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به گزارش زمان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امروز مهمترین 
موضوع در اجرای پروژه بزرگ نوسازی ناوگان خودروی سنگین کشور، تعیین 
تکلیف فاینانس مورد نیاز آن به میزان 11 میلیارد و 200 میلیون دالر است که 

7شرکای خارجی خودروسازان ایرانی آماده تامین آن ظرف سه سال هستند.

رونق اقتصادی کشور با نوسازی 

ناوگان حمل و نقل سنگین    
به گزارش زمان، وزیر نیرو گفت: ایران به ارمنستان به عنوان دریچه ای 
برای ورود به بازار منطقه اوراسیا با 1۸0 میلیون جمعیت نگاه می کند و 
انتظار دو کشور از کمیسیون مشترک اقتصادی استفاده از این فرصت و این 

امکان برای توسعه روابط است.

به گزارش زمان،  قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با تاکید بر 
اینکه آموزش جایگاه ویژه ای در ستاد مبارزه با مواد مخدر دارد، گفت: اعتیاد 
بیماری است که باید با نگاه دانشی و فهم درست به مقابله با آن پرداخت و 

نباید برشی یا احساسی با آن برخورد شود.
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 ارمنستان دریچه ای برای ورود 

ایران به بازار اوراسیا

فقر دانش، مشکل اساسی جامعه 

امروز در حل معضل اعتیاد
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نوبخت: اجازه تضعیف پول ملی را  به سوداگران نمی دهیم

سرمایه گذاری دولت برای 12 برنامه اشتغال

سرمقاله

حوادث
پشت هم تکرار می شود!

نگاه روز

رشد اقتصادی
یا ابرتورم؟

تحلیل فیلم »حیوان« به 
کارگردانی بهمن و بهرام ارک

هنگامی که کشوری درهای صنعت و اقتصاد 
از  پیشرفت  و  ترقی  برای  و  کند  می  باز  را 
سرعت  کند؛  نمی  کوتاهی  باید،  هرآنچه 
اگر  که  گیرد  می  پیش  در  را  نامحدودی 
بخواهد، می تواند به آنچه مقصد و مقصود 

است دست پیدا کند. 
مواردی  دسته  آن  از  نیز  هوایی  تأسیسات 
است که برای بهبود و پیشرفت هرکشوری 
جزء ملزومات محسوب می شود و وجود و 
کشورهای  برای  تأسیساتی  چنین  حضور 
با  گرچه  است؛  نشدنی  انکار  وجهه،  دارای 
چند،  هرازگاهی  که  پیشامدهایی  و  سوانح 
رخ می دهد؛ برخی سفرهای هوایی مبدل به 
حادثه و خاطره تلخی می شود که تا مدتها در 
اذهان باقی می ماند. حادثه هواپیمایی یاسوج 
در هفته گذشته به حدی با بازتاب گسترده 
در تمام صفحات و فضاهای مجازی روبرو شد.
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2 الهام آمرکاشی
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مرکز آمار ایران اعالم کرد؛

 جزئیات تورم دهک های درآمدی 
در بهمن ماه

جلوگیری از خروج منابع آب
از سیاست های کشور

وزیر خارجه فرانسه 14 اسفند
به تهران  سفر می کند

مرتضی کوه مسکن

 نیما فالح

سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود با خبرنگاران به سواالت آنان از جمله الیحه بودجه سال 97، رفع فقر، اشتغال، برجام، نوسانات بازار ارز و در آمدهای دولت از فروش نفت پاسخ داد و تاکید کرد: دولت 73 هزار و 400 
میلیارد تومان برای 12 برنامه اشتغال در کشور سرمایه گذاری می کند.

چنانچه تجهیزات گرمایشی مانند رادیاتورهای شوفاژ دارای سامانه هوشمند دما 
باشند تا حدود 40 درصد در مصرف گاز صرفه جویی می شود.

روابط عمومی شرکت گاز استان البرز

            خانواده محترم آقائی میبدی
درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده

و آرزوی صبر و سالمتی برای شما و بازماندگان آن عزیز از دست رفته دارم.
از طرف حیدری

معاون وزیر امور خارجه گفت: سیاست کالن کشور در 
این است که جلوی خروج آب از کشور را بگیریم؛ البته به 
معنای این نیست که باعث تشنگی همسایگان مان شویم 

ولی این موضوع احتیاج به یک مدیریت دارد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سیدعباس عراقچی _که 
در دستگاه دیپلماسی کشور که مسئولیت دیپلماسی آب 
را نیز برعهده دارد  _ دیروز در مراسم افتتاحیه »همایش 
ملی دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلتیک غرب 
آسیا« با بیان این که »نیازی نیست که در مورد بحران 
آب در کشور صحبت شود؛ چراکه همگان به آن واقف 
هستند«، اظهار کرد: نزوالت آسمانی در کشور رو به 
کاهش است و در مقابل آن مصرف آب در حال افزایش 
است. در گذشته در بحث تامین منابع آب ما بیشتر 
تمرکزمان به سمت منابع آب های زیرزمینی رفته است 
وتالش کرده ایم که از این طریق کمبود آب را جبران 
کنیم،  در حالی که به موضوع مدیریت آب توجه نداشته 
و بر روی آن سرمایه گذاری جدی انجام نداده ایم.وی با 
بیان این که »اکنون با کاهش منابع آب های زیرزمینی 
روبرو هستیم«، گفت: در حال حاضر موضوع دیپلماسی 
آب مطرح شده است در حالی که به نظر می رسد در کنار 
توجه به دیپلماسی آب باید بر روی این موضوع کار کنیم 
که چگونه می توان مشکل آب را در کشور به صورت 
واقعی حل کرد و فکری جدی بر روی مدیریت مصرف 
آب داشته باشیم.وی در ادامه با ابراز تاسف از میزان باالی 
پرت آب در کشور در بخش کشاورزی و همچنین مصرف 
روزانه مردم تصریح کرد: با تغییر الگوی کشت در کشور 
می توان به مقدار زیادی در مصرف آب صرفه جویی کرد. 
در بحث مقابله با بحران آب ضروری است که بررسی 
کالنی در این ارتباط داشته باشیم و به صورت دقیق 

این موضوع را مورد موشکافی قرار دهیم که چه مقدار از 
این موضوع معطوف به داخل کشور است و چه مقداری 
از آن به دیپلماسی آب برمی گردد.معاون وزیر خارجه 
به نمونه ای از اثرات خشکسالی در کشور اشاره کرد و 
گفت: در استان سیستان و بلوچستان با کاهش شدید 
آب مواجه هستیم و به خاطر برخی از سیاست های غلط 
در مورد تاالب ها و سدهایی که احداث شده خشکسالی 
در این منطقه تشدید شده است و این خشکسالی باعث 
ایجاد مشکالتی در امر کشاورزی و اشتغال مردم شده و 
زمینه ساز مهاجرت مردم این منطقه به دیگر نقاط کشور 
شده است. در حالی که ما می دانیم بحث مهاجرت در 
صورتی که به صورت مناسب و سازماندهی صورت نگیرد، 
ممکن است مسائل امنیتی نیز به همراه داشته باشد. در 

مورد مشکل سیستان و بلوچستان ممکن است برخی 
بگویند که آسان ترین راه این است که آب از افغانستان 
بیاوریم. در حالی که به نظر می رسد با روش های دیگر 
نیز می توان این مشکل را حل کرد.وی با تاکید بر این که 
»صحبت من در این راستا است که ما قبل از این که بر 
روی دیپلماسی آب متمرکز شویم باید سهم خود در 
داخل را در ارتباط با موضوع آب مشخص کنیم و از 
توانمندی ها و امکانات داخل به نحو مناسب برای حل این 
مشکل استفاده کنیم«، ادامه داد: امروز دیپلماسی آب به 
حوزه ای فراتر ارتقا پیدا کرده و از آن به عنوان دیپلماسی 
آب های فرا مرزی یاد می شود. صحبت از این است که ما 
چگونه از حوزه های آبی مشترک بین ما و همسایگانمان 
بهره برداری کنیم به نحوی که این بهره برداری بدون نزاع 
ودرگیری باشد.این دیپلمات ارشد کشورمان تصریح کرد: 
همان طور که می دانید آب این ظرفیت را دارد که تبدیل 
به یک منازعه بین دو روستا، دو شهر و یا دو کشور شود 
اما تاریخ نشان می دهد که موضوع آب بیشتر به جای 
اینکه محل درگیری باشد، به موضوعی برای همکاری 
بین کشورها تبدیل شده است.وی با بیان این که» مذاکره 
بر سر آبهای فرا مرزی و رسیدن به معاهده در مورد 
تقسیم منابع آبی کار راحتی نیست«، در همین ارتباط 
گفت: مثال معاهده هیرمند که در دهه 50 میالدی بین 
ایران و افغانستان امضا شد، محصول ده ها سال مذاکره 
است.وی با بیان این که »بحث مدیریت آب های فرا مرزی 
موضوعی است که سال ها جزو وظایف وزارت خارجه 
است و بر روی آن تمرکز دارد«، در بخش دیگری از 
به  آسیا  غرب  منطقه  کرد:  تصریح  خود  صحبت های 

سرعت به سمت خشکسالی کامل به پیش می رود. 
ادامه در صفحه 3

عراقچی در »همایش دیپلماسی آب« تأکید کرد؛

جلوگیری از خروج منابع آب از سیاست های کشور
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حوادث، پشت هم تکرار می شود!
الهام آمرکاشی

هنگامی که کشــوری درهای صنعت و اقتصاد را باز می کند و برای ترقی و 
پیشرفت از هرآنچه باید، کوتاهی نمی کند؛ سرعت نامحدودی را در پیش می 
گیرد که اگر بخواهد، می تواند به آنچه مقصد و مقصود است دست پیدا کند. 

تأسیسات هوایی نیز از آن دســته مواردی است که برای بهبود و پیشرفت 
هرکشوری جزء ملزومات محسوب می شود و وجود و حضور چنین تأسیساتی 
برای کشورهای دارای وجهه، انکار نشدنی است؛ گرچه با سوانح و پیشامدهایی 
که هرازگاهی چند، رخ می دهد؛ برخی سفرهای هوایی مبدل به حادثه و خاطره 
تلخی می شود که تا مدتها در اذهان باقی می ماند. حادثه هواپیمایی یاسوج در 
هفته گذشته به حدی با بازتاب گسترده در تمام صفحات و فضاهای مجازی 
روبرو شد که قریب به اکثریت افراد جامعه، مثل همیشه به بیان کارشناسانهء 
این رخداد پرداختند و کنایه ها و متلک ها و دل نوشته های مجازی، جامعهء 
حقیقی مان را در خود، درگیر کرد. اما در این میان روزانه بسیاری از حوادث 
زمینی در سطح کشور رخ می دهد که از نگاه مسئولین و کارشناسان، مغفول 
مانده و کسی درباره این تصادفات و گاهی اوقات، تصادمات صحبت نمیکند. 
متأسفانه آنچه هر روزه بر بارِ آن اضافه می شود، سوانح سفرهای جاده ای است 
که با هر وســیلهء تردد، اعم از قطار، اتوبوس های بیرون شهری و یا وسایل 
شــخصی منجر به بروز حادثه می شود و هیچکس نه از آن حرفی می زند، 
نه مورِد تحلیل های کارشناسی قرار می گیرد. بی شک آنچه در نگاه ابتدایی 
خودنمایی میکند، ضعف در زیرساخت های اصولی و اساسی در کشور است که 
مورد بازبینی های استاندارد قرار نمی گیرد. بسیاری از معیارهای ایمنی در راه 
های جاده ای مورد اهمال قرار گرفته و در قریب به اکثریت جاده های کشور، 
تمهیدات اصولی ازجمله: روشنایِی جاده، رفِع دست اندازهای مهیب، بهسازی 
راه ها و ... انجام نشــده است.سوء مدیریت و برنامه ریزی های نادرست، نبوِد 
امکانات مناســب در سطح جاده ها و... باعث شده هر ۷1 دقیقه یک نفر در 

جاده های ایران جان خود را از دست بدهند.
"تحلیل مقایســه ای آمار تصادفات در شــش ماهه نخست سال 96 که در 
وبسایت  ایمنی راه و حمل و نقل منتشر شده نشان می دهد که استان خراسان 
شمالی و پس از آن کرمان و استان گلستان بیشترین افزایش تلفات حوادث 
جاده ای را در شــش ماهه اول امسال داشــته اند و با مقایسه ایران با سایر 
کشــورها در آمار تصادفات، چنین برآورد شده که برای نمونه، میزان تلفات 
آمریکایی ها براثر حوادث خودرویی در ازای هــر 100 هزار نفر حدود 10.5 
نفر )نصف ایران( و در کشور همسایه ما ترکیه ۸.6 نفر است. اما اگر این آمار 
را با کشورهای اروپایی قیاس بگیریم به راحتی می توان به اختالف آن پی برد 
چنانکه در اغلب کشورهای اروپایی این رقم به 2.5 تا 6 نفر می رسد".و با نگاهی 
به سند راهبردی ایمنی راه های ایران که در ســال ۸۸ از سوی وزارت راه و 
ترابری ایران تهیه و تنظیم گشته، برخی اهداف در این سند مشروح شده که 
بعد از گذشِت سال ها از تنظیم آن، بسیاری از موارد ذکر شده از جمله: توسعه 
سیستم نظارت و کنترل، ارتقای ایمنی موتور سیکلت سواران، ترویج استفاده 
از کاله و لباس ایمنی، بهبود سیستم نظارت بر ساعات کار رانندگان حمل و 
نقل عمومی و توسعه و تجهیز استراحتگاه های بین راهی، ارتقای ایمنی وسایل 
نقلیه، ارتقای سیستم خدمات امداد، نجات و فوریت های پزشکی مورد دقت 
قرار نگرفته و تنها تحت سندی امضا و بایگانی شده است. به صراحت میتوان 
اذعان داشت: کیفیت ایمنی جاده ها در کشور از نوع نامرغوب است، اگر یک 
بار یکی از مســئولین ذیربط در حوزه راه، در جاده های کشور تردد نماید و 
هرآنچه باید و نباید را مشاهده کند.یک مورد بسیار آشنا برای اغلب تهرانی ها و 
کرجی ها، اتوباِن انتهای همت است که با تردد در آن متوجه می شوی، راهی 
در ظاهر، امن و در باطن ناامن محسوب می شود که اگر وسیله نقلیه ای به هر 
دلیل در این مسیر بماند، به دلیل عدم روشنایی و آنتن دهِی موبایل و موارد 
اینچنینی در برزِخ تاریکی قرارمی گیرد که هر لحظه خطری در کمین دارد.

سازمان راهداری کشور با بیان این مطلب که ۸0 درصد تصادفات کشور منشأ 
انســانی دارد، به نوعی سهم خود را از مسائل خرد و کالن در راه های کشور 
نادیده گرفته اما ناگفته پیداست در بسیاری از جاده های کشور، موارد ابتدایی 
مانند روشنایِی راه- استراحتگاه- وجوِد پمپ بنزین- سرویس های بهداشتی و 
... نادیده گرفته شده و مدام از فرهنگ سازی و منشأ انسانی سخن به میان می 
آید که بعد از بایسته های جاده ای باید به آن نگاه شود.فرهنگ سازی و آموزش 
همگانی برای کنترل سرعت، رعایت فاصله با اتومبیل جلویی، توانایی کنترل 
وسیله و امتناع از مصرف مواد غذایی و خوارکی هایی که سطح هوشیاری در 
فرد راننده را کاهش میدهد، موارد مهمی است که قطعا بعد از بهسازی راه ها 
و ایمنی وسایل نقلیه، باید مورد بررسی قرار بگیرد. با دلواپسی های مکرری که 
این روزها بیش از ســایر اوقات، بعد از هر سانحه ای تا مدت ها افکار یکایک 
هموطنان را به خود درگیر می کند، انتظار به جایی از مسئولین می رود تا با 
برنامه ریزی های متقن )نَه فقط در حِد الیحه و تبصره و همایش های نمادین(، 
به امور جاده ای کشور رسیدگی کنند و در کنار آموزش ها و فرهنگسازی های 
الزم، زیرساخت های ایمنی در کشور تعبیه گردد تا در گزارش ها و آمارِ سال 
های آتی شاهد کمرنگ شدن نمودار حوادث جاده ای در کشور باشیم و اجازه 

ندهیم حوادث پشت هم تکرار شود.
elhamamerkashi@ymail.com

راهی برای جذب سرمایه گذاران 
خارجی در بورس ایران

 
از  یکی  می گوید  بین الملل  امور  در  بورس  سازمان  رئیس  جانشین 
مهم ترین تفاوت هایی که بازار سرمایه ایران با بازار سایر کشورهای 
رقیب دارد، تعدد صنایع در بورس ایران است که طبق آمارها به بیش 

از ۴0 صنعت می رسد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، بهادر بیژنی اظهار کرد: تجربه بازار 
سرمایه 50 ساله  ایران نیز بر این سرمایه گذاران تاثیر مثبتی دارد. در 
همین راستا می توان به متخصصین با اطالعات به روز این بازار نیز اشاره 
کرد که اعتماد خارجی ها را جلب می کند. با این اوصاف اکنون حدود 
یک هزار کد به سرمایه گذاران خارجی اختصاص دارد که از این بین، 
ششصد کد مربوط به سرمایه گذار حقیقی و مابقی متعلق به حقوقی ها 
است.وی افزود: یکی دیگر از پتانسیل های بازار سرمایه ایران، بازار مالی 
اسالمی است که برای بازارهای خارجی از جذابیت بسیاری برخوردار 
است. از این رو می توانیم با معرفی این بازار به نهادهای ناظر، دیگر 
کشورها را جذب کنیم.طی این سال ها سازمان بورس و اوراق بهادار 
تالش کرد تا ارتباط خود را با نهادهای ناظر بین المللی گسترش دهد. 
در راستای اهداف سازمان بورس مبنی بر بین المللی کردن بازار سرمایه، 
گروهی از مسئوالن ارشد بازار سرمایه ایران با همتای آلمانی خود، 
بافین )BaFin( در شهر فرانکفورت آلمان دیدار و گفت وگو کردند که 
بر اساس آن همکاری های نزدیکی با این کشور برقرار شد. با توجه به 
اینکه بیش از  50 درصد سرمایه گذاران خارجی FPI مربوط به کشور 
آلمان هستند، آلمان برای بازار سرمایه ایران اهمیت ویژه ای دارد. البته 
اگر سرمایه گذاران آلمانی زبان را به آنها اضافه کنیم، این آمار افزایش 
هم پیدا می کند. از سوی دیگر خط مشی سازمان بورس، ایجاد ارتباط 
به صورت فعاالنه است یعنی می توانستیم دست روی دست بگذاریم 
و منتظر باشیم که دیگر کشورها به سراغ بازار ایران بیایند اما اکنون 
انتخاب کرده ایم که با توجه به اهداف بازار سرمایه، به دنبال شریک 
تجاری خوب بگردیم. وقتی سازمان بورس ایران با شرکت بافین ارتباط 
داشته باشد، حس اعتماد سرمایه گذاران آلمانی برای حضور در بازار 

ایران را تقویت می کند.

مذاکرات مستقیم مخالفان و 
دولت سوریه؛ بزودی

'هیثم مناع' دبیرکل جریان ملی دمکرات مخالف دولت اسد 
با اشاره به برگزاری مذاکرات با دولت سوریه تحت نظارت 
روسیه در آینده نزدیک گفت: غرب نمی خواهد مذاکرات 
ادامه یابد اما تماس های روســیه برای برگزاری مذاکرات 

ادامه دارد.
به گزارش زمــان به نقل ازایرنا، مناع دیروز در مصاحبه با 
روزنامه فرا منطقه ای 'رای الیوم' افزود: مخالفان دولت سوریه 
در این نشســت که پس از نشست سوچی است خواهان 
برقراری نظام پارلمانی در این کشور هستند در حالی که 
دولت سوریه خواستار عدم اخالل در نظام ریاست جمهوری 
است اما می شود به نظام 'شبه ریاستی و شبه پارلمانی' که 
نظام ریاستی مطلق نیست دست یافت.وی درباره پیگیری 
نتایج گفت وگوی سوری در نشست سوچی گفت: روسیه 
برای مذاکره مستقیم ما و دولت سوریه تالش زیادی کرد 
وهیات هایی به دمشــق اعزام داشت تا عملیات سوچی را 
به جریان بیندازد ســپس به ژنو آمده تا با چهار نماینده 
مخالفان )قدری جمیل، احمد الجربا، رنده قسیس و هیثم 
مناع( دیدار وگفت وگو و موضوع مذاکرات مستقیم مخالفان 
و دولت سوریه را مطرح کردند و ما هم با مذاکرات مستقیم 

موافقت کردیم.

مجوز رهبری برای اختصاص 
بخشی از »صدقه« به اشتغال زایی 

با مجوز مقام معظم رهبری بخشی از صدقه جمع آوری شده 
در قالب منابع قرض الحسنه برای اشتغال زایی مددجویان تحت 

حمایت کمیته امداد اختصاص یافت.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، مهندس سید پرویز فتاح با 
تاکید بر جاری بودن منابع حاصل از جمع آوری صدقه اعالم 
کرد: با مجوز مقام معظم رهبری بخشــی از صدقه در قالب 
منابع قرض الحسنه برای اشتغال زایی مددجویان تحت حمایت 
اختصاص یافته است.وی با اشاره به اینکه محل مصرف زکات 
جمع آوری شده مشخص شده است گفت: 60 درصد از منابع 
مالی حاصل از زکات برای تامین مســکن، جهیزیه، ازدواج و 
درمان نیازمندان و ۴0 درصد آن برای پروژه های عمرانی هزینه 

می شود.

 لزوم پرهیز از وارد شدن به حریم 
خصوصی افراد

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، رعایت حریم خصوصی 
افراد را ضروری خواند و کشیده شدن رسانه ها به حریم های 
خصوصی و وارد کردن آن درمعادالت سیاســی را کاری خطا 

و گناه دانست.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حجت االسالم سیدعلی قاضی 
عسکر گفت با اشاره به اهمیت امنیت اخالقی درجامعه، تصریح 
کرد: صدوریک سلسله دستورهای اخالقی برای ایجاد امنیت 
اخالقی درجامعه نشان می دهد که اسالم به این موضوع اهتمام 
ویژه دارد.نماینده ولی فقیه درامورحج و زیارت ازتجسس بعنوان 
یک نمونه از دستورات اسالم در زمینه امنیت اخالقی درجامعه 
نام برد و گفت: سیاست کلی اسالم ؛ کشف گناه نیست.وی با 
اشاره به اینکه خداوند درآفرینش بشر، غرائز را براساس نیاز در 
وجود انسانها قرارداده است، اظهارداشت: غریزه جنسی یک از 
این غرائزاست و اگر در وجود انسان نبود نسل انسان منقرض 

می شد.    
حجت االسالم قاضی عسکر از غریزه غضب بعنوان یک غریزه 
دیگر دروجود بشر نام برد و با اشاره به آثارآن افزود: اسالم برای 
مدیریت این غرائز راه حل ارائه کرده است .وی با اشاره به اینکه 
زندگی انســان، زندگی جبری نیست بلکه همراه با اختیار و 
انتخاب است، اظهار داشت: مالئکه و فرشتگان اراده ندارند و 
هرچه خداوند بخواهد انجام می دهند درحالیکه باریتعالی به 
انسان عقل داده است و انبیاء را بعنوان راهنما برای بشر فرستاده 
و درقرآن نیز در سوره انسان انتخاب و تصمیم گیری را بعهده 
ا  ا َشاِکراً وَ إَِمّ ِبیَل إَِمّ انسان گذاشته شده است: »إِنَّا َهَدیَْناُه الَسّ
َکُفوراً - ما راه را به او نشــان دادیم، خواه شاکر باشد )و پذیرا 
گردد( یا کفران کند«. حجت االســالم  قاضی عسکر تصریح 
کرد: خدواوند جهنم و بهشت را برای این خلق کرده است که 
انســان قدرت انتخاب دارد واگر قراربود مجبور باشد جهنم و 
بهشت معنا نداشت.وی با اشاره به اینکه خداوند یک سلسله 
حریم هایی را برای بشــر قرارداده است، ازچهار دیواری منزل 
بعنوان حریم خصوصی افراد نــام برد و گفت: درروایت داریم 
امام زمان درزمان ظهور از یاورانشــان تعهد می گیرند که » 
اَن ال یْهُجُموا منزالً – به منزل کسی هجوم برده نشود«.وی 
اتفاقــی را که درچهار دیواری خانه می افتد، بین بنده و خدا 
دانست و با بیان داستانی در زمان خلیفه دوم و ورود به منزل 
شخصی از باالی دیوار، افزود: این شخص درجواب خلیفه دوم 
که پرسید چرا معصیت کردی؟ گفت اشتباه  و تخلف را شما 
مرتکب شدی چرا که حق نداشتی ازدیوار خانه من باال بیایی 
و درداخل خانه کنجکاوی کنی.نماینده ولی فقیه درامور حج و 
زیارت اظهارداشت: اگر کسی درخفا ، گناه فردی بین خود و 
خدا انجام داد کسی حق ورود به آن خانه را ندارد ولی اگر این 
محل به کانون گناه و به فساد کشاندن جامعه تبدیل شد حکم 
دیگری دارد.وی تاکید کرد: اگرخانه ای کانون فساد، عیاشی 
، خوش گذرانی وانحرافات اخالقی شد دستگاههای مسئول 
برای دفاع ازجامعه باید ورود کرده و جلوی آن را بگیرند. وی 
با ذکرنمونه هایی درباب رعایت حریم خصوصی افراد ؛ اظهار 
داشت: دراین بحث باید خیلی مراقب بود که به حریم خصوصی 
افراد و تجسس در زندگی شــخصی و خصوصی مردم  وارد 
ُسوا«  نشویم و لذا قرآن نهی صریح دارد و می فرماید: »واََل تََجَسّ
.حجت االسالم قاضی عسکر سرک کشیدن در زندگی مردم 
را اخالقی ناشایســت توصیف کرد و افزود: متاسفانه جامعه 
گرفتاراین گونه مسایل شده و رسانه ها به حریم های خصوصی 
افراد کشــیده شده اند و آن را درمعادالت سیاسی و شخصی 
خود وارد می کنند که کاری خطا و گناه است.وی با اشاره به  
برخورد حضرت موسی بن جعفر)ع(  با فردی به نام  بُشر برای 
اینکه محل زندگی خود را از کانون گناه دور کند، اظهار داشت: 
نوع برخورد امام هفتم موجب شد بشرحافی توبه کند و یکی از 

ُزهاد زمان خود شود.

اخبار

سرمقاله
کالمامیر

سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود با خبرنگاران 
به سواالت آنان از جمله الیحه بودجه سال 9۷، رفع فقر، 
اشــتغال، برجام، نوسانات بازار ارز و در آمدهای دولت از 
فروش نفت پاسخ داد و تاکید کرد: دولت ۷3 هزار و ۴00 
میلیارد تومان برای 12 برنامه اشتغال در کشور سرمایه 

گذاری می کند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، محمد باقر نوبخت دیروز در 
نشست خبری با بیان این که مجلس شورای اسالمی در 
الیحه بودجه 9۷ دست دولت را برای پرداخت یارانه های 
نقدی باز گذاشت، گفت: دولت در سال آینده همین روش 
پرداخت یارانه را ادامه می دهد.وی افزود: بودجه ســال 
آینده گامی به جلو بود. سخنگوی دولت رشد اقتصادی 
کشور را در شش ماه نخست امسال نسبت به مدت زمان 
مشابه در سال گذشته به طور متوسط شش درصد اعالم 
کرد و گفت: دولت روند کاهنده منفی گذشته را بهبود 
بخشــید. دولت یازدهم و دوازدهم جلوی رشد فزاینده 
قیمتها را گرفت. بهبود شاخص های کالن اقتصادی در 
گزارش های جهانی نیز اعالم شده است.نوبخت در بخش 
دیگری از این نشست خبری تعداد بیکاران در کشور را 
سه میلیون و 200 هزار نفر بیکار عنوان کرد و افزود: نرخ 
بیکاری پاییز امسال 11.9 درصد و این رقم در پاییز سال 
گذشته 12.3 درصد بود.معاون رییس جمهوری همچنین 
خبر داد که از 15 اسفند حقوق کارمندان واریز می شود.

سخنگوی دولت درباره الیحه بودجه گفت: الیحه امسال 
با اصالح ســاختاری و بهره گیری از روش بودجه ریزی 
مبتنی بر عملکرد تهیه شده بود که برای اولین بار حداقل 
3۴0 ردیف، بودجه را بر اساس قیمت تمام شده محاسبه 
شــده که 3۴ درصد کل بودجه نیز بر مبنای عملکرد و 
قیمت تمام شده محاســبه کردیم.وی ادامه داد: بودجه 
استان ها تقویت شده و اختیارات ملی به استان ها محول، 
ردیف های متفرقه غیرشفاف بودجه حذف و دیگر ردیف 
هایی که الزم بود را در زیرمجموعه دستگاه ها ذکر کردیم 
که این اصالح ساختاری با سال های قبل متفاوت است و 
از ویژگی های بودجه سال آینده خواهد بود.معاون رییس 
جمهــوری تصریح کرد: برای کاهش فقر نیز هفت هزار 
میلیارد تومان و برای ایجاد یک میلیون و 33 هزار فرصت 
شغلی ۷3 هزار و ۴00 میلیارد تومان اختصاص دادیم که 
از منابع مختلف تامین خواهد شد.سخنگوی دولت ادامه 
داد: برای ایجاد اشــتغال در سال آینده در نظر داریم که 
با احیای بافت های فرســوده و احــداث 50 هزار واحد 

مسکونی در شــهر و 50 هزار واحد مسکونی در روستا، 
توسعه ناوگان شهری و نوسازی آن در کاهش آلودگی هوا، 
مصرف حامل های انرژی صرفه جویی شود تا بتوانیم در 
این مسیر نیز ایجاد اشتغال کنیم.نوبخت هدف دیگر الیحه 
بودجه سال آینده را واگذاری طرح های نیمه تمام عمرانی 
دانست و تصریح کرد: اگر توانستیم طرح هایی را واگذار 
کنیم که این کار را انجام خواهیم داد ولی اگر نتوانستیم 
با بخش غیر دولت شراکت خواهیم کرد که با مشارکت 
تفــاوت دارد و بنا داریم 126 هزار میلیارد تومان بودجه 
برای طرح های عمرانی در ســال آینده هزینه کنیم.وی 
تاکید کرد که بودجه سال آینده یک گام به جلو است و 
افزود: باید اقدامات اقتصادی دولت در جامعه مشهود باشد 
زیرا از چهار سال گذشته اقداماتی را شروع کرده ایم ولی 
ادعا نداریم که همه مشکالت حل شده اما آثار اقدامات 
دولت را می توان در شــاخص هــای داخلی و خارجی 
مشــاهده کرد.معاون رییس جمهوری با ارائه شاخص 
های رشــد اقتصادی در جامعه گفت: بر اساس شاخص 
رشد اقتصادی سه ماهه در فصول بهار و تابستان به طور 
متوسط 6 درصد رشد نسبت به همین زمان در سال قبل 
داشته ایم و بر اساس شاخص تورم در بهمن ماه نیز حدود 
۸.3 درصد نرخ رشــد تورم بوده است که هنوز تورم تک 
رقمی است.وی درباره شاخص اشتغال و بیکاری نیز گفت: 
در پاییز امسال نسبت به سال 95، 9۷1 هزار و 6۸0 نفر 
وارد بازار کار شده و جویای کار هستند پس جمعیت فعال 
کشور هستند که از این تعداد 95۷ هزار و ۷51 نفر شغل 
پیدا کرده اند اما 13 هزار و 92۸ نفر بدون شغل هستند.

