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به گزارش زمان،  مدیرعامل بورس انرژی ایران از ورود ۵۰ کاالی 
جدید در این بورس در طی سال ۱۳۹۶ خبر داد و گفت برخی از 

محصوالت پتروشیمی از جمله این کاال ها هستند.
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معامله ۵۰ کاالی جدید در بورس 

انرژی در سال جاری
انرژی های  سازمان  رییس  و  نیرو  وزیر  زمان،معاون  گزارش  به 
تصورها،  برخالف  کرد:  تصریح  برق  انرژی  بهره وری  و  تجدیدپذیر 

انرژی های تجدیدپذیر ارزان ترین انرژی در ایران هستند.

به گزارش زمان، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس، عالءالدین بروجردی گفت: گزارش آژانس انرژی اتمی خط 

بطالنی بر ادعاهای غیرواقعی و سیاسی آمریکا علیه ایران کشید.
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تجدیدپذیرها ارزان ترین

 انرژی در ایران 

گزارش آژانس خط بطالنی بر 

ادعاهای آمریکا علیه ایران

2

2
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محمد جواد ظریف عنوان کرد:

ایران ؛ قدرتمند ترین و امن ترین کشور منطقه
ایران نقش مهمی را در مبارزه با داعش ایفا کرد

سرمقاله

عبرت از اشتباهات تاریخی 
در اقتصاد

نگاه روز

چرا متوجه
 نیستیم؟ 

روایتی از کاهش قیمت ها در 
بازار ارز و سکه 

مجلس  اشتباه  شبیه  تاریخی  اشتباهات   
تثبیت قیمت حامل های  هفتم در مورد 
برای  را  جبرانی  غیرقابل  نتایج  انرژی 
اقتصاد ایران به یادگار گذاشت،اشتباهاتی 
که مسیر اقتصاد کشور را تغییر داد. حال 
های  حامل  قیمت  سازی  واقعی  آنکه 
افزایش  و  تند  شیب  و  افراط  از  انرژی 

قیمتها جلوگیری می کرد.
اغلب کارشناسان بر این باورند که بهترین 
این  کشور  کنونی  شرایط  برای  حل  راه 
ساله   ۱۰ تا   ۳ فاصله  یک  در  که  است 
قاچاق  قابل  انرژی  های  حامل  قیمت 
و  شود  واقعی  تندتر  شیب  با  و  سریعتر 
قیمت حامل های انرژی شبیه گاز، آب و 
برق را نیز که می تواند با شیب مالیم تر 
و ده ساله واقعی شود، به همین شکل به 

وضعیت مطلوب می رسد، ...
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7 محمد پارسا عوض 

3  دکتر علی تابش
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آیت اهلل هاشمی شاهرودی:

اقدامات مخل امنیت قابل 
قبول نیست

روحانی مطرح کرد؛  می توانیم سازنده تمدنی بزرگ باشیم

اسالم آموخت، علم را از 
رتبه اول منطقه ای ایران در رشد هرکجا بیاموزید

دستاورد های علمی

زهرا علی اکبری 

آگهی تجدید مناقصه عمومی
شهرداری طالقان در نظر دارد به استناد 1-موافقتنامه شماره 1620035 مورخ 96/10/18 و 2- موافقتنامه شماره 1623683مورخ 
96/10/19  3-موافقتنامه شماره 1641036  مورخ 96/10/27سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانداری البرز پروژه های ذیل را بر 
اساس شرایط ذکر شده و بشرح مشخصات و جزئیات مندرج در اسناد مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید.

شرایط : 1-داشتن )پایه5 راه و ترابری برای پروژه 1 و پایه5 ابنیه برای پروژه 3 و پایه 4 راه و ترابری برای پروژه  2(از معاونت محترم برنامه ریزی که ضمن 
شرکت در مناقصه ضمیمه اسناد خواهد گردید الزامیست. ) اساسنا مه شرکتها-صالحیت پیمانکاری برای پیمانکاران- مانده ظرفیت روزنامه رسمی – 
آگهی اخرین تغییرات( 2-شرکت کنندگان ، فقط می توانند با توجه به رشته مربوطه صالحیت پیمانکاری و سقف مجاز کار خود، ارائه پیشنهاد نمایند.

3-مهلت فروش اسناد پس از آگهی نوبت اول از مورخ 96/11/29 تا پایان وقت اداری روزچهار شنبه 96/12/16 می باشد. 4-مهلت تحویل پیشنهادات 
پس از آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 96/12/26آن روز می باشد. 5-تاریخ جلسه بازگشایی جلسه پا کت های پیشنهاد قیمت 
پس از آخرین روز مهلت تحویل اسناد مناقصه می باشد که در روز یکشنبه مورخ 96/12/27 و در ساعت 14/30 بعدازظهر آن روز کلیه پیشنهادات 
باز و قرائت خواهد شد. 6-شرکت کنندگان با در دست داشتن مدارک الزم از جمله معرفی نامه - شماره اقتصادی کد پستی ده رقمی – شماره نمابر-

شماره ثبت- نبش بانکی جهت دریافت اسناد منقصه به واحد حقوقی شهرداری مراجعه و نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایید. 7-پیشنهاد دهندگان 
بایستی پس از دریافت اسناد، سپرده مندرج در جدول را به حساب شماره 2171126033003بانک ملی شعبه شهر طالقان کد 2667 ضمانت نامه بانکی 
یا فیش واریزی را در پاکت)الف( مدارک شامل کپی شناسنامه مدیرعامل و هیئت مدیره رزومه کاری، کپی برابر اصل شده ی اساسنامه، آگهی تاسیس 
وآخرین تغییرات شرکت اعالم شده در روزنامه رسمی و رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی متن مناقصه در پاکت )ب( و برگه پیشنهاد قیمت پس از 
امضای مجاز و مهر صفحات بصورت جداگانه الک و مهر شده در پاکت )ج( قرار داده و پس از تحویل به دبیرخانه شهرداری رسید دریافت نمایند.  8-به 
پیشنهادات فاقد سپرده ،سپرده های مخدوش سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر 
این آگهی واصل شود،مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 9-سایر شرایط در اسناد مناقصه به اطالع پیمانکار خواهد رسید. 10-شرکت کندگان می توانند 
حهت کسب اطالعات بیشتر به شهرداری مراجعه و همچنین از محل اجرای پروژه بازدید نمایند. 11- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
12-شرکت کنندگان در مناقصه میبایست بابت دریافت هریک از اسناد مبلغ 500/000ریال را به حساب جاری 0106440269008شهرداری واریز نمایند.

علی قاسم پور - شهردار13-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات پیمانکاران  ذیصالح مختار می باشد.

عنوان پروژه 
1-بهسازی و زیر سازی معابر شهری با آسفالت 

2-ساماندهی معابر شهری طالقان
3-تجهیز پارک و مبلمان شهری 

مبلغ پروژه)ریال (
7/889/000/000
21/118/000/000
3/000/000/000

مبلغ سپرده )ریال(
394/450/000

1/055/900/000
150/000/000

پایه مورد قبول 
5راه و ترابری 
4راه و ترابری 

5ابنیه 

 نوبت دوم

همکار محترم آقای رحیمی

و  به شما  را  گرامیتان  پدر  درگذشت 
نموده  تسلیت عرض  محترم  خانواده 
از خداوند منان برای روح آن مرحوم 
صبر  بازماندگان  برای  و  الهی  غفران 

جمیل مسئلت داریم.
روزنامه زمان
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جمع بندی »رجل سیاسی« تا آخر سال
سخنگوی شــورای نگهبان، از بررسی غیررسمی مصوبه مجلس در الیحه 

بودجه ۱۳۹۷ کل کشور تا تبصره ۵ الیحه بودجه خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان 
با اشــاره به بررسی غیر رسمی الیحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور در جلسات 
شــورای نگهبان طی یک هفته اخیر، اظهارداشت: تاکنون شورا تا اواسط 
تبصره ۵ الیحه بودجه را رســیدگی کرده که به طور معمول ایراداتی هم 
نسبت به بودجه گرفته شده است.وی افزود: با توجه به اینکه تاکنون بررسی 
بودجه در شورای نگهبان به صورت غیررسمی صورت گرفته، منتظریم تا 
گزارش مجلس از مصوبه بودجه ۹۷ به صورت رسمی به شورا برسد تا ضمن 
بررسی بخش های باقی مانده نظرمان را به طور رسمی اعالم کنیم.سخنگوی 
شورای نگهبان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بررسی بودجه در روز پنج 
شنبه هفته گذشــته در مجلس به پایان رسیده، هنوز گزارش آن به طور 
رسمی به شورای نگهبان نرسیده است.کدخدایی همچنین درباره سرانجام 
بررسی جزء ۵ بند ۱۰ سیاست های کلی انتخابات در موضوع رجل سیاسی-

مذهبی و مدیر و مدبر به عنوان شاخص نامزدهای ریاست جمهوری، گفت: 
عالوه بر آنچه که به طور اجمالی به آن رســیده ایم و اعالم هم شده است، 
مشــغول جمع بندی شرایط احراز عنوان رجل سیاسی-مذهبی هستیم و 

تالشمان این است که تا آخر سال پرونده این مسئله را تمام کنیم.

34 بنگاه دولتی در لیست واگذاری
واگــذاری ۳۴ بنگاه دولتی به ارزش بیش از شــش هزار میلیارد تومان در 
جریان ســیصد و سی و هشتمین جلسه هیات واگذاری، به تصویب اعضا 

رسید.
به گزارش زمان به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، در این جلسه که دیروز 
به ریاست وزیر اقتصاد در محل وزارت متبوع برگزار شد، سازمان خصوصی 
ســازی به عنوان دبیرخانه هیات، پیشنهاد تصویب قیمت پایه ۳۴ مورد از 
بنگاه ها و شرکت های مشــمول واگذاری را به هیات ارائه کرد که پس از 
بحث و بررسی همه جانبه  گزارش های کارشناسان رسمی دادگستری در 
مورد قیمت گذاری ها و با حضور و مشارکت وزارتخانه های ذیربط و شرکت 
تخصصی مربوط، قیمت های پایه این بنگاه ها و شرکت ها به تصویب رسید. 
بر این اساس مقرر شد، سازمان خصوصی سازی نسبت به درج آگهی عرضه 
بنگاه های مذکور با استفاده از روش مزایده عمومی و بصورت رقابتی جهت 
فروش بنگاه یا سهام آنها اقدام کند.بنا بر مفاد مصوبات جلسه دیروز هیات 
واگذاری، ارزش ریالی مصوبات قیمت گذاری در این جلسه بالغ بر شش هزار 
و ۱۲۷ میلیارد تومان بود که مشتمل بر تصویب قیمت چهار نیروگاه تولید 
برق بعثت با ارزش ۲۴۳ میلیارد تومان، نیروگاه برق اصفهان معادل ارزش 
پایه ۲.۱۸۸ میلیارد تومان، نیروگاه برق سهند به ارزش پایه ۱.۶۴۱ میلیارد 
تومان و نیروگاه برق خراسان به قیمت پایه معادل ۱.۵۲۳ میلیارد تومان به 
همراه شرکت های مدیریت تولید برق مرتبط با هر یک از این نیروگاه ها با 

قیمت های پایه مصوب است.

لغو دستور توقف آزمون استخدامی وزارت نفت 
دستور موقت توقف آزمون استخدامی وزارت نفت با تعهد این وزارتخانه مبنی 

بر حذف موارد تبعیض آمیز، لغو شد.
به گزارش زمان به نقل ازدیوان عدالت اداری، این دیوان، جلسات متعددی 
با مسئوالن وزارت نفت به دنبال دستور موقت توقف ثبت نام آزمون وزارت 
نفت، برگزار کرد.براســاس این گزارش، نتیجه پیگیری های دیوان عدالت 
اداری در مورد یک مقرره تبعیض آمیز به نتیجه رســید و وزارت نفت مجاز 
است پس از حذف موارد تبعیض آمیز مطابق تعهد داده شده ، وفق مقررات، 
آزمون استخدامی برگزار کند و شعبه ۳۹ دیوان عدالت اداری دستور موقت 
توقف ثبت نام این آزمون را لغو کرد.براساس این گزارش، در پی شکایت از 
وزارت نفت به جهت درج مــوارد تبعیض آمیز و خالف قانون در دفترچه 
آزمون استخدامی این وزارتخانه و تقاضای صدور دستور موقت برای توقف 
این روند، شــعبه ۳۹ دیوان عدالت اداری مســتند به مواد ۳۴ و ۳۵ قانون 
تشکیالت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت توقف ثبت نام 

آزمون استخدامی وزارت نفت را صادر کرد.
آگهی آزمون اســتخدامی وزارت نفت با بند نهم اصل سوم قانون اساسی و 
مواد ۴۱، ۴۲و ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و رای وحدت رویه هیات 
عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۶ صادره در ۱۵ فروردین ۹۶ در تضاد 
بوده است.موارد تبعیض آمیز در دفترچه آزمون استخدامی وزارت نفت، شامل 
ایجاد سهمیه هایی خاص برای برخی افراد، از جمله فرزندان کارکنان وزارت 
نفت در این آزمون بود که با پیگیــری های دیوان عدالت اداری این موارد 

برطرف و شرایط برابر برای همگان در این مورد برقرار شد.

تکذیب حقوق 20 میلیون تومانی وزراء 
دفتر محمدباقر نوبخت )سخنگوی دولت(، اظهارات یکی از نمایندگان سابق 

مجلس شورای اسالمی درباره میزان حقوق وزراء را تکذیب کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، بر اساس اطالعیه دفتر محمدباقر نوبخت 
)سخنگوی دولت(، موسی الرضا ثروتی در گفت وگو با یک خبرگزاری، به نقل 
از سخنگوی دولت ادعاء کرده است که "وزراء بیست میلیون تومان حقوق 
می گیرند" این در حالی اســت که اوال این انتســاب خالف  واقع و جمالت 
بیان شده کذب محض می باشد.بر اساس اعالم دفتر سخنگوی دولت، سقف 
حقــوق مقامات از جمله وزراء و اعضــای دولت، حداکثر ده میلیون تومان 

تعیین شده است.
دفتر ســخنگوی دولت به افراد و رســانه ها توصیه کرد، ضمن توجه به 
تقوا و اخــالق حرفه ای، از بیان مطالب کذب و ناروا بپرهیزند.همچنین 
پیگیری حقوقی به دلیل نشــر اکاذیب فوق برای دفتر سخنگوی دولت 

محفوظ است.

آیت اهلل هاشمی شاهرودی:

اقدامات مخل امنیت به هیچ وجه 
قابل قبول نیست

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اقدامات مخل 
امنیت عمومی جامعه، به هیچ وجه قابل قبول نیســت و 
الزم است مسئوالن با قاطعیت برخوردهای قانونی الزم را 

به عمل آورند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، آیت اهلل ســیدمحمود هاشمی 
شــاهرودی دیروز در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام 
ضمن ابراز تاسف از سقوط هواپیمای تهران - یاسوج، از دست 
دادن ۶۶ نفر از هموطنان عزیز در این سانحه را تسلیت گفت 
و از مسئوالن خواســت با رسیدگی جدی و تمهید اقدامات 
الزم، مانع از تکرار وقوع چنین سوانح ناگواری شوند.وی ضمن 
محکوم کردن اقدامات آشوبگرانه اخیر در یکی از خیابان های 
تهران که عالوه بر اخــالل در نظم و امنیت عمومی موجب 
شهادت تعدادی از نیروهای خدوم انتظامی و حافظان امنیت 
جامعه شد، اظهارداشت: این نوع اقدامات که امنیت عمومی 
جامعه را خدشــه دار کند، به هیچ وجه قابل قبول نیست و 
الزم است مسئوالن با جدیت و قاطعیت برخوردهای قانونی 
الزم را به عمل آورند و از نعمت ارزشمند امنیت صیانت کنند.
رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از 
سخنان خود با تقدیر از حضور حماسی مردم عزیز کشورمان 
در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه گفت: این حضور بی نظیر حاکی 
از وحدت و ایمان عمیق ملت به انقالب اســت و نشــان می 
دهد که به رغم همه فضاســازی ها و تبلیغات دشمنان نظام 
و رســانه های بیگانه، انقالب و والیت جزو هویت و اعتقادات 
مبنایی مردم عزیز ماست و آنهایی که خیال خام جدایی مردم 
از انقالب و نظام را در ســر می پرورند، باید چشمهای خود را 
بر واقعیت های برآمده از اعتقاد این ملت همیشه در صحنه ، 
بگشایند و بدانند که مردم غیور ایران اسالمی حتی اگر از برخی 
نارسایی ها گله و شکایت بحقی داشته باشند هیچ گاه دست از 
گوهر بی بدیل انقالب و آرمان های امام راحل عظیم الشان و 
رهبری معظم نخواهند کشید.بنابراین گزارش در ادامه تعیین 
اولویت های دوره جدید، اعضای مجمع از میان پیشنهادهای 
کمیسیون خاص، عناوین »سیاست های کلی سبک زندگی 
ایرانی، اســالمی« و »سیاست های کلی ایران منطقه ای« را 

تصویب کردند.

جنبش حماس اظهارات الجبیر را 
محکوم کرد

جنبش مقاومت اسالمی فلسطین )حماس( با محکوم کردن 
اظهارات عادل الجبیر وزیر خارجه ســعودی، سخنان وی را 
افراطی دانسته و تاکید کرد: اتهام زنی های الجبیر در راستای 
گمراه ساختن افکار عمومی و مخدوش کردن چهره مقاومت 

مشروع مردم فلسطین است.
به گــزارش زمان به نقل ازایرنا، جنبش حمــاس دیروز در 
بیانیه ای اعالم کرد: ســخنان الجبیر در راستای تشویق و 
ترغیب دشمن صهیونیستی برای ادامه جنایت های خود در 
حق مردم فلسطین و سران و مبارزان آن است.این جنبش 
اضافه کرد: اظهارات وزیر خارجه عربستان عقیده و نظر مردم 
عربســتان نبوده و با ادعاهای عربستان در حمایت از مساله 
فلســطین و حق این ملت در دفاع از مساله خود و حمایت 
و دفاع از این مساله در تناقض است.عادل الجبیر در سخنان 
روز جمعه خود در بروکسل حماس را یک جنبش »تندرو« 
خواند.وی همچنین مدعی شد که قطر حمایت مالی خود را 
از این جنبش قطع کرده و توقف حمایت مالی دوحه حماس، 
کمک کرده تا دولت توافق ملی فلسطین کنترل نوار غزه را 

در دست بگیرد.

ازسرگیری عملیات بنیادی 
هیدروگرافی در ایران

هم زمان با روز مهندس، عملیــات بنیادی هیدروگرافی 
بعد از پنج ســال وقفه توسط سازمان نقشه برداری کشور 

از سرگرفته شد.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، مهندس مســعود شفیعی، 
رئیس ســازمان نقشه برداری کشور دیروز شنبه، با حضور در 
مراسم شــروع عملیات هیدروگرافی در بندرعباس رسما از 
ســرگیری این فعالیت بنیادی را توسط کشتی ایران آبنگار 
سازمان نقشه برداری کشور اعالم کرد.کشتی ایران آبنگار یک 
شناور تحقیقاتی به طول ۳۴ متر است که به انواع دستگاه ها 
و تجهیزات هیدروگرافی، عمق ســنجی و سایر دستگاه های 
پیشرفته مورد نیاز برای تهیه نقشــه ها و چارت های دریایی 
مجهز اســت.هیدروگرافی )آبنگاری( یکی از علوم کاربردی 
اســت که به اندازه گیری و توصیف ویژگی های دریا و مناطق 
ساحلی می پردازد و طبق قانون، سازمان نقشه برداری کشور، 
متولی انجام این فعالیت بنیادین در جمهوری اسالمی ایران 
است و تاکنون صدها چارت دریایی که محصول اقدامات این 
سازمان است، تهیه شده و در اختیار بخش های فعال در عرصه 
دریانوردی و دیگر ذی نفعان قرار گرفته است که از این تعداد 
تاکنون ۴۱ چارت الکترونیک ناوبری بصورت بین المللی منتشر 

شده است.

اخبار

خبر
کالمامیر

رئیس جمهور با بیان اینکه بی مرز بودن علم و دانش 
مسئله مهمی اســت، خاطرنشــان کرد: اسالم به ما 

آموخت که علم را از هرکجا بیاموزید.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حســن روحانی رئیس 
جمهور دیروز در ســی و یکمین جشنواره بین المللی 
خوارزمی با بیان اینکه ایران یک کشــور دارای نقش 
بسیار ارزنده در دو مقطع تاریخ در علم و تمدن بشری 
بوده اســت، اظهار داشــت: در مقطع قبل از اسالم و 
ایران باستان، هنرمندان، صاحبنظران و اندیشمندان و 
عالمانــی در آن دوره، تمدنی را در خور رقابت با تمدن 
های باستان آن زمان مثل چین و مصر ایجاد کردند که 
دارای ســخن و گفتار و مراکز علمی و دانشوری بوده 
اســت.وی افزود: مقطع دوم بعد از اســالم بود، اسالم 
آیینی اســت که پیروان خود را به علم و دانش دعوت 
کــرده و حتی مکتب و وحی خــود را از خواندن آغاز 
کرده اســت. آیینی که به علــم و دانش در دورانی که 
علم و سواد در شبه جزیره عربستان امتیاز نبود، مزیت 
و برتری داده است. در آن دوران افراد برای خود عار می 
دانستند که خودشان مطلبی را بخوانند یا بنویسند اما 
در آن دوران اسالم آموخت که علم را از هرکجا بیاموزید.
روحانی گفت: بی مرز بودن علم و دانش مسئله مهمی 
است. کسانی در دوره ای می خواستند علوم بورژوایی 
و سوسیالیســتی ایجاد کنند اما موفق نبودند. حرف 
هایی که اســتالین بر آن تاکید می کرد. اما علم، علم 
است و به نوع تفکر و ایدئولوژی وصل نمی شود.رئیس 
جمهور اظهار داشــت: در کشور ما جناح بندی داریم 
پس باید بگوییم ریاضی اصولگرایان یا اصالح طلبان یا 
اعتدالگرایان؟! عده ای در کشور ما نشسته اند فیزیک 
و ریاضی و شــیمی اسالمی درســت کنند پول های 
زیادی خرج شده اتاق های زیادی صرف شده و انرژی 
های بسیاری صرف شده است ریاضی و الگوریتم یکی 
است، علم، علم اســت؛ مگر فرق دارد.روحانی با اشاره 
به اینکه امروز برخی فکر می کنند باید علوم را دسته 
بندی کنند به عنــوان علوم دینی و ضد دینی، گفت: 
اینها حتی پزشکی جدید را در مقطعی نمی پذیرفتند 
حتی دانشــگاه را نمی پذیرفتند، پزشکی را که مدعی 
داروی شیمیایی محور باشد نمی پذیرفتند، می گفتند 
ما پزشکی بر اساس داروهای گیاهی داریم اما امروز این 
تفکر در جامعه ما طرفداری ندارد.رئیس جمهور ادامه 
داد: تقسیم بندهایی در خصوص علم داشتیم که موثر 
و مفید نبود. دین عظمت پیدا نمی کند که شیمی از 
قرآن یا مکتب امام صادق )ع( شــروع شده است. دین 
مســئولیت بلندتری برای هدایت بشــریت در مسیر 
رستگاری دارد که همه دانش ها در ذیل آن مفهوم بلند 
تعریف می شود.وی در تشریح تفاوت علم با تفکر مادی 
و علم با تفکر دینی گفت: علم بر مبنای تفکر مادی جز 
وسیله ای برای قدرت و سلطه بیشتر، استعمار و استثمار 
اســت، علم ابزاری برای سلطه جویی است. زمانی که 
صنعت غرب به وجود آمد به دنبــال مواد اولیه ارزان 
بودند تا کاالی خود را گرانتر بفروشند و سود بیشتری 
داشــته باشــند.وی با انتفاد از تفکر سیاست و علم بر 
مبنای سلطه، افزود: امروز نیز بسیاری از مراکز سیاسی 
دنیا طراحی شــان برای کسب علم در راستای سلطه 
است. البته هرکه داناتر است، تواناتر است. علم، قدرت و 
توانمندی و بینش می آورد و دید خاص به انسان می 

دهد.رئیس شورای عالی انقالب فرهنگی ادامه داد: اینکه 
ما دنبال دانش و علمی باشــیم که دیگران را استثمار 
کنیم و دیدگاه سیاسی و فرهنگی خود را بر آنها تحمیل 
کنیم، این علم، علم اســالمی نیست. در علم اسالمی، 
علوم باید در خدمت انســان باشد.وی افزود: قرآن هم 
اساس و عظمت انسان را به علم و دانش می داند و انسان 
موجودی اســت که یاد می گیرد اما فرشته آنچه را که 
می داند، می داند.رئیس جمهور با بیان اینکه بشر به دنبال 
علم و دانش اســت، گفت: هدف ها در علم اسالمی و 
غیراسالمی فرق دارد.روحانی با بیان اینکه ما می توانیم 
سازنده یک تمدن بزرگ باشیم، افزود: چگونه بسیاری 
از کشورهای آسیایی به این سرعت پیشرفت کرده اند و 
حتی در بعضی از زمینه ها شروع به رقابت با غرب کردند 
امروز برخی کشــورهای آســیایی در زمینه پیشرفت 
علمی حرکت پرشتابی دارند و حتی در برخی زمینه ها 
با کشورهای غربی رقابت می کنند و بسیاری می گویند 
که پایان قرن حاضر با برتری علمی کشورهای آسیایی 
در عرصه علم مصادف خواهد بود. خداوند توانمندی را 
در ما قرار داده، ما ایرانی ها هم تمدن ســاز بودیم و هم 
تمدن را پرورش دادیم و هم در منطقه خودمان اولین 
کشوری بودیم که دموکراسی را آوردیم.وی ادامه داد: ما 
در ساختن یک حکومت مردم ساالر دینی در این منطقه 
پیشــتاز بوده ایم، اما اینکه در این ۴۰ سال ما در علم و 
دانش چه کاری انجــام داده ایم؛ حتماً اقدامات خوبی 
انجام داده ایم. هیچ زمان دانشگاه های ما به این وسعت 
و عظمت و دارای این همه دانشــجو نبوده است. امروز 
چهار میلیون دانشجو در دانشگاه ها تحصیل می کنند. 
دانشگاه و دانشجویان ما نه تنها در مسائل علمی بلکه 
در مسائل سیاسی و سرنوشت ساز، همیشه تأثیرگذار 
بوده اند. دانشــگاه از ابتدای نهضت اسالمی دانشگاه و 
حوزه در کنار هم بودند و دانشــگاه همچون حوزه در 
پیروزی انقالب اسالمی و در اداره جامعه پس از پیروزی 
انقالب نقش اساسی داشته است.رئیس جمهور با بیان 
اینکه در انتخابات نیز دانشــگاه ها نقش اساسی دارد، 
گفت: وقتی دانشــجویان و اساتید به صحنه می آیند، 
جامعه را تحت تأثیر قرار می دهند.روحانی با بیان اینکه 
پیشــرفت ما در برخی از فناوری های نو قابل مالحظه 
اســت، تصریح کرد: در علوم فضایی، هسته ای و نانو 
پیشرفت های ما قابل مالحظه است. جوانان ما انگیزه و 
استعدادهای الزم را دارند و دولت هم باید زمینه سازی 

کند. باید محیط دانشــگاه را آزادتر کنیم و استاد هم 
بتواند آزادتــر در علم و دانش نظرش را بگوید. ما باید 
در پژوهش آزاد باشــیم. بنابراین باید محیط مناسب 
را در دانشگاه ها درســت کنیم که این وظیفه دولت، 
مجلس و وزارتخانه است؛ اگر این چنین شد، پیشرفت 
ما می تواند سرعت ایجاد کند.وی دومین ابزار پیشرفت 
در علم را رابطه با دنیا نامید و گفت: اگر بخواهیم همه 
روابطمان را با دنیا محدود کنیم، پیشــرفت نخواهیم 
کرد. در علم و دانش ما باید بتوانیم با دنیا تعامل کنیم. 
این حرف نادرســت است که به اساتید و جوان هایمان 
همیشه مشکوک باشیم.رئیس جمهور با بیان اینکه باید 
سختگیری بی جا کنار رود، گفت: اگر ما با دنیا و مراکز 
تحقیقاتی تعامل خوبی داشتیم و پروژه های مشترک 
تعریف می کردیم، بهتر به نتیجه خواهیم رسید.روحانی 
بــا بیان اینکه در تحقیق و پژوهــش به دو مؤلفه نیاز 
داریم، گفت: یکی توجه به نیازها و مشکالت روز کشور 
و دیگری منابع مهم در مرز علم و دانش است؛ در این 
راستا باید زمینه را برای پژوهش فراهم کنیم.روحانی با 
اشاره به تحقیقات و پژوهش های کاربردی اظهار داشت: 
ما امروز مشکالت فراوانی داریم و مردم ما امروز با آنها 
درگیرند. امروز با آلودگی هوا مواجه هستیم و ناچار می 
شــویم روزهایی مدارس یا برخی شغل ها را تعطیل 
کنیم.رئیس جمهور افزود: قطعاً این مشکل قابل رفع 
است اما چه کسی باید آن را رفع کند، دولت و دانشگاه 
ها. همه باید دســت به دست هم بدهیم. باید با منشأ 
آلودگــی ها مبارزه کنیم. امروز صنعت ناقص ما باعث 
شده تا هوای تنفسی ما کم شود.رئیس جمهور تصریح 
کرد: امکان دارد که آلودگی ماشین ها، موتورسیکلت 
ها و نیروگاه ها کم شود. همه دنیا گرفتار آلودگی هوا 
شــده است. یک ماشین با شــرایط فعلی و با سوخت 
فسیلی نمی تواند ادامه پیدا کند. این مشکل مختص 
ایران نیســت ما وقتی در دنیا به شهرهای بزرگ می 
رویم این مشــکل وجود دارد.وی تأکید کرد: شهرهای 
بزرگ دنیا در حال تبدیل شدن به پارکینگ است. همه 
شهرهای بزرگ مخصوصا در ساعات بازگشت از محل 
کار، مشکل ترافیک دارند. مشکل آلودگی باید حل شود.

