس تهران دستگیر شد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، در عملیات پلیس 
که پس از مدت ها کار اطالعاتی انجام شد، مردی 
وان  شهر  از  کوکائین  مخدر  قاچاق  به  اقدام  که 
ترکیه کرده بود، شناسایی و در عملیاتی دستگیر 
شد.این عملیات که توسط ماموران پایگاه دوم پلیس 
مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ انجام شد، منجر 
به دستگیری این فرد که به عنوان سرشبکه توزیع 
کوکائین در تهران محسوب می شود، شد.عملیات 
پلیس در منطقه پونک انجام شده و بیش از ٥٠٠ 
گرم کوکائین از این فرد کشف و ضبط شد که طبق 
برآوردها ارزش ریالی این ماده ٢٥٠ میلیون تومان 

بوده است.

خبر

 گردهمایی بانوان کشور در روز جهانی زنان
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس، بیان کرد: » دومین کنگره 
ملی زنان موفق ایران« با نگاه ویژه به توانمندسازی زنان در جامعه و با 
دعوت از متخصصین و فعاالن حوزه زنان، ١7 اسفند ۹۶ مقارن با روز 
جهانی زن و والدت حضرت زهرا )س( در مرکز همایش های بین المللی 

دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار می گردد.
به گزارش پیام زمانزهرا ساعی ضمن اشاره به اهمیت برگزاری کنگره زنان 
موفق ایران اظهارداشت: از جمله اهداف برگزاری این رویداد، کنکاش راهی 
برای افزایش اعتماد به توانمندی ها و استعدادهای بانوان کشورمان درحوزه 
های مدیریتی،کارآفرینی، روانشناسی و سایر حوزه هایی است که بانوان در 
آن فعالیت دارند، همچنین انتقال تجربیات بانوان مدیر موفق درسطوح ملی 
به سایر شرکت کنندگان از دیگر اهداف این کنگره می باشد. وي خاطر 
نشان کرد: در کشورهاي در حال توسعه مانند ایران، زنان با وجود حمایت 
هاي انجام شده هنوز نتوانسته اند نقش موثري در اداره امور شهري داشته 
باشند. نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس افزود: کنگره زنان 
موفق ایران سعی دارد تا گام موثری برای بانوان توانمند کشورمان بردارد 
تا آنان بتوانند با ارائه اقدامات علمی و پژوهشی  خود در تمامی زمینه های 
جامعه از جمله: فرهنگی، اجتماعی، کارآفرینی و... از امتیازات ویژه ای برای 

دستیابی به اهداف ارزشمندشان برخوردار گردند.
وی تصریح کرد: از جمله اهداف برگزاری این رویداد ارتقاء سطح آموزش و 
توان افزایی زنان در سطوح مختلف با همکاری دستگاه های مسئول به ویژه 
توان افزایی سازمان های مردم نهاد برای تسهیل گری، تدوین برنامه توسعه 
زنان و خانواده در هر استان با توجه به مسایل و نیازهای بومی و گسترش 

همکاری های بین المللی در حوزه فعالیت مدیران زنان می باشد.
ساعی در ادامه اظهار داشت: در کشور ما بانوان متخصص و توانمند زیادی 
داریم که مشتاق فعالیت در حوزه های اجتماعی و کارآفرینی و... می باشند 
ولی به دلیل موانعی که وجود دارد برخی بانوان این فرصت را ندارند تا 

بتوانند از استعدادهایشان استفاده بهینه کنند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
زنان متخصص در قالب سازمان های مردم نهاد فعالیت های اجتماعی خوبی 
دارند، اظهار کرد: خوشبختانه فعالیت هایی در جلوگیری از بروز مسائل و 
آسیب های اجتماعی در حوزه زنان و کودکان توسط جامعه زنان، روبه 
رشد است. وی با اشاره به اینکه خانواده در ایران اسالمی محور و رکن 
مهمی تلقی می شود و زنان در تحکیم این حوزه نقش مهمی بر عهده 
دارند، تصریح کرد: بر این اساس نمایندگان در مجلس شورای اسالمی در 
عرصه های مختلف تالش می کنند با جامعه بانوان ارتباط بیشتری برقرار 
کنند تا با دغدغه های آنان بیشتر آشنا شده و مشکالت آنان را پیگیری 
کنند. ساعی با اشاره به حضور فعال و موفق زنان در تمامی عرصه ها بیان 
کرد: زنان ورزشکار ایرانی در میادین بین المللی حضور پررنگی داشته و 
توانسته اند افتخار آفرینی کنند وی ادامه داد: این مهم در حالیست که 
بانوان ایرانی در عرصه های علمی نیز خوش درخشیده اند.  وی اعالم کرد: 
عالقه مندان و پژوهشگران گرامی توانند با توجه به محورهای کنگره از 
جمله شناسایی موانع پیش روی نقش آفرینی مدیریتی بانوان در دستگاه 
اجرایی، بررسی موانع فرهنگی و اجتماعی در عدم حضور بانوان کشور در 
بخش های مدیریتی، شناسایی راهکارهایی جهت افزایش حضور بانوان 
در بخش های مدیریتی، شناسایی فرصت و تهدیدها در عرصه حضور 
بانوان در بخش های مدیریتی و...، مقاالت خود را برای شرکت در این 
کنگره از طریق پایگاه اینترنتیwww.topwomeni.ir به دبیرخانه 
کنگره، ارسال نمایند. عالقه مندان برای کسب اطالعات تکمیلی میتوانند 
به پایگاه اینترنتی کنگره مراجعه و یا با شماره های ۴-۳۳۶۹۹٠۹۳-٠٢١و 

۹-۳۶۶٢١۳١8-٠٢١ تماس حاصل نمایند.

خبر

ادامه از صفحه 1
که  دارند  باور  همه  کرد:  اضافه  .بطحایی 
سامان  و  سر  کشور  پرورش  و  آموزش  اگر 
سامان  و  سر  آینده  در  کشورمان  نکند  پیدا 
است. بزرگی  قدم  این  و  کرد  نخواهد  پیدا 
دارد  وجود  مدارسی  کشور  در  گفت:  وی 
دانش  استفاده  برای  بهداشتی  سرویس  که 
آموزان ندارند.وزیر آموزش و پرورش با اشاره 
به اینکه مقدورات دولت محدود است، گفت: 
اگر بخواهیم فقط متکی به اعتبارات و منابع 
دولت باشیم مشکالت حل نمی شود.بطحایی 
شد  خواهد  محقق  زمانی  تحول،  سند  افزود: 
فراهم  آن  افزاری  سخت  های  زیرساخت  که 
 ٢٠۳٠ جهانی  سند  درباره  باشد.وی  شده 
که  زیادی  های  حساسیت  جهت  به  گفت: 
و  داشت  وجود  درستی  به  سند  این  روی  بر 
بخش هایی از این سند با آموزه های فرهنگی 
تعارض  و  تضاد  در  ما  اعتقادات  و  باورها  و 
حکم  و  شد  متوقف  سند  این  اجرای   ، بود 
خصوص  این  در  رهبری  معظم  مقام  صریح 
بحث  حتی  آن  از  پس  و  بود  الخطاب  فصل 
نبود. مجاز  سند  این  درباره  هم  کارشناسی 
این  جاهای  برخی  در  شاید  داد:  ادامه  وی 
باشد  داشته  وجود  هم  خوبی  مطالب  سند 
بود  موضوع  این  القای  آن  بر  حاکم  روح  اما 
که کشورهایی ما را جهت دهی و خط دهی 

تحت  را  پرورش  و  آموزش  تا مسیر  کرد  می 
الشعاع قرار دهد به همین علل سند ٢٠۳٠ به 
طور کامل کنار گذاشته شد.وی درباره آسیب 
اعتیاد  جمله  از  مدارس  در  اجتماعی  های 
تاکید کرد: مدرسه بخشی از جامعه است که 
انعکاس آسیب های اجتماعی در آن هم وجود 
می  دیده  جامعه  و  خانواده  در  آنچه  و  دارد 
شود در مدرسه نیز منعکس می شود. فراوانی 
کشورها  سایر  نسبت  به  اجتماعی  آسیبهای 
آن  کم  میزان  هرچند  است؛  کمتر  ایران  در 

هم زیبنده نظام آموزشی ما نیست. در حوزه 
اعتیاد در مدارس آمار ما بسیار کم است و آمار 
سه درصدی اعتیاد را به هیچ وجه تأیید نمی 
کنم و کمتر از یک دهم درصد دانش آموزان 
ما گرفتار مواد مخدر هستند.بطحایی با بیان 
بیشتر  ارتباط  برای  تعاملی  تلویزیون  اینکه 
گفت:  است،  شده  افتتاح  خانواده  با  مدرسه 
محور اصلی برنامه های ما در مقابله با آسیب 
به  اشاره  با  است.وی  خانواده  اجتماعی  های 
حذف سمپاد از متوسطه اول نیز گفت:  بحث 

ما حذف سمپاد نبوده است اما چون یکی از 
و  درسی  کمک  کتب  از  استفاده  که  عواملی 
آزمونها را گسترش داده است مدارس سمپاد 
بودند این تصمیم را گرفتیم؛ ٢٥٠ هزار دانش 
آموز می سوختند تا ١٥ هزار دانش آموز وارد 
از  آموزان  دانش  برخی  شوند.  خاص  مدارس 
پایه سوم ابتدایی برای ورود به مدارس خاص 
آماده می شدند اما اکنون تجویز کتب کمک 
آموزشی در مدارس ابتدایی ممنوع است و به 
جد پیگیر اجرای این قانون هستیم تا دانش 
آموزان دبستانی ما بتوانند کودکی کنند.وزیر 
آموزش و پرورش اضافه کرد: بسیاری از نظام 
های آموزشی جداسازی را کنار گذاشته اند و 
روش تلفیق را حتی در مورد دانش آموزان با 
بودن  فراگیر  اند؛  گرفته  پیش  ویژه  نیازهای 
مثبتی  آثار  عمومی  آموزش  دوره  در  آموزش 
دارای  آموزان  دانش  که  شهاب  برنامه  دارد. 
قرار  خاص  آموزشهای  مورد  را  برتر  استعداد 
ها  هفتمی  پایه  تمام  آینده  سال  دهد  می 
طرح  این  داد.  خواهد  قرار  آن  پوشش  تحت 
به  و  شود  نگاه  عملیاتی  شکل  به  دیگر  باید 
شکل طرح مطرح نشود.وی در پایان با اشاره 
به اینکه امیدوار است طرح رتبه بندی معلمان 
گفت:   نیز  شود  دنبال  تر  جدی   ۹7 سال  در 
خواهد  گذشته  از  بهتر  را  وضعیت  طرح  این 

کرد هرچند نقطه مطلوب نخواهد بود.

وزیر آموزش و پرورش:  اجرای سند 2030 کامال متوقف شده است

بحث اعتیاد در مدارس جدی نیست

آگهی مفقودی
نام  به  ۶7٢ع88   –  ۶٢ ایران  پالک  شماره  به  شهری  برون  تاکسی  کار  دفترچه 
اینجانب طاهر نوری سراجی به شماره ملی ٥7۹۹۹8۳8۳١ و شماره دفترچه کار 

بهشهر٢٠٢٥۹ )پایه یکم( مفقود و فاقد اعتبار می باشد.

مفقودی
ملی  کد  با  عزیزی  شیخی  مهدی  نام  به  فشنگ  و  باروت  حمل  مهمات  دفترچه   
۴۹8۹۴٥8۳١١و شماره شناسه ٢٢٢٥۶٢۳١٠٢۶۳  اسلحه ساچمه زنی دو لول ته ÷ر 
کوسه با شماره سالح 87٠ts/۴۹۴۹sبا شماره سریال ١٥٥٠77۹مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز خودروی پژو ۴٠٥ به  رنگ مشکی مدل ١۳8٥ با شماره پالک 
۶۳۶ب۴۴ایران ۹۶با شماره موتور١٢۴8٥١١۴7٥۶به  شماره شاسی ٢۴٢٢88١7به 

 نکا مالکیت حسین عبداللهی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی
شماره در خواست : ۹۶١٠۴۶٢٢۹٢١٠٠٠۴٥

شماره پرونده :۹۶٠۹۹8٢٢۹٢١٠٠۶٢۶
شماره بایگانی شعبه :۹۶٠78۳  تاریخ تنظیم :۹/١٢/١۳۹۶ 

نظر به اینکه متهم ناصر برقانی به اتهام فروش مال غیر موضوع شکایت محمد حیدری 
از طرفیت این دادسرا در پرونده کالسه ۹۶٠78۳ باز پرسی تحت رسیدگی می باشد 
و ابالغ احظاریه بوسیله معلوم نبودن محل اقامت ایشان ممکن نگردیده بدینوسیله در 
اجرای ماده ١7۴ قانون آ ئین دادرسی کیفری مراتب به نامبرد ه ابالغ تا ظرف یک 
ماه از تاریخ انتشار آ گهی شخصا یا به همراه وکیل خویش در شعبه اول باز پرسی 
دادرسرای عمومی و انقالب شهرستان رباط کریم جهت پاسخگویی به اتهام خویش 
حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آ گهی اقدام قانونی 

معمول خواهد شد  م الف ۳٥۴١
دفتر شعبه اول باز پرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان رباط کریم 

آگهی حصر وراثت
 آقای مهدی محمدی به شناسنامه شماره ١7۹ به استناد شهادتنامه و گواهی فوت 
و رونوشت شناسنامه ورثه درخواستی به شماره ۹۶٠۹۹٥تقدیم  این شورای نموده 
چنین اشعار داشته است که شادروان رضا محمدی به شناسنامه شماره ۹١ در تاریخ 

جمعه ١٥ آذر ١۳87 در گذشته ورثه وی در  هنگام درگذشت عبارتند از
١- رضیه  اصغری فرزند عباس شماره شناسنامه ٢۳۳ نسبت متوفی زوجه 

٢-سمیه محمدی فرزند رضا به شماره شناسنامه ١۴ فرزند متوفی
۳- منیره محمدی فرزند رضا به شماره شناسنامه ٢٢٢٠٠١۶۳8٢فرزند متوفی 

۴-اباصلت محمدی فرزند رضا شماره شناسنامه ١۴۶ فرزند متوفی 
٥-غالمرضا محمدی فرزند رضا به شماره شناسنامه ١۴7 فرزند متوفی 

۶-مراد محمدی فرزند رضا به شماره شناسنامه 7٥۹ فرزند متوفی 
7-عبداهلل محمدی فرزند رضا به شماره شناسنامه 7۶٠ فرزند متوفی 
8-محمد محمدی فرزند رضا به شماره شناسنامه ١77 فرزند متوفی 
۹-مهدی محمدی فرزند رضا به شماره شناسنامه ١7۹ فرزند متوفی 
١٠-عالیه محمدی فرزند رضا به شماره شناسنامه 7٥8 فرزند متوفی
١١- حمیرا محمدی فرزند رضا به شماره شناسنامه ۴ فرزند 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 
الف  واال گواهی صادر خواهدم.  دارد  تقدیم  به شورا  ماه  نخستین آگهی ظرف یک 

 ۹۶/۳٥۶
قاضی شورای حل اختالف بخش چمستان سید احمد اصغری

رونوشت حصر وراثت 
آقای حجت توکلی به شناسنامه شماره ۳8٠ به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و 
رونوشت شناسنامه ورثه درخواستی به شماره ۹۶٠۹۹۶تقدیم شورای نموده چنین 
اشعار داشته است که شادروان ابوالقاسم توکلی به شناسنامه شماره ٢8 در تاریخ شنبه 