نوبخت با بیان اینکه بیش از سه میلیون و 200 هزار بیکار 
در کشور وجود دارد، گفت: در پاییز سال 96 نرخ بیکاری 
11.9 درصد بود در حالی که در پاییز سال 95 این رقم 
12.3 درصــد بوده یعنی 0.۴ درصد نرخ بیکاری تقلیل 
یافته اســت. در عین حال نرخ بیکاران فارغ التحصیل از 
آموزش عالی به بازار کار در پاییــز 95، 19.5 درصد در 
حالی که در ســال 96 این رقم 1۸.6 درصد بوده است 
که 0.9 درصد کاهش یافته و دولت توانسته روند کاهنده 
منفی را مثبت تبدیل کند.معاون رییس جمهوری جوانان 
15 تا 2۴ سال جویای کار در کشور در پاییز 95 را حدود 
30.۴ درصد عنوا ن کرد که در سال جاری به 2۸.۴ درصد 
رسیده و گفت: دولت فقط می خواهد تالش بیشتری کند 
که روند منفی مثبت شده را افزایش داده و سریعتر کند 
بهمین منظور در سه فصل بهار، تابستان و پاییز سال 96، 
۸36 هزار نفر شغل ایجاد شده است که از این میزان ۸19 
هزار نفر توانسته اند وارد بازار کار شوند اما در عین حال 

نرخ متوسط بیکاری 12.1 درصد بوده است. 

اگر منافع ملی تامین نشود ایران در برجام نمی 
ماند

نوبخت در پاسخ به سوالی درباره خروج ایران از برجام و 
موضع دولت در این زمینه اظهارداشت: موضع دولت ایران 
درباره برجام بارها اعالم شده است و اگر منافع ملی تامین 
نشود، یک لحظه در این توافق نمی مانیم. این موضع فرد 
و گروهی نیست بلکه تمام نظام است.سخنگوی دولت 
اضافه کرد: نظام در این زمینه بسیار قاطع است و دولت 

بر اساس منافع ملی و مصالح عمومی عمل می کند، اگر 
منافع ما تامین نشود برجام را ادامه نمی دهیم.

دولت اجازه نمی دهد ســوداگران پول ملی را 
تضعیف کنند

وی در پاسخ به سوالی درباره سیاست دولت برای متعادل 
نرخ ارز در بازار با اخطار به سوداگران بازار ارز گفت: دولت 
اجازه نمی دهد سوداگران پول ملی را تضعیف کنند و 
به شدت با آنها برخورد می کند. سخنگوی دولت افزود: 
سیاست دولت این نیست که پول ملی تضعیف شود و این 
حرف های غیرواقعی و نادرست که دولت خواهان افزایش 
قیمت ارز اســت تا درآمدی کسب کند، کامال نادرست 
است.وی ادامه داد ما خواهان تضعیف پول ملی نیستیم 
چون سیاست مهار تورمی را که سال گذشته در پیش 
گرفتیم و ســال های گذشته به دنبال آن بودیم را نمی 
خواهیم از دست بدهیم البته معتقد به سیاست دستوری 
نیز نیستیم چون مناسب ترین مکانیزمی که تعریف می 

شود، وضعیت عرضه و تقاضا است.

سرمایه گذاری 73 هزار میلیاردی دولت برای 12 
برنامه اشتغال

سخنگوی دولت ادامه داد: ۷3 هزار و ۴00 میلیارد تومان 
برای 12 برنامه اشتغال در کشور سرمایه گذاری می کنیم 
اما باید این سرمایه گذاری ارزان باشد چون دولت عالقه 
مند به روان بودن چرخ ســرمایه گذاری و تولید است.

نوبخت در پاســخ به سوال خبرنگاری درباره رفع حصر 
و این که آیا این مســاله تا پایان سال اجرایی می شود، 
خاطرنشان کرد: آرزو می کنیم این اتفاق زودتر رخ دهد 
خصوصا در اتفاقی که برای خانواده این عزیزان افتاد و این 
حصر برطرف شد. زمان خیلی چیزها را نشان می دهد 
وهمان اتفاقی که من با یک جمله از کنارش گذشــتم؛ 
»باش تا صبح دولتت بدمد، این از نتایج ســحر است«.

وی افــزود: به هر تقدیر زمان همه چیز را حل می کند 
و آرزو می کنیم یک وحدت و صمیمیت ملی بین همه 
ما پیش آید و برخی از دوستان و عزیزان ما که کج روی 
می کنند و اقداماتی انجام می دهند که خودشان و نظام 
را به دردسر می اندازند، آنها هم منافع ملی را با توجه به 
صحبت های آمریکا، ترامپ و انگلیس تشخیص دهند و 
در داخل به جان هم نیافتیم و آن حصری که شما می 

گویید هر چه زودتر برداشته شود.

عملکرد آمریکا و انگلیس مشروعیت بخشیدن به 
متجاوزین به یمن است

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به رفتار اشتباه 
برخی از کشورها در شورای امنیت گفت: عملکرد آمریکا و 
انگلیس در سه سال گذشته در شورای امنیت غیر سازنده 
و در راستای مشروعیت بخشیدن به متجاوزین به یمن 

بوده است.
بــه گزارش زمان به نقل ازمرکز دیپلماســی عمومی و 
رسانه ای وزارت امور خارجه، بهرام قاسمی در خصوص 
تصویب قطعنامه پیشنهادی فدراسیون روسیه در شورای 
امنیت که بر اساس آن کار کمیته کارشناسان یمن به 
مدت یکسال تمدید شد، اظهار داشت: همانگونه که تصور 
می شد قطعنامه پیشنهادی انگلستان، به دلیل غیرواقع 
بینانه بودن آن، دســتاوردی برای بانیان آن نداشــت و 
شکســت دیگری، بویژه برای ایاالت متحده آمریکا در 
صحنه بین المللی و سازمان ملل رقم خورد.سخنگوی 
وزارت امور خارجه با ابراز نگرانی شدید نسبت به تداوم 
جنــگ افروزی و حمالت بــی وقفه علیه ملت مظلوم 
یمن و با یادآوری این موضوع مهم که متاســفانه اینک 

در آستانه آغاز سومین سال تهاجم نظامی ائتالف ضد 
یمنی به این کشور مســلمان قرار داریم، بر لزوم اقدام 
قاطع جامعه جهانی برای توقف تجاوز نیروهای خارجی 
و جنگ افروزی و کشتار هزاران انسان بیگناه تاکید کرد و 
مسئولیت دفاع و حفاظت از زنان و کودکان بی پناه یمنی 
که بخاطر تحمیل جنگی ویرانگر و تحریم، در معرض 
فاجعه ای انسانی قرار دارند، را متوجه تمامی آنانی دانست 
که با فروش تسلیحات مدرن در تقویت زراد خانه های 
کشورهای متجاوز و تشدید این بحران و بی ثباتی منطقه، 

نقش مخربی را ایفا می کنند. 

شکست کاملی برای آمریکا و شخص نیکی هیلی 
در شورای امنیت رقم خورد

حمیدی بعیدی نژاد ، اتفاقات در شورای امنیت را شکست 
دیگری برای آمریکا و شخص نیکی هیلی نماینده این 

کشور در سازمان ملل عنوان کرد .
 سفیر ایران در انگلیس در مطلبی در کانال تلگرام خود  با 
اشاره به شکست قطعنامه ضد ایرانی و یمنی شب گذشته 
شورای امنیت سازمان ملل متحد نوشت : دیروز شورای 
امنیت بهنگام بحث پیرامون یمن، بجای تالش برای 

یافتن راه حل جامع برای توقف جنگ و فشار بر سعودی 
و حامیانش برای پایان دادن به کشتار انسانهای بیگناه، به 
عرصه اختالفات سیاسی پیرامون ایران تبدیل شده بود. 
آمریکا در قطعنامه ای که در مورد یمن بود هیچ توجهی 
به یمن نداشت.  آمریکا سه هدف را دنبال می کرد: ایران 
ناقض تحریمهای علیه یمن اعالم شود، به بهانه بحث 
موشک، قطعنامه یمن و اجرای قطعنامه 2231 مرتبط 
شده و بحث موشکهای ایران در دستور کار شورای امنیت 
قرار گیرد و نهایتا با ناقض دانستن ایران، امکان وضع 

تحریمهای جدید شورای امنیت علیه ایران فراهم شود.
کامل  حمایت  حتی  اهداف  این  تحقق  در   آمریکا 
کشورهای غربی را هم نداشت و در نتیجه متن تغییرات 
زیادی نمود و محکومیتها جای خود را به ابراز نگرانی داد. 
ولی این تغییرات هم به حدی نبود که نگرانیهای روسیه 
را تامین کند لذا قطعنامه وتو شد و شکست کاملی برای 

آمریکا و شخص نیکی هیلی رقم خورد.

مخالفت شورای امنیت در صدور قطعنامه علیه 
ایران، شکست آمریکا و انگلیس است

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
ملل  سازمان  امنیت  شورای  مخالفت  گفت:  مجلس 
با پیشنهاد آمریکا و انگلیس در صدور قطعنامه جدید 
علیه ایران، شکست سختی برای آنها و نشانه اقتدار 
این کشور است. کمال دهقانی فیروزآبادی در ارزیابی 
خود از مخالفت شورای امنیت سازمان ملل از قطعنامه 
پیشنهادی بریتانیا را درباره تمدید تحریم های تسلیحاتی 
یمن و موافقت با قطع نامه روسیه گفت: از ابتدا شورای 
امنیت قصد داشت قطع نامه ای را به تصویب برساند 

که بر اساس آن تحریم تسلیحاتی یمن و ادامه ماموریت 
نیروهای سازمان ملل متحد در یمن برای مهار بحران 
را تا فوریه 2019 تمدید کند.وی افزود: در این میان، 
آمریکا و انگلیس قصد داشتند ضمن تمدید این قطعنامه، 
اتهاهای واهی خود مبنی بر دخالت ایران در امور یمن و 
ارسال موشک از سوی ایران به یمن را در این قطعنامه 
بگنجانند ولی نهایتا کشورهای عضو شورای امنیت با 
این اتهامات آنان مخالفت کردند.نماینده مردم تفت در 
مجلس شورای اسالمی ادامه داد: آنان تالش داشتند با 
این پیشنهاد تمام توجه ها را به سمت ایران سوق دهند 
تا دخالت ها و جنایات آنان در یمن دیده نشود، این اقدام 
برای توجیه اقدامات خودشان بود تا دنیا متوجه نشود 
که آنان چه جنایاتی در یمن می کنند.دهقانی فیروز 
آبادی گفت: این پیشنهاد در ادامه سناریو هایی است 
که آمریکا از چندی پیش علیه ایران آغاز کرده است، این 
سناریو سازی از آن جا آغاز شد که نیکی هیلی با نمایش 
گذاشتن موشک هایی ادعاهایی مبنی بر ایرانی بودن 
آن داشت.وی یادآور شد: این پیشنهاد آمریکا، انگلیس 
و فرانسه نوعی فرصت طلبی آنان بود، آنان می خواستند 
ایران  به گردن  را در یمن  ناکامی هایشان  این گونه 
بیاندازند و افکار عمومی جهان را فریب دهند.وی گفت: 
روسیه با تیزبینی جلوی اقدامات آنان ایستاد و کشورهایی 
مانند چین نیز با این پیشنهاد به صراحت مخالفت کردند.

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس اضافه کرد: اگر قرار است نام کشوری در این قطع 
نامه بیاید نام آمریکا، انگلیس و فرانسه است که با کمک 
به عربستان جنایات زیادی را در یمن انجام می دهند و 

20 میلیون یمنی را دچار قحطی کرده اند. 

 اوضاع یمن پیچیده تر می شود

آمریکا و شکستی دیگر در شورای امنیت

نوبخت: اجازه تضعیف پول ملی را  به سوداگران نمی دهیم

سرمایه گذاری دولت برای 12 برنامه اشتغال فردیکهاعتبارنمیکند،فکرنداردو
کسیکهفکرندارد،بصیرتندارد.

سفارت فرانسه در تهران از ورود ژان ایو لودریان 
وزیر خارجه این کشور به تهران در 1۴اسفند ماه 

جاری خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »ژان ایو لودریان« 
در تاریخ 5 مارس )1۴ اسفند( نمایشگاه بی نظیر 
»موزه لوور در تهران- گنجینه مجموعه های ملی 
فرانسه' را در حضور »ژان لوک مارتینز« رئیس موزه 
لوور، در موزه ملی ایران افتتاح خواهد کرد.بدین 
تریتیب ایرانیان می توانند حتی در تهران از بیش 
از پنجاه شاهکار جهانی بازدید کرده و از این طریق 
با تاریخ لوور آشنا شوند.همچنین در این نمایشگاه 
آثاری چون ' مجسمه پادیمائس با لوح هروس در 
دست' اثری از مصر باستان قرن چهارم قبل از 
میالد مسیح و یا "مینرو"  اثری از قرن دوم بعد 

از میالد مسیح که نمونه 
ای بسیار بارز از مجسمه 

سازی روم باستان می باشد، به نمایش درخواهند 
آمداین نمایشگاه که نتیجه یک همکاری مثال 
زدنی بین موزه لوور و موزه ملی ایران می باشد، 
گامی دیگر در چهارچوب قراردادی است که بین 
موزه لوور و سازمان میراث فرهنگی ایران در سفر 
ژانویه 2016 آقای روحانی به پاریس به امضا رسید.

این اقدام نمونه ای برجسته از پویایی روابط فرهنگی 
و علمی بین دو کشور به حساب می آید.در همین 
راستا، در 2۷ مارس سال جاری )6 خرداد 139۷(، 
در موزه لوور النس، نمایشگاه مهمی از هنر دوره 
قاجار به نام ' امپراطوری گلهای سرخ شاهکارهایی 

از هنر ایرانی قرن نوزدهم' بر پا خواهد شد.

خارجه  امور  وزیر 
به  اشاره  با  کشورمان 
وجود برخی موانع بانکی برای حضور شرکت 
های ایرانی در کشورهای خارجی، گفت: برای 
حل این مشکل از »ارز ملی« استفاده کرده ایم 

که در برخی کشورها اجرا شده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمدجواد ظریف 
وزیر امور خارجه کشورمان که به صربستان سفر 
کرده است، پیش از نشست مشترک تجاری 
هیأت  حضور  به  اشاره  با  صربستان  و  ایران 
بازرگانی از بخش خصوصی، دولتی و شرکت 
های دانش بنیان در این نشست اظهارداشت: 
امکانات بسیار زیادی برای حضور شرکت ها در 

کشورهای خارجی فراهم است؛ البته برخی موانع 
مانند موانع بانکی وجود دارد.وی افزود: برای حل 
این مشکالت از روش های مختلفی مانند ارز 
ملی استفاده کرده ایم که در برخی از کشورها 
انجام شده و در برخی دیگر در حال انجام است.

ظریف تصریح کرد: روش های سنتی مانند روابط 
کارگزاری بین بانک های ایرانی و خارجی که 
بعد از مدتها توقف، شروع شده و در حال شکل 
گیری است.وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره 
به وجود برخی مشکالت ساختاری در این حوزه 
گفت: یکی از این موانع، نبودن شرکتهای بزرگ 
صادراتی است که با کمک بخش خصوصی حل 

و فصل خواهد شد.

یر خارجه فرانسه 14 اسفند وز
به تهران  سفر می کند

استفاده از »ارز ملی« راه حل حضور 
ج  شرکت های ایرانی در خار

شورای امنیت سازمان ملل متحد شاهد شکستی 
دیگر برای آمریکا و متحدانش بود و کاخ سفید 
دومین شکست خود در برابر ایران را ظرف 3 ماه 
تجربه کرد. شوی تبلیغاتی گسترده ای که از چند 
ماه قبل با اقدام »نیکی هیلی« نماینده آمریکا در 
سازمان ملل و با نمایش قطعات یک موشک شلیک 
شده از یمن به عربستان آغاز شده بود و عربستان 
سعودی نیز تبلیغات گسترده ای را علیه ایران آغاز 

کرده و با هزینه میلیاردها دالر رسانه های ضد ایرانی 
را با خود همراه کرده بود با شکست همراه شد.این 
شورای  در  متحدانش  و  آمریکا  دومین شکست 
امنیت سازمان ملل در برابر ایران در 3 ماه اخیر 
محسوب می شود.اولین شکست مربوط به دی ماه 
سال جاری است که در آن زمان آمریکا با استناد به 
اغتشاشات ایران سعی داشت تا قطعنامه ای را در 
شورای امنیت علیه تهران به تصویب برساند.گفته 

می شود آمریکا در نشست شب گذشته شورای 
ایران ناقض  امنیت سه هدف را دنبال می کرد: 
تحریمهای علیه یمن اعالم شود، به بهانه بحث 
موشکی، قطعنامه یمن و اجرای قطعنامه 2231 
مرتبط شده و بحث موشک های ایران در دستور 
کار شورای امنیت قرار گیرد و نهایتا با ناقض دانستن 
ایران، امکان وضع تحریم های جدید شورای امنیت 

علیه ایران فراهم شود.
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کشور نیازمند مدیریت جهادی 
معاون هماهنگ کننده کل ارتش گفت: امروز کشور برای برای تحقق 
اقتصاد مقاومتی و برای غلبه بر محیط امنیتی نیاز به مدیریت جهادی دارد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، امیر حبیب ا... سیاری در مراسم دانش 
آموختگی دانشجویان دوره بیست و هفتم و یازدهم دانشگاه جنگ اظهار 
داشت: امروز کشور برای برای تحقق اقتصاد مقاومتی و برای غلبه بر محیط 
امنیتی نیاز به مدیریت جهادی دارد؛ نه تنها نیروی های مسلح بلکه  کشور 
امروز نیاز به مدیریت جهادی دارد.امیر سیاری با اشاره به ابعاد مدیریت 
جهادی، افزود: برنامه ریزی، تصمیم گیری، سازماندهی خوب، استفاده 
مناسب از امکانات، خالقیت، رشد، و توانمندساز از مهم ترین ابعاد مدیریت 
جهادی است.معاون هماهنگ کننده ارتش با اشاره به اینکه امیدواریم 
توانمندی  از  و  باشید  داشته  را  دافوس  دانشگاه  از  بهره برداری  نهایت 
فارغ آلتحصیالن این دانشگاه در ماموریت ها استفاده کنیم، اظهار داشت: 
شما باید این آموزش ها و دانشی که فرا گرفته اید را در آینده سازی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران استفاده  کنید.امیر سیاری در ادامه به مدیریت 
جهادی و عوامل تهدید علیه جمهوری اسالمی ایران پرداخت و افزود: شما 
همیشه باید آماده مقابله با تهدیدات دشمنان باشید. مجاورت با اقیانوس 
هند هم تهدید است و هم فرصت؛ اگر از دریا استفاده شود فرصت است 
و اگر از آن استفاده  نشود، تهدید است.وی با بیان اینکه ایران به دلیل 
نفت و گاز در کانون ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژی قرار دارد، خاطرنشان 
کرد: تا زمانی که ایران انرژی  فسیلی داشته باشد برای جهان مهم است و 
دشمنان به تهدیدات خود ادامه می دهند. امروز دشمنان به دنبال تسلیم 
ایران هستند.امیر سیاری با اشاره به اینکه مدیریت در تعریف به معنای 
استفاده هنرمندانه از نیروی انسانی در راهبرد و اهداف سازمان است و اگر 
آن را در چارچوب شرع قرار دهیم مدیریت اسالمی به وجود خواهد آمد، 
گفت: جهاد به معنی استفاده از ابزار و تجهیزات برای پیشبرد اهداف اسالم 
است و مدیریت جهادی به معنای به کارگیری ابزار و امکانات برای تحقق 
آرمان های جمهوری اسالمی ایران است.امیر سیاری با اشاره به بیانات مقام 
معظم رهبری افزود: کار جهادی یعنی از موانع عبور کردن، موانع کوچک 
را بزرگ نکردن و جهت را فراموش نکردن است.وی در ادامه اظهار کرد: 
مولفه های مدیریت جهادی عبارت است انجام کار برای خدا، جدیت و 
خستگی ناپذیری، برداشتن گام های بلند، چالش با موانع و عبور از آن ها، 
شتاب با تدبیر در کارها، بصیرت و عدم غفلت از دشمن، توجه به آرمان ها 
و جهت درست در کارها است.معاون هماهنگ کننده ارتش با بیان اینکه 
جمهوری اسالمی ایران به دنبال  امنیت پایدار است، گفت: با حرکت آهسته 
و خواب آلود نمی توان به حرکت جهادی و امنیت پایدار رسید و باید حرکت 

با برنامه و پرقدرت باشد.

تأسیس کمیسیون امور آب در دولت
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب کشور گفت: سال جاری آبی بدترین 

سال از نظر بارش کم در 50 سال اخیر شمرده می شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمد حاج رسولیها در همایش »بررسی 
چالش های حقوقی رفع تصرفات غیرقانونی اراضی حریم بستر رودخانه ها« 
با بیان اینکه سال جاری بدترین سال آبی در طول 50 سال اخیر است، 
گفت: پرباران ترین سال آبی کشور سال ۷2-۷1 بود که حدود ۴00 
میلیمتر بارش داشتیم، ولی در سال جاری این میزان بارش به کمتر 
از 100 میلیمتر رسیده است.وی ادامه داد: از سال ۸6-۸5 که بارندگی 
کشور زیر خط میانگین بارش قرار داشت، دیگر در طول سال های اخیر 
ترسالی نداشته ایم؛ این در حالی است که در سال هایی که میزان بارندگی 
به طور متوسط باالی 300 میلیمتر بود، سیالب های متعددی نیز به 
این سیالب ها  از  وقوع می پیوست، ولی در حال حاضر فکر می کنیم 
خبری نیست و به همین دلیل در طول چند سال اخیر میزان تصرفات 
و ساخت و سازها در بستر حریم رودخانه ها افزایش یافته که این تصور 
اشتباهی است و ممکن است مجدداً سیالب دیگری رخ بدهد و بخش 
زیادی از ساخت و سازها تخریب شود.مدیرعامل شرکت مدیریت منابع 
آب ایران افزود: در سال آبی جاری میزان ورودی آب به سدهای کشور 
نسبت به سال های گذشته 3۷ درصد کاهش یافته است.حاج رسولیها 
خاطرنشان کرد: متأسفانه هم مردم و هم مسئوالن به موضوع کم آبی 
بی توجه هستند. به نظر من علت این بی توجهی این است که به واسطه 
وجود سدهای فراوان در اطراف تهران، فعاًل حاشیه امنی در تابستان 
نامه ای در  ارسال  به  اشاره  با  داریم.وی  بحران آب  نظر  از  آینده  سال 
خصوص چالش های کم آبی به رهبر معظم انقالب در چند سال گذشته 
و دستور ایشان به رئیس جمهور مبنی بر ورود جدی همه دستگاه ها به 
حوزه کم آبی گفت: یکی از مشکالتی که در بحث تصرف اراضی و حریم 
رودخانه ها داریم، این است که در خود بدنه دولت علی رغم وجود قوانین 
باالدستی، تفاسیر مختلفی از قوانین مرتبط با تصرف اراضی و انهار میان 

دستگاه های اجرایی وجود دارد.

رشد صنعت هسته ای ایران زیر بار 
شدیدترین تحریم ها 

معاون سازمان انرژی اتمی ایران با تاکید بر لزوم حفظ 
برجام و دستاوردهای آن گفت: وضعیت خوبی از نظر 
غنی سازی، تعداد سانتریفیوژ، سرعت سانتریفیوژ و 

سطح غنی سازی داریم.
به گزارش زمان به نقل از مهر، بهروز کمالوندی ظهر 
از مهندسان بسیجی  سه شنبه در مراسم تجلیل 
مسیر  اسالمی  ایران  داشت:  اظهار  بوشهر  استان 
به  توسعه و پیشرفت را به خوبی طی می کند و 
دستاوردهای خوبی دست یافته است.وی به شرایط 
خاص کشور اشاره کرد و ادامه داد:  در شرایط کنونی 
اگر قدرت  و  باشیم  تاثیرگذار  و  باید قوی  جهانی 
نداشته باشیم از این تاثیرگذاری دور می شویم.معاون 
سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به دستاوردهای 
برجام و لزوم حفظ آنها، تصریح کرد: در تدوین برجام 
به گونه ای تالش شد که دستاوردهای برجام حفظ 
شود و مشکلی در آینده نیز برای آن ایجاد نشود.وی 
بر لزوم اجرای صحیح همه بخش های برجام تاکید 
کرد و ادامه داد: به لحاظ فنی شرایط خوبی داریم و 
اگر بنا به برگشت باشد در شرایط قبل از برجام قرار 
نمی گیریم بلکه در شرایطی هستیم که به مراتب 
مثبت  نتایج  به  داریم.کمالوندی  بهتری  وضعیت 
اشاره  بر روی سانتریفیوژها  انجام شده  تحقیقات 
کرد و افزود: وضعیت خوبی از نظر غنی سازی، تعداد 
سانتریفیوژ، سرعت سانتریفیوژ و سطح غنی سازی 
داریم.وی با بیان اینکه همه طرف های برجام باید به 
این تفاهم پایبند باشند و به آن عمل کنند، افزود: در 
صورتی که برجام از سوی آمریکایی ها درست اجرا 
می شد شرایط را خیلی عوض می کرد.معاون سازمان 
انرژی اتمی ایران تصریح کرد:  کارخانه آب سنگین 
اراک االن آب سنگین تولید می کند و میزان تولید 
االن به 20 تن رسیده است و به روس ها آب سنگین 
تحویل می شود و در قبال آن اورانیوم می گیریم.

مدیر نیروگاه اتمی بوشهر نیز در این نشست اظهار 
داشت: صنعت هسته ای به خود می بالد که زیر بار 
شدیدترین تحریم ها رشد کرد و به دست دانشمندان 
و نخبگان ایرانی به بالندگی رسید.حسین غفاری 
خاطرنشان کرد: نیروگاه اتمی بوشهر از سال 1392 
تاکنون 25  میلیارد کیلووات ساعت برق تحویل 
برق  درصد  دو  از  بیش  که  داده  سراسری  شبکه 
کشور را تامین می کند. مدیر نیروگاه اتمی بوشهر 
با بیان اینکه تولید این میزان برق موجب صرفه 
جویی در مصرف نفت شده است، افزود: جلوگیری از 
25 میلیون تن آالینده های زیست محیطی از دیگر 

مزیت های تولید برق از نیروگاه اتمی بوشهر است.

برگزاری نشست هم اندیشی نمایندگان 
استانی صندوق اعتباری هنر

اعتباری  صندوق  نمایندگان  سراسری  نشست 
هنردر سراسر کشور با حضور سید حسین سیدزاده 

مدیرعامل این صندوق برگزار می شود.
به گزارش زمان، این نشست با هدف تبیین برنامه 
و تشریح روند خدمات دهی و بیان افق آینده در 
و  گرفت  خواهد  صورت  مصوب  اهداف  چارچوب 
قراراست به مواردی چون روند توسعه پوشش بیمه 
تامین اجتماعی در استانها، افزایش ارائه تسهیالت 
به هنرمندان و روش استفاده از سامانه الکترونیک 
بیمه تکمیلی صندوق)بیمانو( بپردازد.ازسویی دیگر 
در این هم اندیشی که با حضور مدیران، کارشناسان 
و نمایندگان صندوق برگزار می شود سرپرست بیمه 
سواالت  پاسخگوی  است  قرار  رازی  بیمه  درمان 
راستای  در  مشکالت  رفع  و  نمایندگان  ای  بیمه 
ارائه خدمات بهتر به هنرمندان باشد.درعین حال 
در این نشست توضیحات کاملی در خصوص ارائه 
تسهیالت، مطالبات و امور رفاهی و  خدمات در حوزه 

اعضاء ارائه خواهد شد.

خبرخبر

ادامه از صفحه 1
در این منطقه تنها در حال حاضر 9 کشور هستند 
که با خشکسالی کامل روبرو نشده اند از جمله 
سال 2025  تا  شود  می  بینی  پیش  ایران.ولی 
تمام کشورهای منطقه از جمله ایران در شرایط 
خشکسالی کامل قرار بگیرند. در چنین شرایطی 
همه کشورها به دنبال استفاده کامل از منابع آبی 
خود هستند و اجازه نمی دهند که منابع آبی از 
کشورشان خارج شود. همسایگان ما این سیاست 
را در پیش می گیرند و ما هم این کار را می کنیم. 
سیاست کالن کشور این است که جلوی خروج 
آب از کشور را بگیریم. البته این سخن به آن معنا 
نیست که باعث تشنگی همسایگانمان شویم ولی 
همانطور که گفتم این موضوع احتیاج به مدیریت 
دارد.عراقچی با تاکید بر این که »دیپلماسی آب های 
فرا مرزی بخش عمده ای از دیپلماسی آب است«، 
اظهار کرد: دیپلماسی آب بعدهای دیگر نیز دارد 
که یکی از آنها موضوع آبهای مجازی است. مثال 
اینکه به این موضوع توجه کنیم که چه کاالیی 
تولید کنیم که آب کمتری را مصرف کند. در 
راستای توجه به این موضوع باید یک تجدیدنظر 
کشور  در  کاالها  صادرات  و  واردات  در  اساسی 
کردن  هوشمند  سمت  به  باید  بگیرد.  صورت 
تجارت کشور در این زمینه حرکت کنیم و به 
سمت تولید کاالهایی برویم که آب کمتری را در 
جریان تولید احتیاج دارند.وی ادامه داد: شاید در 

همین چارچوب الزم باشد که در بحث کاالهای 
استراتژیک در کشور تجدیدنظر کنیم. اگر قبول 
کنیم که آب یک کاالی استراتژیک است، باید 
به این موضوع نیز توجه داشته باشیم که تولید 
چه کاالیی به آب کمتری و تولید چه کاالهایی 
به آب بیشتری احتیاج دارد و در کنار این موضوع 
بحث استقالل غذایی نیز مطرح است.سید عباس 
عراقچی در همین چارچوب ادامه داد: هلند یکی 
از پرآب ترین کشورها است ولی ما ساالنه مقدار 
زیادی آب به این کشور صادر می کنیم. در قالب 
را  تولید آن ها آب زیادی  صادرات کاالهایی که 

ادامه  در  وزیرامورخارجه  کند.معاون  می  طلب 
صحبت های خود در بحث تشریح ابعاد دیپلماسی 
آب به موضوع کشت های فرا سرزمینی نیز اشاره 
کرد و گفت: در این زمینه با حدود 11 کشور توافق 
کردیم که کشت فرازمینی داشته باشیم و در همین 
خارجه  وزارت  زمین  هکتار  چندین  چارچوب 
توانست در اختیار بگیرد ولی متاسفانه به دلیل عدم 
هماهنگی داخلی و مشکالتی که در این ارتباط 
وجود داشت، این امر محقق نشد.وی همچنین در 
ارتباط با بحث دیپلماسی آب به موضوع انتقال آب 
از خارج از کشور به داخل ایران نیز اشاره کرد و 

گفت: مثال می گویند ما آب از تاجیکستان به ایران 
منتقل کنیم. یا در مورد دریاچه ارومیه برخی این 
پیشنهاد را مطرح می کنند که آب از دریاچه وان 
ترکیه به ایران منتقل شود. اینها بحث هایی است 
که مطرح می شود ولی اینکه چقدر قابل محقق 
شدن است ، موضوع قابل بحثی است.این دیپلمات 
ارشد کشورمان در بحث صرفه جویی در مصرف 
آب نیز تصریح کرد: ما می توانیم با کمک دستگاه 
دیپلماسی تجربیات بین المللی که در این عرصه 
وجود دارد را به داخل کشور منتقل کنیم. مثال 
شهرداری توکیو به پیشرفت های خوبی در زمینه 
جلوگیری از هدر رفت و پرت شدن آب به دست 
آورده و حتی اعالم آمادگی کرده که با شهرداری 
تهران در این زمینه همکاری هایی داشته باشد. 
گرچه چنین همکاری هایی هزینه های سنگین 
انتقال  داد:  ادامه  دارد.وی  همراه  به  نیز  مالی 
در  صرفه جویی  زمینه  در  بین المللی  تجربیات 
مصرف آب و ایجاد همکاری های بین المللی در 
خصوص مصرف بهینه آب یکی از ابعاد مهم در 
بحث دیپلماسی آب است.عراقچی در ادامه سخنان 
خود اظهار کرد: باید از اعتبارات بین المللی که در 
این زمینه وجود دارد نیز استفاده کنیم. مثال برای 
مقابله با گرمایش زمین بودجه سنگینی در عرصه 
بین المللی اختصاص داده شده است ولی ما چندان 
نتوانسته ایم این بودجه ها را در انجام پروژه های 

خود جذب کنیم.

