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به گزارش زمان، شرکت ملی نفت ایران برای توسعه 30 میدان 
نفتی  غول های  با  نامه  تفاهم   30 از  بیش  تاکنون  گاز  و  نفت 
مشارکت  رکوردار  شرکت   6 با  روسها  که  کرده  امضا  جهان 

6نفتی با ایران در پسابرجام شده اند.

 ایران آماده برگزاری 
30 مناقصه بزرگ نفتی و گازی

برحذف  مبنی  زمان  خبرنگار  به  پاسخ  در  پرورش   و  آموزش  وزیر   
کنکور و نبودن امکانات برابر آموزشی در کالنشهر و روستا ها دلیلی 
منطقی برای غول کنکور نیست عنوان کرد :  گاهی بایداعتراف کنیم  و 

متاسفانه نابرابری درآموزش در مناطق مختلف کشور وجود دارد.

به گــزارش زمان، عباس آخوندی گفت: به محض وقوع این حادثه 
ما در سازمان هواپیمایی کشوری ســتاد بحران را تشکیل دادیم و 
تیم های مختلفی به منظور بررســی وضعیت آب و هوا، مسائل فنی 

و شرایط هواپیما کار خود را آغاز کردند. 5

 وجود نابرابری آموزشی
 در مناطق مختلف کشور

 ATR نمایندگان شرکت 
به ایران می آیند

2

 پیام تسلیت مقام معظم رهبری
 درپی حادثه سقوط هواپیمای مسافربری
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7

امیر سرتیپ حاتمی:

 نقشه دشمن تضعیف وحدت ملی
 و رواج اختالفات قومی است

و  اختصاص سود واردات خودر
 به حمایت از اشتغال

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی  ) فشرده ( 
                یک مرحله ای اداره کل گمرکات استان گلستان
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 نوبت اول

دستیابی ایران به دانش فنی تعمیرات اساسی دکل های حفاری
مدیــر عامل شــرکت بین المللی حفــاری ایران 
گفت:ایران به دانش فنی تعمیرات اساســی دکل 

های حفاری صنعت نفت دست یافت.
به گزارش زمــان به نقل از صدا وســیما، فاضل 
جمــال زاده مدیر عامل شــرکت بیــن المللی 
حفاری ایــران گفت: برای اولین بار متخصصان و 
مهندســان ایرانی موفق به تعمیرات اساسی دکل 
های حفاری شدند وبدین ترتیب ایران به آخرین 
مرحله از زنجیره دکل داری دســت یافت. وی با 
بیــان اینکه دکل های حفاری براســاس پروتکل 
های بیــن المللی باید هر 5 ســال یکبار تعمیر 
اساســی شــده و گواهینامه های ایمنی و فنی را 
کسب کنند گفت: تاکنون دکل های نفتی کشور 

به دلیل نبود دانش فنی به شــرکت های اروپایی 
مستقر در کشورهای حاشیه خلیج فارس فرستاده 
می شد که با توانمندی بدست آمده دراین زمینه 
، ازاین پس تعمیرات اساسی دکل های حفاری در 
داخل کشــور انجام خواهد شد. وی بابیان اینکه 
ارســال دکل های حفاری به کشورهای خارجی 
موجب خروج ارز از کشور می شد گفت: تعمیرات 
اساســی هر دکل بطور میانگین 20 میلیون دالر 
هزینه دارد که هزینه آن در داخل کشــور تا یک 

سوم کاهش می یابد. 
مدیرعامل شرکت بین المللی حفاری ایران بابیان 
اینکه درصنعت دکل های حفاری چاه های نفت 
، ایران به خودکفایی رســیده است، گفت: درسال 

هــای پس ازجنگ مــا آرزو داشــتیم چهاردکل 
حفاری در خلیج فارس داشــته باشیم ، اما امروز 
شــرکت های ایرانی 20 دکل حفــاری دارند که 
افتخار کشور محسوب می شود. جمال زاده افزود: 
عــاوه بر 20 دکل دریایی ، شــرکت های ایرانی 
100 دکل خشکی نیز در اختیاردارند و درهرکجا 
که شــرکت نفت به این دکل ها نیاز داشته باشد، 
آماده ارائه ســرویس و خدمات هستند.وی تاکید 
کرد: درســال های اولیه پیروزی انقاب ما حتی 
تــوان تولید یک پیچ در صنعــت دکل داری هم 
نداشــتیم اما امــروز تقریبا در تولیــد تجهیزات 
ســرچاهی و فناوری های مورد استفاده در دکل 

های حفاری به خود کفایی رسیده ایم.

سرمقاله

 مناسباِت وارداتی هم 
به بازار آمد...

صادرات و وارداِت اقتصادی برای هر کشوری دارای 
مزایای بیشماری است که با استمرار بر نقاط قوت 
و مشترک کشــورهای پایه در تبادِل محصوالت و 
اجناس، تأثیر بســزایی در رونق و شکوفایی ملی و 
بین المللی مــی گذارد، اما وقتی حرف از فرهنگ 
به میان می آید و پاِی مناسباِت فرهنگی به میداِن 

صادرات و واردات باز می شود
2 الهام آمرکاشی
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مناسباِت وارداتی هم به بازار آمد...
*الهام آمرکاشی

صادرات و وارداِت اقتصادی برای هر کشــوری دارای مزایای بیشماری 
اســت که با اســتمرار بر نقاط قوت و مشترک کشورهای پایه در تبادِل 
محصــوالت و اجناس، تأثیر بســزایی در رونق و شــکوفایی ملی و بین 
المللــی می گــذارد، اما وقتی حرف از فرهنگ به میــان می آید و پاِی 
مناســباِت فرهنگی به میداِن صادرات و واردات باز می شود، کمی تفکر 
برای یکســانی و موزونِی آنچه در تبادالت از دست می دهیم و به دست 
می آوریم، واجب و حیاتی نمود می کند.بی شــک مردم هر کشوری در 
هر وضعیت اقتصادی- سیاسی- اجتماعی که باشند در ارتباط با شادی و 
نشاط و دوست داشتن و ابراز عشق و هدیه دادن و هرآنچه در مترادفاِت 
آرامش عجین باشــد، ســر از پا نمی شناســند و تمایل شدیدی برای 
پایدارِی نشــاط در جامعه دارند.در تقویم ما ایرانیان، روزهای بیشماری 
به تناسِب اهمیِت موضوع های خاص به روز مهمی بََدل گشته و فراخوِر 
جامعهء مدنی تجلیل هایی در آن روزها شکل می گیرد. از روزها و اعیاد 
مذهبی گرفته تا مناســبات به یادماندنی و نســتوه چون روز دانشجو، 
دهه فجر، روز طبیعت و... در این میان، چندســالی اســت در مناسبات 
فرهنگی کشورمان، نقش پُررنِگ واردات دیده می شود و جشن گرفتن 
هایی مانند کریســمس و هالووین و ولنتاین، جلوهء بیشتری پیدا کرده 
اســت.در روزهای هالووین و کرســیمس، به تازگی اغلب پروفایل ها و 
پست های اینستاگرامی با چنین مناسبت هایی نقش میگیرد که کمی 
هشدار برانگیز اســت و قابل تأمل که تا چه حد اعتماد به نفِس شرقی 
مان، پایین آمده که کنار کاج هــای غربی، عکس گرفتن؛ نوعی تجدد 
محسوب می شود! و به تازگی روز ولنتاین که جدا از عکس و پست های 
مجازی، با رونِق بیشــتری در قالب خریدِن گل و خرس و شکات، وارد 
فضای حقیقی مان شــده است.هدیه دادن و هدیه گرفتن و روزی برای 
پاسداشِت عشق، به نوبهء خود ارزشمند است و از دیرباز نیز در کشورمان 
چنین روزی در ایام ایرانیان به ثبت رسیده است.به اعتبار سخن بزرگان 
و اهل تحقیق، 5 اسفند- جشن سپندارمذگان؛ روز عشق در ایران است و 
فرصت مناسبی برای ابراز محبت و هدیه دادن و اثباِت هرآنچه در جان، 

نامش را شور و نشاط و عشق می گذارند.
"فلسفه بزرگداشِت این روز به عنوان روز عشق به این صورت بوده است 
که در ایران باستان هر ماه را سی روز حساب می کردند و عاوه بر اینکه 
ماه ها اســم داشــتند، هریک از روزهای ماه نیز یک نام داشتند. در هر 
ماه یک بار، نام روز و ماه، یکی می شده است که در همان روز که نامش 
با نام ماه مقارن می شــد، جشنی ترتیب می دادند متناسب با نام آن روز 
و ماه. مثًا شــانزدهمین روز هر ماه، »مهر« نام داشــت که در ماه مهر، 
»مهرگان« لقب می گرفت. روز آبان در ماه آبان جشــن »آبانگان« است 
یعنی جشــن ســتایش آب و روز آذر در ماه آذر جشن »آذرگان« است 
یعنی جشن ستایش آتش و همین طور روز پنجم ماه دوازدهم )اسفند(، 
»ســپندارمذ« یا »اسفندارمذ« نام داشت که جشــنی با همین عنوان 
می گرفتند.»ســپندارمذگان« روز زن و زمین است، به همین دلیل در 
فرهنگ باستان، سپندارمذگان را به عنوان "نماد عشق" می پنداشتند 
و درحقیقت سپندارمذگان جشن زمین و گرامی داشت عشق است که 
هر دو در کنار هم معنا پیدا می کردند. در این روز زنان به شوهران خود 

با محبت هدیه می دادند.
 مردان نیز زنان و دختران را بر تخت شاهی نشانده، به آنها هدیه داده و 
از آنها اطاعت می کردند". و امروز جای این ســوال، خودنمایی می کند 
که چرا تا به این حد از فرهنگ شــرقِی خود دور شده ایم و به ولنتاین 

خو گرفته ایم!
 بی تردید نقش مســئولین فرهنگی در این امر، جلوه نمایی می کند و 
کم تدبیری در این راســتا، باعث هجوم و وروِد مناسبات فرهنگِی غربی 
در کشــورمان شده است.یک شاخه گل، یک جعبه شکات و هدیه ای 
برای نشان دادِن دوست داشتن به هرآنکس که دوستش داری، نَه امری 
قبیح و مکروه اســت، نَه ترویِج مصرف گرایی و نشــانه گرفتِن اهداف و 
ارکان ِ واالی اســام و انقاب و ایران که به جای ترویِج این امر، درهای 
وارداِت خرس های چینی و مناســبات غربی را به کشور باز گذاشته ایم 
و هرچه بادا باد در این مســیر حرکت می کنیم.برطبق آمار و بررســی 
های موجود، در ایران از ســال 1۳۸۹ تولید انواع پوستر، بروشور، جعبه 
و کارت هــای تبلیغاتی با نمادهای قلب، نیم قلب، گل رز قرمز و هر گونه 
فعالیتی مبنی بر اطاع رسانی در این روز ممنوع است و از سوی مراجع 
قانونی با واحدهای متخلف برخورد می شــود؛ اما آنچه در تمام شهر در 
یک هفتهء آخر بهمن ماه، در سراســر فروشــگاه ها مشاهده می شود، 
کادوهای ســرخ رنِگ ولنتاینی است که هیچ برخوردی را به خود نمی 
بیند.هرچند ســخنگوی نیروی انتظامی اعام کرد که این نیرو در روز 
ولنتاین مطابق قانون و وظایفش اقدام و برخورد خواهد کرد، اما با اذعان 
براین مطلب که "طبیعتا نظارت ها و پیگیری ها در این حوزه باید از سوی 
اصناف و اتحادیه ها انجام شود و آن چیزی هم که در حوزه پلیس باشد 
هشدارهایش ارائه می شود" توپ را در میداِن اصناف انداخت و از یکایک 
این گروه باید پرسید که آیا برای برخورد با این هجمهء غربی، ممانعتی از 

خرید و فروِش اجناس داشته اند یا خیر!!
بی تردید، "اطاع رســانی و فرهنگ ســازی" دو مؤلفهء زیرســاختی و 
ضروری محسوب می شود که متأســفانه متولیاِن فرهنگی- اجتماعِی 
کشورمان تا به امروز پیرامون این امر، آسیب شناسی نکرده اند و حرکتی 
مثمر رخ نداده اســت.در این بهبوههء آســیب های اجتماعی و ورود و 
هجوِم افسار گسیختهء افکار و آداب غربی که هر روز در قالب و کسوِت 
جدیدی وارد جامعه می شود، از مسئولین ذیربط انتظار جدی می رود تا 
با طرح و پِی رنِگ برنامه هایی اصولی و مدت دار و فرهنگساز، در بهبوِد 
فرآینِد فرهنگی اجتماعی کشــور نقش آفرینی کنند و در ترویِج لبخند 
و شــادی و نشاط همگانی در سطح جامعه به تناسِب فرهنگ و ملیت و 
ســنِت خودمان اجازه ندهیم کوتاهی رخ دهد و فرهنگ چندین سالهء 

شرقی مان مغفول بماند.
Elhamamerkashi@ymail.com

برگزاری انتخابات هیئت رئیسه 
مجلس خبرگان رهبری ۲۲ اسفند 

عضــو هیئت رئیســه مجلس خبــرگان رهبری از 
برگزاری انتخابات هیئت رئیســه و کمیسیون های 
این مجلس در اجاس رسمی خبرگان در اسفندماه 
خبــر داد.به گزارش زمان به نقل ازایســنا، آیت اهلل 
ســیداحمد خاتمی پس از نشســت هیئت رئیسه 
مجلس خبــرگان در دبیرخانه این مجلس با تبیین 
مباحث مطرح در این نشست، گفت: اجاس رسمی 
مجلــس خبرگان رهبری 22 و 2۳ اســفند برگزار 
می شــود و هیئت رئیسه موظف است یک ماه قبل 
از اجاس موضوعات مرتبط با آن را بررســی کند.

وی افزود: یکی از موضوعات مربوط به کمیســیون 
سیاسی است که چه موضوعاتی در اجاس رسمی 
مجلــس خبــرگان مد نظر قــرار بگیــرد و از چه 
شــخصیتی برای حضور در اجاس دعوت شود در 
این چارچوب این کمیســیون نامــه ای در این باره 
نوشــته بود که بر اساس آن هم موضوعات اجاس 
و هم شخصیت مدعو مشخص شد.خاتمی گفت: ما 
در اجاس آینده چون انتخابات مجدد هیئت رئیسه 
و کمیسیون ها را در پیش داریم بر طرح یک موضوع 
و دعوت از یک شــخصیت متمرکز شدیم تا بتوانیم 

انتخابات را برگزار کنیم.

وزیر راه و شهرسازی: نمایندگان 
ATR به ایران می آیند

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پیگیری های گسترده 
تیم های امداد و نجات برای پیدا کردن هواپیما، اعام 
کرد که هنوز هیچ مرجع رسمی الشه این هواپیما را 
رویت نکرده و نمی توان از پیدا شدن آن سخن گفت.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، عباس آخوندی پس از 
جلسه ستاد مدیریت بحران گفت: به محض وقوع این 
حادثه ما در سازمان هواپیمایی کشوری ستاد بحران 
را تشکیل دادیم و تیم های مختلفی به منظور بررسی 
وضعیت آب و هوا، مسائل فنی و شرایط هواپیما کار 
خود را آغاز کردند.وی با بیان اینکه هدف اصلی این 
ستاد به دســت آوردن اطاعات دقیق از علت اصلی 
این حادثه است گفت: در کنار آن بافاصله با شرکت 
ATR به عنوان شــرکت سازنده این هواپیما تماس 
داشــتیم تا نمایندگان آن ها از فرانسه به ایران اعزام 
شوند تا در فرآیند رسیدگی به نیروهای ایرانی کمک 
و نظــرات خود را به ما اعــام کنند. در کنار آن یک 
ســتاد دیگر نیز تشکیل شــده که هدفش نظارت بر 
فرآیند کار ستاد بحران است تا ما با قطعیت شرایط 

این حادثه تلخ را بررسی کنیم.

 شکوفایی مکران 
با توسعه زیرساخت ها

مشاور معاونت مهندســی دفاعی و پدافند غیرعامل 
وزارت دفاع در توســعه سواحل مکران شکوفایی این 
ســواحل را در گرو توسعه و تکمیل زیرساخت هایی 
همچون راه آهن، جاده های ترانزیتی و بنادر دانست. 
به گزارش زمان به نقل ازصدا و ســیما ، محمد سعید 
اربابی با اشــاره به اینکه منطقــه مکران در موقعیت 
سوق الجیشی و استراتژیکی قرار دارد، افزود: توسعه 
منطقــه مکران توســعه تمامی ایــران زمین و حتی 
توسعه کشورهای آسیای میانه و افغانستان را به دنبال 
دارد.وی با بیان اینکه در برنامه های توسعه ای کشور 
بر توســعه منطقه مکران توجه ویژه ای شــده است، 
اظهارداشت: ســه مورد از موارد برنامه ششم توسعه 
به منطقه مکــران مربوط می شود.مشــاور معاونت 
مهندســی دفاعی و پدافند غیرعامل وزارت دفاع در 
توســعه ســواحل مکران ادامه داد: در احکام دائمی 
برنامه توســعه کشور نیز بر تشــکیل سازمان توسعه 
ســواحل مکران توجه شده است.وی همچنین گفت: 
در این راســتا فاز نخست طرح توســعه بندر شهید 
بهشتی چابهار طی ماه های اخیر افتتاح شده و موجب 
افزایش میــزان تخلیه و بارگیری در این بندر از دو و 
نیم میلیون تن به هشت و نیم میلیون تن شده است. 

اخبار

سرمقاله

از دستت نرفته است مالی که نابودی 
آن مایُه پند و عبرتت شده است

کالمامیر

آگهی امالک

 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای مرتضی فرج زاده و مجید آقا گل زاده 
افروزی خواهان آقای محمد صادق صادق زاده قومی خوانده مرتضی فرجی زاده مجید 
آقا گل زاده افروزی خواسته اتهام مطالبه وجه بابت مطرح که  به این شعبه ارجاع 
حقوقی  عمومی  دادگاه   ۷ ۹60۹۹۸1110۷005۷۸شعبه  کاسه  پرونده  شماره  به 
شهرستان بابل ثبت و وقت رسیدگی مورخ2/۳/1۳۹۷ ساعت10:۳0 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت. مجهول المکان 
بودن خوانده و به  درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه   پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و 

در وقت مقرر جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد
 منشی شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل انسیه عسکری فیروزجایی

آگهی ابالغ

 وقت رسیدگی به خانم سیده فاطمه موسوی کانی فرزند سید جال شاکی خانم لیا 
قربانی نوایی شکایتی علیه متهم خانم سیده فاطمه موسوی کانی دایر بر توهین، تهدید 
حضوری و تخریب اموال منقول مطرح  که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کاسه ۹611۳۸ شعبه 10۷دادگاه کیفری دو شهرستان بابل )10۷ جزایی سابق (

و ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1۳۹۷/01/22 ساعت 10:۳0 تعیین که حسب  دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده ۳۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری به علت مجهول المکان 
بودن متهم و درخواست شاکی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعام نشانی کامل خود، در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 
گردد. منشی شعبه 10۷ دادگاه کیفری دو شهرستان بابل )10۷ جزایی سابق (رضا 

نجار فیروزجایی

آگهی ابالغ

وقت رسیدگی به خانم سیده فاطمه موسوی کانی  فرزند سید جال شاکی خانم لیا 
قربانی نوایی شکایتی علیه متهم خانم سیده فاطمه موسوی کانی دایر بر توهین تهدید 
حضوری و تخریب اموال منقول مطرح که به شاکی خانم لیا قربانی نوایی شکایت 
علیه متهم خانم سیده فاطمه موسوی کانی دایربر توهین تهدید حضوری و تخریب 
اموال منقول مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه۹611۳۸ شعبه 
10۷ دادگاه کیفری دو شهرستان بابل 10۷ جزایی سابق ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
22/1/۹۷ساعت10:۳0 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  ۳۴۴ قانون 
آیین دادرسی کیفری به علت. مجهول المکان بودن متهم با درخواست شاکی مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود در وقت 

مقرر جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد 
منشی شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو شهرستان بابل ۱۰۷ جزایی سابق رضا نجار فیروزجایی 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم آقای /خانم فریبا کمالی طاری و همایون خوشروان 
فرزند اسماعیل خواهان آقای /خانوم مطلب اسماعیلی مقدم خواننده /متهم: موقوفه ما 
آقاجان با تولیت اداره اوقاف بابل _فریبا کمالی تاریی_همایون خوشروان_ موقوفه مرحوم 
صادق شفیع زاده با تولیت هال احمر_ شفیقه قبادی فومش کناری_ موقوفه مرحوم 
کاشانی با تولیت محمود کاشانی خواسته/ اتهام :الزام به تنظیم سند رسمی اجاره )غیر 
منقول( الزام به تنظیم سند رسمی ملک، مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کاسه ۹60۹۹۸1110۷00۹5۳شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل ثبت و 
وقت رسیدگی مورخ 1۳۹۷/02/2۴ ساعت 0۹:00تعیین  که  حسب دستور دادگاه طبق  
موضوع ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا 
خوانندگان ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام 
نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی در دادگاه حاضر گردد منشی شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل_ 

انسیه عسگری فیروزجایی

متن آگهی
فرزند  رئیسی  محمد  آقای  اطاع  به  وسیله  بدین   
المکان که در   پرونده    5۴  ابراهیم فعًا مجهول 
و  عمومی  دادسرای  دادیاری  اول  شعبه   0  ۹60۸

روی  غیر  نقلیه  وسیله  الصاق  اتهام  به  اردل   انقاب 
نظربه  باشد  می  تعقیب  تحت   خود  سیکلت  موتور 
اینکه  هیچ گونه آدرسی از نامبرده در دست نبوده با 
تجویز ماده 1۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 
سال 1۳۹2 مراتب نشر میگردد تا متهم جهت دفاع 
از اتهام انتسابی ظرف یک ماه در شعبه اول دادیاری 

دادسرای عمومی و انقاب شهرستان اردل حاضر 
گردند در غیر اینصورت وفق  مقررات اتخاذ تصمیم 

خواهد شد. 
 دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 

اردل  ـ جاسم اسالمی

المثنی برگ سبز

 پراید مدل ۸۳ با شماره پاک 161 ج12 ایران ۷2 با سماره موتور 00۷0۸۷۴۸ و 
شماره شاسی s 1۴122۸۳2۳۸52۳ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

بابل

آگهی
 کارت شناسایی تاکسی پژو ROAمدل۹0شماره پاک ۴۴ت2۳6یران62به نام علی 
موتور11۸۹0020165شماره  شماره  با  ملی206۴6۹۳20۳  کد  خشکرودی  سجادی 

بابلشاسی۳۷0۷۴6 مفقود گردیده و از دوجه اعتبار یاقط می باشد 

رهبر انقاب اســامی با بیان اینکه 22 بهمن 
امسال در سرتاسر کشــور، 22بهمن متفاوتی 
بود، اظهارداشــتند: مردم گلــه مندند اما پای 

انقاب و نظام ایستاده اند.
به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطاع رسانی 
دفتــر مقام معظم رهبــری، حضرت آیت اهلل 
خامنه ای رهبر معظم انقاب اســامی دیروز 
در دیدار پرشــور هزاران نفــر از مردم متدین 
و انقابی تبریــز، درک عمیق و انقابی ملت 
در تفکیک میان »انقاب و نظام« با »عملکرد 
تشکیات و دســتگاههای مختلف« را از علل 
اصلی حضور متفاوت و تحســین برانگیز مردم 
در راهپیمایی سراســری 22 بهمن امســال 
خواندنــد و ســخنان مهمــی در چهار محور 
»انقاب و کارکرد اصلی آن«، »آسیب شناسی 
انقاب«، »اولویتهای مقطع کنونی« و »آینده 
انقاب« بیان کردند.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
در ابتــدای این دیدار با اشــاره به تقارن این 
ایام با شهادت حضرت فاطمه زهرا)س(، مقام 
واالی آن بانــوی بزرگ را به عنــوان برتریِن 
زنان اهل بهشــت مورد توافق همه مسلمانان 
اعم از شــیعه و سنی دانستند و گفتند: درس 
آن بانــوی دو عالم به همه مســلمانان، درس 
شــجاعت، فداکاری و معرفت آموزی اســت.

