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به گزارش زمان،  دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری گفت: بنا داریم ۴ شتاب دهنده را جهت 
حمایت از ایده های نوآرورانه در حوزه های مختلف انرژی تا نیمه اول سال 

آینده در کشور راه اندازی کنیم.
6

افزایش مصرف انرژی چالشی 

بزرگ برای ایران
به گزارش زمان،محمد بحرانی، در برنامه »رادیو شب« و سریال 
ضابطیان  منصور  با  جدیدش  همکاری  در  می گوید.او  »گلشیفته« 
و محمد صوفی در برنامه »رادیو شب«، سه شنبه شب ها به همراه 

شاهین شرافتی، مهمان خانه هاست.

به گزارش زمان،  معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل 
سازمان صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی ایران افزود: دولت 
برنامه گســترده ای برای آسیب شناســی تولید کاال و خدمات در 

کارگاه های کوچک و متوسط در نظر گرفته است. 8

برای برگشتن جناب خان به 

»خنداونه« واسطه شدم 

 بازاریابی تولید ملی 

حلقه مفقوده نظام اقتصادی 

7

7
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وزیربهداشت عنوان کرد:

۹6درصدداروکشوردرداخلتولیدمیشود

سرمقاله

تاثیربحرانهایمنطقهای
برروابطایرانوروسیه

نگاه روز

»تاپی«بهتراست
یا»صلح«؟

افتتاحبخشیازپروژههمت
تاسالآینده

تاریخ روابط ایران و روســیه از ســابقه ای 
بســیار طوالنی برخوردار اســت و طی این 
مدت، فراز و فرودهای بســیاری را پشــت 
سر گذاشته اســت. اولین ارتباط مهم بین 
دو کشور، به ســال 1578م - یعنی زمان 
امپراتوری فرزند ایوان مخوف، فئودور اول- 
مقــارن با حکومت صفویان بــاز می گردد. 
شــاید به دالیل ژئوپولیتیــک، از آغاز، این 
رابطه بر اســاس نگرشی نامتعادل و مبتنی 
بر دســت اندازی و اشــغال ایران از سوی 
حاکمان روســیه اســتوار شــد. دیدگاه و 
رابطــه ای که در زمان قاجار نیز ادامه یافت 
و در دوره پهلــوی و با حمایت شــوروی از 
تشکیالت مارکسیستی و کمونیستی ایران، 

با تغییر ادبیات سیاسی، دنبال شد. 
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2 هادی آزاد فالح

6 پدرام سلطانی
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رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس:

 استفاده از پیشران هسته ای
 نیازی به مجوز ندارد

توسعهسواحلمکران
کلیدحلمشکلبیکاریکشور

 الریجانی:  مسائل امنیتی 
خط قرمز مسئوالن کشور است

ادارات، صنایع و مراکز آموزشی در ساعات و ایام تعطیل، موتورخانه و سایر وسایل 
گازسوز را به منظور صرفه جویی خاموش یا حداقل نمایند.

روابط عمومی شرکت گاز استان البرز

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج

آگهيتجدیدمناقصهعمومي
کدآگهي۹6-28

خریدکابلوپایهچراغهایموردنیازپروژهایرانکوچک

سازمان سيما و منظر فضاهاي سبز شهري شهرداري كرج در نظر دارد :
جهت  خرید كابل وپایه چراغ های مورد نياز پروژه ایران كوچک  با مبلغ  اوليه 4/450/000/000   ریال  
نسبت به بكارگيري  فروشنده  واجد صالحيت )اشخاص حقوقي وحقيقی( اقدام نماید. از متقاضيان 
شركت در تجدید مناقصه دعوت ميگردد از تاریخ چاپ و انتشار آگهي مناقصه حداكثر بمدت 10 
روز كاري به نشاني استان البرز- كرج- عظيميه- ضلع شمالي ميدان استقالل- سازمان سيما ،منظر فضاي سبز شهري 

شهرداري - طبقه اول - دفتر امور پيمانها مراجعه و یا با شماره تلفن   32540303 -026 تماس حاصل نمایند.
الف - شرایط متقاضي اشخاص حقوقی : اساسنامه شركت –  كد اقتصادي - آگهي تاسيس-آخرین تغييرات )روزنامه 
رسمي(  و سایر مدارك ثبتي-.گواهی ارزش افزوده –  نمایندگی رسمی یا مجوز الزم ومرتبط ازادارات یا ارگانهای ذیربط 

یا كارخانجات توليد 
شرایط متقاضی اشخاص حقيقی : جواز كسب  معتبر – ارزش افزوده - نمایندگی رسمی یا مجوز الزم ومرتبط ازادارات یا 

ارگانهای ذیربط یا كارخانجات توليد 
ب- محل دریافت اسناد و قبول پيشنهادات: محل دریافت اسناد امور پيمانها و قبول پيشنهادات دبيرخانه سازمان  ميباشد.
پ- شماره حساب: متقاضيان مي بایست بابت شركت در مناقصه مبادرت به ارائه ضمانتنامه بانكي به مبلغ 222/500/000  
ریال   یا اصل فيش واریزي هر كدام بشماره حساب 100100100121 بانک شهر شعبه عظيميه 45 متري كاج  به نام شهرداري 

كرج اقدام نمایند.
ت- حداكثر مدت  قرارداد یكماه  تعيين ميگردد.

ث - مهلت ارائه و تحویل اسناد: حداكثر 10  روز كاري از تاریخ درج آگهي وتاریخ بازگشایي پاكات اولين  جلسه پس 
ازعودت اسناد ميباشد.

ج- بابت خرید اسناد مبلغ 500/000  ریال به حساب 100100100261 بانک شهر شعبه عظيميه 45 متري كاج  به نام شهرداري 
كرج واریز و اصل فيش واریزي را همراه با معرفي نامه ممهور به مهر شركت ارائه نمایند. )با همراه داشتن كارت اعتباري 

امكان واریز وجه در محل نيز ميسر مي باشد( همراه داشتن مهرشركت جهت دریافت اسناد الزامي ميباشد.
چ - بدیهي است شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف مقرر در اسناد مناقصه بوده و سازمان 
در رد یا قبول یک یا كليه پيشنهادات واصله مختار مي باشد و هزینه درج دوآگهي توامان به عهده برنده مناقصه ميباشد. 
ضمناً مشروح شرایط مناقصه در اسناد درج مي باشد كه شركت كنندگان مي بایست كليه مدارك ارسالي را پس از اخذ با 
قيد قبولي مهر و امضاء نموده و در پاكت هاي الك و مهر شده تحویل نمایند و به پيشنهادات مشروط، مخدوش، نامفهوم 

و ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ح – ازبرنده 10٪ سپرده انجام تعهدات درقالب ضمانت نامه بانكي یا فيش واریزي اخذ خواهد شد. 

روابطعمومیسازمانسیما،منظروفضایسبزشهریشهرداريکرج    
Park.Karaj.ir      

شهرداری کرج
سازمان سیما، منظر و 

فضای سبز شهری 

اصالحیهآگهیمناقصهعمومی
دانشگاهمحققاردبیلی

مورخه13۹6/11/28دانشگاهمحققاردبیلی
شرحدرصفحه2

 وزیربهداشت با اشاره به اینکه ۹۶ درصد داروی مصرفی کشور در داخل تولید می شود، گفت: بیش از ۲۰۰ هزار دانشجو در رشته های مختلف پزشکی مشغول تحصیل هستند.سیدحسن هاشمی در نشست منطقه ای روسای پزشکی 
قانونی گفت: خوشحالم از اینکه نمایندگان کشورهای اسالمی در تهران در مورد موضوع مهمی که دفاع از حقوق شهروندان است، گرد هم آمده اند تا راهکارهایی را برای همکاری های متقابل جستجو کنند.هاشمی ادامه داد: ما در منطقه 
ای زندگی می کنیم که ظرفیت های خیلی خوبی داریم به ویژه اینکه کشورهای مسلمانی هستیم که باورهای مشترکی داریم و می دانیم که در عرصه بین المللی و همچنین منطقه ای در سایه گفت و گو و استفاده از تجربه جهانی، 

دانش بشری و هم تجربه کشورهای اسالمی و منطقه ای خود، در جهت رفع نیازها، می توانیم تالش کنیم و از این مسیر بتوانیم به ملت مان و هم به هویت دینی مان که اسالم عزیز است، کمک کنیم.



2 اخباردوشنبه 7 اسفند 1396                                                                                                                                                                                                     شماره 3706

 تاثیر بحران های منطقه ای
 بر روابط ایران و روسیه

هادی آزاد فالح
تاریخ روابط ایران و روسیه از سابقه ای بسیار طوالنی 
برخوردار اســت و طی این مدت، فــراز و فرودهای 
بســیاری را پشت سر گذاشته اســت. اولین ارتباط 
مهم بین دو کشور، به ســال 1578م - یعنی زمان 
امپراتوری فرزند ایــوان مخوف، فئودور اول- مقارن 

با حکومت صفویان باز می گردد. شــاید بــه دالیل ژئوپولیتیک، از آغاز، 
این رابطه بر اساس نگرشی نامتعادل و مبتنی بر دست اندازی و اشغال 
ایران از سوی حاکمان روسیه استوار شد. دیدگاه و رابطه ای که در زمان 
قاجار نیز ادامه یافت و در دوره پهلوی و با حمایت شوروی از تشکیالت 
مارکسیستی و کمونیســتی ایران، با تغییر ادبیات سیاسی، دنبال شد. 
البته نوع رابطه ایران و روسیه در زمان قاجار و پهلوی متفاوت بود. عصر 
قاجاریه، زمان منازعات گسترده و اوج بحران دیپلماتیک بین دو کشور 
بــود. بحران هایی که در نتیجه آن، جنگ های فاجعه بار ایران و روس و 
عقد دو قرارداد گلســتان و ترکمانچای اتفاق افتاد. در دوره پهلوی اما، 
حمایت شــوروی از حزب توده ایران و تأثیرپذیری گروه های چپ گرا از 
حاکمیت اندیشه مارکسیستی، تأثیرات متفاوتی برجای نهاد. در حقیقت، 
حزب توده، کارگزار شــوروی در ایران بود و برای حفظ منافع این کشور 
در ایران می کوشــید پیش از پطر کبیر، مناسبات ایران و روسیه بیشتر 
جنبه تجاری داشــت. اما با روی کار آمدن پطر کبیر و وصیت او مبنی 
بر دســتیابی به آب های گرم خلیج فارس و پس از آن، هندوستان، ورق 
برگشت و فصل توســعه طلبی روس ها آغاز شد. بدین ترتیب می توان 
گفت که مســأله روابط ایران و روســیه، قبل از هر چیز، واجد جنبه ای 
تاریخی و روانی است که به دوره روسیه تزاری و قراردادهای ترکمانچای، 

گلستان، آخال و عهدنامه 1۹۰7 م بازمی گردد. 
بعد از انقالب روســیه، تجدید نگرشی در روابط این کشور با ایران اتفاق 
افتاد. روسیه از امتیازاتی که در ایران داشت، چشم پوشی کرد که از آن 
جمله می توان به تأکید عهدنامه 1۹۲1 م بر حق برابر ایران با روســیه 
در کشــتیرانی در خزر اشــاره کرد. با پایان جنگ دوم جهانی، روسیه 
خواســتار امتیازاتی در مناطق شمالی ایران شــد اما این درخواست، با 
واکنش منفی مجلس ایران مواجه شد. روس ها این پاسخ را غیردوستانه 
ارزیابی کردند و با اشــغال و ایجاد بلوای آذربایجان و کردســتان و عدم 
خروج نیرو های خود از ایران، به آن پاســخ دادند. این مســائل در ذهن 
ایرانیان، بازگشت روســیه به دوران تزار معنی داشت )هرمیداس باوند، 
بی تــا؛ به نقل از تهرانــی و بونش(.  البته به نظر می رســد در فرهنگ 
سیاســی ایران، تصویر مثبتی از رابطه با روسیه شکل نگرفته باشد؛ این 
موضع گیری منفی نســبت به رابطه با روسیه، بخشی به پیشینه منفی 
عملکرد و سیاست  های روسیه در طول قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم 
در قبال ایران بر می گردد و بخشی دیگر نیز متوجه اتخاذ مواضع دو پهلو، 
بدقولی  های مقامات روس در قبال ایران و به ویژه در پرونده هســته ای 
ایران می باشد.اساساً روابط منطقه ای ایران و روسیه را باید در سه بخش 
تحلیل نمود: بخش آسیای مرکزی، بخش دریای خزر و بخش خاورمیانه.

آســیای مرکزی دارای ظرفیت نزاع در زمینه  هــای آب، مرز، قومیت و 
افــراط گرایی چه در داخل و چه در بین پنج جمهوری تاجیکســتان، 
ازبکســتان، قزاقستان، قرقیزستان و ترکمنستان است، که مخصوصاً در 
دره فرغانه متمرکز شده است. عوامل خارجی که برای امنیت ملی سنتی 
به عنوان تهدید محســوب می گردند عبارتند از: افراط گرایی سیاسی و 
اسالمی، اقدامات تروریستی، گسترش تسلیحات و مواد مخدر، تضاد بر 
ســر آب و مرز و عوامل بی ثباتی که از منطقه، مخصوصاً از افغانســتان 
ســرایت می کنند. قومیت، بزهکاری اجتماعی، فقر و ارتش و نهاد های 
قانونی ضعیف و دولت هایی که به واســطه فساد و ناکارآمدی به ضعف 

گرائیده اند نیز از عوامل تهدید داخلی هستند 
زمینه دیگر رقابت یا همکاری روســیه و ایران در آسیای مرکزی مسأله 
انتقال انرژی این منطقه اســت. امروزه استراتژی تأمین یا فروش انرژی، 
ژئوپلیتیک آسیای مرکزی را با توجه به اهداف محلی، منطقه ای و جهانی 
به این ســو و آن سو می کشــاند. تمایل این جمهوری ها به غرب از یک 
ســو و وابستگی امنیتی به روسیه از ســوی دیگر بر شک و تردید آنان 
می افزاید. همکاری ایران و روسیه ظاهر قضیه تعامالت این دو کشور بوده 
ولی در واقع روسیه به ایران به عنوان یک رقیب بالقوه نگریسته و از ورود 
و حضور ایران در فعالیت  های مرتبط با صدور و ترانزیت انرژی در منطقه 
جلوگیری می کند. موضوع خزر و مباحث سیاســی و حقوقی مربوطه به 
آن را در رابطه کشور های ساحلی مخصوصا ایران و روسیه، حفظ نمودند. 
به دنبال برگزاری اجالس سران کشور های ساحلی خزر، مذاکرات دنبال 
شد. اما دستاورد مشخص و ملموسی را در پی نداشت. تنها فقط نشست 
تهران بود که ســران، در پایان این اجالس، بیانیه ای صادر شد که خزر 
را به عنوان )منطقه ای صلح وثبات، توســعه و شــکوفایی پایدار اقتصاد 
و حســن همجواری و تســاوی حقوق در همکار های بین المللی میان 
کشور های ساحلی مطرح کرد. برگزاری نشست سران به صورت منظم، 
گسترش راه های پیوند دهنده، عدم اجازه به کشور های دیگر برای هجوم 
به کشــور های ســاحلی و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر از دیگر 
محور های بیانیه پایانی نشســت بود. در مورد خطوط انتقال انرژی نیز 
دو کشور با وجود توافق بر سر جلوگیری از ایجاد خطوط انتقال شرقی-

غربی، اما هیچ توافقی برای بهره گیری از فرصت  های جغرافیایی یکدیگر 
به عمل نیاورده اند تا جایی که روس ها بیشــتر به انحصار خطوط انتقال 
انرژی برای رسیدن به موقعیت ابرقدرت انرژی از نگاه پوتین اندیشیده اند 
و ایــران را به عنوان گزینه رقیب در این حوزه تلقی کرده اند در کل در 
منطقه خاورمیانه نیز ســه عامل باعث شــده تا فرصت جدیدی در این 
حوزه برای همکاری منطقه ای ایران و روســیه فراهم شــود. عامل اول 
تقویــت جایگاه و نقش ایران در تحــوالت این منطقه به دلیل روی کار 
آمدن دولتی شیعه و طرفدار ایران در عراق و نیز پیروزی نیروی حماس 
در فلسطین، عامل دوم فعالتر شدن روسیه در روند تحوالت خاورمیانه 
و خلیج فارس است که حمایت از حماس علی رغم فشار غرب نمونه آن 

است، عامل سوم بحران سوریه است 
Albrz.payam@gmail.com

 

هزینه حج واجب اعالم شد

رییس سازمان حج و زیارت با اعالم زمان قطعی پروازهای حج که از ۲۶ 
تیرماه سال ۹7 خواهد بود، گفت:  پایین ترین و باالترین قیمت سفر حج 
به ترتیب، 1۲ میلیون و 1۰۰ هزار و 17 میلیون و 1۰۰ هزار تومان است.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، حمید محمدی با یادآوری این که ثبت نام 
در کاروان های حج تمتع ۹7 از 8 اســفندماه آغاز می شود، افزود: افرادی 
کــه دارای قبض حج تا پایان دی ماه 85 هســتند برای ثبت نام در این 
کاروان ها فراخوانده شده اند. زائران 7۲ ساعت فرصت دارند پس از انتخاب 
کاروان، حضوری مدارک خود را ارائه کنند و پس از پنج روز فرصت دارند 
مبلــغ مورد نظر را پرداخت کنند.او با بیان این که به دلیل تفاوت قیمت 
هتل ها، ۲۳ نرخ متفاوت برای سفر حج ۹7 اعالم شده است، گفت:  برای 
رفاه حال زائران پرداخت هزینه سفر حج در دو مرحله انجام می شود. در 
مرحله اول زائران باید در پرداخت نخست عالوه بر ودیعه اولیه و سود آن، 

حدود ۶ میلیون و 7۰۰ هزار تومان پرداخت کنند.

لزوم مدیریت بیشتر فضای 
مجازی در مواقع خاص

 
 فرمانده ناجا از مسئوالن خواست که مدیریت 
بیشتری در فضای مجازی به ویژه هنگام وقوع 

اتفاقات خاص داشته باشند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سردار حسین 
اشــتری در حاشــیه همایش روسای پلیس 
فتــا که دیروز در مقر این پلیس برگزار شــد 
در جمع خبرنگاران گفت:  امســال جرائم در 
فضای مجازی ۴۴ درصد افزایش داشته است و 
درعین حال قدرت کشف پلیس نیز 8۴ درصد 
افزایش پیدا کرده است. وی با بیان اینکه ما به 
دنبال این هستیم که از وقوع جرایم پیشگیری 
کنیم، تصریح کرد: البتــه اگر جرمی هم رخ 
دهد قطعا ما نســبت به برخــورد با آن اقدام 
خواهیم کرد.سردار اشتری با بیان اینکه هفت 
آزمایشگاه ادله دیجیتال در استان های خراسان 
شمالی، خراسان جنوبی، یزد، کهگیلویه و بویر 
احمد، تهران بزرگ و ... راه اندازی شده است، 
گفت: این آزمایشگاه ها در موفقیت های پلیس 
فتــا تاثیر گذار خواهد بود.فرمانده ناجا با بیان 
اینکــه در حاضر پلیس فتــا در 1۴۰ نقطه از 
کشور مستقر شده است، خاطرنشان کرد: در 
ســال آینده اســتقرار پلیس فتا را حدود ۳۰ 
درصــد افزایش دهیم عالوه بــر آن به دنبال 
نیروی  هســتیم.فرمانده  آزمایشگاه ها  تقویت 
انتظامی در پاسخ به سوالی درمورد بیشترین 
جرایم رخ داده اظهار کرد:  جرایم با موضوعات 
مالی و کالهبرداری و برداشــت های غیر مجاز 
از جمله بیشــترین جرایم رخ داده است که با 
هوشــیاری مأموران بســیاری از آنها منجر به 
کشف شده اســت همچنین در این زمینه با 
بانک ها نیز هماهنگی شــده است.وی در باره 
نقش فضای مجــازی در تهدیدهای اجتماعی 
کشــور اظهار کرد: امروزه تهدیدات اقتصادی 
، سیاســی، امنیتی، فرهنگی اجتماعی و ... در 
کشور وجود دارد که حتما فضای مجازی نقش 
قابــل مالحظــه ای در آن دارد.فرمانده ناجا با 
بیان اینکه  در میدان اقدامات نیز پلیس مقابله 
خوبــی با این تهدیدات داشــت، اظهارکرد:  از 
مسئولین می خواهم بر فضای مجازی مدیریت 
کنند به ویژه در زمانی که اتفاقی رخ می دهد؛ 

چرا که باید این فضا مدیریت شود.
ســردار اشــتری با بیان اینکه پلیس در کنار 
مردم است درباره نقش پلیس فتا در مبارزه با 
پول شویی گفت: ارتباط خوبی بین موسسات 
مالــی و مراکــزی که با پول ارتبــاط دارند با 
پلیس فتا برقرار شــده است؛ البته این ارتباط 
به صورت ایده آل نیست و ما امیدواریم از این 
ظرفیت اســتفاده شود.وی در پاسخ به سوالی 
دیگــر درباره نظر پلیس در مورد بیت کوین و 
ارزهای دیجیتالی اظهار کرد:  موضع ما دراین 
زمینه همان موضع مسئوالن اقتصادی است و 

ما نیز باید تجهیزاتمان را به روز کنیم.

اخبار

سرمقاله
کالمامیر

رئیــس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس تاکید کرد: پیشــران هســته 
ای جزء مسائلی نیست که آژانس بین المللی 

انرژی اتمی از آن مطلع نباشد.
بــه گــزارش زمــان به نقــل ازخانــه ملت، 
عالءالدین بروجردی با اشــاره به آغاز فعالیت 
جمهوری اســالمی ایران روی پیشران هسته 
ای اظهارداشــت: با توجه به ظرفیت دریایی 
جمهوری اســالمی در ســطح جهان و اینکه 
ایران یکی از مهمترین کشــورهای پرتردد در 
عرصه بین المللی دریاها بوده، الزم اســت از 
توانمندی پیشران هسته ای استفاده کنیم.وی 
آغاز فعالیت های ایران بر روی پیشران هسته 
ای را اقدامــی در جهت اســتفاده از ظرفیت 
اقیانوس ها و ســوختی بــرای زیردریایی ها 
دانست و افزود: پیشران هسته ای جزء مسائلی 

نیســت که آژانس بین المللی انرژی اتمی از 
آن مطلع نباشد.رئیس کمیسیون امنیت ملی 

و سیاســت خارجی مجلس ادامه داد: دستور 
رئیس جمهور برای اجرای پروژه پیشران هسته 

ای صادر و تسهیالت الزم نیز برای ساختمان 
سازی داده شــده و تاکنون نیز هیچ اعتراض 
خاصی از هیچ نهــاد بین المللی به دنبال آن 
نبوده است.بروجردی در پاسخ به این پرسش 
که گفته می شــود آغاز فعالیت روی پیشران 
هسته ای ازســوی ایران به علت اقدامات ضد 
ایرانی آمریکایی ها بوده است، یادآور شد: زمان 
خاصی برای آغاز پیشران هسته ای پیش بینی 
نشــده بود و کشورها هرگاه احساس کنند به 
این توانمندی رســیده اند، می توانند از این 
فناوری استفاده کنند.رئیس کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
در خصوص اهمیت پیشــران های هسته ای 
خاطرنشــان کرد: پیشران هسته ای می تواند 
کمک شــایانی به ترددهای دریایی جمهوری 

اسالمی ایران کند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس:

استفادهازپیشرانهستهاینیازیبهمجوزندارد کوتاهیکردنپشیمانیاست،و
میوهدوراندیشیسالمتیاست.

اصالحیهآگهیمناقصهعمومی
دانشگاهمحققاردبیلی

اصالحیهآگهیمناقصهعمومیمورخه13۹6/11/28دانشگاهمحققاردبیلی

دستگاه  یک  دارد  نظر  در  اردبيلی  محقق  دانشگاه  فناوری  و  پژوهشی  معاونت 
برداری  تصویر  قابليت  با   core AFM مدل   )AFM( اتمی  نيروی  ميكروسكوپ 
در مدهای تماسی و غير تماسی و در محيط مایع، همراه با ميز is stage داخلی، ساخت كمپانی 
NANOSURF سوئيس با برآورد قيمت اوليه سه ميليارد ریال )3/000/000/000( ریال از طریق مناقصه 

عمومی خریداری نماید. 
-از شركتهای  واجد صالحيت دعوت می شود از تاریخ نشر این آگهی به مدت ده روز )حداكثر تا پایان 
وقت اداری روز چهارشنبه 96/12/16( قيمت های پيشنهادی خود را در پاكتهای بسته و مهروموم شده 

تحویل دبيرخانه مركزی دانشگاه محقق اردبيلی نمایند.
-تاریخ بازگشایی پيشنهادها روز شنبه 96/12/19 ساعت 11 قبل از ظهر در محل اتاق معاونت اداری مالی 

دانشگاه محقق اردبيلی خواهد بود. 
-شركتهای متقاضی شركت در مناقصه باید قيمتهای پيشنهادی خود را هم در سامانه تداركات الكترونيكی 
دولت ثبت و هم در پاكتهای در بسته و ممهور شده ) پاكت الف شامل: ضمانت¬نامه بانكی یا فيش واریزی 
به حساب سپرده، پاكت ب شامل: اساسنامه و روزنامه رسمی صاحبان مجاز امضای شركت، پاكت ج 
شامل: قيمت پيشنهادی شركت و پاكت چهارم شامل: سه پاكت الف، ب و ج به صورت مهروموم شده با 
مشخصات كامل شركت( به آدرس اردبيل، خيابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبيلی، ساختمان سبالن، 

امور مالی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه ارسال نمایند.
-الزم به توضيح است ميزان سپرده شركت در مناقصه یكصد و پنجاه ميليون ریال )150/000/000( ریال  
می باشد كه  به صورت واریز نقدی) به حساب  2177230831008نزد بانک ملی شعبه مركزی بنام حساب 

سپرده دانشگاه محقق اردبيلی( یا ارائه ضمانت نامه معتبر بانكی می باشد. 
-كليه هزینه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

-شماره تلفن تماس04531505324
- آدرس اینترنتی http\\:www.uma.ac.ir دانشگاه محقق اردبيلی

معاونتپژوهشیوفناوریدانشگاهمحققاردبیلی

واکنش ایران درصورت خروج آمریکا از برجام 

  نایب رییس کمیســیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
گفــت: اگــر آمریکایی هــا بخواهند به 
رفتارهای خود درقبال برجام ادامه دهند 
این اختیار هم برای جمهوری اســالمی 
ایران وجــود دارد که مقابله به مثل کند 
و این مقابله به مثل یک نوع تکلیف است.

به گــزارش زمان به نقــل ازایرنا، کمال 
دهقانی فیروزآبادی درباره برجام و آینده 
آن افــزود: این توافق یــک موافقت نامه 
چند جانبه بین المللی اســت که به امضا 
رسیده است.وی ادامه داد: این موافقتنامه 
به قانون تبدیل شده است و در سطح بین 
المللی هم با قطعنامه ۲۲۳1 به قطعنامه 
ســازمان ملــل متحد و شــورای امنیت 
تبدیل شــده که همه کشــورها ملزم به 
اجرای آن هستند .نایب رییس کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس 
یادآور شد: این یک تعهد بین المللی است 
و به طور قطع ازسوی جمهوری اسالمی 
ایــران به هیچ عنوان باز نمی شــود و ما 
اقدامات ترامــپ را خالف قوانین و عرف 
بین المللی می دانیم.دهقانی فیروزآبادی 
خاطرنشان کرد: حتی در داخل آمریکا نیز 
در ایــن خصوص اختالفاتی بین ترامپ و 
کنگــره وجود دارد که در نهایت برجام را 
پذیرفتند.وی افزود: نپذیرفتن این موافقت 
نامه توســط آمریکا یــک بدعت تاریخی 
خواهد بود که البته با خوی اســتکباری 
و ســلطه طلبی که دارند بعید نیست که 
برای نقض برجام هــرکاری انجام دهند.