روحانی ادامه داد: در دولت دوازدهم یکی از تصمیماتی 
که اتخاذ کرده ایم و در بودجه امسال هم تبصره هایی 
برای آن پیش بینی کرده ایم، این بوده است که آلودگی 
را کاهــش دهیم.وی اضافه کرد: قــدم های خوبی در 

این زمینه آغاز کرده ایم و شــما باید در این زمینه ما 
را کمک کنید. هر طرح پژوهشی که بتواند آلودگی را 
کاهش دهد و هوای تازه را به ریه های ما برساند، برای 
ما اولویت دارد.رئیس جمهور اظهار داشــت: در یکی از 
پژوهش هایی که امروز به خاطر آن جایزه گرفته شد، 
عنوان شــده بود آبی که از نفت خارج می شود، چطور 
می شود به سرعت روی آن نمک زدایی کرد و دوباره به 
عمق چاه بازگردانیم.روحانی با اشاره به مشکل کم آبی، 
یادآور شــد: با تمام بارندگی هایی که تاکنون داشتیم 
آمارها نشان می دهد که بارش بارندگی امسال ما نسبت 
به پارسال ۵۰ درصد کمتر شده است. پس اساساً ما در 
زمینه آب مشکل داریم و در خشکسالی به سر می بریم. 

این شما هستید که باید به ما بگویید که چکار کنیم؟
وی در خصــوص زلزله در  کشــور گفت:  آیا علمی 
هست که به ما کمک کند ۵ دقیقه دیگر زلزله می 
آید. االن وجود ندارد اما شــاید امکانش باشد. شاید 
بشر در پیشرفت علم به این نقطه برسد. آیا می توانیم 
سکونت گاه هایی بســازیم که در برابر زلزله مقاوم 
باشد. امکان این کار وجود دارد و باید در این زمینه 
ها قدم برداریم.وی تصریح کرد: ما تاکنون گفته ایم 
که دانشگاه ها باید پژوهش محور باشند، این حرف 
درستی است. دانشگاه باید بتواند علم نو در اختیار ما 
بگذارد. دانشگاه نقال نیست؛ مثال علمی که۱۰ سال 
پیش در غرب وجود داشته، تازه امسال ترجمه شود و 
استاد آن را برای دانشجو توضیح بدهد. در این شرایط 
دانشــجو به ۳۰ سال قبل که غرب به آن علم دست 
پیدا کرده می رسد.روحانی خاطرنشان کرد: ما برای 
نقالی نیامده ایم، ما برای علوم پایه و ایجاد خالقیت 
و ابــداع آمده ایم. علم باید ما را به خالقیت و حرف 
نو برساند. ما در شرایطی هستیم که باید تعبیرمان 
از پژوهش محور بودن دانشــگاه ها را تغییر دهیم؛ 
دانشگاه های ما باید کارآفرین باشند.رئیس جمهور 
اضافه کرد: امروز به دلیل مشکالتی که در جامعه به 
خصوص در حوزه اشتغال داریم، باید به چه دانشگاهی 
امتیاز بدهیم. من به عنوان مسئول اجرایی کشور به 
دانشــگاهی امتیاز می دهم که فارغ التحصیالنش 
بیکار نباشند.وی یادآور شد: اگر فارغ التحصیالن یک 
دانشگاه پس از چهار سال بیکار بودند، نشان می دهد 
که آن دانشگاه، درس و جذب دانشجوی ما ایراد دارد. 
به نظر من برنامه و بودجه باید براساس کارآفرینی به 
دانشگاه های ما بودجه اختصاص دهد.روحانی گفت: 
برخی از دانشگاه ها، دانشجویانش جذب بازار کار می 
شــوند؛ من از وزیر آموزش و پرورش قبلی شنیدم 
که در بعضی از دبیرســتان ها، دانش آموزان جذب 
بازار کار می شــوند. این مسأله مهم است. این برای 
ما اصل اســت.رئیس جمهور تأکید کرد: یک زمانی 
مبنا این بود که فردی لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا 
بگیرد و پس از آن در جایی استخدام شود اما امروز 
این مسأله دیگر وجود ندارد. ما باید بازار کار بزرگی 
ایجاد کنیم. استخدام دولتی حد بسیار محدودی دارد. 
االن دستگاه اجرایی چابک نیست.وی اظهار داشت: 
معیار دانشگاه های ما، کارآفرینی و معیار پژوهش ما، 
صنعتی شدن محصول و به دست آوردن بازار است. 
اگر پژوهش توانست در نهایت بازار به دست بیاورد، 

مفید خواهد بود.

روحانی مطرح کرد؛  می توانیم سازنده تمدنی بزرگ باشیم

اسالم آموخت، علم را از هرکجا بیاموزید

جعفری  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
دولت آبادی در جمع خبرنگاران به توضیح حوادث 
هفته اخیر و جرایم ارتکابی از سوی آنان پرداخت 
و با اشاره به این که جمهوری اسالمی طی چهل 
جریان های  به  فعالیت  اجازه  گذشته  سال 
مختلف سیاسی و فکری را داده است و سعی 
داشته بدون حجت راه فعالیت را بر اشخاص و 
جریان های فکری نبندد، وی در خصوص حادثه 
به  برای متهم  اظهار داشت:  پاسداران  خیابان 
قتل مامور ناجا کیفرخواست صادر و درخواست 
قصاص شده است.جعفری دولت آبادی بر رویکرد 
دادستانی در تفکیک عوامل اصلی اغتشاش از 
نمود  تاکید  فریب خوردگان  و  تحریک شدگان 
و در توضیح اظهار داشت: برخی ممکن است 
بر اثر تحریک احساسات در محل حاضر شده 
در  به سرعت  دادستانی  تحقیقات  لذا  باشند؛ 
در  که  است  آن  بر  سعی  و  است  انجام  حال 
مورد فریب خوردگان زودتر تعیین تکلیف شود، 
اما عوامل اصلی آزاد نخواهند شد و با تکمیل 
معرفی  دادگاه  به  محاکمه  برای  تحقیقات 
می شوند.وی با تاکید بر این که دستگاه قضایی 
در مقابله با فساد تبعیض را نمی پسندد و همه 

کسانی که برای آن ها پرونده مفتوح شده و یا 
دیر  نشده اند،  تعقیب  کنون  تا  که  متخلفانی 
یا زود در چرخه محاکمه قرار خواهند گرفت، 
و  پوالدین  را  اراده قضات  این هجمه ها  افزود: 
محکم تر خواهد کرد و معتقدیم اگرچه در بخش 
عدالت کمبودهایی وجود دارد و انتظار مردم از 
دستگاه قضایی بیش از این است؛ اما توجه به 
این واقعیت نیز ضروری است که مبارزه با فساد 
کار دشواری است؛ چرا که حامیان فساد قدرت 
و نفوذ زیادی دارند و به همین جهت پرونده های 
سرانجام  به  بسیار  تالش  با  فساد  متضمن 
می رسد.جعفری دولت آبادی به مردم اطمینان 
داد که دستگاه قضایی با تالش بی وقفه به کار 
سخت خود در مبارزه با فساد ادامه می دهد و 
از مردم خواست به قوه قضاییه اعتماد نمایند.
دادستان تهران به کارآمدی ناقص برخی قوانین 
و مقررات در مبارزه با فساد اشاره نمود و ابراز 
امیدواری کرد به رغم مشکالت موجود، قضات و 
دادستان ها با درک راه سختی که در پیش دارند، 
به خوبی عمل نمایند؛ به گونه ای که عدالت با 
همه شیرینی آن برای مردم و تلخی اش برای 

دشمنان محقق شود.

رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس، گفت: گزارش آژانس انرژی 
اتمی خط بطالنی بر ادعاهای غیرواقعی و 

سیاسی آمریکا علیه ایران کشید.
بــه گزارش زمــان به نقــل از خانه ملت، 
عالءالدیــن بروجــردی در خصوص تایید 
پایبنــدی ایران به برجام از ســوی آژانس 
بین المللــی انرژی اتمی، اظهار داشــت: با 
وجود ایراد نظر ترامپ و نقض مکرر توافق 
هسته ای که موجب ضربه جدی به اعتبار 
بین المللی آمریکا به عنوان امضاکننده توافق 
شد، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
برای دهمین بار پایبندی ایران به برجام را 

تایید کرد.
وی تصریــح کرد: در جریــان تایید تعهد 
ایران به برجام، تمام ابعاد توافق هسته  ای از 
کارخانه تولید آب سنگین تا میزان ذخایر 
اورانیوم غنی شــده و راستی آزمایی، عدم 
انحراف ایران از توافق هسته ای مورد تایید 
آژانس بین المللــی انرژی اتمی قرار گرفته 

است.
رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست 

خارجی مجلس شــورای اســالمی افزود: 
در نشست آینده شــورای حکام که از روز 
دوشنبه ۱۴ اسفند ماه تا جمعه ۱۸ اسفند 
مــاه برگزار خواهد شــد، دهمین گزارش 
آژانــس انرژی اتمــی مورد بررســی قرار 

می گیرد.
بروجــردی تاکیــد کرد: گــزارش آژانس 
بین المللــی انرژی اتمی خــط بطالنی بر 
ادعاهای غیرواقعی و سیاسی آمریکا کشیده 
شــد و این گزارش نشــان داد، جمهوری 
اسالمی به تعهدات خود در عرصه بین المللی 

پایبند است.
گفتنی اســت، رضا نجفی سفیر و نماینده 
دائم جمهوری اسالمی ایران در آژانس بین 
المللی انرژی اتمی در پی انتشــار گزارش 
جدید آژانــس گفت: گزارش جدید آژانس 
که دهمین گــزارش از روز اجرای برجام و 
نهمین گزارش فصلی به شورای حکام در 
مورد راســتی آزمایی اجرای برجام به شمار 
می رود، بار دیگر تأیید می کند که اقدامات 
و فعالیت های هسته ای ایران کامالً منطبق 

با برجام است.

فساد  با  ما  مبارزه 
است تبعیض  بدون 

بر  بطالنی  خط  آژانس  گزارش 
ایران علیه  یکا  آمر ادعاهای 

هرگاهازکاریواهمهداریخودرابهمیان
آندرانداز،زیراسختیپرهیزازآن،سختتراز

خودکاریاستکهازآنبیمداری.

مفقودی
 برگ سبز و کارت شماسایی خودرو پراید ۱۴۱ انژکتوری به رنگ نقره ای متالیک مدل ۸۴ با شماره 
پالک ۴۹۳ب۳۹ایران ۶۲ با شماره موتور ۰۱۱۶۲۹۱۱و شماره شاسی S۱۴۸۲۲۸۴۱۱۷۲۱۷به 

 بابلمالکیت عباس رستمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می  باشد

مفقودی
 برگ سبز پژو ۲۰۶ مدل ۹۵ با شماره پالک ۸۸۸ل۶۳ ایران ۹۹ با شماره موتور 
امیر  NAAP۰۳EEXGJ۸۰۲۸۵۰بنام  شاسی  شماره  ۱۶۵a۰۰۳۷۶۹۸با 

 بابل گلزاریان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می  باشد

متن آگهی 
احتراما با توجه به مجهول المکان بودن متهم و در راستای ماده ۱۷۴ قانون آیین 
دادرسی کیفری با چاپ آگهی در روزنامه رسمی متهم به اسم گلپری کوشکی فرزند 
تومان  میلیون  و چهار  مبلغ سی  به  نامشروع  از طریق  مال  تحصیل  اتهام  به  یاره 
آگهی جهت  نشر  تاریخ  از  یکماه  رضا ظرف  فرزند  مهدی حسنی  موضوع شکایت 

تفهیم اتهام در این شعبه احضار گردد. 
بازپرس شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد –علی اصغر جمشیدی . 

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

فاقد سند رسمی
موضوع  ۱۳۹۵/۱۱/۰۸هیات  مورخ   ۱۳۹۴۶۰۳۲۵۰۰۳۰۰۱۴۳۲ شماره  رأی  ۱-برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک دلفان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سلطانعلی رحیمی 
باباجان  در ششدانگ یکباب عمارت به مساحت ۲۰۰ متر مربع قسمتی از پالک۸فرعی  
۱۵۳ اصلی واقع در بخش ۱۲ استان لرستان شهرستان دلفان نورآباد مرد آویزه علی آباد 
نورعلی  خریداری از مالک رسمی آقای  مالکین عرفی  محرز گردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۶۷۸
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان نورآباد دلفان امیرحسین خلیلی

تاریخ انتشار نوبت اول۱۳۹۶/۱۲/۰۶ تاریخ انتشار نوبت دوم۱۳۹۶/۱۲/۲۱

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالسه ۹۶۱۰۴۰۶۶۱۱۰۰۲۷۷۲ در خصوص شکایت آقای سینا کاظمی 
فرزند عبدالرضا علیه ۱-محمد عباسی فرزند ابراهیم ۲-علی عباسی فرزند ابراهیم دائر 
بر مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
متهم و در راستای ماده ۱۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نامبرده از 
تاریخ نشر آگاهی تا ظرف ۳۰ روز در شعبه یازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 
حاضر گردد در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار نظر بعمل می آید . 
شعبه یازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد .

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

فاقد سند رسمی
موضوع  مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰هیات  شماره ۱۳۹۴۶۰۳۲۵۰۰۳۰۰۱۴۴۶  رأی  ۱-برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
علی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  دلفان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
حسینی دلفان  در ششدانگ یکباب عمارت به مساحت ۲۵۸/۵۸ متر مربع قسمتی از 
پالک۸فرعی  ۱۵۳ اصلی واقع در بخش ۱۲ استان لرستان شهرستان دلفان نورآباد مرد 
آویزه علی آباد نورعلی خریداری از مالک رسمی آقای  مالکین عرفی  محرز گردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در 
باشند  اعتراضی داشته  مالکیت متقاضی  به صدور سند  صورتی که اشخاص نسبت 
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۶۸۳
     رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان نورآباد دلفان امیرحسین خلیلی

 تاریخ انتشار نوبت اول۱۳۹۶/۱۲/۰۶ تاریخ انتشار نوبت دوم۱۳۹۶/۱۲/۲۱

متن آگهی 
احتراما با توجه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم در راستای ماده ۱۷۴ قانون 
آیین دادرسی کیفری با چاپ آگهی در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی یا 
ملی به محمد حسن پور جعفری ندوشن فرزند بمانعلی به هتک حرمت در تلگرام 
موضوع شکایت محمد فریدونی فرزند علی ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت 

تفهیم اتهام در این شعبه احضار گردد. 
دادیار شعبه دهم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – افشین خسروی .
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چرا متوجه نیستیم؟ 
* دکتر علی تابش

انتشار اوراق سپرده با نرخ سود ساالنه ۲۰ درصد توسط بانک مرکزی 
که  کرد  اثبات  دیگر  یکبار  دالر  قیمت  افزایش  از  جلوگیری  برای 
سیاستگذاران پولی ما متوجه مشکل اصلی اقتصاد کشور یعنی نرخ 

های نجومی سود و بهره نیستند.
های  نرخ  این  شاید  که  امیدها  همه  به  بود  تیر خالصی  اقدام  این 
نجومی که سی و اندی سال است گلوی اقتصاد را می فشارد کاهش 
یابد و تولید و اشتغال زائی از خفگی و درماندگی نجات پیدا کند.

برای  تنها ضرری  نه  دالر  قیمت  رفتن  باال  که  نیستیم  متوجه  چرا 
مملکت ندارد، بلکه باعث افزایش تولید و صادرات و مانع بیرون رفت 
ارز است. چرا متوجه نیستیم که اولین قدم در اصالح اقتصاد واقعی 
کردن قیمت ارز و سپس کاهش نرخ سود به زیر ۵ درصد در سال 
افزایش قیمت دالر دستپاچه می شویم؟ دولت  به مجرد  است.چرا 
اعالم می کند که این افزایش ریشه اقتصادی ندارد و بانک مرکزی 
نرخ سود را ۲۵ درصد افزایش می دهد. آیا افزایش نرخ سود به معنی 
افزایش  از  بزرگتر  بسیار  آیا خطری  و  نیست؟  اقتصاد  بیشتر  رکود 

قیمت ارز برای اقتصاد نیست؟
واقعیت این است که متأسفانه همه ما به نوعی به باال بودن نرخ سود 
عادت کرده و حتی به آن وابسته شده ایم. هر کس پس انداز کوچکی 
در بانک دارد و روی سودی که آخر ماه به آن تعلق می گیرد برای 
اما غافلیم که این باال بودن نرخ  امرار معاشش حساب کرده است. 
سود و جلوگیری از افزایش قیمت ارز دو لبه قیچی ای هستند که 
برند. را می  اقتصادی  پایدار  اشتغالزایی و رشد  و  تولید  ریشه های 

غافلیم که به کمک این قیچی ثروت ملی کشور توسط سرمایه داران 
راکد به یغما می رود و پای سرمایه داران فعال در تولید قیچی می 
بهره  نرخ  به  درصد   ۲۵/۰ پیشرفته  کشورهای  در  است  شود.کافی 
افزوده شود موج شکایت و اعتراض همه جا را فرا می گیرد و هزار 
آنگاه  شود.  می  منتشر  آن  رکودزای  آثار  به  نسبت  هشدار  یک  و 
بانک مرکزی ما یک شبه نرخ سود را ۵ درصد افزایش می دهد و از 
اعتراض خبری نیست و همه دلخوشند که این اقدام باعث جلوگیری 
از افزایش قیمت دالر شده است.وقتی نرخ بهره ۲۰ درصد است و 
نرخ تورم دو رقمی است چاره ای جز افزایش قیمت دالر نیست و 
جلوگیری از این افزایش مثل جلوگیری از افزایش حجم یک بادکنک 
در حال باد است که بناچار زمانی خواهد ترکید. چرا متوجه نیستیم 
بیهوده  معاالً  و  پر هزینه  بسیار  افزایش حجم  از  این جلوگیری  که 
است. بگذاریم مانند زمان ریاست جمهوری مرحوم آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی قیمت دالر متناسب با تورم و نرخ باالی سود افزایش یابد 
و هیچ هزینه ای برای مقابله با آن نکنیم. مگر آن زمان طی ۸ سال 
قیمت دالر از ۱۵۰ تومان به ۷۵۰ تومان نرسید و ۵ برابر نشد؟ آیا 
فاجعه ای اتفاق افتاد؟ یا بر عکس تولید و اشتغالزایی جان گرفت و 
سرمایه ها را بسمت خود کشید؟ چرا متوجه نیستیم که طی ۲۱ 
سال گذشته تا آنجا که توانسته ایم سعی در مقابله با افزایش قیمت 
با نرخ های بهره و تورم کرده ایم و با دست خودمان  ارز متناسب 
تولید و اشتغالزایی را به چالش های جدی کشیده ایم. چرا متوجه 
نیستیم که حداقل کاری که می توانیم انجام دهیم این است که این 
چالش زائی ها را متوقف کنیم و بگذاریم اقتصاد مسیر طبیعی خود 

را طی کند.

۱۴۰ وب سایت داخلی هک شد
همگی  که  شدند  هک  داخلی  وب سایت   ۱۴۰ از  بیش  جمعه  روز 
شده  برقرار  دسترسی  و  داشته  قرار  اشتراکی  میزبان  یک  برروی 

بصورت محدود و تنها شامل بارگزاری یک فایل متنی بوده است
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، در پی هک بیش از ۱۴۰ وبسایت 
که  کرد  اعالم  ارتباطات  وزارت  ماهر  مرکز  جمعه   روز  در  داخلی 
از  را  فنی الزم  اقدامات  و  داده  قرار  بررسی  مورد  را سریعا  موضوع 
همان ابتدای لحظات حادثه مذکور با همکاری شرکت میزبان انجام 
یک  برروی  همگی  حمله  مورد  سایت های  اعالم،  بر  است.بنا  داده 
میزبان اشتراکی قرار داشته و دسترسی برقرار شده بصورت محدود 

و تنها شامل بارگزاری یک فایل متنی بوده است.
با اشاره به گزارش مرکز ماهر  اما محمدجواد آذری جهرمی  دیروز 
درباره تخلف یکی از اپراتورها در مقوله نقض حریم خصوصی کاربران، 
اظهار کرده بود: گزارشی را که برای ما فرستادند نشان می دهد که 
وب  اطالعات  خود،  مشترکان   IP به  دسترسی  با  اپراتورها  برخی 
در  هوشمند  تبلیغات  برای  را  کرده اند  مراجعه  که  را  سایت هایی 
از کسب وکارها قرار داده اند که دستور جلوگیری و  اختیار یکسری 
توقف این کار داده شد.وی با بیان این که دسترسی به IP مشترکان 
بدانند که  انجام سوء استفاده هایی شود، گفت: مردم  باعث  می تواند 
اگر گزارشی را برای ما ارسال کنند، آن موضوع را پیگیری خواهیم 
یک  عنوان  به  حاضر  حال  در  موضوع  این  اطالع رسانی  البته  کرد. 
اخطار به اپراتورهاست و البته عدله حقوقی را برای برخورد قضایی 

به دادستانی ابالغ می کنیم.

ده ها کشته و زخمی در انفجار های افغانستان
در انفجارهاي نزدیک سفارت آمریکا و مرکز فرماندهي ناتو در کابل 
و همچنین پاسگاه نیروهاي ارتش در استان فراه در غرب افغانستان 

دستکم بیست نفر کشته شدند.
به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما؛ منابع رسمي در افغانستان آمار 
بیست  را دستکم  این کشور  انتحاري  انفجارهاي  در  کشته شدگان 
اطالعات  سازمان  نزدیک  در  انتحاري  انفجار  کردند.در  اعالم  نفر 
افغانستان در کابل، سه نفر کشته و پنج نفر دیگر زخمي شدند. این 
انفجار در منطقه شش درک کابل که فاصله زیادي تا سفارت آمریکا 
و مقر نیروهاي ناتو ندارد رخ داده است. یکي از مقامات وزارت کشور 
افغانستان اعالم کرد سه نیروي امنیتي در حمله انتحاري در کابل 
افغانستان گفت:  از مقامات وزارت کشور  باختند.نجیب دانش  جان 
شمار تلفات حمله انتحاري کابل ممکن است افزایش یابد.تروریست 
گرفتند. برعهده  را  کابل  انتحاري  حمله  مسئولیت  داعش  هاي 

درهمین حال منابع خبري از وقوع یک حمله انتحاري دیگر در شهر 
لشگرگاه مرکز استان هلمند افغانستان خبر مي دهند. عامل انتحاري 
این  نظامي  نیروهاي  نزدیک مقر  را  از مواد منفجره  خودروي مملو 

شهر منفجر کرده است.
نیز  افغانستان  درجنوب  هلمند  استان  در  دیروز  انتحاري  حمالت 
« سخنگوي  زواک  عمر  گذاشت.»  برجاي  زخمي  پنج  و  کشته  دو 
استانداري هلمند اعالم کرد : براثر انفجار خودروي بمب گذاري شده 
در شهر » لشکرگاه « مرکز استان هلمند یک نیروي امنیتي افغان 
کشته شد و سه غیرنظامي دیگر زخمي شدند.وي با اشاره به انفجار 
خودروي  یک   : گفت  نیز  هلمند  استان   » نادعلي   « شهرستان  در 
نیروهاي  پایگاه  وارد  داشت  قصد  آن  راننده  که  شده  گذاري  بمب 
پلیس شود ، پیش از رسیدن به هدف شناسایي شد و هدف حمله 
این  انفجار  براثر   : افزود  گرفت.زواک  قرار  امنیتي  نیروهاي  راکتي 
خودرو یک نیروي پلیس کشته شد و دو پلیس دیگر زخمي شدند.
طالبان مسئولیت حمالت انتحاري دیروز هلمند را برعهده گرفتند.

براثر  افغان  از کشته شدن هجده سرباز  نیز  افغانستان  دفاع  وزارت 
حمله طالبان در استان فراه درغرب این کشور را تایید کرد. » دولت 
اعالم کرد: دراین  امروز  افغانستان  وزیري « سخنگوي وزارت دفاع 
یک  پیوست،  بوقوع  فراه  استان  »باالبلوک«  درشهرستان  که  حمله 
پاسگاه نیروهاي ارتش نیز به دست طالبان سقوط کرد.پیش از این 
یک عضو شوراي استاني فراه از کشته شدن بیست سرباز ارتش براثر 

حمله طالبان در استان فراه خبرداد.

 ATR پرونده سقوط هواپیمای
روی میز کمیسیون اصل ۹۰

اینکه  بیان  با  اصل ۹۰ مجلس  عضو کمیسیون 
قصور در سقوط هواپیمای ATR روشن است، 
موضوع  بررسی  وارد  کمیسیون  این  که  گفت 

سقوط این هواپیما خواهد شد.
پارسایی  بهرام  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
ادعا کرد: برای کارشناسان روشن است که سانحه 
سقوط هواپیما می توانست اتفاق نیفتد اگر قدری 
دلسوزی، نظارت و جدیت در کار وجود داشت این 
اتفاق نمی افتاد. این موضوع در بخش هواپیمایی 
به وزرات راه و در بحث شرکت آسمان به وزارت 
در  کسی  متاسفانه  افزود:  است.وی  مربوط  رفاه 
نمی  عهده  به  را  حوادث  این  مسئولیت  کشور 
گیرد. این موضوعات چند روزی بحث داغ محافل 
می شود و بعد به فراموشی سپرده می شود.  ما 
باید این روند را اصالح کنیم و مدیران و وزرا باید 
مسئولیت پذیر باشند و به حرمت جریحه دارد 
کردن احساس مردم و کسانی که جان خود را 
از دست داده اند از مسئولیت کنار بروند و نشان 
را  آنها  و دغدغه  دهند که دلسوز مردم هستند 
داد:  ادامه  در مجلس  مردم شیراز  دارند.نماینده 
اطالعاتی که از هواپیمای ATR و مشکالت قبلی 
آن وجود دارد و همچنین مدت زمان کارکردش 
خلبان  و  می کرد  پرواز  نباید  که  است  مشخص 
می داد.وی  انجام  را  بزرگی  ریسک  چنین  نباید 
امروزی  هواپیماهای  در  سیستم هایی  داد:  ادامه 
وجود دارد که فاصله اش را از زمین اعالم می کند 
را هم هشدار می دهد  زمین  به  نزدیک شدن  و 
اما برخی هواپیماها این سیستم را  ندارند و این 
به مسائل متعدد و سیاست هایی برمی گردد که 
تاکنون اتخاذ شده است. مدتی شاهد بودیم که 
عده ای به خرید هواپیما می تاختند و می گفتند 
که این خرید به نفع مردم نیست درحالی که در 
حادثه اخیر شاهد بودیم مردم عادی در سقوط 
 ۹۰ اصل  کمیسیون  شدند.عضو  کشته  هواپیما 
نوسازی  برای  تا حدی  دولت  داد:  ادامه  مجلس 
کارشکنی هایی  ولی  کرد  اقدام  هوایی  ناوگان 
صورت گرفت و چوب الی چرخ دولت گذاشتند؛ 
در ادامه هم تحریم های داخلی و موضع گیری ها 
باعث تشدید تحریم های خارجی شد که دولت 
نتواند  کار را به خوبی پیش ببرد. متاسفانه برخی 
صداها در داخل کشور با مخالفین برجام در خارج 
هم صدا است .وی با تاکید بر اینکه نباید اجازه 
پرواز هواپیما با ریسک باال داده شود، ادعا کرد: 
سازمان هواپیمایی و به احتمال زیاد فرودگاه ها که 
زیرمجموعه وزارت راه است و هواپیمایی آسمان 
که زیرمجموعه وزارت رفاه است در این موضوع 
کمیسیون  اینکه  بیان  با  داشتند.پارسایی  قصور 
گفت:  می کند،  بررسی  را  موضوع  این  اصل ۹۰ 
نیازمند تحول در سیاست های  در عین حال ما 
مدیریتی کشور هستیم و تا آن زمان فعالیت ها 
چندان نتیجه بخش نخواهد بود.عضو کمیسیون 
اصل ۹۰ مجلس گفت: امیدوارم با توجه به نامه ای 
این  کردند  ارائه  رئیس جمهور  به  نمایندگان  که 
موضوع جدی گرفته شود و وزرای مربوطه استعفا 
دهند؛ چرا که مجلس وارد بررسی استیضاح آنها 
شده و بهتر است پیش از طرح استیضاح، شاهد 

استعفای وزرا باشیم.

