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به گزارش زمان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از نیاز 
واحدهای مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور به 
572 هزار میلیارد ریال اعتبار و سرمایه در گردش برای 

2تکمیل ظرفیت، نوسازی یا بازسازی خبر داد.

اعطای تسهیالت به واحدهای 

صنعتی برای ایجاد اشتغال پایدار
به گزارش زمان، رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه در 
گفتگوی رئیس جمهور با مردم بخشی از موضوعات مطرح 
شد، گفت: دو هفته دیگر در نشست خبری رئیس جمهور 

موضوعات دیگری مطرح خواهد شد.

امور خارجه گفت:  به گزارش زمان،ســخنگوی وزارت 
برجام بدرستی و راســتی، دروغ پردازی های چندین 
ساله آمریکایی ها را نزد کشورها و افکار عمومی جهانیان 

آشکار ساخت. 3

 توان موشکی ایران

 قابل مذاکره نیست

 برجام دروغ پردازی های

 آمریکا را آشکار ساخت

2

سرمقاله

مقابله سياسي و اقتصادي 
با قاچاق کاال

نگاه روز

  ترامپ، برجام
 و چهار ماه پر چالش

 از اجرای طلوع آفتاب
 تا هملت ماشينی!

امروزه مســاله ی قاچاق کاال در کشور 
مــا عالوه بر آثــار مخــرب اقتصادی، 
بعنــوان یک چالــش اجتماعی نیز در 
حوزه های ملی، منطقه ای و بین الملل 
دارای اهمیت اســت. همواره ســرمایه 
های اقتصادی به ســمتی حرکت می 
کنند که بتوانند ســود مــورد انتظار 
را نصیــب ســرمایه گــذار نمایند. در 
وضعیتی کــه تولیدکننــده داخلی از 
ورود کاالهــای خارجــی ارزان قیمت 
عموما غیراســتاندارد بیم داشته باشد، 
نمی تواند محصــول خود را با کیفیت 
و قیمتی مناسب تولید و عرضه نماید و 
انگیزه ای برای ادامه سرمایه گذاری در 

بخش تولید نخواهد داشت. 
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7 دکتر سارا شاکري

 مصرف آب شرب هر ایرانی 
 2  برابر میانگین جهانی

 کاهش50 درصدی
3 ذخائر آبی کشور سید علی حسینی

5

ربیعی اعالم کرد: توزیع سبد غذایی به ارزش 220 میلیارد تومان در بهمن ماه

آغاز پرداخت وام اشتغال به روستاییان
  به گزارش زمان، برنامه حمایت و توســعه اشــتغال روســتایی برای سه گروه از اقشار جامعه در نظر گرفته شده است؛ گروه نخست شــهرهای زیر ۱۰ هزار نفر و نواحی صنعتی خواهند بود که مشمول سود 
۱۰ درصدی پرداخت این تسهیالت هستند. گروه دوم نیز مناطق روستایی و عشایری معمولی خواهند بود که نرخ سود تسهیالت برای اهالی این مناطق ۶ درصد در نظر گرفته شده است؛ همچنین گروه سوم 

اهالی مناطق روستایی و عشایری در مناطق روستایی هستند که مشمول تسهیالت با نرخ ۴ درصدی خواهند بود.

 خودکفایی
 بنزین تا پایان 

سال ۹۷

افزایش وام 
ضروري فرهنگيان 

تا 45 ميليون 

بازیابی کامل 
اطالعات جعبه 
سياه سانچی

651
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وزارت اطالعات اعالم کرد: 

 کشف دو محموله انفجاری
 در شرق و غرب کشور

شریعتمداری خبرداد: 

عید  شب  بازار  تنظیم  برای  دولت  تدابیر 

شرکت شهرکهاي صنعتي استان اردبيل 

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي
شرکت شهرکهاي صنعتي استان اردبیل در نظر دارد  از پیمانکاران داراي صالحیت از سازمان برنامه و بودجه 
جهت انجام موضوع مناقصه با مشخصات ذیل اقدام نماید . از کلیه اشخاص حقوقي که تمایل به شرکت در 
ایام  از  اداري وبه غیر  اوقات  نماید جهت دریافت اسناد مناقصه در موعد مقرر و  مناقصه دارند دعوت مي 
تعطیل به دبیرخانه این شرکت واقع در اردبیل - مجتمع اداري بعثت - جنب اداره پایانه ها و حمل ونقل 

مراجعه نمائید. 
ارقام به ریال

* مبلغ سپرده شرکت در مناقصه باید به یکي از صورتهاي زیر در پاکت الف به دستگاه مناقصه گذار تسلیم گردد. 
. الف (  اصل فیش واریز وجه مزبور بشماره حساب 4001118907145073بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

   ب( ضمانتنامه بانکی یا ضمانتنامه صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی داراری مجوز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نفع 
کارفرما 

   پ( ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه مرکزی ایران به نفع کارفرما
   ت(  اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سررسید

  ث(  وثیقه ملکی معادل 85 درصد ارزش کارشناس رسمی آن
  ج(  ضمانتنامه صادره توسط صندوقهای ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده اند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند به نفع کارفرما 

* محل تحویل اسناد : دبیرخانه شرکت شهرکهاي صنعتي اردبیل . 
- مهلت دریافت اسناد : از تاریخ نشر آگهي تا آخر وقت اداري 11 /96/11.                  

- مهلت تحویل اسناد : تا آخر وقت اداري 96/11/23 . 
- زمان بازگشائي پاکات الف و ب وج: ساعت 10 صبح  مورخ 96/11/25 . 

* مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه از آخرین روز تسلیم پیشنهادات خواهد بود .
* درج این آگهي هیچگونه تعهدي براي  دستگاه مناقصه گذار ایجاد نمي کند .

* مناقصه گران می توانند جهت رویت مناقصات این شرکت به سامانه www.setadiran.ir مراجعه کنند
Internet : w w w . ardebiliec.ir          mail : info @ ardebiliec.ir

شرکت شهرکهاي صنعتي استان اردبیل

موضوع مناقصه

عملیات اجرایی  
بخشی از کارهای 

باقیمانده ساختمان  
فناوری و محل 

کسب و کار

محل 
اجراء

شهرک 
صنعتی 

اردبیل 2 

محل تامین 
اعتبار

ملی

برآورد اولیه  

  6/706/373/105

مبلغ سپرده
شرکت در مناقصه

335 /318/655

مبناي قرارداد

فهرست بهای 
تاسیسات برقی و 
مکانیکی و ابنیه 

سال 96

مدت 
اجراء کار

5 ماه

شماره 
مناقصه

96/10

رتبه

ابنیه

 نوبت دوم

شرکت شهرکهاي صنعتي 
استان اردبيل 

آگهی ارزیابی صالحیت 
اداره کل  منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران نوشهر به نمایندگی سازمان جنگل ها مراتع 
به استناد  به استناد مجوز شماره 32/37875/ص/96-96/9/11در نظر دارد  و آبخیزداری کشور 
آیین نامه اجرایی بند الف ماده 26 قانون برگزاری مناقصات جهت صالحیت و ارزیابی شرکتهای که 
در زمینه مدیریت اجرایی طرح های مرتبط فعالیت می نمایند و به منظور مشارکت و رعایت اصل 
رقابت در میان شرکت های دارای تخصص در رشته و زمینه کشاورزی جنگل و منابع طبیعی نسبت 
به ارزیابی صالحیت اقدام نماید لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند اسناد مربوطه را از طریق مراجعه حضوری و یا از 
طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به  آدرس WWW.iets.mpor.irدریافت و پس از تکمیل آن را در موعد مقرر 
با توجه به موارد ذیل به محل دبیرخانه واقع در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران نوشهر واقع در نوشهر 

خیابان شهید کریمی تحویل نمایند 
الف - مهلت دریافت اسناد از تاریخ درج آگهی نوبت اول روز چهارشنبه مورخ 96/11/4تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 

مورخ 96/11/11
ب- مهلت ارائه اسناد و مدارک تکمیلی به اداره کل تا ساعت 12 ظهر روز سه شنبه مورخ 96/11/24و محل تحویل اسناد 

دبیرخانه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران نوشهر 
پ- زمان گشایش پاکات ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 96/11/25در سالن جلسات این اداره کل برگزار می گردد 

ج- زمان اعالم نتایج ارزیابی دو هفته پس از گشایش پاکتها
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران نوشهر

وزارت اطالعات اعالم کرد: 

کشف دو محموله انفجاری در شرق و غرب کشور
وزارت اطالعات طی اطالعیه ای از کشف دو محموله 

انفجاری در شرق و غرب کشور خبر داد.
به گزارش به نقل از وزارت اطالعات، در اطالعیه 
وزارت اطالعات آمده اســت: ســربازان گمنام 
امام زمان )عج( موفق شــدند دو محموله بمب، 
مــواد منفجره و مهمات را که به منظور عملیات 
تروریستی و انفجاری گسترده در اماکن عمومی 
وارد کشور شده بود را شناسایی و خنثی کنند.

در نخستین عملیات 23 بمب آماده انفجار از نوع 
ریموتی که با برنامه ریزی و هدایت سرویس های 
اطالعاتی عربستان با هدف انجام اقدامات ایذایی 
و ایجاد ناامنی در اســتان های شــرقی، از شرق 

کشــور وارد شده بود کشــف و ضبط گردید.در 
دومین عملیات سربازان گمنام امام زمان )عج( 
در اداره کل اطالعات اســتان کردســتان موفق 
شــدند در ادامه ضربه به تیم های تروریســتی 
تجهیزات و ابزار الزم در ســاخت چندین بمب 
شامل ماده منفجره، تی ان تی و سی ۴، کیت های 
انفجاری و ۱5۰ چاشــنی الکترونیکی متعلق به 
یکی از گروهک های تجزیه طلب تروریســت را 
در مریوان کشــف و ضبط نمایند.از عناصر این 
گروهک تروریســتی که از کردســتان عراق به 
منظور انجــام عملیات ایذایــی و انفجاری وارد 
کشور شــده بودند همچنین ۴۱ نارنجک و 3۱ 

خشاب کالشینکف، ۴ گلوله آرپی جی و چندین 
قبضه سالح جنگی کشف شد.

اطالعات جعبه ســیاه نفتکش غرق شده سانچی 
به طور کامــل و صحیح بازیابی و داده های آن به 
رایانه منتقل شد تا بازخوانی و بررسی کارشناسانه 
روی آن انجام شود.به گزارش زمان به نقل ازصدا 
و ســیما؛ جعبه سیاه سانچي با حضور نمایندگان 
ایران، چین ، پاناما و کشــور ســازنده این جعبه 
سیاه یعني ســوئد باز شد، محتویات و داده هاي 
آن به رایانه منتقل شــد تا کار بازخواني و بررسي 
کارشناســانه بر روي آن انجام شود.سرکنســول 
ایران در شــانگهاي چین همچنین درباره پیکرها 
نیز گفت : آزمایش ) دي ان اي ( گرفته شــده در 
چین ، براي مطابقت به ایران ارســال شد. ایروش 
افزود : باید پزشــکي قانونــي ، مطابقت بر روي 
آزمایــش ) دي این اي ( گرفته شــده از پیکرها 
در چین را با آزمایش خانواده دریانوردان مطابقت 
دهد. وي گفت : در صورتي که پیکرها متعلق به 

ایران باشــد ، باید مدارک هویتي پیکرها به چین 
ارسال شود تا مراحل بعدي و انتقال آنها به ایران 

انجام شود.
اطالعات جعبه سیاه سانچی و کشتی چینی به 

4 کشور تحویل شد
 معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: 
اطالعات جعبه سیاه نفتکش سانچی و کشتی فله بر 
چینی در اختیار ۴ کشور ذینفع این حادثه دریایی 
قرار گرفت.هادی حق شناس افزود: جعبه سیاه این 
دو کشــتی دیروز با حضور نمایندگان کشــورهای 
ایران، چین، هنگ کنگ و پاناما )مالکین و صاحبان 
پرچم کشتی ها( بازگشــایی و روند رمز خوانی آن 
آغاز شــد.وی گفت: عالوه بر این برای روش شدن 
زوایــای مختلف برخورد کشــتی فله بــر چینی و 
نفتکش سانچی قرار اســت مصاحبه و گفت وگو با 
خدمه کشــتی فله بر چینی جمعه این هفته انجام 

شود.معاون سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: 
) VDR( اطالعات استخراج شده از دو جعبه سیاه

در اختیار ۴ کشــور یاد شده قرار گرفته و از آنجا که 
بخشی از اطالعات به شکل رمز و کد است، خوانده 
شــدن این اطالعات زمان بر است.حق شناس بیان 
کرد: اطالعات مختلفی از طریق جعبه سیاه این دو 
کشتی به دســت آمده تا کشورهای ذینفع به علت 
بروز این سانحه دست پیدا کنند.عضو هیات مدیره 
سازمان بنادر و دریانوردی همچنین اظهار داشت: از 
ابتدای پروسه بررسی سانحه تا انتهای رمزگشایی و 
تعیین تکلیف علل سانحه، نمایندگان و متخصصان 
ســازمان بنادر و دریانوردی ایران حضوری مستمر 
دارند.حــق شــناس در پایان خاطرنشــان کرد: از 
سازمان جهانی دریانوردی ) IMO ( نماینده ای در 
کمیته بررســی سانحه برخورد این دو کشتی وجود 
ندارد، اما این کمیته موظف است گزارش خود را به 

سازمان بین المللی دریانوردی ارائه کند.
به گزارش ایرنا، نفتکش ســانچی 25 آذر ماه سال 
جاری بندر عســلویه را به مقصد کره جنوبی ترک 
کرد. این تانکــر روز ۱۶ دی ماه در حالی که حامل 
بیش از ۱3۰ هزار تن مواد سوختی و میعانات گازی 
بود، در نزدیکی سواحل چین بر اثر برخورد با کشتی 
باربری کریســتال، آتش گرفت که 32 سرنشین آن 
جان باختند و فقط پیکر 3 تن ازآنها پیدا شــد و با 
استخراج اطالعات جعبه سیاه این دو کشتی دست 
انــدرکاران حوزه دریایی و بندری این کشــورها به 

دنبال دلیل بروز این حادثه هستند.

بازیابی کامل اطالعات جعبه سیاه سانچی

رویا سلیمی
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معاون اول رئیس جمهور اعالم کرد:
مردم نگران قیمت کاالهای اساسی نباشند

 معــاون اول رئیس جمهور با بیــان اینکه اقالم مورد نیاز مردم در 
بازار شب عید، تامین خواهد شد، گفت: مردم نگران قیمت کاالهای 

اساسی نباشند.
به گــزارش زمان بــه نقل ازپایگاه اطالع رســانی دولت، اســحاق 
جهانگیری در جلســه ستاد تنظیم بازار،  با ابراز اطمینان به جامعه 
نسبت به اینکه منابع الزم برای تأمین مایحتاج مردم پیش بینی و 
تهیه شــده است، از دستگاه های دولتی خواست تا با تأمین ذخایر 
کاالهای اساســی مورد نیاز و نظارت بر قیمت ها،  فضایی با ثبات و 
آرام در بازار ایجاد کنند.وی همکاری اصناف و تولید کنندگان بخش 
خصوصی با دستگاه های دولتی را در این خصوص ضروری خواند و 
افزود: ممکن اســت برخی کاالها بطور مقطعی و به دالیل غیر قابل 
پیش بینی نوســان قیمت پیدا کند اما با تالش همه دستگاه های 
مســئول وضعیت بازار در روزهای منتهی به پایان ســال اطمینان 
بخش خواهد بود.معاون اول رییس جمهور همچنین با قدردانی از 
عملکرد وزارت جهاد کشاورزی و کلیه تولید کنندگان مواد غذایی 
که نقش ارزشــمندی در تامین کاالهای مــورد نیاز مردم دارند،  از 
وزارت صنعت،  معدن و تجارت و بانک مرکزی و ســازمان برنامه و 
بودجه خواســت تا با هماهنگی یکدیگر درباره اقالم ضروری مورد 
نیاز جامعه نسبت به تأمین کسری کاالها و تنظیم بازار اقدام کنند.

راه اندازی سامانه اموال مکشوفه سرقتی

جانشین فرمانده ناجا با رونمایی سامانه اموال مکشوفه گفت: راه اندازی 
این سامانه در راستای استرداد سریع اموال به مال باختگان است.

به گزارش زمان به نقل ازصداوســیما؛ ســردار اسکندر مومنی در 
همایش روســای ادارات مبارزه با سرقت پلیس آگاهی و رونمایی 
از ســامانه اموال مکشوفه سرقتی با اشاره به ارتباط کشف جرائم و 
وقوع آن گفت: هر جا کشف جرائم باال می رود وقوع آن هم کاهش 
می یابد و هرچه کشف این جرائم سریع تر و به هنگام تر باشد وقوع 
این جرائم نیز کاهش می یابد و قرارگاه مبارزه با سرقت نیز با همین 
هدف راه اندازی شــده است.جانشــین فرمانده ناجا گفت: در حال 
حاضر از 33 استان تعریف شــده در نیروی انتظامی ۱2 استان با 
افزایش وقوع سرقت روبرو هستند و در 2۱ استان نیز شاهد کاهش 
وقوع هستیم.وی درباره مزایای ســامانه شناسایی اموال مکشوفه 
گفت: کشــف جرائم و سرقت ها یکی از وظایف پلیس آگاهی است 
و مهم تر از آن رســیدن مالباختگان به اموال  شــان است که تاثیر 
باالیی در ارتقای احســاس امنیت دارد.ســردار مومنی تاکید کرد: 
در حــال حاضر به صورت میانگین بیــش از 7۰ درصد جرائم در 
کشور با تالش پلیس کشف می شود و درصد باالیی از پرونده های 
ســرقت نیز به نتیجه می رسد ولی متاسفانه مردم ارتقای امنیت را 
احساس نمی کنند چون بسیاری از سرقت های کشف شده و اموال 
مالباختگان به دست آنها نمی رسد.جانشین فرمانده ناجا، راه اندازی 
این ســامانه را نخستین گام دانســت و افزود: در این سامانه انواع 
کاالهای مکشوفه بارگذاری می شود و در صورت پیدا شدن صاحب 
آن مالباختگان باید با مســتندات خود بــه پلیس آگاهی مراجعه 
کنند.ســردار مومنی از مردم خواست حتما شماره سریال اموال و 
مدارک و اسناد کاالهای باارزش خود را نگهداری کنند تا در صورت 
اتفاق ناگواری از جمله سرقت، شناسایی اموال به راحتی انجام شود.

ســردار مومنی گفت : پلیس باید در این امر پیش دستی کند و به 
جایگاهی برسیم که خودمان سریعا پس از کشف اموال، مالباختگان 
را شناســایی و آنها را از کشــف اموال شان مطلع کنیم که این امر 
مســتلزم دوسویه شدن ارتباط در این سامانه است تا مردم بتوانند 

شماره سریال اموال خود را در آن ثبت کنند.

