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مزایده کتبی - فروش ملک

شهرداری مشکین دشت در نظر دارد به استناد مجوز شماره 1153 

مرخ 96/10/21 شورای اسالمی شهر مشکین دشت نسبت به 

فروش یک واحد مسکونی واقع در شهرک بعثت از طریق برگزاری 

مزایده کتبی براساس قیمت کارشناسی اقدام نماید.

یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 165/49 متر مربع

 لذا از کلیه داوطلبان و عالقمندان به شرکت در مزایده دعوت 

می شود حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از چاپ نوبت دوم آگهی 

به امور قراردادها شهرداری مشکین دشت مراجعه و نسبت به 

اخذ اسناد مزایده اقدام نمایند.

هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود. 

شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختاراست.

      سید علیرضا مساعد 
         شهردار مشکین دشت

 نوبت دوم

  

به گزارش زمان، رئیس اتاق اصناف ایران با ارسال ابالغیه 
ای به اتحادیه های صنفی، تاکید کرد که افزایش قیمت 
کاالها و خدمات صنفی تا پایان فروردین ماه سال 1397 

7ممنوع است.

 ممنوعیت افزایش قیمت کاال 

و خدمات تا پایان فروردین 
آمادگی  به  اشاره  با  تعاون  وزیر  معاون  زمان،  گزارش  به 
پرداخت تسهیالت اشتغال با نرخ سود 6 درصد برای جوانان 
مناطق روستایی، از تاسیس ۵00 تعاونی در 10 ماهه امسال در 

قالب طرح »روستا - تعاون« خبر داد.

به گزارش زمــان، وزیر صنعت، معدن و تجــارت، »محمد 
شــریعتمداری« اعالم کرد: 9۵ درصد برنامه ریزی ها جهت 
دستیابی به اشــتغال 37۵ هزار نفر در 10 ماهه اول سال 96 

محقق شده است. 3

فراخوان استفاده از تسهیالت 

اشتغال برای جوانان روستایی

تحقق 95 درصدی برنامه 

اشتغال در 10 ماهه امسال
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اختصاص وام به صاحبان خودروهای فرسوده

7

پرداخت800 میلیارد ریال یارانه سود تسهیالت نوسازی بافت فرسوده شهری 

بازآفرینی شهری 100 محله در سال آینده

سرمقاله

پیشنهادی برای مقابله با 
بحران  بافت های فرسوده

نگاه روز

نقش مهم مدیریت شهری 
در مقابله با سرطان

 بخش خصوصي
 و اصالح نظام مالیاتی

یکی از بحث های صنعت ســاخت و ساز، 
این روزها به بافت های فرسوده اختصاص 
دارد و بحرانــی کــه در صــورت وقوع هر 
حادثه ای با آن مواجه هســتند. همچنین 
یکی از مباحثی که وزارت راه و شهرسازی 
این روزها به آن بســیار توجه دارد مبحث 
22 مقررات ملّی ساختمان است، مبحثی 
که در آن به نگهداری و تعمیر ســاختمان 
پرداخته شده است. اما به راستی مسکنی 
که مهمترین ســرمایه هر خانوار محسوب 
می شود چه جایگاهی در اسناد جمهوری 
اســامی دارد و چــه دیدگاهی را از منظر 
مقررات ملّی ســاختمان برای بافت هایی 
که پر از مساکنی اســت که در گذر زمان 

فرسوده شده اند، باید در نظر گرفت.
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7 طاهره نصر

2 محمدجواد حق شناس

: سالمت مردم باید اولویت اصلی باشد روحانی

به گزارش زمان، سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران از پرداخت 800 میلیارد ریال بابت پرداخت قسمتی از تعهدات یارانه سود تسهیات نوسازی مسکن در بافت های فرسوده شهری خبر 
داد.هوشنگ عشایری با بیان اینکه تخصیص این مبلغ به منظور عمل به تعهدات دولت و همچنین کمک به ساکنان محدوده های هدف در نوسازی واحد مسکونی خود بوده است، گفت: دولت پرداخت این 

مبلغ را در اولویتهای خود قرارداده است تا به تعهدات خود در این زمینه عمل کرده باشد.

3
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قاسمی: اروپا درخواستی برای مذاکره موشکی با ایران نداشته است

 اطالعی از کارگروه اصالح برجام نداریم

مجهز به تولید پهپاد   افتتاح خط 
نقطه زن هوشمند  بمب   

ورود دالر 4634 تومانی بانک مرکزی به بازار
بانک مرکزی در دیروز در راستای سیاست تنظیم 
بــازار ارز، دالر را با روندی نزولی با نرخ ۴ هزار و 

۶۳۴ تومان به بازار عرضه کرد.
به گزارش زمــان به نقل ازپژوهشــکده پولی و 
بانکی، از آنجایی که دالر با رکورد شــکنی وارد 
کانال جدیدی شــد، بانک مرکزی در روز جاری 
با هدف تنظیــم بازار دالر را در ابتدا با نرخ چهار 

هــزار و ۷۷0 تومان و ســپس بــا کاهش با نرخ 
۴۶8۹ تومــان وارد بازار کــرد اما در همین حال 
روند کاهش نرخ دالر توســط بانک مرکزی ادامه 
دارد.بر  همین اســاس بانک مرکزی، به ازای هر 
کارت ملی دالر را با نرخ چهار هزار و ۶۳۴ تومان 
به صرافی های بانکی ارایه می دهند.صرافان بازار 
می گویند: میزان عرضه  دالر در بازار بسیار زیاد 

است و هیچ کمبودی در این  زمینه وجود ندارد.
همچنین صرافــان از باال بودن میــزان خرید و 
فروش و تقاضا در بــازار خبر می دهند، در عین 
حــال می گویند بازار هم اکنون در آرامش کامل 
 به ســر می برد.نرخ دالر هم اکنون در بازار آزاد

 ۴ هــزار و ۷2۶ تومان، هر یــورو ۶ هزار و ۷2۶ 
تومان و هر پوند ۶ هزار و 802 تومان است.

تحویل ۱۰۸۷ واحد 
مسکونی به خانوارهای 
دارای دومعلول

مدیرعامل سازمان زمین و مســکن با بیان اینکه ۷۳20 
خانوار دومعلول مشمول دریافت مسکن می شوند، گفت: 
تاکنون ۱08۷ واحد به این خانوارها تحویل شــده است.

بــه گزارش زمان به نقل ازمهــر، حمیدرضا عظیمیان در 
نشســت خبری با بیان اینکه امســال یکی از مهمترین 
اتفاقات سازمان ملی زمین و مسکن تعیین تکلیف بخشی 

از اراضی تصرف شده این سازمان بود، گفت: در شهریورماه 
امسال دستورالعملی در مجمع عمومی سازمان ملی زمین 
و مسکن به تصویب رسید که بر اساس این دستورالعمل 
کسانی که در اراضی دولتی ساخت و ساز کرده باشند، به 
قیمت روز آن شهر، قیمت زمین از افراد اخذ شده و ملک 
آنها ســنددار می شــود و می توانند از تمامی تسهیات 

مرتبط بــا اراضی ســنددار از قبیل وام بانکی اســتفاده 
کنند.وی میزان برآورد ســازمان ملی زمین و مســکن از 
افراد تحت پوشــش این دستورالعمل را ۳ میلیون خانوار 
عنوان کرد و افزود: روال کار به این صورت است که افراد 
حضوری به ادارات کل راه و شهرسازی استان ها مراجعه 
کرده، مشــخصات آنها در ســامانه ثبت می شود، سپس 
پرونده آنها بررســی و کارشناسی شده و در صورتی که با 
طرح های جامع و تفصیلی تنقاض نداشــته باشد به اداره 
ثبت اسناد شهرســتان ارجاع داده خواهد شد. مدیرعامل 
سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد: این مصوبه تا پایان 
سال ۹۵ را شامل شده و اگر تصرفی در اراضی دولتی شده 

باشد قابل واگذاری به متصرفان خواهد بود.
ادامه در صفحه2

اکبر نعمت اللهی
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نقش مهم مدیریت شهری در مقابله با سرطان
*محمدجواد حق شناس

طبق گفته های مسئوالن وزارت بهداشــت و درمان و آموزش پزشکی، 
ســالیانه بیش از یکصد هزار ایرانی به سرطان مبتا می شوند؛ یعنی هر 
ســال یکصد هزار مورد جدید ابتا شناسایی می شود که البته به علت 
عدم تکمیل سیســتم ثبت سرطان در کشور تعداد بسیاري از مبتایان 

نیز شناسایي و ثبت نمي شوند .
پیش بینی می شــود که در طی چند ســال آینده میــزان موارد جدید 
تشخیص سرطان به سالی ۱۵0 هزار نفر برسد. این به آن معنا است که 
حتی اگر در تشــخیص و درمان سرطان ها بسیار موفق هم عمل کنیم 
ـ که در این زمینه  مشــکل جدي وجود داردـ  با جامعه ای چند میلیون 
نفری از مبتایان به سرطان روبه رو خواهیم شد که مشکات تشخیصی 

، درمان و توانبخشی آن ها بسیار قابل ماحظه خواهد بود.
از ســویي ابتا هر فرد به ســرطان قطعا بر زندگی اطرافیان او هم تاثیر 
خواهد گذاشت و این موجب برهم زدن آرامش خانواده و به طبع انعکاس 
آن در جامعه مي شــود. البته که بار مالی درمان ســرطان برای افراد و 
خانواده هــای آنان و هم برای دولت هزینه های کانی را رقم خواهد زد. 
همین چند سال قبل گفته می شــد که اگر خانواده ای شرایط متوسط 
اقتصادی داشته باشند، ابتای یکی از اعضای خانواده به بیماری سرطان 
باعث سقوط خانواده به زیر خط فقر خواهد شد و حاال هم حتی اگر سهم 
بیماران در پرداخت هزینه درمان کاهش یافته باشد، این هزینه برعهده 
دولت است و برای همین برخی دســت اندرکاران و متخصصان هشدار 
می دهند که در آینده بودجه درمان سرطان ها بخش عمده ای از بودجه 
کشور را خواهد بلعید.برای مقابله با این چنین وضعیت ترسناکی باید در 
مورد سرطان از شیوه پیشگیری و غربالگری برای یافتن زودهنگام موارد 
بیماری اســتفاده کرد. بروز سرطان ناشــي از ژنتیک و عوامل محیطی 
اســت و به همین خاطر ، پزشــکان تا ۷0 درصد موارد سرطان را قابل 
پیشگیری می دانند. دقیقا در همین نقطه است که مسئوالن بهداشت و 
درمان خواهان مشارکت همه جانبه سایر نهادهای دولتی و عمومی برای 
مقابله با سرطان می شوند و نهادهایی مانند شهرداری ها و سایر نهادهای 
شــهری می توانند در این باره ورود کننــد و به دور ماندن عامه مردم از 

سرطان کمک کنند.
دو محــور عمده مبارزه ســازمان یافته با ســرطان ها مقابلــه با عوامل 
مســاعدکننده ابتا )یا عوامل خطــرزا( و نیز باالبردن ســطح آگاهی 
و معلومات جامعه)ســطح ســواد سامت جامعه( اســت که در هر دو 
مورد شــهرداری ها و سایر نهادهای شــهری و عمومی می توانند نقش 
بســیار مهمی ایفا کنند.اگرچه شورای شــهر و شهرداری تهران و کلیه 
زیرمجموعه های آن ها تاکنون اقدامات بسیاری در زمینه افزایش سامت 
عمومی و نیز سطح سواد سامت شهروندان این کانشهر انجام داده اند، 
اما طبیعی اســت که هنوز تا رسیدن به شرایط ایده آل راه بسیار وجود 
دارد.برای مثال می توان به موضوع سرطان های گوارشی اشاره کرد میزان 
ابتا )یا شناسایی( به ســرطان های گوارشی به خصوص سرطان معده، 
روده بزرگ و مری در ایران در سال های اخیر سیر صعودی داشته است 
و باید توجه داشــت که این سرطان ها همراه با سرطان ریه مرگبارترین 
ســرطان ها هســتند. در این باره کم تحرکی و چاقی و رواج استفاده از 
غذاهای غیرخانگی و رستورانی و افزایش استفاده از نوشیدنی های گازدار 
و انرژی زا همگی مربوط به ســبک زندگی و تغذیه هســتند و طبیعی 
اســت که نهادهای شــهری می توانند با تصویب قوانیــن نظارتی و نیز 
فرهنگ سازی و افزایش سواد سامتی شهروندان با روند رو به رشد ابتا 
به این بیماری ها مقابله کنند.تنها برای مثال ذکر می شود که در برخی 
شهرهای جهان شهرداری ها توانسته اند با برگزاری مسابقه کاهش وزن و 
یا برنامه ورزش های جمعی، میزان بسیار زیادی از وزن شهروندان خود 
را بکاهند، یا در برخی شهرهای دیگر عرضه نمک و شکر در رستوران ها 
به صورت قرارگرفتن روی میز ممنوع یا محدود شده است؛ البته تقریبا 
در تمامی شهرهای بزرگ و پیشرفته جهان، شهرداری ها و سایر نهادهای 
شهری نقش مهمی در اطاع رسانی و افزایش سطح سامت و به خصوص 
اصاح ســبک زندگی دارند.امیدواریم با احســاس مسئولیت بیشتر و 
مشارکت بهتر بتوانیم الگوهای موفق افزایش سطح سامت شهروندان و 

سالم سازی محیط های شهری را در تهران اجرا کنیم.

تحویل 10۸۷ واحد مسکونی به خانوارهای 
دارای دومعلول

ادامه از صفحه۱
اگر متصرفان شرایط مذکور شامل ساخت و ساز در زمین و عدم 
تناقض با طرح جامع و تفصیلی را نداشــته باشند، پرونده آنها به 
دستگاه قضایی ارجاع داده خواهد شد.معاون وزیر راه و شهرسازی 
درباره میزان پیشرفت مسکن مهر تا پایان آذرماه امسال گفت: از 
2 میلیون و 200 هزار واحد مسکن مهر، یک میلیون و 200 هزار 
واحد در تعهد سازمان ملی زمین و مسکن بود که در حال حاضر 
۱۱۳ هــزار و ۶8۷ واحد باقی مانده اســت که حدود ۱0 درصد 
کل تعهدات این سازمان را شامل می شود.به گفته عظیمیان: بر 
اساس دستور رئیس جمهور که باید تا پایان شهریور ۹۷ پرونده 
مســکن مهر خاتمه یابد، در حال تکمیــل واحدهای باقی مانده 
هستیم و در سال جاری ۳۶ هزار و ۱0۳ واحد را به اتمام رسانده 
ایم.وی درباره مســکن اجتماعی گفت: تفاهم نامه ای با سازمان 
بهزیستی و بنیاد مستعضفان برای ساخت مسکن خانوارهای دو 
معلول داریم که بر اساس اعام بهزیستی ۷ هزار و ۳20 خانوار دو 
معلوله مشمول این طرح می شوند. سازمان ملی زمین و مسکن 
نیز زمین ساخت واحدهای مسکونی و همچنین بخشی از مسکن 
مهر فاقد متقاضی را پس از اصاح ســاختار واحدها برای زندگی 
معلــوالن تامین خواهد کرد. بنیاد مســتضعفان نیز به ازای هر 
خانوار ۱۵ تا ۳0 میلیون تومان تخصیص خواهد داد و تاکنون 2 
هزار و ۶8۴ واحد مسکونی تخصیص یافته و ۱08۷ واحد تحویل 
شده اســت.وی درباره تخصیص زمین به جانبازان اظهارداشت: 
بر اســاس قانون جانبازان مشــمول دریافت زمین از سوی بنیاد 
شــهید به ســازمان ملی زمین و مســکن معرفی شده که در ۹ 
ماهه ابتدایی امسال برای ۱8۳۷ جانباز در کل کشور ۱۵ هکتار 
زمین واگذار شــده است. همچنین سازمان ملی زمین و مسکن 
هزینه های آماده سازی این اراضی شامل تسطیح زمین، طراحی 
معابــر، جدول بندی و میخ کوبی پاک ها را نیز بر عهده خواهد 
داشت.معاون وزیر راه و شهرسازی درباره زمین خواری اظهارکرد: 
امسال 2 هزار و ۹0۴ فقره تعرض به اراضی دولتی واصل شد که 
رابطین غذایی ســازمان ملی زمین و مسکن 2 هزار و ۷00 فقره 
آن را رفع تصرف کردند. ایــن تعرض در اراضی ۱۶۵0 هکتار را 
در بر می گرفت که با متصرفان برخورد قضایی و انتظامی شــده 
است.عظیمیان درباره بخش دیگری از وظایف سازمان ملی زمین 
و مسکن در اجرای طرح مسکن اجتماعی خاطرنشان کرد: وظیفه 
این ســازمان تامین زمین مسکن اجتماعی است و اجرای آن را 
بنیاد مســکن بر عهده دارد. بر اساس مصوبه مجمع عمومی این 
ســازمان، اراضی مورد نظر به قیمت تمام شده دولتی که قیمت 

بسیار نازلی است در اختیار بنیاد مسکن قرار خواهد گرفت. 

 آیت اهلل جنتی: 
باید صدای مردم را شنید

رئیس شــورای هماهنگی تبلیغات اسامی با 
تاکید بر اینکه باید صدای مردم را شــنید و با 
مردم همصدا شد، گفت: وقتی فاصله طبقاتی 
زیاد باشد فقرا در خیابان راه می افتند و سر و 
صدا کرده و نمی توانند زندگی را تحمل کنند.

به گــزارش زمان به نقل ازایرنــا، آیت اهلل احمد 
جنتــی عصر دوشــنبه در نشســت هماهنگی 
برگزاری چهلمین سالگرد پیروزی انقاب اسامی 
با بیان اینکه پیروزی انقــاب را خداوند نصیب 
ملت کرد و شــاید در آینده هم نصیب هیچ کس 
نشــود، افزود: این انقاب توانســته توطئه های 
سیاسی و امنیتی را از بین ببرد و دشمنان و حتی 
دوســتان ما باور نمی کردند که ۴0 سال انقاب 
ســرپا بماند و پیشرفت های خوبی نصیب کشور 
کند. رئیس شــورای هماهنگی تبلیغات اسامی 
با تاکید بر اینکه خون شهدا توانسته این نظام را 
حفظ کند تصریح کرد: امروز نظام دست ما است 
و دستاوردهای عالی و خوبی داشته که باید جنبه 
های معنوی و مادی نظام را حفظ کنیم و در برابر 
همه تهدیدات بایستیم.آیت اهلل جنتی ادامه داد: 
باید تهدیدات داخلی و خارجی را شناخت و این 
مساله مهمی اســت؛ البته من نگران سال آینده 
هســتم که چه اتفاقاتی خواهــد افتاد چون باید 
احتماالت را بررســی کرد و مدنظر قرار داد.دبیر 
شورای نگهبان بیان داشــت: دشمن نمی تواند 
تحمل کند، نظامی ۴0 سال در برابر آن ایستاده 
پس هر کاری بتواند می کند تا نظام اســامی را 
ساقط کند ولی تاکنون هیچ کاری نتوانسته انجام 
دهد.رئیس مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: 
باید صدای مردم را شــنید و با مردم همصدا شد 
و خود را از مردم جدا نکرد. وضعیت معیشــتی 
مردم بسیار بد اســت. من وارد این مسائل نمی 
شوم زیرا کاری هم از دستم بر نمی آید ولی فقط 
غصه می خورم. ناراحتم وقتی غذا می خورم که 
چرا ما دستمان به دهانمان می رسد ولی برخی 
دستشان به دهانشان نمی رسد.آیت اهلل جنتی با 
طرح این سوال که چرا مسئولین کاری نمی کنند 
عنوان کرد: باید مسئوالن با وضع فقیرانه زندگی 
کنند تا آن فقیــر از غصه دق نکند. وقتی فاصله 
طبقاتی زیاد باشد همین فقرا در خیابان راه می 
افتند و سر و صدا می کنند و نمی توانند زندگی 
را تحمل کنند. ما نمی توانیم توقع داشته باشیم 
که صدای کســی در نیاید. بایــد صدای آنها هم 
بلند باشــد اما طبق موازین قانونی باید اعتراض 
کنند.رئیس شــورای هماهنگی تبلیغات اسامی 
ادامه داد: ما یکســری وظایــف عمومی داریم و 
باید جلوی حرکت ماشــین های میلیاردی را در 
خیابان بگیریم. کارهایی می شود کرد و اگر مردم 
بدانند که نمی توانیم کاری بکنیم حرفی ندارند و 
با ما می سازند اما وقتی می شود کاری کرد، باید 
کار بــرای مردم انجام داد.آیت اهلل جنتی تصریح 
کــرد: االن هم که مقرر شــد وزرا با مردم حرف 
بزنند باید به مــردم صادقانه بگویند که چه کار 
کرده ایم و چه کاری می خواهیم انجام دهیم تا 
مردم آرام شوند. از نظر امنیتی و سیاسی کارهای 
زیادی شــده اما از نظر معیشــتی کار مناسبی 
صورت نگرفته است و دولت باید به مردم کارهایی 
که انجام شده را بگوید.رئیس شورای هماهنگی 
تبلیغات اسامی در بخش دیگری از سخنان خود 
با اشاره به آغاز چهلمین سالگرد پیروزی انقاب 
اسامی تصریح کرد: ما امروز با آمریکا و اسرائیل 
و عربســتان روبه رو هستیم و آنها باید بدانند که 
طرف آنها 80 میلیون جمعیت است و نمی توانند 
با آنها روبه رو شــوند و بداننــد که مردم در 22 
بهمن مانند ۹ دی در صحنه هستند و توطئه ها 

را سرکوب می کنند.

توضیحات استاندارتهران درخصوص 
حادثه تیراندازی نهاد ریاست جمهوری

اســتاندار تهران در خصوص حادثــه تیراندازی 
دیروز در نهاد ریاســت جمهــوری گفت: دراین 
حادثه فــردی قصد عبور از گیت نهاد ریاســت 
جمهوری داشته که به دلیل همراه داشتن ساح 
سرد در بازدید بدنی با ممانعت ماموران مواجه می 
شود.به گزارش زمان به نقل ازایرنا، محمدحسین 
مقیمی افزود: فرد خاطی با بی توجهی به هشدار 
نیروی حفاظتی با ماموران درگیر می شــود که 
در نهایت نیروهای حفاظت مجبور به تیراندازی 
به سمت وی می شــوند.همچنین محسن نسج 
همدانی معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران 
نیز در خصوص این حادثه گفت که حوالی ساعت 
۱۱ دیروز یک مرد حدودا ۳۵ ســاله قصد عبور از 
گیت نهاد ریاست جمهوری را داشت که به دلیل 
همراه داشتن ساح سرد با ماموران حفاظت نهاد 
درگیر می شــود.وی اظهار کرد: درهمین ارتباط، 
نامبرده با ســاح سرد به نیروهای حفاظت حمله 
کرده که این امر منجر به تیراندازی ماموران نهاد 
و مصدوم شــدن فرد مهاجم می شــود. همدانی 
تصریح کرد: فرد مهاجم توسط نیروهای حفاظت 
نهاد ریاست جمهوری بازداشت و به بیمارستان 

منتقل شده است.

اخبار

یادداشت

 با پاداش دادن به نیکوکار بدکار را
 از کار بدش بازدار

کالمامیر

رئیس جمهور، توســعه حمل و نقل عمومی 
و کنترل تردد انواع خودروها را عامل مهمی 
در بهبود محیط زیســت دانست و با تاکید 
بر اینکه طرح نوســازی ناوگان حمل و نقل 
گام بزرگ دولت برای بهبود محیط زیســت 
است، اظهارداشت: رفاه و آلودگی هوا همراه 
با صنعتی شــدن اســت اما محیط زیست و 

سامت مردم باید اولویت اصلی باشد.
بــه گزارش زمــان به نقل ازایســنا، حجت 
االسام و المســلمین  حسن روحانی دیروز 
در همایش طرح های نوسازی ناوگان حمل 
و نقل جاده ای ودرون شــهری  و طرح های 
اشــتغال زایی، با بیان اینکــه  خودروهای 
فرسوده باید بطور کامل از رده خارج شوند، 
اظهارداشــت: ما برای نوســازی خودروهای 
فرســوده، عاوه بر محیط زیســت به صرفه 
جویی انرژی هم توجه داریم.رییس جمهور  
در این مراســم که با حضور جمعی از وزرا، 
معاونان رئیس جمهور، استانداران، مسئوالن 
دســتگاه های ذیربط و فعاالن اقتصادی در 
بخش صنعت خــودرو و حمل و نقل برگزار 
شــد، ضمن تبریک ایام اهلل دهه فجر به ملت 
ایران، گفــت: اگر حضور، فــداکاری، ایثار، 
ایســتادگی و اســتقامت مردم نبود، امکان 
نداشــت انقاب مــردم در برابر رژیم شــاه 
که همه قدرت های جهانی از او پشــتیبانی 
می کردند و همه توانشان را علیه مردم بکار 

گرفته بودند، پیروز شوند.
وی  با اشــاره به جلوگیری از سخنرانی امام 
در عراق توســط صدام و ممانعت ورود امام 
به کویت، گفت: هنگامی که امام)ره( تصمیم 
می گیرد به فرانســه بــرود در حقیقت آنها 
نمی دانســتند چه شخصیتی وارد این کشور 
شده است چرا که براساس عرف آن روزها هر 
ایرانی که وارد فرانسه می شد، سه ماه ویزای 
این کشور را برایش در نظر می گرفتند و شاید 
از قبــل معلوم بود که امام با آن شــخصیت 
سیاسی و دینی قرار اســت به فرانسه برود، 

از سفر به این کشور نیز ممانعت می کردند.
روحانی خاطر نشــان کرد: در آن روزها همه 
دنیا دســت به دست همه داده بودند که این 
انقاب موفق نشود، ضمن اینکه وقوع انقاب 
یک غافلگیری عمومی در سطح جهان بوجود 
آورد، چرا کــه هیچ کس تصــور نمی کرد، 
نهضتی که به رهبری یک مرجع و شخصیت 
دینی پایه گذاری شــده و مــردم حاضر در 
مساجد و حسینیه ها آن را دنبال می کنند، به 
پیروزی برســد و از این متد، پیروزی حاصل 
شود.رئیس جمهور با اشــاره به اینکه رژیم 
شــاه در آن دوران به نیروی مسلح و ارتش 
تکیه کرده بــود و تصور می کردند در نهایت 
این انقاب با کشــتار مردم تمام می شــود؛ 
آنها نمی دانســتند ارتش به جــز عده ای از 
ســران آن، مردمی هستند و وقتی می بینند 
مردم خواسته ای دارند در جهت خواسته آنها 

حرکت می کنند.
روحانی با بیان اینکه پیروزی انقاب اسامی 
یک معجزه تاریخی و سیاسی بود، افزود: به 
واسطه این انقاب برخی از کشورهای منطقه 
عصبانی و نسبت به آینده خود نگران شدند 
و منافع قدرت های بزرگ به خطر افتاد و این 
در حالی اســت که بدخواهــان انقاب پس 
از گذشــت ۳۹ ســال هنوز رها نکرده و می 
خواهند از ملت ایــران انتقام بگیرند.رئیس 
جمهور اظهار داشــت: خوشبختانه پیروزی 

انقاب و دهه فجر در طول ۳۹ سال گذشته 
عامل تحرک و نشاط ما بوده است و دولت ها 
همــواره تاش کردند تا در این ایام هدیه ای 
برای مردم داشته باشند و کوششی که برای 
بهره برداری از پروژه های مختلف در ســطح 
کشور انجام می شــود، از آثار مبارک انقاب 
است که ما را وادار می کند با نشاط بیشتری 
وارد عمل شــویم. روحانی با اشاره به اینکه 
کشــور ما همانند ســایر نقاط جهان مزایا و 
نعمات فراوان و مشکاتی دارد، گفت: ایران 
ملتی بزرگ و فهیــم دارد که در تاریخ قبل 
و بعد از اســام تمدن ساز بوده است و وقتی 
اسام وارد این سرزمین شده مردم ایران آن 
را با اشتیاق پذیرفته اند و دلیل آن این است 
که تا به امروز بهترین مفسران قرآن و سیره 
اهل بیت)ع( و بهتریــن لغت دان های صرف 
و نحو و ادبیات عربی از ایرانی ها هســتند و 
این نشــان می دهد که این ملت عاشق دین 
اسام اســت.رئیس جمهور با اشاره به اینکه 
حدود یک میلیارد نفر از مسلمانان جهان در 
کشورهای شــرقی ایران حضور دارند، گفت: 
اسام از دروازه ایران به این کشورها منتقل 
شده است چرا که ملت ایران به اسام معتقد 
بوده و بار مسئولیت نشر آن را خود برعهده 
گرفته است. روحانی با بیان اینکه ما در کشور 
امتیازات بزرگی مانند ملت بزرگ و منابع و 
جایگاه جغرافیایی ویــژه در قلب منطقه در 
اختیار داریم، افزود: راه آهن چابهار به زاهدان 
با اتصال به شــبکه سراسری می تواند به یک 

شاهراه بزرگ بین المللی تبدیل شود.
رئیــس جمهور بــا تأکید بر اینکــه جایگاه 
ترانزیتی ایــران یکی از مزایــای فوق العاده 
کشور بشمار می رود، گفت: گسترش صنعت 
در عین حالی که رفاه و پیشرفت را به دنبال 
دارد، مشــکات و آلودگی هایی هم به همراه 
می آورد که در این راستا صنعتگران بیشترین 
مسئولیت را برای رفع این مشکات و حفظ 

محیط زیست برعهده دارند.
 روحانی با بیان اینکه محیط زیست موضوع 
بســیار حائز اهمیت بشــمار می رود، گفت: 
مــردم در شــرایط آلودگی با ســختی های 
بسیاری مواجه می شوند و نمی توانند زندگی 
عادی خود را دنبال کنند و ما نمی توانیم در 

برابر این مشکات بی تفاوت باشیم.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه امروز در دنیا 
کشورهایی هســتند که در شرایط آلودگی 
چنــد روز اجــازه تردد خــودرو نمی دهند، 

ادامه داد: اگر در کشــور مــا ناوگان حمل و 
نقل عمومی شــرایط الزم و امکانات مناسب 
را برای ارایه سرویس قابل قبول داشته باشد، 
می توانیــم به جای آنکه مــدارس را تعطیل 

کنیم، تردد خودروها را محدود نماییم.
روحانی با اشاره به آلودگی هوا در تهران که 
توســط تردد کامیون ها در شب و اتوبوس ها 
و ســرویس ادارات ایجــاد می شــود، گفت: 
متأسفانه سرویس حمل و نقل عمومی ما هم 
دچار مشکات فراوانی است و همه دستگاه ها 
باید در راســتای حل این مشــکات کمک 
کنند و نباید تنها سازمان محیط زیست را در 
این راستا مسئول بدانیم بلکه همه دستگاه ها 
و وزارتخانه ها باید وارد میدان شده و کمک 
کنند.رئیس جمهور با بیان اینکه طرحی که 
امروز به مبارکی دهه فجــر کلید می خورد 
یک طرح میان بخشی و فرابخشی بود و همه 
وزارتخانه ها و دســتگاه ها و فعاالن اقتصادی 
باید وارد عمل شــوند تا بــه نتیجه مطلوب 
برســیم، گفت: اقدامات در راستای نوسازی 
ناوگان فرســوده با کندی همراه است و این 
نمی تواند ما را به مقصود و هدفی که در نظر 
داریم ، برســاند و مانند شناگری هستیم که 
در شــدت جریان آب در جهت مخالف شنا 
می کند. روحانی تأکید کرد: باید راه پرشتابی 
برای غلبــه بر روند ســریع آلودگی محیط 
زیســت پیدا کنیم.رئیس جمهور با اشاره به 
اینکــه دولت دوازدهم موضوع اصاح ناوگان 
حمل و نقل عمومی و خودروهای فرسوده را 
تا پایان فعالیتش ادامه می دهد، گفت: امروز 
در کانشــهرها بخش اعظمی از آلودگی هوا 
بخاطر ســوختی است که مصرف می شود و 
دولت با تاش مردم در حال انجام اقداماتی 
اســت تا بتواند قدم به قــدم آلودگی ها را به 

طور ساالنه کاهش دهد.
دکتر روحانی با بیــان اینکه باید نقص های 
اصلــی را پیدا کرده و در راســتای رفع آنها 
تاش کنیم، اظهار داشــت: باید خودروهای 
فرســوده را از صنعت حمل و نقل کشــور 
خارج کنیم، چرا که امروز براساس گزارش ها 
خودروهایی حتی با عمر ۷0 سال در کشور 
وجود دارند و تــردد این خودروها، آرامش و 

زندگی مردم را دچار آسیب خواهد کرد.
رئیس جمهــور افزود: حتی افــرادی که با 
این خودروها کار می کنند نیز دچار مشــکل 
خواهند شد و این در نهایت در نشاط، روحیه 

و سامت جامعه تأثیرگذار خواهد بود.