عراقچی در »همایش دیپلماسی آب« تأکید کرد؛

جلوگیری از خروج منابع آب از سیاست های کشور

مفقودی
 661613 NAAB66PE2GV 11۸   شماره شاسیj00262۸2 برگ سبز خودرو پیکان وانت آریسان به رنگ سفید به شماره انتظامی  ۷۸  ایران 53۸م 5۸ و شماره موتور

مدل سال 1395 بنام امید کریم دوست مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی ابالغ 
دادخواست بدوی و وقت رسیدگی

خواهان آقای محمد جاللو دادخواستی  مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت خوانده آقای 
مهدی حسینی تحت کالسه 2/96ح /5۷3 تقدیم شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 
چهاردانگه به نشانی آیت اله سعیدی،روبروی ایران خودرو دیزل، خیابان سدید، خیابان 
صاحب الزمان نموده است که وقت رسیدگی به تاریخ 96/12/19 ساعت 15:15 تعیین 
گردیده است. لذا به تجویز ماده ۷3 قانون ائین دادرسی مدنی مراتب از طریق نشر آگهی 
به خوانده ابالغ می گردد تا خوانده با مراجعه به دفتر 2 حقوقی شورای حل اختالف 
چهاردانگه، ضمن اعالم بنشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست بدوی و ضمائم را 

دریافت و نسبت به حضور در جلسه رسیدگی و دفاع از خود اقدام نمایند.م/الف 2226

مدیر دفتر شعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه

اجرائیه
مشخصات محکوم له: معصومه صفایی  به نشانی: اسالمشهر- محمدیه-ک 19- پالک 56  

مشخصات محکوم علیه:  سید سعید هاشمی پورخراسانی  مجهول المکان 
محکوم به: به موجب دادنامه شماره 312 مورخ 96/6/10 شورای حل اختالف اسالمشهر حوزه 
دوم  محکوم علیه محکوم است به پرداخت نفقه زوجه از تاریخ ۸9/۷/25 لغایت پایان سال ۸9 
ماهیانه 100 هزار تومان سال 90 نیز صد هزار تومان  سال 91 مبلغ 120 هزار تومان سال 
92 مبلغ 150 هزار تومان سال 93 مبلغ 1۷0 هزار تومان و سال 9۴ مبلغ 200 هزار تومان 
و سال 95 تیر دویست هزار تومان از تاریخ 95/1/1 لغایت صدور حکم به عنوان اصل خواسته 
و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 2/900/000 ریال و همچنین پرداخت نیم عشر دولتی در 

حق صندوق دولت . 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 

1-پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد.

2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.
3-مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء 
مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار 
در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که 
اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم 

خواهید شد.
۴-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 3۴ اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام 
مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷9/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوی اجرای 

محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 13۷۷ توجه نمائید. 
قاضی شورای مجتمع شماره یک  شهرستان اسالمشهر

آگهی احضارمتهم
بدینوسیله طبق ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری به متهم مجهول المکان 
  96 میزان  به  غیر  مال  فروش  اتهام  به  که  قربانعلی   فرزند  فضلی  جمال  آقای 
میلیون تومان  در پرونده کالسه  960۸11/ 2 ب شعبه دوم بازپرسی دادسرای 
عمومی و انقالب اسالمشهر تحت تعقیب می باشد مراتب طی یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار به وی ابالغ می گردد تا ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر 
آگهی در این شعبه حاضر شده و از خود دفاع نماید، در صورت عدم حضور یا 
عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل این شعبه به صورت غیابی اقدام 
به رسیدگی نموده و قرار مقتضی صادر می نماید بدیهی است تاریخ انتشار آگهی 

تا روز محاکمه کمتر ازیکماه نباشد. م/الف 22۴0
محبی- مدیر دفتر شعبه 2 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر 

آگهی مزایده اموال  غیر منقول
عاشوریان  باقر  سید  و  ماجدی  علوی  کاظم  سید  آقایان  دادخواست  درخصوص 
وفوزیه  ماجدی  علوی  فاطمه  ها  وخانم  ماجدی  علوی  آقای سیدعباس  بطرفیت 
علوی ماجدی وزهرا علوی ماجدی وزینب علوی ماجدی ومریم علوی ماجدی به 
خواسته صدور دستورفروش ششدانگ پالک ثبتی 62ناحیه 20بخش ۷خرمشهر 
دادگستری  حقوقی  سوم  950099۷61۴1301322شعبه  صدوررای  به  نظر 
خرمشهر مبنی بردستور فروش پالک ثبتی فوق الذکر ازطریق ارجاع به کارشناس 
و تعیین قیمت وباتوجه به ابالغ نظریه کارشناس وعدم اعتراض طرفین واجرای 
شودکه  می  گذاشته  مزایده  9به  1396/12/23ساعت  مقرر،درجلسه  تشریفات 
مزایده از قیمت کارشناسی شروع وبه باالترین مبلغ پیشنهادی به فروش می رسد.

خریدارمکلف به پرداخت ده درصد ازقیمت پیشنهادی فی المجلس و الباقی ظرف 
درمهلت  مزایده  مبلغ  الباقی  پرداخت  عدم  درصورت  باشدکه  می  ماه  یک  مدت 
به  انتقال  و  نقل  هزینه  گرددو ضمنا  تودیعی ضبط می  ازقیمت  ده درصد  مقرر 
روزقبل  پنج  تا  اموال  رویت  تواندجهت  خریدارمی  و  است  خریداراموال  عهده 
ازتاریخ مزایده با مراجعه به اجرای احکام حقوقی دادگستری خرمشهر اقدام نماید.

محل ومشخصات ملک:پالک ثیتی فوق به آدرس :خرمشهر-بلوارامیرکبیر–نبش 
خیابان یاس پالک ثبتی 62ناحیه 20بخش ۷خرمشهر به مساحت عرصه و اعیان 
۴02/۸3مترمربع می باشد.اعیان شامل سه سالن سردخانه بزرگ)هرکدام به ظرفیت 
۴0تن)کارتنی(،۷دهنه واقع دربرخیابان امیرکبیر)یک دهنه موتورخانه مربوط به 
دهنه  ویک  بزرگ  مجاور،5واحدتجاری  درمغازه  واقع  تنی  کوچک۸  سردخانه 
کوچک مربوط به لوازم برودتی مجاور( می باشد.برابرگواهی پایان ساخت صادره 
مربع،30/5مترمربع  یادشده20۸متر  تجاری  خرمشهرمساحت۷باب  ازشهرداری 
طبقه  نیم  پله،21/35مترمربع  وسرویس  موتورخانه  تجاری،۷3/5مترمربع  بالکن 
دریک باب مغازه و55/5مترمربع ورودی سردخانه می باشد.ساختمان دارای اسکلت 
فلزی ونمای خیابان امیرکبیرازسنگ می باشدکه اکثراریخته شده وسایرنماهاآجری 
ارتفاع 2/۸متربا دیواره کاشی  تقریبی 66مترو  ابعاد  باشد.سردخانه زیرصفربا  می 
کاری به همراه دو دستگاه اوپراتورسه فنهFMX۴۴0و کمپرسور dwmبا توان 

کنداسور  و  آر22  فریون  گاز  مدل20031AMP-D۴SA1با  بخار  20اسب 
هوایی مستقردربام شرکت نوین وسایرمتعلقات تابلوبرق،درب واتصاالت لوله های 
قیمت190000000ریال. درسرویس،کارکردباالی10سال(به  مسی.)مستعمل 

کاری  کاشی  تقریبی66متروارتفاع2/۸متربادیواره  ابعاد  صفربا  باالی  سردخانه 
FRIMENTALوکمپرسور رنگ  آبی  فنه  اواپراتورسه  دودستگاه  همراه  به 

آر22و  بخارمدل20031AMP-D۴SA1باگازفریون  DWMباتوان20اسب 
تابلوبرق،درب  وسایرمتعلقات  کول  ساب  شرکت  مستقردربام  کنداسورهوایی 
درسرویس،کارکردباالی10سال(به  مسی.)مستعمل  های  لوله  واتصاالت 
تقریبا20متردارای  مغازه حاجی  زیرصفرداخل  قیمت210000000ریال.سردخانه 
پالک  فاقد  عدددوفنه  فنهFRIMENTALویک  عددسه  جمعادواواپراتور،یک 
DWMمشخصات ومتورخانه درمجاورت آن دارای دوکمپرسورباتوان10اسب بخار

و15اسب بخارAMEKERباسه دستگاه کنداسورمستقردربام که یکی درسرویس 
ودوعددخارج ازسرویس وسایر متعلقات مربوطه)مستعمل درسرویس،کارکردباالی 
ازسرویس  خارج  کمپرسورقدیمی  قیمت160000000ریال.چهارعدد  سال(به  ده 
بخاریک  و30اسب  دستگاه  بخارسه  های20اسب  باتوان  آبی  باکنداسورهای 
زیرصفرکه  قیمت۴0000000ریال.سردخانه  واسقاط.به  ازسرویس  دستگاه،خارج 
FRIMENTALفنه اواپراتورسه  ودارای3دستگاه  بوده  سرویس  از  خارج 

باتوان  برق  ۴0000000ریال.اشتراک  قیمت  قراردارند.به  زمین  وروی  بوده 
قیمت 1۴0000000ریال. به  مربوطه  برق  فازوتابلوهای  دیماند100کیلووات سه 

مختصات جغرافیایی ملک براساسutm:  33۷2025=y  229631=Xمی باشد. 
ارزیابی:باتوجه به موقعیت ملک مساحت عرصه کیفیت اعیان وبررسی های انجام 
مبلغ105۴2۴50000ریال  به  عرصه15000000ریال  هرمترمربع  ارزش  شده 
وارزش  مبلغ3022169000ریال  به  ۴300000ریال  هرمترمربع  اعیان  وارزش 
باتاسیسات( دانگ ملک)همراه  وارزش شش  تاسیسات مذکور۷۸0000000ریال 

میلیون  وچهار  وسیصدوچهل  میلیارد  مبلغ1۴3۴۴619000ریال)چهارده  به 
وششصدونوزده هزارریال(ارزیابی واعالم می گردد.  شماره م.الف)9/126۴(

اجرای احکام شعبه سوم حقوقی  دادگستری خرمشهر-عزیزی

فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران
شهرداری بابل در نظر دارد به منظور احداث پل اتصالی موزیرج شمالی به بلوار 3۵ متری ساحلی 

نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران  از طریق فراخوان عمومی اقدام نماید.
 لذا از کلیه شرکت های دارای تخصص در رشته راهسازی و دارای رتبه 1 و 2 و 3 و 4 در صورت تمایل دعوت به عمل 

می آورد تا نسبت به تهیه اسناد ارزیابی کیفی اقدام نمایند. 
1- تاریخ شروع دریافت مدارک استعالم ارزیابی کیفی از تاریخ96/12/9
2- آخرین مهلت ارائه اسناد و مدارک ارزیابی کیفی تا تاریخ 96/12/20

3-محل اخذ اسناد استعالم ارزیابی کیفی و تحویل مدارک تکمیل شده بابل میدان والیت عمارت شهرداری بابل 
تلفن 32221423 - 011 و 32223401 داخلی 219 

4- بابت دریافت اسناد ارزیابی وجهی  دریافت نخواهد شد.
۵-  سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان در اسناد استعالم ارزیابی کیفی موجود است. 

6- به مدارک فاقد مهر و امضای مخدوش و غیرمستند و مدارکی که بعد از انقضای مهلت تعیین شده در آگهی واصل  
شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

7- پس از بررسی اسناد و مدارک واصله  در چهارچوب ضوابط و مقررات  شهرداری از شرکت های واجد شرایط برای 
دریافت اسناد مناقصه دعوت به عمل می آید.

8- ارائه مدارک هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
9- آگهی در سایت  اینترنتی www.babolcity.ir//: اhttp  در دسترس باشد.

 محسن کبود فیروزجایی شهرداری بابل

چاپ دوم نوبت اول

 تاثیر طرح رجیستری بر کاهش قاچاق
 گوشی های تلفن همراه 

 سنجش دانش داوطلبان مدیریت مدرسه 
در زمینه سند تحول بنیادین

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، از رجیستری 
مدل های مختلف گوشی های تولیدی شرکت 
سامسونگ و مدل های باقی مانده این شرکت 

از 15 فروردین 9۷ خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »محمدجواد 
خبرنگاران  جمع  در  دیروز  جهرمی«  آذری 
مرحله  پایان  از  پس  شود  می  تالش  افزود: 
اجرای طرح رجیستری روی همه گوشی های 
طرح  تقویت  و  نگهداری  مرحله  به  وارداتی، 
اعالم دو مدل گوشی  درباره  ورود کنیم.وی 
تولیدی سامسونگ که شب گذشته مشمول 
این  اعالم  نیز گفت:  رجیستری شدند  طرح 
ابهاماتی  دو مدل برای پاسخگویی به برخی 
جهرمی  کردند.آذری  ایجاد  ای  عده  که  بود 
رجیستری،  طرح  اجرای  برای  کرد:  تاکید 
تحت تاثیر هیچ یک از تولیدکنندگان نیستیم 
و اقدام های الزم را برای همه انجام می دهیم.

دالیل  از  یکی  دوازدهم،  دولت  هیات  عضو 
تاخیر در اعالم مدل سامسونگ را همزمانی 
با آخرین روزهای سال عنوان کرد. این کار 

آذری جهرمی به نگرانی هایی که همزمانی 
گوشی  روی  بر  رجیستری  طرح  اجرای 
با آخرین روز های  تولیدی سامسونگ  های 
و  باره  این  در  تصنعی  کمبود  ایجاد  و  سال 
اشاره  بازار  بر  موثر  و  کافی  نظارت  نبود  نیز 
و  ها  نگرانی  این  مجموع  یادآور شد:  و  کرد 
البته امکان سوء استفاده برخی برای افزایش 
را متوجه کل روند  نهایت آن  قیمت که در 
اجرای  است که  عواملی  از  رجیستری کنند 
رجیستری برای گوشی های سامسونگ را به 
تعویق انداخت.وی انتشار برخی مطالب را که 
تاخیر در اجرای رجیستری برای گوشی های 
این  تاثیر بودن  از تحت  سامسونگ را ناشی 

نشان تجاری عنوان کرده بودند، رد کرد و از 
از پایان  قاطعیت برای اجرای این طرح بعد 
تعطیالت نوروز خبر داد.وزیر ارتباطات درباره 
تاثیر اجرای طرح رجیستری بر کاهش قاچاق 
گوشی های تلفن همراه به کشور گفت: طبق 
ساخت  آیفون  تجاری  نشان  در  تنها  آمارها 
به میزان  قانونی  واردات  با رشد  اپل  شرکت 
600درصد مواجه شده ایم.این مسوول افزود: 
از  گمرک  های  درآمد  رشد  آمارها  براساس 
محل واردات قانونی گوشی تلفن همراه در 9 
ماهه امسال 150درصد بود که با وارد شدن 
آمار بیه سال این رشد بیشتر می شود.آذری 
جهرمی تشکیل ارز دیجیتال را یک اقدام بین 
المللی دانست و مفهوم »ملی« برای این ارز 
را اگر نشانه ای برای کاربرد آن در چارچوب 
گفت:  خواند.وی  نادرست  باشد،  سرزمینی 
مفهوم ملی از این جهت بر آن مترتب است 
که ایده های نو برای این ارز در کشور داریم.

وزیر ارتباطات به در حال رشد بودن ارز دیجیتال 
و توجه جهانیان به آن اشاره کرد و پرداختن 
جدی تر به آن در کشور را خواستار شد.آذری 
جهرمی گفت: تالش می شود قوانین فقهی الزم 
در این زمینه تدوین و درباره پشتوانه داشتن یا 
را  بانک مرکزی  آن مطالعه شود.وی  نداشتن 
متولی اصلی بخش ارزی کشور دانست و تصمیم 
گیرنده نهایی در زمینه ارز دیجیتال را این بانک 
برشمرد.وزیر ارتباطات به گزارش منتشر شده از 
سوی مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات 
رخدادهای رایانه ای )ماهر( اشاره کرد و گفت: 
سازمان  به  بیشتر  بررسی  برای  گزارش  این 
ارسال  رادیویی  ارتباطات  و  مقررات  تنظیم 
شده است.وی در عین حال از برخورد جدی با 

متخلفان در این زمینه خبر داد.

مدیرکل متوسطه اول گفت: برای انتصاب مدیران 
مدارس دانش آنها در زمینه سند تحول بنیادین 
و تسلط به قوانین آموزش و پرورش سنجیده 
به  سال  حداقل ۴  باید  داوطلبان  و  شود  می 
بازنشستگی آنها مانده باشد. به گزارش زمان به 
نقل ازمهر، عظیم محبی مدیرکل متوسطه اول 
وزارت آموزش وپرورش و مسئول فرایند انتخاب 
و انتصاب مدیران مدارس گفت: مدرسه کانون 
تعلیم و تربیت است؛ برای اینکه مدرسه بتواند 
نیازمند  دهد،  انجام  به خوبی  را  خود  وظایف 
مدیران شایسته هستیم که صالحیت عمومی، 
باشند.مدیرکل  داشته  حرفه ای  و  تخصصی 
متوسطه اول در ادامه گفت: در سال های گذشته 
فرآیند انتخاب مدیران بوده است و در سال آینده 
به این فرایند نظم و سامان می دهیم و بر همین 
اساس آن را ارتقا خواهیم داد. این فرایند مورد 
اصالح قرارگرفته است و دستورالعمل جدیدی 
تعریف و به استان ها ابالغ شده است.وی گفت: بر 
این اساس سامانه ای آماده شده است تا داوطلبان 
مدیریت مدارس در آن ثبت نام کنند. در این 
سامانه از تاریخ 12 تا 21 اسفندماه امکان ثبت نام 
وجود دارد و داوطلبان می توانند با مراجعه به 
entekhab. نشانی  به  اینترنتی  سامانه 

medu.ir ثبت نام نمایند.وی گفت داوطلبان 
پس از ثبت نام، در آزمونی که تاریخ آن اعالم 
خواهد شد، دانش آن ها در زمینه سند تحول، 
مدیریت مالی و اداری مدارس، تسلط به قوانین 
آموزش وپرورش و ... سنجیده خواهد شد. منابع 
این آزمون از طریق سامانه اعالم خواهد شد و این 
آزمون 200 امتیاز دارد. در مرحله بعد، از افراد 
مصاحبه خواهد شد و در مصاحبه صالحیت ها 
و توانایی ها موردسنجش و ارزیابی خواهد گرفت.  
حائز  که  افرادی  و  دارد  امتیاز  مصاحبه ۴00 

بیشترین امتیاز شوند، برای مدارسی که نیاز به 
مدیر ندارد انتخاب خواهند شد.مدیرکل آموزش 
متوسطه اول وزارت آموزش وپرورش در خصوص 
به صورت  آزمون  گفت:  آزمون،  برگزاری  نحوه 
به صورت  اینکه  و  می شود  انجام  الکترونیکی 
هم زمان در کل کشور باشد با توجه به امکانات 
واحدهای فن آوری در حال بررسی هستیم.محبی 
با اشاره به اینکه این اقدام آغاز شایسته ساالری 
برای انتخاب مدیران مدارس است، افزود: فرصتی 
ایجادشده که بتوانیم استعدادهای مدیریت را 
کشف کنیم و انتخاب مدیران شایسته تر کمک 
به ارتقا مدارس و بهبود فرایندهای یاددهی و 
یادگیری در مدارس خواهد کرد.مدیرکل آموزش 
تصریح  آموزش وپرورش  وزارت  اول  متوسطه 
کرد: این طرح در مراکز استان ها انجام می شود 
و ممکن است در سال اول با مشکالتی مواجه 
شویم اما این برنامه باید تبدیل به فرهنگ در 
انتخاب مدیران شود.محبی افزود: با این طرح به 
دنبال شایسته گزینی هستیم و افرادی انتخاب 
خواهند شد که بیشترین امتیاز را کسب نمایند 
و در حال حاضر شرایط برای کاندیدا شدن برای 
تمام فرهنگیان مهیا شده است.وی در خصوص 
فاکتورهای انتخابات و احتمال انتخاب افرادی غیر 
از معلمان، گفت: اگر فردی از اداره کل شرایط 
داشته و داوطلب شود و امتیازات را کسب کند 
با این طرح منافاتی ندارد اما داوطلبان مدیریت 
مدارس باید حداقل ۴ سال به بازنشستگی شان 
مانده باشد و مدرک لیسانس داشته باشند.وی 
افزود: اطالعات افرادی که در آزمون پذیرفته و در 
مصاحبه حداقل امتیاز را کسب می کنند در بانک 
اطالعاتی ثبت و ذخیره می شود تا طی سال های 
آینده در صورت نیاز به مدیر بتوانیم از بین آنها 

فرد مناسب را انتخاب کنیم.
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اجرائیه 
شماره   9610۴2662۸1000۷۸  : اجرائیه  شماره 
بایگانی  شماره   96099۸662۸1001۴0  : پرونده 

شعبه :9601۷0 تاریخ تنظیم :1396/12/0۷ 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب 
 96099۷662۸10032۷ مربوطه  دادنامه  شماره  و 
به  است  (محکوم  محمدی  شاه  )امید  علیه  محکوم 
سیستم  ون  کامیون  خودرو  سند  انتقال  به  1-الزام 
موتور  شماره  به   13۸۸ مدل  آبی  رنگ  نیسان 
6۸602۷ به شماره بدنه ۴0۸355 به شماره شهربانی 
31۸ب ۴6 ایران 29 در حق کوروش عبدی شاهیوند 
اقساط  بابت  تومان   15/050/000 مبلغ  2-پرداخت 
پرداختی خودرو مذکور 3-پرداخت مبلغ 5/350/000 
ریال بابت هزینه دادرسی ۴-پرداخت خسارت تاخیر 
زمان  از  تومان   15/050/000( مذکور  مبلغ  تادیه 
اجرای  در  که  حکم  اجرای  (لغایت   96/۷/2( مطالبه 
احکام حقوقی محاسبه می شود 5-همچنین پرداخت 

نیم عشر دولتی . 
حقوقی  اول  شعبه  حقوقی  دادگاه  دفتر  مدیر 

دادگستری شهرستان دوره چگنی – مجید غالمی 
 : اجرائیه  ابالغ  تاریخ  از  است  مکلف  علیه  محکوم 
1-ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده 3۴ 
پرداخت  برای  (2-ترتیبی  مدنی  احکام  اجرای  قانون 
محکوم به 3-مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا 
از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به  محکوم به 
کلیه  روز  سی  ظرف  باید  نداند  اجرائیه  مفاد  اجرای 
اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان 
موسسات  و  بانکها  نزد  عنوان  هر  به  که  نقدی  وجوه 
همراه  به  دارد  خارجی  و  ایرانی  اعتباری  و  مالی 
که  اموالی  کلیه  و  دقیق حسابهای مذکور  مشخصات 
او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 

و  انتقاالت  و  نقل  فهرست  نیز  و  ثالث  اشخاص  از  او 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعوا اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
محکوم  درخواست  به  واال  نماید  ارائه  قضائی  مقام  به 
له بازداشت می شود )مواد ۸ و 3 قانون نحوه اجرای 
علیه  محکوم  ۴-خودداری   )139۴ مالی  محکومیت 
از  فرار  به منظور  اموال  از اعالم کامل صورت حساب 
پی  را در  تعزیری درجه هفت  –حبس  احکام  اجرای 
قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20  دارد )ماده 3۴ 
ق .م . ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
139۴( 5-انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
برای  اموال  باقیمانده  که  نحوی  به  دین  ادای  از  فرار 
تعزیری  مجازات  موجب  نباشد  کافی  دیون  پرداخت 
درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا 
هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 139۴ (6-چنانچه صورت اموال پس 
از  علیه  محکوم  آزادی  شود  ارائه  روز  سی  مهلت  از 
یا  یا تودیع وثیقه  له  زندان منوط به موافقت محکوم 
معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 
1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 139۴ ( 
اول  شعبه   96099۸662۸1001۴0 کالسه  پرونده 
تصمیم  چگنی  دوره  شهرستان  دادگستری  حقوقی 
 : خواهان   96099۷662۸10032۷ شماره  نهایی 
نشانی  به  عبداله  فرزند  شاهیوند  عبدی  کورش  آقای 
لرستان دوره چگنی روستای کلهو بخش شاهیوند . –

خوانده :آقای امید شاه محمدی فرزند رشید به نشانی 
ولیعصر شاهد 1  آباد غرب شهرک  –اسالم  کرمانشاه 
خودرو  اقساط  هزینه  1-مطالبه  ها:  –خواسته  پ95 

2-الزام به تنظیم سند خودرو 
رای دادگاه : در خصوص آقای کوروش عبدی شاهیوند 
محمدی  شاه  امید  آقای  طرفیت  به  عبداله  فرزند 
سند  انتقال  به  خوانده  الزام  خواسته  به  رشید  فرزند 

و مطالبه هزینه اقساط خودرو و هزینه دادرسی و 
تاخیر تادیه مقوم به بیست و یک میلیون تومان بدین 
خودرو  دستگاه  یک  داشته  اعالم  خواهان  که  شرح 
از  به شماره شهربانی 29-31۸ ب ۴6  زامیاد  نیسان 
قرار  و  ام  نموده  خریداری   ۸۸/9/3 تاریخ  در  خوانده 
اقساط و بدهی ماشین  این بود که فروشنده تمام  بر 
شرکت  بود  نکرده  پرداخت  اقساط  چون  و  بدهد  را 
مذکور  خودرو  داده  خودرو  توقیف  درخواست  زامیاد 
توقیف شده است و جهت آزادی آن بنده )خواهان (

اقساط را پرداخت نمودم لذا تقاضای الزام انتقال سند 
و وجه پرداختی به شرح فوق را خواستار شده و در این 
مورد هم به قرار داد عادی مربوط به خرید خودرو و 
تعهد خوانده فاکتور مربوط به پرداخت اقساط استناد 
نموده و ضمنا اصول اسناد خودرو نیز در ید خواهان 
)نشر  قانونی  ابالغ  رغم  علی  نیز  خوانده  و  باشد  می 
را  دادگاه دعوی خواهان  لذا  نیافته  آگهی (حضور  در 
وارد دانسته و مستند به مواد 522-19۸-515-519 
مواد 219-220-223- و  آیین دادرسی مدنی  قانون 

362 قانون مدنی ضمن حکم به الزام خوانده به انتقال 
آبی  رنگ  نیسان  سیستم  ون  کامیون  خودرو  سند 
مدل 13۸۸ به شماره موتور 6۸602۷ و شماره بدنه 
۴0۸355 به شماره شهربانی 31۸ ب ۴6 ایران  29 در 
حق خواهان خوانده را به پرداخت مبلغ 15/050/000 
تومان بابت اقساط پرداختی و مبلغ 5/350/000 ریال 
مبلغ  تادیه  تاخیر  پرداخت  و  دادرسی  هزینه  بابت 
مذکور از زمان مطالبه 96/۷/2 لغایت اجرای حکم در 
حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی ابتدا 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن 
قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان 

لرستان میباشد. 
رئیس شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان دوره چگنی –اکبر رشیدی. 

مفقودی
موتور  شماره   1395 مدل  سفید  رنگ  سایپا  خودرووانت  مالکیت  سبز  برگه   
شهربانی  شاسیNAS۴51100G۴91232۷شماره  شماره   M1355۴53۸۷
ازدرجه  مفقودگردیده  بنی  چهارطاق  درویشی  احسان  بنام   ۷2 2۴۸ی۴۷ایران 

اعتبارساقط می باشد. 
جویبار

مفقودی
کارت شناسایی برگه سبز وسندکمپانی موتورسیکلت  کویر 150ccرنگ نقره ای مدل 
139۴ شماره موتور0150N3C006۸1۸شماره تنهN3C  *** 150K9۴00۷25 بنام 

راضیه ابراهیمی مفقودگردیده ازدرجه اعتبارساقط می باشد
جویبار

اجرائیه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم : 

1-شعیب صفائی  فرزند عزت اهلل به نشانی : لرستان –خرم آباد بلوار والیت اداره کل 
امورعشایری تعاونی عشایری مالک الشتر 
مشخصات محکوم علیه /محکوم علیهم : 

برکت  روستای  بروجرد   – لرستان   : نشانی  به  رضا  فرزند  نسب  رضایی  1-سجاد 
باالتر از تپه چغا 

دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب   : به  محکوم 
مربوطه محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ سیزده میلیون و دویست و نود 

هزار تومان به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه .
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه شورای حل اختالف آبفا – فاطمه نظری .  