یاد د اشتخبر

وزیر امور خارجه گفت: برخی کشورهای منطقه 
آبرو، استقالل، عزت، شرف و حیثیتشان را گرو 
گذاشتند و منابع سرشار کشورشان را به تاراج 
کمپانی های تسلیحاتی دادند تا برای خود امنیت 

بخرند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، محمد جواد ظریف 
دیروز در همایش ایثار، زبان صلح جهانی اظهار 
حمایتی  زیرچتر  کشورهایی  منطقه  در  داشت: 
هسته ای هستند یا خودشان دارای سالح هسته 
ای هستند.کشورهایی را می بینید که ساالنه دهها 
و صدها میلیارد دالر هزینه تسلیحاتی می کنند 
از  خارج  وامدار کشورهای  را  امنیت خود  چون 
منطقه می دانند.وی افزود: با یک قهر کشورهای 
بزرگ لرزه براندامشان می افتد و با یک لبخند 
کنند.رییس  می  امنیت  و  شعف  احساس  آنها 
دستگاه دیپلماسی یادآور شد: بعد از برجام برخی 
کشورهای منطقه سرآسیمه به کمپ دیوید رفتند 
و اعالم کردند که چرا ما را رها کردید، بدون شما 

امنیت و استقالل نداریم.
ظریف یادآور شد: به یاد داریم که بعد از این که 
طرف به منطقه ما آمد با امرای کشورها رقص 
شمشیر انجام دادند و از خود بی خود شدند و 
احساس کردند که امنیتی جدیدی پیدا کرده اند و 
ما در چنین منطقه ای زندگی می کنیم.وی با بیان 
این که آنها سال گذشته در منطقه خلیج فارس 
۱۱۶ میلیارد دالر هزینه سالح کردند، ادامه داد: 
هزینه های تسلیحاتی عربستان سعودی از کشور 
روسیه که هزینه های زیادی برای حفظ تسلیحات 
هسته ای خود می کند، بیشتر است.وزیر امور 
خارجه خاطرنشان کرد: عربستان بعد از آمریکا و 
چین با ۶۷ میلیارد دالر هزینه تسلیحاتی سومین 
کشور در جهان است وبا وجود این همه هزینه، 
هنوز هم احساس ناامنی می کند و هیچ یک از این 
کشورها در منطقه احساس امنیت نمی کنند و دنیا 
هیچ کدام از این کشورها را امن نمی داند.ظریف 
همچنین گفت: یکی از مشکالت این کشورها آن 
است که ادعا می کنند با وجود این همه هزینه 
تمام نگاه ها جای دیگر است و کشورهای دیگر 

ایران را قدرتمند ترین، امن ترین و باآینده ترین 
کشور منطقه می شناسند.وی تاکید کرد: حتما 
دیگر  بار  که  این  برای  ابزارها  بهترین  داشتن 
جنایتکاری همچون صدام حسین شهرهای ما را 
موشک باران نکند، مهم است و این قابل مذاکره 
نیست اما مگر این ابزارها را همسایگان ما ندارند، 
مگر دیگران تسلیحات و هواپیماهای جنگنده فوق 
مدرن و موشک ندارند.رییس دستگاه دیپلماسی 
ایران  به اظهارات برخی درباره فعالیت موشکی 
اشاره کرد و ادامه داد: مگر عربستان موشک هایی 
با برد دو هزار و ۵۰۰ کیلومتر ندارد، مگر موشک 
های سعودی قابلیت حمل سالح هسته ای ندارند.
ظریف با بیان این که برد موشک های عربستان 
به ۱۲ هزار کیلومتر می رسد، افزود: جمهوری 
اسالمی ایران با این میزان وسعت و جمعیت کل 

هزینه های نظامی آن بین ۱۲ تا ۱۶ میلیارد دالر 
است اما چیزی که ما را از آنها متمایز کرده است 
و آرامش و امنیت را برای کشور به ارمغان آورده 
چیزی جز مردم ایران نبوده است. وی با بیان این 
که ایثار مردم در لحظه، لحظه حیات جمهوری 
اسالمی ایران و نه فقط در جنگ متبلور بوده است 
افزود: زیباترین تبلور فرهنگ ایثار و شهادت را در 
جنگ تحمیلی شاهد بودیم اما مگر همین فرهنگ 
در تحمل ملت در برابر همه فشارها متبلور نشد، 
مگر نمی گفتند که علیه ایران تحریم های فلج 
کننده اعمال کرده اند چرا بعد از اینکه تمام روش 
ها را امتحان کردند، پای میز مذاکره آمدند.رییس 
دستگاه دیپلماسی خاطرنشان کرد:معلوم است که 
آنها باید بگویند ایران را پای میز مذاکره آوردیم 
ایران که همیشه پای میز مذاکره بود و میز مذاکره 

را ترک نکرده بود.ظریف ادامه داد: مشاهده کردند 
وقتی تمام تحریم های آنان به جای دور کردن 
مردم و حاکمیت آنها را به هم نزدیک کرد و ۷۳ 
درصد مردم در انتخابات سال ۱۳۹۲ پای صندوق 
های رای آمدند به این نتیجه رسیدند که تحریم 
نمی تواند ملت ایران را به زانو درآورد.وی با بیان این 
که فرهنگ ایثار و شهادت در ملت ما نهادینه شده 
است، اظهارداشت: به لطف خداوند توانستیم این 
فرهنگ را در میان ملت نهادینه کنیم. فرهنگ ایثار 
و شهادت ریشه در عشقی دارد که مردم ما به امام 
حسین )ع( و ائمه اطهار)ع( دارند و این فرهنگ در 
جان مردم ما ریشه کرده است. وزیر امور خارجه 
ادامه داد: ما می توانیم این اراده معطوف به عشق را 
به جای اراده معطوف به قدرت به زبانی برای صلح 
تبدیل کنیم ، خدا به ما این سرمایه را داده است و 
یادمان نرود چه چیزی ما را در جنگ تحمیلی نگه 
داشت. ظریف با بیان این که این سرمایه است که 
ضامن اقتدار ما است، یادآور شد: نگاه کشورهای 
دیگر صرفا به امکانات ما نیست و آنها توپ، تانک و 
هواپیمای ما را با عربستان مقایسه نکرده اند. البته 
نیروهای سرافراز کشور  بتوانیم برای  ما هر چه 
امکانات دفاعی فراهم می کنیم، این وظیفه ما 
است اما آنچه آنها به آن نگاه می کنند فرهنگ 
ایثار است که در مردم ما نهادینه شده است. وی 
خاطرنشان کرد: اگر کشورهای منطقه به جای این 
که برای امنیت خود نگاه به بیرون داشته باشند و 
از اخم اوباما بلرزند و با لبخند ترامپ مشعوف شوند 
به مردم خودشان نگاه کنند آن وقت کسی نمی 
گوید که مردم منطقه را دوشیدم.وزیر امور خارجه 
ادامه داد: این خفت برای همسایگان ما است که 
رییس جمهوری کشوری بگوید تا زمانی که قول 
سرمایه گذاری نگرفتم به آن کشور سفر نکردم 
یا من آنان را برای دوشیدن می خواهم. ظریف 
تصریح کرد:این اتفاق هیچ گاه برای ایران نیفتاده و 
نخواهد افتاد چون نگاه ما به مردم خودمان است، 
برای همین حفظ حقوق ایثارگران برای ما یک امر 
اخالقی صرف نیست بلکه یک ضرورت امنیت ملی 

است.

محمد جواد ظریف عنوان کرد:

ایران ؛ قدرتمند ترین و امن ترین کشور منطقه

 IP وزیر ارتباطات با بیان این که دسترسی به
مشترکان می تواند باعث انجام سوء استفاده هایی 
شود، گفت: مردم بدانند که اگر گزارشی را برای 
ما ارسال کنند، آن موضوع را پیگیری خواهیم 

کرد.
محمدجواد  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
آذری جهرمی در حاشیه همایش جنبه های 
گزارش  به  اشاره  با  اطالعات  فناوری  حقوقی 
اپراتورها در  از  مرکز ماهر درباره تخلف یکی 
اظهار  کاربران،  خصوصی  حریم  نقض  مقوله 
نشان  فرستادند  ما  برای  را که  کرد: گزارشی 
 IP می دهد که برخی اپراتورها با دسترسی به
مشترکان خود، اطالعات وب سایت هایی را که 
مراجعه کرده اند را برای تبلیغات هوشمند در 
اختیار یکسری از کسب وکارها قرار داده اند که 
دستور جلوگیری و توقف این کار داده شد.وی با 
بیان این که دسترسی به IP مشترکان می تواند 
باعث انجام سوء استفاده هایی شود، گفت: مردم 
بدانند که اگر گزارشی را برای ما ارسال کنند، 
البته  کرد.  خواهیم  پیگیری  را  موضوع  آن 
به  حاضر  حال  در  موضوع  این  اطالع رسانی 
عنوان یک اخطار به اپراتورهاست و البته ادله 

حقوقی را برای برخورد قضایی به دادستانی ابالغ 
به  اشاره  با  می کنیم.آذری جهرمی همچنین 
مساله ارزهای دیجیتالی و اینکه اخیرا قرار شده 
از طرف پست بانک، یک ارز دیجیتالی منتشر 
شود، اظهار کرد: قرار شده با پست بانک یک 
مدل آزمایشی ارز دیجیتالی طی شود تا پایه ای 
برای آشنایی بیشتر شهروندان با این مقوله باشد. 
ارز دیجیتال در نهایت  واقعیت این است که 
خواهد آمد که ما از قبل باید فکری به حال آن 
بکنیم.وی با بیان این که درباره استفاده از ارزهای 
مجازی نظرات مختلفی وجود دارد، اظهار کرد: 
واقعیت این است که ما می خواهیم این مدل 
را که قبال در ژاپن هم پیاده شده، پیاده سازی 
کنیم تا با استفاده از ظرفیت های موجود یک 
مدل آزمایشی را برای تصمیم گیری های نهایی 
اجرا کنیم.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در 
ادامه به مشکل اینترنت در روستاها نیز پرداخت 
و گفت: به دلیل استفاده و فراگیری استفاده از 
اینترنت همراه در کشور، شاید آنچنان که باید 
از ظرفیت شبکه اینترنت خانگی استفاده نشده 
است. پوشش اینترنتی استان ها بنابر آنچه در 
برنامه ششم توسعه آمده است، باید در چهار 

محور اصلی خود به سرانجام برسد، در همین 
راستا مشکل دسترسی به اینترنت در ۱۰ هزار 
روستا تا ۲۲ بهمن ماه حل شد.آذری جهرمی 
همچنین به موازی بودن قوانین فعلی با قوانینی 
که در لوایح پنج گانه حقوق فناوری اطالعات 
قوانین  اساسا  گفت:  و  کرد  اشاره  است  آمده 
جدید بر قوانین قبلی ارجحیت دارند و اگر بندی 
بر قوانین اضافه شود، آن بند بر بقیه مفاد قبلی 
ارجح خواهد بود.وی با اشاره به الیحه ارائه شده 
از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در این 
حوزه نیز اظهار کرد: الیحه وزارت ارشاد بیشتر 
به بحث نشر پرداخته است که در این مقوله ما 
دو راهکار داریم؛ یکی این که قانون را به بحث و 
تبادل نظر بگذاریم و بعد آن را اصالح کنیم یا 

این که از کانال مجلس مساله را حل کنیم.
لوایح پنج گانه حقوق فناوری اطالعات 

رونمایی شد
فناوری  حقوق  نظام  با  مرتبط  الیحه  پنج 
اطالعات و ارتباطات برای ارائه به هیات دولت 
با  مرتبط  لوایح  نویس  شد.پیش  رونمایی 
حقوق فناوری اطالعات و ارتباطات که توسط 
سازمان فناوری اطالعات ایران و پژوهشگاه قوه 

قضاییه تهیه شده است، دیروز با حضور محمد 
رونمایی  ارتباطات  وزیر  جهرمی  آذری  جواد 
شد.حمایت از اطالعات و حریم خصوصی افراد 
دهندگان  ارائه  مسئولیت  مجازی،  فضای  در 
خدمات حوزه فناوری اطالعات، شناسه های 
الکترونیکی، حکمرانی الکترونیکی و تراکنش 
های الکترونیکی از جمله این ۵ الیحه هستند 
که قرار است پس از تدوین نهایی به صورت 
پیش نویس  به هیات دولت ارائه شود و پس 
از تایید هیات دولت در مجلس شورای اسالمی 

پس تصویب به قانون تبدیل شود.

دستور وزیر ارتباطات برای توقف نقض حریم خصوصی کاربران

آگهی ارزیابی مناقصه 96-141 
شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان در نظر دارد موضوع : 

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

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

کلیه مناقصه گران ملزم می باشند نسبت به تکمیل اسناد ارزیابی کیفی اقدام و در موعد مقرر به دبیرخانه این شرکت تحویل و رسید 
دریافت نمایند. )خریداران اسناد ارزیابی کیفی در صورت کسب حد نصاب امتیاز ارزیابی کیفی می توانند در مناقصه شرکت نمایند(.

3-تاریخ اعالم نتایج ارزیابی کیفی 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 پیشنهادها )پاکت های الف ، ب و ج ( : تا مورخ 96/8/29 قبل از ساعت بازگشایی پاکات می باشد. به پیشنهادهایی که 
فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6-تاریخ بازگشایی پیشنهادها: ساعت 11 تاریخ 97/1/18 می باشد.
7-محل فروش اسناد ارزیابی و مناقصه: بندرعباس - بلوار جمهوری اسالمی - جنب شهرک مسکونی زیتون - شرکت توزیع نیروی برق 

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

شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان.
9-به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می شود ، مطلقا ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
10- تضمین شرکت در مناقصه : می بایست به صورت یکی از موارد ضمانت نامه بانکی ، ضمانت نامه های صادر شده از سوی موسسات مالی 
و اعتباری دارای مجوز الزم از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، فیش واریز وجه نقد در وجه مناقصه گزار )شرکت توزیع نیروی 
برق هرمزگان( وسند کسر ازمطالبات تایید شده توسط امور مالی شرکت توزیع  انجام گردد. - به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های 

مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی ترتیب 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 جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند به شبکه اطالع رسانی معامالت توانیر به نشانی www.tavanir.org.ir  مراجعه و یا با 

شمااره تلفن 07633512344 امور تدارکات تماس حاصل نمایند.
شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان

انتخاب مشاور طراحی شبکه های توزیع برق در 
سطح استان هرمزگان طبق شرایط پیوست اسناد

تضمین
421000000  )ریال(

96-141

 نوبت اول

شرکت توزیع نیروی 
برق هرمزگان

بررسی آمارنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از صدور ۱۸ هزار 
پایان  تا  ابتدای امسال  از  و ۱۳۲ جواز تاسیس و پروانه بهره برداری صنعتی 
آذرماه است. به گزارش زمان به نقل ازایرنا، در ۹ ماه امسال ۱۳ هزار و ۹۷۴ 
پارسال ۱۶.۹  با مدت مشابه  تاسیس صادر شد که در همسنجی  فقره جواز 
درصد رشد نشان می دهد.برپایه این گزارش، تعداد پروانه های بهره برداری 
ایجادی و توسعه ای دراین مدت چهار هزار و ۱۵۸ فقره بود که در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشته رشد ۶.۷ درصدی داشته است.همچنین، در آذرماه 
امسال هزار و ۷۷۴ فقره جواز تاسیس و ۴۶۰ فقره پروانه بهره برداری ایجادی 
ترتیب ۲.۹  به  آذرماه سال گذشته  با  مقایسه  در  ای صادر شد که  توسعه  و 
یاد شده  آمارنامه های  تغییر داشته است. مطابق  و منفی ۳.۴ درصد  درصد 
پیش بینی شده ۳۱۵ هزار و ۸۲۹ نفر اشتغال از محل جوازهای تاسیس یاد 
شده در ۹ ماه امسال ایجاد شده باشد.این تعداد اشتغال در همسنجی با پارسال 
رشد ۱۸.۵ درصدی داشته است.همچنین، پیش بینی شده ۶۸ هزار و ۱۷۱ 
نفر اشتغال جدید از محل پروانه های بهره برداری صادره ایجاد شده باشد که 
در مقایسه با پارسال ۱۹.۲ درصد رشد خواهد داشت.برپایه این گزارش، تعداد 
برداری  بهره  های  پروانه  و  تاسیس  جوازهای  محل  از  امسال  آذرماه  اشتغال 
صنعتی به ترتیب ۳۶ هزار و ۸۸۱ نفر و پنج هزار و ۸۸۹ نفر پیش بینی شده 
که در مقایسه با آذرماه ۹۵ به ترتیب منفی ۵.۴ درصد و منفی ۳۲.۸ درصد 

تغییر داشته است.

صدور 18 هزار جواز تاسیس و پروانه 
بهره برداری صنعتی

ایران نقش بسیار مهمی را در مبارزه با داعش ایفا کرد
وزیـر امور خارجه کشـورمان گفـت: مقابله با خطر داعـش و تفکر افراطی نیـاز به برنامه ریـزی درازمدت 
و گفت وگـو بیـن کشـورهای منطقه دارد.وی خاطرنشـان کرد: باید توجه داشـته باشـیم که خطـر افراط 
و داعـش خطـری اسـت که کماکان منطقـه و جهان را تهدیـد می کند و نیـاز به برنامه ریزی بـرای مقابله 
درازمـدت و مبنایـی هـم در حوزه فرهنگـی و هم در مقابله با تفکـر افراطی و ایجاد شـبکه های همکاری 

و گفت وگو بین کشـورهای منطقه بسـیار مشـهود است.
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آگهی دعوت مجمع عمومی
 فوق العاده )نوبت سوم(

شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کرج
بدینوسیله ازکلیه اعضاء محترم تعاونی ویانمایندگان 
درمجمع  تا  شود  می  دعوت  ایشان  االختیار  تام 
راس  که  شرکت  این  سوم  نوبت  العاده  فوق  عمومی 
درمحل   96/12/17 مورخ  پنجشنبه   روز   15 ساعت 
سالن اجتماعات اتاق تعاون استان البرز واقع درکرج 
دادگستری  ساختمان  جنب  طالقانی  ازمیدان  باالتر 
اتاق تعاون استان البرز برگزار می گردد حضوربه هم 

رسانند.
هرتعداد  باحضور  مجمع  این  می شود  یادآوری  ضمنا 
یابد  می  رسمیت  تعاونی  شرکت  اعضاء  ازکل 
وتصمیماتی که درآن اتخاذ می شود برای کلیه اعضاء 

)اعم ازغایب و مخالف( نافذ ومعتبر خواهد بود.
دستور جلسه :

اصالح ماده 6 اساسنامه )تغییر آدرس تعاونی(
هیات مدیره

 آگهی مناقصه عمومي
شهرداری وحیدیه در نظر دارد به استناد تفاهم 
مابین  96/11/16فی  2939/1/13197مورخ  نامه 
واصله  ومجوز  شهریار  شهرستان  فرمانداری  و  وحیدیه  شهرداری 
33/777مورخ  شماره  به  وحیدیه  شهر  اسالمی  شورای  سوی  از 

96/12/05نسبت به اجرای پروژه :
اولیه  برآورد  با  فرارت   روستای  15کالسه  مدرسه  1-تکمیل 

19،393،831،023ریال طبق فهرست بهاء ابنیه سال 1396
 اقدام نماید.لذا ازکلیه  متقاضیان شرکت درمناقصه دعوت به عمل می 
آوردحداقل  قیمت پیشنهادی خودراجهت اجرای پروژه  فوق در سه 

پاکت جداگانه به شرح زیر:
1.پاکت الف _حاوی ضمانت نامه بانکی معتبر )5 درصد قیمت برآورد 

اولیه (
2.پاکت ب_حاوي مدارک مثبته شرکت

3.پاکت ج_حاوی قیمت پیشنهادی
 حداکثر تا 10روز ازتاریخ درج آگهی نوبت دوم به امورمالی شهرداری 
دررد  شهرداری  درضمن  نمایند.  دریافت  ورسید  تحویل  وحیدیه 
یاقبول یک یاکلیه پیشنهادات مختاراست وکلیه کسورات متعلقه 
وهزینه درج آگهی نیز به عهده برنده مناقصه می باشدوبه پیشنهادات 
مشروط ومخدوش وفاقد ضمانت نامه بانکی معتبر معادل 5 درصد 

قیمت برآورد اولیه ترتیب اثرداده نخواهد شد. 
 جهت کسب اطالعات بیشتر باشماره تلفن65636200تماس حاصل 

شهرداری وحیدیهنمایید.

تجدید آگهی مزایده

نظر  در  صفادشت  شهرداری 
دارد باستناد بند 8 مصوبه نشست شماره 
به  نسبت  شهر  اسالمی  محترم  14شورای 
از  مهر  مسکن  تجاری  واحدهای  فروش 

طریق مزایده عمومی اقدام نماید. 
مزایده  برگه  دریافت  جهت  متقاضیان  لذا 
عمران  واحد  به  بیشتر  اطالعات  کسب  و 

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

محمدعلی کریمی - شهردار صفا دشت

 نوبت دوم

مفقودی
۷۹۴ع۵۳مفقود  پالک  شماره  ۲۴۴۷۴۲۸و  کارت  شماره  با  ایسوزو  هوشمند  کار   

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

گواهی حصر وراثت
خانم اکرم عیسوند  شماره شناسنامه   ۲   کد ملی ۴۸۴۹۶۰۹۳۰۹   فرزند حسین   
متولد ۱۳۴۳/۰۳/۱۰ صادره ازپاچه لک ) جوی آسیاب( به استناد شهادت نامه گواهی 
فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه در خواستی به شماره ۹۶/ح۵۹۶/۱  تقدیم این حوزه نموده 
چنین اشعار داشته است که شادروان کبری باد بادی   فرزند یعقوب شماره شناسنامه    
۳۲۳  کد ملی ۴۸۴۸۶۲۵۷۹۳  طبق گواهی فوت شماره  ۳۴۷۶۹۰ ف/ ۱۹ در تاریخ 

۹۶/۰۴/۰۹ دراقامتگاه دائمی خود در گذشته و ورثه حین الفوت عبارتند از: 
۱. نام و نام خانوادگی: اکرم عیسوند    متولد: ۱۳۴۳/۰۳/۱۰     نام پدر: حسین      کد 
ملی: ۴۸۴۹۶۰۹۳۰۹       شماره شناسنامه: ۲ صادره:پاچه لک ) جوی آسیاب(      نسبت 

با متوفی دختر
۲. نام و نام خانوادگی: علی حسین عیسوند    متولد: ۱۳۲۸/۰۱/۰۱     نام پدر: حسین      
کد ملی: ۴۸۴۹۵۴۸۸۸۱       شماره شناسنامه: ۲ صادره:جاپلق      نسبت با متوفی پسر
۳.  نام و نام خانوادگی: علی عیسوند    متولد: ۱۳۴۱/۰۲/۰۷     نام پدر: حسین      کد 
ملی: ۴۸۴۹۶۰۰۹۷۲       شماره شناسنامه: ۶  صادره:پاچه لک ) جوی آسیاب(    نسبت 

با متوفی پسر
۴. نام و نام خانوادگی: احمد رضا عیسوند    متولد: ۱۳۵۲/۰۳/۰۷     نام پدر: حسین      
کد ملی: ۴۸۴۹۹۱۲۲۸۱       شماره شناسنامه: ۱۶  صادره: پاچه لک ) جوی آسیاب(        

نسبت با متوفی پسر
۵. نام و نام خانوادگی: اشرف عیسوند    متولد: ۱۳۴۴/۰۵/۱۱   نام پدر: حسین      کد 
ملی: ۴۸۴۸۶۳۰۴۴۴       شماره شناسنامه:۷۷۵  صادره: جوی آسیاب    نسبت با 

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

الف ۲۲۱۱
خوارزمشاهی - رئیس شعبه یکم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه

 نوبت اول

بانک ملی درگیالن مدرسه می سازد

نوسازی  کل  مدیر  باحضور  منکویی-گیالن؛   
مدارس استان گیالن تفاهم نامه احداث مدرسه 

سه کالسه با بانک ملی استان منعقد شد.
در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و با هدف 
ای  مدرسه  آموزشی،  های  ساخت  زیر  توسعه 
احداث می  دربخش خمام  استان گیالن  در  را 
نماید. بر اساس این گزارش تفاهم نامه احداث 
مدرسه سه کالسه شهدای بانک ملی با حضور 
مهندس مقدم مدیر کل نوسازی مدارس استان 
مدیرمحترم  معالی  کوروش  سید  و  گیالن  
شد.شایان  امضاء  گیالن  ملی  بانک  شعب  امور 
اولین مدرسه  این مدرسه سه کالسه  ذکراست 
مشارکت  با  گیالن  استان  سطح  در  است  ای 
جفرود  روستای  در  استان  ملی  بانک  ارزشمند 
متراژی  در  رشت  شهرستان  خمام  بخش  باال  
بالغ بر ۱۷۸مترمربع باهزینه ی دوهزار میلیارد 

ریالی احداث می شود.

 ایجاد ۱25۰ فرصت شغلی پایدار 
در شهرستان راور

از  امام)ره(  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  رییس 
ایجاد ۱۲۵۰ فرصت شغلی پایدار تا مهرماه سال 

۹۷ در شهرستان راور خبر داد.
به گزارش زمان و به نقل از روابط عمومی بنیاد 
فرمان  اجرایی  ستاد  رییس  حضور  با  برکت، 
حضرت امام)ره(، استاندار کرمان، معاونان ستاد، 
مدیرعامل بنیاد برکت، امام جمعه  راور و جمعی 
پروژه های  کرمان،  استان  اجرایی  مسئوالن  از 
اقتصاد مقاومتی شهرستان راور مورد بررسی قرار 

گرفت.
امام)ره( در  فرمان حضرت  اجرایی  رییس ستاد 
با بیان این که در برخی استان های  این نشست 
تخصیص  به  توجه  با  که  هستیم  شاهد  کشور 
دیده  چشم گیری  حرکت  نیاز،  مورد  اعتبار 
 ۳۰۰۰ ایجاد  ما  هدف  کرد:  اظهار  نمی شود، 
فرصت شغلی براساس سرفصل های توانمندسازی 
اقتصادی بنیاد برکت، از جمله طرح های اقتصادی 
اجتماع محور و بنگاه محور تا اسفند ماه سال ۹۸ 
است که از این تعداد تا ۳۰ مهر ۹۷، ۱۲۵۰ شغل 
پایدار در شهرستان راور با نام و مستندات ایجاد 

خواهد شد.
دکتر محمد مخبر ادامه داد: عالوه بر اعتبارات تعهد 
مبلغ  راور،  شهرستان  پایدار  پیشرفت  برای  شده 
۳۰۰ میلیون تومان برای بازسازی مراکز فرهنگی 
آسیب دیده، ۵۰۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه 
در قالب صندوق های خرد روستایی و ۲۰۰ میلیون 
تومان نیز برای بازسازی اماکن ورزشی آسیب دیده 
از زلزله  این شهرستان توسط ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره( در نظر گرفته  می شود. مدیرعامل 
بنیاد برکت هم در این جلسه اظهار داشت: از زمان 
ستاد  و  کرمان  استانداری  بین  تفاهم نامه  انعقاد 
معین  عنوان  به  امام)ره(  حضرت  فرمان  اجرایی 
که  بودیم  آن  دنبال  به  راور،  اقتصادی شهرستان 
معضل بیکاری در شهرستان راور را به طور کامل 
ریشه کن کنیم. دکتر عارف نوروزی با بیان این که 
نگاه ما در شهرستان راور، طرح توسعه  منطقه ای 
توانمندسازی  بحث  کار  اصلی  بستر  اما  بوده 
اقتصادی است، اظهار کرد: کمیته  راهبری توسعه  
فرمان حضرت  اجرایی  ستاد  در  راور  شهرستان 
امام)ره( بالفاصله پس از انعقاد تفاهم نامه تشکیل 
فرمان  اجرایی  ستاد  طرف  از  کار  این  و  شد 
حضرت امام)ره( جدی گرفته و دنبال خواهد شد 
و ان شاا... معضل بیکاری را در این شهرستان حل 

خواهیم کرد.

خبر

شورای عالی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار می کند؛

برگزاری همایش ملی جایگاه زنان در کارآفرینی 
و توسعه پایدار

توانمند  بانوان  بسیار خوب  استقبال  دنبال  به  اصفهان:  بهادری- 
توسعه  و  کارآفرینی  در  زنان  جایگاه  ملی  همایش  از  سراسر کشور 
پایدار که توسط شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی در اسفند سال ۹۵ 
رقم خورد، به همت زهرا اخوان نسب رئیس این شورا با کارشناسان 
در  زنان  جایگاه  ملی  همایش  دومین  کلید  دیگر  بار  خود  متعهد 
کارآفرینی و توسعه پایدار  را برای تاریخ ۱۶ اسفند ماه استارت زدند.
رسانه  اصحاب  با  نشست خبری خود  اولین  نسب طی  اخوان  زهرا 
استان اصفهان گفت شناخت توانمندی ها و پتانسیل های کشف نشده 
این  بنیادی  و  از مسئله های مهم  پسر  و  بین جوانان چه دختر  در 
همایش است. وی اظهار نمود حضور بانوان و جوانان خالق کارآفرین 
اجتماعی،  نشاط  بسترهایی چون  ایجاد  با  در چنین همایش هایی  
ایجاد انگیزه در فعالیت های اقتصادی، فرهنگی و تبادل تجربه بین 

صاحبان اندیشه و پیشکسوت کشور است.
رئیس شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی استان اصفهان در خصوص 
محوریت مقاله گفت: همه آثار ارسالی براساس محورهای زن، اقتصاد 
و توسعه پایدار، زن، سیاست، فرهنگ، اجتماع و توسعه پایدار و زن 
و محیط زیست  خواهد بود که توسط هیئت داوران که از اساتید 

صاحب تجربه می باشند داوری و گزینش خواهند شد.
توسعه  جایگاه  بودن  مهم  به  اشاره  با  ادامه  در  نیز  شهشهان  دکتر 
جنبه  بر  فقط  فعالیت ها  پایدار  توسعه  در  گفت:  جهان  در  پایدار 
زیست محیطی آن تمرکز ندارد بلکه جنبه های اجتماعی، اقتصادی 
و فرهنگی هم مورد  توجه  قرارمی گیرد و درواقع توسعه پایدار محل 

تالقی جامعه، اقتصاد و محیط زیست است.
خانگی  کوچک  کارگاه های  در  که  توانمند  بانوان  نمود:  اضافه  وی 
فعالیت اقتصادی می کنند در این مکان می توانند بهترین استفاده را 
از  این بستر سازی نموده و ضمن تبادل اطالعات در واقع شاهراه 
بزنند، در  برای خود رقم  تجاری کوچکی حتی  در حد بین المللی 
این کمیته بانوان جوزدانی و خضری به عنوان کارشناس این نشست 

خبری به سؤاالت خبرنگاران پاسخ گفتند.

هشدار پلیس فتا گلستان از اینترنت رایگان در 
فروشگاه ها، هتل ها و اماکن خصوصی و دولتی

 سلیمانی- گلستان؛ وحید صاحبکاران سرپرست پلیس فتا گلستان 
در نشست خبری با خبرنگاران استان گلستان اعالم داشت: مسوولیت 
هرگونه مشکل و تخلف و وقوع جرم از ناحیه کاربران و استفاده کنندگان 
از این بستر بر عهده ارائه کننده اینترنت رایگان استمتاسفانه برخی از 
فروشگاه ها برای جذب مشتری اقدام به ارائه خدمات اینترنت رایگان 

می کنند.
وی اظهار داشت: افرادی که از طریق تبلت، لبتاپ و یا گوشی تلفن همراه 
از این اینترنت های رایگان استفاده می کنند توجه داشته باشند ممکن 
است افرادی قصد نفوذ به سیستم آنهارا  داشته باشد و اطالعات شخصی 

آنها را بدون اجازه استخراج کنند.
وی بیان داشت:از طرف دیگر ارائه این اینترنت رایگان برای متصدیان 
این اماکن ایجاد مسوولیت می کند و اگر از طریق این بستر، کاربر جرمی 
این جرم  به  نسبت  باید  رایگان  اینترنت  ارائه دهنده  مرتکب شود  را 
پاسخگو باشد. وی اضافه کرد: با توجه به نزدیک شدن به ایام نوروز، 
افرادی که اقدام به خرید اینترنتی بلیط اتوبوس، قطار، هواپیما و سایر 
ناوگان حمل و نقل عمومی می کنند هوشیاری الزم را داشته باشند زیرا 
سودجویان از این ایام برای رسیدن به مقاصد مجرمانه خود استفاده 
خواهند کردوکاربران حتما بلیط را از سایت های معتبر خریداری کنند و 
مراقب سایت های جعلی که از نام بانک ها سوء استفاده می شوندباشند 
زیرا این صفحات جعلی اقدام به دریافت اطالعات بانکی کاربران کرده و 
عمل مجرمانه خود را از این طریق اجرایی خواهند کرد. سرپرست پلیس 
فتا گلستان افزود: حتما آدرس صفحات مورد نظر را به صورت دستی 
در نوار آدرس وارد کنندو از کپی کردن آنها و یا استفاده از لینک های 
و  باشند  خودشان  بانکی  اطالعات  کنند.ومراقب  جستجوگر خودداری 
اطالعات سفر خود را در شبکه های اجتماعی نگذارند تا مورد سو استفاده 
قرار نگیرند. صاحبکاران اعالم کرد:مجرمانی که در ۱۰ ماه گذشته به 
پلیس فتا فراخوانده شدند ۷۸ درصد مرد و ۲۲ درصد خانم بودند ۳۳ 
درصد از این مجرمان در سن ۱۵ تا ۲۴ سال، ۶۱ درصد از مجرمان در 

بین ۲۵ تا ۳۹ سال و بقیه آنها باالی ۴۰ سال بودند.