رهبر انقاب اسامی در ادامه قیام مردم تبریز 
در 2۹ بهمن ســال 1۳56 را سرنوشت ساز و 
تاریخ آفرین خواندند و خاطرنشان کردند: اگر 
این قیام پرعظمت نبود، به احتمال زیاد حادثه 
1۹ دِی قم فراموش و مسیر تاریخ کشور عوض 
می شد، بنابراین تبریزی ها با قیام و فهم درست 
و اقــدام بموقع توانســتند حرکت عظیمی را 
بوجود آوردند که آن حرکت به 22 بهمن 5۷ 
و پیروزی انقاب اســامی منتهی شد.ایشان 
ســپس به راهپیمایی پرشور و متفاوت مردم 
در 22 بهمن امســال اشــاره کردند و گفتند: 
چنیــن حضور مردمــی در دفــاع از انقاب 
اســامی آن هم در آستانه ۴0 سالگی انقاب، 
شبیه معجزه است و در هیچ یک از انقاب های 
دنیا نظیر ندارد.رهبر انقاب اســامی، علت 
حضور با انگیزه تر مردم در راهپیمایی امســال 
را بروز دشمنی های گوناگون از داخل و خارج 
از جمله از جانب امریکا و برخی همســایگان 
ناخلف و بدعهد خواندند و افزودند: البته مردم 
به برخی مسائل جاری کشــور انتقاد دارند و 
ما کامًا از انتقادها، گایه ها و شکوه های آنها 
مطلع هستیم اما وقتی پای انقاب و نظام در 
میان است، مردم اینگونه در دفاع از انقاب به 
صحنه می آیند.ایشان، حضور خردمندانه مردم 
را ناشــی از وجود »آگاهی انقابی« و »کمال 
سیاســی« در ملت و توانایی آنها در تفکیک 
»نظام انقابِی امت و امامت« با »تشــکیات 
دیوانساالری کشور« دانستند و گفتند: نه فقط 
از دولــت و قوه قضائیه و مجلس، بلکه ممکن 
اســت فردی از شخص حقیر نیز انتقاد داشته 
باشد اما انتقاد هیچ منافاتی با ایستادگی پای 
نظام اسامی و انقابِی برآمده از پایداری ملت 
و فداکاری صدها هزار شهید ندارد و به همین 
علت، مردم بــا همه وجود از این انقاب دفاع 
می کنند.حضرت آیــت اهلل خامنه ای در ادامه 
با اشــاره به سوابق برجســته و انقابی مردم 
تبریــز، این دیدار را بهترین فرصت برای بیان 
چند مسئله اساسی در خصوص »کارکردهای 
انقاب«، »آسیب شناسی انقاب«، »اولویت ها« 
و در نهایت »آینده انقاب اســامی«خواندند. 
ایشان با اشاره به عظمت و ابعاد خارج از درک 
انقاب اسامی و تاش فراوان دشمنان برای 

انــکار خدمات و کارکردهــای آن، مهمترین 
کار انقاب اســامی را »تبدیل نظام طاغوت 
به نظام مردم ســاالر« برشــمردند و افزودند: 
مردمســاالری یعنی در همه چیــز »مردم« 
اصل هستند.رهبر انقاب اسامی، انتخابات و 
رأی مردم در تعیین مســتقیم یا غیرمستقیم 
رهبری، رئیس جمهور و ســایر مســئوالن را 
تنها بخشی از مردم ساالری دانستند و گفتند: 
مردم ســاالری یعنی »مــردم را در همه امور 
زندگــی صاحب رأی و تدبیــر و تصمیم قرار 
دادن« و این درست در نقطه مقابل هیچ کاره 
بــودن مردم و اســتبداد مطلق ســاطین و 
طواغیت در قرنهای متمــادی قبل از انقاب 
است.ایشــان با یادآوری اضافه شــدن سلطه 
و نفوذ خارجی به اســتبداد داخلی از اواسط 
دوران قاجار و همه کاره شــدن امریکایی ها در 
دوره پهلــوی، افزودند: مردم ســاالری اجازه 
اســتبداد و سلطه خارجی را نمی دهد و عاوه 
بر تغییر اساسی در اداره سیاسی کشور، اثر آن 
در خدمات شــهری و روستایی و زنده کردن 
روحیه کارهای بزرگ همچون تشــکیل سپاه 
پاســداران، جهاد ســازندگی و بسیج نمایان 
است.حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به آثار 
شگرف مردم ساالری در پرورش استعدادهای 
مردمی به یک نمونه در بخش ســامت اشاره 
کردنــد و گفتنــد: در دوران طاغوت کشــور 
بحدی از لحاظ نیروی انســانی ناتوان بود که 
برای درمان، پزشــکان هندی و فیلیپینی به 
کشــور می آمدند اما امروز ایران قطب جذاب 
سامت در منطقه و جزو چند کشور اول دنیا 
در برخی دانش های کمیاب و نوپدید اســت 
که این نتیجه مردم ساالری و اعتماد به مردم 
و زنده شــدن حس اعتماد به نفس ملی است.

ایشــان، ابهت و عزت و عظمت ملت ایران را 
یکی دیگــر از کارکردهای انقاب اســامی 

دانســتند و گفتند: امروز یک کشور منطقه با 
وجود فروش روزانه 10 میلیون بشــکه نفت و 
در اختیار داشتن خزانه ی پر از پول، کشوری 
عقب مانده است و هیچ حرف و خبری از ملت 
آن در دنیا نیســت اما در اثر مردم ســاالری 
دینی، در نگاه عمومی به کشــور، مردم ایران 
برجســته  و پیش برنده انقابند.رهبر انقاب 
اســامی افزودند: به علت وجود این واقعیت، 
دشمنِی دشمنان با مردم ایران است و اینگونه 
نیســت که امریکایی ها فقط با شخص حقیر 
یا چند مســئول دولتی دشــمن باشند، زیرا 
همــه کارهایی که آنان را به خشــم و غضب 
وامی دارد، کار ملت ایران است.ایشان پیشرفت 
کشور را نتیجه مردم ساالری دینی خواندند و 
با اشــاره به نامگذاری دهه سوم انقاب به نام 
»دهه پیشرفت و عدالت« خاطرنشان کردند: 
پیشــرفت در عرصه هــای مختلف به معنای 
واقعی کلمــه رخ داده اما در زمینه »عدالت« 

اقرار می کنیم که عقب مانده ایم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر ضرورت 
عذرخواهی از خداونــد و مردم به خاطر عقب 
افتادن در زمینه عدالت افزودند: ان شــاءاهلل با 
همت مسئوالن و مردان و زنان کارآمد و مؤمن 

در این زمینه نیز پیشرفت خواهیم کرد.
ایشان مهمترین آفت همه انقاب ها را »ارتجاع« 
به معنای سست شــدن، توقف و بازگشــت به 
اوضاع قبلی خواندند و خاطرنشان کردند: تقریباً 
همه انقاب های شناخته شده جهان در همان 
سالهای نزدیک به این بلّیه دچار شده اند.رهبر 
انقاب اسامی، استحکام و استمرار شعارهای 
اصلی انقاب را در طول چهار دهه اخیر بی نظیر 
خواندند اما هشدار دادند: خطراتی انقاب را در 
معرض آسیب قرار می دهد.ایشان »حرکت به 
سمت اشــرافی گری«، »دل سپردن به طبقات 
مرفه به جای توجه به مســتضعفان و قشرهای 

ضعیف« و »تکیه و اعتماد به خارجی ها به جای 
تکیه بر مردم« را نمونه های حرکت  ارتجاعی 
خواندنــد و تأکیــد کردند: نخبــگان جامعه 
حواسشــان جمع باشد، مدیران کشور به شدت 
مراقب باشند و مردم هم با حساسیت، رفتار ما 
مسئوالن و مدیران را تحت نظر داشته باشند تا 
اینگونه حرکات ارتجاعی در کشور اتفاق نیفتد.

حضــرت آیت اهلل خامنه ای در نوعی جمع بندی 
از این بخش سخنانشــان افزودند: انقاب، کشور 
را از فاکــت و ملت را از حالت توســری خوری و 
ذلت خارج کرد و ملت امروز ســربلند و سرافراز، 
به تأثیرگذاری در همه امور مشــغول است و این 
بزرگ ترین دســتاورد انقاب اســت.رهبر انقاب 
اســامی در تبییــن اولویت های اقتصــادی نیز، 
»اشتغال و تولید« را مورد تأکید ویژه قرار دادند و 
با اشاره به نامگذاری امسال به »اقتصاد مقاومتی؛ 
تولید – اشــتغال« افزودند: در ایــن زمینه البته 
کارهایی انجــام و آمارهایی ارائه شــده اما برای 
تحقق آنچه مورد نظر است، کار و تاش بیشتری 
نیاز اســت.حضرت آیت اهلل خامنــه ای جوانان و 
نوجوانان عزیز کشور را به آمادگی ایمانی، علمی و 
انقابی فراخواندند و افزودند: جوان موتور پیشرفت 
حال و آینده کشور است و نسل جوان کنونی که 
عزم و همت و بصیرتی بیشتر از نسل اول انقاب 
دارد، بایــد خود را آماده شــتاب بخشــیدن به 
پیشرفت کشور کند.رهبر انقاب در بخش پایانی 
سخنانشان، اســتمرار و استحکام نظام اسامی با 
وجود چهل سال توطئه و اقدام دولتهای مستکبر 
و خبیث را بهترین دلیل  اقتدار جمهوری اسامی 
خواندند و تأکید کردند: تهدیدات و حرفها و نقشه 
های علنی و غیرعلنی دشــمنان را می دانیم اما 
بــدون لحظــه ای تردید تأکید مــی کنیم نظام 
اسامِی متکی بر مردم، روز به روز قوی تر خواهد 
شد و همانگونه که امام خمینی می گفت »امریکا 

هیچ غلطی نمی تواند بکند«

پیام تسلیت رهبری درپی حادثه سقوط هواپیمای مسافربری
رهبر معظم انقاب اسامی با صدور پیامی، جان باختن تعدادی از هموطنان را در سانحه سقوط هواپیمای تهران - یاسوج، تسلیت گفتند.

متن پیام به این شرح است: سانحه ی مصیبت بار سقوط هواپیمای مسافربری که به جان باختن چندین نفر از هم میهنان عزیزمان انجامید 
دلها را لبریز از اندوه و تأســف کرد. اینجانب مراتب تأثر عمیق و همدردی صمیمانه ی خود را با خانواده های داغدار آنان ابراز میدارم و صبر 
جمیل و اجر جزیل برای آنان و رحمت و مغفرت الهی برای جان باختگان از خداوند متعال مسألت میکنم. مسئوالن ذیربط الزم است همه ی 

تاش و همکاری خود را برای اقدامهای الزم در این مورد بکار برند و امکان تکریم و تشییع پیکرهای آنان را فراهم سازند.

رییس ســازمان توسعه تجارت از مصوبه مجلس برای پرداخت 
1۳00 میلیارد تومان به بخش صادرات خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازایســنا، مجتبی خســروتاج دیروز در 
همایش تامین مالی صادرات اظهار کرد: اعتباری که از ســوی 
مجلس برای حمایت از صادرات در نظر گرفته شده، به گونه ای 
است که امیدواریم بخشی از آن تحت عنوان کمک هزینه سود 
تسهیات صادراتی لحاظ شود.وی افزود: اگر حتی قرار باشد به 
هــر صادرکننده دو درصد جایزه صادراتی تعلق گیرد به ۴000 
میلیــارد تومان اعتبار نیاز داریم، اما به هرحال باید پذیرفت در 
این بخش محدودیت هایی وجود دارد.معاون وزیر صنعت، معدن 
و تجارت با تاکید بر این که تامین مالی از مهم ترین دغدغه های 
صادرکنندگان به شــمار می رود، گفت: این که صادرات چگونه 
می توانــد منابع مــورد نیاز را تهیه کند موضوع مهمی اســت 

که اگر با ســازوکار تامین منابع مالی آشــنایی نداشته باشیم، 
در فضای غیررقابتی قرار خواهیم گرفت.خســروتاج همچنین 
اظهار کرد: در سازمان توسعه تجارت در سال جدید تمرکز روی 
الگوهــای مالی و مدل های تامین منابع مالی متکی بر جزئیات 
صادرکنندگان خواهد بود.رئیس ســازمان توســعه تجارت در 
ادامه صحبت های خود با تاکید بر نقش مهم بانک ها در تامین 
مالی صادرات گفت: باید مشــخص باشد که بانک ها چه میزان 
اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه فروش کاال در نظر گرفته اند و 
تجار در کدام کشــورها می توانند از چنین تسهیات اعتباراتی 
بهره بگیرند.خسرو تاج ادامه داد: الزم است اطاعات دقیقی در 
این موارد منتشر شود. اکنون تاش های آمریکا در کار با ایران 
نگرانی های خاصی ایجاد کرده است اما باید در این موارد آدرس 
دقیق داده شــود. امسال باالی ۴2 میلیارد دالر واردات داشتیم 

که 50 درصد آن در قالب مراودات بانکی و 50 درصد از طریق 
ارز آزاد تامین اعتبار شده است. در حالیکه می توان برای انجام 

واردات از ال سی و تسهیات بانکی استفاده کرد.

اختصاص۱۳۰۰ میلیارد تومان به بخش صادرات
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 اختصاص سود واردات خودرو
 به حمایت از اشتغال

نمایندگان مجلس 60 درصد از سود واردات خودرو را به حمایت از 
تولید و اشــتغال اختصاص دادند.به گزارش زمان به نقل ازمهر، در 
جلســه علنی نوبت عصر دیروز مجلس شورای اسامی نمایندگان 
مجلــس با الحاق بندی به الیحه بودجه دولت را موظف کردند 60 
درصد از سود خالص واردات خودرو در 2 سال گذشته را به عنوان 
مالیات مازاد بر حقوق ورودی از وارد کنندگان خودرو دریافت کرده 
و پس از واریز به خزانه صد درصد آن را صرف یارانه، سود تسهیات 
تولید و حمایت از اشتغال نمایند.همچنین سازمان بازرسی موظف 
شد بر روند اجرای این بند نظارت کرده و در صورت وقوع تخلف در 
تعرفه گذاری و ایجاد رانت از طریق مراجع قضایی پیگیری نمایند. 

اجرای این بند تصرف در اموال عمومی است.

دهه اول اسفند، زمان ثبت نام زائران حج ۹۷

ثبت نام قطعی زائران در کاروان های حج آینده، دهه اول اســفند 
انجام خواهد شد.به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطاع رسانی حج، 
در نشست دیروز شورای برنامه ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم 
رهبری و سازمان حج و زیارت به ریاست حجت االسام و المسلمین 
سید علی قاضی عسکر قرار بر این شد ثبت نام قطعی از زائران حج 
آینده، دهه اول اسفند انجام و حتی المقدور هزینه ثبت نام در دو 
مرحله دریافت شــود.در این جلسه حمید محمدی رئیس سازمان 
حج و زیارت گفت: با تاش کار گروه های اعزامی به عربســتان در 
خصوص اجاره صد در صد هتل های مورد نیاز زائران و انتقال نیمی 
از حجاج سال آینده توسط شرکت هواپیمایی سعودی با طرف های 
سعودی توافق شده اســت.نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت 
در ادامه این جلسه بر لزوم نهایی کردن هر چه سریع تر توافقات با 
هواپیمایی ایران ایر و هیأت پزشکی تأکید کرد و گفت: شرایط برای 
برنامه ریزی حج ۹۷ بهتر از حج گذشــته است و با وجود افزایش 
قیمت ارز و هزینه ها در عربستان همه دست اندرکاران با حساسیت 

قیمت گذاری برای حج آینده را پیگیری کرده اند.

نگرانی عربستان از صدور انقالب ایران

وزیر امور خارجه عربستان از صدور انقاب ایران ابراز نگرانی کرد.
به گــزارش زمان به نقل ازایســنا، عادل الجبیــر در اجاس امنیتی 
مونیخ  ســخنرانی و اتهاماتی را متوجه ایران کرد و گفت: عربســتان 
به فشــار خود علیه ایران ادامه خواهد داد تا رفتارش را تغییر دهد.وی 
در ســخنرانی خود که بافاصله بعد از صحبت های ظریف در پنجاه و 
چهارمین اجاس امنیتی مونیخ  صورت گرفت؛ ایران را متهم به دفاع 
از تروریســم و انجام اقدامات تروریستی در منطقه و دیگر نقاط جهان 
کرد و به اظهارات ظریف در این اجاس واکنش نشان داد.وی در بخش 
دیگری از سخنرانی خود با ابراز نگرانی از این که »ایران در پی صدور 
انقاب خود است« مدعی شد: مشکات منطقه همزمان با انقاب ایران 
در ســال 1۹۷۹ اغاز شد. اگر ایران می خواهد با آن همانند یک کشور 

عادی رفتار کنیم، باید به قوانین و معاهدات بین المللی پایبند باشد.

لزوم هماهنگی سه قوه برای حل 
مشکل سپرده گذاران موسسات مالی

معاون اقتصادی رئیــس جمهور بر لزوم هماهنگی 
بین قوا برای حل مشکل سپرده گذاران تاکید کرد.

به گــزارش زمان به نقل ازمهــر، محمد نهاوندیان 
معــاون اقتصادی رئیس جمهور بعــد از حضور در 
جلسه کمیســیون اقتصاد برای بررســی سوال از 
رئیس جمهور در جمع خبرنگاران گفت: توضیحاتی 
درباره همه مشکاتی که پیش آمده و همه اقداماتی 
کــه بانک مرکزی انجام داده در جلســه با ســوال 
کنندگان از رئیس جمهور ارائه کردیم.وی در پاسخ 
به این ســوال که آیا فکر می کنیــد نمایندگان از 
این توضیحات قانع شدند، گفت: اساسا هدف از این 
کار تعامل میان دولت و مجلس برای حل مشکات 
مردم است.نهاوندیان در واکنش به پرسش دیگری 
مبنــی بر ادعای برخی نماینــدگان متقاضی طرح 
سوال از رئیس جمهور در خصوص عدم بازپرداخت 
ســپرده های کمتر از 100 میلیــون تومان اظهار 
داشت: تصمیماتی که گرفته شده با قوت و جدیت 
دنبال شده است، گزارش هایی هم که بانک مرکزی 
ارائه کرده با هیاتی دیگر  مورد رســیدگی قرار می 
گیرد. موضــوع را تا اجرای کامــل مصوبات دنبال 
خواهیم کرد.وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد 
اینکه آیا انگیزه سیاســی در میان سوال کنندگان 
دیده می شــود، گفت: وقتی بحث مشکات مردم 
است، طبیعتا باید انگیزه ها و مسائل سیاسی کنار 
برود.معــاون اقتصادی رئیس جمهور در پاســخ به 
این ســوال که آیا خبر خوشی برای سپرده گذاران 
دارد یا خیر، گفت: ما با تمام توان برای حراســت از 
حقوق ســپرده گذاران این حرکت را آغاز کردیم. 
وقتی سران قوا اهتمام کردند به این معنا که کمیته 
ای از طــرف آنها کار را دنبال کند، نشــان دهنده 
این اســت که از حقوق مردم باید حراست شود، با 
این حال مسیر پیگیری مشکات نیز باید مسیری 
باشد که با هماهنگی قوا مشکات رسیدگی شود و 
رســیدگی های قضایی و همکاری های دستگاه ها 
بســیار ضروری است.وی افزود: تشکیل این کمیته 
عما تکمیل کننده ایــن هماهنگی ها و همکاری 
های میان سه قوه در دستگاه های مختلف است. ان 
شاء اهلل برای باقی سپرده گذاران و سپرده باقیمانده 
برخی از ســپرده گذاران نیز با تشکیل های هیات 
های تسویه، مشــکل حل خواهد شد.نهاوندیان در 
پاسخ به این سوال که چرا روند رسیدگی به سوال 
تا این حد به طول انجامید و اینکه آیا رئیس مجلس 
در این مسئله نقش داشــته است، گفت: مهم این 
است که اقدامات اجرایی در این رابطه باید با سرعت 
و جدیت انجام می شــد که الحمداهلل انجام شد و 
اکنون در شرایط بســیار بهتری نسبت به گذشته 

قرار داریم.

خبرخبر

آگهی مزایده /نوبت دوم / اموال غیر منقول )جهت 
اخذ محکوم به(

 به موجب پرونده کاسه ۹60۴۷5 اجرای محکوم علیهم 1ـ شرکت مروارید چهارمحال 
سهامی خاص و2ـ هوشنگ اسامی فارسانی متضامن محکومند به پرداخت مبلغ 
60۴۷۸26۹۴ریال تا شخص آذر ماه ۹6 در حق محکوم له صدا و سیمای جمهوری 
اسامی ایران و همچنین پرداخت مبلغ۳۷۳۳۷2۷ ریال بابت نیم عشردولتی با توجه 
به عدم پرداخت مبالغ فوق و بنا به درخواست محکوم به منظور استیفای محکوم به 
وهزینه اجرایی اموال قید شده در ذیل برگه از سوی اجرای احکام مدنی شهرکرد 
توقیف و توسط کارشناس منتخب توصیف و ارزیابی و مقرر  است از  طریق مزایده  
راس ساعت 11 صبح  مورخ ۹6/12/20 در محل اجرای احکام مدنی اردل با حضور 
نماینده دادستان به فروش میرسد و هرکس باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده 
مزایده خواهد بود و می بایست فی المجلس 10درصد مورد مزایده را طی چک تضمین 
شده به دفتر اجرا  تسلیم نماید و مابقی مبلغ را حداکثر ظرف مدت یک ماه ارتاریخ  
مزایده به حساب سپرده واریز نماید در غیر اینصورت وجوه واریزی پس از کسر هزینه 
مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد این  آگهی یک بار در 
روزنامه محلی منتشر همچنین در معابر عمومی الصاق خواهد شد شرکت در مزایده 
برای عموم آزاد است به استثنای مسئولین اجرا اقربای نسبی و سببی آنان ضمناً 
متقاضیان شرکت در مزایده می توانند در مدت 5 روز قبل از مزایده از طریق این اجرا 
نسبت به چگونگی نحوه برگزاری مزایده کسب اطاع نمایند مشخصات مورد مزایده 
شرکت هفت چشمه آبسرده 1ـ  پروانه تاسیس شماره ۳0۸۸/ش / چ مورخ ۸5/6/1۴ 
از مدیریت شیات استان چهارمحال و بختیاری 2ـ  پروانه بهره برداری پرورش ماهیان 
سردابی به شماره ۷/1۷2۹۴ مورخ ۸۷/10/11 ا ز سازمان جهاد کشاورزی با ظرفیت 
250 تن در سال ازگونه قزل آال و مساحت مفید 12500 متر مربع در زمینی به 
مساحت کلی 1۴500 متر مربع با استفاده از منبع آبی رودخانه عزیز آباد واقع در 
استان چهارمحال و بختیاری شهرستان اردل بخش مرکزی روستای ممسنی ۳ـ  پروانه 

تاسیس آبزیان به شماره  5212۴                      
  ۴ـ   قرارداد اجاره شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری به شماره۳۴6/1۹۷6مورخ 
۸5/2/26 اجاره قسمتی از اراضی واقع در مزرعه هفت چشمه آبسرده روستای ممسنی 
به مساحت۴0000 مترمربع       5ـ  قرارداد شماره ۸۸1/آ ـ ش مورخ ۸2/۹/1۴ 
مبنی بر برداشت 500 لیتر آب در ثانیه به صورت  ثقلی جهت کارگاه پرورش ماهی 
از رودخانه عزیز آباد واقع در شهرستان اردل  6ـ  اراضی خریداری شده  حومه مزرعه 
با قباله های عادی خرابه و آباده در حدود 12/5هکتار   ۷ـ موتور برق رسانی در حد 
تامین روشنایی مزرعه  ۸ـ  احداث  و اجرای پل ارتباطی ماشین رو بروی رودخانه 
عزیز آباد به طول حدود 20 متر و عرض ۴ متر ارتفاع تقریبا  با احتساب بتون ارمه کف 
حدود هفت متر  ۹ـ  بند بتن آرمه به طول حدود20 متر و به عرض ۴ متر و عمق 
تقریبا ۳متر تا سنگ کف 10ـ کانال انتقال آب به طول حدود 60 متر از بند تا دریاچه 
های تقسیم آب بین حوضچه ها در عرض متوسط ۳ متر و زیربنای کانال که در حدود 
متوسط 2/5تا سه متر سنگ الشه و بتن  آرمه  .11ـ   آماده سازی بستر حوضچه ها 
با بتن و سنگ الشه در عمق های متفاوت به طوری که اجرای سنگ چینی دیوارهای 
شمالی  مزرعه با ارتفاع ۷تا 10متر هم میرسد.  12ـ بر  حسب شرایط بین ۴0 تا 50 
نفر در رده های مختلف کارگری و غیره برروی   پروژه مذکور مشغول به کار می باشند. 
1۳ـ  ارزیابی و قیمت معادالتی مزارع پرورش ماهی اصوال و معموال طبق عرف محل 
بر مبنای راندمان و میزان نیاز تولید یک سال وکل  شش دانگ مزرعه پرورش ماهی 

مورد بحث شامل ۴00سهم می باشد.
 به شرح زیر: 1ـ   آقای علی کیهانی کری ۷0سهم   2ـ  آقای هوشنگ اسامی۷0سهم 
۳ـ  آقای منوچهر غریبی 100سهم   ۴ـ  آقای نادرغریبی   50 سهم   5 ـ  آقای 
علی محمد قریبی 50 سهم  6ـ آقای علی محمد کیهانی 60   جمع کل :۴00سهم   
تن  وتولیدچندین  کافی  آب  وجود  از  استفاده  با  و  موجود  وضعیت  و  شرایط  در 
ماهی قزل آال در طول  یکسال مزرعه وبادرنظرگرفتن جمیع جهات وهمه شرایط و 
خصوصیات مربوطه و تحقیقات الزم و کافی از مطلعین و خبرگان محلی ارزش کل 
۴00 شش دانگ مزرعه مذکور به مبلغ 6 شش میلیارد تومان و در نتیجه  یک سهم  
مشاع  از  ۴00 سهم  شش دانگ مزرعه پرورش ماهی به شرح مذکور به مبلغ 15 
میلیون تومان و ۷0 مربوط به آقای هوشنگ  اسامی فارسانی مجموعا به مبلغ) یک 

میلیارد و پنجاه میلیون تومان ( برآورد میگردد .
رئیس حوزه قضایی و قاضی اجرای احکام مدنی اردل   ـ  علی خسروی

آگهی فقدان سند مالکیت
 نظر به اینکه خانم منیژه یوسفی قندعلی فرزند حیدر قلی با ارایه دو برگ استشهادیه  
محلی گواهی شده اعام نمودهاند سند مالکیت شماره مسلسل ۳26۳۷0 الف /   ۸1   
مربوط به ششدانگ یک باب خانه  تحت پاک ۳۴0 فرعی  از 1۳5 اصلی واقع در 
روستای آلیکوه شهرستان اردل ناحیه پشت بخش ده استان چهارمحال و بختیاری به 
مساحت ۷20/۸5 متر مربع که در صفحه ۴۴۹ دفتر اماک جلد1۹ ذیل  ثبت  شماره 
2۸6۹به نام نامبرده ثبت و سند مالکیت صادر گردیده  ، مفقود شده است .درضمن به 
موجب سندرهنی  شماره ۳۷۷۸ مورخ ۸۹/۳/26 تنظیمی  دفترخانه شماره 6 اردل در 

قبال مبلغ 225000000 ریال در رهن بانک کشاورزی شعبه اردل می  باشد.
 نحوه  گمشده یااز بین رفتن :    در اثر سهل انگاری مفقود گردیده  و درخواست صدور 
المثنی سند مالکیت نموده اند  که طبق تبصره 1 اصاحی ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهی می شود که هر کسی مدعی انجام معامله ) غیر ازانچه دراین آگهی 

ذکر شده ( نسبت به آن 
یا وجود سند مالکیت مزبورنزد خود باشد تاریخ انتشار این آگهی به مدت 10 روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا  ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله  
، تسلیم نمایند تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به  ارائه کننده مسترد گردد . و 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارایه  نشود  المثنی 

سند مالکیت مرقوم  صادر وبه  متقاضی تتسلیم  خواهد شد. 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اردل  ـ  رضاقلی شریفی

رونوشت آگهی حصر وراثت

به کاسه  دادخواست  به  شرح  شناسنامه شماره 1211۹  دارای  زرین  نیما  آقای 
۳01۴2۴/۳/۹6 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان عبداله زرین بشناسنامه  شماره 22۷ در تاریخ 1۳۹6/10/2۹ اقامتگاه 

دائمی خود را بدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1. نیما زرین  فرزند عبداله - ش ش 1211۹- ت ت  1۳62 ص از تهران- پسرمتوفی 
2.وجیه افتد فزون  فرزند حسن  -ش ش 1۹- ت ت 1۳۳۳ ص از تهران - همسرمتوفی

۳.  محمد زرین فرزند عبداله  - ش ش ۴۸۷ - ت ت  1۳5۴ ص از تهران - پسرمتوفی 
۴. بهناز زرین فرزند عبداله - ش ش 5۸605- ت ت 1۳6۷ ص ازتهران - دخترمتوفی 
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 25۴۷
 رئیس شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان فردیس

۳0

رونوشته آگهی حصر وراثت
 آقای غامحسین جمالی  گله دارای شماره شناسنامه 102 متولد 1۳۴۴ به شرح 
دادخواست به کاسه ۹60611  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین اظهار داشته که شادروان حیدرقلی  جمالی گله  به شماره شناسنامه 1051 در 
تاریخ 11/ 1۳۹1/۷در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و رثه  حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به: 
1ـ  خواهان فوق الذکر پسر متوفی 

2ـ  عبدالحسین جمالی گله فرزند حیدرقلی شماره شناسنامه 166 متولد 1۳۴۷ 
پسر متوفی

۳ـ  اسکندر جمالی گله  فرزند حیدر قلی به شماره شناسنامه 101 متولد 1۳۳۸ 
پسر متوفی

۴ـ اهلل بخش  جمالی  گله فرزند حیدر قلی به  شماره شناسنامه ۸۹5 متولد 1۳55 
پسر متوفی 

5ـ  خدا بخش جمالی گله فرزند حیدر قلی به شماره شناسنامه 2۸0 متولد 1۳60 
پسر متوفی 

به شماره شناسنامه ۸۹6 متولد 1۳56  فرزند حیدرقلی  6ـ سیاوش جمالی گله  
پسرمتوفی 

۷ـ  نوری  جان جمالی گله فرزند حیدر قلی به شماره شناسنامه 16۷ متولد 1۳۴۸ 
دختر متوفی

 ۸ ـ  سنگین جان جمالی گله  فرزند حیدر قلی به شماره شناسنامه 100 متولد 
1۳۳6 دختر متوفی 

۹ـ   شیرین جان جمالی گله  فرزند حیدر قلی به شماره شناسنامه 16۸ متولد 1۳50 
دخترمتوفی. 