 ۲۸ کشته و زخمی در حمله به دفتر 
سازمان نجات کودکان

حمله انتحاری و درگیری مهاجمان مسلح با نیرو های امنیتی افغان در 
جالل آباد مرکز استان ننگرهار افغانستان هشت کشته و بیست زخمی 
برجای گذاشت.به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، موسسه حمایت 
از کودکان در شهر جالل آباد مرکز استان ننگرهار هدف حمله انتحاري 
قرار گرفت. دیروزافراد مســلح به دفتر سازمان نجات کودکان در شرق 
افغانســتان حمله کردند. در این حمله که هنوز ادامه دارد دســت کم 
هشت نفر کشته و بیست نفر زخمي شدند. این حمله مقابل ساختمان 
موسســه بین المللي حمایت از کودکان روي داد ســپس مهاجمان 
مسلح وارد ســاختمان این موسسه شــدند و به درگیري با نیروهاي 
امنیتي پرداختند.این حمله در پي حمله چند روز قبل طالبان در کابل 
پایتخت افغانستان صورت مي گیرد که در جریان آن بر اثر حمله افراد 

مسلح به هتلي در این شهر 22 نفر کشته شدند.

پایان رزمایش محمد رسول اهلل 

یگان های شناور و پروازی ارتش جمهوری اسالمی ایران شرکت کننده 
در رزمایش مشــترک محمد رسول اهلل )ص( ارتش با حضور امیر سر 
لشــگر سید عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش از مقابل ناو شکن 
سرفرماندهی جماران رژه رفتند.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، جمعی 
از فرماندهان و مقامات عالی رتبه ارتش و وابستگان نظامی کشورهای 
خارجی، ده ها یگان شناور اعم از ناو شکن های رزمی، ناوهای موشک 
انداز، ناوهای پشــتیبانی، زیر دریایی های سنگین و سبک، هوا ناوها، 
هواپیماهای بال ثابت و بالگردهای نداجا، جنگنده های نیروی هوایی 
ارتش و بالگرد های هوانیروز در رژه اقتدار رزمایش مشــترک محمد 
رسول اهلل)ص( ارتش شرکت کردند.رزمایش مشترک محمد رسول اهلل 

)ص( ارتش با انجام این رژه پایان یافت.

السیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصر شد

روزنامه مصری »الدســتور« گزارش داد که »عبد الفتاح السیسی« 
رئیــس جمهوری کنونی مصــر نامزدی خود را برای شــرکت در 
انتخابات ریاست جمهوری آتی این کشور به طور رسمی اعالم کرد.

به گــزارش الدســتور، عبد الفتاح السیســی با ارائــه مدارکش به 
کمیســیون انتخاباتی این کشــور، نامزدی خود را در انتخابات آتی 
ریاســت جمهوریمصر به طور رســمی اعالم کرد.»محمد ابو شقه« 
نماینده قانونی و سخنگوی تبلیغات انتخاباتی السیسی، به نیابت از 
وی، مدارک السیسی را به کمیسیون انتخاباتی تحویل داد.السیسی 
در حالی نامــزدی خود را در انتخابات اعالم می کند که »ســامی 
عنان« رقیب انتخاباتی اش از ســوی فرماندهی کل نیروهای مسلح 

احضار و بازداشت شده است.

تاکید سردارجزایری بر استحکام 
بنیه دفاعی کشور

ســخنگوی ارشد نیروهای مســلح جمهوری 
اســالمی ایران تاکید کرد: نه فرانسه و نه هیچ 
کشــور دیگری حق دخالــت در امور داخلی 

کشورمان را ندارند.
به گــزارش زمان به نقل ازمرکــز ارتباطات و 
تبلیغات دفاعی ســتاد کل نیروهای مســلح، 
سردار ســرتیپ پاسدارسیدمســعود جزایری 
دیروز در واکنش به مطرح شدن بحث مذاکره 
در امور دفاعی و موشــکی جمهوری اسالمی 
ایران اظهار داشــت: مذاکره در خصوص امور 
دفاعی و موشــکی و مقاومــت منطقه با رژیم 
هایی که به دفعات خودکامگی و ســلطه گری 
آنها به اثبات رســیده جــز هذیان گویی چیز 
دیگری نیست.وی توضیح داد: نیروهای مسلح 
در راستای تدابیر و اهداف از پیش تعیین شده، 
استحکام هر چه بیشــتر بنیه دفاعی کشور را 
در دستور کار دارند و در شرایطی که دشمنان 
انقالب اســالمی صراحتا' ما را به اقدام نظامی 
تهدید می کنند، توســعه امور دفاعی بازدارند 
و پشــیمان کننده ادامه خواهد داشــت. یک 
ســخنگوی وزارت امــور خارجه فرانســه روز 
پنجشــنبه در کنفرانس خبــری خود با اعالم 
پایبندی مجدد پاریس به توافق هســته ای با 
ایران، در خصوص سیاســت های کشورمان در 
قبال برنامه دفاع موشــکی ابــراز نگرانی کرد.

اظهارات این مقام فرانسوی در شرایطی است 
که قطعنامه شــورای امنیت هیچ گونه منعی 
فعالیت های موشکی کشــورمان درنظر  برای 
نگرفته و ایــران بارها بر غیرقابل مذاکره بودن 

برنامه های دفاعی خود تاکید کرده است.

ایران به کنوانسیون مبارزه با 
جرایم سازمان یافته می پیوندد

نماینــدگان مجلس با الیحــه الحاق دولت به 
کنوانسیون ســازمان ملل متحد براي مبارزه 

با جرایم سازمان یافته فراملي موافقت کردند.
به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، نمایندگان 
در نشست علني دیروز مجلس شوراي اسالمي 
در بررســي الیحــه الحاق دولــت جمهوري 
اســالمي به کنوانسیون ســازمان ملل متحد 
براي مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملي، این 
الیحه را با ۱32 رأي موافق، 8۰ رأي مخالف و 
۱۰ رأي ممتنع از مجموع 22۶ نماینده حاضر 
در صحن موافقت کردند.معاون پارلمانی رئیس 
جمهور با اشاره به اینکه عضویت در کنوانسیون 
امکان همکاری کشورهای همسایه برای مبارزه 
با جرایم ســازمان یافته مانند قاچاق انسان و 
قاچاق مواد مخدر را فراهم می کند، گفت: این 

کنوانسیون هیچ ارتباطی با FAFT ندارد.

ابوبکر بغدادی به آفریقا فرار کرد

 روزنامه انگلیسی ســان دیروز نوشت، ابوبکر 
بغدادی، رهبر گروه تروریستی داعش به آفریقا 
گریخته است.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، 
به نوشته روزنامه انگلیسی سان، احتماال ابوبکر 
بغــدادی در حال حاضر در کشــور چاد یا در 
نزدیکی نیجر باشد.این روزنامه در گزارش خود 
نوشت: رهبر داعش از عراق فرار کرده و اکنون 
در آفریقا پناه گرفته است. او امیدوار است که 
بتواند تشــکیالت از دست رفته خود را در این 
قاره احیا کند.ســامح عید، کارشناس مسائل 
گروه تروریستی داعش در مصر اظهار داشت، 
احتمال دارد ابوبکر بغدادی پس از فرار از عراق 

و سوریه در منطقه ای در آفریقا باشد.

 رکورد زنی تولید شمش طال
 در کشور

 معــاون امور معادن و صنایــع معدنی وزارت 
صنعــت، معدن و تجارت گفت: امســال برای 
نخســتین بار تولید شــمش طال در کشور به 
رقم رکوردگونه ۶ تن می رســد و دســتاورد 

ارزشمندی محقق می شود.
به گزارش زمان به نقل ازوزارت صنعت، جعفر 
ســرقینی افزود: برنامه پیش بینی شده برای 
سال ۹۶ رقم 7 تن طال بود، اما انتظار می رود 
تولید ۶ تن را به دســت آوریم.وی یادآور شد: 
تولید طال با برنامــه ریزی های وزارت صنعت، 
معدن و تجارت سالیانه روند رو به رشد خواهد 
داشت که دستاورد این بخش در حوزه معادن 
اســت و موضوع طالی همــراه مس و یا لجن 
طال موضوعی جداگانه است.ســرقینی گفت: 
معدن طالی زرشوران گنجینه ارزشمند کشور 
محســوب می شــود که تا پایان امسال توان 
تولید یک تن و تا ســال آینده توان تولید سه 
تن را خواهد داشت که در واقع برابر با ظرفیت 

این واحد است.

اخبار

خبر

 ارزش هر کس
 به قدر هنر اوست

کالمامیر

ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت: برجام 
بدرستی و راستی، دروغ پردازی های چندین 
ســاله آمریکایی ها را نزد کشــورها و افکار 

عمومی جهانیان آشکار ساخت.
بــه گزارش زمان به نقل ازمرکز دیپلماســی 
رسانه ای وزارت امور خارجه، بهرام قاسمی در 
واکنش به گفتار و اتهامات نادرســت و از سر 
خصومت مایک پنــس معاون رئیس جمهور 
آمریکا گفت: ملت ایران برای دهه های متوالی 
طعم دوســتی و چگونگی رابطــه آمریکایی 
را بــا انواع بد خواهــی و اقدامات ناعادالنه از 
جمله کودتا و سرنگونی دولت ملی و قانونی، 
از دیکتاتورهــا،  کاپیتوالســیون، حمایــت 
حمایت از صدام در تجاوز به ســرزمین ایران 
و بکارگیری سالح های شیمیایی علیه مردم 
بی دفاع برخی از شــهرهای ایران، سرنگونی 
برفــراز خلیج  ایران  هواپیمای مســافربری 
فارس و اعطای نشــان افتخار به فرمانده ناو 
حمله کننده به ایــن هواپیمای غیرنظامی، 
تروریست نامیدن ملت ایران، سال ها تحریم 
های ظالمانــه، بکارگیری نــام جعلی برای 
خلیج فارس، کارشــکنی و بهانه جویی های 

بی ربط و مکــرر در اجرای تعهدات خود در 
برجام و ایجاد موانــع در جهت جلوگیری از 
بهره بــرداری ملت ایران از مزایای این توافق 
بین المللی را چشــیده اند و برای وعده های 
پوچ و توخالی و تجربه شده مقامات آمریکایی 
هیچگونه ارزشــی قائل نیســتند.وی افزود: 
برخالف کلمات فریبنده و گرانفروشــی این 

مقام آمریکایی، جمهوری اسالمی ایران هیچ 
گاه در پی دستیابی به سالح هسته ای نبوده 
و نیســت و برجام بدرســتی و راستی، دروغ 
پــردازی های چندین ســاله آمریکایی ها را 
نزد کشور ها و افکار عمومی جهانیان آشکار 
ساخت.سخنگوی دســتگاه دیپلماسی اظهار 
داشــت: انتظار می رفت این مقام آمریکایی 

باید تاکنون و بخوبی دریافته باشد که نقش و 
حضور ایران در مبارزه با تروریسم و ایستادن 
در کنار دولت ها و ملت های سوریه و عراق، 
موثرترین و اصلی ترین دلیل تعبیر نشــدن 
خوابی بود که برخی کشــور های فرامنطقه 
ای و هــم پیمانان منطقه ای آنان و به کمک 
تروریســت های افراط گرای خشونت طلب، 
برای مردم این منطقه و دولت های مستقل 
آن دیده بودند.قاسمی در پایان تصریح کرد: 
تالش دائمی و البته بی حاصل مقامات ایاالت 
متحده آمریــکا برای ایجاد و تولید تهدیدات 
ســاختگی و دروغیــن در خلیــج فارس و 
خاورمیانه، صرفا با هدف بی ثبات نگاه داشتن 
منطقه به نفع اهداف شوم و بلند مدت رژیم 
صهیونیســتی و برای جلوگیری از نزدیکی و 
وحدت کشورهای مسلمان در برابر این رژیم 
و تامین منافع نامشــروع اقتصادی از طریق 
فروش سرسام آور تســلیحات به کشورهای 

منطقه است.
مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا در 
پیامی توئیتــری ادعا کرده بود نفوذ ایران در 

منطقه خطرناک است.

واکنش ایران به سخنان معاون رئيس جمهور آمریکا؛

برجام دروغ پردازی های آمریکا را آشکار ساخت

واحدهای  به  تسهیالت  اعطای 
پایدار اشتغال  ایجاد  برای  صنعتی 

ورودی  آب  درصدی   50  کاهش
کشور آبی  ذخائر  و  سدها  به 

معــاون وزیر صنعت، معــدن و تجارت از نیاز 
واحدهای مســتقر در شــهرک هــا و نواحی 
صنعتی کشــور به 572 هــزار میلیارد ریال 
اعتبــار و ســرمایه در گردش بــرای تکمیل 

ظرفیت، نوسازی یا بازسازی خبر داد.
بــه گزارش زمان بــه نقل ازســازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران، »صادق 
نجفی« در نشست شورای هماهنگی بانک ها 
با اشاره به طرح رونق کسب وکارهای مستقر 
در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور از اعطای 
تســهیالت به واحدهای صنعتــی برای ایجاد 
اشــتغال پایدار در سطح کشــور خبر داد.وی 
گفت: مطابق توافق انجام شده با بانک ها، مقرر 
شد تسهیالت مناسبی برای نوسازی، بازسازی 
و افزایش ظرفیت و سرمایه در گردش صنایع 
در نظر گرفته شــود.نجفی با اشاره به مشکل 
نقدینگــی برخی واحدهای مســتقر  کمبود 
در شــهرک های صنعتی، افــزود: بانک ها با 
اختصاص تســهیالت می توانند نقش تعیین 
کننــده ای در ایجاد رونق در صنعت کشــور 
و رفع مشــکل بیکاری داشــته باشند.معاون 
وزیرصنعت، معدن و تجارت در ادامه نوسازی 
و بازسازی واحدهای صنعتی و افزایش ظرفیت 
واحدهای زیر ظرفیت مســتقر در شهرک ها 

و نواحی صنعتــی را از برنامه های اصلی این 
ســازمان برشــمرد و گفت: به بهــره برداری 
رساندن طرح های صنعتی با پیشرفت فیزیکی 
باالی 5۰ درصدی مســتقر در شــهرک ها و 
نواحی صنعتی، از دیگر اولویت هاســت که با 
همکاری بانک ها محقق خواهد شد.مدیرعامل 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران تصریح کرد: برپایــه برنامه ریزی انجام 
شده، در صورت ایجاد بسترهای الزم نوسازی 
و بازســازی هشت هزار واحد صنعتی، افزایش 
ظرفیت پایدار ۱2 هزار واحد صنعتی و تسریع 
در به بهــره برداری رســاندن ۹ هزار و 5۰۰ 
طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی بیش از 5۰ 
 درصد در دستور کار همه شرکت های استانی

  قرار می گیرد.
نجفی همچنیــن ایجاد 2 هزار اســتارتاپ و 
شرکت دانش بنیان در شــهرک ها و نواحی 
صنعتی کشــور را از دیگــر برنامه های مهم 
سازمان اعالم کرد.وی بیان داشت: کل اعتبار 
مالــی مورد نیاز طرح هــا 572 هزار میلیارد 
ریال پیش بینی شده که تسهیالت سرمایه در 
گردش برای اجرای این طرح ها 28۴.5 هزار 
میلیارد ریال و تسهیالت سرمایه ثابت 287.5 

هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

وزیر نیــرو گفت: آب ورودی به ســدها و 
ذخائر آبی کشــور در چهار ماه آبی ســال 
جاری، نسبت به مدت مشابه سال قبل، 5۰ 

درصد کاهش یافته است
بــه گزارش زمــان به نقــل ازایرنــا، رضا 
اردکانیان دیروز در حاشــیه بهره برداری از 
خط انتقال آب از سد کوچری به خمین در 
جمع خبرنگاران افزود: میزان بارش ها در 
چهار ماه ســال آبی جاری نسبت به مدت 
مشابه ســال قبل، 3۰ درصد کاهش یافته 
اســت . وی با بیان اینکه اگر چه سال آبی 
گذشــته نیز سالی خشکی بود، پیش بینی 
می شــود تا پایان ســال، میزان بارندگی 
نسبت به پارســال، در مجموع، 2۰ درصد 
کاهش یابد. اردکانیان ادامه داد: کشــور در 
شــرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک دنیا 
قرار گرفته و در 5۰ سال گذشته روند بارش 
ها کاهشی بوده و کشور به سمت گرم شدن 

پیش می رود. 
وزیر نیرو اظهارکرد: باید برنامه های سازگار 
با کم آبی تدوین و اجرایی شــود و رعایت 
الگوی مصــرف به عنوان اصلــی مهم در 
دســتور کار قرار گیرد. اردکانیان افزود: در 
شــرایط طبیعی نیز بایــد در نحوه مصرف 

آب و برق تغییر نگرش ایجاد شــود و روند 
مصرف فعلی، مطلوب نیست. 

وی اظهارکــرد: تابســتان ســال آینده با 
مشارکت فعال شهروندان و مدیریت مصرف 
در بخش آب آشــامیدنی، مشــکل خاصی 
پیــش نخواهد آمد که تحقــق این امر، به 
همکاری و مشارکت مردم و مدیریت بهینه 

مصرف، بستگی دارد. 
اردکانیان تصریح کــرد: امیدواریم با ارائه 
راهکارهــای مختلف توســط وزارت جهاد 
کشاورزی و همکاری کشــاورزان با پیش 
آگاهی الزم، میزان خســارت احتمالی به 

بخش کشاورزی به کمترین میزان برسد. 
اردکانیان گفت: با توجه به این که بخش 
قابــل مالحظه ای از بــرق تولیدی، در 
نیروگاه های آبی تامین می شود، کاهش 
نزوالت آبی و ورودی سدهای ذخیره، اثر 
قابل مالحظه ای بر روی تولید انرژی برق 
کشــور دارند. وی بیان کرد: با مدیریت 
بهینه مصرف و مشارکت هدفمند مصرف 
کنندگان در بخش های مختلف به ویژه 
بخش خانگی، برای تولید و تامین انرژی 
برق، در تابســتان ۹7، مشــکلی وجود 

ندارد.