نماینــده مردم تفــت و میبد در مجلس 
تصریح کرد: البته جمهوری اسالمی ایران 
همیشه با بی اعتمادی به آمریکا نگاه می 
کند و همه دیپلمات های کشــور با این 
نگاه در مذاکرات حضور پیدا کردند. نایب 

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس در ادامه درباره همراهی 
اروپایی ها با آمریکا هم گفت: اروپایی ها 
تاکنون در موضوع برجام با آمریکایی ها 
همراهی نکرده اند البته ما نمی توانیم از 
سوی آنها صحبت کنیم.دهقانی همچنین 
دربــاره این که اگر آمریکا از برجام خارج 
شــود و اروپایی ها همچنان پایبند توافق 
باشند موضع ایران چه خواهد بود، تصریح 
کرد: اگر آمریکا به هر دلیلی خارج شود ما 
سناریوی خود را داریم و حتما برای حفظ 
منافع ملی کشور برنامه هایی داریم.نایب 
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس دهم درمورد سفر یکی از 
مقامات اروپایــی به ایران و این که گفته 
می شــود موضوع ســفر برنامه موشکی 
ایران اســت نیز اظهارداشت: ما متناسب 
با تهدیدهایی کــه داریم برنامه دفاعی و 
موشکی کشور که مبتنی بر راهبرد دفاع 
بازدارنده است را پیش می بریم. دهقانی 
ادامــه داد: به هیچ عنــوان قابل پذیرش 
نیست که بخواهیم دفاع موشکی که یک 
اســلحه دفاعی برای جمهوری اســالمی 
ایران اســت را با کسی مذاکره کنیم.وی 
تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران هیچ 
وقت هیچ جنگی را شــروع نکرده است و 
نخواهد کرد، همیشــه از خود دفاع کرده 
اســت بنابراین برنامه های نظامی ایران 
برای دفاع از خود اســت و در این زمینه 
هم بحث منافع ملی مطرح اســت.نایب 
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس خاطرنشان کرد: به طور 
قطع در زمینه دفاع موشــکی کوتاه نمی 
آییم، بحــث امنیت ملی و دفاع کشــور 
قرار نیســت مبنایی برای مذاکره با هیچ 

کشوری باشد.

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: همه 
از اقداماتــی که نیروی انتظامی و بســیج 
در حادثه خیابان پاســداران انجام دادند، 

حمایت می کنند.
به گزارش زمــان به نقل ازایســنا، علی 
نکوداشــت  آئین  در حاشــیه  الریجانی 
شــهدای فاطمیه )عرصه نظم و امنیت( 
در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: اینکه 
عده ای بخواهند مــردم را نگران کنند و 
آســایش آن ها را برهم زنند، امری غلط 
و نامتعارف اســت.رئیس مجلس شورای 

اسالمی با اشاره به حوادث اخیری که در 
خیابان پاسداران تهران رخ داد، بیان کرد: 
نیروی انتظامی و بســیج با درایت، تدبیر 
و با صالبت عمل کردند و ایجاد مســائلی 
علیه امنیت مردم، خط قرمز مسئوالن و 
نظام اســت و همه از اقداماتی که بسیج 
و نیــروی انتظامی انجــام داده حمایت 
می کنند.الریجانی گفت: ان شاءاهلل خداوند 
شــهدای این حادثــه را بــا اولیای خود 
محشور کند و به خانواده آن ها نیز تسلیت 

می گویم.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: با 
تالش های نیروی دریایی ارتش، وزارت دفاع 
و دیگر نیروها، کوچک ترین مشکل امنیتی در 

این منطقه وجود ندارد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، امیر ســرتیپ 
امیر حاتمی گفت: سواحل مکران یک گنج و 
دارای ظرفیت های مختلف است، توجه به این 
ســواحل به اوج خود رسیده و امروز کارهای 
قابل مالحظه ای هم از ســوی دولت و هم از 
سوی بخش خصوصی در حال انجام است.وی 
افزود: زیرساخت های زیادی در حال احداث 

است و در آینده شاهد شکوفایی این منطقه 
خواهیم بود.وی گفت: با ظرفیت های موجود 
در ســواحل مکران، این رقم قابلیت افزایش 
جهشــی و دو تا سه برابر شــدن را دارد.وی 
تصریح کرد: طرح »نگین مکران« که مربوط 
بــه بخش پتروشــیمی اســت، از مهمترین 
طرح هــای در دســت اجرا در ایــن منطقه 
اســت.وی در پایان تأکید کرد: کوچک ترین 
مشــکل امنیتی در این منطقه وجود ندارد و 
ســرمایه گذاران داخلی و خارجی با آسودگی 

می توانند اقدام به سرمایه گذاری کنند.

 مسائل امنیتی 
خط قرمز مسئوالن کشور

 سواحل مکران 
منطقه ای امن برای سرمایه گذاری

 بازداشت سه متهم دیگر 
در پرونده جاسوسی محیط زیستی

ســخنگوی قوه قضاییه گفت: در پرونده جاسوســان در قالب 
فعالیت محیط زیستی اخیرا سه نفر در هرمزگان بازداشت شده 
اند و فرد خارجی تاکنون در این پرونده بازداشت نشده است.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، حجت االســالم محسنی اژه 
ای با اشاره به حادثه دوشنبه شب خیابان پاسداران گفت: 
در این حادثه به پاســداران امنیت مردم تعرض شــد و به 
ســبب اقدام داعش گونه اغشــتاش گران، تعدادی شهید 
شدند.وی افزود: مردم خواســتار برخورد با اغتشاش گران 
و عامالن شــهادت ماموران ناجا هســتند که این اقدام به 
فوریت در حال بررســی است. دوشــنبه این اتفاق افتاد و 
روز چهارشــنبه برای یکی از  این افراد کیفرخواست صادر 
 و روز پنج شــنبه به دادگاه ارســال شد.محسنی اژه ای با 
اشــاره به اینکه برخی می گویند جرم مشهود و محرز است 
و اعترافات افراد وجود دارد چرا برای رسیدگی باید معطل 
ماند؟ گفت: این رویه قانون آیین دادرســی کیفری است. 
قوانینی وجود دارد که بازپرس موظف به رعایت آنها است.

وی افزود: در این حوادث متهم یا متهمان می توانند وکیل 
بگیرند.محسنی اژه ای اظهارداشت: تمام کسانی که در این 
جرم  به هر نحو شرکت داشــتند تحت تعقیب قرار گرفته 

یا می گیرند چرا که ممکن اســت برخی هنوز بازداشــت 
نشده باشند. تمامی این افراد شناسایی و محاکمه می شوند.

محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که چند نفر بازداشت 
هســتند؟ گفت: تعداد این بازداشتی ها کم  و زیاد می شود 
چون ممکن است برخی آزاد شوند و برخی جدید بازداشت 
شوند.وی در پاسخ به ســوالی در مورد اعالم ضرب و شتم 
و فوت بازداشت شدگان حادثه خیابان پاسداران گفت: من 
اطالعی ندارم که فرد خاصی مجروح شــده یا نه اما اینکه 
در چنین درگیری هایی جلوی پلیس بایســتند قابل قبول 
نیست.ســخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: غیر از ماموران 
شنیدم که یک نفر بعدا در بیمارستان فوت کرده اما اطالع 
ندارم جزو آشــوب گران بوده است یا نه.سخنگوی دستگاه 
قضا در پاســخ به این ســوال که آیا فرد خارجی در پرونده 
فعاالن محیط زیســتی بازداشت شده است؟ گفت: سه نفر 
در هرمزگان اخیرا بازداشت  شدند. فرد خارجی تا کنون در 
این پرونده بازداشت نشده است.وی در خصوص اظهار نظر 
هایی مبنی بر اینکه  گفته می شــود سیدامامی از موافقان 
پروژه انتقال آب حوزه به حوزه بوده است که این طرخ هم 
صهیونیســتی بوده است که علیرغم مخالفت ها این پروژه 

اجرا شــده اســت گفت: نباید در این پرونده ها گمانه زنی 
کرد و باید رویه قانونی طی شود.وی گفت: با این حال نفوذ 
مســئله ای جدی اســت که در راس آن آمریکا و اسراییل 
قرار دارند و باید بــه آن توجه کرد. فرض کنید فردی می 
خواهد اقــدام به عکس برداری از برخی مناطق کند، یا در 
بیابان یا برخی مناطق اقداماتی انجام دهد، طبیعی است که 
این افراد باید پوشش خود را عوض کند. در رابطه با پرونده 
مطرح شــده باید گفت که برخی گــزارش های واقعی در 
قالب فعالیتهای محیط زیستی انجام شده است.وی افزود: 
نکته بعدی این اســت که ممکن است تمام افرادی که در 
یک موسسه محیط زیستی فعالیت دارند از ماهیت پوششی 
بودن و ماموریت آن خبر نداشــته باشند.وی تصریح کرد: 
اینکه این پرونده دقیقا به کجا متصل می شــود باید صبر 

کرد و بررسی دقیق انجام داد.
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برگزاری حراج سکه امروز در بانک کارگشایی

مدیرکل ریالی و نشــر بانک مرکزی از برگزاری حراج سکه امروز 
در بانک کارگشــایی خبر داد.به گزارش زمان به نقل ازپژوهشکده 
پولی و بانکی، مسعود رحیمی، درباره زمان بعدی حراج سکه بانک 
کارگشایی، افزود: حراج ســکه از امروز همانند گذشته برگزار می 
شــود و در حراجی ســکه تمام و نیم بهار آزادی عرضه می شود.

وی با بیان اینکه، این حراج تنها یک روز در بانک کارگشایی انجام 
نشــده است، اظهار داشت: بانک مرکزی در حال رصد بازارها است 
و  در صورت نیاز حراج سکه ادامه می یابد.رحیمی خاطرنشان کرد: 
بانک مرکزی طرحــی را در مورد کاهش تعداد روزهای حراجی از 
سه به دو و حتی یک روز را بررسی کرد، اما به دلیل حساسیت باال 
به حراجی و فروش ســکه در بانک کارگشایی فعال قرار است این 
حراجی سه روز در هفته برگزار شــود.مدیرکل ریالی و نشر بانک 
مرکزی با تاکید بر اینکه حراج سکه تا پایان سال جاری ادامه دارد، 
گفت: در ســال جدید بر اساس ارزیابی بازار تصمیمات برای حراج 
سکه اخذ می شود.وی اظهار داشت: با توجه به شرایط بازار و تعادل 
قیمتی ســکه بهار آزادی و طرح پیش فروش سکه با مواعید شش 
ماهه و یک ســاله، در حال حاضر استقبال زیادی از خرید در بانک 
کارگشــایی نمی شــود از اینرو ممکن است با اطالع رسانی قبلی، 
تعداد روزها یا زمان عرضه ســکه و حراج را کاهش دهیم.رحیمی، 
خاطرنشان کرد: قطعا تا زمانی که سکه بهار آزادی متقاضی داشته 
باشد، عرضه سکه از طریق حراج در بانک کارگشایی ادامه خواهد 
داشت.یادآور می شود، تاکنون تعداد قریب به ۲۰۰ هزار سکه تمام 
بهار آزادی و بیش از 15۰ هزار سکه نیم بهار آزادی از طریق حراج 

در بانک کارگشایی به متقاضیان عرضه شده است.

۳ بسته  تشویقی کمیته امداد به بنگاه های اقتصادی 

مدیرکل حرفه آموزی و کاریابی کمیته امداد بسته های تشویقی این نهاد 
برای بنگاه های اقتصادی را تشریح کرد.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، 
مهرعلی حق گویان، مدیرکل حرفه آموزی و کاریابی کمیته امداد درباره 
بسته های تشــویقی این نهاد برای بنگاه های اقتصادی گفت: آموزش  
مددجویان متناسب با نیاز کارفرما یکی از موارد تشویقی کمیته امداد 
است چراکه بنگاه برای آموزش نیروی انسانی هزینه پرداخت نمی کند.

وی  پرداخت حق بیمه ســهم کارفرما برابر با حداقل دستمزد مصوب 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را یکی دیگر از بســته های تشویقی 
این نهاد برشــمرد و افزود: اگر بنگاهــی از مددجویان تحت حمایت 
به عنوان نیروی انسانی اســتفاده کند کمیته امداد متعهد می شود در 
ســال نخست 1۰۰ درصد و در سال دوم 5۰ درصد از حق بیمه سهم 
کارفرما را پرداخت کند.حق گویان سومین بسته تشویقی کمیته امداد 
برای بنگاه های اقتصادی را پرداخت تسهیالت اعالم کرد و گفت: این 
تسهیالت با هدف حل مشکالت بنگاه ها در زمینه تأمین نقدینگی، مواد 
اولیه، خرید تجهیزات یا توســعه خط تولید و هم ایجاد فرصت شغلی 
برای مددجویان تحت حمایت پرداخت می شود.مدیرکل حرفه آموزی 
و کاریابی کمیته امداد بابیان اینکه این بسته تشویقی هم اکنون در 1۶ 
استان کشور در حال اجراســت گفت: کمیته امداد به ازای جذب هر 
مددجو ۲۰ میلیون تومان به کارفرما تسهیالت قرض الحسنه پرداخت 
می کند البته ســقف این تسهیالت تا 1۰۰ میلیون تومان ) در صورت 
به کارگیری پنج مددجو( اســت.وی با اعالم اینکه سال آینده شرایط 
برای پرداخت این تســهیالت به همه کارفرمایان سراسر کشور فراهم 
اســت گفت: تاکنون مجوز پرداخت ۲۴ میلیارد تومان تســهیالت به 
کارفرمایان برای اســتخدام هزار و ۲۰۰ مددجو صادرشــده اســت.

حق گویان با تأکید بر اینکه تسهیالت موردنظر فقط به بنگاه های فعال 
و دارای بازده اقتصادی اعطا می شود خاطرنشان کرد: پیش از پرداخت 
تسهیالت کمیته امداد، بنگاه موردنظر متعهد به جذب نیروی انسانی 
از مددجویان این نهاد می شود. همچنین اگر به هر دلیلی توانایی های 
مددجو متناسب با شغل نباشد بنگاه متعهد است مددجوی دیگری را 
جایگزین کند.مدیرکل حرفه آموزی و کاریابی کمیته امداد با اشاره به 
اینکه طبق برنامه باید امسال از طریق کاریابی ها ۲۲ هزار 5۰۰ فرصت 
شغلی برای مددجویان تحت حمایت ایجاد شود گفت: از ابتدای امسال 
تاکنون حدود 1۴ هزار مددجو از این طریق شاغل شدندکه امیدواریم 

تا پایان امسال برنامه مصوب محقق شود.

 یک بام و دو هوای آمریکا
 در سوریه

دســتیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل 
گفت که تروریســت های مورد حمایت آمریکا 
در ســوریه، یک روز ادعای حضور در مذاکره 
سیاسی را دارند و روز دیگر بر سر مردم سوریه 
آتش و گلوله می بارند.به گزارش زمان به نقل 
ازایســنا، حســین امیرعبداللهیان در صفحه 
شخصی خود در توییتر نوشت: »تروریست ها 
و مسلحین مورد حمایت آمریکا در سوریه، یک 
روز ادعای حکمرانــی و حضور در میز مذاکره 
سیاســی را دارنــد و روز دیگر با ســالح های 
اهدایی کاخ ســفید بر سر مردم مظلوم سوریه 
آتــش و گلوله می بارند. این یعنی سیاســت 
نفرت پراکنی آمریکا و بازی با تروریسم در میز 

مذاکره و میدان یک بام و دو هوا.«

ردپای مافیای اقتصادی در افزایش 
قیمت تخم مرغ

یک عضو کمیســیون اقتصادی مجلس با بیان 
اینکه ردپای مافیای اقتصادی در افزایش قیمت 
کاالها به خصوص تخم مرغ دیده می شــود، 
گفت کــه این مافیای اقتصادی برای کســب 
منفعت بیشــتر اقدام به واردات اقالم مختلف 
می کند که متاسفانه دولتمردان به این موضوع 
توجهی ندارند. به گزارش زمان به نقل ازایسنا، 
حسن حسینی شاهرودی نبود مدیریت درست 
و به دنبال آن عدم نظارت کافی را باعث افزایش 
قیمت کاالها دانست و گفت: کشور ما به نظام 
جامع تولید و مصــرف یعنی همان چیزی که 
تمامی کشــورهای پیشــرفته از آن استفاده 
می کنند، نیازمند اســت. ما هنوز نتوانسته ایم 
میزان تولیدات داخلی و مصرفمان را در عرصه 
محصوالت کشــاورزی، دامی و سایر تولیدات 
صنعتــی رصد کنیم تا براســاس آن نیازهای 
مردم را مرتفع نماییم.وی وجود نظام جامع را 
برای رصد بازار تولید و مصرف ضروری دانست 
و اظهار کرد: نظام جامع تولید و مصرف نداریم 
به همین دلیل در برخی مقاطع شــاهد عرضه 
بســیار زیاد اقالمی همچون مــرغ، تخم مرغ، 
برنج و روغن هستیم که دلیل آن واردات زیاد 
این کاالها در زمانی هســت که نمونه داخلی 
آن در کشــور وجود دارد. این روند نتیجه ای 
جز افزایش قیمت کاالها و متضرر شدن تولید 
کنندگان و کشاورزان ندارد.حسینی شاهرودی 
همچنین گفت: از طرف دیگر افزایش جهشی 
قیمت ها را در برهه هایی شــاهدیم که این امر 
به دلیل عدم رصد بازار توســط وزارتخانه های 
صنعت و کشــاورزی اســت. ما در کشــوری 
زندگی می کنیم که قرار اســت براساس سند 
چشــم انداز ۲۰ ساله در سال 1۴۰۴ تبدیل به 
کشور  اول منطقه شــویم اما با این روند ُکند 
و الک پشــتی رسیدن به این مهم دور از ذهن 
به نظر می رسد.حســینی شاهرودی ادامه داد: 
فضا را بــرای افزایش قیمت ها ایجاد می کنند 
تــا از قَِبل آن مافیای بازار در کشــور منفعت 
بیشتری را کســب کنند. این روند را در سایر 
اقالمی همچون برنج و شــکر و حتی خودرو و 
وسایل ضروری شاهدیم.  همه از حضور مافیای 
اقتصادی نشأت می گیرد که متاسفانه در این 

شرایط دولتمردان توجهی نمی کنند.

خبرخبر

رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح گفت: 
در دوران دفاع مقدس استراتژیســت های 
بزرگی تربیت شــده اند که هــم اکنون در 
مقابل استراتژیســت های بزرگ دنیا بسیار 

برتر هستند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سرلشکر محمد 
باقری در همایش علوم و معارف دفاع مقدس 
در آموزش و پرورش با بیان اینکه ما در شرایطی 
قرار داریم که قدرت های بزرگ استکباری که 
قرن ها ملت ها را اســتعمار کردنــد بنا دارند 
فرهنگ مورد عالقه خودشان را تحمیل کنند، 
گفــت: ملت ها عالقه دارند براســاس فرهنگ 
خودشــان حرکت کنند و این نبــرد در بعد 
فرهنگی در حال جریان اســت. ما در دوره ای 
هستیم که تحوالت در بازه های زمانی کوتاه و 
با سرعت در حال اتفاق است و فضای مجازی 
هم به این جریان ســرعت بخشیده است.وی 
افــزود: در این میدان مفاهیم عالی انســانی و 
ملی دستخوش تغییر و دستکاری قدرت های 
بزرگ اســت و این موضوع تنهــا مختص به 
کشور ما نیست و بسیاری از کشورهای غربی 
هم نگران هســتند که چگونه از فرهنگ خود 
مراقبت کنند.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
با بیان اینکــه نوجوانان و جوانان ما در چنین 
شــرایطی باید خود را برای اداره جامعه آماده 
کند، تاکید کرد: تکلیف ما در سند چشم انداز 
و ســند بنیادین آموزش و پرورش مشــخص 
شده است و در این اسناد مسیری که بایستی 
آموزش و پرورش برای تربیت نسل آینده کشور 

طی کند، ترسیم شده اســت.باقری ادامه داد: 
ایران به عنوان کشــوری متمدن با تاریخی با 
شکوه طی قرون گذشته دچار حوادث جدیدی 
شده اســت. ما برای حدود 5 قرن تحت تاثیر 
حکام ناالیــق دچار ضعف هایی بودیم اما ملت 
ایران تحــت تاثیر آموزش روحانیت و فرهنگ 
اســالمی، انقالب برپا کرد و تصمیم گرفت با 
تکیه بر ارزش های اســالمی و ملی روی پای 
خود بایســتد و اســتقالل کامل را برای خود 
رقم بزند. این ملت صلح دوست و با فرهنگ با 
توطئه هایی مواجه شد و به فاصله کمی بعد از 
انقالب گرفتار تجاوزی آشکار از جانب استکبار 
و نماینده آن رژیم بعث شــد.رئیس ستاد کل 

نیروهای مسلح گفت: ما شکست از شوروی در 
ماجرای عهدنامه گلستان و ترکمنچای را تجربه 
کردیم و می بایســت دفاع مقدس را در مقابل 
آن ســرافکندگی موجب افتخار و ســربلندی 
ملــت ایران بدانیــم.وی افــزود: دفاع مقدس 
می تواند مفاهیم مربوط به اداره کشور براساس 
چشم انداز ۲۰ ساله را برای نسل جوان معنا کند 
و بگوید امنیت ملی، مشارکت مردم و بصیرت 
چگونه اتفــاق می افتد.باقری با تاکید بر اینکه 
اگر قرار اســت در برابر تهدیدها به بازدارندگی 
برسیم و صلح و آرامش برای مردم تامین کنیم، 
اظهار کرد: نیاز بــه ابزارهای مختلف از جمله 
دفاع مقتدرانه داریم با شرایط کشور ما این دفاع 

غالبا انسان پایه است و نیاز به جوانانی دارد که 
می بایســت در آموزش و پرورش تربیت شوند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اظهار کرد: ما 
می بایســت از تحریف و اغراق در دفاع مقدس 
دوری کنیم و از دروغ و افترا و سایر ابعاد غلط 
نیز مراقبــت کرده و واقعیت را آنگونه که بوده 
منتقل کنیــم.وی ادامه داد: آنهایی که چیزی 
نمی دانند شاید جنگ را فقط در حوزه ایثار آن 
مشــاهده کنند، اما من حتی یک مورد سراغ 
ندارم که فرماندهی به رزمندگانش دستور داده 
باشــد روی مین بروند و یا اقداماتی کورکورانه 
برای افزایــش تلفات نیروی انســانی صورت 
گرفته باشد. شاید کســانی در بیان خاطرات 
خود با اغراق به این نکات پرداخته باشــند اما 
دفــاع مقدس مملو از ابتــکار و عقالنیت بوده 
است برای مثال رزمندگان واحدهای تخریب 
کارهای مهمی انجام می دادند که باید ساعت ها 
روی آن بحث کرد.وی افــزود: در دوران دفاع 
مقدس استراتژیست های بزرگی تربیت شده اند 
که هم اکنــون در مقابل استراتژیســت های 
بــزرگ دنیا بســیار برتر هســتند. زمانی که 
فرماندهان ما و استراتژیســت های نظامی ما با 
استراتژیست های بزرگ جهانی روبرو می شوند 
می فهمند که آنها در حوزه فهم راهبردی بسیار 
کوچکتر هستند.وی در پایان با اشاره به افتتاح 
1۰ موزه دفاع مقدس در 1۲ روز اخیر با حضور 
رئیس جمهوری، اظهار کرد: حدود 5 موزه هم 
در حال ســاخت است که ظرف یکی دو سال 

آینده آماده می شود.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح مطرح کرد:

تربیتاستراتژیستهایبزرگدردفاعمقدس

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

عمومی اقدام نماید.
لذامتقاضيان دارای واجد احراز صالحيت 
مناقصه  برگه  دریافت  جهت  پيمان 
عمران  واحد  بيشتربه  اطالعات  وكسب 

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

محمدعلیکریمی-شهردارصفادشت

 نوبت اول

آگهیمزایده
در  صفادشت  شهرداری 
نشست  مصوبه   10 بند  باستناد  نظردارد 
اسالمی  محترم  شورای   77 شماره 
اداری  واحدهای  فروش  به  شهرنسبت 
مزایده  ازطریق  باران  مجتمع  وتجاری 

عمومی اقدام نماید.
لذامتقاضيان جهت دریافت برگه مزایده 
عمران  واحد  به  بيشتر  اطالعات  وكسب 

مراجعه نمایند.
پایان تحویل مدارك : 1396/12/16

محمدعلیکریمی-شهردارصفادشت

 نوبت دوم

آگهیتحریرترکه
در راستای ماده ۲1۰ از قانون امور حسبی به اطالع بستانکاران و مدیونین به متوفی 
مرحوم اکبر قلیچی و کسانی که حقی به ترکه متوفی دارند اعالم می شود خواهان سیری 
قلیجی دادخواستی تحت عنوان تحریر ترکه مرحوم اکبر قلیچی به طرفیت خواندگان 
جعفر قلچی – شاپاره قلچی – سیما قلچی – صفر قلچی- خاطر بانو قلچی- خانلر 
قلیچی- بابا پیر قلچی- علی مهری نیک به این شعبه تقدیم کرده که به شماره بایگانی 
۹۶۰۳1۶ در جریان رسیدگی قرار گرفته است و وقت رسیدگی به تحریر ترکه مورخ 
1۳۹7/1/۲۰ ساعت ۹:۳۰ صبح می باشد. لذا از بستانکاران و مدیونین و یا کسانی که به 

تحریر ترکه حقی دارند دعوت می شود که در جلسه تحریر ترکه حضور به هم رسانند.
محمد کاکاوند- مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان کوهدشت

متنآگهی
به  آباد  خرم  خانواده   ۳ شعبه  دادگاه  رای  طبق  که  رساند  می  بعرض  احتراما 
شماره ۹۶۰۹۹7۶۶1۰۲۰151۶ در باب طالق فی ما بین آقای مهدی عموزاده و 
فرزانه ملکشاهی بیرانوند خواهشمنداست رای صادره را به آقای مهدی عموزاده 
این  به  هفته  یک  ظرف  نامبرده  تا  نموده  آگهی  نشر  و  اخطار  اکبرخان  فرزند 
انقالب روبروی ناصر خسرو اول مطهری  آباد خیابان  به نشانی :خرم  دفتر خانه 
اقدام  همسرش  و  خود  طالق  انجام  در  نماید  مراجعه   11 پالک  یاسمن  کوچه 

الزم رابه عمل آورد .
سردفتر طالق شماره 2خرم آباد – مهرداد کشوری .

آگهیارزیابیمناقصه۹6-141
شركت توزیع نيروی برق هرمزگان در نظر دارد موضوع : 

 )از محل اعتبارات داخلی( را پس از ارزیابی كيفی از طریق برگزاری مناقصه عمومی ) یک مرحله ای ( با شرایط مشروحه زیر به مشاور 
دارای صالحيت واگذار نماید.

1-تاریخ تحویل اسناد ارزیابی كيفی به مناقصه گران: از تاریخ 96/12/8 تا تاریخ 96/12/10  در ساعات اداری 8 تا 15
2-تاریخ دریافت اسناد ارزیابی كيفی از مناقصه گران : حداكثر تا پایان ساعت اداری تاریخ 96/12/19 می باشد.

كليه مناقصه گران ملزم می باشند نسبت به تكميل اسناد ارزیابی كيفی اقدام و در موعد مقرر به دبيرخانه این شركت تحویل و رسيد 
دریافت نمایند. )خریداران اسناد ارزیابی كيفی در صورت كسب حد نصاب امتياز ارزیابی كيفی می توانند در مناقصه شركت نمایند(.

3-تاریخ اعالم نتایج ارزیابی كيفی 96/12/23 می باشد.
4-تاریخ فروش اسناد مناقصه : از تاریخ 96/12/26  تا تاریخ96/12/28  در ساعات اداری 8 تا 15

5-مهلت تحویل پيشنهادها )پاكت های الف ، ب و ج ( : تا مورخ 96/8/29 قبل از ساعت بازگشایی پاكات می باشد. به پيشنهادهایی كه 
فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پيشنهادهایی كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.