روحانــی خارج کردن خودروهای فرســوده 
و آلوده کننــده را اولیــن گام در راســتای 
حفظ محیط زیســت عنوان کرد و گفت: ما 
می خواهیــم تا اصل صرفه جویــی در انرژی 
را در کنــار اصل حفاظت از محیط زیســت 
ضمیمه کنیم.رئیس جمهور با اشاره به اینکه 
براساس آمار اعام شده، روزانه ۵.۵ میلیون 
بشــکه نفت و یا معادل آن در کشور مصرف 
می شود، افزود: اگر در این میزان صرفه جویی 
شود، به همان نسبت صادرات و درآمد ارزی 

کشور، بیشتر خواهد شد.
روحانی افزود: در این راســتا وزیر نفت باید 
بــه گونه ای برنامه ریزی کنــد که نتیجه آن 
کاهش مصرف باشــد، وزیــر صنعت، معدن 
و تجارت باید در راســتای تولید خودروهای 
کم مصرف، تاش کند. وزیر راه و شهرسازی 
می بایســت در زمینه اصاح جاده ها تاش 
کرده و بانــک مرکزی نیز کمک های الزم را 
ارایه نماید چرا که تلفیق این اقدامات باعث 
کاهــش آلودگی ها، افزایش درآمدها و ایجاد 
تحول بزرگ در صنعت خواهد شــد.رئیس 
جمهور با بیان اینکه با ایجاد تحول در صنعت 
خودروســازی بویژه تولید کامیون های بروز، 
اشــتغال نیز افزایش می یابد، اظهار داشت: 
ما باید خــود را برای صــادرات کامیون به 
کشورهای منطقه آماده کنیم و این در حالی 
اســت که امروز در زمینــه تولید و صادرات 
اتوبوس به کشــورهای همســایه قدم های 
خوبی برداشته ایم و در زمینه خودروسازی، 
متخصصان کشــور مهارت هایــی دارند که 
می تواند به صــادرات خودرو منجر شــود.

روحانی تأکید کرد: باید این ظرفیتی  را که 
در راســتای طرح های نوسازی ناوگان حمل 
و نقل جاده ای کشــور ایجاد می شود، حفظ 
کنیم تــا بتوانیم تحول بزرگی در صادرات و 

اشتغال ایجاد کنیم.
رئیس جمهور ایجاد اشتغال و شرایط مناسب 
برای صادرات در کنار این طرح را بسیار حائز 
اهمیت دانست و خاطر نشان کرد: به واسطه 
این طرح، امکانی فراهم می شــود که افرادی 
که توانایی ندارند تا در راســتای نوســازی 
خودروی خود اقدام کننــد، خودرویی را به 
آنها تحویل دهیم که حدود نصف قیمت آن 
را وزارت نفت بر مبنای صرفه جویی انرژی و 
درآمدی که از آن حاصل می شود، تقبل کند.

 روحانــی تأکید کرد: آنچه امــروز به مردم 
قول می دهیم آن اســت که دولت دوازدهم 
مصمم تر از دولت یازدهــم اهتمام دارد که 
خودروهــای فرســوده را در اســرع وقت از 
نــاوگان حمل و نقل جاده ای برون شــهری 
و درون شــهری، خارج کنــد و تاش ما این 
اســت که بتوانیم در ســال های پیش رو آن 
را به انجام برســانیم.رئیس جمهــور افزود: 
باید تاشــی را انجام دهیــم که با همکاری 
وزارت »راه و شهرسازی«، »نفت«، »صنعت، 
معــدن و تجارت«، این کار انجام شــود و از 
فرســوده ترین ها خودروها، شروع به نوسازی 

کنیم.
 روحانی خاطر نشــان کرد: به واســطه این 
طرح آلودگی ها از بین رفته و ســرعت حمل 
و نقل افزایش یافته و ترافیک جاده ای کشور 
که برخی اوقات بخاطــر حضور خودروهای 
سنگین ایجاد می شــود، روان خواهد شد و 
این به مردم در انجام کارهای خود و تسهیل 

شرایط زندگی کمک خواهد کرد.

روحانی: سالمت مردم باید اولویت اصلی باشد

اختصاص وام به صاحبان خودروهای فرسوده

یک مقام مســئول بانکی با اشاره به نتایج 
تحقیقــات بین المللــی در حوزه کاهش 
شــعب بانکی، گفت: نظام بانکی در حال 
حرکت به سمت بانکداری دیجیتال است.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، حسین زاده 
در مراســم رونمایی از آخرین دستاوردها 
و تجهیزات حــوزه فناوری در نظام بانکی 
گفــت: تکنولوژی و دانــش فنی برخی از 
محصوالت را به دست آورده ایم و بر روی 
برخی از محصــوالت در نظام بانکی پیاده 

سازی شده که متفاوت است.

وی افزود: ما اکنون پا به عرصه بانکداری 
دیجیتال گذاشــته ایم و نتایج تحقیقات 
بین المللی نشــان می دهد همزمان که 
اندازه شــعب در دنیا کوچک و کوچکتر 
می شود، حضور در شبکه های اجتماعی 
از ســوی بانکها بیشتر شده است.حسین 
زاده خاطرنشان کرد: نتایج این تحقیقات 
نشان می دهد که تا ســال 2020 سهم 
بانکداری دیجیتال بیشــتر خواهد شد و 
نظام بانکی به ســمت بانکداری دیجیتال 

حرکت خواهد کرد.

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: ما توانستیم 
متناسب با تهدیدات دشــمن ظرفیت سازی 
کنیم و تمام عرصه های عمل نظامی دشمن را 
به فضل الهی مسدود کرده ایم.به گزارشزمان 
به نقل ازمهر، سردار حسین سامی جانشین 
فرمانده کل ســپاه پاســداران انقاب اسامی 
گفت: انقاب اســامی چنان عظیم است که 
از دایره تصور ما به دور اســت به همین دلیل 
عظمت آن دیده نمی شود.وی ادامه داد: انقاب 
اسامی برگرفته از یک اعجاز است، هر کسی 
که تسلط آمریکا و شوروی را در دوران جنگ 

ســرد مطالعه کنند از درک اینکه چگونه یک 
ملت توانسته قدرت دو قطبی حاکم بر جهان 
را بشکنند و یک آینده روشن پیش روی مردم 
جهان قرار دهد عاجز می شود.جانشین فرمانده 
کل سپاه با تاکید بر استفاده دشمنان انقاب از 
همه ظرفیت ها برای مقابله با انقاب اسامی 
تصریح کرد: ما توانستیم متناسب با تهدیدات 
دشمن ظرفیت ســازی کنیم و به فضل الهی 
امروز تمام راهکارهای نظامی دشــمن بسته 
شــده و تمام عرصه های عمل نظامی دشمن 

را به فضل الهی مسدود کرده ایم.

بانکی نظام   حرکت 
دیجیتال بانکداری  سمت  به   

تهدیدات با   متناسب 
ایم کرده  سازی  ظرفیت   

بازخواست مراکز دولتی که درمسیر ایجاد کسب وکارمانع ایجادکنند
معاون علمی و پژوهشی رییس جمهوری با اشاره به ضرورت 
سالم سازی محیط کســب و کار جوانان و مشکات موجود 
در مسیر صدور مجوزهای کســب و کار، گفت: مرکز دولتی 
که موانع در راه ایجاد کســب و کار ایجاد کنند، بازخواســت 
می شوند.به گزارش زمان به نقل ازایرنا، سورنا ستاری افزود: 
باید انگیزه کارآفرین برای ایجاد اشــتغال را افزایش دهیم تا 
تاش برای جای گرفتن در اســتخدام هــای دولتی کاهش 
یابــد، بنابراین لزوم تغییر آموزش در کشــور و تســهیل در 
دریافت مجوزهای کسب و کار بیش از پیش حس می شود. 
ســتاری با اشاره به اینکه افزایش تعداد دانشجویان در بخش 
اقتصاد کشــور تاثیرگذاری جدی نداشته است، افزود: اقتصاد 
بر پایه نفت چنین تبعاتــی دارد چراکه برای تبدیل آموزش 
به اقتصاد اقدام موثــری صورت نمی گیرد. وی با بیان اینکه 
منابــع زیر زمینی، منبع مالی ماننــد پول تو جیبی کودکان 

اســت که خاقیت را به حداقل می رساند، ادامه داد: اتکا به 
منابع زیرزمینی همچون نفت نظام پدرســاالری را در جامعه 
ایجاد می کند، بدین ترتیب محیط کســب و کار برای بخش 

خصوصی در معرض تهدید و تخریب است. 
ستاری با تاکید بر اینکه اســتارت آپ های موفق حتی یک 
ریال وام دریافت نکرده اند، اظهار داشت: با دیدگاه های غلط 
گذشــته نمی توان کاری را پیش برد، بدون شک با تکیه بر 
اســتعداد جوانان و متخصصان شاهد تحولی عظیم در کشور 

خواهیم بود. 
معــاون رییس جمهوری اضافه کرد: اگر مجموعه های علمی 
در حوزه محتوای خدماتی و تولید ده درصد در هفته رشــد 
نکنند، با مشکل مواجه می شوند چرا که در این عرصه رقابت 
ها بسیار فشرده شده است، وی همچنین گفت: ۳ هزار و ۴00 
شرکت دانش بنیان در کشور وجود دارد که تا کنون ۴0 هزار 

میلیارد تومان فروش داشــته اند و پیش بینی می شــود که 
امسال این رقم افزایش پیدا می کند. معاون رییس جمهوری 
با بیان اینکه۴00 شــرکت در اطراف دانشگاه صنعتی شریف 
وجــود دارد، گفت: پروژه های پژوهشــی دولتی نیاز مردم را 
برطــرف نمی کند و بخش دولتی در حوزه پژوهش آورده ای 
برای مردم ندارد اما در مقابل سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در استارت ها ثمرات مفیدی را به همراه دارد. وی خاطرنشان 
کرد: پــول دولت باید در پژوهش های مــرز دانش هزینه و 
اقتصاد با اجرای مدل های جدید در کسب و کار به آموزش و 
پژوهش تبدیل شود. معاون علمی و فناوری رییس جمهوری 
با بیان اینکه دولت باید تســهیل گر محیط کسب و کار برای 
شرکت های دانش بنیان باشد، گفت: مجوزهای بی اساس و 
دســت و پا گیری در کشور وجود دارد از برخی شرکت ها در 

یک ماه ۴ بار استعام اخذ شده است. 
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نصب تجهیزات الزم بارور کردن ابرها توسط سپاه 

معاون پارلمانی سپاه از خریداری و نصب تجهیزات مورد نیاز برای 
بارور کردن ابرها بر روی هواپیما خبر داد و گفت که ســپاه برخی 
از موادی که برای تزریق به ابرها جهت بارور کردن الزم اســت را 
خریداری کرده اســت.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمدصالح 
جوکار درباره آمادگی سپاه جهت بارور کردن ابرها و رفع مشکل کم 
آبی در کشور، گفت: با وجود اینکه اعتباری به هوافضای سپاه برای 
بارور کردن ابرها اختصاص نیافته، هوافضای سپاه اعام کرده که به 
دلیل مشکات در حوزه کم آبی و بارش بسیار کم نزوالت آسمانی 
آمادگی دارد که نســبت به بارور کردن ابرها اقدامات الزم را انجام 
دهد.وی با بیان اینکه آمادگی سپاه در کمیسیون تلفیق نیز مطرح 
شد، گفت: در همین راستا برخی از تجهیزاتی که باید روی هواپیما 
نصب شود خریداری و نصب شده است. همچنین برخی از موادی 
که برای تزریق به ابرها برای بارور کردن نیز الزم اســت خریداری 
شــده که امیدواریم بتوانیم از این ظرفیت برای بارش ها اســتفاده 
کنیم.معاون سپاه پاسداران در مورد زمان رخ دادن این اتفاق، گفت: 
علیرغم اینکه تاکنون دولت از ســپاه چنین چیزی را درخواســت 
نکرده اســت، اما ما آمادگی خود را به دســتگاه های مربوطه اعام 
کردیــم، طبیعتا این کار باید از هماهنگی با دســتگاه های مرتبط 

انجام شود.

 مشارکت بانک ها 
در نوسازی ناوگان های حمل و نقل

رییس کل بانک مرکزی از مشارکت بانک ها در نوسازی ناوگان های حمل 
و نقل و کمک به ایجاد اشتغال با اجرایی شدن این طرح خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »ولی اله ســیف« درباره مشارکت نظام 
بانکی در اعطای تسهیات به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل یادآور 
شد: با وجود محدودیت های پیش رو، نظام بانکی تاش کرده در ایجاد 
اشــتغال و نیز حمایت از تولید و تحرک بخشی به فعالیت های تولید، 
نقش مهمی را ایفا کند.وی اظهار داشــت: مــدل تأمین مالی در نظر 
گرفته شده برای این طرح، نیمی به واسطه منابع ریالی و نیمی از محل 
منابع ارزی اســت. رئیس بانک مرکزی افزود: در بخش ریالی خریدار 
کامیون با دریافت تســهیات از شبکه بانکی، اقساط مرتبط با قیمت 
تمام شده را پرداخت می کند؛ همچنین در بخش ارزی نیز پرداخت ها 
به صورت مستقیم از سوی وزارت نفت و از محل صرفه جویی ها انجام 
می شود.به گفته سیف در بخش ارزی نیز از خطوط فاینانس اعتباری 
نیز اســتفاده خواهد شــد و در حال حاضر با هماهنگی های به عمل 
آمــده میان نظام بانکی و بانک مرکزی این طرح آماده اجراســت.وی 
در خصوص میزان نیازارزی برای هر دســتگاه اتوبوس درون شهری با 
هدف نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور گفت: برای هر دستگاه اتوبوس 
درون شــهری حدود ۹۵ هزار یورو نیاز ارزی وجود دارد؛ بر این اساس 
۵0 درصد از قیمت تمام شده و پس از کسر مالیات بر ارزش افزوده، در 
قالب اقساط ارزی توسط وزارت نفت در وجه شرکت فروشنده پرداخت 
می شود. وی اضافه کرد: در خصوص تامین مالی مرتبط با سهم ریالی 
نیز ۳0 درصد آن از طریق دریافت تسهیات از نظام بانکی و 20 درصد 
نیز به عنوان پیش پرداخت از سوی خریدار انجام می شود.به گزارش 
بانک مرکزی و بنا به گفته ولی اله ســیف دوره بازپرداخت تسهیات 
برای خریدار ۶0 ماهه با نرخ ســود ۱8 درصد و اقساط ماهیانه حدود 

2.۵ میلیون تومان است.

4 دهه رشد پرشتاب ایران در علم

بر اســاس گزارش مؤسســه نیچر ایندکس، جمهوری اسامی ایران 
در دهه گذشــته با 22 درصد نرخ رشد ســاالنه در مقایسه با سایر 
کشــورهای جهان بزرگترین جهش علمــی را در حوزه  های علوم و 
فنی مهندسی داشته است.به گزارش زمان به نقل ازپایگاه استنادی 
 ISC دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست ،)ISC( علوم جهان اسام
با اعام این خبر گفت: انقاب اسامی مبدا تحوالت اجتماعِی زیادی 
در ایران شــد. پس از گذشــت حدود ۳۹ سال از انقاب اسامی در 
ایران، موسسه های معتبر علمی در جهان، رشد این کشور در عرصه  ی 
علم و فناوری را در ۳۹ ســال اخیر پرشتاب ارزیابی کردند.وی افزود: 
انقاب اســامی با برخورداری از هویت دینی، اقدام به تاسیس نظام 
اجتماعی کرد که علم و علم آموزی از یک ســو و  اســتقال طلبی و 
خودباوری از ســوی دیگر جزء الینفک نظام ارزشی آن به شمار می  
آید. فریضه شمردن علم و از س وی دیگر نیاز به علم برای  استقال، 
زمینه  های ارزشی، اجتماعی و فرهنگی را برای دستیابی به علم مهیا 
و فرهنگ علمی را در جامعه ایران نهادینه کرد. دهقانی اظهار داشت: 
یکی از اساسی ترین مؤلفه  های سنجش میزان استقال و قدرت هر 
کشور، توانایی های علمی آن کشور است. ایران پس از پیروزی انقاب 
اســامی و به خصوص در دو دهه گذشته، روند پرشتابی را در جهت 

دستیابی به علوم و دانش نوین آغاز کرده است.

افتتاح خط تولید پهپاد مجهز به 
بمب هوشمند نقطه زن

در پنجمین روز از دهه مبارک فجر خط تولید انبوه 
پهپاد تاکتیکی مهاجر ۶ مجهز به بمب هوشــمند 
نقطــه زن قائم با حضــور وزیر دفاع و پشــتیبانی 
نیروهای مسلح و فرمانده نیروی زمینی سپاه افتتاح 
شــد.به گزارش زمان به نقل ازایســنا، امیر سرتیپ 
حاتمی در این مراسم با تبریک ایام اهلل دهه فجر و 
چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقاب اسامی 
اظهار داشت: پیروزی انقاب اسامی تحت رهبری 
امام خمینــی )ره( و در ادامه هدایت های حکیمانه 
خلف صالحش امام خامنــه ای عزیز )مدظله العالی( 
منشــأ تحوالت عظیــم و تاریخ ســاز در منطقه و 
جهان شــد و امروز با گذشت ۴0 سال از انفجار نور 
و وقوع معجزه قرن،  شاهد توفیقات روزافزون نظام 
جمهوری اســامی ایران در عرصــه های گوناگون 
به ویژه حوزه اقتدارآفرین صنعت دفاعی هســتیم.

وی با بیان اینکه جمهوری اســامی ایران با وجود 
تحریم های همه جانبه دشــمنان به تــوان دفاعی 
چشمگیری رســیده اســت، افزود: امروز همزمان 
با پنجمیــن روز از دهه مبارک فجــر و در طلیعه 
ورود به چهلمین ســالگرد پیروزی انقاب اسامی 
شــاهد رونمایی از پهپــاد تاکتیکی مهاجر ۶ مجهز 
به بمب هوشــمند نقطه زن قائــم به عنوان یکی از 

دستاوردهای مهم صنعت دفاعی هستیم.

روسیه بازنگری در برجام را 
ناممکن خواند

ســرگئی ریابکوف معــاون وزیــر امورخارجه 
روسیه و مذاکره کننده ارشد هسته ای روسیه 
بــا بازنگری در برجام مخالفــت کرد و چنین 

اقدامی را ناممکن خواند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا،ریابکوف در مصاحبه 
ای بــا روزنامه ایزوســتیا چاپ مســکو تاکید کرد: 
بازبینی برجام که واشــنگتن بــر آن اصرار دارد، در 
وضع کنونی ناممکن اســت. وی افــزود: بازفرآوری 
برجــام یا تکامل یــا اصاح آن در شــرایط کنونی 
امکانپذیر نیســت.مذاکره کننده ارشــد هسته ای 
روسیه گفت: اخیرا رویدادهای زیادی رخ داده که بی 
اعتمادی بین واشنگتن و تهران را افزایش داده است. 
اقداماتی انجام می گیرد که نه فقط پایبندی آمریکا 
به برجام را زیر سوال می برد بلکه در واقع به معنی 
تشدید فشارها بر ایران است.معاون وزیر امورخارجه 
روســیه ادامه داد: من شــخصا در این شــرایط از 
ســرگیری مذاکرات را نمی توانم تصــور کنم.وی 
درخواست اولتیماتوم گونه آمریکا از ایران برای دادن 
امتیازاتی در مساله هســته ای را حرکت غیر قابل 
قبول خواند و افــزود: چنین اقدامی نتیجه نخواهد 
داد.مذاکره کننده ارشــد هســته ای روسیه سپس 
گفت که آمریکا مسائلی را به دستور کار بین المللی 
اضافه می کند که هیچ ارتباطی به توافقنامه برجام 
ندارد. ریابکوف افزود: به ایران اتهامات مختلفی وارد 
می شــود و از این کشور بخاطر اقداماتی انتقاد می 
شــود که از نظر ما منعکس کننده تاش های این 
کشور )ایران( برای تامین منافع خود است.وی اضافه 
کرد: آمریکا به جای اینکه بــا ایران گفت وگوهای 
سازنده انجام دهد، به شیوه هایی برای فشار و تهدید 
این کشور متوسل می شود.هیچ کس در این شرایط 
تن به امتیاز نخواهد داد. به همین دلیل من نشــانه 
ای از تمایل آمریکا برای حرکت به سوی این مساله 
نمــی بینم. در هر صورت بارها تاکید کرده ایم و باز 
هم می گوییــم که نباید به بازنگری و توافق مجدد 
در مورد برجام پرداخت.این راه مســتقیم به سوی 
لغو توافقنامه است. وی افزود: کاما بدیهی است که 
شکست برجام در صورتی که کار به آنجا بکشد، چه 
از نظر پایداری نظام عدم گسترش ساح های هسته 
ای یا توانایی آمریکا برای اجرای توافق هایی که در 
آن شرکت می کند، تاثیر بسیار منفی خواهد داشت. 
روسیه همانند سایر گروه ۱+۵ )به استثنای آمریکا( 
خواستار اجرای کامل مفاد آن و پایبندی طرف های 
امضاکننده این توافــق بین المللی به تعهدات خود 

است و برای این منظور تاش می کند.

خبرخبر ســخنگوی وزارت خارجه دیروز در نشست 
هفتگی خــود تاکید کرد: ما هیچ اطاعی از 
کارگــروه اصاح برجام نداریم و خبری را در 

این ارتباط اتحادیه اروپا به ما نداده است.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، سخنگوی 
وزارت خارجه در نشســت خود با رســانه ها 
در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه 
طبق اخبار منتشر شــده سه کشور اروپایی 
با تشکیل کارگروه مشــترک با آمریکا برای 
اصاح و یــا اضافه کردن مــوادی به برجام 
موافقت کرده اند و آیا ایــران از این موضوع 
اطاعــی دارد و کشــورهای اروپایی در این 
زمینه با ایران صحبــت کرده اند،  خطاب به 
خبرنگار ســوال کننده،  گفــت: فکر می کنم 
فرض شما از ابتدا اشــتباه است و ما چنین 
ســخن و کامی را به صورت رسمی از سه 
کشــور اروپایــی دریافت نکرده ایــم و فکر 
می کنیــم که باز هم آمریکایی ها بر اســاس 
عادت غلط و دیرینه خود رویاهایشــان را از 

زبان دیگران بیان می کنند.
وی خطاب به خبرنگار پرســش کننده تاکید 
کرد: ما هیچ اطاعی از این کارگروه که شما 
اشــاره کردید نداریم و خبری در این ارتباط 

از سوی اتحادیه اروپا به ما داده نشده است.
قاســمی در بخش دیگری از این نشست با 
بیان این کــه هیچ ارتباطی بین عدم حضور 
ظریف با افراد حاضر در اجاس داووس وجود 
نداشــت، گفت: عدم حضور وزیر خارجه در 
اجاس داووس به دلیل نیاز به وجود ایشان 
برای چیدمان و تحول جدید و رســیدن به 
یک نقظه مطلوب در تغییر ســاختار وزارت 
خارجه و این که هیچ بخشــی از کار متوقف 
نشود بود و غیر از این موارد بقیه مباحثی که 

مطرح می شوند گمانه زنی است.
ســخنگوی وزارت خارجه در ادامه نشست 
خبــری خود با خبرنگاران در پاســخ به این 
ســوال که وزیر خارجه در طول ســال های 
گذشــته بــه صــورت مســتمر در اجاس 
اقتصــادی داووس شــرکت می کردند ولی 
امســال در این اجاس شــرکت نکردند و 
عده ای عدم شــرکت آقای ظریــف در این 
اجــاس را مربوط به حضــور آقای ترامپ و 
نتانیاهو رییس جمهور آمریکا و نخســت وزیر 
رژیم صهیونیستی در این کنفرانس دانستند، 

اظهار کرد: چنین چیزی نیســت و من علت 
عدم حضــور آقای ظریف در اجاس داووس 
را پیش از این تشــریح کردم.وی ادامه داد: 
هیچ ارتباطی بین عدم حضور آقای ظریف و 
اشخاصی که در اجاس داووس شرکت کرده 
بودند وجود ندارد و علت عدم حضور ایشان 
همان موضوعی بود که من پیش از این اشاره 

کرده بودم.
وی خاطرنشان کرد: به دلیل این که در هفته 
اول اجرای تغییر ســاختار در وزارت خارجه 
بودیــم این ضرورت وجود داشــت که آقای 
ظریــف در این زمان در تهران باشــند و به 
همین دلیل در این اجاس شــرکت نکردند 
و اگر چیــزی جز این در مــورد علت عدم 
حضور آقای ظریف در اجاس داووس مطرح 

می شود نادرست و اشتباه است.
وی همچنین در پاســخ به سوال خبرنگاری 
مبنی بر این که آیا تاکنون کشورهای اروپایی 
به صورت صریح از ایران درخواست مذاکره در 
ارتباط با مسائل موشکی را داشته اند، با توجه 

به اینکه آمریکایی هــا در این زمینه تاکنون 
اظهارنظرهای مختلفی داشتند، گفت: آنچه 
که مسلم اســت این است که آمریکایی ها از 
رابطه ایران با کشورهای منطقه و همچنین 
اتحادیه اروپا به عنوان بخشــی از کشورهای 
دنیا ناراضی هستند و تاش دارند که با اعمال 
فشار با سایر کشورها، آنها را در جهت منافع 
خود سوق دهند.قاســمی با اشاره به روابط 
کنونــی ایران و اتحادیه اروپــا و با اعتقاد بر 
اینکه این روابط از استحکام خوبی برخوردار 
است و در جهت منطقی ادامه دارد، خطاب 
به خبرنگار ســوال کننده، گفت: در خصوص 
موضوعی که مطرح کردید ما چیزی را رسما 
از سوی اتحادیه اروپا با توجه به تماس هایی 
که با آنها داشتیم دریافت نکردیم.وی گفت: 
ما در تماس ها و گفت وگوهای خود با مقامات 
اتحادیــه اروپا دیدگاه های خود را بیان کرده 
و بیان می کنیم و نگاه آنها را نیز نســبت به 

مسائل می شنویم.
سخنگوی وزارت خارجه افزود: آنچه برای مهم 

و حیاتی است سیاست های رسمی کشورهای 
عضو این اتحادیه اســت و نــه آنچه که در 
برخی از رســانه های غربی مطرح می شــود.