١٠ آبان ١۳8٢ در گذشته ورثه وی  در هنگام درگذشت عبارتند از
١-آتیکه  اصغری فرزند حسین به شماره شناسنامه ۶٢ زوجه متوفی 

٢-حیدر توکلی فرزند ابوالقاسم به شماره شناسنامه ٢۴7٢۳فرزند متوفی 
۳-اکبر توکلی فرزند ابوالقاسم شماره شناسنامه ٥١8٥ فرزند متوفی 

۴-حجت توکلی فرزند ابوالقاسم به شماره شناسنامه ۳8٠ فرزند متوفی
٥- احمد توکلی فرزند ابوالقاسم به شماره شناسنامه ٥١۳ فرزند متوفی
۶-سعداهلل توکلی فرزند ابوالقاسم شماره شناسنامه ۳8٢ فرزند متوفی

7- صغری  توکلی فرزند ابوالقاسم به شماره شناسنامه ٥ فرزند متوفی 
8-مینا توکلی فرزند ابوالقاسم شماره شناسنامه ١۶۳ فرزند 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 م.الف ۹۶/۳٥7
قاضی شورای حل اختالف بخش چمستان شعبه حکمی سید احمد اصغری 

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائو به آ قای میر قادر میر محمدی فرزند میر کمال 

شماره ابالغنامه : ۹۶١٠١٠٢٢۹٠٢١١۴۹٢
شماره پرونده :۹۶٠۹۹8٢٢۹٠٢٠٠8٠۳ 

شماره بایگانی شعبه :۹۶٠8١۶ 
تاریخ تنظیم :١٢/١٢/١۳۹۶ 

طرفیت  به  دادخواستی  فاریابی  فرحناز  خانم  دارو  زیور  غالمحسین  قای  آ  خواهان 
خوانده آ قای میر قادر میر محمدی فرزند میر کمال به خواسته الزام به تنظیم سند 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹۶٠۹۹8٢٢۹٠٢٠٠8٠۳ 
شعبه ٢ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
١۳۹7/۴/١٠ ساعت ١٠:۳٠ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 7۳ 
قانون آ ئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آ گهی می گردد تا خوانده ظرف یک 
ماه پس از تاریخ انتشار آ گهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
را ، نسخه ثا نی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسید گی 

در دادگاه حاضرگردد. م الف ٢٥۴۳ 
منشی شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم – مهدی ساده 

 همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
 در سال۹۷

طرح »تهران 1400« با تاکید بر توجه به 
استارت آپ ها

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از همسان 
سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در 

سال ۹7 خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از مهر، رسول خضری 
بازنشستگان  حقوق  سازی  همسان  مورد  در 
تامین اجتماعی گفت: در حال حاضر حقوق 
بازنشستگان تامین اجتماعی نسبت به دیگر 
بازنشستگان کمتر است به همین دلیل مجلس 
در الیحه بودجه سال آینده اعتباری ویژه برای 
همسان سازی در نظر گرفته شده است. وی در 
مورد افزایش حقوق بازنشستگان تاکید کرد: 
دستور  در  باید  بازنشستگان  حقوق  افزایش 
کار قرار گیرد و در برخی موارد با توجه به کم 
بودن حقوق این افراد، افزایش ٢٠ درصدی نیز 
نمی تواند درآمد بازنشستگان را افزایش دهد 
تا بتوانند از عهده تامین هزینه های زندگی 

بر بیایند به همین دلیل باید افزایش حقوق 
ها واقعی باشد.وی با اشاره به اینکه دولت به 
گفت:  دارد،  بدهی  اجتماعی  تامین  سازمان 
حق  درصد   ۳ پرداخت  قبال  در  بدهی  این 
بیمه کارگران و بیمه شدگان سازمان تامین 
هم  روی  زیادی  سالهای  که  است  اجتماعی 
انباشته و پرداخت نشده است.خضری گفت: 
های  بدهی  بابت  شد  قرار  امسال  بودجه  در 
دولت، ٥ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین 
اجتماعی پرداخت شود تا بخشی از مطالبات 
دولت  وی،  گفته  شود.به  تامین  سازمان  این 
و مجلس باید به این سازمان کمک کنند تا 
شدگانش  بیمه  به  خدمات  ارائه  راستای  در 
نیمی  که حدود  نشود چرا  به مشکلی دچار 
این سازمان  از جمعیت کشور تحت پوشش 

هستند.

و  سالمت ،محیط زیست  کمیسیون  رییس 
خدمات شهری شورای شهر تهران از تدوین 
طرح »تهران ١۴٠٠«در کمیسیون سالمت 
و محیط زیست خبر داد که در این طرح به 

استارت آپ ها توجه جدی شده است.
زهرا  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
صدراعظم نوری با تاکید بر لزوم توجه جدی 
گفت:  استارت آپ ها  گسترش  و  توسعه  به 
هستند  جدیدی  پدیده های  استارت آپ ها 
برای  فرصت  و  ظرفیت  یک  عنوان  به  که 
ادامه  می شوند.وی  قلمداد  ای  مجموعه  هر 
و  پویا  جوان، خالق،  افراد  از  بسیاری  داد:  
عالقه مند با ایده پردازی، فکر نو و خالقیت 
بهره وری  به  راهکار جدید  به یک  می توانند 
پیدا کنند و  بیشتری دست  بهتر و کیفیت 
حتی در تامین منابع می توانند در  موضوع 

باشند. موثر  پردازند  می  آن  به  که  خاصی 
و  سالمت محیط زیست  کمیسیون  رییس 
خدمات شهری شورای شهر تهران با اشاره 
حمل  حوزه  در  ها  آپ  استارت  از  یکی  به 
 ٢٠ روز  دو  مدت  در  داده  وعده  که  نقل  و 
پدیده  کرد:  تاکید  کند  ایجاد  شغل  هزار 
حتما  که  است  جدیدی  پدیده  استارت آپ 
نگاه  هم  شورا  و  شود  توجه  آن  به  باید 
از  که  نوعی سعی می کند  به  و  دارد  مثبت 
گفت:  کند.نوری  وحمایت  استفاده  آن ها 
کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات 
شهری شورای شهر تهران یک پیشنهاد دارد 
و آن هم تدوین طرح تهران ١۴٠٠ است. در 
این طرح به استارت آپ ها توجه جدی شده و 
شرایط  برای فعالیت و  استفاده از ایده های 

و پیشنهادهای آنها فراهم می شود.
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ذخیره سازی سوخت برای نوروز ایده آل است
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اشاره به ذخیره سازی 
بنزین و گازوئیل برای تعطیالت نوروز گفت:  در جلسات مستمر که با 
بنزین داشتیم، نرخ کارمزد  انجمن جایگاه داران و کانون جایگاه داران 

جایگاه داران برای سال ۹۶ تعدیل)افزایش( یافته است.
با اشاره به  به گزارش زمان به نقل از فارس، محمدرضا موسوی خواه 
برگزاری  جلسات هماهنگی بین جایگاه داران سوخت سراسر کشور و 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به منظور عرضه پایدار و مطمئن 
اساس  بر  گفت:  نوروز،  ایام  در  گازوئیل  و  بنزین  نفتی  فرآورده های 
تصمیم گیری صورت گرفته کارمزد جایگاه داران از سال ۹۶ به میزان نرخ 
تورم تعدیل خواهد شد تا جایگاه داران بتوانند با خیال راحت به مردم 
خدمت رسانی کنند. این مقام مسئول با اشاره به اینکه نرخ جدید مطابق 
با نرخ تورم خواهد بود، تصریح کرد: برنامه ریزی برای تعدیل نرخ کارمزد 
سال۹7 نیز در حال انجام است و امیدواریم تا فروردین ماه این موضوع 
نیز نهایی شود. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اشاره 
به ذخیره سازی بنزین و گازوئیل برای تعطیالت نوروز، گفت:  خوشبختانه 
وضعیت ذخیره بنزین و گازوئیل برای تعطیالت نوروز در حد ایده ال 
است،مشکلی بابت سوخت رسانی در این ایام نداریم و پیش بینی های 

الزم در این باره شده است.

ایران، قطر و روسیه بازیگران کلیدی بازار آینده 
گاز هستند 

دبیرکل جدید مجمع کشورهای صادر کننده گاز گفت، کشورهای عضو 
این مجمع همچنان »قابل اتکا ترین منابع« تامین گاز در بازار باقی 

خواهند ماند.
بر اساس این گزارش، یوری سنتیورین- دبیرکل جدید مجمع کشورهای 
صادر کننده گاز گفت، کشورهای عضو این مجمع همچنان »قابل اتکا 
ترین منابع« تامین گاز در بازار باقی خواهند ماند. وی افزود: »در میان 
مدت، ما انتظار داریم که کشورهای قطر، روسیه و ایران همچنان نقشی 
کلیدی در تامین صادرات گاز ایفا کنند. این کشورها تالش های زیادی 
برای آزادسازی پتانسیل عظیم صادرات گاز خود به ویژه از طریق توسعه 
بخش باالدستی و سرمایه گذاری های زیرساختی انجام می دهند.« 
وی افزود، ایران یک برنامه مهم برای توسعه ظرفیت های باالدستی 
خود آغاز کرده است. »ما معتقدیم ایران در میان مدت پتانسیل افزایش 
صادرات خود به خصوص از طریق اجرای پروژه خط لوله انتقال گاز به 
پاکستان را دارد.« سنتوریون در ادامه گفت، آمارهای اولیه سال ٢٠١7 
نشان می دهد میزان تجارت ال ان جی ٢۹١ میلیون تن بوده که رشدی 
١١ درصدی را شا می دهد. ای رشد در سال ٢٠١۶ تنها ۶ درصد بود. 

بارش ها در ۲۷ استان کشور منفی شد
مقایسه میزان بارش ها در سال آبی جاری با آمار درازمدت نشان می دهد 
تنها در استانهای آذربایجان شرقی، اردبیل، آذربایجان غربی و کردستان 
آمار بارش ها مثبت بوده و در ٢7 استان باقی مانده آمار بارش ها منفی 
است. به گزارش زمان به نقل از تسنیم، بررسی میزان بارش های ایران از 
ابتدای سال آبی جاری )اول مهرماه ۹۶( تا روز گذشته )١٢ اسفندماه( 
و مقایسه آمار تفکیکی بارش در هر استان با آمار بارش ها در درازمدت 
این است که  از  )آمار ۴۹ساله( حاکی  به صورت متوسط مدت مشابه 

میزان بارش ها تنها در ۴ استان کشور مثبت بوده است. 

کوتاه از انرژی

اظهار نظر مدیر عامل نفت و گاز پارس 
درباره واگذاری الیه نفتی به مرسک 

مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس گفت: فقط 
با مرسک مذاکره کرده ایم شرکت های دیگری هم 

هستند، ولی فعال جدی نیستند.
به گزارش زمان به نقل از ایلنا، محمد مشکین فام 
درباره واگذاری توسعه الیه نفتی پارس جنوبی به 
شرکت مرسک دانمارک اظهار داشت: فعال با این 
شرکت در حال مذاکره هستیم، نمی توانیم بگوییم 
که قبل از پایان سال جاری امضا می شود یا خیر. 
انجام شود،  باید زمان بگذرد و کارها  افزود:  وی 
نمی توان زمان مشخص کرد. مدیر عامل شرکت 
نفت و گاز پارس خاطرنشان کرد: فقط با مرسک 
مذاکره کرده ایم شرکت های دیگری هم هستند، 
ولی فعال جدی نیستند. اظهار نظر مشکین فام 
درباره مرسک و الیه نفتی پارس جنوبی در حالی 
است که وزیر نفت در جمع خبرنگاران واگذاری 
این پروژه را به مرسک محتمل ندانسته و عنوان 
کرده است که مرسک با توتال ادغام شده بنابراین 
به این سادگی ها الیه نفتی به توتال داده نمی شود.

 آزمون استخدامی وزارت نفت
 لغو شد 

انجام  تا  نفت  وزارت  استخدامی  آزمون 
آزمون جدید  برگزاری  برای  هماهنگی های الزم 
لغو شد. اداره کل روابط عمومی وزارت نفت اعالم 
کرد: پیرو فراخوان آزمون استخدامی شرکت های 
تابعه وزارت نفت از محل مجوز استخدامی شماره 
و  اداری  سازمان   ۹۶.٢.٢۴ مورخ   ١١۶۹٢٥١
استخدامی کشور، با توجه به دستور موقت صادره 
عدالت  محترم  دیوان  ازسوی   ۹۶.۹.١١ مورخ 
اداری، ادامه فرآیند برگزاری آزمون متوقف شد. 
دستور  لغو  با   ۹۶.١٢.٢ تاریخ  در  محترم  دیوان 
موقت صادره موافقت و بر برگزاری آزمون جدید 
عرض  با  بنابراین  است،  کرده  حکم  استخدامی 
پوزش از همه ثبت نام کنندگان در آزمون، باتوجه 
به ابالغ قضایی، لغو آزمون اعالم و مبالغ پرداختی 
متقاضیان به ایشان بازپرداخت خواهد شد. تقاضا 
می شود برای کسب اطالع از نحوه دریافت وجوه 
ثبت نام از تاریخ ۹۶.١٢.٢٢ به پایگاه اطالع رسانی 
فرمایند.  مراجعه   http://azmoon.nioc.ir
انجام  از  پس  جدید،  آزمون  برگزاری  درباره 
شد.  خواهد  رسانی  اطالع  الزم،  هماهنگی های 
یادآور می شود اگر کسانی نسبت به اعالم شماره 
حساب برای پس گرفتن وجه پرداختی برای ثبت 
تقاضای  منزله  به  موضوع  این  نکنند،  اقدام  نام 
ایشان برای ثبت نام در آزمون استخدامی جدید 
تلقی شده و به هنگام اعالن برگزاری آزمون جدید، 
این عده نیازی به ثبت نام دوباره نخواهند داشت.

خبر

جمهوری  رییس  سفر  در  گفت:  نفت  وزیر 
اسالمی ایران به هند، ٢ طرف درباره چارچوب 
توافق  بی«  »فرزاد  گازی  میدان  توسعه  کلی 
داشتند و امیدواریم درباره جزئیات نیز یک نظر 
حاصل شود.بیژن زنگنه تصریح کرد: برنامه ما 
مصرف  ایران  در  را  گاز  یا  هند  که  است  این 
کند یا صادر کند تا ما بتوانیم بازپرداخت داشته 
باشیم، اما هند می گوید ما این گاز را تولید و 

به شما تحویل می دهیم.
به گفته وی، هزینه توسعه میدان گازی فرزاد 
با درنظر گرفتن بحث شیرین سازی در قالب 
الگوی جدید قراردادهای نفتی نزدیک به ١۳ 
سنت است که بازپرداخت باید از محل ارزش 

گاز تولیدی باشد.
شرکت نفت و گاز هند »او.ان.جی.سی ویدش«، 
طرح بیش از سه میلیارد دالری توسعه میدان 
گازی فرزاد بی ایران را نهایی و ارائه کرده است 

که ایران درباره آن نظرهای اصالحی دارد.
در سفر رییس جمهوری اسالمی ایران به هند 
سند   ١٥ گرفت،  صورت  ماه  بهمن  اواخر  که 
بند  در ٢۶  بیانیه  یک  و  نهایی  میان ٢کشور 

درباره آینده روابط دوجانبه منتشر شد.
ابراز  هندی  طرف  نفتی،  های  طرح  مورد  در 
نفتی  میدان  درباره  مذاکرات  کرد  عالقه 
فرزاد ادامه پیدا کند که مورد موافقت رییس 
پس  شد  گرفت.قرار  قرار  کشورمان  جمهوری 

ایران هیاتی از  از پایان سفر رییس جمهوری 
هند برای ادامه مذاکرات به ایران سفر کند. در 
حوزه های پایین دستی نیز مقرر شد کمیته 
این  کاربردی  های  شیوه  تا  شود  تشکیل  ای 

همکاری را مشخص کند.