6-تاریخ بازگشایی پيشنهادها: ساعت 11 تاریخ 97/1/18 می باشد.
7-محل فروش اسناد ارزیابی و مناقصه: بندرعباس - بلوار جمهوری اسالمی - جنب شهرك مسكونی زیتون - شركت توزیع نيروی برق 

هرمزگان - امور تداركات
8-قيمت فروش اسناد مناقصه : مبلغ 500.000 ریال واریز به حساب جاری شماره 0102164357002 نزد بانک صادرات شعبه گلشهر به نام 

شركت توزیع نيروی برق هرمزگان.
9-به پيشنهادهای فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پيشنهاداتی كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می شود ، مطلقا ترتيب اثر 

داده نخواهد شد.
10- تضمين شركت در مناقصه : می بایست به صورت یكی از موارد ضمانت نامه بانكی ، ضمانت نامه های صادر شده از سوی موسسات مالی 
و اعتباری دارای مجوز الزم از سوی بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران، فيش واریز وجه نقد در وجه مناقصه گزار )شركت توزیع نيروی 
برق هرمزگان( وسند كسر ازمطالبات تایيد شده توسط امور مالی شركت توزیع  انجام گردد. - به پيشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های 

مخدوش ، سپرده های كمتر از ميزان مقرر، چک شخصی ترتيب اثر داده نخواهد شد.
11-مدت انجام : 12 ماه.          12-هزینه دو نوبت چاپ آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

13-سایر اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
متقاضيان برای كسب اطالعات بيشتر می توانند به شبكه اطالع رسانی معامالت توانير به نشانی www.tavanir.org.ir  مراجعه و یا با 

شمااره تلفن 07633512344 امور تداركات تماس حاصل نمایند.
شرکتتوزیعنیرویبرقاستانهرمزگان

انتخابمشاورطراحیشبکههایتوزیعبرقدر
سطحاستانهرمزگانطبقشرایطپیوستاسناد

تضمین
421000000)ریال(

۹6-141

 نوبت دوم

شرکت توزیع نیروی 
برق هرمزگان

صرفه جویی ۱۴۰۰ میلیارد ریالی 
برای جلوگیری از هدررفت گاز

فعال کردن ۳۲ هزار میلیارد تومان 
پروژه جدید و نیمه تمام

مدیرعامــل شــرکت انتقــال گاز گفت: با 
اســتحصال گاز، بیش از یک هــزار و ۴۰۰ 
میلیارد ریال در زمینه جلوگیری از هدر رفت 

گاز طبیعی، صرفه جویی شده است.
به گزارش زمان به نقل ازوزارت نفت، سعید 
توکلی، درباره صرفه جویی در زمینه جلوگیری 
از هدررفت گاز طبیعی گفت: شرکت انتقال 
گاز با اســتفاده از توان فکری کارکنان و به 
کارگیری روش های نویــن تعمیرات، بدون 
تخلیه گاز طبیعی از خطوط لوله، توانسته از 
سال گذشته تاکنون با جلوگیری از هدررفت 
گاز طبیعی، بیش از یک هزار و ۴۰۰ میلیارد 
ریال صرفه جویی را رقــم زند.وی افزود: این 
شــرکت تاکنون به تعهدهای خود در تداوم 
انتقال گاز و تامین گاز مبادی مصرف به نحو 
احســن عمل کرده، به گونــه ای که با انتقال 
روزانه بیــش از 755 میلیون مترمکعب گاز، 
رکورد جدیدی را در شــرکت ملی گاز ایران 
به ثبت رسانده است. بدون شک موفقیت در 
انجام ماموریت های سازمانی و ارائه خدمات 
مطلوب، حاصل پشــتیبانی، نــگاه نظام مند 
و بهره مندی مناســب از توان علمی و بالقوه 
نیروی انسانی است.مدیرعامل شرکت انتقال 
گاز، این شــرکت را ســازمانی دانش محور و 

چابک معرفی کرد و افزود: امســال یک هزار 
و ۹۰7 کیلومتر خطوط انتقال گاز با شرایط 
ویژه ای تحویل شــد و با افزایش خطوط لوله 
این شرکت، کل خطوط لوله فشار قوی تحت 
پوشش شرکت انتقال گاز در کشور به بیش از 
۳۶ هزار کیلومتر رسید. بدون شک، حفاظت 
از خطوط لوله و پایداری انتقال گاز، نیازمند 
هوشیاری و دقت نظر نیروهای عملیاتی است.

وی در تشریح تعهدها و فعالیت های شرکت 
انتقــال گاز اظهار کرد: افــزون بر تعهدهای 
صادراتی و مصارف صنایــع و خانگی، ۲7۰ 
میلیون مترمکعب گاز در نیمه نخست امسال 
به نیروگاه ها تحویل شد که این موضوع ضمن 
تقویــت رونق اقتصادی، تاثیری به ســزا در 

حفظ محیط زیست دارد.

معاون وزیــر صنعت گفت: جــذب 8 هزار 
میلیارد تومان نقدینگی برای پروژه ها و فعال 
کردن ۳۲ هزار میلیارد تومان پروژه جدید و 

نیمه تمام انجام شده است.
به گــزارش زمان به نقــل ازوزارت صنعت، 
مهدی کرباسیان اظهار داشت: مشکالت در 
واگذاری هــا به نام رد دیون در دولت نهم و 
دهم موجب شد منابع مالی ایمیدرو به شدت 
کاهش یابد. اما در حال حاضر چندین طرح 
ایمیدرو با منابــع اختصاصی و با مدل های 
مختلف ســرمایه گذاری دنبال می شود.وی 
با بیان اینکه 51 طرح،  واحد یا نیمه تمام با 
مشارکت بخش خصوصی و غیردولتی ایجاد 
شــده اســت، گفت: 7 طرح فوالدی نمونه 
مشارکت دولت و بخش خصوصی است که 

نتیجه آن،  افتتاح ۴ کارخانه آهن اسفنجی در 
سال جاری است. در حالی که پیش از آن در 
وضعیت سکون قرار داشتند.کرباسیان با بیان 
اینکه فوالد ســبزوار نیز در مدار تولید قرار 
گرفته و در آســتانه افتتاح قرار دارد، تصریح 
کرد: افتخار می کنیم در 5 سال بیش از 1۰ 
هزار شغل در مناطق مختلف کشور ایجاد شد 
و پیش بینی می شود در سال آینده نیز تا ۶ 
هزار فرصت شغلی در این بخش ایجاد شود.

وی در بخش دیگری با اشاره به دستاوردهای 
ایمیدرو در بخش اکتشاف، بیان کرد: برنامه 
اکتشافی سازمان در ۲5۰ هزار کیلومتر مربع 
دنبال می شود و تاکنون ذخایر 5۰۰ میلیون 
تنی سنگ آهن و زغال سنگ و ۴۰ تن طال 
شناسایی شده اســت.وی با اعالم اینکه 5۰ 
میلیارد دالر به ذخایر قطعی کشــور اضافه 
شده اســت، گفت: در دولت دوازدهم چند 
برنامه منسجم مورد توجه قرار گرفته است 
که یکی از آن ها تشکیل ستاد زنجیره فوالد 
از سنگ آهن تا پایین دست فوالد است.وی 
با اشاره به اینکه اکنون به جای خام فروشی، 
صادرات فوالد داریم، افزود: امسال صادرات 8 
میلیون تنی فوالد رقم خواهد خورد که این 

مهم؛ دستاورد بزرگی است.
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تجدیدآگهیمناقصهعمومی
شهرداری بندر عباس در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پيمانكار واجد الشرایط و دارای صالحيت و رتبه 
بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و یا از استانداری استانها واگذار نماید .شركتهای واجد 
الشرایط ذیل می توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و دریافت اسناد مربوطه ظرف مدت 10 روز از تاریخ نشر آگهی به آدرس 
:بندرعباس- گلشهر-رسالت جنوبی خيابان سمدو –كوچه عدالت یک ساختمان معاونت عمرانی شهرداری ،طبقه سوم )امور 

قراردادها (مراجعه نمایند.
)مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ دوشنبه 96/12/7 تا پنجشنبه 96/12/17 (

1-ارائه روزمه كاری ،تصویر قراردادهای اجرای كار مشابه ،اسناد ماشين آالت و تجهيزات مورد نياز پروژه الزامی است .
2- ارائه مشخصات كادر فنی و مهندسی و سابقه اجرایی هر یک از مدیران كارگاه الزامی است .

3-كليه پيمانكاران برابر ضوابط و مقررات شاخص های ارزیابی پيوست مورد ارزیابی فنی قرار می گيرند و می بایست حداقل امتياز الزم را كسب نماید .
4-شهرداری در رد یا قبول یک و یا كليه پيشنهادها مختار است .

5-پاكتهای پيشنهادی قيمت پيمانكارانی باز خواهد شد كه در مرحله ارزیابی فنی حداقل امتياز الزم را كسب نمایند .
6-چنانچه برندگان مناقصه از انعقاد قرارداد خودداری نمایند به ترتيب سپرده شركت در مناقصه آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

7-آخرین مهلت جهت ارائه پيشنهادها پایان وقت اداری سه شنبه 96/12/22 و تاریخ بازگشایی پاكتهای پيشنهادی ساعت 9 صبح چهارشنبه مورخ 
96/12/23 می باشد .

8-حضور پيشنهاد دهندگان یا نمایندگان قانونی آنها در روز بازگشایی پاكات مجاز می باشد بدیهی است عدم حضور مانع از تشكيل و تصميم گيری 
كميسيون نمی باشد .

9-بهای پيشنهادی باید از حيث مبلغ مشخص،معين و بدون ابهام بوده و در پاكات الك و مهر شده تسليم شود.
10-برنده مناقصه مكلف است ده درصد مبلغ كل قرارداد را به عنوان ضمانت حسن انجام معامله د موعد مقرر به شهرداری تحویل نماید.

11- شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرط و تكاليف شهرداری موضوع ماده 10 آئين نامه مالی شهرداری می باشد .
12- به ازاء هر روز تاخير در اجرای پروژه مبلغ 10/000/000 ریال از كاركرد پيمانكار كسر می گردد.

13-هيچگونه تعدیلی به پيمان تعلق نمی گيرد .
14-ميزان سپرده شركت در مناقصه به مبلغ تعيين شده در جدول ذیل به صورت واریز نقدی به حساب سپرده های شهرداری عهده بانک به شماره حساب 
0105926679003 یا ضمانت نامه معتبر بانكی دارای حداقل سه ماه اعتبار می باشد.)چک تضمين شده بانكی یا اسناد مطالبات قابل قبول كميسيون نمی 

باشد(
15-این آگهی برابر آئين نامه معامالت جدید شهرداری صرفاًیک نوبت منتشر می شود.

16-مبالغ قرارداد پس از تائيد دستگاه نظارت و كسر كسورات قانونی در طول مدت انجام پروژه از هر صورت وضعيت به صورت 50 درصد نقد و 50 درصد 
تهاتر با ملک )كه ملک از طریق مزایده واگذار می گردد( قابل اعمال می باشد.

17-سایر جزئيات و مشخصات در اسناد مناقصه قيد گردیده است .
17-شماره حساب خرید اسناد مناقصه 0105819336004 مبلغ 500/000 ریال بانک ملی بحساب شهرداری بندرعباس 

19-هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

روابطعمومیواموربینالمللشهرداریبندرعباس

ردیف

1

عنوانپروژه

اجرایکتابخانه
دباغیان

برآورداولیه

10/243/110/676

مبلغضمانتنامه

500/000/000

مدتانجامکار

15ماهشمسی

مبنامحاسبهپیمان


فهرستبهاءوابنیهو
تاسیسات۹6

رتبهورشته

حداقل5ابنیه

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک طالقان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی
آگهیموضوعماده3قانون

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

اول  1۳۹۶/1۲/۰۳هیات  مورخ  شماره    1۳۹۶۶۰۳۳1۰1۳۰۰1۲۲۰   رای  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی جوزه ثبت ملک طالقان تصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضی 
آقای مهدی ظفری فرزند غالم حسین بشماره شناسنامه  ۳7۲۹صادره ازتهران در 
ششدانگ یکباب ساختمان و محوطه به مساحت 7۴۲/7۰ مترمربع پالک ۲ فرعی 
از ۲۲ اصلی واقع در جزن حوزه ثبتی طالقان خریداری از مالک رسمی آقای حشمت 
اهلل مصلح محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. م الف : ۴5۳۳
رسول مالمیر  رئیس ثبت اسناد و امالک طالقان

  تاریخ چاپ اول :7 /1۳۹۶/1۲ تاریخ چاپ دوم : 1۳۹۶/1۲/۲۴

آگهیفقدانسندمالکیت
 شهرستان کوهدشت

احتراماً بدینوسیله آقای میرزامحمد کونانی با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده 
اسناد  دفترخانه   1۳۹۶/1۲/۲ مورخ  و   1۳۹۶۰۲15۴7۹۹۰۰1۶۲۰ شماره  تحت 
رسمی شماره ۳ کوهدشت به انضمام درخواست وارد شده شماره 11۳17 مورخه 
1۳۹۶/1۲/۲ اعالم نموده که سند مالکیت از پالک 158 فرعی 8۲ اصلی بخش هفت 
خرم آباد شهرستان کوهدشت که به شماره ثبت 1۲۲۲۲7 دفتر جلد ۲۶۰ صفحه 
1۳۳ بنام میرزامحمد کونانی فرزند محمود که به علت سهل انگاری مفقود گردیده 
و تقاضای صدور المثنی سند مالکیت ملک مذکور را دارد لذا مراتب به استناد ماده 
1۲۰ اصالح موادی از آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی شود تا چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک موصوف یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود 
اداره ثبت کوهدشت مراجعه و  به  انتشار آگهی ظرف مدت ده روز  تاریخ  از  باشد 
اعتراض کتبی خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم و رسید 
دریافت دارد بدیهی است چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراض صورت نگیرد المثنی 

سند مذکور طبق مقررات صادره و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف:۳5875
حسن نصرتی – رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان کوهدشت                                                

آگهیفقداناسنادمالکیت
آقای فیصل بغالنی باوکالت خانم ایمان محسنی طبق وکالتنامه شماره1۰۶۴۲1-

شده  گواهی  استشهادمحلی  خرمشهربموجب۲برگ  ۹۴/8/11دفتر55 
شماره  به  سندمالکیت  که  است  شماره55خرمشهرمدعی  دردفتراسنادرسمی 
پالک۲۴۳/5بخش۲ناحیه۳خرمشهر  ششدانگ  به  مسلسل1۹8۴۰1ب/۹۰مربوط 
سندقطعی1۹۲۲7- بموجب  شماره5۰۰صفحه1۳1دفترجلد5که  موردثبت 
۹1/۴/۲۰دفترخانه1۲8 خرمشهربه وی منتقل شده است وطبق سندشماره1۴۴۶۶5-

ودرخواست  مفقودشده  جابجایی  بعلت  است  ۹1/۶/۲7دفتر18خرمشهردررهن 
صدورسندمالکیت نموده است لذادراجرای تبصره1اصالحی ماده 1۲۰آیین نامه قانون 
ویاوجودسندمالکیت مذکوردر  معامله  انجام  تاهرکس که مدعی  اعالم  مراتب  ثبت 
خودراکتباوضمن  مدت1۰روزاعتراض  ظرف  انتشارآگهی  باشدازتاریخ  نزدخودمی 
نمایدودرغیراینصورت  اعالم  اداره  این  به  ویاسندخریداری  مالکیت  اصل سند  ارائه 
سندمالکیت المثنی به نام مالک صادرواسنادمالکیت مفقودشده وازدرجه اعتبارساقط 

خواهدشد.    شماره م.الف)۹/1۲۶۰(
احمدی زاده-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک خرمشهر

برگاجرائیه
مشخصات محکوم له : عزیز اعظمی–فرزند علی-نشانی محل اقامت:جوانرود شهرک 

چکمه ای خیابان شهید فاتح حسینی    ۰۹1۶5۶5۲578
اقامت:  محل  فتاح-نشانی  جی–فرزند  قلعه  مرادی  :عزیز  علیه  محکوم  مشخصات 

مجهول المکان
محکوم به/بموجب دادنامه شماره۴۰۰ مورخ ۹۶/7/۳۰  شورای حل اختالف جوانرود 
شعبه اول محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ یک میلیون و نهصد و سی و 
شش هزار تومان بابت اصل بدهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۹1/1۲/۲۰ لغایت 
اجرای حکم و پرداخت مبلغ شصت و دو هزار و نهصد تومان هزینه دادرسی در حق 
خواهان صادر می گردد و مبلغ ۹/۶8۰۰ریال به دولت محکوم می باشد عنوان نیم 

عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم می باشد.
شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهیابالغوقتدادرسی
خواسته  به  دادخواستی  نقی  فرزند  خدامی  معصومه  خانم  خواهان  اینکه  به  نظر 
مطالبه وجه به طرفیت علی اکبر کارگر اطاقسرایی فرزند - در این شعبه تسلیم 
نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به کالسه 11/۹۶1/۹۶ ثبت و برای مورخه 
۹7/۲/1۰ ساعت ۹:۰۰ صبح تعیین وقت گردیده است لذا به لحاظ مجهول المکان 
مدنی  دادرسی  آیین  قانون   7۳ ماده  استناد  به  خواهان  تقاضای  و  خوانده  بودن 
ابالغ  خوانده  به  و  درج  االنتشار  کثیر  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب 
میگردد که در وقت رسیدگی در شعبه یازدهم حاضر و قبل از آن جهت دریافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه یازدهم مراجعه نماید در غیر 
اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی به عمل 

خواهد آمد.
مدیر دفتر شعبه یازدهم شورای حل اختالف شهرستان بابل

 سلول های بنیادی، فرصت جدید درحوزه
 سالمت گیالن

 تعامل صنایع و شهرداري اصفهان؛ 
رونق شهر

منكویی- رشت:  رییس دانشگاه علوم پزشکی 
گیالن، گفت: در حال حاضر، دانشگاه برای رفع 
نیازهای بهداشتی درمانی مردم استان، پروژه 
های مختلفی را در دست اجرا دارد. در این زمینه 
سلول های بنیادی، فرصت جدید حوزه سالمت 
در گیالن است. دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک 
- رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن گفت: در 
حال حاضر، دانشگاه علوم پزشکی گیالن برای 
رفع نیازهای بهداشتی درمانی مردم استان و 
حرکت در مرزهای دانش، پروژه های مختلفی را 
در دست اجرا دارد و سلول های بنیادی، فرصت 

جدید حوزه سالمت در گیالن است.
وی افزود: در قرن بیستم علم پزشکی در حوزه 
های مختلف پیشرفت های زیادی داشته است 
اما هنوز موارد الینحل زیادی به ویژه در حوزه 
ژنتکیک و بیماری های ناشی از آن وجود دارد. 
در این خصوص، با توجه به پیشرفت های اخیر 
کشور و ظرفیت استان در حوزه علوم بالینی 
پزشکی می توان گام های موثری برای ارتقای 

حوزه سالمت برداشت.
به  اشاره  با  چابک  زاده  یوسف  شاهرخ  دکتر 
کاربرد سلول های بنیادی، تصریح کرد: سلول 
های بنیادی پتانسیل درمان بیماری ها را دارد 
و حتی در مواقعی که معالجه با دارو و جراحی 
امکان پذیر نیست می توان از ظرفیت سلول 

های بنیادی در استان استفاده کرد.

با کمک مهندسی بافت می توان ظرفیت باالیی 
را برای خدمت رسانی به بیماران صعب العالج 
در استان ایجاد کرد رییس دانشگاه علوم پزشکی 
گیالن گفت: با توجه به فعال بودن مراکز پیوند 
کلیه و کبد در گیالن، دانشگاه در صدد است 
که پیوند مغز استخوان، پیوند قلب، ریه و حتی 
این  در  نماید.  اندازی  راه  استان  در  را  پوست 
راستا، با کمک مهندسی بافت می توان ظرفیت 
باالیی را برای خدمت رسانی به بیماران صعب 
العالج ایجاد کرد و این آغاز یک حرکت رو به 
جلو می باشد که الزمه آن حمایت مسووالن 
و استفاده از تمام فعالیت های بین رشته ای 

دراستان است.
وی از علوم ژنتیک نیز به عنوان یک علم کاربردی 
در حوزه سالمت یاد کرد و افزود: درمان بیماری 
های ژنتیک در بسیاری موارد غیرممکن به نظر 
می رسد این در حالی است که شناخت ژنوم 
انسانی و دستکاری های ژنتیکی گوشه ای از 
علم پزشکی است، در بسیاری از موارد منجر 
به درمان بیماری ها می شود. در این زمینه، 
استفاده از علم ژنتیک در دوره جنینی می تواند 
از بروز بسیاری از بیماری پیشگیری کند. در 
حال حاضر، تالش دانشگاه علوم پزشکی گیالن 
برای راه اندازی کارگروه سلول های بنیادی و 
کارگروه ژنتیک در استان، یک گام بزرگ در 

مسیر طوالنی علم است.

گفت:  اصفهان  شهردار  اصفهان:   بهادری- 
تعامل بیشتر میان صنایع در استان و شهرداري 
اصفهان منجر به رونق در بخش هاي مختلف 

زندگي مردم مي شود.
ا... نوروزي در حاشیه بازدید از کارخانه  قدرت 
فوالدمبارکه اصفهان ضمن تبریک روز مهندس، 
اظهار کرد: براي تقدیر و تشکر از زحمات شبانه 
روزي مهندسین عزیز به بزرگترین مرکز تولید 
ورق هاي فوالدي در کشور آمدیم و از قسمت 
هاي مختلف این کارخانه بازدید به عمل آوردیم. 
وي تصریح کرد: این بازدید در راستاي تعامل 
بیشتر صنایع در استان و شهرداري اصفهان بود. 
فضایي را که امروز مشاهده کردم نشان از کار 
و تالش و رونق در بخش اقتصاد کشور است. 
شهردار اصفهان با بیان اینکه از لحاظ فني نمونه 
کارخانه فوالدمبارکه در کشورهاي منطقه و ایران 
وجود ندارد، افزود: حجم، وسعت، تجربه، دقت و 
ظرافتي که در اقدامات این مجتمع تولیدي وجود 
دارد نشان از دلسوزي و تعهد کارکنان کارخانه 

براي اقتصاد کشور و استان است.
وي اضافه کرد: براي ساختن شهر و کشورتمام 
بخش هاي تولیدي، مدیریتي و شهري باید با 
یکدیگر تعامل داشته باشند. با روحیه اي که آقاي 
سبحاني مدیرعامل کارخانه فوالدمبارکه، کارگران 
و کارمندان این مجتمع دارند زمینه بسیار خوبي 
براي تعامل در بخش هاي مختلف و بهبود کیفیت 

زندگي شهروندان وجود دارد.
قدرت ا... نوروزی در ادامه این دیدار در جلسه ای 
با حضور مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان برگزار 
گردید با اشاره به اینکه همکاریها با این شرکت 
باید افزایش یابد، اظهار کرد: از جمله مهم ترین 
دغدغه های اصفهان بهبود حمل و نقل شهری 
این  این شرکت  با همکاری  امیدواریم  است و 
مهم بهبود یابد. وی با اشاره به کمک های فوالد 
مبارکه در انجام پروژه های شهری، اضافه کرد: 
این شرکت کمک های زیادی در ساخت مصلی 
اصفهان و سایر پروژه ها داشته و الزم است این 
روند ادامه یابد. شهردار اصفهان با اشاره به اینکه 
احیا رودخانه زاینده رود سخن روز شده است، 
گفت: امیدواریم این صحبت ها تاثیری در احیا 
و  صنایع  رونق  شاهد  تا  باشد  داشته  رودخانه 
بهبود اوضاع مردم باشیم. مدیرعامل فوالد مبارکه 
اصفهان گفت: فوالد مبارکه در پروژه هایی مانند 
مصلی، ورزشگاه نقش جهان، موزه دفاع مقدس و 
... همگام با شهرداری پیش رفته و سرمایه گذاری 
هایی براي استفاده شهروندان انجام داده است. 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان نیز در 
دیدار با شهردار اصفهان گفت: تعامل میان صنایع 
با مقامات استانی و شهری موجب رونق صنعت، 
شهر، بهبود اوضاع نیروی انسانی و رفع مسائل 
اجتماعی می شود، شهرداری یکی از مشتریان 

فوالد مبارکه است.

خدمات رسانی با پرداخت به موقع  
هزینه گاز در استان مرکزی  

شرکت  این  برداری  بهره  معاون  اراك:  داودی- 
امناء، مدیران و  وهیئت همراه در همایش هیات 
درآستان  که  امامزادگان  مقدس  آستان  خادمین 
شریف امامزاده محمد عابد)ع(روستای مشهد میقان 
اراک برگزارگردیدحضور یافت.  بر پایه این گزارش 
سخنرانان  از  یکی  عنوان  به  سمیعی  محمدرضا 
این همایش ضمن بیان عملکرد شرکت گازاستان 
مرکزی به مصرف بهینه وایمن ازگاز طبیعی اشاره 
کرد ودر این خصوص گفت: استفاده بهینه و ایمن 
از گاز طبیعی یکی از مصادیق شکر نعمت می باشد 
و وظیفه همگان است که با استفاده درست و بهینه 
باشند. پروردگار خود  قدردان  الهی  نعمت  این  از 

ایشان در ادامه افزود: پرداخت به موقع گاز بهاء می 
تواند شرکت گاز استان مرکزی را در خدمت رسانی 
درست و به موقع یاری رساند.شایان ذکر است در 
حاشیه سخنرانی آقای سمیعی    کتابچه های ایمنی 
حاوی نکات عملی در راستای آموزش استفاده بهینه 
و ایمن از گاز طبیعی  و   فرهنگ سازی در این 

زمینه در بین افراد حاضر در همایش توزیع گردید.

اجرای طرح شبکه آبیاری و زهکشی 
قره سو- زرین گل

سليمانی- گلستان: معاون طرح و توسعه شرکت 
آب منطقه ای گلستان گفت: شرکت آب منطقه ای 
گلستان از شرکت های پیشرو در تامین مالی طرح 
های اجرایی است و در این راستا تاکنون طرح های 
مهم استان مانند شبکه آبیاری وزهکشی گلستان ۲، 
اجرای سد دانشمند، اجرای سیستم هشدار سیل 
گلستان، با استفاده از منابع مالی بانک توسعه اسالمی 
از  نرماب  زهکشی  و  آبیاری  وشبکه  اجرای سد  و 
طریق ماده 5۶ الحاق )فاینانس داخلی( اجرا گردید. 
همچنین اخذ مجوز جهت اجرای چندین طرح به 
روش های )BOT- DB( در دستور کار می باشد. 
داود گیلک اظهار کرد: بر همین اساس این شرکت 
قره  زهکشی  و  آبیاری  شبکه  اجرای  مالی  تامین 
سو- زرین گل را از منابع وام بانک توسعه اسالمی 
پیگیری نموده که در اواسط سال جاری تایید مبلغ 
۹۲/۲ میلیون یورو برای اجرای طرح صادر شد. وی 
افزود: از جمله اهداف اجرای شبکه آبیاری وزهکشی 
قره سو- زرین گل، راندمان آبیاری،کاهش مصرف آب، 
افزایش تولید محصوالت زراعی، ایجاد اشتغال توسعه 
پایدار، بهبود سیستمهای انتقال آب ورضایت حقابه 
بران با احداث سازه های مربوط، ایجاد سیستم تله 
متری سد و شبکه، انجام مدیریت منابع در حوضه 
های آبریز محدوده طرح و.. می باشد.  وی تصریح کرد: 
شبکه قره سو- زرین گل و طرح تغذیه انهار سنتی 
باالدست، طرح پیشگیری از خسارت سیل )شبکه 
محمدآباد( پرورش ماهیان سردابی و گرم آبی، احداث 
سد و شبکه دستغیب و ... از جمله زیر پروژه های 
اجرایی و مطالعاتی اجرایی از محل وام بانک توسعه 

اسالمی است.