تاکید بر توانمندی شرکت های داخلی در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی
مشاور وزیر نفت با اشاره به توانمندی شرکت های داخلی 
در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی تاکید کرد که در مواردی 
که شرکت های داخلی توان انجام کار را دارند باید استفاده 

از سازندگان و پیمان کاران خارجی ممنوع شود.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، محمدرضا نعمت زاده در 
حاشــیه بازدید ازچهاردهمین نمایشگاه بین المللی انرژی 
کیش، در مــورد وضعیت قرارداد ســاخت ۱۰ قلم گروه 
کاالیی، اظهار کرد: البته ورود بنده به موضوع این ۱۰ قلم 
کاال بســیار جدید و اخیر اســت اما در عین حال با برخی 
از طرف های قرارداد جلســه هایی داشتیم که خوشبختانه 
در مواردی که به ما ارجاع شــد یا سازندگان و طرف های 
قرارداد مشکل داشتند، توانستیم با کمک دوستان وزارت 
نفت و شرکت نفت و شرکت های زیرمجموعه، موضوعات را 
حل و فصل کنیم.وی با اشاره به مشکالتی در مورد قرارداد 

پمپ هــای برقی درون  چاهی نیز، ادامه داد: دو ســه بار با 
طرف قرارداد و شرکت فالت قاره جلسه گذاشتیم و ظاهرا 

مشــکالت حل و فصل شده اســت. یک گروه دیگری هم 
بود که ظاهرا برای کار آمادگی داشتند، بنابراین ما توصیه 
کردیم که بهتر اســت ما با هر دوی این ها قرارداد داشته 
باشــیم تا از توان بیشتر داخلی استفاده شود، ضمن اینکه 
کشور ما هم نیاز دارد.وی درباره گله برخی از شرکت های 
داخلی به عدم اعتماد به این شــرکت ها در مناقصات نیز، 
گفــت: این موضوع بــه مجریان نفت، گاز و پتروشــیمی 
برمی گــردد که باید به شــرکت های داخلی اعتماد کنیم؛ 
شرکت هایی هستند که توان و تجربیات خوبی دارند و قبال 
هم همین کارها را انجام دادند و اصال ما باید رجوع به یک 
سازنده یا پیمانکار خارجی را در این موارد ممنوع کنیم و 
در مواردی هم که نیاز به مشارکت خارجی است حتما هم 
سازندگان ما عالقه مندند و چند مورد هم هست که با آن ها 

در حال مذاکره هستیم.

آزمایش های فوق محرمانه 
چين روی ابرانسان ها

 بررســی های جدید فاش کــرد، ماموریت چین در 
ساخت ارتشی از ابرانسان ها با سرعت نگران  کننده ای 
در حال پیشــرفت است و این کشــور با شتاب روی 
تحقیقــات ژنتیکــی جنجالی و برنامه های توســعه 

سرمایه گذاری می کند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، به نوشته روزنامه اکسپرس،  
بررســی های جدید فاش کرده اســت که در بیش از سه 
سال گذشته دســت کم 8۶ تن تحت عمل جراحی قرار 

گرفتند تا ژن های آنها به صورت چشمگیری تغییر کند. 
هیچکدام از این آزمایشــات کلینیکی رسما اعالم نشدند 
و همیــن بر محرمانگی برنامه تغییرات ژنتیکی می افزاید 
اما گفته می شــود که این آزمایش هــا توانایی بیماران را 
ارتقا می دهد.پزشکان چینی قادرند تا سلول های دی ان ای 
بیماران را بــه صورت انتخابی اصالح کننــد و آنها را با 
ژنتیک های قوی تر جایگزین کنند. این دستاوردها موجب 
نگرانی هایی در آمریکا شده است و این کشور نگران است 
که آزمایشات علمی در جنگ های احتمالی آتی میان این 
دو قدرت، دست باال را به چینی ها بدهد.ماریا زوبر، رئیس 
بنیاد علوم ملی آمریکا هشدار داد الزم است آمریکا هم در 
سایه موفقیت چین برنامه های تحقیقاتی و توسعه ای خود 
را افزایش دهــد. او گفت: این رویه نگرانی هایی را درباره 

تاثیرات آن روی اقتصاد و نیــروی کارمان ایجاد کرده و 
معانی  برای امنیت ملی مــا دارد.او تاکید کرد: با اصالح  
ژن ها به ســمت هوش مصنوعی، پیشرفت های علمی با 
خطرات ذاتی مواجه می شوند. و این مساله حیاتی است 
کــه ما برای مقابلــه با این خطــرات در خط مقدم علم 
بایستیم.در حالی که چین به صورت فعال آزمایش ها روی 
انسان ها را از 2۰۱5 آغاز کرده است، انتظار می رود آمریکا 
امســال آزمایش های مشــابه را آغاز کند. آزمایش ها در 
قطب محرکه آسیا تاکنون عمدتا روی چگونگی مقابله با 
سرطان متمرکز بوده است و سلول های مبتالی 3۶ درصد 
از بیماران با سرطان های کلیه، ریه، کبد و گلو با موفقیت 
جایگزین شده است. چین از سال 2۰۰۰ سرمایه گذاری 

در بخش تحقیقات ژنتیکی را به شدت افزایش داد.
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 ترامپ، برجام و چهار ماه پر چالش
*سید علی حسینی   
سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه در مطلبی اظهار کرد: رفتاری 
که فرانســه، انگلیس و آلمان در هفته هــای اخیر پیش گرفته اند 
و احتمــاال از حمایت تعــداد دیگری از اعضــای اتحادیه اروپا نیز 
برخوردار اســت، نشان می دهد چالش اصلی ظرف این چهار ماه با 

طرف اروپایی بیش از طرف آمریکایی خواهد بود.
آن گونه که برخی از م نابع خبری گزارش کرده اند، اروپائیان طرحی 
را دنبال می کنند که هدف آن فشار به ایران ) طرف کامال متعهد و 
پایبند به برجام( در حوزه فعالیت های دفاعی موشــکی و منطقه ای 
برای نگه داشــتن آمریکا )طرف یاغی، شرور و ضد برجام( در برجام 
است.وی گفت: به نظر می رسد اظهارات صریح وزیر خارجه فرانسه، 
پلیس بدی که با اغماض طرف ایرانی بیش از سایر کشورهای اروپایی 
از منافع برجام برداشت کرده در متهم کردن ایران به نقض قطعنامه 
223۱  و تاکید بر عزم جدی خود برای مذاکره بر سر برنامه موشکی 
و " نفــوذ مخرب نظامی ایران در منطقه" در ســفر اســفندماه به 
کشورمان تالش هایی برای زمینه سازی و موجه کردن فشارهای آتی 
به تهران در صورت عدم همراهی و عدم پذیرش خواسته مشترک و 
نامشروع طرف های آمریکایی و اروپایی است.حسینی ادامه داد: آنچه 
در این ایام ضروری به نظر می رســد تعیین دستور کاری مشخص و 
مورد توافق طرفین ایرانی و فرانسوی برای این سفر و تعهد طرفین 
در اجتناب از اعالم مواضعی اســت که موجب تضعیف یا ناکارآمدی 
برنامه ها و دستور کار سفر مزبور می شود. این اقدام موجب می شود 
چنانچه طرف فرانســوی واقعا به ســازنده بودن این سفر و نتایج و 
منافع متقابل آن می اندیشد، از رویکرد منفی کنونی فاصله گرفته و 
از نزدیک شدن به خطوط قرمز طرف ایرانی که با ثبات و امنیت ملی 

کشور پیوندی ناگسستنی دارد به شدت پرهیز کند.

یک پیشنهاد برای افزایش سن بازنشستگی

معاون وزیر رفاه گفت: اگر فکری برای صندوق های بازنشســتگی 
نشود در آینده نزدیک با وضعیتی بحرانی روبه رو می شویم.

به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره صندوق بازنشستگی گفت: 
اگر فکری برای صندوق های بازنشســتگی نشــود در آینده نزدیک 
با وضعیتی بحرانی روبه رو می شــویم مشــابه با وضعیتی که برای 
موسســه های مالی غیرمجاز به وجود آمد.وی ادامه داد: پیشــنهاد 
ما اضافه شــدن ســن بازنشستگی به میزان شــش ماه در هر سال 
اســت.در دولت و مجلس، طرح موضوع کرده ایــم و امیدواریم در 
بودجه امســال، مجلس این مجوز را به ما بدهد که سن و سابقه را 
در بحث بازنشستگی تغییردهیم.میدری اظهار داشت: آقای روحانی 
هم تاحدودی، اجرایی کردن راه حل برای صندوق های بازنشستگی 
را قبول کرده اند.متوســط سن بازنشستگی در ایران، 5۱ سال است 
که با افزایش بیســت ساله ی ســال های امید به زندگی طی سی 
سال گذشته، عمال فشــار بر صندوق های بازنشستگی و بودجه ی 
دولت، افزایش یافته است.معاون وزیر رفاه بیان کرد: به طوری که در 
سال ۹5 تنها دو صندوق دولتی )کشوری و نیروهای مسلح( معادل 
37هزار میلیارد تومان کسری داشته اند.حکومت باید بپذیرد که این 
موضوع، مانند مرزهای کشور حیاتی است. شوخی بردار هم نیست.

تاکید دولت بر حفظ یکپارچگي 
الیحه بودجه

معاون پارلماني رئیس جمهور: آنچه براي دولت مهم 
اســت حفظ یکپارچگي الیحه بودجه ۹7 اســت تا 
رئیس جمهور بتواند برنامه هاي خود در وعده هاي 

انتخاباتي را اجرایي و عملیاتي کند.
به گزارش زمان به نقل ازصداوســیما؛ حســینعلي 
امیري در حاشــیه جلســه هیأت دولــت در جمع 
خبرنگاران افزود: این الیحه مهمترین ســند دولت 
در یک ســال آینده خواهد بود و برنامه هاي دولت 
نیز در ســال پیش رو، براســاس همین الیحه اجرا 
خواهد شــد.وي ادامه داد: با توجه به قول هایي که 
رئیــس جمهور در ایام انتخابات بــه مردم دادند از 
جمله مباحثي مانند اشــتغال زایي، ریشه کني فقر 
و ۹ برنامه کالن دیگر از جمله محیط زیست و آب، 
حفظ یکپارچگي الیحه بودجه مهم اســت. معاون 
پارلماني رئیس جمهور در ادامه با اشــاره به جلسه 
مشــترک اعضاي هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق و 
ســتاد اقتصادي دولت گفت:? در این جلسه رئیس 
جمهور و رئیــس مجلس و همچنین ســایر اعضا 
حضور داشــتند و در ارتباط با مسائل کالن الیحه 
بودجــه بــه درک و فهم مشــترک و جمع بندي 
هاي خوبي رســیدیم.امیري افزود: با توجه به اتمام 
رســیدگي به الیحه بودجه در کمیســیون تلفیق، 
انشاءاهلل از روز یکشنبه رسیدگي به الیحه بودجه در 
صحن علني آغاز خواهد شد و امیدواریم تا 22 بهمن 
رسیدگي به آن در مجلس تمام و به شوراي نگهبان 
ارسال شــود تا دولت نیز فرصت داشته باشد آیین 
نامه ها و دستورالعمل هاي اجرایي بودجه و مقدمات 
اجراي آن را براي سال ۹7 اجرایي کند.وي در ادامه 
درخصــوص میزان حضور خــود در مجلس گفت: 
حضور من در مجلس بیشتر از دولت است زیرا لوایح 

مهمي در مجلس داریم که در حال پیگیري است.

افزایش نرخ معافیت مالیاتي

رئیس کمیســیون تلفیق بودجه مجلس شــوراي 
اســالمي: نرخ معافیت مالیاتي به 2 میلیون و 3۰۰ 
هزار تومان رســیده اســت.به گزارش زمان به نقل 
ازصدا و ســیما، تاج گردون افزود: درادامه اقدامات 
معافیت مالیاتي که در ســال قبل آغاز کرده بودیم 
این معافیت را از 2 میلیــون تومان به 2 میلیون و 
3۰۰ هزار تومان رســاندیم، یعني مالیات به مازاد 
دریافتــي 2 میلیون و 3۰۰ هــزار تومان تعلق مي 
گیرد.او ادامه داد: همیــن افزایش معافیت مالیاتي 
حدود ۴ هزار میلیارد تومــان از در آمدهاي دولت 
را حذف مي کند که براي جبران این رقم یا باید به 
فروش نفت رو بیاوریم یا شکل اصلي دریافت مالیات 

یعني ایجاد تعادل مالیاتي را اجرا کنیم.

نگاه روزخبر رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه در گفتگوی 
رئیس جمهور با مردم بخشی از موضوعات مطرح 
شد، گفت: دو هفته دیگر در نشست خبری رئیس 

جمهور موضوعات دیگری مطرح خواهد شد.
به گزارش زمــان، محمود واعظــی رئیس دفتر 
رئیس جمهور دیروز در حاشــیه جلســه هیات 
دولت درباره تشــکیل کارگروه مشــترک تعدیل 
در برجام بین اروپــا و آمریکا گفت: درباره برجام 
موضع  نظام، دولت و وزارت خارجه یکسان است 
ازنظر ما این مذاکرات تمام شــده اســت و تحت 
هیچ شرایطی با هیچ عنوانی بازنخواهد گشت این 
یک نکته روشــن اســت که بارها و بارها به همه 
کشورهایی که پیرامون این مساله بحثی داشتند، 
گفتیم.وی افزود: اینکه کمیته تشکیل می دهند 
و پیرامون برجام بحث می کنند این کار را بکنند 
وقتــی ایران به عنوان اصلی ترین کشــور در این 
موضوع در این کمیته حضور ندارد و چنین چیزی 
را قبول نمــی کند آنها هر کاری دوســت دارند 
بکنند.واعظی ادامــه داد: با چین، اتحادیه اروپا و 
روســیه مذاکره کردیم و آنها پذیرفته اند که اگر 
برجام بخواهد بماند باید با همین چارچوب باشد 
پس برای ما تشــکیل چنین کارگروهی اهمیت 
ندارد.رئیس دفتر رئیس جمهــور درباره مذاکره 
پیرامون توان موشــکی جمهوری اسالمی ایران 
گفت: بارها گفته ایم آنچه مربوط به توان دفاعی و 
موشکی ماست قابل مذاکره نیست. ما در این باره 
با هیچ کســی مذاکره نکردیم. این در دنیا عرف 
اســت که وقتی مسئولین با هم مذاکره می کنند 
طرفین صحبت های هم را می شــنوند اما اینکه 
توافقی کردیم یا کمیته ای تشکیل شده که روی 
مساله موشکی مذاکره کنیم چنین چیزی وجود 
ندارد.واعظی درباره اینکه گفته می شود سفر وزیر 

خارجه فرانسه به ایران با هدف مذاکرات موشکی 
اســت، گفت: قطعا راجع به توان دفاعی از جمله 
موشکی با هیچ کشوری مذاکره نمی کنیم. اینها 
مربوط به مسائل داخلی ماست و خود ما پیرامون 
آن تصمیم می گیریم. ما برای توســعه توان خود 
در تمام زمینه ها از جمله توان موشــکی با کسی 
مذاکره نمی کنیم.وی گفت: این بعید اســت که 
فرانسه به نیابت آمریکا برای مذاکره پیرامون این 
مســاله به کشورمان سفر کند. فرانسه یک کشور 
مســتقل است و حتی در بسیاری موارد با آمریکا 
اختالف نظر دارد.واعظی گفت: سفر وزیر خارجه 
فرانســه به تهران ربطی به ایــن مذاکرات اخیر 
آنها ندارد. این ســفر از قبل طراحی شــده است، 
موضوعات بین المللی بین ما و فرانســه لیســت 

بلند باالیی دارد که باید مورد بررســی قرار گیرد. 
بنابراین نیازی نیست که سفر مقامات فرانسوی به 
ایران به نیابت از آمریکایی ها انجام شــود.رئیس 
دفتر رئیــس جمهور دربــاره ممنوعیت فعالیت 
نیروهای مســلح در زمینه اقتصــادی  گفت: این 
یک تصمیم است که رئیس جمهور بر آن مصمم 
است. البته فقط نیروهای مسلح هدف نیستند این 
دستور را به بنیاد شهید، سازمان تامین اجتماعی 
و بانک ها دادند؛ دولت اعتقاد دارد که باید تصدی 
گری خــود را تا جای امکان کم کند تا در زمینه 
اقتصادی ایــن تصدی گری به صفر برســد.وی 
گفت: باید تالش کنیم تا در مقابل این روند بخش 
خصوصی تقویت شــود تا این بخش ها بتوانند با 
ساماندهی مناســب فعالیت خود را ادامه دهند. 

بنگاهداری باید به مردم و بخش خصوصی واگذار 
شــود بنابراین این تصمیم مربوط به همه بخش 
های دولت است و تنها محدود به نیروهای مسلح 
نیســت. اینکه در دوره ای کارخانه ای یا شرکتی 

واگذار شده باید در اختیار مردم قرار گیرد.
رئیس دفتر رئیس جمهور درباره گفتگوی رئیس 
جمهور از طریق رسانه ملی با مردم و انتقادهایی 
که به کلی گویی ها مطرح شده است، عنوان کرد: 
رئیس جمهــور در هر مصاحبــه ای برای هدف 
گذاری های انجام شــده مســائلی را مطرح می 
کند. نمی تواند در هر مصاحبه به تمام موضوعات 
بپردازد. چند شب گذشته بخشی از مسائل موجود 
در کشــور را مطرح کردند و تــا دو هفته دیگر با 
خبرنــگاران داخلی و خارجــی مصاحبه خواهند 
داشت و بخشی دیگر از مسائل موجود در کشور را 
در آن نشست خبری مطرح می کنند. مهم است 
آنچه در گذشــته مطرح نشــده بود، مطرح شود. 
رئیس جمهور در گذشته درباره برجام، تورم، رونق 
اقتصادی و گرانی صحبت های زیادی کردند. این 
بار هدفگذاری کردند درباره بافت های فرســوده، 
اشــتغال، آلودگی هوا و حق شــهروندی صحبت 
کنند. طبیعی اســت در زمان محدود به بخشی 
از موضوعــات پرداخته می شــود.واعظی گفت: 
بازخوردهای این مصاحبــه از نظر ما مثبت بوده 
است، فکر می کنیم خوب است این نوع گفتگوها 
با مردم ادامه داشته باشد ضمن اینکه تنوعی بود 
و موضوعات خوبی مطرح شــد.وی درباره مجری 
گفتگوی رئیس جمهور گفت: تنوع همین اســت 
دیگر، ســه، چهار نفر هستند که به طور ثابت در 
این برنامه شــرکت می کنند، این بار تنوع بود و 
فرد دیگری که تفاهم بین دولت و صدا و ســیما 

بود، انتخاب شد.