آگهی مزایده 
در پرونده کالسه9۴0012 و 9۴0011 محکوم علیه سعید مدانلو و علی مدانلو  به 
پرداخت مبلغ 5۷0000000 میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیر 
تادیه و. در حق  آقای حسین نبی زاده محکوم گردیده اند لذا این اجرا بنا به درخواست 
محکوم له اموال محکوم علیه را جهت تامین آن توقیف و از طریق مزایده با حضور 
نماینده دادستان و مدیر اجرای اجرا دادگستری شهرستان جویبار تحت شرایط زیر 

به فروش می رساند
 مال مورد مزایده 1000مترمربع باغ مرکبات به مساحت است با درختان حدود ۸ ساله 
و دارای حدود اربعه زیر می باشد از شمال متصل به زمین تحویلی حسین نبی زاده از 
شرق متصل به جاده. عام  از جنوب متصل به جاده عام از غرب به   باغ مجاور  مبلغ 

ارزیابی ۴20 میلیون ریال بابت می باشد
 مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند 
برنده مزایده محسوب می شود موعد زمان فروش روز سه شنبه 96.12.22ساعت 9 

صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار میباشد
 زمان بازدید از مال مورد مزایده در یکی از روزهای اداری پس از انتشار می باشد 
آدرس جویبار خیابان بحر خزر خیابان فاضالب جنب مرغداری انصاری آیش چمازکاله 
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری جویبار بربری

اداره کل ثبت  اسناد  وامالک کالچای
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

 و ماده  13 آیین نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی  و ساختمانهای  
رای  شماره 96/2/25- 966031۸0200002۸۸ هیات   برابر  فاقد  سند رسمی  
اول  موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد  
سند رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک  کالچای  تصرفات  مالکانه  
بالمعارض  متقاضی آقای  حسین  نوع دوست شالکوهی  فرزند  یعقوب  بشماره  
شناسنامه  261۷6 صادره  از رشت  و کدملی 25903۷01۸0  بصورت  ششدانگ  
مساحت  به  سوئیت   احداثی   بنای   بر   مشتمل  محصور   زمین   قطعه   یک  
1۷۸۴/90  متر مربع  پالک  ۴12  فرعی از 223  اصلی مذکور  واقع  در قریه  
چایجان  بخش  29 گیالن  خریداری  از مالک  رسمی  آقای  محمد صادق  کریمی  
چایجانی  محرز گردیده است  . لذا  به منظور  اطالع عموم  مراتب  در دو نوبت  به 
فاصله  15  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  
انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول   بدیهی است  در صورت   نمایند.  تقدیم  

اعتراض  طبق  مقررات  سند مالکیت  صادر خواهد شد. رم الف:6922
 رییس ثبت  اسناد و  امالک  کالچای – حمیدرضا احمدی

آگهی ماده سه قانون تاریخ انتشار نوبت اول :96/11/26 تاریخانتشار نوبت دوم: 96/12/9
تعیین تکلیف و وضعیت ثبتیو ساختمان های فاقد سند رسمی

قولنامه  به  رسیدگی  فرفرزندکاکااحمددرخواست  محمدی  غریب  محمد  آقای 
عادی خود را از پالک 155فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه 
بهرام  و  خرمی  حسن  و  غفوری  آقایانبرهان  از  آبادیکه  پهلوی  معروفبهزمین 
کالسه93– تحت  نیز  پرونده  نمودهو  مالکیت  سند  درخواست  و  صالحیخریداری 

از رسیدگی  و هیئت پس  ارجاع  الذکر  فوق  قانون  به هیئت موضوع  و  ۷9تشکیل 
صدور  96/10حکمبه   /  26 مورخ  شماره13966031600۷0013۸2  رأی  برابر 
سند مالکیتیکبابخانهبه مساحت 55/03 متر مربع بنام آقای محمدغریب محمدی 
آقایان محمدعلی و کیخسرو  اولیه پالک مزبور  مالکین  نام  و  نموده است  فرصادر 
چنانچه  تا  می شود  آگهی  فاصله 15روز  به   نوبت  دو  در  مراتب  لذا  امینیمی باشد 
کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی 
به دادگاهارسال  تا  دارند  اداره تسلیم  این  به  را کتباً  اعتراض خود  به مدت دوماه 
گردد،معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
محل  ثبت  اداره  به  را  دادخواست  تقدیم  گواهی  و  نماید  محل  عمومی  دادگاه  به 
تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند 
مالکیت مورد تقاضا بنام آقای محمدغریب محمدی فرصادر خواهد نمود. صدور سند 

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

تاریخ انتشار اول 2۴/ 11/ 1396 تاریخ انتشار دوم 9/ 12/ 1396

اجرائیه
اقامت:ثالث  محل  پدر:مجید-نشانی  شاد-نام  احمدی  ناصر   : له  محکوم  مشخصات 

باباجانی شهرک فرهنگیان فاز یک بلوک 3
مشخصات محکوم علیه :عثمان ملکی-نام پدر:محمد -مجهول المکان

محکوم به/بموجب دادنامه شماره۷59 مورخ 95/11/30 شورای حل اختالف جوانرود 
شعبه چهارم محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ یک میلیون و ششصد هزار 
تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 390/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ 90/6/15 لغایت زمان اجرای حکم  و مبلغ   ریال به دولت محکوم 

می باشد عنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم می باشد
شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی احضار متهم
عمومی  دادسرای  بازپرسی  اول  پرونده شماره 96099۸۸۴0۴۸00525 شعبه  در 
به موجب گزارش  فرزند عبدالحمید  آزاد مظفری  روانسرآقای  انقالب شهرستان  و 
مرجع انتظامی به اتهام مشارکت در معرض فروش قرار دادن دو گرم هروئین و دو 
با توجه به معلوم نبودن محل  گرم و پنجاه سانت شیشه تحت تعقیب قرار دارد. 
ماده 1۷۴  ، طبق  او  به  عدم دسترسی  و  احضاریه  ابالغ  امکان  عدم  و  وی  اقامت 
و  آگهی  کثیراالنتشار  روزنامه  در  نوبت  یک  مراتب   ، کیفری  دادرسی  آئین  قانون 
انقضای مهلت مذکور تصمیم  از  احضار می شود پس  ماه  متهم ظرف مهلت یک 

الزم گرفته خواهد شد.
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب روانسر-علی صالحی

آگهی مزایده اموال منقول – نوبت اول
در خصوص پرونده 9621۴۸ شعبه دوم اجرای احکام حقوقی متمرکز دادگستری 
علوی،  ژاله  سیده  حق  در  منوچهر  افشین  محکومیت  مبنی  سنندج  شهرستان 
مورخ  در  اول  نوبت  مزایده  لذا  است.  شده  کارشناسی  و  توقیف  ذیل  مال/اموال 
بهشتی  شهید  قضایی  مجتمع  در  صبح   10 الی  صبح   9 ساعت  از   1396/12/22
سنندج دفتر اجرای احکام حقوقی با حضور نماینده دادسرای عمومی و دادورز شعبه 
)با قیمت شروع به میزان مبلغ کارشناسی( به مزایده گذاشته می شود. طالبین می 
از مال  احکام حقوقی  اجرای  از  با کسب مجوز  از روز مزایده  توانند پنج روز قبل 
مورد مزایده بازدید بعمل آورند و پیشنهاد خود را کتبا روز مزایده تسلیم نمایند 
برنده مزایده کسی خواهد بود که باالترین قیمت را روز برگزاری مزایده بپردازد و 
فی المجلس مبلغ 10 درصد قیمت پیشنهادی را به حساب سپرده دادگستری واریز 

نماید و حداکثر ظرف یکماه آینده تریتب پرداخت مابقی قیمت را بدهد.
مال مورد مزایده بدین شرح است: 

اسلحه شکاری دولول ته پر کالیبر 12 شماره بدنه 02220606۸ مدل کوسه ساخت 
ایران که ارزش آن 32/000/000 ریال تعیین گردیده است.

م الف:4035 ملکشاهی – دادورز شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری سنندج

مفقودی
 کارت هوشمند کامیون باری فلزی بادسان 1۴ ب ۸ به شماره  ۴1۸۷69۷  و شماره 

پالک ایران۷2 - 5۷5 ع 3۴ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد 
میاندرود

رونوشت آگهي حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   ۴0 شماره  شناسنامه  داراي  تیربند  محمد  آقاي 
9616/36/۷ از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان صغری مقنی زاده بشناسنامه شماره 1110 در تاریخ 1396/11/۴ اقامتگاه 

دائمي خود بدرود زندگي گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1- غالمحسین آریانژاد متولد 1329/3/6 ش ش 155۸ فرزند حسین صادره از هرات 

پسر متوفی
2- احمد تیربند متولد 1336/1/1 ش ش 1 فرزند حسین صادره از هرات ومروست 

پسر متوفی
3- محمد تیربند متولد 1322/۴/2 ش ش ۴0 فرزند حسین صادره از هرات پسر 

متوفی
۴- سکینه تیربند متولد 1331/۴/3 ش ش 3۴ فرزند حسین صادره از خاتم دختر 

متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر 
کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 96/5۷30/ف م/الف
رئیس شعبه 7 شورای حل اختالف کرج

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاي حسین شریفی داراي شناسنامه شماره 13۷2 به شرح دادخواست به کالسه 
9605۷9/۷/96 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
 1393/9/23 تاریخ  در   1 شماره  بشناسنامه  شریفی  محمدعلی  شادروان  که  داده 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به : 
1- حسین شریفی فرزند محمدعلی ش ش 13۷2 متولد 133۸/۴/30، پسر متوفی
2- حسن شریفی فرزند محمدعلی ش ش 13۷1 متولد 133۸/۴/30، پسر متوفی

3- شهناز شریفی فرزند محمدعلی ش ش 266 متولد 1333/3/6، دختر متوفی
۴- فاطمه سادات ظریفیان کامیاب فرزند سید علی ش ش 15 متولد 1329/5/1، 

زوجه متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید 
تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 96/5۷33/ف 

م/الف
رئیس شعبه 7 شورای حل اختالف کرج

رونوشت آگهي حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   ۴0 شماره  شناسنامه  داراي  تیربند  محمد  آقاي 
961/6/3۷ از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حسین تیربند بشناسنامه شماره 111۷ در تاریخ 13۸۸/3/25 اقامتگاه 

دائمي خود بدرود زندگي گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1- غالمحسین آریانژاد ت ت 1329/3/6 ش ش 155۸ فرزند حسین پسر متوفی

2- سکینه تیربند ت ت 1331/۴/3 ش ش 3۴ فرزند حسین دختر متوفی
3- محمد تیربند ت ت 1322/۴/2 ش ش ۴0 فرزند حسین پسر متوفی

۴- احمد تیربند ت ت 1336/1/1 ش ش 1 فرزند حسین پسر متوفی
5- صغری مقنی زاده ت ت 1301/۴/16 ش ش 1110 فرزند محمد زوجه متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید 
تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 96/5۷29/ف 

م/الف
رئیس شعبه 7 شورای حل اختالف کرج

منابع تامین آب شرب روستای 
امیرآباد کیار خشک شد

بختیاری:  و  چهارمحال  مصطفوی- 
روستایی  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
افت  و  شدن  از خشک  بختیاری  و  چهارمحال 
شهرستان  آباد  امیر  روستای  آب  تامین  منابع 
شرب  آب  تامین  برای  گفت:  و  داد  خبر  کیار 
سیار  آبرسانی  منطقه،  این  نیاز  مورد  سالم 
اظهارکرد:  احمدپور  تورج  است.  شده  شروع 
فرآیند تعیین پیمانکار و مکان یابی برای حفر 
در دستورکار  روستای مذکور  برای  چاه جدید 
قرار دارد که با مشخص شدن پیمانکار و روند 
قانونی عملیات حفاری و اتصال امیرآباد به مدار 
شبکه آبرسانی در کمترین زمان ممکن از سر 
گرفته خواهد شد. وی تصریح کرد: هم اکنون 
با آبرسانی سیار به منطقه هیچ گونه محدودیت 
و مشکلی برای آبرسانی وجود ندارد. مدیرعامل 
و  چهارمحال  روستایی  فاضالب  و  آب  شرکت 
به 11 هزار و ۷00  آبرسانی سیار  از  بختیاری 

نفر از روستاییان این استان خبر داد.
اخیر  های  وقوع خشکسالی  با  افزود:  احمدپور 
آبرسانی به مناطق روستایی استان دشوار شده 
است، اما با تدابیر الزم به همه مناطق آبرسانی 
رابطه  این  در  مشکلی  و  است  انجام  حال  در 
سال  که  درحالی  داد:  ادامه  وی  ندارد.  وجود 
گذشته ۴0 روستای استان با تانکر آبرسانی می 
شد، اما با بهره برداری از تعدادی مجتمع های 
نعمت  از  روستا   10 جاری،  سال  در  آبرسانی 
بهره مند شدند و 30 روستای  لوله کشی  آب 
دیگر همچنان آبرسانی سیار می شود.  از ۷5۴ 
روستا   ۴63 بختیاری،  و  چهارمحال  روستای 
زیرپوشش صدور قبض آب است و 600 روستا 
بهره  روستایی  فاضالب  و  آب  خدمات  از  نیز 
کیار  شهرستان  امیرآباد  روستای  هستند.  مند 
با بیش از 500 نفر جمعیت در ۷0 کیلومتری 
در  بختیاری  و  چهارمحال  قراردارد.  شهرکرد 
یک دهه اخیر با بحران خشکسالی روبرو شده 
 ، خشکسالی  جبران  برای  کار  بهترین  و  است 
بهنیه مصرف آب و صرفه جویی و جلوگیری از 

هدرروی آب اعالم شده است.

خبر

 برگزاری جلسه آموزشی معلوالن خبرنگار
 به میزبانی شرکت گاز اصفهان

بهادری- اصفهان:  اعضای باشگاه خبری معلولین جلسه آموزشی خود را 
به میزبانی شرکت گازاستان اصفهان برگزار نمودند.

سید حسن موسوی، رییس روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان در 
این آیین، حضوراعضاء باشگاه خبری معلولین و مالقات با آنان را باعث خیر 

و برکت شرکت گاز عنوان کرد.
وی، با بیان اینکه ما به دیگران یاد می دهیم که چگونه با ما رفتار کنند 
عنوان کرد: معلولین با حضورخود دراجتماع می توانند توانمندی های 
خود را نشان دهند. شرکت گاز استان اصفهان در راستای مسئولیت های 
اجتماعی خود از باشگاه خبری معلولین حمایت خواهد کرد و ما امیدواریم 

باتعامل بیشتر بتوانیم خدمات بیشتری به این قشر ارایه کنیم.
همچنین دراین آیین منصور گلناری عضوهیات موسس باشگاه خبری 
معلولین، اهداف تشکیل این باشگاه خبری را برشمرد و گفت: معلولین 
ذهن های فعال و خالق جامعه هستند بطوریکه در هر جامعه ای حدوداً 
10 درصد را معلولین تشکیل می دهند. وی، اظهارداشت: معلولین نه تنها 
نباید به صورت نمایشی درمحافل مطرح شوند بلکه باید توانمندی های 
آنان مورد توجه قرار گیرد. گلناری خاطرنشان کرد:معلولین نیاز به ترحم 
ندارند بلکه نیاز به حمایت دارند. گفتنی است، شرکت گاز استان اصفهان با 
ماموریت توزیع گاز در سطح استان در سه بخش خانگی، تجاری و صنعتی 
فعالیت و در حال حاضر ساالنه حدود 21 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی 
توزیع می نماید وبیش از 99 درصد جمعیت استان شامل 103 شهر و 

133۸ روستا تحت پوشش گاز طبیعی هستند. 

لزوم نزدیکی مراکز علمی و دانشگاه ها به مرکز  گلستان

سلیمانی- گلستان: معاون سیاسي،  امنیتي و اجتماعي استاندار گلستان 
ضمن ابراز تاسف در خصوص استقرار پارک علم  و فناوري گلستان در 
نقطه اي دور از مرکز استان، گفت: پیشاني هر شهري مي بایست مراکز 
دانشگاهي و علمي باشد. علي اصغر طهماسبي با حضور در پارک علم  و 
فناوري استان، از نزدیک با روند فعالیت هاي پارک و مصائب و مشکالت 
پیش روي این سازمان آشنا شد. طهماسبي در جلسه اي که بدین منظور 
در سالن جلسات پارک با حضور مکتبی، سرپرست اداره کل سیاسی، 
انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گلستان، حسام رئیس پارک علم  
و فناوري استان، حاج آقا نوري مشاور عالي و آیداني معاون ریاست پارک، 
تیرانداز مدیر مرکز رشد گرگان و عمراني مدیر مرکز رشد شرق استان 
برگزار شد، بیان داشت: پارک علم  و فناوري براي ما از اهمیت باالیي 
برخوردار است و مي بایست در محلي واقع در مرکز استان و چه  بسا ورودي 
شهر گرگان استقرار یابد. وي با تاکید بر حمایت قاطع خود جهت در اختیار 
قرار دادن زمیني مناسب براي این سازمان، ابراز کرد:  هرچه در حوزه هاي 

فناوري و تکنولوژي فعالیت داشته باشیم، هزینه نیست، بلکه فایده است.
طهماسبي با اشاره به وجود حلقه  مفقوده اي در حوزه دانشگاه و مراکز 
علمي، تصریح کرد: در حال حاضر تعدد دانشگاه هاي مختلف در سطح 
کشور و استان را شاهد هستیم و خروجي دانشگاه هاي ما خوب است، در 
حالي است که بهره  بري و استفاده الزم از فارغ التحصیالن ما نمي شود و 

مي بایست این حلقه مفقوده حوزه دانشگاه را احصاء نماییم.
معاون سیاسي، امنیتي و اجتماعي استاندار گلستان افزود:  در حال حاضر 
اشتغال و کارآفریني، پاشنه آشیل نظام جمهوري اسالمي است و شما در 
پارک  علم و فناوري نقش بسزایي در ایجاد بسترهاي الزم براي اشتغال 

جوانان این مرز و بوم ایفا مي کنید.

خبر  استاندار  ساالری  مصطفی  رشت:  منکویی- 
گیالن به اتفاق تنی چند از معاونین استانداری  
و مدیران کل دستگاههای اجرایی از پروژه پست 
سپیدرود  صنعتی  شهرک  کیلوولت   20/63
بازدید کرد. در این بازدید مهندس »عظیم بلبل 
آبادی« مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه 
ای گیالن در خصوص چگونگی روند ساخت و 
عملیات اجرایی این پروژه با برشمردن موقعیت 
برق استان گیالن گفت: عملیات اجرائی پروژه 
پست 20/63 کیلوولت شهرک صنعتی سپیدرود 
که با هدف تامین برق مطمئن و پایدار شهرک 
صنعتی سپیدرود و اطراف آن و افزایش ضریب 
اطمینان شبکه در شرایط پیک بار در سال 95 
شروع شده است، انشاءا... با تالش شبانه روزی 
همکاران سختکوش و زحمت کش شرکت برق 
اعتبارات  تامین  صورت  در  گیالن  ای  منطقه 
الزم  در نیمه اول سال 139۷ برقدار و وارد مدار 
خواهد شد. شرکت مبنانیرو به عنوان پیمانکار 
و شرکت مشانیر به عنوان مشاور در این پروژه 

فعالیت دارند.
ای  منطقه  برق  سهامی  شرکت  عامل  مدیر 
پروژه  فنی  مشخصات  خصوص  در  گیالن 
شهرک  کیلوولت   20/63 پست  پروژه  گفت: 
مگاولت  ظرفیت۴0*2  با  سپیدرود  صنعتی 
دو  63کیلوولت،  خط  فیدر  دو  دارای  آمپر، 
ورودی  فیدر  دو  63کیلوولت،  ترانس  فیدر 

20کیلوولت  خروجی  فیدر   12 و  20کیلوولت 
سیستم  همچنین  باشد.  می  خازنی  فیدر   ۴ و 
باشد.  می   AIS سیستم  نوع  از  پست  عایقی 
مهندس بلبل آبادی با بیان اهمیت، ضرورت و 
در  پست  این  افزود:  پروژه،  این  محوری  نقش 
منطقه شهرک صنعتی سپیدرود کالنشهر رشت 
برای  یافته  تخصیص  اعتبار  و  است  شده  واقع 

این پروژه بالغ بر 1۴6 میلیارد ریال می باشد. 
اولین  ادامه استاندار گیالن و همراهان  در  در 
جلسه کمیته تخصصی برق در سالن اجتماعات 
حضور  گیالن  ای  منطقه  برق  سهامی  شرکت 
گیالن  استاندار  ساالری  مصطفی  دکتر  یافتند. 
ضروری  زیرساخت  برق  گفت:  جلسه  این   در 
تولید  افزایش  برای  است.  ها  فعالیت  هم  برای 

مصرف  به  خدمات  ارائه  در  صنعت،  بخش  در 
کنندگان، برای رفاه مردم و بسیاری از خدمات 
باشیم.  می  برق  تامین  نیازمند  دیگر  عمومی 
برگزاری  اهداف  خصوص  در  گیالن  استاندار 
برنامه های  تهیه  با  این جلسه تخصصی گفت: 
برنامه محوری  بر اساس  یک ساله و پنج ساله 
های  خواسته  و  انتظارات  توقعات،  بتوانیم  باید 
کنیم  منتقل  دیگر  دستگاههای  به  را  خودمان 
تا از ماحصل این نشستها با کاهش مشکالت به 

خواسته ها و مطالبات استان دست پیدا کنیم.
دکتر مصطفی ساالری در بخش دیگر سخنان 
ای  منطقه  برق  شرکت  عامل  مدیران  از  خود 
گیالن و شرکت توزیع نیروی برق استان قدردانی 
کرد و گفت: وضعیت برق استان مطلوب است، 
شرایط  در  باالست.  نیز  مصرف  سرعت  منتهی 
فعلی  زیرساختهای  باال  بسیار  مصرف  رشد 
جوابگو نبوده اگر چه در فصل سرما و زمستان 
احساس  و مشکلی  ندارد  و شکایتی  گله  کسی 
نمی شود ولی باید از هم اکنون به فکر تامین 
بار تابستان  ایام پیک  برق پایدار مشترکین در 

آینده باشیم تا مردم دغدغه ای نداشته باشند.
استاندار گیالن افزود: الزاما در همه نقاط استان 
خطوط  یا  جدید  های  پست  احداث  به  نیاز 
انتقال و فوق توزیع نداریم بلکه می توان با یک 
را  موجود  مشکالت  از  بسیاری  فنی  جابجایی 

برطرف کرد.

استاندار گیالن در بازدید از پست سپیدرود: 

برق زیرساخت ضروری برای تمامی فعالیت ها 

شبکه آب آشامیدنی دزفول، پایداری در تامین 
منابع و تقویت شبکه توزیع

برخورداری 2۹ هزار مددجوی کمیته امداد بوشهر 
خدمات بیمه درمانی

وحیدی فر-اهواز: شبکه آب آشامیدنی شهر 330 
هزار نفری دزفول با احداث مخازن جدید ذخیره 
سازی آب به حالت پایدار رسیده و در شبکه توزیع 
نیز با برطرف شدن مشکل افت فشار آب به وضعیت 

مطلوبی رسیده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
آب  سازی  ذخیره  مخازن  ظرفیت  خوزستان، 
آشامیدنی شهر دزفول در سالهای اخیر با نگاه 
ویژه دولت تدبیر و امید و احداث مخازن جدید 
مکعب  متر  هزار  به ۸0  مترمکعب  هزار  از 20 
افزایش یافته و این افزایش شرایط پایداری را برای 
تامین آب آشامیدنی شهر دزفول و برخی شهرها 
و روستاهای تابعه که شبکه آب آشامیدنی آنها 
متصل به دزفول می باشد را موجب شده است. 
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
آبفا منطقه دزفول در نشست  خوزستان، مدیر 
خبری با اصحاب رسانه، میزان مصرف آب در پیک 
مصرف در هفت ماه گرم سال در این شهرستان 
را در یک شبانه روز بین 120 تا 1۴0 هزار متر 
مکعب عنوان کرد و گفت: این میزان مصرف شامل 
110 هزار مشترک آب ساکن شهرهای دزفول ، 
سیاه منصور ، شمس آباد و نیز برخی روستاهای 
با  برفر  الدین  جمال  باشد.  می  شهرستان  این 
بیان اینکه شهرستان دزفول در سالهای گذشته 

در زمینه تامین منابع آب با چالش جدی روبرو 
بود اظهار کرد: با احداث و تجهیز 10 حلقه چاه 
جدید از سوی سازمان آب و برق خوزستان تعداد 
چاه های تامین کننده آب آشامیدنی دزفول از 2۸ 
حلقه به 3۸ حلقه افزایش یافت و این شهرستان 
از نظر منابع تامین آب به حالت پایداری رسیده 
است. وی همچنین به تشریح آخرین وضعیت 
طرح جامع آبرسانی دزفول پرداخت و گفت: این 
طرح که اجرای آن از سالهای ۸5- 13۸۴ آغاز 
شده بود با احداث مخازن ذخیره سازی آب در 
تصفیه خانه شمال دزفول بدون اینکه چاه های 
آب تجهیز شوند بعد از سه سال متوقف شد که با 
پیگیری صورت گرفته در سه سال اخیر و توجه 
ویژه دولت این طرح مجددا با تامین اعتبار فعال 
شد و 10 حلقه چاه تجهیز شد که هفت حلقه وارد 
مدار شده و سه حلقه دیگر نیز تا پایان سالجاری 
وارد مدار می شوند که با بهره برداری کامل از 
این 10 حلقه چاه 30 هزار مترمکعب به ظرفیت 
ذخیره سازی آب آشامیدنی در دزفول افزوده شد.

مدیر آبفا منطقه دزفول در پایان  به چهار برابر )۴00 
درصدی( شدن ظرفیت ذخیره مخازن ذخیره آب 
این شهرستان از 20 هزار متر مکعب به ۸0 هزار 
متر مکعب با بهره برداری از 10 حلقه چاه جدید  

اشاره کرد.

احمدی- بوشهر؛ مدیرکل کمیته امداد امام 
نفر  هزار  گفت:29  بوشهر  استان  خمینی)ره( 
مددجویان این نهاد در 10 ماه امسال برای انجام 
امور درمانی از خدمات بیمه درمانی بهره مند 
شدند. احمد لطفی در نشست بررسی وضعیت  
مددجویان  درمانی  بهداشتی  اجرای طرح های 
اینکه حفظ  بیان  بوشهربا  استان  امداد  کمیته 
سالمت و تأمین آتیه مددجویان تحت حمایت، 
داشت:  استاظهار  برخوردار  زیادی  اهمیت  از 
مددجویان  سالمت  ارتقاء  برای  امداد  کمیته 
تحت حمایت نگاه ویژه ای به مسائل و مشکالت 
بهداشتی و درمانی آنها دارد. لطفی با اشاره به 
مددجویان،  مشکالت  از  اعظمی  بخش  اینکه 
زمان  در  درمانی  سنگین  هزینه های  پرداخت 
ارائه  با  امداد  کمیته  گفت:  است،  بیماری 
را  آنها  درمانی  هزینه های  بیمه ای،  خدمات 
پرداخت می کند. وی خاطر نشان کرد: در 10 
ماه امسال یک میلیارد و 15 میلیون ریال برای 
ارائه خدمات درمانی به 29 هزار نفر مددجوی 
فرانشیز  پرداخت  زمینه های  در  تحت حمایت 
سالمندان،  نگهداری  بستری،  فرانشیز  دارو، 
و  سفر  هزینه  تأمین  رادیولوژی،  آزمایشگاه، 

اقامت هزینه شده است.
تصریح  بوشهر  استان  امداد  کمیته  کل  مدیر 

قرارداد  درمانی  مرکز   152 با  نهاد  این  کرد: 
و  بستری  خدمات  تمامی  که  دارد  همکاری 
سرپایی ویژه مددجویان تحت حمایت در این 

مراکز قابل انجام است.
وی افزود: مهم ترین مراکز درمانی طرف قرارداد 
کمیته امداد شامل کلیه بیمارستان های دولتی 
قابل  تعداد  و  درمانگاهی  مراکز  خصوصی،  و 

توجهی از پزشکان عمومی و متخصص است.
مناسب  بستر  کردن  کرد:فراهم  بیان  لطفی 
از  امور درمانی خانوارهای تحت حمایت  برای 
اهداف اساسی کمیته امداد برای توانمند سازی 
مددجویان تحت حمایت است که در آینده به 

شکل جدی تری دنبال می شود.
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تعریف سبدهای اردویی جدید
از سال آینده

 
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با 
بیان اینکه باید سبدهای اردویی تعریف و در اختیار 
باید  اظهار کرد: مدارس  بگیرد  قرار  دفتر مدارس 
با توجه به ذائقه دانش آموزان از این سبد اردویی 
برای  که  زمانی  تا  کنند.  برنامه ریزی  و  استفاده 
اردوگاه ها برنامه اردویی نداشته باشیم نمی توانم به 

ظرفیت آنها بیافزاییم.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، علیرضا کاظمی با اشاره به 
ساماندهی و تشکیل کمیته بهره وری منابع در آموزش و 
پرورش اظهار کرد: برای اردوگاه ها و فعالیت های اردویی 
دانش آموزان چند برنامه مهم داریم.وی افزود: برنامه نخست 
تعریف اردوهای یک روزه و دوم تعریف سبدهای اردویی 
تحت عنوان اردوهای آموزشی، علمی، ورزشی، زیارتی و 
گردشگری است.معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و 
پرورش با بیان اینکه باید سبدهای اردویی تعریف و در اختیار 
دفتر مدارس قرار بگیرد اظهار کرد: مدارس باید با توجه به 
ذائقه دانش آموزان از این سبد اردویی استفاده و برنامه ریزی 
کنند.  تا زمانی که برای اردوگاه ها برنامه اردویی  نداشته 
باشیم نمی توانم به ظرفیت آنها بیافزاییم.کاظمی ادامه داد: از 
سوی دیگر معتقدیم می توانیم ظرفیت خالی اردوگاه ها را نیز 
با تفاهم و تعامل در اختیار سایر نهادهای فرهنگی قرار دهیم، 
به دنبال ساماندهی این مهم هستیم و امیدواریم اتفاقات 
خوبی رقم بخورد.وی با اشاره به اینکه برنامه های اردویی 
جدید از سال آینده اجرا می شوند در پاسخ به پرسشی درباره 
محدودسازی اردوهای ملی با ترتیب دادن اردوهای یک روزه 
درون استانی اظهار کرد: اردوهای ملی محدود می شوند و 

تمرکز بر اردوهای درون استانی خواهد بود. 

مهلت مجدد برای ثبت نام کارت 
هوشمند ملی

سخنگوی سازمان ثبت احوال از مهلت مجدد برای ثبت 
نام کارت هوشمند ملی خبر داد و گفت: افراد فاقد کارت 
هوشمند می توانند در سه ماه اول سال آینده در سامانه 

ثبت نام کنند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سیف اهلل ابوترابی از رفع 
اختالالت سامانه ثبت نام کارت هوشمند ملی خبر داد 
و گفت: مشکل سایت چند روز گذشته برطرف شده 
است و در حال حاضر اختاللی در انجام مراحل پیش 
ثبت نام وجود ندارد.وی در مورد اخذ وجه در زمان پیش 
ثبت نام نیز افزود: در سامانه جدید تا زمانی که ثبت نام 
کامل انجام و رسید صادر نشود هیچ پولی برای ثبت نام 
از متقاضیان دریافت نمی شود.سخنگوی سازمان ثبت 
احوال اظهار داشت: ممکن است در زمان اختالل در 
سامانه قدیم مشکلی در مورد اخذ وجه از حساب کافی 
نت ها بودجود آمده باشد که در این صورت به اداره کل 
ثبت احوال استان مربوطه خود مراجعه کنند تا نسبت به 
رفع مشکل این افراد اقدام شود.ابوترابی با اشاره به اینکه 
به دنبال این هستیم تا افرادی که موفق به پیش ثبت نام 
در سامانه نشده اند بتوانند در ماه های ابتدایی سال آینده 
برای ثبت نام کارت هوشمند اقدام کنند، افزود: وزیر کشور 
نیز شخصا این موضوع را پیگیری می کند و در صورت 
تایید نهایی در سه ماه اول سال آینده افراد فاقد کارت 
هوشمند می توانند در سامانه سازمان ثبت احوال ثبت نام 
کنند.وی با اشاره به اینکه 3۸ میلیون نفر کارت هوشمند 
ملی خود را دریافت کرده اند، گفت: کارت ملی هشت تا 
10 میلیون نفر نیز همچنان اعتبار دارد و فعال نیازی به 

ثبت نام کارت هوشمند ندارند.

خبر

وزیرآموزش و پرورش: 
یکایک فرهنگیان خود را مربی  امور تربیتی بدانند

وزیرآموزش و پرورش گفت: تردیدی نیست که همه  مربیان و معلمان بازوانی 
کارآمد و بی بدیل اند که مسئولّیت هدایت دانش آموزان را بر دوش می کشند، در 
چنین فضایی الزم است یکایک فرهنگیان خود را »مربی امور تربیتی« و »مسئول 

تربیت صحیح دانش آموزان« بدانند. 
به گزارش زمان به نقل از وزارت آموزش و پرورش، سید محمد بطحایی روز 
سه شنبه به مناسبت هشتم اسفندماه، سالروز تأسیس نهاد امور تربیتی و هفته 
تربیت اسالمی پیامی صادر کرد. در پیام وزیر آموزش و پرورش آمده است: 
»وزارت آموزش  و پرورش به عنوان متولی اصلی تعلیم و تربیت رسمی و عمومی 
امر حساس و خطیر تربیت کودکان و نوجوانان کشور را بر عهده دارد، مرور 
رهنمودهای گهربار حضرت امام راحل )ره( حکایت از جایگاه واالی آموزش  
و پرورش دارد، مقام معظم رهبری مدظله العالی نیز همواره بر نقش بی بدیل 
آموزش  و پرورش در تربیت نسل جوان اشاره  کرده اند و مساله  تربیت را مساله  
دائمی وهمیشگی نظام جمهوری اسالمی ایران قلمداد فرموده اند. بدین منظور در 
سال های آغازین انقالب اسالمی، نهاد امور تربیتی به دست معماران چیره دستی 
همچون شهیدان رجایی و باهنر طراحی و با سازمان و سیاقی نوین بنیان گذاری 
شد. این نهاد به عنوان جریانی فرهنگی، فّعالیت های تربیتی، سیاسی، دینی و 
هنری گسترده ای را در مدارس پایه ریزی کرد و در شرایط دشوار و مراحل 

متالطم و متغیر پس از انقالب به ایفای نقش مهم و تأثیرگذار خود پرداخت.
بی تردید ارائه  فراگیر خدمات تربیتی و فرهنگی به فرزندان عزیز کشور به منظور 
تربیت شهروندان مؤمن، کارآمد، خالّق و وفادار به ارزش های دینی و ملی، نیازمند 
فّعالیت های همه جانبه و گسترده در عرصه های علمی وفرهنگی است. از این  رو 
شایسته است تمامی مجریان و دست اندرکاران نظام تعلیم و تربیت با بهره گیری 
حداکثری از توانمندی ها، مهارت ها و صالحیت های حرفه ای و تجربیات خویش 
به ایفای نقش و مسئولیت اصلی خود بپردازند و امکان تحّقق اهداف آموزشی و 
تربیتی سند تحّول بنیادین آموزش وپرورش را برای دستیابی هر چه بیشتر به 

آرمان های اسالمی فراهم آورند. 
تردیدی نیست که همه  مربیان و معلمان بازوانی کارآمد و بی بدیل اند که 
مسئولّیت هدایت دانش آموزان را بر دوش می کشند، در چنین فضایی الزم 
است یکایک فرهنگیان خود را »مربی امور تربیتی« و »مسئول تربیت صحیح 
دانش آموزان« بدانند تا فرزندان پهن دشت ایران زمین، با عنایت خداوند متعال 
و آموزش های این مربیان، خود را برای حضور در جامعه  دانش بنیان با هویت 

اسالمی - ایرانی مهیا نمایند.
بر این اساس الزم است یکایک فرهنگیان عزیز با تأکید بر مبانی متقن تعلیم 
و تربیت دینی و با استناد به سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، نقشه جامع 
علمی کشور، قانون احیای معاونت پرورشی و تربیت بدنی، سیاست های کارآمد 
دولت تدبیر و امید و برنامه های تحول آفرین و اثربخش وزارت آموزش  و پرورش، 
زمینه  الزم برای ترسیم و تبیین جایگاه »تربیت« و »امور تربیتی« و بزرگداشت 
باشکوه سالروز تأسیس نهاد مقدس امور تربیتی و هفته تربیت اسالمی را فراهم 

آورند و ایران اسالمی را در این هفته، تبدیل به قلبی تپنده برای تربیت نمایند.
امید است با تکیه  بر سیاست های ابالغی مقام معّظم رهبری مدظلّه العالی در 
زمینه  پرورش و فرهنگ و نیز با تکیه بر خرد جمعی و تالش های مستمر نیروهای 
متخصص، فهیم و فکور در آموزش  و پرورش از سویی و حمایت های اندیشمندانه 
و همه جانبه  تمامی اصحاب اندیشه و قلم از سویی دیگر، به اهداف درخور توّجهی 

در حوزه  پرورشی و فرهنگی دست  یابیم.«
به گزارش ایرنا، شهیدان رجایی و باهنر در تاریخ هشتم اسفند ماه 1359هجری 
شمسی، »ستاد امر تربیتی« را در مدارس ایران تاسیس کردند و به همین 
مناسبت در تقویم جمهوری اسالمی ایران هشتم اسفند ماه به عنوان روز »امور 

تربیتی و تربیت اسالمی« نام گذاری شده است. 