خبر

و  شهری  پروژه  زمان: ۳۹  خبرنگار  نژاد-  خانی 
استانی در کرج  به بهره برداری رسید.

ویدئو  برگزاری  و  بازدید  قالب  در  که  ها  پروژه 
اعضاء  استاندار  حضور  با  شد،  افتتاح  کنفرانس 
شورای شهر، شهردار و کلیه مسوالن شهری کرج  با 
اعتباری بالغ ۱۹۰ میلیارد تومان در قالب ۳۹ پروژه 
به مناسبت سی و نهمین سالگرد پیروزی انقالب 

اسالمی به بهره برداری رسید. 
از ابتدای صبح روز گذشته استاندار البرز و مسووالن 
شهری به همراه  خبرنگاران  از  تونل های قطار 
شهری به منظور آغاز مجدد عملیات اجرایی طرح 

مترو بازدید کردند.
دکتر محمد علی نجفی استاندار البرز، دکتر اصغر 
نصیری شهردار کرج، دکترمحمد نبیونی رئیس و 
دیگر اعضای شورای اسالمی شهر، جواد کولیوند 
اسالمی،  در مجلس شورای  مردم کرج  نماینده 
سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی استان 
البرز و سایر مسئوالن استانی و شهری و معاونین 
شهردار از پروژه خط ۲ سازمان حمل و نقل ریلی 
شهرداری کرج بازدید کردند و سپس به ساختمان 
کلیه  با حضور  و  کرده  مراجعه  ستاد شهرداری 
مسووالن ۳۹ پروژه با استفاده از سیستم ویدئو 
کنفرانس توسط استاندار افتتاح و به بهره برداری 
رسید. دکتر نجفی اظهار داشت: اجرای عملیات 
مترو در کرج توقف داشت، اگر چنانچه مانند دیگر 
کالنشهرها در وقت مقرر به بهره برداری می رسید 
امروز مردم کرج در بحث ترافیک مشکلی نداشتند. 
وی افزود: با وجود آنکه دیگر کالنشهرها بعد از 
کرج اقدام کردند اما در کرج بعلت پاره ای مسائل 
این طرح توقف داشت.  وی تاکید کرد: از آنجایی 
که شاهد همت و انگیزه بسیار خوبی در مدیریت 
شهری کرج بوده ایم برای اجرا و احیا مجدد این 
عملیات همت دوباره قطارشهری قابل مالحظه 
است. استاندار همچنین با اشاره به ۵ اسفند که 
روز مهندس نامیده شده، گفت:  مهندسینی که با 
نظارت و تعهد کار کرده اند کمک یار مردم خواهند 

بود. 
وی افزود: اگر چنانچه کارها با نظارت و وجدان 
انجام شود، شهروندان نیز در رفاه بیشتری خواهند 
بود، چرا که در تعریف توسعه پایدار بحث زیست 

محیطی  نیز بسیار حائز اهمیت است.
عالی ترین مقام دولت در استان با اشاره به ترافیک 
شهر کرج، آن را یکی از این آسیب های شهری 
ارزیابی کرد که باید این معضل برطرف شده و این 

طرح با سرعت خوبی پیشرفت نماید.
وی با اشاره به شورای شهر کرج که با مشورت و 
هم اندیشی باید در آن تصمیم های بزرگ گرفته 
شود، تاکید کرد: در تکمیل پروژه قطار شهری کرج، 
دولت نیز به طور یقین کمک خواهد کرد و پیگیر 
مطالبات شهروندان از دولت در سریع ترین زمان 
ممکن خواهیم شد. استاندار البرز تصریح کرد: مردم 
مطالبات به حقی دارند و شورا نیز باید درصدد رفاه 
مردم حرکت کند؛ استانداری نیزاهتمام ویژه ای 
برای پیشرفت برنامه های مدیریت شهری دارد و 
انتظار می رود با کمک مجموعه مدیریت شهری 
کرج و تعامل سازنده شورا پروژه های پنهان شهری 

به زودی به بهره برداری برسند. 
اولویت در اجرای پروژ ه ها، نیاز شهروندان 

شهردار کرج نیز در این مراسم به پروژه ها اشاره 
کرد و گفت: با  افتتاح ۳۹ پروژه مدیریت شهری،  
پیروزی  سالگرد  نهمین  و  مناسبت سی  به  که 
انقالب ترتیب داده شده است، بسیاری از مشکالت 

شهروندان مرتفع خواهد شد.
وی افزود: یکی دیگر از اولویت های مدیریت شهری 
تامین هزینه  کارگران و پرسنل شهرداری است که 

با جدیت، دنبال می شود.
این مسول شهری اضافه کرد: از آنجایی که اولویت 
با خواسته های مردم است، راه اندازی پروژه قطار 
شهری کرج نیز یکی از خواسته های شهروندان 
با بهبود سیستم حمل و نقل شهری،  بوده که 
کاهش ترافیک و آلودگی هوا، کمک به رفت و آمد 
شهروندان، مدیریت شهری مصمم به حل مشکالت 

قطار شهری خواهد شد.
وی اظهار داشت:  تا کنون ۵۰۰ مهندس و نیروی 
کارگر در پروژه فعال هستند که در سال آینده 
دوبرابر خواهند شد و از آنجایی که اولویت با خواسته 
های مردمی است با توسعه محالت کمبودها و 
ایجاد انگیزه در میان مردم با برنامه ریزی صحیح 
مدیریت شهری، اهداف ما نیز محقق خواهد شد. 
وی خاطر نشان کرد: بیش از ۴۰ پروزه آماده بهره 
برداری بود که به مناسبت سی و نهمین سالگرد 
انقالب اسالمی، ۳۹ پروژه بهره برداری می شود و 
ادامه پروژه های شهر کرج در اوایل سال آینده به 

بهره برداری خواهد رسید.
کالنشهر  معضالت  از  دیگر  یکی  نصیری  دکتر 
کرج را رفع نیاز فرهنگی، اجتماعی و اقدام اساسی 
برای بافت های فرسوده کرج عنوان کرد و گفت: 
رسیدگی به بافت فرسوده کرج دیگر اولویت های 

مدیریت شهری است که نیازمند نگاه ویژه است.
اصغر نصیری خاطر نشان کرد: مشکالت اقتصادی 
چالش اصلی ما در مدیریت شهری است، اما اهتمام 
شهرداری، اجرا و پرداختن به حقوق شهروندان و 

رفع نیازهای آنان است.
بکار گیری تخصص اعضای شورا در نظارت بیشتر 

به امور شهری
رئیس شورای شهر کرج در این مراسم اظهار داشت: 
اغلب پروژه های افتتاح شده، حاصل فعالیت مدیریت 
شهری دوره های گذشته است که امروز مورد بهره 
برداری قرار گرفته است که در اینجا باید از مسووالن 

گذشته نیز قدردانی کرد. 
محمد نبیونی افزود: افتتاح پروژه های کرج که در 
نتیجه تالش شبانه روزی مدیران شهری بود، می 

تواند به رفاه مردم شهر، کمک کند.
رئیس شورای اسالمی شهر کرج، ادامه داد: یکی 
از مهمترین طرح ها و اقدامات امروز، آغاز مجدد 
بود که پس  اجرایی قطار شهری کرج  عملیات 
از چند سال توقف و نارضایتی مردم، آغاز شد و 
فعالیت مجدد قطار شهری کرج برای رفاه حال 
مردم و کاهش آلودگی هوا، مهم است و امیدواریم تا 

دو سال دیگر افتتاح شود.
نبیونی با اشاره به برخی سخن ها در خصوص 
اختالف نظر اعضای شورا و شهرداری گفت: اگر این 

اختالف ها باعث شده که نظارت و دقت بیشتری 
که  آنجایی  از  اما  است.  طبیعی  گیرد،  صورت 
اعضای شورا دارای تخصص و سطح علمی باالیی 
هستند نظارت را در امور شهرداری بیشتر خواهد 
کرد. رئیس شورای اسالمی شهر کرج اضافه کرد: 
دو وظیفه اصلی که همان بررسی متمم بودجه 
سال جاری و الیحه بودجه سال ۹۷ می باشد به 
صورت کامال تخصصی و کارشناسی مورد بررسی 
گرفت.  قرار خواهد  کرج  اختیار شهرداری  در  و 
شایان ذکر است ۳۹ پروژه شهری با اعتباری بالغ 
بر ۱۹۰ میلیارد تومان شامل : فاز اول پروژه تقاطع 
غیر همسطح میدان سپاه )زیرگذر و میدان( که با 
اعتباری بالغ بر ۳۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیارد تومان از 
سال ۹۴ آغاز شده بود در تقاطع شهید بهشتی با 
بلوار جمهوری آغاز شد که این طرح بعنوان یکی از 
مهمترین طرح ها در خصوص پروژه های ترافیک 

می باشد.
-تقاطع غیر همسطح پل یاس و بلوار شهید باهنر 
که در سال ۹۴ با اعتباری ۳۵۰ میلیون تومانی آغاز 

شده بود بر روی تردد خودرو گشوده شد.
-پارکینگ طبقاتی مرکزی با اعتبار ۴۶ میلیارد و 
۲۰۰ میلیون تومان با تکمیل مراحل مختلف در 

اختیار شهروندان قرار گرفت.
-جایگاه سوخت حسن آباد کرج از جمله پروژه 
هایی است که با اعتباری بالغ بر بیش ازیک میلیارد 
و ۷۵۰ میلیون تومان خدمات دهی خود را آغاز 

کرد.
-معابر گلستان و اتحاد حد فاصل بلوار جمهوری 
ابتدای امسال  از  اسالمی و استقالل جنوبی که 
عملیات اجرایی آنها آغاز شده بود با صرف ۴۰۰ 
میلیون تومان پرونده اجرایی آنها بسته شد و زیر 

بار ترافیک رفتند.
-افتتاح پل کابلی، نمازخانه و کتابخانه پارک دهکده 
کرج با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و۶۰۰ میلیون 
تومان در باغستان غربی وایستگاه کوهستان کرج 

انجام شد.
-ایستگاه شماره ۱۲۷ آتش نشانی کرج که عملیات 
اجرایی آن از سال ۹۲ در کالک پایین و خیابان برق 
آغاز شده بود با صرف ۳۰۰ میلیون تومان ، کار امداد 

رسانی خود را آغاز کرد.
-فضای سبزعمودی پل حامی در فازهای سوم تا 
ششم در منطقه حصار به مساحت یک هکتار و با 
صرف ۳۰۰ میلیون تومان در فهرست پروژه های 

گشایشی شهری کرج قرار گرفت.
-طرح توسعه مجموعه ورزشی انقالب کرج واقع در 
بلوار باغستان کرج که سال گذشته آغاز شده بود 
با صرف یک میلیارد و۶۰۰ میلیون تومان، استخر 
ذخیره آب سازمان آرامستان های کرج با اعتبار 
۲۷۰ میلیون تومان،، سیستم اتوماسیون شهرسازی 
با اعتبار ۴۰۰ میلیون تومان و فاز اول و سوم نهر 
سیاه جوی با اعتبار بالغ بر۴ میلیارد تومان به بهره 

برداری رسیدند.
-پارک گلستان واقع در محله کوی اتحاد یکی از 
۴۵پروژه عمرانی بود با اعتبار۵۵۰ میلیون تومان 
و بوستان حیات وحش با صرف ۳ میلیارد و۵۰۰ 
تومان شامل مسیر کوهپیمایی، نمازخانه، سرویس 
بهداشتی، فضای سبز و زمین بازی کودکان مورد 

بهره برداری قرار گرفت.
-ساماندهی پایانه مسافربری حصارک با صرف ۴۰۰ 
میلیون تومان ، تکمیل ساختمان اداری خدمات 
شهری منطقه ۷ شهرداری کرج واقع در ابتدای 
شهرک کوثر بلوار شهدای انرژی اتمی به مساحت 
یک هزار و۳۰۰ متر مربع در چهار طبقه و با اعتبار۲ 

میلیارد و۲۰۰ میلیون تومان از دیگر پروژه های 
گشایشی بود.

-ساختمان اداری منطقه ۵ شهرداری با صرف 
۹ میلیارد و۳۰۰ میلیون تومان ،خرید تجهیزات 
و ادوات آتش نشانی کرج شامل یک نردبان ۵۵ 
یک  ایسوزو،  عملیاتی، ۶دستگاه  ادوات  متری، 
دستگاه نور رسان، چهار دستگاه تویوتا و یک 
دستگاه جرثقیل ۱۰ تنی با صرف ۱۲ میلیارد و 
۵۰۰ میلیون تومان، ساخت اقامتگاه و حسینیه 
راهیان نور با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان، احداث 
تصفیه خانه فاضالب شهری با ظرفیت یکهزار 
مترمکعب و با صرف یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
پروژه  دیگر  از  سبز  فضای  آبیاری  برای  تومان 
هایی بود که از طریق ویدئو کنفرانس گشایش 

یافت.
عمل  مالک  کتاب  سوم  نسخه  از  -رونمایی 
شهرسازی که ۳۰ میلیون تومان هزینه در بر داشته 

انجام شد.
-بهره برداری از ساختمان جدید سامانه ۱۳۷، پل 
ارتباطی محوطه ضلع شرقی وغربی پایانه شهید 
کالنتری با اعتبار ۷۰۰ میلیون تومان برای تردد 
اتوبوس مسافربری، تکمیل  روزانه ۷۰۰ دستگاه 
و ۶۰۰  میلیارد  یک  اختصاص  با  ظفر  بوستان 
میلیون تومان به مساحت ۸ هزار متر مربع و شامل 
فضای سبز، پارکینگ، آب نما و زمین بازی کودکان 
، راه اندازی سیستم یکپارچه سازی سامانه های نرم 
افزاری در مناطق و سازمان های تابعه شهرداری با 
اعتباری بالغ بر یک میلیارد و۶۰۰ میلیون تومان، 
گشایش پارک ۳ هکتاری شهید ایرانی شامل عرصه 
های فضای سبز، پارکینگ، زمین بازی کودکان با 
اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان در 

این آئین انجام شد.
آموزش  کتاب  عنوان   ۱۰۰ از  برداری  -بهره 
شهروندی که این کتاب ها در حوزه های فرهنگی و 
اجتماعی در قالب کتاب و لوح فشرده تدوین توسط 
مرکز داده پشتیبان شهرداری کرج با تخصیص 

اعتبار ۳۰۰ میلیون تومانی انجام شد.
- ویدئو کنفرانس سامانه های یکپارچه پرسنلی، 
مالی و درآمد – اداری پروژه نورپردازی بلوار امام 
حسن)ع (، بلوار بالل و هفت تیر، پل کالک - پل 
شهید سلطانی و پل های عابر پیاده کالنشهر کرج 

افتتاح شد.
-ایستگاه شماره ۱۲۶ آتش نشانی با اعتبار ۲۷۰ 

میلیون تومان به بهره برداری رسید.
-احداث بازار روز مدرن گلستان مهرشهربا اختصاص 

۳۸ میلیارد تومان
مهرشهربا  گلستان  مدرن  روز  بازار  _احداث 
اختصاص ۳۸ میلیارد تومان در ۳ طبقه و مشتمل 
بر ۳۴ غرفه بازار و تاالر، سالن ورزشی و پارکینگ 

آغاز شد.
_عملیات اجرای خط ویژه اتوبوس BRT با پیش 
بینی اعتباری بالغ بر۱۷۰ میلیارد تومان که عالوه 
اتوبوس،  دستگاه  خرید ۱۰۰  ویژه،  احداث خط 
احداث ایستگاه ها و تجهیزات ایمنی را شامل می 
شود آغاز شد که محل اجرای عملیات، میدان شهید 
سلطانی تا میدان شهید بهشتی کمالشهرتعیین 

شده است.
-آغاز عملیات ساخت پایانه مسافربری شمال واقع 
در بلوار جانبازان کرج با زیربنای ۵۶۰ متر مربع و 
با هدف تسهیل در رفاه حال مسافران شهرهای 
شمالی و با پیش بینی اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد 
و ۲۰۰ میلیون تومان از دیگر پروژه هایی بود که 

ساخت آن شروع شده است.

با حضور مسئوالن استانی و شهری صورت گرفت؛ 

بهره برداری از 39 پروژه در کرج 

 مهدی بادیکناری - بابل؛ شهردار بابل در آیین افتتاح پنجمین 
جشنواره گل و گیاه در بابل که با حضور اعضای شورای اسالمی 
شهر بابل و تنی چند از مسئولین استانی  و شهرستانی در بوستان 
نوشیروانی بابل برگزار شد گفت: شهرداری بابل برای ایجاد شور 
و نشاط و بالندگی شهروندان بابلی بسیار مصصم است و برپایی 

پنحمین جشنواره گل و گیاه در این شهر جلوه ای از آن است.
وی بیان داشت: یکی از مطالبه اساسی شهروندان داشتن آرامش 
محیط شهری است که شهرداری بابل برای تحقق این امر تالش 

خواهد کرد.
شهردار بابل افزود :جشنواره گل و گیاه که از سال ۹۲ با ۴۰ غرفه در 
بابل آغاز شده خوشبختانه سیر تکاملی را طی کرده و امسال به نحو 

مطلوبی با یکصد و ۱۱ غرفه برپا شده است.

مهندس محسن کبود فیروزجایی، هدف از برپایی این جشنواره را 
حمایت ازتولید کنندگان گل و گیاه بیان کرد و افزود: در آستانه 
عید نوروز با برپایی این جشنواره به استقبال عید نوروز می رویم 
و شهروندان بابلی می توانند در این جشنواره نیازهای گل و گیاهی 
خود را تامین نمایند. وی افزود: امروز یکی از دغدغه های اصلی 
کشور صادرات غیرنفتی است لذا تولید، عرضه و صادرات گل می 
تواند در رونق اقتصادی کشور نقش بسیار مهمی داشته باشد.و ما این 
جشنواره را یک فرصت بسیار مطلوب برای شهرستان بابل می دانیم.
شهردار بابل بیان داشت: بسیار عالقمندیم که با حمایت اعضای 

و  استانی  مسئولین  دیگر  و  بابل  شهر  اسالمی  شورای  محترم 
شهرستانی جشنواره گل و گیاه بابل را از جایگاه ملی به بین المللی 

ارتقاء دهیم. مهندس کبود خاطرنشان ساخت: امروز همه ما باید 
تالش کنیم تا از ظرفیتهای خوب گل وگیاه در شمال کشور برای 
توسعه و رونق اقتصادی شهر و کشور خودمان بهره ببریم. شهردار 
بابل از همه عزیزانی که در برپایی پنجمین جشنواره گل وگیاه در 

بابل تالش کردند صمیمانه قدردانی کرد.
  رجب مالیی : رئیس شورای اسالمی شهر بابل در مراسم افتتاحیه 
پنجمین جشنواره ملی گل و گیاه بیان داشت : امروز یکی از نیازهای 
اساسی جامعه ما گسترش فضای سبز است. و شهروندان ما باید با 

گل و گیاه پیوند مستحکمی برقرار کنند.

مالیی ادامه داد : ویژگی ممتاز این دوره از جشنواره گل و گیاه این 
است که بخش خصوصی ورود جدی پیدا کرد و این اقدام بسیار 
ارزشمند است.وی افزود : یکی از اهداف مهم این جشنواره عالوه بر 
بهرمندی شهروندان این است که از این ظرفیت استفاده کنیم تا 

سرانه فضای سبز شهری خودمان را افزایش دهیم.
وی ادامه داد: تولید کنندگان گل و گیاه می توانند از این ظرفیت 
استفاده کنند و با عرضه تولیدات ارزشمند خود زمینه اشتغال و 
رونق اقتصادی را فراهم نمایند. نماینده عالی دولت در شهرستان 
بابل در این مراسم گفت : خوشبختانه دولت تدبیر و امید حمایتهای 
بسیار خوبی برای تولید کنندگان در نظر گرفته است که این امر 
نشان دهنده ان است که دولت برای ارتقاء و رونق تولید پایدار بسیار 

مصمم است.

شهـردار بابل:

شهـرداری در ایجاد شـور و نشاط شهـروندان مصمم است
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کشف حجاب 2 ماه  حبس دارد 

به گزارش پیام زمان به نقل از پلیس پایتخت، 
تردد و حاضر شدن در معابر و انظار عمومی 
ماده  تبصره  مشمول  شرعی  حجاب  بدون 
۶۳۸ قانون تعزیرات است که تا دو ماه حبس 
جایگزین  مجازات  به  تبدیل  قابل  و  داشته 

حبس بوده و حبس اعمال نمی گردد.
لکن تشویق مردم به نداشتن حجاب مشمول 
بند دوم ماده ۶۳۹ خواهد بود که یک تا ده سال 
حبس دارد و قابل تبدیل به مجازات جایگزین 
حبس نیست. این جرم از جرائم مشهود بوده 
و پلیس موظف است با جرم برخورد نماید و 
شکستن قانون درهمه جای دنیا مواجهه پلیس 
را در پی دارد و اگر در نیروی انتظامی با جرم 
مشهود مقابله نکند خود مرتکب جرم و تخلف 

شده و قابل پیگرد قانونی است.

افزایش مصرف سیگار، قلیان و 
اعتیاد در بین زنان

و  بهداشت،درمان  وزیر  اجتماعی  معاون 
آموزش پزشکی گفت: میزان مصرف سیگار، 
قلیان و اعتیاد در بین دختران و زنان نسبت 

به گذشته افزایش یافته است.
محمد مهدی ایازی  عنوان کرد:که در سال 
های اخیر بر خالف گذشته موارد بیشتری از 
زنان  و  دختران  دخانیات  و  سیگار  استعمال 
مشاهده  عمومی  انظار  در  و  خیابان  در  را 
می کنیم آیا میزان مصرف این نوع مواد در 
بین زنان افزایش یافته است، پاسخ داد: بله، 
های  سال  در  و  است  مثبت  پاسخ  متاسفانه 
مصرف  میزان  که  هستیم  این  شاهد  اخیر 
سیگار، قلیان و اعتیاد در بین زنان در کشور 
بیشتر شده است. وی در این گزارش به ایرتا 
مرکز  افزایش  این  علل  مورد  در  کرد:  اظهار 
مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  های  پژوهش 
است  بهتر  که  است  داده  انجام  تحقیقاتی 

مسئوالن این ستاد خودشان اعالم کنند.
پدیده استعمال سیگار، مصرف قلیان و اعتیاد 
یک موضوع قدیمی است اما چهره این آسیب 
آسیب  یک  بیشتر  پیش  دهه  یک  حدود  تا 
استعمال  اگر  و  بود  ایران  در  مردانه  و مساله 
دخانیات یا حتی قلیان در بین دختران و زنان 
مشاهده می شد، بیشتر در اماکن سربسته و 
به دور از انظار بود اما در سال های اخیر موارد 
بیشتری از استعمال دخانیات از جمله سیگار 
و قلیان دختران و زنان در خیابان و در منظر 
عمومی مشاهده می شود که به نظر می رسد 

پدیده نسبتا جدیدتری است.

خبر

رتبه اول منطقه ای ایران در رشد دستاورد های علمی
اول  رتبه  علمی  انتشار دستاورد های  و  نظر رشد  از  در حال حاضر 

منطقه و رتبه ۱۶ دنیا را داریم.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر اینکه یک سوم شرکت های 
دانش بنیان کشور در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد مستقر 
ایجاد  نوآوری  بسترهای  به  توجه  با  جاری  سال  در  افزود:  شده اند، 
شده، میزان صادرات پارک ها از ۲۳۰ میلیون دالر فراتر خواهد رفت.
به گزارش پیام زمان-  دکتر منصور غالمی ، ۵ اسفندماه در مراسم 
سی و یکمین جشنواره بین المللی خوارزمی با اشاره به برگزاری این 
جشنواره علمی در سطح بین الملل،  افزود: در این دوره از جشنواره از 
۱۰ طرح داخلی و ۵ طرح خارجی تقدیر به عمل می آید و طرح های 

خارجی از ۴۹ کشور جهان بوده است.
وی حضور دانشمندان جهان در این نمایشگاه را در راستای تعامالت 
وزارت علوم با کشورهای جهان دانست و ادامه داد: بر این اساس این 

جشنواره تاکنون ۹۲۰ جایزه به محققان اعطا کرده است.
غالمی با تاکید بر اینکه تاریخ کشور مملو از دانشمندانی است که 
هر یک نقطه عطفی از فعالیت های علمی و فناوری کشور بوده اند، 
خاطرنشان کرد: پس از پیروزی انقالب اسالمی، ایران برای حضور 
مجدد در عرصه های علم و فناوری جهان تالش مضاعف کرده است.

وزیر علوم خاطرنشان کرد: بر این اساس در ۴۰ سال گذشته،  ۳۷۵ 
هزار مستند علمی از دانشمندان ایرانی در راستای ثبت جهانی علم 
منتشر شده است. به گونه ای که در حال حاضر ایران از لحاظ رشد 
و انتشار دستاورد علمی در منطقه رتبه اول و در جهان رتبه شانزده 

را دارد.
غالمی ادامه داد: ایران در حالی یک درصد جمعیت جهان را دارد که 
۱.۹ درصد مقاله های نمایه شده بین المللی و ۲.۹ درصد مقاالت پر 

استناد توسط اساتید و پژوهشگران ایرانی ارائه شده است.
وزیر علوم با تاکید بر اینکه ایران در حوزه علم و فناوری های نوین 
نسبت به سایر کشورهای پیشرفته دیر اقدام کرده است،  اظهار کرد: 
ولی با این وجود ایران در عرصه های فنون نوین،  حضور پررنگ داشته 

است.
نوین،  فناوری های  تولید  عرصه   در  ایران  اقدامات  به  اشاره  با  وی 
در  رشد  مرکز   ۱۹۰ در  فناوری  و  علم  پارک   ۴۲ کرد:  خاطرنشان 
کشور ایجاد شده است که این مراکز ضمن فراهم کردن اشتغال ۳۰ 

هزار نفر، موفق به فروش ۳ هزار میلیارد تومانی شده اند.
به گفته وی، در حال حاضر ۴۷۰ شرکت در پارک های علم و فناوری 
مستقر شده اند که این تعداد یک سوم کل شرکت های دانش بنیان 

کشور را شامل می شود.
وی با بیان اینکه ایجاد شرکت های دانش بنیان در پارک های علم و 
فناوری ظرفیت های باالیی در استان های کشور ایجاد کرده و موجب 
بسترهای  به  توجه  با  جاری  سال  در  افزود:  می شود،  پایدار  توسعه 
از ۲۳۰  ایجاد شده میزان صادرات پارک های علم و فناوری کشور 
میلیون دالر فراتر خواهد رفت که این عدد نشان دهنده افق روشن 
کشور به دلیل ایجاد زیست بوم نوآوری در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها 
بوده است. وزیر علوم،  تحقیقات و فناوری با تاکید بر اینکه حرکت 
میان  همکاری  و  فناوری  توسعه  زمینه  ایجاد  و  علمی  پرشتاب 
دانشگاه ها، دریچه جدیدی در توسعه پایدار ایجاد خواهد کرد، یادآور 
شد: حضور دانشمندان برجسته از سایر کشورها در این مراسم در 
راستای همکاری جامعه علمی کشور با محققان سایر کشورها بوده 
است. غالمی با تاکید بر اینکه در چهار سال اخیر حجم همکاری ها و 
مبادالت علمی ایران به میزان چشمگیری افزایش یافته است، ادامه 
داد: در حال حاضر ۲۲ درصد از انتشارات علمی محققان کشور در 

قالب همکاری های پژوهشی بین المللی بوده است.

خبر 

دانش آموزان  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
 ۹۵ طال،  مدال   ۹۹ گذشته  سال  در  ایرانی 
المپیادهای  در  برنز  مدال   ۹۷ و  نقره  مدال 
علمی ریاضی، شیمی، فیزیک، نجوم، کامپیوتر 

و زیست شناسی، کسب کرده اند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی پیام زمان، سید 
در  پرورش  و  آموزش  وزیر  بطحایی  محمد 
کنفرانس سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی 
جهانی  حقوق  مورد  در  )آیسسکو(  اسالمی 

کودک در ایران سخنرانی کرد.
وی اظهار داشت: از نخستین اعالمیه جهانی 
حقوق  پیمان نامه  تصویب  تا  کودک  حقوق 
از سوی سازمان ملل  کودک در سال ۱۹۹۱ 
ترویج  بر  جهانی  جامعه  تالش های  تاکنون، 
جهان  سراسر  در  کودکان  حقوق  تضمین  و 
اکنون  هم  که  به طوری  است؛  بوده  استوار 
انسان های  عنوان  به  کودکان  مسلم  حقوق 
و  است  جوامع  در  پذیرفته  اصلی  کامل، 
عهده  بر  نیز  آن  تضمین  و  ترویج  مسئولیت 
سیاست گذاران و تصمیم گیران کشور ها نهاده 

شده است.
که  تالش هایی  تمام  وجود  با  داد:  ادامه  وی 
که  است  تأسف  مایه  گرفته،  صورت  تاکنون 
جهان  سراسر  در  کودک  میلیون ها  هم  هنوز 
از حقوق مسلم خود از جمله حق تحصیل و 
برخورداری از حمایت های اجتماعی بی بهره اند 
و  جسمی  های  خشونت  انواع  معرض  در  و 
روانی و آسیب های گوناگون قرار دارند؛ به ویژه 

درگیر  و  ناامن  های  محیط  در  که  کودکانی 
نمونه ای  می کنند؛  زیست  خشونت  و  جنگ 
هر  که  هستند  فلسطینی ها  کودکان،  این  از 
روز در معرض انواع خشونت ها قرار دارند و از 

حقوق مسلم خود بی بهره اند.
بطحایی با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران 
کننده  امضا  های  کشور  از  یکی  عنوان  به 
را  خود  کودک،  حقوق  جهانی  پیمان نامه 
موظف به اجرای مفاد آن می داند و همواره 
با تدوین یا اصالح قوانین و اجرای اقدام های 
منطبق با اصول پیمان نامه در راستای تحقق 
بر  به هدف های آن در کشور گام  بخشیدن 
می دارد، گفت: جمهوری اسالمی ایران موفق 
شده است آموزش رسمی برخوردار از کیفیت 
را برای دختران و پسران در مناطق شهری و 

روستایی فراهم کند.