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

ظرف  یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
متصدی شورای حل اختالف شماره ۲ چلگرد ـ   ستاره علیخانی

آگهی فقدان

 1۳۸۷/۴/۴ مورخ   ۷502۴ وکالتنامه  برابر  منابادی  آذر  حسینی  محمد  سید 
وکالتنامه  و   1۳۹6/11/26 مورخ   65۹۳۸ وکالتنامه  و  تهران   ۳21 دفترخانه 
1۳۹6۳21511۸0000210 مورخ 1۳۹6/۸/۳0 دفترخانه 2۸۸ تهران از سعید ثابتی 
ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعام نموده است که سند مالکیت 
شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 1۷۷0 مترمربع قطعه 1۸0 تفکیکی به پاک 
۷۴0۷ فرعی از 16۳ اصلی مفروز از اصلی نامبرده واقع در اراضی سرحدآباد جزء حوزه 
ثبتی شهرستان فردیس ذیل دفتر ۴۳1 و صفحه 261 ثبت 101۳۸۹ به شماره چاپی 
۴۹2۳۹۸ به نام سعید ثابتی ثبت و به دلیل اسباب کشی مفقود گردیده و درخواست 
صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا مراتب به استناد تبصره یک اصاحی به 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور می باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این 
اداره تسلیم نماید. بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرراعتراضی واصل نشود و یا 
درصورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی برابر مقررات به متقاضی 

تسلیم خواهد شد. م/الف 2555
   محمد سلیمانی- کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فردیس 

۳0

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات  شماره1۳۹660۳۳1010006۳۸1  برابررأی 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای حجت بکتاشی 
فرزند اسمعل به شماره شناسنامه 2۸ صادره از زنجان در ششدانگ  یک باب ساختمان 
به مساحت 6۹.26 متر مربع پاک 16۴ اصلی واقع  درمشکین دشت  خریداری 
از مالک رسمی آقای سید قشم موسوی محرز گردیده است، لذا به منظور اطاع 
عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 2۳5۷
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳۹6/11/15 تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳۹6/11/۳0

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس-                                                                                                               
محمد سلیمانی  ۳0

متن آگهی
 خواهان رونوشت  حصروراثت محمد عیدی زاده ممسنی فرزند حسین به شرح 
دادگاه  این  از  کاسه ۹60۹۹۸۳۸55۷0055۷  به  شده  ثبت  تقدیمی  دادخواست 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده  که شادروان  زهرا عیدی  
زاده ممسنی  به شماره شناسنامه  ۴6۸02۷05۹۴ در تاریخ ۹6/5/11 در اقامتگاه 

دایمی  خود بدرود حیاط گفته و ورثه حین الفوت آن مرحومه  منحصر به:  
1ـ فرح انصاری اردلی فرزند عیدی محمد به شماره شناسنامه 2۳5۹ )ما در متوفی( 

2ـ محمد عیدی زاده ممسنی   فرزند فرزند حسین به شماره شناسنامه ۷0۹ پدر 
متوفی  

اینک با  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی  می گردد تا 
چنانچه شخصی اعتراضی  دارد و یا وصیت نامه ای ارمتوفی نزد او  میباشد از تاریخ  
نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واالگواهی  صادر خواهد شد .

متصدی امور دفتری دادگاه شورای حل اختالف شماره ۱ شهرستان اردل ـ  زهرا قنبری

اخطاریه

 خواهان آقایان سید علی دادورفرزند سید محمد و سید محمد دادور فرزند لطف اهلل 
دادخواستی به خواسته مطالبه خسارت ناشی ازتعلیف علوفه و تخریب درختان به 
طرفیت آقایان 1ـ رضا دادور 2ـ سید مراد داد ور۳ـ  سید محمد دادور ۴ـ حسین دادور 
5ـ احمد دادور همگی  فرزندان روز علی به شورای حل اختاف شماره دو کوهرنگ 
تسلیم که به کاسه  ۹605۹1 ثبت و به لحاظ مجهول المکان بودن خوانندگان 
و به درخواست خواهان ها طبق ماده ۷۳ آیین دادرسی مدنی وقت  رسیدگی به 
تاریخ  ۹۷/1/21ساعت ۹/۳0صبح تعیین می گردد خوانندگان جهت دریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در روز رسیدگی در جلسه شورا حاضر 

شود ودر غیر اینصورت شورا غیابًا رسیدگی می نماید.
 مدیر دفتر شورای حل اختالف شماره دو کوهرنگ  ـ  ستاره علیخانی

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم گیتی آبادانی سرده دارای شناسنامه شماره ۳۴15 به  شرح دادخواست به کاسه 
۳/۹6/ ۹61۳۹۹ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان اردشیر ماوندادی بشناسنامه  شماره ۴۷۹ در تاریخ 1۳۹6/10/1۸ 
اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

1. بهرام ماوندادی فرزند اردشیر - ش ش 0۳121۴616۷- ت ت  1۳۷۹ ص از 
شهریار- پسرمتوفی 

2. هوشنگ ماوندادی فرزند اردشیر-ش ش 21۴ - ت ت 1۳06 ص از یزد - پدر متوفی 
۳. گیتی آبادانی سرده  فرزند جهانگیر- ش ش ۳۴15 - ت ت  1۳۴۸ ص از تهران 

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

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م/الف 2560
۳0 رئیس شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان فردیس

آگهی ماده۳قانون و ماده۱۳آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
قانون  موضوع  1۳۹660۳1۷005005156مورخه۹6/11/2۳هیات  شماره  برابررای 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی شهرستان رامهرمز تصرفات مالکانه وبامعارض متقاضی آقای علی قلی نریمان 
ملی600۹۸0۴۹65بشناسنامه1۳20صادره  کد  دارای  فرزندمحمدقلی  مقدم 
ازدیشموک نسبت به ششدانگ عرصه یکباب کارگاه بمساحت 1221۸/6۴مترمربع 
بغدک  راهی  رامهرمزسه  آدرس  به  دورامهرمز  دربخش  واقع  اصلی  ازیک  قسمتی 
خریداری شده ازمالکیت رسمی وراث علی کمایی تائید گردید.لذا به منظوراطاع 
عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه مرجع قضایی تقدیم و 
گواهی مشعر بر دعوی را به این اداره ارائه نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت 
مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.شماره م 
الف:)12/6۹۷(-تاریخ انتشارنوبت اول:۹6/11/۳0-تاریخ انتشارنوبت دوم:۹6/12/15
شیری-رئیس ثبت اسناد و امالک رامهرمز

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری 
اسامی ایران دیروز در کنفرانس امنیتی مونیخ 
گفت:با شکســت قلمرو داعــش، تهدید افراط 

گرایی از بین نرفته است.
بــه گزارش زمان به نقــل ازایرنا، ظریف افزود: 
شکست قلمرویی داعش موجب از میان رفتن 
تهدید افراط گرایی نشــده اســت؛ ایدئولوژی 
نفرت وجود داردو ممکن است در جای دیگری 
ظهور کند.وی در ابتدای سخنان خود با اشاره 
به برخی ادعاهای مقامات آمریکایی و همچنین 
نمایش نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی در 
کنفرانس مونیخ گفت: امروز شاهد یک سیرک 
 کارتونی بودید که ارزش پاسخگویی هم ندارد ؛

 اجازه دهید بــه موضوعات جدی تر بپردازیم. 
وزیر امور خارجه جمهوری اسامی ایران اضافه 
کرد:ما خواســتار یک منطقه قوی هستیم ما 
نمی خواهیم در منطقه هژمون باشیم ؛ دوران 

هژمونی گذشــته اســت. وی اضافه کرد: سال 
گذشته پیشنهاد ایران را برای ترتیبات امنیتی 

در خلیج فارس بر اساس گفتگو ، اصول مشترک 
و اقدامــات اعتمادســاز تکرار کــردم . برخی 

ازهمســایگان ما سال گذشــته ازفرصت خود 
برای وارد کردن اتهاماتی علیه ایران اســتفاده 
کردند. برخی نیز امســال همین کار را کردند 
و خواهند کرد. امروز صبح شــاهد یک سیرک 
کارتونی بودیم که حتی ارزش پاســخ دادن را 
هم ندارند.ظریف گفت: خوشحالم که بر خاف 
رویکرد برخی ها، دبیرکل سازمان ملل به تائید 
رویکردی آینده نگرانه ای که ســال گذشته در 
اینجا مطرح کردم نزدیک شده است. امروز این 
موضوع را بســط میدهم و به شــما میگویم تا 
زمانی که یک تــاش جمعی برای ایجاد صلح 
فراگیــر و امنیت در منطقه خلیج فارس وجود 
نداشته باشــد، ما همچنان تا نسل های آینده 
درگیر ناآرامی خواهیم بود.وی یادآور شد: علت 
های ریشه ای این مساله بخصوص ایدئولوژی 
نفــرت و حذف همچنان وجــود دارد و ممکن 

است در جای دیگری ظهور کند. 

ظریف: ادعاهای نتانیاهو ارزش پاسخگویی هم ندارد

وزیر دفاع راهبرد دشمن در اجرای نقش ها و توطئه های شوم 
خود را بر محور تحریم ها، محرومیت ها و فشارهای سیاسی و 
اقتصادی و از سوی دیگر تمرکز بر عملیات روانی گسترده بر افکار 

عمومی بر ملت ایران دانست.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، امیر سرتیپ حاتمی با اشاره به 
حضور باشکوه ملت ایران اسامی در راهپیمایی تاریخی و به تعبیر 
را  افزود: خداوند متعال  بهمن  تماشایی 22  مقام معظم رهبری 
شاکریم که یک بار دیگر ملت همیشه در صحنه ایران اسامی با 
حضور گسترده در راهپیمایی 22 بهمن اوج بصیرت، همت و زمان 
شناسی خود را به نمایش گذاشت و نشان دادند با عزمی جزم پای 
نظام  امروز مسئولین  و  ایستاد  انقاب خواهد  واالی  آرمان های 
وظیفه  دارند با خدمت صادقانه و مجاهدانه قدردان ملت بزرگ 
در  مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  باشند.وزیر  اسامی  ایران 
بخش دیگری از سخنان خود به تبیین دشمنی های نظام سلطه 

افزود: در دو دهه گذشته کشورمان  ایران پرداخت و  علیه ملت 
درگیر موضوع هسته ای بود و تحریم ها و فشارهای ظالمانه ای 
به بهانه های واهی علیه کشورمان اعمال شد، اما با تاش گسترده 
مجموعه نظام اسامی، حقانیت ملت ایران در موضوع هسته ای 
بر جهانیان آشکار و هویدا شده است.امیر حاتمی موضوع قدرت 
دفاعی را به دلیل نقش حائز اهمیتش در قدرت راهبردی نظام 
اسامی مورد توجه ویژه دشمن دانست و تصریح کرد: در سال 
این  در  استکبار جهانی  از سوی  هایی  با چالش  نیز  آینده  های 
خصوص مواجه خواهیم شد که ضرورت دارد مراقبت های الزم 
برای دفع و مقابله با این دشمنی ها اتخاذ شود.وزیر دفاع راهبرد 
بر محور  را  توطئه های شوم خود  و  اجرای نقش ها  دشمن در 
تحریم ها، محرومیت ها و فشارهای سیاسی و اقتصادی و از سوی 
دیگر تمرکز بر عملیات روانی گسترده بر افکار عمومی ملت ایران 
دانست و اضافه کرد: اجرای سیاست دوگانه "انتخاب و گزینش 
بین عدم دستیابی به قدرت دفاعی از یک سو" و "توجه به وضعیت 
اقتصادی و بهبود معیشت مردم" از دیگر حربه های دشمن در 
ایجاد تفرقه و اختاف در بین آحاد جامعه است.امیر حاتمی با بیان 
اینکه دشمنان همواره در طول عمر پربرکت نظام اسامی بر نقاط 
قدرت و یا نقاط ضعف کشورمان متمرکز شده اند، ادامه داد: حوزه 
دفاعی از جمله محورهای اقتدار و قدرت ملی جمهوری اسامی 
ایران است که دشمن سعی دارد به هر طریق بر آن متمرکز شده 
و این مؤلفه قدرت ملی را تضعیف کند و بر آن است به بهانه های 
دستیابی به قدرت موشکی، اجماعی علیه کشورمان ایجاد کرده و 
از این مسیر ضربه خود را وارد سازد.وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح عملیات روانی دشمنان و در رأس آنها آمریکا علیه ملت 
ایران اسامی را تاش برای تغییر نگاه مردم به سوی مشکات 
داخلی کشور و منحرف ساختن عمق خباثت ها و دشمنی های 

آمریکا دانست و خاطرنشان کرد: وقتی به روند پیشرفت های خیره 
کننده کشورمان در حوزه های دفاعی دقت می کنیم به این نتیجه 
انواع  از  با فائق آمدن و عبور  ایران  می رسیم که بحمداهلل ملت 
دسیسه ها، دشمنی ها و تحریم ها توانسته اند به قدرت دفاعی 
الزم دست یافته و در این مسیر به هیچ وجه با سایر کشورها قابل 
مقایسه نیستیم.وی با بیان اینکه برخی کشورهای همسایه بیش از 
10 درصد از تولید ناخالص داخلی شان را صرف هزینه های دفاعی 
و نظامی می کنند، تاکید کرد: ملت ایران اسامی به ویژه نیروهای 
مسلح، متخصصان صنعت دفاعی و دانشمندان جوان کشورمان 
تنها با توکل به خداوند متعال، روحیه ایثار، شهادت، جانفشانی و 
تاش بی وقفه با سهم کمتر از تولید ناخالص داخلی توانسته اند 
با تحقق "شعار ما می توانیم" و تکیه بر توانمندی داخلی امنیت 
پایداری را برای کشور به ارمغان آورند.وزیر دفاع از سعی دشمن 
در وارونه جلوه دادن واقعیت ها پرده برداشت و گفت: بحمداهلل 
ملت ایران اسامی نشان داده اند که با هوشیاری، آگاهی، بصیرت 
نافذ و زمان شناسی بر تمامی توطئه ها غلبه خواهند کرد و با 
کسب تجربه ارزنده در هشت سال دفاع مقدس در عین  مظلومیت 
در آن دوران پر افتخار که یک تنه در مقابل تمام دنیای ظلم و 
کفر استکبار ایستادگی کردند، ذره ای از ارتقاء قدرت دفاعی خود 
فروگذار نخواهند کرد.امیر حاتمی نقشه دیگر دشمن در تضعیف 
وحدت ملی را رواج اختافات قومی و قبیله ای دانست و اظهار 
و  سیستان  کردستان،  خوزستان،  در  دارد  سعی  دشمن  داشت: 
بلوچستان و سایر نقاط کشور با ایجاد اختاف و دوگانگی وحدت 
و انسجام ملی را خدشه دار سازد و بر این مبنا همه باید هوشیار و 
آگاه باشیم که امنیت، آرامش و سربلندی کشور مرهون وحدت و 
انسجام ملی است و همه باید با احساس مسئولیت در برابر توطئه 

دشمن ایستادگی کرده و امید آنان را ناامید سازیم.

نقشه دشمن تضعیف وحدت ملی و رواج اختالفات قومی است
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اداره کل گمرکات استان گلستان در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان 
استان  گمرکات  کل  اداره  نگهبانی  و  ( سردر  )فشرده  کیفی  ارزیابی  با 
گلستان واقع در کیلومتر 6 جاده گرگان به اقال روبروی روستای قربان 
آباد به شماره فراخوان 200960252000003 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
 مناقصه  گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترنیکی دولت )ستاد( 
در  گران  مناقصه  است  الزم  و  شد  خواهد  انجام    www.setadiran.ir آدرس  به 
صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند، تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  

تاریخ 96/11/29 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 19 روز جمعه تاریخ 96/12/4

مهلت زمانی ارسال پیشنهادتا ساعت 19 روز سه شنبه تاریخ 96/12/15

زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 9 روز چهارشنبه تاریخ 96/12/16

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد 
مناقصه و ارائه پاکتهای الف 

  آدرس: استان گلستان - اداره کل گمرکات استان گلستان گمرک مرزی اینچه برون  

تلفن  017-33376234

تاریخ انتشارنوبت اول:96/11/30
تاریخ انتشار نوبت دوم:96/12/02
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 نوبت اول

گمرک جمهوری 
اسالمی ایران

رعایت حریم خطوط لوله فشار قوی انتقال گاز حفظ امنیت و سالمت شما را به ارمغان می آورد

آگهي فراخوان مناقصه عمومي شماره س – 96 -39 
87260032

۱- موضوع مناقصه : »تعمیرات اساسی پنج دستگاه توربین زاریا مدل DU8۰ مطابق شرح پیمان «
۲- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شیراز – بزرگراه امام خمینی )کمربندی احمدآباد(- حدفاصل شهرک فرهنگیان و فرزانگان – جنب پمپ 

بنزین فالح زاده – منطقه پنج عملیات انتقال گاز – امور پیمانها
3- میزان و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : مبلغ ۱۰/5۲۰/۰۰۰/۰۰۰ )ده میلیارد و پانصد و بیست میلیون( ریال مطابق آیین نامه 

تضمین معامالت دولتی. 
4- مهلت اعالم آمادگی  دریافت اسناد مناقصه و کاربرگ فنی – بازرگانی و کاربرگ استعالم ارزیابی کیفی: از تاریخ درج آگهی نوبت اول 

لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 96/۱۲/۰۷ می باشد. 
5- مهلت عودت مدارک استعالم ارزیابی کیفی: حداکثر تا ساعت ۱6 روز دوشنبه مورخ ۱396/۱۲/۲۱ 

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

۷-گواهی صالحیت مورد نیاز : گواهی صالحیت معتبر رتبه 3 نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه یا » گواهینامه معتبر تعمیرات اساسی و ماشین های دوار از معاونت مهندسی، 
پژوهشی و فناوری وزارت نفت در رشته گرایش و مدل توربین موضوع مناقصه « و عالوه بر ارائه یکی ۲ گواهی ذکر شده »گواهی صالحیت معتبر ایمنی امور پیمانکاران از 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی« الزامی می باشد.
8- مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد : نامه اعالم آمادگی و معرفی نامه، یک نسخه برابر اصل از کلیه مدارک گواهی صالحیت معتبر، گواهی کد اقتصادی، شناسه ملی 
و گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، تصویر اساسنامه، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات رسمی شرکت و صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به سال ۱395. 
مناقصه گران جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اطالع رسانی الکترونیکی منطقه به آدرس  ir. ا http://www.nigc-dist5  )بخش مناقصات( مراجعه و یا با شماره تلفن 

38۱3۲3۱9-۰۷۱ / 38۱3۲3۱۰-۰۷۱ امور پیمانهای منطقه تماس حاصل فرمایید.  شماره مجوز : ۱396۰5434 
روابط عمومي منطقه پنج عملیات انتقال گاز نوبت اول : شنبه ۱396/۱۱/۲8  نوبت دوم : دوشنبه ۱396/۱۱/3۰ 

شرکت انتقال گازایران
منطقه پنج عملیات انتقال گاز

 نوبت دوم

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و اماک لرستان
آگهی  موضوع ماده ۳ قانون 1۳ آئین نامه تعیین تکلیف

وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختاف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و اماک 

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
1-پرونده کاسه ۳۸62و رای شماره ۸۸۴۷  مورخه ۹6/۹/16 به تقاضای اسکندر 
بیرانوند فرزند محمدقلی نسبت به ششدانگ یکباب عمارت  به مساحت 1۹۹/۹۸  
آباد  خرم  شهرستان   2 بخش  در  واقع  ۴1اصلی  پاک  از  شده  مجزی  مترمربع 
خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( پنج شنبه زرین جوئی 2- پرونده کاسه 
۴26۸رای شماره 2۸6۷   مورخه ۹6/۴/1۳ به تقاضای شیخ حسین جودکی فرزند 
محمدحسن  نسبت به ششدانگ یکباب عمارت  به مساحت 15۹ مترمربع مجزی 
شده از پاک ۷۴ فرعی از 10 اصلی واقع در بخش 2 شهرستان خرم آباد خروجی 
از مالکیت مالک اولیه )رسمی( صید علی بیرانوند ۳- پرونده کاسه ۳۳۹/۹6 رای 
شماره 6۳51   مورخه ۹6/۷/۴ به تقاضای عزیز اله ارغا فرزند محمد معروف به 
ساالر  نسبت به  یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب عمارت  به مساحت 1۸5/۷2 
مترمربع مجزی شده از پاک 1و2و6و۷  فرعی از 1۴50 اصلی واقع در بخش یک 
شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( عزیزاله ارغا ۴- پرونده 
کاسه ۳۳۸/۹6 رای شماره 6۳۴۴ مورخه ۹6/۷/۳  به تقاضای یداله ظفری منش 
یکباب  از  ششدانگ  مشاع  دانگ  پنج  به  نسبت  ساالر  به  معروف  محمد  فرزند 
عمارت  به مساحت 1۸5/۷2  مترمربع مجزی شده از پاک 1و2و6و۷  فرعی از 
1۴50  اصلی واقع در بخش یک  شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک 
اولیه )رسمی( محمد معروف به ساالر آرغا رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب 
در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو 
نوبت به فاصله 15 روز جهت اطاع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عاوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصاح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴15۴۸51
تاریخ انتشار نوبت اول :1۳۹6/11/۳0  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳۹6/12/15 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

رای دادگاه 

در خصوص دعوی آقای کیومرث امیری چوالندیم فرزند بگ محمد بطرفیت آقای 
علی حشمتی بخواسته مطالبه مبلغ ۳۸۳/000/000 ریال بابت ثمن فروش سیب 
زمینی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۹5/۹/1۴ لغایت اجرای حکم و کلیه خسارات 
قانونی دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده دادخواست تقدیمی خواهان و 
از مقدار سیب زمینی  اینکه شهود خواهان اطاع دقیق  ضمایم پیوست نظر به 
فقط  اینکه خواهان  به  توجها  و  نداشته  به خوانده  توسط خواهان  فروخته شده 
رونوشت دو بار نامه را جمعا به مقدار 20/۷50 کلیوگرم ارائه نموده و با قبول هر 
کیلو نه هزار تومن مورد ادعای خواهان و توجها به اینکه خوانده علی رغم اباغ 
قانونی اخطاریه حاضر نشده و دعوی خواهان و مستندات وی را مصون از تعرض 
و تکذیب گذاشته فلذا دادگاه دعوی خواهان را تا مبلغ 1۸/6۷5/000 تومان وارد 
دانسته بااستناد به مواد 1۹۸ و 515 قانون آیین دادرسی در امور مدنی حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1۸/6۷5/000تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 
1۴۸/000 تومان بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعام میگردد رای 
صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ واقعی قابل واخواهی در این شعبه و 
پس از انقضای آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر 
استان لرستان می باشد در خصوص دعوی خواهان بطرفیت خوانده مازاد بر مبلغ 
صدرالذکر نظر به اینکه شهود خواهان اطاع دقیق از میزان فروش سیب زمینی از 
طرف خواهان به خوانده نداشته و خواهان نیز دلیلی بر فروش مازاد بر مبلغ فوق 
الذکر ارائه نداده فلذا دادگاه دعوی خواهان را وارد نداسته با استناد به ماده 1۹۷از 
قانون آیین دادرسی در امور مدنی حکم به بطان دعوی خواهان صادر و اعام 
می گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل تجدید نظر در 

محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
رئیس شعبه ششم دادگاه حقوقی خرم آباد – قوام آذر همایون 

آگهی  متن 

پرونده کاسه ۹60۹۹۸66561000020 در خصوص شکایت زینب محمدی 
اتهام  به  خان  صیی  فرزند  سپهوند  یداله  آقای  متهم  علیه  محمدرضا  فرزند 
به   1۳۹1 مدل  پژو۴05  سواری  خودروی  دستگاه  یک  امانت  در  خیانت 
آیین  قانون  به تجویز ماده 1۷۴  نامبرده و  اقامت  نبودن محل  واسطه معلوم 
تا ظرف مدت ۳0 روز  دادرسی کیفری مصوب ۹2 مراتب در روزنامه آگهی 
خیابان  شرقی  گلدشت  در  واقع  دادیاری  پنجم  درشعبه  آگهی  نشر  تاریخ  از 
ایران زمین نرسیده به میدان آرش کمانگیر دادسرای عمومی و انقاب خرم 
آباد حاضر واز اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر 

رسیدگی و اظهار عقیده به عمل می آید. 
دادیار شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – صمد مرادی فر. 