قاسمی در پاسخ به این سوال که در برخی از 
رسانه ها مطرح شده که رییس جمهور فرانسه 
برای ســفر به ایران شرط هایی را گذاشته اند 
از جمله اینکه با مقــام معظم رهبری دیدار 
داشته باشد و یا این که ایران با آمریکا ارتباط 
برقرار کند و همچنین تهران دخالت هایش را 
در امور منطقه متوقف کند و آیا شما چنین 
موضوعــی را تایید می کنیــد؟ گفت: معلوم 

است که چنین موضوعی را تایید نمی کنم.

وی به سیاســت خارجی جمهوری اسامی 
ایران در طول این چهار دهه پس از پیروزی 
انقاب اســامی اشــاره کرد و افزود: ما در 
ســفارت مان در پاریــس و همچنین وزارت 
خارجه چیزی در مورد آن چه که شما مطرح 
کردید نشنیده ایم و اگر در کوچه و بازار نیز 
گشــتی بزنید چنین چیزی را نمی شنوید و 
سخنان مطرح شــده در این زمینه درست 
نیست.این دیپلمات ارشد کشورمان با تاکید 
بــر این که »هنــوز زمان دقیق برای ســفر 
آقای مکرون رییس جمهور فرانســه به ایران 
مشخص نشده است«، ادامه داد: قرار بود بعد 
از سفر وزیر خارجه فرانسه به ایران،  دو کشور 

در این خصوص تصمیم گیری کنند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: روسای دولی 
که به ایران می آیند بر اساس یک امر پذیرفته 
شده با مقام معظم رهبری دیدار می کنند و 
این در پروتکل اســت و این که عده ای آن را 
به گونه ای دیگر تعبیر کرده اند، اشتباه است.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین ادامه داد: 
جمهوری اســامی ایران شرط پذیر نیست و 
فرانســه نیز علیرغم تمام همکاری هایی که 
بین دو کشور وجود دارد، در شرایطی نیست 
که بخواهد شروطی را برای ایران تعیین کند 
و چنین چیزی در چارچوب سیاســت های 

خارجی ایران نمی گنجد.
قاســمی تاکید کرد: اگر آقای مکرون برای 
ســفر به ایران شــروطی دارند یــا تعیین 
کرده اند این موضوعی نادرست و غلط است 
و همان طور که گفتم چنیــن موضوعی در 

چارچوب سیاست  خارجی ایران نمی گنجد.

قاسمی: اروپا درخواستی برای مذاکره موشکی با ایران نداشته است

اطالعی از کارگروه اصالح 
برجام نداریم

آگهی مزایده عمومی
اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان در نظردارد ، تعداد 3 دستگاه 
از خودورهای خود را )دو دستگاه پراید – یک دستگاه پیکاب ( با بهره گیری 
از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir( به صورت الکترونیکی 
از طریق مزایده به فروش برساند . لذا متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی 
96/11/17 لغایت تا پایان وقت اداری 96/11/24 همه روزه از ساعت 8 صبح الی 

13 جهت بازدید از خودروهای مستقر در پارکینگ اداره کل ، به آدرس : گرگان ، روستای گناره )کیلومتر 2۵ جاده گرگان – 
گنبد ( مراجعه و فرمهای مربوط به شرکت مزایده را اخذ و حداکثر تا تاریخ 96/11/24 پیشنهاد خود را ازطریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دو.لت )ستاد( انجام دهند . همچنین زمان بازگشایی مزایده از طریق سامانه دار تاریخ 96/11/2۵ و اعالم آن 

96/11/28 می باشد . 
در ضمن رعایت موارد ذیل الزامی می باشد :  1-  برگزاری مزایده صرفا ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد 
و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خریدودریافت اسناد مزایده )درصورت وجود هزینه مربوطه ( ، پرداخت تضمین شرکت 
در مزایده )ودیعه ( ، ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکت ، اعالم به برنده ، واریز وجه مزایده و تحویل خودرو در بستر 

سامانه از این طریق امکان پذیرمی باشد . 
2-  پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع خودروهای مطرح شده در مزایده قبل از اراِیه پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده 

بازدید بعمل آورید . 
3-  عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن ( به آدرس ذیل مراجعه 

نمایند 
-  میدان بسیج ، سایت اداری ، جنب استانداری ، سازمان صنعت و معدن تجارت استان گلستان – شماره تماس:09361714۵40

شناسه آگهی:139741

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹۶۶0۳۳۱00۹002۴2۶ – ۹۶/۱0/0۴هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک کرج -  ناحیه یک تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم ماه مک دهقان شعار 
فرزند ناصر بشماره شناسنامه 8۷۳ به صورت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت 282/۶0 مترمربع مفروز از پاک 82۷۴ فرعی از۱۶2 اصلی  واقع در کرج 
خریداری از مالک رسمی آقای ناصر دهقان شعار به طور قولنامه ای که مالکیت نامبرده 
در صفحه ۴۹۵ دفتر ۱۷۴2 محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  ۹۶/۱0۹0۳/ف 

م/الف   تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۶/۱۱/2 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
عباسعلی شوش پاشا  - رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای اصغر یوسفی کمالوند  فرزند عالی و 

حمیدرضا کرمیان فیلی 
خواهان خانم الهام رسولی فرزند غنی دادخواستی به طرفیت خوانده آقایان اصغر 
یوسفی کمالوند فرزند عالی و حمیدرضا کرمیان فیلی به خواسته الزام به ایفای تعهد 
مبنی بر الزام خواندگان به الزام به  اخذ پایانکار و اخذ صورت مجلس تفکیکی و 
فک رهن و تنظیم سند رسمی مطرح که به این شعبه ارجاع که به شماره پرونده 
کاسه ۹۶0۹۹8۶۶۱0۷00۴۶۹   شعبه هفتم  دادگاه  عمومی حقوقی دادگستری 
ساعت ۱2تعیین  مورخ ۱۳۹۶/۱2/۱۹  رسیدگی  وقت  و  ثبت  آباد  شهرستان خرم 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی میگردد 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 فوق جهت رسیدگی در دادگاه  حاضر گردد.
منشی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –رضا نقی زاده 

متن آگهی
در پرونده کاسه ۹۶0۹۹8۶۶۹0۱00۴8۱ این شعبه با توجه به فوت مرحوم خان 
بانو چنگایی نژاد بوده توسط تاج دولت چنگایی درخواست تحریر ترکه شده و قرار 
تحریر ترکه صادر گردیده و برای ۱۳۹۶/۱2/22 راس ساعت ۱0 صبح وقت تحریر ترکه 
تعیین شده است لذا بدین وسیله به تمامی ورثه متوفای یاد شده یا نمایندگان قانونی 
و بستانکاران از متوفی و مدیونین به وی و هر کس که به هر طریق حقی بر ترکه 
متوفی دارد اباغ می شود در ساعت و تاریخ یاد شده در شعبه ۱ شورای حل اختاف 
مجتمع قدوسی شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان امام )ره( میدان عدالت 

دادگستری کل استان لرستان جهت شرکت در عملیات تحریر ترکه حاضر شوند .
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه ۱ شورای حل اختالف مجتمع قدوسی 
شهرستان خرم آباد –ماهرخ محمودوند.

اجرائیه 
مشخصات محکوم له / محکوم لهم :

۱-سیاوش نریمانی فرد فرزند دوست مراد به نشانی لرستان –خرم آباد 
مشخصات محکوم علیه /محکوم علیهم : 

۱-علیرضا موالیی فرزند ....... به نشانی: ........
:ایام- دره شهر کوی طالقانی پایین تر از  .......به نشانی  2-بهزاد زینی وند فرزند 

مسجد علی بن ابی طالب کوچه افاک 
محکوم به : بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 
الزام  به  موالیی  علیرضا  آقای  است  محکوم  علیه  محکوم   ۹۶0۹۹۷۶۶۵۵۶002۹0
تنظیم سند رسمی و انتقال اتومبیل به شماره انتظامی ۳۱ ایران ۷8۴882 با توجه 
به اوراق و محتویات پرونده و تصویر مصدق قرارداد عادی که خوانده ذیل آنرا امضاء 
نموده و داللت بر رابطه معاملی دارد الزام خوانده به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و 
انتقال سند اتومبیل بنام خواهان صادر و به پرداخت نیم عشر دولتی محکوم مینماید . 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 6 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره( 

شهرستان خرم آباد –محسن چگنی . 

اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان گلستان

اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان گلستان

فراخوان استفاده از تسهیالت اشتغال 
برای جوانان روستایی

 سهم ۷۵ درصدی گاز 
در سبد انرژی ایران

معاون وزیر تعاون با اشــاره به آمادگی پرداخت 
تسهیات اشــتغال با نرخ ســود ۶ درصد برای 
جوانان مناطق روستایی، از تاسیس ۵00 تعاونی 
در ۱0 ماهه امســال در قالب طرح »روســتا - 
تعاون« خبر داد.به گــزارش زمان به نقل ازمهر، 
ســید حمید کانتری گفــت در ۱0 ماهه اول 
امسال ۳ هزار و 8۶ تعاونی تشکیل شد و به ثبت 
رســید و فعالیت خود را آغاز کرده اند که نزدیک 
بــه ۶۱ درصد این تعاونی ها در حوزه تعاونی های 
تولیدی و خدمــات فعالیــت دارند.معاون وزیر 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: ۹0۵ میلیون 
تومان به صــورت میانگین بــه ازای هر تعاونی 
تســهیات دریافت کردند که این میزان به ازای 
هر نفر ۴۱ میلیون تومان است که در هر تعاونی 
به طور متوســط ۳2 نفر شــاغل شدند.کانتری 
عنوان کرد: به همه جوانان تحصیلکرده روستایی 

توصیه می کنم در صورت بهره مندی از مزایای 
روســتایی از جمله امکانات کشاورزی، در حوزه 
صنایع دستی، فرش و سایر امکانات برای استفاده 
و بهره مندی تسهیات اشتغال اقدام کنند.وی با 
بیان اینکه جلوگیری از مهاجرت و ایجاد شــغل 
در کانون روســتاها از اهداف تسهیات اشتغال 
روستایی اســت گفت: ما از طریق توانمندسازی 
و آموزش هایی فنــی و حرفه ای آمادگی داریم 
از جوانــان حمایت کنیم و جوانــان می توان از 
تسهیات اشتغال با نرخ ۶ درصد استفاده کنند.

کانتری تصریح کر: این تسهیات در سال آینده 
هــم ادامه پیدا می کند و ۴ بانک عامل توســعه 
تعاون، پســت بانک، صندوق کارآفرینی امید و 
بانک کشاورزی در این زمینه فعال خواهند بود.

وی ادامه داد: یک هزار و ۵00 تعاونی مشکل دار 
داریم که یک هــزار و ۴۳۳ میلیارد تومان برای 
تامین ســرمایه در گردش در اختیار این تعاونی 
ها قرار دادیم.کانتری با تاکید بر این که تعاونی 
ها امروز می توانند به محلی برای ایجاد کسب و 
کارهای اجتماعی تبدیل شوند، گفت: در سال ۹۷ 
در نظــر داریم تعاونی های اجتماعی را با تمرکز 
بــر تقویت تعاونی های زنان به ویژه تعاونی های 
مشاغل خرد و خانگی را تحت پوشش قرار دهیم.

وی تصریح کرد: ۱0 هزار تعاونی زنان در کشــور 
داریم کــه ۱2۶ هزار نفر عضو دارند و ۱۱۷ هزار 

نفر نیز اشتغال ایجاد شده است.

صنعت گاز از ابتدای انقاب برای توسعه کشور، 
تأمین انرژی برای رفاه مردم، رونق بخشــی به 
اقتصاد کشــور، افزایش تولید و درآمد کشور، 
تولید ناخالــص ملی و حل مشــکات انرژی 

کشور، سهمی قابل قبول داشته است.
به گزارش زمان به نقل ازوزارت نفت، محمدرضا 
قدسی زاده، رئیس کمیته کاربری گاز طبیعی 
اتحادیــه بین المللــی گاز )IGU( با بیان این 
مطلب گفت: شــرکت ملی گاز سهمی ۷0 تا 
۷۵ درصدی را در ســبد انرژی کشور به خود 
اختصاص داده و عملکرد مثبت آن در ۵ سال 
گذشــته گواه این مطلب است.وی با بیان این 
که تا پایان برنامه ششم توسعه، عمده شهرها و 
روستاهای باالی 20 خانوار کشور از نعمت گاز 
برخوردار می شوند، گفت: این موضوع عملکرد 
مثبت شــرکت ملی گاز را نشــان می دهد. در 
واقع، در هر نقطه ای از کشور که به این شرکت 
نیاز بوده، همکاران پرتاش شــرکت ملی گاز 

حضور یافته و کار خود را انجام داده اند.
رئیــس کمیته کاربــری گاز طبیعی اتحادیه 
بین المللی گاز )IGU( تصریح کرد: همه باید 
دســت به دســت هم دهیم تا به هر طریقی 
کــه امــکان دارد، در مصــرف گاز که ثروتی 
خدادادی، ســرمایه ای ملی و متعلق به همه 
نسل هاست، صرفه جویی کنیم زیرا فرصتی را 
برای کشور فراهم می کند تا مازاد گاز صادر و 

از راه ارزآوری، مشــکات کشور برطرف شود.
قدسی زاده درباره چشم انداز شرکت ملی گاز 
ایــران در دولت دوازدهم، گفت: در این دوره، 
شاهد تکمیل پروژه های توسعه ای شرکت ملی 
گاز در کشــور خواهیم بود. بر اساس برنامه، 
بیشتر شهرها، روستاها و واحدهای صنعتی به 
شبکه گاز متصل خواهند شد، هرچند توسعه 
پایان پذیر نیســت.وی با اشاره به عبور از مرز 
۵0 ســالگی شرکت ملی گاز ایران گفت: پس 
از عبور از مرز ۵0 ســالگی، دو هدف عمده را 
مدنظر قرار دادیم؛ نخســت حرکت به سمت 
جهانی شــدن و توســعه صادرات در سطح 
منطقه و جهان و دوم، حرکت به سمت کیفی 
شــدن فعالیت ها و خدمات که در این بخش 
نیز شــرکت ملی گاز گام های مؤثر و بزرگی 

برداشته است.
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آگهی فقدان مدرک تحصیلی
ملی  شماره  خدادادبه  فرزند  مکوندی  امیری  سیمین  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
۴8۱02۶8۵8۶صادره از باغملک مقطع کاردانی پیوسته رشته کامپیوتر-نرم افزارکامپیوترصادره 
ازدانشگاه آزاد اسامی واحد باغملک به شماره 2۳۱۵0۶۱مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط 

می باشد.نوبت اول:۹۶/۱۱/۳-نوبت دوم:۹۶/۱۱/۱۷-نوبت سوم:۹۶/۱2/۱
شهرستان باغملک

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پژو تیپ 20۶ آریان به شماره موتور ۱۵۵۹000۳۹۷۴ و 
شماره شاسی NAAP۴۱FD۱CJ۶0۶۹22 و شماره پاک ایران ۷۷-2۵8ب۹۵ 

مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

دادنامه 
پرونده کاسه ی ۹۶0۹۹8۶۶۱۱۶000۹8 شعبه ی ۱08 دادگاه کیفری دو شهر 
خرم آباد )۱08 جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره ۹۶0۹۹۷۶۶۱۴200۹8۶ شاکی 
: آقای مهدی کولیوندی فرزند خدامراد به نشانی لرستان – الشتر خ شهریار ولی 
براربگ فرزند داربلوط  آقای محمد   : – متهم  عصر )عج(حیاط سوم سمت راست 
به نشانی لرستان – خرم آباد اسد آبادی خیابان ۱۴ متری نیایش ۱ کوچه میاد 

۱ –اتهام : ایراد ضرب و جرح عمدی بوسیله ی چاقو 
رای دادگاه :در خصوص اتهام آقای محمد براربگ فرزند داربلوط )به علت متواری 
ایراد  بر  دایر   ) باشد  نمی  دسترس  در  وی  از  تری  بیش  اطاعات  نامبرده  بودن 
ضرب و جرح عمدی بوسیله چاقو در مورخه ی ۱۳۹۵/۴/20 موضوع شکایت آقای 
مهدی کولیوندی فرزند خدامراد و کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقاب 
شهرستان خرم آباد به شماره ی ۹۶۱0۴۳۶۶۱۱00۱۹۷۷ مورخه ی ۱۳۹۶/۵/۴ با 
عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و دالئل و قرائن و امارات موجود از قبیل 
:شکایت شاکی فوق الذکر –گواهی های پزشکی قانونی نامبرده که حاکی از ایجاد 
جراحات در اثر اصابت جسم برنده در تاریخ ادعایی وی می باشند گزارش مورخه ی 
۱۳۹۵/۴/20 مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱0که بیانگر صحت وقوع درگیری و مجروح 
از ناحیه ی شاکی در مرجع  شدن شاکی است مفاد اظهارات گواهان تعرفه شده 
از  معنونه  بزه  ارتکاب  و  وی  ادعای  مبین صحت  که  دادسرا  مرحله ی  و  انتظامی 
ناحیه ی مشتکی عنه می باشد متواری شدن متهم پس از ارتکاب جرم تا کنون و 
عدم حضور وی در جلسات دادسرا و جلسه ی رسیدگی این مرجع علی رغم صدور 
از  اباغ وقت رسیدگی  دستورات مکرر جلب و اذن ورود به منزل و مخفی گاه و 
طریق انتشار آگهی در روزنامه ی کثیر االنتشار دادگاه بزهکاری مشارالیه را محرز 
و مسلم و ثابت تشخیص داده و مستندا به تبصره ماده ی ۶۱۴ قانون تعزیرات و 
مواد 2و ۱8و ۱۹و 2۷ ۴۴8و ۴۴۹و ۴۵2و  و  بازدارنده مصوب ۱۳۷۵  مجازاتهای 
۴۶2و ۴88و ۵۵۹و ۶۱۶و ۷0۹و ۷۱0 قانون مجازات اسامی مصوب ۱۳۹2 از حیث 
جنبه ی خصوصی بزه معنونه که همان دیه می باشد حکم بر محکومیت نامبرده به 
پرداخت ۱- سه درصد از دیه کامل بابت بریدگی گونه ی راست تا روی لب فوقانی 
ادامه دارد )متاحمه (2-یک درصد از دیه کامل بابت اثر باقی مانده از جراحت بند 
راست  بریدگی مخاط گونه ی  بابت  کامل  از دیه ی  قبل در صورت ۳-دو درصد 
)دامیه ( ۴-یک درصد از دیه ی کامل بابت اثر باقی مانده از جراحت بند قبل در 
صورت ۵-دو درصد از دیه ی کامل بابت ارش بریدگی سمت چپ گردن )دامیه ( 
۶-جمعا دو درصد از دیه ی کامل بابت بریدگی ناحیه ی تحتانی بازو و قدام آرنج 
دست چپ )دو دامیه (۷-یک درصد از دیه ی کامل بابت ارش دو بریدگی سطحی 
خلف تنه و پهلوی راست )دو حارصه (8-دو درصد از دیه ی کامل بابت ارش آسیب 
عصب صورتی  سمت راست صورت ۹-یک چهلم دیه کامل بابت شکستگی کامل 
در حق  گردد  می  محسوب  شده  ساقط  که  راست  فوقانی  فک  چهارم  دندان  تاج 
آقای مهدی کولیوندی فرزند خدامراد ظرف یکسال قمری از زمان وقوع جنایت و 
از حیث جنبه ی عمومی بزه معنونه نیز حکم بر محکومیت وی به تحمل یکسال 
حبس تعزیری درجه ی شش صادر و اعام می گردد رای صادره غیابی و مستندا 
به ماده ی ۴0۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹2 با اصاحات و الحاقات 
بعدی ظرف مدت 20 روز از تاریخ اباغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و پس 
از انقضای مهلت واخواهی ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
دادرس شعبه ی ۱۰۸ دادگاه کیفری 2 خرم آباد – سید مجید همتی .  

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

از  را  خود  عادی  قولنامه  به  رسیدگی  درخواست  ابوالفتح  فقیهیفرزند  امین  آقای 
پاک ۱08 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف به زمین 
چمنکه از آقایان علی محمودی و مجید شهبازی خریداری درخواست سند مالکیت 
نموده پرونده نیز تحت کاسه ۹۶ -۶۹ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر 
  ۱۳۹۶۶0۳۱۶00۷00۱۳88 شماره  رأی   برابر  رسیدگی  از  پس  هیئت  و  ارجاع 
مورخ  ۱0/2۶/ ۹۶ حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت ۶۹/ ۱۳۹ 
متر مربع به نام آقای امین فقیهی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پاک مزبور 
آقایان وراث مرحوم حسین وکیلی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله ۱۵روز 
آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار 
نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند 
تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را 
به اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر 
مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای امین فقیهی صادر خواهد نمود. صدور 

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

تاریخ انتشار اول  ۱۷/  ۱۱/  ۱۳۹۶  تاریخ انتشار دوم  2/  ۱2/  ۱۳۹۶ 

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

خانم بیان ویسی فیروزهفرزند کاکاعلیدرخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از 
پاک  فرعی از ۵۴ اصلی سرخیدر واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف به شهرک صنعتی 
که از آقای علی اکبر کیوان راد خریداری و درخواست سند مالکیت نموده پرونده نیز 
تحت کاسه  ۹۶ -  ۶۷تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از 
رسیدگی برابر رای شماره ۱۳۹۶۶0۳۱۶00۷00۱۳80 مورخ 2۶/ ۱0/ ۹۶حکم به صدور 
سند مالکیت یک دهنه دکان به مساحت 2۵ متر مربع بنام خانم بیان ویسی فیروزهصادر 
نموده است و نام مالکین اولیه پاک مزبور آقایان ورثه حسن احمدی می باشد لذا مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً 
به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواست را به اداره  ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت 
مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام خانم بیان ویسی فیروزه صادر 

خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود –نعمت عزیزی

تاریخ انتشار اول۱۷  /  ۱۱/   ۱۳۹۶ تاریخ انتشار دوم2/  ۱2 /  ۱۳۹۶

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات  شماره۱۳۹۶۶0۳۳۱0۱000۶۳۹۵  برابررأی 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم معصومه دانش 
یار فرزند محمد حسین به شماره شناسنامه ۷0۴ صادره از اشکذر در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 2۳0 متر مربع پاک ۴۹۳0 فرعی از ۱۶۳ اصلی واقع در 
فردیس خریداری از مالک رسمی آقای محمد حسین دانشیار محرز گردیده است، 
لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ 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/الف22۷0
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۶/۱۱/۳ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۶/۱۱/۱۷

 کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس محمد سلیمانی 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم حکیمه رضازاده معلم فرزند محمد 
علی وخواهان بانک رفاه دادخواستی به طرفیت خواندگان مهدی تقوی فر و نرگس 
رضازاده و حسین حسن پور و حکیمه رضازاده معلمبه خواسته مطالبه طلب مطرح که 
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه ۹۶0۹۹8۱۱۱0۶00۷0۵ شعبه ۶ دادگاه 
مورخ ۱۳۹۷/02/0۵ ساعت  رسیدگی  وقت  و  ثبت  بابل  عمومی حقوقی شهرستان 
08:۳00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل

آگهی مزایده مال منقول نوبت دوم
اصغر  علی  علیه  محکوم  بابل  حقوقی   8 شعبه  اجرا   ۹۵00۹۴ کاسه  پرونده  در 
اصل  بابت  ریال   2۶۴/۷00/000 مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  طبرستان  اری 
خواسته در حق محکوم له جهنگیر نوروزی با وکالت حسن باقری و پرداخت مبلغ 
۱۳/2۳۵/000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت لذا این شعبه جهت 

وصول محکوم به و نیم عشر دولتی در نظر دارد اموال محکوم علیه 
دستگاه  مدل  سوئد  کشور  ساخت  رنگ  تک  لمینت  افست  چاپ  دستگاه  ۱(یک 
انبار   – میادی   ۱۹۹۷ ساخت  سال    ۴۵۱.nr سریال  شماره  با   solna-۱22
اسمی  توان   ۵8*8۳ چاپ  انبار  ظرفیت  و  مربع  متر   ۱0۳*۳*2 حدود  دستگاه 
کار حدود  توان  قدمت  و  فرسودگی  علت  به  که  در ساعت  برگ  دستگاه ۱0000 
۵000 برگ در ساعت می باشد دستگاه فوق دارای چندین الکترو موتور سه فاز و 
تک فاز در قدرتهای مختلف بوده بعضی از آنها دارای عملکرد چپ کرد و راست کرد 
است و همچنین ظرفیت کاسه رنگ ۴ کیلو عرض سیلندرها 82 سانتیمتر که شامل 
زینک – سیلندر الستیک سیلندر فشار – باالبر دستگاه و بادامکها همگی سالم و 
دارای تابلو برق سه فاز و کابل سه فاز مستقل که هیات کارشناسان بهای انرا به 
مبلغ ۴0۱/۵00/000 ریال ارزیابی نموده است را از طریق مزایده حضوری در روز 
شنبه ۹۶/۱2/۵ از ساعت۱۱:۳0الی۱2:۳0 همان روز در دفتر شعبه 8 حقوقی بابل 
به فروش برساند مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع به باالترین مبلغ پیشنهادی 
به  المجلس  را فی  مزایده  ارزش  بایذ ۱0 درصد  مزایده  برنده  فروخته خواهد شد 
حساب سپرده دادگستری واریز و بقیه را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت نماید در 
صورت انصراف مبلغ پرداخت شده اولیه در حق دولت ضبط خواهد شد طالبین و 
خریداران می توانند ۵ روز قبل از انجام مزایده با هماهنگی این دادگاه از مال مورد 

نظر بازدید به عمل آورند.
مدیر شعبه ۸ حقوقی دادگستری بابل

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای حسینعلی حبیب زاده فرزند علیرضا به شرح دادخواست به کاسه ۱/۱۱۷۳ش 
از این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین  ح 
توضیح داده که شادروان علی رضا حبیب زاده فرزند عبدالمطلب به شماره شناسنامه 
2۶۱  صادره از بابلسردر تاریخ ۹۶/۱/۷ اقامتگاه دائمی خود شهرستان بابلسر بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱- فاطمه اصغر نسب  فرزند مصطفی به شماره ش ش ۶۵۳ نسبت زوجه

نسبت  به شماره ش ش ۵۱  رضاعلی  فرزند  زاده   خاتون حسن جان  2- سکینه 
مادر متوفی

۳- زهرا حبیب زاده   فرزند علی رضا به شماره ش ش ۱۷0۶ نسبت فرزند متوفی
۴- حسنعلی حبیب زاده   فرزند علی رضا به شماره ش ملی ۴۹80۱۴80۹0 نسبت 

فرزند متوفی
۵- حسینعلی حبیب زاده   فرزند علی رضا به شماره ش ش ۱۴۷۷ نسبت فرزند 

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

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهری بابلسر

آگهی ثبتی
ورثه مرحوم هادی جعفری  و  فرزند  تیرتاشی  به خانم سکینه جعفری  بدینوسیله 
شماره شناسنامه ۱0 و شماره ملی ۵۷۹۹8۵۴۹۱8 به نشانی بهشهر روستای سارو 
به  اباغ  مامور  گزارش  برابر  که   ۹۶000۷0 کاسه  پرونده  بدهکار  منزل شخصی 
اجرایی کاسه  پرونده  اباغ می گردد در خصوص  نگرفته  واقعی صورت  اباغ  شما 
شما  اموال  قلم   ۱۶ تعداد  اجرا  مامور   ۹۶/۹/2 مورخ  صورتجلسه  برابر   ۹۶000۷0
نظریه  طبق  و  بازداشت  پیوست  صورتجلسه  تصویر  شرح  به  شالیکوبی(  اموال   (
کارشناس رسمس ارزیاب جمعا به مبلغ ۳۷0/000/000 ریال ارزیابی و همچنینی 
تصویر  شرح  به  دادگستری  رسمی  کارشناس   ۹۶/۹/۷ مورخ  گزارش  موجب  به 
 ۱۷ بخش:  در  اصلی   -۴۶ اصلی  پاک  از  فرعی  فرعی: ۱00  ثبتی  پاک  پیوست 
واقع در اراضی قریه سارو واقع در: بهشهر ملکی هادی جعفری تیرتاشی به مبلغ 
ارزیابی پاک مذکور  ارزیابی گردیده لذا چنانچه به مبلغ  ۴/۱۳0/000/000 ریال 
این  اباغ  تاریخ  از  روز  پنج  مدت  را ظرف  کتبی خود  اعتراض  باشد  می  معترض 
اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 2/۵00/000 
ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد 
لذا  نخواهد شد.  داده  اثر  ترتیب  باشد  تجدیدنظر  کارشناس  دستمزد  بانکی  فیش 
طبق ماده ۱8/۱۹ آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما اباغ می گردد از تاریخ 
انتشار این آگهی تاریخ اباغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه درج 
و منتشر می گردد ظرف مدت پنج روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در 
انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما  غیر اینصورت بدون 

تعقیب خواهد شد.
تاریخ انتشار:۹۶/۱۱/۱۷ م الف: ۹۶/20/۶۳۴0 

مدیر واحد اجرایی اسناد رسمی بهشهر- محسن جعفری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان 

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای سردار محمدی مالک شش دانگ پاک ۱۵0۴ فرعی از 20 اصلی واقع در بخش 2 خرم 
آباد با تنظیم دو برگ استشهادیه محلی وارده به شماره ۱۱۴/۱/۱۶۹۵۱ مورخ ۹۶/۱۱/۱0 
گواهی شده دفتر خانه ۳۹ خرم آباد که هویت و امضاء شهود رسما تایید شده مدعی است که 
سند مالکیت ششدانگ پاک فوق الذکر ذیل ثبت ۱8۱۳8 صفحه ۱۴8 جلد ۱2۹ به شماره 
چاپی ۵۷۴0۱۹ بنام سردار محمدی فرزند حاجعلی ش ش ۹ متولد ۱۳0۷/۳/۶ به شماره 
ملی ۴8۵۹۴2۵۹۱۱ ثبت صادر و تسلیم شده است و بعلت نامعلوم مفقود گردیده است و با 
جستجوی کامل پیدا نشده و درخواست صدور سند المثنی نموده علیهذا مراتب باستناد تبصره 
یک اصاحی ماده ۱20 آین نامه قانون ثبت و اصاحی آن مراتب در یک نوبت آگهی می گردد 
تا چنانچه هر کس مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی نسبت به آن عنوان شده یا 
وجود سند مالکیت مزبور نزد خود می باشد می تواند از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ۱0 
روز اعتراض خود را کتبا با ذکر موضوع ضمن ارائه مستندات الزم و یا اصل سند مالکیت به 
این اداره تسلیم و رسید دریافت نمائید تا مورد رسیدگی قرار گیرد و در غیر اینصورت پس از 
انقضای مهلت قانونی و عدم وصول واخواهی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 

قانونی اقدام خواهد شد. م الف ۴۱۵۴8۵2 
کفیل ثبت اسناد و امالک خرم آباد – محمد علی ابراهیمی . 