و  دختران  نویسی  نام  در  نابرابری  افزود:  وی 
اجباری مهار شده و  پسران در دوره آموزش 
نرخ نام نویسی دختر و پسر تقریبا برابر شده 
است؛ در ۵ سال گذشته نرخ پوشش در دوره 
درصد   ۷۰ به  درصد   ۵۵ از  دبستانی  پیش 
آموزش  از  دوره  این  همچنین  است.  رسیده 
به جهت اهمیت آن در رشد و پیشرفت ذهنی 
کودکان بخشی از آموزش رسمی کشور بشمار 
آمده و برنامه درسی مصوب برای آن تدوین 
پرور تصریح کرد:  و  آموزش  شده است. وزیر 
 ، ما  بخش  اثر  و  مهم  اقدامات  از  دیگر  یکی 
ایجاد دوره های فنی و حرفه ای و کاردانش 
برای  مولد  اشتغال  ایجاد  هدف  با  که  است 
داریم  بنا  ما  است.  شده  طراحی  جوانان 
 ۷۵ از  بیش  به  را  ها  آموزش  این  میزان  که 
دانش  درصد   ۷۰ اکنون  هم  برسانیم؛  درصد 

با  متناسب  به شغل  ها  این رشته  آموختگان 
رشته تحصیلی شان دست یافته اند.

 ، ما  اقدامات  از  دیگر  یکی  داد:  ادامه  وی 
سند  قالب  در  آموزشی  برنامه های  طراحی 
برخورداری  عین  در  که  است  بنیادین  تحول 
با  مطابق   ، اسالمی  آموزه های  و  مضامین  از 
نوین  تحوالت جهانی آموزش و فناوری های 
دستاوردهای  داریم  آمادگی  ما  هست.  نیز 
جدید  کتاب های  نمونه  به ویژه  خود  آموزشی 
در  را  فناوری  و  کار  زمینه های  در  درسی 

اختیار دیگر کشور ها نیز قرار دهیم.
در  ایرانی  آموزان  دانش  کرد:  تصریح  بطحایی 
المپیاد های علمی و ورزشی هم به موفقیت های 
درخشانی دست یافته اند به طوری که در سال 
دریافت  به  موفق  ایرانی  دانش آموزان  گذشته، 
۹۹ مدال طال ، ۹۵ مدال نقره و ۹۷ مدال برنز 
در المپیادهای علمی ریاضی، شیمی ، فیزیک 
، نجوم، کامپیوتر و زیست شناسی شده اند. وی 
اقدام  در دست  برنامه های  از  یکی  کرد:  اضافه 
وزارت آموزش و پرورش در راستای مفاد منشور 
پیمان نامه حقوق کودک، تهیه منشور حقوق 
دانش آموزی است که برگرفته از منشور حقوق 
شهروندی رئیس جمهور اسالمی ایران است. وی 
در پایان تصریح کرد: با این همه اذعان داریم که 
هنوز اقدام های بسیاری باید در راستای دستیابی 
به هدف های پیمان نامه صورت پذیرد و تالش 
ما بر این است که همگام با جامعه جهانی گام 

های بلند تری برای این منظور برداریم.

وزیر آموزش و پرورش اعالم کرد:

کسب 291 مدال توسط دانش آموزان ایرانی در المپیادهای جهانی

آگهی مناقصه عمومی
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری اندیشه در نظر دارد با استناد به ماده 4 آئین نامه مالی شهرداری ها عملیات مشروحه ذیل را از طریق 

برگزاری مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطالع بیشتر و شرکت در مناقصه به آدرس مندرج در 
بند 2 این آگهی مراجعه نمایند. 

1- سپرده شرکت در مناقصه : در راستای اجرای بند 2 ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری ها سپرده شرکت در مناقصه فوق می بایست بصورت ضمانتنامه بانکی به نفع سازمان سیما، منظر و 
فضای سبز شهری اندیشه، اسناد خزانه و یا واریز نقدی به حسابجاری سیبا به شماره 0107444713002 ، نزد بانک ملی ایران شعبه فاز 3 اندیشه )کد 2417( تهیه و برابر دستورالعمل مندرج در 
کاربرگ مناقصه به همراه پیشنهاد قیمت ارائه گردد. الزم بذکر است نفرات اول، دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به عقد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد 
شد.  2- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری )ساعت 30: 13( روز پنجشنبه مورخ 1396/12/24 و محل دریافت آن به 
نشانی شهرستان شهریار، شهر اندیشه، فاز 5، بلوار امیرکبیر، خیابان شهید تهرانی مقدم، ساختمان شماره 2 شهرداری اندیشه، طبقه اول، سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اندیشه می باشد.  
3- مهلت و محل ارائه پیشنهادات:  متقاضیان می بایست پاکات پیشنهاد قیمت خود را که برابر شرایط مندرج در کاربرگ مناقصه تنظیم شده است را حداکثر تا پایان وقت اداری )ساعت 30: 
14( روز شنبه مورخ 1396/12/26 به آدرس دبیرخانه سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اندیشه به آدرس مندرج در بند 2 تحویل نموده و رسید دریافت نمایند.  4- مدارک الزم جهت 
دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می بایست درخواست کتبی خود را به عالوه یک فقره  فیش واریزی به حسابجاری سیبا به شماره 0107444587001 نزد بانک ملی 
ایران شعبه فاز 3 اندیشه )کد 2417( مبلغ 1/000/000 ریال )غیر قابل استرداد( بابت خرید اسناد مناقصه به دبیرخانه سازمان تسلیم نمایند.  5- هزینه درج آگهی در روزنامه بر عهده برندگان 
مناقصه می باشد.  6- سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری اندیشه در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار می باشد.  7- تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه 1396/12/26 می 

باشد.  8- دارا بودن رتبه مرتبط و دارای ظرفیت آزاد کار الزامی است.  9- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه ذکر شده است. 
ارشاد تنها - سرپرست سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری اندیشه تاریخ درج نوبت دوم :  1396/12/13 

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

فاقد سند رسمی
۱-برابر رأی شماره ۱۳۹۴۶۰۳۲۵۰۰۳۰۰۱۴۵۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰هیات موضوع 
فاقد سند رسمی مستقر  اراضی وساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  دلفان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در 
خاص علی دانشمندان   در ششدانگ یکباب عمارت به مساحت ۱۰۱/۳۱ متر مربع 
نورآباد  دلفان  لرستان شهرستان  استان  واقع در بخش ۱۲  اصلی  از ۱۵۵  قسمتی 
دم آویزه خریداری از مالک رسمی آقای  جعفر فتحی   محرز گردیده است.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
وصول  وعدم  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف ۶۸۲
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان نورآباد دلفان امیرحسین خلیلی

تاریخ انتشار نوبت اول۱۳۹۶/۱۲/۰۶ تاریخ انتشار نوبت دوم۱۳۹۶/۱۲/۲۱

شماره145118  تاریخ :96/12/3
آ گهی ماده 3 قانون 

تعیین تکلیف و ضعیت ثبتی و اراضی و ساختما نهای فا قد سند رسمی نظر به اینکه 
هیئت   ۹۶/۱۱/۱۶ مورخ   ۱۳۹۶۶۰۳۰۱۰۲۲۰۰۶۴۵۵ شماره  رای  مفاد  استناد  به 
رسیدگی به اسناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رباط کریم 

بر حسب ماده ۳ 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مبنی بر 
تاکید انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی ورثه مرحوم غفور عبدی اذر فرزند 
از  نسبت به سه دانگ مشاع   یک قطعه زمین  جلیل به شماره شناسنامه صادر 
با بنااحداثی به مسا حت۲۹۳۴/۲۵ متر مربع به پالک فرعی مفروز و مجزی شده 
حوزه  کریم  رباط  در  واقع  اصلی  از۱۴۵   تفکیکی  قطعه   فرعی  پالک۴۵   از  چه 
اوسط شهرابی محرز  گردیده  مالکیت رسمی علی  از  رباط کریم  ثبتی شهرستان 
،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ گهی میشود ، در 
صورتیکه شخص یا شخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه عتراض خود را به این 
اداره تسنیم و رسید اخذا نماید تا به دادگاه صالحه احاله و اقدامات موکول به ارائه 
حکم قطی دادگاه گردد بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
هر حال صدور سند  در  و  خواهد شد  مالکیت صادر  مقررات سند  اعتراضی طبق 

مالکیت جدید مانع از مراجعه متضور به دادگاه نخواهد بود  م الف ۲۴۹۴
تاریخ انتشار نوبت اول۹۶/۱۲/۶  تاریخ انتشار نوبت دوم۹۶/۱۲/۲۱ 

رییس اداره ثبت اسناد رباط کری  منوچهر کاظم اصالنی

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

نظر  رسمی  سند  قد  فا  نهای  ساختما  و  اراضی  و  ثبتی  ضعیت  و  تکلیف  تعیین   
به اینکه به استناد مفاد رای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۰۱۰۲۲۰۰۶۴۵۴ مورخ ۹۶/۱۱/۱۷ 
هیئت رسیدگی به اسناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رباط 

کریم بر حسب ماده ۳ 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مبنی 
فرزند  اذر  عبدی  ورثه محمد   متقاضی  مالکانه  تصرفات  و  عادی  انتقال  تاکید  بر 
به سه دانگ مشاع    ایماق  نسبت  از چارو  به شماره شناسنامه ۵۰۹ صادر  جلیل 
فرعی  پالک  به  مربع  متر  حت۲۹۳۴/۲۵  مسا  به  بنااحداثی  با  زمین  قطعه  یک 
واقع  اصلی  از۱۴۵   تفکیکی  از پالک۴۵  فرعی قطعه   مفروز و مجزی شده چه 
اوسط  علی  رسمی  مالکیت  از  کریم  رباط  شهرستان  ثبتی  حوزه  کریم  رباط  در 
شهرابی محرز  گردیده ،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آ گهی میشود ، در صورتیکه شخص یا شخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
اولین اگهی به مدت دو  انتشار  تاریخ  از  متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 
ماه عتراض خود را به این اداره تسنیم و رسید اخذا نماید تا به دادگاه صالحه احاله 
و اقدامات موکول به ارائه حکم قطی دادگاه گردد بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراضی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 
و در هر حال صدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضور به دادگاه نخواهد 

بود  م الف ۲۴۹۵
تاریخ انتشار نوبت اول۹۶/۱۲/۶ 

 تاریخ انتشار نوبت دوم ۹۶/۱۲/۲۱ 
رئیس اداره ثبت اسناد رباط کریم منوچهر کاظم اصالنی

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

فاقد سند رسمی
موضوع  ۱۳۹۵/۱۱/۰۸هیات  مورخ   ۱۳۹۴۶۰۳۲۵۰۰۳۰۰۱۴۲۷ شماره  رأی  برابر 
فاقد سند رسمی مستقر  اراضی وساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  دلفان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در 
ساحره  حیدری فتح آبادی  در ششدانگ یکباب عمارت به مساحت ۴۹/۵۰ متر 
مربع قسمتی از پالک۱۵۵ اصلی واقع در بخش ۱۲ استان لرستان شهرستان دلفان 
نورآباد دم آویزه خریداری از مالک رسمی آقای  آقای عظیم مرادی   محرز گردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۶۷۹
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان نورآباد دلفان امیرحسین خلیلی

تاریخ انتشار نوبت اول۱۳۹۶/۱۲/۰۶  تاریخ انتشار نوبت دوم۱۳۹۶/۱۲/۲۱

احضار متهم 
بدینوسیله آقای فیروز بهرامی فعال مجهول المکان با توجه به محتویات پرونده ی 
غیر  بدنی  ایراد صدمه  به  است  متهم  دادگاه  این  کالسه ۹۶۰۹۹۸۶۶۱۱۲۰۰۹۵۰ 
عمدی ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی که نظر به تعیین وقت رسیدگی برای 
آیین  قانون  ماده ی ۳۴۴  اجرای  مراتب در  تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ساعت ۱۰ صبح 
دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصالحات بعدی یک نوبت در جراید کثیر االنتشار 
آگهی تا نامبرده در وقت مقرر در جلسه دادگاه حاضر و از اتهام انتسابی به خود دفاع 
نماید بدیهی است در صورت عدم حضور نامبرده دادگاه در اجرای ماده ۴۰۶ قانون 

فوق الذکر اتخاذ تصمیم می نماید . 
دادرس شعبه 108 کیفری 2 شهرستان خرم آباد – سید مجید همتی . 

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

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

فاقد سند رسمی
تعیین  قانون  / دوم موضوع  اول  برابر رای شماره۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۴۳۹۶هیات 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم  ناحیه دو تصرفات  حوزه ثبت ملک کرج - 
محمد بیگی فرزند  غالمحسین بشماره شناسنامه ۴۲۸ صادره از  کرج در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت ۱۰۶/۶۳مترمربع پالک ۱۸۱۴ فرعی از ۹  اصلی واقع 
در  ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقای  علی اصغر آتش ورز محرز گردیده 
است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد۴۷۵م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۶/۱۲/۵ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۶/۱۲/۲۰

 ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

دادنامه
پرونده کالسه ۹۵۰۹۹۸۳۰۳۱۳۰۰۸۷۸ شعبه ۳ دادگاه خانواده شهرستان فردیس 

تصمیم نهایی شماره .....
خواهان: خانم زهره فروتن فرزند رجبعلی با وکالت خانم فائزه جاللی فرزند عطاء اله 
به نشانی : البرز- کرج - فردیس - بعد از فلکه دوم - روبروی بانک کشاورزی - جنب 

پوشاک جوان - طبقه دوم 
خوانده: آقای سیاوش دیوساالر فرزند یعقوب به نشانی: مجهول المکان 

خواسته: طالق به درخواست زوجه 
بسمه تعالی

به تاریخ ۹۶/۱۰/۴ در وقت فوق العاده شعبه سوم دادگاه خانواده فردیس به تصدی 
امضاء کننده زیر تشکیل است پرونده به کالسه فوق تحت نظر است مالحظه می 
گردد نظریه داوران وصول و ضمیمه می باشد. قاضی مشاور دادگاه  پس از مطالعه 
پرونده اظهار داشتند با توجه به محتویات پرونده و تحقق شرایط ضمن عقد نظر 
به صدور گواهی عدم امکان سازش دارم * قاضی مشاور دادگاه خانواده * دادگاه با 
بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رای می نماید. 
))رای دادگاه((

سیاوش  آقای  بطرفیت  علی  رجب  فرزند  فروتن  زهره  خانم  دادخواست  درخصوص 
دیوساالر فرزند یعقوب به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش بلحاظ تحقق شرایط 
ضمن العقد و عسر و حرج، بدین توضیح وکیل خواهان در جلسه دادرسی اظهار داشته 
خوانده دعوی ۲ سال است زندگی مشترک را رها کرده بدون دادن خرجی نفقه مجهول 
المکان گشته است رای ترک نفقه و استعالم بستری در کمپ بخاطراعتیاد به مواد مخدر 
نیز ضمیمه اوراق پرونده شده شهادت شهود و استشهادیه محلی نیز اظهارات خواهان 
را تایید می نماید نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن از جمله 
فتوکپی مصدق رونوشت عقد نامه رسمی طرفین رابطه زوجیت، بقاء و دوام آن محرز 
است اما درخصوص اصل خواسته نظر به اظهارات خواهان در جلسه دادرسی ... و تالش 
دادگاه و داوران منتخب نیز جهت انصراف زوجه از خواسته خود به نتیجه نرسیده و 
خوانده نیز علیرغم ابالغ نشرآگهی در جلسه دادگاه حاضر نشده و هیچگونه دفاع و دلیلی 
بر رد ادعای خواهان ارائه ننموده لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و به لحاظ 
تخلف زوج از بند ۸ و ۱ شرایط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه که به امضاء زوج نیز 
رسیده و مستنداً به مواد ۱۱۳۰ و ۲۳۷ و ۱۱۲۹ و ۲۳۴ و ۱۱۱۹ و ۱۱۲۰ و ۱۱۴۵ و 
۱۱۴۶ قانون مدنی و مواد ۲۴ و ۲۷ و ۳۱ و ۲۹ و ۳۳ و ۳۴ قانون حمایت خانواده گواهی 
عدم امکان سازش بین زوجین صادر و به خواهان اجازه داده می شود به یکی از دفاتر 
اسناد رسمی ثبت طالق مراجعه و باتوجه به اینکه وی با بذل ۱۴ عدد سکه بهار آزادی از 
کل مهریه مندرج سند نکاحیه نفقه ایام ماضی ایام عده و اجرت المثل ایام زندگی طالق 
خلعی را انتخاب نموده به وکالت از خوانده قبول بذل و پس از اجرای صیغه طالق خلع 
با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرایط ضمن عقد نسبت به ثبت رسمی آن اقدام 
و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نیز به وکالت از خوانده امضاء نماید. نوع طالق خلعی و 
عده آن سه طهر از زمان جاری شدن صیغه طالق می باشد احراز شرایط صحت اجرای 
صیغه طالق بر عهده مجری صیغه طالق است درخصوص فرزند مشترک بنام سپهر 
متولد ۱۳۹۰ بوده که باتوجه به شرایط نامناسب زوج دچار وی به اعتیاد و مجهول المکان 
بودن نامبرده حضانت و نفقه فرزند مشترک تا سن بلوغ و رشد را زوجه برعهده می گیرد 
زوجه اظهار می دارد جهیزیه در اختیار خودم بوده از زوج ادعایی ندارم و زوجه حسب 
االقرار باردار نمی باشد و زوجه در این پرونده ادعای مالی مابقی مهریه مطرح ننموده لذا 
این دادگاه تکلیفی جهت اظهار نظر ندارد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم 

تجدید نظر استان می باشد. م/الف ۲۶۰۰ 
دادرس شعبه سوم دادگاه خانواده شهرستان فردیس 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به طرفیت خوانده  دادخواستی  فرزند علی محمد  آقای محمد خوشکالم  خواهان 
کلیه  بانضمام  وجه  مطالبه  خواسته  به  محمود  فرزند  فعلی  اسدیان  آرش  آقای 
خسارات دادرسی و قانونی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
۹۶۰۹۹۸۶۶۱۰۱۰۰۶۴۹ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 
که  تعیین   ۰۹:۳۰ ساعت   ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ مورخ  رسیدگی  ووقت  ثبت  آباد  خرم 
علت  به  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   ۷۳ ماده  موضوع  دادگاه طبق  دستور  حسب 
یکی  در  نوبت  یک  مراتب  خواهان   درخواست  و  خوانده   بودن  المکان  مجهول 
تاریخ  از  پس  ماه  یک  ظرف   خوانده  تا  میگردد  آگهی  االنتشار  کثیر  جراید  از 
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی 
دادگاه   در  رسیدگی  فوق جهت  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  و ضمائم  دادخواست 

حاضر گردد. 
منشی شعبه اول حقوقی شهرستان خرم آباد – زهرا زینی وند. 

رونوشت آگهی حصر وراثت
شرح  به    ۰۴۸۰۱۲۲۹۵۴ شماره  شناسنامه  دارای  مکندشت  رسولی  رقیه  خانم   
وراثت  گواهی حصر  این شورا درخواست  از  به کالسه ۹۶۱۴۱۴/۳/۹۶  دادخواست 
شماره  بشناسنامه   پرگو  کاظمی  بهروز  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
۶۲۷۷ در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱۷ اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته، ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱.رقیه رسولی مکندشت فرزند نصرت - ش ش ۰۴۸۰۱۲۲۹۵۴- ت ت  ۱۳۶۸ ص 

از تهران- همسرمتوفی 
۲. امیرعلی کاظمی پرگو فرزند بهروز- ش ش ۰۰۲۷۳۷۷۲۴۵- ت ت ۱۳۹۴ ص 

از تهران - پسرمتوفی
۳. حمید رضا کاظمی پرگو فرزند بهروز- ش ش ۰۱۱۱۳۹۱۵۶۳ - ت ت  ۱۳۸۸ 

ص از تهران - پسرمتوفی 
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 ۲۵۹۳
رئیس شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان فردیس

پرداخت عیدی بازنشستگان تا١٥اسفند ماه

پرداخت  اعالم  با  اجتماعی  تامین  مدیرعامل 
از  اسفندماه،   ۱۵ تا  بازنشستگان  عیدی 
دریافت ۶ هزار میلیارد تومان از مطالبات این 

سازمان از دولت در روزهای آینده خبر داد.
به گزارش پیام زمان ، سیدتقی نوربخش در 
جلسه ای با اعضای کانون عالی بازنشستگان 

با  اظهارداشت:  اجتماعی  تامین  سازمان 
دریافت این بخش از مطالبات سازمان، عیدی 
بازنشستگان تا ۱۵ اسفند پرداخت می شود و 
حدود ۳ هزار میلیارد تومان از مطالبات مراکز 
درمانی طرف قرارداد نیز پرداخت خواهد شد.
برای  محدودیتی  کرد:  تاکید  همچنین  وی 
بازنشستگی و کارگری  با تشکل های  تعامل 
عزیزان  این  نظر  دریافت  آماده  و  نداریم 
به  اینکه رسیدگی  بیان  با  نوربخش  هستیم. 
خواسته های بازنشستگان و ارتقاء خدمات به 
این عزیزان همواره در اولویت سازمان تامین 
اجتماعی قرار دارد، گفت: نمایندگان و اعضای 
تشکل های بازنشستگان نیز بهترین ارتباط را 
و  خواسته ها  همواره  و  دارند  سازمان  این  با 
به  را  بازنشستگان  اقشار مختلف  دغدغه های 

مدیریت سازمان منتقل می کنند.
تامین  سازمان  اینکه  بیان  با  نوربخش 
برای  تومان  میلیارد   ۶۰۰۰ ماهانه  اجتماعی 

ارائه خدمات  و  بازنشستگان  پرداخت حقوق 
می کند،  هزینه  زیرپوشش  جامعه  به  درمانی 
حق  دریافت  به  مربوط  منابع  اظهارداشت: 
این سازمان ماهیانه ۵۳۰۰ میلیارد  بیمه در 

تومان است.
وی با بیان اینکه منابع مورد نیاز برای بخش 
مستمری و تعهدات کوتاه مدت بخش اصلی 
هزینه های سازمان تامین اجتماعی را تشکیل 
می دهد، گفت: ماهانه ۴۵۰۰ میلیارد تومان 
این  توسط  مدت  کوتاه  تعهدات  و  مستمری 
این  و خوشبختانه  می شود  پرداخت  سازمان 
هیچگونه  بدون  و  مناسب  شکل  به  تعهدات 

تاخیری درحال انجام است.
افزود:  اجتماعی  تامین  سازمان  مدیرعامل 
مقرری بیمه بیکاری، مرخصی زایمان، غرامت 
دستمزد ایام بیماری و وسایل کمک پزشکی 
مهمترین تعهدات کوتاه مدت سازمان تامین 

اجتماعی را تشکیل می دهند.

 نوبت اول

ردیف

1

شرح

نگهداری فضای سبز فاز 3 اندیشه   به مدت یکسال شمسی

برآورد اولیه کار )ریال(

42/224/538/535

سپرده شرکت در مناقصه )ریال(

2/150/000/000

توضیحات
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کوتاه از انرژی

نخستین ردیف شیرین سازی پاالیشگاه فازهای 
22-2۴ آماده دریافت گاز ترش شد

گفت:  پارس جنوبی   ۲۴ و   ۲۳  ،۲۲ فازهای  توسعه  طرح  مجری 
 ۲۴ و   ۲۳  ،۲۲ فازهای  پاالیشگاه  شیرین سازی  ردیف  نخستین 
راه اندازی و آماده دریافت گاز ترش از میدان گازی پارس جنوبی شد.

به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی شرکت ملی نفت ایران، 
و  خشکی  بخش  پیشرفت  مطلب،  این  اعالم  ضمن  ایزدجو  فرهاد 
پاالیشگاهی طرح توسعه فاز ۲۲-۲۴ پارس جنوبی را ۹۲ درصد اعالم 
کرد و افزود: عملیات مربوط به ساخت، پیش راه اندازی و راه اندازی 
تمامی بخش های نخستین ردیف پاالیشگاهی این طرح شامل واحد 
ابزار  هوای  )سیستم  یوتیلیتی  واحدهای  فلر،  واحد  گاز،  دریافت 
دقیق، تولید بخار، تولید نیتروژن( واحدهای آبگیر و آب شیرین کن، 
واحدهای فرایندی )واحد شیرین سازی و نم زدایی گاز( و همچنین 
ورود  برای  شرایط  همه  و  رسیده  پایان  به  گاز  فشار  افزایش  واحد 
گاز ترش از فاز ۶، ۷ و ۸ و انجام عملیات شیرین سازی مهیا است. 
پارس جنوبی،   ۲۴ و   ۲۳  ،۲۲ فازهای  توسعه  طرح  مجری  گفته  به 
از  پاالیشگاهی  بخش  این  نیاز  مورد  ترش  گاز  دریافت  صورت  در 
روزانه  ظرفیت  با  شیرین سازی  عملیات  ۷و۸،   ،۶ فازهای  طریق 
۱۲.۵میلیون مترمکعب گاز و ارسال به شبکه سراسری می تواند از 
اسفندماه سال جاری آغاز شود. بر اساس برنامه زمان بندی کارفرما و 
پیمانکاران پروژه در حال توسعه فازهای ۲۲-۲۴ پارس جنوبی، هر 
چهار ردیف شیرین سازی پاالیشگاه این فاز تا پایان سال ۹۷ به طور 
کامل به بهره برداری می رسد. بهره برداری کامل از این طرح روزانه 
و  گازی  میعانات  بشکه  هزار   ۷۵ غنی،  گاز  ۵۶.۶میلیون مترمکعب 
۴۰۰ تن گوگرد، ساالنه ۱میلیون تن گاز مایع و ۱ میلیون تن گاز 

اتان به ظرفیت برداشت از میدان مشترک پارس جنوبی می افزاید.

صادرات ال پی جی ایران کاهش یافت 
آمارهای منابع کشتیرانی نشان می دهد میزان صادرات ال پی جی 
ایران پس از رسیدن به رقم بی سابقه ۵۲۰ هزار تن در ماه ژانویه، 
در ماه جاری میالدی به رقمی بین ۳۵۸ هزار و ۵۰۰ تا ۴۰۲ هزار 
و ۵۰۰ تن کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، آمارهای منابع 
از  ایران پس  کشتیرانی نشان می دهد میزان صادرات ال پی جی 
رسیدن به رقم بی سابقه ۵۲۰ هزار تن در ماه ژانویه، در ماه جاری 
تن  و ۵۰۰  هزار  تا ۴۰۲  و ۵۰۰  هزار  بین ۳۵۸  رقمی  به  میالدی 
فوریه عازم  ماه  بارگیری شده در  یافته است. محموله های  کاهش 
کشورهای چین، تایوان، آفریقا و احتماال هند هستند. بر خالف ماه 
های قبل، این بار هیچ محموله ای عازم اندونزی نیست، زیرا ایران و 
اندونزی هنوز مذاکره بر سر تمدید قرارداد بلندمدت خود را به اتمام 
نرسانده اند. به گفته منابع کشتیرانی، شرکت نفتیران اینترترید به 
عنوان یکی از شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران روز ۱۷ فوریه 
یک محموله ۴۴ هزار تنی از شرکت بازرگانی گاز ایران برای ارسال 
به سریالنکا بارگیری کرده است. به گفته این منابع، شرکت نفتیران 
همچنین قرار است یک محموله ۳۳ هزار تنی پروپان و ۱۱ هزار تن 
بوتان را به مقصد میلیائوی تایوان بارگیری نماید. شرکت نفتیران در 
ماه ژانویه نیز یک محموله ۴۴ هزار تنی به مقصد تایوان ارسال کرده 
که بین روزهای ۷ و ۱۳ فوریه به میلیائو می رسد. شرکت تایلندی 
سیام گاز هم در روز ۵ فوریه یک محموله شامل ۳۳ هزار تن پروپان 
و ۱۱ هزار تن بوتان از بندر عسلویه بارگیری کرده است. این محموله 

حدود ۲۵ فوریه به بندر شانتو می رسد.

کوتاه از انرژی

 قیمت نفت سبک ایران
 به زیر ۶۰ دالر رفت 

قیمت نفت سبک ایران از ابتدای ماه فوریه تا 
شانزدهم ماه فوریه بیش از هشت دالر برای هر 

بشکه کاهش یافت.
به گزارش زمان به نقل از شانا، میانگین قیمت 
به ۱۶  منتهی  هفته  در  ایران  نفت خام سبک 
با سه دالر و ۱۸  فوریه )جمعه، ۲۷ بهمن ماه( 
سنت کاهش به ۵۹ دالر و ۹۶ سنت برای هر 
بشکه رسید. میانگین قیمت نفت خام ایران از 
ابتدای سال ۲۰۱۸ تاکنون، ۶۶ دالر و ۲۰ سنت 

برای هر بشکه بوده است.
میانگین قیمت نفت خام سنگین ایران در دوره 
مورد بررسی ۲ دالر و ۷۱ سنت برای هر بشکه 
کاهش یافت و به ۶۰ دالر و ۹ سنت برای هر 
بشکه رسید. میانگین قیمت نفت خام سنگین 
ایران نیز از ابتدای امسال تاکنون ۶۴ دالر و ۵۶ 

سنت برای هر بشکه بوده است.
هفته  در  نیز  اوپک  نفتی  قیمت سبد  میانگین 
سنت   ۳۴ و  دالر   ۶۱ به  ۱۶فوریه،  به  منتهی 
رسید که نسبت به هفته گذشته، ۲ دالر و  ۵۲ 

سنت کاهش نشان می دهد.
میانگین قیمت نفت خام شاخص دبلیوتی آی در 
هفته منتهی به دوره مورد بررسی، یک دالر و 
۵۲ سنت کاهش یافت و به ۶۰ دالر و ۴۲ سنت 
بررسی،  مورد  هفته  در  رسید.  بشکه  هر  برای 
قیمت نفت خام شاخص برنت با ۲ دالر و ۷۱ 
سنت   ۶۵ و  دالر   ۶۲ بشکه ای  کاهش،  سنت 

معامله شد.
و  نفت خام شاخص های دوبی  قیمت  میانگین 
 ۲ ترتیب  به  بررسی  مورد  دوره  در  نیز  عمان 
دالر و ۷۱ و ۲ دالر و ۸۸ سنت برای هر بشکه 
کاهش یافت و هر بشکه ۶۰ دالر و ۶۳ سنت و 

۶۰ دالر و ۷۶ سنت معامله شد.
دلیل  به  بیشتر  که  آمریکا  نفت  عرضه  رشد 
روند افزایشی تولید نفت شیل این کشور است، 
بازار نفت را تحت فشار قرار داده است. مطابق 
نفت  تولید  میانگین  کارشناسان،  پیش بینی 
به ۱۰ میلیون و ۶۰۰  آمریکا، در سال ۲۰۱۷ 

هزار بشکه در روز می رسد.
همچنین تولید نفت خام لیبی به یک میلیون 
و ۱۵۰ هزار بشکه در روز رسیده است. این در 
در  انجام شده  توافق  اساس  بر  که  است  حالی 
یکصد و هفتاد و سومین نشست اعضای سازمان 
مجموع  )اوپک(،  نفت  صادرکننده  کشورهای 
تولید نفت خام لیبی و نیجریه نباید بیش از ۲ 

میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز باشد.
آمریکا  انرژی  اطالعات  اداره  گزارش  اساس  بر 
خام  نفت  تجاری  ذخیره سازی  سطح   )EIA(
این کشور در هفته منتهی به ۹ فوریه ۲۰۱۸ با 
یک میلیون و۸۰۰ هزار بشکه افزایش به ۴۲۲.۱ 
میلیون بشکه در روز رسید، این در حالی است 
که در هفته یادشده مقدار ذخیره سازی تجاری 
بشکه  میلیون   ۳.۱ با  کوشینگ  در  خام  نفت 

کاهش به ۱۱۵.۴ میلیون بشکه کاهش یافت.
با  آمریکا  خام  نفت  صادرات  هفته،  همین  در 
افزایش در روز به یک میلیون  ۳۵ هزار بشکه 
و ۳۲۰ هزار بشکه درروز رسید. افزون بر این، 
 ۱.۵ حمل  به  اقدام  پیکر  غول  نفتکش  اولین 
میلیون بشکه نفت خام ترش از پایانه »گوپ« 

در لوئیزیانا کرده است.