توسعه الیه نفتی را راحت به توتال نمی دهیم
نخستین  حاشیه  در  شنبه  شامگاه  نفت  وزیر 
نفت  صنعت  مستمر  بهبود  و  سرآمدی  جایزه 
درباره واگذاری توسعه الیه نفتی پارس جنوبی به 
شرکت »مرسک« دانمارک افزود: شرکت مرسک 
با توتال فرانسه ادغام شده است. بنابراین به این 
راحتی توسعه الیه نفتی را به توتال واگذار نمی 
کنیم.»بیژن زنگنه« در جمع خبرنگاران درباره 
آغاز ساخت خط لوله گاز تاپی در افغانستان که 
رقیب صادرات گاز ایران به شمار می رود، گفت: 
درباره آن پیش تر صحبت کرده ایم و بعید می دانم 
)این طرح( اجرا شود اما هر وقت اجرا شد درباره 
گزارش، ١۶  این  اساس  بر  زنیم.  می  آن حرف 
شرکت در نفت حائز جایزه سرآمدی شدند که ١٠ 
شرکت تندیس بلورین، چهار شرکت تقدیرنامه 
پنج ستاره و ٢ شرکت لوح سپاس دریافت کردند.
تندیس بلورین این جایزه به ١٠ شرکت نفتی 
شامل گاز استان اصفهان و مازندران، پتروشیمی 
های رازی، فجر، پارس، شیراز، مبین، پاالیش نفت 
بندرعباس، پاالیش گاز هاشمی نژاد و شرکت نفت 

و گاز پارس اهدا شد.

توافق ایران و هند درباره کلیات توسعه میدان فرزاد

رعایت حریم خطوط لوله فشار قوی انتقال گاز حفظ امنیت و سالمت شما را به ارمغان می آورد. 
آگهی فراخوان مجدد مناقصه عمومی شماره س – 96-39 / نوبت اول 

شماره 8726۰۰33 
1- موضوع مناقصه : » تعمیرات اساسی پنج دستگاه توربین زاریا مدل DU80 مطابق شرح پیمان«

2- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شیراز – بزرگراه امام خمینی )کمربندی احمدآباد(- حد فاصل شهرک فرهنگیان و فرزانگان – جنب 
پمپ بنزین فالح زاده – منطقه پنج عملیات انتقال گاز – امور پیمان ها 

3- میزان و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ 10/520/000/000 )ده میلیارد و پانصد و بیست میلیون( ریال مطابق آیین نامه 
تضمین معامالت دولتی  4- مهلت اعالم آمادگی، دریافت اسناد مناقصه و کاربرگ فنی- بازرگانی و کاربرگ استعالم ارزیابی کیفی: از تاریخ 

درج آگهی نوبت اول لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 96/12/22 می باشد. 
5- مهلت عودت مدارک استعالم ارزیابی کیفی: حداکثر تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 1397/01/18 

6- گشایش پاکت مالی: پس از طی فرآیند ارزیابی کیفی و تعیین مناقصه گران حائز صالحیت مراتب از طریق دعوتنامه اطالع رسانی شده و طی آن مهلت، مکان و زمان 
تسلیم »تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار«، »اسناد مناقصه و پیشنهاد فنی بازرگانی« و »پاکت پیشنهاد قیمت« اطالع رسانی خواهد شد.

7- گواهی صالحیت مورد نیاز : »گواهی صالحیت معتبر رتبه 3 نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه« یا »گواهینامه معتبر تعمیرات اساسی و ماشین های دوار از معاونت 
مهندسی، پژوهشی و فناوری وزارت نفت در رشته، گرایش و مدل توربین موضوع مناقصه« یا »گواهی صالحیت معتبر از شرکت ملی گاز ایران« یا »پروانه بهره برداری 
از وزارت صنعت و معدن« یا »هر گونه گواهی صالحیت معتبر از سایر وزارتخانه ها یا سازمان های زیر مجموعه در زمینه توربین« و عالوه بر ارائه یکی از گواهی ذکر 

شده »گواهی صالحیت معتبر ایمنی امور پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی« الزامی می باشد.
8- مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد: نام اعالم آمادگی و معرفی نامه، یک نسخه برابر اصل از کلیه مدارک گواهی صالحیت معتبر، گواهی کد اقتصادی، شناسه ملی 
و گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، تصویر اساسنامه آگهی تاسیس و آخرین تغییرات رسمی شرکت و صورت های مالی حسابرسی شده ملتهی به سال 
1395.  مناقصه گران جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اطالع رسانی الکترونیکی منطقه  به آدرس : ir ا.www.nigc.dis t5// ا :http  )بخش مناقصات( مراجعه 

و یا با شماره تلفن 38132319-071  /  38132310-071 امور پیمان های منطقه تماس حاصل فرمایند. 
روابط عمومی منطقه پنج عملیات انتقال گاز شماره مجوز : 5705 . 1396  نوبت اول: دوشنبه 1396/12/14   نوبت دوم: چهارشنبه 1396/12/16

آگهی تشکیل مجمع عادی کانون کارگران بازنشسته 
شهرستان کرج ) نوبت دوم (

باطالع کلیه اعضای محترم کانون کارگران بازنشسته شهرستان کرج 
دوم  نوبت  کانون،  مدیره  هییت  دوره  اتمام  به  عنایت  با  رساند  می 
تاریخ  انتخابات هییت مدیره جدید در  برگزاری  برای  مجمع عادی، 
الی ساعت 12 در سالن اجتماعات  1397/1/26 راس ساعت 8صبح 
ساختمان جدید کانون واقع در کرج : بلوار امامزاده حسن )ع( بعد 
از ایستگاه شکرآباد نرسیده به پل اتوبان سمت چپ خیابان شهید 
گردد  نشانی مرکزی کرج، تشکیل می  مرام روبروی آتش  حسینی 
لذا بدینوسیله از اعضای محترم کانون دعوت می شود با در دست 
تشکیل  محل  در  مقرر  ساعت  راس  کانون  عضویت  کارت  داشتن 

مجمع حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه مجمع : برگزاری انتخابات هییت دوره جدید کانون 

هییت مدیره کانون کارگران بازنشسته شهرستان کرج 

آگهی مفقودی
مدل١۳8۳به  پژوسواری١۶٠٠آردی  فروش(خودرو  کمپانی)فاکتور  سند 
موتور  شماره  ایران٢۴-١۴۳ب١٥به  انتظامی  شماره  به  یشمی-روغنی  رنگ 
گردیده  مفقود  بهنود  مرضیه  نام  8۳١۴٢٥78به  شاسی  ١١78۳٠۴٢٢8٠وشماره 

و ازدرجه اعتبارساقط است.
شهرستان دزفول

آگهی مفقودی
موتور  به شماره  بی ٢٠٠٠ آی  تیپ  مزدا  وانت سیستم  برگ سبز خودرو سواری 
پالک  شماره  و   NAGBPX٢PC١8D١۴۴۳۹ شاسی  شماره  FE١١٥٢۴٢و 

بهشهر ایران 7٢-۶٢۳ق۴۴ مفقود و فاقد اعتبار می باشد.

اجرائیه
محکوم له:    محکوم علیه:

پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به آقای وحید نادری که مجهول المکان می 
باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی چهاردانگه 
در پرونده کالسه     ۹۶٠7١٢  به موجب دادنامه شماره  ۹۶٠۹۹7٢۹٢۹۴٠١٠٢٥   
از شعبه دوم حقوقی دادگاه چهاردانگه محکوم علیه  مورخ  ٠۹ /١۳۹۶/١٠ صادره 
مبلغ  پرداخت  و  خواسته  اصل  بابت  ریال  مبلغ ٢۴١١٠٠٠٠٠  پرداخت  به  محکوم 
۴٢٥۳٥٠٠ ریال بابت خسارت دادرسی در حق خواهان 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 ۹قانون 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 ٢٢7۹
منشی دادگاه بخش شعبه دوم دادگاه عمومی بخش چهاردانگه- اسماعیل حاجی وند

دادنامه
شماره دادنامه :۹۶٠۹۹7٢٢۹٠١٠٠۶۹٢

تاریخ تنظیم :٢١/١۳۹۶/۶
شماره پرونده :۹۶٠۹۹8٢٢۹٠١٠٠١۹١

شماره بایگانی شعبه :۹۶٠١۹۶ 
خواهان : موقوفه امام زاده عماد الذین )ع( به تصدی اداره امور خیریه شهرستان رباط 
کریم با نمایندگی آ قای علی خدری فرزند صفت اله به نشانی تهران رباط کریم خ 

بخشداری انتهای کوچه عماد ک عماد 
خوانده : آ قای رمضان خدادادی فرزند علی حیدر به نشانی مجهول المکان 

خواسته : مطالبه خسارت تاخیر تاد یه و مطالبه وجه بابت ...
گردشکار : دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل 

انشاء رای می نما ید .
رای دادگاه 

در خصوص دعوی موقوفه امام زاده اعماد الدین به تصدی اداره اوقاف رباط کریم بطرفیت 
رمضان خدادادی به خواسته مطالبه مبلغ ١٥٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال ریال وجه یک فقره چک 
به شماره ١٢/۹٠٥٢/٠8۹۶۴٥جملگی عهده بانک ملی با احتساب خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ صدور چک تا یوم االوصول و توجها«به شرح دادخواست تقدیمی ، وجود اصل 
چک در ید خواهان ، گواهی عدم پرداخت بانکی و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در 
دادگاه حاضر نشده الیحه ای ارسال نداشته و نتیجتا« دفاعی معمول نداشته لذا دادگاه 
با استصحاب بقای دین دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی به استناد تبصره الحاقی 
به ماده ٢ قانون صدور چک و مواد ١۹8و٥٢٢ قانون آ ئین دادرسی دادگاهای عمومی 
و انقالب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ١٥٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال از بابت اصل 
خواسته ،خسارت تاخیر تادیه نسبت به اصل محکوم به از تاریخ صدور چک  تا یوم الو 
صول طبقه شاخص تورم اعالمی بانک مرکزی در حق خواهان محکوم و اعالم میدارد 
. رای صادره غیابی تلقی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل و خواهی در این 
دادگاه و پس از انقضای مهلت و خواهی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجد 

ید نظر در محا کم تجدید نظر استان تهران میباشد.   م الف ٢٥۴٠ 
معاون قضائی و دادرس شعبه اول محا کم عمومی )حقوقی (رباط کریم  رضا نجفی 

آگهي مزایده اموال منقول )نوبت اول(
به موجب پرونده کالسه ۹۶١8٠8 و دادنامه و اجرائیه از شعبه ١١١ عدالت تهران و محکوم 
له آقای سید شهباز آزما علیه سمیه تقی زاده گرو، محکوم است به پرداخت جمعا به مبلغ 
۶/٥۹۳/١88/١۹۶ ریال و هزینه کارشناسی سیصد هزار تومان، در حق محکوم له و مبلغ 
۳٢۹/۶٥۹/۴٠۹ ریال نیم عشر دولتی در حق دولت. با توجه به اینکه اجراییه به محکوم 
علیه ابالغ گردیده و در مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست 
محکوم له و به منظور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی متعلق به از سوی این اجرا 
توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری کرج بشرح ذیل توصیف و ارزیابی شده و مقرر 
گردیده در مورخ ١۳۹۶/١٢/٢7 از ساعت ۹ الی ١٠ در محل اجرای احکام مدنی دادگستری 
کرج از طریق مزایده بفروش برسد. مزایده از قیمت دویست و پنجاه میلیون تومان طبق 
نظریه کارشناسی شروع می شود و به هر شخص حقیقی و حقوقی که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا 
چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یک ماه از وی وصول و پس از انجام 
مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد. در صورتیکه 
در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وي پس از کسر هزینه هاي 
مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید مي گردد کلیه هزینه هاي نقل و انتقال بعهده 
محکوم علیه است. که از محل فروش پرداخت خواهد شد. طرفین مي توانند ظرف مدت 
یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت 
تا رسیدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمناً 
طالبین بشرکت در مزایده می توانند ظرف ٥ روز قبل از مزایده با اطالع از مال مورد مزایده 
بازدید نمایند. مال مورد مزایده و بهاي آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است : اتومبیل 
مورد نظر بنز جی ال کا ٥٠٠ سی سی مدل ٢٠٠۹ برنگ مشکی با شماره انتظامی۹۹٥ 
و۶۹ ایران ۶۶- نتیجه اقدامات – بازدید اتومبیل فوق در پارکینگ ٥٢ که برابر قبض 
پارکینگ به شماره ۶787۳ مورخ ۹۴/٠٥/١٥ در این تاریخ با موتور خاموش توسط جرثقیل 
در این پارکینگ توقیف می گردد. و به موجب آن فاقد زاپاس چرخ، چک، و باطری بوده 
و آینه بغل سمت راست شکستگی دارد و چراغ روی سپر عقب راست نیز شکسته است. 
مالحظه می گردد اگر چه اطاق اتومبیل سالم و بدون رنگ و بدون نیاز به صافکاری و رنگ 
می باشد. و در قسمت های از جمله درب موتور، گلگیر و درب سمت عقب سمت چپ 
دارد تیز و رنگ می باشد. و الستیک های جلو و عقب به ظاهر سالم، ٥٠درصد کارکرد می 
باشد و قابلیت کاری دارد و از نظر فنی اگر چه با موتور خاموش انتقال یافته، و با توجه بدون 
باطری، و آماده نبودن آزمایش فنی مسیر نمی باشد. و با توجه به پایین بودن کارکرد بنظر 
نمی رسد که از لحاظ فنی دارای ایراد اساسی باشد. نتیجه گیر، و اظهار نظر با توجه بر اصل 
عرضه و تقاضا ارزش و بها ه اتومبیل را به عنوان پایه به مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان 

دادورز شعبه دایره نیابت کرج شهرستانیبرآورد و اعالم می گردد. ۹۶/٥۹۶٢/ف  م/الف

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
شماره  به  که  درخواستی  شرح   به  غالمحسین  فرزند  مهران  بهمن  آقای   
١۳/١77۶/۹۶این شورا ثبت کردید درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و 
اعالم داشته که طاهری اباغیان  اصغری فرزند ابوالقاسم به شماره شناسنامه ۴۳ صادره 
از بابل در تاریخ ۹۶/١١/١٠در اقامتگاه دائمی خود شهرستان بابل فوت نموده ورثه  

حین الفوت و عبارتند از 
١-امیر هوشنگ مهران فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه ۶٢٥ پسر متوفی 

٢- بهمن مهران فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه ۹٥٥٥ فرزند متوفی 
۳-مهدی مهران فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه ۶٠8 فرزند متوفی 

۴-سعید مهران فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه ١۹٢٠٥دختر متوفی 
٥-تهمینه مهران فرزند غالمحسین به  شماره شناسنامه ٥7۴ فرزند 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 سیزدهم شورای حل اختالف شهرستان بابل 