خبر

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر 
در  ویژه ای  جایگاه  آموزش  اینکه  بر  تاکید  با 
ستاد مبارزه با مواد مخدر دارد، گفت: اعتیاد 
فهم  و  دانشی  نگاه  با  باید  که  است  بیماری 
درست به مقابله با آن پرداخت و نباید برشی 
با آن برخورد شود چرا که قطعا  یا احساسی 

نتیجه بخش نخواهد بود.
و  اشتغال  کمیته  جلسه  در  مویدی  علی 
سازمان  محل  در  که  ستاد  توانمندسازی 
شد؛  برگزار  کشور  ای  حرفه  و  فنی  آموزش 
بر  و  است  اصل  یک  ما  برای  آموزش  گفت: 
این اساس از بدو انتصاب دکتر رحمانی فضلی 
به عنوان وزیر کشور و دبیرکل ستاد نگاهمان، 
به حوزه مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از 
عالمانه  و  بنیان  دانش  علمی،  نگاهی  اعتیاد، 
باید  که  است  بیماری  اعتیاد  افزود:  است.وی 
آن  با  مقابله  به  فهم درست  و  دانشی  نگاه  با 
آن  با  احساسی  یا  برشی  نباید  و  پرداخت 
برخورد شود چرا که قطعا نتیجه بخش نخواهد 
بود. قائم مقام دبیرکل ستاد بیان کرد: اعتیاد 
پدیده ای چند وجهی است و با در نظر گرفتن 
پرداخت  آن  با  مبارزه  به  باید  آن،  ابعاد  همه 
جدی  برخورد  مقابله   بخش  در  صرفا  اینکه 
دیگر  تجارب  طبق  مطمعناً  بگیرد  صورت 
اعتیاد  کنترل  در  حدودی  تا  که  کشورهایی 
نخواهیم  مطلوب  نتیجه  به  بوده اند،  موفق 
حوزه  به  دانشی  نگاه  بخش  در  لذا  رسید، 
اعتیاد، آموزش جایگاه ویژه ای در ستاد مبارزه 

با مواد مخدر دارد. 
مویدی با بیان اینکه هر چه قدر سرمایه گذاری 
در بخش آموزش، صورت بگیرد کافی نیست، 
افزود: معتقدیم در علم، مدیریت و آموزش هر 
چه قدر منابع صرف شود، هزینه نیست بلکه 
امر آموزش، منابعی  سرمایه است و قطعا در 

منابع،  این  اگر  داد،  خواهیم  اختصاص  را 
هدفمند و بهینه مصرف شوند سرمایه گذاری 
مخاطبان  می خواهیم  که  چرا  بود؛  خواهد 
خود را که انسان های مبتال به اعتیاد هستند 
آموزش دهیم تا رفتار، سبک زندگی و سبک 
فکری شان را تغییر دهیم.وی بر یکسان سازی 
فعالیت ها در حوزه مبارزه با مواد مخدر تاکید 
شدن  فعال  با  داریم  انتظار  گفت:  و  کرد 
بخش صیانت و مشارکت های مردمی بتوانیم 
و  فعالیت ها  بخش  در  را  خوبی  یکسان سازی 

خروجی همه دستگاه ها داشته باشیم.
ایجاد  رقم  گفت:  ستاد  در  مسئول  مقام  این 
را  یافته  بهبود  معتادان  برای  شغل  هزار   ۷
دو  به  میدانی  مطالعه  و  بررسی  با  می توانیم 

برابر برسانیم. 
از  یکی  را  اعتیاد  امر  در  دانش  فقر  مویدی 

مشکالت اساسی جامعه امروز برشمرد و گفت: 
را  خیابانی  معتاد  اگر  می کنند  گمان  برخی 
اعتیاد  مشکل  ببریم  مکانی  در  و  کنیم  جمع 
بیماری است  اعتیاد  حل می شود، در حالیکه 
که ده ها عامل در آن دخیل است تا موجب 
مبتال شدن فرد شود، همچنین سرمایه گذاری 
در حوزه پیشگیری و رسیدن به نتایج اقدامات 
آن، به ده سال زمان نیاز دارد.  وی تصریح کرد: 
اعتیاد  از  پیشگیری  حوزه  در  خوبی  اقدامات 
همچون مهارت آموزی، آموزش کودکان، دانش 

آموزان و دانشجویان در حال انجام است. 
و  آموزش  حوزه  در  اینکه  بیان  با  مویدی 
به سازمان زندان ها در حد  تجهیز منابع آن، 
توان کمک خواهیم کرد، گفت: اگر ابزاری در 
ستاد باشد که بتواند برای ارتقا و سطح آگاهی 
و  پیشگیری  امر  در  دستگاه ها  و  شهروندان 

مهارت و تخصص افراد مفید باشد، آن را در 
اختیار قرار خواهیم داد. 

همچنین علی موسوی، معاون آموزش سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای کشور در این نشست با 
بیان اینکه سابقه فعالیت آموزش های مهارتی 
در کشور، حدود  60 سال  ای  و حرفه  فنی 
است، گفت: وظیفه اصلی سازمان آموزش فنی 
مهارتی  آموزش های  ارائه  کشور،  ای  حرفه  و 

فنی وحرفه ای موردنیاز شاغلین است. 
وی با بیان اینکه در کشورمان 3 نوع سیستم 
غیر  رسمی،  ای؛  وحرفه  فنی  آموزش های 
این  افزود:  داریم،  نیافته  سازمان  و  رسمی 
حرفه ای  و  فنی  آموزش های  متولی  سازمان 

غیر رسمی و سازمان نیافته است. 
معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
کشور با اشاره به گروه های هدف این سازمان 
زندانیان،  دانشجویان،  آموزان،  دانش  گفت: 
و  دانشجویان  عشایر،  روستاییان،  سربازان، 
بهبودیافتگان،  دانشگاه ها،  التحصیالن  فارغ 
خانواده های آسیب پذیر و... از جمله گروه های 

هدف این سازمان هستند
به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد 
مخدر؛ موسوی با اشاره به بند 3 تصویب نامه 
 90 سال  مرداد   26 تاریخ  در  وزیران  هیئت 
مبنی بر اینکه سازمان آموش فنی و حرفه ای 
معتاد  هزار   25 ساالنه  است  موظف  کشور 
سازمان  سوی  از  شده  معرفی  بهبودیافته 
و  پزشکی  علوم  دانشگاه های  بهزیستی، 
دوره های  پوشش  تحت  را  زندان ها  سازمان 
در  گفت:  دهد،  قرار  حرفه ای  و  فنی  آموزش 
  219 و  هزار   323 سال جاری   اول  ماهه  نه 
نفر- ساعت تحت آموزش های فنی و حرفه ای 
آسیب  کاهش  و  درمان  نگهداری،  مراکز  در 

قرار گرفته اند. 

فقر دانش، مشکل اساسی جامعه امروز در حل معضل اعتیاد

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

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

سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  /دوم  اول  هیات  شماره13966033101000۷۷05  برابررأی 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بهرام صالحی راد 
فرزند محمد تقی به شماره شناسنامه 215۴  صادره از رزن  در ششدانگ یک زمین 
با بنای احداثی به مساحت 320 مترمربع پالک ۸62۸ فرعی از 163 اصلی واقع در 
داریانی محرز گردیده  بیگی  آقای عبداله حسن  مالک رسمی  از  فردیس خریداری 
است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 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 2652
تاریخ انتشار نوبت اول:96/12/9 تاریخ انتشار نوبت دوم:96/12/26

 محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان آقای معرفت اله شهبازی دادخواستی به طرفیت خوانده خانم سعیده قائمی 
و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  سند  تنظیم  به  الزام  خواسته  به  مجتبی  فرزند 
اختالف  حل  شورای   5 شعبه   96099۸303۷501126 کالسه  پرونده  شماره  به 
شهرستان فردیس ثبت و وقت رسیدگی مورخ 139۷/1/20 ساعت10:00  تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضرگردد.م/الف2650
 مسئول دفتر شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان فردیس - سرآبادانی تفرشی 

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

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

سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات  شماره13966033101000۷۷06  برابررأی 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بهرام صالحی راد 
فرزند محمد تقی به شماره شناسنامه 215۴  صادره از رزن در ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت 320 مترمربع پالک ۸62۸ فرعی از 163 اصلی واقع 
در فردیس خریداری از مالک رسمی آقای عبداله حسن بیگی داریانی محرز گردیده 
است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 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 2651
تاریخ انتشار نوبت اول:96/12/9 تاریخ انتشار نوبت دوم:96/12/26

 محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

مفقودی

 برگه سبز مالکیت خودرو206sDمدل 13۸۸شماره موتور1۴1۸۸001۸56شماره 
۷2بنام  ۴5۸ی۴5ایران  شهربانی  شماره   NAAP31EG69j222۸33 شاسی 

سلمان اسداله زاده میستانی مفقودازدرجه اعتبارساقط می باشد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
مجتبی صارمی   آقای  خوانده  به طرفیت  دادخواستی  رهام   مهرداد  آقای  خواهان 
فرزند نورمراد به خواسته مطالبه وجه چک بانضمام کلیه خسارات دادرسی وقانونی 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 96099۸6610100۴96  
وقت  و  ثبت  آباد  خرم  شهرستان  دادگستری  حقوقی  عمومی  دادگاه  اول  شعبه 
رسیدگی مورخ 139۷/1/19 ساعت 0۸:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
و  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آئین   ۷3 ماده  موضوع 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 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 اول حقوقی شهرستان خرم آباد –زهرا زینی وند . 

دادنامه 
شهرستان  اختالف  حل  شورای   ۷ شعبه   96099۸0۴93۷00۴۴۷ کالسه  پرونده 
وکالت  با  یوسف  فرزند  پناهی  شاکر  آقای  خواهان:  شماره  نهایی  تصمیم  اردبیل 
آقای مسعود شاهی فرزند علی بابا به نشانی نیر- روبروی اداره ثبت اسناد و امالک 

ساختمان وکال- ساختمان وکالی راد طبقه ۴
خواندگان: 1- آقای سیدنورالدین میرزایی به نشانی مجهول المکان 2- آقای ناصر 

ناصری فرزند پاشا به نشانی مجهول المکان- خواسته مطالبه وجه چک
رای قاضی شورا

آقای  طرفیت  به  شاهی  مسعود  وکالت  با  پناهی  شاکر  آقای  دعوی  خصوص  در 
سیدنورالدین میرزایی و ناصر ناصری به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 115/000/000 
ریال از بابت صدور دو فقره چک بشماره سریال 5106۷۸ و 5106۷۷ بر عهده بانک 
صادرات با احتساب خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه که خواهان توضیح داده 
خوانده ردیف اول مبادرت به صدور چک با ضمانت خوانده ردیف دوم نموده که به جهت 
عدم پرداخت وجه چک در موعد مقرره گواهینامه عدم پرداخت اخذ گردیده است شورا 
با توجه و دقت نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده و مالحظه تصویر مصدق چک و 
گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه نظر به اینکه خواندگان علیرغم ابالغ 
قانونی اخطاریه در جلسه رسیدگی شورا حاضر نشد و دفاعی در مقابل ادعای خواهان 
بعمل نیاورده و دلیل و مدارکی که حکایت از برائت ذمه خویش و بی اعتباری مستندات 
ابرازی خواهان باشد ارائه و اقامه ننموده و این که وجود اصول اسناد تجاری در ید خواهان 
داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
دارد با توجه به اینکه خوانده ردیف دوم به عنوان ضامن مسئولیت تضامنی با صادر کننده 
در پرداخت جک مذکور دارند فلذا شورا با احراز اشتغال ذمه خوانده و استحصاب بقای 
دین دعوی خواهان را وارد ثابت تشخیص و مستندا به مواد 19۸ و 515 و 505 و 502 
و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و مادتین 310 و 2۴9 و 313 قانون تجارت و ماده 
2 قانون صدور چک و تبصره و استفساریه الحاقی به آن حکم بر محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت مبلغ 115/000/000 رایل بابت اصل خواسته و مبلغ ۴/2۴5/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 3/960/000 ریال از بابت حق اوکاله وکیل و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت یوم اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
می دارد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شورا و سپس ظرف 20 روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم دادگاههای 

عمومی اردبیل می باشد.
قاضی شعبه هفتم شورای حل اختالف اردبیل- محمدعلی اسالمی

مکاتبات قضائی
و  عمومی  دادسرای  دادیاری  اول  کالسه 96099۸۸۴0۴۴00503شعبه  پرونده  در 
انقالب روانسر آقایان 1-فرهاد 2-لقمان هردو بهرامی فرزندانعلی به موجب شکایت 
مرغداری  ورودی  درب  عمدی  1-تخریب  اتهام  به  خدامراد  فرزند  مرادی  آقایامیر 
به  باشند  به قتل ۴-توهین و فحاشی تحت تعقیب می  به عنف 3-تهدید  2-ورود 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبردگان به تجویز ماده 1۷۴ قانون آئین دادرسی 
کیفری مراتب در روزنامه آگهی متهم ظرف مدت 30 روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه 
اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان روانسر حاضر و از اتهام انتسابی دفاع 

نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده به عمل می آید
مدیر دفتر شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب روانسر-فرید عزیزیان

آگهی مزایده مال غیرمنقول نوبت اول
اجرای مدنی بابل در نظر دارد جهت وصول محکوم به و هزینه های اجرایی نسبت 
به فروش ملک متعلق به محکوم علیه جمال صابری در حق عبدالعلی کریم نژاد روز 
چهارشنبه در تاریخ 1396/12/23 ساعت 10 صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای مدنی 
بابل اقدام نماید کارشناس ارزش پالک ثبتی 9 فرعی از 1921 اصلی بابل سید جالل 
بعد از پارک مجاور رودخانه کدپستی 55۷920۴۷12۸ بمساحت 125 متر مربع شمال 
بطول 3/50 و 6/50 متر به پالک 3 فرعی شرق بطول 15/20 متر به رودخانه جنوب 
بطول 5 متر به شارع عام غرب بطول 16/۷5 متر دارای یک واحد مسکونی دو طبقه 
دوبلکس بمساحت 100 متر مربع و حدود 93 متر از پالک در حریم شش متری آقا رود 
واقع گردید را 600000000 ریال برآورد نموده است مزایده از قیمت پایه کارشناسی 
شده شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می شود و برنده مزایده باید ده درصد 
مبلغ خرید را فی المجلس و مابقی ظرف ظرف یک ماه پرداخت نماید و در صورت 
انصراف و عدم پرداخت مابقی مبلغ ده درصد پرداختی در حق دولت ضبط خواهد ضمنا 
هرگونه هزینه بعدی بر عهده خریدار می باشد و متقاضیان خرید می توانند ظرف پنج 

روز قبل از مزایده می تواننده از ملک بازدید نمایند.
دفتر اجرای مدنی دادگستری بابل- عبدی

مفقودی
برگ سبز سواری سایپا مدل 92  با شماره شهربانی 135ب 39 ایران ۸6 با شماره موتور 501063۸ با شماره 

شاسی D BAd۴12100 13199۴2بنام سمیه حبیبی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

اگهی مفقودی
 برگ سبز موتورسیکلت سیستم پیشرو تیپ تریل XL150CCبه شماره موتور 161FMJ *  ۸1601211  و 

شماره تنه NCR  *** 150E90۴20۷0 و شماره پالک 99۷5۷-5۸6 مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

مفقودی
 برگ سبز و کارت شناسایی خودرو 1۴1 انژکتوری به رنگ نقره ای. متالیک مدل ۸۴ با شماره پالک ۴93 ب 39 ایران 
از درجه  بنام عباس رستمی مفقود گردیده و   S1۴۸22۸۴11۷21۷ با شماره موتور 01162911 و شماره شاسی  62

اعتبار ساقط می باشد.
 نکا

مدیرکل اداره ثبت احوال استان تهران گفت: یک واحد سیار 
مستقر به منظور ثبت نام کارت ملی هوشمند برای معلوالن و 
جانبازان فراهم شده است که در صورت تماس آنها مسئوالن 

برای ثبت نام آنها در منزل اعزام خواهند شد.
عبداهلل مقصودی فر در جلسه شورای راهبردی جمعیت استان 
تهران که صبح امروز با حضور استاندار تهران در محل استانداری  
برگزار شد، اظهار کرد: انتشار به موقع، صحیح و درست اطالعات 
آماری مستلزم ثبت به موقع وقایع چهارگانه توسط سازمان ثبت 
احوال است. ثبت به موقع وقایع حیاتی به ویژه در مهلت قانونی 
نقش موثری در برنامه ریزی های کشور دارد زیرا که آمار اطالعات 
یعنی برنامه ریزی و داده های آماری بنیادی ترین اصل برای برنامه 
ریزی است. وی در ادامه همچنین به ارائه و مقایسه آمارهای 
چهار واقعه حیاتی طالق، ازدواج، فوت، والدت در سال های 95 
و 96 پرداخت و گفت: در 10 ماهه سال 96 در استان تهران 
حدود 1۷0 هزار واقعه والدت، حدود ۴۷ هزار واقعه وفات، حدود 

6۸ هزار واقعه ازدواج و حدود 30 هزار طالق اتفاق افتاده است.
مقصودی فر در پایان صحبت هایش با بیان اینکه کسانی که پیش 
ثبت نام کارت ملی هوشمند را انجام داده اند نگران ادامه روند کار 
نباشند، گفت: برای صدور کارت هوشمند برای ایرانیان خارج 
از کشور نیز سازمان ثبت احوال با وزارت امور خارجه در حال 

برقراری تفاهم هایی است.

اینکه گزارشی  بیان  با  با مواد مخدر  سخنگوی ستاد مبارزه 
اعالم  نداشتیم  مخدر  مواد  تنباکوهای حاوی  ورود  بر  مبنی 
کرد: اخیرا در فضای مجازی شاهد موجی از خوانندگانی بودیم 
که برای »ترامادول« و »زولپیدوم« و داروهای اعتیاد آور دیگر 
ترانه خوانده بودند که با آنها هم برخورد مناسب صورت خواهد 
افشار در حاشیه نشست دبیرکل ستاد مبارزه  گرفت. پرویز 
با مواد مخدر با سازمان های مردم نهاد در پاسخ به پرسشی 
درباره عرضه تنباکوهای جدید حاوی مواد مخدر اظهار کرد: 
در آشفته بازار مواد مخدر سوداگران و پیاده نظام های آنها در 
فضای مجازی تالش می کنند به روش های مختلفی مواد مخدر 
را تبلیغ کنند. وی افزود: وقتی یک نفر تبلیغات کاذب و بازار 
اما متاسفانه  بردن است  برای سود  مکاره ای درست می کند 

برخی به آن دامن می زنند و بزرگنمایی اش می کنند.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه اگر منظور 
از تنباکوهای حاوی شیشه است باید بگویم که شیشه در اثر 
حرارت مستقیم آتش خاصیت خودش را از دست می دهد و 
استحاله می شود، گفت: بنابراین چنین چیزی مصداق ندارد. 
وی همچنین اعالم کرد اخیرا در فضای مجازی شاهد موجی 
از خوانندگانی بودیم که برای ترامادول و زولپیدوم و داروهای 
اعتیاد آور دیگر ترانه خوانده بودند که با آنها هم برخورد مناسب 

صورت خواهد گرفت.

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به نظرات موافقان و مخالفان 
حجاب اجباری در کشور گفت: »در برخورد با مخالفان حجاب 

اجباری باید جوانب شرعی، اخالقی و قانونی رعایت شود.«
محسن هاشمی در ابتدای سخنان خود در جلسه شورای شهر 
تهران با اشاره به نقش حجاب گفت: »امروز در تقویم، روز امور 
تربیتی و تربیت اسالمی نامگذاری شده و بی مناسبت نیست 
اگر راجع به مسئله روز اجتماعی یعنی الزامی بودن حجاب و 

مخالفین و موافقان صحبت کنیم«.
وی با بیان اینکه مسئله الزامی بودن حجاب موضوعی است 
که از ابتدای انقالب مطرح بوده، اظهارکرد: »پرسش اساسی 
اینجا است که ما در تربیت نسل جدید چگونه عمل کردیم که 
نسل جوان در دهه نخست انقالب مدافع پرشور حجاب بودند 
اما اکنون بخشی از آنان دچار تردید شده و برخی دیگر هم 

مخالف شده اند؟«
هاشمی با بیان اینکه البته برخورد با بی حجابی بیشتر از آنکه 
کرد:  ابرازعقیده  است،  قانونی  الزام  یک  باشد  مسئله شرعی 
»اکثر قریب به اتفاق مراجع تقلید و علما حجاب را یک واجب 
شرعی می دانند؛ اما همانطور که در مورد نماز که یک واجب 
دینی است با افراد بی نماز برخورد نمی شود و از منظر دینی، 

گناه مربوط به عدم رعایت حجاب به عهده شخص است«. 

  رشدصعودی ازدواج نسبت 
به طالق  در کشور

برخورد با خوانندگانی که برای 
وهای اعتیادآور ترانه می خوانند  دار

در برخورد با مخالفان حجاب اجباری 
ع و قانون رعایت شود  باید شر
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برگزاری اولین گردهمایی مولفین و مدرسین 
حوزه مناقصات 

 اولین گردهمایی عمومی مولفین و مدرسین حوزه مناقصات برگزار شد. 
به گزارش زمان به نقل از مناقصه مزایده، این گردهمایی علمی با شرکت 
حدود یکصدتن از کارشناسان متخصص در زمینه علوم مناقصه و معامالت 
دولتی از جمله علی قره داغلی مولف کتاب های حوزه مناقصات و دبیر 
و  امور مشاوران  اسبق  اله هاشمی- مدیر کل  مناقصات، عطا  کارگروه 
پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه ، سید امیر محمود امام جمعه زاده 
کارشناس مشاور پیمان و مناقصات، حمید حسین زاده  مشاور حقوقی 
و محسن  رجایی کارشناس اقتصادی مولف و مدرس در زمینه معامالت 
عمومی  شهرام حالج - مدرس مشاور و پژوهش نظام فنی و اجرایی، حسن 
سیرانی- استاد دانشگاه و نویسنده، علی رضا میالنی زاده- کارشناس داوری 
در امور پیمان و متره، سعید ساویز کارشناس اقتصادی، هاتف ستاری –

حقوقدان، سید ابولقاسم حسینی- کارشناس مناقصات، به همت کارگروه 
علمی روزنامه مناقصه مزایده برگزار شد.

در ابتدای این گردهمایی علی قره داغلی دبیر کارگروه مناقصات علمی 
کشور، نحوه برگزاری قانون مناقصات در کشور را مورد بررسی قرار داد 
و گفت: لزوم یا عدم لزوم ارزیابی کیفی در مناقصات، تهیه لیست کوتاه و 
تأثیر آن بر فرآیند مناقصه، ارزیابی شکلی در مرحله ارزیابی مالی مناقصات و 
بررسی جایگاه دبیران یا رؤسای کمیسیون مناقصات در نظام اداری کشور، 

از جمله مهمترین موضوعات قانون مناقصات کشور هستند.
علمی  کارگروه  ثابت  اعضای  حضور  با  گردهمایی  این  است  گفتنی 
مناقصه مزایده که خود در دستگاه های نظارتی و اجرایی فعال می باشند، با 
هدف جمع بندی و دست یافتن به وحدت رویه برای اجرای قانون در موارد 

اعالم شده، تشکیل شد.

عملیاتی شدن ۸ پروژه بزرگ نمکزدایی نفت خام
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از پایان مراحل پیش راه اندازی 

و عملیاتی شدن هشت پروژه بزرگ نمکزدایی این شرکت خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی شرکت ملی نفت  ایران مدیرعامل 
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از پایان مراحل پیش راه اندازی و عملیاتی 

شدن هشت پروژه بزرگ نمکزدایی این شرکت خبر داد.
بیژن عالی پور گفت: این طرح ها شامل احداث فاز نخست واحد نمکزدایی 
واحد  احداث  بی حکیمه1،  بی  نمکزدایی  واحد  احداث  متمرکز،  اهواز 
نمکزدایی گچساران 3، احداث واحد نمکزدایی هفتکل - نفت سفید، 
توسعه نمکزدایی مارون1، توسعه و تجهیز واحدهای نمکزدایی اهواز 2 و 3 
و ۴، احداث واحد نمکزدایی رگ سفید1 و احداث واحد نمکزدایی اهواز 2 
بنگستان هستند که پس از تکمیل و راه اندازی و تایید عملکرد ۷2 ساعته، 

تحویل شرکت های بهره بردار شد.
تولید، سبب  افزایش  بر  افزون  این طرح ها  راه اندازی  کرد:  تصریح  وی 
تثبیت تولید، ارتقای کیفیت  نفت خام تولیدی، افزایش مانور عملیاتی، رفع 
محدودیت تولید و همچنین امکان ترخیص تأسیسات قدیمی بدون تحمل 

بار کاهشی برای انجام تعمیرات اساسی شده است.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب درباره واحد نمکزدایی اهواز 
متمرکز گفت: این واحد که بزرگ ترین مجتمع و تاسیسات نمکزدایی 
کشور است، ظرفیت فرآورش روزانه بیش از 220 هزار بشکه نفت نمکی 

را دارد و فاز نخست آن با ظرفیت 110 هزار بشکه در روز عملیاتی شد.
وی با اشاره به روند رو به افزایش میزان نفت نمکی در میدان آسماری اهواز 
افزود: با راه اندازی این واحد، ظرفیت الزم برای استمرار تولید نفت با کیفیت 

از میدان اهواز آسماری فراهم می شود.
این  نمکزدایی شماره 3 گچساران گفت:  واحد  احداث  درباره  عالی پور 
واحد با ظرفیت 110 هزار بشکه در روز برای فرآورش نفت نمکی واحد 
بهره برداری شماره 3 و نیز بخشی از نفت نمکی واحد بهره برداری شماره ۴ 

گچساران طراحی و احداث شد.
وی اظهار کرد: با توجه به کاهش ضخامت ستون نفتی مخزن، چاه های 
تسهیالت  احداث  با  که  می روند  پیش  نمکی شدن  به سوی  تولیدی 

نمکزدایی، دبی تولیدی تثبیت شد.
عالی پور احداث یک واحد نمکزدایی به ظرفیت ۴5 هزار بشکه در روز در 
جوار واحد بهره برداری جدید هفتکل را از دیگر طرح های مهم این شرکت 
عنوان کرد و گفت: این واحد به منظور فرآورش نفت نمکی میدان های 

نفتی هفتکل و نفت سفید و تثبیت دبی تولیدی آنها اجرا شده است.
وی تصریح کرد: از دیگر طرح های راه اندازی شده در بهمن ماه امسال 
توسعه و تجهیز نمکزدایی مارون1، توسعه و تجهیز  واحدهای نمکزدایی 
اهواز 2 و 3 و ۴، احداث واحد نمکزدایی 55 هزار بشکه ای رگ سفید1 
و احداث واحد نمکزدایی 30 هزار بشکه ای اهواز 2 بنگستان است که به 
منظور بهبود کیفیت فرآورش نفت نمکی و جلوگیری از کاهش تولید نفت 

میدان های مارون و اهواز اجرا شده اند.

کوتاه از انرژی

روند صعودی قیمت نفت سنگین ایران 

پس از دو هفته افزایش مستمر قیمت، روز دوشنبه 
هر بشکه نفت سنگین ایران با نرخ 62 دالر و 9۴ 
سنت به فروش رسید. قیمت هر بشکه نفت سنگین 
از یک  بعد  ایران که دو هفته پیش )13 فوریه( 
سقوط آزاد دو هفته ای قیمت، از 66 دالر و ۴0 
سنت به 5۷ دالر و 65 سنت رسیده بود، از روز 1۴ 

فوریه دوباره روند صعودی را در پیش گرفت.
طی دو هفته اخیر )13 فوریه تا 26 فوریه( روند 
صعودی قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران ادامه 
داشت، اگرچه شیب روند صعودی دو هفته اخیر 
با شیب روند سقوط آزاد قیمت در دو هفته قبل از 
آن قابل مقایسه نبود، اما باز هم با افزایش مستمر 
قیمت، روز گذشته هر بشکه نفت سنگین ایران با 
نرخ 62 دالر و 9۴ سنت به فروش رسید. در نمودار 
زیر روند صعودی قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران 

در دو هفته اخیر نشان داده شده است.

آمریکا بزرگترین تولید کننده نفت 
جهان می شود

در  آمریکا  کرد،  اعالم  انرژی  المللی  بین  آژانس 
دیرترین زمان، تا 2019 با پیشی گرفتن از روسیه 
به بزرگترین تولید کننده نفت جهان تبدیل خواهد 
شد. به گزارش رویترز، در حالی که صنعت شیل 
آمریکا همچنان در حال افزایش سهم خود از بازار 
جهانی نفت است، آژانس بین المللی انرژی اعالم 
کرد، آمریکا در دیرترین زمان، تا 2019 با پیشی 
گرفتن از روسیه به بزرگترین تولید کننده نفت 

جهان تبدیل خواهد شد.
فیث بیرول، مدیر آژانس بین المللی انرژی در توکیو 
گفت، آمریکا اگر امسال هم نتواند از روسیه پیشی 
بگیرد، »در سال آینده قطعا« بزرگترین تولید کننده 
نفت جهان خواهد شد.تولید نفت آمریکا اواخر سال 
گذشته میالدی برای اولین بار از دهه 19۷0 تاکنون 
به باالی 10 میلیون بشکه در روز رسید و از میزان 
انرژی  اطالعات  رفت.اداره  فراتر  عربستان  تولید 
آمریکا در اوایل ماه جاری میالدی اعالم کرد که 
میزان تولید نفت این کشور تا اواخر سال 201۸ از 

11 میلیون بشکه در روز فراتر خواهد رفت.
اگر این پیش بینی محقق شود، میزان تولید نفت 
آمریکا از روسیه که هم اکنون اندکی کمتر از 11 

میلیون بشکه تولید می کند فراتر خواهد رفت.