خبر

معاون وزیر نیرو و رییس سازمان انرژی های تجدیدپذیر 
و بهره وری انرژی برق تصریح کرد: برخالف تصورها، 
انرژی های تجدیدپذیر ارزان ترین انرژی در ایران هستند.

ازایسنا، سید محمد صادق  به گزارش زمان به نقل 
زاده در حاشیه دهمین نمایشگاه بین المللی انرژی های 
این که  به  اشاره  با  خبرنگاران  جمع  در  تجدیدپذیر 
در حال حاضر هزینه تمام شده یک کیلووات ساعت 
برق خورشیدی ۴ سنت است که طبق پیش بینی های 
صورت گرفته این عدد تا سال ۲۰۲۰ به ۳ سنت و در 
سال های بعد به دو سنت و کمتر از آن کاهش می 
یابد، ادامه داد: با این حساب باید گفت تجدیدپذیرها 
ارزان ترین انرژی حتی در کشور ایران است.معاون وزیر 
نیرو گفت: در شرایط فعلی، تامین برق از خورشید نسبت 
به تولید برق حتی با پربازده ترین نیروگاه های فسیلی که 
نیروگاه سیکل ترکیبی است و از گاز طبیعی تغذیه می 
شود هزینه کمتری را به کشور تحمیل می کند و باید 
صراحتا اعالم کرد که علی رغم اینکه نیروگاه های سیکل 
ترکیبی بازده باالی ۵۰ درصد دارند اما تولیدبرق توسط 
آن ها گران تر تمام می شود، چراکه حداقل ۲+۱ سنت 
هزینه تبدیل انرژی می شود و اگر ارزان ترین قیمت گاز 
طبیعی ممکن که حدود ۱۲ تا ۱۳ سنت در مترمکعب 
است را معیارقرار دهیم و با احتساب هزینه های آلودگی 
زیست محیطی ناشی از احتراق گاز طبیعی و توزیع 
ذرات معلق که حدود ۲ تا ۳  سنت نیز دولت متحمل 

هزینه های اجتماعی ناشی از آلودگی می شود، می توانیم 
صراحتا اعالم کنیم که تجدیدپذیرها نسبت به فسیلی ها 
ارجح  هستند.معاون وزیر نیرو با تاکید بر این که ایران 
استعداد بسیار خوبی در انرژی های تجدیدپذیر دارد، 
ادامه داد: خورشیدی که در ایران می درخشد بیش از 
۳۰۰ روز را در بسیاری از نقاط کشورتحت تابش بسیار 
پیوسته و غنی قرار می دهد، عالوه بر این خورشید در 
ایران ۲.۵ تا سه برابر آلمان و دیگر کشورهای اروپایی 
می تابد که همین مساله پتانسیل های کشور را در این 
حوزه نشان می دهد. همچنین در خصوص پتانسیل 

تولید برق از انرژی باد نیز ایران ظرفیت بسیار خوبی 
دارد.وی افزود: در طول دو تا سه دهه گذشته فناوری 
تجدیدپذیرها بسیار توسعه پیدا کرد، به طوری که بازده 
این انرژی از زیر ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا 
کرد، یعنی به ازای میزان سرمایه گذاری که کم شده 
انرژی بیشتری نیز تولید شده، همین مسائل موجب 
شد تا قیمت ها کاهش یابد و امروز دیگر تجدیدپذیرها 
با شرایط سه دهه پیش عرضه نشود. لذا الزم است که 
افراد مسوول دانش قدیمی خود را تغییر داده و با دانش 

جدید تصمیم گیری کنند.

تجدیدپذیرها  مجموعه  در  زاده،  صادق  گفته  به 
انرژی های بادی و خورشیدی ۹۰ درصد تولید انرژی 
را به خود اختصاص داده اند، ۱۰ درصد مابقی نیز مربوط 
به نیروگاه های آبی کوچک و نیروگاه های زمین  گرمایی 
می شود که در این دو مورد نیز ایران پتانسیل های زیادی 
دارد. سالیان گذشته یعنی در حدود ۴۰ سال پیش که 
تجدیدپذیرها در حال شکل گیری در دنیا بودند برخی 
از کشورهای توسعه  یافته که نگرانی هایی مبنی بر 
وابستگی به نفت و گاز خاورمیانه داشتند به توسعه 
تجدید پذیرها علیرغم گران بودن این صنعت اقدام 
کردند و با این کار امنیت انرژی کشور خود را افزایش 
دادند.  زمانی که آلمان توسعه انرژی های خورشیدی 
انرژی  کیلووات  هر  برای  کرد  آغاز  کشورش  در  را 
خورشیدی باید حدود ۵۰۰۰ دالر هزینه می شد که این 
رقم بسیار گران بود اما امروز شرایط بسیار متفاوت است، 
چراکه بعد از اینکه توسعه بازار توسط این کشورها انجام 
شد قیمت تجدید پذیرها نیز بسیار کاهش پیدا کرد.
معاون وزیر نیرو ادامه داد: انرژی تجدیدپذیر، امنیت در 
مناطق خالی از سکنه را ایجاد می کند عالوه بر این با 
توسعه این انرژی امنیت تامین انرژی کشور در مقابل 
زلزله، بالیای طبیعی حتی حوادث نظامی ایجاد خواهد 
انرژی های  بودن  ارزان تر  ویژگی   مهم ترین  اما  شد، 
تجدیدپذیر است. امروز هزینه تولید این انرژی در کشور 

نصف انرژی فسیلی تمام می شود. 

معاون وزیر نیرو مطرح کرد؛

تجدیدپذیرها ارزان ترین انرژی در ایران 

 فروش بنزین کمتر از هزارتومان
غیرقانونی نیست

میدانی خبر داد:

توقف ساخت 20 سد در کشور

پخش  ملی  شرکت  عامل  مدیر  معاون 
تدوین  به  نفتی گفت:مشروط  فرآورده های 
پیشنهاداتی  توانیم  می  مشخص  ای  رویه 
هزار  از  کمتر  نرخی  به  بنزین  عرضه  نظیر 

تومان را در برخی جایگاه ها بررسی کنیم.
امیر  مهر،  از  نقل  به  آشنا  پیام  گزارش  به 
تامین  محل  اینکه  به  پاسخ  در  زاده  وکیل 
در  مثال  طور  به  که  دارانی  جایگاه  هزینه 
لیتر  هر  در  کمتر  نرخ  با  را  بنزین  اصفهان 
یک  گفت:  است،  کجا  از  کنند  می  عرضه 
سوخت  کننده  عرضه  برند  یک  یا  جایگاه 
از  که  باشد  داشته  قصد  شاید  کشور  در 
به  را  خود  عرضه  نرخ  خود،  کارمزد  محل 
این  دهد.  کاهش  مشخص  و  محدود  طور 
هم  فراگیر  و  نهادینه  اما  نیست  ممنوع  امر 
نشده است. وی ادامه داد: جایگاه داری در 
یکی از شهرها تصمیم گرفته بود تا هر لیتر 
بنزین خود را به طور مثال بین ساعت ۱۲ 
و  بفروشد  تومان  به قیمت ۹۸۰  تا ۶ صبح 
این هزینه را از بخش کارمزد خود تخفیف 
داده بود چرا که معتقد است تقاضای شکل 
گرفته در پی چنین اقدامی می تواند هزینه 
های فروش را جبران کند. این مقام مسئول 
افزود: باید بپذیریم که انجام چنین اقدامی 
در شرایطی که نرخ هر لیتر بنزین در سراسر 
کشور هزار تومان است خارج از قاعده بوده 
سمت  به  را  متعددی  سواالت  تواند  می  و 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی روانه 
کند. البته در صورتی که رویه ای برای این 

چنین  درباره  توانیم  می  شود  تدوین  کار 
را  آن  و  کرده  فکر  نیز  قیمتی  پیشنهادات 
اجرا کنیم. چون این اقدام، غیرقانونی نیست 
بنزین  لیتر  هر  برای  شده  تعیین  سقف  و 
که  است  تومان  هزار  تکلیفی  قیمت  همان 
عرضه بیش از این قیمت امکان پذیر نیست. 
نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ملی پخش 
درباره  همچنین  ایران  نفتی  های  فرآورده 
های  جایگاه  کاربری  حق  تغییر  امکان 
جایگاه  کاربری  تغییر  داد:  توضیح  سوخت 
پخش  ملی  شرکت  اجازه  با  سوخت  های 
فرآورده های نفتی انجام می شود اما در نظر 
کشور  در  جایگاه   ۳۵۰۰ که  باشید  داشته 
 ۸۰ تقریبا  مصرف  میانگین  پاسخگوی  باید 
توجه  با  باشد.  روز  در  بنزین  لیتر  میلیون 
رسانی  سوخت  های  جایگاه  پراکندگی  به 
تغییر  ها  جایگاه  این  به  نیاز  و  کشور  در 
همانطور  است.  دشوار  بسیار  آن  کاربری 
بسیاری از اماکن دیگر با چنین شرایطی رو 
توانیم  نمی  دلیل  همین  به  هستند.  رو  به 
ها  جایگاه  عهده  بر  را  کاربری  تغییر  اجازه 
بگذاریم. وکیل زاده تصریح کرد: ممکن است 
صحیح  مدیریت  با  برند  صاحبان  آینده  در 
جایگاه  تاسیس  که  برسند  نتیجه  این  به 
اقدام  جدید سوخت رسانی سودآور است و 
در  کنند.  های جدید  جایگاه  اندازی  راه  به 
جایگاه  کاربری  تغییر  توان  می  صورت  این 
های سوخت را به جایگاه داران یا صاحبان 

برند سپرد.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا از حذف 
توقف ساخت ۲۰ سد در کشور خبر داد  و 
یک  ساخت  از  سدها  بازنگری  در  گفت:  و 
زهکشی  و  آبیاری  شبکه  هکتار  میلیون 

جلوگیری شد.
رحیم  فارس،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
میدانی در پاسخ به این سئوال که در طرح 
شد  متوقف  سد  تعداد  چه  سدها  بازنگری 
شبکه  در  عمدتاً  را  برنامه  این  تجلی  گفت: 
آبیاری و زهکشی خواهید، دید چرا که برخی 

از سدها ساخته شده بود، اما بحث این بود 
اندازه  که آیا شبکه آبیاری و زهکشی را به 
پیش بینی  مشاور  مهندسان  قباًل  که  آبی 
و  جمع بندی  خیر،  یا  بسازیم  بودند  کرده 
نتیجه این شد که حدود یک میلیون هکتار 
سطح شبکه آبیاری که می خواستیم بسازیم 
بردن  از  خودداری  با  وی  دادیم.  کاهش  را 
شده،  متوقف  ساختشان  که  سدهایی  نام 
برخی  سدها  بازنگری  طرح  در  است،افزود: 
سدها را بازنگری کردیم و سدهایی که حذف 
کردیم حدود ۲۰ مورد بود، اما غالباً بازنگری 
اثر آن در یک میلیون هکتار دیده  شد که 
شد. میدانی خاطرنشان کرد:اگر برای ساخت 
 ۱۰ آبیاری  شبکه  هکتار  میلیون  یک  این 
هزار مترمکعب آب درنظر بگیریم، باید برای 
این میزان آب نداشته شبکه آبیاری احداث 
و  بودیم  داده  دست  از  پول  هم  که  می شد 
هم اینکه وقتی شبکه احداث می شود مردم 
انتظار  در  دائم  کشاورز  و  می شوند  امیدوار 
آب  امور  در  نیرو  وزیر  معاون  می ماند.  آب 
و آبفا با اشاره به اینکه امروز با یک کم آبی 
است،  شده  ایجاد  مشکالتی  خوزستان  در 
تاکید کرد: در طرح بازنگری سدها و برخی 
شبکه های آبیاری، شبکه آبیاری سد کرخه 
چون  شد،  کم  هکتار  هزار   ۲۰۰ که  بود 
ورودی سد کرخه بسیار کاهش یافته است و 
برخی از سال ها به اندازه آن ۵۰ درصد آبی 
رسد،  نمی  بود  کرده  پیش بینی  مشاور  که 

بنابراین این بازنگری رخ داد.

آگهی مفقودی 
برگ سبز و سند کمپانی ماشین سواری پژو۴۰۵ مدل ۱۳۹۰ به شماره شهربانی ۶۶-۶۲۲ط 
۷۲ شماره موتور ۱۲۴۹۰۰۱۶۷۶۰ شماره شاسی NAAM ۰۱ CA ۲ BE ۰۴۲۹۱۴به 

بابل نام بهنام حیدری مفقود و از درجه اعتبار ساقط است .

مفقودی
شماره   ۱۳۹۵ مدل  روغنی   - سفید  رنگ  به   ۱۳۱SE* سایپا  سواری  سبز  برگ 
موتور ۵۵۱۱۵۲۳ و شماره شاسی NAS۴۱۲۱۰۰G۳۳۸۵۰۶۹ شماره پالک ایران 

۶۲- ۳۸۳س ۶۵ مفقود و از درجه اعتبار ساقط است
 میاندرود 

مفقودی
پالک  شماره  با  متالیک  ای  نقره  رنگ  به   ۸۶ مدل  پراید  سواری  سبز  برگ   
 S۱۴۱۲۲۸۶۶۸۵۳۹۰ ۱۹۴م۵۷ایران ۸۲ با شماره موتور ۲۲۷۲۹۱۴و شماره شاسی

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
مفقودی  شناسنامه مالکیت مینی بوس بنز ۵۰۸ مدل ۱۳۶۳ به ش شهربانی ۴۶۸ع۴۴ 
شاسی۱۱۱۳۵۱۶۳۰۰۷۳۸۵به  موتور۳۳۴۹۱۱۱۰۰۹۶۸۶۷وش  وش   ۵۹ ایران 

مالکیت مهناز اونق مفقود وازدرجه اعتبار ساقط است
 بابل

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

الدین  سیدنظام  وراث  هاشمی  همگی  بهاءالدین،ملحه،ساعت،فریبا،مهتاب  آقای 
هاشمی درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک  ۱۱۰ فرعی از یک 
اصلی جوانرود واقع در بخش ۱۳ کرمانشاه معروف به زمین آبی چهارباغ که بصورت 
نیز تحت کالسه  پرونده  و  نموده  مالکیت  و درخواست سند  از مورث تصرف  ارثی 
۹۶-۳۲ و ۳۱ و ۳۰ و ۲۹ و ۲۸ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع 
و هیئت پس از رسیدگی طبق رأی شماره  ۱۲۷۶ و ۱۲۸۰ و ۱۲۶۸ و ۱۲۸۴ و 
۱۳۹۶۶۰۳۱۶۰۰۷۰۰۱۲۷۲ مورخ  ۱۶ / ۱۰ / ۹۶  مستندا به ماده ۳ قانون و ماده 
به مساحت   باب خانه  مالکیت یک  به صدور سند  رای  قانون مزبور  نامه  آیین   ۱۳
۱۰۷/۹۱ متر مربع بنام آقای بهاءالدین۳/۴ دانگ و ملیحه ۰/۵ دانگ و بانوان ساعت 
و فریبا و مهتاب هریک ۰/۷دانگ مشاع صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک 
در  مراتب  لذا  غیره می باشد  و  امینی  و مصطفی  ، محمدطاهر  آقایان سعید  مزبور 
دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً 
به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد، معترض باید ظرف یکماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید 
و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد بدیهی است پس از 
انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام اشخاص 
مذکور صادر خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

این آگهی نسبت به ۴/۵ دانگ مشاع نافذ و برای ۱/۵ دانگ مجهول پالک فوق آگهی 
نوبتی منتشر میشود

 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی
تاریخ انتشار اول  ۶  /   ۱۲ /  ۱۳۹۶ تاریخ انتشار دوم ۲۱  /   ۱۲ /  ۱۳۹۶

دادنامه
محسن  خواهان  دادنامه۹۶/۱۰/۲۰-۱۴۴۲  ۱۵/۱۱۳۰/۹۵شماره  پرونده  کالسه   
با وکالت آقای هادی محمدپور تهمتنی بابل میدان والیت پاساژ قلی تبار  جباری 
مسجد  روبروی  پی  چاله  احمد  پایین  بابل  دمندان  شهرام  خواندگان  وکالت  دفتر 
صاحب الزمان عجل اهلل نمایشگاه اتومبیل اتو پیام حمید تیموری با وکالت حسین 
المکان  مجهول  شکری  هادی   ۳۶ واحد  نیما  ساختمان  مدرس  خ  بابل  تبار  قلی 
خواسته مطالبه وجه رای قاضی شورا موضوع دعوی آقای محسن جباری با وکالت 
هادی  تیموری  دمندان حمید  خواندگان شهرام  به طرفیت  محمدپور  هادی  آقای 
یک  انتقال  و  سند  تنظیم  به  خواندگان  الزام  و  مالکیت  اثبات  خواسته  به  شکری 
خواهان  که  توضیح  این  با   ۸۲ انتظامی ۱۶۳س۲۵ایران  به شماره  نیسان  دستگاه 
که یک برگ فروشنامه عادی خودروی موصوف را از خوانده ردیف اول آقای شهرام 
انتقال  خواهان  نام  به  را  خودرو  و صنعت  گردد  می  متعهد  که  خریداری  دمندان 
انکاری  یا  و  تردید  هیچگونه  اول  ردیف  خوانده  و  دهنده  انتقال  خوانده  و  دهنده 
به عمل نیاورده است و خودرو را از تاریخ ۹۴/۷/۱۸تاکنون با بیمه خواهان در ید  
محسن جباری قرار دارد ضمن اینکه خوانده ردیف دوم ضمن اقرار در صورتجلسه 
مورخ ۹۶/۱/۱۶-۹۶/۵/۱۴صراحتاً اقرا دارد که خودرو را از آقای هادی شکری خوانده 
که  اسنادی  و  داده   اجاره  دمندان  آقای شهران  به  را  آن  و  ردیف سوم خریداری 
داللت بر اجاره به شورا ارائه ننموده است و از طرفی خودرو را به مدت چهار سال 
در ید  خواهان قرار داشته و خواندگان اطالع کافی از موضوع داشته و اقدامی نیز 
بابت تحویل خودرو انجام نداده اند مضافاً اینکه خوانده ردیف اول ثمن معامله را از 
خواهان دریافت نموده است و وقوع معامله مورد تردید و افکار خواندگان نیست و 
را  بنابراین شورا دعوی خواهان  اند  ننموده  اقامه  موثری  ایرادی  و  دفاع  خواندگان 
وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۰ و ۲۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ 
اثبات  به  و حکم  اختالف  و ۱۱ شورای حل  مواد ۹  و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون 
ملکیت و نیز حکم  به الزام خواندگان به حضور در یکی از دفترخانه های رسمی و 
تنظیم سند رسمی و انتقال پالک موصوف به نام خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره برای خوانده ردیف اول و سوم غیابی و برای خوانده ردیف دوم حضوری 
ظرف مهلت بیست روز برای خوانده ردیف اول سوم واخواهی  در این شعبه سپس 
ظرف مهلت مقرر قابل تجدید نظر برای خواندگان در محاکم قضایی بابل میباشد 
و نسبت به خوانده دوم ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در 

شعبه حقوقی بابل می باشد
 قاضی شعبه پانزدهم شورای حل اختالف حوزه قضایی بابل خیری زاده 

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۷۵۳۶ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای هاشم رحمانی مطلق 
فرزند نایبعلی به شماره شناسنامه ۱۴۸۱۱  کد ملی ۰۳۲۰۱۴۳۲۶۰ صادره از کرج 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۱۲/۷۸ مترمربع از پالک ۱۶۴ اصلی 
از مالک  بلوار شیرازیان - خ ساجد ۱ - پ ۴ خریداری  واقع در مشکین دشت - 
عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است،  گردیده  محرز  ترابی  امین  محمدحسین  رسمی 
مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت 
انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  به صدور سند 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض  تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۲۵۹۴
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۶/۱۲/۶

 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۶/۱۲/۲۱

 محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

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

سند ثبتی
برابر رای شماره۱۳۹۶۶۰۳۱۶۰۰۱۰۰۵۸۲۳مورخ ۹بهمن ماه۱۳۹۶ هیئت اول/دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان کرمانشاه ناحیه یک تصرفات مالکانه 
بال معارض متقاضی فرشته عباسی فرزند غالمرضا  بشماره شناسنامه ۱۱۳۱صادره از 
کرمانشاه در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۲۰۶.۷۲ متر مربع در قسمای 
از پالک ۲۹  از ۱۳۹ مفروز و مجزی شده واقع در بلوار خیابان ۴۰متری خریداری 
از مالک رسمی  عزیز زارعی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله۱۵روز 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 ۲ماه 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.
تاریخ انتشار نوبت اول: مجوز ارشاد:۱۱۰۰۴۴ ۶ اسفندماه۱۳۹۶ تاریخ انتشار نوبت 

دوم:۲۲اسفند ماه۱۳۹۶
توضیح:الزم به ذکر است آگهی های که خارج از زمان مقرر شده چاپ شود برای 

هیئت قابل پذیرش نمی باشد.
جعفر نظری رئیس ثبت اسناد و امالک

قوه قضاییه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرزاداره ثبت اسناد و امالک ساوجبالغ
اگهی فقدان سند مالکیت

اعالم  شده  تصدیق  استشهادیه  برگ  دو  تسلیم  ضمن  بهزادی  قلی  حسین  آقای 
نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۳۰۹.۳۵متر مربع  بشماره پالک  ۱۴۴۰۱فرعی از ۱۳۷ اصلی قطعه ۷۷۲تفکیکی 
جزء حوزه ثبتی شهرستان ساوجبالغ  به نامبرده ذیل صفحه ۱۶۷ دفتر ۴۶۷ ثبت 
و صادر گردیده است به علت سهل انگاری  مفقود گردیده و درخواست صدور سند 
مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب به استناد به ماده ۱۲۰ ایین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت اگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و 
یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار اگهی به مدت ده روز 
اعتراض خود را ضمن ارائه ی سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل 

گردد. م/الف ۶۵۶    ۱۳۹۶/۱۲/۶
محمد افخمی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

قوه قضاییه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرزاداره ثبت اسناد و امالک ساوجبالغ
اگهی فقدان سند مالکیت

آقای مهدی رضائیان فردوئی  فرزند حسین ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق 
مساحت  به  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  مالکیت  سند  که  است  نموده  اعالم  شده 
۱۰۰۰متر مربع  قطعه ۱۲۲۲ تفکیکی به شماره پالک ۷۴ فرعی مفروز از یک فرعی 
اباد جزء حوزه ثبتی شهرستان ساوجبالغ مورد ثبت  از ۱۴۰ اصلی واقع در سیف 
۱۳۴۴۴۲صفحه۱۱۳ دفتر جلد امالک ۶۷۰ به نام سید احمد میرزا سلیمانی  فرزند 
به شماره چاپی ۷۵۵۱۳۹صادر  مالکیت دفتر چه   سید علی محمد  ثبت و سند 
گردیده و سپس تمامی مورد ثبت و مع الواسطه  برابرسند قطعی شماره ۱۶۸۶۹۱-

۸۵/۱۱/۱۶ دفتر خانه ۲۹ تهران به مهدی رضائیان فردوئی منتقل شده است که به 
علت سهل انگاری مفقود شده است و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده 
است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده ۱۲۰ ایین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت اگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و 
یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار اگهی به مدت ده روز 
اعتراض خود را ضمن ارائه ی سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل 

گردد. م/الف ۶۵۷  ۱۳۹۶/۱۲/۶
محمد افخمی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

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

سند ثبتی
برابر رای شماره ۲۱۹۷-۱۳۹۶هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
شهرستان اسالم ابادغرب تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای علی رضا بهرامی  
فرزند اکبر بشماره شناسنامه ۴۸۴صادره از اسالم آبادغرب  در  یک باب ساختمان 
مسکونی به مساحت ۱۱۵.۸۴متر مربع پالک ۲۶۴۱فرعی از ۱ اصلی واقع در اسالم 
آبادغرب شهرستانی میدان امام رضا خ شهید کرم طهماسبی پالک شامل مبایعه 
نامه عادی و عدم دسترسی به مالک اولیه محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 
اشخاص  آگهی می شود در صورتی که  فاصله۱۵روز  به  نوبت  دو  مراتب در  عموم 
تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  متقاضی  مالکیت  به صدور سند  نسبت 
انتشار اولین آگهی به مدت ۲ماه 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 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۶اسفند ماه۱۳۹۶

 تاریخ انتشار نوبت دوم:۲۲اسفند ماه۱۳۹۶
.محمد عباسی رئیس ثبت اسناد و امالک.شماره مجوز ارشاد365

آگهی احضار متهم 
و  متواری  اکنون  هم  که  علی  مهر  فرزند  زاده  درویش  محمد  آقای  به  بدینوسیله 
مجهول المکان می باشد در راستای ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 
اتهام  از  دفاع  آگهی جهت  انتشار  از  ماه  یک  مهلت  تا ظرف  میگردد  ابالغ   ۱۳۹۲
انتسابی خود دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول در این شعبه بازپرسی حاضر 

گردد در غیر اینصورت تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 
بازپرس دادسرای عمومی و انقالب شهرستان سلسه – عمران مهدی زاده . 

آگهی حصروراثت
از دزفول درخواستی  نام پدرعلی بشناسنامه۵۳۱۷صادره  آقای محمد رضا شهونی 
بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که مرحوم نرجس خاتون 
ورثه  فوت  دائمی  تاریخ۹۶/۱۱/۷اقامتگاه  در  دزفول  بشناسنامه۱۷صادره  شهونی 
بشناسنامه۲صادره  شهونی  باال)پسرمتوفیه(۲-زینب  عبارتنداز۱-متقاضی  اش 
شهونی  ۳-فاطمه  دزفول  از  ۱۲۲۶صادره  بشناسنامه  شهونی  ۳-سکینه  دزفول 
تشریفات  انجام  با  اینک  متوفیه(والغیر  )دختران  دزفول  از  بشناسنامه۲۴۳صادره 
قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت 
و  دارد  تقدیم  به دادگاه  ماه  ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک  اوباشد  نزد  ازمتوفی  نامه 
اال گواهی صادروهروصیت نامه به جز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابرازشود 

ازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف شعبه8-تقدسی
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عبرت از اشتباهات تاریخی در اقتصاد
*محمد پارسا عوض 

 اشتباهات تاریخی شبیه اشتباه مجلس هفتم در مورد تثبیت قیمت 
به  ایران  اقتصاد  برای  را  جبرانی  غیرقابل  نتایج  انرژی  های  حامل 
یادگار گذاشت،اشتباهاتی که مسیر اقتصاد کشور را تغییر داد. حال 
آنکه واقعی سازی قیمت حامل های انرژی از افراط و شیب تند و 

افزایش قیمتها جلوگیری می کرد.
اغلب کارشناسان بر این باورند که بهترین راه حل برای شرایط کنونی 
کشور این است که در یک فاصله ۳ تا ۱۰ ساله قیمت حامل های 
انرژی قابل قاچاق سریعتر و با شیب تندتر واقعی شود و قیمت حامل 
های انرژی شبیه گاز، آب و برق را نیز که می تواند با شیب مالیم تر 
و ده ساله واقعی شود، به همین شکل به وضعیت مطلوب می رسد، 
مشروط به اینکه قیمت ارز را هم مطابق برنامه ششم توسعه هر ساله 
معادل تورم داخلی منهای تورم خارجی واقعی شود.از سویی ایجاد 
امنیت اقتصادی و روابط بین الملل مطلوب و اعتماد داشتن به برنامه 
تصمیم  ثبات  و  آنها  اجرای  و  ساله  پنج  و  ساله  بیست  نهایتا  های 
گیری و رویه عدم دخالت سیاست در اقتصاد و اقتصاد در سیاست و 
محیط رقابتی در کسب و کار و خصوصی سازی واقعی و اعالم شیب 
افزایش قیمت حامل های انرژی و مفید بودن آن می تواند سرمایه 
های کوچک و بزرگ داخلی و خارجی را به تدریج در بخش انرژی 
جذب کند.اقتصاد ایران نیاز دارد که خصوصی سازی واقعی را تجربه 
کند، انحصارات از بین بروند و درآمدهای نفتی با شیب باالتر از سالی 
سه درصد به صندوق توسعه ملی واریز شود، تا در سال ۱۴۰۴ یعنی 
موعد پیش بینی شده برای تحقق چشم انداز، دولت بدون وابستگی 
به درآمد نفت از محل درآمدهای مالیاتی هزینه اش را تامین نماید.