متن آگهی
مرحوم  فوت  به  توجه  با  شعبه  این   ۹۶0۹۹8۶۶۹0۱00۴82 کاسه  پرونده  در 
ابراهیم معروف به توتوک محمدپوربوده  توسط تاج دولت چنگایی درخواست تحریر 
ترکه شده و قرار تحریر ترکه صادر گردیده و برای ۱۳۹۶/۱2/22 راس ساعت ۹ 
صبح وقت تحریر ترکه تعیین شده است لذا بدین وسیله به تمامی ورثه متوفای یاد 
شده یا نمایندگان قانونی و بستانکاران از متوفی و مدیونین به وی و هر کس که 
به هر طریق حقی بر ترکه متوفی دارد اباغ می شود در ساعت و تاریخ یاد شده 
در شعبه ۱ شورای حل اختاف مجتمع قدوسی شهرستان خرم آباد واقع در خرم 
آباد خیابان امام )ره( میدان عدالت دادگستری کل استان لرستان جهت شرکت در 

عملیات تحریر ترکه حاضر شوند .
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه ۱ شورای حل اختالف مجتمع قدوسی 

شهرستان خرم آباد –ماهرخ محمودوند. 

اجرای برنامه جامع مدیریت آب شرب در اصفهان بهره برداری از 57 پروژه در بندر نوشهر

بهادری- اصفهان: مدیرعامل شرکت آب 
و فاضاب استان اصفهان در جلسه ایی که 
با حضور استاندار و مدیران  حوزه تامین و 
توزیع آب استان با موضوع اتخاذ راهکارههای 
در  آب  مصرف  کاهش  جهت  عملیاتی 
حوزه های شرب، صنعت وکشاورزی برگزار 
شد گفت: باتوجه به شرایط اقلیمی کشور 
و استان اعمال برنامه جامع راهبردی تامین، 
توزیع و مصرف  آب شرب به صورت گسترده 
الزامی است؛ زیرا برای تامین آب شرب مردم 
ده  حداقل  جویی  صرفه  استان  سطح  در 

درصدی از سوی مشترکین ضروری است.
مهندس هاشم امینی با اشاره به برنامه جامع 
راهبردی تامین وتوزیع و مصرف  آب شرب 
راهبردی  جامع  برنامه  گفت:  اصفهان  در 
مدیریت تامین، توزیع و مصرف آب شرب 
استان اصفهان 2 محور اساسی را پی گیری 

می کند یک  حفظ منابع موجود آبی دوم 
تاش برای مصرف بهینه منابع آب  است  . 
مهندس هاشم امینی تسریع وتکمیل سامانه 
را بسیار حائز  بزرگ  آبرسانی اصفهان  دوم 
مردم  شرب  آب  پایدار  تامین  در  اهمیت 
دانست و اعام کرد: تدابیر باید در جهت راه 
اندازی هر چه سریعتر سامانه دوم آبرسانی 
به اصفهان یزرگ مدنظر قرار گیرد  چرا که 
باروند افزایشی جمعیت استان، سالهاست که 
ظرفیت تصفیه خانه آب اصفهان به تنهایی 
تمام فصول  نیاز مشترکین در  پاسخگویی 
سال نیست به ویژه در زمان پیک مصرف، 
با  این درحالی است که  در سالهای اخیر 
اصفهان  استان  آبفا   شرکت  که   تدابیری 
مدنظر قرارداده هم اکنون بیش از 8۵ درصد 
آحاد مشترکین اصفهان الگوی مصرف آب را 

رعایت می نمایند.

صفرنژاد  عبدالصمد  زاده:  حسن  بابل- 
تصریح کرد:سه پروژه کلنگ زنی  با اعتبار 
۱۱ میلیارد و ۳80 میلیون تومان محقق 
اعتبار ۱۴ میلیارد  با  می شود. ۵۴ پروژه 
شود.  می  افتتاح  تومان  میلیون   ۶00 و 
میلیارد   2۶ پروژه   ۵۷ اعتبارات   مجموع 

تومان است.
ایام  در  فرهنگی  برنامه  داد:۹0  ادامه  وي 
از  پروژه  که ۷0  اجرا می شود  فجر  دهه 

روستاهای بخش مرکزی است.
اولویت  و  سیاستها  یاداورشد:  صفرنژاد 
های  پروژه  تکمیل  نوشهر  در  ما  نخست 

نیمه تمام است.
افزود:پروژه  نوشهر  فرمانداري  سرپرست 
برای  الزم  اعتبار  که  داریم  تمام  نیمه 
تکمیل آن بیش از ۶0 میلیارد تومان می 
امسال  تورم  اساس  بر  هم   آن  که  باشد 

داریم  گفت:سعی  صفرنژاد  شد.  محاسبه 
بخشی که مربوط به  بودجه دولتی هست 

را پی گیری کنیم.
از  و  موجود  فرصتهای  از  باید  گفت:  وي 

توانمندیهای مدیران استفاده کرد.
نقش  اداره  رئیس  کرد:  بیان  صفرنژاد 
اگر  و  دارد  اعتبارات  جذب  برای  کلیدی 
مدیری فنون چانه زنی را بداند می توان از 

فرصتها به بهترین شکل بهره برد.
تابلوی  مازندران   غرب  افزود:  وي 

گردشگری استان مازندران است.
سرپرست فرمانداري نوشهر اظهار داشت: 
ضرر  مردم   که  باشد  این  هدفمان  باید 
خدمات  احسن  نحو  به  وبتوانیم  نکند 
گفت:  خاتمه  در  وي  دهیم.  انجام  ارزنده 
انگیزه خدمت  و  مدیریت  هرکس جوهره 

دارد باید کارکند.

 افتتاح سه پروژه در دهه فجر 
در بوشهر

احمدی- بوشهر:  در سومین روز از دهه مبارک 
چمن  زمین  دو  و  روستایی  بوستان  پروژه  فجر، 
جمعه،  امام  فرماندار،  با حضور  مصنوعی  ورزشی 
مدیربنیاد مسکن تنگستان و مسئولین شهرستان 

افتتاح گردید.
به نقل از روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، 
احمدی- مدیر بنیاد مسکن تنگستان گفت: بوستان 
امید و چمن مصنوعی در روستای اشکالی با اعتبار 
۳ میلیارد و ۱۱0 میلیون ریال از محل اعتبارات 
استانی و دهیاری ها احداث شده است. همچنین در 
روستای منصوری جنوبی، چمن ورزشی مصنوعی 
با اعتبار 2 میلیارد ریال در این روز افتتاح و به بهره 

برداری رسید.

همایش کوهپیمایی و پیاده روی 
بانوان در اهواز

گرامیداشت  مناسبت  به  اهواز:  فر-  وحیدی 
ایام دهه فجر، همایش کوهپیمایی بانوان شاغل و 
خانواده پرسنل به ارتفاعات سردشت درفول و پیاده 
روی بانوان شاغل و بازنشسته شرکت برق منطقه 
بوستان  گیت  کمربندی  جاده  در  خوزستان  ای 
برگزار شد. به مناسبت گرامیداشت ایام دهه فجر 
۷0 نفر از بانوان شاغل و خانه دار به همراه فرزندان 
دختر با هدف فراهم نمودن فضای مفرح در استفاده 
از طبیعت و ارتقای روحیه و انگیزه بیشتر، جهت 
حضوری موثرتر در محیط کار و زندگی به ارتفاعات 
قابل  دزفول صعودکردند.  در شهرستان  سردشت 
ذکر است این برنامه کوهپیمایی به سرپرستی مرید 
طهماسبی و محسن جعفری و به همت اداره ورزش 
معاونت مالی و امور پشتیبانی، همکاری امور ترابری 
محرمانه  امور  و  حراست  مدیریت  و  معاونت  این 

شرکت برق منطقه ای خوزستان برگزار گردید.

اولین جشنواره خوشنویسی جنوب 
غرب استان تهران  در اسالمشهر 

با فرا رسیدن دهه  همزمان  نوری- اسالمشهر: 
فجر اولین جشنواره خوشنویسی جنوب غرب استان 
تهران با عنوان  »طلوع فجر« با نمایش 2۶0 اثر در 

سه بخش برپا شد .
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
همت  به  مذکور  جشنواره   ، اسامشهر  اسامی 
انجمن خوشنویسان شعبه اسامشهر با حمایت اداره 
فرهنگ و ارشاد اسامی با اهدافی همچون شناسایی 
استعدادهای درخشان، معرفی چهره های جوان و 
موفق در هنر خوشنویسی، معرفی اساتید و مدرسان 
برتر جنوب غرب استان تهران، معرفی آثار برگزیده 
ایجاد  استان،  غرب  جنوب  منطقه  خوشنویسان 
تعامل و ارتباط بین هنرمندان شهرستانهای جنوب 
غرب و ترویج هنر اصیل خوشنویسی و گرایش های 

نوین در خط و کتابت برگزار می شود. 

خبر

کلنگ زنی 2 پروژه آبرسانی روستایی در مینودشت

سلیمانی- گلستان: همزمان با افتتاح متمرکز پروژه های عمرانی، 
تولیدی و اشتغالزایی شهرستان مینودشت در ایام دهه فجر با حضور 
غراوی معاون هماهنگی در امور عمرانی  استانداری گلستان، فرماندار، 
مدیران دستگاه های اجرایی شهرستانی و اقشار مختلف مردم در سالن 
اجتماعات دانشگاه آزاد  این شهرستان  2 پروژه آبرسانی روستایی این 

شهرستان نیز  افتتاح و کلنگ زنی شد. 
توحیدی  مدیر امور آبفار شهرستان مینودشت حجم عملیات پروژه 
های قابل افتتاح  را  شامل احداث مخزن زمینی ۵0 مترمکعبی، 
اجرای خط انتقال بطول ۳000 متر و شبکه توزیع آب بطول 800 
متر برشمرد.  وی همچنین حجم عملیات پروژه ی کلنگ زنی را شامل 

اجرای خط انتقال آب طول ۶000 متر عنوان نمود.
الزم به توضیح است با افتتاح پروژه  آبرسانی  روستای نرسه  با۶0 
خانوار و  جمعیتی بالغ بر  2۱0 نفر  از آب شرب سالم و بهداشتی 

بهره مند  شدند.  
وی در پایان افزود: جهت افتتاح پروژه ها  مبلغ 2۴00 میلیون ریال 
هزینه شده است و جهت اجرایی کلنگ زنی این پروژه های آبرسانی  

در این شهرستان اعتباری بالغ بر 8000  میلیون ریال نیاز می باشد.

افتتاح 11۸پروژه در   گیالن

مدیرکل  رشت:  منکویی- 
مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی، 
پروژه   ۱۱8 افتتاح  از  گیان 
همزمان با ایام ا... دهه مبارک فجر 

خبرداد.
نوسازی  کل  مدیر  مقدم  مهندس 
بهره  از  گیان  استان  مدارس 
و  آموزشی  پروژه   ۱۱8 برداری 
دهه  ایام  در  گرمایشی  تاسیسات 

مبارک فجر خبر داد.
وی ضمن گرامیداشت ایام فاطمیه)س( و فرا رسیدن دهه مبارک 
فجر، گفت: تقارن دهه فجر امسال با ایام فاطمیه)س( فرصتی برای 
ترویج فرهنگ  مقدس فاطمی و تببین فرهنگ  و دستاورده های 

انقاب اسامی  به جهانیان است.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گیان در ادامه گفت و 
گو با اشاره به پروژه های افتتاحی استان در دهه مبارک فجر امسال 
افزود: ۱۱8 پروژه آموزشی و عمرانی با اعتبار بیش از۱۴2میلیارد 
ریال در شهرستان های استان در دهه مبارک فجر به بهره برداری 
می رسند. مهندس مقدم تصریح نمود: این تعداد پروژه ها شامل 
۶ فضای آموزشی با ۳8 کاس درس با اعتباری بالغ بر۶0میلیارد 
ریال، آسفالت محوطه 2۴ مدرسه و استاندارد سازی سیستم  های 

گرمایشی ۱۱۱پروژه آموزشی می باشند.
مدیر کل نوسازی مدارس استان دربخش دیگری از این گفتگو با 
بیان این که بنیاد  محترم برکت در سال جاری 22 پروژه مدرسه 
سازی با ۱۵۹ کاس درس در استان گیان در دست احداث یا 
تکمیل داشته، تصریح کرد: از این تعداد ۱0پروژه افتتاح شده  و 
۱0 مدرسه با ۶۹ کاس درس تا مهرماه سال آینده به بهره برداری 
می رسند  و دو پروژه باقی مانده نیز قبل از سال جدید افتتاح 

می شوند.

خبر

در آستانه ی سی و نهمین سالگرد پیروزی انقاب 
اسامی، روز یک شنبه، تفاهم نامه ی ساخت هزار 
مدرسه ی دوم برکت از سوی رییس ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام)ره( و وزیر آموزش و پرورش 

امضا شد.
فرمان  اجرایی  ستاد  تفاهم نامه،  این  براساس 
با  و  برکت  بنیاد  طریق  از  امام)ره(  حضرت 
تجهیز  و  توسعه  و  نوسازی  سازمان  هماهنگی 
سال  پایان  تا  را  دیگر  مدرسه ی  هزار  مدارس، 
کشور  توسعه یافته ی  کم تر  مناطق  در   ۱۴00

خواهد ساخت.
و  مدارس  احداث  زمان بندی  برنامه ی  ارایه ی 
تأمین اعتبار مورد نیاز و تکمیل مدارس طبق 
برنامه ی سالیانه از تعهدات ستاد اجرایی فرمان 

حضرت امام)ره( در این تفاهم نامه است.
اولویت  با  مدارس  ساخت  مکان  پیشنهاد 
بدون  و  مناسب  زمین  تأمین  محروم،  مناطق 
معارض، تأمین کادر آموزشی و اداری مدارس، 
مدارس  کاربری  تغییر  عدم  و  مدارس  اداره ی 
نیز از تعهدات وزارت آموزش و پرورش در این 

تفاهم نامه به شمار می رود.
قرارداد ساخت ۴۳8  تفاهم نامه،  این  امضای  با 
مدرسه ی جدید برکت )از هزار مدرسه ی دوم( 
پذیرش ۵۵  ظرفیت  و  درس  کاس  با 2۶00 
هزار دانش آموز برای نقاط محروم به ویژه مناطق 
زلزله زده، تنظیم و اباغ خواهد شد. با احداث و 
تکمیل مدارس برکت تا پایان سال ۱۴00، شمار 
مدارس ساخته شده از سوی این بنیاد وابسته به 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( به 2000 

واحد خواهد رسید.
بنیاد برکت تصمیم دارد تا آغاز سال تحصیلی 

 ۳00 تا   2۵0 تحویل  و  تکمیل  با   ،۱۳۹۷
با حدود 2000 کاس درس  مدرسه ی جدید 
و ظرفیت پذیرش ۴۴ هزار دانش آموز در مناطق 
در  دیگر  گامی  زلزله زده  و  محروم  روستایی، 
جهت کمک به پیشرفت و آبادانی مناطق کم تر 

توسعه یافته و گسترش عدالت  آموزشی بردارد.
دکتر مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام)ره( در مراسم امضای تفاهم نامه ی ساخت 
طبق  افزود:  گفت:  برکت  دوم  مدرسه ی  هزار 
تأکید مقام معظم رهبری قصد داریم برنامه ی 
شروع  را  برکت  دوم  مدرسه ی   ۱000 احداث 
کنیم و هم زمان نیز امروز ساخت ۴۳8 مدرسه از 
۱000 مدرسه ی دوم را اباغ می کنیم. امیدواریم 
تا مهر آینده و شروع سال تحصیلی جدید، حدود 
2۵0 تا ۳00 مدرسه را تقدیم مردم کنیم که 
این کار اقدام بزرگی است و باید حدود ۱000 
میلیارد تومان در این زمینه سرمایهگذاری کنیم.

سرمایهگذاری،  بهترین  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بتوانیم  اگر  گفت:  است،  پرورش  و  آموزش  در 
و  برسیم  درستی  به  پرورش  و  آموزش  به 
سرمایهگذاری مناسبی در خصوص آن داشته 
و  خوش بختی  تضمین  وسیلهی  یقیناً  باشیم، 
فکر  و  است  همین  در  اسامی  نظام  موفقیت 
می کنم تا سال ۱۴00 بتوانیم ۱000 مدرسه ی 
دوم برکت را با بهترین کیفیت ساخت تحویل 

مردم عزیز مناطق محروم دهیم.
امام)ره(  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  رییس 
در پاسخ به پرسش خبرنگاران نیز اضافه کرد: 
همان طور که آقای وزیر آموزش و پرورش نیز 
اشاره کردند، مصمم هستیم که به شکل وسیع تر 
مانند فضاهای  بهتر فضاهای جنبی مدارس  و 

ورزشی تأمین شود.
دکتر مخبر با اشاره به نوع ساخت مدارس برکت، 
تجهیزات  کیفیت،  استحکام،  بخش  در  گفت: 

باالترین  مدارس،  این  گرمایشی  و  سرمایشی 
استانداردها به جدیت دنبال می شود، به طوری 
که در زلزله های اخیر کرمانشاه و کرمان، مدارس 
در  و  ندیدند  آسیبی  هیچ  مناطق  این  برکت 
روزهای اول وقوع زلزله، تبدیل به محل امنی 
نجات  و  امداد  گروه های  و  مردم  استقرار  برای 

شدند.
گذشته،  سال  چند  در  داد:  ادامه  مخبر  دکتر 
نهضتی در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 
توانمندسازی  نهضت  هم  آن  و  افتاد  اتفاق 
و  محروم  مناطق  در  اشتغال زایی  و  اقتصادی 
کم تر توسعه یافته ی کشور بود. عاوه بر اقدامات 
متنوع  فعالیت های  اقتصادی،  توانمندسازی 
دیگری نیز در ستاد انجام می شود، مانند اجرای 
طرح های زیربنایی، ساخت مدارس، مساجد و 
و  بهداشت  مراکز  بیمارستان،  فرهنگی،  مراکز 
درمان و توسعه ی محیط زیست. اقداماتی چون 
مانند  نیازمندان،  به  حمایتی  خدمات  ارایه ی 
سرطانی،  بیماران  داروی  هزینهی  پرداخت 
زیر پوشش قرار دادن کودکان یتیم، پرداخت 
نیز  و...  جهیزیه  تهیه ی  قرض الحسنه،  وام 
همه ی  اما  است.  ستاد  این  فعالیت های  جزو 
این اقدامات جنبی هستند و شاید حدود 2۵ 
درصد کارهای ستاد را تشکیل دهند و محور 
محروم  مناطق  توانمندسازی  ستاد  کار  اصلی 
خدا  و  آن هاست  اقتصادی  توانمندسازی  و 
گذشته  سال  چند  طی  که  است  داده  توفیق 
بیش از ۳۶0 هزار فرصت شغلی که برخی از 
آن ها عملیاتی شده و برخی دیگر نیز در حال 
عملیاتی شدن است، ایجاد کنیم که کار مهمی 

است.

بنیاد برکت هزار مدرسه ی دیگر می سازد
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تعامل برای رفع موانع بانکی وام های زنان
نرخ  اینکه  بیان  با  خانواده  و  زنان  امور  در  جمهور  رئیس  معاون 
است،  مردان  برابر   ۳ تا   2 کرده  تحصیل  زنان  و  دختران  بیکاری 
بانکی  موانع  رفع  و  تسهیات  پرداخت  برای  الزم  تعامات  گفت: 
در  توانمند  زنان  ویژه  وام  دریافت  برای  سنگین  وثیقه های  حل  و 
عرصه های فنآوری های نو و دانش بنیان و هنرها، صنایع دستی و 

کشاورزی در دست اقدام است.
از در همایش تحکیم  ابتکار پیش  به گزارش پیام زمان ، معصومه 
بنیان خانواده و منزلت زن مسلمان که در تاالر معصومیه فرمانداری 
فعال  حضور  کرد:  عنوان  فجر  دهه  گرامیداشت  با  شد  برگزار  قم 
بانوان در برنامه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در قم شایسته 
نشان  را  مختلف  عرصه های  در  بانوان  مهم  نقش  که  است  تقدیر 

می دهد.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: سالگرد پیروزی 
فداکاریها،  مبارزات،  یادآوری  و  دارد  مختلفی  ابعاد  اسامی  انقاب 
آرمان ها و ارزش های متعالی انقاب اسامی از جمله ابعاد مهم آن 

است.
وی تصریح کرد: باید برای نسل امروز این مفاهیم و ارزش ها را نه 
تنها در شعار بلکه در عمل تبیین کرده و پایبندی خود را به این 

مفاهیم نیز ثابت کنیم.
و  انقاب  دوران  از  بعد  بانوان  آموزش  وضعیت  ارتقای  گفت:  وی 
کاهش نرخ بی سوادی و حضور در آموزش های عالی و فعالیت در 
ویژه ورزش  به  ورزش  در  و حضور چشمگیر  و هنر  تئاتر  و  سینما 

های همگانی بخشی از دستاوردهای انقاب در حوزه زنان است.
ابتکار عنوان کرد: ورزش همگانی یکی از مقوله های مهمی است که 
باید بدان توجه شود چرا که ورزش موجب نشاط است در این باره 
پیشنهاد می شود شهرداری ها و مراکز دولتی به این امر مهم در 

حوزه زنان توجه داشته باشند.
ابتکار اظهار کرد: یکی از مهم ترین این برنامه ها آن  است که برخی 
قوانین و سیاست هایی که در حوزه زنان و خانواده وضع شده در 
چارچوب شرع مقدس بازنگری و اصاح شود در این راستا بسیاری 

از قوانین در این چارچوب اصاح شد.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه شورای حقوقی در این زمینه وجود 
دارد که اهتمام ویژه ای به اصاحات و بازنگری قوانین دارد؛ قانون 
این  از  یکی  زنان  علیه  خشونت  با  مقابله  و  زنان  اجتماعی  امنیت 
قوانینی است که در حوزه بازدارندگی و ارتقای سطح زندگی بانوان 

در دست بازنگری است.
هیچ  که  زنان  علیه  خشونت  کرد:  تاکید  جمهور  رئیس  معاون 
سنخیتی با فرهنگ دینی و جایگاه دینی زنان ندارد، متاسفانه در 

برخی از موارد در کشور وجود دارد.
وی اظهار کرد: مساله اشتغال یکی از مسائل جدی است، متاسفانه 
نرخ بیکاری در زنان و دختران تحصیل کرده  2 تا ۳ برابر جامعه 

مردان است.
ابتکار متذکر شد: زنان سرپرست خانوار نیاز به اشتغال دارند اینها 
گروه های هدف هستند و باید برای آنها برنامه ریزی الزم اتخاذ شود، 

البته مساعدت هایی از سوی دولت انجام می گیرد.
رفع  و  پرداخت تسهیات  برای  تعامات الزم  وی خاطرنشان کرد: 
زنان  ویژه  وام  برای دریافت  وثیقه های سنگین  بانکی و حل  موانع 
توانمند در عرصه های فنآوری های نو و دانش بنیان و هنرها، صنایع 

دستی و کشاورزی در دست اقدام است.

خبر

 انقالب ؛حرکتی مستمر 
و پایان ناپذیر است 

دبیر کل اتحادیه انجمن های اسامی دانش آموزان 
در ششمین دوره نمایشگاه های دانش آموزی با 
عنوان مدرسه انقاب عنوان کرد: یک چله از انقاب 
شکوهمند انقاب اسامی گذشته است و این نهال 
به یک درخت تنومند، مستحکم و پرثمر تبدیل 

شده است.
به گزارش خبرنگار پیام زمان، حامد عامتی عنوان 
کرد: دستاوردهای انقاب اسامی و استقال کشور 
باید فهرست وار و با روشی هنرمندانه برای نوجوانان 
و جوانان امروز تبیین شود تا آنها نسبت به نشانه 
های استقال و وابستگی نداشتن به امپریالیسم 

جهانی آگاه شوند. 
بزرگترین  ایمان،  از  برآمده  نشاط  داد:  ادامه  وی 
سرمایه نوجوانان و جوانان امروز است که هم امید 
می آفریند، هم محرک کار و تاش است، خاقیت 
ها را شکوفا می کند، مولد علم و سازنده فردای ایران 

اسامی است. 
دبیر کل اتحادیه انجمن های اسامی دانش آموزان 
بیان داشت: یک چله از انقاب شکوهمند انقاب 
اسامی گذشته است و این نهال به یک درخت 

تنومند، مستحکم و پرثمر تبدیل شده است.
وی ادامه داد: گذشت چهل سال از این پیروزی 
باعث شده است تا اوال نسل جدید از ظلم و استبداد 
و ارتجاع حاکم بر دوران شاهنشاهی تصور واضحی 
نداشته باشد، ثانیا خدمات نظام مقدس جمهوری 
اسامی ایران در این چهل سال به قدری فزونی 
یابد که به خوبی معرفی و تبیین نشود، به عبارتی 
حکایت ما حکایت آن ماهی است که در آب، غرق 
است و قدر این نعمت حیاتبخش را آنگونه که باید 
نمی شناسد. دبیر کل اتحادیه انجمن های اسامی 
یک  اسامی  انقاب  داشت:  بیان  آموزان  دانش 
حرکت مستمر رو به جلو و پایان ناپذیر است و 22 
بهمن نه پایان انقاب، بلکه آغاز یک نهضت رو به 
آفاق بلند است و صعود به قله ها، نقشه راه و همت 

و انگیزه بلند می خواهد.
عامتی درباره محورهای سه گانه نمایشگاه های 
انقاب توضیح داد: در این  دانش آموزی مدرسه 
کارنامه سیاه  ما«  در بخش »دیروز  ها  نمایشگاه 
پهلوی و در بخش »امروز ما« دستاوردها و خدمات 
انقاب اسامی مرور می شود و در بخش»فردای 
ما« نقشه راه آینده و راه های تحقق تمدن نوین 

اسامی بررسی می شود.
ششمین دوره نمایشگاه های دانش آموزی با عنوان 
مدرسه انقاب از امروز ۱۶ بهمن در سه هزار و ۵00 
مدرسه آغاز به کار کرد و در تهران به صورت نمادین 
این نمایشگاه ها در مراسمی در مدرسه دخترانه 

شهید اول افتتاح شد.