آگهی ابالغ وقت دادرسی
 در پرونده کالسه ۹۶٠۶۳8خواهان یاسر اسدی به طرفیت خوانده علی اصغر ملکی 
چشمه کبودی مجهول المکان به خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای نموده است که 
وقت رسیدگی آن برای روز شنبه مورخ ۹۶/١٢/١٥ساعت ۹ صبح تعیین گردیده است 
لذا به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی وقت  رسیدگی یک بار در یکی از 

جراید کثیراالنتشار تا خوانده در جلسه حاضر گرددم. الف ۹۶/78٠
 شورای حل اختالف شعبه حکم چمستان 

آگهی 
خواهان نساء عباس تبار گازا خوانده متهم حسن رمضان پور کالری فرزند آقا جان خواسته 
اتهام مطالبه وجه سفته تقدیم دادگاه عمومی شهرستان بابل نموده که  جهت رسیدگی به 
شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل واقع در بابل ارجاع و به کالس ۹۶٠8۴٥ثبت 
و وقت رسیدگی آن  ۹7/٢/١   ساعت 8:١٥روز شنبه است به علت مجهول المکان  بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده یک هفته پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه ضمن 

دریافت زمان جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید
 منشی شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل انسیه عسگری فیروزجایی

آ گهی احضار متهم 
شماره نامه :۹۶١٠١١٢٢۹۳۳٠١۶۶7

شماره پرونده :۹۶٠۹۹8٢٢۹۳۳٠١١٢8
شماره بایگانی شعبه :۹۶١١۹۹

تاریخ تنظیم :١١/٢۳/١۳۹۶ 
نظر به اینکه متهم آ قای میر قادر میر محمدی ثمرین و خانم فاطمه اصالنپور فاقد 
مشخصات دیگر به اتهام خیانت در امانت به مبلغ نه میلیون تومان موضوع شکایت 
خانم آ ذر شیرازی از طرف این دادسرا تحت تعقیب است و ابالغ احصاریه بوسیله 
معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده ١7۴ ق آ د ک 
مرایت به نا مبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آ گهی در شعبه هفتم دادیاری 
دادسرای عمومی و انقالب رباط کریم با شماره کالسه ۹۶١١۹۹ د 7 جهت پاسخگویی 
به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ نشر آ گهی 

اقدام قانونی معمول خواهد شد م الف ٢٥۴٢
حسن زاده –دادیار شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلب شهرستان رباط کریم ناحیه پرند 

42 هزار میلیارد ریال پروژه های بخش 
انرژی تامین مالی شد

قرارداد نخستین نیروگاه خورشیدی 
100مگاواتی به نتیجه رسید

که  این  بیان  با  انرژی  بورس  عامل  مدیر 
انرژی  قطب  به  ایران  کردن  تبدیل  درصدد 
 ۴٢ حدود  تاکنون  گفت:  هستیم،  منطقه 
طریق  از  مالی  منابع  ریال  میلیارد  هزار 
مالی  تامین  ابزار  یک  که  سلف  اوراق  بازار 
ایران  انرژی  بورس  در  شود،  می  محسوب 

تامین شده است.
علی  سید  ایرنا،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
حسینی درباره سهم بورس انرژی در تامین 
استاندارد  موازی  سلف  اوراق  گفت:  مالی، 
یکی از ابزارهای کارآمد در حوزه تامین مالی 
اسالمی محسوب می  شود که از آن می توان 

برای تامین مالی سریع بهره برد. 
حسینی افزود: بزرگترین تامین مالی صنعت 
به  ایران  نفت  ملی  شرکت  به  مربوط  نفت 
بزرگترین  و  ریال  میلیارد  هزار  پنج  ارزش 
برای  نیز  کشور  برق  صنعت  مالی  تامین 
سلف  اوراق  انتشار  طریق  از  مپنا  گروه 
میلیارد  هزار   ٢ ارزش  به  استاندارد  موازی 
انجام  انرژی  بورس  طریق  از  که  بوده  ریال 
اضافه  انرژی  بورس  مدیرعامل  است.  شده 
کرد: در سال ۹۶، انتشار اوراق سلف موازی 
استاندارد به ارزش چهار هزار میلیارد ریال 
برای شرکت پتروشیمی بندر امام و نخستین 

تامین مالی دولت با استفاده از اوراق سلف 
داخلی  سبک  خام  نفت  استاندارد  موازی 
میلیارد  هزار  پنج  ارزش  به  بازار مشتقه  در 
اقدامات مهم در زمینه تامین مالی  از  ریال 
در بازار مشتقه بورس انرژی ایران به شمار 
می رود.  حسینی گفت: تاکنون حدود ۴٢ 
هزار میلیارد ریال منابع مالی از طریق بازار 
است  مالی  تامین  ابزار  یک  که  سلف  اوراق 
است.  شده  تامین  ایران  انرژی  بورس  در 
بورس  کرد:  اضافه  انرژی  بورس  مدیرعامل 
انرژی ایران تمامی تالش خود را به تبدیل 
معطوف  منطقه  انرژی  هاب  به  ایران  شدن 
قانونی  با حمایت های  است  امیدوار  و  کرده 
و همکاری همه دستگاه های ذیربط از جمله 
هدف  این  به  نیرو  و  نفت  وزارتخانه های 
بازار  مسئول  این  یابد.  دست  استراتژیک 
اسالمی  یادآور شد: مجلس شورای  سرمایه 
توسعه  ششم  ساله  پنج  برنامه  قانون  در 
جمهوری  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
اسالمی ایران تصویب کرده است که توسعه 
بازار سرمایه با تأکید بر طراحی و مهندسی 
انرژی  بازار  ابزارهای مالی و کاالیی، توسعه 
در  نفتی  فرآورده های  و  خام  نفت  عرضه  و 

بورس انرژی انجام شود.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی گرمسار اعالم 
برق  تولید  نیروگاه  بار  نخستین  برای  کرد: 
خورشیدی با ظرفیت یکصد مگاوات در منطقه 
ویژه اقتصادی گرمسار به بهره برداری می رسد 
که قادر به تامین نیاز منطقه یک هزار هکتاری 

است.
امضای  آیین  پایان  در  نادری«  »عبدالرضا 
و  گسترش  سازمان  همکاری  قرارداد 
شرکت  و  )ایدرو(  ایران  صنایع  نوسازی 
افزود:  تهران   در  ایتالیا  مارسکا«  »کارلو 
سرمایه  با  است  مقرر  قرارداد،  این  پایه  بر 
شرکت  دالری  میلیون   ١٠٠ حدود  گذاری 
خورشیدی  برق  مگاوات   ١٠٠ ایتالیایی، 
تولید و به شبکه سراسری برق تزریق شود. 
بر  گذاری  سرمایه  از  بخشی  داد:  ادامه  وی 
پایه این قرارداد، مربوط به ساخت پست برق 
٢۳٠ کیلوولت در منطقه است و از آنجا که 
قرارداد به صورت اجاره تنظیم شده، بین ٢٠ 
از آن بهره برداری می  تا حداکثر ٢٥ سال 
شود و سپس در اختیار شرکت منطقه ویژه 

اقصادی گرمسار قرار می گیرد.
 نادری تصریح کرد: اگر این قرارداد امضا نمی 
گرمسار  اقصادی  ویژه  منطقه  شرکت  شد، 
مجبور به سرمایه گذاری ۶٠٠ میلیارد ریالی 

بود  ولت  کیلو  برای ساخت یک پست ٢۳٠ 
که توانایی مالی الزم برای آن وجود نداشت 
اما با اجرای این مهم از آن بی نیاز می شود. 
گرمسار،  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیرعامل 
از نظر  را  نیروگاهی  ساخت چنین واحدهای 
ارزیابی  مهم  نیز  غیرعامل  پدافند  موضوع 
نیروگاه ها  این دست  به  کرد و گفت: کشور 
برای تامین برق پایدار و دوری از خاموشی - 

Black Out- نیازمند است. 
شده  یاد  ایتالیایی  شرکت  داشت:  بیان  وی 
خود  نیاز  مورد  تجهیزات  و  قطعات  بسیاری 
که  کند  تامین می  ایرانی  های  از شرکت  را 
همراه  به  منطقه  برای  نیز  اشتغالزایی خوبی 
سازمان  کرد  تاکید  نادری  داشت.  خواهد 
گسترش و نوسازی صنایع ایران با مشارکت 
سازمان منطقه اقتصادی ویژه گرمسار، برنامه 
نیز  را  ها )صفحات( خورشیدی  پنل  ساخت 
در برنامه دارد. به گفته این مسئول، شرکت 
ایتالیایی از محل فروش برق تولیدی خود به 
کرد  یادآوری  وی  یابد.  می  دست  سودآوری 
نیروگاه  واحد  نخستین  پیش  ماه  سه  حدود 
خورشیدی کشور به ظرفیت ٢٠ مگاوات در 
همدان به بهره برداری رسید اما نیروگاه ١٠٠ 

مگاواتی گرمسار، در نوع خود بی نظیر است.

شرکت انتقال گاز ایران
منطقه پنج عملیات انتقال گاز
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هدفگذاری فرصت های شغلی برای ۹۷
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جزئیات جلسه شورای عالی اشتغال به 

ریاست رئیس جمهور را تشریح کرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، علی ربیعی در تشریح جزئیات جلسه 
شورای عالی اشتغال به ریاست رئیس جمهور با اشاره به اینکه ایجاد 
اشتغال از دو محل نوسازی بافت فرسوده و نوسازی ناوگان حمل و نقل 
درون شهری و برون شهری، یکی از مهم ترین طرح های مهم دولت در 
حوزه اشتغالزایی برای سال ۹7 است، گفت: همچنین در این جلسه در 
خصوص ایجاد مشاغل مرتبط با ICT )فناوری اطالعات و ارتباطات( و 
طرح های چندگانه ذیل طرح کارآفرینی و اشتغال برای جوانان )کاج( 

بحث های مهمی مطرح شد.
ایجاد ٢8٠  برای سال ۹7،  بازآفرینی شهری  داد: در بحث  ادامه  وی 
هزار فرصت شغلی برای سال ۹7 پیش بینی شد. همچنین در راستای 
وزارت صنعت،  از سوی  که  فرسوده  تعویض خودروهای  اجرای طرح 
معدن و تجارت و وزارت کشور به صورت مشترک دنبال می شود، ایجاد 
١۳ هزار شغل هدفگذاری شد.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان 
اینکه اشتغال در حوزه فضای مجازی یکی از مباحث مهم شورای عالی 
اشتغال بود، ادامه داد: بهبود فضای کسب و کار در حوزه های اختصاصی 
نیز مهمترین مصوبه جلسه امروز شورای عالی اشتغال بود که در این 
خصوص برای سال ۹7 ایجاد ١٠٠ هزار شغل در حوزه فضای مجازی 
پیش بینی شد.ربیعی افزود: بحث دیگر مطرح شده در جلسه امروز در 
حضور رئیس جمهور، ادامه اجرای طرح توسعه کسب و کار و اشتغال 
پایدار )تکاپو( در استان ها بود؛ طرح »تکاپو« در حوزه فضای مجازی به 
صورت پایلوت در هشت استان اجرا شده بود که قرار شد این طرح در 
کل کشور تعمیم داده شود.وی تصریح کرد: همچنین طرح های ذیل 
طرح کارانه اشتغال برای جوانان )کاج( از جمله آموزش در محیط کار 
واقعی، طرح یارانه دستمزد به کارفرما و مشوق های بیمه ای در جلسه 
مورد بحث  و بررسی قرار گرفت و ایجاد ۳٠٠ هزار فرصت شغلی برای 

سال آینده در قالب طرح کاج هدفگذاری شد.

مردم ۸00 میلیارد تومان سکه خریدند
تازه ترین آماری که مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی اعالم کرد نشان 
داد که در جریان پیش فروش سکه، تاکنون حدود ۶٠٠ هزار قطعه 
فروخته شده است، این تعداد رقمی حدود 8٠٠ میلیارد تومان را در 
بر می گیرد. به گزارش زمان به نقل ازایسنا، طرح پیش فروش سکه با 
قیمت قطعی از ٢8 بهمن ماه و در قالب بسته سیاستی بانک مرکزی 
برای کنترل بازار ارز به اجرا درآمد. بر این اساس متقاضیان می توانستند 
با مراجعه به شعب بانک ملی سکه تمام بهار آزادی را با سررسید یک 
ساله با نرخ قطعی  یک میلیون و ۴٠٠ هزار تومان و سررسید شش 
ماهه با نرخ یک میلیون و ۳٠٠ هزار تومان خریداری کنند.گزارشی که 
رحیمی- مدیر اداره نشر و ریالی بانک مرکزی- دیروزدر حاشیه برگزاری 
مجمع بانک مرکزی ارائه کرد، حاکی از این بود که تا ١٢ اسفندماه حدود 
۶٠٠ هزار قطعه سکه پیش فروش شده است. با توجه به اینکه عمده 
پیش فروش ها برای سررسید یک ساله است اگر نرخ یک میلیون و ۴٠٠ 
هزار تومان را برای فروش در نظر بگیریم، حدود 8۴٠ میلیارد تومان 
از محل فروش این ۶٠٠ هزار قطعه تاکنون به شبکه بانکی وارد شده 
است. از سوی دیگر اگر با سررسید شش ماهه و با قیمت یک میلیون 
و ۳٠٠ هزار تومان محاسبه شود، رقمی نزدیک به 78٠ میلیارد تومان 
نقدینگی جذب شده است.در مجموع بر اساس توضیحات رحیمی برآورد 
می شود که با توقف انتشار اوراق گواهی سپرده ٢٠ درصد که همزمان با 
پیش فروش سکه انجام می شد، به مرور استقبال بیشتری از خرید سکه 
شود. وی آمار فروش در روزها را متفاوت اعالم کرد و گفت زمانی بود 
که در یک روز ٢8 هزار فقره سکه پیش فروش شده و در روزی هم این 

تعداد به ١٠٠ هزار قطعه رسیده است.

خبر

جزئیات صدور ارز دیجیتال در یک 
بانک داخلی

 یک فعال حوزه بانکداری الکترونیکی به احتمال 
صدور ارز دیجیتالی از سوی پست بانک پرداخت و 

جزئیات این طرح را مورد بررسی قرار داد.
 - ایرانی  عماد  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
با   الکترونیکی  بانکداری  حوزه  فعال  و  کارشناس 
اشاره به صحبت های مطرح شده درباره احتمال 
راه اندازی ارز دیجیتال در ایران توسط پست بانک، 
اظهار کرد: در این رابطه دو احتمال وجود دارد؛ یکی 
این که این ارزها پایه ریال باشد و دیگر اینکه  این 
ارز دیجیتال اساسا دارای ارزش متفاوتی باشد. در 
صورت پایه ریال بودن، این ارزهای دیجیتال معادل 
ریال هستند که باعث انتقال راحت تر پول به اقصی 
نقاط جغرافیایی می شود؛ آن هم بدون اینکه سیستم 
مرکزی آن تحت نظارت کسی باشد.وی با بیان این 
که مهم ترین مزیت ارز دیجیتالی انتقال راحت آن 
است، گفت: در صورت پایه ریال بودن، بانیان این 
ارز دیجیتالی مطرح شده به هر اندازه ای که قصد 
تولید واحدهای ارزی وجود داشته باشند، باید به 
همان نسبت پول را از شبکه در گردش بلوکه کنند 
و در اختیار بانک مرکزی قرار دهند تا خلق پول 
صورت نگیرد.کارشناس حوزه بانکداری الکترونیکی 
به احتمال دوم چگونگی صدور ارز دیجیتال توسط 
پست بانک نیز پرداخت و ادامه داد: در صورتی که 
این ارز دیجیتالی مطرح شده پایه ریالی نباشد در 
الکترونیکی  از حوزه خدمات  اینجا دیگر موضوع 
بیرون می آید و این سوال مطرح می شود که آیا این 
ارز باعث تغییر ارزش پول ملی خواهد شد یا نه؟ 
در این مورد مساله خلق پول مطرح است که بانک 
مرکزی وارد قضیه می شود.ایرانی با اشاره به این که 
نمی توان از حاال تاثیر این پول جدید را بر روی پول 
ملی منفی یا مثبت فرض گرفت، بیان کرد: در اکثر 
اوقات البته این تاثیر منفی بوده است، هرچند به نظر 
می رسد احتماال این ارز دیجیتال پایه ریال خواهد 

بود و به ازای آن پول از گردش خارج خواهد شد.