اگر مجلس برای سال آینده به دولت اجازه می داد که قیمت حامل 
های انرژی را اصالح کند،درآمد بسیار بزرگی از محل اصالح قیمت 
به  توانست صرف کمک  انرژی حاصل می شد که می  حامل های 
انرژی بشود و سهم مالیات  بهینه سازی مصرف  تولید و اصالح  و 
عملکرد و مالیات ارزش افزوده هم از این محل به درآمدهای دولت 
اضافه شود .البته این درآمد می توانست برای بیمه سالمت و بیمه 
حقوق بیکاری و کمک به افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد 
و افزایش حقوق کارمندان دولت مطابق نرخ تورم شود.حتما برخورد 
علمی و با برنامه ریزی همه جانبه با افزایش قیمت حامل های انرژی 
می تواند موجبات شکوفایی اقتصادی کشورمان شود. توجه داشته 
باشیم یکی از اهداف مهم برنامه های بیست ساله و پنج ساله کوچک 
از طریق  یابد،  باید هزینه هایش کاهش  نمودن دولت است، دولت 
وصول مالیات شریک تمام بنگاههای تولیدی و خدماتی کشور شود و 
درآمدش را از محل ۲۵ درصد سود بنگاهها و مالیات بر ارزش افزوده 
تأمین کند.هر چه تعداد بنگاههای کشور بیشتر شود و هر چه سود 
یابد، دولت هم درآمدش بیشتر می شود. در واقع  افزایش  بنگاهها 
اقتصادی  های  فعالیت  تمامی  برای  ۲۵درصدی  شریک  یک  دولت 
کشور می شود و باید سعی کند هم تعداد شرکایش را باالتر ببرد و 

هم بنگاه های موجود را بزرگتر و سودده تر کند.
Albrz.payam@gmail.com

حراج سکه متوقف شد
بانک  در  پیش  ماه  دو  حدود  از  که  را  سکه  حراج  مرکزی  بانک 
کرده  متوقف  ثانوی  اطالع  تا  و  دیروز  از  بود،  آغاز شده  کارگشایی 

است.
که  سکه  قیمت  شدن  حبابی  با  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
به بیش از ۲۰۰ هزار تومان می رسید از حدود دو ماه پیش بانک 
مرکزی حراج  را از کانال بانک کارگشایی در دستور کار قرار داد. 
شروع  بانک  این  در   ۱۴ ساعت  از  و  هفته  در  روز  سه  حراج  این 
شده و با قیمت گذاری پایه از سوی بانک مرکزی برای نیم سکه و 
تمام سکه به کار خود ادامه می داد و در نهایت با باالترین قیمت 
به  سکه  افزوده  ارزش  بر  مالیات  درصد   ۹ اضافه  به  پیشنهادی 

خریدار واگذار می شد. 
مرکزی  بانک  کارگشایی-  بانک  مدیرعامل   - سلیمانی  اعالم  بنابر 
انجام  کار  این  ثانوی  اطالع   تا  البته  و  کرده  متوقف  را  سکه  حراج 
شده است. محاسبات نشان می دهد که در حال حاضر سکه تمام بهار 
آزادی کمتر از ۱۰ هزار تومان حباب داشته و نیم سکه تقریبا هیچ 
حباب قیمتی ندارد.دلیل توقف حراجی فعال از سوی بانک مرکزی 
تا  بودند  کرده  اعالم  بانک  این  مدیران  پیش تر  اما  نشده،  مشخص 
زمانی که حباب تمام سکه به حداقل برسد، به حراج ادامه خواهند 
داد. این در حالی است که اکنون پیش فروش سکه در بانک ملی از 
۲۸ بهمن با روشی جدید آغاز شده و طی آن هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادی با قیمت قطعی یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در سررسید 
یکساله و تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در سررسید شش ماهه 
به متقاضیان واگذار می شود. بیش از ۳۰ حراجی در این مدت برگزار 
شد و هر چند که آمار مشخص نیست، ولی به نظر می رسد بیش از 
۳۵۰ هزار قطعه فروش رفته باشد.اکنون هر قطعه ربع سکه تمام بهار 
یک میلیون و ۴۸۰ هزار تومان و نیم سکه حدود ۷۲۰ هزار تومان در 

بازار معامله می شود.

 حساب بانکی ۸۶ دالل و قاچاقچی 
ارز مسدود شد

۱۲۲۵ حساب متعلق به ۸۶ قاچاقچی ارزی با مجوز مرجع قضایی، 
مسدود و ۱۰ نفر بازداشت شدند.

به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، یک مقام آگاه گفت: در ادامه 
برخوردهای قانونی با سوداگران مخرب در بازار ارز، سربازان گمنام 
امام زمان عج، با حکم مرجع قضایی، ۱۲۲۵ حساب متعلق به ۸۶ 
نفر از دالالن و قاچاقچیان ارزی را بلوکه و مسدود کردند و۱۰ نفر از 
قاچاقچیان و دالالن ارزی نیز از جانب سربازان گمنام امام زمان عج 

بازداشت و به مرجع قضایی تحویل شدند. 
هزار  از ۵۳۰  بیش  این حساب ها  مالی  : مجموع گردش  افزود  وی 
بلوکه  نیز  ریال  میلیارد   ۳۳۰ از  بیش  و  است  بوده  ریال  میلیارد 
شد.وی گفت: این اقدامات در آینده نیز به صورت جدی ادامه خواهد 
یافت و مجازات  سنگینی گریبان سوداگران و تخریب گران بازار ارز را 
خواهد گرفت.به گزارش صدا وسیما در پی تنش ها و التهابات اخیر 
بازار ارز ، پیش از این ۷۵۵ حساب دالالن ارزی با مجموع گردش 

مالی ۲۰ هزار میلیارد تومانی بلوکه و مسدود شد.

سرمقاله

توجه ویژه به بخش معدن و 
اکتشاف در سال ۹7

وزیر صنعت،  معدن و تجارت گفت: حوزه معدن 
وزارتخانه  این  اصلی  اولویت  اکتشاف  به  توجه  و 
در سال آینده خواهد بود؛ در این پیوند، اصالح 
واگذاری  و  است  کار  دستور  در  معدنی  مقررات 
پهنه های غیرفعال به مردم برای فعال کردن آنها 

از مهمترین برنامه هاست.
معدن  ازوزارت صنعت،  نقل  به  زمان  به گزارش 
نشست  در  شریعتمداری«  »محمد  تجارت،  و 
با روسای سازمان های استانی صنعت، معدن و 
تجارت افزود: باید همه امکانات برای این موضوع 
اکتشافات  و  شناسی  زمین  سازمان  در  مهم 
معدنی، معاونت معدنی وزارتخانه و ایمیدرو بسیج 
شوند.وی اظهار کرد: سال ۹۷ مشارکت ایدرو و 
ایمیدرو در پروژه های مختلف را بیشتر از سال 
های گذشته شاهد خواهیم بود، این دو سازمان 
می توانند معادل ۹ هزار میلیارد ریال بابت بدهی 
های خود ضمانت نامه صادر کنند و تا ۴۹ درصد 
دارند. را  مختلف  های  پروژه  در  مشارکت  اجازه 
وزیر  معاون  کرباسیان«  »مهدی  این  از  پیش 
صنعت معدن و تجارت اعالم کرده بود: پنج درصد 
از تولید ناخالص داخلی کشور از بخش معدن و 
صنایع معدنی است، اما با این وجود ۲۲ درصد 
صادرات کشور در این حوزه انجام می شود.وزیر 
صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به برنامه 
های مربوط به طرح نوسازی صنایع گفت : طرح 
نوسازی صنایع حوزه صنایع نساجی تهیه و در 
۱۳ سرفصل نهایی شده است.وی ادامه داد: برنامه 
توسعه فعالیت های صنعت خودروسازی آخرین 
مراحل ویرایش نهایی خود را می گذراند و برنامه 
توسعه فعالیت های صنایع معدنی بویژه فوالد در 
ستاد فوالد نهایی شده و تا پایان سال ابالغ می 
شود.شریعتمداری تاکید کرد: دورنمای سال ۹۷ 
در حوزه صنعت و تولید مثبت و خوب است و 
بخش قابل مالحظه ای از آنچه مورد نظر بوده در 
مجلس تصویب و ابالغ شده است .وی تصریح کرد: 
تصویر  مجلس  در  شده  مصوب  احکام  مجموعه 
روشنی از سال آینده به ما می دهد و پیگیری 
روسای سازمانها در استانها و پافشاری آنها برای 
با  دارد.شریعتمداری  ضرورت  اهداف  به  رسیدن 
اشاره به اجرای طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل 
اقدام حرکت  این  آینده، گفت:  عمومی در سال 
دستگاهی  هزار   ۷۰ سهم  و  است  توجهی  قابل 
هدفگذاری شده برای سال نخست این طرح در 
سال ۹۷ باید محقق شود.وی تاکید کرد: نوسازی 
طرح  در  باید  نیز  معادن  سنگین  خودروهای 

نوسازی خودروهای سنگین گنجانده شود.

تورم باز هم تک رقمی شد
بانک مرکزی از تورم تک رقمی برای بهمن ماه 

خبر داده است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، با وجود نوسان 
در  که  اخیر  ماه  چند  در  ارز  قیمت  توجه  قابل 
بهمن ماه به اوج خود رسیده و قیمت دالر تا مرز 
۵۰۰۰ تومان هم پیش رفت، ظاهرا نوسان ارزی 
تاثیر چندانی برای بازار کاال و خدمات نداشته و 
با کاهش تورم هم همراه بوده است.طبق آماری 
از تغییرات شاخص بهای کاال  بانک مرکزی  که 
و خدمات منتشر کرده، نرخ تورم در دوازده ماه 
منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه 
منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۵ معادل ۹.۹ درصد  بوده 
که بیانگر تورم کل است. این نرخ در مقایسه با دی 
ماه که ۱۰ درصد گزارش شده بود تا ۰.۱ درصد 
کاهش داشته و بار دیگر تک رقمی شده است.
تورم نقطه به نقطه )تغییرات شاخص در بهمن 
نسبت به بهمن ماه سال قبل( حدود ۹.۴ درصد 
و برای ماهانه ۰.۹ درصد اعالم شده است. این در 
حالی است که مرکز آمار اخیرا تورم کل در بهمن 
ماه را ۸.۳ درصد، نقطه به نقطه ۰.۳ و ماهانه نیز 
۰.۳ درصد اعالم کرده بود.نرخ های تورم اعالمی 
بانک مرکزی در ۱۱ ماه امسال حاکی از آن است 
که برای پنج ماه دو رقمی و تا ۱۰ درصد بوده و 
مابقی ماه ها نیز باالتر از ۹ درصد قرار داشته حتی 

اگر دو رقمی نبوده است.

بهبود امتیاز ایران در مبارزه با فساد
فساد،  ادراک  شاخص  از  گزارش  جدیدترین  در 
ایران در بین ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۳۰ جهان قرار 

گرفت.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سازمان بین المللی 
شفافیت، در گزارش رتبه بندی خود از شاخص 
اعالم کرد  برای ۱۸۰ کشور جهان  فساد  ادراک 
اکثر کشورها به نسبت سال قبل یا پیشرفتی برای 
پایان دادن به فساد نداشته اند و یا میزان پیشرفت 
آن ها اندک بوده است.این شاخص ۱۸۰ کشور 
افراد  بر اساس سطوح ادراک عمومی فساد و  را 
تجاری آن ها رتبه بندی می کند که در آن امتیاز 
صفر بیانگر بیشترین سطح فساد و ۱۰۰ کمترین 
سطح است. امسال امتیاز بیش از دو سوم کشورها 
زیر ۵۰ بوده و میانگین امتیاز کشورهای جهان 
به ۴۳ رسیده است.بهترین منطقه جهان منطقه 
بدترین منطقه هم  و  امتیاز ۶۶  با  اروپای غربی 
صحرای آفریقا با میانگین امتیاز ۳۲ است. اروپای 
با میانگین ۳۴ در رده  شرقی و آسیای مرکزی 
بعدی قرار دارد.در این رده بندی، نیوزلند با امتیاز 
۸۹ در صدر قدر دارد و پس از این کشور دانمارک 
با امتیاز ۸۸،   فنالند و نروژ و سوئیس با امتیاز ۸۵، 
در رده های دوم و سوم قرار دارند.سنگاپور با امتیاز 
۸۴ در رده ششم قرار دارد و بهترین عملکرد را 
در بین کشورهای آسیایی داشته است. امارات نیز 
بهترین عملکرد را در منطقه داشته و با ۷۱ امتیاز 
امتیاز در کنار  با ۳۰  در رده ۲۱ قرار دارد.ایران 
کشورهای گامبیا، میانمار، سریالنکا و اوکراین، در 
رده ۱۳۰ و باالتر از کشورهایی چون مکزیک و 
روسیه قرار دارد. امتیاز ایران از سال ۲۰۱۳ همواره 
افزایش داشته و از ۲۵ امتیاز به ۳۰ امتیاز رسیده 
است.سومالی با ۹ امتیاز در انتهای این رده بندی 
قرار دارد و پس از آن سودان جنوبی با ۱۲ و سوریه 

با ۱۴ امتیاز قرار دارند.

خبر

۱۰۰ تریلیون دالر تا ۲۰۲۵ ثروت ایجاد خواهد 
درایور  دارد؛  بهره وری  جنس  بیشتر  که  شد 
و محور  نوآوری است  اقتصاد دیجیتال،  اصلی 
این تحول و خلق ثروت است و جنس  اصلی 

نوآوری در کسب وکارها براندازانه هست.
رسول  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
 - اطالعات  فناوری  رییس سازمان   - سرائیان 
فناوری  حقوقی  جنبه های  همایش  در  دیروز 
ارتباطات  وزارت  در  که  ارتباطات  و  اطالعات 
اینکه  بیان  با  شد،  برگزار  اطالعات  فناوی  و 
حال  در  دیجیتالی  اقتصاد  و  دیجیتال  تحول 
مفهوم  این  با  کرد:  اظهار  است  شکل گیری 
خلق ثروت مبتنی بر دانش و فناوری اطالعات 
خواهد بود و براساس گزارش های بین المللی تا 
به  دنیا  اقتصاد  درصد  حدود ۲۵  سال ۲۰۲۰ 
خواهد  دیجیتال  یا  دانش بنیان  اقتصاد  شکل 
جهان  در  اساسی  تحوالت  به  اشاره  با  بود.او 
مانند کاهش ذخایر منابع طبیعی در دهه های 
افزایش  اینکه  نکته  دومین  کرد:  تاکید  اخیر، 
بیشتر  دنیا  در  محیطی  زیست  مخاطرات 
می شود و در نهایت هم تحوالت در حوزه دانش 
بروز و ظهور یافته است؛ بنابراین باید وابستگی 
به منابع فسیلی را روز به روز کاهش داد.رییس 
سازمان فناوری اطالعات با بیان این که در دهه 

گرفته  شکل  اساسی  تحول  سه  دنیا  در  اخیر 
است؛ این تحوالت را یکی کاهش ذخایر منابع 
و  محیطی  زیست  مخاطرات  افزایش  طبیعی، 
تحوالت در حوزه دانش و فناوری اطالعات ذکر 
کرد و ادامه داد: همه این تحوالت نشانگر این 
است که جهان باید وابستگی خود را به ذخایر 
زیرزمینی کاهش دهد و از منابع دیگری خلق 
ثروت کند. اینجا است که اقتصادی دیجیتال 

معنا می گیرد.سراییان با بیان این که خلق ثروت 
اطالعات  فناوری  و  دانش  مبنای  بر  آینده  در 
خواهد بود، گفت: تا ۲۵ درصد اقتصاد جهان، 
اقتصاد دانش بنیان و مبتنی بر اقتصاد دیجیتالی 
که معادل ۷۰ تریلیون دالر خواهد بود است که 
این رقم به ۱۰۰ تریلیون دالر در آینده افزایش 
اقتصاد  که  این  بیان  با  کرد.وی  خواهد  پیدا 
دیجیتالی بر پایه نوآوری بنا شده است، اظهار 

کرد: این نوآوری ها در حوزه کسب وکارهای نوپا 
امارات متحده عربی گفته  محقق خواهد شد. 
که تا سال ۲۰۲۰ می خواهد رتبه اول اقتصاد 
دیجیتالی در منطقه را به دست بیاورد و حتی 
قطر هم اظهار کرده تا سال ۲۰۴۰ می خواهد 

رتبه اول اقتصاد دیجیتالی در دنیا باشد.
رییس سازمان فناوری اطالعات با بیان این که 
بر  مبتنی  کسب وکارهای  از  بسیاری  امروزه 
قوانین و مقررات  به  وابسته  اقتصاد دیجیتالی 
از  بسیاری  است که  این  واقعیت  است، گفت: 
افراد خالق به جای توسعه  نوپا و  فرصت های 
با یک چالش حقوقی مواجه  کسب وکار خود، 
اثری  می تواند  چالش ها  این  حل  که  هستند 
بسیار مثبت در این کسب وکارها داشته باشد.
سراییان با بیان این که اگر ما نتوانیم سهم خود 
را از اقتصاد دیجیتال در دنیا بگیریم، دیگران 
از ما سبقت خواهند گرفت، اظهار کرد: وزارت 
ارتباطات در دولت یازدهم بزرگ ترین تحول را 
در حوزه ICT در کشور رقم زد و توانست نسل 
سه و چهار اینترنت در کشور را فراهم کند. این 
وظیفه زیرساختی وزارت ارتباطات بود که در 
ادامه دولت و حاکمیت هم باید فعالیت در این 

فضای فراهم شده را تسهیل کند.

رییس سازمان فناوری اطالعات اعالم کرد:

ایجاد ثروت 100 تریلیون دالری تا سال 2025

سیاست های ششگانه ایدرو؛ حمایت از 
اشتغال در مناطق محروم 

»روستا تعاون« طرح حمایتی دولت برای 
توانمندسازی روستائیان

گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
اجرای ۵۴ پروژه با سرمایه گذاری ۶۶۰ هزار 
میلیارد ریالی با اشتغال بیش از ۲۹ هزار نفر در 
برنامه ۴ سال آینده سازمان گسترش و نوسازی 

صنایع ایران )ایدرو( برنامه ریزی شده است.
به گزارش زمان به نقل ازوزارت صنعت، معدن 
گردهمایی  در  معظمی«  »منصور  تجارت،  و 
مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: 
صنعت،  وزیر  تاکید  اساس  بر  ها  پروژه  این 
معدن و تجارت بر حمایت از تولید و اشتغال 
مناطق محروم و سیاست های ششگانه ایدرو 
در ۲۰ استان کشور برنامه ریزی شده است.
وی گفت: اجرای پروژه های نفت و گاز، صنعت 
خودرو، ریلی و هوایی و دریایی، توسعه مناطق 
محروم، صنایع نوین و توسعه مدیریت سیاست 
های ششگانه ایدرو است.معظمی، پروژه توسعه 
فاز ۱۴ پارس جنوبی با میزان سرمایه گذاری 
پنج میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر و اشتغال پنج 
از جمله طرح های پیمانکاری  را  نفری  هزار 
عمومی اجرا شده ایدرو برشمرد و تصریح کرد: 
پروژه توسعه فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی 
نیز با سرمایه گذاری بیش از چهار میلیارد دالر، 
دیگر پروژه پیمانکاری در دست اجرای ایدرو 

تولید  پروژه  قرارداد  اینکه  اعالم  با  است.وی 
اتیلن اکساید در بندر ماهشهر با سرمایه گذاری 
یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالری حدود یک 
ماه پیش بسته شده، گفت: پروژه اکریلونیتریل 
به صورت سرمایه گذاری مشترک با شرکت 
نفت و گاز پارس از پروژه های در حال تصویب 
و بررسی است.معظمی با یادآوری اینکه پس از 
برجام ۶ قرارداد خودرویی منعقد شده، اضافه 
کرد: قرارداد ایران خودرو با پژو یکی از آنهاست 
که در این راستا تاکنون هزار و ۷۰۰ دستگاه 
داد:  ادامه  است.وی  شده  تولید   ۲۰۰۸ پژو 
قرارداد شرکت سیتروئن با سایپا دیگر قرارداد 
پسابرجامی است که محصول آن در سه ماه 
دوم سال آینده وارد بازار می شود، همچنین 
قراردادهای فولکس واگن با ماموت، هیوندا با 
با  اسکانیا  بنز،  با  ایران خودرو  موتور،  کرمان 
عقاب افشان و قرارداد شرکت رنو با ایدرو دیگر 
قراردادهای خودرویی پسابرجام هستند.ایدرو، 
خودروسازی  بزرگ  برندهای  سیاست حضور 
را  صادرات  و  مشارکتی  تولید  برای  ایران  در 
پیگیری می کند؛ هدفی که با اجرایی شدن 
برجام در دی ماه سال ۹۴ بیش از هر زمان به 

ایران نزدیک است.

نماینده معاونت امور تعاون وزارت تعاون کار 
و رفاه اجتماعی گفت: »روستا تعاون« طرح 
حمایتی دولت برای توانمندسازی روستائیان 

است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، افشین نژاد 
عنوان  با  دولت  طرح  اجرای  درباره  سلیم 
و  بیکاری  حل  جهت  تعاون«  »روستا  طرح 
اشتغالزایی در روستاها اظهار کرد: این طرح 
از  که  بیکاری  حل   جهت  در  مهم  بسیار 
دغدغه های مقام معظم رهبری و دولت است.
وی با بیان این که طرح »روستا تعاون« در 
مشاغل  و  روستائیان  توانمندسازی  راستای 
به  توجه  با  افزود:  شده  راه اندازی  روستایی 
بسیاری  شهرنشینی  شوم  پدیده  با  که  این 
از روستاها خالی از سکنه شده اند و یا سکنه 
کمی دارند، طرح تولید محصوالت و خدمات 
تعاون  امور  معاونت  شد.نماینده  ضعیف  نیز 
اضافه  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 
این  تعاون  روستا  طرح  اصلی  هدف  کرد: 
همکاری  با  و  دولت  حمایت  با  بتواند  است 
و همفکری روستائیان اشتغال را در روستاها 
کشور  اقتصاد  به  بتواند  و  کند  راه اندازی 
کمک کند.نژاد سلیم با بیان اینکه طرح هایی 

گردشگری  دستی،  صنایع  کشاورزی،  چون 
پاسخگو  روستاها  در  می تواند  گردی  بوم  و 
باشد تصریح کرد: با توجه به این که استان 
این زمینه  پتانسیل های خوبی در  مازندران 
فارغ التحصیالن  با جهت دهی  دارد، می توان 
روستا،  اهالی  همکاری  با  و  منطقه 
تعاونی هایی را راه اندازی کنند و خدمتی نو 
و جدید را به جامعه ارائه دهند.وی با اشاره 
اهداف  جهت  چند  از  طرح  این  که  این  به 
می کند  دنبال  اشتغال  جهت  در  را  دولت 
تعاون در  اشتغال روح  بر  یادآور شد: عالوه 
فراموش  فردگرایی  و  می رسد  باور  به  مردم 
از  خارجی   گردشگر  جذب  به  می شود.وی 
دولت  گفت:  و  کرد  اشاره  طرح  این  طریق 
از این طرح حمایت قوی و محکمی دارد و 
بانک های عامل همچون توسعه تعاون، پست 
کارآفرین  صندوق  و  کشاورزی  ملی،  بانک، 
امید تسهیالتی که دولت معرفی کرده است 
در اختیار تعاونی ها قرار می دهد.نژاد سلیم با 
تاکید بر استفاده درست از این تسهیالت در 
روستاها اظهار کرد: دولت برای این طرح از 
محل صندوق توسعه ملی مبلغ ۱.۵ میلیون 

دالر اعتبار گذاشته است.

از پس کاهش یک هفته ای قیمت ها در بازار 
تحلیلگران  از  بسیاری   ، سکه  و  طال  و  ارز 
در  را  مرکزی  بانک  تازه  سیاست  اقتصادی 
مثبت  سکه  و  ارز  بازار  مدیریت  و  کنترل 
بانک مرکزی  ارزیابی می کنند.بسته کنترلی 
و  طال  ارز،  بازارهای  در  وضعیت  بهبود  برای 
سکه در حالی ارائه شد که از یک سو افزایش 
ثبت  به  را  روزانه  رکوردهای  کاالها،  این  نرخ 
می رساند و از سوی دیگر سرمایه های خرد 
راه حضور در این بازارها را پی گرفته و بسیاری 
با هدف سرمایه گذاری و کسب سود، نسبت 
کردند. می  اقدام  و طال  و سکه  ارز  به خرید 
فروش  بر  که  مرکزی  بانک  سیاستی  بسته 
اوراق گواهی سپرده ریالی با سود ۲۰ درصد، 
فروش گواهی سپرده ریالی مبتنی بر نرخ ارز 
با سود ۴ و چهار و نیم درصد و پیش فروش 
سکه بهار آزادی با قیمت چهارده میلیون ریال 
برای تحویل شش ماهه و سیزده میلیون ریال 
در  دارد،حاال  داللت  ساله  یک  تحویل  برای 
چند روز گذشته ، زمینه را برای کاهش قیمت 
است.بررسی  کرده  فراهم  بازارها  این  در  ها 
های کارشناسی نشان می دهد هر چند قیمت 
ها در بازار ارز و طال و سکه کاهش یافته اما 
هنوز آرامش به این بازار بازنگشته است.رصد 
مداوم قیمت ها از سوی سرمایه گذاران خرد 
از یک سو و همچنین انتظارات تورمی شکل 
گرفته در این بازار از سوی دیگر گواهی بر این 
هفته  دو  تا  بازار  فعاالن  بینی  مدعاست.پیش 
بازارهای موازی  افزایش قیمت ها در  بر  قبل 
سود بانکی داللت داشت و در نتیجه با وجود 
کاهش قیمت ها در این بازار نمی توان انتظار 
بازگشت آرامش و تغییر مناسبات و محاسبات 
را داشت.اجرای سیاست اعالمی بانک مرکزی 
در هفته جاری نیز تداوم دارد و آنچه در این 

بازار مهم  این دو  ارزیابی وضعیت  برای  میان 
دو  در  که  است  هایی  سیاست  دارد،  اهمیت 
به  بازار  این  مدیریت  برای  سال  پایانی  هفته 
در  وقتی  این  از  آمد.پیش  خواهد  در  اجرا 
نسبت  مرکزی  بانک  ماه سال جاری  شهریور 
تا   ۲۲ از  بانکی  های  سپرده  سود  کاهش  به 
۲۴ درصد به ۱۵ درصد اقدام کرد، پیش بینی 
افزایش قیمت ها در بازارهای موازی از سوی 
بسیاری از کارشناسان ارائه شد اما به نظر می 
از  پیشگیری  برای  جایگزین  بسته  نبود  رسد 
بروز اختالل در سایر بازارها در سیاستگذاری 

بانک مرکزی مشهود بوده است.
استاد  و  اقتصادی  کارشناس   ، تقوی  مهدی 
این  به  درپاسخ  طباطبایی  عالمه  دانشگاه 
سئوال که آیا می توان روند کاهشی قیمت در 
بازار ارز و طال و سکه را ادامه دار ارزیابی کرد 
یا خیر؟ گفت: بررسی ها نشان می دهد فعال 
بازار از وضعیت بحرانی خروج کرده است اما تا 
رسیدن به ثبات؛فاصله ای معنادار وجود دارد.

بازار مترصد جهش های  اینکه  با تاکید بر  او 
ناگهانی در قیمت است، گفت: این موضوع از 
قبل قابل پیش بینی بود، خصوصا اینکه ایران 
با  به داخل کشور  پول  انتقال  هنوز در حوزه 
تحلیلگر  نیست.این  روبرو  جدی  گشایشی 
قیمتی  سرکوب  اینکه  بر  تاکید  با  اقتصادی 
دالر متاسفانه در بسیاری از سال ها در دستور 
کار دولت ها قرار می گیرد،ادامه داد: نرخ ارز 
باید از تورم داخلی تاثیرپذیری الزم را داشته 
زور  و  ضرب  با  توان  نمی  را  ملی  پول  باشد، 
کنترل  بازار  در  سیاسی  و  پلیسی  دخالت  و 
اغلب موارد کنترل  بینیم که در  اما می  کرد 
آن  تاثیرنپذیرفتن  برای  تالش  و  دالر  قیمت 
قیمتی  برای جهش  را  زمینه  داخلی  تورم  از 
.این  کند  می  مهیا  ساله   ۵ های  دوره  در 
استاد دانشگاه در پاسخ به این سئوال که چه 
از  را  گذاران خرد  تواند سرمایه  اقداماتی می 
ایران  در  ارز  اینکه  گفت:  کند؟  دور  ارز  بازار 
شده  گذاری  سرمایه  برای  کاالیی  به  تبدیل 

سرمایه  اصال   . است  بحثی  قابل  نکته  است، 
کننده  تولید  یک  کنید،  رها  را  خرد  گذاران 
اولیه  را در نظر بگیرید که مجبور است مواد 
فرد طبیعی  این  وارد کند،  را  نیاز خود  مورد 
است که اگر قدرت داشته باشد ارز مورد نیاز 
خود را برای یک سال ذخیره کند، می تواند 
های  دوره  در  پس   ، بیفتد  پیش  رقبایش  از 
جهش قیمت، تقاضای فراوانی از این بابت نیز 
به بازار فشار وارد می کند.او گفت: مهمترین 
اقدامی که بانک مرکزی می تواند در دستور 
کار خود قرار دهد این است که ثبات و آرامش 
کمتر  ثبات  سایه  در   ، بازگرداند  بازار  به  را 
و  ارز  بازار  راهی  که  دارد  این  به  میل  کسی 
طال و سکه شود.وی همچنین تاکید کرد نمی 
شود راه کسب سود از محل سود بانکی را در 
و  بازارها بست  عین حکمرانی رکود در سایر 
انتظار داشت مردم تالشی برای حداکثر سازی 
سود انجام ندهند.او گفت: بازار بسیار هوشمند 
سرمایه  صدد  در  که  کسانی  کند،  می  عمل 
گذاری در بازار ارز و سکه بودند، خیلی سریع 
و  است  افزایش  حال  در  ها  قیمت  دریافتند 
تورم رقم های باالتری را ثبت می کند، اغلب 
ناکافی  دستمزد  با  را  سرمایه  همین  مردم 
دریافتی خود ذخیره کرده اند و طبیعی است 
کار  دستور  در  را  سازی  حداکثر  برای  تالش 
بر  ها  تحلیل  از  بسیاری  چند  دهند.هر  قرار 
نوسان قیمت و نه بازگشت ثبات به این بازار 
می  نشان  ها  قیمت  بررسی  اما  است  استوار 
دهد دالر، ارز شاخص بازار ایران در چند روز 
گذشته بیش از ۳۵۰ تومان کاهش قیمت را 
در کارنامه خود ثبت کرده است.هر قطعه سکه 
زمانی  محدوده  در  همین  در  نیز  آزادی  بهار 
۲۴ بهمن ماه تا دیروز ، کاهش قیمتی بیش از 

۱۱۲ هزار تومان را شاهد بود .