خبر

رتبه بندی  در  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
از  یکی  معلمان  دولت،  کارکنان  حقوق 

پایین ترین درآمدها را دارند.
زمان،  پرورش  و  آموزش  خبرنگار  گزارش  به 
پرورش  و  آموزش  وزیر  بطحایی  محمد  سید 
مصوبه  در  داشت:  اظهار  رو  پیش  برنامه  در 
مقرر  داشتیم  پرورش  و  آموزش  در  که  ای 
ابتدایی  برگزاری هرگونه آزمون در دوره  شد 
ممنوع شود و برای مدارس خاص دوره هفتم 

آزمونی برگزاز نشود.
ما  پرورش  و  آموزش  پیشرفت  افزود:  وی 
خصوصا  است  بوده  چشمگیر  انقاب  از  پس 
در بخش کمی؛ اما سرعت تغییرات جامعه از 

سرعت پیشرفت ما بیشتر بوده است.
اندازه  به  هیچ کشوری  کرد:  تصریح  بطحایی 
نیست  متمرکز  اش  آموزشی  نظام  ما  کشور 
کشور  در  بسیاری  مشکات  ساز  زمینه  که 
بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزیر  است.  شده 
اینکه مشکل حقوق و معیشت معلمان حرف 
دیروز و امروز نیست، گفت: یکی از دالیل این 
اگر  گوید  می  مجلس  است؛  سیاسی  مسئله 
افزایش  را  معلمان  حقوق  خواهد  می  دولت 
می  دولت  طرف  آن  از  و  بیاورد  الیحه  دهد 
گوید درآمدهای خزانه مشخص است و من راه 
حلی برای این کار ندارم و دائما توپ در زمین 

مجلس و دولت رد و بدل می شود.
وی ادامه داد: در رتبه بندی حقوق کارکنان 

درآمدها  ترین  پایین  از  یکی  معلمان  دولت، 
نشان کرد: در شش  بطحایی خاطر  دارند.  را 
گذشته  تحول  سند  از  رونمایی  از  که  سالی 
است تنها سی درصد آن اجرایی شده و آن هم 
به صورت متوازن نبوده و بخش های آسانتر 
اجرا شده  بیشتری  با سرعت  تر  و کم هزینه 
اینکه  بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزیر  است. 
پایین  پرورش  و  آموزش  منابع  در  وری  بهره 
است، تصریح کرد: باید بهره وری آموزشی را 
باال ببریم و همه ارکان حاکمیت به آموزش و 
معیشت  تا مسئله  کنند  توجه جدی  پرورش 

معلمان حل شود.

افزایش  پیرامون  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
خصوصی سازی در نظام آموزشی، عنوان کرد: 
آموزش عمومی در همه کشورها صرف نظر از 
تولید ناخالص داخلی بر عهده دولتهاست اما 
عهده  بر  مدیریت  و  نیست  دولتی  آن  اجرای 

افراد متخصص با رعایت استانداردهاست.
از  ما  دولتی  مدارس  داشت:  بیان  بطحایی 
مدارس  از  پایینتر  آموزشی  کیفیت  لحاظ 

غیردولتی نیست.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه 8۹ درصد 
دانش آموزان در مدارس دولتی تحصیل می 
با  آموز  دانش  هزار  گفت: حدود 200  کنند، 

با  و  خوانند  می  درس  خدمات  خرید  روش 
ایم ۱۶0 هزار دانش آموز  توانسته  این روش 
کنیم؛  جذب  تحصیل  به  را  محروم  مناطق 
باید  که  دارد  هم  ایراداتی  روش  این  هرچند 

مرتفع شود.
در  خود  استیضاح  بحث  خصوص  در  وی 
او  به  باشد  مجلس گفت: مدیری که سیاسی 

سکان آموزش و پرورش را نمی سپرند.
بحث  اینکه  بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
استیضاح جدی نیست، عنوان کرد: ابن مسئله 

با تعامل با نمایندگان برطرف خواهد شد.
بطحایی در خصوص مسائل پیرامون صندوق 
ذخیره فرهنگیان بیان داشت: قوه قضائیه تمام 
قد پای گرفتن حقوق معلمان ایستاده است و 
بنده هم به عنوان نماینده یک میلیون معلم 
برگرداندن پول معلمان تاش می کنم  برای 
اما معلمان نگران نباشند چون پول آنها از بین 
نرفته است. وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: 
صندوق  از  مجلس  تفحص  و  تحقیق  نتایج 
اما سرمایه  به زودی منتشر می شود  ذخیره 
اصاح  دنبال  به  ما  و  است  موجود  معلمان 

ساختار صندوق ذخیره فرهنگیان هستیم.
معلمان  مطالبات  پرداخت  خصوص  در  وی 
مشکلی  منابع  نظر  از  گفت:  کشور  از  خارج 
از کشور  معلمان خارج  پرداخت حقوق  برای 
نظر  اختاف  نهادها  بین  تنها  و  ندارد  وجود 

وجود دارد.

معلمان یکی از پایین ترین درآمدها را دارند

آگهی مناقصه عمومي
استنادبودجه  به  دارد  نظر  در  وحیدیه  شهرداری 
مصوب سال 1396 و  به استنادمجوز واصله از سوی شورای اسالمی شهر 

وحیدیه به شماره 33/۵49مورخ 96/09/07نسبت به اجرای پروژه های :
برآورد  با  معابر سطح  شهر وحیدیه  1-زیر سازی و جدولگذاری،آسفالت 

اولیه ۵،000،000،000ریال.
پایان  تا  نفیسی  مرحوم  قدیمی  ساختمان   1 فاز  سازی  باز  و  احداث   -2

عملیات سفت کاری با برآورد اولیه 3،490،000،000ریال.
اولیه  بابرآورد  3-اصالح و بهسازی کمربندی شهید رجایی شهر وحیدیه 

۵،000،000،000ریال.
4-زیر سازی و جدولگذاری و روکش آسفالت معابر سطح معابر سطح شهر 

وحیدیه با برآورد اولیه ۵،000،000،000ریال
می  عمل  به  دعوت  درمناقصه  متقاضیان شرکت  ازکلیه   نماید.لذا  اقدام   
آوردحداقل  قیمت پیشنهادی خودراجهت اجرای پروژه  فوق در سه پاکت 

جداگانه به شرح زیر:
1.پاکت الف _حاوی ضمانت نامه بانکی معتبر )۵ درصد قیمت برآورد اولیه (

2.پاکت ب_حاوي مدارك مثبته شرکت
3.پاکت ج_حاوی قیمت پیشنهادی

شهرداری  امورمالی  به  دوم  نوبت  آگهی  درج  ازتاریخ  10روز  تا  حداکثر   
یاقبول  دررد  شهرداری  درضمن  نمایند.  دریافت  ورسید  تحویل  وحیدیه 
وهزینه  متعلقه  کسورات  وکلیه  مختاراست  پیشنهادات  یاکلیه  یک 
مشروط  پیشنهادات  باشدوبه  می  مناقصه  برنده  عهده  به  نیز  آگهی  درج 
برآورد  قیمت  درصد   ۵ معادل  معتبر  بانکی  نامه  وفاقد ضمانت  ومخدوش 

اولیه ترتیب اثرداده نخواهد شد. 
 جهت کسب اطالعات بیشتر باشماره تلفن6۵636200تماس حاصل نمایید.
شهرداری وحیدیه

آگهي مناقصه هاي عمومي )یک مرحله اي(
شرکت توزیع نیروي برق استان یزد در نظر دارد پروژه مشروحه ذیل را از طریق برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله ای 
با ارزیابی کیفی  به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید . لذا متقاضیان شرکت در مناقصه  مي توانند از تاریخ 1396/11/18 
لغایت 1396/12/01 در ساعات اداري در قبال ارائه فیش بانکي به مبلغ  200.000 ریال واریز شده به حساب سپهر شماره   
0219۵09۵906004  بانک صادرات شعبه مارکار یزد بنام تمرکز درآمدهاي شرکت توزیع نیروي برق استان یزد جهت 
دریافت مدارك مربوط به مناقصه به  امور تدارکات این شرکت واقع در یزد – بلوار شهید منتظر قائم یا به سایت 
آدرس به  یزد  استان  برق  توزیع  یا سایت شرکت    WWW. Tender.tavanir.org.ir آدرس   به  توانیر   شرکت 
 www.yed.co.ir  مراجعه و پیشنهادات خود را باتوجه به مندرجات دفترچه مناقصه ظرف مهلت مقرر طبق جدول زیر  به دبیر خانه این 
شرکت )یزد – بلوار منتظر قایم – شرکت توزیع نیروي برق استان یزد  - کد پستي : 8916794637 (تحویل نمایند .ضمناً به پیشنهادهاي 

تحویل داده شده بعد از انقضاء مدت ، ترتیب اثر داده نخواهد شد .  کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است . 

1(تضمین شرکت در مناقصه برای کل مناقصه 27۵.000.000  ریال می باشد 
2(هزینه درج آگهي مناقصه و کلیه کسورات قانوني به عهده برنده مناقصه میباشد.

3(به پیشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتي که بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
4(داوطلبان مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن : 36248989-03۵ امور بازرگاني و 36243111-03۵  امور تدارکات 

و انبار و 03۵31672421 تماس حاصل نمایند .
روابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق استان یزد

ردیف

1

شماره مناقصه

96/147/603

شرح مناقصه

واگذاري کارهاي مرتبط با 
خدمات مشترکین  

در حوزه مدیریت هاي برق 
دو و سه

شهرستان یزد

شرح عملیات

عملیات 
امور 2

عملیات 
امور3

برآورد 
)ریال (

639.656.250

681.500.000

تضمین 
شرکت در 

مناقصه)ریال (

170.000.000

160.000.000

نوع ضمانتنامه

1-بانکی .
2-چک بانکی.
3-مطالبات.

4-اوراق 
مشارکت بی نام.

زمان تحویل
پاکتها

ساعت 10:30 
صبح روز سه 
شنبه  مورخ 

1396/12/15

زمان  بازگشائي
پاکت مالک 
ارزیابی کیفی

ساعت 11 صبح روز 
روز سه شنبه 

مورخ 
1396/12/15

شرکت توزیع نیروي 
برق استان یزد

مفقودی
موتور  شماره  ۶۵با  8۱۳ص۵2ایران  پاک  شماره  با   88 مدل  پراید  سبز  برگ   
۳00۴8۴۹و شماره شاسی s۱۴۱2288۹۹۹۵0۹بنام بتول باغخانی مفقود گردیده 

و  از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

مفقودی
 برگ سبز سواری پراید جی تی ایکس  آی مدل ۱۳8۴با شماره پاک ۹۶۶ص88 
ایران 82 با شماره موتور 0۱۱۱8۴۴۵و شماره شاسی s۱۴۱228۴۴88۱۹۱ مفقود 

گردیده و  از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی مزایده 
در پرونده کاسه ۹۶0۳۴۶ اجرای احکام مدنی متمرکز محکوم علیه آقای علی اکبر 
شا ملی به فروش ملک به صورت مزایده در حق خانم مهناز احمدی محکوم گردیده 
اند لذا این اجرا بنا به  درخواست محکوم له اموال را جهت تامین آن توقیف و از 
طریق مزایده  با حضور نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام دادگستری شهرستان 

جویبار تحت شرایط زیر به فروش می رسانند
به  اعیانی  و  به مساحت  200 متر مربع  مزایده ملک مسکونی عرصه  مال مورد   
مساحت ۱۶۱ متر مربع متعلق به آقای علی اکبر شاملی  حدود اربع از شمال متصل 
به زمین آقای قوشچی از  جنوب متصل به منزل مسکونی آقای کریمی از شرق 
وصل  به کوچه بن بست عمومی از غرب وصل به  متصل به منزل مسکونی آقای 

پرویز اقبالیان 
مبلغ  از  مزایده  می باشد  ریال  مبلغ۱/8۴۴/000/000  به  کارشناسی  کل  قیمت 
ارزیابی شده پایه شروع کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده 
محسوب می شود  موعد و زمان فروش روز۹۶/۱۱/28 ساعت ۹ صبح در دفتر اجرای 
احکام دادگستری جویبار می باشد زمان بازدید از مال مزایده در یکی از روزهای 
اداری پس از انتشار می باشد آدرس جویبار جوان محله کوچه بن بست تفکیکی 

کدپستی۴۷۷۱۷-۴8۵۷۳
 دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار

آگهی احضارمتهم
بدینوسیله طبق ماده ۱۷۴  قانون آئین دادرسی کیفری به متهم مجهول المکان 
و جرح  انفاق  ضرب  ترک  اتهام  به  که  قلی  علی  فرزند  آالشتی   زید رشید  آقای 
و  عمومی  دادسرای  دادیاری  نهم  شعبه    ۹۶۱۳۷۵ کاسه   پرونده  در  توهین  و 
از جراید  نوبت در یکی  باشد مراتب طی یک  انقاب اسامشهر تحت تعقیب می 
کثیراالنتشار به وی اباغ می گردد تا وقت رسیدگی که برای مورخ ساعت تعیین 
گردیده در این شعبه حاضر شوید در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه 
و یا عدم معرفی وکیل این شعبه در حقوق الناس و حقوق عمومی به صورت غیابی 
اقدام به رسیدگی نموده و قرار مقتضی صادر می نماید بدیهی است تاریخ انتشار 

آگهی تا روز محاکمه کمتر ازیکماه نباشد. م/الف 208۹
حسین جعفر پور- دادیار شعبه نهم  دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت اسناد و امالک ساوجبالغ
اگهی موضوع ماده 3قانون 

و ماده ۱3 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

برابر رای شماره    ۱۳۹۴۶0۳۳۱0۱20088۷۵ - ۹۴/۱0/۱۹      جلسه  هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبت ساوجباغ تصرفات مالکانه بامعارض  حشمت خزائی فرزند عزیز اله بشماره 
شناسنامه  ۴۷۱ ازسنقر     در ششدانگ    یکباب ساختمان به مساحت۱۱2متر مربع 
از پاک۶۶۹ فرعی از ۴ اصلی از سهمی گرشاسب ناصر زارع ذیل دفتر ۶۱۱ صفحه 
۳۶۵ واقع در هشتگرد جزء حوزه ثبتی ساوجباغ   لذا به منظور اطاع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵روز در روزنامه های کثیر االنتشار و محلی همزمان در یک تاریخ 
چاپ و اگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، درخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف : ۵0۱
محمد افخمی رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

تاریخ چاپ اول :۹۶/۱۱/2 تاریخ چاپ دوم :۹۶/۱۱/۱۷

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
آقای حبیب اهلل خواجه صالحانی  فرزند شمسعلی به شرح  درخواستی که به شماره 
۹۶/88۶این شعبه ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعام 
داشته که شادروان شمسعلی خواجه صالحانی فرزند رجبعلی به شماره شناسنامه ۵۵۴ 
صادره از کجور در تاریخ ۹۶/۹/2۹در اقامت های دائمی خود شهرستان نور فوت نموده 

و رثه  حین الفوت عبارتند از 
۱-خانم شوکت خواجه حسینی فرزند ذبیح اهلل به شماره شناسنامه ۷۵۵ صادره از 

حضور همسر متوفی
2- فاطمه خواجه صالحانی فرزند شمسعلی و شماره شناسنامه ۱۱۱۶ صادره از کجور 

به عنوان دختر متوفی
۳- فرحناز خواجه صالحانی فرزند شمسعلی  به شماره شناسنامه ۹0۵۴ صادره از کرج 

دختر متوفی
۴- مهناز خواجه صالحانی فرزند شمسعلی به شماره شناسنامه۱02۷8 صادره از کرج 

دختر متوفی 
۵-تهمینه خواجه صالحانی فرزند شمسعلی به شماره شناسنامه ۱0۳8 صادره از کرج 

دختر متوفی 
۶-حبیب اهلل خواجه صالحانی فرزند شمسعلی به شماره شناسنامه ۹0۵۳ صادره از کرج 
پسر متوفی مجید خواجه صالحانی فرزند شمسعلی به شماره شناسنامه 20۴ صادره از 

کرج پسر متوفی 
۷-حسین خواجه صالحانی فرزند شمسعلی با شماره شناسنامه ۴۱8 صادره از نور پسر 

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

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد م. الف۹۶/۷0۶
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان نور

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
 خانم حمیرا کامران فرزند عباس به شرح درخواستی که شماره ۹۶/۱۱00این شورا 
ثبت کریده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعام داشته که عزت 
اسامی مقدم فرزند رحیم به شماره شناسنامه00۳۳22۵8۱8 صادره از تهران در 
حین  ورثه  و  نموده  فوت  نور  شهرستان  خود  دائمی  اقامتگاه  ۹۶/۱0/۱۶در  تاریخ 
الفوت عبارتند از  ۱- حمیرا کامران فرزند عباس شماره ملی00۳۳22۵8۱8 صادره 

از تهران دختر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد م. 

الف۹۶/۷0۵
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان نور

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
آقای احسان اسامی فرزند ضرغام به شرح درخواستی که به شماره ۹۶/۱0۷۷این 
شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعام داشته که 
ضرغام اسامی فرزند قدرت اهلل به شماره شناسنامه ۱8۵۵ صادره از نور در تاریخ 
۹۶/۱0/۳0در اقامتگاه دائمی خود شهرستان نور فوت نموده ورثه  حین الفوت وی 
با شماره  به شماره شناسنامه 20  فرزند ضرغام   اسامی  از   ۱- محمد  عبارتند 

ملی222۹۶۴۶۱۳۳ صادره از نور پسر متوفی 
2-احمد اسامی فرزند ضرغام به شماره شناسنامه ۱00 به شماره ملی222۹۶۴۹۱۷۵ 

صادره از نور پسر متوفی 
ملی  شماره  با   2 شناسنامه  شماره  به  ضرغام  فرزند  اسامی  ۳-احسان 

222۹۶۵۶2۳۶صادره از نور پسر متوفی
شماره  با   ۵۵۱ شناسنامه  شماره  با  ضرغام  فرزند  اسامی  الدین  جال   -۴

ملی222۹۶۷۳۱8۱ صادره از نور پسر متوفی 
ملی  شماره  با   ۳۶۹ شناسنامه  شماره  ضرغام  فرزند  اسامی  ۵-فرشته 

222۹۶8۴۱۹۱صادره از نور دختر متوفی 
ملی  شماره  با   ۷۹۹ شناسنامه  شماره  با  ضرغام  فرزند  اسامی  ۶-فریده 

222۹۹۱۱082صادره ازنور  دختر متوفی 
ملی  شماره  با   2۴۳۶ شناسنامه  شماره  ضرغام  فرزند  اسامی  ۷-فهیمه 

222۹۹2۷۴۵0صادره از نور دختر متوفی
ملی  شماره  با   2۳0۵ شناسنامه  شماره  شعبان  فرزند  محسنی  نجیبه   -8

2228۹۵۱۱۷۱صادره از نور همسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد م. الف ۹۶/۷۱۶
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان نور

دادنامه 
شهرستان  شماره۹  اختاف  حل  ۹۶0۹۹8۳8۴۴۹000۱۴شورای  کاسه  پرونده 

شهرکرد تصمیم نهایی شماره ۹۶0۹۹۷۳8۴۴۹00۱۵۵
خواهان : آقای سید مهدی حسینی هارونی  فرزند سید ذوالفقار به نشانی چهارمحال 
و بختیاری شهرکرد ـ خیابان شهید استکی )دولت ( نبش کوچه ۶۳ فروشگاه امیر  

خوانده : آقای غامرضا حقانی جونقانی  به نشانی مجهول المکان 
خواسته : مطالبه وجه چک

که  داشته  تقدیم  بطرفیت خوانده  فوق  بخواسته  در خواستی  ـ خواهان  گردشکار 
پس از ارجاع به این شورا و ثبت بکاسه فوق وجری تشریفات قانونی در وقت مقرر 
حوزه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از 
اخذ نظریه کتبی اعضاءختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 

می نماید. 
رای شورا: در خصوص دادخواست آقای سید مهدی حسینی هارونی علیه آقای غامرضا 
حقانی جونقانی مبنی بر مطالبه وجه یک فقره چک بشماره ۴۶۵۱۷۱ بعهده بانک 
سپه به مبلغ ۳۶/000/000 ریال با انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۱۳۹۵/۷/2۹ 
هزینه دادرسی و باتوجه گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک ووجوداصل سند در ید 
خواهان حکایت از مدیونیت خواندگان در برابر خواهان می باشد و خوانده نیز دلیلی 
که حکایت از پرداخت وجه چک باشد ارائه ننموده اندفلذا  به  نظریه مشورتی اعضای 
شورای حل اختاف به تاریخ ۹۶/۳/۱۶ و با احراز اشتغال ذمه خوانده مستند به ماده 
۹ قانون شورای های حل اختاف ومواد 2۴۹و ۳۱0و ۳۱۱ و ۳۱۳  قانون تجارت و 
ماده ۱۹ قانون صدور چک و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به 
ماده 2 قانون صدور چک و مواد ۱۹8 و ۵۱۹ و ۵22 قانون   آیین دادرسی مدنی حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۳۶/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ  سررسید چک تا اجرای کامل حکم بر اساس 
شاخص اعامی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت مبلغ ۱/۷۱۵/000 ریال به عنوان 
هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعام می گردد. رای  صادره غیابی می باشد 
و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه وپس از آن ظرف 20 روز 

قابل تجدید نظر در شعب عمومی حقوقی شهرکرد می باشد.
قاضی شعبه 9 شواری حل اختالف شهرکرد ـ نوید فاطمی سوق

 نوبت اول

تعرفه های  تکلیف  تعیین  درباره  بهداشت  وزیر  سخنگوی 
پزشکی سال ۹۷ توضیحاتی ارائه داد.

دکتر ایرج حریرچی در نشست خبری وزارت بهداشت درباره 
تعیین تکلیف تعرفه های پزشکی سال ۹۷ گفت: در این زمینه 
قبل  باید  قانون  طبق  است.  شده  مطرح  متعددی  بحث های 
بررسی  بیمه  عالی  شورای  در  تعرفه ها  جدید  سال  آغاز  از 
پزشکی  تعرفه های  تکلیف  بودجه،  تصویب  از  قبل  و  شوند 
پزشکی  نظام  بهداشت،  وزارت  اساس  این  بر  شود.  مشخص 
دادند  انجام  ماه  آبان  در  را  اقدام  این  بیمه  عالی  شورای  و 
تکلیف  تعیین  از  قبل  اما  ارسال کردند  را  پیشنهادات شان  و 
بیمه مشخص  عالی  شورای  از سوی  تعرفه ها  تکلیف  بودجه 
مجلس  تلفیق  کمیسیون  در  باره  این  در  مصوبه ای  و  نشد 
این  در  راسا  قصددارد  مجلس  و  شد  ارائه  اسامی  شورای 

زمینه تصمیم گیری کند.
تلفیق  را در کمیسیون  ما نظرات مان  به هر حال  افزود:  وی 
که  کرد  توجه  باید  کردیم.  اعام  اسامی  شورای  مجلس 
قسمت عمده هزینه های سامت در حوزه نیروی انسانی است 

و ما باید طبق قانون کار حقوق کارکنانمان را پرداخت کنیم. 
از طرفی بیمارستان مانند یک شهر و مخارجش تابع تغییر 
طرفی  از  است.   ... و  پاستیک  غذایی،  سوخت، مواد  قیمت 
سال آینده حتما میزانی از تورم عمومی در کشور وجود دارد. 
را  بیمارستان ها  هتلینگ  زمینه  در  بتوانیم  اینکه  برای  حال 
بچرخانیم و حقوق نیروی انسانی را پرداخت کنیم باید رشد 
تعرفه متناسب با تورم باشد که این موضوع اخیرا در مجلس 

مطرح شده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت شیوع آنفلوآنزای فصلی 
گفت: امسال آنفلوآنزای پرندگان که منجر به ابتای مرغ های 
تخمگذار شد مورد حاد و غیرعادی  نداشتیم. گرچه امسال 
نوعی از آنفلوآنزا شایع شد که با گذشته متفاوت بود. بر این 
اساس وزارت بهداشت توصیه های دقیقی را ارائه کرده است 
و همچنان توصیه می کنیم که افرادی که بیشتر در معرض 
بیماری های  به  مبتایان  کودکان،  سالمندان،  مانند  خطرند 
آنفلوآنزا  واکسن   ... و  ایمنی  نقص  دارای  افراد  صعب العاج، 

را تزریق کنند. تزریق واکسن در سایر افراد اختیاری است.

97 تصمیم گیری مستقیم مجلس در مورد تعرفه های پزشکی 
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 افزایش30 هزار بشکه ای تولید 
روزانه نفت ایران

تولید نفت ایران در ماه ژانویه با ۳0 هزار بشکه افزایش، به ۳ میلیون و 8۳0 
هزار بشکه در روز رسید. ایران تولید خود را در میادین نفتی غرب رودخانه 
کارون افزایش داده است. در میان کشورهای عضو اوپک، ایران پس از 
عربستان بیشترین افزایش را در تولید نفت در مقطع یاد شده ثبت کرد. 
تولید نفت عربستان نیز با ۶0 هزار بشکه در روز افزایش، به ۱0 میلیون و 
۱0 هزار بشکه در روز رسید که البته هنوز کمتر از میزان تعهد شده در 

توافق اوپک است.

نفت کمتر از 6۸ دالر شد 
قیمت هر بشکه نفت برنت بعد از کاهش ۱.۵ درصدی در روز جمعه، 
دیروز هم ۶8 سنت معادل یک درصد افت داشت و به رقم ۶۷ دالر و ۹۱ 
سنت رسید. بر اساس این گزارش، به دنبال تقویت ارزش دالر، قیمت نفت 
کاهش های پایان هفته گذشته را دیروز هم تداوم بخشید و قیمت نفت 

برنت به پایین ترین رقم در طی نزدیک به یک ماه گذشته رسید.
رشد  داد سرعت  نشان  که  روز جمعه  در  آمریکا  کار  بازار  آمار  انتشار 
دستمزدها به باالترین میزان در بیش از 8 سال و نیم گذشته رسیده 
موجب تشدید انتظارات تورمی شده و این سبب نگرانی سرمایه گذاران و 

افت شاخص ها در بازارهای مختلف شده است.
بر اساس این گزارش، قیمت نفت خام آمریکا نیز که در جلسه قبل نیم 
درصد و در هفته گذشته یک درصد افت کرده بود، دیروز با ۷2 سنت 
کاهش به ۶۴ دالر و ۷۳ سنت رسید. ارزش سهام های آسیایی دیروز 
بیشترین کاهش را در طی بیش از یک سال گذشته تجربه کرد. ارزش 
شاخص ها در بورس وال استریت طی هفته گذشته به دلیل ترس از شتاب 
گرفتن سیاست های انقباضی بانک های مرکزی جهان با افت شدیدی 
مواجه بود. افزایش تولید نفت آمریکا نیز دیگر عاملی بوده که با تضعیف 
تاش های اوپک و روسیه در زمینه کاهش تولید، موجب کاهش قیمت 

نفت شده است. 

پیگیرِی مسائل مربوط به سانچی ادامه دارد
مدیرکل امور دریانوردان و سازمان های تخصصی بین المللی سازمان بنادر 
و دریانوردی با اعام اینکه حادثه نفتکش سانچی به عنوان یکی از اولویت 
های اصلی و مهم این سازمان محسوب می شود، گفت: تا آخرین لحظه 

پیگیر مسائل مربوط به این نفتکش ایرانی در آبهای چین خواهیم بود.
به گزارش زمان به نقل از ایرنا، علی  اکبر مرزبان با اشاره به سانحه نفتکس 
سانچی افزود: در این اتفاق ناگوار، شرکت ملی نفتکش، سازمان بنادر و 
هماهنگی  ایران  اسامی  جمهوری  ارتش  دریایی  نیروی  و  دریانوردی 
های زیادی با یکدیگر داشتند و در بحث اعزام تیم کارشناسی، پیگیری 
سرنوشت پیکرهای خدمه کشتی، اعزام تکاورهای نیروی  دریایی ارتش و 
سایر فعالیت های مربوط به این حادثه، همکاری قابل قبولی بین این سه 
دستگاه صورت گرفت. وی با بیان این که حادثه سانچی خارج از آب های 
کشور و به عنوان یک اتفاق نادر و خاص رخ داد، گفت: حوادث دریایی در 
دنیا به تعداد زیادی اتفاق می افتد و همه آن ها در سازمان بین المللی 
دریانوردی ثبت می شود، اما حادثه نفتکش سانچی اتفاقی بود که به ندرت 

در دنیا رخ می دهد و همه پرسنل آن جان خود را از دست دادند.
مدیرکل امور دریانوردان و سازمان های تخصصی بین المللی با اشاره به 
اینکه جان پرسنل، ساختمان نفتکش، محموله و مسائل زیست محیطی 
پیش آمده ناشی از انفجار محموله کشتی به عنوان مهمترین بخش های 
حادثه سانچی مطرح هستند، خاطرنشان کرد: ما تا آخرین لحظه پیگیر 
مسائل مربوط به سانحه سانچی خواهیم بود، هرچند که وظیفه شرکت 
ملی نفتکش و سازمان بنادر و دریانوردی در این رابطه تعریف شده است. 
وی بیان کرد: بر اساس قوانین بین المللی، کشورهای ذینفع در حادثه 
مذکور باید در جریان موضوع باشند که در مورد سانحه سانچی چهار کشور، 

ایران، چین، هنگ کنگ و پاناما هستند.
مدیرکل امور دریانوردان و سازمان های تخصصی بین المللی سازمان 
بنادر و دریانوردی با بیان اینکه تیم عملیاتی و تحقیقاتی این سازمان در 
حادثه سانچی به خوبی عمل کرد، گفت: وظیفه اصلی سازمان بنادر و 
دریانوردی مشارکت فعاالنه و نقش رهبری در انجام تحقیقات مربوط به 
سوانح دریایی به عنوان مرجع حاکمیتی جمهوری اسامی ایران است. 
مرزبان بر اساس گزارش پایگاه خبری سازمان بنادر و دریانوردی افزود: 
سازمان بنادر و دریانوردی از یک سو با مرجع دریایی چین و از سوی 
دیگر با شرکت ملی نفتکش به طور مستقیم در ارتباط است، هر چند که 
پیگیری مسائل مربوط به سانحه سانچی اقدامی ملی است و نیازمند رایزنی 
های دیپلماتیک در سطح باالی سیاسی بوده و وزارت امور خارجه و وزارت 

تعاون کار و رفاه امور اجتماعی پیگیر مساله هستند.
مدیرکل امور دریانوردان و سازمان های تخصصی بین المللی سازمان بنادر 
و دریانوردی اظهار داشت: هم اکنون سازمان بنادر و دریانوردی به لحاظ 
فنی در کمیته چهارجانبه سانحه سانچی نقش برجسته خود را ایفا می کند.