تجارت نفت میان ایران و فرانسه 
از مرز ۲ میلیارد دالر گذشت

ایران  نفت  وزارت  گفت:  تهران  در  فرانسه  سفیر 
توانسته پویایی مطلوبی در پروژه های نفتی به ویژه 

پروژه های پارس جنوبی ایجاد کند.
فرانسوا سنمو در افتتاحیه کارگاه آموزشی ایرانی-

 )HSE( فرانسوی بهداشت، ایمنی و محیط زیست
در صنعت نفت با اشاره به موفقیت وزارت نفت در 
ایجاد پویایی در شرکت های ایرانی، اعالم کرد: هیئت 
فرانسوی در بازدید اخیر از تأسیسات پاالیشگاه های 
گازی میدان پارس جنوبی، تحت تأثیر قرار گرفتند.

وی افزود: با رفع تحریم ها علیه ایران و اجرایی شدن 
برنامه جامع اقدام مشترک )برجام(، همکاری ایران 
و فرانسه در زمینه نفت و گاز ازسر گرفته شده، به 
گونه ای که حجم تجارت نفتی دو کشور در سال 
201۷ میالدی از مرز 2 میلیارد دالر فراتر رفته 

است.
سفیر فرانسه در تهران با اشاره به تجربه شرکت های 
فرانسوی در فعالیت های بین المللی، ابراز امیدواری 
و  ایرانی  شرکت های  همکاری  توسعه  که  کرد 
فرانسوی در صنعت نفت و گاز که شامل همکاری 

در زمینه اچ اس یی نیز می شود، ادامه یابد.

نفت در جهان

عنوان  به  ارمنستان  به  ایران  گفت:  نیرو  وزیر 
دریچه ای برای ورود به بازار منطقه اوراسیا با 1۸0 
میلیون جمعیت نگاه می کند و انتظار دو کشور از 
کمیسیون مشترک اقتصادی استفاده از این فرصت 

و این امکان برای توسعه روابط است.
رضا اردکانیان، وزیر نیرو در آغاز به کار پانزدهمین 
و  ایران  همکاری  مشترک  کمیسیون  اجالس 
ارمنستان با بیان اینکه سیاست اصولی جمهوری 
اسالمی ایران در منطقه و جهان بر توسعه روابط 
و  همسایه  کشورهای  به ویژه  کشورها  کلیه  با 
روابط  یقیناً  داشت:  اظهار  است،  استوار  منطقه 
خوب سیاسی دو کشور جمهوری اسالمی  ایران و 
جمهوری ارمنستان موجب می شود که همگرایی 
شود.  ایجاد  منطقه  کشورهای  در  نیز  بیشتری 
وی ادامه داد: به موازات این سیاست، پانزدهمین  
اجالس کمیسیون مشترک ایران و ارمنستان را 
برگزار می کنیم که روابط دوکشور  در شرایطی 
همسایه، بسیار دوستانه و در سطح عالی است و 
از طریق این کمیسیون مشترک شاهد اقدام های 
موثری در توسعه همکاری های دو جانبه و منطقه 
پتانسیل های  ولی  ایم؛  بوده  میان دو کشور  ای 
همکاری های اقتصادی ما بسیار بیشتر از حجم 
کنونی است و ما به عنوان مسئوالن کمیسیون 
بار  به  در  خطیری  وظیفه  کشور،  دو  مشترک 

نشاندن این پتانسیل بر عهده داریم.
اردکانیان افزود: وزارت نیروی جمهوری اسالمی 
ایران به عنوان مسئول ایرانی کمیسیون مشترک از 

زمان برعهده گرفتن مسئولیت کمیسیون مشترک 
همکاری های اقتصادی ایران و ارمنستان با توجه 
به موقعیت مهم کشور ارمنستان در اوراسیا، تالش 
فراوانی برای توسعه همکاری های دو کشور در 
زمینه های مختلف همچون اجرای خط سوم انتقال 
برق، تفاهم برای ایجاد کریدور سه و چهار جانبه 
برق شمال- جنوب، توافق برای همکاری در زمینه 
کریدور جاده ای و ریلی و افزایش میزان صدور گاز به 
ارمنستان، ایجاد همکاری های بهداشتی، هماهنگی 
برای برگزاری همایش ها و نمایشگاه های متعدد  
تجاری، و اقتصادی، توسعه همکاری های گمرکی، 

فرهنگی و علمی و پژوهشی را به عمل آورده است.
وزیر نیرو ادامه داد: ایران کشوری با بیش از۸0 
میلیون جمعیت است و ما به ارمنستان به عنوان 
دریچه ای برای ورود به بازار منطقه اوراسیا با 1۸0 
میلیون جمعیت نگاه می کنیم و انتظارات دو کشور 
از این  اقتصادی استفاده  از کمیسیون مشترک 
فرصت و این امکان برای توسعه روابط است. وی با 
بیان اینکه مهم ترین سرمایه ما زمان و فرصت است، 
ادامه داد: باید از این فرصت ها برای اقدام های موثر 
برای پیشبرد کارها استفاده کنیم و فعالیت های 
نمایندگان دو کشور در راستای موفقیت کمیسیون 

مشترک شکل بگیرد.
اردکانیان با ابراز خرسندی و قدرشناسی از دولت 
ارمنستان به خاطر اهتمام ویژه نسبت به مسائل 
زیست محیطی رود ارس ادامه داد: امیدواریم که 
با نظارت و حمایت بیشتر، توافقات قبلی را به 
طور کامل اجرایی سازیم. اردکانیان با تاکید بر 
اینکه یکی از راه های رشد سریع همکاری های 
اقتصادی، ضمن ایجاد بستر قانونی الزم، واگذاری 
مسئولیت ها و نقش های موثر در این حوزه به 
فعاالن بخش خصوصی دو کشور است، ادامه داد: 
در سال گذشته توافقاتی برای همکاری در بخش 
مناطق آزاد تجاری و بازرگانی حاصل آمده این 
موضوع و اقدامات مثبتی که اتاق های بازرگانی 
دو کشور برای برگزاری اجالس اقتصادی با حضور 
بازرگانان ایرانی به عمل آورد، می تواند این مسیر 
را هموارتر کند. ما در اینجا به عنوان نمایندگان 
از  را  خود  کامل  حمایت  کشور  دو  دولت های 
گسترش همکاری بخش های خصوصی دو طرف 

اعالم می نماییم.
وی ادامه داد: شرایط مساعدی برای فعالیت های 
جدی و همکاری در بخش های مختلف تجاری و 
اقتصادی از جمله در زمینه ارتباطات جاده ای، 
دامپروری،  و  کشاورزی  هوایی،  و  ریلی  خطوط 
برق،  و  آب  صنعتی،  امور  گمرک،  گردشگری، 
پژوهش و فناوری، معدن و سایرموارد، به وجود 
آمده است که امیدواریم اجالس پانزدهم کمکی 

موثر برای اجرایی شدن توافق های قبلی باشد.

وزیر نیرو خبر داد:

 ارمنستان دریچه ای برای ورود ایران به بازار اوراسیا

آگهی ابالغ رای

دراجرای ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی بدینوسیله به خانم شادی 
فالحت خانیانی فرزند رشید دارای شماره شناسنامه 565 صادره ازتهران 

ابالغ می گردد.
اداری  تخلفات  به  رسیدگی  بدوی  شمادرهیات  پرونده  اینکه  به  نظر 
البرز  درمانی  بهداشتی  وخدمات  پزشکی  علوم  دانشگاه  کارمندان 
شماره  پژوهش  قابل  رای  وطی  است  قرارگرفته  بررسی  مورد 
به مدت  »انفصال موقت  به  01100410043۹600۹401 مورخ ۹6/08/1 
یک سال »محکوم شده اید الزم است ظرف مدت یک ماه ازتاریخ انتشار 
این آگهی به نشانی :کرج - بلوار طالقانی شمالی باالترازمیدان طالقانی 
شهرک اداری - دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی البرز 
- هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان جهت رویت رای 
مذکور مراجعه نماییدبدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر هیچگونه 
اقدام  مربوطه  صدورحکم  وبرابر  بود  نخواهد  قبول  قابل  اعتراضی 

خواهدشد.  ۹6/376 /د م/الف
رییس هیات

مفقودی
سندکمپانی مادرماشین سواری پراید صبا جی تی ایکس مدل 13۸2سفیدروغنی 
شهربانی  شماره    s1۴122۸211399۸ شاسی  موتور0055۸۸62وشماره  شماره 
ازدرجه  مفقودگردیده  آزادبنی  دوخت  حسن  عباس  بنام   ۷2 ۷۷۸ی۴۸ایران 

اعتبارساقط می باشد.
جویبار

متن آگهی 
به  پیرعلی  فرزند  مومنی  هادی  آقای   96099۸6619000191 کالسه  پرونده  در 
اتهام تحصیل کالهبرداری رایانه ای به میزان نهصد و نود و نه هزار تومان موضوع 
شکایت خانم زینب میرزایی فرزند امر علی تحت تعقیب می باشد حالیه به لحاظ 
عدم شناسایی متهم در نشانی اعالمی از سوی شاکی وفق ماده 1۷۴ قانون آئین 
دادرسی کیفری مصوب 1392 مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 30 روز از 
تاریخ انتشار آگهی در شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد 
حاضر و از عنوان اتهامی دفاع نماید و در صورت عدم حضور نامبرده در موعد مقرر 

مطابق با قانون رسیدگی و اظهار عقیده بعمل می آید . 
بازپرس شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – اصغر مرادیان 

دادنامه 
پرونده کالسه 96099۸6655600360 شعبه 6 شورای حل اختالف مجتمع امام 
 96099۷6655600۴65 شماره  نهایی  تصمیم  آباد  خرم  شهرستان  )ره(  خمینی 
– لرستان  استان  نشانی  به  حسین  فرزند  پیرحیاتی  قاسمعلی  آقای   : –خواهان 

زمینهای  منزل  آخرین  کارگر  خ  آخر  پارسیلون  –شهرک  آباد  خرم  شهرستان 
مطالبه   : –خواسته  نشانی  به  ناصر جمشیدی  :آقای  –خوانده  شهرداری  واگذاری 

وجه بابت 
طرفیت  به  حیاتی  پیر  قاسمعلی  آقای  دادخواست  در خصوص   : شورا  قاضی  رای 
ناصر جمشیدی به خواسته مطالبه طلب به مبلغ ۴6/500/000 ریال وجه دستی 
خواهان به خوانده طبق اظهارات خواهان مبنی بر اینکه در مورخ 96/11/25 مبلغ 
۴6/500/000ریال به خوانده داده که بعد از یک هفته پس بدهد ولی تا کنون از 
بر مدیون بودن خوانده به  نفر گواه که  امتناع نموده و گواهی یک  پس دادن آن 
مبلغ ۴6/500/000 ریال شهادت داده و سوگند تکمیلی خواهان بر مدیون بودن 
از  دفاعیه  الیحه  گونه  هر  ارسال  عدم  و  جلسه  در  خوانده  حضور  عدم  و  خوانده 
ناحیه خوانده دعوی خواهان را محمول بر صحت دانسته و مستندا به مواد 19۸- 
515-519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
۴6/500/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/262/500 ریال هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان اجرای کامل حکم در 
حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ 
نظر خواهی در  قابل تجدید  روز دیگر  بیست  این مرجع سپس  واخواهی در  قابل 

محاکم عمومی شهرستان خرم آباد می باشد. 
قاضی شورای حل اختالف خرم آباد – فرود رضایی . 

آگهی حصروراثت
خانم زینب بشیری نام پدرقبادبشناسنامه1۸۸2۴1۴111صادره ازشوشتردرخواستی 
بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که مادرش مرحومه سکینه 
اش  ورثه  فوت  شوشتردرتاریخ1396/5/3دردزفول  بشناسنامه۴112صادره  اله 
بشناسنامه1130صادره  الذکر2-صغری  فوق  مشخصات  با  عبارتنداز1-متقاضی 
بشناسنامه926صادره  ازشوشتر۴-سارا  بشناسنامه6۷92صادره  ازشوشتر3-کبری 
شوشتر6-ابوالفضل  بشناسنامه۷25۴صادره  متوفیه(5-سهراب  ازدزفول)دختران 
شوشتر)پسران  بشناسنامه1۴0۴صادره  شوشتر۷-محمد  بشناسنامه۸۷0صادره 
نوبت  دریک  مزبوررا  مراتب  قانونی  والغیر.تشریفات  بشیری  متوفیه(شهرت همگی 
داردیا  اعتراض  هرکس  تا  مینماید  آگهی  مرتبه  یک  ماهی  یک  فاصله  به  متوالی 
شورا  به  ماه  یک  آگهی ظرف  نشرنخستین  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  وصیت 
تاریخ  ازاین  بعد  نامه بجزسری و رسمی که  تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت 

ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف)16/21۸( 
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان گتوند

اجرائیه 
مشخصات محکوم له/محکوم لهم :  1-شعیب صفائی  فرزند عزت اهلل به نشانی : 
لرستان –خرم آباد بلوار والیت اداره کل امور عشایری تعاونی عشایری مالک الشتر 

مشخصات محکوم علیه /محکوم علیهم : 
1-علی شاهوردی  فرزند صید خوان به نشانی : لرستان – بروجرد جهان آباد باالتر 

از سراب زارم 
دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب   : به  محکوم 
مربوطه محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ سیزده میلیون و دویست و نود 

هزار تومان به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه .
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه شورای حل اختالف آبفا – فاطمه نظری .  

آگهی مزایده
مصطفی طوسی  علیه   محکوم  و.  متمرکز  احکام  پرونده کالسه 960510اجرای   
کردکالیی متضامناً به پرداخت5۴0000000 ریال است بابت اصل خواسته بدون در 
نظر گرفتن خسارت تاخیر تادیه و قابل محاسبه اجرای احکام مدنی در روز اجرای 
حکم درحق آقای سلمان مدانلو   محکوم گردیده است لذا این اجرا بنا به درخواست 
محکوم له اموال محکوم علیه را به جهت تامین آن توقیف و از طریق مزایده به حضور 
نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام دادگستری شهرستان جویبار تحت شرایط 

زیر به فروش می رسند 
مال مورد مزایده

 یک دستگاه خودروی تیبا سفید به شماره انتظامی512 ی۴1 ایران ۷2 مدل 139۴ 
قیمت کل کارشناسی به مبلغ 1۸0000000ریال می باشد

 مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند 
روز 96.12.26ساعت 10  فروش  زمان  و  موعد  مزایده محسوب خواهد شد  برنده 
صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری جویبار می باشد زمان بازدید از مال 

مزایده در یکی از روزهای اداری پس از انتشار می باشد
 دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار

آگهی دادنامه
خواهان:آقای لطیف محمدی اصل فرزندحبیب باوکالت آقای سیامک فتلی صاکی 
خیابان  روبروی  خوزستان-خرمشهر-خرمشهرخیابان۴0متری  نشانی  به  فرزندطه 
مبارزپارک شقایق طبقه فوقانی رستوران ستاره طالیی.خوانده:آقای حبیب خوش 
کالم فرزندنعیم به نشانی مجهول المکان.خواسته: مطالبه وجه.رای دادگاه:درخصوص 
دعوای آقای لطیف محمدی اصل فرزندحبیب باوکالت آقای سیامک فتلی صاکی 
ی  خواسته  به  فرزندنعیم  کالم  خوش  حبیب  آقای  طرفیت  به  دادگستری  وکیل 
بانضمام کلیه خسارات  به پرداخت مبلغ چهارصدوبیست میلیون ریال  صدورحکم 
اعالم  خواهان  که  توضیح  ازتاریخ13۸۷/12/1بدین  تاخیرتادیه  وخسارت  دادرسی 
نموده است طبق توافقات به عمل آمده باخوانده دعوی جوشکاری ورقه های آهنی 
قسمت انتهایی بدنه ونصب عرشه خن وحایل های جداره های درون وذیل عرشه ی 
یک فروندکشتی موسوم به کشتی نورمتعلق به خوانده راانجام داده ولی دستمزده 
دستمزدپس  وبرآوردمیزان  دلیل  حفظ  وجهت  است  ننموده  راپرداخت  خواهان 
میلیون  دستمزدراچهارصدوبیست  میزان  دلیل،کارشناس  تامین  ازصدورقرار 
اند.دادگاه  رانموده  خواسته  بشرح  حکم  صدور  وتقاضای  است  نموده  تعیین  ریال 
ازطریق  خوانده  ودعوت  دادرسی  جلسه  وتشکیل  پرونده  محتویات  ازبررسی  پس 
نشرآگهی وعدم حضورمشارالیه،دعوی خواهان رابدین وصف وارددانسته ومستندبه 
مدنی  دادرسی  آیین  ومواد519،515و522قانون  مدنی  مواد219،10و220قانون 
حکم به پرداخت مبلغ چهارصدوبیست میلیون ریال به عنوان اصل خواسته وپرداخت 
الوکاله وکیل طبق  مبلغ12۷00000ریال به عنوان هزینه دادرسی وپرداخت حق 
دادخواست1396/2/2۴لغایت  تقدیم  ازتاریخ  تاخیرتادیه  خسارت  وپرداخت  تعرفه 
صدورواجرای حکم درحق خواهان صادرواعالم می شود.رای صادر شده غیابی وظرف 
بیست روزپس ازابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه وظرف بیست روزپس ازابالغ قابل 

تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظراستان خوزستان است. 
ضرغام خسروی-رئیس شعبه سوم دادگاه حقوقی خرمشهر

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت، اقدامات انجام شده در 
طرح انتقال نفت خام از گوره به جاسک را تشریح کرد و گفت: با 
فعالیت هایی که در منطقه جاسک انجام می شود، این منطقه به 

یکی از پایانه های اصلی صادرات نفت بدل خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل از شانا، سیدنورالدین شهنازی زاده  در 
دومین همایش بین المللی معرفی فرصت های سرمایه گذاری و 
توسعه  پایدار در سواحل مکران در نشستی که به مقوله نفت و گاز 
مربوط می شد، طرح انتقال نفت خام گوره به جاسک و احداث 
پایانه های صادراتی در این منطقه را طرحی راهبردی و مهم 
عنوان کرد و افزود: خط لوله ۴6 اینچ انتقال نفت خام به طول 
هزار کیلومتر، از شهرستان دیلم در گوره آغاز می شود و پس از 
عبور از استان فارس، در استان هرمزگان )جاسک( پایان می یابد.

وی با بیان این که برای تامین خط لوله از توان لوله سازان ایرانی 
استفاده می شود، گفت: مناقصه خط لوله برگزار و برنده مشخص 
شده است. با هدف ایجاد اشتغال و رونق در میان شرکت های 
لوله ساز داخلی، 50 درصد کار به شرکت نخست )برنده مناقصه(، 
35 درصد کار به شرکت دوم و 15 درصد دیگر از کار نیز به 
شرکت سوم )با قیمت برنده مناقصه( واگذار و از این میان، قرارداد 

با 2 شرکت منعقد شده است.
این مقام مسئول همچنین از تقسیم کار احداث خط لوله به چهار 
گستره )هر یک 250 کیلومتر( و واگذاری مجزا به پیمانکاران 
EPC برای تسریع در فرآیند انجام کار خبر داد و افزود: فراخوان 
عمومی برای بخش نخست و ارزیابی کیفی پیمانکاران انجام شده 
است و به زودی مناقصه برگزار می شود؛ فراخوان سه گستره کاری 

دیگر نیز به صورت یکجا اعالم خواهد شد.
شهنازی زاده به برنامه ریزی برای احداث خط لوله، احداث مخازن 
ذخیره سازی و احداث تاسیسات دریایی در منطقه جاسک اشاره 
کرد و گفت: در بخش احداث مخازن، 20 مخزن هر یک به 
ظرفیت 500 هزار بشکه نفت احداث خواهد شد که قرارداد 
ساخت این مخزن ها به صورت BOT امضا می شود و با حدود 
200 میلیون دالر سرمایه گذاری اجرایی خواهد شد. مدیرعامل 
شرکت متن گفت: برنده مناقصه احداث مخازن ذخیره سازی نیز 

مشخص شده و در شرف ابالغ است.

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران از تولید میانگین 
روزانه 193 میلیون متر مکعب گاز طی ماه های آذر، دی و بهمن 

خبر داد.
رامین حاتمی در جلسه پیش بینی بهره دهی چاه های شرکت 
نفت مناطق مرکزی ایران نیمه اول سال 139۷ که با حضور 
مدیران، روسا و کارشناسان ستادی و شرکت بهره برداری نفت 
و گاز زاگرس جنوبی برگزار شد درمورد میانگین تولید روزانه 
نفت از میدان های سروستان و سعادت آباد اظهار داشت: میانگین 
تولید روزانه نفت از میدان های سروستان و سعادت آباد در مدت 

11 ماه امسال پنج هزار و ۷10 بشکه بوده است.
وی درباره میانگین توان تولید گاز و نفت شرکت بهره برداری 
نیز توضیح داد:  نفت و گاز زاگرس جنوبی طی سال 139۷ 
میانگین توان تولید گاز این شرکت طی دو دوره هشت ماه اول 
سال و چهار ماه پایانی سال 139۷ به ترتیب 1۷0  و 191 
میلیون متر مکعب خواهد بود. همچنین در این دوره پیش بینی 

میانگین تولید نفت معادل 6.1 و هفت هزار بشکه در روز است.
بر اساس این گزارش، میزان گاز درجای شرکت بهره برداری 
نفت و گاز زاگرس جنوبی تا پایان بهمن ماه سال جاری سه 
هزار و 3۷۷ میلیارد متر مکعب بوده که از این میزان دو هزار و 
۷۴9 میلیارد متر مکعب قابل استحصال است و تاکنون یک هزار 
و 3۷۷ میلیارد متر مکعب برداشت شده است. همچنین میزان 
ذخایر نفت در جای این شرکت ۴25 میلیون بشکه است که 12 

میلیون بشکه آن برداشت شد.

قائم مقام وزیر نفت از تدوین برنامه ها و قوانین سختگیرانه در 
صنعت نفت برای رعایت هرچه بیشتر مسائل بهداشت، ایمنی و 

محیط زیست )HSE( خبر داد.
به گزارش  زمان به نقل از مهر مرضیه شاهدایی در آیین گشایش 
کارگاه ایرانی- فرانسوی اچ اس یی در صنعت نفت اظهار کرد: برپایی 
کارگاه های آموزشی در حوزه اچ اس یی برای کارشناسان صنعت 
نفت و گاز ایران در بلندمدت سبب صرفه جویی در  هزینه ها و 
جلوگیری از سوانح می شود. وی با اشاره به این که صنعت نفت و 
گاز، در شمار صنایع پرمخاطره جهان است، افزود: همه لحظات کار 
در صنعت نفت به دلیل ماهیت آن، با احتمال خطر روبه روست، 
این خطر در صنعت نفت ایران به دلیل فرسودگی تاسیسات 
بسیار باالست. قائم مقام وزیر نفت با تاکید بر این که شرکت های 
مطرح دنیا برای رخداد حوادث در صنعت نفت و گاز به دنبال 
راه حل های اثربخشی بوده اند و به نتایج سودمندی دست یافته اند، 
گفت: استفاده از دانش و تجربه های این شرکت ها در قالب برپایی 
کارگاه ها و کالس های آموزشی برای کارشناسان و کارکنان صنعت 
نفت کشور ضروری است. شاهدایی، استقرار مدیریت ایمنی فرآیند 
)PSM(، طراحی ذاتا ایمن، ارزیابی ریسک، ایجاد محیط ایمن 
برای سازمان ها و مدیریت دارایی فیزیکی را از مهم ترین راهکارهای 
پیشگیری از مخاطرات در محل کار برشمرد. وی به بحث صالحیت 
حرفه ای و آموزش های اثربخش کارکنان اشاره کرد و افزود: گذشته 
از فرسودگی تاسیسات صنعت نفت در کشورمان، در بسیاری از 
موارد شاهد بودیم که حوادث و مخاطره ها تنها به دلیل به کارگیری 
برخی افراد که حائز صالحیت نبوده اند، اتفاق افتاده است، بنابراین 
به کارگیری افراد در مشاغل کلیدی و حادثه آفرین باید با احراز 
مسئله  به  پرداختن  باشد.شاهدایی  همراه  حرفه ای  صالحیت 
بهداشت، ایمنی و محیط زیست )HSE( را بسیار ضروری دانست 
و تاکید کرد: فناوری های روزآمد، بسیاری از آالینده های محیط 
زیست را هم اکنون کنترل می کند؛ چیزی که در گذشته و در 
تاسیسات قدیمی به هیچ وجه وجود نداشت و ما از هم اکنون باید 
برای آینده برنامه ریزی کنیم تا بتوانیم با هزینه کردن برای استفاده 
از فناوری های روزآمد، در کنار توسعه پایدار و تولید، دوستدار 

طبیعت باشیم.

جاسک به یکی از پایانه های اصلی 
صادرات نفت کشور بدل می شود

برداشت ۱۳۷۷میلیارد متر مکعب گاز 

از شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی

 قوانین سختگیرانه رعایت ایمنی
 در صنعت نفت تدوین می شود
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رشد اقتصادی یا ابرتورم؟
* نیما فالح

دو شاخص مهم رشد اقتصادی و نرخ بیکاری مهمترین هدف گذاری دولت 
در بودجه سال آینده است؛اگر این دو شاخص روند رو به بهبودی را سال 
آینده تجربه کند،اقتصاد ایران بخش بزرگی از مشکالت خود را پشت 

سرگذاشته است.
بودجه های سنواتی یکی از بخش های مهم برنامه ریزی اقتصاد یک کشور 
محسوب می شوند.اگر هدف گذاری ها در بودجه ها درست و مبتنی بر 
واقعیت های موجود باشد،می تواند اقتصاد را در مسیر توسعه یافتگی قرار 
دهد.اما اگر تنها اهداف زودگذر مدنظر قرار بگیرد،نه تنها مشکالت الینحل 
باقی خواهد ماند،بلکه روزمرگی در اقتصاد حاکم خواهد شد.بودجه سال آینده 
از این جهت برای اقتصاد ایران ویژه است.مشکالتی مثل نرخ بیکاری باال 
،پروژه های نیمه تمام و بدهی های دولت فشار را بر اقتصادایران باال برده 
است.اگرچه دولت هدف گذاری هایی مثل سپردن بخشی از پروژه های نیمه 
تمام به بخش خصوصی را در بودجه پیش بینی کرده و از سویی برای کاهش 
نرخ بیکاری طرح های اشتغالزایی در نظر گرفته شده است، اما آنچه موجب 
ابهام است، دو شاخص رشد اقتصادی و تورم برای سال آینده است.برخی 
کارشناسان معتقدند نرخ رشد اقتصادی سال آینده در خوشبینانه ترین حالت 
بین 2 تا ۴ درصد است،اما محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه 
درباره پیش بینی می کند که با بودجه 9۷ دولت انتظار رشد 6 درصدی را 
برای سال آینده دارد.بنا به گفته نوبخت بودجه سال آینده قرار است، رشد 
سرمایه گذاری را به 11.2 درصد و نرخ تورم را همچنان یک رقمی و بیکاری 
را حداقل یک واحد درصد برساند.نوبخت این اعداد را به اتکا کارنامه بودجه 
سالهای 95 و 96 اعالم کرده است.آنطور که گزارش های دولتی نشان می 
دهد در سال 1395 به میزان 2۸3 هزار میلیارد تومان عملکرد با رشد 
اقتصادی با نفت 10.۸ درصد و بدون نفت 6.2 درصد بدست آمد. گزارش ها 
نشان می دهد که روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اقتصاد ایران 
طی یک دهه گذشته، موجب کاهش مستمر رشد موجودی سرمایه خالص 
شده است. به طوری که رشد موجودی سرمایه خالص، به عنوان عامل اصلی 
تعیین کننده رشد اقتصادی در ایران، از میانگین بلندمدت 5 /۴ درصد، در 
حال حاضر به حدود یک درصد کاهش یافته است.اقتصاددانان می گویند با 
ادامه روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت در سال های اخیر و تاثیرگذاری آن بر 
روند تغییرات موجودی سرمایه خالص کشور و با توجه به ثابت بودن تغییرات 
نهاده کار در کوتاه مدت و همچنین با توجه به سهم ناچیز عامل بهره وری در 
رشد اقتصادی ایران، دستیابی به نرخ رشدهای باال و پایدار در میان مدت 
بسیار نامحتمل است.با این حال برخی اقتصاددانان مثل مهدی تقوی نظر 
دیگری دارند.این استاد اقتصاددانشگاه عالمه طباطبایی می گوید:»در دولت 
تدبیر و امید بخش خصوصی حرکت رو به سمت جلو داشت و تورم به زیر 
10 درصد رسید. قدرت خرید مصرف کننده ها افزایش یافت و از سویی رشد 
اقتصادی مثبت شد.مجموعه این تحوالت باعث شد که عده ای نیروی کار که 
بیکار شدند، دوباره به کار گرفته شوند و این به معنای افزایش برای تقاضای 
اقتصاد است.«او در رابطه با تاثیر بودجه 9۷ بر رونق بخش خصوصی هم می 
گوید:»باید بخش های مختلف بودجه بررسی شود؛ به عنوان مثال هزینه 
های عمرانی دولت چه مقدار است و چه میزان قرار است نسبت به سال قبل 
منابع تکمیل پروژه های عمرانی افزایش یابد. اگر منابع عمرانی افزایش پیدا 
کند، نشان دهنده ی به جریان افتادن پول بیشتر و جذب نیروی کار است که 

موجب اشتغال زایی و نرخ رشد اقتصادی خواهد شد.«

ارز؛ پاشنه آشیل اقتصاد
برخی اقتصاددانان می گویند،سه سال سرکوب نرخ ارز و به دنبال آن 
تحوالت اخیر بازار ارز،  هزینه های زیادی برای کشور بدنبال داشته است.

به گفته آنها، تجربه های مشابه چند دهه گذشته،در ماههای اخیر باز هم 
درباره ارز تکرار شده است. برخی بدبینانه تر پیش بینی می کنند که حتی 
با فروکش نمودن التهاب بازار، آثار رکودی این تغییرات نرخ ارز تا چند 
فصل آینده همچنان در بخش واقعی اقتصاد باقی خواهد ماند.سرکوب نرخ 
ارز و بدنبال آن جهش نرخ ارز، تجربه ای است که بارها در اقتصاد ایران رخ 
داده است. منشاء اصلی این سیکل مخرب، تورم مزمن اقتصاد ایران است. 
از آنجا که بیش از ۸0 درصد رشد اقتصادی ایران ناشی از درآمد های 
نفتی است،بنابراین نوسان قیمت نفت در آینده تعیین کننده میزان رشد 
اقتصادی خواهد بود.امیلیا قربانی اقتصاد دان و دارای دکترای کار آفرینی 
معتقد است که بیش از ۸0 درصد رشد اقتصادی ایران ناشی از درآمد های 
نفتی است، بنابراین نوسان قیمت نفت در آینده نقش تعیین کننده ای در 
میزان رشد اقتصادی خواهد داشت.او می گوید:» اگر قیمت نفت افزایش 
پیدا کند، طبق پیش بینی بانک جهانی اقتصاد ایران با رشد حدود ۴ درصد 
روبرو خواهد شد.« این کارشناس اقتصادی در عین حال می گوید:» اگر 
سیاست های دولت در جهت مهار تورم ادامه پیدا کند، همانگونه که تورم 

یک رقمی شده است، مواجه به ابر تورمی نخواهد بود.« 

آنفلوانزای پرندگان؛ یک قدم تا ایست
دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار کشور گفت: روند گسترش بیماری 
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در کشور بسیار کند شده است. به گزارش زمان 
به نقل ازمهر، سید فرزاد طالکش درباره آخرین وضعیت شیوع آنفلوانزای 
فوق حاد پرندگان در کشور اظهارداشت: خوشبختانه شیوع سویه جدید این 
بیماری در کشور  گسترشی نداشته و جز در پارک ملی بوجاق بندرکیاشهر 
استان گیالن در نقطه دیگری گزارش نشده است.وی درباره سویه قبلی 
آنفلوانزای پرندگان نیز افزود: خوشبختانه بعد از قم، استان جدیدی در حوزه 
واحدهای صنعتی درگیر این بیماری نشده است.دبیر کل کانون سراسری 
مرغ تخم گذار کشور ادامه داد: در بحث طیور بومی، چند کانون پراکنده در 
برخی استانها از جمله کرمانشاه و لرستان گزارش شده است.طالکش با تاکید 
بر اینکه پیشرفت بیماری بسیار کند شده است،درباره دالیل این امر توضیح 
داد: به خاطر اقدامات کنترلی که در استانهای درگیر در حال انجام است 
ضمن اینکه احتماال این آخرین مصاحبه درباره این بیماری است.به گفته وی 
جمعیت مرغ های معدوم شده بر اثر این بیماری نیز حدود 25 میلیون قطعه 
است.طالکش درباره اینکه چرا با وجود کند شدن روند بیماری و واردات تخم 
مرغ، قیمت این کاال در بازار کاهش نیافته است؟،گفت: بهرحال ما در این 
زمینه با کمبود مواجه هستیم هرچند کمبود هنوز بحرانی نشده است.وی 
دلیل دیگر را عدم توازن در توزیع اعالم کرد و افزود: عمده تقاضا در تهران 
و عرضه در این استان کم است، تا این کاال از دیگر استانها به تهران برسد 

مقداری تنش ایجاد می شود.