 پایداری شبکه آب و برق خوزستان
 در گرو استمرار کارهای ضربتی

وحیدی فر- اهواز: قائم مقام وزیر نیرو در جلسه شورای انسجام بخشی 
مدیران وزرارت نیرو در اهواز، گفت: مجموعه اقدامات انجام شده در یک 
سال گذشته تاثیر خوبی بر پایداری شبکه آب و برق داشته و شرایط 
امسال نسبت به سال قبل بهبود چشمگیری پیدا کرده است.به گزارش 
روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان، ستار محمودی در 
جمع مدیران صنعت آب و برق استان اظهار کرد: هدف از این سفر بررسی 
اثرات پدیده گرد و غبار بر روی آب و برق استان و شنیدن راهکارهای الزم 
است تا آنها برای یک پشتیبانی ستادی به وزارت نیرو منتقل شوند.وی 
با اشاره به اینکه همه دستگاه های اجرایی خوزستان برای رفع مشکات 
به ویژه حوزه آب و برق همکاری الزم را داشتند، بیان کرد: همه اقشار 
مختلف در استان برای حل مشکات سال گذشته همکاری خوبی را با 
صنعت آب و برق داشتند و باید از تمامی آنها تقدیر و تشکر کرد.قائم مقام 
وزیر نیرو با اشاره به اینکه مجموعه اقدامات انجام شده تأثیر خوبی داشت 
و شرایط امسال نسبت به سال قبل بهبود پیدا کرده است، تصریح کرد: 
با برنامه های تدوین شده گام به گام برای رفع مشکات پیش آمده بر 
اثر گرد و غبار در صنعت آب و برق حرکت خواهیم کرد.محمودی گفت: 
تا پایان شهریور ماه سال آینده از لحاظ سال آبی با تنگنا مواجه هستیم 
و همراهی این تنگنا در خوزستان با گرمای شدید بحث در نظر گرفتن 
تمهیدات خاص را جدی کرده است.وی با اشاره به لزوم تأمین برق پایدار 
در کانشهر اهواز، عنوان کرد: تأمین برق تصفیه خانه ها، ایستگاه های 
شتاب دهنده و پمپاژها در زمان بحران های احتمالی ضروری است، 
الزم است که از همین امروز تأمین برق اضطراری برای کل خوزستان با 
تمرکز بر اهواز از طرف شرکت های مربوطه جدی گرفته شود.قائم مقام 
وزیر نیرو ادامه داد: تاش سال گذشته همکاران در برق استان باعث شد 
تا بحران با سربلندی پشت سر گذاشته شود، آن اقدامات کمک کرد در 
شرایط فعلی تبعات گرد و خاک بر برق بسیار محدود شود.محمودی 
کاهش تبعات گرد و خاک را نتیجه تعویض مقره ها، RTV کردن پست 
ها و شستشوی مداوم تجهیزات دانست و افزود: برای اینکه شرایط موجود 
را ارتقای بیشتری بدهیم الزم است که این کارهای ضربتی موثرکه انجام 
گرفته استمرار پیدا کند.وی با اشاره به سرمایه گذاری های عظیم در 
حوز تولید برق استان خوزستان گفت: دولت در زمینه آب و برق سرمایه 
گذاری های بسیار عظیمی را انجام داده که باید کامل شوند، اتمام این 
سرمایه گذاری بسیاری از مشکات استان درا برطرف می کند.قائم مقام 
وزیر نیرو با تاکید بر ضرورت حرکت به سمت انرژی های نو در کشور، 
با توجه شرایط موجود و تجربیات پیش آمده، الزم است  یادآور شد: 
آینده سهم بیشتری از انرژی های خورشیدی به عنوان انرژی تجدید 
پذیر برای استان دیده شده و همسان سازی و هم خوانی بین انرژی برق 
آبی و سوخت فسیلی )حرارتی( ایجاد شود.قائم مقام وزیر نیرو با اشاره به 
ساخت دو نیروگاه مدرن کاس "اف" در کشور با اولویت خوزستان بیان 
کرد: با توجه به شرایط کنونی، توجه بیشتر به انرژی های تجدیدپذیر 
خورشیدی، استفاده از تجهیزات و مولدها و نیروگاه های جدید مانند 
نیروگاه مدرن و استفاده از پست های برای مقابله با ریزگردها در دستور 

کار قرار دارد.

اجرای طرح پدافندی مراقبت 
سندرومیک بیماری های واگیر در گیالن

منکویی- رشت؛ رییس دانشگاه علوم پزشکی گیان 
از اجرای پایلوت طرح پدافندی مراقبت سندرومیک 
اپیدمی بیماری های واگیر در شهرستان های سیاهکل 
و آستارا خبر داد. شاهرخ یوسف زاده چابک رییس 
دانشگاه علوم پزشکی گیان در نهمین جلسه شورای 
برنامه ریزی استان در سالن شهید انصاری استانداری 
گیان، گفت: پدافند غیرعامل فراتر از ساخت  و سازها 
است و در حوزه سامت نیز قابلیت اجرایی دارد.وی به 
تجربه موفق دانشگاه علوم پزشکی گیان در مراقبت 
پیشگیری از شیوع بیماری ها اشاره کرد و افزود: برای 
نخستین بار در کشور دانشگاه علوم پزشکی گیان 
طرح نظام مراقبت سندرومیک اپیدمی بیماری های 
این طرح در حال  اجرا کرد که  استان  را در  واگیر 
حاضر مورد بازدید کارشناسان بهداشت جهانی قرار 
گرفته و از سوی سازمان بهداشت جهانی به عنوان 
یک الگو در خاورمیانه مطرح شده است.رییس دانشگاه 
علوم پزشکی استان گیان، تصریح کرد: در مراقبت 
سندرومیک اپیدمی وقتی میکروب یا عامل بیماری زا 
به بدن بیمار وارد می شود، بیماری شناسایی و ثبت 
می شود و در صورت بروز همه گیری و شیوع بیماری 
رسانی  اطاع  آالرم  بافاصله  خاص،  ای  منطقه  در 
برای مسووالن ارسال می شود که با انجام تمهیدات 
الزم از انتقال و همه گیری بیماری در سطح جامعه 
جلوگیری می شود.یوسف زاده با اعام این که اجرای 
طرح مذکور در شهرستان های سیاهکل و آستارا به  
صورت آزمایشی آغاز شده است، خاطر نشان کرد: 
به زودی در همه شهرستان های استان گیان طرح 

مراقبت سندرومیک اپیدمی اجرا خواهد شد.

برخورداری ۲۹ هزار مددجوی کمیته 
امداد بوشهر خدمات بیمه درمانی 

امام  امداد  کمیته  مدیرکل  بوشهر؛  احمدی- 
نفر  هزار  گفت:2۹  بوشهر  استان  خمینی)ره( 
مددجویان این نهاد در 10 ماه امسال برای انجام امور 

درمانی از خدمات بیمه درمانی بهره مند شدند.
اجرای  وضعیت   بررسی  نشست  در  لطفی  احمد 
طرح های بهداشتی درمانی مددجویان کمیته امداد 
استان بوشهر با بیان اینکه حفظ سامت و تأمین آتیه 
مددجویان تحت حمایت، از اهمیت زیادی برخوردار 
سامت  ارتقاء  برای  امداد  کمیته  داشت:  استاظهار 
و  مسائل  به  ویژه ای  نگاه  تحت حمایت  مددجویان 

مشکات بهداشتی و درمانی آنها دارد.

خبرخبر جوانان  امور  ساماندهی  و  هماهنگی  کل  مدیر 
گفت: اگر رسانه ای را محدود کنیم حتما افکار 
عمومی  راه دیگری برای رسیدن به منبع اخبار 
درست،  پیدا می کند . واقعیت این است که وقتی 
صدای مردم از رسانه ای شنیده نشود مردم رسانه

hs دیگری را جایگزین آن می کنند ، اینجاست 
که عده ای با امیال و نیت های  غیر صادقانه 
در خارج از مرزها ، افکار عمومی را تحت تاثیر 
پایگاه خبری  گزارش  به   . قرار می دهند  خود 
وزارت ورزش و جوانان، امید محدث، مدیر کل 
هماهنگی و ساماندهی امور جوانان در همایش 
ملی کنشگری اجتماعی ویژه سازمان های مردم 
نهاد جوانان گفت: ارتباط مستقیمی بین فضای 
مجازی و جوانان وجود دارد که بسیار مهم است، 
چرا که  بخش عمده ای از کاربران فضای مجازی 
جوانان هستند و آنها هستند که در این اتمسفر، 

زیست فعاالنه دارند 
وی افزود: باید از ظرفیت جوانان برای کمک به 
اقشار جامعه استفاده  کرد و این ظرفیت را می 
تواند فضای مجازی ایجاد کند.  در ماجرای زلزله 
کرمانشاه شاهد نقش آفرینی فضای مجازی و نهاد 
های مردمی و گروه های مرجع اجتماعی بودیم 
کنش  یک  گیری  شکل  موجب  نهایت  در  که 
اجتماعی عظیم در امداد رسانی به زلزله زدگان 
و  مجازی  فضای  مشترک  وجه  بود.  کرمانشاه 
نهاد های مردمی و سمن ها ظرفیت و پتانسیل 
شبکه سازی آنهاست. در صورتی که بتوانیم از این 
ظرفیت در جهت منافع ملی و عمومی استفاده 
کنیم بدون شک می توانیم در مسیر توسعه شاهد 

اتفاقات جدید و شگفت انگیزی باشیم. 
مدیر کل هماهنگی و ساماندهی امور جوانان با 
اشاره به اینکه رسانه دچار تغییر شده است گفت: 

هر نسلی رسانه خودش را دارد و هر رسانه نیز 
هدف خود را دنبال می کند. در زمان پیروزی 
از  غیر  هایی  رسانه  انقابیون  رسانه  انقاب، 
تلویزیون و رادیو بودند . چراکه صدای انقابیون 
از آن ها شنیده نمی شد. در نتیجه آنها به سمت 
رسانه ها ی جایگزین مثل اعامیه و دیوار نوشته 
ها و نوارهای ضبط صوت  رو آوردند . هر نسلی 
برای انتقال پیام خود رسانه خودش را انتخاب می 
کند.وی با اشاره به  نقش  مهم فضای مجازی در 
کنشگری جامعه گفت: فضای مجازی امروز رسانه 
نسل خودش است و در فضای مجازی مردم هویت 
سازی می کنند. افراد جامعه در فضای مجازی ، 

در کنار زیست واقعی خود، زیست مجازی دارند، 
هویت مجازی پیدا می کنند و از طریق این هویت 
مجازی به نقش افرینی اجتماعی و گاها مشارکت 

اجتماعی اقدام می کنند. 
محدث  در مورد گام های مثبت  فضای مجازی  
قابلیت   مجازی  فضای  گفت:  امروز  دنیای  در 
فضیلت بخشی به مفاهیم عینی درجامعه را دارد. 
در ماجرای پاسکو شاهد بودیم که فضای مجازی 
در اصاح رفتارهای فردی در اجتماع نقش آفرینی 
کرد . مثا وقتی مردم در هنگام وقوع پاسکو 
هجوم آوردند و با آواره های ساختمان پاسکو 
سلفی می گرفتند و مانع عبور و حرکت خودرو 

های امدادی می شدند، کاربران فضای مجازی  
با واکنش شدید نسبت به این موضوع و تقبیح 
این رفتار ناهنجار اجتماعی ، بحث کمک به عبور 
خودروهای امدادی و اولویت حرکت آنها در معابر 
را تبدیل به یک فضیلت اجتماعی کردند . بعد 
از این ما شاهد اصاح رفتار ترافیکی شهروندان 
در مواجه با خودروهای امدادی بودیم و مشاهده 
می کردیم که خودروهای شخصی در مواجه با 
خودروهای امدادی بافاصله مسیر خود را عوض 
می کردند تا مسیر برای عبور مثا آمبوالنس باز 
شود . در این مسیر گروه های مرجع و نهاد های 
مردمی با ایجاد کمپین هایی مثل بین خطوط 
برانیم و.... این روند را تبدیل به رفتار اجتماعی 
امور  ساماندهی  و  هماهنگی  کل  مدیر  کردند. 
جوانان با اشاره به تاثیر فضای مجازی در حوادث 
دو سال گذشته تا  کنون گفت: معتقدم در پاسکو 
ما شاهد کنش اجتماعی هدفمند و ساختاریافته و 
شبکه ای نبودیم و حضور و هجوم مردم در جلوی 
ساختمان  پاسکو بیشتر ضد مشارکت اجتماعی 
بود. زیرا زمانی که این فاجعه اتفاق افتاد  رفتار افراد 
حاضر فضای مشارکتی نداشت و حضور آنها بیشتر 

به عنوان رفتار توده ای قابل تحلیل است. 
ضد  فضای  همین  در  اما  داد:  ادامه   محدث 
مشارکتی بعد از واکنش های منفی فضای مجازی 
به رفتار توده ای عده ای از شهروندان، ما شاهد 
رفتارهای مشارکتی نه به صورت منظم و شبکه 
بلکه به صورت فردی و بر اساس نقش شهروندی 
معدنی  اب  نشانان  آتش  به  که  افرادی   . بودیم 
می دانند. یا برای افراد حاضر در عملیات غذا و 
 میوه فراهم می کردند اما من همچنان معتقدم 
موفق  کنشگری  یک  را  موضوع  این  توان  نمی 

وشبکه ای نامید.

مدیر کل هماهنگی و ساماندهی امور جوانان :

 باید از ظرفیت سمن های جوانان
 برای کمک به جامعه استفاده کرد

کیا دلیری- رئیس سازمان قضائی نیروهای 
مسلح استان البرز آموزش مهارت های گفتاری 
و رفتاری و حتی حقوقی به نیروهای مسلح را 
در خود کنترلی ماموران بسیار حائز اهمیت 
دانست و گفت: بر اثر همین آموزش ها شاهد 
عملکرد مثبت نیروی انتظامی در اغتشاشات 

اخیر در کشور و به ویژه شهر کرج بودیم.
به گزارش پیام زمان، سید رضا حسینی در 
هفتمین مجمع ساالنه پیشگیری از وقوع جرم 
سازمان قضائی نیروهای مسلح استان البرز  که 
در آموزشگاه نظامی شهید مدرس برگزار شد، 
با اشاره به اینکه راهکارهای پیش گیری از 

وقوع اقداماتی نظیر ضرب و جرح بایستی مورد 
توجه همگان قرار گیرد، اظهار کرد: متاسفانه 
خشونت در رفتار و گفتار در جامعه شیوع 
پیدا کرده، بدون شک این مهم در آمارهای 
دادگستری نمود داشته به گونه ای که رتبه 
اول تا سوم از جرایم را از آن خود ساخته است.

وی با بیان اینکه جرائمی چون ضرب و جرح 
به خود  را  رتبه سوم جرائم  البرز  استان  در 
قاطع  برخورد  گفت:  است،  داده  اختصاص 
کیفری نسبت به نیروهای مسلح متناسب با 
شخصیت متهمان صورت می گیرد اما باید با 
اقدامات پیشگیرانه خشونت، توهین، ضرب و 

جرح در جامعه به حداقل برسانیم.
حسینی با بیان اینکه در جامعه خشونت در 
رتبه  که  است  جرائمی  جزو  گفتار  و  رفتار 
اول تا سوم را به خود اختصاص داده است، 
تاکید کرد: برخی از افرادی که مورد خشونت 
می  گمان  گیرند  می  قرار  جرح  و  و ضرب 
کنند شکایت آن ها به نتیجه نخواهد رسید؛ 
در حالی که اینگونه نیست.وی با بیان اینکه 

سبب  به  مامورین  تحمل  آستانه  متاسفانه 
مشکات اقتصادی کاهش یافته و قدرت خرید 
مردم به واسطه تصمیمات دولت مردان پایین 
در  افراد  برخی  متاسفانه  افزود:  است،  آمده 
برابر گفتار تحریک آمیز متوسل به خشونت 
می شوند اما اقدامات پیشگیرانه نظیر آموزش 
یکی از راهکارهای مهمی است که باید مورد 

توجه قرار گیرد.رئیس سازمان قضائی نیروهای 
مسلح استان البرز با اشاره به اینکه مقوله مهم 
نظارت، کنترل و بازرسی بعد از وقت اداری از 
جمله موارد مهمی است که باید مورد توجه 
قرار گیرد، گفت: به منظور پیشگیری از جرائم 
درصدد هستیم کمیته بازرسی غیر مترقبه بعد 

از وقت اداری تشکیل گردد.

رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح 
البرزتاکید کرد:

آموزش؛ عامل عملکرد 
 مثبت نیروی انتظامی
 در اغتشاشات اخیر

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی  ) فشرده ( 
یک مرحله ای اداره کل  گمرکات استان گلستان                                
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روند افزایشی طالق 
در کشور طی ده سال گذشته

رییس سازمان امور اجتماعی کشور گفت: طبق تمامی ارزشیابی ها 
و کارهای پیمایش ملی بیش از ۹5 درصد بانوان کشور به حجاب 
اعتقاد دارند.تقی رستم وندی در حاشیه نود و هفتمین جلسه شورای 
اجتماعی کشور و در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا 
وزارت کشور قصد ورود به موضوع دختران انقاب را دارد، گفت:  بحث 
عفاف و حجاب موضوع جلسه شورای اجتماعی امروز نبود ولی به 
عنوان یک مقوله فرهنگی بایستی با بحث حجاب و عفاف مواجه شد.

وی ادامه داد:  البته عفاف و حجاب قانون کشور ما است و کسانی که 
برای انجام اقدام خود انگیزه سیاسی داشته باشند باید قوه قضاییه 
به آنها رسیدگی کند؛ اما کسانی که به دلیل اعتقادی و فکری گاهی 
اوقات دست به اقداماتی خاف هنجارهای عمومی می زنند بایستی 
با آنها برخورد ارشادی و فرهنگی صورت گیرد.رییس سازمان امور 
اجتماعی کشور در بخش دیگری از صحبت های خود به آمارهای 
ارائه شده در خصوص وضعیت ازدواج و طاق  توسط ثبت واحوال 
گفت: بحث ابتدایی جلسه شورای اجتماعی به تحلیل وضعیت ازدواج 
و طاق در سال جاری و مقایسه آن با سال های گذشته اختصاص 
داشت که از طرف نماینده سازمان ثبت واحوال گزارش های خوبی 
به جلسه ارائه شد.وی اضافه کرد: به این معنا که تا سال ۹6 معموال 
دو واحد مشاوره حین ازدواج وجود داشت که از ابتدای سال ۹۷ با 
همکاری همه دستگاه ها به 6 واحد ارتقاء پیدا خواهد کرد.وی در 
پایان صحبت هایش گفت: انتظار فعلی ما این است شاخص طاق 
در کشور کاهش یابد در حقیقت طاق در همه دنیا با زندگی مدرن 
شهری روند افزایشی دارد و در کشور ما نیز این روند افزایشی از ده 
سال پیش ادامه داشته و تاش ما این است که شتاب را کمتر کنیم 
و اما اینکه واقعه طاق در کشور کمتر شود احتیاج به کار بلند مدت 

دارد که بایستی بحث های آموزشی در کشور تقویت شود.

زنانه شدن سالمندی در ایران تا 30 سال آتی
دسترسی  افزایش سطح  گفت:  بهداشت  وزارت  پرستاری  معاون   
مردم به خدمات بهداشتی یکی از اصول سازمان جهانی بهداشت و 

همچنین سند چشم انداز جمهوری اسامی ایران است.
دکتر مریم حضرتی در سمینار مراقبت در منزل در دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان افزود: جهانی شدن سالمندی یکی از مسائل عمده 
این  برای  جهان است؛ چرا که دنیا به سمت سالمندی می رود و 
موضوع بحث های علمی مختلفی آغاز شده است.وی ادامه داد: در 
سال 2050 انتظار می رود که افراد 100 ساله و باالتر، ۴00 درصد و 
افراد ۸5 ساله حدود 150 درصد افزایش پیدا خواهند کرد و همچنین 
برای اولین بار در تاریخ جهان در سال 2050، افراد باالی 65 سال 
بیشتر از افراد زیر پنج سال خواهد بود.حضرتی خاطر نشان کرد: رشد 
سرعت جمعیت برای ما موضوع بسیار مهم تری است؛ مطالعات نشان 
می دهد که در فرانسه یکصد سال طول کشید تا جمعیت سالمندی 
آن دو برابر شود، اما این اتفاق در کره، چین، تایلند، برزیل و ایران 

خیلی کوتاه تر خواهد بود و ما فقط ۳0 سال وقت داریم.

خبر

نبود نشاط اجتماعی
 خانواده ها را به انزوا کشانده

وزیر کشور به موضوع نشاط اجتماعی اشاره کرد 
و گفت: نبود نشاط اجتماعی یکی از موضوعاتی 
بیماری  و  انزوا  به  را  ما  خانواده های  که  است 
کشانده است. همه دست به دست هم داده ایم 
به  باید  بنابراین  کرده ایم.  افسرده  را  جامعه  و 
روش های مختلف بر روی نشاط اجتماعی کار 
کنیم و امیدبخشی موضوعی است که باید در 
جامعه به وجود آید.عبدالرضا رحمانی فضلی در 
نود و هفتمین جلسه شورای اجتماعی کشور 
که در محل وزارت کشور برگزار شد، اظهار کرد: 
موضوع  خصوص  در  احوال  ثبت  گزارش های 
طاق باید ادامه دار و تحلیلی باشد و سازمان 
این  از  است  موظف  کشور  وزارت  اجتماعی 
گزارش ها در برنامه ریزی های خود استفاده کند 
و باید با قضات جلسات مفصلی گذاشته شود تا 

راه حلی اصولی به دست آید.
وی با بیان اینکه کسانی که در حوزه آموزش 
فعالیت دارند باید اثربخشی کار خود را ارزیابی 
کنند و این ارزیابی با شاخص های خاصی تهیه 
شود، گفت: این امر برای این است تا مربیان 
بدانند زحمات شان قابل ارزش گذاری در حوزه 
مقابله با آسیب ها است. وزیر کشور ادامه داد: 
و  باشد  کاربردی  پژوهش ها  و  نظریه ها  باید 
نظریه ها مبتنی بر نیاز مسائل جامعه ارائه شود و 
نتیجه و راه حل داشته باشد. گاهی اوقات حدود 
100 میلیون تومان برای یک نظرسنجی هزینه 
همچنین  ندارد.  مناسبی  نتیجه  اما  می شود 
تسهیل  مشاوره ای  خدمات  به  دسترسی  باید 
شود و ارتباط حضوری و غیر حضوری حتی از 
طریق کتاب و فضای مجازی و ... بین مشاوران 
و مردم وجود داشته باشد تا اثربخشی داشته 
باشد.وی همچنین درباره فضای مجازی گفت: 
نظام به دنبال قلع و قمع کردن و بستن فضای 
مجازی نیست. در حقیقت با فضای مجازی جز 
ساماندهی آن نمی توانیم کار دیگری کنیم و در 
جلسه ای که با مقام معظم رهبری نیز داشتیم، 
بیشترین تأکید ایشان در خصوص ساماندهی 
فضای مجازی بود.رحمانی فضلی در ادامه درباره 
مددکاران و مربیان گفت: آموزش مددکاران باید 
به طور دقیق و پیوسته انجام شود و اگر مربی 
و مددکار انگیزه داشته باشد در کارش موفق 
انگیزه  نیروها  به  بایستی  بنابراین  بود.  خواهد 

دهیم و آنها را تشویق کنیم.