خبر

برگزاری نمایشگاه »مصرف بهینه آب« در اهواز
وحيدی فر-اهواز:نمایشگاه »مصرف بهینه آب« در اهواز به مدت سه روز 
و با هدف اشاعه فرهنگ مدیریت مصرف آب توسط شرکت آبفا اهواز برگزار 
می گردد. دبیر اجرایی نمایشگاه »مصرف بهینه آب در اهواز«  با اشاره به 
بحران کم آبی در کشور گفت: این نمایشگاه با هدف ارائه الگوهای صحیح 
مصرف آب و آگاه سازی عمومی در خصوص وضعیت بحرانی منابع آبی 
موجود در کشور در تاریخ7 لغایت ۹ اسفندماه در محل کیانپارس، بلوار 

ساحلی، جنب کتابخانه مرکزی از ساعت 1۹ الی ۲۲ برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، سیامک 
شالویی اظهار کرد: این نمایشگاه با توجه به ضرورت بسیج همگانی و در 
راستای ترویج فرهنگ مدیریت مصرف، با شش غرفه مختلف در زمینه 

الگوی بهینه استفاده و صرفه جویی در مصرف آب برگزار می شود.
وی افزود:غرفه های امور مشترکین، خانه تکانی و مدیریت مصرف آب، 
غرفه کودک، ایده های مردمی، دانشمندان کوچک و دستاوردهای مدیریت  
غرفه های شش گانه این نمایشگاه را تشکیل می دهند که همگی با 

محتوای اهمیت مصرف صحیح آب فعالیت می نمایند.
سرپرست روابط عمومی شرکت آب و فاضالب اهواز بیان کرد: در حاشیه 
موسیقی،  شامل  مختلفی  های  برنامه  آب«  بهینه  »مصرف  نمایشگاه 
تاتر خیابانی، شعرخوانی، سرود و مسابقه، با محوریت مدیرت مصرف 
تسهیالت  ارائه  از  شالویی  گردد.  برپا می  تا ۲۲  از ساعت ۲۰:۳۰  آب 
ویژه در حوزه خدمات مشترکین به شهروندان در این نمایشگاه خبر 
داد و افزود: این تسهیالت شامل بخشودگی جرائم مربوط به انشعابات 
غیر مجاز و همچنین تقسیط مطالبات معوقه آب بها است که از سوی 
مدیرعامل شرکت آبفا اهواز در این سه روز برای شهروندان اهوازی در 
آب«   واژه  نخستین  داد:  »جشنواره  ادامه  وی  است.  گرفته شده  نظر 
برنامه دیگری است که از تاریخ ششم تا هشتم اسفندماه جاری در سطح 
برگزار می شود.                                                                                                                                              آب  مدیریت مصرف  با موضوع  اهواز  ابتدایی  مدارس 
    وی در این خصوص گفت: این برنامه شامل ارائه الگوهای مصرف آب 
ویژه مدارس ابتدایی توسط کارشناس حوزه مدیریت مصرف، توزیع پکیج 
آثار  کودک روابط عمومی آبفا اهوازدر حوزه مدیریت مصرف و اجرای برنامه 
شاد توسط چهره مطرح حوزه کودک صداوسیمای استانی با محور صرفه 
جویی در مصرف آب  است. گفتنی است، این نمایشگاه از سوی شرکت آب 
و فاضالب اهواز و با همکاری استانداری خوزستان، شهرداری اهواز و اداره 
کل آموزش و پرورش خوزستان با هدف ترویج فرهنگ بهینه مصرف آب 
در بین شهروندان اهوازی و با تمرکز بر گروه سنی پایه به عنوان سفیران 

آب در آینده برپا می شود.

راه اندازی شصت و ششمین پمپ بنزین البرز
معاون بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز از راه 
اندازی شصت و ششمین جایگاه عرضه بنزین در حسن آباد کرج خبر داد. 
نوروزی در این باره گفت: این پمپ بنزین با مشارکت شهرداری کرج و 
بخش خصوصی احداث شده که دارای ۳ سکو بنزین ۶ تلمبه و ۲۴ نازل 
عرضه بنزین است و توان ذخیره سازی 11۰ هزار لیتر فرآورده نفتی را 
دارد. به گزارش زمان؛ وی افزود: این پمپ بنزین در زمینی به مساحت  
۶۰۰ مترمربع و با سرمایه گذاری مبلغی معادل بیست میلیارد ریال)بدون 
هزینه زمین( در بخش حسن آباد شهرستان کرج احداث و به مناسبت 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در بهمن ماه سال جاری به طور رسمی 

راه اندازی شده است.
نوروزی اشاره کرد: این پروژه از جمله طرحهای اشتغالزایی بوده که با 
احداث آن 1۲ نفر بطور مستقیم مشغول بکار شده اند و از مهمترین اهداف 
احداث این جایگاه توسعه خدمات دولت، ایجاد اشتغال، کاهش مسیرهای 
سوخترسانی جهت خودروها، کاهش صف انتظار سوخت گیری در هسته 
مرکزی شهر کرج و استفاده از توان بخش خصوصی برای ارائه خدمات 

مطلوب و آسان به شهروندان می باشد.

خبر

خانی نژاد- خبرنگار زمان؛ رئیس پلیس آگاهی 
استان البرز از کشف و متالشی شدن باند سارقان 

خودروهای مدل باالخبر داد.
سرهنگ جواد صفایی در جمع خبرنگاران گفت:  
در چند روز گذشته با اقدامات به موقع پلیس باند 
سارقان خودروهای مدل باال مانند زانتیا، پرشیا، مزدا 

۳ و ... در سطح استان کشف و متالشی شد.
سرهنگ صفایی افزود: سارقان باند ۴ تن بودند که 
در دو عملیات جداگانه دستگیر و با اقدامات پلیس 
مواجه و لب به اعتراف گشودند. وی تاکید کرد: در 
تحقیقات به عمل آمده ابتدا سارقان منکر هرگونه 
جرمی شدند، اما سپس از این سارقان 18 دستگاه 
استان  آگاهی  پلیس  رئیس  شد.  کشف  خودرو 
البرز اضافه کرد: این افراد از آنجایی که با صافکار 
ماهری در ارتباط بودند، ابتدا خودروهای تصادفی را 
خریداری و سپس با شناسایی خودروهایی با همان 
مشخصات و رنگ مورد نظر اقدام به سرقت آنها 
کرده و با  بازسازی ماشین های فرسوده و جایگزینی 
سند آنها با خودروهای سرقتی اقدام به کالهبرداری 

می نمودند.
وی تاکید کرد: این افراد سابقه دار بوده که پس 

آنها  صاحبان  به  سرقتی  خودروهای  بررسی  از 
بازگردانده شد.سرهنگ صفایی در تکمیل گزارش 
بیان داشت:در این خصوص تاکنون 15 نفر مرتبط  
بودند که با کشف مخفیگاه و افراد مرتبط با آنها 
شماری سند نیز کشف شده است. وی گزارش داد: 

در خصوص کشفیات خودرو نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته ۲۲ درصد افزایش داشته که به همین 

نسبت اقدامات نیز کاهش یافته است.
دستگیری سارقان به عنف تحت پوشش 

مسافرکش

سرهنگ جواد صفایی در بخش دیگری از گزارش 
خود به دستگیری سارقان به عنف تحت پوشش 
مسافرکش اشاره کرد و گفت: 1۳ فقره سرقت به 
عنف که توسط یک باند دو نفره  با پراید سفید اقدام 

می کردند، شناسایی و دستگیر شدند.
رئیس پلیس آگاهی استان البرز افزود: این دو نفر 
در پاسی از شب اقدام به مسافر کشی می کردند که 
بعد از مدتی تغییر مسیر داده و از مسیر اصلی خارج 
می شدند و بعد با تهدید و با اسلحه سرد فرد را 
مجبور به همکاری نموده و با سرقت اشیا گرانقیمت، 
پول و ... تنها در بیابان و دور از شهر رها می کردند.

وی در تکمیل گفته های خود تاکید کرد: این افراد 
بوسیله کالنتری ۳8 بنفشه شناسایی و دستگیر 
شدند که در بازرسی از منازل این افراد یک قبضه 
سالح کمری غیراستاندارد، یک شوکر و تعدادی 
اموال سرقت شده کشف شد که تحقیقات در این 

زمینه  ادامه دارد.
سرهنگ جواد صفایی از کلیه شهروندان خواست 
اگر چنانچه آزار و اذیتی از سوی پراید سفیدی که 
اقدام به مسافرکشی می کرده، قرار گرفته اند با این 

مرکز تماس حاصل نمایند.

 رئیس پلیس آگاهی استان البرز:

باندسارقانخودرومدلباالمتالشیشد
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 زنان باسواد ۲ برابر بیشتر از مردان 
»بیکار« هستند

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: 
عرصه های  در  زنان  حضور  تقویت  بدنبال  دولت 

مختلف جامعه و برقراری عدالت جنسیتی است.
به گزارش پیام زمان ، معصومه ابتکار در جلسه 
شورای اداری آذربایجان غربی افزود: طبق برنامه 
در  متعادل  جامعه  به  یافتن  دست  برای  ششم 
سیاست گذاری و داشتن جامعه سالم باید عدالت 
جنسیتی را مدنظر گرفت که دولت بدنبال تقویت 
حضور زنان در عرصه های مختلف جامعه و برقراری 
عدالت جنسیتی است. ابتکار با تاکید به اینکه مسئله 
زن و خانواده از مسایل مهم انقالب اسالمی از روز 
از  نیمی  از  بیش  کرد:  تصریح  است  تاکنون  اول 
جامعه کشور را زنان تشکیل داده اند به همین دلیل 
نمی توان سهم و جایگاه زنان را در رشد و سالمت 
جامعه نادیده گرفت. معاون رییس جمهور در امور 
زنان باتاکید بر اینکه توجه نکردن به بنیان خانواده 
باعث آسیب جدی به جامعه می شود اظهارکرد: 
باید به امور و مشکالت زنان توجه کرد و در جهت 
رفع این مشکالت گام برداشت که رفع مشکل بانوان 

همان رفع آسیب ها و مشکالت جامعه است.
گفت:  وخانواده  زنان  سندتوسعه  درخصوص  وی 
این سند چارچوب بسیارخوبی  است که هراستان 
باتوجه به سیاست های کلی ابالغیه مقام معظم 
در  خانواده  و  زنان  وضعیت  بهبود  برای  رهبری 
اینکه  بر  تاکید  با  برمی دارد. وی  راستای آن گام 
برخی از این برنامه ها در دولت یازدهم نیز دنبال 
شده است، اضافه کرد: یکی از مهمترین موضوعات 
در حال پیگیری مقابله با خشونت علیه زنان بوده و 
آموزش و پرورش در این زمینه آموزش حقوق زنان 

را در بین دانش آموزان دنبال می کند.
و  قانون  اصالح  موضوع  مورد  در  کرد:  اضافه  وی 
تنظیم امنیت اجتماعی زنان نیز الیحه ای ارزشمند 

در حال اتمام مراحل خود در قوه قضائیه است.
ابتکار با بیان اینکه دولت در زمینه اصالح قانون، 
چون  ای  شایسته  اقدامات  پیشگیری  و  آموزش 
تقویت اورژانس اجتماعی را در دست اقدام دارد، 
اورژانس  مهم  کارکردهای  از  یکی  کرد:  اظهار 
زنان  علیه  خشونت  با  مقابله  موضوع  اجتماعی 
و کودک آزاری بوده که مورد حمایت و پیگیری 

جدی معاونت امور زنان و خانواده است.
به گفته وی گفت و گوی بین اعضای خانواده بر 
اساس مطالعات بسیار کاهش یافته و این میزان به 

کمتر از ۲۰ دقیقه در روز رسیده است.
ابتکار با تاکید بر اینکه موضوع گفت و گوی ملی 
خانواده با همکاری احزاب و تشکل ها و دانشگاهیان 
میسر می شود، بیان کرد: حضور احزاب و سازمان 
های مردم نهاد در اجتماع نیز می تواند نقش مهمی 
در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی داشته باشد.

و ی ادامه داد: با توجه به سیاست برون سپاری 
توانند  می  مردمی  های  تشکل  و  احزاب  دولت، 
در حل مشکالت بسیار مفید و موثر عمل کنند. 
ابتکار خاطرنشان کرد:  در زمان حاضر ۶۰ درصد 
التحصیالن  فارغ  درصد  و 5۰  کشور  دانشجویان 
دانشگاهها از میان بانوان هستند در حالیکه بیکاری 
میان فارغ التحصیالن زن کشور ۲ برابر بیشتر از 
مردان است. همچنین دولت تدبیر و امید در صدد 
ایجاد تعادل است تا بتواند شاهد حضور ۳۰ درصدی 
زنان توانمند کشور در پست های مدیریتی و همپا 

با مردان باشد.

خبر

اجازه سوء استفاده از زنان را نمی دهیم
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در واکنش به 
رفتارهایی در سطح جامعه از سوی برخی بانوان موسوم به »دختران 
خیابان انقالب« گفت: ایران اسالمی اجازه سوء استفاده از زنان را نمی 

دهد چون این اتفاقات موجب شکسته شدن حرمت زن می شود.
محمدباقر الفت اظهار کرد: اینها رفتارهای نابهنجاری است که برخی 
از بانوان براساس احساساتی که بر آنان غلبه می کند، انجام می دهند.

وی با بیان اینکه افرادی که دست به چنین اقداماتی می زنند، موجب 
شکسته شدن حرمت خود می شوند، اظهارکرد: مردم این رفتارها را 
نمی پذیرند؛ عالوه بر حاکمیت نظام اسالمی بر کشور، ایران اسالمی 
مردان غیرتمند و زنان عفیفی دارد و از گذشته های دور اجازه ندادیم 

زنان ما وسیله تبلیغ قرار بگیرند.
الفت با تاکید بر حس غیرتمداری در مردان و عفیف بودن در زنان 
کشور، ادامه داد: این حس مانع از این رفتارها می شود؛ ضمن اینکه 
احکام دینی ما به شدت این گونه رفتارها را تقبیح می کند و اجازه 
نمی دهد زنان به عنوان کاالی تجاری در جامعه مطرح شوند و از آنان 

سوء استفاده شود.
از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد:  معاون اجتماعی و پیشگیری 
تالش ما این است زن، محور اصلی کانون خانواده و تربیت نسل آینده 

جامعه باشد و حرمت او همه جا رعایت شود.
وی اضافه کرد: به افرادی که دست به این رفتارها می زنند توصیه 
جدی می شود به سمت رعایت اخالق های ایرانی و اسالمی برگردند 

و از این گونه رفتارها دست بردارند.

آغاز نوسازی ون و تاکسی های فرسوده
نوسازی تاکسی های ون برای اولین بار پس از ده سال با تسهیالت ۶۰ 
میلیونی و یارانه ۲۰ میلیون تومانی از سوی سازمان تاکسیرانی تهران 

انجام می شود.
علیرضا قنادان مدیرعامل سازمان تاکسیرانی از آغاز پروسه نوسازی 
ون های فرسوده ناوگان تاکسیرانی خبر داد و گفت: تاکسی های ون 
نارضایتی  باعث  نامناسب  داخلی  فضای  دلیل  به  سو  یک  از  موجود 
شهروندان شده و از سوی دیگر به دلیل فرسودگی بیش از حد برای 
نبود  به  باتوجه  و  است  ایجاد کرده  زیادی  نیز مشکالت  تاکسیرانان 
گزینه با کیفیت مناسب و قیمت اقتصادی برای جایگزینی این ون 
های فرسوده، مذاکره با خودروسازهای مختلف به سرانجام نرسیده و 

در حدود 1۰ سال متوقف مانده بود.
وی ادامه داد: اخیرا با تغییر مدیریت شهری و نگاه ویژه شهردار تهران  
و پشتیبانی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری، مبنی بر حمایت 
از نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری و همچنین رایزنی های 
صورت گرفته با ستاد حمل و نقل و سوخت کشور، تالش های انجام 
شده منجر به عقد قرارداد همکاری با شرکت پارس خودرو از گروه 
خودروسازی سایپا مبنی بر نوسازی ون های فرسوده مدل ۲۰۰7 با 

جایگزینی ون هایس برلیانس با یارانه ویژه تاکسیرانی گردید.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی با اشاره به افزایش ظرفیت صندلی در 
این ون ها، گفت: با جای گیری تعداد بیشتر مسافر، تعداد خودروی 
کمتری در سطح شهر تردد کرده و با این شرایط کمک قا بل توجهی 
به مباحث زیست محیطی و آلودگی هوای شهر تهران خواهیم داشت.

قنادان تصریح کرد: دارندگان ون تاکسی مدل ۲۰۰7، جهت نوسازی 
ون خود با ون مدرن هایس برلیانس، عالوه بر ارزش اسقاط ون ها که 
1۲ میلیون تومان است ۲۰ میلیون تومان هم یارانه ویژه تاکسیرانی 
از محل اعتبارات شهرداری تهران در این حوزه دریافت خواهند کرد. 
با آورده 1۲ میلیون تومان می  این اساس، دارندگان تاکسی ون   بر 
توانند در فاز اول طرح که با تعداد محدود آغاز شده، ثبت نام خود 
را در سامانه نوسازی شرکت های خصوصی تاکسیرانی تحت پوشش 

سازمان انجام دهند.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران با بیان اینکه »وام ۶۰ میلیون 
تومانی سایپا در قالب لیزینگ بدون نیاز به ضامن و با اقساط ۶۰ ماهه 
در اختیار متقاضیان قرار می گیرد«، گفت: »خوشبختانه با این اقدام 
بانک ها به جهت  به  گروه خودرو سازی سایپا مشکل معرفی ضامن 

دریافت وام به طور کلی از میان برداشته شده است«.

خبر 

وزیربهداشت با اشاره به اینکه ۹۶ درصد داروی 
گفت:  می شود،  تولید  داخل  در  کشور  مصرفی 
بیش از ۲۰۰ هزار دانشجو در رشته های مختلف 

پزشکی مشغول تحصیل هستند.
سیدحسن هاشمی در نشست منطقه ای روسای 
پزشکی قانونی گفت: خوشحالم از اینکه نمایندگان 
موضوع  مورد  در  تهران  در  اسالمی  کشورهای 
مهمی که دفاع از حقوق شهروندان است، گرد 
هم آمده اند تا راهکارهایی را برای همکاری های 

متقابل جستجو کنند.
هاشمی ادامه داد: ما در منطقه ای زندگی می 
کنیم که ظرفیت های خیلی خوبی داریم به ویژه 
اینکه کشورهای مسلمانی هستیم که باورهای 
بین  دانیم که در عرصه  مشترکی داریم و می 
المللی و همچنین منطقه ای در سایه گفت و گو و 
استفاده از تجربه جهانی، دانش بشری و هم تجربه 
کشورهای اسالمی و منطقه ای خود، در جهت 
رفع نیازها، می توانیم تالش کنیم و از این مسیر 
بتوانیم به ملت مان و هم به هویت دینی مان که 

اسالم عزیز است، کمک کنیم.
جدای  اسالم،  کرد:  خاطرنشان  بهداشت  وزیر 
از اینکه پیامبر عظیم الشان ما قبل از اینکه از 
بسیاری از قدرت های امروزی اثری باشد، همه ما 
را به اینکه بهداشت چه در بخش روحی و چه در 
بخش جسمی از ایمان نشات می گیرد، آشنا کرد.

 هاشمی ادامه داد: خوشحالیم که مسلمانان در 
سراسر جهان به خصوص در دوره عزت و افتخار 
علوم  حوزه  در  را  بزرگی  دانشمندان  اسالمی، 
پزشکی به جهان اسالم تقدیم کردند، مانند ابوعلی 
سینا، رازی و فارابی؛ و امروز هم اگر مسلمانان 

باهم باشند و باور کنند که قدرت از مسیر دانش و 
فناوری حاصل می شود، بدون تردید می توان به 

دوران شکوهمند گذشته بازگشت.
وی افزود: اگر که برادری اسالمی دستور کار همه 
کشورهای اسالمی قرار بگیرد، قطعا شرایط ما با 
آنچه امروز در آن قرار داریم فرق می کند. به ویژه 
اینکه در منطقه ای زندگی می کنیم که متاسفانه 
قدرت های بزرگ طمع دارند و حضور تروریست 

ها به جنگ و خونریزی دامن می زنند.
وزیربهداشت خاطرنشان کرد: ایران در دوران بعد 
از پیروزی انقالب اسالمی به رغم همه موانع و 
تحریم هایی که وجود داشته، بیش از دو دهه 
است که بی نیاز از اعزام بیماران به خارج از کشور 
است. و البته اگر هر کسی عالقه مند باشد با هزینه 

شخصی می تواند برای درمان برود.
 هاشمی با بیان اینکه خوشبختانه ما در همه رشته 
های طب اعم از تخصص و فوق تخصص نیروهای 

دانشمندان  گفت:  ایم،  داده  پرورش  را  زیادی 
مسلمان در هرکدام از کشورهای اسالمی، باعث 
نیروی  از  بخشی  و  هستند  اسالم  عالم  فخر 
متخصص کشورهای اروپایی و امریکایی را نیز 

تشکیل می دهند.
بهداشت  حوزه  اقدامات  بیان  به  وزیربهداشت 
ایران برای حمایت از مردم گفت: ۹۶  و درمان 
درصد مردم ایران تحت پوشش بیمه ای هستند و 
در روستاها که حدود ۲۳ میلیون جمعیت داریم، 
همه خدمات بهداشتی رایگان است، همچنین 
در حاشیه شهرها نیز تمامی خدمات بهداشت و 
درمان رایگان است و هزینه بستری در بیمارستان 
های دولتی برای روستایی ها 5 درصد و برای 

شهری ها 1۰ درصد پرداختی از جیب است.
وی گفت: درعین حال ایران رتبه اول تولید علم را 
در منطقه دارد و علیرغم تمام فشارها و محدودیت 
ها در این ۴۰ سال در انتقال تکنولوژی، ۹۶ درصد 

داروی مصرفی کشور در داخل تولید می شود و 
همچنین ۳5 درصد تجهیزات پزشکی نیز تولید 

داخل است.
وزیر بهداشت ادامه داد: بیش از ۲۰۰ هزار دانشجو 
در رشته های مختلف پزشکی مشغول تحصیل 
علوم  وزارت  از  ما جدا  عالی  آموزش  و  هستند 
است، بنابراین آموزش و خدمت ادغام یافته است 
و لذا درصدد هستیم خدمات را بهینه و سطح 

دسترسی را عادالنه کنیم.
رابطه  بهداشت  وزارت  اینکه  بیان  با  هاشمی 
خوب و موثری با سازمان پزشکی قانونی دارد، 
خاطرنشان کرد: تاکنون حدود ۳۰۰ نفر از بهترین 
ها در این مجموعه تربیت شده اند، در عین حال 
این سازمان کمک های شایانی را در کسب مهارت 
های آموزش طب انجام می دهد و بخشی از محتوا 
را برای دانشجویان تهیه می کند، با کارگاه های 
آموزشی و موادی که در اختیار آنها قرار می دهد، 
به دانشجویان در فراگیر اعمال جراحی پیشرفته 
کمک می کند. هاشمی ادامه داد: در رشته پزشکی 
قانونی فرصت های بسیاری وجود دارد برای اینکه 
بتوانیم همکاری ها را با کشورهای اسالمی توسعه 
دهیم، مثال دوره های مختلف کوتاه مدت برگزار 

کنیم و تبادل دانشجو داشته باشیم.
وزیربهداشت تصریح کرد: ظرفیت ایران به دلیل 
فتاوی مختلفی که بین روحانیت ما و بعضی از 
کشورها در جهت استفاده از جسد، پیوند اعضا 
و بخشی از اعضای بدن وجود دارد، این فرصت 
را می دهد تا بعضی از کشورهای اسالمی که در 
این حوزه مشکالتی دارند، بتوانند از فرصت ایجاد 

شده استفاده کنند.

وزیربهداشت:

۹6درصددارویمصرفیکشوردرداخلتولیدمیشود

66 درصدجرایم در تلگرام و اینستاگرام رخ می دهد

رئیس پلیس فتای ناجا اعالم کرد که ۴۶ درصد 
کل جرایم فضای مجازی کشور در تلگرام و ۲۰ 

درصد نیز در اینستاگرام رخ می دهد.
 سردار سید کمال هادیان فر در حاشیه نشست 
روسای پلیس فتای ناجا که در مقر مرکزی این 
پلیس برگزار شد اظهار کرد: امروز هفت مرکز 
ادله دیجیتال در هفت استان کشور از طریق 
ویدئو کنفرانس و از سوی فرمانده ناجا افتتاح 

شد.
وی با بیان اینکه تا پیش از افتتاح این مراکز 
برخی از استان های ما برای کشف ادله دیجیتال 
و ادله گیری از مجرمان می بایست به استان های 
معین مراجعه می کردند، گفت: از این لحظه به 
بعد این مراکز در تمامی استان ها فعال خواهند 

بود.
هادیان فر با بیان اینکه در سال های اخیر بیش 
از 15۲ هزار ادله دیجیتال از سوی پلیس فتا 
بررسی شده است، گفت: از این تعداد ۶۰ درصد 
معادل چیزی حدود 1۰۲ هزار مورد مربوط به 
پلیس فتا بوده و مابقی مربوط به پلیس مبارزه با 
مواد مخدر، پلیس آگاهی و مجموعه های قضایی 
بوده که از سوی پلیس فتا مورد بررسی قرار 

گرفته است.
وی در مورد کاربرد ادله دیجیتال نیز گفت: با 
متهم  اعترافات  به  نیازی  دیگر  دیجیتال  ادله 
وجود ندارد و این ادله برای مقام قضایی قابل 

استناد است.
هادیان فر در پاسخ به سوالی درباره اینکه سهم 
در  مختلف  سایت های  و  اجتماعی  شبکه های 
است،   چقدر  کشور  در  اینترنتی  جرایم  وقوع 
در  مجازی  فضای  جرایم  از  درصد  گفت: ۴۶ 
تلگرام و ۲۰ درصد نیز در اینستاگرام و مابقی 
جرائم نیز در بیش از ۹۳۰ هزار سایت و شبکه 
اجتماعی دیگر که در کشور فعال هستند، رخ 

می دهد.
جرایم  کشف  زمان  متوسط  اینکه  درباره  وی 
فضای مجازی چقدر است نیز خاطرنشان کرد: 
این زمان بر حسب نوع پرونده متفاوت است؛ 

اما به طور میانگین زمان کشف جرایم فضای 
مجازی حدود هشت روز است.

رئیس پلیس فتای ناجا درباره اعتراضات درباره 
عدم رسیدگی به پرونده ها از سوی پلیس فتا نیز 
گفت: بنده و معاونانم حداقل هر ماه یکبار در 
مراکز 1۹7 حضور داریم و اتفاقا سهم پلیس فتا 
در مقایسه با دیگر پلیس ها در اعتراضات مردم 
درباره عدم رسیدگی به پرونده ها بسیار کمتر 
است اما ممکن است برخی از اعتراضات مربوط 
به اطاله دادرسی یا روند رسیدگی باشد که البته 
در بسیاری از پرونده ها نیز این موضوع با توجه 

به فرآیندی که دارد زمان بر است.
هادیان فر ادامه داد: به عنوان مثال در محرم 
نفر که توسط اسکینرها  امسال حدود ۲۰۰۰ 
مورد سرقت قرار گرفته بودند طی 7۲ ساعت 
این  برای  دادرسی  زمان  اما  شدند  شناسایی 
پرونده ها طوالنی می شود و از سوی دیگر روند 
بازگشت پول به مال باختگان نیز زمان بر است؛ 
چرا که ابتدا باید پرونده ها بررسی شده، حکم 
صادر و مهلت اعتراض به حکم نیز بگذرد. پس 
از آن با توجه به مبلغی که مجرم در اختیار دارد 
پول مال باختگان به آنان باز پس داده شود که 

این موضوع نیز دیگر دست پلیس فتا نیست.
وی درباره اینکه روزانه چه تعداد کانال تلگرام 

بر  گفت:   می شود  مسدود  مجازی  فضای  در 
اساس مدلی که تلگرام تحلیل کرده است موارد 
مربوط به موضوعات تروریستی و پورن از سوی 
روزانه  فتا  پلیس  می شود.  مسدود  شبکه  این 
با موضوعات اخالقی  بین 1۰۰ تا ۲۰۰ کانال 
تلگرام گزارش می دهد که  به  را  تروریستی  و 
برخی از آنها مسدود شده و برخی از آنها مسدود 

نمی شود.
وی درباره فیلتر شدن کانال تلگرام موسوم به 
آمدنیوز نیز گفت: این کانال از طریق ایمیلی که 
وزیر ارتباطات به مدیر تلگرام ارسال کرد مسدود 
به سوال خبرنگاری  پاسخ  در  فر  هادیان  شد. 
در  تلگرام  فیلتر  از  شنیده ها  آیا  اینکه  درباره 
سال آینده صحیح است یا خیر؟ اظهار کرد: در 
این زمینه مطابق سیاست های کلی کشور رفتار 

خواهد شد.
کالهبرداری  و  سودجویی  درباره  فر  هادیان 
در فضای مجازی و تلگرام به ویژه در روزهای 
و  قیمت  ارزان  تورهای  وعده  با  سال  پایانی 
بلیط های ارزان نیز گفت: فعالیت اقتصادی در 
تلگرام بدون هیچ کنترلی انجام می شود. توصیه 
ما این است شهروندان با توجه به اینکه امکان 
به  دارد  وجود  فضا  این  در  کالهبرداری  وقوع 

سایت های دارای نماد اعتماد مراجعه کند. 