روایتی از کاهش قیمت ها در بازار ارز و سکه
* زهرا علی اکبری 

مدیرعامل بورس انرژی ایران از ورود ۵۰ کاالی جدید در این بورس 
در طی سال ۱۳۹۶ خبر داد و گفت برخی از محصوالت پتروشیمی از 

جمله این کاال ها هستند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، در سال ۱۳۹۶ محصوالت جدیدی 
در بورس انرژی داد و ستد شد.به گفته مسئوالن روند پذیرش ها 
همچنان رو به توسعه است، اضافه شدن محصوالت جدید در هر سال 
به لیست کاالهای پذیرفته شده در بورس انرژی ایران ظرفیت بالقوه 
معامالتی را پیش روی فعالین قرار می دهد و این موضوع سبب توسعه 
این بازار است.سابقا مطرح شده بود که فرآیند پذیرش محصوالتی 
نفت  پاالیش   ۴۱۰ حالل  بلندینگ  و   ۲۸۰ کوره  نفت  همچون 
کرمانشاه، اکسترکت شرکت نفت سپاهان و نیز زغال سنگ شرکت 
سامان کاوش طبس در دستور کار بورس انرژی قرار گرفته است.
مدیرعامل بورس انرژی درباره تعداد کاالهایی که در سال ۱۳۹۶ 

وارد بورس انرژی شده است، گفت: حدود ۵۰ کاال در سال جاری 
در بورس انرژی وارد شده است. حالل های گرید جدید، نفتای بندر 
عباس و نفتای شیراز از آن جمله هستند.وی در پاسخ به اینکه آیا 
استفاده از ابزار جدید مالی جدیدی در دستور کار بورس انرژی برای 
سال ۱۳۹۷ قرار خواهد گرفت، گفت: در سال جاری پذیره نویسی 
اولین صندوق پروژه به عنوان ابزار مالی جدید در بورس انرژی انجام 
شد و برای سال ۱۳۹۷ با سازمان بورس برای ورود ابزارهای مالی 
اولین  نویسی  پذیره   ۱۳۹۶ سال  کرد.در  خواهیم  مذاکره  بیشتر 
صندوق سرمایه گذاری پروژه در بورس انرژی، از ابزارهای نوین مالی 
در طی سال های اخیر به عنوان یکی از ابزارهای جذب سرمایه در بازار 
سرمایه انجام شد مدیرعامل بورس انرژی معتقد است که این ابزار به 
سرمایه گذاران با درجه ریسک پذیری متفاوت و همچنین بنگاه های 

اقتصادی کشور که نیازمند به وجوه نقد هستند، کمک کرده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر سرعت بخشیدن در تعیین 
تکلیف حقوق مالکیت فکری و معنوی در کشور، متناسب با نیازها و 
تحوالت فضای مجازی گفت: این کار روند سرمای گذاری را سرعت می 
بخشد. به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »ابوالحسن فیروزآبادی« دیروز در 
همایش جنبه های حقوقی فناوری اطالعات و ارتباطات در محل وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات، افزود: روشن شدن تکلیف مالکیت فکری 
و معنوی برای هزار نفر شغل ایجاد می کند.وی با اشاره به وجود هزاران 
میلیارد دالر سرمایه معنوی در جهان، گفت: باید بتوانیم سهم کشور را 
با اصالح قانون مالکیت فکری و معنوی به دست آوربم.رئیس مرکز ملی 
فضای مجازی خاطرنشان کرد: اگر نتوانیم تکلیف خود را روشن کنیم، در 
زمینه توسعه دیجیتال با چالش مواجه خواهیم شد.حقوق مالکیت فکری 
و معنوی به حقوقی گفته می شود که به صاحبان آن حق بهره وری 
از فعالیت های فکری و ابتکاری انسان را می دهد و ارزش اقتصادی و 

قابلیت دادوستد دارد ولی موضوع آن شیء معین مادی نیست؛ حق 
مولف، حق تکثیر، حق مشتری و ثبت عالئم تجاری از انواع مالکیت های 
فکری به شمار می رود.فیروزآبادی به عقب ماندگی کشور در تدوین 
قوانین متناسب با فضای مجازی اشاره و ابراز امیدواری کرد که به زودی 
شاهد اجرای اصالحات حقوقی و قوانین متناسب با فضای مجازی باشیم. 
فیروزآبادی با بیان اینکه اکنون در فضای »هایبرید« که مخلوطی از 
فضای واقعی و مجازی است، قرار داریم، گفت: هنوز با فضای مجازی که 
واجد قوانین خاص است، فاصله داریم. دبیر شورای عالی فضای مجازی 
گفت: اکنون برای تدوین قانون، با نظام های کهنه مبتنی بر طی زمان 
نمی توان فضای مجازی را مدیریت کرد.وی با بیان اینکه برای مدیریت 
فضای مجازی نیازمند اصالح ساختارها در کشوریم، افزود: در بخش 
مقررات گذاری باید هم به لحاظ ابزاری و هم روش، مطالعه بیشتری در 

کشور صورت گیرد.

تکلیف مالکیت معنوی سریعتر روشن شودمعامله 50 کاالی جدید در بورس انرژی در سال جاری
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اوقات شرعی

با بدیهــای دیگران دل خویش را به ســیاهی 
نیاالییــم ، همواره ســاز ســادگیمان کوک باشــد و 

ناگهمان امیدوار.
 ارد بزرگ

سخن حکیمانه

صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت
ناز کم کن که در این باغ بسی چون تو شکفت

گل بخندید که از راست نرنجیم ولی
هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت

امروز با حافظ

فیلم »شعله ور« اثری متفاوت در پرونده »نعمت ا...«
*مرتضی کوه مسکن 

حمید نعمت اهلل فعالیت سینمایی اش را با دستیاری مسعود کیمیایی آغاز و با ساخت 
بوتیک اولین فیلم سینمایی اش را در مقام کارگردان تجربه کرد ؛ فیلم شعله ور 
پنجمین تجربه بلند سینمایی حمید نعمت اهلل پس از »بوتیک« ، »بی پولی« ، 
»آرایش غلیظ« و »رگ خواب« همانطور که از کارگردانش انتظار می رفت فیلم 
خوبی از آب در آمده است ، هرچند که از لحاظ ساختاری و قصه ضعیف تر از بی پولی، 
رگ خواب و بوتیک هست و همانند آنها گرم و دوست داشتنی نیست، اما همچون 
اغلب آثار حمید نعمت اهلل از لحظه های نابی بهره می برد که از قریحه و غریزه 
سینمایی سازنده اش حکایت دارد و همچون سایر آثار نعمت اهلل امضای او پای تمام 

آثارش دیده می شود و فیلم هایش متمایز با دیگران هستند.
از لحاظ پروداکشن و کارگردانی می توان گفت که فیلم شعله ور اثری متفاوت در 
پرونده نعمت اهلل محسوب می شود و فیلمی سخت و پرلوکیشن بوده است ؛ داستان 
شعله ور پیرامون شخصیتی به نام فرید با بازی امین حیایی پدری که به تازگی از بند 
اعتیاد رهایی پیدا کرده است و هم همسرش او را رها کرده است ، این فرد با خلق و 
خوی خاصی که دارد در تمام مدت با خود فکر می کند که چرا به جایی نرسیده و 
بقیه موفق شده اند ، سفر ناگهانی او به زاهدان اما مسیر زندگی اش را تا حدی تغییر 
می دهد و او را وارد دنیایی می کند که می تواند در آن شخصیت دیگری باشد و 
پسرش نوید با بازی دارا حیایی در این سفر او را همراهی می کند، غواص قهرمانی که 
جسدهای غرق شده خانواده ها را بدون چشمداشت مالی از دل آب ها بیرون می کشد 
از قضا در زاهدان حضور دارد و نوید عالقه زیادی به آشنا شدن با این فرد مشهور دارد 
، فردی که زمانی همکالسی فرید بوده و او دل خوشی از اینکه همکالسی اش به این 

حد از موفقیت رسیده باشد ندارد و ...
فیلم یک قصه ی شخصیت محور است که روی شخصیت اصلی با بازی قابل توجه 
امین حیایی متمرکز شده است و از محاسن فیلم می توان به بازی خوب امین حیایی 
که کامالً در خدمت فیلم است و به جرأت می توان گفت جدی ترین و متفاوت ترین 
نقش وی در کل کارنامه ی کاری او محسوب می شود که در کنار پسرش دارا حیایی 
که در اولین تجربه کاری خود در نقش پدر و پسر قرار گرفته است اشاره کرد ؛ عالوه 
بر بازی عالی امین حیایی که به خاطر شخصیت عجیبش در فیلم می تواند ماندگار 
باشد و کارگردانی خوب نعمت اهلل نباید از کنار طراحی صحنه بی نظیر محمدرضا 
شجاعی در لوکیشن های زیبای و بکر زاهدان و قاب بندی های ناب و نماهای زیبا 
روزبه رایگا غافل بود. موسیقی فیلم ساخته سهراب پورناظری و خواننده آن همایون 
شجریان است ؛ همین دو اسم کافیست تا انتظارات بیننده از موسیقی به شدت باال 
برود و خوشبختانه این بار بیننده ناامید نمی شود، پیش از این شجریان و پورناظری 
در پروژه هایی چون رگ خواب و آرایش غلیظ همکاری داشتند و همایون شجریان 

این بار برخالف رگ خواب تنها تیتراژ انتهایی را خوانده است.
از نکات جالب فیلم حضور زری خوشکام ) همسر علی حاتمی و مادر لیال حاتمی 
( برای اولین بار بعد از انقالب با نام اصلی خود می باشد؛ وی که عمده فعالیت 
هایش به قبل از انقالب و قبل از ازدواجش مربوط می شود پس از ازدواج با 
علی حاتمی حضور او در سینما کمرنگ گردید و در سال های بعد از انقالب نیز، 
وی با نام زهرا حاتمی تنها در معدود آثاری حاضر شد که به نوعی با همسر 
و خانواده اش در ارتباط بودند به عنوان مثال ایفای نقش افتخاری و کوتاه با 
عنوان زهرا حاتمی در فیلم »جهان پهلوان تختی« در سال ۱۳۷۶ به کارگردانی 
دلیل مرگ  به  تختی  پهلوان  فیلم جهان  اینکه ساخت  از  افخمی پس  بهروز 
علی حاتمی ناتمام ماند، اولین حضور او در یک فیلم سینمائی بعد از انقالب 
و در نقش خودش محسوب می شد و پس از آن نیز با کارگردانان دیگری نیز 
به صورت افتخاری همکاری هایی داشت که از آن جمله باید به فیلم سینمایی 
»عشق+۲« ساخته رضا کریمی اشاره کرد ، اما اولین تجربه جدی زری خوشکام 
در سینمای بعد از انقالب که باز هم با عنوان زهرا حاتمی صورت گرفت ، بازی 
در فیلم سینمائی »سیمای زنی در دوردست« به کارگردانی دامادش علی مصفا 
در سال ۱۳۸۲ بود و آخرین حضور سینمایی وی در فیلم »در دنیای تو ساعت 
چند است؟« اولین ساخته بلند صفی یزدانیان در سال ۱۳۹۴  به نقش حوا 
خانم در کنار داماد و دخترش بوده است ؛ اما میتوان گفت شعله ور اولین حضور 
زری خوشکام با نام اصلی اش در سینمای بعد از انقالب است ؛ نکته دیگر فیلم 
آب ها  به جادوگر  که  است  کرمانشاهی  کرد  غواص  پرورش  بهمن  از  استفاده 

شهرت یافته است به عنوان بازیگر فیلم اشاره کرد.
عالوه بر فیلمنامه نسبتاً ضعیف فیلم ، زمان زیاد و ریتم کند فیلم شاید یکی از معایب 
اصلی فیلم باشد که در اکران بتوان با کوتاه کردن دقایقی از فیلم و تندتر کردن ریتم 
قصه تماشاگر را بیشتر با فیلم همراه کند؛ در این فیلم نیز نعمت اهلل فراوان از نریشن 
بهره برده، شاید این نریشن ها به ایجاد ارتباط بهتر مخاطبان کمک می کند و از 
دشواری درک فیلم می کاهد، اما به همان نسبت چون از جنبه سمعی برخوردار است 
و نه بصری از ارزشهای فیلم می کاهد و استفاده زیاد از این تمهید در فیلم اثرات 

منفی به جا گذاشته است.
فیلم شعله ور نمی تواند موفقیت های آثار قبلی نعمت اهلل را تکرار کند ولی عمالً فیلم 
بدی نیست و انتظارات از این کارگردان و همچنین پتانسیل های فیلم که تا حد 
زیادی از دست رفته اند باالست و صرفاً نمی توان فیلم را ضعیف تلقی کرد و یا آن را 
یک اثر به یاد ماندنی توصیف کرد بلکه فقط می توان آن را یک اثر معمولی با برخی 

ویژگی های بد و خوب توصیف کرد.

سینما در یک نگاه

به  پیامی  ارشاد اسالمی در   وزیر فرهنگ و 
لباس  و  مد  بین المللی  جشنواره  هفتمین 
مبارک  اتفاقی  به عنوان  رویداد  این  از  فجر، 
خود  و  خودکفایی  خودشناسی،  منظور  به 
لباس  گفت:  و  کرد  یاد  اقتصادی  ساختگی 
در فرهنگ ایرانی، صورتگر سیرت و اندیشه 

سبک زندگی ایرانی ـ اسالمی دانست.
روابط  از مرکز  نقل  به  پیام زمان  به گزارش 
و  فرهنگ  وزارت  رسانی  اطالع  و  عمومی 
سیدعباس  پیام  متن  در  اسالمی،  ارشاد 
صالحی که انتشار یافته، آمده است: »فرهنگ 
رسوم،  و  آداب  از  متنوع  ای  منظومه  ایرانی 
سنت ها، آیین  های ملی و دینی و زبان ها و 
گویش هایی است که روح وحدت و انسجام 
را درکالبد اقوام گوناگون این سرزمین دمیده 
ایران  بزرگ  ملت  بقای  و  استواری  و  است 
مرهون اتکا بر دو پایه مستحکم ایرانی بودن و 
اسالمی بودن در طول تاریخ پر فراز و نشیب 

این سامان بوده است.
وی می افزاید: در این میان پوشش و لباس 

به مثابه یک شأن انسانی، نمود بارز و تجلی 
رود.  می  شمار  به  ما  فرهنگی  تنوع  بخش 
لباس در فرهنگ این سرزمین نشأت گرفته از 
باورها و ارزش هایی است که در بطن فرهنگ 
ایرانی موج می زند و صورتگر سیرت و اندیشة 

سبک زندگی ایرانی ـ اسالمی است.
و  لباس  عرصه  کنندگان  تولید  و  »طراحان 

الگوهایی  هنرمندانه  آفرینش  برای  پوشش 
جذاب و مورد پسند و پذیرش جامعه تالش 
ساماندهی  کارگروه  و  دارند  ناپذیر  خستگی 
و  دشوار  مسیر  این  در  کشور  لباس  و  مد 
برای  سنگین  ای  وظیفه  ایفاگر  پرمخاطره، 
نظام بخشی به فعالیت های این عرصه است 
تا با خودکفایی فرهنگی و اقتصادی، به راهبرد 

اقتصاد مقاومتی جامه عمل بپوشاند.«
کند: هفتمین جشنواره  تصریح می  صالحی 
مبارکی  اتفاق  لباس فجر،  و  المللی مد  بین 
خود  و  خودکفایی  خودشناسی،  منظور  به 
های  داشته  به  تا  است  اقتصادی  ساختگی 
کنیم  تری  افزون  توجه  خود  غنی  فرهنگ 
بارز آن در  را که جلوه  و هویت اصیل خود 
دوام  و  قوام  نماید  رخ می  ایرانی«  »پوشش 
ادامه  بخشیم. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
می دهد: به همه دست اندرکاران این رویداد 
فرهنگی درود می فرستم و امیدوارم برگزاری 
راستای  در  ارزشمند  گامی  جشنواره  این 
به  توجه  و  جامعه  فرهنگی  سطح  ارتقای 
اصالت ها و ارزش های فرهنگ غنی ایرانی 

ـ اسالمی باشد.
لباس  و  مد  بین المللی  جشنواره  هفتمین 
فجر از ششم تا سیزدهم اسفند ماه در تاالر 
و  تهران  سالن حجاب  و  میالد  برج  وحدت، 
همزمان ۱۵ استان به ریاست حمید قبادی 

برگزار می شود.

صالحی تأکید کرد؛

ـ اسالمی است لباس در فرهنگ ایرانی صورتگر سیرت و اندیشه ایرانی 

کاریکاتور

رمان »تاکسی سرویسی برای فاو« 
رونمایی شد

»تاکسی سرویسی  رمان 
خاطرات  فاو«  برای 
خودنوشت محمد بلوری 
و  هشتاد  و  دویست    در 
نهمین مراسم شب خاطره 
پنج شنبه  روز  عصر  که 
سوم اسفند در تاالر سوره 
رونمایی  هنری،  حوزه 
شد. به گزارش پیام زمان،دویست  وهشتادونهمین 
مراسم شب خاطره با حضور محسن مومنی شریف 
رئیس حوزه هنری، عبدالحمید قره داغی مدیرعامل 
انتشارت سوره مهر، محمد بلوری نویسنده و راوی 
رمان »تاکسی سرویسی برای فاو« به همراه همسر 
و فرزندانش، جمعی از رزمندگان هشت سال دفاع 
از مدیران  مقدس، خانواده معزز شهدا و جمعی 

فرهنگی و چهره های ادبی برگزار شد.
خاطره  شب  مراسم  دویست  وهشتادونهمین 
از  فدایی  علی  و  موالیی  داوود  خاطره گویی  با 
رزمندگان هشت سال دفاع مقدس برگزار شد. این 
برنامه که اولین پنج شنبه هر ماه در حوزه هنری 
با رونمایی از کتاب رمان  بار  برگزار می شود این 
»تاکسی سرویسی برای فاو« اثر خودنوشت محمد 
بلوری همراه بود. محمد بلوری سال ۱۳۶۵در فاو 
به مقام جانبازی نائل آمد. کتاب »تاکسی  سرویس 
برای فاو« نیز در قالب خود نوشت تدوین شده و 
راوی در جبهه های  شرح خاطرات دوران حضور 
جنگ و زندگی بعد از آن است. کتاب با داستان 
و  والفجر ۸  عملیات  و  آغاز می شود  بلوری  تولد 
تصرف شهر فاو، اوج خاطرات این راوی دفاع مقدس 
است. نوع روایت خاطرات برای مخاطب جذاب و به 
اصطالح پُر کشش است. این اثر در ۷۶۰ صفحه از 

سوی سوره مهر چاپ و منتشر شده است.
بلوری، نویسنده و راوی این کتاب، در این برنامه 
پیش از رونمایی اثر خود طی سخنانی گفت: نوشتن 
این کتاب در فروردین ۱۳۸۶ آغاز شد. در آن سال 
من تازه بازنشسته شده بودم؛ چرا که با توجه به 
شرایطی که داشتم با ۲۰سال خدمت بازنشسته 
شدم. با توجه به فرصتی که برای من پیش آمده 
بود و با پیشنهاد همسرم تصمیم گرفتم تا چند 
صفحه ای از خاطرات دوران دفاع مقدس خود را 

برای یادگاری بنویسم. 

در دنیای کتاب

فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )96-71( 
شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد  مناقصه ای را ،  با شرایط ذیل  برگزار نماید .

داوطلبان واجد شرایط دارای شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی در صورت تمایل به شرکت در مناقصه می توانند از زمان درج 
اولین نوبت آگهی نسبت به تهیه نامه اعالم آمادگی به امور قراردادها و فاکس آن به شماره 33239661 یا تحویل آن به دبیرخانه 
شرکت گاز استان کرمان واقه در بلوار 22 بهمن - حد فاصل سه راه ادیب با چهار راه  شعبانیه )در ساعات اداری شنبه تا سه 
شنبه  7-16 و چهارشنبه ها  7-15 ( اقدام و دفترچه استعالم  ارزیابی کیفی را نیز  از  سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 
به آدرس  http://iets.mporg.ir دریافت و با توجه به مفاد آن،  مدارک مورد نیاز  را  جهت هر مناقصه بصورت جداگانه تهیه، 
تنظیم و تکمیل و حداکثر تا 14  روز تقویمی پس از تاریخ چاپ آخرین نوبت آگهی به، دبیرخانه شرکت گاز استان کرمان تسلیم 
نمایند. بدیهی است توزیع اسناد مناقصه منوط به ارزیابی کیفی مناقصه گران توسط کمیته فـــنـی و بازرگانی می باشد .)نوع تضمین شرکت در مناقصه 
: یکی از تضامین معتبر در آیین نامه تضمین معامالت دولتی مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه( متقاضیان می بایست جهت کسب اطالعات بیشتر 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.  ذکر نوبت های چاپ الزامی می باشد.

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان کرمان

)سهامی خاص(

ردیف

1

کد فراخوان

3/152/ 077

موضوع

تهیه مصالح و اجرای حدود 32 
کیلومتر خط تغذیه 8 اینچ سیرچ به 
CPS همراه اجرای یک عدد ایستگاه

تعداد مرحله

یک

تعداد نوبت

دو

شماره مجوز

1396.5537

مدت زمان اجرا ) روز(

360 روز

مبلغ تضمین)ریال(

2/740/000/000

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

 نوبت اول

اول  که  است  جیرانی  فیلم  جدیدترین  گی«  »آشفته 
اسفند ماه در تهران کلید خورده و هم اکنون فیلمبرداری 

آن در لوکیشنی حوالی شمال تهران ادامه دارد.
طبق گزارش رسیده، در این فیلم بهرام رادان برای اولین 

بار با جیرانی در نقشی بسیار متفاوت همکاری می کند. 
همچنین مهناز افشار پس از ۷ سال دوباره مقابل دوربین 

این کارگردان قرار گرفته است. 
نوشته  اینگونه  خود  جدید  فیلم  درباره  جیرانی 
است:«آشفته گی« رئالیستی و اجتماعی نیست.یک فیلم 

است درباره عشق وجنایت....
در این فیلم بهرام رادن،مهناز افشار،علی میالنی و مهران 
بازیگر  زودی  به  و  پردازند  می  نقش  ایفای  به  احمدی 
بازیگر و  دیگری به این جمع می پیوندد. مهران احمدی 
کارگردان سینما نیز قرار است در اولین تجربه همکاری 
خود با جیرانی به زودی مقابل دوربین برود.  »خفه گی« 
فیلم قبلی این کارگردان که فضای متفاوتی نسبت به آثار 

قبلی او داشت، با استقبال مواجه شد.

از  انتشار قطعه جدیدش،  محسن یگانه ضمن اعالم خبر 
علت تاخیری که در پخش آهنگ هایش دارد، نوشت.

درباره  اینستاگرام  در  تصویری  انتشار  با  یگانه  محسن 
تازه ترین اثرش نوشت: »قطعه عبور تقدیم به شما هوادارای 

عزیزم.
و  توقعات  کنم،  پخش  آهنگ  زود  به  زود  دارم  دوست 
انتظارات شما رو درک می کنم، و پیشنهاداتونو هم همیشه 
ترین  لذت بخش  از  یکی  می کنم،  فکر  بهشون  و  میبینم 
خودم  که  همینه  میدم  انجام  دارم  که  کاری  قسمتای 
بنویسم و بسازم؛ به خاطر همین یه وقتا دیر میشه. ممنون 

که صبر میکنید. دوستتون دارم.«

رخشان بنی اعتماد با بیان اینکه ساخت پروژه »کارستان« 
مراکز  مدیران  بی توجهی  از  است،  بوده  آرزو  برایش یک 
این  از  نکردن  استفاده  برای  تلویزیون  علمی و همچنین 
ایران،  تلویزیون  اگر  گفت:  و  کرد  انتقاد  آثار  مجموعه 
فیلم های »کارستان« را پخش نکند، آنها را در شبکه بی 

بی سی نمایش می دهم.
صبح شنبه پنجم اسفندماه به بهانه انتشار نسخه نمایش 
خانگی مجموعه فیلمهای مستند »کارستان«، نشستی با 
اندرکاران این مجموعه در سالن سیف اهلل  حضور دست 

داد خانه سینما برگزار شد.
روند  از  کوتاه  فیلمی  پخش  از  پس  اعتماد  بنی  رخشان 
شروع به کار این پروژه، درباره چگونگی شروع کار بیان 
باور  نخواهیم  اینکه  برای  بود  تالشی  »کارستان«  کرد: 
کنیم در این مملکت قرار نیست کار درست و سخت انجام 
شود. اگر این مملکت هنوز برپاست به همین جنون های 
را  مسیرش  و  نمی شود  سرخورده  که  است  چنینی  این 

ادامه می دهد.

»آشفتگی « جیرانی با بهرام 
رادان ادامه دارد

آلبوم »عبور« محسن یگانه به 
بازار آمد

»کارستان« را به »بی بی سی« 
می دهم اگر ...

اظهارات  با  مخالفت  ضمن  دیرباز  کامبیز 
هنرمندانی که بازی در آثار تلویزیون را کم 
اهمیت می شمرند، پذیرش ریسک بازی در 
این عرصه را به سبب مخاطبان فراگیرتر آن، 
بسیار باالتر از سینما دانسته و گفت: تلویزیون 
به نظر من حتی بیشتر از سینما روی لبه تیغ 
راه می رود و اتفاقا خیلی خطرناک تر است و 
اگر بازیگری در تلویزیون خوب بازی نکند، در 

این هنر سقوط خواهد کرد.  
آی  عمومی  روابط  از  زمان  پیام  گزارش  به 
فیلم، کامبیز دیرباز که این روزها سریال »زیر 
پای مادر« با بازی او در حال پخش از کانال 
فارسی آی فیلم است، در گفت و گوی خود با 
این شبکه، با بیان این که نقش هایی را بازی 
ناخودآگاه  یا  به شکل خودآگاه  می کند که 
زندگی  در  دارد  آرزو  که  است  چیزی  شبیه 
شبیه آن نقش ها باشد، گفت: بیش از ۱۲ - 
نکرده  بازی  منفی  نقش  که  است  سال   ۱۳
اتفاقا  ندادند،  پیشنهاد  من  به  اینکه  نه  ام. 
نقش ها  این  اما  داشتم  زیادی  پیشنهادات 
دارم  دوست  همیشه  نیستند.  من  آل  ایده 

کامبیز دیرباز در نقش شخصیتی  ظاهر شود 
یا ۵ ماه در کاغذها و دنیای  که حداقل  ۴ 
نویسنده فیلمنامه آن را دنبال کرده و تجربه 

کرده باشد.
را  مثبت  های  شخصیت  که  این  افزود:  وی 
انتخاب می کنم، شاید اینگونه تعبیر شود که 
محکوم به تکرار می شوم و آن را می پذیرم، اما 
من اسم این مسئله را تکرار نمی گذارم، بلکه 
رفت.  را  آن  باید  که  دانم  می  راهی  تکمیل 
آگاهم که راهی را شروع کردم که استارات آن 
با شخصیت »مجید سوزوکی« فیلم اخراجی ها 
من  آل  ایده  کارکترهای  از  یکی  شد.  زده 
خودش  را  حقش  و  است  محکمی  آدم  که 
می گیرد و نمی گذارد کسی حقش را بدهد. 
راه هستم.  تکمیل همان  دنبال  به  حاال هم 
شاید »غیاث« در »پشت بام تهران« تبدیل 
به »خلیل کبابی« در »زیر پای مادر« شده 
است و من احساس می کنم که نقش هایم در 
حال تکمیل شدن است. من اسم این را تکرار 

نمی گذارم بلکه تکمیل پرونده ام است.
این بازیگر سینما و تلویزیون که نقش های 

کمدی نیز در کارنامه حرفه ای اش به چشم 
اگر  میان  این  ادامه گفت: در  می خورد، در 
نقش متفاوتی مثل نقشم در سریال »نابرده 
رنج« که کمدی هم بود، یا مثل نادر ایرانی 
نقش  آن  از  شود،  پیشنهاد  باد«  چشم  »در 
استقبال می کنم اما در مسیر بازیگری خیلی 
متفاوت  نقش  مدام  که  می آید  پیش  کم 
درنمی آورم  را  چیزی  ادای  من  کنیم.  بازی 
و  و خودم هستم. سعی کردم در نقش هایم 
انتخاب نقش هایم این را لحاظ کنم و اگر چند 
فیلمنامه در دستم باشد، حتما خودم را جای 
بیننده  که  سنجم  می  و  گذارم  می  بیینده 
دوست دارد من را در نقش شخصیت مورد 
نظر کدام فیلمنامه ببیند و انتخابم بر همان 

اساس رقم می خورد.
روزهای  این  باد«  چشم  »در  سریال  بازیگر 
کانال عربی آی فیلم، تصریح کرد: همین جا 
باید بگویم که بعضی از اظهار نظرات درباره 
تلویزیون را نه می فهمم و نه خوشم می آید 
که مثال بعضی از دوستان می گویند من اصال 
تلویزیون را نمی پسندم و االن نمی خواهم در 

آن کار کنم و.... این صحبت ها اصال مناسب 
نیست. چون تلویزیون به نظر من حتی بیشتر 
اتفاقا  و  می رود  راه  تیغ  لبه  روی  سینما  از 
در  بازیگری  اگر  و  است  تر  خطرناک  خیلی 
تلویزیون خوب بازی نکند، در این هنر سقوط 

خواهد کرد.
تجربه  ترین  تازه  درباره  پایان  در  دیرباز 
در  تفاهم«  »سوء  فیلم  یعنی  اش  سینمایی 
جشنواره سی و ششم فیلم فجر اظهار کرد: 
وقتی بازی در فیلم سینمایی »سوتفاهم« به 
من پیشنهاد شد، سعی کردم این فرصت را به 
اصطالح »بقاپم«، زیرا با هنرمندان بزرگی در 
این فیلم بازی کردم. به همین خاطر قطعا این 
نقش را می پذیرفتم. مدت ها بود دنبال چنین 
فلسفه های  از  یکی  اساسا  و  بودم  تجربه ای 
بازیگری این است که بازیگر به دنبال تجربه 
کردن دنیاهای مختلف و فضای متفاوت است. 
اگر می بینید که یک هنرمند هم در نقش های 
دلیل  این  به  نمی کند  بازی  زیادی  مختلف 
است که مدیریت این قضیه دست ما نیست و 

بضاعت سینمای ما محدود است.

بازیگری در تلویزیون راه رفتن روی لبه تیغ است

سعید اوحدی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران شد
سعید اوحدی، رییس سابق سازمان حج و زیارت؛ رییس سازمان فرهنگی 

هنری شهرداری تهران شد.
از رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری  پیام زمان  به گزارش 
تهران، طی حکم محمدعلی نجفی شهردار تهران، سعید اوحدی به عنوان 
رییس جدید سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران جایگزین محمود 
صالحی شد. اوحدی در نشست هیئت امنای سازمان فرهنگی هنری که 
روز شنبه ۲۸ بهمن ماه در دفتر شهردار تشکیل شد، توانست به اتفاق آرا به 

عنوان رییس این سازمان انتخاب شود.
هیئت امنای سازمان فرهنگی هنری متشکل از ۱۱ شخصیت حقوقی شامل 
شهردار تهران، رییس شورای اسالمی شهر تهران، وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، وزیر آموزش و پرورش، رییس سازمان صدا و سیما، رییس سازمان 
تبلیغات اسالمی، فرمانده نیروی مقاومت بسیج، رییس حوزه هنری سازمان 
تبلیغات اسالمی، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، رییس 
شورای فرهنگی، اجتماعی زنان شورای عالی انقالب فرهنگی و رئیس نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه هاست. این جمع محمدعلی نجفی 
را به عنوان رییس و محسن هاشمی رفسنجانی را به عنوان نایب رییس 

هیئت امنای سازمان فرهنگی هنری انتخاب کرده اند.