خبر

وزیر آموزش و پرورش بــا اعام اینکه طی 
یکی دو هفته آینده شرایط شرکت در آزمون 
استخدامی جدید را اطاع رسانی می کنیم 
گفت: حدود 1۸ هــزار نفر ظرفیت داریم و 

امید است آزمون فروردین ۹۷ برگزار شود.
به گزارش خبرنگار پیام زمان ، سید محمد 
اصحاب  با  نشست خبری خود  در  بطحایی 
برگزار  رجایی  شهید  ساختمان  در  رسانه 
شد با تسلیت ایام سوگواری حضرت فاطمه 
زهرا )س( به ارائه گزارشی از اقدامات انجام 
شده در وزارت آموزش و پرورش پرداخت و 
گفت: محور اصلی تمام فعالیت ها سند تحول 
بنیادین است. حدود شش سال از اباغ آن 
البته تحقیقات مقدماتی سال ها  و  گذشته 
در  اخیرا  افزود:  بود.وی  شده  شروع  پیش 
پایشی که از اجرای سند انجام دادیم، مشخص 
شد تا کنون ۳0 درصد از سند مستقر شده که 
عدد خوبی نیست و آنطور که باید پیشرفت 
نکرده ایم.وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه 
همین ۳0 درصد نیز دارای پیشرفت متوازن 
نبوده است، اضافه کرد: در بخش منابع انسانی 
و تجهیزات و فضا پیشرفت خوب نبوده اما 
پیشرفت خوبی  ملی  درس  برنامه  در حوزه 
داشته ایم. با همتی که همکارانم دارند تا قبل 
از سال جاری زیرساخت های الزم را فراهم و 
کمیته ها و کارگروه های زیرنظام های سند و 
شورای راهبردی مربوط کار خود را تا پایان 
سال شروع می کنند.بطحایی ادامه داد: تعهد 
کاری و اداری همه همکاران نسبت به سند را 
شاهدیم و امیدواریم سال ۹۷ شروع قوی تری 
برای اجرای سند داشته باشیم.وی به توسعه 
تعامل با ذینفعان آموزش و پرورش اشاره کرد 
سایر  به  نسبت  ما  ذینفعان  و گفت: جامعه 
بفرد  منحصر  شرایط  اجرایی  دستگاه های 
دارند و می طلبد شبکه ارتباطی خود را با آنها 
تقویت کنیم. در همین راستا تلویزیون تعاملی 
آماده و به صورت آزمایشی برنامه هایی تهیه 
و در حال پخش دارد. خانواده ها و ما معلمین 
ارتقای  مسیر  در  باید  که  هستیم  شرکایی 
آموزش همسو باشیم. امیدوارم فاصله ای که 
امروز با خانواده ها داریم از طریق شبکه تعاملی 
کمتر شود.بطحایی افزود: دوکار را شروع کرده 
ایم که یک مورد انتخاب دو نماینده به عنوان 
عضو هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان 
است. این کار بسیار بزرگی نیست اما تمرینی 

برای جلب مشارکت مستقیم معلمان در اداره 
کار  وی،  گفته  است.به  پرورش  و  آموزش 
دومی نیز در دست اقدام داریم و تا چند روز 
آینده سامانه اش به بهره برداری می رسد که 
خواسته و مطالبه معلمان است و به مدیریت 
اینکه  بیان  با  برمی گردد.بطحایی  مدارس 
مدارسی که به مدیر نیاز داشته باشند از سال 
آینده در سامانه ای معرفی می شوند و همه 
را  مدیریت  برای  الزم  شرایط  که  همکارانی 
دارند می توانند در سامانه اعام کاندیداتوری 
بررسی،  نامزدها  این  سوابق  گفت:  کنند، 
مصاحبه و رتبه بندی می شوند و فهرست افراد 
واجد شرایط به ترتیب امتیازبندی در اختیار 
مدیر آموزش و پرورش منطقه قرار می گیرد.

وزیر آموزش و پرورش به حذف آزمون ها در 
دوره ابتدایی اشاره کرد و گفت: کودکان ما 
در دوره ابتدایی هنوز از حیث شخصیتی و 
ویژگی های روانی به مرحله ای نرسیده اند 
که در معرض فشارهای فراوان برای آمادگی 
آزمون ها قرار بگیرند و زیر بار حجم سنگین 
کتب کمک آموزشی قرار بگیرند. خانواده ها 
در معرض تبلیغات ثبت نام در آزمون ها قرار 
چون  عواملی  داد:  ادامه  می گیرند.بطحایی 
فضای آموزشی به شدت در کاهش نشاط در 
مدارس موثرند. برنامه های درسی نیز گاهی 
افسردگی و دلمردگی را تحمیل می کنند و از 
همه مهمتر نقش معلم به عنوان عامل نشاط 
باید مورد توجه قرار بگیرد. اما اینکه بخواهیم 
صبر کنیم تا همه این عوامل برطرف شوند 
حتما به این هدف نخواهیم رسید و تجربه ۴0 
سال گذشته نشان می دهد. اگر به صورت 
حتما  کنیم  مستقر  را  تحول  سند  متوازن 

محقق  حدودی  ت  تربیتی  متعالی  اهداف 
خواهد شد.بطحایی درباره علت توقف توزیع 
شیر در مدارس گفت: پیگیری های بسیاری 
روشنی  انداز  اما هنوز چشم  ایم  داده  انجام 
درباره روند تخصیص  بودجه و توزیع شیر 
در مدارس برای ما پیدا نشده است.بطحایی 
شهاب  طرح  گفت:  نیز  شهاب  طرح  درباره 
در مهر ۹۷ به پایه هفتم می رسد. با موانع و 
مشکات و ویژگی های مثبت این طرح آشنا 
آمده  نیز   عالی  شورای  مصوبه  در  هستیم. 
آموزش و پرورش مکلف است، منابع اعتباری 
اتفاق  این  که  کند  فراهم  را  شهاب   طرح 

خواهد افتاد.
آینده  هفته  از  شده  بینی  پیش  افزود:  وی 
کارگروهی تشکیل شود که از افراد صاحب 
هفتم  پایه  در  کرد.  خواهیم  دعوت  تجربه 
با قدرت به اجرا  سال آینده طرح شهاب را 
در می آوریم و مواردی چون آموزش معلمان 
برای اجرای این طرح مورد توجه قرار خواهد 
گرفت.وزیر آموزش و پرورش در ادامه با بیان 
آینده  در سال  ما  نگرانی های  از  یکی  اینکه 
افزایش ۳00هزار نفری دانش آموزان در دوره 
امیدواریم  کرد:  اظهار  است  و حرفه ای  فنی 
بتوانیم با تامین امکانات الزم کیفیت آموزش 
ممنوعیت  به  کنیم.وی  حفظ  را  حوزه  این 
آموزش زبان انگلیسی در مدارس نیز اشاره 
و عنوان کرد: مصوبه جدید برای ممنوعیت 
آموزش زبان انگلیسی نداشته ایم و در برنامه 
انگلیسی  زبان  آموزش  ابتدایی  دوره  رسمی 
نیست. تدریس زبان خارجی در دوره ابتدایی 

توصیه نمی شود.
وعده  اینکه  به  اشاره  با  همچنین  بطحایی 

برگزاری هرگونه کاس کمک آموزشی و توزیع 
کتب کمک آموزشی در مدارس ممنوع است 
گفت: نمی توانیم مانع خانواده ها برای شرکت 
در کاس ها بیرون مدرسه شویم اما این کار 
در مدارس ممنوع است.وزیر آموزش و پرورش 
درباره تنبیه بدنی در مدارس نیز عنوان کرد: 
تنبیه بدنی تنها خط قرمز ما است و حتی تنبیه 
لفظی را هم مجاز نمی دانیم. اکنون گروهی 
موضوع  این  با  برخورد  برای  صرفا  متمرکز 
تشکیل شده که مسئولیت ریشه یابی و برخورد 
با عوامل تنبیه بدنی را برعهده دارد.بطحایی 
ادامه داد: در مقابل به جسارت به حریم معلمان 
نیز همانقدر حساسم که به موضوع تنبیه بدنی 
به همین علت وقتی معلمان  دانش آموزان. 
مورد هتاکی و ضرب و جرح قرار می گیرند 
برای آنها نیز توسط آموزش و پرورش وکیل 
گرفته می شود.وزیر آموزش و پرورش  در پاسخ 
به خبرنگار پیام زمان مبنی برحذف کنکور و 
و  در کانشهر  آموزشی  برابر  امکانات  نبودن 
روستا ها دلیلی منطقی برای غول کنکور نیست 
عنوان کرد :  گاهی بایداعتراف کنیم  و متاسفانه 
نابرابری درآموزش در مناطق مختلف کشور 
وجود دارد؛ این نابرابری در پذیرش دانشجویان 
هم تاثیر گذاشته است، اما علت و چگونگی آن 
را آقای زر افشان در همین جلسه  اعام می 
کند.علی زرافشان معاون آموزش متوسطه وزیر 
آموزش و پرورش در پاسخ به سوال  خبرنگار 
نبودن  و  کنکور  برحذف  مبنی  زمان  پیام 
امکانات برابر آموزشی در کانشهر و روستا ها 
دلیلی بد حذف کنکور و پذیرش دانشجو بدون 
کنکور این اینگونه بیان کرد: در مورد نابرابری 
هایی که برای پذیرش در کنکور وجود دارد 
از گذشته مناطق به سه دسته برای دریافت 
ضریب جبران محرومیت تقسیم شده اند. وی 
ادامه داد: در کنکور سال ۹۸ اولین گروه فارغ 
التحصیان نظام جدید آموزشی را داریم اما 
تصمیمات در مورد پذیرش آنها بررسی خواهد 
شد.زرافشان اضافه کرد: براید روس نهایی امروز 
تصمیم گیری خواهد و همچنین میزان تاثیر 
نمرات نهایی در کنکور فعا ۳0 درصد است و 
پیشنهاد ما افزایش آن به ۴0 درصد برای سال 
۹۸ است. وی گفت: آموزش و پرورش تمام 
مصوبات شورا سنجش و پذیرش را برای انجام 
پذیرش در کنکور انجام داده است و هیچ گونه 
وظیفه ای نیست که تعیین شده باشد و اجرا 

نشده باشد.

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به زمان: 

متاسفانه نابرابری درآموزش در مناطق مختلف کشور وجود دارد

 دادنامه 
چمستان  بخش  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه  کاسه۹۴0۹۹۸1۹۸۸100۷۹۷  پرونده 
101 کیفری 2 سابق تصمیم نهایی شماره شاکی آقای عباس ابراهیمی فرزند علی 
به نشانه بخش چمستان خیابان آیت اهلل خامنه ای جنب بانک رفاه جواهری دریای 
نور متهم آقای غامعلی سلطانی فرزند رحمت به نشانی چمستان لسفیجان جنب 
قبرستانی  روبه روی سیمان فروشی معصومیان منزل یزدان توکلی اتهام خیانت در 
امانت به تاریخ1/11/۹6 در وقت فوق العاده شعبه 101 دادگاه کیفری دو چمستان 
به تصدیق امضا کننده زیر پرونده کاسه باال تحت نظر است دادگاه ختم رسیدگی را 
اعام به شرح آتی ذیل اقدام به انشا رای می نماید رای دادگاه در خصوص اتهام متهم 
غامعلی سلطانی فرزند رحمت اهل و ساکن چمستان فعا متواری دائم و خیانت در 
امانت 65 گرم طا با توجه به محتویات پرونده شکایت شاکی رسیده مربوط به امانی 
بودن طای فوق که ضم پرونده می باشد و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده 
بزه  انتسابی را محرز دانسته لذا دادگاه به استناد ماده 6۷۴ قانون مجازات اسامی 
1۳۷5 متهم موصوف را با رعایت ماده ۳۷ و بند ث ماده ۳۸ قانون مجازات  اسامی 
1۳۹2 متهم موصوف را به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم و اعام می نمایند رای 
صادره غیابی است  ظرف مهلت 20 روز پس از اباغ قابل اعتراض در همین دادگاه 
سپس ظرف  مهلت 20 روز پس از اباغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدید 

نظر استان مازندران است
 رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی بخش چمستان ۱۰۱ کیفری ۲ سابق سهراب ابراهیمی م. 

الف ۷4۰/96

آگهی
پرونده کاسه۹60۹۹۸1110۹00۷۴۷ شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل 
تصمیم نهایی شماره ۹60۹۹۷1110۹01210خواهان آقای جمالعلی عبدی فومش  
استان  نشانی  به  آقا  فرزند میرزا  زند  افشاری  آقای علیرضا  با وکالت  فرزندگدا علی 
مازندران شهرستان بابل بابل چهار راه فرهنگ طبقه فوقانی شیرینی سرای جامعی 
دفتر وکالت ش .پ 1۳۳ خواندگان 1-  زهرا بابایی فومشی فرزند چراغعلی به نشانی 
محمدزمان  منزل شخصی  ارشاد 22  موزیرج  بابل  بابل  شهرستان  مازندران  استان 

رحیمی
2-  آقای گلین  بابایی فومشی فرزند نادعلی به نشانی استان مازندران شهرستان بابلسر 

بابلسر میدان ساعت چمران ۷ و ۹ سادات محله منزل گلین  بابایی
۳-  خانم سیده ساناز موسوی فرزند سید حسین به نشانی استان قزوین شهرستان 
شماره  پستی۳۴۹1۷۳۴۴۸۴  کد   ۳ پاک   ۸ کاج   ۴ منطقه  محمدیه  شهر  البرز 

تماس0۹۳۳۷۳50۷۳۹
۴-  آقای رقیه  بابایی فومشی فرزند چراغعلی به نشانی استان مازندران شهرستان بابل 

بابل بلوار کشاورز کوچه جمال کوچه شاهد 16 منزل قبادی 
5- آقای محمد امین کاگر به نشانی استان مازندران شهرستان بابل بابل بلوار کشاورز 

کوچه ستار شبنم 12 ذاکره ۳ منزل محمد امین کاگر
6-  آقای اداره ثبت اسناد و اماک و مدارک بابل به نشانی استان مازندران شهرستان 
بابل بابل جنب دادگستری خواسته دستور موقت دستور موقت در خصوص درخواست 
آقای علیرضا افشاری زند به وکالت از جمالعلی عبدی فومشی به طرفیت گلین  زهرا 
رقیه همگی بابایی فومشی سیده ساناز موسوی محمد امین کاگر به خواسته صدور 
دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال بلوک ثبتی 12۳ و 12۴ فرعی از ۴1 اصلی 
بخش 5 بابل نظر به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی خواهان مورد از 
موارد فوری است که چه بسا عدم صدور آن موجب خسارات گردد که در آتیه جبران 
آن غیرممکن یا متعسر باشد و از طرفی صدور دستور موقت مازم با ورود در ماهیت 
دعوی نیست و همچنین خواهان به ازای خسارت احتمالی مورد درخواست دادگاه به 
مبلغ پنجاه میلیون ریال از طریق فیش شماره 6۸۸051بانک ملی واریز که پیوست 
پرونده می باشد لذا دادگاه با احراز فوریت امر ضمن پذیرش درخواست وکیل خواهان 
در جهت صدور دستور موقت با استناد به ماده ۳10 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقاب در امور مدنی قرار دستور موقت دایره و نقل و انتقال بلوک ثبتی 12۳ 
و 12۴ فرعی از ۴1 اصلی را صادر و اعام می دارد قرار صادره بافاصله قابل اجرا و اباغ 
می باشد ضمنا دستور موقت صادره مستقا قابل اعتراض  و تجدید نظر و فرجام نیست 
لیکن خوانده میتواند ضمن تقاضای تجدید نظر نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست 

رسیدگی نماید اجرای دستور موقت منوط به موافقت رئیس حوزه قضایی می باشد
 رئیس شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی بابل مصطفی ابرازه

آگهی

شماره دادنامه :۹60۹۹۷22۹0۳026۷۷   تاریخ تنظیم :1۳۹6/۹/11 
شماره پرونده :۹60۹۹۸22۹0۳00۴6۳  شماره بایگانی شعبه :۹60۴66

خواهان :خانم پری صفری فرزند رحیم به نشانی استان تهران –شهرستان رباط کریم 
–شهر رباط کریم –انتهای خ جهاد حریم راه اهن نبش کوچه خاطره پ 2۹   خوانده 

: آ قای حسن مصطفوی فرزند محمد به نشانی 
خواسته : حضانت     گردشکار : با عنایت به اوراق و محتویانت پرونده دادگاه با اعام 

ختم رسیدگی به شرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید 
    رای دادگاه 

در خصوص دعوی خانم پری صفری فرزند رحیم به طرفیت آ قای حس مصطفوی 
فرزند محمد به خواسته صدور حکم حضانت فرزند مشترک به نام سید امیر علی 
مصطفوی متولد 1۳۹0/۸/2۳ توجها به شرح دادخواست تقدیمی و سند سجلی و 
اینکه خوانده علیرغم اباغ قانونی در جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاعی معمول نداشته 
دادگاه با عنایت به محتویات پرونده دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی به استناد 
ماده 116۹ قانون مدنی حکم بر حضانت طفل مذکور برای خواهان صادر و اعام می 
گردد رای صادره غیابی تلقی ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در 
این دادگاه .و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در 

محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد / خ 
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی رباط کریم محمد زاده 

آگهی

شماره دادنامه :۹60۹۹۷22۹0۳0۳۴6۴  تاریخ تنظیم :1۳۹6/11/1۸ 
شماره پرونده : ۹50۹۹۸22۹0۳015۴۴  شماره بایگانی شعبه :۹5155۹

خواهان :خانم زینب عظیمی فرد فرزند علی به نشانی رباط کریم پرند –فاز ۴ پروژه 
شهران مجتمع شقایق واحد 1۷ ط سوم 

المکان     مجهول  نشانی  به  قربانعلی  فرزند  درخشان خضوع  قای حسین  آ   : خوانده 
خواسته طاق به در خواست زوجه 

بنا به مراتب و محتویات پرونده دادگاه ختم رسیدگی را اعام و به شرح ذیل مبادرت 
بصدوررای مینماید 

  رای دادگاه 
فرزند  فرزند علی بطرفیت حسین درخشان  فرد  در خصوص دعوی زینب عظیمی 
قربانعلی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای طاق غیابی به علت 
مواجه بودن با عسر و حرج به علت ترک زندگانی و عدم پرداخت نفقه بدین شرح 
که بداللت سند نکاحیه شماره ۴۳۳دفتر ازدواج حوزه 1۴5 چالوس با خوانده رابطه 
زوجیت دائمی داشته لکن مشارالیه یکسال است زندگی مشترک را ترک و در این 
مدت نفقه اینجانبه را پرداخت نمی نماید فرزند ندارند جهازیه طبق لیست دریافت 
،نفقه گذشته و آ ینده  المثل  از مهریه ،اجرت  گردد کلیه حقوق مالی خویش اعم 
را در قبال طاق بذل مینماید حامله نبوده باکره نمی باشم دادگاه تو جهابه شرح 
دادخواست تقدیمی ، تحقیقات مرجع انتظامی ، گواهی گواهان ،استعامات واصله که 
جملگی مشعر بر صحت ادعای خواهان بوده و خوانده علی رغم دعوت از طریق انتشار 
آ گهی در دادگاه حاضر نشده و تحقیقات دادگاه در خصوص آ خرین اقامتگاه خوانده 
مشعر بر ترک محل می باشد واینکه خوانده الیحه ای ارسال نداشته نتیجتا دفاعی 
معمول ننموده و مساعی وافیه و مواعظه شافیه دادگاه وداورین جهت اصاح ذات 
البین منتج به نتیجه نگریده وزوجه اصرار بر طاق دارد بنا به مراتب مارالذکرواینکه 
مجموع اقدامات تخطی زوج در زندگی مشترک موجبات عسروحرج و مشقت زوجه 
رادر زندگی مشترک محقق نموده لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی 
به استناد ماده 11۳0 قانون مدنی و مواد 26و2۹ قانون حمایت خانواده مصوب 1۳۹1و 
قاعده فقهی ))الحاکم ولی الممتنع (( حکم برالزام زوج به طاق بائن صادر و اعام 
می دارد اعتبار حکم طاق شش ماه از تاریخ انقضای مهلت فرجام خواهی یا اباغ 
رای فرجام خواهی می باشد .زوج مکلف است با حضوردر دفتر خانه طاق مبادرت 
مواد ۳۷،۳۳،۳5،قانون  منطوق  عایت  بار  .دفاتر طاق  نماید  اجرای صیغه طاق  به 
مارا لذکر اقدام در صورت ممانعت زوج ، سر دفتر در اجرای تبصره ماده ۳۳ همان 
قانون نماینده دادگاه جهت اجرای صیغه طاق می باشد فرزند ندارند زوجه بد اللت 
نظریه پزشکی قانونی شماره 666۴۴ مورخ 1۳۹6/11/1۴ باردار نمی باشد رای صادره 
غیابی تلقی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس 
از انقضای مهلت واخواهی ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم محترم 
تجدید نظر استان تهران و پس از آ ن ظرف مهلت بیست روز قابل فرجام خواهی در 

دیوان عالی کشور می باشد /خ م الف 2۴۴5 
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی رباط کریم  محمد زاده

نوبت دوم

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 1۳۹660۳۳105۷001۸۴۹هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان¬های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای محمد 
فتاحی فرزند ولی مراد بشماره شناسنامه ۸۷0 صادره از تویسرکان در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 15/۸1 مترمربع پاک 15۸1 فرعی از ۳62 اصلی واقع 
در محمدشهر خریداری از مالک رسمی آقای مراد کولیوند عباس آباد محرز گردیده 
است. لذا  به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می¬توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  ۴۳۸ م/الف
ایرج فهیمی-رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی رو نوشت حصر وراثت

حسین عبدیان ثمرین دارای شماره شناسنامه 6۸62 فرزند عبدالحسین متولد 50/5/2 
درخواست  این شورا  از  به کاس ۹52/1/۹6  و  دادخواست  بشرح  اردبیل  از  صادره 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان آقای ماشااله واحدی بید گلی فرزند 
رضا به شماره شناسنامه 5 در تاریخ ۷۷/1/20 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به.
1 نام ونام خانوادگی  عفت واحدی بید گلی  نام پدر آقا ماشااله شماره شناسنامه 5  

نسبت با متوفی   دختر
2 نام و نام خوانوادگلی فاطمه واحدی بید گلی فرزند آقای ماشا اله به شماره شناسنامه 

1۳5 نسبت دختر متوفی 
۳-نام و نام خانوادگلی اعظم واحدی بید گلی فرزند ماشااله به شماره شناسنامه 150 

نسبت دختر متوفی 
۴نام و نام خانوادگی -صغرا واحدی بیدگلی فرزند ماشااله به شماره شناسنامه 116 

نسبت دختر متوفی 
5-نام ونام خانوادگی زهرا خانم دالکی بید گلی فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 

155 نسبت همسر متوفی 
اینک به انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آ گهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی طرف 
مدت یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد م الف 2۴۴۹ 
شعبه اول شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم 

 رونوشت آگهی حصر وراثت 
و  دادخواست  شرح  به   ۴2۴ شماره  شناسنامه  جلوداردارای  نعمتیان  رقیه 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  کاسه۹6/16۳1/12 
توضیح داده که شادروان علی اصغر نعمتیان جلو دار به شناسنامه 15۴۸ در تاریخ 
12/۸/۹6اقامت های دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت و ی عبارتند از 
1-  حسین نعمتیان جلودار فرزند علی اصغر به شماره شناسنامه 262۳ به شماره ملی 

2060۴066۷6پسر متوفی 
2- پرویز نعمتیان جلودار فرزند علی اصغر به شماره شناسنامه 160 و شماره ملی 

20622۷05۳05فرزند متوفی
شماره  با   ۴5 شناسنامه  شماره  اصغر  علی  فرزند  جلودار  نعمتیان  شمسه   -۳

ملی206۳6۴6۹۳۷ دختر متوفی
شماره  و   1۹۷ شناسنامه  شماره  اصغر  علی  فرزند  جلودار  نعمتیان  معصومه   -۴

ملی20622۸01۳۷۸ دختر متوفی 
شماره  با   ۴2۴ شناسنامه  شماره  به  اصغر  علی  فرزند  جلودار  نعمتیان  5-رقیه 

ملی206۳2۳۳۸۸۸1 دختر متوفی 
6- نیره ملوس طاهری اطاقسرا فرزند سید عبدالحسین به شماره شناسنامه 12 شماره 

ملی.206۳615۷۴۸ همسر متوفی
 قاضی شعبه ۱۲ شورای حل اختالف بابل خیری زاده

آگهی موضوع ماده ۳قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی ساختمانهای فاقد سند ثبتی

برابر رای شماره 151۴-1۳۹6هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان 
اسام ابادغرب تصرفات مالکانه با معارض متقاضی آقای محمدرضاعبدالمالکی  فرزند 
محمدصادق بشماره شناسنامه 11۹15صادره از در  یک باب ساختمان مسکونی به 
مساحت2۹،۹۹متر مربع پاک۷فرعی از ۳اصلی واقع در اسام آبادغرب فرهنگیان خ 
خسروآبادی باالتر از شعبه نفت کرمی شامل مبایعه نامه عادی و عدم دسترسی به مالک 
اولیه محرز گردیده است.لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله15روز 
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 2ماه 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:۳0بهمن ماه1۳۹6 تاریخ انتشار نوبت دوم:16اسفند ماه1۳۹6

محمد عباسی رئیس ثبت اسناد و امالک.شماره مجوز ارشاد354

ابالغ وقت رسیدگی 
بدینوسیله در خصوص پرونده کاسه ۹605۷۹/ د 10  اتهامی آقای حامد رحمانی  
فرزند اسلم  تبعه کشور افغانستان دایر بر ورود غیر مجاز به خاک ایران با توجه به 
اینکه دسترسی به متهم مقدور نمیباشد در یکی از روزنامه های کثیراالنتشاردرج تا 
جهت دفاع از اتهام انتسابی مذکور در شعبه 10 دادیاری اسامشهر حضور بهم رساند 

تاریخ اباغ یک ماه پس از انتشار می باشد. م/الف 21۳۸
علیرضا یعقوبی زاده- دادیار شعبه دهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 
اسالمشهر 

آگهی رونوشت حصر وراثت
صادره   1۳۴۸ متولد  ابوالحسن  فرزند   6۹ شناسنامه  شماره  دارای  وسیم  میترا 
درخواست  شورا  این  از   10۸۳/1/۹6 کاس  به  و  دادخواست  بشرح  سوسنگرد  از 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان شمس اله رضایی گورجی فرزند 
یداله به شماره شناسنامه ۳۹6 در تاریخ ۹6/10/2۳ در اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به.
1 نام ونام خانوادگی میترا وسیم نام پدر ابوالحسن شماره شناسنامه 6۹ نسبت با متوفی همسر
2 نام ونام خانوادگی زهرا رضایی نام پدر یداله شماره شناسنامه 5۳ نسبت با متوفی خواهر

اینک به انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کس اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی طرف 
مدت یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی حصروراثت صادر خواهد شد.م الف 2۴۴۸
شعبه اول شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم

مفقودی
 برگ سبز. و سند کمپانی پیکان وانت مدل ۷6 با شماره شهربانی ۹6۴ س۴2 ایران 
۸2 و شماره موتور 1151۷605۹11 و شماره شاسی 00۷6۹15۳۷۳ بنام کلثوم اسد 

پور رکنی مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقد می باسد 
بابل

مفقودی
 برگ سبز پیکان وانت مدل ۸۸ با شماره پاک 1۳۳ ج۴۴ ایران ۸2 و شماره موتور 
11۴۸۸0۳2656 و شماره ساسی NAAA۳6AA۴۹G۸56۹۷5 بنام طوبی حسن 

پور ما مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل  

ابالغ 
بدینوسیله در خصوص پرونده کاسه ۹50555/ د 10  اتهامی خانم مریم جلولی فرزند 
یداله   دایر بر توهین مقتضی است با توجه به عدم شناسایی آدرس متهم  در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشارجهت دفاع از اتهام انتسابی توهین در شعبه 10 دادیاری 

حضور بهم رساند. تاریخ اباغ یک ماه  از انتشار آگهی می باشد.م/الف 21۷۴
علیرضا یعقوبی زاده- دادیار شعبه دهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 

اسالمشهر 
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کاهش 9 درصدی ورودی آب
  به مخازن سدهای پایتخت 

از ابتدای سال آبی تاکنون ورودی آب به مخزن 5 سد تامین 
کننده آب تهران 211 میلیون متر مکعب بود که ۹ درصد کمتر 

از زمان مشابه پارسال است.
به گزارش زمان به نقل از صدا وسیما، 6۳ میلیون متر معکب 
از آب های جاری به سد الر ، 26 میلیون متر مکعب به سد 
طالقان، ۴5 میلیون متر مکعب به سد کرج و 66 متر مکعب 
وارد سدهای لتیان و ماملو شده است. بنابراین گزارش میزان 
خروجی آب از سدهای تامین کننده آب تهران از ابتدای سال 
آبی جاری ۴۸۸ میلیون متر مکعب بود که 5 درصد بیشتر از 
زمان مشابه پارسال است. به این ترتیب میزان خروجی آب از 
سد الر 1۴۸ میلیون متر مکعب ، سد طالقان 102 میلیون متر 
مکعب، سد کرج 106 متر مکعب و سدهای لتیان و ماملو 1۳1 

میلیون متر مکعب بوده است.
متر   552 تهران  آب  کننده  تامین  سدهای  حاضر  حال  در 
میلیون متر مکعب آب دارند که این رقم در سال گذشته 5۷۸ 

میلیون متر مکعب بوده است. 
تامین  سدهای  مخازن  ظرفیت  از  درصد   2۹ اساس  این  بر 
کننده آب تهران پر است که ۴ درصد نسبت به پارسال کمتر 
شده است. میزان ورودی آب به مخازن 10 سد بزرگ و مهم 
کاهش  پارسال  مشابه  زمان  به  نسبت  درصد   ۴۷ خوزستان 
میلیارد و ۳۸6 میلیون  تاکنون یک  آبی  ابتدای سال  از  دارد. 
مترمکعب آب وارد مخازن سدهای کارون ۴، کارون ۳، شهید 
عباسپور، مسجد سلیمان و گتوند علیا شده است که این رقم 
بر  است.   بوده  مترمکعب  میلیون   5۳1 و  میلیارد   2 پارسال 
این اساس ۴5 درصد ورودی آب سطحی به مخازن این سدها 

کاهش یافته است.
سال  ابتدای  از  سد  پنج  این  از  آب  خروجی  میزان  همچنین 
تاکنون دو میلیارد و ۴۹۸ میلیون مترمکعب بوده است که این 
رقم پارسال سه میلیارد و ۸5 میلیون مترمکعب بود یعنی 1۹ 
درصد کمتر آب رها شده است. میزان ورودی آب به سدهای 
کرخه و سیمره از ابتدای سال آبی 5۸2 میلیون مترمکعب بود 
که ۳۴ درصد نسبت به پارسال کاهش دارد و میزان خروجی 
آب از این سد یک میلیارد و ۴2۳ میلیون مترمکعب بوده است 
که این میزان در سال گذشته در زمان مشابه یک میلیارد و 
این  از  بیشتر آب  بود یعنی ۷ درصد  ۳2۹ میلیون مترمکعب 
از  نیز  دز  سد  به  اب  ورودی  میزان  است.  شده  خارج  سدها 
ابتدای سال آبی ۷16 میلیون مترمکعب بود که این رقم پارسال 
یک میلیارد و 5۹۳ میلیون مترمکعب ثبت شده است یعنی 55 
درصد کاهش ورودی آب دارد.  همچنین میزان خروجی آب از 
سد دز یک میلیارد و 2۳5 میلیون مترمکعب است که در سال 
قبل این رقم یک میلیارد و ۸۷1 میلیون مترمکعب بود یعنی 

۳۴ درصد امسال کمتر آب از این سد خارج شده است.

خبر

مصرف بنزین 
به 80میلیون لیتر رسید

میانگین  میزان  دهد  می  نشان  ها  بررسی 
بهمن  ابتدای  از  کشور  کل  بنزین  مصرف 
ماه  این   2۷ روز  پایان  تا  جاری  سال  ماه 
معادل ۸0.2 میلیون لیتر در روز بوده است. 
نشان  ها  بررسی  گزارش،  این  اساس   بر 
می دهد میزان میانگین مصرف بنزین کل 
تا  جاری  سال  ماه  بهمن  ابتدای  از  کشور 
پایان روز 2۷ این ماه معادل ۸0.2 میلیون 
مصرف  میانگین  است.  بوده  روز  در  لیتر 
زمانی  دوره  همین  کشوردر  کل  بنزین 
لیتری  میلیون   ۷۴.۳ رقم  گذشته  سال 
از رشد  نشان می دهد که خبر  را  روز  در 
گذشته  سال  یک  طی  مصرف  درصد   ۷.۹
گازوییل  مصرف  میانگین  میزان  دارد.  را 
روزه   2۷ برهه  همین  در  نیز  کشور  کل 
نیز معادل ۸2.5 میلیون لیتر در روز بوده 
است که در مدت مشابه سال گذشته رقم 
داده  نشان  را  روز  در  بشکه  میلیون   ۷۹.5
این  از رشد ۳.۷ درصدی است.  که حاکی 
روزانه  مصرف  میانگین  که  است  حالی  در 
بنزین پایتخت نشینان حدود 12.5 میلیون 

لیتر بوده است.

افزایِش خرید نفت اسار اویل
 از ایران  

شرکت اسار اویل هند، در ماه ژانویه واردات 
از ایران را نسبت به ماه قبل از  نفت خود 
آن حدود 52 درصد افزایش داده است. به 
آمارهای  تسنیم،  از  نقل  به  زمان  گزارش 
دهد  می  نشان  تانکرها  خروج  و  ورود 
شرکت اسار اویل هند، در ماه ژانویه واردات 
از ایران را نسبت به ماه قبل از  نفت خود 
آن حدود 52 درصد افزایش داده است. بر 
اساس این گزارش، اسار اویل در ماه ژانویه 
از  نفت  روز  در  بشکه   500 و  هزار   20۴
در  رقم  این  که  در حالی  کرده  وارد  ایران 
ماه دسامبر حدود 1۳5 هزار بشکه در روز 
از  هند  اویل  اسار  نفت  واردات  است.  بوده 
 51.6  201۸ سال  ماه  نخستین  در  ایران 

درصد بیشتر از ماه دسامبر بوده است. 

شرکت ملی نفت ایران برای توسعه ۳0 میدان کوتاه از انرژی
نفت و گاز تاکنون بیش از ۳0 تفاهم نامه با 
غول های نفتی جهان امضا کرده که روسها با 
با ایران در  6 شرکت رکوردار مشارکت نفتی 

پسابرجام شده اند.
با  نیوز،  انرژی  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
تاکنون  برجام،  از  سال  دو  از  بیش  گذشت 
تفاهم   ۳0 از  بیش  ایران  نفت  ملی  شرکت 
نامه همکاری با غول های نفت و گاز جهان از 
آلمان،  همچون  اروپایی  و  آسیایی  کشورهای 
اتریش،  لهستان،  ایتالیا،  انگلیس،  فرانسه، 
دانمارک، نروژ، روسیه، ژاپن، کره جنوبی، هند، 
چین، تایلند، فیلیپین، مالزی، سنگاپور، اندونزی 
و چند شرکت چند ملیتی برای توسعه میادین 
نفت و گاز و یا اجرای طرح های افزایش ضریب 

بازیافت امضا کرده است.
بر این اساس در طول حدود ۳0 ماه گذشته 
تاکنون شرکت ملی نفت ایران با شرکت های 
همچون  جهان  گاز  و  نفت  بین المللی  معتبر 
شل و شلمبرژه انگلیس، توتال فرانسه، انی و 
آنسالدوی ایتالیا، اینپکس و تویو ژاپن، گازپروم 
نفت، لوک اویل، روس نفت، تات نفت، زاروبژ 
CNPC نفت، گیالوگیای روسیه، ساینوپک و

ONGCهند،  جنوبی،  کره  کوگس  چین، 
وینترسهل  و  زیمنس  ORGنروژ،  DNOو 

PGNIG اندونزی،  پرتامینا  آلمان،  )باسف( 
لهستان، شرکت ملی نفت تایلند و فیلیپین، 
پتروناس و BIVمالزی، OMVاتریش، مرسک 
های  نامه  تفاهم  سنگاپور  برلنگای  دانمارک، 
همکاری برای توسعه میادین نفت و گاز امضا 

کرده است.

همکاری  نامه  تفاهم  باالترین  بین  این  در 
نفت،  گازپروم  شامل  روسی  شرکت های  با 
زاروبژ  نفت،  تات  نفت،  روس  اویل،  لوک 
های  فعالیت  سر  بر  )توافق  گیالوگیا  و  نفت 
زمین شناسی دریای خزر( امضا شده و عما 
شرکت های روسی گوی رقابت را از سایر غول 

های نفت و گاز جهان ربوده اند.
عاوه بر شرکت های بین المللی تاکنون با بیش 
از 20 شرکت اکتشاف و توسعه ایرانی هم تفاهم 
نامه همکاری برای توسعه میادین نفت و گاز 

امضا شده است.
در مجموع تاکنون شرکت ملی نفت ایران برای 
میادین  بازیافت  ضریب  افزایش  یا  و  توسعه 
سفید،  رگ  شادگان،  چنگوله،  شامل  نفتی 
آبان، پایدار غرب، دهلران، آب تیمور، منصوری، 
فاز سوم دارخوین، سرمار، سردار جتگل، سه 
بلوک اکتشافی دریای خزر، الیه نفتی پارس 
جنوبی، دالپری، یادآوران، آزادگان، بند کرخه، 
سپهر، پازنان، جفیر، کرنج، چشمه خوش، آذر، 
پارسی و ... با شرکت های بین المللی تفاهم نامه 
در  دیگر  سوی  از  است.  کرده  امضا  همکاری 
طول بیش از دو سال گذشته تاکنون هم تفاهم 
نامه هایی برای توسعه میادین گازی ایران شامل 
فرزاد، کیش، سلمان گازی، گلشن، فردوسی و 

بال با شرکت های بین المللی امضا شده است.
بین المللی،  های  نامه  تفاهم  امضای  کنار  در 
ای  توسعه  قرارداد  اولین  هم  امسال  تابستان 
پارس  فاز 11  توسعه  منظور  به  نفت  صنعت 
توتال  از  متشکل  کنسرسیومی  با  جنوبی 
فرانسه، CNPCچین و پتروپارس ایران امضا 

شده بود. 

روسیه بزرگترین شریک نفتی ایران در پسابرجام؛

ایران آماده برگزاری 30 مناقصه 
بزرگ نفتی و گازی

فراخوان مناقصه عمومی

اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه زیر را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 

1-پروژه تکمیل مسیر سنندج – مریوان )قطعه مریوان- کاران( با مبلغ برآورد 43/360/316/027 
ریال در شهرستان مریوان با فهرست تجمیعی راه و باند سال 96 کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
ارایه فایل مدارک به صورت لوح فشرده به اداره نظارت راههای اصلی آقای مهندس مرادی الزامی است. 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها 
آدرس – کردستان – سنندج- بلوار آزادگان – اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان – تلفن087-31802297

تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا 14 روز بعد از نشرآگهی 
هزینه چاپ کلیه آگهی ها بعهده برنده مناقصه می باشد. )چاپ آگهی در دو نوبت(

 نوبت اول

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پراید تیپ جی تی ایکس آی به شماره موتور 20۴05۴۴ 
و شماره شاسی S1۴122۸61۴۹216  و شماره پاک ایران ۷2- 26۷ق۸۳ مفقود 

و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

آگهی حصروراثت
بشناسنامه۳5012صادره  پدرسیدعبدالحسین  نام  موسوی  فاطمه  بی  بی  خانم 
وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  درخواستی  ازمسجدسلیمان 
بشناسنامه1۸۸0۹51۴60صادره  موسوی  مرتضی  مرحوم  همسرش  که  داده 
شوشتردرتاریخ۹6/10/26دربروجن فوت ورثه اش عبارتنداز:1- متقاضی بامشخصات 
بشناسنامه۷2۹00۴6۷5۷صادره  موسوی  الذکر)همسرمرحوم(2-هستی  فوق 
بشناسنامه۷2۹010۷۷۷2صادره  شوشتر)پسرمرحوم(۳-محمدموسوی  از 
نژادبشناسنامه۳۳صادره  تلغری  ازشوشتر)دخترمرحوم(۴-فاطمه 
بفاصله  متوالی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  ازشوشتر)مادرمرحوم(.تشریفات 
ازمتوفی  نامه  اعتراض داردباوصیت  یک ماهی یک مرتبه آگهی مینمایدتاهرکس 
داردواالگواهی  شوراتقدیم  به  ماه  یک  آگهی ظرف  نشرنخستین  نزداوباشدازتاریخ 
ابرازشودازدرجه  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  بجزسری  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.شماره م.الف)16/200(
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان گتوند

متن آگهی 
احتراما با توجه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم در راستای ماده 1۷۴ قانون 
آیین دادرسی کیفری با چاپ آگهی در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی یا 
ملی متهم ابوذر سبزعلی فرزند مطار به ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع شکایت 
کرم خدا احمد بیگی فرد فرزند پیرولی ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی جهت تفهیم 

اتهام در این شعبه احضار گردد. 
دادیار شعبه دهم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – افشین خسروی .

با  نفت  مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه 
بیان این مطلب که هم اکنون بیش از ۳00 هزار 
می شود  برداشت  میدان ها  این  از  نفت  بشکه 
ادامه  با جدیت  تولید  افزایش ظرفیت  و روند 
دارد، گفت: طبق برنامه، ظرفیت تولید نفت در 
میدان های مشترک غرب کارون تا پایان امسال 

به حدود ۳50 هزار بشکه در روز می رسد.
نورالدین  شانا،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
و  لوله  خطوط  احداث  طرح  به  شهنازی زاده 
تاسیسات جانبی انتقال نفت خام غرب کارون 
دارد،  قرار  رسمی  بهره برداری  آستانه  در  که 
ارسال  امکان  طرح،  این  گفت:  و  کرد  اشاره 
را  مجزای نفت سبک و سنگین غرب کارون 
فراهم می کند. مدیرعامل  به مبادی صادراتی 
شرکت مهندسی و توسعه نفت افزود: ظرفیت 
این طرح، انتقال 550 هزار بشکه نفت سبک و 
سنگین در فاز نخست است که این رقم در فاز 

دوم به بیش از یک میلیون بشکه می رسد.
نفت  تولید  ظرفیت  افزایش  به  اشاره  با  وی 
در میدان آزادگان به حدود 110 هزار بشکه 
از  نفت  این  فرآورش  برای  هم اکنون  گفت: 
استفاده  جفیر  فرآورش  واحد  خالی  ظرفیت 

واحد  احداث  قرارداد  حال  این  در  می شود، 
فرآورش مرکزی این میدان امضا و اباغ شده 
و به موازات آن، قراردادی نیز به منظور تامین 
دستگاه های فرآورش سیار با ظرفیت 50 هزار 
بشکه در روز امضا شده است تا با توجه به برنامه 
افزایش پلکانی تولید در آزادگان جنوبی، امکان 
از آماده شدن  فرآورش نفت تولیدی تا پیش 

واحد فرآورش مرکزی فراهم شود.
نیز  جنوبی  یاران  میدان  درباره  شهنازی زاده 
عنوان کرد: این میدان با ظرفیت تولید روزانه 
10 هزار بشکه نفت در مدار است و حدود ۷0 
درصد زیرساخت های عملیاتی به منظور افزایش 

تولید میدان به 25 هزار بشکه نیز آماده است.
به گفته وی، در مجموع بر اساس طرح اولیه 
توسعه میدان یاران جنوبی، باید 1۸ حلقه چاه 
حفاری شود که حفاری ها به طور کامل انجام و 
بسیاری از چاه ها تجهیز نیز شده  است. منیفولد 

)واحد جمع آوری مرکزی یا چندراهه( نیز آماده 
افزایش  منظور  به  تلمبه ها  تامین  با  و  است 
ظرفیت انتقال نفت، ظرفیت تولید این میدان 

افزایش می یابد.
شهنازی زاده در ادامه به میدان یادآوران اشاره 
و با بیان این که این میدان نیز در برنامه افزایش 
ظرفیت تولید نفت غرب کارون تا پایان امسال 
کرد  امیدواری  ابراز  داشت،  خواهد  سهمی 
دوم  فاز  در  یادآوران  توسعه  الحاقیه  قرارداد 
توسعه حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۹۷ 
با ساینوپک چین امضا شود. وی با بیان این که 
توسعه این میدان در قالب قراردادهای جدید 
یادآور  نیز طبق روال پیگیری می شود،  نفتی 
قرارداد  امضای  نخست،  درجه  در  آنچه  شد: 
جدید نفتی را در میدانی مانند یادآوران برای 
ما حائز اهمیت می کند، افزایش تولید میدان 
افزایش ضریب  و  فناوری  انتقال  بلکه  نیست، 

بازیافت است که این مهم در قالب الگوی جدید 
قراردادهای نفتی دنبال خواهد شد.

این مقام مسئول درباره میدان آذر اظهار کرد: 
روزانه  تولید  با  همچنان  مشترک  میدان  این 
از ۳0 هزار بشکه نفت در مدار است و  بیش 
امیدواریم با ادامه این روند، شاهد تکمیل فاز 
نخست توسعه آن با تولید 65 هزار بشکه نفت 

در روز باشیم.
بر اساس این گزارش، میدان های مشترک غرب 
کارون از ابتدای دولت یازدهم به عنوان یکی 
اولویت های توسعه ای در شرکت ملی نفت  از 
ایران مطرح شد و در نتیجه این اولویت بخشی، 
)آزادگان جنوبی،  این میدان ها  تولید  ظرفیت 
آزادگان شمالی، یادآوران، یاران جنوبی و یاران 
فراتر  روز  در  بشکه  هزار   ۷0 از  که  شمالی( 
نمی رفت، امروز به بیش از ۳00 هزار بشکه در 

روز رسیده است.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت:

افزایش ظرفیت تولید نفت ایران ادامه دارد
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بازنگری در کاهش نرخ سود تسهیالت ارزی

یک مقام مسئول بانکی گفت: برنامه ریزی برای کاهش نرخ سود تسهیات 
ارزی از محل منابع بانک انجام شــده و در آینده نیز کاهش بیشتری انجام 
می شود.به گزارش زمان به نقل ازپژوهشکده پولی و بانکی، علی صالح آبادی 
در همایش تامین مالی صادرات با اشــاره به خدمات بانک توسعه صادرات، 
اظهارداشت: منابع مالی برای بخش صادرات عمدتا از منابع داخلی و خارجی 
تشــکیل شــده که منابع داخلی از جمله منابع ریالی و ارزی بانک از محل 
سپرده گذاری در بانک و منابع صندوق توسعه ملی است.وی افزود: در بسته 
صادرات غیرنفتی سال ۹6 منابع صندوق توسعه ملی با نرخ سود 11 درصد 
و منابع بانک  با نرخ سود 16 تا 1۸ درصد و در مجموع به طور میانگین با نرخ 
1۴ درصد در اختیار صادرکنندگان قرار گرفت.این مقام مسئول بانکی ادامه 
داد: 50 درصد این منابع ار طرف صندوق توســعه ملی و همچنین معادل 
آن را بانــک تجهیز منابع می کنند و در اختیار صادرکنندگان قرار می گیرد. 
صالح آبادی گفت: منابع سازمان توسعه تجارت در قالب تخفیف نرخ سود به 
صادرکنندگان ارائه می.شود و همچنین منابع بانک مرکزی در قالب سپرده 
های ریالی و ارزی در اختیار بانک توســعه صادرات قرار داده شده است که 
به صادرات خدمات فنی و مهندســی و صادرات کاال تخصیص می دهیم.وی 
ادامــه داد: در بخش منابع خارجی در حــوزه فاینانس و ریفاینانس قرارداد 
خط اعتبار خریداری که ما به کشورهای دیگر اعطا کرده ایم برای صادرات 
کاال اســت. وی ادامه داد: به بانک ملت ایــروان 10 میلیون یورو و به عراق 
10 میلیون یورو اختصاص یافته و به بانک تجارت پاریس قرار اســت خط 
اعتباری برای صادرات داده شود. همچنین با اگزیم بانک نیجریه بانک کوبا، 
بانک اســپانیا و چند بانک دیگر در حال مذاکره هستیم.صالح آبادی با اشاره 
به خطوط اعتباری خارجی اظهارداشت: قرارداد فاینانس ۸ میلیارد یورویی 
با اگزیم بانک کره، فاینانس 10 میلیارد دالری با ســیتیک تراســت چین، 
فاینانس یک میلیارد یورویی با اوبر بانک اتریش و قرارداد بدون محدودیت 
مبلغ با اگزیم بانک روســیه منعقد شده اســت.مدیرعامل بانک عامل حوزه 
صادرات با اشاره به قراردادهای اعتباری کوتاه مدت افزود: قرارداد ریفاینانس 
100 میلیــون دالری با اگزیم بانک کره، 25 میلیون دالری با بانک تجارت 

پاریس و ۳5 میلیون دالری با اکو بانک ترکیه منعقد شده است.

تولید 1/1 میلیون تن انواع آبزیان در کشور

رئیس ســازمان شیات گفت: سال گذشــته در کشور، یک میلیون و ۹0 
هزار تن انواع آبزیان، تولید شــد.به گزارش زمان بــه نقل ازوزارت جهاد 
کشاورزی، حسن صالحی با بیان این که یک میلیون و ۹0 هزار تن آبزیان 
سال گذشته در کشور تولید شده است، اظهار داشت: ۴60 هزار تن از این 
میزان تولید، از طریق آبزی پروری بوده است.معاون وزیر جهاد کشاورزی 
خاطرنشــان کرد: ســرانه مصرف آبزیان در کشور به 11 کیلوگرم افزایش 
یافته است.وی با اشاره به این که طی 5 سال گذشته، صادرات محصوالت 
شیاتی کشور به طور مستمر افزایش یافته است، یادآور شد: در 10 ماهه 
امسال، صادرات آبزیان نسبت به سال گذشته ۴0 درصد رشد داشته است.

صالحــی، تراز تجاری بخش شــیات را مثبت عنوان کرد و افزود: ســال 
گذشــته ۴12 میلیون دالر محصوالت شیاتی از کشور صادر شده است.

رئیس سازمان شیات ایران در مورد میگو گفت: در ابتدای دولت تدبیر و 
امید، تولید میگوی پرورشی در کشور حدود 10 هزار تن بود؛ در حالی که 
امسال تولید این محصول به ۳2 هزار تن رسیده است.وی اظهار امیدواری 
کرد: با تشــکیل زنجیره تولید میگو در کشور تا پایان برنامه ششم توسعه 

به 60 هزارتن افزایش یابد.

خبر

تاکید بر اجرای قراردادهای 
پسابرجامی خودرو در کشور

معاون وزیــر صنعت، معدن و تجارت بــا بیان اینکه 
همه قراردادهای پسابرجامی در زمینه خودرو در حال 
اجراســت، گفت: قرارداد پژو با ایــران خودرو اجرایی 
شده و محصولش وارد بازار شده است.به گزارش زمان 
به نقل ازایرنا، »منصــور معظمی« افزود: تعداد تولید 
خودروهای پژو 200۸ تاکنون هزار و 500 دســتگاه 
بوده است و خط تولید این خودرو متوقف نیست.وی 
در عیــن حال از تاخیر 2 ماهه در عرضه پیش فروش 
این خودروها خبر داد و گفت: اکنون که در واپســین 
روزهای بهمن ماه قــرار داریم، خودروهای آذر ماه به 
متقاضیان عرضه می شود.معظمی در ادامه به قرارداد 
سیتروئین و سایپا اشاره و اظهار کرد: کار اجرایی این 
قرارداد آغاز شده است و در سه ماهه دوم سال آینده 
وارد مدار تولید و بازار خواهد شد.وی ادامه داد: قرارداد 
فولکس واگن، ماموت و هیوندای با کرمان خودرو نیز 
در جریان اســت.رئیس ســازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ایران )ایدرو( دربــاره آخرین وضعیت قرارداد 
رنووایدرو نیزگفت: در حال تغییر و تحوالت هســتیم. 
رنو برای اجرای تعهدات خود در این قراداد آماده است 
اما ایران به دلیل برخی مشکات نتوانست به تعهدات 
خود عمل کند.وی بیان داشــت: با دستور اخیر وزیر 
صنعت، معدن و تجارت این کار انجام شده و در حال 

تشکیل شرکت هستیم.