نفت در جهان

بخش خصوصي و اصالح نظام مالیاتی

* اکبر نعمت اللهی
 مدیر طرح موزه های صنعت نفت 

آمریکا  مالیاتي  نظام  اصاحات 
توسط دولت ترامپ به کنگره و 
سناي آمریکا سپرده و تصویب 
مالیات  با کاهش میزان  و  شد 

و اصاح نظام مالیاتي در عمل شرکتهاي بزرگ و 
کوچک آمریکایي فرصتهاي جدیدي پیدا کردند تا 

به وضع توسعه خود بپردازند.
یادمان نرفته است که کمپاني اپل یا برخي کمپاني 
هاي نفتي از بیم میزان مالیات بخشهایي از سرمایه و 
کار شرکتهاي خود را به خارج آمریکا انتقال داده بودند 

تا از گلوگاه مالیاتي به سامت عبور کنند.
ترامپ در کنفرانس داووس با تاکید بر این که این 
تغییر دامنه سرمایه گذاري هاي تازه اي را در آمریکا 
به روي بخش خصوصي مي گشاید از یکي از این 
موارد سخن گفت و از جمله یادآور شد که کمپاني 
اپل به تنهایي ۱۳۵ میلیارد دالر در نتیجه اصاح نظام 
مالیاتي کسب کرده است که بنا دارد آن را در جهت 
توسعه تولید خود به کار گیرد و چه بسا که نمایندگي 

هاي تولید خود را از دیگر کشورها به آمریکا بیاورد.
نکته مهمي که در این تحول قابل بررسي است نقش 
بخش خصوصي واقعي در مشارکت در طرحهاي 
بزرگترین  از  به عنوان یکي  اپل  توسعه اي است. 
کمپاني هاي بخش خصوصي در جهان همواره درگیر 
مباحث مالیاتي بود و به همین دلیل بخشي از خط 
تولید خود را به خارج منتقل کرده بود و همین جلو 
توسعه سیستم را هم مي گرفت. اما سرانجام با اغتنام 
فرصت هم به افزایش نیروي کار کمک کرد و هم 

در اقتصاد فرداي آمریکا نقشي بارزتر برعهده گرفت.
همه مي دانیم که دولتها خود امکانات محدودي براي 
ایجاد شغل دارند اما همین که فرصتي فراهم بیاورند 
که بخش خصوصي واقعي کار خود را بکند امکان 
ایجاد اشتغال فراهم مي شود، چه دولت در این زمینه 

سرمایه گذاري کرده باشد و چه نه.  
براي این مهم داشتن بخش خصوصي و اعتماد به آن 
در همه دنیا مي تواند کلید توسعه باشد. ما با اتکا به 
بخش خصوصي است که مي توانیم شرائط توسعه 
پایدار را براي کشور ایجاد کنیم. مهم نیست چقدر 
مالیات از صنایع و حرفه هاي مختلف گرفته مي شود. 
مهم این است که براي بخش خصوصي امکانات رشد 

و توسعه را فراهم کنیم. این به معناي اشتغال است.
بخش خصوصي هم در سرمایه گذاري و هم در 
باشد  آفرین  نقش  تواند  مي  کشور  امور  پیشبرد 
امکانات  و  شرائط  برابري  امري،  چنین  الزمه  اما 
اقتصادي، روند دموکراتیک و آزادي اطاعات است. 
اطاعات به عنوان کلید توسعه امکان رقابت آزاد را 
فراهم مي کند و فرصتهاي تازه اي را فراروي بخش 
خصوصي مي گشاید. تجربه کار با بخش خصوصي 
در کشور ما هم معموال موفق بوده است. البته از 
این نکته نمي توان گذشت که ما طي سالها بخش 
خصوصي قدرتمند را از دست داده ایم و با سپردن 
امور اقتصادي به چیزی به نام خصولتي ها و دادن 
بسیاري از پیمانها در شرائط نابرابر به پیمانکاران 
خصولتي در عمل خصوصي ها را از رده خارج کرده 
ایم.  بنابراین باید روي ارتقاي شاخص هاي رشد این 
بخش از نو کار کنیم. اعتماد شرط نخست هر رابطه 
اي است و احیاي این اعتماد است که مي تواند 
بخش خصوصي را وارد عرصه فعالیتهاي واقعي کند. 
برابري امکان دستیابي به اطاعات باعث مي شود 
بتوانیم بخش خصوصي را رشد دهیم. آنها باید باور 
کنند که در حاکمیت نقش دارند پس آنگاه سرمایه 
هاي رفته  به خارج از مرزها هم مي توانند به کشور 
بازگردند و در توسعه نقش داشته باشند. نقل است 
که شادروان دکتر مصدق هنگام فروش اوراق قرضه 
ملي در جریان ملي شدن صنعت نفت با بضاعت 
خود دو هزار تومان اوراق قرضه خرید. اما اعتمادي 
که نزد بخش خصوصي ایجاد شده بود باعث شد 
مرحوم شمشیري در آن زمان دویست هزار تومان 
صرف خرید اوراق قرضه کند که نشان از یک اعتماد 

واقعي میان مردم و دولت دارد.
باید روي ایجاد این فرهنگ کار کرد. مي توان به شرط 
داشتن قوه قضاییه اي سالم، جلو خیلي از ناروایي هاي 
اقتصادي را گرفت و با کمک بخش خصوصي قوي به 

توسعه پایدار فکر کرد.

یادداشت

مدیرعامل شرکت ملی گاز از پایان صادرات گاز 
رایگان به ترکیه و تسویه کامل بدهی گازی به 
این کشور خبر داد و گفت: از این به بعد صادرات 
گاز به ترکیه به روال معمول انجام خواهد شد و 

پول آن دریافت می شود.
از فارس، حمید رضا  به نقل  به گزارش زمان 
به  رایگان  گاز  صادرات  یافتن  پایان  از  عراقی 
ترکیه و تسویه کامل بدهی گازی به این کشور 
خبر داد و گفت: از این به بعد صادارت گاز به 
ترکیه به روال معمول انجام خواهد شد و پول آن 

دریافت خواهد شد.
وی افزود: تا کنون حدود 8 میلیارد متر مکعب 
بعد  به  این  از  و  داده ایم  ترکیه  به  رایگان  گاز 

صادرات گاز به روال عادی بازخواهد گشت.
 92 درصد جمعیت ایران گاز دارند

 800 حاضر  حال  در  اینکه  به  اشاره  با  وی   
میلیون مترمکعب گاز در کشور تولدی می شود 
که این گاز باید از طریق شبکه های سراسری به 
اقصی نقاط کشور انتقال یابد، گفت: ۹2 درصد از 
مردم ایران از نعمت گاز طبیعی برخوردارند که 
۹8 درصد جمعیت شهری و ۷۶ درصد جمعیت 

روستایی را شامل می شود.
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه افتخار ماست 
به  را  گاز  توانستیم  سال  چهل  مدت  در  که 
دورترین نقاط کشور منتقل کنیم، خاطرنشان 
کرد: ما در خصوص محرومیت زدایی وفای به 
عهد کردیم و تمام تاش خود را به کار بردیم 

که در جهت رفاه مردم گام برداریم.
رفع نگرانی درباره صادرات گزا به عراق و 

ترکیه با بهره برداری از خط ششم
وی ادامه داد: در طول یک سال گذشته، خط 
کیاسر ـ نکا را مورد بهره برداری قرار دادیم تا 
استان های شمالی کشور بتوانند با خیال آسوده تر 
گاز مصرف کنند و دیگر نیاز به گاز ترکمنستان 
گذشته  در  اگر  که  طوری  به  باشیم،  نداشته 
شرایط ما به صورت اضطرار بود، اما االن از آن 
شرایط خارج شدیم و به دنبال بیزینس هستیم. 
عراقی با تأکید بر دیگر برنامه های اجراشده در 
شرکت ملی گاز گفت: قسمت اعظمی از خط 
ششم سراسری آماده شد که بخش کوچکی از 
آن مانده که به نظر می رسد تا اوایل سال آینده 
این بخش نیز آماده شود که دیگر نگرانی بابت 
به مناطق غربی کشور و همچنین  گازرسانی 

صادرات گاز به ترکیه و عراق نخواهیم داشت.
 3 هزار پروژه به ارزش ۱2 هزار میلیارد تومان 

برای گازرسانی اجرا شد
این مقام مسئول با اشاره به تأسیسات شرکت 
ملی گاز ایران گفت: ۹ ایستگاه توربوکمپرسور به 

بهره برداری رساندیم که بر روی خطوط سراسری 
قرار دارد و به غیر از آن، ۳ هزار پروژه نیز به ارزش 
۱2 هزار میلیارد تومان که ۹ هزار میلیارد تومان 
آن مربوط به خطوط انتقال و ایستگاه های تقویت 
فشار و ۳ هزار میلیارد تومان بابت گازرسانی به 

روستاها هزینه شده است. 
وی ادامه داد: حدود ۷ تا 8 هزار روستای دیگر 
که می شود گازرسانی کرد باقی مانده که انتظار 
ما این است تا دو سال آینده بتوانیم در صورت 

وجود منابع، گاز را به این روستاها نیز برسانیم.
 حذف آبونمان را قبول نداریم

به  اشاره  با  ایران  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل 
حذف آبونمان از قبوض گاز گفت: این موضوع 
از نظر ما قابل قبول نیست، ولی چون قانون است 
الزم االجراست، به طوری که با حذف آبونمان 
یک هزار میلیارد تومان از بودجه شرکت ملی گاز 
کاهش پیدا کرد و وجود این بند به این دلیل 
بود که بتوانیم سرویس مطلوب را به مشترکین 
گاز ارائه کنیم. شما ببینید شرکت گاز در کنار 
فعالیت های توسعه ای باید به دنبال ایجاد شبکه 
هوشمند برود که این شبکه هوشمند پولش باید 
از این بخش تأمین می شد، اما قانون جلوی اخذ 

آبونمان را گرفت.
جزئیات مصرف ۱۷ هزار میلیارد تومان پول گاز

عراقی با اشاره به درآمد ۱۷ هزار میلیارد تومانی 
که از مردم اخذ می شود، تصریح کرد: 8 هزار 
مابقی  و  یارانه هاست  سهم  آن  تومان  میلیارد 
سود سهام و مالیات و مقداری نیز ارز حاصل 
از صادرات است که مستقیم در صندوق توسعه 
می رود. با این شرایط ما ۴۵00 میلیارد تومان 
هم هزینه های جاری داریم، حاال شما آبونمان 
را هم حذف کنید، چه مقدار باید درآمد کسب 
کنید تا آن را جبران کرده و بتوانید فعالیت خود 
را انجام دهید؟ این موضوع مستقیماً در بیانیه ای 

که شرکت ملی گاز خطاب به دیوان محاسبات 
نوشته بود، آمد و رئیس دیوان محاسبات نیز 
اعام کرده بود این یک موضوع حسابداری است، 
اما در هر صورت ما آماده هستیم که در این 

زمینه شفاف سازی کنیم.
زلزله  به  اشاره  به  نشست  این  ادامه  در  وی 
کرمانشاه، گفت:  در بدو وقوع این اتفاق، خود را به 
کرمانشاه رساندم و با کمک استان های همجوار، 
تیم های امدادی و استان های معین را به منظور 
ایجاد کردیم که  به زلزله زدگان  خدمت رسانی 
فعالیت  شد  موجب  حادثه  این  خوشبختانه 
شرکت گاز به موقع صورت گیرد و حادثه بعدی 

وجود نداشته باشد.
وی در ادامه با اشاره به احداث ۹00 کیلومتر از 
خط ششم سراسری گفت: تنها بخش اندکی از 
این خط باقی مانده که انتظار داریم سال آینده 
هم زمان با ارسال گاز به بخش بصره، آن را نیز 

مورد بهره برداری قرار دهیم.
 همه گاز تولیدی را خودمان مصرف می کنیم و 

گازی برای صادرات نمی ماند
این سؤال که  به  این مقام مسئول در پاسخ 
گاز  صادرات  بازاریابی  در  گاز  شرکت  چرا 
ضعیف عمل می کند، گفت: مهم ترین علت 
این است که ما هر چه را که تولید می کنیم 
مصرف می کنیم و اگرچه شرایط سوق الجیشی 
ایده آلی داریم، ولی این موضوع موجب شده 
است که نتوانیم بازارهای خوبی را پیدا کنیم، 
هر چند که با کشور عراق دو قرارداد و با کشور 
و  مردم  وقتی  داریم،  قرارداد  یک  نیز  ترکیه 
صرفه جویی  خصوصی  و  دولتی  نهادهای 
انجام  کاری  نیز  قانون گذار  و  نمی کنند 
نمی دهد تکلیف ما چیست؟ و هر آنچه را که 
چند  هر  کنیم،  مصرف  باید  می کنیم  تولید 
که براساس آمارهای موجود، مردم در بخش 

خانگی بیشترین صرفه جویی را در مصرف گاز 
طی سال ۹۵ داشته اند.

عراقی با اشاره به قراردادهایی که بین انستیتوی 
دانشگاه تهران و یک شرکت کره ای به منظور 
مطالعه بر روی یک مینی ال ان جی منعقد شده 
است، گفت: خوشبختانه این کار در حال انجام 
ببریم،  باال  را  کار  سرعت  بتوانیم  اگر  و  است 
اولین بار خواهد بود که ایران و کره بر روی یک 
الیسنس به تفاهم و توافق رسیده و می توانیم آن 

را صادر کنیم.
و  پژوهشی  کار  داد: همچنین چند  ادامه  وی 
و  مازندران  استان  و  هراز  جاده  در  تحقیقاتی 
برخی از شهرهای این استان در حال انجام است 

که البته باید سرعت کار را باال ببریم.
 روسیه برای صادرات گاز به کویت راهی جز 

ایران ندارد 
این مقام مسئول همچنین با اشاره به صادرات 
گاز به کویت گفت: اگر روسیه بخواهد گاز خود 
را به کویت صادر کند چاره ای جز عبور آن از 
طریق ایران ندارد و ما نیز مذاکرات خوبی را با 
کره ای ها داشتیم، ولی حادثه ای که برای سفارت 
عربستان رخ داد موجب شد که مذاکرات ما با 

کویت متوقف شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر ما صادرات گاز را به 
ترکیه داریم و به عراق نیز بین 8 تا ۱0 میلیون 

مترمکعب گاز صادر می کنیم.
پول صادرات گاز به عراق را از راه ویژه ای 

دریافت می کنیم
به  اشاره  با  ایران  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل 
صادرات گاز به عراق گفت: ما گازی را که به 
عراق می دهیم پولش را می گیریم، اما نمی توانم 
بگویم این پول چگونه می آید، زیرا اگر آن را اعام 
کنم، قطعاً مشکاتی برای ما ایجاد خواهد شد. 
همچنین در خصوص ترکیه نیز باید بگویم که 
ماجرای ارسال گاز به این کشور براساس رأی 
میلیارد  حدود 8  ما  و  رسید  پایان  به  دادگاه 
مترمکعب گاز را به این کشور براساس آن رأی 
صادر کردیم و هم اکنون گازی را که می دهیم 

پولش را می گیریم.
عراقی همچنین با اشاره به برنامه شرکت ملی 
گاز در برنامه ششم گفت: ما باید یک میلیارد 
مترمکعب گاز تولید و انتقال دهیم و خطوط 
نهم و یازده سراسری را نیز که شروع شده است 
اتمام برسانیم و همچنین 200 میلیون  به  را 
مترمکعب گاز را برای صادرات اختصاص دهیم 
که باید برای آن کار ویژه ای انجام شود، همچنین 
۳8 ایستگاه تقویت فشار و 8 هزار روستا را نیز 

گازرسانی کنیم.

مدیرعامل شرکت ملی گاز خبرداد:

پایان صادرات گاز رایگان به ترکیه

آگهی مفقودی
– ای  نقره  رنگ  به  ای  ایکس  تی  جی  پرایدتیپ  سواری  سبزماشین  سندوبرگ 

ایران۱۴-۶۳۶ج۹8،شماره  پاک  بنزین،شماره  سوخت  متالیک،مدل۱۳8۶نوع 
نام  حمیدی  کریم  نام  S۱۴۱228۶0۵۷2۷۳وبه  شاسی  موتور۱880۷۳8وشماره 
۱۷۵۶۴۴۳۶۱0وکدپستی۶۳ شناسنامه۴،کدملی  صدوراهواز،شماره  محل  پدردایخ 

۴۱۷۷۱۱۶۷مفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط است.
اهواز

آگهی مفقودی
برگ سبزماشین سواری پراید هاچ بک تیپ ۱۱۱مدل ۱۳8۹ به رنگ آبی سیرمتالیک 
شاسیS۵۴۳008۹0۳۳2۳۵،شماره  ۱۴-۴۶۳ط2۳،شماره  ایران  پاک  ،شماره 
ملی  ،کد  پدرعبدالحسین  ،نام  طرفی  جمال  نام  موتور۳۷۵0۳۶۱به 
۱۷۵۱۷۵۶۶88،بشناسنامه ۱2۹82،صادره ازاهواز،کد پستی ۶۱۵۵۷۱۵۷۹۶مفقود 

گردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.
اهواز

آگهی مفقودی
سفیدروغنی،بشماره  رنگ  سایپا۱۳۱SEمدل۱۳۹۶به  سواری  سبزماشین  برگ 
وشماره   M۱۳  / موتور۵۹۱۷۹22  2۴-۶8۱ج۷۷،شماره  ایران  پاک 
نژادفرحانی،شماره  علیرضا  نام  شاسیNAS۴۱۱۱00H۱02۷۱۴۷به 

اهوازملی۱82۹۱088۶۷مفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات  شماره۱۳۹۶۶0۳۳۱0۱000۷02۹  برابررأی 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای حسین سلیمی 
نیا فرزند عید محمد به شماره شناسنامه ۴۶0  صادره از نیشابور در ششدانگ یک 
ا ز ۱۶۳ اصلی  باب ساختمان به مساحت 202/۴۵ متر مربع پاک ۱۱8۴ فرعی 
واقع در فردیس خریداری از مالک رسمی خود متقاضی محرز گردیده است، لذا به 
منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ 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 22۶۴
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۶/۱۱/۳ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۶/۱۱/۱۷

 کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس محمد سلیمانی 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابررأی شماره۱۳۹۶۶0۳۳۱0۱000۶0۶0 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
فرزند  افشار  آقای محمود  متقاضی  بامعارض  مالکانه  تصرفات  فردیس  ملک  ثبت 
محمد علی به شماره شناسنامه 20۴۶  کد ملی 00۵۱۶0۷88۳ صادره از تهران در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۹۶ متر مربع پاک 28۵ فرعی از ۱۶۳ 
اصلی واقع در فردیس- خیابان 2۹ شرقی)خیابان محسن پارسی( پاک ۶ خریداری 
از مالک رسمی باله آقا برادران سید محرز گردیده است، لذا به منظور اطاع عموم 
مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت 
انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  به صدور سند مالکیت متقاضی 
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 22۶۹
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۶/۱۱/۳ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۶/۱۱/۱۷

 کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس محمد سلیمانی 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی

برابررأی شماره۱۳۹۶۶0۳۳۱0۱000۶۶۱۴ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم مریم حسینی حاجی آقا 
فرزند رحیم به شماره شناسنامه 28۵۶۳ کد ملی 00۵۷8۹8۷2۳ صادره از تهران 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 200 متر مربع پاک ۱۵8۳ فرعی ا ز 
۱۶۳ اصلی واقع در فردیس- سه راه حافظیه- میدان سرحدی- بوستان ۴ - پاک ۷ 
خریداری از مالک رسمی آقای ابراهیم مبیا محرز گردیده است، لذا به منظور اطاع 
عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص 
تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
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 
و عدم وصول  انقضای مدت مذکور  بدیهی است در صورت  نمایند.  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 22۶۶
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۶/۱۱/۳ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۶/۱۱/۱۷

 کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس محمد سلیمانی 

آگهی احضار متهم 
حسین  آقای  شکایت  خصوص  در   ۹۶۱0۴0۶۶۱۱00۷۴۵۶ کاسه  پرونده  در 
یاراحمدی فرزند فتح اله علیه داریوش تاری فرزند علی دائر بر ایراد ضرب و جرح 
عمدی با چاقو واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم  در راستای ماده ۱۷۴ قانون 
آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹2 نامبرده از تاریخ نشر آگاهی تا ظرف ۳0 روز در 
شعبه یازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقاب حاضر گردد در صورت عدم حضور 

در موعد مقرر رسیدگی و اظهار نظر به عمل می آید. 
شعبه یازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد .

دادنامه
شماره پرونده: ۱/۷2۵/۹۶ شماره دادنامه:۹۶/۹/۱8-۹2۶ 

کا  کریم  راه  چهار  مبل  بازار  بهمنیر  بابلسر  آدرس:  محمودی  حسن  خواهان: 
نمایشگاه مبل کاسپین 

خوانده: حسین علیزاده آدرس : مجهول المکان
خواسته: مطالبه وجه 

محمد  فرزند  روشن  محمودی  حسن  آقای  دعوی  خصوص  در  شورا-  قاضی  رای 
هزینه  انضمام  به   ۵۱/000/000 مبلغ  مطالبه  بخواسته  علیزاده  حسین  بطرفیت 
دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده نظر باینکه مستند دعوی خواهان 
یک فقره فاکتور فروش بوده و خوانده در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و ایراد و 
تکذیبی یا دفاعی به دعوی به عمل نیاورده و دلیلی که بیانگر پرداخت دین و برائت 
ذمه خود باشد ارائه و اقامه علیهذا دعوی خواهان ثابت تشخیص مستندا به مواد 
به  خوانده  محکومیت  به  حکم  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  ۱۹8،۵۱۹،۵۱۹و۵22 
پرداخت مبلغ ۵۱/000/000 ریال اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و تاخیر 
تادیه بر مبنای شاخص نرخ بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی که از ناحیه 
اجرای احکام محاسبه می گردد در حق خواهان صادر و اعام می گردد رای صادره 
غیابی است و ظرف بیست روز پس از رویت قابل اعتراض در این شورا و با انقضا 

مهلت مذکور ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم عمومی بابلسر می باشد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف بابلسر 

آگهی اجرائیه
لهم:۱-نام:شرکت  له/محکوم  محکوم  مشخصات 
اعتباری کوثرمرکزی به مدیریت آقایان عیسی رضایی 
وجوادفهیمی پور.نام خانوادگی:-نام پدر:-نشانی:استان 
خوزستان-شهرستان اهواز-اهواز-کیانپارس بین فلکه 
علیهم:۱- علیه/محکوم  محکوم  ودوم.مشخصات  اول 
حسن. پدر:  خانوادگی:ستوده.نام  نام:مرتضی.نام 

اهواز-اهواز-جاده  خوزستان-شهرستان  نشانی:استان 
اهواز،اندیمشک-بعدازپلیس راه قدیم-دفتر نمایندگی 
ولی فقیه درسپاه ولی عصرخوزستان.2-نام:حسین.نام 
عبدالرضا.نشانی:استان  پدر:  صفت.نام  خانوادگی:نیک 
زینب  اهواز-اهواز-کمپلو-بین  خوزستان-شهرستان 
وفراهانی-کوچه پورداوود –پاک۳8۴. ۳-نام:عادل.نام 
پدر:عبداالمیر.نشانی:استان  فر.نام  خانوادگی:سامی 
زند- اهواز-اهواز-چهارراه  خوزستان-شهرستان 
زندورودکی-پاک۱00۱. مسلم-بین  خیابان 
له/ محکوم  قانونی  مقام  یاقائم  نماینده  مشخصات 

خانوادگی:حقیقی.نام  علیه:نام:وحید.نام  محکوم 
–شهرستان  خوزستان  پدر:محمدعلی.نشانی:استان 
آقای  طالقانی-دفتروکالت  اهواز-اهواز-خیابان 
محکوم  له/  رابطه:وکیل.محکوم  سعیدصلیح.نوع 
آقایان  مدیریت  به  کوثرمرکزی  اعتباری  لهم:شرکت 
به:بموجب  پور.محکوم  وجوادفهیمی  رضایی  عیسی 
وشماره  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست 

۹۶0۹۹۷۶۱۹۵800۶2۳محکوم  مربوطه  دادنامه 
منفرداومتضامنابه  صورت  هستندبه  محکوم  علیه 
اصل  عنوان  به  ۳۶۳/000/000ریال  مبلغ  پرداخت 
عنوان  به  مبلغ۱۱/8۷۳/000ریال  وپرداخت  خواسته 
خواهان  وکیل  الوکاله  حق  وپرداخت  دادرسی  هزینه 
ازتاریخ  تاخیرتادیه  خسارت  وپرداخت  تعرفه  طبق 
نرخ  مورخ۱۳۹۴/۹/۹برطبق  استنادی  سررسیدچک 
جمهوری  مرکزی  بانک  ازطرف  که  قیمت  شاخص 
اجرای  عهده  به  آن  ومحاسبه  اعام  ایران  اسامی 
است  مکلف  احکام  اجرای  است.دایره  مدنی  احکام 
که آن رامحاسبه وازخوانده دعوی وصول وبه خواهان 
مابه  پرداخت   به  نیزموظف  نماید.خواهان  ایصال 
علیه  خواهدبود.ضمنامحکوم  دادرسی  هزینه  التفاوت 
صندوق  درحق  عشرجرایی  نیم  پرداخت  به  محکوم 
ضامن  معرفی  به  منوط  حکم  میباشد.اجرای  دولت 
معتبرمیباشد. مدیردفتردادگاه حقوقی شعبه20دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اهواز-پناهی 
اجرائیه:۱- اباغ  تاریخ  از  است  مکلف  علیه  محکوم 

ظرف ده روز مفادآنرا بموقع اجرا گذارد )ماده۳۴قانون 
پرداخت محکوم  برای  مدنی(2-ترتیبی  احکام  اجرای 
استیفا  و  حکم  اجرا  که  کند  معرفی  بدهد۳-مالی  به 
به  قادر  خودرا  باشد.چنانچه  میسر  ازآن  به  محکوم 
کلیه  روز  سی  ظرف  نداندباید  اجراییه  مفاد  اجرای 
اموال  همه  یامقداروقیمت  تعداد  شامل  خودرا  اموال 
برمیزان  مشتمل  مشروح  طور  وغیرمنقول،به  منقول 

وجوه نقدی که به هرعنوان نزد بانک ها و موسسات 
همراه  به  دارد  یاخارجی  ایرانی  اعتباری  و  مالی 
اموالی که  کلیه  و  مشخصات دقیق حسابهای مذکور 
مطالبات  وکلیه  دارد  ثالث  اشخاص  نزد  هرنحو  به  او 
وانتقاالت  نقل  فهرست  نیز  و  ثالث  اشخاص  از  او 
زمان یک سال  اموال مذکوراز  تغییر دیگردر  وهرنوع 
دادخواست  ضمیمه  به  اعسار  دعوای  طرح  از  قبل 
درخواست  به  نمایدواال  ارائه  قضائی  مقام  به  اعسار 
نحوه  شود)مواد8و۳قانون  می  بازداشت  له  محکوم 
محکوم  مالی۱۳۹۴(۴-خودداری  محکومیت  اجرای 
فراراز  منظور  به  اموال  صورت  کامل  اعام  از  علیه 
اجرای حکم،حبس تعزیری درجه هفت را درپی دارد.