افت 4۶ درصدی سرمایه گذاری خارجی در کشور
 حجم کل سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت 
تا پایان پاییز امسال معادل 2.۷ میلیارد دالر بوده که در قیاس با رقم 
با افت ۴6 درصدی روبرو  پنج میلیارد دالری مدت مشابه سال قبل 
شده است. به گزارش زمان به نقل ازایسنا، وضعیت طرح های صنعتی، 
به گونه ای  تجاری مصوب در هیات سرمایه گذاری خارجی  و  معدنی 
است که تعداد این طرح ها تا پایان آذرماه  سال جاری 5۸ مورد بوده 
که در قیاس با 52 طرح  مصوب در مدت مشابه سال گذشته با رشد 
11.5 درصدی همراه شده است.اما حجم کل سرمایه گذاری خارجی در 
طرح های صنعتی، معدنی و تجاری طی 9 ماهه سال جاری معادل 2.۷ 
میلیارد دالر بوده که نسبت به پنج میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی 
صورت گرفته در مدت مشابه سال قبل، با کاهش ۴6 درصدی روبرو 
شده است.بر اساس اطالعاتی که در اختیار خبرنگار ایسنا قرار گرفته، 
احداث چرخه کامل پنل فتوولتائیک با حجم سرمایه گذاری ۷20 هزار و 
۸65 دالری، استخراج و بهره برداری از معدن شاه سلیمان علی با حجم 
سرمایه گذاری ۴66 هزار و 155 دالری، تولید خودروی سواری با حجم 
سرمایه گذاری 232 هزار و 551 دالری و عرضه انواع کاال و خدمات در 
فروشگاه های مجازی با حجم سرمایه گذاری 102 هزار و 56 دالری از 
جمله مهم ترین طرح های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیات 

سرمایه گذاری خارجی طی 9 ماهه سال جاری است.

یادداشت

تعیین تکلیف مؤسسات غیرمجاز 
تا نیمه اول سال آینده

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
گفت : تا نیمه اول سال آینده وضع همه مؤسسات 

مالی- اعتباری غیرمجاز تعیین تکلیف می شود.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، محمدرضا 
جلسه  در  آنچه  اساس  بر  افزود:  ابراهیمی  پور 
مرکزی  بانک  مسئوالن  با  کمیسیون  مشترک 
مطرح شد، مقرر کردیم در چند روز آینده بانک 
مرکزی برنامه خود را برای مشخص شدن نهایی 
بانک  گفت:  کند.وی  اعالم  مؤسسات  این  وضع 
مرکزی همه مغایرت های موجود در مؤسسات 
کرد.پور  خواهد  برطرف  امسال  پایان  تا  را  مالی 
ابراهیمی افزود: مغایرت های جدی میان اطالعات 
دارد. وجود  میدانی  تصمیمات  و  مرکزی  بانک 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه 
مقرر شد هر یک از بانک ها سامانه ای را در اختیار 
مردم قرار دهند تا آخرین وضعیت مؤسسات در آن 
دیده شود، افزود: گزارش هایی که منجر به بروز 
شده،  اعتباری  مالی-  غیرمجاز  مؤسسات  پدیده 
در این کمیسیون بررسی گردید و ما از دستگاه 
قضایی می خواهیم وضع همه کسانی را که در این 
دولت و دولت قبل به علت قصور یا تقصیر موجب 
بروز این مشکالت شده اند، تعیین تکلیف و به 
مردم گزارش کند.پورابراهیمی با اشاره به اینکه 
از طرح های  یکی  بانک مرکزی  اصالح ساختار 
کمیسیون اقتصادی مجلس است، گفت: ساختار 
نظارتی بانک مرکزی سنتی است و پس از وقوع 
به مشکالت ورود می کند در حالی که باید این 

نظارت به روز و برخط و پیشگیرانه باشد.

پیش فروش 30۲ هزار قطعه 
سکه طی ۸ روز در بانک ملی

طی هشت روز نخست پیش فروش سکه، 302 
در  متقاضیان  توسط  سکه  قطعه   511 و  هزار 
واحدهای بانک ملی ایران پیش خرید شده است.

به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی 
ایران، از روز 2۸ بهمن ماه که این طرح به دستور 
بانک مرکزی آغاز شده تا پایان روز هفتم اسفند 
ماه، شش هزار و ۸5۸ درخواست پیش خرید سکه 
ایران ثبت شده است. 62 هزار و  بانک ملی  در 
۷۸5 قطعه سکه به صورت شش ماهه و 239 هزار 
و ۷26 قطعه سکه به صورت یکساله پیش خرید 
شده است. همچنین از چهارم آذر ماه که حراج 
سکه در بانک کارگشایی آغاز شده تا پایان روز 
گذشته بیش از 352 هزار قطعه سکه تمام و نیم 
به فروش رفته که حدود 205 هزار  آزادی  بهار 

قطعه آن سکه تمام بهار آزادی بوده است.

جذب سرمایه گذاری برای تولید 
از مسیر بورس

رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر 
اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ مجلس گفت: در 
شرایطی که سرمایه گذاری در تولید رو به توسعه 
ایجاد جذابیت  با  تواند  کاال می  بورس  نمی رود، 
برای تولیدکنندگان و خریداران، سرمایه گذاری ها 

را به این بخش سوق دهد.
 به گزارش زمان به نقل ازایرنا، با توجه به مشکالت 
بانکی و کاهش سهم این بخش در تامین نقدینگی 
برای بخش های مختلف اقتصادی از جمله بخش 
تولید و صنعت، بورس و ارکان زیر مجموعه آن 
سرمایه  مسیر  در  را  بیشتری  سهم  توانند  می 
گذاری و جذب منابع جدید مالی عهده دار شوند.

در  بورس  نقش  در خصوص  فوالدگر  حمیدرضا 
شفافیت اقتصادی گفت: بورس کاال در چارچوب 
بازار  بین  و هماهنگی  سیاست های کالن کشور 
سرمایه، بازار کار و تولید نقش پررنگی ایفا می کند 
که قطعا در این راه، برنامه ریزی درست مسووالن 

کمک کننده خواهد بود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
افزود: در صورت حمایت بورس کاال از سوی دستگاه 
های مربوطه این بورس می تواند تبدیل به مرجعی 
برای قیمت گذاری شود؛ به طور یقین کشف قیمت 
مستمر و منطقی محصوالت از طریق کانالی شفاف 
و قابل اعتماد می تواند به توسعه اقتصادی و تکمیل 
زنجیره های تولید کمک شایانی کند.فوالدگر اظهار 
داشت: در شرایطی که سرمایه گذاری در تولید رو به 
توسعه نمی رود، بورس کاال می تواند با ایجاد جذابیت 
برای تولید کنندگان و خریداران، سرمایه گذاری ها را 
به این بخش سوق دهد.عضو کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس در خاتمه تاکید کرد: اگر با حمایت 
دستگاه های مختلف، روند فعالیت های بورس کاال 
در بازار کاالی کشور به صورت همه جانبه انجام شود، 
این نهاد نه تنها انضباط مالی و رقابت پذیری ایجاد 
می کند بلکه به اصلی ترین مانع در مقابل رانت های 
موجود تبدیل می شود.ارزش کل معامالت امسال 
بورس کاالی ایران تا پایان بهمن ماه، به بیش از یک 
میلیون و 35 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته 39 درصد افزایش یافت.

با انجام این حجم از معامالت، رکورد جدیدی برای 
ارزش معامالت بورس کاال ثبت شد.»حامدسلطانی 
نژاد« مدیرعامل بورس کاال نیز پیشتر در سخنانی 
گفته بود: در 10 ماه نخست امسال، بورس کاال ۴۸ 
درصد از ارزش کل معامالت بازار سرمایه را به خود 
اختصاص داده است.وی افزود: بر این اساس، بورس 
کاالی ایران با ارزش معامالت ۸۷9 هزار میلیارد 
ریالی، رتبه اول را در بین سایر بورس ها کسب کرده 
است.وی ادامه داد: همچنین 2۴ میلیون و 131 
هزار تن محصول به ارزش ۴۴6 هزار و 353 میلیارد 
ریال در بازار فیزیکی بورس کاال معامله شده که این 
میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۴ 
درصدی در حجم و 33 درصدی در ارزش معامالت 
را تجربه کرده است.مدیرعامل بورس کاال با تشریح 
محصوالت  گفت:  کاال،  بورس  معامالت  جزییات 
صنعتی و معدنی در 11 ماه گذشته با معامالتی 
به ارزش 1۸3 هزار میلیارد ریال حدود ۴1 درصد 
و محصوالت پتروشیمی با 139 هزار میلیارد ریال 
حدود 31 درصد دارای بیشترین سهم از مجموع 

معامالت فیزیکی بورس کاال بودند.

خبر

گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
پروژه  اجرای  در  موضوع  مهمترین  امروز 
سنگین  خودروی  ناوگان  نوسازی  بزرگ 
کشور، تعیین تکلیف فاینانس مورد نیاز آن به 
میزان 11 میلیارد و 200 میلیون دالر است 
که شرکای خارجی خودروسازان ایرانی آماده 

تامین آن ظرف سه سال هستند.
»منصور  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
جمهوری  رئیس  ایده  افزود:  معظمی« 
نقل  و  حمل  ناوگان  نوسازی  درخصوص 
سنگین کشور می تواند به رونق قابل توجهی 
در اقتصاد کشور منجر شود.به گفته این مقام 
مسئول، 202 هزار و 500 دستگاه خودروی 
قرار  مگاپروژه  این  مطابق  فرسوده  سنگین 
است طی سه سال نوسازی و جایگزین شود؛ 
به این منظور پس از دستور رئیس جمهوری 
ستادی در سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
اجرای  مسئولیت  و  تشکیل  )ایدرو(  ایران 
شد.وی  سپرده  ایدرو  به  بزرگ  پروژه  این 
خاطرنشان کرد: با برنامه ریزی ایدرو و تقسیم 
خودروسازان  برای  ای  سهمیه  کارها،  بندی 
بر همین  آنها مشخص شد که  توان  براساس 
در  را  خود  خارجی  شرکای  با  مذاکره  اساس 
دستور کار قرار داده اند.معظمی ادامه داد: با 
دستور رئیس جمهوری و موافقت وزارت نفت، 
مقرر شده منابع مالی مورد نیاز این مگاپروژه 
اساس  بر  و  ایران  نفت  ملی  از طریق شرکت 
پذیر  رقابت  تولید  موانع  رفع  قانون   12 ماده 
اشاره  با  ایدرو  عامل  تامین شود.رئیس هیات 
سنگین  خودروسازی  صنعت  باالی  رشد  به 
این  شدن  اجرایی  با  اشتغالزایی  و  کشور 

یادآوری کرد: صرفه جویی در مصرف  پروژه، 
میلیون   9 دستکم  روزانه  میزان  به  سوخت 
که  است  پروژه  این  مهم  هدف  دیگر  لیتر، 
بویژه  شهرها  برای  محیطی  زیست  مزایای 
داشت.وی گفت:  دنبال خواهد  به  کالنشهرها 
مگاپروژه  این  آمیز  موفقیت  شدن  اجرایی 
هماهنگی  و  همکاری  و  جمعی  کار  گرو  در 
نفت  و شهرسازی،  راه  های کشور،  وزارتخانه 
امیدواریم  و  است  تجارت  و  معدن  و صنعت، 
تا پایان هفته جاری بتوانیم موضوع فاینانس 
وزیر  کنیم.معاون  نهایی  مرکزی  بانک  با  را 
رئیس  داشت:  بیان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
رئیس  با  اخیر  نشست  در  مرکزی  بانک  کل 
جمهوری، برای تامین منابع ارزی و ریالی این 
پروژه اعالم آمادگی کرده و اکنون منابع ریالی 
1۷0 هزار میلیارد ریالی آن آماده شده است.

نهایی  بر  جمهوری  رئیس  معظمی،  گفته  به 
شدن همکاری با شرکای خارجی خودروسازان 
تا پایان سال جاری و گشایش اعتبار اسنادی 
)ال.سی( برای تحقق پروژه تا پایان سال تاکید 
دارد، هرچند کاری سخت و دشوار است.رئیس 
نگرانی  ابراز  درخصوص  ایدرو  عامل  هیات 
کامیون داران و صاحبان خودروهای سنگین 
این  بانکی  اقساط  مبالغ  بودن  باال  از  فرسوده 
پروژه و رکود نسبی حاکم بر بازار حمل و نقل، 
خاطرنشان کرد: تسهیالت بسیار خوبی در این 
پروژه از سوی دولت در نظر گرفته شده است، 
به طوری که فقط 20 درصد قیمت خودرو به 
می  پرداخت  متقاضی  سوی  از  نقدی  صورت 
بانکی  تسهیالت  آن  قیمت  درصد   30 شود، 
از  قیمت  مانده  باقی  دیگر  نیم  و  بود  خواهد 
سوی دولت تامین خواهد شد.وی بیان داشت: 

وزارت راه و شهرسازی نیز طرحی را در این 
خصوص آماده کرده و در آن به اعداد و ارقامی 
رسیده که نشان می دهد رانندگان و متقاضیان 
بابت پرداخت  خودروهای سنگین دغدغه ای 
وزیر  داشت.معاون  نخواهند  تسهیالت  اقساط 
صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برگزاری 9 
جلسه طوالنی در این زمینه در 2 هفته اخیر، 
بویژه  و  نزدیک  آینده  در  کرد:  نشان  خاطر 
نیاز  مورد  اسنادی  اعتباری  گشایش  از  پس 
این  در  تری  دقیق  رسانی های  اطالع  پروژه، 
خصوص خواهیم داشت و بطور قطع استقبال 
متقاضیان  و  رانندگان  سوی  از  را  بیشتری 
پلیس  آمار  اساس  بر  بود.  خواهیم  شاهد 
حمل  مدیریت  ستاد  و  رانندگی  و  راهنمایی 
و نقل سوخت بیش از 21 هزار اتوبوس درون 
شهری، بیش از 13 هزار اتوبوس برون شهری، 
19 هزار کامیونت، 5۷ هزار مینی بوس و ون و 
2۴0 هزار کامیون و کشنده فرسوده در کشور 
این  بازسازی  برای  دولت  دارد.برنامه  وجود 
ناوگان پرداخت تسهیالت بانکی به دارندگان 
که  موضوعی  است،  فرسوده  خودروهای 
»محمد شریعتمداری« وزیر صنعت، معدن و 
تجارت نیز بر آن تاکید داشته و به تازگی اعالم 
کرد: تعداد خودروهای جایگزین شده در سه 
و 500 دستگاه  هزار  اجرای طرح 202  سال 
است که منابع اختصاص یافته از سوی دولت 
معادل قطعات منفصله خودرو )بیش از هفت 
میلیارد دالر( برآورد شده است.وی افزود: در 
و  بانکی 212 هزار  این طرح سهم تسهیالت 
600 میلیارد ریال و آورده متقاضی 1۸3 هزار 

میلیارد ریال خواهد بود.

معاون وزیر صنعت: متقاضیان نگران اقساط خودروها نباشند 

رونق اقتصادی کشور با نوسازی ناوگان حمل و نقل سنگین     

 کارآفرینی در بستر ICT در ۵٠ نقطه
 از کشور

 جزئیات تورم دهک های درآمدی 
در بهمن ماه

مشاور امور زنان و خانواده وزیر ارتباطات از 
افزایش انتصاب زنان در سطح مدیران میانی 
به باال در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 

خبر داد.
همایش  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
در  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  نقش 
ارتباطات  وزارت  در  دیروز  زنان  توان افزایی 
و فناوری اطالعات برگزار شد، سودابه رادفر 
در این همایش با بیان اینکه این وزارت خانه 
ملی  طرح  خود  کل  ادارات  همکاری  با 
کارآفرینی در بستر ICT را در 50 نقطه از 
کشور در سال 96 اجرایی کرده است، گفت: 
این طرح در سال 9۷ نیز در 2۷0 نقطه از 
مراکز استان ها، شهرستان ها و روستاها اجرا 
اجرای  به  اشاره  با  ادامه  در  خواهد شد.وی 
این طرح به شکل پایلوت در روستای ابرکوه، 
اظهار کرد:  بعد از اینکه سند راهبردی امور 
زنان و خانواده زنان وزارت ارتباطات در بیش 
از 15 جلسه تدوین شد، یکی از بندهای آن 
به توان افزایی تعلق گرفت.مشاور امور زنان 
تصریح  ادامه  در  ارتباطات  وزیر  خانواده  و 
کرد: این برنامه ها در برنامه ششم توسعه نیز 
لحاظ شده و به دنبال توسعه متوازن و پایدار 
هستند. توجه به اصل توازن باعث شده است 
تا نقاط شهری و روستایی به یک اندازه مورد 
توجه باشند.رادفر با تاکید بر توانمندی زنان 
ادامه داد: زنان کشور به دنبال گدایی جایگاه 
اثبات  برای  بلکه  نیستند  خود  شایسته 

توانمندی هایشان زحمت کشیده اند.
معاون علمی  و فناوری رییس جمهور در ادامه 
شرکت   350 مدیرعامل  اینکه  به  اشاره  با 
این  گفت:  هستند،  زنان  بین  از  دانش بنیان 
آمار به این معناست که 12 درصد از مدیران 
شرکت ها خانم هستند و 25 درصد از شرکت ها 
مدیران و یا عضو هیات مدیره خانم دارند.سورنا 
ستاری با اشاره به اینکه در اوایل انقالب 1۷0 
کرد:  100  اظهار  داشت،  وجود  دانشجو  هزار 
هزار نفر از این تعداد در خارج از کشور تحصیل 

را  دانشجویان  از  درصد  زنان 23  و  می کردند 
تشکیل می دادند.وی در ادامه با اشاره به تعداد 
باالی دانشجویان ایرانی در کشور آمریکا که در 
اول  رتبه  ایران  بود  باعث شده  انقالب  ابتدای 
در تعداد دانشجویی در آمریکا را داشته باشد، 
افزود: این در حالی است که امروزه ۴.۷ میلیون 
نفر دانشجو در کشور وجود دارد که ۴۷ هزار 
از کشور تحصیل می کنند  آنها در خارج  نفر 
که تنها 10 هزار نفر از آْنها در آمریکا هستند.

معاون علمی وفناوری رییس جمهور با اشاره به 
این که 56 درصد از دانشجویان کشور را زنان 
تشکیل می دهند، تصریح کرد: آمریکا، کانادا و 
استرالیا مقصد اصلی نخبگان ایرانی هستند و 
همچنین ورودی خانم ها به دانشگاه ها نزدیک به 
56 درصد است؛ اما آمار مربوط به خروج آنها به 
۴0 درصد می رسد که این مسئله نشان دهنده 
ضعف در سیستم آموزشی کشور است.ستاری 
با تاکید بر اینکه زیست بوم کارآفرینی در کشور 
وجود ندارد، گفت:  زیست بوم کارآفرینی نیاز به 
پول دارد،  اما نباید هر پولی مانند پول نفت که 
رانت محسوب می شود، وارد این زیست بوم شود. 
حضور بخش خصوصی در بازار استارتاپ ها به 
جای سرمایه گذاری در حوزه سکه و دالر باید 
ایجاد اکوسیستم  با تاکید بر  تقویت شود.وی 
کارآفرینی افزود:  باید اکوسیستم کارآفرینی در 
تا کسب وکارهای واقعی در  ایجاد شود  کشور 
اظهار کرد:  در  ادامه  ایجاد شود.وی در  کشور 
کار استارتاپ ها روزمرگی وجود ندارد و دوران 
و  است  رسیده  پایان  به  دولتی  استخدام های 
باید به دنبال کارآفرینی در کشور بود. ستاری 
با انتقاد از اینکه ایده های اقتصادی زنان توسط 
سرمایه گذاران دیده نمی َشود، ادامه داد:  این در 
حالی است که حضور مردان در اقتصاد از پیش 
اثبات شده است، تنها 2 درصد از مالکیت جهانی 
در دست زنان قرار دارد، همچنین 55 درصد 
فارغ التحصیالن علوم رایانه ای خانم ها هستند، 
در حالی که حضور آنها در فضای کسب و کار 

محدود شده است.

در  تورم  نرخ  گزارش  جدیدترین  اساس  بر 
درآمدی  برای دهک های  بهمن ماه، شاخص 
حکایت از آن دارد که نرخ تورم دهک اول 
درآمدی 9.2 درصد و نرخ تورم دهک دهم 

۷.۷ درصد است.
از یک  ازمهر، بیش  به گزارش زمان به نقل 
ماه است که مرکز آمار ایران گزارش شاخص 
استخراج  درآمدی  دهک های  برای  را  تورم 
جدیدترین  اساس  این  بر  است.  کرده 
تورم  نرخ  که  دارد  آن  از  حکایت  گزارش ها 
از  کمتر  همچنان  درآمدی  باالی  دهک های 
و  است  درآمدی  پایین  تورم دهک های  نرخ 
همین امر، حکایت از آن دارد که فقرا فقیرتر 
مقایسه  واقع،  شده اند.در  غنی تر  اغنیا  و 
خانوارهای  مصرفی  کاالهای  سبد  قیمت 
تورم  نرخ  که  دارد  آن  از  حکایت  کم درآمد 
پایین درآمدی 9.2 درصد و نرخ  دهک های 
درصد   ۷.۷ درآمدی  باالی  دهک های  تورم 
در بهمن ماه امسال بوده است.جواد حسین 
رابطه  این  در  ایران  آمار  مرکز  معاون  زاده، 
در  بزرگ  دستاورد  دو  که  بود  کرده  اعالم 
تغییر  که  آمده  دست  به  ایران  آمار  مرکز 
تورم  به 95 در حوزه  از 90  تورم  پایه  سال 
از جمله آن بوده و دیگری تورم دهکی است. 
این در حالی است که شاخص قیمت درصد 
تغییر میانگین موزون قیمت کاال و خدمات 
در مقایسه با سال پایه است که سال پایه به 
95 تغییر یافته است.وی گفته بود که تورم 
شهری، روستایی و کل کشور بر اساس سال 
پایه 95 محاسبه می شود که بر این اساس 
علت تغییر سال پایه به دلیل تغییر تکنولوژی 
تولید کاال، حذف برخی اقالم از سبد مصرفی 
و افزودن برخی دیگر، تغییر در وزن کاالها و 
پایه  سال  تغییر  علت  دست  این  از  مواردی 
خانوارها  درآمد  افزایش  اینکه  ضمن  است؛ 
الگوی مصرف را تغییر می دهد و همین امر 
تغییر سال پایه را رقم می زند.به گفته حسین 
زاده، اقالمی که برای محاسبه تورم در سبد 

قرار می گیرند باید دارای ویژگی های خاصی 
باشند که شاخص های آن از سوی مرکز آمار 
بعد  مرحله  اینکه  ضمن  است؛  شده  لحاظ 
که  است  قیمت  به  مربوط  آمار  آوری  جمع 
می  اجرایی  ماهانه  صورت  به  هم  طرح  این 
شود و از فروردین سال 95 شروع شد؛ البته 
تا 95 تعداد 26 قلم حذف و  بین سال 90 
در ۴۷5  پایش  و  است  اضافه شده  قلم   30
قلم کاال در مناطق شهری و روستایی صورت 
می گیرد.وی به این نکته هم اشاره کرده بود 
آشامیدنی  و  خوراکی  و  دخانیات  که سهم  
سهم  و  شده  کم  خانوار  مصرفی  سبد  در 
این  اما  است.  شده  بیشتر  غیرخوراکی  مواد 
که سهم خوراکی کم شده را ما تحلیل نمی 
کنیم ولی وقتی سهم خوراکی کم می شود 
و غیرخوراکی بیشتر می شود نشان می دهد 
خوراکی  کاالهای  به  نیازشان  خانوارها  که 
کمتر شده است.حسین زاده در خصوص تورم 
دهکی و دالیل محاسبه آن اعالم کرده بود که 
برای تجزیه و تحلیل دقیق علت ها و معلول 
از  به تغییر تورم در هر یک  هایی که منجر 
را  تورم دهکی  است  نیاز  ها می شود  دهک 
مورد محاسبه قرار دهیم به خصوص در حوزه 
مباحث مرتبط با فقر مورد نیاز است بر این 
اساس نتایج محاسبات نشان می دهد تورمی 
که اقشار پردرآمد جامعه با آن مواجه هستند 
تورم  این  واقع  در  است؛  درآمد  کم  از  کمتر 
نشان می دهد که اقالم سبد مصرفی دهک 
های کم درآمد باید مورد حمایت واقع شود 
این در حالی است که تورم برای کم درآمدها 
کمتر از تورم پردرامدها است که  دولت می 
تواند برنامه ریزی الزم را در این حوزه داشته 
باشد.اکنون نتایج شاخص قیمت مصرف کننده 
» کل خانوارهای کشور« بر اساس دهک های 
هزینه ای در بهمن ماه 1396 بیانگر آن است 
 111.6 برابر  کل  شاخص  عدد  بیشترین  که 
مربوط به دهک دوم و کمترین عدد شاخص 

کل برابر 110.9 در دهک دهم است. 

پایدار  کارواشتغال  و  کسب  توسعه  ملی  طرح  مدیر 
باانتقاد از مجوزهای متعدد برای راه اندازی استارت آپ ها 
گفت:متاسفانه در کشور ما ساختارو الگوی مناسبی برای 

راه اندازی این نوع کسب و کارها وجود ندارد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، رضا تازیکی، مدیر طرح ملی 
توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار )تکاپو( وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی با انتقاد شدید از لزوم دریافت مجوزهای 
متعدد از دستگاه های دولتی و خصوصی برای راه اندازی 
کسب و کارهای نوپا و استارت آپ ها گفت: متاسفانه در 
کشور ما ساختار و الگوی مناسبی برای راه اندازی این نوع 
کسب و کارها به رغم وجود ایده های نو توسط جوانان 
وجود ندارد.وی با بیان اینکه امروز مهمترین و بزرگترین 
مانع پیش روی متقاضیان راه اندازی استارت آپ ها، الزام 
به دریافت مجوزهای متعدد توسط دستگاه های مختلف 
است، بیان داشت: عالوه بر این، صندوق های ضمانت 
برای کاهش خطرپذیری با هدف تضمین اصل سرمایه 
متقاضیان وجود ندارد؛ عالوه بر اینها، در حوزه نظام تامین 
اجتماعی نیز، حمایت های بیمه ای مناسب و هدفمندی 
از این نوع کسب و کارها نمی شود.مدیر طرح ملی تکاپو 
در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه 
امروز بسیاری از صاحبان ایده برای راه اندازی کسب و 
کارهای نوپا به لحاظ مالی متکی به خود هستند و تنها 
موانع آنها، مجوزهای دست و پا گیر است گفت: استارت 
آپ ها دارای ظرفیت های بالقوه هستند اما برای عملیاتی 
شدن آنها، باید موانع موجود برداشته شود.تازیکی ادامه 
داد: بدون شک ایده و صاحبان ایده در کشور برای راه 
اندازی این نوع کسب و کارها و ایجاد حجم زیادی فرصت 
شغلی، وجود دارد اما مزاحمت هایی که برای متقاضیان 
وجود دارد )از جمله تعدد دریافت مجوز از دستگاه های 
مختلف برای راه اندازی یک استارت آپ(، زمینه را برای 

ایده فروشی، سپردن پیاده سازی طرح ها به شرکت های 
خارجی و مهاجرت صاحبان ایده به خارج از کشور فراهم 
کرده است؛ و در این ارتباط، موارد بسیاری هستند که 
به دلیل عدم حمایت، مهاجرت کردند.این مقام مسئول 
تصریح کرد: این زنگ خطری برای مسئوالن است که 
نشان می دهد بی توجهی به ظرفیت چشمگیر اشتغالزایی 
در حوزه استارت آپ ها، این فرصت ها چگونه از دست می 
رود.این مقام مسئول در وزارت کار، اتکای غالب استارت 
آپ ها به منابع مالی خصوصی را از مزیت های این نوع 
کسب و کارها عنوان کرد و افزود: مشاغل جدید مبتنی 
بر این نوع کسب و کارها، نیازمند ساختاری هستند که 
با اتصال به بازار سرمایه از یک طرف و حمایت از طریق 
تاسیس صندوق های ریسک پذیر از سوی دیگر، اعتماد 
صاحبان ایده و مردم را جلب کنند.وی ادامه داد: حتی 
اگر منابع مالی وجود داشته باشد و صندوق های ضمانت و 
ریسک پذیر در حمایت از این نوع کسب و کارها تاسیس 
شوند، چالشی به نام الزام به دریافت مجوزهای متعدد 
منجر به انصراف بسیاری از متقاضیان برای ادامه راه می 
شود، کما اینکه این اتفاق در مواردی رخ داده است.مدیر 
طرح ملی توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار وزارت کار 
گفت: طول مدت راه اندازی یک استارتاپ، از مرحله 
دریافت مجوز تا پیاده سازی کسب و کار، در دنیا کمتر از 
یک سال است در حالی که این بازه زمانی در ایران بین ۴ 
تا 5 سال زمان می برد.وی ادامه داد: عالوه بر دستگاه های 
دولتی، اتحادیه ها  و بخش خصوصی نیز با هدف کسب 
درآمد، وارد فرایند ارائه مجوز شده اند که جای تعجب 
دارد.تازیکی با تاکید بر اینکه در قالب طرح تکاپو )توسعه 
کسب و کار و اشتغال پایدار(، ظرفیت های بسیاری برای 
پیاده سازی استارت آپ ها دیده شده است گفت: تقریبا 
در تمام بخش های اشتغالزا، طرح های نوآورانه در تمام 

فرایند زنجیره تامین اعم از بازار، تولید و توزیع شناسایی و 
تعریف شده است.وی ادامه داد: در همین زمینه بسیاری از 
طرح های اشتغال زا در بخش خدمات، درگیر مجوزهای 
قانونی هستند؛ همچنین در حوزه بیابان زدایی طرح های 
فناورانه بسیار خوبی در سیستان و بلوچستان ارائه شده 
اما به دلیل الزام به دریافت مجوز از سازمان های مختلف 
از جمله منابع طبیعی، سازمان محیط زیست، سازمان 
انرژی هسته ای و غیره معطل مانده اند.مدیر طرح ملی 
تکاپو در پاسخ به این سوال که »به جای مجوز، چه راه 
حلی جهت احراز صالحیت کسب و کارهای نوپا وجود 
دارد«، گفت: برای توسعه این کسب و کارها باید »ضوابط 
و شرایط« جایگزین »دریافت مجوزهای متعدد« شود و 
به جز این، راهکاری وجود ندارد. چرا که در صورت تداوم 
رویه فعلی و احراز صالحیت صاحب کسب و کار توسط 
دستگاه های متعدد، در بسیاری از موارد متقاضی حتی به 
نیمه راه هم نمی رسد و از ادامه مسیر منصرف می شود. 
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
افزود: بر اساس مطالعات انجام شده در قالب طرح تکاپو، 
هیچ سازمان دولتی در راستای اجرا به قانون بهبود فضای 
کسب و کار، تعداد مجوزهای دولتی را کاهش نداده 
بلکه برخی دستگاه ها این مجوزها را افزایش داده اند به 
طوریکه پرونده های متعدد در دارایی، تامین اجتماعی و 
غیره برای متقاضی راه اندازی این نوع کسب و کارها باز 
می شود.وی تصریح کرد: همه این سخت گیری ها برای 
»کسب و کارهای نوپا« انجام می شود؛ به عبارتی کسب 
و کاری که قرار است تازه ایجاد شود و نمی توان تداوم 
آن را تضمین کرد باید در این حد درگیر مجوز شود.