 نرخ بیکاری پاییز
 11.۹ درصد اعالم شد

در پاییز امســال ۴0.1 درصد جمعیت 10 ســاله و 
بیش تــر از نظر اقتصادی فعال بوده اند، یعنی در گروه 
شــاغان یا بیکاران قرار گرفته اند؛ بر این اساس، نرخ 
بیکاری 11.۹ درصد اعام شد.به گزارش زمان به نقل 
ازمهر، در پاییــز 1۳۹6، معادل ۴0.1 درصد جمعیت 
10 ساله و بیش تر از نظر اقتصادی فعال بوده اند، یعنی 
در گروه شاغان یا بیکاران قرار گرفته اند. بررسی روند 
تغییرات نرخ مشــارکت اقتصادی کل کشــور نشان 
می دهد که این شــاخص، نســبت به فصل مشابه در 
سال قبل )پاییز 1۳۹5(، 1.2 درصد افزایش و نسبت 
به فصل گذشته )تابستان1۳۹6(، 0.۹ درصد کاهش 
داشــته اســت. نتایج طرح آمارگیری نیروی کار پاییز 
1۳۹6 منتشر شد. بررسی نرخ بیکاری افراد 10 ساله و 
بیش تر نشان می دهد که 11.۹ درصد از جمعیت فعال 
)شــاغل و بیکار(، بیکار بوده اند. بررسی روند تغییرات 
نرخ بیکاری کل کشور نشان می دهد که این شاخص، 
نســبت به فصل مشابه در ســال قبل )پاییز1۳۹5(، 
0.۴ درصد کاهش و نسبت به فصل گذشته )تابستان 

1۳۹6( 0.2 درصد افزایش داشته است. 

خبر

»خالصه آگهی مزایده عمومی 
نوبت دوم«

شهرستان  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره 
کرج در نظر دارد مجتمع فرهنگی رفاهی 
عقیق واقع در خلج آباد میدان حافظ- از 
رقابت موقوفه سید احمد لیستر - را از طریق مزایده کتبی به 
اجاره واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات 
بیشتر و مطالعه آگهی مزایده به اداره اوقاف و امور خیریه کرج 
وب  به  یا  و   454 پالک  شمالی  طالقانی  اله  آیت  بلوار  در  واقع 
تمایل  در صورت  و  مراجعه   www.oghafalborz.ir سایت 
پیشنهادات خود را تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1396/12/19 

به دبیرخانه تحویل و رسید دریافت نمایند. 
حسین مهدیان – رئیس اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان کرج 

آگهی مزایده

 10 بند  باستناد  درنظردارد  صفادشت  شهرداری 
مصوبه نشست شماره 77 شورای محترم اسالمی 
باران  مجتمع  وتجاری  اداری  واحدهای  فروش  به  شهرنسبت 

ازطریق مزایده عمومی اقدام نماید.
لذامتقاضیان جهت دریافت برگه مزایده وکسب اطالعات بیشتر 

به واحد عمران مراجعه نمایند.
پایان تحویل مدارک : 1396/12/16

محمدعلی کریمی -شهردار صفادشت

متن آگهی 
محکوم له : خانم آذر ویسی    محکوم علیه : آقای عربعلی قایجو 

پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به آقای عربعلی قایجو فرزند احمد که مجهول المکان می باشد اباغ می شود طبق 
اجرائیه صادره از شعبه دوم دادگاه خانواده شهرستان خرم آباد در پرونده کاسه ۹60۹۹۸6610۹00۸۷5 به موجب دادنامه شماره 
۹60۹۹۷6610۹01650 مورخ 1۳۹6/11/26صادره از شعبه دوم دادگاه خانواده خرم آباد محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ سه 
میلیون ریال وجه نقد حسب شاخص بهای کاال و خدمات اعامی از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران که جمعا در یوم 
االدا در اجرای احکام محاسبه خواهد گردید بابت اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ 1/۴۸0/۹۹۷ هزینه دادرسی در مرحله بدوی در 
حق محکوم له می باشد پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد بدیهی است با توجه 
به غیابی بودن حکم اجرای غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له یا اباغ واقعی اجرائیه به محکوم 
علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده ۷۳ آ. د.م و ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیر 
االنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت واحد اجرای 

احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۲ دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد )نهم حقوقی سابق (-ثریا سمریان . 

آگهی احضار متهم 
در پرونده کاسه 12۳/د۹6/1 آقای حمید قایی به اتهام )ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو و تهدید از طریق ارسال پیامک (موضوع 
شکایت عبداله سپهوند تحت تعقیب میباشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 1۷۴ قانون آئین دادرسی 
کیفری مصوب 1۳۹2 مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف ۳0 روز از تاریخ انتشار آگهی در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقاب 

حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار نظر بعمل می آید . 
دادیار شعبه اول دادسرای خرم آباد –حسین عباسی مفرد 

قرار نهایی دادسرا
 به تاریخ ۹6/11/1۸ در وقت فوق العاده جلسه شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی 
کاسه  پرونده  و  تشکیل  ذیل  کننده  امضا  تصدی  به  اردل  شهرستان  انقاب  و 
و محتویات  اوراق  به جمیع  توجه  با  دارد  قرار  نظر  ۹60۹۹۸۳۸1۷۴006۸2تحت 
پرونده ختم تحقیقات را اعام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت 

به صدور قرار می نماید. 
قرار دادسرا : در خصوص شکایت پروانه محمدی گل سفیدی علیه 1ـ بهزادبردخونی 
2ـ سارا بردخونی دایربر جرح عمدی و نیز در خصوص شکایت 2ـ پروانه محمدی گل 
سفیدی علیه بهنام بردخونی با وکالت   بهرام بردخونی مبنی بر توهین،  تهدید ورود به 
عنف و ضرب و جرح با عنایت به فقدان دلیل کافی بر  وقوع و انتساب بزه  و حاکمیت 
اصل  کلی برائت مستند ا به ماده 265 و 2۷0 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع 
تعقیب صادر و مراتب ظرف 10 روز قابل اعتراض از جانب شاکی در دادگاه کیفری 

ذیصاح خواهد بود .
جانشین دادستان و دادیار شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقاب شهرستان 

اردلـ  جاسم  اسامی
بتاریخ ۹6/11/1۸ دروقت  فوق العاده جلسه شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی 
کاسه  پرونده  و  تشکیل  ذیل  امضاکننده   تصدی   به  اردل  شهرستان  انقاب  و 
۹60۹۹۸۳۸11۷۴006۸2 تحت نظر قرار دارد با توجه به جمیع اوراق و محتویات 
پرونده ختم تحقیقات را اعام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به 

صدور قرار می نمایند .
قرار دادسرا

 دادستان محترم عمومی و انقاب شهرستان اردل 
 احتراما در خصوص شکایت خانم پروانه محمدی گل سفیدی فرزند سید یعقوب 
علیه 1ـ بهزاد بردخونی فرزند رضا علی مبنی بر توهین فعا مجهول  المکان دعوت 
شده از طریق نشر آگهی 2ـ سارا بردخونی  همسر بهزاد مبنی بر توهین و ایراد ضرب 
عمدی که منجر به آسیب  نسوخ  نرم آرنج راست  گردید مجهول المکان دعوت شده 
از طریق نشر آگهی با توجه به اوراق  پرونده  نامه پزشکی قانونی در صفحه ۳۴ پرونده 
وصورتجلسه مرد انتظامی در صفحه یک پرونده اظهارات  شاکیه  در صفحه 15پرونده  
و گواهی گواه در صفحه 10 پرونده صورتجلسه منعکس  در صفحه 2۳ پرونده که 
جهت شناسایی متهم انجام شد که شناسایی آنها میسر نگردید و علی رغم  مجهول 
المکان بودن و نشر آگهی در صفحه ۳0 پرونده بزه  انتسابی  به ایشان محرز و مسلم 
تشخیص و لذا مستندا به ماده 60۸ و ۷0۹ قانون مجازات اسامی مصوب 1۳۹2 قرار 
جلب به دادرسی ایشان صادر و مراتب در اجرای ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری 
اعام میگردد .دفتر پرونده جهت اظهار نظر ارسال در صورت موافقت از موجودی کسر 

و جهت تنظیم کیفرخواست ارسال گردد .
جانشین دادستان و دادیار شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اردل 
ـ جاسم اسالمی

 ابالغ

 پرونده کاسه ۹60۹۹۸1۹6۴1006۷۴شعبه یک دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
فرزند  کار خراسانی  نهایی شماره خواهان خانم سپیده سادات صاحب  تصمیم  نور 
خیابان  نور  نشانی  به  فرزند ضرغام  اسامی  احسان  آقای  وکالت  با  اکبر  علی  سید 
انتهای کوچه غزل 1۹ خوانده آقای محمد خرم آبادی فرزند رضا به نشانی  حافظ 
مجهول المکان. خواسته سلب حضانت گردشکار دادگاه با توجه به محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید رای دادگاه در 
خصوص دادخواست سپیده سادات صاحب کار خراسانی فرزند سید علی اکبر با وکالت 
احسان اسامی به طرفیت محمد حرآبادی فرزند رضا به خواسته سلب حضانت از پدر 
نسبت به فرزند مشترک و اعطای حضانت به مادر با احتساب خسارت قانونی اظهارات 
وکیل به این شرح می باشد طرفین دارای فرزند مشترک بنام  برسام متولد2۳/6/۸۹ 
می باشد از بدو تولد تا کنون فرزند. نزدمو کله و بدون حضور پدرش زندگی می کنند 
خوانده به علت ارتکاب جرایم متعدد بیش از 5 سال در زندان اوین محبوس بوده 
حکم طاق صادر و از مورخ 2۳/6/۹6فرزند. به سن هفت سالگی رسیده لذا به علت 
عدم پرداخت نفقه ترک زندگی صدور حکم به شرح خواسته مورد تقاضاست خوانده 
در جلسه رسیدگی حضور یافته در قبال دعوی دفاعی به عمل نیاورده است پاسخ 
استعام زندان اوین مندرج در پرونده استنادی۹50۷۹1 خوانده از تاریخ 5/6/۹0لغایت 
1۷/6/۹5در زندان به سر برده در حال حاضر نیز فرزند مشترک نزد مادر خواهان 
نگهداری می گردد مراجعه ای  از سوی زوجه به زندگی و رسیدگی فرزند مشترک 
صورت نگرفته مصلحت طفل نیز اقتضاء دارد نزد مادرش زندگی نماید برابر نظریه 
مشاوره قضایی این مرجع به علت عدم مواظبت و رسیدگی از سوی خواند نسبت به 
فرزند مشترک مستندا به مواد 116۸. و 11۷۳قانون مدنی خواسته تان را وارد دانسته 
و بر سلب حضانت از خوانده و اعطای حضانت فرزند مشترک به خواهان دعوی و 
محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و فق تعرفه و هزینه نشر آگهی در حق 
خوانده صادر می نماید رای صادره غیابی محسوب و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل 
واخواهی در همین شعبه سپس ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر 

استان مازندران می باشد م. الف ۹6/۷۳۸
 رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی نور گلبرار زاده

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
در خصوص پرونده اجرائی۹502۹۴ الف م صادره از شعبه اول دادگاه اول  دادگاه 
عمومی روانسر به سود خداداداحمدی ف کاکه علی و به زیان آقایان و خانمها:عل

یداد،اقبال،عادل،شرافت،لیا،سرگل،سهیا، شها همگی احمدی فرزندان کاکا علی 
ماترک  فروش  به  علیهم  محکوم  محکومیت  بر  دایر  قلعه شاخانی  آفتاب  خانم  و 
و تقسیم حصه آن بین وراث.اجرای احکام مدنی دادگستری روانسر در نظر مال 
غیرمنقول موصوف در زیر را مطابق ماده 1۳۷ قانون اجرای احکام مدنی بفروش 
برساند..مشخصات مال غیرمنقول:1-ملک متعلق به ورثه مرحوم کاکا علی احمدی 
می باشد 2-محل وقوع ملک:شهرستان روانسر-روستای ده باوکه می باشد. ۳-ملک 
ثبت شده است. ۴-ملک در اجاره نمی باشد. 5-ملک مشاع و به مساحت ۷/25۹2 
در 5 قطعه و دیم می باشد 6-منافع آن به هیچ شخص ثالث دیگری واگذار نشده 
است. ۷-مزایده از قیمت 61/2۳6/۷00 تومان شروع می شود. ۸-ساعت و روز و 
محل مزایده:1۳۹6/12/16 راست ساعت ۹ صبح در محل اجرای احکام حقوقی 
شهرستان روانسر ضمنا مال توسط کارشناس رسمی ارزیابی شده است. طالبین و 
خریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در روانسر-میدان 
اورامان دادگستری مراجعه تا ترتیب ماحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود.

مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هرکس که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و برنده مزایده مکلف است 10درصد بهای 
پیشنهادی را فی المجلس بعنوان سپرده به حساب سپرده دادگستری تودیع و رسید 
دریافت و باقیمانده آن را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب 
مزبور واریز کند.در صورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 
12۹ قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع 

صندوق دولت ضبط خواهد شد.
شکری-مدیر اجرای احکام حقوقی شهرستان روانسر

متن آگهی 

محکوم له : میاد امیری آورزمان 
محکوم علیهم : 1-روح اله حیدریانی الفت آبادی فرزند کرم 2-یداله علی مرادی 

فرزند مرتضی ۳-کرم حیدری 
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به روح اله حیدریانی الفت آبادی فرزند 
کرم 2-یداله علی مرادی فرزند مرتضی ۳-کرم حیدری که مجهول المکان می باشد 
کاسه ۹60۷۷۹  پرونده  در  از ۹6000۸۹۸  صادره  اجرائیه  طبق  شود  می  اباغ 
از شعبه دهم  به موجب دادنامه شماره ۹61001۳۹۴ مورخ 1۳۹6/۹/26 صادره 
دادگاه حقوقی محکوم علیهم محکوم به پرداخت 600/000/000 ربال بابت اصل 
خواسته و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ 1۳۹5/۸/2۸ لغایت 
زمان اجرای حکم و پرداخت مبلغ 1۹/612/000ریال بابت خسارات ناشی از هزینه 
دادرسی و نیز پرداخت مبلغ 15/600/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله 
بدوی در حق محکوم له می باشد پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های 
اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم و 
اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم 
له یا اباغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت 
در اجرای ماده ۷۳ آ.د.م و ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیر 
االنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد 
اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به 

اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 
مدیر دفتر شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –حمید 
گوهری سراب . 

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه در پرونده کاسه ۹605۸۴ شعبه دوم بازپرسی آقای اسماعیل سعاتی 
االنکش فرزند بین اله به اتهام مشارکت در قاچاق مشروبات الکلی از طرف دادسرا 
تحت تعقیب می باشد اباغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده 
ممکن نگردیده بدین وسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب 
به نامبرده اباغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه دوم بازپرسی دادسرای 
عمومی و انقاب شهرستان دیواندره جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود 
در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول 

خواهد شد.
م الف: ۱5۰۷/969             بازپرس شعبه دوم دادسرای شهرستان دیواندره

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه در پرونده کاسه ۹60۳62 شعبه دوم بازپرسی آقای محمد رشیدپور 
فرزند محمد صالح به اتهام مشارکت در قاچاق مشروبات الکلی از طرف دادسرا تحت 
تعقیب می باشد اباغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده ممکن 
نگردیده بدین وسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده 
اباغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و 
انقاب شهرستان دیواندره جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت 

عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.
م الف: ۱5۰۷/96۷             بازپرس شعبه دوم دادسرای شهرستان دیواندره

مفقودی
 کارت هوشمند مینی بوس هیوندا شماره پاک          0 ۴1ع ۸۹۳ -۳1 کارت 

هوشمند 22۷0۷1۹ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

 نوبت اول

وزیر ارتباطات گفت: تنها نسخه رشد و بهره وری 
مناسب در اقتصاد، تحقق اقتصاد مقاومتی است.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمد جواد آذری 
جهرمــی، وزیر ارتباطات و فنــاوری اطاعات در 
چهارمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی با اشاره 
به اینکه اصل کان اقتصاد مقاومتی نگاه به داشته 
های خودمان اســت، گفت:  بایســتی از ظرفیت 
هــای صادراتی  در کاالها و محصوالتی که مزیت 
رقابتی وجود دارد، استفاده شود.وی تصریح کرد: 
تنها نسخه رشــد و بهره وری مناسب در اقتصاد، 
تحقق اقتصاد مقاومتی است.آذری جهرمی گفت: 
اقدامات مناســبی در بعضــی وزارتخانه ها برای 
تحقق اقتصاد مقاومتی رخ داده است و ماهانه در 
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بررسی می شود.

آذری جهرمی تصریح کرد: با شفاف سازی آمارها 
از طریق فنــاوری اطاعات میــزان ورود کاالی 
قاچاق و بی کیفیت کاهش چشمگیری می یابد.

وی با تاکید بــر اینکه با فناوری اطاعات اقتصاد 
مقاومتی محقق می شود، افزود: با استفاده از این 
ابزار می توان سیســتم هــا را به هم متصل نمود 
و شفافیت اطاعاتی بدســت آورد.آذری جهرمی 
با بیان اینکه دولت الکترونیک یکی از شــاخص 
های اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی اســت، افزود: 
با استفاده از این ابزار صرفه جویی ارزی در بحث 

مدیریت واردات صورت گرفت.
وزیر ارتباطات و فنــاوری اطاعات در ادامه با 
بیان اینکه حلقه مفقــوده دیگر ما نظام توزیع 
است، تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته دنیا 
برای خرید کاال انطباقی بین کد کاال با محصول 

وجود دارد و تعداد این کاال در نظام توزیع این 
کشورها موجود است.آذری جهرمی تاکید کرد: 
بایستی به سمتی حرکت کرد تا شفافیت کامل 
از میــزان تولید و صادرات بدســت بیاید.وزیر 
ارتباطات با بیان اینکه برای پیاده کردن سیاست 

های اقتصاد مقاومتی بایستی نظام آماری زنده 
داشته باشــیم، گفت: به عنوان مثال در حوزه 
سامت الکترونیک اقدامات مناسبی انجام شده 
و 66 میلیون ایرانی پرونده سامت شان تکمیل 
شده است.وی ادامه داد: در وزارتخانه های دیگر 

همچون وزارت اقتصاد، صمت، راه و شهرسازی 
نیز اقدامات مناسبی در زمینه نظام آماری زنده 
انجام شده اســت.آذری جهرمی تاکید کرد: با 
بررسی تک تک دستگاه ها اقدامات مناسبی در 
راستای اقتصاد مقاومتی انجام شده است؛ ولی 
مجموع و برآورد این ها در ســفره مردم حس 
نمی شــود و علت اصلی این امر نبود فرهنگ 
ســازمانی اســت.وی گفت: با حذف مراجعات 
حضوری در ادارات نیز فرهنگ سازمانی محقق 
خواهد شد.وزیر ارتباطات با بیان اینکه اقتصاد 
مقاومتی تنها با بودجه گذاشــتم محقق نمی 
شــود و بایســتی فرآیندها اصاح شود، تاکید 
کرد: اصاح فرآیندها با فرهنگ سازمانی محقق 
می شــود که نیازمند عزم ملی اســت.آذری 
جهرمی با بیان اینکه بایســتی بدنه دولت را 
تعدیل و کوچک کنیم و این جز سیاست های 
کلی ماست، تصریح کرد: این فرآیند نیازمند 
فرهنــگ ســازی عمومی در جامعه اســت.

آذری جهرمی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی 
پروژه نیســت که به اتمام رسد، افزود: اقتصاد 
مقاومتی مدل توسعه اقتصادی ماست.وی با 
بیان اینکه باید مسیر اقتصاد مقاومتی بازبینی 
و اصاح شــود، تاکید کرد: ســتاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی پروژه ها برای دســتگاه های 
مختلف را به عنوان شاخص تعریف کرده است 
و بایستی به این اهداف برسیم.وزیر ارتباطات 
در پایان تصریح کرد: تا قبل از شــروع اسفند 
ماه گزارش عملکرد وزارت ارتباطات در تحقق 

اقتصاد مقاومتی منتشر می شود.

وزیر ارتباطات اعالم کرد:

 اقتصاد مقاومتی
 تنها نسخه رشد اقتصاد ایران

معاون وزیر اقتصاد گفت: در شــاخص حمایت 
از سرمایه خرد امتیاز ایران، ۳۳ است که امتیاز 
بســیار بدی اســت و باید حتما قانون تجارت 

کشور تغییر کرد تا امتیاز ما بهبود پیدا کند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، ســید حسین 
میرشجاعیان، معاون وزیر اقتصاد در چهارمین 
همایش ســاالنه اقتصاد مقاومتی با اشاره به 
فعالیت های صورت گرفتــه در حوزه فضای 
کسب و کار گفت: خوشــبختانه توانسته ایم 
خاهای قانونــی و مقرارتی موجــود در این 
حوزه را پر کنیــم.وی افزود: در ابتدای دولت 
رتبه فضای کسب و کار کشور در جهان 152 
بــود و رتبه ۸2 را در شــاخص رقابت پذیری 
جهانی داشتیم که با تاشهای صورت گرفته 
توانســته ایم رتبه کســب و کار را به 12۴ و 
رتبــه رقابت پذیری را در جهــان به ۷6 ارتقا 
بدهیم. وی افزود: تعامات بانکی زیادی برای 

ارتقای ســاماندهی مجوزهای کســب و کار 
صــورت گرفته و در دیگر حــوزه های فضای 
کســب و کار نیز 2 مصوبه را برای بهبود آن 
و همچنین تدوین الزامات ارتقای مستمر این 
شاخص به اجرا درآورده ایم.معاون وزیر اقتصاد 
با اشاره به دیگر اقدامات صورت گرفته در این 
حوزه گفت: اقداماتی مانند پیش نویس الیحه 
حمایت از سهامدارن خرد، تدوین شیوه نامه 
ارزیابی عملکرد شاخص های عمومی سال ۹6 
و غیره  برای بهبود شاخص های کسب و کار 
صورت گرفته است.وی گفت: تعامات زیادی 
را بانک جهانی برای بهبود فضای کسب و کار 
داشتیم که از این اقدامات میتوان به برگزاری 
مکاتبات متعدد با دســتگاههای اجرایی ذی 
ربط و جمع آوری اقدامات انجام شــده توسط 
دســتگاههای اجرایی و انعــکاس آن به بانک 

جهانی اشاره کرد.

وزیــر صنعت ،معدن و تجارت گفت: کشــور در 
شــرایط مطلوبی اســت وما درحال برداشــتن 
گامهای موثــری در بخش اقتصادی هســتیم.

به گــزارش زمان به نقل ازصداو ســیما، محمد 
شــریعتمداری در بیســتمین همایش انتخاب 
شــرکتهای برتر گفت: در آمدهای ارزی کشــور 
ســاالنه 100 میلیارد دالر و هزینــه های ارزی 
۷0 میلیارد دالر اســت و شرایط خوب است هر 
چنــد در بخش ارزی اخیراً اتفاقاتی رخ داده ، اما 
قطار در ریل قراردارد و ما از رشد منفی10 درصد 
صنعتی فاصله گرفتیم و در بخش صنعت همراه 
با رشد مثبت حدود 6 درصد در این سالها مواجه 
هستیم.وی گفت: ما باید جوانان را به آینده کشور 
امیدوار نگهداریم، در این 10 ماه امسال 16 هزار 
تقاضای ســرمایه گذاری داشــتیم که این یک 
شاخص مثبت است هر چند اقتصاد ما نسبت به 
اقتصاد جهان رقابتی نیست اما روند ما رو به رشد 

است.شــریعتمداری افزود: بر خاف سالهای نه 
چندان دور که تقاضا سرمایه گذاری با رشد منفی 
۴0 درصدی مواجه شــد ولی امروز ما به رشــد 
مثبت رســیدیم، بعد از برجام بیش از ۹ میلیارد 
دالر سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شده 
است و ۴5 درصد این ســرمایه گذاری در حال 
انجام اســت.وی گفت: از 22۴ شــرکت خارجی 
متقاضی تاسیس 55 واحد به بهره برداری رسیده 
است، کشور گامهای خود را برای رشد اقتصادی 
مستحکم می کند که دستاورد ارزشمند انقاب 
است.شــریعتمداری افزود: در برخی ساله ها کل 
سرمایه گذاری عمرانی درکشور کمتر از 10 هزار 
میلیــارد تومان بوده اســت در حالیکه در دولت 
یازدهــم ۳0 هزار میلیارد تومان بوده اســت که 
رشد قابل توجهی است.وی گفت: در بودجه ۹۷ 
مبلغ ۴0 هزار میلیارد تومان برای توسعه عمرانی 

سرمایه گذاری پیش بینی شده است.

 رتبه ۳۳ ایران 
در حمایت از سرمایه های خرد

یعتمداری   تاکید شر
به تشکیل شرکت های بزرگ صادراتی 



از   ، بزرگ  های  شکست  ریشه  و  شالوده  اگهی 
اشتباهات بسیار ریز و کوچک سرچشمه می گیرد .