توقف اجرای پروژه ساخت پالسکو
روابط عمومی بنیاد مستضعفان اعالم کرد: به دنبال 
بستن راه ورودی کارگاه ساخت پالسکو، عملیات 
خاک برداری از سوی پیمانکار بنیاد مستضعفان 
ازایرنا، در  متوقف شد.  به گزارش زمان به نقل 
از کسبه  پی عدم همکاری و کارشکنی گروهی 
ساختمان پنج طبقه کنار پالسکو، عوامل مسئول 
شهری با نصب بلوک های بتنی و پلمپ کارگاه 
جابجایی  و  برداری  خاک  عملیات  اجرای  مانع 
نخاله ها در زمین پالسکو شدند.سرپرست کارگاه 
›ساخت پالسکو › در خصوص اهم اقدامات انجام 
شده به جز تجهیز کارگاه ها گفت: در پی آغار 
عملیات اجرایی در ساخت ساختمان پالسکو از 
دهه فجر تاکنون جهت بررسی وضعیت الیه های 
خاک و عملیات ژئوتکنیک 8 گمانه دستی با ۴8 
متر همچنین  به عمق ۳٥  برداری خاک  نمونه 
۳هزار متر مربع خاک برداری صورت گرفته است.

خبر

رئیس کل بانک مرکزی طی سخنانی در مجمع 
این بانک، اقدامات این نهاد سیاست گذار در حوزه 
پولی و مالی را تشریح کرد و گفت: روند مثبت 
ایجاد شده تا پایان امسال و سال آینده استمرار 

می یابد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، ولی اهلل سیف در 
پنجاه و هفتمین مجمع بانک مرکزی به تشریح 
اقدامات این نهاد سیاست گذار در حوزه پولی و 
گفت:  مرکزی   بانک  کل  پرداخت.رییس  مالی 
سال ١۳۹٥ به عنوان یک سال شاخص در زمینه 
توفیقات اقتصادی بوده است. تحقق وعده تورم تک 
رقمی پس از ربع قرن و دستیابی به رشد اقتصادی 
دو رقمی به عنوان باالترین رشد اقتصادی جهان 
به رغم بروز شوک های ارزی و تاثیرات محدودکننده 
آن بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت، 
نمونه های بارزی از این توفیقات بوده که در سایه 
پی گیری و اتخاذ سیاست های منضبطانه پولی و 

مالی از سوی دولت و بانک مرکزی حاصل شدند.
سیف با برشمردن دستاوردهای مثبت در سال 
۹٥ خطرنشان کرد: استمرار ثبات در بازار ارز و 

کنترل نوسانات آن، تامین به موقع نیازهای ارزی 
آغاز  تورمی،  انتظارات  مدیریت  و  واردکنندگان 
برنامه جامع اصالح نظام بانکی، تعمیق بازار بین 

بانکی و هدایت بانک ها به رفع مشکالت نقدینگی 
از طریق این بازار، کاهش نرخ سود مورد عمل 
بانک ها از طریق مصوبات شورای پول و اعتبار، 
حمایت از تولید در قالب تامین مالی سرمایه در 
گردش واحدهای تولیدی و کمک به بنگاه های 
فعالیت  توقف  نهایت  در  و  متوسط  و  کوچک 
موسسات اعتباری غیرمجاز از دیگر دستاوردهای 
مهم بانک مرکزی در این سال بود که خوشبختانه 
تمامی آنها در راستای پی گیری اهداف و عمل به 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی حاصل شده اند.
رییس شورای پول و اعتبار افزود: با حل و فصل 
مناقشات بین المللی و رفع تحریم های ظالمانه 
مثبتی  این سال تحوالت  اقتصادی، در  و  مالی 
در حوزه تعامالت بانکی بین المللی و تامین مالی 
بر  مثبتی  آثار  واجد  خارجی صورت گرفت که 
افزایش روابط کارگزاری و تسهیل عملیات تسویه 

بین المللی بود.

سیف در مجمع عمومی بانک مرکزی خبر داد:

ادامه روند مثبت اقتصاد در سال 97

تکلیف  تعیین  قانون   ۳ و   ١ مواد  دستور  به  نظر 
وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
۹٠/۹/٢٠امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده ١ 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی چمستان مورد رسیدگی 
و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر 

گردید جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد
 مرحله ٢۴ سال ۹۶

 بخش یک
 امالک متقاضیان واقع در قریه امیرآباد پالک 8 اصلی بخش 

 ١
٢۴٠ فرعی آقای وحید دهقان حداد نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ٢٢8/٠۹مترمربع 
واقع در قریه امیرآباد خریداری از آقای مصطفی باقری مالک 

رسمی
 ٢۴١ فرعی آقای خسرو گروسی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ٥۳۴/٠٠مترمربع 
واقع در قریه امیرآباد خریداری از آقای ایرج محمودی  مالک 

رسمی
به  نسبت  دره  نخود  سهرابی  حامد  آقای  فرعی   ٢۴٢  
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
٢۴٢/٥٥مترمربع واقع در قریه امیرآباد خریداری از آقای 

سید محمد رضا افتخارزاده مالک رسمی
 ٢۴۳ فرعی آقای حجت اهلل نبی پور نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۳١٢/٢۴مترمربع 
واقع در قریه امیرآباد خریداری از آقای رحمت اهلل نبی پور 

مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه گیالنده پالک ۹ اصلی بخش 

١١
 ۳١۳ فرعی آقای قدرت اهلل مقصودی نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ٥۶١/8٥مترمربع 
واقع در قریه گیالنده خریداری از منیژه و خدیجه مقصودی 

مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه ولیرکان پالک ١٠ اصلی 

بخش ١
7۹ فرعی آقای فرهاد محمدی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی و مساحت ۴٠٠/۹٠مترمربع واقع 
در قریه ولیرکان  خریداری از علی محمدی یزدی مالک 

رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه حاجیکالپالک ١٢ اصلی 

بخش ١
۶١ فرعی آقای ایوب ابراهیمی وند  نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۳78/۳8متر 
مربع که مقدار ١٥٢ سیرمشاع عرضه وقف می باشد واقع 
در قلعه حاجی کال خریداری از علیرضا دهقان مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه تنه رز پالک ١۳ اصلی 

بخش ١
۶ فرعی خانم فاطمه صفری نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت مترمربع واقع در قریهتنه 
رز خریداری از فاطمه قاسمی هاره و محمود اسدی مالک 

رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه گندیما پالک ١۶ اصلی 

بخش یک 
به  نسبت  هاشمی  آل  مهدی  سید  آقای  فرعی    ۴٠
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
٢٥7/8٢مترمربع واقع در قریه گندیما  خریداری از غالمرضا 

آدابی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه کنسپا  پالک ١7 اصلی 

بخش ١
۳٢ فرعی آقای محمدعلی حاجی نژاد متکی ششدانگ یک 
قطعه  زمین با بنای احداثی به مساحت ١7۶/٠٠مترمربع 

واقع در قریه کنسپا خریداری از یحیی کرد مالک رسمی 
به  نسبت  شالکوئی  کار  فطرت  سعیده  خانم  فرعی   ۳۳

شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
١۹٥/۹٠مترمربع واقع در قریه کنسپا خریداری از یحیی کرد 

مالک رسمی
 ١۹ پالک  تجاسبکال   قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک   
اصلی بخش ١ ١١٥ فرعی خانم آذرنیک چهره نسبت به 
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
١8۳/٢۶مترمربع واقع در قریه تجاسبکالخریداری از فرزاد 

قربانی مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه باریکال پالک ٢٠ اصلی بخش 

یک
١٢۹ فرعی خانم بهاره آقانجفی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی  به مساحت ٢۳8/٢٥مترمربع 
واقع در قریه باریکال خریداری از حمیداحسانی  مالک رسمی
 ١۳٠فرعی  آقای سید عباس هاشمی نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین  قطعه زمین با بنای احداثی به  مساحت 
از سید  باریکال خریداری  قریه  واقع در  ۳۶٠/٥۳مترمربع 

سجاد حسینی مالک رسمی
 ١۳١ فرعی آقای محمدرضا شکراهلل نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت٢٥۴/۳7 مترمربع 
واقع در قریه باریکال خریداری از سید رضا حسینی مالک 

رسمی
شش  به  نسبت  اوره  آقانی  مرضیه  خانم  فرعی   ١۳٢  
مساحت  به  احداثی   بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
٢۴8/8۳مترمربع واقع در قریه باریکال خریداری از خدیجه 

صفاری مالک رسمی
به  نسبت  فراهانی  واشقانی  فاطمه  خانم  فرعی   ١۳۳  
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
٢٠٥/٢١مترمربع واقع در قریه باریکال خریداری از سید نقی 

حسینی مالک رسمی
 ١۳۴ فرعی آقای سید رضا حسینی نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۳١٠/۶۶مترمربع 
واقع در قریه باریکال  خریداری از سید مرتضی حسینی 

مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه ورازده علیا پالک ٢١ اصلی 

بخش یک
١١۶ فرعی آقای محمدرضا مهدوی نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۴٠٠/٢۴مترمربع 
واقع در قریه ورازده علیا  واگذاری از علی مهدوی مالک 

رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه تورانکال پالک ٢۳ اصلی 

بخش یک
8۴ فرعی آقای مجید احسانی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ٢۳٢/٥٥متر مربع 
که مقدار دو دانگ مشاع عرصه وقف می باشد واقع در قریه 

تورانکاله خریداری از رضا اسماعیلی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه رزک  پالک ٢۴ اصلی بخش 

یک
 8۶فرعی خانم مریم موسی خانی نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
٢7٢/۹٠مترمربع که مقدار 8٠ سیر مشاع عرصه وقف  می 
باشد واقع در قریه رزک خریداری از آقای کمیل خالقی 

مالک رسمی
 8۶ فرعی آقای ابراهیم آقانبی نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
٢7٢/۹٠متر مربع که مقدار 8٠ سیرمشاع عرصه وقف می 
باشد واقع در قریه رزک خریداری از آقای کمیل خالقی 

مالک رسمی
 87 فرعی آقای همایون شاه حسینی نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین به مساحت ۳٠٠/٠٠مترمربع که مقدار 
8٠ سیر مشاع  عرصه وقت می باشد واقع در قریه رزک  

خریداری از آقای مسلم رنجبر مالک رسمی
نسبت  صالحی  خوشنودی  محمدعلی  آقای  فرعی   88 

به شش دانگ  قطعه زمین با  بنای احداثی به مساحت 
٢٢١/۹۴مترمربع که مقدار 8٠ سیر مشاع عرصه وقف  می 
باشند واقع در قریه رزک خریداری از کاظم کیانی مالک 

رسمی

 امالک متقاضیان واقع در قریه جلیکان  پالک ٢٥ اصلی 
بخش یک ۶٠٥ فرعی آقای سید علی حسینی ساداتی 
نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت ١۶۴/۹٢مترمربع واقع درقریه جلیکان خریداری از 

اسماعیل عفتی  مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه قلعه کتی پالک ۳٥ اصلی 

بخش یک
۴۶ فرعی خانم میترا رجائی زفره نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ٢۶١/۳٠مترمربع که 
مقدار ٥۴ سیر مشاع عرصه وقف  می باشد واقع در قریه قلعه 

کتی خریداری از مهر علی جعفری مالک رسمی
 بخش دو

 امالک متقاضیان واقع در قریه ایرکا پالک ۶ اصلی بخش ٢
به  نسبت  مقدم  جوادی  نبی  محمد  آقای  فرعی   7٢
با بنای احداثی به مساحت  ششدانگ یک  قطعه زمین 
٥۴7/7۳مترمربع واقع در قریه ایرکا خریداری از غالمرضا 

جوادی مقدم مالک رسمی
 7۳ فرعی آقای فرزین جوادی مقدم نسبت به ششدانگ یک  
قطعه زمین با بنای احداثی به  مساحت ۳١٢/٥۳مترمربع 
واقع در قریه ایرکا  خریداری از محمد نبی  جوادی مقدم 

مالک رسمی
 7۴ فرعی آقای اکبر محمدزاده نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ٢۴۴/٠۴مترمربع 
واقع در قریه ایرکا  خریداری از غالمحسن محمد زاده مالک 

رسمی
 7٥ فرعی آقای صاحب روستائی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ٢۹٢/۳۳مترمربع 
واقع در قریه ایرکا خریداری از حسن ذکریاپور مالک رسمی

 امالک متقاضیان واقع در قریه همصفا پالک 8 اصلی 
بخش ٢

۴۹ فرعی آقای اکبر عباسی متقی نسبت به  ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت١8۴/۶٥ مترمربع 
واقع در قریه همصفا خریداری از ناصر رحمانی مالک رسمی 

بخش یازده 
 8 پالک  علیا  سالده  قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک   
اصلی بخش ١١ ٢٠٢فرعی خانم منیرسولقائی  نسبت به 
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۴۳۹/٥۴مترمربع واقع در قریه سالده علیا خریداری ازعاتکه 

محمدی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه اناده پالک ١٥ اصلی بخش 

 ١١
٢٥8فرعی  آقای اسمعیل  درویش نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ٢۳٠/۳٥مترمربع 
واقع در قریه اناده خریداری از میالد بیگلر بیگی مالک رسمی

٢٥۹فرعی  آقای مرتضی عباس زاده نسبت به  ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ٢٢۳/8۴مترمربع 
واقع در قریه اناده خریداری از علی اصغر رضایی مالک رسمی

 امالک متقاضیان واقع در قریه سنگ چالک پالک ١۶ اصلی 
بخش ١١ 

١7٠ فرعی خانم فرخنده ترکیان عاشق آبادی نسبت به 
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به  مساحت 

٢۹١/8۶مترمربع واقع در قریه سنگ چالک خریداری از علی 
خسروی مالک رسمی

 ١7١ فرعی خانم منیژه مهدی دماوندی نسبت به شش 
دانگ یک قطعه زمین به مساحت ٢۳٢/٥٠مترمربع واقع 
در قریه سنگ چالک خریداری از حسن حسین پور مالک 

رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه مغانده پالک ١8 اصلی بخش 

١١
 ۹٠فرعی  خانم رویا بزرگمهر نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت۶١8/۶۴ متر مربع که مقدار 
۴8 سیر مشاع عرصه وقف  می باشند واقع در قریه مغانده 