واعظی خبرداد: نشست خبری روحانی؛ دو هفته دیگر

توان موشکی ایران قابل مذاکره نیست

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پراید صبا به شماره پالک ایران 2۴- 2۴5ج۱5 و شماره 

۰۰۶225۹2 و شماره شاسی S۱۴۱2282۱7۱۶3۱  مفقود و فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی مفقودی
برگ سبز و سندکمپانی ماشین سواری سیتروئن زانتیا SX مدل ۱3۶8 به شماره 
 S۱5۱228۶۱58۰۱۱ شهربانی 82-۱5۶ج7۴ و شماره موتور 7۰5۰۶۴ و شماره شاسی

به نام مریم حسینیان امیری مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی به متهمین پژمان و ابراهیم دوستی

عمومی  دادگاه  دو  کیفری  اول  شعبه   ۹5۰۴۹۰ کالسه  پرونده  محتویات  حسب   
بخش الران محمدرضا علوی بختیاروند مبنی بر ضرب و جرح عمدی و توهین و 
فحاشی علیه ابراهیم دوستی علی فرزند علی همت و پژمان دوستی فرزند نورعلی 
فعال مجهول المکان مطرح که به شعبه اول کیفری دودادگاه عمومی بخش الران 
ارجاع و به کالسه فوق الذکر ثبت گردیده که وقت رسیدگی بتاریخ ۱3۹۶/۱2/7 
فوق  متهم  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  گردیده  تعیین  ظهر   ۱۰ ساعت 
های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   ۱5 ماده  تجویز  به  و  شاکی  درخواست  و  الذکر 
عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از وقت رسیدگی 

جهت اتیان سوگند دادگاه ، مطلع گردد.
سيد ابراهيم موسوی ـ دادرس شعبه اول دادگاه کيفری دو دادگاه عمومی بخش الران

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای حبیب اله ناصر بارانی الوار دارای شناسنامه شماره 23۶  به شرح دادخواست 
به کالسه ۶735۱از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان یاسین ناصر بارانی الوار شماره شناسنامه ۴85۰۴2۹۶۱۰    در 
مرحوم  آن  ورثه  و  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه  در   ۱3۹۶/۱/۴ تاریخ 

منحصر است به:
۱-حبیب اله ناصر بارانی الوار به شماره شناسنامه 23۶ پدر متوفی 

2-محبوبه اسفندیاری به شماره شناسنامه ۴85۰۰8۶۶2۴ مادر متوفی و الغیر 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
ریيس شعبه یک حقوقی شورای حل اختالف شهرستان پلدختر – مهرشاد حيدروند

برگ اجرائیه
مشخصات محکوم له : بانک مهراقتصاد با مدیریت ضیای ایمانی  نشانی : با وکالت 
الهام هاشمی دهکردی شهرکرد- خیابان کاشانی –روبه روی دادگستری پالک ۹۰ 
مشخصات محکوم علیه : ۱-شهناز مختاریان فرزند علی 2- ارسالن جوانبخت فرزند 

خسرو به نشانی مجهول المکان 
محکوم به 

بموجب دادنامه شماره 52۴/۹۶ مورخ ۹۶/7/3۰شورای حل اختالف فرخ شهر شعبه 
 ................... عمومی  دادگاه   .................... شعبه   ........... شماره  دادنامه  وفق  که   2۰

قطعیت حاصل کرده است .
محکوم علیهم به صورت تضامنی محکومند به پرداخت مبلغ ۱33۰۰۰۰۰۰ ریال به 
عنوان اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ۹۶/3/28 
تا اجرای کامل حکم بر اساس شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی و پرداخت حق 
الوکاله وکیل مرحله بدوی طبق تعرفه قانونی و پرداخت مبلغ ۴5۰۰۰۰۰ ریال بابت 
هزینه دادرسی در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت.

محکو علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجراییه  : 
۱- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد

2-ترتیبی برای پرداخت محکوم بدهد. 
در  و   . باشد  میسر  آن  از  به  محکوّم  استیفا  و  اجرا حکم  که  کند  معرفی  3-مالی 
صورتیکه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مدت ده روز صورت 
جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند.اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید 
.هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم 
و پرداخت محکوم به بوده اید ، لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی 
نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحویکه اجرای تمام یا قسمتی از 
مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از ۶۱ روز تا ۶ ماه محکوم خواهید شد.

۴- عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی میباشد ، 
به مواردی از قانون اجرای حکم و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 7۹/۱/2۱ و 
همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۰ آبان ۱377 که ظهر 

برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید .
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متن آگهی 
حقوقی  عمومی  دادگاه  پنجم  شعبه   ۹۶۰۹۹8۶۶۱۰5۰۰23۹ کالسه  پرونده 
 ۹۶۰۹۹7۶۶۱۰5۰۱۰23 شماره  نهایی  تصمیم  آباد  خرم  شهرستان  دادگستری 
– لرستان  استان  نشانی  به  علیمراد  فرزند  شوش  الوار  اسحاق  آقای   : –خواهان 

 : –خوانده   ۶ رز  آرش  میدان  گلدشت شرقی  آباد  خرم  آباد شهر  خرم  شهرستان 
سیمین ترابی همدانی فرزند صید هاشم به نشانی استان تهران شهرستان   قرچک 
ورامین خ صیاد شیرازی بلوار 2۰ متری نجابت اول پ 3۰ –خواسته :مطالبه اجرت 

المثل اموال 
گردشکار کار : به تاریخ ۱3۹۶/۱۰/2۴ در وقت فوق العاده جلسه شعبه پنجم حقوقی 
دادگاه عمومی خرم آباد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه ح 
۹۶۰۰2۹3 تحت نظر است مالحظه می گردد که طرفین نسبت به نظریه کارشاسی 
معترض نبوده اند فلذا دادگاه با بررسی جامع محتویات ختم رسیدگی را اعالم و به 

شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید . 
رای دادگاه : در خصوص دعوی آقای اسحاق الوار شوش به طرفیت خانم سیمین ترابی 
همدانی به خواسته مطالبه اجرت المثل اموال صدور حکم اجرت المثل ایام تصرف 
خوانده در یک باب مغازه واقع در گلدشت شرقی خیابان پروین بخش 2 خرم آباد به مدت 
۴ ماه به مبلغ 2/۴5۰/۰۰۰ تومان به انضمام کلیه خسارات دادرسی و قانونی با عنایت 
به جامع محتویات پرونده تصویر قرارداد اجاره شماره ۴۶323۱مورخ ۱3۹۴/۱۰/۱7 که 
حکایت از واگذاری عین مستاجره از مورخ ۱3۹۴/۱۰/2۰ لغایت ۱3۹5/۱۰/2۰ به خوانده 
دارد و اینکه بعد از انقضای مدت اجاره خوانده عین مستاجره را حسب گزارش مامورین 
انتظامی که نسبت به اجرای حکم تخلیه اقدام نموده اند تا مورخ ۱3۹۶/2/۱۹ در تصرف 
داشته است و خواهان در جلسه اول دادرسی مطالبه خسارات وارده به ملک ناشی از 
اقدام خوانده را افزایش داده و دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع نموده و کارشناس 
نیز اجرت المثل ایام تصرف مغازه را از مورخ ۱3۹5/۱۰/2۰ لغایت ۱3۹۶/2/۱۹ ماهیانه 
مبلغ 2/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین نموده و خسارات وارده به ملک خواهان ناشی از اقدامات 
خوانده را به مبلغ 5/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین نموده که نظر کارشناسی مصون از ایراد و 
اعتراض باقی مانده و خوانده دفاعیاتی دال بر رد ادعای خواهان و یا برائت ذمه خود به 
عمل نیاورده و با توجه به انقضای مدت اجاره و اینکه دلیل و مدرکی از جانب خوانده 
دال بر توافق با خواهان در خصوص میزان اجرت المثل و یا اجاره بهای .... که بعد از 
انقضاء قرارداد اجاره مغازه را در تصرف داشته ارائه نگردیده فلذا دعوی خواهان از نظر 
دادگاه وارد و مقرون به صحت تشخیص و مستندا به مواد ۱۹8و 5۰2و 5۱5 و 5۱۹ از 
قانون دادرسی مدنی و مواد 328 و ۴۹۴از قانون مدنی و ماده یک از قانون مسئولیت 
مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 5/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت خسارات وارده 
عین مستاجره و پرداخت مبلغ 8/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف مغازه 
بابت  ریال  مبلغ 2/۰۰۰/۰۰۰  پرداخت  و  لغایت ۱3۹۶/2/۱۹  مورخ ۱3۹5/۱۰/2۰  از 
هزینه کارشناسی و پرداخت هزینه های انتشار آگهی و هزینه دادرسی و تنظیم نظریه 
کارشناسی و ابالغ دادنامه که توسط اجرای احکام از روابط عمومی دادگستری استعالم 
و محاسبه و در حق خواهان وصول می گردد ضمنا اجرای دادنامه منوط به تودیع مابه 
التفاوت هزینه دادرسی بر اساس میزان محکوم به می باشد رای صادره غیابی و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و در خصوص مابقی دعوی 
خواهان و مابقی خسارات دادرسی نظر به اینکه حسب نظریه کارشناسی میزان خسارات 
وارده به خواهان ۱3/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین گردیده فلذا دعوی خواهان از نظر دادگاه 
غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده ۱۹7 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی 
خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 

تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد . 
رئيس شعبه پنجم حقوقی دادگاه عمومی خرم آباد – حجت اله سليميان 

رئیس مرکز ملی فضایی: ایران جزو ۱۱ کشوری 
است که وارد حوزه ساخت پرتاب کننده، شده 

است و این فناوری را دارد.
به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما؛ منوچهر 
منطقی رئیــس مرکز ملی فضایــی و دبیر 
ســتاد هوایی و هوانوردی کشور گفت: قبل 
از انقالب فقط راکت هایی تا برد 22کیلومتر 
را می توانستیم پرتاب کنیم. منطقی درباره 
بخش فضا اظهار داشــت: در این بخش نیز 
قبــل از انقالب برنامه ریــزی صورت گرفته 
بود و آمریکا به 33 کشــور اجازه استفاده از 
اطالعات فضایی نخستین ماهواره خود را داد 
و ایران نیز جزو این کشــورها بود. نخستین 
ایســتگاه نیز در ایران قرار بود دایر شود اما 
افــرادی که قرار بود آموزش بدهند، به ایران 
نیامدند و ایران فقط در حد زیرساخت پیش 

رفت.رئیس مرکز ملــی فضایی درباره وضع 
بخــش فضایی ایــران بعد از انقــالب اظهار 
داشت: بخش فضا را باید به دو قسمت ساخت 
ماهواره و ساخت پرتاب کننده ، تقسیم کرد. 
کشورهای محدودی وارد حوزه ساخت پرتاب 
کننده شــدند و ایران جزو ۱۱ کشوری است 
که این فناوری را دارد. قبل از انقالب مجموعه 
ای را برای ایران طراحی کرده بودند که می 
توانست فقط راکت هایی تا برد 22 کیلومتر 
را پرتاب کند که غیر کنترلی و غیرهوشمند 
بود اما االن می توانیم ماهواره به فضا پرتاب 
کنیم.در حال حاضر در فناوری موشــکی به 
مرحله ای رسیده ایم که می توانیم خوداتکا 
باشیم و متناسب با تهدید، توانمندی طراحی 
محصول را داریم ، این توانمندی در کمتر از 

ده کشور وجود دارد.

رئیس سازمان حج و زیارت از افزایش احتمالی 
سهمیه حجاج ایرانی در حج آینده خبر داد.

به گزارش زمان بــه نقل ازمهر، حمید محمدی 
گفت: ســهمیه حجاج ایرانی نسبت به جمعیت 
کشــور در حج گذشــته 7۹۹۰۰ نفر بود که بر 
اساس توافق صورت گرفته با عربستان، این تعداد 
بــا افزایش 3.5 درصدی بــه 828۰۰ نفر بدون 
احتســاب عوامل و کارگزاران در حج ســال ۹7 
افزایش یافت.معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
به مذاکرات خود با مقامات وزارت حج عربستان 
اشــاره کرد و افزود: طی مذاکرات درخواســت 
افزایــش 5 هزار نفر دیگر را مطرح کردیم که در 
صورت تحقق آن بــه عدد ۹۰ هزار نفر خواهیم 
رسید.محمدی تاکید کرد؛ در مذاکرات با وزیر و 
مسئولین حج عربستان مطالبات ما در خصوص 
حادثه منا و مسجدالحرام و احقاق حقوق شهدا 

و مصدومان آن با جدیت پیگیری شــد. در مورد 
حادثه مســجد الحرام به توافــق برای پرداخت 
حقوق مربوطه از طرف عربســتان دست یافتیم 
که بر اساس راهکارهای خاص خود عملی خواهد 
شد و در مورد فاجعه منا ضمن آنکه مطالبات ما 
در خصوص منا و شهدای منا در متن توافقنامه 
آمده اســت، طرف سعودی تاکید کرد که نتایج 
کمیته  بررسی  را رسما اعالم خواهد کرد.رییس 
ســازمان حج و زیارت با تاکید بر اینکه امنیت، 
عــزت و کرامت حجاج ایران همواره مورد تاکید 
جدی این سازمان و دیگر مسئوالن کشور بوده 
اســت، تصریح کرد؛ این خواسته  همچون حج 
گذشته در متن توافقنامه لحاظ گردید.وی گفت: 
پس از پایان حج ســال ۹۶ ، آسیب شناسی این 
ســفر الهی در کارگروههای مختلــف آغاز و به 

راهکارهای خوبی منجر شده است.

کشور   ۱۱ جمع  در   ایران 
ماهواره  پرتاب  فناوری  دارای 

سهمیه  افزایش   احتمال 
آینده حج  در  ایرانی  حجاج 
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آگهی مزایده اجاره استند تبلیغاتی
شهرداری نوشهر در نظر دارد به نسبت اجاره 30 عدد تابلوی استند تبلیغاتی سطح شهر در اجرای 

ماده 13 آیین نامه اجرایی شهرداریها از طریق آگهی مزایده اقدام نماید.

شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است سایر جزئیات آگهی در دفترچه مزایده در ج گردیده 
است زمان بازگشایی پاکات ها ساعت 11 روز یکشنبه مورخ 15 /11/ 96 می باشد.

مجید شعبان نژاد شهردار نوشهر 

ردیف 

1

عنوان مزایده 

آگهی مزایده اجاره 
استند تبلیغاتی 

مبلغ سپرده 

72/000/000ریال 

مهلت فروش اسناد 

96/10/28الی 
96/11/12

زمان تحویل 
اسناد 

96/11/14

شماره حساب 
سپرده بانک ملی

 
3100002116008

 هیات تصفیه تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه 3 نوبت دوم
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت دوم باتوجه به عدم رسمیت مرحله اول 96/10/28

بدینوسيله از کليه اعضای محترم مسکن تعاونی فرهنگيان ناحيه 3 که در هيچ پروژه ای شرکت ننموده 
اند وکالتا یا اصالتا و همچنين اعضائيکه همچنان عضوتعاونی هستند، دعوت می شود تا در مجمع 
عمومی عادی نوبت دوم راس ساعت 2/30 الی 4/30 بعد از ظهر مورخه 1396/11/25 در محل کرج، 

دولت آباد، انتهای خيابان شهيد فيروزبخت ،هنرستان کارودانش طالقانی حضور بهم رسانيد.
یادآوری می شود در صورتيکه حضور عضوی در مجمع ميسر نباشد حق حضور اعمال رای از 
سوی خود را به نماینده تام االختيار خود واگذار نمایند و در اینصورت هر عضوی می تواند 
سه وکالت را بپذیرد وغير عضو وکالت یکنفر را، لذا بایستی عضو وکالت دهنده )موکل( به اتفاق 
وکالت گيرنده )وکيل( با همراه داشتن مدرک شناسایی مذکور جهت تایيد وکالت نامه از ساعت 
5 بعد از ظهر مورخه 96/11/10 لغایت 96/11/11 تا ساعت 7 بعد از ظهر به آدرس کرج چهار راه 
دولت آباد. بلوار نبوت جنوبی، روبروی تعميرگاه جهان بنز، جنب کوچه قائم پالک 147 امالک 
نبوت و یا موفق در تاریخ نشدند برای تسهيل اعضای محترم باتلفن سيار شماره 09125664079 
هماهنگی شود که با امضا یکی از اعضای هيات تصفيه با مهر تعاونی دریافت نمایند و در صورت 
هرتعداد رسميت خواهدیافت و عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کليه اعضای حاضر و غایب 
نافذ و معتبر خواهد بود ، افرادیکه تمایل دارند به عنوان کاندید هيات تصفيه و یا ناظر فعاليت نمایند 
باید درخواست کتبی خود را همراه کپی شناسنامه و کارت ملی قبل از زمان انتخابات تحویل 
هيات تصفيه نمایند و هيچ فردی برای کاندید شدن در هيات تصفيه و یا ناظر در زمان انتخابات 

حق شرکت ندارند.
دستور جلسه: 1-گزارش عملکرد هيات تصفيه در زمان مسئوليت همراه گزارش مالی  2-رسيدگی 
تاکنون  انحالل  از زمان  اسناد و مدارک  و تصميم عدم تمکين هيات مدیره سابق در تحویل 
3-تصویب حقوق اعضای هيات تصفيه و پيگيری امور تعيين محل بودجه وتامين آن 4-انتخاب 
وکيل در صورت نياز در مراجع قضایی 5-انتخاب هيات تصفيه 6-تمدید فعاليت هيات تصفيه مسکن 

فرهنگيان ناحيه 3 به مدت 18 ماه7-انتخاب ناظر ، یا ناظران
مدیر اجرایی هیات تصفیه فرهنگیان ناحیه 3 کرج 

آگهی مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری دوو تیپ اسپرو به شماره شاسی 7۰5۰۰2 و 
شماره موتور 25۰3885۴ و شماره پالک ایران ۶8-۹۹۱س35 مفقود و فاقد اعتبار 

می باشد.
بهشهر

آگهی مفقودی
به شماره پالک 587-378۴3 و شماره   ۱25CC برگ سبز موتورسیکلت احسان 
تنه N2NXXX۱25E۹۱۱۰225 مفقود و  موتور ۱5۶FMI۰2۴5۴7۴ و شماره 

فاقد اعتبار است.
بهشهر

متن آگهی 
محکوم له :     محکوم علیه : 

فرزند  فراشی  آقا  حسین  آقای  به  بدینوسیله  جراید  در  منتشره  های  آگهی  پیرو 
شیخعلی که مجهول المکان ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه 2 خانواده 
دادگستری خرم آباد در پرونده کالسه ۹۶۰۹۹8۶۶5۶3۰۰257 به موجب دادنامه 
خانواده  دوم  شعبه  از  صادره   ۱3۹۶/۱۱/2 مورخ   ۹۶۰۹۹7۶۶۱۰۹۰۱522 شماره 
دادگستری خرم آباد محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ پانصد هزار تومان وجه 
بانک مرکزی جمهوری  ناحیه  از  اعالمی  و خدمات  کاال  بهای  نقد حسب شاخص 
اسالمی ایران که در یوم االداء در اجرای احکام محاسبه خواهد گردید و پرداخت 
طبق  وکیل  الوکاله  حق  پرداخت  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   8/37۰/۰۰۰ مبلغ 
تعرفه قانونی در حق محکوم له می باشد پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه 
های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم 
اجرای حکم غیابی منوط به معرفی به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب 
از محکوم له یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره 
یک نوبت در اجرای ماده 73 آ. د.م و ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی در یکی از 
جراید کثیر االنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به 
اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات 

نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود . 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد )نهم 
حقوقی سابق ( – ثریا سمریان . 