تازیکی با تاکید بر اینکه این مجوزهای مخل کسب و 
کار در ایران، جایگاه کشورمان را در شاخص کسب و کار 
در جهان تنزل داده است، گفت: بر اساس آمار رسمی 

سال 2016 میالدی، ایران در شاخص »راه اندازی کسب 
و کار« در بین 1۸0 کشور دنیا در رتبه 166 قرار دارد.

مدیر طرح ملی تکاپو خواستار جایگزین شدن »شرایط 
و ضوابط« به جای »مجوزهای متعدد« جهت راه اندازی 
کسب و کارهای نوپا شد و گفت: در این صورت، اگر فردی 
در قالب ضوابط تعیین شده  فعالیت نکند، قطعا سیاست 
های برخوردی متناسب می توان در مقابل او اتخاذ کرد 
اما نباید با افزایش فرایندهای مخل، مانع شکوفایی و رونق 
فعالیت صاحبان ایده شد.وی در پاسخ به این سوال که 
چرا به رغم فرایندهای طوالنی کسب مجوز برای ایجاد 
کسب و کارها نوپا، طی چند سال گذشته شاهد توسعه 
روزافزون استارت آپ های حمل و نقلی هستیم گفت: 
توسعه روز افزون این نوع استارت آپ ها به این دلیل 
است که در فعالیت های مرتبط با حمل و نقلی، رانتی 
وجود نداشته است.تازیکی ادامه داد: ویژگی این نوع کسب 
و کارها این است که نسبت به سایر مشاغل از حواشی و 
رانت های حاکم مبرا هستند و به همین دلیل خوشبختانه 

سریعا رشد کردند.

رتبه 160 ایران در شاخص »راه اندازی کسب و کار«

مجوزهای دولتی بزرگترین مانع استارت آپ ها



اذان صبح 5/13   طلوع آفتاب 6/37 
اذان ظهر 12/17  اذان مغرب 18/16

اجتماعی فرهنگی اقتصاد                  ی ورزشی
صاحب امتیاز: موسسه همگامان اند                  یشه زمان

مد                  یر مسئول: محمود                   حید                  ری
سرد            بیر: سعید             حید            ری

Web: zamandai ly. i r
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

تلفن: 88101873  /   88481890-91 
نمابر: 88101874

نشانی: خیابان ولیعصر، ابتد                  ای خیابان اسد                   آباد                  ی  
خیابان ششم، پالک 3، طبقه د                  وم

امتیاز طرح ارزیابی کیفی: 34                       رتبه آگهی ها: 5 
چاپ: کارگر 

اوقات شرعی

سعادت دیگران ، بخشی مهم از خوشبختی ماست. 
رنان

سخن حکیمانه

علما،  گفت:  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
گفت  در  اسالم  جهان  نخبگان  و  روحانیت 
و گو با یکدیگر می توانند تفکر افراطی گری 

علیه دین اسالم را خنثی کنند.
به گزارش روز پیام زمان  از وزارت فرهنگ 
هفتم  صالحی  سیدعباس  اسالمی،  ارشاد  و 
السید  عبدالستار  محمد  با  دیدار  در  اسفند 
امیدواری کرد سفر  ابراز  اوقاف سوریه  وزیر 
نقطه  همراه  هیات  و  سوری  شخصیت  این 
فرهنگی  و  روابط دینی  عطفی در گسترش 

ایران و سوریه باشد.
جهان  نگین  سو  یک  از  سوریه  گفت:  وی 
در  اسالمی  تمدن  تاریخ  در  و  است  اسالم 
سوی  از  و  درخشد  می  مختلف  های  دوره 
دیگر در دهه اخیر خط مقدم مقاومت علیه 
صهیونیست بوده که بر اهمیت آن می افزاید.

صالحی ادامه داد: سوریه در سال های اخیر 
و  افراطی  های  نگرش  با  مقابله  مقدم  خط 
تروریسم است که به نام دین، علیه اسالم به 

کار گرفته می شود.
بال  دو  عنوان  به  سوریه  و  ایران  از  وی 
مقاومت یاد کرد که در مقابل افراطی گری 

دینی و تروریسم ایستادگی می کنند.
سوریه  که  شرایطی  در  افزود:  ارشاد  وزیر 
به سمت آرامش می رود روابط دو کشور را 
می توان با نگاه جدیدتری تعریف کرد که بر 
این اساس می توان برای گسترش روابط در 
حوزه های مختلف باب های جدیدی گشود.

وی تاکید کرد: در این مسیر و افقی که در 

پیش داریم باید به این فکر کنیم که ریشه 
تفکر فتنه در جهان اسالم را بخشکانیم. 

صالحی ادامه داد: تالش ها و گفت و گوهای 
مشترک علما و نخبگان و فرهیختگان ایران 
مجامع  و  علمیه  های  حوزه  در  سوریه  و 
ارشادی  و  تبلیغاتی  کارهای  و  دانشگاهی 
کمک  هدف  و  نگاه  این  تحقق  به  مشترک 

می کند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با تشریح 
فرهنگ  وزارت  اقدامات  و  وظایف  مجموعه 
فرهنگی  های  بخش  در  اسالمی  ارشاد  و 
می تواند  وزارتخانه  این  افزود:  هنری،  و 
و  مشترک  اقدامات  مسیر  گفت وگوها،  در 

هماهنگ را بیش از پیش، جلو ببرد.
ایران هر ساله  اینکه در  با اشاره به  صالحی 
۷0 تا 100 عنوان فیلم تولید می شود، ادامه 
داد: در ایران ساالنه ۷ هزار نمایش و تئاتر به 
اجرا در می آید و حدود 20هزار عنوان کتاب 
تولیدات  از  میزان  این  که  شود  می  منتشر 
مختلف  های  بخش  در  ایرانی  محصوالت  و 
گسترش  در  تواند  می  هنری  و  فرهنگی 
کشور  دو  هنری  و  فرهنگی  های  همکاری 

ایران و سوریه موثر باشد.
)دوران  گذشته  رژیم  در  شد:  یادآور  وی 
حکومت پهلوی( مسیر دینی و عربی زدایی 
ترغیب می شد ولی پس از پیروزی انقالب 
فعال  ارتباط  و  دین  به  توجه  ایران  اسالمی 
تر با جامعه اسالمی و زبان عربی به صورت 

جدی مورد توجه قرار گرفت.

وزیر ارشاد: 

نخبگان جهان اسالم برای ریشه کنی افراطی گری تالش کنند

 »بانوی کوچه زغالی« 
در کتابفروشی های پیدا شد

انتشارات کتاب نیستان کتاب »بانوی کوچه زغالی« 
اثر مرضیه محمدپور را روانه بازار کتاب کرد.

به گزارش  مهر، مجموعه داستان »بانوی کوچه 
زغالی« با چنین رویکردی، تالشی است از مرضیه 
زندگی  از  حرف هایی  بازخوانی  برای  محمدپور 
مضمون  و  تم  نظر  از  شاید  که  انسان  درون  و 
مساله ای بدیع را در برنداشته باشد، اما پرداخت 
تازه و احترام برانگیز نویسنده و تالش او برای خلق 
موقعیت و زاویه دید تازه در بازخوانی ماجراها و خلق 
یک پیام و اندیشه محوری در آنها، از آن اثری قابل 

احترام و خواندنی خلق کرده است.
است  کوتاه  داستان  یازده  شامل  مجموعه  این 
که بیشتر آنها در جغرافیای زیستی امروزی رخ 
می دهد. هنر محمدپور در خلق این آثار هدایت 
سفری  در  کلمات  جادوی  با  مخاطبانش  کردن 
اودیسه وار است. سفری که در آن مسافر خواننده 
است و اسباب سفر کلمات و مضمونی که او برای 
مخاطب فراهم کرده؛ خواه سفر بر بال کلمات و 
اعداد یک جدول سرگرمی باشد خواه هزار توی 
داستان های  خاصیت  سنتی.  و  قدیمی  بازاری 
محمدپور در این اثر چند الیه بودن آن است. از 
سویی در یک رو شاهد رویدادی هستیم که بستر و 
تم اصلی روایت داستانی را شکل می دهد و از سوی 
دیگر او در الیه زیرین این روایت است که مخاطبش 
را با خود به سفری به درون و ضمیر خودش می برد 
و او را با ناخودآگاهی روحانی روبرو می کند که شاید 
کمتر از آن اطالعی داشته است. محمدپور در این 
مجموعه از منظر تکنیکی نیز طبع آزمایی متفاوتی 
داشته است و آثارش را می توان در قالب های روایی 
مختلفی رصد کرد. از شیوه روایت بدیع الیه در الیه 
داستان سودوکو تا روایت خطی و کالسیک بانوی 
کوچه زغالی و همین اعتبار است که اثر را او صاحب 

اعتنا و توجه بسیار کرده است.
کتاب نیستان این اثر را در در 16۸ صفحه و قیمت 

10000 تومان منتشر کرده است.  

در دنیای کتاب

وحید  یاد  زنده  اثر  سیمرغ«  »قلب  انیمیشن  فیلم  پوستر 
نصیریان با طرحی از علیرضا پوستین دوز رونمایی شد.

پوستر انیمیشن سینمایی »قلب سیمرغ« اثر زنده یاد وحید 
نصیریان با طرحی از علیرضا پوستین دوز روز سه شنبه ۸ 
اسفند ماه، همزمان با آغاز پیش فروش بلیت های این فیلم 
رونمایی شد. اکران این اثر سینمایی از تاریخ 13 اسفند ماه 

در گروه سینمایی »هنر و تجربه« آغاز می شود.
در این فیلم انیمیشن که توسط مرکز گسترش سینمای 
مستند و تجربی تولید شده است بازیگرانی چون حمید 
نقش  در  کیانیان  رضا  »رخش«،  نقش  در  نژاد  فرخ 
»شیردال«، الهام پاوه نژاد در 2 نقش »آفرین« و »هما«، 
پرویز پورحسینی در نقش »سپنتا«، امین قاضی در نقش 
»رها«، علیرضا طاهری در نقش »رستم«، آرزو آذری در 
نقش »مینو« و وحید نصیریان در نقش »دم شیرال« از 
جمله صداپیشگان نقش هایی هستند. مهدی ابوهاشم و 
وحید نصیریان نویسندگان، پیام آزادی آهنگساز، محمود 
نیما دهخوارقانی،  نژاد طراح صدا و صداگذاری،  موسوی 
مشهود ولیان، بابک تهرانی و محمود میروهابی انیماتورها، 
امیر سالمتی مدیرنورپردازی و رندرینگ، امیر سحخیز و 
تدوین،  نصیریان  وحید  ویژه،  های  جلوه  رستمی  محمد 
وحید نصیریان طراح کاراکترها و مهدی نادری بازنویسی 
»قلب  سینمایی  انیمیشن  ساخت  عوامل  از  ها  دیالوگ 

سیمرغ« هستند.
آیین گشایش این فیلم عصر روز 1۴ اسفند ماه ساعت 20 در 

موزه سینما برپا می شود.

 سازمان سینمایی حوزه هنری با فیلم های »محمد )ص(، به 
همین سادگی، فصل نرگس، یه حبه قند و روزهای زندگی«  
در سومین هفته فیلم ایران در بوسنی و هرزگوین حضور دارد.

به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی 
حوزه هنری، هفته فیلم جمهوری اسالمی ایران در بوسنی و 
هرزگوین با همکاری رایزنی فرهنگی کشورمان در سارایوو، اداره 
کل همکاریهای فرهنگی و ایرانیان خارج از کشور و مجموعه 
سینما سیتی شهر سارایوو برگزار می شود. این هفته فیلم که در 
سومین سال متوالی با همکاری مجموعه سینما سیتی برگزار 
می شود، روز دوشنبه هفتم اسفند با نمایش فیلم محمد )ص( 
ساخته کارگردان شهیر کشورمان آقای مجید مجیدی آغاز و 
با نمایش چهار فیلم دیگر به مدت پنج روز ادامه دارد. الزم به 
ذکر است هفته فیلم ایران یکی از پر مخاطب ترین برنامه های 
رایزنی فرهنگی است که عالوه بر شهر سارایوو، در طول سال 
در چند شهر دیگر بوسنی و هرزگوین نیز با همکاری نهادهای 

فرهنگی و اجتماعی این کشور برپا می شود.

فیلم »کوپال« به عنوان بهترین فیلم سینمایی جشنواره 
بین المللی هانتینگتون بیچ آمریکا انتخاب شد.

»کوپال« به کارگردانی کاظم مالیی بهترین فیلم سینمایی 
بیچ  هانتینگتون  المللی  بین  جشنواره  دوره  سیزدهمین 

آمریکا شد.
جشنواره فیلم هانتینگتون بیچ که از سال 2005 در شهر 
ساحلی کالیفرنیای جنوبی برگزار می شود هر ساله سعی 
جامعه   به  را  مستقل  سینمای  های  بهترین  که  می کند 
ماه  اسفند  هفتم  دوشنبه  شب  کند.  معرفی  سینمایی 
جایزه  بهترین فیلم سیزدهمین دوره  این جشنواره  به فیلم 
سیزدهمین  بتواند  فیلم  این  تا  رسید  ایران  از  »کوپال« 

جایزه  بین المللی خود را کسب کند.
»وقت  کوتاه  فیلم  برای  پور  چراغی  خورشید  همچنین 
ایران  نماینده  به کارگردانی علیرضا قاسمی دیگر  ناهار« 
بهترین  جایزه  توانست  که  بود  سینمایی  رویداد  این  در 

بازیگری زن را دریافت کند.
در  که  است  مالیی  کاظم  سینمایی  اثر  اولین  »کوپال« 
پوریا  فراهانی،  نازنین  هفتوان،  لوون  چون  بازیگرانی  آن 
رحیمی سام و سگی به نام شارون نقش آفرینی می کنند. 
این فیلم هفته  آینده با حضور کارگردان فیلم در تازه ترین 
و ششمین  چهل  مرزهای  بخش  در  خود  جهانی  حضور 
جشنواره  بین المللی فیلم »بلگراد« به نمایش در می آید.

سیزدهمین جشنواره  هانتینگتون بیچ از 22 تا 25 فوریه 
آمریکا  کالیفرنیای  ایالت  در  اسفند(   6 تا   3 با  )مصادف 

برگزار شد.

غ«  سیمر »قلب  انیمیشن  پوستر   
شد ونمایی  ر

سازمان سینمایی حوزه هنری در 
هفته فیلم ایران در بوسنی و هرزگوین

جشنواره  فیلم  ین  بهتر »کوپال« 
شد بیچ  هانتینگتون 

بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت
و اندر آن برگ و نوا خوش ناله های زار داشت

گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست
گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت

امروز با حافظ

تحلیل فیلم »حیوان« به کارگردانی بهمن و بهرام ارک

*مرتضی کوه مسکن

: بهمن و بهرام ارک  : بهمن و بهرام ارک نویسندگان  »حیوان« کارگردانان 
تهیه کننده: مدرسه ملی سینما بازیگر : داود نور پور

تهیه کنندگی  و  لو)ارک(  ایوان  حاج  بهرام  و  بهمن  کارگردانی  به  »حیوان« 
مدرسه ملی سینمای ایران

اصلی  بخش  دوم  جایزه  برنده   : بین المللی  و  ملی  موفقیت های  و  جوایز 
سینه فونداسیون هفتادمین دوره جشنواره کن فرانسه / بهترین فیلم کوتاه 
هشتمین  از  فیلم نامه  و  کارگردانی  فیلم،  بهترین   / پرتقال  آوانکا  جشنواره 
دوره جشن انجمن مستقل فیلم کوتاه ایران / بهترین فیلم کوتاه نوزدهمین 
دوره جشن خانه سینما /  بهترین فیلم کوتاه ششمین جشنواره بین اللملی 
بهترین   / ترکیه  ازمیر  جشنواره  دوره  هجدهمین  فیلم  بهترین   / سبز  فیلم 
کارگردانی از جشنوار ریودوژنو برزیل / بهترین فیلم و کارگردانی و بهترین 
فیلم از نگاه مخاطبان از جشنواره فیلم کوتاه تهران / بهترین فیلم دانشجویی 
چهلمین جشنواره دنور امریکا / بهترین فیلم سروانتس مد فیلم ایران و جایزه 
بخش استعداد تازه سی و یکمین دوره جشنواره FIPA فرانسه را به دست 
هنری  نام  با  که  لو  ابول  حاج  بهرام  و  بهمن  ساخته ی  حیوان،  است.  آورده 
اَرک شناخته می شوند که پیش از این فیلم های کوتاه »فرصتی برای گریه 
تانک ها«، »فالش«، »آفتاب سوخته«، »نجس«، »سیمین سینما ست« و فیلم 
سینمایی »سویوق« را کارگردانی کرده اند ، نمونه ی کامل یک فیلم کوتاه است 
، الگویی از تمام باید های فیلم کوتاه ، اولین قدم موفق آن داشتن ایده ای است 
که کاماًل در بستر کوتاه روایت می شود ؛ مردی برای رفتن به آن سوی مرز 
خود را در پوست حیوان مخفی می کند ، فیلم در همان پالن ابتدایی سریعاً 
از  ، شخصیت مرد در تالش است  را در جریان مسیرش می گذارد  مخاطب 
حصار رد شود که ناگهان نور دیده بانی روی او می افتد و هنگامی که در حال 
فرار است به او شلیک می شود ؛ در ادامه متوجه می شویم که مرد در فضایی 
بین خیال و واقعیت سرگردان است و شروع فیلم یکی از کابوس های او است 
، در نمایی باز مرد الشه ی حیوان شکار شده را با خود حمل می کند و انتخاب 
این نما از جهت کارگردانی، هوشمندانه است به این دلیل که بین علفزار و 
زمین خشک سمت دیگر آن مرز بندی جالبی وجود دارد که دغدغه ی اصلی 
فیلم همین وجود مرز بندی بین انسان ها است ، عنصری که در جهان حیوانات 
وجود ندارد و برادران ارک از این تمهید به خوبی استفاده کرده اند و در ادامه 
مرد از روی نوا رهای وی اچ اس، حرکت حیوان )قوچ( را تقلید می کند و رفته 
رفته به آنها نزدیک می شود ؛ این روند زمانی تکمیل می شود که مرد بالخره 
جلب  او  به  دیده بان  توجه  و  کند  تقلید  را  حیوان  حرکات  دقیق  تواند  می 
نمی شود ، مرد از مرز فرار کرده و اولین چیزی که می بیند حیوانات آن سوی 
مرز است و کنایه ای جالب از اینکه مرد آنقدر تغییر کرده که می شود گفت 
به دنیای تازه اش یعنی دنیای حیوانات آمده است که هیچ قید و بندی ندارد 
؛ فیلم یک موتیف بسیار خوب نیز دارد و آن هم جایی است که مرد سعی 
به خود  قرار دهد که فرم سم حیوان  را طوری کنار هم  انگشتانش  می کند 
بگیرد ، از این موتیف در پایان  بندی به بهترین شکل استفاده می شود، جایی 
که مرد پس از زوزه کشیدن حین فرار، به وسیله ی شکارچی شکار می شود و 
هنگامی که به زمین می افتد دست هایش فرم سم حیوان را حفظ کرده اند ، 
پایانی کامل برای فیلم کوتاه پانزده دقیقه ای؛ مردی که حیوان شد ؛ در فیلم 
کوتاه »حیوان« شیوه دکوپاژ به الگوهای متداول و دستور زبان سینمای امروز 
جهان نزدیک است ؛ یعنی استفاده از دوربین روی دست و انتخاب لنزهای 
تله با فاصله کانونی کم ، فارغ از این که این دستور زبان سینمایی تا چه حد 

مقبول و متداول است.

نگاهی فیلمهای کوتاه جشنواره فجر

کاریکاتور

مرکز  افتتاح  آئین  فالح:  اسماعیل  بابلسر- 
دانشگاه   115 اورژانس  مرکز  و  درمانی  بهداشتی-  
مازندران با حضور مهندس اسالمی استاندار مازندران، 
فریدونکنار  و  بابلسر  مردم  نماینده  نانواکناری  سردار 
مهندس  و  اسد  مهندس  اسالمی،  شورای  مجلس  در 
میرنیا  دکتر  بابلسر،  شهردار  و  فرماندار  شفیعی  
و  مسئوالن  از  جمعی  و  مازندران  دانشگاه  ریاست 
دیگر  و  مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  مدیران 

شد.  برگزار  شهرستانی  مسئولین 
دکتر سید خالق میرنیا رییس دانشگاه مازندران در این 
مراسم گفت: اقتصاد مقاومتی، تفکری است که ریشه در 
اعتقادات مذهبی و ملی ما دارد برهمین اساس تالش 
همه  کارگیری  به  ملی،  تولید  به  بخشیدن  رونق  برای 
اجرائی  سیستم  درون  در  مالی  و  انسانی  موجود  توان 
استمرار  برای  زمینه های رشد همگان  فراهم کردن  و 

مدیریت پایدار در درون سیستم می باشد. 

با ساخت  رابطه  در  مازندران همچنین  دانشگاه  رییس 
داشت:  بیان   115 اورژانس  و  درمانی  بهداشتی،  مرکز 
دانشجو،   13000 بر  بالغ  مازندران  دانشگاه  در  اکنون 
366 هیات علمی و 530 کارمند حضور دارند و از این 
تعداد دانشجو 3000 دانشجوی ما در محیط خوابگاهی 
به صورت شبانه روز در خدمت ما هستند و همچنین 
در  ما  خودگردان  های  خوابگاه  از  که  دانشجو   1000
ابن  از  یک  هیچ  کنند.   می  استفاده  دانشگاه  اطراف 
امنیت  دارای  بهداشتی  جهت  از  شد  ذکر  که  افرادی 
کارمند  یا  و  استاد  دانشجو،یک  یک  اگر  یعنی  نبودند، 
در طول شب یا روز مشکلی برایش پیش می آمد باید 
با از دست دادن زمان و با یک آمبوالنس ساده به داخل 
شهر منتقل و کارهای اولیه نیمه تمام بر روی او انجام 
نیاز  دست  در  های  پروژه  ما  خاطر  همین  به  شد  می 
نتیجه  به  برخی  که  کردیم  بندی  اولویت  را  دانشگاه 
مرکز  که  اجراست،  حال  در  هم  دیگر  برخی  و  رسیده 

شهری  سالمت  جامع  مرکز  و   115 اورژانس  درمانی 
شماره 3 دانشگاه مازندران به عنوان یکی از پایگاه های 
شهری بابلسر، دو نمونه از اینهاست که برای ما اولویت 
ای  توافقنامه  براساس  پروژه  این  در  افزود:  داشت. وی 
که با دانشگاه علوم پزشکی مازندران امضا گردید، زمین 
و کل هزینه ساخت را دانشگاه مازندران تامین کرد که 
بخشی  از محل همیاری دانشگاهیان دانشگاه مازندران 
با کسر بخشی از حقوقشان انجام شد و بقیه از محل در 
طلب  وجود  با  که  پیمانکار  همکاری  و  اختصاصی  آمد 
در  )درمانگاه  پروژه  این  کردند.  یاری  را  ما  دانشگاه  از 
اورژانس  )مرکز  و  مربع(  متر   ۴۴0 مساحت  به  فضای 
به  تومان  میلیار   5/1 هزینه  با  مربع(  متر   250 حدود 
مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  تحویل  و  رسید  اتمام 
جهت  افزاری  نرم  و  افزاری  سخت  امکانات  تا  گردید 
خدمت دهی به دانشگاه هیان و مردم بابلسر مستقر تا 

فعالیت خود را آغاز نماید.

استاندار در آیین افتتاح مرکز بهداشتی- درمانی دانشگاه مازندران؛ 

یشه در اعتقادات مذهبی و ملی دارد  اقتصاد مقاومتی، ر

معاون امور مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت 
ارشاد از پرداخت قسط اول یارانه مطبوعات 

تا آخر اسفندماه جاری خبر داد.
و  مطبوعاتی  امور  معاون  سلطانی فر  محمد 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  اطالع رسانی 
در این باره به  مهر گفت: ما فهرست رسانه ها 
که  بودیم  کرده  ارائه  یارانه  پرداخت  برای  را 
ردیف  بودجه،  و  برنامه  سازمان  خوشبختانه 
بودجه آن را اختصاص و لیست مطبوعات را 
به همراه اعداد مربوط به یارانه آنها به وزارت 
ارشاد، عودت داده است. وی افزود: حال وزارت 
ارشاد باید کمک کند و آن را از خزانه کشور 
شود.  انجام  یارانه  پرداخت  تا  بگیرد  تحویل 
امیدواریم قبل از پایان سال، بتوانیم یک یا دو 

قسط از یارانه مطبوعات را پرداخت کنیم.
اطالع رسانی  و  مطبوعاتی  امور  معاون 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، »عدالت در 
به  معاونت  این  عیدی  را  یارانه ها«  پرداخت 

رسانه ها در سال 9۷ اعالم کرد و گفت: من 
انجام  را  کاری  اول  مدیران،  برخی  برخالف 
می دهم و بعد قول انجام آن را می دهم؛ در 

تا  است  گذشته  به  بیشتر  من  نگاه  مجموع 
در  منوال  همین  به  می کنم  سعی  و  آینده 

خدمت عزیزان رسانه باشم.

اینکه کدام یک  سلطانی فر همچنین درباره 
از اقدامات معاونت مطبوعاتی در دوره معاون 
تغییر  یک  کدام  و  می یابد  ادامه  پیشین 
خواهد کرد؟، توضیح در این خصوص را به 
زمانی دیگر موکول کرد و یادآور شد: حدود 
1.5 ماه دیگر درباره آنچه که در این مدت 
کوتاه مسئولیتم در معاونت مطبوعاتی انجام 
داده ام و نه آنچه که می خواهم انجام دهم، با 

رسانه ها گفتگو خواهم کرد.
که  جلسه ای  خروجی  درباره  همچنین  وی 
چندی پیش با معاون حمل و نقل و ترافیک 
ترافیک  آرم طرح  موضوع  با  تهران  شهرداری 
خبرنگاران برگزار شده بود نیز گفت: خوشبختانه 
کارگروهی در این رابطه شکل گرفت و خبرهایی 
هم که من از شورای شهر دارم، حاکی از این 
است که دوستان دارند مسیری را دنبال می کنند 
خبرنگاران  که  برود  سمتی  به  ان شاءاهلل  که 

دوست دارند اتفاق بیفتد.
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 تقدیر از کتاب خوان های برگزیده 
در فرهنگ سرای فردوس

مجازی  جشنواره  »ششمین  پایانی  آیین 
تولید  جشنواره  »چهارمین  و  کتاب خوانی« 
کتاب های صوتی ویژه نابینایان« به همت مدیریت 
فرهنگی هنری منطقه 5 و با مشارکت مدیریت 
امور کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری 
تهران روز چهارشنبه 9 اسفند ماه در فرهنگ سرای 

فردوس برگزار می شود.
به گزارش زمان به نقل از رسانه خبری سازمان 
پایانی  آیین  تهران،  شهرداری  هنری  فرهنگی 
و  کتاب خوانی«  مجازی  جشنواره  »ششمین 
»چهارمین جشنواره تولید کتاب های صوتی ویژه 
نابینایان«، همراه با معرفی و تقدیر از برگزیدگان، 
به همت مدیریت فرهنگی هنری منطقه 5 و با 
مشارکت مدیریت امور کتابخانه ها و ترویج فرهنگ 
کتاب خوانی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 
روز چهارشنبه 9 اسفند ماه ساعت 15 تا 1۸در 
فرهنگ سرای فردوس برگزار می شود. »ششمین 
جشنواره مجازی کتاب خوانی«، مسابقه ای سراسری 
و اینترنتی است که عالقه مندان، کتاب مورد نظر 
خود را از میان رمان ها و داستان های مطرح ایران و 
جهان برگزیده اند و در فضای مجازی به پرسش های 
این  داده اند.  پاسخ  جشنواره  تارنمای  در  موجود 
کتاب خوانی،  فرهنگ  ترویج  هدف  با  جشنواره 
افزایش سرانه مطالعه کتاب در کشور، معرفی آثار 
ارزشمند ادبیات داستانی ایران و جهان، استفاده 
مفید از فضای مجازی پیرامون موضوعات فرهنگی، 
هنری و کتاب خوانی و همچنین اهمیت مشارکت 
و همبستگی اجتماعی در رده های سنی کودک )3 
تا 9 سال(، نوجوان )10 تا 15 سال( و بزرگسال 
)16 سال به باال( از تیر تا دی ماه 96 برگزار شد. در 
مجموع 2۴۷۴ نفر با فرستادن ۴9۸5 پاسخنامه در 
این جشنواره شرکت کردند که بر اساس رأی هیئت 

داوران، 3۷ نفر برگزیده این جشنواره شدند.
صوتی  کتاب های  تولید  جشنواره  »چهارمین   
کودکان، نوجوانان و نابینایان« نیز عنوان مسابقه ای 
بود که در آن داوطلبان و عالقه مندان از رده های 
مشارکت  گوناگون،  اجتماعی  گروه های  و  سنی 
داشتند.  صوتی  کتاب های  تولید  در  ارزشمندی 
کتاب  )تولید  اصلی  بخش های  در  این جشنواره 
بخش  معرفی شده(،  کتاب های  میان  از  صوتی 
جنبی )جمع آوری افسانه ها و متل ها با زبان ها و 
لهجه های محلی(، بخش قصه گویی و بخش ویژه 
)تولید کتاب صوتی به صورت گروهی( در تابستان 
مسابقه  این  در  شد.  برگزار  جاری  سال  پاییز  و 
۷29 نفر با فرستادن 5161 فایل صوتی در این 
جشنواره شرکت کردند که بر اساس بررسی های 
انجام شده، 2۷ نفر به عنوان نفرات برگزیده از سوی 
هیئت داوران به دبیرخانه چهارمین جشنواره تولید 
نابینایان  و  نوجوانان  کودکان،  صوتی  کتاب های 

معرفی شدند.

خبر

طراح »وودی« درگذشت 
باد الکی انیمیشن ساز نامزد اسکار که طراح »وودی« در انیمیشن »داستان 

اسباب بازی« بود، درگذشت.
به گزارش  از هالیوود ریپورتر، باد الکی انیمیشن ساز نامزد اسکار که طراح 
کارتون های »خیابان سسمی« بود، در ۸3 سالگی فوت شد. باد الکی طراح 

انیمیشن »وودی« کابوی انیمیشن »داستان اسباب بازی« هم بود.
وی پس از یک دوره طوالنی بیماری دیروز در بیمارستانی در کنتیکات آمریکا 
درگذشت. الکی عالوه بر انیمیشن صداپیشگی نیز می کرد و صدای ریک دیکر 
»داستان  در  کالن  کوکلوس  200۴، شخصیت  سال  در  »باورنکردنی ها«  در 
اسباب بازی 3« در سال 2010 و شخصیت آیور در »وینی پو« را سال 2011 
بود و کمپانی پیکسار و  از همکاران پیکسار هم  این هنرمند  بود.  ایفا کرده 

دیزنی از او به عنوان یکی از قهرمانان واقعی دنیای انیمیشن یاد کردند.
وی برای پیکسار کار نویسندگی، کارگردانی، صداگذاری، روایت، ترانه خوانی 
رقصانی  گوسفند  درباره  که  را  »بودین«  دقیقه ای  پنج  فیلم  آهنگسازی  و 
فیلم کوتاه  اسکار در  نامزدی  برای آن در سال 200۴ هم  و  داد  انجام  بود، 
انیمیشن را کسب و هم جایزه آنی را دریافت کرد. این هنرمند سال 193۴ در 
مونتانا متولد شده بود و از همان سنین پایین به نقاشی با گچ عالقه داشت و 

تصاویری از هیتلر و موسیلینی را برای دوستانش می کشید.
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