خریداری از حسین اکبری مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه چمازکال پالک ١۹ اصلی 

بخش ١١
نسبت  دیلمانی   خدمتگزار  امید  آقای  فرعی   ۳87  
با  بنای احداثی به مساحت  ششدانگ یک قطعه زمین 
۳۳١/8١مترمربع واقع در قریه چمازکال خریداری از حسین 

اکبری مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه سیاهکال پالک ٢١ اصلی 
به  نسبت  دهقان  اسفندیار  آقای  فرعی  بخش ١١ ٢۴۹ 
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
١۴٥/۳٠متر مربع که مقدار ٢٠ سیر مشاع عرصه وقف  می 
باشد واقع در قریه سیاهکال واگذاری از عباس دهقان مالک 

رسمی
 ٢٥٠ فرعی آقای تقی  ذبیحی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به  مساحت ٢١٥/۳٢متر مربع 
که مقدار ٢٠ سیر مشاع عرصه وقف می باشد واقع در قریه 

سیاهکال خریداری از عباس عزت پناه مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه کلین خونی پالک ٢7 اصلی 
بخش ١١ 88 فرعی خانم اختر فرازمند نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ٢١٠/٠٠مترمربع 
واقع در قریه کلین خونی خریداری از علی محمدی مالک 

رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه نصرت آباد پالک ۳١ اصلی 
بخش ١١ ١۳٥ فرعی خانم فرشته السادات رضوی شاد 
نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت ٢۴۴/١٠مترمربع واقع در قریه نصرت آباد واگذاری 

از رضا رضوی شاد مالک رسمی
 ١۳۶ فرعی  خانم مینا السادات  رضوی شاد نسبت به 
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
٢٢۶/۶۶متر مربع واقع در قریه نصرت آباد واگذاری از رضا 

رضوی شاد مالک رسمی
 ١۳7 فرعی خانم ملیحه السادات رضوی شاد نسبت به 
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
۴8٥/8۴مترمربع واقع در قریه نصرت آباد واگذاری از رضا 

رضوی شاد مالک رسمی
 ١۳8 فرعی آقای محمد باقر منصوری نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ٢۳۳/٢٢مترمربع 
از گیتا گوراب مالک  آباد خریداری  قریه نصرت  واقع در 

رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه واتاشان پالک ۳٢ اصلی 

بخش ١١
 ۳١ فرعی خانم احترام مالیری نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ٢١۴/۴۶مترمربع 
واقع در قریه واتاشان خریداری از سید احمد حسینی مالک 

رسمی

به  نسبت  اردهانی   زاده  ولی  رحیم  آقای  فرعی   ۳٢  
شش دانگ یک قطعه زمین با  بنای احداثی به مساحت 
٢٢۴/٥٢مترمربع واقع در قریه واتاشان خریداری از سید 

احمد حسینی مالک رسمی
۳۳فرعی  خانم مریم رامح نسبت به سه دانگ مشاع از 
با بنای احداثی  به مساحت  ششدانگ یک قطعه زمین 
٢٥۴/۶٢مترمربع واقع در قریه واتاشان خریداری از سید 

احمد حسینی مالک رسمی
۳۳فرعی  آقای محمد جعفر غفوری روزبهانی نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ  یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت ٢٥۴/۶٢مترمربع واقع در قریه واتاشان  خریداری از 

سید احمد حسینی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه کرد آباد پالک ۳۳ اصلی 
بخش ١١ 88۹ فرعی آقای محمدرضا هادی زاده نسبت 
به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۴٠۴/٥۶مترمربع واقع در قریه کرد آباد خریداری از ولی اهلل 

کرد آبادی مالک رسمی
 8۹٠ فرعی آقای بابک قزوینیان نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۴۳٥/۳۶مترمربع 
واقع در قریه کرد آباد خریداری از بابک  کوثری قانع  مالک 

رسمی
 8۹١ فرعی آقای عادل خلیل زاده نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
٢٢٠/۴۳مترمربع واقع در قریه کرد آباد خریداری از عبداله 
حیدرزاده  مالک رسمی 8۹١ فرعی آقای سعید بیات نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت ٢٢٠/۴۳مترمربع واقع در قریه کرد آباد 

خریداری از عبداله حیدر زاده  مالک رسمی
 8۹٢ فرعی آقای حمید نظری نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ٥٠٢/٥8مترمربع 
واقع در قریه کرد آباد خریداری از فاطمه خوش گام مالک 

رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه نانواکال پالک ۳8 اصلی بخش ١١

۹8 فرعی آقای قاسم بهبودی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۶٥٠/١٥مترمربع 
واقع در قریه نانواکال خریداری ازسیف اهلل خادمی مالک 

رسمی
 ۹۹ فرعی آقای خسرو رجبی دهزپری  نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ٢٥١/٠١مترمربع 
مالک  خادمی  رمضان  از  خریداری  نانواکال  قریه  در  واقع 

رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه طالب آباد پالک ۳۹ اصلی 
بخش ١١ ۴٥ فرعی خانم افسانه مقصود ی نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت ۴٠٢/۹۳مترمربع که مقدار ١٢٠ سیر مشاع عرصه 
وقف  می باشد واقع در قریه طالب آباد خریداری ازکبری  

طهماسبی مالک رسمی
 ۴٥ فرعی  خانم پروین مقصودی نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۴٠٢/۹۳مترمربع که مقدار ١٢٠ سیر مشاع عرصه وقف می 
باشد واقع در قریه طالب آباد خریداری از کبری طهماسبی 

مالک رسمی 
۴۶فرعی  خانم فاطمه ابونی مهریزی نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ٢۴8/٠١مترمربع 
که مقدار ١٢٠ سیر مشاع عرصه وقف می باشد واقع در قریه  

طالب آباد خریداری از رحمت قاسم پور مالک رسمی
 ۴7 فرعی آقای سید ابوالقاسم ابونی مهریزی نسبت به 
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
٢۳8/۹7مترمربع که مقدار ١٢٠ سیر مشاع عرصه وقف می 
باشد واقع در قریه طالب آباد خریداری از سید عقیل حسینی 

مالک رسمی
 ۴8 فرعی خانم فاطمه ابونی مهریزی نسبت به ششدانگ یک 

قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ٢۳۹/٠١مترمربع 
که  مقدار ١٢٠ سیر مشاع عرصه وقف می باشد واقع در 

قریه طالب آباد خریداری از تقی  قاسمی نیا مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه سنگین ده پالک ۴١ اصلی 
بخش ١١ ٢١۹ فرعی  خانم فروزان راجی درگه  نسبت به 
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
از  خریداری  ده  سنگین  قریه  در  واقع  ٢۶۳/٥٥مترمربع 
علیرضا راجی درگه و نجات مالنی انکاسی ٢٢٠ فرعی خانم 
شهال گودرزی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت ٢١٢/٠٠مترمربع واقع در قریه سنگین 

ده خریداری از بهرام خواجوی مقدم مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه عبداهلل آباد پالک ۴7 اصلی 
بخش ١١ ٥۳٥ فرعی  آقای کریم مرادی نسبت به شش 
دانگ یک قطعه زمین به مساحت ٢87/۶۳مترمربع واقع در 

قریه عبداهلل آباد خریداری از مالک رسمی
 ٥٥٠ فرعی خانم لعبت  آقا حیدر علی نقاش نسبت به 
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
٢7۴/٢8مترمربع واقع در قریه عبداهلل آباد خریداری از رضا 

عباس پور مالک رسمی
به  نسبت  قهی   نیکخواه  محمدی  آقای  فرعی   ٥۶٥  
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
از  خریداری  آباد  عبداهلل  قریه  در  واقع  ٢۹٢/88مترمربع 

محسن محمدی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه نعمت آباد پالک ١٠٠اصلی  

بخش  ١١ 
۴٠۶ فرعی آقای محمد باقر نجار نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی  به مساحت ٢۶۴/١٥مترمربع 
واقع در قریه نعمت آباد خریداری از زهره افخمی عقدا مالک 

رسمی
 ۴٠7 فرعی خانم فاطمه سمیعی نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
از  آباد خریداری  نعمت  قریه  واقع در  ١۴۴٠/۳۳مترمربع 

قدرت سمیعی پور و یداهلل قاسمی مالک رسمی
۴٠7 فرعی خانم زهرا  سمیعی نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
از  آباد خریداری  نعمت  قریه  واقع در  ١۴۴٠/۳۳مترمربع 

قدرت سمیعی پور و یداهلل قاسمی مالک رسمی
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد رسمی و ماده ١۳ آئین نامه مربوط این 
آگهی در دو نوبت به فاصله ١٥ روز از طریق این روزنامه و 
محلی / کثیر االنتشار در شهر ها نتشر و در روستا ها رای 
هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم 
شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی 
و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است 
و در صورتی که اعتراضی در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه 
نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و 
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست 
بیهی است برابر ماده ١۳ آئین نامه مذکوردر مورد قسمتی از 
امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی با 
رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود مراتب 
را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان با 
اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و 
فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را 

به صورت اختصاصی منتشر می نماید م.الف 78١١۳۳/۹۶
تاریخ انتشار نوبت اول :۹6/11/28 تاریخ انتشار نوبت دوم ۹6/12/12

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی حوزه ثبتی چمستان

وزیر صنعت گفت: طی ده ماه گذشته بالغ بر 
۴ هزار و 7٠٠ واحد صنعتی جدید آغاز به کار 
کرده و طی این سالها، میزان رویش واحدهای 

جدید از ریزش، فزونی گرفته است.
محمد  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  شریعتمداری 
گفت: صنعت ایران در این سال ها سیر صعودی 
و نزولی بسیاری داشته است. ما طی سال هایی 
از کیسه می خوردیم اما بعد از گذشت زمان 
مهمات صنعتگران ایرانی و علیرغم فشارهای 
سلطه دوباره برخاستیم.وی ادامه داد: از زمانی 
به بعد روند رو به رشد صنعت ایران آغاز شد و 
هر چند هنوز بر پیکره صنعت ما زخم هایی 
اما می توان شکوفایی صنعتی را  باقی است 
مشاهده کنیم. افتتاح واحدهای متعدد صنعتی 
نمونه ای از این مساله است.شریعتمداری اظهار 
کرد: بالغ بر ۴ هزار و 7٠٠ واحد صنعتی جدید  
در ١٠ ماه گذشته آغاز به کار کرده است و 
در این سال ها رویش از ریزش فزونی گرفته 
است.وی با اشاره به افزایش درخواست فعالیت 
که  عصری  در  کرد:  تصریح  اقتصادی  های 
فعاالن اقتصادی ما از مشکالت رنج می برند 
در این ١٠ ماهه شاهد تقاضای تاسیس بیش 
از ١۶ هزار واحد صنعتی بوده ایم که بیشتر 
از ٢۳ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته 
است.وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: 
شورای  مجلس  همراهی  با  کردیم  تالش  ما 
اسالمی، نمایندگان، سازمان ها و ... قدم های 
خوبی برای تصویب الیحه بودجه ۹7 برداریم.

شریعتمداری با اشاره به مشکالت اقتصادی در 
یک سال اخیر عنوان کرد: یکی از مشکالت 
اساسی صنعت ما نوسازی است. ما بالغ بر 8٥ 
هزار واحد صنعتی در کشور مشعول به کار 
داریم که بالغ بر 8٠ هزار واحد از آنها صنایع 
کوچک و متوسط هستند و قریب به ۴٠ هزار 
واحد از این صنایع در شهرک های صنعتی 
هستند که نیازمند نوسازی و بازسازی است.
وی ادامه داد: برای نوسازی، تامین منابع مالی از 
نیازهای ماست و نرخ تامین منابع مالی اگرچه 
روی کاغذ ١8 درصد است اما در برخی بانک ها 
٢٠ درصد است که با ٢٠ درصد امکان نوسازی 
از  ندارد.وی در بخش دیگری  صنعتی وجود 
سخنان خود عنوان کرد: مردم به دلیل ویژگی 
های مهم و ارزشمند کاالها آنها را از طریق 
از  این  و  انتخاب می کنند  کاال  ایران  شبکه 
اهداف ماست.شریعتمداری یکی از معضالت 
گفت:  و  کرد  عنوان  ،تقاضا  را  کشور  صنعت 
در سال  آمارها  اساس  بر  مردم  قدرت خرید 
۹٢ به سال 8٢ بازگشته است همچنین قدرت 
خرید در سال ۹۶ شبیه سال ۹١ شده است 
که هنوز ٥ سال عقب هستیم در صورتی که 
صنعت ما رشد کرده است. این امر نتیجه این 
است که تولیدکننده کاالیش را تولید می کند 
و محصول او مرغوب است اما در انبارها باقی 
می ماند.وی با اشاره به پیشنهادی برای حل 
این مشکل عنوان کرد: یکی از کارها حرکت 
در جهت بازارهای صادراتی است که بسته های 

پیشنهادی هم تهیه شده است. 

کاالی  هوشمند  شهر  گفت:  ارتباطات  وزیر 
بلکه  نیست  موقعیت  و  فرصت  لوکس، 
ضرورت حکمرانی آینده شهری بوده که باید 
صورت پذیرد. به گزارش زمان به نقل ازایسنا، 
محمدجواد آذری جهرمی در همایش تهران 
همایش های  سالن  در  دیروز  که  هوشمند 
برج میالد برگزار شد، اظهار کرد: حرکت به 
هوشمندسازی شهر  و  هوشمند  سمت شهر 
دارد  نیاز  گفتمان سازی  به  کشور  سراسر  در 
بر  می تواند  نمایشگاه ها  و  همایش ها  این  و 
این  دست اندرکاران  آشنایی  و  گفتمان سازی 
عرصه با اهمیت شهر هوشمند موثر باشد.وی 
ادامه داد: ورود فناوری اطالعات در عرصه های 
مختلف که یکی از آن ها مدیریت شهری است، 
بنابراین  است.  بوده  همراه  بهره وری  بهبود  با 
مدیریت  و  اطالعات  فناوری  ترویج  نتیجه 
مهم  این  که  است  بهره وری  بهبود  شهری، 
داشته  وجود  مختلف  عرصه های  در  می تواند 
باشد.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اضافه 
کرد: حوزه تخصصی شهر هوشمند و تاثیر آن 
در زندگی بشر به عنوان الزاماتی است که باید 
به آن پرداخته شود و اگر بخواهیم مدیریت 
منابع را بهتر و برای مردم رفاه ایجاد کنیم و 
همچنین به مبارزه با فساد و بهبود شاخص های 
مدیریتی بپردازیم، چاره ای جز روی آوردن به 
شهر هوشمند نداریم.آذری جهرمی با بیان اینکه 
شهر هوشمند، کاالی لوکس، فرصت و موقعیت 
نیست و ضرورت حکمرانی آینده شهرهاست، 
گفت: بخش عمده ای از رشد اقتصادی در دنیا 

با نگاه بهره وری بوده که یکی از پیشران هایش 
حوزه فناوری است.وی در ادامه افزود: یکی از 
معضالت جدی جامعه امروز ما بیکاری است و 
چاره ای جز حرکت به سمت اشتغالزایی نداریم. 
بر  بنا  ما  جامعه  از  زیادی  بخش  درحقیقت 
سیاست های علمی، فارغ التحصیالن دانشگاه ها 
نیز  فناوری  حوزه  به  زیادی  اقبال  و  هستند 
وجود دارد. به بیان دیگر جامعه امروز ما برای 
پیدا  دنبال  به  همواره  بیکاری  معضل  حل 
کردن راه حلی برای اشتغالزایی است و بدترین 
تحصیلکرده،  افراد  این  برای  اشتغالزایی  نوع 
استخدام و پرداخت حقوق ماهیانه به آنهاست.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اضافه کرد: 
در توسعه دیجیتال بزرگترین حرکت خالقیت 
است و این خالقیت را باید برای بهبود شرایط 
استفاده کرد. به عبارت دیگر کسب و کارهایی 
شکل گرفته اند و شهر نیز با معضالت آلودگی، 
ترافیکی و غیره مواجه است. یعنی فضایی داریم 
با مشکالتی مواجه بوده و از طرف دیگر  که 
فضایی داریم که می تواند پویا و خالق باشد. 
یعنی همه شرایط آماده است اما چه چیزی 
الزمه ایجاد تحول است.آذری جهرمی در ادامه 
تصریح کرد: این تحول ایجاد نمی شود مگر با 
مدیریت اما در جمهوری اسالمی عادت کرده ایم 
که مدیریت مان با تصدی گری دولتی آغاز شود 
که این امر محکوم به شکست است .وی با بیان 
اینکه این شفاف سازی اثرات مهمی دارد، گفت: 
یکی از این اثرات این است که شهروندان از 

وضعیت موجود آگاه شوند.