)ماده۳۴قانون اجرای احکام مدنی و ماده20 ق.م.ا و 
ماده ۱۶قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳۹۴(۵-

انتقال مال به دیگری به هر نحوبا انگیزه فراراز ادای 
دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون 
یا  شش  درجه  تعزیری  مجازات  موجب  نباشد  کافی 
یاهردومجازات  به  محکوم  نصف  معادل  نقدی  جزای 
محکومیت  اجرای  نحوه  قانون  شود.)ماده2۱  می 
مالی۱۳۹۴(۶-چنانچه صورت اموال پس ازمهلت سی 
ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به  روز 
کفیل  معرفی  یا  وثیقه  تودیع  یا  له  محکوم  موافقت 
۱ماده۳قانون  خواهدبود..)تبصره  علیه  محکوم  توسط 

نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳۹۴(    
شعبه2۰دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز

گوگرد در بنزین تهران همچنان باالست
به  اشاره  با  استاندارد  ملی  سازمان  رئیس 
بنزین  کیفیت  پایش  آزمون های  جدیدترین 
گفت: میزان گوگرد موجود در بنزین تهران، 
۶0 بوده؛ در حالیکه این رقم باید به صورت 

استاندارد ۵0 باشد.
به گزارش زمان به نقل از مهر، نیره پیروزبخت 
با اشاره به  آینده تولید خودروهای داخلی با 
اجرای استانداردهای 8۵ گانه، با بیان اینکه با 
اجرای این استانداردها، تعدادی از خودروهای 
گفت:  شوند،  می  خارج  تولید  رده  از  فعلی 
خودروسازان نیز در حال برنامه ریزی برای این 
موضوع هستند. رئیس سازمان ملی استاندارد 

افزود: قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد که 
2 دی امسال اباغ شد، مرجعیت های مختلف 
به سازمان استاندارد واگذار شده و این سازمان 
به عنوان مرجعیت حاکمیتی برای پیاده سازی 
نظام استانداردسازی یکپارچه در کشور انتخاب 
شد؛ ضمن اینکه طبق قانون جدید تقویت و 
رسمی  مرجع  تنها  استاندارد،  نظام  توسعه 
اعطای نشان حال، سازمان استاندارد است. 
وی تصریح کرد: طی ۳ سال اخیر سهم پراید 
در تولیدات سایپا از 80 درصد به 20 درصد 
برای  این شرکت  نشان می دهد  رسیده که 
جایگزینی و توقف تولید پراید برنامه دارد؛ البته 

استانداردهای  مقاومت هایی در مقابل اجرای 
مورد خودروهای چینی صورت  در  گانه   8۵
از 2 روز مذاکرات سخت و  بعد  گرفت؛ ولی 
این موضوع که  باالخره  ها  با چینی  کشنده 
چینی ها نیز باید به استانداردهای 8۵ گانه 

پایبند باشند، مصوب شد. 
پیروزبخت در خصوص نتایج جدیدترین آزمون 
کیفی بنزین نیز گفت در 2 نمونه برداری که از 
بنزین تهران صورت گرفته مشکاتی در میزان 
گوگرد وجود داشت به طوری که این رقم در 
استاندارد  طبق  که  حالی  در  بود   ۶0 تهران 
باید ۵0 باشد. البته رقم گوگرد نسبت به سال 

گذشته بهتر شده است؛ البته قرار بود امسال 
به ۱۷  از 8 کان شهر  بنزین  برداری  نمونه 
کان شهر توسعه یابد، افزود: تا به حال ۵0 
مورد نمونه برداری از بنزین صورت گرفته که 
طی روزهای آینده به حدود ۹2 مورد می رسد. 
نمونه  این ۵0 مورد  نتایج  اظهار داشت:  وی 
برداری نشان می دهد که عدد اکتان بنزین 
حدود ۹0 است که زیر حد استاندارد است؛ 
اگرچه فاکتورهای نگران کننده مانند بنزن و 
آروماتیک ها مورد مردودی نداشتیم و میزان 

گوگرد نیز در حد استاندارد بوده است.
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 پیشنهادی برای مقابله با بحران  
بافت های فرسوده

* طاهره نصر

های  بافت  به  روزها  این  ساز،  و  های صنعت ساخت  بحث  از  یکی 
حادثه  هر  وقوع  صورت  در  که  بحرانی  و  دارد  اختصاص  فرسوده 
ای با آن مواجه هستند. همچنین یکی از مباحثی که وزارت راه و 
شهرسازی این روزها به آن بسیار توجه دارد مبحث 22 مقررات ملّی 
ساختمان است، مبحثی که در آن به نگهداری و تعمیر ساختمان 
پرداخته شده است. اما به راستی مسکنی که مهمترین سرمایه هر 
خانوار محسوب می شود چه جایگاهی در اسناد جمهوری اسامی 
دارد و چه دیدگاهی را از منظر مقررات ملّی ساختمان برای بافت 
اند،  شده  فرسوده  زمان  گذر  در  که  است  مساکنی  از  پر  که  هایی 
باید در نظر گرفت.پیشینه و ریشه اصلي توّجه به موضوع مسکن و 
چارچوب بافت هاي فرسوده را باید در اسناد فرادست و بویژه قانون 
این خصوص  کرد.در  جو  و  ایران جست  اسامي  جمهوري  اساسي 
مسکن  موضوع  برروي  خاص  بطور  اساسي  قانون   ۴۳ و   ۳۱ اصول 
تمرکز و تأکید کرده است. چنانچه اصل ۳۱ قانون اساسي تصریح 
خانواده  و  فرد  هر  حق  نیاز،  با  متناسب  مسکن  »داشتن  کند:  می 

ایراني است ...«.
قانون برنامه چهارم توسعه نیز دولت را مکلف ساخته تا در راستاي 
از  تأمین مسکن مناسب  براي  قانون اساسي کشور  اجراي اصل ۳۱ 
ایجاد و بهره گیري از مشارکت تشکل ها،انجمن ها و...حمایت کند.در 
و  تولید  از  حمایت  و  ساماندهي  بر  نیز  توسعه  پنجم  برنامه  الیحه 
عرضه مسکن با استفاده از رویکرد هاي مشارکتي تأکید شده است.

در سند چشم انداز جمهوري اسامي ایران نیز گرچه بطور مستقیم 
به موضوع مورد بررسي اشاره نشده لکن برخي از بندهاي آن بطور 
خاص بر موضوع مسکن و شرایط کیفي زیست و سکونت شهروندان 
فرسوده  بافت  نیز  تهران  شهرداري  ساله  پنج  برنامه  دارد.در  تأکید 
یکي از مسائل اصلي مورد توجه بوده و بر ساماندهي هاي مشارکت 
تشکل هاي محلي و صندوق هاي توانمندسازي براي حل بافت فرسوده 
نیز به تعمیر و  تأکید شده است.مبحث 22 مقررات ملّی ساختمان 
نگهداری ساختمان اختصاص یافته است. در این مبحث به ساختمان 
به عنوان یک سرمایه ملی اشاره شده و ضرورت کنترل های الزم پس 
از ساخت آن را به عنوان ضرورت الزم برای گریز از خسارات جبران 
موارد  این مبحث همچنین  است.در  دانسته  اقتصاد کشور  بر  ناپذیر 
مختلف  های  بخش  شامل  ساختمان  »اجزای  است:  شده  بیان  زیر 
تأسیسات مکانیکی در طول عمر  برقی و  تأسیسات  معماری، سازه، 
مفید خود، بر  اثر عوامل ناشی از شرایط جّوی و خطرات طبیعی مانند 
زلزله، سیل وطوفان، قصور در نگهداری، بهره برداری نامناسب، عدم 
 کنترل و بازرسی های ادواری از شرایط بهره برداری تأسیسات برقی 
الحاقی  ساختمان،  اجزای  و سایر  نما  قطعات  پایداری  و  مکانیکی  و 
عدم کنترل شرایط پی، خاک زیر شالوده و دیوارهای بناهایی که در 
مجاورت ساختمان های در حال ساخت یا تجدید بنا  هستند، ممکن 
است دچار فرسودگی زودرس و از دست دادن عملکرد صحیح خود 
از نظر ایمنی و بهداشت شوند. از این رو برای  نگهداری از ساختمان 
بر  تا  است  مقرراتی  و  ضوابط  ترویج  و  تدوین  به  نیاز  آن  اجزای  و 
اند،  اساس آن، اشخاص ذی صاحی که در  این مبحث تعیین شده 
آن کنترل  مفید  را در طول عمر  بتوانند عملکرد صحیح ساختمان 
کرده و در صورت نیاز اقدام به تعمیر  یا تقویت اجزای آسیب دیده 
تمام  در  ساختمان  اهمیت  شود،  مي  ماحظه  که  کنند.«همانگونه 
قوانین و مقررات و اسناد فرادستی کشور قابل توجه است. اّما مسکن 
و کیفیت محیط زندگي خانواده ها در قوانین مختلف کشور از جایگاه 
ویژه اي برخوردار است و بر این اساس ضروریست تا برنامه هاي مناسب 
سازمان هاي  در  مسکن  بخش  فراروي  مختلف  مشکات  حل  براي 
مختلف با رویکردهاي جامع تدوین و طراحي گردد.موضوع بافت هاي 
فرسوده شهري نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است و لذا اتّخاذ 
هر رویکردي مستلزم توجه به رهنمودهاي برنامه هاي فرادست و نیز 
مقتضیات محلي و جوامع ذینفع است.براساس قوانین و راهکارهاي 
اجرایي که توسط دولت جمهوري اسامي ایران بمنظور مقاوم سازي 
و یا بازسازي در مقابل زلزله در محدوده هاي شهري انجام پذیرفته 
بهترین روش  به عنوان  را  بافت هاي فرسوده  بهسازي  است مي توان 
براي جلوگیري از خطرات جاني براي مردم بیان کرد.بنابر این باید 
اذعان داشت بهترین راهکار در این خصوص که نتیجه آن براي مردم 
است.بنابراین  شهري  فرسوده  بافت هاي  بهسازي  بود  خواهد  آشکار 
نگهداری«  و  تصریح کرد که مسئله »تعمیر  بارها  نکته  این  بر  باید 
که در مبحث 22 مقررات ملّی ساختمان برای بخش ساختمان مورد 
توجه قرار گرفته، برای »بافت های شهری« نیز حایز اهمیت است.

در همین راستا وزارت راه وشهرسازی می تواند با تعریف صاحیت 
هایی از قبیل »ایمنی« برای مراحل مختلف ساختمان سازی و بهره 
ایمنی توجه بیشتری مبذول  به  اینکه  بر  برداری و نگهداری، عاوه 
دارد به استفاده از تخصص مهندسان نیز نگاهی متفاوت داشته باشد.

می شود  پیشنهاد  ارزشی«  »مهندسی  جایگاه  به  توجه  با  همچنین 
بافت های  ساختمان های  آسیب شناسی  برای  کارگروه هایی  که 
آسیب شناسی  برای  همچنین  و  شهرها  فرسوده  بافت های  و  میانه 
با مشکل روبرو بوده است  ساختمان هایی که به عللی پایان کار آنها 
تشکیل شود و همچنین کمیته ای، نظارت بر این امر را نیز مد نظر 
داشته باشد و گزارشاتی در این راستا تهیه گردد و این مورد قطعا 
این  بود.در  برای ساختمان خواهد  گواهی سامت  تهیه  برای  گامی 
همین خصوص پیشنهادی به شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی 
با  تعامل  به  توجه  لزوم  آن ضمن  در  است که  ارایه شده  ساختمان 
به توجه به حدود و دامنه کاربرد  با عنایت  قوه قضاییه و همچنین 
رعایتتمامیمقررات ملّی ساختمان و همچنین توجه به غیرقانونی بودن 
تخلف برای هر شخص حقیقی و حقوقی با توجه به بندهای 2-۱-22 
و 22-2-۱2 مبحث 22 مقررات ملّی ساختمان، الزام مشاوران اماک 
بر لزوم تهیه گواهی سامت ساختمان از بازرس مبحث 22 مقررات 
انتقال ساختمان و  ملّی ساختمان در زمان هرگونه معامله و نقل و 
سامت  گواهی  استعام  تهیه  به  رسمی  اسناد  ثبت  دفاتر  الزام  نیز 
ساختمان از سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان یکی از شروط 

نقل و انتقال، به عنوان پیشنهاد تأکید شده است.

Albrz.payam@gmail.com

سرمقاله

 بانک ملی رتبه نخست حمایت
 از بنگاه های کوچک و متوسط

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران از کسب رتبه اول این بانک 
در حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط در شبکه بانکی کشور 

خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، محمود 
شایان با بیان این که کمک به رونق تولید و اشتغال در راستای 
فرمایشات مقام معظم رهبری و شعار امسال به طور جدی 
مدنظر ماست، گفت: آمار موجود در نظام بانکی، خوشبختانه 
عملکرد مطلوب و قابل قبول بانک ملی ایران در این زمینه را 

تایید می کند.
وی اظهار کرد: بانک ملی ایران با بیشترین سهمیه اباغی به 
میزان ۴0 هزار میلیارد ریال در برنامه اشتغال فراگیر، توانست 
رتبه نخست مشارکت در حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط 

را از آن خود کند.
شایان با بیان این که این بانک فراهم سازی همه زیرساخت 
های ممکن برای به کارگیری توان باالی نیروی انسانی موجود 
در جامعه را وظیفه خود می داند، خاطرنشان کرد: ایجاد اشتغال 
فراگیر از طریق تقویت رشد اقتصادی و تحرک بخشی به بازار 
کشور در کنار فعال سازی تمامی ظرفیت های ملی و منطقه ای 
میسر است و بانک ملی ایران نیز در این زمینه از هیچ کوششی 

دریغ نخواهد کرد.
معاون اعتباری و نظارت بر مصارف بانک ملی ایران تاکید کرد 
که این بانک طی ۱0 ماه نخست سال جاری حدود سه هزار و 
200 فقره تسهیات به مبلغ حدود 2۶ هزار میلیارد ریال به 

بنگاه های کوچک و متوسط پرداخت کرده است.

 ممنوعیت افزایش قیمت کاال 
و خدمات تا پایان فروردین 

 رئیس اتاق اصناف ایران با ارسال اباغیه ای به 
اتحادیه های صنفی، تاکید کرد که افزایش قیمت 
کاالها و خدمات صنفی تا پایان فروردین ماه سال 

۱۳۹۷ ممنوع است.
به گزارش زمان به نقل ازاتاق اصناف ایران، علی 
فاضلی در اطاعیه ای به روسای اتاق های اصناف 
مراکز استان ها از آنها خواست به اتحادیه های صنفی 
استان متبوع خود اباغ کنند که تا پایان فروردین 
سال ۹۷، از افزایش قیمت هرگونه قیمت کاال و 
خدمات صنفی توسط واحدهای صنفی جلوگیری 
کنند.رئیس اتاق اصناف ایران افزود: همچنین از 
خواست  استان ها  مراکز  اصناف  اتاق های  روسای 
در صورت افزایش قیمت، باید به قیمت های قبلی 
تغییر کند و نتیجه به اتاق اصناف ایران اعام شود. 
بر اساس مصوبات کارگروه تنظیم بازار که ۱۳ دی 
ماه گذشته اباغ شد، افزایش قیمت تمام کاالها و 
خدمات حداقل تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۷ ممنوع 
شده و مقرر شد نسبت به اعمال قانون در مورد 

متخلفان اقدام شود.

تولید بیش از 5 میلیون تن مرکبات 
در سال جاری

 معاون وزیر جهاد کشاورزی تولید مرکبات در سال 
جاری را بیش از ۵ میلیون تن اعام کرد و گفت: 
برای صادرات سیب و پرتقال حدود ۵0 میلیارد 

تومان یارانه صادراتی اختصاص داده شده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمدعلی طهماسبی 
در نشستی خبری که به مناسبت دهه فجر برگزار 
در  داده  رخ  سرمازدگی  به  اشاره  با  بود  شده 
داشت:  اظهار  شمال  مرکبات  برای  گذشته  سال 
خوشبختانه امسال مشکلی برای تولید مرکبات به 
وجود نیامد و تولید این محصوالت حدودا بیش از 
۵ میلیون تن بوده است.وی با اشاره به اینکه ما به 
دنبال این هستیم که مرکبات را از کشور صادر کنیم 
افزود: امسال برای صادرات سیب و پرتقال دولت 
حدود ۵0 میلیارد تومان یارانه اختصاص داده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه پرتقال 
امسال روی دست تولیدکنندگان مانده است، گفت: 
این  در  گفته می شود  که  اظهارنظرات  برخی  از 
زمینه کمبود داریم تعجب می کنم.وی با اشاره به 
اینکه تولید پرتقال در سال جاری دو میلیون و 800 
هزار تن بوده است، گفت:خوشبختانه سرمازدگی 
امسال آسیبی به محصول شمال کشور وارد نکرد 
برداشت  این سرمازدگی  از  چرا که مرکبات قبل 
شده بود.به گفته طهماسبی، هم اکنون ۵00 هزار 
تن پرتقال ذخیره در انبارهای مازندران وجود دارد 
که این میزان ذخیره تا خرداد ماه پاسخگوی بازار 
مصرف خواهد بود.وی ادامه داد: این پرتقال ها در 
مازندران از حدود ۱۵00 تا 2200 تومان در حال 
فروش است ضمن اینکه در جنوب کشور نیز تولید 

جداگانه داریم.

150 هزار شغل در حوزه اقتصاد 
فضای مجازی ایجاد شد

وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات گفت: ۱۵0 هزار شغل 
در حوزه اقتصاد فضای مجازی در 2 سال گذشته ایجاد 
شده و فراهم شدن این ظرفیت نتیجه ایجاد زیرساخت 
های موردنیاز بوده است.به گزارش ایرنا، محمدجواد آذری 
جهرمی با تاکید بر اینکه اقتصاد فضای مجازی محدود به 
مرز نیست افزود: بخش زیادی از اقتصاد فضای مجازی 
تواند  می  که  است  المللی  بین  های  شرکت  اختیار  در 
در اختیار ما نیز قرار بگیرد. وی با بیان اینکه اقتصاد در 
حوزه خدمات در حال رشد است گفت: فناوری اطاعات 
در حوزه خدمات نیز نقش بارزی دارد و در حال حاضر 
بخش زیادی از خدمات، الکترونیکی شده بنابراین فناوری 
وی  کند.  ایفا  خوبی  نقش  تواند  می  خدمات  عرصه  در 
و  دانست  نیازمند خاقیت  را  فناوری  خدمات در حوزه 
اظهار کرد: خاقیت در مغز و قلب جوان مومن انقابی و 
فعال جمهوری اسامی ایران وجود دارد. وزیر ارتباطات و 
فناوری اطاعات گفت: ایران در زمینه شاخص خاقیت و 
راه اندازی کسب و کار سه برابر منطقه و 2 برابر متوسط 
فضای  نیازمند  اشتغال  ایجاد  برای  افزود:  وی  دنیاست. 
و کارهای  نیازمند فضای کسب  برای خاقیت  و  خاص 
نوپا هستیم که عموما این کسب و کارها در کنار دانشگاه 
اشتغال های  توسعه  آذری جهرمی  ها شکل می گیرد. 
زودبازده مبتنی بر خدمات را یکی از برنامه های دولت 
اعام کرد و گفت: در این زمینه اقدامات خوبی در دست 

انجام است و منابعی اختصاص می یابد. 

خبر

اعام کرد: ۹۵  وزیر صنعت، معدن و تجارت 
به  دستیابی  جهت  ها  ریزی  برنامه  درصد 
اشتغال ۳۷۵ هزار نفر در ۱0 ماهه اول سال 

۹۶ محقق شده است.
به گزارش زمان به نقل ازوزارت صنعت، معدن 
در  دیروز  شریعتمداری«  »محمد  تجارت،  و 
همایش طرح های نوسازی ناوگان حمل ونقل 
جاده ای با اعام تحقق اشتغال ۷۷ هزار نفری 
با تکمیل طرح های صنعتی )ایجادی و توسعه 
طریق  از  گفت:  امسال،  ماهه   ۱0 در  ای( 
اکتشاف، ایجاد و توسعه معادن پنج هزار نفر، 
با ایجاد و توسعه واحدهای صنفی 228 هزار 
نفر، با توسعه کارگاه های فرش دستباف هشت 
هزار نفر و از محل فعال کردن طرح های راکد 
هزار  موجود ۴0  واحدهای  تکمیل ظرفیت  و 
نفر در ۱0 ماهه امسال صاحب شغل شدند.وی، 
مجموع ظرفیت فرصت های شغلی ایجاد شده 
در این بخش را در مدت مورد اشاره ۳۵8 هزار 
نفر برشمرد و یادآور شد: در برنامه سال ۹۶ 
اشتغال ۴۵0 هزار نفری پیش بینی شده بود و 
هدفگذاری ۱0 ماهه امسال ۳۷۵ هزار نفر بود 
که ۹۵ درصد این برنامه تاکنون محقق شده 
است.وزیر صنعـت، معدن و تجارت با تشریح 
گفت:   ۹۷ سال  اشتغال  پیشنهادی  برنامه 
ایجاد  با  که  شده  بینی  پیش  برنامه  این  در 
استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان ۱0 
هزار شغل، با ایجاد و توسعه نهادهای پشتیبان 
های  شرکت  لجستیک،  مراکز  ها،  )کلینیک 
ها( ۴0 هزار شغل،  و خوشه  توسعه صادرات 
با تکمیل طرح های صنعتی )ایجادی و توسعه 
و  ایجاد  اکتشاف،  با  شغل،  هزار   ۱۳0 ای( 
توسعه معادن ۱0 هزار شغل، با ایجاد و توسعه 
و خدماتی(  تولیدی  )عمدتا  واحدهای صنفی 
2۷0 هزار شغل و با باز فعال کردن واحدهای 

راکد و تکمیل ظرفیت واحدهای موجود ۷0 
در  هزار شغل  در مجموع ۵۳0  و  هزار شغل 
این بخش ایجاد شود.شریعتمداری به تشریح 
در  اشتغال  توسعه  پیشنهادی  ویژه  برنامه 
برنامه  این  افزود: در  و  نیز پرداخت  سال ۹۷ 
دانشگاهی  التحصیان  فارغ  اشتغال  طریق  از 
شغل  هزار  یکصد  معدن  و  صنعت  بخش  در 
از طریق اشتغال جوانان در بخش صنف و  و 
مجموع  در  و  شغل  هزار  یکصد  نیز  بازرگانی 
200 هزار شغل هدفگذاری شده است.وی در 
پروژه ها  با شرایط  متناسب  مالی  تامین  ادامه 
اضافه  و  دانست  برنامه ها  تحقق  های  الزام  را 
به  تقاضا  تحریک  سیاست های  اتخاذ  کرد: 
ویژه اجرای بسته توسعه صادرات و تقویت و 
افزایش سرمایه صندوق های تخصصی بخش 
صنعت، معدن و تجارت از دیگر الزامات مهم 
است.این عضو کابینه دولت با بیان اینکه ایجاد 
اشتغال با سرمایه گذاری و رونق تولید حاصل 

گذاری های  سرمایه  توسعه  افزود:  شود،  می 
زیر  گذاری های  سرمایه  و  خارجی  و  داخلی 
از  بسترسازی  برای  ملی  و  کان  ساختی، 
اشتغال  توسعه  برای  اساسی  راهبردهای 
ظرفیت های  ارتقای  دیگر  سوی  از  است؛ 
تکمیل  وری،  بهره  نوسازی،  از  اعم  موجود 
حلقه های مفقوده و توسعه نهادی نیز راهبرد 
ارکان  تشریح  با  است.وی  دیگری  اساسی 
کرد:  تصریح  اشتغال،  توسعه  برنامه  اجرایی 
سرمایه  کارآفرینان،  شامل  خصوصی  بخش 
اقتصادی  فعاالن  و  خارجی  و  داخلی  گذاران 
موضوع  این  برای  اجرایی  ارکان  مهمترین  از 
هستند و سازمان های توسعه ای مانند صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی، توسعه تجارت، 
ایمیدرو در کنار معاونت های ستادی  ایدرو و 
و سازمان های استانی وزارت صنعت، معدن و 
اشتغال  توسعه  مهم  ارکان  دیگر  نیز  تجارت 
محسوب می شوند.شریعتمداری، تکمیل و راه 

اندازی بیش از چهار هزار و ۶00 طرح نیمه 
تمام )ایجادی و توسعه ای( با پیشرفت فیزیکی 
باالی ۶0 درصد را از مهمترین اقدام ها برای 
اشتغالزایی در ۱0 ماهه اخیر برشمرد و گفت: 
هزار   220 گذاری  سرمایه  با  طرح ها  این 
میلیارد ریال تکمیل و راه اندازی شد.وی ادامه 
داد: از سوی دیگر، اجرای طرح رونق تولید با 
پرداخت ۱2۵ هزار میلیارد ریال تسهیات به 
۱۷ هزار و ۵00 واحد تولیدی نیز از مهمترین 
اقدام های انجام شده بود.وزیر صنعـت، معدن 
و تجارت با اشاره به بازفعال سازی یک هزار 
صنعتی  شهرک های  در  راکد  واحد   20۳ و 
وزارت  کرد:  خاطرنشان  امسال،  ماهه   ۱0 در 
صنعت، معدن و تجارت تکمیل ۵0 طرح ملی 
و مهم را با سرمایه گذاری بیش از 200 هزار 
پیگیری کرد.وزیر  این مدت  ریال در  میلیارد 
صنعـت، معدن و تجارت در بخش دیگری از 
جایگزینی  ضرورت  بر  تاکید  با  خود  سخنان 
اساس  بر  کرد:  تصریح  فرسوده،  خودروهای 
و  حمل  مدیریت  ستاد  و  راهور  پلیس  آمار 
درون  اتوبوس  هزار  از 2۱  بیش  نقل سوخت 
شهری، بیش از ۱۳ هزار اتوبوس برون شهری، 
۱۹ هزار کامیونت، ۵۷ هزار مینی بوس و ون 
در  فرسوده  کشنده  و  کامیون  هزار   2۴0 و 
کشور وجود دارد.وی با تشریح طرح نوسازی 
ناوگان حمل و نقل جاده ای و درون شهری 
گفت: تعداد خودروهای جایگزین شده در سه 
و ۵00 دستگاه  هزار  اجرای طرح 202  سال 
است که منابع اختصاص یافته از سوی دولت 
معادل قطعات منفصله خودرو ) بیش از هفت 
میلیارد دالر( برآورد شده است؛ در این پیوند، 
سهم تسهیات بانکی 2۱ هزار و 2۶0 میلیارد 
 ۳00 و  هزار   ۱8 منقاضی  آورده  و  تومان 

میلیارد تومان خواهد بود.

شریعتمداری خبر داد:

تحقق 95 درصدی برنامه اشتغال در 10 ماهه امسال

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹۶۶0۳۳۱00۹002۴۱۹ - ۹۶/۱0/0۴ هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه یک تصرفات مالکانه 
بامعارض متقاضی خانم معصومه مصطفائی فرزند هادی بشماره شناسنامه 
۴۷۷ ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 2۵0 مترمربع 
مفروز از پاک 20۴۹ فرعی از ۱۵۴ اصلی واقع در حسن آباد خریداری از مالک 
رسمی آقای محرمعلی ولی لو به طور قولنامه ای که مالکیت نامبرده در صفحه 
۳0۹ دفتر ۱2۵۵ محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  ۹۶/۱۱۵۹۴/ف م/الف 
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۶/۱۱/۱۷ تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۳۹۶/۱2/2

عباسعلی شوش پاشا رئیس ثبت اسناد و امالک 

اوضاع اقتصادی خوب نیست آغاز رتبه بندی تشکل های اقتصادی

رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه قطار 
است،  شده  خارج  خود  ریل  از  ایران  اقتصاد 
به گزارش  نیست.  اقتصاد خوب  اوضاع  گفت: 
زمان به نقل از مهر، مسعود خوانساری گفت: 
اوضاع اقتصادی در حال حاضر با مشکل مواجه 
است و قطار اقتصاد از ریل خارج شده و باید آن 
را به ریل بازگرداند.رئیس اتاق بازرگانی تهران 
افزود: بخش خصوصی باید در این شرایط صدای 
رسایی ایجاد کند و بنابراین باید انسجام داشته 
باشیم. اتاق تهران نیز در تاش است که بتواند 
صدای خود را به گوش دولت برساند.وی تصریح 
کرد: قانون فضای کسب و کار، اتاق را مکلف 
کرده تا تشکل ها را ساماندهی کند که بر این 
اساس، مکانی فیزیکی برای استقرار تشکل ها 
تهیه شده و آیین نامه های متعددی برای کمک 
کردن به تشکل ها تدوین شده است.خوانساری 

با اشاره به حمایت اتاق تهران از تشکل های 
اقتصادی گفت: در سال جاری 2۴ تشکل در 
اتاق تهران ثبت شده که برنامه داریم در دو سال 

آینده تشکل های جدیدی را به ثبت برسانیم.

اعام  از  ایران،  بازرگانی  اتاق  رئیس  نایب 
در  اقتصادی  های  تشکل  بندی  رتبه  نتایج 
هفته های آینده خبر داد و گفت: از موازی 

کاری تشکل ها جلوگیری می کنیم.

محمدرضا  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
انصاری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در 
تهران  اتاق  افتتاح خانه تشکل های  مراسم 
حکومت  عناصر  با  ها  تشکل  اینکه  بیان  با 
مذاکره کرده و توسعه را پیگیری می کنند، 
شکل  ایران  اتاق  در  راهبردی  هیات  گفت: 
تشکل  به عضویت ۱80  توجه  با  که  گرفته 
در اتاق ایران، تاش دارد که با نظرخواهی از 
تشکل ها، مسائل و مشکات آنها را حل کند.