مفقودی
 سند کارخانه خودرومینی بوس تیپ 5۰8 مدل ۶۰ به رنگ قرمز سفید روغنی با شماره پالک 7۴5 
ع ۹۴ ایران ۶۲ با شماره موتور ۳۳۴۹111۰۰58۶۶۲ با شماره شاسی ۳7۹۳۰۲5۰5۲۳۶۰۲ 

بنام عباس غمگسار خورشیدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
نکا

آگهیابالغ
 دادخواست و ضمائم وقت دادرسی

وبانمایندگی  سهمانی  محمدعلی  آقای  مدیریت  به  کارگران  رفاه  بانک  آقای/خانم 
محمد باوی رسمی فرزند-ساکن اهواز-میدان شهدا-جنب ساختمان1۰۰1بانک رفاه 
امورشعب استان خوزستان دادخواستی بخواسته مطالبه مبلغ 5۰۰۰۰۰۰۰ ریال به 
شماره ۶۹7/1/۹۶به طرفیت غالمعباس جهان پیما فرزند محمدقلی ساکن مجهول 
روزشنبه  وبرای  ثبت  ۶۹7/1/۹۶حقوقی  کالسه  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  المکان 
1۳۹7/1/1۹ساعت۹:۳۰صبح تعیین وقت گردیده است وچون خوانده مجهول المکان 
دریکی  انتشارآگهی  وسیله  به  که  نموده  تقاضا  درخواست خواهان  به  بنا  باشد  می 
ازروزنامه های کثیراالنتشاروفق ماده7۳قانون آئین دادرسی مدنی مصوب1۳71آگهی 
گردد. مطلع  خوانده  رسیدگی  معین  ساعت  و  روز  در  مفاددادخواست  از  شودکه 

ودراین شورا جهت رسیدگی حاضرشود ودرصورت عدم حضوردرشورا غیابارسیدگی 
وصدورحکم مقتضی را صادرخواهد نمود. شماره م الف:)1۲/717(

حسن رئیسی زاده-قاضی شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز

آگهیمزایدهنوبتاول
باتوجه باینکه درپرونده اجرائی کالسه۹۶۰۳۳۳محکوم علیهم 1-محمدرضاعالیوند۲-
عالیوند7- عالیوند۶-عبداله  عالیوند5-حبیب  عالیوند۳-مسعودعالیوند۴-شهره  احمد 

عالیوند11-محسن  عالیوند۹-منصورعالیوند1۰-زهره  عالیوند8-معصومه  فاطمه 
مبلغ۲۰۶/۳۳۶/۲81ریال  پرداخت  عالیوندبه  عالیوند1۲-محمدعالیوند1۳-شعله 
بیگم فرهادی فرزند:شنبه و  له:ماه  بابت اصل خواسته وسایرخسارات درحق محکوم 
جهت  له  محکوم  که  گردیده  محکوم  عشردولتی  نیم  بابت  مبلغ1۰/۳1۶/81۴ریال 
استیفای مطالبات خوددرخواست مزایده:واقع دربندرماهشهر-شهرک طالقانی-خیابان 
اصلی را نموده که مراتب به کارشناس رسمی دادگستری جهت ارزیابی ارجاع که نظریه 
کارشناس وارزش کل ملک به شرح ذیل میباشد:ملک مذکوردرپالک ثبتی8/۲۴۹به 
آدرس ماهشهرشهرک طالقانی خیابان اصلی واقع گردیده ومشتمل برششدانگ واحد 
حدود18۰مترمربع  اعیانی  و  مربع  عرصه۲5۰/1۳متر  عرصه  مساحت  به  مسکونی 
میباشد،که شامل مستحدثات داخل ومغازه نانوایی میباشد که قدمت اعیانی مسکونی 
آن بیش از۲۰سال میباشد.ارزش کل ملک مذکور به میزان۴/8۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال برآورد 
مزایده  محل  و  مورخ۹۶/1۲/۲۳ساعت:1۲الی1۳تعیین  روزچهارشنبه  مزایده  وتاریخ 
دفترشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرماهشهرمیباشد وازخریداران دعوت 
به عمل می آید یک هفته قبل از مزایده از ملک توقیفی مذکوربازدید نمایند،برنده 
مزایده کسی است که باالترین قیمت را اعالم نموده وده درصد قیمت پیشنهادی را فی 
المجلس به حساب سپرده دادگستری بندرماهشهربه شماره۲171۲۹۲۳۰۳۰۰۹واریز 
دادگاه  توسط  تاییدمزایده  از  وپس  نمایند  پرداخت  ماه  یک  مدت  ظرف  را  ومابقی 
صادرکننده رای ،تقاضای انتقال مالکیت ملک را نماید،درصورت عدم تایید مزایده توسط 
دادگاه صادرکننده رای،مبلغ ده درصد پیشنهادی واریزی به خریدارمسترد خواهدشد 
ودر صورت تایید،چنانکه خریدار مابقی وجه مزایده را درزمان مقرربه حساب سپرده 
دادگستری واریز ننمایدویااعالم انصراف کند مبلغ ده درصد پیشنهادی واریزی،به نفع 
دولت ضبط خواهد گردید و خریدارحق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.تشریفات 
مزایده با رعایت مواد11۳الی1۲۹قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهدشدو به استناد 
ماده1۳1قانون اجرای احکام مدنی درصورت عدم حضورخریدار،طلبکار می توانند درقبال 
طلب خود ملک مورد مزایده را قبول نماید.)جهت بازدید ازباشماره:۰۹1۶۶5۲1۳۹۳به 

نام محسن قنواتی وکیل محکوم له تماس حاصل نمائید( شماره م الف:)1۶/8۳۹(
منشی شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرماهشهر-فاطمه صالحی

متنآگهی
حسن  خوانده/متهم  طرفیت  به  دادخواستی  سرکوه  آزادیانی  لیال  خواهان/شاکی 
مراد عزیزی به خواسته صدور حکم موت فرضی تقدیم دادگاه عمومی شهرستان 
کوهدشت نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم  دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری 
شهرستان کوهدشت واقع در استان لرستان- شهرستان کوهدشت میدان امام)ره( 
خیابان بوعلی دادگستری شهرستان کوهدشت- کد پستی۶8۴178177۳ ارجاع و 
به کالسه ۹5۰۹۹8۶۶۳۶۲۰۰۶8۴  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن1۳۹7/۴/15 
و ساعت 11 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم 
آیین دادرسی دادگاههای  قانون  به تجویز ماده 7۳  و درخواست خواهان/شاکی و 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
منشی شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( کوهدشت- مصطفی زارعی طارمی

آگهیابالغ
 دادخواست وضمائم وقت دادرسی

آقای رمضان حمیدی فرزندمحمودساکن خوزستان-رامهرمز-خیابان شهیدمنتظری 
الزام  خواسته  به  خضردادخواستی  خواجه  کوچه  مرکزی  کشاورزی  بانک  روبروی 
به تنظیم سندرسمی انتقال خودرو سواری پرایدبه شماره87۹/۲۴ل۴7به طرفیت 
سیدمرتضی کوثری اصفهان فرزندسیدعبدالرحیم ساکن مجهول المکان به این شعبه 
11:۰۰صبح  روز۹7/1/۲۲ساعت  وبرای  ثبت  کالسه۶۳5/۲/۹۶حقوقی  وبه  ارجاع 
باشدبنابه درخواست  المکان می  تعیین وقت گردیده است وچون خوانده مجهول 
خواهان تقاضانموده که به وسیله انتشارآگهی دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشاروفق 
ازمفاددادخواست  شودکه  مصوب1۳71آگهی  مدنی  دادرسی  آئین  ماده7۳قانون 
رسیدگی  شوراجهت  گردد.ودراین  مطلع  خوانده  رسیدگی  معین  درروزوساعت 
مقتضی  وصدورحکم  حضوردرشوراغیابارسیدگی  عدم  حاضرشودودرصورت 

راصادرخواهدنمود.     شماره م.الف)1۲/718(
حسن رئیسی زاده-قاضی شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز

متنآگهی
با توجه به دادخواست تقدیمی آقای رسول عبدالرسولی به طرفیت داود- مهرداد 
– فتانه – فرزانه – شهناز – ناصر-منصور- احترام –پروین و پروانه شهرت همگی 
عبدالرسولی فرزندان حسن دائر بر الزام خواندگان به تنظیم سند در وقت مقرر ظرف 

7 روز جهت مالحظه نظریه کارشناسی در این شعبه حاضر شوید . 
منشی دادگاه حقوقی شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – 
علیرضا تقی پور . 

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

آگهیموضوعماده3قانون
وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابررأی شماره1۳۹۶۶۰۳۳1۰1۰۰۰75۲۹ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم لیال پورمهدیان فرزند 
در  شوش  از  صادره   5۲۶8۴5۴۰۹۹ ملی  کد    ۴78۲ شناسنامه  شماره  به  نوروز 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1۰۳/5۰ متر مربع پالک ۲77۹ فرعی از 

1۶۳ اصلی واقع در فردیس- خ ۳7 غربی جدید- بن بست گلها - پالک ۲۶ 
خریداری از مالک رسمی ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( 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/الف۲۶17
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۶/1۲/7 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۶/1۲/۲۲

  محمد سلیمانی   رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

رونوشتآگهیحصروراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به    1۹۰ شماره  شناسنامه  دارای  مرادی  داود  آقای 
۹۶1۴1۳/۳/۹۶ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
تاریخ 1۳۹۶/11/7  در  بشناسنامه  شماره ۹7۰  مرادی  که شادروان محمود  داده 
منحصر  مرحوم  آن  الفوت  ورثه حین  گفته،  زندگی  بدرود  را  دائمی خود  اقامتگاه 

است به:
از نور مازندران-  1.داود مرادی فرزند محمود - ش ش 1۹۰- ت ت  1۳۶۰ ص 

پسرمتوفی 
۲.آسیه مرادی فرزند محمود -ش ش ۰۳1۰۹۳5571- ت ت 1۳7۲ ص از کرج 

- دخترمتوفی
ص   1۳۶۹ ت  ت   -۲۲۲۰۰۴۳۴۶۰ ش  محمود-ش  فرزند  مرادی  ۳.مریم 

ازنورمازندران- دخترمتوفی 
ازنورمازندران-  ص   1۳5۶ ت  ت   -۴۳ ش  ش  محمود-  فرزند  مرادی  ۴.زهرا 

دخترمتوفی 
5.فاطمه مرادی فرزند محمود- ش ش ۲185- ت ت  1۳۶۶ ص از نورمازندران- 

دخترمتوفی 
۶.حلیمه محمد فرزند لطف اله - ش ش 111۹ - ت ت 1۳۳۶ ص از نورمازندران- 

همسرمتوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی، درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م/الف ۲۶۰7
رئیس شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان فردیس

آگهیحصروراثت
پرونده کالسه  به شرح  بشماره ۶8۳  دارای شناسنامه  آراللو  پور  آقای کریم کریم 
187۳-۹۶ این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حقویردی کریم پور آراللو به شماره شناسنامه 1۳1 در تاریخ 1۳۴7/۰1/۰۳ 

در اردبیل اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه آنمرحوم منحصر است به:
حکمعلی کریم پور به شماره شناسنامه 5۰1 پسر متوفی.

کریم کریم پور آراللو به شماره شناسنامه ۶8۳ پسر متوفی.
اثمر کریم پور آراللو به شماره شناسنامه 58۰ دختر متوفی.

کوکب فتحی آذر به شماره شناسنامه 1۰۳ همسر متوفی.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید، 
هرکس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد، از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیتنامه ای جز سری و 

رسمی که بعد از موعد مقرر ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود.
بدری- رئیس شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان اردبیل

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

آگهیموضوعماده3قانون
وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابررأی شماره1۳۹۶۶۰۳۳1۰1۰۰۰75۴۰ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهرداد سمیعی  فرزند 
حسین به شماره شناسنامه ۴۲۲۹۳  کد ملی ۰۰7۹7۴۳8۳8صادره از تهران در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1۹۴/1۲ مترمربع پالک 1557 فرعی از 
1۶۳ اصلی واقع درکرج- انبارنفت- جاده مالرد- بین گلستان یازدهم و سیزدهم- 
جنب تاالر مسعود خریداری از مالک رسمی میرمحمود سیف محرز گردیده است. 
به  فاصله 15 روز آگهی می شود.  لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت  
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 ۲۶1۹
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۶/1۲/7  تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۶/1۲/۲۲

 محمد سلیمانی  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس



6 نفت و انرژیدوشنبه 7 اسفند 1396                                                                                                                                                                                                     شماره 3706
کوتاه از انرژی

»تاپی«بهتراستیا»صلح«؟
*پدرام سلطانی
 نایب ریس اتاق بازرگانی

ترکمنستان- گاز  لوله ی  دوم خط  بخش  ساخت  که  آمد  خبرها  در 
افغانستان-پاکستان-هند موسوم به تاپی در کشور افغانستان کلنگ خورد.

اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مراسم کلنگ زنی گفت: »افغانستان 
با هیچ کشوری دعوا ندارد و فقط به فکر منافع ملی خودش است.« چقدر 
این حرف به دلم نشست. فکر می کنم هر ایرانی که این سخن را شنیده 
باشد هم همین احساس را کرده است. افغانستان از محل حق ترانزیت 
این خط لوله ساالنه 5۰۰ میلیون دالر درامد کسب خواهد نمود. برای 
من جای خوشحالی است که کشور جنگزده و توسعه نیافته ی افغانستان، 
که کل صادراتش بالغ بر 5۰۰ میلیون دالر در سال است، می تواند عالوه 
بر تأمین نیاز گازی خود، ساالنه چنین درامدی کسب کند. ما، علیرغم 
مشترکات زبانی، فرهنگی و تاریخی با افغانستان هیچگاه نتوانستیم راهبرد 
هم افزایی در همکاری با این کشور پیشه کنیم. اما حتماٌ از توسعه و افزایش 
درامد افغانستان، ما منتفع می شویم. افغانستان بالنده برای ما مساوی است 
با قاچاق کمتر مواد مخدر و مهاجرت کمتر افاغنه به ایران.طالبان افغانستان 
حمایت خود را از احداث این خط لوله اعالم کرد. با شنیدن این خبر هم به 
یاد داستان کرسنت و فروش گاز به امارات افتادم. پروژه ای که می توانست 
منافع استراتژیک امارات را به ایران پیوند بزند و در تلطیف روابط بین دو کشور 
مؤثر باشد، با کارشکنی و هیاهوی طالبان وطنی هیچ شد. نه کسی برای ضایع 
کردن این پروژه ی راهبردی محاکمه شد و نه، به زعم مخالفین، رشوه بگیران 
و وطن فروشانی که قصد امضای این قرارداد را داشتند معلوم و محکوم شدند. 
همین رفتار را این قوم با برجام و قراردادهای مربوطه با کشورهای اروپایی و 
همچنین با قراردادهای جدید نفتی داشتند. عجیب است در حالی که طالبان 
با دولت مرکزی افغانستان در حال جنگ است، اما اعالم می کند که از پروژه 
هایی که موجب توسعه ی افغانستان می شود حمایت می کند. اما در کشور 
با صلح و ثبات ما هر گروهی جلوی درهم تنیدگی اقتصاد ایران با کشورهای 
منطقه و جهان می ایستد و چوب الی چرخ دولت می گذارد و متأسفانه 
غالباٌ موفق هم می شود.  پروژه تاپی بدیل خط لوله ایران-پاکستان-هند، 
موسوم به خط لوله ی صلح، است. زمانی از وزیر محترم نفت کشورمان نقل 
شده بود که ساخت خط لوله ی تاپی خیلی بعید است. اما خیلی هم بعید 
نبود. برای تأمین مالی 1۰ میلیارد دالری ساخت خط لوله ی تاپی، بانک 
توسعه ی آسیایی، بانک اروپایی بازسازی و توسعه، کشور ژاپن و عربستان 
اعالم آمادگی نموده اند. هند هم اعالم نموده حتماٌ سهم خود را در ساخت 
این خط لوله پرداخت می کند و در ساخت آن مصمم است. آمریکا هم از 
ساخت این خط لوله حمایت کرده است.قبالٌ راجع به راهبرد چین نسبت به 
ایران و همسایگانش نوشته بودم که سرمایه گذاری کالن چین در بندر گوادر 
پاکستان موجب ایجاد یک مسیر ترانزیت و رقیب جدی برای بنادر ایران 
خصوصاٌ چابهار می شود و مسیر اصلی جاده ی ابریشم نیز از شمال چین 
به قزاقستان و روسیه کشیده می شود. آمریکا نیز با همکاری رقبای منطقه 
ای ما خصوصاٌ عربستان، تالش دارد که مسیر انرژی خاورمیانه و منطقه را 
از دور ایران عبور دهد و از اهمیت استراتژیک ایران در نقشه ی انتقال انرژی 
منطقه بکاهد. شاید تحلیلگران نفتی ما ادعا کنند که نیاز هند به گاز بیش از 
ظرفیت خط لوله ی تاپی است. اما این را نخواهند گفت که شروع و ادامه ی 
تکمیل تاپی موجب کاهش احساس ضرورت پاکستان و هند به خط لوله ی 
ایران خواهد شد و حداقل 1۰ سال ما را به عقب خواهد انداخت. و معنای این 

تعویق یعنی یک عدم النفع چندین ده میلیارد دالری در این مدت.
به این نکته نیز تاکنون کم توجه بوده ایم که منافع اقتصادی همسایه ی 
شرقی ما پاکستان، بیش از ما با رقیب اصلی ما در منطقه، عربستان، گره 
خورده است. اگر چه کمکهای آمریکا و عربستان به پاکستان در بادی امر 
می توانند دلیلی بر این موضوع باشد، اما نگاه محافظه کارانه ی ما در توسعه 
ی روابط تجاری با پاکستان نیز مزید بر علت است و کمکی است که ما به 

سوق دادن بیشتر پاکستان به سوی عربستان می کنیم. 
عطش پاکستان برای توسعه ی روابط تجاری با ما و پس زدن ما در این 

موضوع باعث کم اعتمادی این کشور همسایه به ما شده است.
اما احداث خط لوله ی تاپی نشان داد که:

1- در تعریف منافع ملی ما اقتصاد جایگاه باالیی ندارد.
۲- مدیران ارشد کشور در تحلیل قدرت رقبا دچار خطا هستند.

۳- ارزیابی ما از جایگاه ایران در دیپلماسی انرژی نیاز به بازنگری دارد.
۴- ما در همگرایی اقتصادی با همسایگان خود و بوجود آوردن منافع 

مشترک بسیار با تردید، تأخیر و بدون برنامه حرکت می کنیم.
5- رقابت های سیاسی در داخل بسیار به منافع اقتصادی کشور لطمه 

زده است.

یادداشت

افزایش عرضه نفت غیراوپکی ها 
رشد تقاضا را پوشش خواهد داد 
افزایش  کرد،  اعالم  انرژی  المللی  بین  آژانس 
غیر عضو  کنندگان  تولید  از سوی  نفت  عرضه 
نفت  برای  جهانی  تقاضای  رشد  احتماال  اوپک 

در طی دو سال آینده را پوشش خواهد داد. 
افزایش  کرد،  اعالم  انرژی  المللی  بین  آژانس 
غیر عضو  کنندگان  تولید  از سوی  نفت  عرضه 
نفت  برای  جهانی  تقاضای  رشد  احتماال  اوپک 
داد.  خواهد  پوشش  را  آینده  سال  دو  طی  در 
این اتفاق ممکن است اوپک را وادار سازد توافق 
کاهش تولید را برای مدت بیشتری ادامه دهد. 
با  انرژی  بین المللی  آژانس  میدر  بیرول،  فیس 
اشاره به افزایش تولید نفت در آمریکای شمالی، 
برزیل و مکزیک اظهار داشت: »ما شاهد ورود 
مقدار قابل توجهی نفت از سوی کشورهای غیر 

عضو اوپک به بازار هستیم«. 
اوپک  بینی ممکن است تالش های  این پیش 
کاهش  توافق  به  دادن  پایان  برای  شرکایش  و 
میالدی  گذشته  سال  ابتدای  از  که  را  تولید 
اگر  بیندازد.  تأخیر  به  شده،  گذشته  اجرا  به 
عرضه نفت خارج از اوپک به اندازه ای باشد که 
اوپک  باشد،  مصرف  میزان  افزایش  پاسخگوی 
ناگزیر خواهد شد تا پایان دهه جاری میالدی 

تولید خود را در سطح فعلی محدود سازد.
تولید  کاهش  توافق  عضو  کشورهای  هرچند 
شراکت خود  تمدید  بررسی چگونگی  حال  در 
ادامه  اما  هستند،  آینده  های  سال  طی  در 
به  را  چالش هایی  می تواند  تولید  محدودسازی 
روسیه  نفتی  های  شرکت  باشد.  داشته  همراه 
که عالقمند به ورود به پروژه های جدید نفتی 
هستند، خواهان اتمام آرام توافق کاهش تولید 
اوپک  عضو  کشورهای  که  حالی  در  هستند، 
نظیر ایران، عراق و لیبی بعد از سال ها کاهش 
درآمدهای نفتی به دلیل تحریم و جنگ مایلند 

ظرفیت تولید نفت خود را افزایش دهند.
سوی  از  جدید  نفت  عرضه  افزود،  بیرول 
غیراوپکی ها ممکن است رشد تقاضای جهانی 
در سال های ۲۰1۹ و ۲۰۲۰ را پوشش دهد. 
وی گفت، چالش اصلی در طی چند سال آینده 
تقاضای  که  زمانی  یعنی  آمد  خواهد  وجود  به 
سرمایه  عدم  و  میادین  شدن  سالخورده  باال، 
موجب  جدید  نفت  تولید  برای  کافی  گذاری 

بی ثباتی در بازار خواهد شد.

پروژه خط لوله صادرات گاز 
ایران- پاکستان زنده است 

وزارت امور خارجه پاکستان اعالم کرد که خط 
همچنان  پاکستان  به  ایران  گاز  صادرات  لوله 

زنده است.
بر اساس این گزارش، محمد فیصل، سخنگوی 
که  کرد  اعالم  پاکستان  خارجه  امور  وزارت 
کشور  این  به  ایران  گاز  صادرات  لوله  خط 
تا  گفت:  وی  است.  نیامده  در  تعلیق  حال  به 
جایی که من می دانم، پروژه خط لوله صادرات 
برای  پابرجاست؛  ایران-پاکستان همچنان  گاز 
مربوطه  وزارتخانه  با  می توان  فنی  جزئیات 
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  گرفت.  تماس 
این  وزیر  نخست  از حضور  پاکستان همچنین 
کشور در آیین آغاز ساخت خط لوله تاپی در 

افغانستان خبر داد.

نفت در جهان

دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری گفت: بنا داریم ۴ شتاب 
در  نوآرورانه  ایده های  از  حمایت  جهت  را  دهنده 
حوزه های مختلف انرژی تا نیمه اول سال آینده در 

کشور راه اندازی کنیم.
از صدا و سیما، سیروس  به نقل  به گزارش زمان 
انرژی  نگهداشت  همایش  حاشیه  در  خواه  وطن 
های  ایده  توسعه  به  ها  دهنده  شتاب  این  افزود: 
شرکت  و  ها  استارتاپ  به  آنها  شدن  تبدیل  و  نو 
می  موجب  و  کند  می  کمک  بنیان  دانش  های 
شود معضالت حوزه انرژی کشور با استفاده از ایده 
اینکه  بیان  با  رفع شود.وی  نخبگان  های خالقانه 
بهینه  انرژی، کم مصرف کردن،  توجه در مصرف 
مصرف کردن و کاهش هدر رفت و تلفات انرژی از 
راه های نگهداشت انرژی است گفت: معاونت علمی 
و فناوری با توجه به مأموریت خود کمک به ایجاد 
زیست بوم نوآوری و فناوری در حوزه انرژی کشور 
را در دستور کار خود قرار داده است.وی اضافه کرد: 
نگاه معاونت علمی به این است جامعه استارتاپی و 
شتاب دهنده های مختلف را که بتوانند در توسعه 
فناوری ها و ایجاد کسب و کارهای این حوزه نقش 
آفرینی کنند در کشور توسعه دهد.وطن خواه گفت: 
انرژی کشور  در حوزه  و درشتی  ریز  چالش های 

وجود دارد از جمله اینکه بازار حوزه انرژی عمدتاً 
بازار دولتی و نگاه ها در آن دولتی است از این رو 
معاونت علمی معتقد است آنچه که می تواند ما را از 
این معادالت عبور دهد توسعه زیست بوم های علم 
و فناوری با نگاه شتاب دهی و استارتاپی است زیرا 
حضور پر رنگ فارغ التحصیالن و نخبگان کشور با 
نوآوری ها و ایده های جدید ابزاری مهم برای رفع 
و فائق آمدن بر مشکالت انرژی است.وی با اشاره 
آنقدر  در کشور،  موجود  های  بروکراسی  اینکه  به 

کردن  رفع  قابل  راحتی  به  که  هستند  دار  ریشه 
نیستند افزود: با این وجود، معاونت علمی و فناوری 
توانست مصادیق خوبی را رشد دهد که بتوانند از 
این موانع عبور کنند از این رو این مصادیق گواهی 
می دهد رفع موانع، شدنی است و اگر این مصادیق 
را تقویت و در بقیه حوزه ها تسری و رشد دهیم می 
توانند مسائل و موانع کشور را رفع کنند.وطن خواه 
با بیان اینکه در حوزه انرژی ها نخستین توجه باید 
به حوزه تقاضا و مصرف باشد، افزود: تقاضا و مصرف 

لوکوموتیو زنجیره انرژی را توسعه می دهند ضمن 
اینکه اصالح رویکردها در آحاد مختلف جامعه از 
مصرف کننده عادی تا سیاست گذار باید در دستور 
کار باشد که هم اکنون آرام آرام در حال انجام است.

وی گفت: مصرف انرژی، امروز چالشی بزرگ برای 
کشور است، از این رو در هر سطح و جایگاهی که 
هستیم باید به مقوله مصرف، به ویژه بخش انرژی 
توجه داشته باشیم.وطن خواه با بیان این که امروزه 
گفت:  است،  انرژی  مدیون  کشوری  هر  توسعه 
اجرای هر برنامه  توسعه ای در کشور به بخش انرژی 
امروز در بحث کنترل  ادامه داد:  وابسته است.وی 
آلودگی هوا کارهای خوبی صورت گرفته و سازمان 
فعالیت های  مقوله  این  حفاظت محیط زیست در 
به  اشاره  با  خواه  است.وطن  داده  انجام  بسیاری 
این که کسب  و کارهای نوآورانه فعالیت های حوزه 
کارهای  امروز  گفت:  کرده اند،  متحول  را  انرژی 
در  که  شده  انجام  استارت آپ  حوزه  در  بسیاری 
بخش انرژی نیز این مقوله با فروش بنزین به صورت 
ستاد  می شود.دبیر  محسوب  نو  طرحی  اینترنتی، 
توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری افزود: پیشران اصلی حوزه انرژی، 
بخش تقاضا و مصرف است که متاسفانه این موضوع 

جایگاه مناسبی در دستگاه های اجرایی ندارد.