آگهی حصر وراثت
آقای فرزاد سالمت دارای شناسنامه بشماره ۴3۱ به شرح پرونده کالسه ۹۶-۱۶22 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
اقامتگاه  اردبیل  در    ۹۶/۱۰/23 تاریخ  در   27 شناسنامه  شماره  به  سالمت  بهزاد 

دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه آنمرحوم منحصر است به:
۱-پریسا سالمت به شماره ملی ۱۴5۰۶۰۹3۰۹ فرزند رحمن زوجه متوفی.

2-فرزاد سالمت به شماره شناسنامه ۴3۱ فرزند بهلول پدر متوفی.
3-گلثومه کمالی ایمیر به شماره شناسنامه 35۹ فرزند سواد مادر متوفی.

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

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

دادنامه
)با  رمضان  فرزند  نصیری  الناز  خانم  تجدیدنظرخواه: 
به  اله(  فرزند لطف  آقای محمد عجمی خیاوی  وکالت 

نشانی مشگین شهر- میدان آزادی- اول ک برم
تجدید نظر خوانده: آقای حسن منصوری خیاوی فرزند 

علی به نشانی مجهول المکان
تجدیدنظر خواسته: تجدید نظرخواهی از دادنامه شماره 
۹۶۰۴73 مورخه ۹۶/3/3۱ صادره از شعبه اول دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان مشگین شهر.
رای دادگاه

عجمی  محمد  آقای  خواهی  تجدیدنظر  خصوص  در 
از  رمضان  فرزند  نصیری  الناز  خانم  از  بوکالت  خیاوی 
از  صادره   ۹۶/3/3۱ مورخه   ۹۶۰۴73 شماره  دادنامه 
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه  اول  محترم  شعبه 
متضمن  که   ۹۶۰۱۹۰ کالسه  پرونده  در  شهر  مشگین 
صدور حکم بر بطالن دعوای موکله به طرفیت تجدیدنظر 
خوانده آقای حسن منصوری خیاوی فرزند علی دائر بر 
اعمال وکالت در طالق به  بر احراز شرایط  صدور حکم 
از  نفقه  ترک  و  مشترک  خانوداگی  زندگی  ترک  لحاظ 
سوی زوج به استناد بندهای ۱ و 8 شروط ضمن عقد 
نکاح می باشد و مطابق دادنامه شماره ۹۶۰۶۴۴ مورخه 
۹۶/5/3۱ صادره از این شعبه در پرونده کالسه ۹۶۰۴8۴ 
فرجام خواهی  متعاقب  اخیرالذکر  دادنامه  و  تایید شده 
عالی  دیوان  شانزدهم  محترم  شعبه  به  بدوی  خواهان 
کشور ارجاع که شعبه مرجوع الیه به شرح دادنامه شماره 
۹۶۰۶5۱ مورخه ۱3۹۶/7/2۶ صادره در پرونده کالسه 
دیوان  شعبه  مدنظر  تحقیقات  نقص  بلحاظ   ۹۶۰۶۱3
دادگاه موضوع رابه داوری ارجاع نموده که علیرغم دعوت 
نیافته  نامبرده حضور  داور  معرفی  بدوی جهت  خوانده 

است  نموده  داور  انتخاب  به  مبادرت  راسا  دادگاه  این  و 
مدارک  و  اسناد  پرونده،  محتویات  و  اوراق  به  عنایت  با 
ابرازی تجدیدنظر خواه نظر به اینکه علقه زوجیت بین 
طرفین به سبب نکاح دائم مطابق مفاد مندرجات نکاح 
نامه شماره ۱۰833 تنظیمی در دفترخانه شماره ۱۶۴ 
ازدواج حوزه ثبتی شهرستان مشگین شهر محرز و مسلم 
آبانماه سال ۱3۹۴  از  بدوی  اینکه خوانده  به  نظر  بوده 
بعلت بدهیهای زیاد به اشخاص ثالث زندگی مشترک را 
ترک نموده و علیرغم دعوت از طریق نشر آگهی حضور 
و  ارائه  خواهان  دعوی  اعتباری  بی  بر  دلیلی  و  نیافته 
ابراز ننموده و تالش و مساعی داوران منتخب دادگاه و 
واقع  موثر  البین  ذات  اصالح  تجدیدنظر خواه در جهت 
نشده و داوران یاد شده متفقا با توجه به شرایط موجود 
روحی  عاطفی،  نیازهای  و  زوجه  بودن  جوان  جمله  از 
متعسر  و  متعذر  برای وی  را  زوجیت  دوام  روانی وی  و 
دانسته فلذا جدایی و صورت گرفتن طالق را به مصلحت 
تشخیص داده اند و بر این اساس شرط ضمن عقد مقرر 
نکاحنامه یعنی ترک زندگی مشترک محقق  بند 8  در 
نفقه  به سبب ترک  شده است هر چند دعوی خواهان 
بلحاظ عدم اقدام وی در تقدیم دادخواست الزم و نبود 
شرایط مقرر در ماده ۱۱2۹ قانون مدنی محکوم به بطالن 
است لیکن ادعای مشارالیها بلحاظ ترک زندگی مشترک 
از سوی زوج از تاریخ آبانماه سال ۱3۹۴ تا به امروز وارد 
می باشد علیهذا با عنایت به جمیع مراتب مرقوم دادگاه 
ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به فراز اول ماده 
358 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و به  در 
استناد مواد ۱۱۴3، ۱۱۴۴، ۱۱5۰، ۱۱5۱ از قانون مدنی 
از قانون حمایت خانواده  و مواد 2۶، 27، 2۹، 3۱، 33 

مصوب ۱3۹۱ حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت در 
طالق )بند 8 نکاحنامه( صادر و به خواهان بدوی اجازه 
از دفاتر رسمی طالق مراجعه و  داده می شود به یکی 
خود را مطلقه نماید در قبال اجرای صیغه طالق زوجه 
به  را  آزادی  بهار  تمام  قطعه سکه طالی  تعداد ۱۰۰۰ 
عنوان بخشی از مهریه خویش به زوجه بذل و از طرف 
تعداد  به  الباقی مهریه  به  و نسبت  بذل کرد  قبول  وی 
3۶۰ قطعه سکه طالی تمام بهار آزادی طی دادخواست 
مستقل اقدام خواهد کرد مشارالیها حق هرگونه ادعا را در 
خصوص نفقه و اجرت المثل ایام زوجیت از خود سلب و 
ساقط نمود طرفین دارای فرزند مشترک دختر بنام الیسا 
می باشند که با توجه به عدم حضور زوج حضانت وی با 
زوجه خواهد بود ضمن اینکه زوجه از بابت نفقه فرزند 
مشترک تا زمان مراجعت زوج ادعایی نخواهد داشت و از 
زمان مراجعت زوج بصورت مستقل اقامه دعوی خواهد 
نمود جهیزیه در اختیار و تصرف زوجه است مشارالیها 
ارائه گواهی عدم  به  اجرای صیغه طالق مکلف  از  قبل 
بارداری به دفترخانه مجری صیغه طالق می باشد نوع 
طالق بائن خلعی و عده ان سه طهر است مجری صیغه 
طالق مکلف به رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی در 
حین انجام مراسم است مدت اعتبار حکم طالق شش 
ماه پس از تاریخ ابالغ رای فرجامی یا انقضاء مهلت فرجام 
خواهی است. رای صادره غیابی است و ظرف بیست روز 
این شعبه سپس ظرف  قابل واخواهی در  ابالغ  تاریخ  از 
همان مدت از تاریخ انقضای واخواهی قابل فرجام در شعب 

محترم دیوان عالی کشور می باشد.
مستشاران شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل: 

سیدحسین علوی- محمدرضا بابائی 
مدیر دفتر شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان 
اردبيل: مهدی پورحسينقلی  

 رشد چشمگیر گازرسانی 
به روستاهای اردبیل

گاز  شرکت  عامل  مدیر  اردبیل:   عباسی- 
استان اردبیل گفت: با توجه به رشد چشمگیر 
به  گازرسانی  و  شهرها  در  گذاری  شبکه 
استان؛  سطح  در  خانوار  باالی 2۰  روستاهای 
در حال حاضر ۱۰۶۰ روستا بهره مند و تا سال 
آینده این رقم به حدود ۱۴۰۰ روستا می رسد.

امدادگران شرکت گاز  فیروز خدایی؛  مهندس 
استان اردبیل را به عنوان نیروهای خط مقدم 
خدمت رسانی به مردم شریف استان برشمرد 
و اظهار داشت : کلیه همکاران علی الخصوص 
راستای  در  بایستی  گازبان  و  امداد  نیروهای 
صیانت و حراست از تأسیسات و شبکه های گاز 

سطح استان مجدانه تالش کنند.
هّمت  و  خدا  به  توکل  با   : داشت  اظهار  وی 
کارکنان کارهای بزرگی از لحاظ ارایه خدمات 
الکترونیکی در سطح استان انجام شده است که 
صدور آنی قبوض گاز مشترکین نمونه بارزی از 
آن می باشد که برای اولین بار در سطح کشور 

در استان انجام شده است. 
خدائی ضمن تقدیر و تشکر از کلیه نیروهای 
امداد و گازبان شرکت گاز استان اردبیل برگزاری 
چنین همایش هایی را موجب رشد، شکوفایی 
به مردم  و همفکری در جهت خدمت رسانی 
شریف استان دانسته و خواستار ارایه آموزشهای 

بیشتر و کاراتر به نیروهای امداد و گازبان شد.
در ادامه این مراسم مهندس پناهنده معاونت بهره 
برداری شرکت گاز استان اردبیل نیز با بیان اینکه 
به تدریج گازرسانی به روستاها به اتمام می رسد 
وظیفه اصلی کارکنان و شرکت گاز استان اردبیل 
را کیفی سازی خدمات و خدمت رسانی به مردم 
شریف استان بر شمرد و اظهار داشت : رسالت 
امدادگران همانگونه که مشخص است بسیار مهم 
بوده و حضورش در لحظات اولیه حوادث ، حیاتی 
و کامالً مشهود است که می تواند با قابلیتهای 
خود و ظرفیتها موجود رسالت خود را ادا نماید 
و جلوی حوادث بعدی ر ا بگیرد و یا از شّدت 
آن بکاهد. وی افزود: نیروهای امداد و گازبان به 
عنوان ویترین شرکت گاز استان می باشد وظیفه 
خطیری را در راستای ارایه خدمات مطلوب به 

مشترکین دارند .

خبر

 بررسی وضعیت فضاهای آموزشی
 منطقه آزاد انزلی

منکویی- گیالن؛ وضعیت فضاهای آموزشی مدارس منطقه آزاد انزلی  
با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش در جلسه شورای آموزش و 

پرورش منطقه آزاد انزلی بررسی شد.
وضعیت موجود فضاها و تجهیزات آموزشي منطقه آزاد انزلی با توجه 
به استانداردها و شاخص  هاي موجود با حضور دکترمجتبی زینی وند 
معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس غیردولتی و 
نوسازی  و مهندس مقدم مدیر کل  توسعه مشارکت های مردمی 
مدارس استان،مهدی حاجتی مدیر کل آموزش و پرورش استان و 
مسرورمدیر عامل منطقه آزاد انزلی در جلسه شورای آموزش و پرورش 

منطقه آزاد انزلی بررسی شد.
مهندس مقدم در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از وضعیت مدارس 
را مهم  تامین زیر ساخت های آموزشی  آزاد، مشارکت در  منطقه 
امر مقدس مدرسه سازی  برشمرد و به لزوم گسترش مشارکت در 
تاکید کرد. وی استفاده از ظرفیت مناطق آزاد و مشارکت آنها را برای 
نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس مهم برشمرد و خواستار اهتمام جدی 

منطقه آزاد انزلی به این امر مهم شد.
دکتر زینی وند معاون وزیر آموزش و پرورش ورئیس سازمان مدارس 
غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش گفت: استفاده از ظرفیت مناطق 

آزاد اقتصادی یکی از مصادیق مشارکت های مردمی است.

 برگزاری جلسه کمیته ایثارگران دهه فجر 
در چهارمحال و بختیاری

مصطفوی- چهارمحال و بختیاری: جلسه کمیته ایثارگران دهه 
فجر با حضور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و اعضاء 

کمیته ایثارگران در سالن جلسات بنیاد استان تشکیل شد.
فریبرز نجفي مدیرکل بنیاد در این جلسه اظهار داشت: در سال گذشته 
طي جلساتي که با همفکري اعضای این کمیته داشتیم برنامه هاي 
مدون و خوبي در حوزه ایثار و شهادت برگزار گردید که امید است با 
برنامه ریزی بهتر درسال جاری بتوانیم برنامه های با کیفیت بهتر و در 
خور شان شهدا برگزار کنیم. وي افزود: هر چه نظام مقدس جمهوري 
اسالمي ایران دارد به برکت خون پاک شهدا و مجاهدت ایثارگران است  
که در همین راستا وظایف این کمیته در برپایي اهداف انقالب و شهدا 
سنگین تر است لذا این کمیته باید نسبت به بقیه کمیته ها، برتر و از 
برجستگي خاصي برخوردار باشد. نجفی ادامه داد: ما باید تمام تالش و 
همت خود را در برپایي  هرچه با شکوهتر جشن پیروزي انقالب بکار 
ببندیم تا بتوانیم در راستاي منویات مقام معظم رهبري)مدظله العالی( 
و تجلیل از شهداي انقالب و در جهت گرامیداشت یاد این عزیزان قدمي 
برداشته باشیم. مدیرکل بنیاد گفت: از آنجا که استکبار جهاني در صدد 
ضربه زدن به نظام مقدس جمهوري اسالمي ایران و دور کردن انقالب 
از اهداف الهي خود میباشد لذا وظیفه ما در پاسداشت ایام اهلل دهه 
فجر و پیروزي باشکوه انقالب اسالمي بسیار مهمتر از گذشته میباشد 
و در این راستا باید از تمام توان و ظرفیتهاي کمیته ایثارگران در جهت 

برپایي برنامه ها به نحو احسن استفاده کنیم.
وي محوري ترین و مهمترین برنامه ها در این ایام را میهماني الله ها 
)عطر افشانی و غبارروبی گلزارهای مطهر شهدا( و تجدید میثاق با شهدا 
دانست و گفت: باید این برنامه به نحوي برپا گردد که در خور شأن و 

منزلت شهدا باشد.

خبر

سلیمانی- گلستان: سید علیرضا حسینی طلب مدیر کل آموزش 
فنی وحرفه ای استان گلستان با اعالم این خبر افزود : عملکرد این 
اداره کل در ۱۰۰ روزه مذکور در کلیه حوزه ها و واحد ها   از تاریخ 

۱5  مهر لغایت 25 دی  سالجاری به شرح ذیل می باشد.
وی در خصوص مهمترین و شاخص ترین  اقدامات این  اداره کل 
بیان داشت :  ۱- انتصاب ۱۹  نفر از جوانان و بانوان شامل ۱2 آقا   
و 7خانم  در  اداره کل ومراکز تابعه سطح استان پیرو نامه استاندار 
محترم گلستان  2- برگزاری یادواره شهداء کارکنان آموزش فنی 
وحرفه ای استان گلستان در مهر ماه  سالجاری  3- هماهنگی و 
پیگیری تبدیل اعتبارات  پروژ ه نی تپه شهرستان رامیان از استانی 
به ملی به همت ابراهیمی نماینده مردم آزادشهر ورامیان در مجلس 
نیاز  با  استان  ریزی   وبرنامه  مدیریت  و سازمان  اسالمی  شورای 
اعتباری ۱5 میلیارد تومان ۴- تصویب کلیات سند  یکپارچگی و 
توسعه آموزش های مهارتی در دومین جلسه  شورای مهارت استان 
5-تحقق و اجرایی شدن مفاد  تفاهمنامه وزارت متبوع با ستاد 
کل نیرو های مسلح کشور با آموزش وآزمون صالحیت فنی بالغ 
بر ۱787 نفر  ۶- تشکیل قرارگاه مهارت آموزی سربازان وظیفه 
در یگان های نظامی وانتظامی استان   7-پیگیری واجرای بیش از 
۹۰ درصد  برنامه های اقتصاد مقاومتی در قالب برنامه های   رتبه 
بندی آموزشگاههای آزاد  ، مهارت آموزی در محیط واقعی کار  و 
کارورزی دانش  آموختگان دانشگاهی  8-  انعقاد قرار داد با صدا 
وسیمای مرکز گلستان جهت ساخت 3۰  مستند )کلیپ( با نام  
مهارت همگام با امید جهت ترویج واشاعه  فرهنگ مهارت آموزی 
در استان   ۹- حضور در  مرکز ارتباط  مردم ودولت  )سامد(  جهت 
پاسخگویی به مردم شریف استان   ۱۰- پیگیری پیشرفت فیزیکی  
پروژه ساختمان منطقه محروم ومرزی در قالب  مرکز آموزش فنی 
وحرفه ای مراوه تپه  ۱۱- مهندسی مجدد شاخص های بهره وری 
وارتقا سطح  عملکرد مراکز آموزش فنی وحرفه ای بر اساس ارزیابی 
های فصلی  ۱2- ثبت اطالعات کارآموزان اشتغال یافته  در سامانه 
رصد   از اهم اقدامات صورت پذیرفته در ۱۰۰ روز مورد نظر بوده 
است. حسینی طلب در ادامه در خصوص عملکرد آموزشی این اداره 
کل بیان داشت: این اداره کل در ۱۰۰ روز مذکور توانسته 88۶۶ نفر 