وی افزود: اتاق وظیفه دارد از موازی کاری 
تشکل ها جلوگیری کند که امسال تا قبل از 
پایان سال، رتبه بندی تشکل های اقتصادی 
را انجام خواهد داد.به گفته انصاری، دور اول 
تا سه  این رتبه بندی به زودی و ظرف دو 
هفته آینده اعام خواهد شد، اگرچه ممکن 

است خطاهایی هم در کار باشد.

دولت اعام کرد در چارچوب »برنامه ملی بازآفرینی 
دارای  آینده ۱00 محله  بافت شهری«، سال  پایدار 
بافت فرسوده در کشور بازآفرینی شهری می شود و 
پس از آن، این طرح طی دوره ای پنج ساله هر سال 

در 2۷0 محله اجرا خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، بر اساس برنامه ملی 
بازآفرینی پایدار بافت شهری که جزییات آن از سوی 
یافته  انتشار  دولت  رسانی  اطاع  شورای  دبیرخانه 
حسن  دکتر  فرسوده،  های  بافت  معضات  است، 
روحانی رییس جمهوری را متقاعد کرده است موضوع 
رسیدگی به وضعیت این بافت ها را در اولویت کاری 
دولت قرار دهد و به همین منظور، دستور تشکیل 
»ستاد بازآفرینی پایدار بافت شهری« را با عضویت 
۱8 تن از وزیران کابینه صادر کرده است. ریاست این 

ستاد را شخص رییس جمهور بر عهده دارد.
بر اساس این گزارش، جلسات هماهنگی برای تشکیل 
شهرسازی  و  راه  وزیر  ریاست  به  تاکنون  ستاد  این 
برگزار شده اما قرار است به دلیل ورود طرح به مرحله 
ملی  جلسات  پس  این  از  جمهوری  رییس  اجرایی، 

بازآفرینی شهری را مدیریت کند.
برای شروع این جریان در کشور به دلیل پیچیدگی 
تمامی  خرید  در  دولت  توان  عدم  و  موجود  های 
زمین های این بافت تصمیم بر آن شد تا به صورت 
آزمایشی ۱00 محله در سال آینده هدف بازآفرینی 
شهری قرار گرفته تا بعد از آزمودن راهکارهای موجود 
به بازآفرینی ۱۳۳۴ محله شناسایی شده طی دوره 
از سال  قرار است که  یعنی  بزند  ای ۵ ساله دست 
۹8 در هر سال 2۷0 محله هدف بازآفرینی شهری 
باشد.در اصل بازآفرینی شهری در دولت دوازدهم با 
انجام شده است  راهکارهای قبلی که در این حوزه 
تنها  هدف  قبل  های  دوره  در  زیرا  بوده  متفاوت 
نوسازی مسکن و خانه سازی بود این در حالی است 
که دولت دوازدهم سعی خود را در این مساله بر باز 
زنده سازی محات خواهد گذاشت به گونه ای که 
با در اختیار قرار دادن زمین  با شیوه زمین صفر و 
های دولتی موجود و خریداری شده در بافت فرسوده 
به  ترغیب  را  ها  آن  گذاران،  سرمایه  به  ناکارآمد  و 
سرمایه گذاری در بافت فرسوده خواهد کرد که این 
سرمایه گذاران نه با عنوان پیمانکار بلکه توسعه گران 
شناخته می شوند؛ با این کار محله موجود بازطراحی 
شده که همین امر باعث ترغیب ساکنان به تعویض 
خانه خود با مسکن های نوساز ساخته شده توسط 
دولت خواهند کرد و مالکان این خانه های فرسوده 
به صورت پایاپای با تحویل خانه خود به دولت خانه 
جدید و نوسازی را تحویل می گیرند و با بازسازی 
عرصه های به دست آمده از جایگزینی محات جدید 
مرحله دیگری از اصاح بافت و طراحی جدید آغاز 

می شود.
و  این طرح  اجرای درست  با  تا  است  دولت مصمم 
زمینه سازی برای مشارکت اجتماعی ساکنان بافت 
های  بافت  دل  طریق  از  تا  کرده  توانمند  را  ها  آن 
این طرح وجود  اجرایی کردن  برای  تمایل  فرسوده 
با مشارکت مردمی در محله  داشته باشد همچنین 

سازی اعتماد عمومی به دولت افزایش یافته همین 
برای  بستر  سازی  فراهم  و  راه  این  تداوم  برای  امر 
فراهم  موجود  ناکارآمد  های  بافت  تمامی  نوسازی 
مالکیت  های  زمین  ساخت  اول  شد.مرحله  خواهد 
دولتی و انتقال ساکنان به مسکن های جدید مرحله 
دوم ساخت خانه های ساکنانی که به مسکن های 
ارتقا سطح  کار  این  از  اند.هدف  منتقل شده  جدید 
دولت  و  است  هدف  محات  در  زندگی  کیفی 
تصمیم دارد با ارتقا زندگی آن ها بتواند بسیاری از 
مشکات مورد اشاره را حل و فصل کند البته برای 
بینی شده  پیش  هایی  راه حل  گران  توسعه  جذب 
اند و آن هم فروش مازاد مسکن های ساخته شده 
توسط سرمایه گذاران است و دولت متعهد می شود 
انشعابات  نوسازی شبکه های موجود  و  ترمیم  با  تا 
عمومی آب، برق و گاز را به صورت رایگان در اختیار 
توسعه گران قرار دهد.در حال حاضر برای اجرا کردن 
این طرح در سال آینده جهت بازسازی ۱00 محله 
رقمی معادل هزار و ۶ میلیارد تومان در بودجه ۹۷ 
ارائه شده به مجلس شورای اسامی پیش بینی شده 
است و با توجه به پالس های منتشر شده از سوی 
مجلس شورای اسامی به نظر می آید که نمایندگان 
امر  همین  و  دارند  موافقت  طرح  این  اجرای  با  نیز 
باعث می شود که مجموعه اجرایی دولت با جدیت به 

اجرای این طرح بپردازد. عاوه بر آن همان گونه که 
گفته شد در سال آینده این طرح اجرایی می شود 
که درصورت اجرای درست آن به دلیل حضور مردم 
در بطن کار و مشارکت اجتماعی همچنین تقاضای 
آن ها برای تداوم این راه باعث ادامه یافتن بازآفرینی 
شهری در کشور بدون توجه به ستقرار دولت های 
بعدی خواهیم بود.در حال حاضر بافت های فرسوده 
در کشور شامل سه بخش اصلی است، اول بافت های 
شهری که همراه با توسعه شهری توسعه پیدا نکرده 
اند و به مرور به دلیل تابعیت از قوانینی مانند ارث 
تغییر ماهیت و حتی تغییر بافت داده و به مرور به 
دلیل عدم رسیدگی به بافت تاریخی به بافت فرسوده 
تبدیل شده اند.دومین بخش بافت فرسوده به عرصه 
هایی باز می گردد که در دوره هایی از سوی نهاده 
های حمایتی به اقشار آسیب پذیر واگذار شده و از 
ابتدا ساخت و سازی که در این عرصه ها شکل گرفته 
فاقد مشخصات مهندسی و کیفی مناسب بوده است 
این ضعف محدود به واحدهای مسکونی نبوده بلکه 
عرصه های عمومی و شهری نیز در این مناطق نیز 
تحت تاثیر همین مسئله از کیفیت مناسب بر خوردار 
متوجه  فرسوده  های  بافت  بخش  نیستند.سومین 
مهندس  گفته  به  بنا  است،  نشینی  حاشیه  موضوع 
آخوندی وزیر راه و شهر سازی، جمعیت ساکن در 

حواشی شهرها امروز به ۱۱ میلیون نفر رسیده است، 
جمعیتی که از نظر کیفیت زندگی متاسفانه با حداقل 
دارند.ترکیب  فاصله جدی  زندگی شهری  استاندارد 
جمعیت روستایی و شهری گویای این مسئله است 
که طی چهار دهه گذشته به دلیل محدودیت های 
توسعه  کشور  روستایی  اقتصادی  ظرفیت  بر  حاکم 
کشور  رشد  به  رو  جمعیت  جذب  امکان  روستایی 
را نداشته است به طوریکه ترکیب جمعیت شهری 
روستایی کشور که در سال ۱۳۵۷ به طور تقریبی 
از 20 میلیون روستایی و ۱۵ میلیون شهری تشکیل 
می شد امروز با رسیدن جمعیت به مرز 80 میلیون 
نفر  میلیون   20 حدود  در  روستایی  جمعیت  نفر، 
میلیون  به ۶0  و جمعیت شهری  است  مانده  ثابت 
مازاد  زمانی جمعیت  بازه  این  در  است.  رسیده  نفر 
روستایی بنا محدودیت منابع اصلی روستایی یعنی 
آب و زمین مجبور به مهاجرت از مناطق روستایی به 
سمت مناطقی شده است که امکان کسب درآمد و 
امرار معاش برای ایشان فراهم بوده است و به دلیل 
برخورد منفعانه با موضوع مهاجرت شاهد تراکم این 
جمعیت در حاشیه شهرها هستیم.پیش از این نگاه 
است،  داشته  فنی  رویکردی  فرسوده  های  بافت  به 
رویکردی که به نوسازی فیزیکی واحدهای مسکونی 
توجه داشت در حالی که تداوم مشکات این بافت 
ها و تراکم معضات در این بخش از شهرهای بزرگ 
فرسوده  بافت  مساله  که  است  داده  نشان  به خوبی 
این  درون  در  زیرا  است  وجهی  چند  معضل  یک 
های  حداقل  از  که  هستند  ساکن  افرادی  ها  بافت 
حقوق شهروندی خود محرومند.در این نوع بافت ها 
فقیرترین افراد جامعه در حال گذران روزگار هستند 
را  بسیاری  های  مشقت  نیز  اقتصادی  لحاظ  از  که 
هایی  بافت  چنین  این  بر  عاوه  شوند  می  متحمل 
فاقد دسترسی های مناسب خدمات اجتماعی هستند 
که مشکات آن ها را دو چندان می کند با یک نگاه 
ساده متوجه می شویم که معضات ذیل در این بافت 
ها به وفور یافت می شود و در عمل محصول این بافت 
ها تمامی جامعه را با خود درگیر می کند و حتی 
نسل های آتی نیز متاثر از آن هستند.یک مثال ساده 
برای روشن شدن ابعاد مشکات این بافتهای فرسوده 
کافی است. جمعیت دانش آموزی ساکن بافت های 
فرسوده حاشیه شهرها امروز به ۱.۵ میلیون نفر می 
رسد، دانش آموزانی که در چنین فضاهایی رشد می 
کنند مستعد درگیر شدن در تمامی بزه های ممکن 
هستند و تا زمانی که سطح زندگی در این بافتهای 
فرسوده ارتقاء پیدا نکند، چهره فقر از آن زدوده نشود، 
امکانات آموزشی، بهداشتی، تفریحی و... متناسب با 
دیگر مناطق شهری در اختیار ایشان قرار نگیرد نمی 
توان امید داشت از این جامعه دانش آموزی محصولی 

متناسب و رشد یافته برای کشور حاصل آید.

بازآفرینی شهری 100 محله در سال آینده

پرداخت800 میلیارد ریال یارانه سود تسهیالت نوسازی بافت فرسوده شهری 

سرپرست شرکت عمران و بهسازی شــهری ایران از پرداخت 800 میلیارد ریال بابت 
پرداخت قسمتی از تعهدات یارانه سود تسهیالت نوسازی مسکن در بافت های فرسوده 
شهری خبر داد.به گزارش زمان به نقل ازایرنا، هوشنگ عشایری با بیان اینکه تخصیص 
این مبلغ به منظور عمل به تعهدات دولت و همچنین کمک به ســاکنان محدوده های 
هدف در نوسازی واحد مسکونی خود بوده اســت، گفت: دولت پرداخت این مبلغ را 
در اولویتهای خود قرارداده اســت تا به تعهدات خود در این زمینه عمل کرده باشد.
سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران تاکید کرد: انتظار داریم سازمان برنامه 

بودجه پرداخت این مبلغ را عملیاتی و و تا پایان سال جاری تخصیص دهد.



، همآورد شکست  پیروزی  از  فرومایگان پس 
خورده خویش را به ریشخند می گیرند .

 ارد بزرگ

سخن حکیمانه

چنان مستم چنان مستم من امروز
که چندین خنب بشکستم من امروز   

بشوی ای عقل دست خویش از من
         که با مجنون بپیوستم من امروز

امروز با موالنا

»هرمیت در پاریس« ترجمه شد 

کتاب »هرمیت در پاریس« اثر ایتالو کالوینو با 
ترجمه محمدحسین واقف توسط نشر چشمه 

منتشر و راهی بازار نشر شد.
به گزارش مهر، کتاب »هرمیت در پاریس« اثر 
ایتالو کالوینو به تازگی با ترجمه محمدحسین 
بازار  واقف توسط نشر چشمه منتشر و راهی 
نشر شده است. این کتاب در گروه آثار ناداستان 
ادبیات  مجموعه  عنوان  هفتمین  و  گرفته  جا 

غیرداستانی است که چشمه چاپ می کند.
بیشتر حجم کتاب، مربوط به ۱2 قطعه است 
که پیش تر کالوینو آن ها را در کتاب های دیگری 
چاپ کرده است. در این کتاب همچنین قطعه 
منتشر نشده ای به نام »خاطرات آمریکایی« و 
همین طور »هرمیت در پاریس« از این نویسنده 
چاپ شده که در زمان حیاتش در ایتالیا چاپ 
نشد ولی در لوگانو به صورت محدود منتشر شد.

هرمیت در پاریس، را اتوبیوگرافی این نویسنده 
نوشته های مستقلی شامل شرح  می دانند که 
احوال کالوینو به قلم خود او را شامل می شود. 
پراکندگی،  به دلیل  نوشته ها  این  این حال  با 
ناگفته  را  کالوینو  زندگی  از  زیادی  بخش های 
می گذارند. این بخش از کتاب، یک خودزندگی 
نامه مرسوم نیست بلکه قطعه قطعه هایی است 
که به قلم کالوینو نوشته شده اند و پس از مرگ 

او کنار هم قرار گرفتند.
کتاب پیش رو، ۱۹ بخش دارد که توسط استر 
کالوینو همسر نویسنده مورد نظر تدوین شده 
اند. در این کتاب می توان اعترافات و احساسات 
کالوینو را به جهان که او را در بر گرفته، مشاهده 
و مطالعه کرد. نویسنده مذکور در یادداشت ها، 
بدون  کتاب،  این  نگاری های  تک  و  مقاالت 
واسطه با مخاطب خود سخن گفته و چگونگی 
زندگی اش را روایت کرده است؛ حتی چگونگی 

حرکتش به سمت مرگ.
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اوقات شرعی

فراخوان مقاالت ششمین کنفرانس بین المللی متفکران و 
هنرمندان مستقل »افق نو« منتشر شد

متن کامل فراخوان مقاالت ششمین کنفرانس بین المللی متفکران وهنرمندان 
مستقل)افق نو( با تِم »قدس، پایتخت همیشگی فلسطین«منتشر شد.

به پیام زمان گزارش روابط عمومی کنفرانس بین المللی افق نو؛ این دوره کنفرانس 
با حضور ۴0 شخصیت برجسته هنری، آکادمیک، سیاسی، رسانه ای وفعالین 
ضد صهیونیستِی آمریکایی و اروپایی و با همکاری العوده: ائتاف حق بازگشِت 
فلسطینیان )کورال اسپرینگز، فلوریدا(، دبیرخانه کنفرانس بین المللی حمایت از 
انتفاضه فلسطین، اداره کل اموربین الملل مجلس شورای اسامی و معاونت برون 
مرزی سازمان صدا وسیما الی ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۶ در هتل الله تهران به دبیری 
نادر طالب زاده برگزار میشود.  بر پایه این گزارش، در بخشی از متن فراخوان 
آمده است: طبق اعام دبیرخانه افق نو به خبرگزاریها: پس از اعام قدس به عنوان 
پایتخت اسرائیل توسط رئیس جمهور آمریکا،  ترکیه به روال گذشته که از هرحادثه 
ای موج سواری و بهره برداری سیاسی و بین المللی می کرد، بهسرعت اجاس سران 
را در  آن کشور برگزار کرد. در راستایبهره برداری سیاسی به درخواست سعودی 
اجاس اتحادیه عرب درسطح وزاری خارجه  برگزار شد. لذا با توجه به اینکه ایران از 
بدوانقاب اسامی از حامیان  اصلی مسئله فلسطین و پرچمدار رویارویی با اسرائیل 
بوده است، ضرورت داشت که ضمن مواضع سیاسی وابراز مخالفت اندیشمندان 
بین المللی و فعاالن سیاسی و رهبران مسیحی، یهودی و مسلمان را برای مخالفت 

با این تصمیم در یک نشست  علمی و رسانه ای گرد هم آورد.

خبر

تأکید  با  اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
گفت:  فرهنگ،  حوزه  در  ناشران  نقش  بر 
حقیقت اینجاست که حال اقتصاد حوزه نشر 

خوب نیست.
به گزارش پیام زمان ، سیدعباس صالحی 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی با حضور در 
دوم  شبکه  خبری  ویژه  گفتگوی  برنامه 
شده  انجام  پیمایش  طبق  گفت:  سیما، 
مبنی بر اینکه »تا چه اندازه به ایرانی بودن 
خود افتخار می کنید؟« ۵/28 درصد گزینه 
زیاد را انتخاب کرده و ۴/۵8 درصد خیلی 
زیاد را برگزیده اند و این به معنای تاثیر و 
تقویت انقاب اسامی در ۴0 سال گذشته 

است.
 ۳/۳۵ دیگری  پیمایش  در  داد:  ادامه  وی 
درصد به شرکت در جنگ )اگر جنگی روی 
دهد( گزینه زیاد را انتخاب کرده اند و ۶/۱۹ 
درصد گزینه خیلی زیاد را ثبت نموده اند و 
انقاب  است که  روحیه، همان چیزی  این 

اسامی برای آن شکل گرفته است.
ناشران  اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 

افراد  ترین  شریف  و  خدوم ترین  را  کشور 
افزود:  و  کرد  معرفی  کشور  فرهنگ  حوزه 
با وجود همه مشکات اقتصادی حوزه نشر 
کشور، ناشران پای کار ایستاده اند. حقیقت 
اینجاست که حال اقتصاد حوزه نشر خوب 
نیست. وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی کشور 
در مورد موضوع حج و قوانین و مقررات سال 
آینده آن گفت: در مذاکرات صورت گرفته 

با عربستان، کف تعهدات سال قبل لحاظ و 
مضاف بر آن تعهدات دیگری هم دیده شده 
است، امیدواریم طرف عربستانی به تعهدات 
خود پایبند باشد و ما در سال آینده حجی با 

عزت و کرامت داشته باشیم.
صالحی تصریح کرد: فرهنگ هر کشور دو 
بخش معنوی و مادی دارد نباید فرهنگ را 
زایی  درآمد  زیرا  دید  ساز  هزینه  ای  حوزه 

هم از مشخصه های فرهنگ به شمار می رود. 
در کشور ما صنایع خاق فرهنگی جایگاه 
وسیعی دارد مثل حوزه مد، تبلیغات، کتاب 
و مجات و... می توان گفت، سهم این صنایع 
فرهنگی در آمریکا حدود ۱20 میلیون دالر 
را  کشور  این   GDP درصد   28 که  است 
این  شاغلین  درصد   ۱۶ و  می شود  شامل 

کشور در حوزه فرهنگی اند.
وی ادامه داد: در اروپا هم ۷0۹ میلیون دالر 
و حدود ۳۷ درصد GDP مربوط به صنایع 
فرهنگی است و هفت میلیون و هفتصد هزار 
نفر شاغل این بخش هستند با این تفاسیر 
ما باید بپذیریم که صنعت دیگر مکانیکی و 
در ابعاد عظیم نیست، صنعت یعنی همین 
دستاوردهای فرهنگی که گاهی در فضاهای 
مجازی و شبکه های اجتماعی تجلی می یابد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی ادامه داد: در 
حال حاضر ما در مقابل یک هجمه فرهنگی 
هویت  بخواهیم  اگر  و  داریم  قرار  بیگانگان 
خودمان را حفظ کنیم باید از صنایع خاق 

فرهنگی داخلی بهره مند شویم

صالحی عنوان کرد؛

حال اقتصاد نشر خوب نیست

کاریکاتور

دوباره  اجرای  برای  ریزی  برنامه  از  کاظمی  مریم 
نمایش غول بزرگ مهربان خبر داد.

و  نویسنده  کاظمی  ،مریم  زمان  پیام  گزارش  به 
کارگردان تئاتر که سال ۹۴ نمایش غول بزرگ مهربان 
ریزی  برنامه  از  بود  برده  روی صحنه  هنر  تاالر  در  را 
برای اجرای مجدد این نمایش در بهار سال ۹۷ خبر 
با  داد. غول بزرگ مهربان نوشته دیوید وود است که 
محب  حسین  بازی  و  حسین  فدایی  حسین  ترجمه 
تولید  مستقل  تئاتر  گروه  در  کاظمی  مریم  و  اهری 

شده است.
در این گروه بازیگرانی همچون جواد اعرابی، میترا کریم 
خانی، پریسا فاح زاده، نازنین صفا، بهروز مهرعلیان، 
زمانی، هایده  داغلی، مهراد  قره  عرفان میدانلو، سعید 
و  کودک  هنرجویان  و  خدابنده  فاطمه  زاده،  حسین 

نوجوان به ایفای نقش می پرداختند.

پاپ کشورمان که  غامرضا صنعتگر خواننده موسیقی 
چندین ماه است مشغول پیگری درمان است بار دیگر 
های  مراقبت  بخش  در  خون  فشار  رفتن  باال  دلیل  به 

ویژه بیمارستان قلب شهید رجایی تهران بستری شد.
این خواننده در حالی دوباره در بیمارستان بستری شده 
برای  روادید  انتظار صدور  در  روزهای گذشته  که طی 
سفر به کشور آلمان  جهت تکمیل مراحل درمانی خود 

است.
ترین  تازه  گذشته  سال  ماه  شهریور  صنعتگر  غامرضا 
آلبوم موسیقی خود با عنوان »هنوز سرپام« را منتشر 
حوزه  موسیقی  مرکز  تولیدات  از  که  آلبوم  این  کرد. 
از  شعرهایی  با  موسیقی  قطعه   ۱۱ شامل  است  هنری 
مجید ذاکری، اهورا ایمان، مریم فتاحی و شبنم عراقی 
دارای  قطعه  سه  قطعات،  این  بین  از  که  است  نژاد 

موسیقی محلی است.

عوامل فیلم سینمایی »سرو زیر آب« برای اولین اکران 
مردمی این فیلم در شهرستان به استان زلزله زده کرمانشاه 

سفر کردند.
 بر اساس خبر رسیده، عوامل فیلم سینمایی »سرو زیر آب« 
در کنار زلزله زدگان کرمانشاه به تماشای فیلم نشستند و 
اولین اکران مردمی این فیلم را به مردم مصیبت زده این 
استان تقدیم کردند. محمدعلی باشه آهنگر کارگردان فیلم 
»سرو زیر آب« که در اولین روزهای وقوع زلزله کرمانشاه به 
همراه تعدادی دیگر از سینماگران به مناطق زلزله زده این 
استان سفر کرده بود، در اولین اکران فیلمش در کنار مردم 

زلزله زده کرمانشاه به تماشای این فیلم نشست.  
در این اکران عاوه بر محمدعلی باشه آهنگر، سیدحامد 
حسینی تهیه کننده، علیرضا زرین دست فیلمبردار، مهتاب 
نصیرپور بازیگر و عباس بلوندی طراح صحنه و لباس فیلم 

نیز حضور داشتند.

غول بزرگ مهربان به صحنه 
گردد بازمی 

خواننده پاپ دوباره در بيمارستان 
شد بستري 

ير آب« مهمان زلزله  و ز »سر
شد كرمانشاه  زدگان 

برادر ارزشمند جناب آقای مهندس حاج بهمن خسروانی
مدیرکل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه

جناب آقای مهندس حاج علی بیوس 
مدیریت محترم کارخانه قند اسالم آبادغرب

جناب آقای مهندس فریبرز کرمی
 معاونت محترم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان

جناب آقای مهندس عزیزی
رئیس حمل و نقل کاال کاال، فرماندهی و پرسنل پلیس راهور استان کرمانشاه

جناب سرهنگ جعفری 
فرمانده پلیس راه اسالم آبادغرب-پل دختر،فرماندهی و پرسنل نیروی انتظامی شهرستان اسالم آبادغرب

بدینوسیله مراتب تقدیر و تشکر ما را بخاطر حسن همکاریتان با شرکت حمل و نقل 
شرکت آبتین تر ابر فرهادیان در طول ایام حمل و بارگیری چغندر قند به کارخانه 

اسالم آبادغرب پذیرا باشید.
بهروز فرهادیان     

مدیریت و کارکنان شرکت حمل و نقل آبتین ترابر فرهادیان     

تحقق  راستای  در  بادغرب  اسام  قند  کارخانه 
اهداف اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال،در سال 
۱۳۹۶ حدودا ۱۷0هزار تن چغندر قند در طول 
نموده  خریداری  پاییزه  برداری  بهره  ۱۴0روز 
تعهدات  به  نسبت  ۴0درصد  حدودا  که  است 
دو  کشاورزان،در  با  خود  منعقده  قراردادهای 

سال اخیر افزایش نشان داده است.
مهندس علی بیوس رئیس کارخانه قند اسام 
مجموع  افزود:  فوق  مطلب  بیان  با  آبادغرب 
۱۳۹۶به  سال  شده  خریداری  قند  چغندر 
که  است  رسیده  تن  2۴0هزار  حدودا  مقدار 
و  سردسیری  مناطق  از  تن  حدودا۱۷0هزار 
به  جمعا  گرمسیری  مناطق  از  تن  ۷0هزار 
خریداری  ریال  ۷00میلیارد  حدودا  ارزش 
محصوالت  کل  افزود:مجموع  است.وی  شده 
استحصالی  شکر  شامل  جاری  سال  تولیدی 
شکر  تصفیه  و  پاییزه  و  بهاره  قند  چغند  از 
تن  هزار   ۱۴/۵ تن شکر،  ۴۶هزار  خام،حدودا 
تفاله خشک و ۹/۵ هزار تن ماس بوده است 
8دهه حیات  بی سابقه در طول  رکوردی  که 
رود.این  می  شمار  به  کارخانه  این  اقتصادی 
۶0درصد  حدودا  افزود:تاکنون  مسئول  مقام 
پرداخت  کشاورزان  به  قند  کارخانه  بدهی  از 
مالی  توان  اقتضای  به  مابقی  و  است  شده 

کارخانه پرداخت خواهد شد.
مهندس  همراهی  و  حمایتها  از  ادامه  در  وی 
مهدی مدیرعامل شرکت قند پانیذ فام،نماینده 
مجلس  در  آبادغرب  اسام  شهرستان  مردم 

اسام  شهرستان  اسامی،فرماندار  شورای 
و  شهرستان  و  استانی  مسئولین  و  آبادغرب 
شریف  زحمتکش،پرسنل  کشاورزان  همچنین 
و زحمتکش کارخانه قند اسام آبادغرب که با 
تاش شبانه روزی در امر تولید تاش کردند و 

همچنین رانندگان زحمتکش  قدردانی نمود.
خوب  ریزی  برنامه  از  پایان  در  وی 
ترابر  آبتین  نقل  و  حمل  شرکت  مدیران 
اسام  قند  چغندر  حمل  فرهادیان،پیمانکار 

آبادغرب قدردانی کرد.

مهندس بیوس رئیس کارخانه قند اسالم آبادغرب خبر داد:

خرید 240هزار تن چغند قند از مناطق گرمسیری و سردسیری و  عابدی  کیانوش  ساخته  »آلفابت«  انیمیشن 
عنوان  به  عابدی  فرنوش  ساخته  »پیشخدمت« 
فینالیست نیمه نهایی  جشنواره »سان ماورو تورینزه« 

)STIFF( انتخاب شد.
 جشنواره فیلم »سان ماورو تورینزه« که سال 20۱۷ 
کار خود را شروع کرد در سان ماورو تورینزه شهری 
واقع شده  ایتالیا  پیه مونته  در  که  ایتالیا  در  کوچک 

است، برگزار می شود.
تا  شده  فراهم  امکان  این  جشنواره  کار  به  شروع  با 

سینمای جهانی به این شهر راه پیدا کند.
جشنواره فیلم »سان ماورو تورینزه« پذیرای فیلم های 
از هر نقطه جهان است ولی فیلم های  بلند  کوتاه و 
پذیرفته شده باید با زیرنویس انگلیسی یا ایتالیایی در 

جشنواره نمایش داده شوند.
که  می کند  روایت  را  انسان هایی  زندگی  »آلفابت« 
زندگی کردن را فراموش کرده و از آگاهی و حقیقت 
دور مانده اند. به طور کلی این فیلم در مورد مردمانی 
است که سال ها است الفبای زیستن را از یاد برده اند.

نامزدي عابدیني ها درجشنواره ایتالیا

آلودگی هوای تهران!

محمد رضا جان
تبریک  را  تکواندو  رشته  در  قهرمانی  مقام  کسب 
عرض نموده و از زحمات استاد داروغه چی کمال 

قدردانی داریم.
از طرف پدر و مادر