 تقاضا ؛ یکی از معضالت 
صنعت کشور 

ورت حکمرانی  شهر هوشمند ضر
آینده شهری 
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اوقات شرعی

مهربانی مهمترین اصل انسانیت 
است . اگر کسی از من کمکی بخواهد 

به این معنی است که، من هنوز بر 
روی زمین ارزش دارم 

پائولو کوئیلو

سخن حکیمانه

فیلم  سومین  در  مهدویان  حسین  محمد 
فیلم های موفق  از  بلند سینمایی خود پس 
زندگی  موضوع  به  که  غبار«  در  »ایستاده 
حاج احمد متوسلیان می پردازد و »ماجرای 
مجاهدین  سازمان  ترورهای  به  که  نیمروز« 
خلق ایران در سال ١۳۶٠ و اتفاقات بعد از عزل 
ابوالحسن بنی صدر می پردازد سراغ فیلمنامه 
ای با مضمون قاچاق دختران به کشور های 
حاشیه خلیج فارس رفته است ؛ محمد حسین 
»آخرین  مجموعه  با  نامش  که  مهدویان 
مستندی  که   )١۳۹١( زمستان«  روزهای 
بود  جنگ  فرماندهان  از  باقری  شهید  درباره 
برسر زبان ها افتاد از سینمای مستند می آید 
و حتی ارتباطش با سینمای مستند را کماکان 
حقیقت  سینما  جشنواره  در  و  کرده  حفظ 
امسال نیز فیلم »ترور سرچشمه« را روی پرده 
داشته که به حوادث تروری می پرداخت که در 
آن آیت اهلل بهشتی شهید شد ، مسئله اصلی 
آن فیلم یافتن حقیقت ماجرایی بود که سال ها 
مانده  نیمه تمام  پرونده اش  و  داده  رخ  پیش 
است ؛ فیلم التاری با تصاویری مستند  گونه 
و فرم تدوینی مشابه ماجرای نیمروز و ایستاده 
در غبار آغاز می شود وی که در دو تجربه اول 
سینمایی اش تالش کرد فیلمی با حال و هوای 
مستند- داستانی بسازد و انصافاً نیز تصمیمی 
درست گرفته است ، چون فیلم اولش ایستاده 
در غبار به نوعی مستند داستانی حاج احمد 
صدای  از  استفاده  درکنار  و  است  متوسلیان 
سخنرانی های حاج احمد و تصاویر آرشیوی، 
بازسازی مابقی صحنه با تمهید دوربین روی 
دست طبیعی جلوه میدهد و در فیلم دومش 
یعنی ماجرای نیمروز هم چون بسیار از کاراکتر 
ما به ازای بیرونی دارند و تنها یکی از کاراکتر 
ها ما به ازای بیرونی ندارد و همان یک نفر هم 
چون در فیلم در نقش عکاس حاضر است و 
ما خیلی از صحنه ها را از قاب دوربین او می 
بینیم این تمهید کاربرد دارد اما در التاری  به 
دلیل فضای کاماًل داستانی این لرزش دوربین 
توجیحی ندارد و طبیعتاً بیننده را اذیت خواهد 
فیلمسازی چون محمد حسین  وقتی  ؛  کرد 
مهدویان جوان خوش فکری که همیشه دغدغه 
انقالب  تاریخ  خصوصاً  و  ایران  معاصر  تاریخ 
غبار  در  ایستاده  با  است  داشته  را  اسالمی 
اسم در می کند و بعد با ماجرای نیمروز به 
اوج می رسد در فیلم سومش سراغ سوژه ای 
ملتهب و بکر که همیشه جذابیت دارد موضوع 
اجتماعی به روزی در دل یک درام عاشقانه و 

انتقام جویانه با مضمون قاچاق دختران ایرانی 
به دبی، میرود توقعات ناخودآگاه از او به عنوان 
یک فیلمساز که به مستند عالقه دارد باال می 
رود و توقع این است که با یک اثر افشاگرانه 
طرف باشیم ، مهدویان در التاری دوربین خود 
را به جای صفحات تاریخ به خیابان های شلوغ 
و کثیف تهران برده است تا داستانی عجیب تر 
از فیلم های دیگرش را برای تماشاگران تعریف 

کند.
التاري قیصر زمانه محسوب مي شود ؛ فیلمی 
اجتماعی جسورانه و بی پروا که به غیرت ملي 
اشاره دارد و داستان قصه امیرعلي با بازی ساعد 
سهیلي و نوشین با بازی زیبا کرمعلی است که 
قرار است با هم ازدواج کنند است ، اما خانواده 
نوشین دچار یک ورشکستگی سنگین شده اند 
استادی مخالف  بازی علیرضا  با  و پدر دختر 
ازدواج است ، نوشین برای جبران بدهی های 
پدرش و به وعده یک دالل به نام سامي با بازی 
مهدی زمین پرداز برای کار مدلینگ به دبي 
میرود غافل از اینکه سامي دختران را به بهانه 
مدلینگ براي خلوت بن هالل ، یکی از خلیفه 
زادگان دبی که در کار الماس است میبرد ، پدر 
با  دختر موافق است چون نیما برادر نوشین 
بازی جواد عزتی پسر بزرگ خانواده در زندان 
گرفتار شده و ۳٠٠ میلیون بدهی باال آورده 
است، چند روز پس از عزیمت نوشین به دبی 
خبر خودکشی او می رسد و امیرعلی دیوانه وار 
به دنبال حقیقت می رود ، او در این راه تنها 
نیست؛ حاج موسی با بازی هادی حجازی فر 
رزمنده سال های دور جنگ )جانباز اعصاب و 
و  نیز هست  امیر علی  فوتبال  و مربی  روان( 
شباهت هایي به حاج کاظم آژانس شیشه اي و 

محمد مایلي کهن دارد براي انتقام با او به دوبی 
می رود، البته آن ها برای رسیدن به حقیقت 
در تهران از حاج مرتضی همرزم موسی با بازی 
حمید فرخ نژاد کمک گرفته اند اما به نتیجه 
نرسیده اند ، امیر علی و حاج موسی در دوبی 
با کمک راننده ایرانی مقیم آنجا با بازی نادر 
سلیمانی که از همرزمان حاج مرتضی و حاج 
موسی می باشد واسطه قاچاقچی یعنی سامی 
را پیدا می کنند اما درست سر بزنگاه و در موعد 
انتقام حاج مرتضی می رسد و جلوی کار را می 
گیرد ، امیرعلی و موسی متوجه می شوند در 
قضیه نوشین پای یکی از خلیفه زادگان دبی 

وسط است و ...
آن  مخاطب  یا  ندارد  وسط  حد  التاری  فیلم 
را دوست خواهد داشت یا اینکه از او بیزاری 
از  فیلم  داستان  اواسط  در  و  خواهد جست  
یک عاشقانه تین ایجری به فیلمی انتقام جویانه 
انقالبی تبدیل می شود که قهرمان زخم خورده 
عاصی شبیه به حاج کاظم آژانس شیشه ای 
و  گذشته  علیه  عبارتی  به  یا  سیستم  علیه 
سبقه خود بر میخیزد ، سکانس هایي از فیلم 
شباهت هایي به فیلم هاي فرزان دلجو و قیصر 
کیمیایی دارد ، حتي دیالوگ ها بعضاً از فیلم 

های حاتمی کیا عیناً کپي شده است.
 فیلم التاری را به دو قسمت می توان تقسیم 
کرد قسمت ایران و قسمت دبی ، ریتم قسمت 
اول که در ایران می باشد بسیار کند است و 
است  بحث  و  جر  و  های جدل  از صحنه  پر 
که در فضای یک رئالیسم اجتماعی جای می 
گیرد، تلخ و گزنده مثل خیلی دیگر از آثار این 
تبعات  روی  تاکید  ایران  سینمای  سال های 
اوضاع نابسامان مالی و مسائل فرهنگی است 

و قسمت دبی که ریتمش بر عکس نیمه اول 
فیلم بسیار تند است و بیشتر شبیه یک تریلر 
که  هستید  این  دنبال  دائما  که  است  مهیج 
بدانید ادامه قصه چه می شود ، به عبارتی دیگر 
می شد  شروع  دبی  از  فیلم  قصه  اگر  حقیقتاً 
تمام  و  نمی شد  وارد  فیلم  به  چندانی  ضربه 
نیمه اول فیلم )۶٠–7٠ دقیقه ابتدایی فیلم( 
می توانست در عرض ٢٠ دقیقه روایت شود ، 
هرچند التاری کمی طوالنی به نظر می رسد و 
داستانش را بسیار دیر شروع می کند تا وارد فاز 
دوم انتقام جویانه فیلم شود و حد فاصل میان 
رفتن دختر و کشف حقیقت توسط امیرعلی و 
برادر دختر در زیرزمین بیش  از اندازه کش دار 
است و یا در لحظاتی فیلم سوپر ملودراماتیک 
به  صداوسیما  سریالهای  از  رنگی  و  می شود 
خود می گیرد اما کارگردانی مهدویان و دست  
و  پنجه نرم کردنش با فرم کار سرپوشی بر این 
ضعف ها می گذارد ، از نکات جالب فیلم استفاده 
با  شده«  »ربوده  فیلم  تکراری  موسیقی  از 
صدای روزبه بمانی در تیتراژ پایانی فیلم است.

 فیلم التاری از لحاظ روایت و باور پذیري عیب 
هایي اساسي دارد و با منطق پسران امروزي 
اصاًل سازگاري ندارد و اینکه اگر این فیلم سالها 
پیش ساخته میشد هم بیشتر قابل باور بود 
و هم منطقي تر و هم اینکه جز مسائل روز 
محسوب میشد ؛ شاید امروز دیگر برای ساخت 
اینگونه آثار کمی دیر باشد اما به دلیل سوژه 
این فیلم ، زمان نمی تواند هرگز از جذابیتش 
بکاهد ، در پایان به این نکته باید اشاره کرد که 
فیلم التاری فیلمی سرگرم کننده با سوژه ای 
ملتهب با بازی خوب بازیگرانش و کارگردانی 
در  مهدویان  حسین  محمد  روان  و  یکدست 
را  ساختی  خوش  فیلمی  عوامل،  سایر  کنار 
تقدیم تماشاگران می کند. کارگردان : محمد 

حسین مهدویان
نویسنده : ابراهیم امینی

تهیه کننده : سید محمود رضوی
بازیگران : حمید فرخ نژاد / ساعد سهیلی / هادی 
حجازی فر / نادر سلیمانی / جواد عزتی / علیرضا 
استادی / زیبا کرمعلی / مهدی زمین پرداز و ...

مدیر فیلمبرداری : هادی بهروز
صدابردار : هادی ساعد محکم

طراح چهره پردازی : شهرام خلج
طراح و صحنه لباس : بهزاد جعفری طادی

موسیقی : حبیب خزایی فر
سجاد   / گوهری  : حسین جمشیدی  تدوین 

پهلوان زاده

»التاری« به غیرت ملی اشاره دارد
* مرتضی کوه مسکن

ترجمه بهروز غریب پور از »پینوکیو« 
به کتابفروشی ها آمد

»پینوکیو«  داستانی  کتاب 
با  کولودی  کارلو  نوشته 
غریب پور  بهروز  ترجمه 
و  منتشر  افق  نشر  توسط 

راهی بازار نشر شد.
کتاب  مهر،  گزارش   به 
نوشته  »پینوکیو«  داستانی 
با  تازگی  به  کولودی  کارلو 
ترجمه بهروز غریب پور توسط نشر افق منتشر و 

راهی بازار نشر شده است.
این کتاب از نسخه زبان اصلی اثر یعنی ایتالیایی به 
زبان فارسی برگردانده شده و افق آن را با خرید حق 
کپی رایت از ناشر اصلی در ایران چاپ کرده است. 
نسخه پیش رو تصاویری را به همراه دارد که توسط 

روبرتو اینوچنتی نقاشی شده اند.
کولودی  کارلو  نام  با  بیشتر  که  لورنزینی  کارلو 
در   ١8٢۶ سال  نوامبر   ٢۴ شود،  می  شناخته 
فلورانس ایتالیا متولد شد. او در سال های نوجوانی 
وارد مدرسه تحصیالت دینی شد و تا ١7 سالگی 
به  آن  از  پس  شد.  تحصیل  به  مشغول  آنجا  در 
دنبال روزنامه نگاری، منتقدی، نمایشنامه نویسی 
و نگارش کتاب های آموزشی رفت. در این میان، 
دست به نگارش محبوب ترین نوشته اش زد که 
باعث شد به عنوان یکی از معروف ترین نویسندگان 
ادبیات کودک و نوجوان مطرح شود و آن اثر، کتاب 

»پینوکیو« بود.
داستان این کتاب درباره شخصیتی به نام پینوکیو 
است. پینوکیو یک عروسک چوبی و بسیار وروجک 
این عروسک خالق  و اهل شیطانی کردن است. 

دست پیرمردی مهربان به نام پدر ژپتو است.
از پسربچه ها دوست دارد  پینوکیو مانند برخی 
پستی و بلندهای زندگی را تجربه کند؛ به حرف 
بزرگترها گوش ندهد و از درس و مدرسه فرار کند. 
او هم دوست دارد مثل هم سن و سال هایش به 
دنبال آرزوهایش برود اما این میان مشکل کوچکی 
وجود دارد و آن این است که این پسربچه از تجربه 
هایش درس نمی گیرد. مشکل دیگری که درباره 
پینوکیو وجود دارد این است که او مانند دیگر هم 
سن و ساالنش، یک پسربچه معمولی نیست؛ یعنی 

نه معمولی است نه یک پسربچه.
با اقتباس از داستان پینوکیو، تئاترها و انیمیشن 
های زیادی، اجرا و تولید شده که یکی از شناخته 
شده ترین شان، انیمیشنی با همین نام است که در 
سال ١۹۴٠ توسط شرکت والت دیزنی پخش شد.