را در ۱7 مرکز دولتی  سطح استان در بخش های صنعت، خدمات،  
. همچنین در بخش  آموزش دهد  و کشاورزی   و هنر  فرهنگ 
خصوصی به عنوان بازوان پرتوان بخش دولتی   نیز تعداد 5۰2۰ نفر 
در 325 آموزشگاه آزاد فنی وحرفه ای از آموزش های مهارتی بهره 
برده اند. مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان گلستان  ادامه داد 
: میزان آموزش در بخش دولتی در سطح استان   از ابتدای  سال 
۱3۹۶ تا پایان  دی ماه سالجاری به رقم 252۹۱ نفر دوره رسیده 
است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال ۹5 به میزان  3۱ 
درصد رشد را تجربه می کند .وی همچنین افزود: در حوزه آموزش 
سربازان وظیفه نیرو های مسلح که بستر های شغلی آینده آنها را 
مهیا می کند. در ۶ ماهه نخست سالجاری ۴۶5 نفر دوره از آموزش 
های فنی وحرفه ای بهره برده اند که  این رقم در۱۰۰ روز مذکور با 
رشد  چشمگیری  به ۹۰7 نفر دوره رسیده است و مجموعادر این 
حوزه  از ابتدای سال تعداد ۱372 نفر  از آموزش های مهارتی بهره 
برده اند .دبیر شورای مهارت استان در قسمتی دیگر  گفت: در حوزه 
برنامه های اقتصاد مقاومتی در قالب  بسته  رونق تولید واشتغال در 
۶ماه نخست سال جاری عملکرد استان  در طرح  کارورزی دانش 
آموختگان دانشگاهی ۱5۶ نفر بوده که این رقم در ۱۰۰ روز مذکور 
به رقم  377 نفر رسیده است . همچنین  در بحث مهارت آموزی 
در محیط کار واقعی نیز  در شش ماهه اول سالجاری ۱۶8 نفر  بوده 
اند که در ۱۰۰ روز صدراالشاره به رقم  7۴5 نفر رسیده است. وی 
همچنین از رتبه بندی 35 آموزشگاه آزاد فنی وحرفه ای در این 
مدت خبر داد. وی در خصوص شاخص های بهره وری مراکز آموزش 
فنی وحرفه ای  افزود: شاخص کارآیی متوسط حضور کارآموزان 
در کارگاه های آموزشی از رقم ۱3/3 نفر در سال گذشته به رقم 
۱۴/8 نفر در ۱۰ ماهه سالجاری رسیده و شاخص اثر بخشی از ۶/۶۹  
ساعت در سال گذشته به ۶/۹5  ساعت در سالجاری خواهد رسید، 
همچنین تنوع دوره های آموزشی  با هدف پاسخ گویی هرچه بیشتر 
به  سالیق جامعه هدف آموزشی، از ۴۹5 حرفه آموزشی در سال 
گذشته به بیش از 5۴5 دوره آموزشی رسیده است. حسینی طلب 
در ادامه با اشاره به اهمیت  حوزه مشاوره و هدایت شغلی  در فرآیند 
آموزش  بیان داشت: فعالیت  این حوزه در ۱۰۰ روز مذکور شامل  ۴  

بخش،  مشاوره اختصاصی کارآموزان به  تعداد 58۰۰ نفر ، رهگیری 
اشتغال کارآموزان به  تعداد 3۱87 نفر،  مشاوره عمومی کارآموزان 
تعداد 73۰۰ نفر و  ثبت اطالعات کارآموزان اشتغال یافته  در سامانه 
رصد به تعداد 2۶7 نفر می باشد  که  این رقم  در بازه مشابه  سال 
قبل 5۹ نفر بوده وخوشبختانه  رشد قابل مالحظه ای داشته ایم 
.همچنین در این بخش از ابتدای سال ۱3۹۶ تا پایان دی ماه،   تعداد 
۹۱۹ نفر از اشتغال یافتگان در سامانه رصد ثبت شده است. مدیر کل 
آموزش فنی وحرفه ای استان گلستان در خصوص عملکرد  حوزه 
آزمون این اداره کل تصریح نمود: در  مدت زمان مذکور این اداره کل 
توانسته ۱۶۰35  نفر  را در سطح استان مورد ارزشیابی مهارتی در 
قالب  صنعت ساختمان، تفاهمنامه، آزمون آنالین  و نیروهای مسلح  
بخش های دولتی و غیر دولتی  قرار دهد .حسینی طلب در ادامه  در 
خصوص عملکرد  حوزه عمرانی و دفتر فنی این اداره کل بیان داشت:  
پروژه ساختمان مرکز آموزش فنی وحرفه ای مراوه تپه به متراژ 
۱۹۰۰ متر مربع  فعالسازی گردیده که در  ۶ماه نخست سالجاری 
پیشرفت ۶۰ درصدی داشته که در دوره۱۰۰ روزه   به پیشرفت 7۴ 
درصدی رسیده است. وی در پایان  با تاکید بر اهمیت حوزه  اطالع 
رسانی و ابزار روابط عمومی در دستگاههای دولتی  افزود: این حوزه 
در 3  بخش بازدید های همگانی در مهر ماه سال جاری با ۴۹۰۰ نفر 
بازدید کننده، برگزاری ۱5 مورد کارگاه آموزشی  و همایش و ۱2۱ 
مورد انعکاس اخبار اداره کل و مراکز در سایت ها، خبرگزاری ها، 
فضای مجازی نشریات و جرائد استانی وکشوری  در ۱۰۰ روز مذکور  

این میزان  عملکرد داشته است.

        تشریح عملکرد 100 روزه آموزش فنی وحرفه ای گلستان

رشد 230 درصدی سود خالص فوالد مبارکه تشکیل کمیته های تخصصی برگزاری  دهه فجر استان مرکزی

مبارکه  فوالد  بهادری- اصفهان:  شرکت 
بــا تولید و فروش بیش از 5 میلیون تن انواع 
ارزش  به  محصوالت گرم، سرد و پوششدار 
به  توانست  تومان  میلیارد  از ۱۱هزار  بیش 
۹۰درصد پیش بینی درآمد خود دست یابد 
و 3۶8۰میلیاردتومان سود خالص، به ازای هر 

سهم ۴۹۱ ریال را محقق کند.
معاون اقتصادی و مالی شرکت فوالد مبارکه 
با تأکید بر رشد 23۰درصدی سود خالص 
بازۀ  این  در  افزود:  جاری  سال  ۹ماهۀ  در 
و 7۹۹  3میلیون  فروش  با  ،شرکت  زمانی 
و  میلیون  یک  گرم،  محصوالت  تن  هزار 
22۱هزار  و  سرد  محصوالت  تن  ۱۰۶هزار 
میزان  به  جمعا  پوششدار،  محصوالت  تن 
5میلیون و ۱2۶هزار تن انواع محصوالت، در 
مجموع ۱۱هزار میلیارد تومان درآمد حاصل 
سال  مشابه  مدت  با  مقایسه  در  که  کرد 
گذشته 53درصد رشد داشته است. وی در 
ادامه ضمن قدردانی از تالش همۀ کارکنان 

تحقق  در  که  اصفهان  مبارکۀ  فوالد  گروه 
اند به دالیل  این موفقیت همکاری داشته 
رشد 53درصدی درآمد شرکت اشاره نمود 
توسعۀ  های  از طرح  برداری  بهره  و گفت: 
شرکت شامل ماشین ریخته گری شمارۀ 5، 
به بهره برداری رسیدن گندله سازی سنگان 
و طرح توسعۀ مجتمع فوالد سبا و همچنین 
کنترل هزینه ها در راستای تولید اقتصادی 
محصوالت و همچنین افزایش نرخ جهانی 
محصوالت در سال ۹۶ و کنترل هزینه های 
مالی با تبدیل نرخ تسهیالت گرانقیمت به 
تسهیالت ارزانتر از مهمترین دالیل تحقق 
این رشد بوده است.  در همین زمینه مرتضی 
شبانی، رئیس امور سهام و مجامع شرکت 
برای  شرکت  سهام  بازده  خصوص  در  نیز 
سهامداران خاطرنشان کرد: سهام شرکت در 
بورس اوراق بهادار با توجه به حجم معامالت 
تأثیرگذارترین  از  یکی  آن،  سهام  ارزش  و 

شرکتها در نوسانات شاخص بورس است. 

هماهنگی  شورای  رئیس  اراک:  داودی- 
تبلیغات اسالمی استان مرکزی گفت: 288 
چه  هر  برگزاری  برای  تخصصی  کمیته 
باشکوهتر برنامه های دهه مبارک فجر این 

استان تشکیل شده است.
حجت االسالم عباس هاشمی افزود: ستاد دهه 
از آذرماه امسال  مبارک فجر استان مرکزی 
اساس  این  بر  که  کرد  آغاز  را  خود  فعالیت 
برنامه های ستاد از سوی 228 کمیته )در هر 

شهرستان 2۴ کمیته( اجرایی می شود.
وی ادامه داد: عالوه بر این 33 ستاد شهری، 
2۰۰ ستاد روستایی و یکصد کمیته مردمی 
در مساجد و محالت برای برگزاری هر چه 
در  فجر  مبارک  دهه  های  برنامه  باشکوهتر 

استان مرکزی تشکیل شده است. 
اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  رئیس 
استان مرکزی با بیان اینکه دستگاه های اجرایی 
استان باید با پایان هفته جاری برنامه های خود 

را به ستاد دهه مبارک فجر استان ارائه کنند، 
با  همزمان  انقالب  زنگ  نواختن  کرد:  بیان 
سالروز تاریخی ورود امام راحل به ایران اسالمی 
۱2 بهمن در حجره طلبگی امام خمینی )ره( 
در مدرسه سپهداری اراک و همچنین بیت 
تاریخی امام راحل در خمین با حضور مسئوالن 
از مهمترین برنامه های هر سال این دهه است. 
وی ادامه داد: با توجه به اینکه ۱2 بهمن امسال 
روز پنجشنبه و همزمان با تعطیلی مدارس 
است، زنگ انقالب مدارس روز شنبه ۱۴ بهمن 

نواخته می شود. 
حجت االسالم هاشمی اضافه کرد: به  تصویر  
اسالمی  نظام  کارآمدی  جلوه های  کشیدن 
در زمینه های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی 
دهه  مردمی  ستادهای  توسعه  سیاسی،  و 
فجر انقالب اسالمی، فراگیرسازی برنامه های 
امیدآفرین، نشاط  افزا، پویا و اثربخش از جمله 

راهبردهای این ستاد در سال جاری است.
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بخشی از آسیب های اجتماعی از نشنیدن صدای 
نسل جوان است

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: بخشی از مشکالت 
امروز جامعه ما نشنیدن صدای نسل جوان و فقدان گفت  و گوهاست 
که همین عامل می  تواند منشا بروز بسیاری از آسیب ها و معضالت 

اجتماعی شود.
به گزارش زمان از معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، 
معصومه ابتکار در کارگروه خانواده سالم این معاونت با موضوع گفت  
و گوی ملی خانواده و بین نسلی افزود: به عقیده ما، گفت  و گوی ملی 
خانواده و بین نسلی یک ضرورت است البته این مساله بخشی از کار 

و برنامه  ریزی  های ما به شمار می  آید. 
وی تصریح کرد: مشکالت زیادی در جامعه امروز مانند معیشت و 
اشتغال وجود دارد که صرفا با گفت  و گو حل و فصل نخواهند شد. 

وی تاکید کرد: اعتقاد ما بر این است که با فعال شدن همه احزاب، 
با  انجمن  ها، سازمان های مردم نهاد و دیگر دستگاه  های دولتی 
محوریت گفت  و گوی ملی خانواده و بین نسلی می  توان بخشی از 
مشکالت بوجود آمده در جامعه را بر طرف کرد. ابتکار ادامه داد: ما 
از همه می  خواهیم که در جلسات مختلف به صورت تخصصی و 
کارشناسی به آسیب  ها و معضالت نگاه و آنان را بررسی کنند، البته 
این جلسات و نشست  ها باید با حضور جوانان به صورت مرتب و دائمی 
برگزار شود تا یک جریان خوب اجتماعی در کشور به وجود بیاید. 
وی خاطرنشان کرد: معاونت زنان کارگروه  های متعددی با موضوعات 
مختلف دارد که به عنوان بازوی مشورتی دولت و معاونت امور زنان و 
خانواده به حساب می  آیند، چرا که هریک از آنان را صاحب نظران، 

کارشناسان، اساتید، مدیران و متخصصان تشکیل می دهند.

تکریم بیماران با طرح لبخند

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی به طرح های استانداردسازی 
اجرا شده و در حال اجرای مراکز درمانی این سازمان اشاره کرد و 
گفت: در حال حاضر بیش از ۱5 هزار پرستار در مراکز درمانی و 

بیمارستانی تامین اجتماعی فعالیت می کنند.
به گزارش پیام زمان  از سازمان تامین اجتماعی، مهدی درخشان 
در مراسم بزرگداشت میالد حضرت زینب کبری)س( و روز پرستار 
با حضور معاونان درمان، بیمه و فرهنگی و اجتماعی و مشاوران و 
مدیران ستادی و استانی سازمان تامین اجتماعی، ضمن تبریک میالد 
حضرت زینب کبری)س( و روز پرستار افزود: پرستاران در چرخه 
مراقبت از بیماران نقش اصلی را بر عهده دارند و این گروه از کادر 
درمانی از لحظه ورود تا خروج بیماران از مرکز درمانی نقش بی بدیلی 
دارند. وی با بیان اینکه این تعداد پرستار در مراکز درمانی سازمان 
تامین اجتماعی ارائه گر خدمات درمانی به بیماران هستند، اظهار 
داشت: پرستاران نقش تخصصی، آموزشی، مشاوره ای و پژوهشی در 
مراکز درمانی دارند. معاون درمان سازمان تامین اجتماعی به اجرای 
طرح لبخند و خوشرویی در مراکز درمانی تامین اجتماعی نیز اشاره 
کرد و افزود: این طرح توسط مدیریت درمان خراسان رضوی با هدف 

توجه بیشتر به کرامت بیماران و مراجعان اجرا شد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر برنامه های خوبی مانند ارتقای 
هتلینگ، به روز رسانی تجهیزات و افزایش نیروی انسانی در مراکز 
درمانی سازمان تامین اجتماعی انجام شده است و ما معتقدیم ایجاد 
ارتباط صمیمی و انسانی با بیماران در نظام سالمت کشور همزمان با 

افزایش تجهیزات باید مورد توجه بییشتر قرار گیرد.

خبر

فوت 1۲ هزار و ۸00 نفر در حوادث 
رانندگی تا پایان آذرماه

سازمان پزشکی قانونی از جان باختن ۱2هزار 
ابتدای  از  رانندگی  حوادث  اثر  بر  تن،  و 8۰۰ 
فروردین تا پایان آذرماه امسال در سراسر کشور 

خبر داد .
به گزارش سازمان پزشکی قانونی ،در ۹ ماهه 
امسال ۱۰ هزار و 2۶ مرد و 2هزار و 777 زن 
در حوادث رانندگی جان باختند که بیشترین 
آن با 8 هزار و 5۴۰ فوتی مربوط به جاده های 
برون شهری و پس از آن با 3 هزار و 3۹8 مربوط 
به مسیرهای درون شهری، 8۴۰ فوتی در جاده 
های روستایی و 25 تن نیز در مسیرهایی نامعلوم 

است.
آمار تلفات حوادث رانندگی در ۹ ماهه سالجاری 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل )۱3۹5(با 
آمار تلفات ۱2 هزار و 7۴8 تن، افزایش چهار دهم 

درصدی داشته است.
بر اساس این گزارش در این مدت استان های 
فارس با یکهزار و ۱73، تهران با ۹52 و خراسان 
رضوی با ۹33 بیشترین و استان های ایالم با 
۱۱۰، اردبیل با ۱3۰ و کهگیلویه و بویراحمد با 
۱۴5 فوتی کمترین آمار تلفات تصادفات را داشته 
مصدومان حوادث  آمار  امسال  ماهه  در ۹  اند. 
رانندگی که به مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور 

مراجعه کردند کاهش دو دهم درصدی داشت.

 مرگ ساالنه٤٩٣هزار نفر
 با مصرف الکل

نتایج تازه ترین بررسی ها نشان داده است، مصرف 
الکل در دوره نوجوانی با بروز بیماری های کبدی 

در بزرگسالی ارتباط مستقیم دارد. 
بر اساس پژوهش های صورت گرفته، الکل عامل 
با  مرتبط  میر  و  مرگ  و  کبدی  سیروز  اصلی 
کبد است؛ سیروز یا تنبلی کبد اختالل جدی، 
ضایعاتی  به  کبد  پاسخ  واقع  در  و  پیش رونده  
است که به آن وارد می شود؛ در اثر بیماری های 
مزمن کبدی، بافت جوشگاهی یا فیبروز در کبد 
ایجاد می شود.  نتایج یک مطالعه طوالنی مدت 
در سوئد نشان داده است که مصرف الکل در 
طی دوران نوجوانی می تواند اولین قدم به سوی 
مشکالت کبدی در بزرگسالی باشد. پژوهشگران 
استکهلم  گوارش  دستگاه  بیماری های  مرکز 
سوئد با تحقیق بر روی ۴۹ هزار مرد دریافتند، 
بیماری های کبدی ناشی از مصرف الکل مردان 
بر  تأثیر قرار می دهد.   از زنان تحت  را بیشتر 
اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت در ارتباط 
با وضعیت جهانی الکل، سیروز کبدی ناشی از 
مصرف الکل منجر به مرگ و میر سالیانه بیش از 

۴۹3 هزار نفر در جهان می شود.

خبر

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پاداش 
و  شده  منابع  تأمین  بازنشستگان،  عیدی  و 

به موقع انجام خواهد شد.
 علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
جمع  در  و  دولت  هیأت  جلسه  حاشیه  در 
غذایی  سبد  ارزش  داشت:  اظهار  خبرنگاران 
که در بهمن توزیع خواهد شد 22۰ میلیارد 
تومان خواهد بود که در گذشته کمتر از ۱8۰ 
و  پاداش  داد:  ادامه  وی  بود.  تومان  میلیارد 
و  شده  منابع  تأمین  بازنشستگان،  عیدی 
اجتماعی  تأمین  شد؛  خواهد  انجام  به موقع 
هم همینطور. تصمیماتی که شورای عالی کار 
برای مزد سال ۹۶ می گیرد چانه زنی های آن 
به سرانجام رسیده و سعی می کنیم امسال به 
شب عید نکشد و استراتژی ما این است که 

مزِد امسال، حتماً از تورم پیشی بگیرد.
میلیارد  هزار  امسال  اینکه  بیان  با  ربیعی 
کشوری ها  پلکانی  افزایش  برای  را  تومان 
تا  امسال  داشت:  اظهار  گرفته ایم،  نظر  در 
دو میلیون تومان را درصد به درصد اضافه 
خواهیم کرد تا بازنشستگان جدید و آنهایی 
باال  مقداری  را  است  پایین  حقوق شان  که 
با  اجتماعی  رفاع  و  کار  تعاون،  بکشیم.وزیر 
بیان اینکه کارهای کارشناسی در ارتباط با 

وام اشتغال روستایی انجام شده تصریح کرد: 
کشور،  استان   5 در  همزمان  ظهر،  فردا  از 
پرداخت وام آغاز می شود.وی افزود: تا پایان 
امسال، 2 هزار میلیارد تومان وام در قالب این 

طرح پرداخت خواهد شد. 
در  نام  ثبت   هزار   5۰ اینکه  بیان  با  ربیعی 
قبول  مورد   8۱5۰ که  شده  انجام  سامانه 
شده اند، اظهار داشت: اینها به بخش ها معرفی 
شده اند تا مجدداً در چرخه قرار بگیرند. وی 
به  معموالً  که  افرادی  نیست  بنا  داد:  ادامه 
دریافت  را  وام  این  هستند  ارزان  وام  دنبال 
طور  به  وام  این  می خواهیم  ما  بلکه  کنند. 
کامل به اشتغال منجر شود. شاید اولین بار 
با  همزمان  و  می شود  انجام  روش  این  باشد 
افراد  می شود،  که  اولیه ای  بررسی  و  ثبت نام 
مشمول به فنی و حرفه ای می روند و آموزش 
مهارتی کارآفرینی و بازاریابی می بینند. ربیعی 
با یادآوری اینکه در خیلی جاهای دیگر که وام 
گرفتند، آنقدر زیاد تولید شد که غیر اقتصادی 
شد یا نتوانستند بنگاه داری کنند، تصریح کرد: 
در این طرح، گروه مشاوره تا پایان بازاریابی 
درصد   25 افزود:  داشت.وی  خواهد  حضور 
بانک ها  به  تعطیالت  از  قبل  تا  وام،  از  دیگر 

پرداخت خواهد شد.