راه اندازی4 شتاب دهند انرژی در کشور؛ 

افزایشمصرفانرژیچالشیبزرگبرایایران

آگهیمفقودی
استیشن  سواری  اسپورتیج  کیا  خودرو  مشخصات  و  کارت 
مدل۲۰17به رنگ سفید به شماره انتظامی اروندی-71۴51به 
شاسی  شماره  G۴NACH88۰۶8۰و  موتور  شماره 
U5YPG81A۰HL۲۳۰۴۴۲به نام جلیل فاضلی مقدم صادره 
ازآبادان فرزندعبدالصادق مفقود گریده وازدرجه اعتبارساقط است.
شهرستان دزفول

آگهیمفقودی
به  هوشنگ  فرزند  نادری  علی  اینجانب  دانشجویی  کارت 
شماره ملی ۰۰17۶۳788۰ و شماره دانشجویی ۹۲1۲۶5۰۲ 
مقطعه  افزار(  )سخت  کامپیوتر  مهندسی  رشته  دانشجوی 
بهشهر  واحد  مازندران  فناوری  و  علم  دانشگاه  کارشناسی 

مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

آگهیمفقودی
کارت دانشجویی اینجانب سجاد رسته خاک فرزند حجت به 
شماره ملی 5۹۴۰۰۳۲8۰1 و شماره دانشجویی ۹۲1۲5۲58 
مقطع  افزار(  )نرم  کامپیوتر  مهندسی  رشته  دانشجوی 
بهشهر  واحد  مازندران  فناوری  و  علم  دانشگاه  کارشناسی 

مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

آگهیابالغ
زارع  حسین  آقای  خوانده  به  داور  معرفی  اخطاریه  برگ 

زردبینی
حقی  اعظم  خانم  دعوی  درخصوص   ۹۶1۳۳۰ پرونده  کالسه 
بجارخانه با وکالت آقای نادر نورالهی بسطام ظرف مدت 7 روز پس 
از ابالغ جهت معرفی داور در این شعبه حاضر شوید.م-الف: ۳1۰۶۴
مدیر دفتر شعبه 10 دادگاه خانواده شهریار- فیروز سلیمانی

متنآگهی
شاکی به نام محمد مطهری راد فرزند علی شکایتی علیه متهم محمد بیرانوند فرزند 
دادگاه های عمومی شهرستان  تقدیم  توهین  و  و جرح عمدی  ایراد ضرب  عباس 
خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1۰1 دادگاه کیفری دو شهرستان خرم 
آباد )1۰1 جزایی سابق ( واقع در خرم آباد –خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده 
روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه ۹۶۰۹۹8۶۶1۳11۰۰۹8۹ ثبت گردیده 
علت  به  است  شده  تعیین   ۰8:۳۰ ساعت  و   1۳۹7/1/۲۲ آن  رسیدگی  وقت  که 
مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکات و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد. 
منشی شعبه 101 دادگاه کیفری 2 خرم آباد – بیرانوند. 

آگهیفقدانسندمالکیت
پالک 1۲7۳/۲۶ اصلی

امید داودیان طی درخواست وارده شماره1۹75۳ مورخه ۹۶/1۰/۲۴ منضم  آقای 
به دو برگ استشهاد محلی که به تایید دفتر اسناد رسمی شماره ۲7 ایالم رسیده 
مدعی است سند مالکیت ششدانگ یک بابخانه پالک 1۲7۳/۲۶ اصلی بعلت نقل 
و مکان گم گردیده است که برابر پرونده ثبتی سند مالکیت ششدانگ یک بابخانه 
امید  بنام  پالک 1۲7۳/۲۶ اصلی ذیل ثبت 78۳۲7 صفحه 15۳ دفتر جلد ۴8۰ 
داودیان صادروتسلیم گردیده، ، لذا مراتب در اجرای تبصره ذیل ماده 1۲۰ آیین 
انجام  یا مدعی  و  بوده  نزد وی  مالکیت  تا هرکس که سند  اعالم  ثبت  قانون  نامه 
معامله می باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اصل سند مالکیت 
و یا سند معامله را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم ارائه نماید در غیر 
اینصورت پس از انقضای مهلت قانونی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام 

قانونی بعمل خواهد آمد.
صفری - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

در طول 1۰ ماهه نخست امسال با تولید بیش از 1۲7 هزار 
شیمی  پتروشیمی  در  تولید  جدید  MTBEرکورد  تن 
از دو غول تولیدکننده این محصول  بافت به عنوان یکی 

استراتژیک در صنعت پتروشیمی به ثبت رسید.
 به گزارش زمان به نقل از انجمن صنفی کارفرمائی صنعت 
پتروشیمی  از  پس  بافت  پتروشیمی شیمی  پتروشیمی، 
تن،  هزار   15۰ حدود  ساالنه  تولید  ظرفیت  با  بندرامام 
دومین تولیدکننده بزرگ MTBEدر صنعت پتروشیمی 
ایران است.  در طول 1۰ ماهه نخست امسال با ثبت یک 
رکورد جدید، تولید MTBEدر پتروشیمی شیمی بافت 
تن  هزار  تولید 1۲۴  برنامه  که  طوری  به  شده  شکسته 
محصول در طول یکسال صرفا در 1۰ ماهه نخست سال 

جاری به طور کامل محقق شده است.
 بر این اساس در 1۰ ماهه نخست امسال بیش از 1۲7 
هزار تن محصول در پتروشیمی شیمی بافت تولید شده 
به 1۲۴ درصد  امسال  تولید در دی ماه  برنامه  و تحقق 
روی  سال ۹۶  برای  پتروشیمی  مجتمع  این  که  رسیده 
تولید حدود 1۲۴ هزار تن محصول برنامه ریزی کرده بود.

 »سید محسن شمس« با اشاره به ثبت رکورد جدید تولید 
رکورد  ثبت  از  پس  گفت:  بافت،  شیمی  پتروشیمی  در 
این  ارتقای  دنبال  به  نخست  ماهه   ۶ در  تولید  باالترین 
رکورد تولید به صورت ساالنه و تا پایان سال ۹۶ هستیم. 
مدیرعامل شرکت پتروشیمی شیمی بافت با اعالم اینکه 
افزایش تولید تا مرز ظرفیت اسمی یکی از اهداف و برنامه 
های کالن پتروشیمی شیمی بافت است، تصریح کرد: بر 
این اساس افزایش پایداری تامین خوراک یکی از برنامه 
کننده  تامین  یک  با  اخیرا  و  بوده  اقدام  دست  در  های 
این  ایم.   رسیده  توافق  به  خوراک  دریافت  برای  جدید 
مقام مسئول همچنین از تکمیل زنجیره ارزش محصول 
MTBEبه عنوان یکی دیگر از برنامه های در دست اقدام 
یاد کرد و افزود: تولید بنزین با کیفیت و استاندارد باال از 
دیگر برنامه های توسعه ای این مجتمع پتروشیمی است. 
از  یکی  به عنوان  بافت  شیمی  پتروشیمی  است،  گفتنی 
اقتصادی  تولیدکنندگان بزرگ MTBEدر منطقه ویژه 
پتروشیمی ماهشهر به دو خوراک اصلی شامل رافینیت 

و متانول نیاز دارد.

روز  تا  جاری  آبی  سال  ابتدای  از  ثبت شده  بارش های  میزان 
جمعه به ۶8 میلی متر رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال 

گذشته کاهشی 5۲.7 درصدی داشته است.
ابتدای سال  از  بارشهای کشور  گزارش، مجموع  این  اساس  بر 
آبی جاری )ابتدای مهر ۹۶( تا ساعت 18:۳۰ روز جمعه )چهارم 
اسفند ماه( به ۶8 میلیمتر رسید. ثبت ۶8 میلی متر بارش در 
مشابه  مدت  در  بارش ها  مقدار  که  است  حالی  در  جاری  سال 
دو  این  مقایسه  که  شده  ثبت  میلی متر   1۴۳.7 گذشته  سال 
رقم، نشان دهنده کاهش 5۲.7 درصدی بارشها در سال جاری 

است. 
سال   ۴۹ در  مشابه  مدت  در  ایران  بارشهای  میزان  همچنین 
گذشته )درازمدت( به طور متوسط 1۴۴.۴ میلی متر بوده که در 
مقایسه با میزان بارشهای سال جاری، از کاهش 5۲.۹ درصدی 

بارش ها در سال آبی ۹7 ــ ۹۶ حکایت دارد.
 در این مدت پربارش ترین نقطه کشور »محمودآباد - هراز« 
کشور  نقطه  ترین  کم بارش  و  بارش  میلیمتر   8۳۹.7 ثبت  با 
»ایستگاه باران سنجی محوطه امور آب چابهار« با ثبت »یک« 

میلیمتر بارش بوده است.

بارشهایایران
به68میلیمتررسید

رکوردتولیددومینغولMTBEپتروشیمیایران
شکستهشد

ایران  مرکزی  مناطق  نفت  شرکت  مدیرعامل 
در بازدید از منطقه عملیاتی سرخون و گشوی 
جنوبی از تحقق »۹8.5« درصدی برنامه تولید 
گاز در این منطقه در سال جاری و مدیرعامل 
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 
از برداشت بیش از ۹8درصدی از میدان گازی 
سرخون خبر دادند. به گزارش زمان به نقل از 
با  مشترک  نشست  در  حاتمی  رامین  ایسنا، 
کارشناسان شرکت  و  رؤسا  مدیران،  از  جمعی 
بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی و منطقه 
عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی در بندرعباس 
قدیمی ترین  جنوبی،  گشوی  و  سرخون  گفت: 
شرکت  نظارت  تحت  عملیاتی   منطقه 

بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی است که 
جهت نگهداشت و افزایش توان تولید آن برنامه 
های در دست انجام است. وی با اشاره به اینکه 
در حال حاضر 8۰ درصد از گاز میدان سرخون 
میدان های  توسعه  افزود:  است،  شده  برداشت 
مجاور، ایجاد برخی تغییرات در تاسیسات پائین 
سازی  بهینه   ،EPCF پروژه  تعریف  دستی، 
شرایط تولید از چاه ها و ... از جمله برنامه هایی 
این  تولید  ارتقاء  و  نگهداشت  برای  که  است 

منطقه در دست بررسی و اجرا است. بر اساس 
میان  مدت،  کوتاه  اقدامات  انجام  گزارش  این 
مدت و بلند مدت عملیاتی از جمله کاهش فشار 
گاز ارسالی به پاالیشگاه، احداث ایستگاه تقویت 
فشار گاز، تغییر در سیستم فرآورشی پاالیشگاه و 
... از جمله راهکارهای ارایه شده در این نشست 
بود که بررسی بیشتر آنها به جلسات تخصصی 
مدیرعامل  منتظری،  غالمحسین  شد.  موکول 
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 

نیز در این نشست با اشاره به گذشت ۳1 سال 
تا  کرد:  اظهار  سرخون،  گازی  میدان  عمر  از 
کنون ۹8.8 میلیارد متر مکعب گاز از این میدان 
برداشت شده است. وی پیشگیری از آلودگی های 
پساب های  حوزه  در  ویژه  به  محیطی  زیست 
در  گرفته  انجام  مثبت  اقدامات  از  را  صنعتی 
منطقه عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی عنوان 
کرد و گفت: همچنین پیشگیری از کاهش تولید 
و برداشت صیانتی از میدان سرخون، پراکندگی 
اماکن اداری، کارگاهی و ... را از موضوعات در 
و گاز  نفت  برداری  بهره  بررسی شرکت  دست 
زاگرس جنوبی در منطقه عملیاتی سرخون و 

گشوی جنوبی است.

مجری طرح توسعه فاز 1۴ پارس جنوبی از روشن 
شدن مشعل نخستین سکوی فاز 1۴ پارس جنوبی 
خبر داد و گفت: این سکو با ثبت رکوردی تازه و 
در مدت 18 روز از مرحله نصب، آماده تولید گاز 

می شود.
غنی  ترش  گاز  کرد:  اظهار  مسعودی  حمیدرضا 
سکوی 1۴A با ظرفیت 5۰۰ میلیون فوت مکعب 
در روز )1۴.1 میلیون مترمکعب( از طریق یک خط 
بلوک  از  امسال  اسفندماه   ۲۰ تا  اینچی،   ۳۲ لوله 
در  پارس۲  منطقه  فازهای  پاالیشگاه  به  فاز  این 
کنگان منتقل می شود. سکوی A1۴ پارس جنوبی 
با  که  است   1۴ فاز  توسعه  طرح  عرشه  نخستین 
وزنی معادل ۲5۰۰ تن، چهارم بهمن ماه امسال با 
موفقیت در بلوک مخزنی این طرح نصب شد و در 

مرحله برداشت گاز قرار گرفت.
ایران  حفاری  ملی  شرکت  این که  یادآوری  با  وی 
بوده  فاز  این  چاه های  حفاری  عملیات  پیمانکار 
چاه  حلقه   11 از  نخست،  مرحله  در  افزود:  است، 
سکوی A فاز 1۴ پارس جنوبی، هشت حلقه چاه 

در  سکو،  راه اندازی  و  نصب  کامل  عملیات  از  بعد 
مدار تولید قرار خواهند گرفت. مدیرکل کنسرسیوم 
اندازی  راه  برای  گفت:  نیز  جنوبی  پارس   1۴ فاز 
اولیه فاز 1۴ و تولید گاز، عملیات راه اندازی اولیه و 
روشن سازی مشعل سکوی 1۴A-SPD در زمان 
افزود:  شناس  گل  رسید.مسعود  انجام  به  روز   18
 1۴A سکوی  بارگیری  عملیات  ماه  دی  دوازدهم 
آغاز شده بود. عملیات راه اندازی مشعل سکو نیز 
پس از تکمیل چاه های موقعیت A توسط شرکت 
ملی حفاری ایران در پایان دی ماه امسال آغاز شد.

عملیاتی  سلسله  آغازگر  مرحله  این  وی،  گفته  به 
است که تا پایان اسفند، پس از اتمام عملیات هوک 
آپ و راه اندازی کل سکو، استحصال گاز از این فاز 

را میسر می کند.
قرار است روزانه  این سکو  اضافه کرد:  گل شناس 
برداشت  غنی  گاز  مترمکعب  میلیون   1۴ معادل 
-SPD سکوی  مشعل  سازی  باشد.روشن  داشته 

ایزوایکو  گستر  سازه  مبین  عهده شرکت  بر   1۴A
بود که از شرکت های زیرمجموعه سازمان گسترش 

و نوسازی صنایع ایران است.
مدیرعامل مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل 
 1۴A ایران نیز اعالم کرد عملیات بارگیری سکوی
فاز 1۴ پارس جنوبی از دوازدهم دی ماه امسال از 
با تالش های صورت  امروز  و  آغاز شد  بندرعباس 
گاز  با  این سکو  مشعل  روشن شدن  شاهد  گرفته 

چاه هستیم.

 ۴۴ بر  مشتمل  سکو  چهار  جنوبی  پارس   1۴ فاز 
حلقه چاه، ۲خط لوله ۳۲ اینچ دریایی و پاالیشگاه 
خشکی برای فرآوری گاز ترش دارد که با راهبری 
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( و 
مشارکت شرکت های مدیریت طرح های صنعتی 
دریایی  تاسیسات  پایندان،  مپنا،  ایزوایکو،  ایران، 
ایران، ملی و حفاری ایران و ماشین سازی اراک در 
حال اجراست.به گزارش شرکت نفت و گاز پارس، 
تولید  هدف  با  جنوبی  پارس   1۴ فاز  توسعه  طرح 
روزانه 5۶ میلیون و ۶۰۰ هزار مترمکعب گاز ترش 
و 75 هزار بشکه میعانات گازی در منطقه پارس ۲ 
در حال اجراست. تولید ساالنه بیش از یک میلیون 
تن گاز مایع، یک میلیون تن اتان مصرفی واحدهای 

 ۴۰۰ روزانه  تولید  و  پتروشیمی 
این  تولیدات  دیگر  از  گوگرد  تن 

فاز خواهد بود.
به  فاز  این  طرح  اجرای 
سازمان  از  متشکل  کنسرسیومی 
صنایع  نوسازی  و  گسترش 
مدیریت  شرکت  )ایدرو(،  ایران 
شرکت  ایران،  صنعتی  طرح های 
تأسیسات  ساخت  و  مهندسی 
ملی  شرکت  ایران،  دریایی 
مجتمع  شرکت  ایران،  حفاری 

شرکت  ایران،  فراساحل  صنایع  و  کشتی سازی 
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران )مپنا(، شرکت 

پایندان و شرکت ماشین سازی اراک واگذار شده که 
مسئولیت رهبری کنسرسیوم را سازمان گسترش و 

نوسازی صنایع ایران )ایدرو( عهده دار است.

اعالمآخرینمیزانبرداشتازمیدانگازیسرخون
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تخصیص۳۰هزار میلیارد به طرحهای عمرانی
عمرانی  منابع طرح های  اینکه  بیان  با  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
از۲1هزار میلیارد به۴۲هزار میلیارد افزایش پیدا کرد از تخصیص۳۰هزار 

میلیارد از منابع ریالی و اوراق مالی برای طرح های عمرانی خبرداد.
به گزارش زمان به نقل ازسازمان برنامه و بودجه کشور، محمدباقر نوبخت 
در همایش ساالنه نظام فنی و اجرایی کشور گفت: واقعیت این است که 
در چهار سال گذشته، کشور با محدودیت هایی برای توسعه مواجه بود و 
یکی از این محدودیت ها، محدودیت منابع بود. البته متولیان نظام اداره 
کشور تدبیرهای مناسب را برای رهایی از منابع نفتی اتخاذ کردند.وی 
افزود: قیمت نفت در سال 1۳۹۲، 1۰۴ دالر بود و براساس آخرین گزارش، 
قیمت نفت در سال 1۳۹۶ و برابر عملکرد بودجه، 51 دالر است و مقایسه 
این دو عدد در چهار سال گذشته گویای این است که تنها 157 میلیارد 
دالر از طریق فروش نفت حاصل شده و روند مقایسه آن با سال های 
گذشته، گویای این است که در آن سال ها درآمد نفت ۲51 میلیارد دالر 
بوده است.رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اظهار این مطلب که 
دولت یازدهم در چهار سال گذشته با چنین محدودیت هایی مواجه شده 
است، اظهار داشت: ما وظیفه خود می دانیم از اهتمام ارزنده ی مهندسان، 
مشاوران و پیمانکاران در روند اجرای طرح های عمرانی قدردانی کنم، به 
این دلیل که آنان به رغم تمام محدودیت ها و کاستی ها، همکاری بسیار 
شایسته ای با دولت داشته اند.وی ادامه داد: همه تالش دولت بر این بوده 
تا این مقدار محدود منابع را به سمت مباحث عمرانی پیش ببرد و امروز 
شاهدیم عملکرد بخش عمرانی بودجه از حدود ۲1۰ هزار میلیارد ریال 
در سال 1۳۹۲ به بیش از ۴۲۰ هزار میلیارد ریال در سال 1۳۹5 افزایش 
یافته و رشد بیش از ۹۰ درصدی را به ثبت رسانده است.رئیس سازمان 
برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه رشد قابل توجه جمهوری اسالمی در 
زمینه اقتصادی مورد تایید کارشناسان و منتقدان بوده است گفت: رشد 
اقتصادی در سال جاری میزان بسیار مناسبی بوده و مورد تایید کارشناسان 
و منتقدان جهانی قرار گرفته است. در سال جاری توانستیم با اجازه مقام 
معظم رهبری 1۴ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی استفاده کنیم.

معاون رئیس جمهور با اشاره به میزان اشتغالزایی گفت: در ۹ ماهه سال 
جاری برنامه این بوده است که ۹۳5 هزار نفر وارد بازار کار شوند اما ۹18 
هزار نفر وارد بازار شدند و ما به تفاوت این میزان به جمعیت بیکاران کشور 
افزوده شد. در برنامه برای اشتغال زایی هم مقرر شده تا تا یک میلیون و ۳۳ 
هزار شغل در سال آینده ایجاد شود این در حالی است که 8۰7 هزار نفر 
در سال آینده وارد بازار کار می شوند که7۰ درصد آنها را فارغ التحصیالن 
د انشگاهی تشکیل می دهند.وی در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: در 
مورد طرح های عمرانی امیدوارم بنیان فعالیت را بین بخش خصوصی و 
دولتی طوری محکم تر ببندیم تا بتوانیم با همه محدودیت ها اقتصاد مردمی 

و مقاومتی را اداره کنیم.

 تمرکز صندوق ضمانت سرمایه گذاری
 بر مناطق کم برخوردار

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک گفت: تمرکز این 
صندوق بر کمک به مناطق کم برخوردار است و سرمایه در گردش نواحی 

روستایی یکی از کارهایی است که انجام می دهیم.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا ،محمدحسین مقیسه افزود: در این زمینه 
با پست بانک تفاهم نامه ای منقعد کرده ایم تا بتوانیم به روستاییان 
خدمات ارائه دهیم.وی با اعالم اینکه این صندوق محل اجرای طرح را 
به صورت وثیقه قبول و ضمانت نامه صادر می کند، گفت: با این اقدام 
85 درصد ضمانت نامه های مناطق کمتر برخوردار را پوشش می دهیم.

وی افزود: یکی از مشکالت مهمی که صنایع کوچک با آن درگیر هستند 
مساله تامین مالی است و صندوق ضمانت در حمایت از این صنایع 
تشکیل شده است.مقیسه بیان کرد: به رغم اینکه بخش عمده ای از 
تسهیالت اعطایی مبتنی بر دریافت وثیقه است اما صنایع کوچک از ارایه 
وثایق به نظام بانکی به دالیل تازه تاسیس بودن و اینکه تمام سرمایه 
خود را صرف تاسیس کرده اند، معذور هستند.وی گفت: صندوق ضمانت 
سرمایه گذاری از سال 8۳ برای حمایت از صنایع کوچک ایجاد شد تا 
با صدور انواع ضمانت نامه بتواند کسری وثیقه را نزد نظام بانکی تامین 
کند و در عمل سال 8۶ نخستین ضمانت نامه سرمایه گذاری توسط 
این صندوق صادر شد.مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع 
کوچک عنوان کرد: فراهم کردن موجبات سرمایه گذاری بخش غیر 
دولتی در صنایع کوچک و کوتاه کردن مدت اجرای طرح های اشتغالزا 
و دارای توجیه اقتصادی از اهداف این صندوق است.وی گفت: صندوق 
سرمایه گذاری در ۲ گروه ضمانت نامه صادر می کند که ضمانت نامه 
های اعتباری بانکی برای مناطق برخوردار تا 7۰ درصد اصل سود و کم 
برخوردار تا 85 درصد می توان صادر کرد.مقیسه ادامه داد: همچنین 
ضمانت نامه اعتبار خرید کاال نیز وجود دارد که صندوق به واسطه این 
ضمانت نامه بین تولید کننده می تواند واحد صنعتی را از حیث خرید 
بی نیاز کند.مقیسه گفت: با توجه به مشکالتی که در سنوات اخیر برای 
واحدهای تولیدی به وجود آمد، دادن ضمانت نامه های پیمان کاری 
هم برای واحدها ثبت شده بود و کارمزد این ضمانت نامه ها 5۰ درصد 
کارمزدی است که در نظام بانکی دریافت می شود.وی با بیان اینکه اکنون 
با 18 بانک یا موسسه مالی همکاری داریم گفت: تمامی فرایندهای به 
صورت الکترونیکی انجام می شود و مراحل صدور ضمانت نامه بانکی دو 
هفته طول می کشد و این سامانه به شفافیت و رضایت مشتریان تاکید 
بسیاری دارد.مقیسه بیان کرد: در حوزه صنعتگران بخش گردشگری 
می توانیم کمک کنیم و در حوزه صنایع دستی هیچ محدودیتی برای 
صدور ضمانت نامه وجود ندارد. وی افزود: واحدهای تولیدی که تحت 
نظر صنف ها هستند نیز می توانند از این ضمانت نامه ها استفاده کنند.

رشد ۹۵ درصدی واردات  رسمی موبایل
دنبال  به  که  است  آن  گویای  گمرک  سوی  از  شده  ارائه  آمارهای 
این  اجرای طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه واردات رسمی 

کاال بیش از ۹5 درصد رشد داشته است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، مروری بر لیست عمده اقالم وارداتی 
در دهمین ماه سال جاری حاکی از آن است که گوشی های تلفن 
شیوه  به  آنها  درصد   ۹۰ از  بیش  گذشته  سال های  در  که  همراه 
قاچاق وارد کشور می شد اکنون در رده 15 جدول کاالهای وارداتی 
اجرای طرح  به دنبال  امری که گویای آن است که  قرار گرفته اند، 
رجیستری تلفن همراه تا چه اندازه حجم واردات رسمی در این حوزه 
آمارهای 1۰  بر اساس  این بخش  یافته است.ارزش واردات  افزایش 
ماهه بیش از ۳۴۲میلیون و 8۰۰ دالر بوده و سهم گوشی های تلفن 
همراه از کل وارات کشور رقمی ۰.8 درصدی را در برگرفته است. 
در 1۰ ماهه سال قبل حجم واردات این بخش بالغ بر 175 میلیون 
 ۹8.5۲ وزنی  نظر  از  و  درصد   ۹5.۴۶ ارزش  نظر  از  که  بوده  دالر 
افزایش داشته است.وزن کاالی وارد شده  درصد حجم این واردات 
در این بخش نیز بالغ بر 77۶ هزار کیلوگرم اعالم شده در حالیکه 
این رقم حدود ۳۹1 هزار کیلوگرم بوده  در مدت مشابه سال قبل 
است.رجیستری یا شناسنامه دار کردن گوشی ها و وسایل الکترونیکی 
این طرح که سال ها  اجرای  است.  قاچاق  با  مبارزه  راه های  از  یکی 
بر  قرار داشت سرانجام مدتی است عملیاتی شده و  در دستور کار 
این اساس برندهایی مانند اپل، بلک بری، گوگل، موتوروال و ال جی 
برندهایی هستند که مشمول اجرای این طرح شده اند و گفته شده 
تالش می شود تا پایان سال جاری سایر برندها مانند سامسونگ نیز 
مشول اجرای این طرح شوند.پیش از این مدیرکل فناوری اطالعات 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفته بود: یکی از ضرورت های اجرای 
طرح رجیستری آن بود که بیش از ۹۰ درصد واردات این حوزه از 
مجاری غیرقانونی و قاچاق تامین می شد، حال اگر قیمت هر گوشی 
را به طور متوسط 1۳۰ تا 1۶5 دالر در نظر بگیریم، رقمی معادل 

1.8 میلیارد دالر ارزش این بازار می شود.
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التهابات نرخ ارز زودگذر  بود
رئیس کل بانک مرکزی افزایش نرخ ارز را به دلیل 
التهابات زودگذر و هیجانی بازار عنوان کرد و گفت: 

نرخ ارز باید به تعادل برسد.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، ولی اله سیف 
در پاسخ به این سوال که قیمت تعادلی از نظر بانک 
مرکزی چه نرخی است، اظهار داشت:  به هیچ وجه 
ما نرخی را اعالم نمی کنیم اما این موضوع را دنبال 
می کنیم. در هر زمانی نرخ تعادلی برای ارز نشأت 
گرفته از متغیرهای اصلی اقتصادی است اما وقتی 
ببینیم آن شرایط متعادل ایجاد شده، آن وضعیت 
باید استمرار پیدا کند.وی درباره اقدامات صورت 
درخصوص  مرکزی  بانک  عملکرد  درباره  گرفته 
تاثیر  تحت  ارز  قیمت  گفت:  ارز،  قیمت  کنترل 
التهابات زودگذر و هیجانی بازار قرار گرفته بود و 
به همین خاطر، قیمت های باالیی را پیدا کرده بود.