ترجمه ای که بهرور غریب پور از این کتاب ارائه 
کرده، با همکاری تیتزایانا بووچیکو همسر پروفسور 
کارلو ِچِرتی رایزن فرهنگی جمهوری ایتالیا در ایران 
انجام شده که آخرین نسخه تصحیح شده پینوکیو 

را در اختیار این مترجم قرار داده است.
این نسخه از پینوکیو در ۳۶ فصل و همراه با تصاویر 
نقاشی شده روایت شده است. این کتاب با ١8۶ 
صفحه مصور رنگی، شمارگان هزار و ٥٠٠ نسخه و 

قیمت ۴٥ هزار تومان منتشر شده است.

در دنیای کتاب

معاون امور فرهنگی موزه ملی ایران خبر داد: برای نخستین 
بار اثری از »رامبرانت« در موزه ی ملی ایران به نمایش در 

می آید.
از  شده  انتخاب  آثار  از  یکی  داد:   ادامه  بیگلری  فریدون 
موزه ی لوور برای نمایش در موزه ی ملی ایران، نمایش یکی 
از آثار »رامبرانت«، نقاش مشهور هلندِی از قرن هفدهم 
میالدی است که از ١۴ اسفند به مدت چهار ماه در موزه ی 

ملی ایران به نمایش در می آید.
بهرام کلهرنیا، عضو انجمن طراحان گرافیک ایران و استاد 
دانشگاه نیز در خصوص اهمیت این اثر گفت: »ساسکیا« 
همسر رامبرانت در طول حیات کوتاهش سوژه شماری از 
نقاشی ها و طراحی های این هنرمند بود. یکی از این آثار که 
طرحی با مداد قرمز از مجموعه موزه لوور است، نخستین 
اثر از این هنرمند است که در ایران به نمایش درمی آید. وی 
افزود: تمام انتظاراتی که از یک قطعه استادانه دارید، همگی 
در این کار یک جا جمع شده اند. طرح در اوج آسودگی و 
به روانی ترسیم شده است. خطوط سیال و پیچان، کنترل 
و تاکیدهای دست طراح که به خطوط ارزش های گوناگون 
را در خود  عاطفی  نوسان های  از  بخشیده، حس شگرفی 
انباشته است. طرح لحظه ای شگرف در باره ی صلح و عشق 
است که در ضربه های نرم و پیچان مداد سرخ طراح-شاعر 

هلندی ثبت شده است.

امور  سازمان  عمومی  روابط  از  زمان   پیام  گزارش  به 
فروشی  با  ایران  سینمای  بصری،  و  سمعی  سینمایی، 
معادل ١7٠ میلیارد تومان تا پایان بهمن ماه ۹۶ توانست 

رکورد بیشترین فروش در تاریخ خود را ثبت کند. 
براساس این گزارش، تا پایان سال ۹٥ سینمای ایران به 
مجموع فروش ١٥7 میلیارد تومان دست یافت در حالیکه 
تا پایان بهمن ماه ۹۶ و در ١١ ماه توانست رقمی معادل 
١7٠ میلیارد تومان را در گیشه به ثبت برساند تا بدین 
سال  یک  در  ایران  سینمای  تاریخ  کلی  فروش  ترتیب 

جابجا شود. 
سینمای ایران در ١١ ماه سال ۹۶، علی رغم افت هشت 
درصدی مخاطب نسبت به سال ۹٥ در مجموع ١١ درصد 

رشد فروش را تجربه کرده است.
سینمایی،  امور  سازمان  عمومی  روابط  اعالم  اساس  بر 
گزارش کامل وضعیت اکران سینمای ایران در سال ۹۶ 

بزودی منتشر خواهد شد. 

جابزه  برنده  معبر«  »سد  فیلم  در  بازی  برای  بهداد  حامد 
بهترین بازیگر مرد از جوایز سینمایی گلدن گلوبال در کشور 

مالزی شد.
فیلم »سدمعبر« که در شش شاخه از دومین جشنواره ی 
»گلدن گلوبال« مالزی نامزد کسب جایزه بود و در نهایت 
جایزه بهترین بازیگر مرد را برای حامد بهداد به ارمغان آورد. 
این اثر به کارگردانی محسن قرایی و تهیه کنندگی بهمن 
برعهده  اطبایی  را محمد  آن  بین المللی  که پخش  کامیار 
دارد در ۶ بخش بهترین کارگردانی )محسن قرایی(، بهترین 
کامیار(  )بهمن  فیلم  بهترین  روستایی(،  )سعید  فیلمنامه 
بهترین بازیگر نقش اول مرد )حامد بهداد(، بهترین بازیگر 
نقش مکمل زن )گیتی قاسمی( و بهترین بازیگر نقش مکمل 
مرد )نادر فالح( کاندید دریافت جایزه از این رویداد سینمایی 
بود. »سد معبر« پیش از این جایزه بهترین فیلم بیست و 
را  دومین جشنواره بین المللی فیلم »بوسان« کره جنوبی 
نیز به دست آورده بود. در فیلم سینمایی »سد معبر« حامد 
آوا شریفی،  اکبر رحمتی،  نادر فالح،  باران کوثری،  بهداد، 
عرفان ناصری، مرتضی آقاحسینی، بهرام سروری نژاد، سجاد 
رحیمی، غالمعلی رضایی، فتح اهلل طاهری، مهدی میری و 
نگار عابدی، علیرضا کمالی، گیتی قاسمی، حسام محمودی و 
با حضور محسن کیایی به ایفای نقش پرداخته اند، همچنین 

بازیگر خردسال این اثر رونیکا نعمت اهلل است.

نمایش اثری از »رامبرانت« 
در لووِر ایران

فروش سینمای ایران
 

 رکورد زد

حامد بهداد بهترین بازیگر 
جوایز گلدن گلوبال شد

آن پیک نامور که رسید از دیار دوست 
 آورد حرز جان ز خط مشکبار دوست

خوش می دهد نشان جالل و جمال یار 
 خوش می کند حکایت عّز و وقار دوست

امروز با حافظ

پایان »بچه خور« در تهران

تهیه کنندگی  به  کارت  محمد  داستانی  فیلم  اولین  »بچه خور«  فیلمبرداری 
سید مازیار هاشمی  در جنوب شهر تهران به پایان رسیده است. 

مدیریت  و  کارت  محمد  و  عسکری  آبان  را  خور«  »بچه  فیلمنامه  نگارش 
فیلمبرداری آن را هادی بهروز برعهده داشته اند. 

کودکان  و  کار  کودکان  مسائل  اجتماعی،  آسیب های  به  نگاهی  با  فیلم  این 
بدسرپرست را بازگو می کند.  از بازیگران این فیلم می توان به بهرام ابراهیمی، 

علیرضا مهران، علیرضا حکیمی، فرهانه سبحانی،علی بحری اشاره کرد.
در خالصه داستان این فیلم آمده است: هیچکس عشق کودکان را جدی نمی 

گیرد اما در حقیقت هیچ چیز زیباتر و قدرتمندتر از عشقی کودکانه نیست.

معرفی آثار نمایشی تاالر هنر در سال ۹۷

تئاتری  این سالن  اجرا در  برای  را  اثر  تاالر هنر ١٥  شورای مشاوران هنری 
معرفی کردند.

مشاوران  هنر، شورای  تاالر  عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان   پیام  گزارش  به 
هنری تاالر هنر، ضمن سپاس از کلیه هنرمندان شرکت کننده در فراخوان 
با  ارائه شده  اثر  اجرای عموم ١۳۹7 تاالرهنر، پس از خواندن و بررسی 88 
توجه به خالقیت های موجود در اثر، سابقه هنری کارگردان، ساختار مناسب 
تالیف، ترجمه های نو و در انتها، مخاطب کودک و نوجوان، تعدادی از متون 
را پس از بازبینی و در بعضی موارد بازنویسی مورد پذیرش قطعی و تعدادی 

دیگر را مشروط )در صورت انصراف گروه های قطعی( انتخاب کرد.
متون مذکور به شرح ذیل است.

آینده  به  سفر  مالحسینی(/  )حمیدرضا  ها  قطعی:پروانه  های  شده  پذیرفته 
پرواز کبک ها )حمید  )زیبا برجی فالح(/  نو  )محمد عبدی(/ ردپای نی نی 
کیانیان(/ بزک زنگوله پا )شیرین کاشفی(/ شکالت )فریبا دلیری(/ گرگ میاد 
های  بچه  زاده(/  غنی  )آناهیتا  کوچولو  شاهزاده  کرمی(/  )شهرام  بردت  می 
خیابان )ناصر آویژه(/ ساعت هشت در کشتی )مریم کاظمی(/از کجا می آییم 

به کجا می رویم )محمد عاقبتی(/ 
تا  بیگلریان(/  )نیما  ای  دایناسورهای ستاره  فرشیدی سپهر(/  )مهدی  پدران 

قاف )رضا عبدالعلی زاده(/ شاهزاده و خرس )ماندانا عبقری(
 آثار پذریفته شده مشروط:

اسب آبنوس )سلما محسنی اردهالی(/ سلطان جغجغه )بهرام سروری نژاد(/ 
موش کتابخوان )گلزار محمدی(/ گرگ سیاه و زشت که نمیشه درباره اش 

نوشت)ندا نوری(
تاالر هنر )تاالر تخصصی نمایش های کودک و نوجوان( در میدان هفت تیر، 

خیابان مفتح جنوبی، خیابان ورزنده، جنب دانشکده سینما تئاتر قرار دارد.

آنسوی آبها

کاریکاتور

»هیات مدیره« پند و اندرز نمی دهد 
نویسنده سریال »هیات مدیره« با اشاره به ویژگی 
به  نیست  قرار  که  کرد  بیان  مجموعه  این  های 

مخاطب پند و اندرز دهد.
علی خودسیانی نویسنده سریال »هیات مدیره« 
به  روزها  این  که  مجموعه  این  داستان  درباره 
شبکه  از  پخش  برای  میری  مازیار  کارگردانی 
پنج سیما در نوروز تولید می شود به مهر گفت: 
سریال  این  فیلمنامه  نگارش  مشغول  همچنان 
هستم و تاکنون حدود ۳8 قسمت نوشته شده و 
قرار است حدود ١٠٠ قسمت باشد. وی با اشاره به 
زمان پخش این سریال در نوروز بیان کرد: ویژگی 
های پخش نوروزی این است که مخاطب بیشتری 
دارد. ما دو زمان جذب حداکثری مخاطب داریم 
که یکی در نوروز و دیگری ماه رمضان است که 
در این ایام تلویزیون بیننده های بیشتری دارد و 
اینگونه نیست که سریال ها رقابت چندانی با هم 
داشته باشد بنابراین من این زمان را به عنوان رقابت 
نمی بینم بلکه به عنوان فرصتی نگاه می کنم که 
مخاطب بیشتر تلویزیون می بیند. خودسیانی درباره 
پخش سریال از شبکه پنج اضافه کرد: مردم چندان 
کاری به شبکه ندارند و اگر سریال خوبی باشد در 
مهمانی ها و دورهمی های خود درباره آن صحبت 
می کنند. وی درباره ویژگی های این سریال اظهار 
کرد: داستان سریال »هیات مدیره« از پیچیدگی 
خاصی برخوردار نیست، داستان های سرراستی 
دارد و ما سعی کردیم به جای اینکه تماشاگر را به 
معما بکشانیم بیشتر او را با اتفاقات ساده ای که در 

زندگی همه آدم ها رخ می دهد مواجه کنیم.

خبر

سعید اوحدی در آیین تکریم و معارفه رییس سازمان 
بیانات  به  اشاره  با  تهران  شهرداری  هنری  فرهنگی 
در خصوص  درباره جهت گیری  رهبری  معظم  مقام 
در  اندیشه ورز  هیئت های  تشکیل  بر  فرهنگی  کار 

سازمان فرهنگی هنری تاکید کرد. 
فرهنگی  سازمان  خبری  رسانه  از  زمان  گزارش  به 
هنری شهرداری تهران، آیین تکریم و معارفه رییس 
شنبه  روز  تهران  هنری شهرداری  فرهنگی  سازمان 
شهردار  نجفی  محمدعلی  حضور  با  ماه  ١٢اسفند 
امام  ابوترابی  محمدحسن  حجت االسالم  تهران، 
عضو  جامعی  مسجد  احمد  تهران،  موقت  جمعه 
پوریان  شجاع  ولی اهلل  تهران،  شهر  اسالمی  شورای 
تهران،  شهرداری  فرهنگی  و  اجتماعی  امور  معاون 
سعید اوحدی رییس جدید سازمان فرهنگی هنری و 
محمود صالحی رییس پیشین این سازمان،  حمید 
محمدی رییس سازمان حج و زیارت، محمد حسن 
و  فرهنگی  میراث  سازمان  میراث  معاون  طالبیان 
گردشگری، مجید صدری مدیرعامل مخابرات ایران 

در فرهنگ سرای اندیشه برگزار شد.
سعید اوحدی رییس جدید سازمان فرهنگی هنری 
وی  بود.  مراسم  این  سخنرانان  از  تهران  شهرداری 
عنوان  با  آیین  این  گفت:  خود  سخنان  ابتدای  در 
برگزار  ارزشی »محمود صالحی«  برادر  از  »تکریم« 
شده؛ چرا که ما در آموزه های دینی خود در حوزه 
خدمت، چیزی به عنوان »تودیع« نداریم و این آیین 
هنری  فرهنگی  سازمان  همکاری  قطع  معنای  به 
نیست  بزرگ  شخصیت  این  با  تهران  شهرداری 

سازمان  این  کنار  در  گذشته  همچون  امیدواریم  و 
این  در  زحماتش  شک  بی  باشد.  داشته  حضور 

سازمان باقیات و صالحات خواهد بود.
 برای این برادر ارزشی هر جایی که می رود همچون 
چه  بودند  خراسان  استاندار  که  زمانی  چه  گذشته، 
آرزوی  بودند؛  موفق  ایثارگری  سنگر  در  که  زمانی 

پیروزی می کنم. 
امنای  هیئت  از  باید  ابتدا  همین  من  افزود:  وی 
سازمان فرهنگی هنری به صورت ویژه قدردانی  کنم 
که به بنده اعتماد کردند و این مسئولیت را به عنوان 
یک امانت بزرگ به من واگذار کردند. امیدوارم که 
خانواده  صمیمانه  همکاری  و  شما  دعای  با  بتوانم 
تهران،  شهرداری  هنری  فرهنگی  سازمان  بزرگ 
مدیران، کارکنان خدوم و این خانواده بزرگ بتوانیم 
رییس  برسانیم.  مقصود  سرمنزل  به  را  امانت  این 
داد:  ادامه  تهران  هنری شهرداری  فرهنگی  سازمان 
منتسب  تهران  شهرداری  هنری  فرهنگی  سازمان 
موجب  امر  همین  و  است،  رهبری  معظم  مقام  به 
بیان  آن  شاید  می شود.  امانت  بار  شدن  سنگین تر 
زیبایی که حضرت امیر)ع( در نامه خود به أشعث بن 
قیس به آن اشاره کردند زبان حال من باشد. ایشان 
خورش  و  نان  توست  عهده  به  که  »کاري  فرمودند 
تو نیست بلکه امانتي برگردن تو است.« اینکه مبادا 
مسئولیت ها به عنوان فرصت و سکوی پرش به آن 
نه  توست؛  گردن  بر  که  امانتی  عنوان  به  کنی  نگاه 
بار آن را هر لحظه  در دستانت. برگردن توست که 

احساس کنی.   

تاکید اوحدی بر تشکیل هیئت های اندیشه ورز برای 
جهت گیری فرهنگی