دستورالعمل 8بندی تسهيالت اشتغال:

آغاز پرداخت وام اشتغال روستاییان در پنج استان از امروز

مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و 
پرورش با بیان اینکه در حال حاضر میانگین 
تسهیالت فرهنگیان 3۰ میلیون تومان است 
که آن را به ۴۰ و ۴5 میلیون تومان می رسانیم 
گفت: یکی دیگر از طرح های رفاهی که اخیرا 
فرهنگیان«  مسکونی  منازل  »بیمه  شد  اجرا 
بود. بر اساس این طرح چهار نوع بیمه برای 
5۰ میلیون سرمایه و اثاثیه منزل، ۹2 میلیون 
سرمایه و اثاثیه منزل، ۱35 میلیون سرمایه و 
تومان سرمایه و  اثاثیه منزل و ۱7۹ میلیون 
اثاثیه منزل وجود دارد که هر کدام نرخ حق 
بیمه متفاوت ماهانه از 3۰۰۰ تا ۱2۰۰۰ تومان 
برنامه های  به  اشاره  کریمی فربا  دارند.گودرز 
رفاهی این وزارتخانه برای فرهنگیان به ایسنا 
و  تقویت  رفاهی،  نظام نامه  ساماندهی  گفت: 
در  بازنگری  درمانی،  و  رفاهی  مراکز  توسعه 
ساختار بیمه تکمیلی، همکاری با تعاونی های 
مصرف و مسکن با رویکرد حمایت، هدایت و 
راه اندازی کارگروه رفاهی جهت اخذ  نظارت، 

وام های صندوق  تقویت  و  عملگرا  تصمیمات 
ضروری در دستور کار این معاونت قرار دارد.

وی افزود: در حال حاضر میانگین تسهیالت 
فرهنگیان 3۰ میلیون تومان است که آن را به 
۴۰ و ۴5 میلیون تومان می رسانیم. یکی دیگر 
بیمه  از مزیت های رفاهی که اخیرا اجرا شد 
منازل مسکونی فرهنگیان بود. بر اساس این 
طرح چهار نوع بیمه برای 5۰ میلیون سرمایه 
اثاثیه  و  سرمایه  میلیون   ۹2 منزل،  اثاثیه  و 
منزل  اثاثیه  و  سرمایه  میلیون   ۱35 منزل، 
اثاثیه منزل  و  تومان سرمایه  و ۱7۹ میلیون 
وجود دارد که هر کدام نرخ حق بیمه متفاوت 
و  دارند  ماه  در  تومان   ۱2۰۰۰ تا   3۰۰۰ از 
نیازی نیست حتما سند منزل به نام فرد باشد.

و  آموزش  وزارت  پشتیبانی  و  تعاون  مدیرکل 
مسکونی  منازل  بیمه  اینکه  بیان  با  پرورش 
فرهنگیان اجباری نبوده و اختیاری است گفت: 
طبق فراخوانی که اعالم شد نرخ حق بیمه سه 
است. رایگان  و  نمی شود  اخذ  افراد  از  اول  ماه 

کریمی فر همچنین به راه اندازی سامانه رفاهی 
اشاره   Eskan.medu.ir نشانی  به  اسکان 
اسکان  برای  الزم  امکانات  و  فضا  گفت:  و  کرد 
فرهنگیان در سایت مذکور جانمایی شده و در 
حال حاضر ۶۹5 پایگاه پذیرش اسکان در قالب 
مرکز   3۴5 ، »ب«  و  »الف«  مدرسه  هزار   ۱2
رفاهی و خانه معلم، ۱۰5 هزار کالس درس با 

27 هزار عوامل اجرایی تدارک دیده شده است و 
دست کم در ردیف هتل های سه ستاره قرار دارد.

وی افزود: توسعه مراکز اسکان بیماران صعب 
العالج نیز در حال انجام است، در حال حاضر 
که  داریم  اسکان  مراکز  استان  در حدود ۱۰ 
استان   8 تا   7 حدود  در  آینده  چندماه  طی 

دیگر عملیاتی خواهد شد.

افزایش وام ضروري فرهنگیان تا 45 میلیون تومان

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئين نامه تعيين تکليف وضيعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
مورخه  رای شماره 7۹۱۶  پرونده کالسه 5۶2و  ذیل:   بشرح  آباد  شهرستان خرم 
ششدانگ  به  نسبت  سلطانمراد   فرزند  حسنوند  سکینه  تقاضای  به   ۱3۹۶/8/۱۴
یکباب عمارت به مساحت ۱2۶/۴7 متر مربع مجزی شده از پالک ۱۱فرعی از 3 
اصلی واقع در بخش ۴شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی(

غالمشاه فرهمند  رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون 
تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱5 روز 
جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی 
انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو 
ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  است  مکلف  معترض  مقررات  برابر  و  دارند 
گواهی  و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض 
ارائه  به  ثبتی موکول  ادامه عملیات  و  نماید  اسناد  تقدیم دادخواست تحویل ثبت 
باشد در  نهایی می  ارائه حکم  با  اینصورت متقاضی  باشد در غیر  نهایی می  حکم 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت 
مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 
مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴۱5۴787
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱3۹۶/۱۰/2۰  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱3۹۶/۱۱/5 

رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهيمی

دادنامه 
حقوقی  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه   ۹۶۰۹۹8۶۶۱3۴۰۰۰۴8 کالسه  پرونده 
دادگستری شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره ۹۶۰۹۹7۶۶۱3۴۰۰2۹۰ –

خواهان :آقای بهرام راست پور فرزند بگ رضا به نشانی استان لرستان –شهرستان 
خرم آباد شهر خرم آباد ناصر خسرو فرعی فروق دانش پ ۱2 –خوانده : آقای حجت 
اله نجفوند دریکوند فرزند خدارحم به نشانی استان لرستان –شهرستان خرم آباد 
ماسور پاسارگاد ۶ –خواسته ها : ۱-مطالبه وجه چک 2-اعسار از پرداخت هزینه 

دادرسی 
ذیل  شرح  به  رسیدگی  ختم  اعالم  ضمن  و  متعال  خداوند  از  استعانت  با  دادگاه 

مبادرت به صدور رای می نماید .
رای دادگاه : در این پرونده آقای بهرام راست پور فرزند بگ رضا به طرفیت حجت اله 
نجفوند فرزند خدارحم به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 25۴3۰8۱2 
مورخه ۱3۹۶/۴/۱۱ عهده بانک سامان به میزان ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مطرح نموده 
و در ضمن دادخواست درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را نیز نموده و 
در جهت اثبات ادعای خود شهادت نامه کتبی ضمیمه دادخواست خود کرده است 
و شهود  نموده  استطالع  آنان  از  استماع شهادت شهود  قرار  از صدور  دادگاه پس 
تعرفه شده متفقا شهادت داده اند که خواهان توان پرداخت هزینه دادرسی را ندارد 
لذا دادگاه ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در این پرونده را وارد دانسته و 
باستناد به مواد 5۰۴ و 5۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اعسار خواهان از 
پرداخت هزینه دادرسی به شرح فوق صادر و اعالم می نماید و با توجه به ماده 5۱۱ 
همان قانون چنانچه خواهان محکوم له واقع گردد هزینه دادرسی از محل محکوم 
به وصول خواهد شد رای صادره مستند به ماده 5۰7 قانون آیین دادرسی مدنی 
حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید 

نظر استان لرستان می باشد. 
دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد – سيد احمد موسوی . 

متن آگهی 
حقوقی  عمومی  دادگاه  پنجم  شعبه   ۹۶۰۹۹8۶۶۱۰5۰۰۴۱۱ کالسه  پرونده 
دادگستری شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره ۹۶۰۹۹7۶۶۱۰5۰۰۹۰3 –

فرزند  کاوه رحمتی  آقای  وکالت  با  اله  لطف  فرزند  آئینی  آقای همایون   : خواهان 
ابتدای  شهدا  میدان  آباد  خرم  –شهرستان  لرستان  استان  نشانی  به  اله  حشمت 
فرشید صادقی  آقای  وکالت  دفتر  بانک صادرات  غربی پالک ۴۰۴ جنب  خ شهدا 
استان  نشانی  به  غالمرضا  فرزند  نژاد  صادقی  فرشید  آقای  و  رحمتی  کاوه  و  نژاد 
 – غربی سمت چپ  شهدا  خ  ابتدای  شهدا  میدان  آباد  خرم  –شهرستان  لرستان 
خواندگان : ۱-آقای رضا بهادری فرزند عباس به نشانی استان لرستان –خرم آباد 
عباس  فرزند  بهادری  علی پالک 3۱-33 2-مهرنوش  بن  زید  میدان کوچه  سبزه 
3- فریبا بهادری فرزند عباس ۴- ام البنین بهادری فرزند عباس 5-زهرا بهادری 
فرزند عباس ۶-معصومه بهادری فرزند عباس 7-فاطمه بهادری فرزند عباس همگی 
به نشانی استان لرستان –شهرستان خرم آباد میدان شهدا ابتدای خ شهدای غربی 

روبروی مغازه برنج فروشی دباغ –خواسته :تخلیه 
رای دادگاه : در خصوص دعوی آقای همایون آیینی با وکالت آقایان ۱-فرشید صادقی 
2-کاوه رحمتی به طرفیت خواندگان ۱-رضا 2-زهرا 3-معصومه ۴-فاطمه 5-فریبا 
۶-ام البنین 7-مهرنوش شهرت همگی بهاری به خواسته ی تخلیه خواندگان از باب 
مغازه واقع در پالک 2۱3۶ فرعی از 3۱ اصلی بخش یک خرم آباد به انضمام خسارات 
دادرسی به لحاظ نیاز شخصی نظر به اینکه خواهان مدعی گردیده اند که به موجب 
قرارداد عادی مورخ ۱3۹۶/7/2 مالکیت یک باب مغازه مورد ادعا از طرف آقای توکل 
آئینی به ایشان منتقل گردیده و بدین لحاظ که ایشان قائم مقام موجر می باشد به 
لحاظ نیاز شخصی تقاضای تخلیه عین مستاجره را نموده و دلیل و مدرک و سند 
رسمی دال بر اثبات مالکیت خواهان ارائه نگردیده و جهت مقررات قانونی ثبت دفاتر و 
محاکم فقط کسی را به عنوان مالک می شناسند که ملک در دفتر امالک به نام آنان 
ثبت گردیده یا در دفاتر اسناد رسمی به نام آنان منتقل گردیده که در مانحن فیه به 
لحاظ عدم اثبات مالکیت رسمی خواهان نسبت به مغازه مورد ادعا )عین مستاجر (

دعوی خواهان به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و مستندا به ماده از قانون 
ثبت اسناد و امالک و ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی 
خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ 

قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
رئيس شعبه پنجم دادگاه حقوقی شهرستان خرم آباد – حجت اله سليميان 

آگهی مزایده نوبت اول 
نظر به اینکه دادنامه به موجب دادنامه اصداری از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی 
دادگستری شهرستان ورامین به شماره  ۹3۰۹۹7۰2۰7۴۰۰۴33مورخه ۱3۹3/۰5/۰۶ 
در خصوص محکوم له مینا برزگربا وکالت آقای عادل حیدری علیه آقای جعفرعبد 
الملکی دایر بر مطالبه مهریه ،لذا در راستای استیفاء محکوم به در حق محکوم له و 
معرفی و توقیف اموال توسط محکوم له بدین وسیله پالک ثبتی۱۰5/۶2 به نشانی خ 
شهید بهشتی  خ بیهقی سمت راست پالک ۱۱۴ ساختمان دو طبقه که ملک مورد 
بازدید بصورت ساختمان دو طبقه شامل همکف )مغازه و راه پله (که طبقه اول یک واحد 
مسکونی میباشد به مساحت در حدود 57/7 به مالکیت قدرت اله عبدالملکی نام پدر 
رمضان که مالک پنجاه و هفت ممیز هفت دهم سهم مشاع از صفر سهم عرصه متن سهم 
پنجاه و هفت سهم و هفتاد صدم سهم مشاع از باقیمانده از یکهزار و پنجاه و نه سهم 
و سیصد و هفتاد و پنج صدم یک دانگ و سه ربع دانگ مشاع از ششدانگ دارای سند 
مالکیت اصلی با شماره چاپی 757۶5۴ سری سال به نفع مینا برزگر در دفتر بازداشتی 
و پرونده ثبتی و سند مالکیت قید گردیده است ،بازداشتی و پرونده ثبتی و سند مالکیت 
قید گردیده است توضیحات فقط توقیف سهم االرث اقای جعفر عبد الملکی ،مساحت 
کل اعیان در حدود ۱25 متر مربع در دو طبقه و خر پشته ،ساختمان مورد بازدید 
بصورت نیمه اسکلت و فاقد نما کاری بیرونی است ،دیوار و کف مغازه موجود در همکف 
دارای نازک کاری سرامیک میباشد الزم بذکر میباشد در مورد مالکین ملک مورد نظر 
صحت و سقم ادعای خواهان ،موقوفه بودن یا نبودن ان و همچنین هویت متصرفین 
توسط کارشناس اظهار نظر نشده ایت و گزارش ارزیابی به شرط نداشتن هر گونه بدهی 
به ادارات وشهرداری و بشرط تجاری بودن کاربری مغازه میباشد که بنا به نظر کارشناس 
منتخب ملک فوق به قیمت ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت گذاری گردیده است که از 
اعتراض مصون مانده است که ملک فوق برای روز چهارشنبه مورخ ۱3۹۶/۱۱/۱8 از 
ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری ورامیبن به مزایده 
گذاشته خواهد شد و مزایده از قیمت کارشناسی شروع و برنده مزایده کسی خواهد بود 
که باالترین قیمت را قبول  نماید و فی المجلس ۱۰ درصد وجه مزایده از خریدار اخذ 
و مابقی ظرف 2 ماه از تاریخ مزیده مهلت دارد که به صندوق دادگستری واریز نماید. 
ضمناً طالبین می توانند5 روز قبل از تاریخ جلسه مزایده و با مراجعه به اجرای احکام از 

ملک فوق دیدن فرمایند .
1630 خ م الف – علی رضوی اصل -مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ورامين

اعالم جزئیات تصمیمات کمیسیون شورای عالی اشتغال

 در راســتای بررســی و پیگیری مفاد آیین نامه ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی، جلسه 
کمیســیون تخصصی شورای عالی اشــتغال برگزار و هشت تصمیم اتخاذ شد.به گزارش زمان به 
نقل ازمهر، برنامه حمایت و توسعه اشتغال روستایی برای سه گروه از اقشار جامعه در نظر گرفته 
شده است؛ گروه نخست شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر و نواحی صنعتی خواهند بود که مشمول سود 
۱۰ درصدی پرداخت این تســهیالت هستند. گروه دوم نیز مناطق روستایی و عشایری معمولی 
خواهند بود که نرخ ســود تســهیالت برای اهالی این مناطق ۶ درصد در نظر گرفته شده است؛ 
همچنین گروه ســوم اهالی مناطق روستایی و عشایری در مناطق روستایی هستند که مشمول 

تسهیالت با نرخ ۴ درصدی خواهند بود.
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ایران به دنبال تشکیل بازار منطقه ای برق

قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل گفت: سیاست وزارت نیرو این 
است که شبکه برق خود را به گونه ای توسعه دهد که بازار منطقه 

ای برق ایجاد کند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »علیرضا دائمی« افزود: با ایجاد شبکه 
منطقه ای برق و تقویت مبادالت برقی کنونی، می توانیم از طریق 
ارمنستان شبکه برق خود را به گرجستان و از ترکیه به اسلوونی و اروپا 
متصل کنیم.وی ادامه داد: یکی از ویژگی های کشور ما این است که 
کشورهای شمالی، جنوبی، شرقی و غربی ما زمان اوج مصرف متفاوتی 
دارند؛ ما یک ماه در سال حداکثر مصرف را داریم و در همان زمان 
کشورهایی هستند که مصرف برق چندانی ندارند؛ در چنین زمان 
هایی ما می توانیم برق مورد نیاز خود را از آنها تامین کنیم؛ عالوه بر 
این، در فصل هایی مانند زمستان ما نیاز حداقلی به برق داریم و می 
توانیم حدود 2۰ هزار مگاوات برق تولیدی را به کشورهای دیگر صادر 
کنیم.قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل، با بیان اینکه هم اکنون 
ایران با هفت کشور ارمنستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه، پاکستان، 
خودمختار  جمهوری  همچنین  و  عراق  و  ترکمنستان  افغانستان، 
نخجوان مبادله برق دارد گفت: در این میان به ترکیه، عراق، پاکستان 
و افغانستان فقط برق صادر می کنیم.دائمی در مورد اقدامات وزارت 
نیرو برای تقویت شبکه بین المللی برق کشور گفت: ارتباط و تبادل 
انرژی دو کشور ایران و ترکمنستان هم اکنون از طریق دو خط 23۰ 
کیلوولت انجام می شود که در حال تبدیل به خط ۴۰۰ کیلوولتی 
است تا مبادالت برقی دو کشور با افت و هدررفت کمتری انجام شود.

وی با بیان اینکه خط ۴۰۰ کیلو ولتی اکنون از سمت ایران به مرز 
رسیده است، گفت: چنین خطی برای ارتباط با ارمنستان نیز در دستور 
کار قرار گرفته است که هم اکنون این خط نیز به مرز رسیده است.

قائم مقام وزیر نیرو در این مورد افزود: این خط در ارمنستان به سه 
تکه تقسیم شده که یک بخش را شرکت های ایرانی اجرا می کنند.