این مقام مسوول ادامه داد: هم اکنون این التهابات 
در حال کنار گذاشته شدن هستند و قیمت ارز به 
تدریج در حال پیدا کردن قیمت تعادلی خود است. 
به دلیل اعمال برخی سیاست های کنترلی، قیمت 
ارز در روزهای گذشته رونده کاهنده ای را در پیش 

گرفته است.

کاهش رشد اقتصادی اروپا به دنبال 
قدرت نمایی یورو

رشد اقتصادی منطقه یورو در ماه گذشته میالدی، 
به دلیل افزایش یورو و گران تمام شدن کاالهای 

اروپایی برای واردکنندگان، با کاهش روبرو شد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، افزایش قیمت یورو در 
اروپا به یک معضل برای اقتصاد این کشورها تبدیل 
شده است و رشد اقتصادی منطقه یورو را در ماه 
گذشته میالدی، تحت الشعاع خود قرار داد.در حال 
حاضر، واردات کاالهای اروپایی برای سایر کشورها 
هزینه بر است و این موضوع، به افزایش ارزش یورو 
صادرات  برای  مانع  یک  عنوان  به  و  گردد  برمی 
برگزیت  مذاکرات  است.اکنون  شده  تبدیل  اروپا 
تجارت  بالتکلیفی در مورد سیاست  و همچنین 
خارجی آمریکا به افزایش ریسک های سیاسی دامن 
می زند که در نهایت، اثر منفی بر روی فضای اعتماد 
به کسب و کار اروپا می گذارد.سرعت رشد اقتصادی 
اروپا در ماه گذشته میالدی یعنی فوریه، تنزل پیدا 
به  اعتماد  نزولی شاخص  روند  دنبال  به  کرد که 
فضای کسب و کار اروپا رقم خورد. یکی از دالیل 
این مساله به افزایش ارزش یورو برمی گردد که 
به کاهش صادرات 1۹ کشور در این منطقه منجر 
شد؛ ضمن اینکه تولیدات کارخانه ای اروپا هم، سیر 
نزولی را تجربه کرد. مذاکرات برگزیت هم نوسان 
شاخص بورس ها را به همراه داشته است. نرخ تورم 
منطقه یورو در ماه گذشته میالدی، در مقایسه با 
ماه قبل از آن ۰.۹ درصد کاهش پیدا کرد؛ اما در 
مقایسه با ماه فوریه سال ۲۰1۶ میالدی 1.۳ درصد 
افزایش نشان می دهد.بر پایه این گزارش، نرخ تورم 
هدف گذاری شده بانک مرکزی اروپا ۲ درصد است 

که تورم اروپا پایین تر از این رقم قرار دارد.

گام مشترک بانک ملی و سازمان 
ثبت احوال برای ارائه خدمات بانکی

تفاهمنامه مشترک بانک ملی ایران و سازمان ثبت 
احوال کشور برای ارائه خدمات بانکی از طریق کارت 
هوشمند ملی در راستای تحقق دولت الکترونیک و 
اجرای سیاست های برنامه پنجم و ششم توسعه 

کشور امضا شد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی 
ایران، دکتر محمدرضا حسین زاده مدیرعامل بانک 
در مراسم انعقاد این تفاهم نامه که با حضور برات 
مدیره،  هیات  اعضای  خاتونی  مسعود  و  کریمی 
حبیب اهلل رشید ارده مدیر امور حوزه مدیریت و 
نیا معاون وزیر  روابط عمومی و حمید درخشان 
کشور و رییس سازمان ثبت احوال کشور برگزار 
شد، با تاکید بر اینکه بانک ملی ایران و سازمان 
ثبت احوال کشور جزو سازمان های قدیمی کشور 
محسوب می شوند، گفت: ثبت احوال کشور اکنون 
که  است  کشور  در  پیشرو  های  سازمان  از  یکی 
هویت ایرانیان مدیون این سازمان است و همکاری 
این سازمان با بانک ملی ایران می تواند برای کشور 
بسیار مفید واقع شود. وی تصریح کرد: زیرساخت 
های بانک ملی ایران به ویژه در بخش بانکداری 
الکترونیک بسیار قوی و مدرن است و می توانیم از 
ظرفیت های بانک در راستای تحقق اهداف سازمان 
ثبت احوال استفاده کنیم.حسین زاده اظهار کرد: 
یکی از محصوالت خوب سازمان ثبت احوال کشور، 
کارت هوشمند ملی است و تمام همت بانک ملی 
ایران نیز این است که عالوه بر بانکداری الکترونیک، 

تمامی سرویس های خود را نیز دیجیتالی کند.

 افتتاح بخشی از پروژه همت 
تا سال آینده

و  راه  وزارت  آزادراه های  توسعه  و  ساخت  معاون 
شهرسازی با اشاره به افتتاح بخشی از پروژه همت 
تا سال آینده، گفت: بیشترین تمرکز بر تکمیل 
ازمهر، سید  نقل  به  به گزارش زمان  طرح است. 
حسین میرشفیع دیروز در حاشیه بازدید از پروژه 
ملی امتداد اتوبان شهید همت تا کرج با تأکید بر 
اینکه پیش بینی می شود تا خردادماه سال آینده 
شود،  بهره برداری  و  تکمیل  پروژه  این  از  بخشی 
اظهار کرد: روند پیشرفت فیزیکی این پروژه مطلوب 
گزارش می شود. وی در ادامه با اشاره به اینکه تالش 
می کنیم تا خردادماه سال آینده شاهد بهره برداری 
بخشی از مسیر این پروژه باشیم، گفت: برای تسریع 
درروند اجرایی این پروژه نیازمند رفع معارضین و 

تملک اراضی هستیم.
توسعه  و  ساخت  شرکت  مدیره  هیئت  عضو 
زیربناهای حمل ونقل کشور گفت: رفع معارضین 
پروژه ملی امتداد اتوبان شهید همت تا کرج باید 
به صورت ویژه ای در دستور کار قرار بگیرد.معاون 
ساخت و توسعه آزادراه های وزارت راه و شهرسازی 
تاکید کرد: طی فرصتی 1۰ روزه همه مسیر با جلب 

رضایت مردم بازگشایی و آزادسازی می شود.
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معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه سواحل 
مکران می تواند برطرف کننده نیازهای کشور 
مسئله  تواند  می  سواحل  این  گفت:  باشد، 

اشتغال و بیکاری در کشور را حل کند.
اسحاق  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
دیروز  جمهور   رئیس  اول  معاون  جهانگیری 
در دومین همایش بین المللی معرفی فرصت 
های سرمایه گذاری و توسعه پایدار در سواحل 
و  مهم  نقاط  از  یکی  را  سواحل  این  مکران، 
که  آنچه  گفت:  و  برشمرد  کشور  استراتژیک 
مهم است و مطالعات تاریخی آن را نشان می 
دهد هر کشوری باید از فرصت های خود در 
مقیاس منطقه ای، ملی و بین المللی استفاده 
کند. اگر فرصت منجر به ارتقاء توانمندی مادی 
باید  توسعه  آن  حتما  شود،  کشور  معنوی  و 
توسعه پایدار و متوازن باشد.وی افزود: تجربه 
و  فرهنگ  سیاست،  اقتصاد،  هرجا  داده  نشان 
گیرند،  قرار  هم  کنار  اجتماعی  های  ظرفیت 
ظرفیت های جدیدی برای توسعه کشور ایجاد 
خواهد شد.جهانگیری ادامه داد: توسعه الزاماتی 
دارد که باید آنها را شناخت. عالوه بر شناخت 
آنها باید به چالش های پیش رو نیز نگاه کرد. 
از  یکی  وآب  است  خشکی  کشور  ما  کشور 
معنای  و  ماست  روی  پیش  مهم  های  چالش 
ان قرار گرفتن در شرایط ویژه ای است.معاون 
اول رئیس جمهور با بیان اینکه توسعه باید با 
گفت:  باشد،  آبی  کم  موضوع  گرفتن  نظر  در 
توسعه ایران بدون توجه به موضوعات زیست 
محیطی مانند آلودگی هوا نباید صورت گیرد. 
برای  نوینی  های  زمینه  تا  کنیم  تالش  باید 
با  نیازهایی که کشور  به مجموعه  پاسخگویی 

ما  نیازهای  از  بیابیم.یکی  هستیم،  برو  رو  آن 
ایجاد ساالنه یک میلیون شغل است که معنای 
آن نیاز به الگوی جدید توسعه است.جهانگیری 
با بیان اینکه سواحل مکران بعنوان یک موضوع 
پیش  های  چالش  از  خیلی  تواند  می  جدید 
کرد:  خاطرنشان  کند،  برطرف  را  کشور  روی 
سواحل مکران می تواند بعنوان یک نقطه مهم 
برطرف  برنامه ششم توسعه  تاکید در  و مورد 
می  سواحل  این  باشد.  کشور  نیازهای  کننده 
را  کشور  در  بیکاری  و  اشتغال  مسئله  تواند 
حل کند.وی ادامه داد: توسعه این سواحل می 
تواند عدالت منطقه ای و توانمندی ساکنان این 
مناطق را در پی داشته باشد. مردم این مناطق 
در کنار گنجی هستند که از ثمرات آن بی بهره 
هستند.معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه 
ایران در منطقه حساس خاورمیانه یکی از امن 

سواحل  توسعه  با  گفت:  است،  کشورها  ترین 
کشور  پیش  از  بیش  امنیت  توان  می  مکران 
را رقم زد و در هم تنیدگی بین اقتصاد های 
کرد.جهانگیری  بیشتر  را  منطقه  های  کشور 
ادامه داد: معتقدیم ایران متعلق به همه ایرانیان 
است و فرصت توسعه برای همه اقوام ایرانی در 
سواحل مکران فراهم است.توسعه مکران یکی 
با  است.وی  سرزمینی  آمایش  سنجیده  طرح 
پیشبینی  مکران  در طرح سواحل  اینکه  بیان 
شده  پیشبینی  نفر  میلیون  یک  شدن  ساکن 
نفت  صنعت،  مثل  هایی  بخش  گفت:  است، 
دارد. منطقه  این  در  را  توسعه  قابلیت  گاز  و 

جنبه  بر  عالوه  مکران  سواحل  توسعه  طرح 
تمدنی  و  فرهنگی  اقتصادی، جنبه های  های 
زیربنایی  کارهای  مهمترین  از  یکی  دارد.  نیز 
بود  توسعه  برای  نقاطی  تعیین  طرح  این  در 

که درمرحله اول چابهار انتخاب شد.جهانگیری 
ادامه داد: توافق سه جانبه میان ایران و هند و 
پاکستان گام نخست برای این موضوع است که 
قابل تعمیم به موضوعات دیگر نیز هست. عالوه 
بر بنادر نیازمند امکان. ریلی بین چابهار و دیگر 
کشورها هستیم که در مرحله نخست راه اهن 
اول  شود.معاون  وصل  زاهدان  به  باید  چابهار 
رئیس جمهور با دعوت از شرکتهای داخلی و 
خارجی برای سرمایه گذاری در سواحل مکران، 
گفت: شرکت های داخلی و خارجی و سرمایه 
گذاران بخش های مختلف اگر در طرح های 
توسعه ای این مناطق حضور پیدا کنند، حتما 
داشت.در  خواهند  همراه  به  را  دولت  حمایت 
زمینه شیالت و کشاورزی کارهای بسیار خوبی 
صورت گرفته که مورد حمایت دولت است.وی 
اجرا  در دست  مهم  های  از طرح  یکی  افزود: 
انتقال بخشی از صادرات نفتی ایران از خلیج 
فارس به دریای عمان و در منطقه جاسک است 
است. اجرا  در دست  آن  مقدماتی  مراحل  که 

جهانگیری با بیان اینکه شهر جاسک در آینده 
نزدیک به بخش ریلی متصل خواهد شد، گفت: 
در طرح جامع توسعه سواحل مکران پیوست 
 ... و  زیست محیطی  اجتماعی  فرهنگی،  های 
پایان، گفت:  در نظر گرفته شده است.وی در 
کار مناسبی که باید صورت گیرد، طرح ایجاد 
سازمانی مناسب برای توسعه این سواحل است. 
در  مسلح  نیروهای  حضور  دلیل  به  کنون  تا 
این مناطق محوریت با نیروهای مسلح بود که 
اقدامات خوبی هم صورت گرفت اما در قانون 
ششم توسعه تاسیس سازمانی برای توسعه این 

مناطق پیشبینی شده است.

جهانگیری عنوان کرد:

توسعهسواحلمکرانکلیدحلمشکلبیکاریدرکشور

 رشد ۳۳ درصدی معامالت بورس کاال
 طی ۱۱ ماهه امسال

بازاریابی تولید ملی حلقه مفقوده نظام 
اقتصادی ایران

مدیرعامل بورس کاال  با بیان اینکه در 11 ماهه 
سال جاری ۲۴ هزار تن محصول به ارزش ۴۴۶ 
کاال  بورس  تاالرهای  در  تومان  میلیارد  هزار 
معامله شد، گفت: این رقم نسبت به پارسال 

۳۳ درصد رشد داشته است.
حامد  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
بیان  با  سلطانی نژاد در نشست خبری دیروز 
تن  هزار  ماهه سال جاری ۲۴  در 11  اینکه 
تومان  میلیارد  هزار   ۴۴۶ ارزش  به  محصول 
گفت:  شده،  معامله  کاال  بورس  تاالرهای  در 
با  قبل  سال  مشابه  دوره  به  نسبت  رقم  این 
در  این  است؛  شده  مواجه  رشد  درصد   ۳۳
حالی است که در این دوره مالی در گروه مواد 
صنعتی و معدنی 7.۹11 هزار تن محصول به 
ارزش 18۲.7۲۰ میلیارد ریال معامله شد که 
۲۹ درصد افزایش را تجربه کردیم. همچنین 
هزار   ۲.7۹1 کشاورزی  محصوالت  گروه  در 
تن محصول به ارزش ۳1.۲۲۹ میلیارد ریال 
خرید و فروش شد که 1۹ درصد رشد را به 
ثبت رسانده است.مدیرعامل بورس کاال افزود: 
در بازار بدهی در دوره 11 ماهه سال ۹۶ به 
میزان 1۶۰ هزار تن به ارزش ۳.57۰ میلیارد 
ریال معامله شد که 1۶7 درصد افزایش شکل 
گرفته است.وی تصریح کرد: در بازار طال نیز در 
دوره 11 ماهه سال شاهد رشد ۳۹ درصدی 
تن  هزار  مجموع ۲۴  و  معامالت هستیم  در 
محصول به ارزش ۴۴۶ هزار میلیارد تومان در 
بورس کاال در سال جاری معامله شده است.

محصوالت  بخش  در  نژاد،  سلطانی  گفته  به 
پتروشیمی در دوره 11 ماهه سال ۹۶ به میزان 
میلیارد  ارزش 1۳8.۶85  به  تن  ۳.۶7۳ هزار 
ریال معامله شد که ۳۳ درصد رشد به دست 
محصوالت  بخش  در  حال  عین  در  و  آمده 
میزان  به  دوره  این  در  نفتی  های  فرآورده 
۹.5۹5 هزار تن به ارزش 8۹.15۳ میلیارد ریال 
معامله شد که ۴8 درصد رشد به دست آمده 
است. وی ادامه داد: در بخش فناوری اطالعات 
الکترونیکی  دریافت  همچون  اقداماتی  نیز 
ماهیانه،  صورت  به  کارگزاران  مالی  اطالعات 
و  توسعه  کشاورزان،  اطالعات  سامانه  ارتقاء 
بهبود سامانه معامالت برخط قراردادهای آتی 
و اختیارهمچون تهیه نسخه ۴ درگاه معامالت 
آپشن،  معامالت  انجام  امکان  شامل  برخط 
درخواست انتقال وجوه، گواهی آمادگی تحویل 
و تدوین سند پروتکل نسخه ۴ و همکاری با 
بازار  حوزه  در  فعال  افزاری  نرم  های  شرکت 
سرمایه در راستای بهره برداری از نسخه جدید 

صورت گرفته است.وی تصریح کرد: عالوه بر 
مشتقه،  مجازی  معامالت  سامانه  توسعه  این 
سامانه پذیرش کاال، توسعه سامانه رابط بانکی 
و ورود بانک های حکمت ایرانیان، انصار، آینده 
و پارسیان به فرآیندهای بورس کاالی ایران و 
که  پریمیوم   معامالت کشف  سامانه  توسعه 
آماده بهره برداری است از مهم ترین اقدامات 
انجام شده در این حوزه است.وی به تصویب 
اشاره   ۹۶ سال  در  جدید  های  دستورالعمل 
کرد و گفت: معامالت کشف پریمیوم، حراج به 
روش مناقصه در معامالت بازار فیزیکی، ضوابط 
نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار 
مبتنی بر کاال در صندوق های سرمایه گذاری 
کاالیی و ضوابط معامالت، تسویه و پایاپای و 
های  صندوق  پذیرش  لغو  ضوابط  همچنین 
این  مهم  اقدامات  از  کاالیی  گذاری  سرمایه 
بخش است. سلطانی نژاد تصریح کرد: عالوه بر 
این راه اندازی وبسایت انگلیسی و عربی بورس 
کاالی ایران با محوریت بازاریابی بین المللی، 
امضای تفاهم نامه همکاری میان بورس کاالی 
ایران و دانشگاه عالمه طباطبایی، امضای تفاهم 
نامه مشترک با بورس های بین المللی از جمله 
بورس ملی و کاالی مشتقه هند، امضای تفاهم 
با بانک ها به منظور تامین اعتبار برای  نامه 
نامه  تفاهم  امضای  کشاورزی،  حوزه  فعاالن 
همکاری بورس کاالی ایران با ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز و برگزاری بیش از 1۴ هزار 
نفرساعت دوره آموزشی برای ذی نفعان بورس 
کاالی ایران از اقداماتی است که در سال ۹۶ 
اجرایی شده است.وی عنوان کرد: انتشار نسخه 
بورس  مقررات  کتاب  شده  روز  به  و  جدید 
تألیف کتاب بورس های کاال  کاال، ترجمه و 
و مشتقات آفریقا، تألیف کتاب راهنمای جامع 
ابزارهای معامالتی بورس کاالی ایران، طراحی 
مدل بازاریابی بورس کاالی ایران، ایجاد رویه 
پیاده سازی سیستم  و  بندی مشتریان  رتبه 
مدیریت ریسک یکپارچه از دیگر اقدامات انجام 

شده در سال ۹۶ است.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران گفت: ۳7 پروژه با دو میلیارد دالر 
سرمایه گذاری خارجی در شهرک های صنعتی 

کشور اجرا می شود.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما؛ صادق 
نجفی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و 
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران افزود: دولت برنامه گسترده ای برای 
آسیب شناسی تولید کاال و خدمات در کارگاه 
های کوچک و متوسط در نظر گرفته است تا 
به رشد اشتغال در این قبیل کارگاه ها کمک 
کند و این برنامه اخیرأ از سوی وزارت صنعت، 
و  و تجارت در سازمان صنایع کوچک  معدن 
شهرک های صنعتی ایران آغاز شده و نتایج آن 
برای رفع مشکل کارگاه های مذکور در اختیار 
دستگاه های مسئول و ستاد فرماندهی اقتصادی 
مقاومتی قرار خواهد گرفت.وی با اشاره به مفاد 
این برنامه گفت: بیش از ۴۰ هزار واحد تولیدی و 
خدماتی در ۹۶۶ شهرک صنعتی کشور استقرار 
دارند که توجه به مشکالت آنها می تواند بستر 
مناسبی برای افزایش فرصت های شغلی فراهم 
کند.این مقام مسوول به ظرفیت باالی سرمایه 
اشاره  کشور  صنعتی  های  شهرک  در  گذاری 
کرد و گفت: هم اکنون در 8۰۰ شهرک و ناحیه 
صنعتی که از زیر ساخت های مناسبی برخوردار 
هستند، امکان واگذاری زمین به متقاضیان وجود 
دارد.نجفی حمایت از توسعه صنایع کوچک و 
ایجاد زیر ساخت های عمرانی در شهرک های 
صنعتی را ماموریت اصلی سازمان اعالم کرد و 
گفت: این مساله که از مجموع 85 هزار واحد 
صنعتی کشور حداقل 81 هزار واحد جزو صنایع 
کوچک و متوسط هستند، باعث می شود تا به 
مشکالت این حوزه بیشتر توجه کنیم. یکی از 
کارهایی که به توسعه صنایع کوچک و ساماندهی 
آنها کمک می کند، تخصیص اعتبارات مناسب 
اداره شهرک های صنعتی است.مدیرعامل  به 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران مشکل اصلی اشتغالزایی در صنایع ایران 

را نبود ارتباط میان کارگاه های تولیدی با بازار 
مصرف دانست و گفت : بازاریابی تولید ملی حلقه 
مفقوده نظام اقتصادی ایران است که باعث می 
شود عرضه محصوالت تولیدی در بازار با مشکل 
روبرو شده و صنایع با مشکل مواجه شوند.وی 
برای حمایت  ای  برنامه گسترده  گفت: دولت 
دارد.  صنعتی  اشتغال  توسعه  و  ملی  تولید  از 
به عنوان نمونه تا پایان دولت دوازدهم حدود 
۳1 هزار و 5۰۰ واحد صنعتی در کشور ایجاد، 
نوسازی یا تکمیل ظرفیت می شوند. در اجرای 
این طرح بر اساس گستردگی هر استان سهمیه 
ای در نوسازی، تکمیل ظرفیت یا ایجاد صنایع 
جدید در نظر گرفته شده که بین 7۰۰ تا 1۳۰۰ 
واحد است.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از 
برنامه اعزام کارشناس به واحدهای تولیدی برای 
آسیب شناسی و بهبود وضعیت تولید خبر داد 
و گفت: بر اساس این طرح کارشناسان سازمان 
در ۳1 استان برای آسیب شناسی شاخص هایی 
مانند بازار، سرمایه در گردش، نوسازی صنایع و 

… خدمات مشاوره ای ارائه می دهند.
این مقام مسوول با اشاره به طرح رونق کسب 
وکارهای مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی 
کشور از اعطای تسهیالت به واحدهای صنعتی 
برای ایجاد اشتغال پایدار در سطح کشور خبر داد 
و گفت: طی توافق انجام شده با بانک ها مقررشد 
و  بازسازی  نوسازی،  برای  مناسبی  تسهیالت 
افزایش ظرفیت وسرمایه در گردش صنایع در 
نظر گرفته شود. بانک ها با اختصاص تسهیالتی با 
نرخ سود مناسب به طرح ها و واحدهای صنعتی 
نقش تعیین کننده ای در ایجاد رونق در صنعت 
کشور و رفع مشکل بیکاری برعهده دارند. بنا 
داریم با استفاده از این فرصت، طرح های صنعتی 
با پیشرفت فیزیکی باالی 5۰درصد مستقر در 
شهرک ها و نواحی صنعتی را سریع تر به بهره 
برداری برسانیم.در این زمینه می توان امیدوار بود 
از این محل حداقل 8۰۰۰ واحد صنعتی نوسازی 
شوند و 1۲ هزار واحد افزایش ظرفیت پایدار پیدا 
کنند.وی با اظهار اینکه عالوه بر منابع سیستم 
بانکی، برای استفاده از سرمایه های خارجی هم 
برنامه ریزی گسترده ای کرده ایم، گفت: این 
سازمان حدود ۳7 پروژه به ارزش نزدیک به ۲ 
میلیارد دالر با همکاری سرمایه گذاران خارجی 
در دست اجرا دارد و به دنبال آن است تا طرح  
های با مزیت باال را به خارجی ها و کشورهای 
مختلف و همچنین به ایرانیان مقیم خارج معرفی 
کند و به این منظور صنایع مزیت دار هر استان 

مشخص خواهد شد.

رییس خانه معدن ایران گفت: جمهوری اسالمی 
از سرمایه گذاری خارجی به میزان 1۰۰ درصد 
استقبال می کند و شناسایی ۶8 نوع ماده معدنی 
در کشورمان، فرصت گسترده پیش روی شرکت 
های خارجی برای حضور فعال در معادن ایران را 

فراهم ساخته است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، محمد رضا بهرامن 
ششمین  و  سی  کار  به  آغاز  مراسم  در  دیروز 
گردهمایی و سومین کنگره بین المللی تخصصی 
و  شناسی  زمین  سازمان  محل  در  زمین  علوم 
اکتشافات معدنی کشور افزود: بررسی های پیشین 
میزان ذخیره شناسایی شده معادن کشور را حدود 
۶۰ میلیارد تن مشخص ساخت که از این رقم 
نزدیک به ۴۰ میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه 
های  اکتشاف  کرد:  تصریح  است.وی  احتمالی 
جدید میزان ذخایر جدیدی از سنگ آهن ، طال ، 
زغالسنگ و ... را نشان می دهد که سرمایه گذاران 
خارجی در صورت تمایل می توانند از این فرصت 
های استثنایی برخوردار شوند.به گفته رییس خانه 
معدن ایران، اکنون بالغ بر 75 درصد تولید معادن 
کشور توسط بخش خصوصی صورت می گیرد و 

این عرصه روند رو به افزایش دارد.پیش از این اعالم 
شد، بالغ بر ۹۰ درصد معادن کشور توسط بخش 
خصوصی و تعاونی استخراج می شود و معادن 
بزرگ با سهم پنج تا هشت درصدی در مالکیت 
تجارت  و  معدن  صنعت،  دارد.وزارت  قرار  دولت 
چندی پیش اعالم کرد: شمار معادن کشور بالغ 
بر 1۰ هزار معدن است که از این رقم حدود ۶ 
هزار معدن فعال و بقیه در دست تجهیز و یا راکد 
است.بر اساس آمار صادرات بخش معدن و صنایع 
معدنی، در دوره ۹ ماهه امسال ۴8 میلیون و ۶۶۳ 
هزار تن مواد معدنی و صنایع مربوطه به ارزش 
بیش از ۶ میلیارد و 855 میلیون دالر به بازارهای 
صنایع  و  معدن  بخش  سهم  یافت.  راه  مربوطه 
معدنی از کل صادرات ۹ ماهه امسال از نظر وزن و 
ارزش به ترتیب 55 و ۲۲ درصد اعالم شد.بهرامن 
ضمن استقبال از همکاری های بین المللی در 
بخش معادن کشورمان اظهار داشت: اکنون ایران با 
یک شرکت قزاقستانی در بخش طال همکاری دارد 
و در زمینه های مختلف این ارتباطات برقرار است 
و کشورهای دیگر نیز می توانند با توجه به فهرست 
اعالم شده سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع 

معدنی ایران ) ایمیدرو (، در زمینه های مورد عالقه 
وارد این عرصه شوند.ایران از نظر ذخایر شناسایی 
شده معدنی در جایگاه چهاردهم جهانی قرار دارد 
و از نظر تنوع رتبه دهم را از آن خود ساخته است. 
رییس خانه معدن در ادامه یادآور شد: بهره گیری 
از  از دانش روز و فناوری نوین که بهره برداری 

معادن کشورمان را تسهیل کند، از جمله اهداف 
برپایی اینگونه همایش های بین المللی است و 
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 
نیز با بهره گیری از تازه های علم زمین شناسی 
در پیشبرد اهداف جمهوری اسالمی در این بخش 

نقش موثری خواهد داشت.

استقبالایرانازسرمایهگذاریخارجیدرمعادن
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اوقات شرعی

نباید از خســته بودن خود شرمنده باشی بلکه فقط باید 
سعی کنی خسته آور نباشی. 