 ارد بزرگ

سخن حکیمانه

سبک بنواز ای مطرب ربابی
بگردان زودتر ساقی شرابی

چه آتش زد نهان دلبر به دلها؟
که مجلس شد پر از بوی کبابی

امروز با موالنا

 رمان »برادر انگلستان« نوشته
 علیرضا قزوه نقد و بررسی شد

نشست نقد و بررسی رمان »برادر انگلستان« 
یوسفعلی  حضور  با  قزوه  علیرضا  نوشته 
میرشکاک، محمدکاظم مزینانی و محمدرضا 
شرفی خبوشان در سالن فردی حوزه هنری 
پایگاه  از  برگزار شد.به گزارش پیام زمان 
بررسی  و  نقد  نشست  هنری،  حوزه  خبری 
رمان »برادر انگلستان« نوشته علیرضا قزوه 
با حضور جمعی از عاقه مندان و کارشناسان 
فردی حوزه هنری  در سالن  ادبیات،  حوزه 
شخصیت هایی  جلسه  این  در  شد.  برگزار 
محمدکاظم  میرشکاک،  یوسفعلی  همچون 
شرفی خبوشان،  محمدرضا  مزینانی، 
قنبری و جمعی  محمدکاظم کاظمی، رضا 
رمان  و  ادبیات  حوزه  به  عاقه مندان  از 
علیرضا  جلسه،  ابتدای  در  داشتند.  حضور 
انگلستان«  »برادر  رمان  از  بخشی  قزوه 
از  پس  و  خواند  برنامه  مقدمه  عنوان  به  را 
آن یوسفعلی میرشکاک، نویسنده و منتقد 
ادبی، به عنوان سخنران اول برنامه بر روی 
»برادر  رمان  درباره  میرشکاک  رفت.  سن 
انگلستان« گفت: من تصور نمی کردم انسانی 
ظریف  مضامین  دیار  از  و  شعر  اهل  که 
ادبی باشد، کسی که از فرشتگان بر گوش 
وارد دنیای رمان نویسی  او زمزمه می کنند، 
شود و چنین اثری خلق کند که با خواندن 
آن خیال انسان راحت شود. وی ادامه داد: 
»برادر انگلستان« از زمره کتاب هایی نیست 
تا  بگذارد  پنجره  پشت  را  آن  انسان  که 
رهگذری آن را بردارد و یا جایش در کنار 
چنگ  دم  باید  را  اثر  این  باشد،؛  پیاده رو 
گذاشت تا هر از چندگاهی آن را برداشت و 
از نو خواند. من این کتاب را 2 بار خوانده ام 
و از خوش شانسی قزوه است که نرسیدم بار 
سوم آن را بخوانم. امروز باید افتخار کنیم که 
رمان نویسی کشور  عرصه  به  دیگر  نفر  یک 
اضافه شد. علیرضا قزوه را تاکنون شاعر و آن 
هم کسی که درگیر کارهای اداری و رایزن 
با خواندن  اما  است می یافتم   ... و  فرهنگی 
و  کرد  تغییر  چیز  همه  انگلستان«  »برادر 
منتقد  شد.این  عوض  او  به  نسبت  نگاهم 
خیالی  با  می توانم  امروز  کرد:  اضافه  ادبی 
از انقاب حرف بزنم.  آسوده تر از رمان بعد 
به  دست  رمان نویسان  از  بسیاری  متاسفانه 
الگوبرداری و تقلید از رمان های غربی زدند 
و تعدادی به انگشتان دست هستند کسانی 
که رمان را از بیخ ایرانی می نویسند. صادق 
هدایت در بعضی آثار و جال آل احمد تنها 
ناب  ایرانی  را  رمان  که  هستند  نمونه هایی 
نوشته اند. محمود دولت آبادی هر چند فضای 

رمان هایش ایران و ایرانی است.
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اوقات شرعی

تعطیلي سالن هاي تئاتر در ایام سوگواري

هنرهای  اداره کل  روابط عمومی  از  نقل  به  پیام زمان   خبرگزاری 
ایام  تسلیت  ضمن  نمایش  بر  نظارت  و  ارزشیابی  شورای  نمایشی: 
سوگواری شهادت حضرت زهرا )س( برنامه تعطیلی اجراهای تاتر در 
بر  ارزشیابی و نظارت  اعام شورای  اعام کرد.مطابق  را  این مناسبت 
نمایش تمام اجراهای صحنه ای از اذان مغرب روز دوشنبه ۳0 بهمن 
اذان مغرب روز چهارشنبه 2  تا  بود.نمایشهای جدی  تعطیل خواهند 
اسفند و نمایش های کمدی و موزیکال تا اذان مغرب روز پنجشنبه ۳ 

اسفند روی صحنه نمیروند.

حضور »خرگوش سفید را دنبال کن« 
در جشنواره فیلم کلکته

فیلم مستند »خرگوش سفید را دنبال 
محمدحسین  کارگردانی  به  کن« 
سلطانی در پنجاهمین دوره جشنواره 
یافت.فیلم  حضور  »کلکته«  فیلم 
به  کن«  دنبال  را  سفید  »خرگوش 
در  سلطانی  محمدحسین  کارگردانی 
پنجاهمین  الملل  بین  مسابقه  بخش 
دوره جشنواره فیلم »کلکته« شرکت 
می کند.این مستند که به مدت ۹0 
شده  تولید  امسال  تابستان  دقیقه 

است، ماجرای سفر فرانسوا ازوت به ایران برای راه اندازی یک رستوران 
را روایت می کند. وی یک فرانسوی است که پس از سفر به ایران عاشق 
خانمی می شود و پس از مدتی تحقیق درباره اسام به دین مبین اسام 
روی می آورد و ازدواج می کند. این سرآشپز فرانسوی در ایران می ماند 
و اینک نام فرانسوا حسین را برای خود انتخاب کرده است و چند سال 
داور مسابقه دستپخت در شبکه یک سیما بود.وی اینک تاش می کند 
آشپزی ایران را که به زعم وی بهترین و خوشمزه ترین غذاها را دارد، 
علمی کند.جشنواره فیلم »کلکته« به صورت ماهانه برگزار می شود و از 
نوامبر 2016 کار خود را آغاز و هر ماه به صورت آناین فیلم ها را نمایش 

می دهد و برنده را انتخاب می کند.

»پل خواب« به ونکوور می رود

اکتای  ساخته  خواب«  »پل  سینمایی  فیلم 
درمی  نمایش  به  کانادا  ونکوور  در  براهنی 
آید.فیلم سینمایی »پل خواب« در روزهای 
1۸ و 22 مارچ پیش از فیلم »مصائب آنا« 
به  ونکوور  سینماتک  در  برگمن  اینگمار 
نمایش درمی آید.نمایش های ویژه سینمای 
ایران در سینماتک ونکوور با همکاری شرکت 
پاسیفیک یونایتد پروداکشنز به مدیریت امیر 
هوشنگ هاشمی و مرکز فرهنگی فینیکس 
به مدیریت امیر گنجوی انتخاب و اجرا می 

شوند.در این فیلم سینمایی، ساعد سهیلی، هومن سیدی، آناهیتا افشار، 
شهین تسلیمی و اکبر زنجانپور به ایفای نقش می پردازند.تهیه کننده »پل 
خواب« جهانگیر کوثری است. این فیلم سینمایی که فیلمنامه آن را اکتای 
براهنی به نگارش در آورده است، داستان یک قتل به روایت قاتل را بازگو 
می کند و برداشتی آزاد از »جنایات و مکافات« است.پخش خارجی »پل 

خواب« بر عهده علی قاسمی ست.

فیلمبرداری کمدی »الزانیا« به نیمه رسید 

فیلمبرداری فیلم سینمایی »الزانیا« 
احمدی  احمد  کنندگی  تهیه  به 
به  قناعت  حسین  کارگردانی  و 
فیلم  فیلمبرداری  رسید.،  نیمه 
سینمایی »الزانیا« به تهیه کنندگی 
حسین  کارگردانی  و  احمداحمدی 
»الزانیا«  رسید.  نیمه  به  قناعت 
جواد  و  است  پربازیگر  کمدی  یک 

رضویان، ارژنگ امیرفضلی، بهنوش بختیاری، نفیسه روشن، رضا ناجی، 
عباس  رویگری،  رضا  هدایتی،  ساعد  سمسارزاده،  اصغر  صیادی،  یوسف 
محبوب، محمد شیری، علی کاظمی، رضا ریاحی، اردشیر کاظمی، مهدی 
حدادی و یوسف تیموری از جمله بازیگران آن هستند.همچنین پارسیا 
شکوری، امیرعلی صالح ، امیرعلی محمودی، رادین صانعی، نعیم شیخ 

محبوبی و پارسا نژاد آذر بازیگران کودک این فیلم سینمایی هستند.

خبر

کاریکاتور

پاسخ  در  اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
انتقال  بحث  درباره  او  موضع  اینکه  به 
موزه هنرهای معاصر از این وزارتخانه به 
سازمان میراث فرهنگی چیست؟ گفت: 
هماهنگی  مخالفم.شورای  شخصا  من 
انتشار  با   - کشور  تجسمی  انجمن های 
و  اقدامات  برخی  انجام  از  بیانیه ای خبر 
رایزنی ها نسبت به انتقال »موزه هنرهای 
معاصر تهران« از وزارت فرهنگ و ارشاد 
فرهنگی،  میراث  »سازمان  به  اسامی 
داد.این  گردشگری«  و  دستی  صنایع 
انجمن  هفت  که  هماهنگی  شورای 
»هنرمندان نقاش«، »هنرمندان مجسمه 
»تصویرگران«،  »عکاسان«،  ساز«، 
و  »خوشنویسان«  گرافیک«،  »طراحان 
را شامل می شوند،  و سرامیک«  »سفال 
در این بیانیه نسبت به این بحث اعتراض 
کرده و خواسته اند تا اهداف و ابعاد این 
ماجرا روشن شود.از سوی دیگر با مطرح 
شدن این بحث، زمزمه های دیگری مبنی 
بر انتقال مدیریت و نظارت بر گالری های 
هنری، حراج ها و دیگر موزه های هنری 
به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری شنیده شده است، مواردی 

که نگرانی هایی از سوی هنرمندان ایجاد 
وزیر   - است. سید عباس صالحی  کرده 
این باره  در   - اسامی  ارشاد  و  فرهنگ 
گفت: چنین بحثی تا به االن نبوده است؛ 

البته ما تشکر می کنیم از همه هنرمندانی 
و  توجه  ایران  معاصر  هنر  به  نسبت  که 
حساسیت دارند.او ادامه داد: هنر معاصر 
عنوان  به  آن  تکامل  و  صیانت  ایران، 

بخش قابل توجهی از هنر ایرانی اهمیت 
مدیریت  مورد  جایی  در  حتما  و  دارد 
که  حساسیت هایی  با  که  می گیرد  قرار 
هنرمندان دارند به شکل درست مدیریت 
شود. این موضوع در وزارت ارشاد بوده و 

خواهد بود.
وزیر ارشاد درباره موضوع نظارت بر اموال 
فرهنگی بیان کرد: اتفاق خاصی نیفتاده 
است. نگاهی با تاکید جدی تری در این 
اموال  دارد.  وجود  ارشاد(  )وزارت  دوره 
هنری ایران میراث ایرانی به شمار می رود، 
تک تک این اموال به عنوان سرمایه ملی 
باید صیانت شود و با شفافیت مورد توجه 
قرار بگیرد. مردمی که ناظر میراث ملی 
کنند  پیدا  خاطر  اطمینان  باید  هستند 
که آن خوب حفظ می شود و امکان نقل 
درباره  ارشاد  ندارد.وزیر  وجود  انتقال  و 
اینکه گفته می شود نامه ای )از مقامات( 
انتقالی  چنین  این  انجام  بر  مبنی  باال 
فرستاده شده، اظهار کرد: )این نامه( به 

من که نرسیده است.
او همچنین درباره موضع خودش در این 
انتقال  مخالف  شخصا  من  گفت:  زمینه 

موزه هنرهاي معاصر هستم..

وزیر ارشاد :

 با انتقال موزه
 هنرهاي معاصر مخالفم

-خواننده  »ساالرعقیلی«  از  تجلیل  مراسم   
قطعه  انتخاب  بهانه  به  ایرانی-  موسیقی  سرشناس 
سیما  اول  شبکه  ایراِن«  برنامه ی»ای  در  »ایران« 
رویال  تاالر  در  هنر  اهالی  از  جمعی  حضور  با 
را  مراسم  این  میزبانی  شد.  برگزار  تهران  پاس 
با  پاالس  رویال  مجموعه  مدیریت  غامی  مهندس 
»پیوند  موسسه  و  »تصویرگران«  شرکت  همکاری 
سردیس  از  مراسم  ادامه  داشت.در  برعهده  هفته« 
مهندس  و  اصفهانی  دکتر  حضور  با  عقیلی  ساالر 
صحبت های  در  عقیلی  ساالر  شد  رونمایی  منافی 
کوتاهی ضمن خوش آمد گویی به مهمانان ویژه اش 
مردمی  از  مراسم  این  برگزاری  بانیان  از  تشکر  و 
برنامه  در  برگزیده  قطعه  عنوان  به  را  او  قطعه  که 
او  تقدیر کرد.  نیز  بودند  انتخاب کرده  ایران«  »ای 
و  ایران  قطعه  یداللهی  افشین  یاد  زنده  از  یادی  با 
پیانو  همراهی  با  را  »ستارخان«  قطعه  همچنین 
ادامه  کرد.در  اجرا  )همسرش(  شریعت زاده  حریر 
همسران  نقش  سخنانی  در  سجادی  عباس  نیز 
حریر  و  شد  یادآور  را  هنرمندان  موفقیت های  در 
شریعت زاده همسر ساالر عقیلی که سال هاست در 
کنار وی و گروه راز و نیاز به نوازندگی پیانو مشغول 

است، نقدیر کرد.

این مجموعه  تاریکی« درباره  بازیگر سریال »عروس 
بیان کرد که تصویربرداری آن به تازگی به ۳0 درصد 

رسیده است.
درباره سریال »عروس  مهر  با  در گفتگو  نظری  فلور 
تاریکی« که این روزها به کارگردانی محمود معظمی 
تاریکی«  »عروس  کرد:  بیان  است،  ساخت  حال  در 
محمدرضا  که  است  اجتماعی  فضای  با  سریال  یک 
و  دارد  عهده  بر  را  آن  کنندگی  تهیه  کشیان  تخت 
این روزها در بزرگراه یادگار شمال به جنوب در حال 
تصویربرداری است.وی ادامه داد: این سریال ابتدا قرار 
بود در ۸0 قسمت ساخته شود و اکنون در 60 قسمت 
تولید می شود و تاکنون ۳0 درصد از تصویربرداری 

این مجموعه انجام شده است.
نظری با اشاره به داستان سریال توضیح داد: این سریال 
در آبان ماه کلید خورد و پنج خانواده در داستان سریال 
حضور دارند. من هم عضو یکی از این خانواده ها هستم 
که به دلیل تعداد زیاد بازیگران هر روز بخشی از صحنه 
ها گرفته می شود و نیاز نیست هر روز همه بازیگران 
حال  در  کرد:  عنوان  پایان  در  باشند.وی  کار  سر  بر 
حاضر شبکه پخش این سریال مشخص نیست و معلوم 
 نیست تصویربرداری این مجموعه تا چه زمانی طول

 می کشد.

مراسم تجليل از ساالر عقليلي با 
حضور هنرمندان

تصویربرداری »عروس تاریکی« 
به ۳۰ درصد رسید

برگزار  حالی  در  بفتا  سینمایی  جوایز  اعطای  مراسم 
می شود که دو فیلم »فروشنده« و »او« باالترین شانس 

را برای کسب جایزه بهترین فیلم خارجی دارند.
از  نمایندگی  به  ورهوفن«  »پل  ساخته  »او«  فیلم 
نیز  اسکار  فرانسه سال گذشته و در جوایز  سینمای 
از رقبای اصلی بهترین فیلم خارجی جایزه اسکار بود 
اما در نهایت رقابت را به فیلم »فروشنده« واگذار کرد 
بریتانیا  فیلم  آکادمی  جوایز  بینی های  پیش  حاال  و 
)بفتا( 201۸ نیز حاکی از آن است که این دو فیلم 
شانس های اصلی شاخه بهترین فیلم خارجی هستند.

 »Goldderby« جوایز  پیش بینی  سایت  وب 
اعام کرده فیلم »او« با شانس ۴ به ۹ که حاصل از 
نظرسنجی از 1600 کاربر و شش خبرنگار متخصص 
بهترین  جایزه  کسب  برای  را  شانس  باالترین  است 
فیلم غیرانگلیسی از هفتادویکمین دوره جوایز بفتا را 
دارد و پس از آن با اختاف کم فیلم »فروشنده« به 
کارگردانی اصغر فرهادی قرار دارد که شانس 2 به ۹ 
برای آن پیش بینی شده است. فرهادی پیش از این در 
سال 2012 نیز با فیلم »جدایی« نامزد کسب جایزه 

بهترین فیلم جوای بفتا شده بود.
بفتا  جوایز  دوره  هفتادویکمین  جوایز  اعطای  مراسم 

)هجدهم فوریه( در لندن برگزار می شود.

رقابت نزدیک »فروشنده« 
و »او« برای جایزه بفتا

آگهی مزایده کتبی
شهرداری طالقان در نظر دارد به استناد مجوز شماره 564 مورخ 96/11/10 شورای اسالمی شهر طالقان در خصوص یک دستگاه ساختمان ویالیی مسکونی شش 
دانگ خود را از طریق مزایده کتبی بر مبنای باالترین قیمت پیشنهادی به فروش برساند. لذا از متقاضیان شرکت در مزایده دعوت بعمل می آید جهت بازدید ملک 
مورد نظر به مدت ده روز کاری ازساعت 9 الی 30: 14 بعد از درج آگهی نوبت دوم به محل شهر طالقان- روستای فشندک- خیابان امام خمینی )ره( باالتر از خانه 

بهداشت- خیابان روبروی مانده جو مراجعه نماید. 

مشخصات ملک : یک دستگاه ساختمان ویالیی دو طبقه با قدمت بنای حدود 25 سال نما آجر فشاری، حیاط ماشین رو، باغچه کرت بندی، مسیر ورودی ماشین و پیاده روی دور ساختمان و محوطه بتنی، 
پای دیوار پیرامونی تا 30 سانتی متر سنگ چینی و تا ارتفاع حدود 1/80 متر آجر فشاری و قسمتی از دیوار و غربی مشترک با همسایه )آقای سعید الزامی( فنس کشی و بلوک سیمانی، بنای احداثی در 
دو طبقه دوبلکس، نما آجری، نیمه اسکلت فلزی، دیوارهای بابر طبقه همکف مساحت 106 مترمربع دو خواب 16 متر کمدبندی و نقاشی و مفروش، و موتورخانه با سقف طاق ضربی و طبقه فوقانی حدود 75 
مترمربع سالن پذیرایی و آشپزخانه و تراس مسقف و مدور و شیشه بندی شده، با چشم انداز به باغچه های شمالی، پوشش شیروانی طرح زیر سقف چوبی، سیستم گرمایش موتور خانه و نصب رادیاتور 

فلزی، دارای اشتراک برق و فاقد لوله کشی گاز. 
1- مهلت فروش اسناد پس از آگهی نوبت اول از مورخه 96/11/23 الی 96/12/10 می باشد. 

2- مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 96/12/12 می باشد.
3- تاریخ جلسه بازگشایی پاکت های پیشنهاد قیمت پس از آخرین روز مهلت تحویل اسناد مزایده می باشد که در روز یکشنبه مورخ 96/12/13 و در ساعت 14/30 بعد از ظهر آن روز کلیه پیشنهادات باز 

و قرائت خواهد شد. 
4- بهاء پیشنهادی باید از نظر مبلغ مشخص و بدون ابهام در پاکت سر بسته تسلیم گردد. 

5- پیشنهاد دهندگان پس از دریافت اسناد سپرده مندرج در جدول را بحساب شماره 0105713745005 بانک ملی شعبه شهر طالقان کد 2667 و یا ضمنانت نامه بانکی و فیش واریزی را در پاکت )الف( 
مدارک شامل : کپی شناسنامه و کپی کارت ملی، پاکت )ب( و برگه پیشنهاد قیمت و پس از امضای مجاز و مهر صفحات بصورت جداگانه الک و مهر شده قرار داده و پس از تحویل به دبیرخانه شهرداری 

رسید دریافت نمایند. 
6- شرکت کنندگان در مزایده می بایست بابت دریافت اسناد مبلغ 500/000 ریال را بحساب جاری 106440269008 شهرداری واریز نمایند. 

7- شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شرایط تعیین شده می باشد و شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات و اصله مختار است. 
8- پیشنهادات فاقد سپرده مخدوش، سپرده کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و فاقد امضاء مشروط مخدوش و پیشنهاداتی که بعداز مدت مقرر این آگهی واصل شود. مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

علی قاسم پور- شهردار9- هزینه چاپ آگهی، در روزنامه و کلیه هزینه نقل و انتقال به عهده برنده مزایده می باشد. 

شهرداری طالقان

به گزارش پیام زمان ، مهدویان شخصیت »موسی« در 
از  نماینده گفتمانی جاری در جامعه  را  فیلم »التاری« 

دهه 60 تاکنون دانست.
محمد حسین مهدویان پس از دو فیلم موفق »ایستاده 
در غبار« و »ماجرای نیمروز«، با فیلم سینمایی التاری 
در بخش سودای سیمرغ جشنواره سی و ششم فیلم فجر 

حضور یافت.
او در گفتگو با شبکه آی فیلم درباره احتمال دیده نشدن 
این فیلم به سبب تفاوت ساختاری و موضوعی با دو فیلم 
قبلی اش گفت: اصًا نگران این موضوع نبودم. »التاری« 
ارزشش را داشت که ریسک کنم. زمانی که فیلم سینمایی 
التاری را شروع کردیم همه آنچه که می خواستیم همین 
بود که مردم با حرارت، شور و اشتیاق، این فیلم سینمایی 
را نگاه کنند و در واقع عاطفه و احساس تماشاگر درگیر 
برقرار  ارتباط  با فیلم  از لحاظ احساسی  بتوانند  بشود و 

کنند.
وی افزود: خیلی لذت بخش است که ببینید مخاطب با 
فیلم همراه است و در طول تماشای فیلم ملتهب است، با 
فیلم می خندد، گریه می کند، برای قهرمان فیلم و داستان 
دست می زند و در نهایت با قهرمانان فیلم همراه می شود. 
این همراهی چیزی بود که از همان ابتدا می خواستم و به 
تمام خستگی هایش می ارزید.کارگردان مستند داستانی 
»آخرین روزهای زمستان«، موضوع فیلمش را جسورانه 

دانست و افزود: هر وقت فیلم می سازم به مواجهه تماشاگر 
با فیلم فکر می کنم، اگرچه شخصیت هایی را ترسیم کنم 
که خودم از آنها فاصله دارم. معروف است که به هیچکاک 
گفتند چرا فیلم های ترسناک می سازی گفت چون خودم 

آدم ترسویی هستم.
این کارگردان سینما و تلویزیون ادامه داد: حوصله این را 
نداشتم فیلمی بسازم که در آن ماحظه داشتم باشم، همه 
چیز را در نظر داشته باشم، ببینم منتقدها چه می گویند، 
یا گفتمان های سیاسی مختلف چه برداشتی دارند و یا 
جامعه شناس ها و ... درباره فیلمم چه نظری دارند و یا 

حتی اینکه در جشنواره فیلم فجر چطور با آن برخورد 
به  را کنارگذاشتم چون  این ها  این همه  بر  بنا  می شود. 
دنبال ساخت یک فیلم پرحرارت و داغ و پر انرژی بودم 
که کمی در آن جریان حسی وجود داشته و هیجان انگیز 
باشد. در نهایت بی واهمه به سراغ موضوع فیلم التاری 
مشخص  بیشتر  کمی  را  وضعیت  این  که  چون   رفتم؛ 

می کرد و واضح تر می شد.
فیلم  این  اکران  بازخوردهای  از  بخشی  درباره  مهدویان 
بودن  شعاری  بر  مبنی  فجر  فیلم  جشنواره  جریان  در 
»التاری«  فیلم  مونتاژ  زمان  کرد:  تصریح  نیز  »التاری« 
بعضی از دوستانم می گفتند بخش هایی را حذف کنیم 
تا فیلم شعاری به نظر نیاید، ولی من گفتم نگران نباشید. 
اگر  کل فیلم سینمایی التاری یک شعار بزرگ است و 
نگران این باشید که یک قسمتش شعاری دارید و باید آن، 
حذف بشود، به کلیت فیلم آسیب می زنید. با کم شدن 
یک یا دو جمله مسئله شعاری بودن فیلم حل نمی شود، 
چون فیلم اساساً مبتنی بر شعار است ولی شعارهایی که 
تماشاگر سینما دوست دارد. در لحظاتی دقیقاً معلوم است 
قهرمان داستان شعار می دهد و تماشاگر برای او دست 
می زند. به نظرم اینکه بگوییم اصوال شعار بد است، درست 
نیست. شعار اگر به قد و قواره فیلم بیاید، تماشاگر با آن 
همراه شود و اگر در جای درست استفاده شود، می تواند 

واکنش خوبی از تماشاگر بگیرد.

 التاري يك شعار
 بزرگ است

سینمایی  فیلم  نمایش  پروانه 
ساخته  تازه ترین  شام«  »به وقت 
ابراهیم حاتمی کیا و تهیه کنندگی 

محمد خزاعی صادر شد.
تاش  در  فیلم  این  سازندگان 
هستند که فیلم سینمایی »به وقت 
شام« را در نوروز ۹۷ اکران کنند.

و  سینمایی»چ«  فیلم های  از  بعد  کیا  حاتمی  ابراهیم  که  است  گفتنی 
»بادیگارد« امسال با فیلم سینمایی »به وقت شام« به سی وششمین جشنواره 
فیلم فجر آمده است. او که فیلم هایش در ژانر تریلر )مهیج، جنایی( هواداران 

بسیاری دارد، این بار می خواهد داستانی درباره مدافعان حرم روایت کند.
»به وقت شام« به روایت حاتمی کیا داستان یک فروند هواپیمای ترابری ایرانی 
بابک  و  هادی حجازی فر  می شود.  دمشق  فرودگاه  عازم  ایران  از  که  است 
کنار  آنها  هستند.  پسر  و  پدر  و  هواپیما  کمک خلبان  و  خلبان  حمیدیان، 
یکدیگر قرار است یک محموله بشردوستانه را از ایران به سوریه منتقل کنند. 
پدر و پسر خلبان در سوریه میان تروریست های تکفیری به دام افتاده و به 

اسارت برده می شوند. حاال آنها اسیر داعش  هستند.
انجام  متعددی  لوکیشن های  در  را  خود  فیلم  تصویربرداری   حاتمی کیا 
و  شیراز  تا  گرفته  مشهد  و  شهریار  روستاهای  تهران،  از  است؛  داده 
ژئوپولیتیکی صحراها  به موقعیت  فیلم که  باز  سیستان و بلوچستان.نماهای 
و بیابان های سوریه شباهت داشته باشد، در پایگاه هفتم شکاری  ــ ترابری 

فرودگاه شیراز فیلمبرداری شده است.

پروانه نمایش به »وقت شام« صادر شد

علت طالق؛سشوار!