)هیلزهام(

سخن حکیمانه

صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را 
 که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را

شکر فروش که ُعمرش دراز باد چرا 
 تفّقدی نکند طوطی شکر خارا

امروز با حافظ

محمد بحرانی، صداپیشه عروسک جناب خان از 
فعالیت های این روزهایش در تلویزیون و سینما 
از جمله حضور در برنامه »رادیو شب« و سریال 

»گلشیفته« می گوید.
به گــزارش زمان به نقــل ازخبرآنالین: محمد 
بحرانی، صداپیشــه، بازیگــر و مجری محبوبی 
است که خیلی ها او را هنوز هم با نام جناب خان 
می شناســند و صــدا می زننــد. او در همکاری 
جدیــدش با منصور ضابطیــان و محمد صوفی 
در برنامه »رادیو شــب«، سه شــنبه شب ها به 
همراه شاهین شرافتی، مهمان خانه هاست اما از 
فعالیت هایش در عرصه بازیگری هم غافل نیست 
و مشغول بازی جلوی دوربین بهروز شعیبی نیز 
است.محمد بحرانی از فعالیت های این روزهایش 

و احتمال بازگشت به »خندوانه« گفته است.
ضابطيان دعوت كرد، با سر دویدم

بحرانی با صداپیشــگی عروســک جناب خان 
در »خندوانــه« بیش از پیــش میان مخاطبان 
شناخته شد، او در حال حاضر هم برنامه »رادیو 
شب« که مخاطبان خاص خودش را دارد، اجرا 
می کند. بحرانی در پاسخ به این سوال که چقدر 
حضورش در برنامه ای از جنس »رادیو شــب« 
نشــات گرفته از دغدغه شخصی و عالقه اش به 
این فضای کاری اســت، می گوید: »من خودم 
مخاطــب »رادیو هفــت« بودم و همیشــه آن 
تیتــراژ بامزه برنامه را که می دیــدم در خانه با 
خودم می گفتم یک روزی اســم من هم در این 
تیتراژ می رود چون این فضا و ســبک برنامه را 
خیلی دوســت داشتم و دارم.« او ادامه می دهد: 
»من مخاطب ادبیات، شــعر و موسیقی هستم. 
موزیک های خوبــی هم »رادیو هفت« آن موقع 
پخش می کرد که من را جذب می کرد. این برنامه 
تمام عالقه مندی های من را در خودش داشت. 
»رادیو شــب« هم در ادامه همیــن اتفاق های 

خوب را در خودش دارد. وقتی منصور ضابطیان 
لطــف کرد و من را برای اجــرا دعوت کرد، من 
با ســر دویدم.« این صداپیشــه در ادامه درباره 
تفاوت جنس اجرا در برنامه های مختلفی که در 
آنها حضور داشــته است و »رادیو شب« توضیح 
می دهــد: »آقای ضابطیــان و آقای صوفی یک 
سلیقه برنامه ســازی دارند که در برنامه هایشان 
کامال مشخص است اما اجرای شب های مختلف 
همیــن برنامه  هم با یکدیگر فرق می کنند. اجرا 
در این برنامه با توجه به مجری هایی که هر شب 
دارد، سبک و سیاقش متفاوت است. راستش من 
خیلی خودم را مجری حرفه ای نمی دانم، من در 
این برنامه هم همین طور هســتم. مثال شاهین 
شــرافتی یک مجری باسابقه است که کارش را 
بلد است، از واژگان خیلی تر و تمییزی استفاده 
می کند اما من همین طور هستم و شیوه دیگری 

خیلی بلد نیستم برای اجرا.«
»خودسر« و »گلشيفته«

او درباره فعالیت های تازه اش در عالم ســینما 
نیز می گوید: »مدتی اســت که درگیر بازی در 

سریال جدید بهروز شعیبی به نام »گلشیفته« 
هستم. البته این سریال قرار بود از خیلی وقت 
پیش شروع شــود و حضور من در این سریال 
هم بــا چند فیلم دیگر که در جشــنواره فجر 
امسال هم حضور داشتند، تداخل پیدا کرد. در 
واقع من پیشنهادهای دیگری هم داشتم اما به 
دلیل حضورم در این سریال نشد که در آنها هم 
حضور داشــته باشم. البته یک نقش کوتاه هم 
در فیلم »خودســر« آقای کمال تبریزی بازی 
کردم که البته این فیلم به جشــنواره نرسید.« 
این صداپیشــه و بازیگر درباره نقشش در فیلم 
»خودسر« این گونه توضیح می دهد: »این فیلم 
یک طنز سیاسی اســت، فیلم کمدی است و 
نقش من هم درنتیجه طنــز بود. حامد بهداد 
نقش اول این کار است. نقش خودم هم در کار 
خیلی بلند نیست اما شخصیتی که بازی کردم 
با خودم خیلی فرق می کند. گریم متفاوتی هم 
در ایــن کار دارم. بیشــتر از این هم نمی توانم 
توضیح بدهــم چون ترجیح می دهم مخاطبان 
خودشــان ببینند.« بحرانی درباره شخصیتی 

که در ســریال »گلشــیفته« بازی می کند هم 
می گوید: »این ســریال هم یــک کار کمدی 
است، یک کار خیلی پربازیگر که بازیگران قدر 

و مشهوری دارد.«
نقش جدی یا كمدی؟

او درباره ادامه بازیگری در مســیری که االن در 
آن قــرار دارد و ادامه بازی در نقش های کمدی 
بیان می کند: »خیلــی به نظرم فرقی نمی کند، 
یعنی ممکن اســت یک روزی من را در نقشی 
کامال متفاوت و جدی ببینید. مثال من یک نقش 
برای مصطفی احمدی در فیلم »نزدیک تر« بازی 
کردم که جشــنواره دو یا سه سال پیش بود که 
نقش تلخی بــود. کال فیلم تلخی بود؛ صابر ابر، 
پارسا پیروزفر، نازنین فراهانی و ستاره اسکندری 
دیگر بازیگرانــش بودند و به نظــرم نقش من 
تلخ تریــن نقش آن فیلم بود. خیلی هم نقشــم 
را دوســت داشــتم. از این بابت بــرای نقش ها 
تقســیم بندی ندارم. ولی جایی که آدم هایش را 

دوست داشته باشم با سر می روم.«
حضور در مذاكرات برای بازگشت 

جناب خان به »خندوانه«
بحرانــی دربــاره تازه تریــن اخبــار از برنامه 
»خندوانــه« نیز می گوید: »من هــم در اخبار 
خواندم که برنامه از عید شروع می شود و احتماال 
هم جنــاب خان حضور دارد. اما تاجایی که من 
در جریان هســتم هنوز هیچ چیز قطعی نشده 
است. در قضیه حضور جناب خان در »خندوانه« 
شخص من هیچ وقت مسئله نبوده، من همیشه 
دوســت داشتم جناب خان در »خندوانه« باشد، 
اختالفــات حقوقی و مالی بیــن صاحب امتیاز 
عروســک و تلویزیون بود امــا امیدوارم که حل 
شــود. من خیلی در این قضیه واســطه شدم و 
االن هم یک بخشــی از مذاکراتی که انجام شد، 

برعهده من بود«

کاریکاتور

مضحکه جدید نتانیاهو!

فراخوانآگهیارزیابیکیفی)۹6-71(
شركت گاز استان كرمان در نظر دارد  مناقصه ای را ،  با شرایط ذیل  برگزار نماید .

داوطلبان واجد شرایط دارای شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی در صورت تمایل به شركت در مناقصه می توانند از زمان درج 
اولين نوبت آگهی نسبت به تهيه نامه اعالم آمادگی به امور قراردادها و فاكس آن به شماره 33239661 یا تحویل آن به دبيرخانه 
شركت گاز استان كرمان واقه در بلوار 22 بهمن - حد فاصل سه راه ادیب با چهار راه  شعبانيه )در ساعات اداری شنبه تا سه 
شنبه  7-16 و چهارشنبه ها  7-15 ( اقدام و دفترچه استعالم  ارزیابی كيفی را نيز  از  سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 
به آدرس  http://iets.mporg.ir دریافت و با توجه به مفاد آن،  مدارك مورد نياز  را  جهت هر مناقصه بصورت جداگانه تهيه، 
تنظيم و تكميل و حداكثر تا 14  روز تقویمی پس از تاریخ چاپ آخرین نوبت آگهی به، دبيرخانه شركت گاز استان كرمان تسليم 
نمایند. بدیهی است توزیع اسناد مناقصه منوط به ارزیابی كيفی مناقصه گران توسط كميته فـــنـی و بازرگانی می باشد .)نوع تضمين شركت در مناقصه 
: یكی از تضامين معتبر در آیين نامه تضمين معامالت دولتی مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه( متقاضيان می بایست جهت كسب اطالعات بيشتر به 
سایت www.nigc-kerman.ir و پایگاه اطالع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir مراجعه و الزاما نسبت به ثبت نام در سایت پایگاه اطالع 

رسانی مناقصات اقدام نمایند.  ذكر نوبت های چاپ الزامی می باشد.

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان کرمان

)سهامی خاص(

ردیف

1

کدفراخوان
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2/740/000/000

روابطعمومیشرکتگازاستانکرمان

 نوبت دوم

ترجمهوچاپ»الفدالمیم«بهترکیاستانبولی

رمان »الف دال میم« نوشته  مهدی حجوانی به زبان ترکی استانبولی ترجمه 
و منتشر شد. به گزارش  مهر، رمان »الف دال میم« نوشته  مهدی حجوانی 
به تازگی به زبان ترکی استانبولی ترجمه و منتشر شده است. ترجمه این اثر 
در شهر  )ِدماوند(   Demavend انتشارات  توسط  و  آلتون  نورجان  توسط 

استانبول چاپ و عرضه شده است.
این رمان که نخستین بار در سال 1۳7۶ توسط نشر افق منتشر بود در حال 
حاضر با نسخه های چاپ پنجمش در بازار نشر کشور حضور دارد. عنوان رمان 
الف دال میم  به حروف کلمه  »آدم« و همچنین کتاب آسمانی قرآن اشاره 

دارد. فضای داستان این رمان نیز اسطوره ای و تاریخی است.
برای شخصیت اصلی داستان،  »الف دال میم« روایتگر ماجراهایی است که 
هومان اتفاق افتاده که برخی از آن ها همان ماجراهایی است که در زندگی 
پیامبران نیز رخ داده، اما او پیامبر نیست، یک انسان است. هومان انسانی است 

که گویی حامل همه  ماجراهایی است که بر نوع انسان رفته است.
ترجمه ترکی این کتاب با 1۶۴ صفحه منتشر شده است.

در دنیای کتاب

هومن سیدی به فیلم آبیار پیوست
هومن سیدی اولین بازیگر فیلم سینمایی »شبی 

که ماه کامل شد« به کارگردانی نرگس آبیار شد.
به گزارش روابط عمومی »شبی که ماه کامل شد«، 
این فیلم سینمایی روایت دختر جوانی از مناطق 
جنوب شهر تهران است که درگیر عشق جوانی 
شهرستانی می شود و این در حالیست که دختر به 
دالیلی مجبور به مهاجرت از ایران است. در این 
مسیر برادرش با او همراه می شود اما در میانه راه، 
اتفاقاتی برای آن ها رقم می خورد. »شبی که ماه 
کامل شد« به تهیه کنندگی محمدحسین قاسمی 
تصویر  و محصول جدید موسسه  تولید می شود 

گستر پاسارگاد است.

خبر

با اتمام عملیات ریل گذاری راه آهن کرمانشاه ، اولین 
قطار وارد ایستگاه و به این ترتیب غرب کشور به 
شبکه سراسری راه آهن متصل شد. این متن خبری 
بود که در مرداد ماه سال جاری از زبان معاون وزیر 
راه و شهرسازی کشور در خبرگزاری ها نقل شد 
و اکنون کهتنها ۶ ماه از شنیدن این خبر گذشته 
است امروز شاهد خبر مسرت بار دیگری با عنوان 
:بهره برداری رسمی از مسیر ریلی غرب کشور در 
این روزها می باشیم. طرح راه آهن غرب کشور به 
طول ۶۰5 کیلومتر به صورت یک خطه و مشتمل بر 
محورهای اراک)سمنگان(_ کرمانشاه به طول۲۶7 
کیلومتر، کرمانشاه_ خسروی به طول ۲۶۳ کیلومتر 

و همدان_ مالیر )جوکار( به طول 75 کیلومتر می باشد که امروزشاهد تحقق این طرح در کرمانشاه 
هستیم.  در خالل این خبر و پس از پایان فاز روسازی این پروژه عظیم تنی چند از مسئولین کشوری 
و استانی به منظور بازدید از رونداین پروژه به کرمانشاه آمدند و این مهم بهانه ای جهت تهیه و تنظیم 
اخبار کاملی از آخرین گام ها تا شنیدن سوت قطار و جابجایی مسافر از کرمانشاه بود.  دراین مراسم 
دکتر محمد باقر نوبخت از افتتاح راه آهن کرمانشاه در دهه فجر امسال خبر داد و گفت: پس از افتتاح، 
پیش فروش بلیط قطار برای نوروز ۹7 آغاز می شود. سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه 
پس از بازدید از طرح راه آهن کرمانشاه و نشست با مسئوالن استان گفت: کاراحداث راه آهن تهران 
کرمانشاه به اتمام رسیده و امکان تردد قطار در این مسیر وجود دارد وی با بیان اینکه برای آیین افتتاح 
راهآهن رییس جمهور را دعوت می کنیم، افزود هماهنگی های الزم برای استقرار شرکت های ریلی 
مورد نیاز در مسیر انجام شده وتالش ما این است که اولین قطار پس از افتتاح، از کرمانشاه به مشهد 
مقدس اعزام شود.  نوبخت همچنین اظهار داشت:   با توجه به استعداد استان کرمانشاه برای توسعه و 
شایستگی های مردم متدین، مقاوم و رنجدیده استان کرمانشاه و با توجه به نقشی که در دفاع مقدس 
داشتند، توسعه زیرساخت های استان برای ایجاد اشتغال ضروری است و هم اکنون نظام باید برای 
مردم کرمانشاه جبران کند.  وی با بیان اینکه این اطمینان خاطر را به همه مردم می دهم که مسئولیت 
شرافت و حیثیت خود را در پاسخگویی به مطالبات مردم می دانند، افزود: این استان شایستگی های همه 
مساعدت ها را دارد و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی جوانان که آماده نقش آفرینی در توسعه استان 
هستند یک ضرورت است. نوبخت گفت: پیش فروش بلیط قطار برای نوروز ۹7 هم پس از افتتاح انجام 
می شود تا مردم کرمانشاه بتوانند از خدمات ریلی استفاده کنند. در این بازدید چهره هایی همچون 
دکتر نورالدین گندمی مدیر پروژه راه آهن غرب کشور حضور داشتند که الحق زحمات بی بدیلیدر این 
پروژه عظیم کشیده اند  دکتر گندمی در خصوص روند اجرایی و اقدامات انجام شده گفت: بحمدا... امروز 
شاهد اتمام عملیات روسازی بودیم و انشاا... در ایام مبارک دهه فجر با حضور ریاست محترم جمهوری و 
رؤسای بلند پایه کشوری این پروژه ملی افتتاح خواهد شد؛ تابتوانیم خدمات مسافرگیری و جابجایی بار 
را به مردم کرمانشاه ارائه کنیم.  وی همچنین در مورد اهمیت راه آهن کرمانشاه خاطر نشان کرد:  راه 
آهن کرمانشاه جز راه آهن های بسیار مهم از نظر استراتژیک منطقه ای است و از آنجا که 17 سال از 
استارت تا کنون بهطول انجامیده میتوان گفت که جزء پروژه های مهم و مورد توجه کشوری می باشد، 
البته این نکته بسیار قابل توجه است که موج تحریم ها تاثیر بسزایی در این دیرکرد چندین ساله داشته 
است؛ خوشبختانه امروزشاهد اتمام آن هستیم. این مسئول همچنین درخصوص عملیات اجرایی پروژه 
گفت:  بیش از 15 میلیون متر مکعب عملیات خاکی انجام شده، نزدیک به یک میلیون متر مکعب 
عملیات بتن ریزی، بیش از ۳کیلومترتونل،  بیش از ۲۰ هزار تن ریل برای اتصال ریل گذاری، ۴۰۰هزار 

دستگاه تراورس بتنی و بیش از 7دستگاه پل با دهانه 18۰ متری که جزء 
پل های خاص بشمار می رود در این پروژه انجام شده 

است،گندمی الگوی راه آهن غرب کشور را 
در ایرانبی نظیر دانست و افزود: ایستگاه 

کرمانشاه یکی از بزرگترین ایستگاه های کشور با 
بیش از هشتاد هکتار محوطه و بیش از۳۶هزار متر 
مربع ،که ساختمان شامل سالن مسافربری، متعلقات 
رستوران، دفتر پلیس، نمازخانه، انبار کاال، ساختمان 
به طور  باشد و سالن مسافربری   و...    تعمیرات 
1۰۰ درصدی به اتمام رسیده است.وی همچنین 
کارو همچنین  انجام  و سرعت  در خصوص دقت 
اهمیت انتخاب شرکت عملیاتی مناسب و کاردان 
به نکته بسیارجالب و مهم اشاره کردند و آن اینکه 
پروژه راه آهن کرمانشاه دارای رکوردهای مهمی از 
جمله رکورد روزانه  دوهزار مترنصبخط ریلی که 
توسط شرکت جهاد نصر و برای اولین بار در کشور 
 در طول مدت ۶ ماه به میزان 11۰ کیلومتر نصب خط صورت گرفته که این حجم از عملیات در ایران

بی نظیر است که با تالش شبانه روزی و اهتمام شرکت جهاد نصر توانسته ایم امروز این پروژه را به بهره 
برداری برسانیم و به همین بهانه کرمانشاه امروز میزبان حضور مسئولین مربوطه از جمله دکتر نوبخت 
معاونت رئیس جمهور و مدیریت برنامه و بودجه به همراه دو وزیر از وزارت راه و شهرسازی دکتر خادمی 
معاون وزیر و مدیرعامل شرکِت ساخت و دکتر محمدزاده معاونت وزیر و مدیر عامل راه آهن بود. این 
مسئول در خصوص برنامه ریزی و بهره برداری از پروژه به همراه واگذاری ها گفت: در زمینه ی واگذاری 
ساختمان وروسازی و استقرار قطار در پروژه و همچنین مسافرگیری، ان شاا... در دهه فجر انقالب 
اسالمی شاهد موارد فوق خواهیم بود و قبل از سال جدید نیز مسافرگیری و جابجایی  بار از ایستگاه 
کرمانشاه صورت خواهد پذیرفت. همچنین در خصوص تعداد مسافر هم صالحدید و نظر استانداری 
به همراه حجم درخواست های مردم عزیز شهر کرمانشاه زمینه ساز افزایش تعداد لوکوموتیو خواهد 
شد.  ایشان همچنین در پایان و در مورد وجود مشکالت احتمالی خاطر نشان کرد: خدارا شاکریم که 
مشکل خاصی در مسیر بهره برداری وجود ندارد و حضور امروز مسئولین مربوطه نیز صرفا به جهت 
بازدید از پروژه و تبادل نظر درباره راه آهن کرمانشاه بوده است.  در ادامه این بازدید معاون وزیر و مدیر 
عامل شرکت ساخت در خصوص اهمیت این پروژه ملی گفت: در راستای توسعه شبکه ریلی کشور 
برنامه اجرای اتصال 5 مرکز استان به این شبکه در برنامه کار قرار گرفته  که خوشبختانه این روند با 
سرعت خوبیدر حال انجام میباشد،این مراکز شامل؛ کرمانشاه، همدان، رشت، آزربایجان غربی و شرقی 
هستند و این مسیر ریلی به کرمانشاهوصل شده و از طریق اسالم آبادغرب ، سرپل ذهاب و نهایتا مرز 
خسروی واتصال به مسیر ریلی عراق موجبات پیشرفتهای بسیارمهم را فراهم می آورد همچنین این 
مسیر یکی از مسیرهای بسیار مهم است چراکه میتواند عالوه بر جابجایی بار و مسافر، پل ارتباطی به 
جهت انتقال زائرین عتبات از این مسیر باشد. دکتر خادمی همچنین گفت ان شاا... طی ده روز آینده 
شاهد افتتاح رسمی راه آهن کرمانشاه خواهیم بود. در پایان این بازدید نیز معاون وزیر و مدیرعامل 
راه آهن نیز ضمن قدردانی از حسن همکاری وزارت راه و شهرسازی، برنامه و بودجه و سایر مسئولین 
مربوطه گفت: بحمدا... آخرین قدم های پروژه مالیر_ کرمانشاه طی شد و امروز به همراه سایر مسئولین 
بازدید به جهت مشاهده میزان آمادگی پروژه به منظور بهره برداری آزمایشی مورد بررسی قرار گرفت 
و اگر این مهم صورت پذیرد در فاصله ی نهایتا یک ماهه به بهره برداری از شبکه به منظور  خدمات 
رسانی مسافر و جابجایی بار اقدام می نماییم.  دکتر محمدزاده همچنین در خصوص مسافرت زائرین 
عتبات عالیات گفت:  این پروژه هنگامی می تواند برای زائرین محترم قابل استفاده باشد که حداقل 
تا استان ایالم را پوشش دهد و پس از آن برای انتقال زائرین از این مسیر که طبعا سریع تر و آسانتر 
از مسیری است که در حال حاضر استفاده می شود اقدام می کنیم.  امید است با اتمام عملیات این 
قطعه در اسرع وقت عالوه بر فراهم آوردن موجبات بهره بری مردم استانهای 
کرمانشاه همدان و بخش های از استان ایالم، راه خوبی 
برای زائرین محترم و نهایتا مسیر ترانزیتی 
مناسبی به کشور همسایه عراق باشد.

بزودی قلِب شبکه ریلی غرب کشور خواهد تپید

شهرزاد نظري- چالوس: اقامتگاه بوم گردي کاهگلي ننه گل 
ابرو ،با حضور رییس سازمان میراث فرهنگي ،صنایع دستي 
استاني  وگردشگري کشور،استاندار مازندران وسایرمسووالن 
وشهرستاني واهالي روستا در روستاي کریم اباد چالوس افتتاح 
شد.رئیس اداره میراث فرهنگي، صنایع دستي وگردشگري 
چالوس بیان کرد: توسعه مراکز اقامتی بوم گردی در روستاها 
از مهمترین سیاست های این سازمان است و در این راستا 
احیاء بناها و اماکن بومی و تاریخی در سطح روستاها نقش 
بسزایی در جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد. سید علی 
اصغر موسوی تصریح کرد: در همین جهت اقامتگاه بوم گردی 
کاهگلی ننه گل ابرو با رویکرد احیاء بناهای بومی و تاریخی در 
روستای کریم آباد شهرستان چالوس از سوی بخش خصوصی  
اجرا شد.رئیس سازمان گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع 
دستی کشور اظهار کرد: مسیر توسعه گردشگری در کشور در 
حال طی شدن بوده و روز به روز این روند در حال پیشرفت 
است. علی اصغر مونسان با اشاره به اینکه از ظرفیت های موجود 
کشور در جهت توسعه گردشگری استفاده می شود افزود: امید 
است گردشگری در حد مطلوب و به جایی برسد که در خور 
ظرفیت های تاریخی کشور باشد.  وی با بیان اینکه خوشبختانه 
دولت سال آینده در جهت حمایت از اشتغال فراگیر و روستایی 
اعتبارات بسیار خوبی در نظر گرفته است تصریح کرد: دولت 
در امر اشتغال روستایی 1۲ هزار میلیارد تومان تسهیالت ارزان 
قیمت فراهم کرده و کسانی که قصد سرمایه گذاری در بخش 
گردشگری دارند به راحتی می توانند از این تسهیالت بهره مند 

شوند.  مونسان تاکید کرد: دولت برای اشتغال فراگیر در سال 
آینده طرح های بسیار خوبی درنظرگرفته است که یکی از طرح 
ها و بخش های مهم آن اشتغال در بخش گردشگری است که 
بالغ بر 17۳هزار شغل با این طرح ها ایجاد می شود.  وی گفت: 
استان مازندران یکی از قطب های بسیار مهم گردشگری کشور 
با جاذبه های طبیعی خوبی است که باید بتواند از امکانات بهر 
ببرد و جایگاه ویژه تری را در گردشگری کشور داشته باشد.  
مدیر دهکده کاهگلي ننه گل ابرو در مصاحبه اختصاصي به 
خیرنگارما گفت: شهرستان چالوس با جمعیت   15۰هزار نفر 
و بیش از   1۰۰روستا عالوه بر داشتن سابقه تاریخی به خاطر 
سرسبزی و زیبایی به عقیق همیشه سبز مشهور است ،بنابراین 
بر ان شدیم عالوه بر جاذبه های مهم گردشگری این شهر کاخ 
چایخواران، کاخ اجابیت، دریاچه ولشت، پارک جنگلی فین، تله 
کابین نمک آبرود و هتل استقالل خزر ،دهکده کاهگلي ننه گل 

ابرو رو براي گردشگران وتوریست رونمایي کنیم.
یک  در  اقامتگاه  کرد:این  تصریح  سیدمحمودي  نساء  سید 
هزارو۳۰۰ مترمربع زمین با 1۲ اتاق وبا اعتباري بالغ بر 7۰۰ 
میلیون ریال در دو سال مرمت و بازسازي شده است. وي 
یاداور شد: دهکده بوم گردي کاهگلي ننه گل ابرو با ظرفیتهاي 
حدود ۶۰ نفرعالوه براقامت،پذیرایي صبحانه، نهار و شام را نیز 
با غذاهاي محلي در فضایي بومي وسنتي فراهم کرده است 
وبراي ۲۰ نفراز اهالي روستاي کریم اباد چالوس اشتغالزایي 
فراهم شده است. محمودي خاطرنشان ساخت: در این دهکده 
برگزاري جشن ها وایین هاي مختلف ازجمله نوروزخواني، 

سفره هفت سین ،سنتهاي ازدواج براي نسل جوان با پذیرایي 
کامل از برنامه هاي این دهکده مي باشد. وي ادامه داد: دهکده 
کاهگلي بوم گردي ننه گل ابرو از 1۲ تا 18 اسفند درنمایشگاه 
بین اللملي بوم گردي تهران دعوت شده است ودر انجا تمامي 

سنتهاي واداب مهارت زندگي در روستا ارایه خواهد شد.
در  گردي  بوم  فرهنگسازي  باید  افزود:  محمودي  سیدنساء 
قطب گردشگري معرفي شود تا مسافران وتوریست ها بتوانند 
ببرند.  کافي  وبهره  استفاده  گردشگري  مناسب  فضاهاي  از 
،گردشگري  روستایي  وگردشگري  گردي  یاداورشد:بوم  وي 
در جنگل،گردشگري گل وگیاه وهمچنین مزرعه گردي از 
برنامه هاي اینده این دهکده مي باشد. گفتني است خانم سید 
نساءمحمودي فوق لیسانس باستان شناسي و هم اکنون در 
شرکت دانش مزید تهران مشغول فعالیت است. شایان ذکراست 
این بانوي فعال از سالهاي بسیاردور به فکر دهکده بوم گردي 
بودند که از پارسال شب یلدا کلید این دهکده زیبا و دیدني 
زده شد. قابل ذکراست این دهکده کاهگلي بوم گردي  واقع 
در کریم اباد چالوس اولین بوم گردي در شهرستان چالوس 
وحومه وهمچنین با مجوز رسمي ازسازمان میراث فرهنگي 
وگردشگري با پذیرایي صبحانه و نهار و شام، اش هیزمي، نان 
هیزمي، انواع غذاهاي محلي و بومي به همراه ساز سنتي استان 
مازندران و نیز برگزاري کلیه مراسم سنتي وبومي محلي استان 
مازندران اعم از برنامه هاي متنوع شب یلدا، چهارشنبه سوري، 
نوروز خواني، عید نوروز، شب چره سنتي هرشب ساعت ۹ تا 

11 اماده پذیرایي از گردشگران  داخلي وخارجي  است.

با حضور رییس سازمان میراث فرهنگي،کشورصورت گرفت؛

بهره برداری از دهكده  كاهگلی بوم گردی  ننه گل ابرو  در چالوس 

از بازگشت جناب خان تا »گلشيفته« از زبان محمد بحرانی
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