به گفته دائمی، این خط تا گرجستان ادامه خواهد داشت.در دولت 
یازدهم، ۴۰ میلیارد و ۱2۰ میلیون کیلووات ساعت برق به کشورهای 
همجوار شامل جمهوری آذربایجان، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، 
ارمنستان، ترکیه و عراق صادر شد.میزان صادرات برق در سال های 
پایانی فعالیت دولت دهم هشت میلیارد کیلووات ساعت و درآمد 
سالیانه حاصل از آن نزدیک به 8۰۰ میلیون دالر اعالم شده بود.افزایش 
صادرات برق ایران در دولت یازدهم در شرایطی محقق شد که مصرف 
بخش خانگی به دلیل افزایش دما با روندی صعودی همراه بود؛ البته 
ایران با برخی کشورهای همسایه مبادله برقی دارد؛ به این معنی که در 
کنار صادرات، در برخی فصل ها و ساعت های شبانه روز از کشورهایی 

مانند ارمنستان و ترکمنستان برق وارد می کند.

احتمال جهش قیمت نفت به ۸0 دالر

 یک مدیر نفتی پیش بینی کرد که قیمت نفت در چند ماه آینده 
ممکن است جهش یابد و به حدود 8۰ دالر برسد.

اماراتی  شرکت  عامل  مدیر  جعفر-  مجید  گزارش،  این  اساس  بر 
نفت الهالل، هشدار داد که به دلیل نگرانی ها درباره افت تولید نفت 
ونزوئال، قیمت نفت ممکن است به حدود 8۰ دالر برای هر بشکه 
برسد. وی که در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس 
سخن می گفت، اعالم کرد: در چند سال آینده، به دلیل کمبود شدید 
سرمایه گذاری در سال های اخیر، این نگرانی وجود دارد که به دلیل 
قیمت ها  افزایش  شاهد شوک  مازاد،  عرضه  کاهش  و  تقاضا  رشد 
خواهیم بود. قیمت شاخص نفت خام برنت هفته گذشته از مرز 7۰ 
دالر برای هر بشکه گذشت، اما بسیاری از تولیدکنندگان نفت اعالم 

کردند که این سطح قیمت را مطلوب نمی دانند.

خبر

 نصب نخستین سکوی
 فاز 1٤ پارس جنوبی

عملیات نصب نخستین عرشه دریایی ) سکوی( 
طرح توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی دیروز، توسط 
شناور نصاب ›اوشنیک 5۰۰۰‹ در آبهای خلیج 

فارس با موفقیت انجام شد.
طرح  مجری  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی گفت: سکوی اصلی 
آ فاز ۱۴ پارس جنوبی با وزنی معادل 25۰۰ تن 
روزانه 5۰۰ میلیون فوت مکعب )۱۴.۱ میلیون 
مترمکعب( گاز ترش غنی از بلوک فاز ۱۴ پارس 
جنوبی برداشت می کند. روابط عمومی شرکت 
نفت و گاز پارس، به نقل از حمید رضا مسعودی 
افزود: گاز ترش سکوی آ فاز ۱۴ پارس جنوبی 
پس از انجام عملیات هوکاپ )اتصال بخش های 
اندازی،  راه  و  اندازی  راه  پیش  سازه(،  مختلف 
توسط خط لوله 32 اینچی که پیشتر عملیات 
نصب آن در بستر خلیج فارس انجام شده است 
به پاالیشگاه و تاسیسات خشکی منطقه پارس 
2 ) پارس کنگان( منتقل می شود.مجری طرح 
توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی اظهار کرد: از ۱۱ 
حلقه چاه سکوی آ فاز ۱۴ پارس جنوبی، هشت 
حلقه پس از عملیات کامل نصب و راه اندازی 
گرفت.وی  خواهند  قرار  تولید  مدار  در  سکو، 
گفت: امیدواریم با برنامه ریزی های انجام شده 
عملیات راه اندازی این سکو تا پایان بهمن ماه 
سال جاری به طور کامل انجام شود و گاز ترش 
این سکو به تاسیسات خشکی در منطقه پارس 
کنگان منتقل شود. مسعودی با بیان اینکه دکل 
حفاری که روی موقعیت آ فاز ۱۴ پارس جنوبی 
در حال فعالیت بود هم اکنون محل خود را ترک 
کرده است، اظهار کرد: این دکل به موقعیت سی 
اقماری این طرح منتقل شده است تا کارهای 
باقیمانده عملیات حفاری و آماده سازی چاه های 

این موقعیت را به اتمام برساند.

 افزایش واردات نفت اسار هند از ایران

رهگیری  خدمات  و  بازرگانی  منابع  آمار  طبق 
کشتی، پاالیشگاه خصوصی هندی »اسار اویل« 
۱3۹ هزار و ۴۰۰ بشکه در روز در دسامبر از ایران 
نفت وارد کرد که تقریبا دو برابر میزان نوامبر بود. 
دسامبر ۱۶.5  در  ایران  از  اویل«  »اسار  واردات 
درصد باالتر از مدت مشابه سال گذشته بود. این 
میالدی گذشته حدود 2۱  در سال  پاالیشگاه 
درصد نفت کمتری از ایران خرید که به حدود 
نفتی  غول  شد.  بالغ  روز  در  بشکه  هزار   ۱3۴
روس نفت و شرکایش شامل ترافیگورا و صندوق 
UCP روسیه، قرارداد ۱2.۹ میلیارد دالری برای 
خرید ۹8.3 درصد سهم در اسار اویل را در اوت 
سال میالدی گذشته نهایی کردند و به این ترتیب 
این کنسرسیوم جای پایی در آسیا و همچنین 

منبع جدیدی برای نفت خود پیدا کرد.

خبر

وزارت  فناوری  و  پژوهش  آموزش،   معاون 
اینکه  به  اشاره  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  
۹2 درصد از کل منابع آب کشور در بخش 
اساس  بر  گفت:  می شود،  مصرف  کشاورزی 
مصرف  میانگین  برابر  دو  ایرانی  هر  آمارها 

جهانی آب مصرف می کند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، دکتر برات 
در  آب  مدیریت  همایش  در  دیروز  قبادیان 
صنایع فرآوری مواد معدنی با بیان اینکه از 
سال 2۰۱2 بحث انقالب چهارم مطرح شده 
است، افزود: عالوه بر آن سازمان ملل متحد 
در  پایدار  توسعه  برای  را  اساسی  ۱7 هدف 
از  یکی  که  است  کرده  مطرح  سوم  هزاره 
اهداف آن،  به موضوع آب پرداخته است.وی 
برای  کشورها  که  صورتی  در  اینکه  بیان  با 
این  از  صنعتی  چهارم  انقالب  به  رسیدن 
زیادی  مساله غافل شوند، دچار چالش های 
بهره وری  کاهش  کرد:  اظهار  شد،  خواهند 
تولید، کاهش رضایت مصرف کنندگان، عدم 
کاهش  جهانی،   بازارهای  در  حضور  امکان 
جمله  از  صنایع  ورشکستگی  و  صادرات 
به  ورود  عدم  از  ناشی  کشورها  چالش های 

انقالب چهارم به شمار می رود.
کشور  اقتصاد  اینکه  بر  تاکید  با  قبادیان 

بوده  خام فروشی  و  منابع  بر  مبتنی  تاکنون 
است  عبارت  پایدار  توسعه  داد:  ادامه  است، 
بدون  امروز  نیازهای نسل  برآورده کردن  از 
آنکه منابع نفت های آینده به خطر انداخته 
شود.این در حالی است که ما برای توسعه با 
نادیده گرفتن محیط زیست مشکالت زیادی 
را برای نسل های آتی به ارمغان گذاشته ایم.

کشور،  آبی  منابع  وضعیت  به  اشاره  با  وی 
خاطر نشان کرد: بر اساس آمارهای رسمی 
 ۴۰۰ کشور،  حدود  ساالنه  بارش  میزان 
آن  درصد   7۰ که  است  مترمکعب  میلیارد 

بطور مستقیم تبخیر می شود.

وزارت  فناوری  و  پژوهش  آموزش،   معاون 
اینکه  بر  تاکید  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  
آب  منابع  مدیریت  عدم  دلیل  به  امر  این 
کرد:  اضافه  است،   سد  پشت  آب های  بویژه 
بی  صورت  به  کشور  توسعه  دوم  برنامه   از 
حرکت  کشاورزی  توسعه  سمت  به  مهابا 
کرده است؛ این امر به گونه ای بوده است که 
اقدام به کشت هندوانه کرده ایم در حالی که 
هر کیلوگرم این محصول نیاز به 3۰۰ لیتر 
ولی  است  نادرست  سیاست،   این  دارد.  آب 
پافشاری بر روی تولید محصوالت آب بر نیز 
زیاد بوده است.قبادیان با بیان اینکه میزان 

 7۰ دنیا  کشاورزی  بخش  در  مصرفی  آب 
درصد است، اظهار کرد: متاسفانه این میزان 
ایران ۹2 درصد کل منابع آب کشور را  در 

شامل می شود. 
عالوه بر آن بر اساس آمارها هر ایرانی دو برابر 
میانگین مصرف جهانی آب مصرف می کند.

ایرانی  هر  آن  بر  عالوه  اینکه  بیان  با  وی 
شهروندان  به  نسبت  بیشتری  آالینده های 
این  ادامه داد:  تولید می کند،  سایر کشورها 
مقررات   2۰33 سال  از  که  است  حالی  در 
حوزه  در  سخت گیرانه ای  زیست محیطی 
کاهش آالینده های هوا وضع خواهد شد که 
در صورت ادامه این روند ایران جریمه های 
خواهد  متحمل  را  زیست محیطی  سنگین 
شد.معاون آموزش،  پژوهش و فناوری وزارت 
صنعت،  معدن و تجارت در بخش دیگری از 
سخنان خود با اشاره به چالش های کشور در 
حوزه آب در بخش معادن گفت: خوشبختانه 
در  فناوری  و  علم  اولویت های  و  سیاست ها 
تحقیقات  علوم،  عالی  در شورای  آب  زمینه 
و فناوری وضع شده است و سندی که این 
شورا تدوین کرده، تقریبا سندی جدید است 
اولویت های علم و  و  به سیاست ها  و در آن 

فناوری تاکید شده است.

مصرف92 درصد از کل منابع آب در بخش کشاورزی 

مصرف آب شرب هر ایرانی ؛ دو  برابر میانگین مصرف جهانی

حذف هزینه خدمات مستمر  از قبوض گاز  خودکفایی بنزین تا پایان سال ۹۷

کرد:  اعالم  گاز  ملی  شرکت  سخنگوی 
گاز،  ملی  مطابق دستور مدیرعامل شرکت 
ردیف »هزینه خدمات مستمر گاز« یا همان 

»آبونمان« از قبض های گاز حذف شد.
نفت،  وزارت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
»هزینه  حذف  درباره  مجیدبوجارزاده، 
گفت:  گاز  قبض های  در  مستمر«  خدمات 
مصوبه  اداری،  عدالت  دیوان  آنکه  از  پس 
شورای اقتصاد را ابطال کرد و این موضوع از 
سوی صدا و سیما اعالم شد، با وجود آن که 
گاز  ملی  به شرکت  کتبی  به صورت  هنوز 
از قبوض گاز  این هزینه  ابالغ نشده است، 

حذف شد.
از  بند  این  حذف  در  تسریع  افزود:  وی 
قبض های گاز به دلیل آمادگی شرکت ملی 
گاز در دوره های قبل و طی زمان های مطرح 
اساس،  این  بر  بود،  آبونمان  موضوع  شدن 
صادر  گذشته  روز  عصر  از  که  قبض هایی 
هزینه  یا  آبونمان  احتساب  بدون  شده اند، 

خدمات مستمر خواهند بود.
ستاد  دبیر  بخشنامه  ابطال  دنبال  به 

هزینه  اخذ  درباره  یارانه ها  هدفمندی 
آبونمان از مشترکان گاز در مرداد ماه سال 
جاری از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت 
اداری و تعیین مهلت ۴8 ساعته دیوان برای 
 ۱۹ در  مشترکان  قبوض  از  آبونمان  حذف 
اخذ  در چهارم دی ماه  اقتصاد  آذر، شورای 
گاز  از مشترکان  »هزینه خدمات مستمر« 

طبیعی را تصویب کرد.
به دنبال تصویب این مصوبه در شورای اقتصاد 
که جایگزین هزینه آبونمان شد، طبق ماده 
۹2 قانون تشکیالت و آئین دادرسی دیوان 
مصوبه شورای  دیوان،  رئیس  اداری،  عدالت 
اقتصاد درباره اخذ هزینه خدمات مستمر از 
مشترکان گاز را برای رسیدگی خارج از نوبت 

به صحن علنی هیئت عمومی ارائه کرد.
سرانجام در نشست سه شنبه سوم بهمن ۹۶، 
مصوبه  اداری  عدالت  دیوان  عمومی  هیئت 
خدمات  هزینه  اخذ  درباره  اقتصاد  شورای 
را  طبیعی  گاز  مشترکانه  از  ماهانه  مستمر 
مورد بحث و بررسی قرار داد و با اکثریت آرا 

این مصوبه را ابطال کرد.

صنعت  کارفرمایان  صنفی  انجمن  دبیرکل 
پاالیش نفت با بیان اینکه تا پایان سال آینده 
در تولید بنزین خودکفا می شویم، گفت که 
از  ایران  تولید   5 یورو  بنزین های  کیفیت 

کیفیت نمونه های خارجی بهتر است.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، ناصر عاشوری 
چهاردهمین  حاشیه  در  قلعه  رودخانی 
اشاره  با  کیش،  انرژی  بین المللی  نمایشگاه 
به فعالیت انجمن صنفی کارفرمایی صنعت 
و  حقوقی  حمایت  هدف  با  نفت  پاالیش 
قانونی از فعالیت این صنعت از سال گذشته، 
تبیین  و  جلسات  به  توجه  با  اظهارکرد: 
در  انجمن،  وظایف  اساس  بر  سیاست ها 
حوزه های مختلفی فعالیت را شروع کردیم، 
انجمن  اعضای  مجموعه  اینکه  جمله  از 
از  خیلی  که  رسیدیم  جمع بندی  این  به 
فعالیت های مان می تواند با وحدت رویه باشد 
و موضوعات خود را به این شکل به گوش 
مسئوالن کشوری از جمله مجلس، دولت و 

وزارت نفت برسانیم.
واگذاری   از  پس  که  آن جایی  از  افزود:  وی 

خصوصی،  بخش  به  پاالیشی  شرکت های 
حوزه های  در  قانونی  و  حقوقی  خالهای 
مختلف در این صنعت ایجاد شده و ابهاماتی 
برداشت های  تا  دارد  روشن گری  به  نیاز  که 
مختلفی از قوانین نشود، به این جمع بندی 
موارد  این  انجمن  کانال  از  که   رسیدیم 
مطرح شود. دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایان 
صنعت پاالیش نفت با اشاره به ابهاماتی در 
بر  مالیات  قانون  داد:  توضیح  مالیات  حوزه 
به صورت  است که  پنج سال  افزوده  ارزش 
آزمایشی در حال اجراست و ضعف ها و نقاط 
که  الیحه ای  و  است  شناسایی شده  قوتش 
اکنون دولت برای اصالح این قانون داده در در 
کمیسیون اقتصادی در حال رسیدگی است. 
او تاکید کرد: این موضوع محقق می شود و 
جاری  سال  در  دولت  هم  اساس  همین  بر 
برای خرید بنزین در سال آینده، ریالی پول 
پیش بینی نکرده، یعنی ما باید در تولید بنزین 
این 3۶ میلیون  از  خودکفا شویم و بخشی 
لیتری که ستاره خلیج فارس تولید خواهد 

کرد را باید از سال ۱3۹7 صادر کنیم.

آگهی مفقودی
شاسی  شماره  به  سپند  تیپ  رنو  سواری  خودرو  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
-۶2 ایران  پالک  شماره  و   S۰۱2۰۰2 موتور  شماره  و   PSX۶8E۹۰۱8۱77

۱۹3ب53 مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای امیر کاظمی فرزند احمد 

آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  علی   خیر  فرزند  سیاهپوش  سحر  خواهان 
امیر کاظمی فرزند احمد به خواسته مطالبه نفقه مطرح که به این شعبه ارجاع که 
اختالف  پرونده کالسه ۹۶۰۹۹8۶۶5۶3۰۰۱3۹  شعبه ۱3شورای حل  به شماره 
مجتمع خانواده  شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی جهت استماع گواهی 
گواهان خواهان مورخ ۱3۹۶/۱2/8  ساعت ۰۹:۰۰ تعیین که حسب دستور دادگاه 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  موضوع  طبق 
خوانده و درخواست خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
میگردد تا خوانده امیر کاظمی فرزند احمد در وقت مقرر فوق جهت استماع گواهی 
به  پرونده  خوانده  عدم حضور  در صورت  و  گردد  در شورا حاضر  گواهان خواهان 

صورت غیابی در این شعبه رسیدگی خواهد شد. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 13 شورای حل اختالف مجتمع خانواده 
شهرستان خرم آباد –شيرین اکبری . 

متن آگهی احضارمتهم
) مربوط به دادگاه بافرض وجود کيفرخواست(

کیفرخواست شماره  موجب  به  اسالمشهر  انقالب شهرستان  و  عمومی  دادگاه      
مسعود  آقای  برای   ۹۶۱۴۹2/۱۰۴ کالسه  پرونده  در    ۹۶۱۰۴3288۰۰۰۴5۹2
احمدی  به اتهام سرقت تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه 
تعیین گردیده  برای مورخه ۱3۹۶/۱2/۰۹ساعت ۱۰:۰۰   ارجاع و وقت رسیدگی 
است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و دراجرای مقررات 
مواد ۱۱5 و۱8۰ قانون آیئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری 
مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه 
حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به 

عمل خواهد آمد.م/الف ۱۹7۹
مدیر دفتر شعبه 104دادگاه کيفری 2 اسالمشهر

متن آگهی احضارمتهم
) مربوط به دادگاه بافرض وجود کيفرخواست(                

کیفرخواست شماره  موجب  به  اسالمشهر  انقالب شهرستان  و  عمومی  دادگاه      
اتهام  به  هاشمی  شعبان  آقای  برای   ۹۴۰۰۰۶/۱۰۴ کالسه  پرونده  در    ۹3۱8۴3
کالهبرداری تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت 
رسیدگی برای مورخه ۱3۹۶/۱2/۰7ساعت ۰۹:3۰ تعیین گردیده است. با عنایت 
به متهم و دراجرای مقررات مواد ۱۱5  المکان بودن و عدم دسترسی  به مجهول 
و۱8۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک 
انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر  اتهام  از  تا متهم جهت دفاع  نوبت منتشر 
گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل 

خواهد آمد.م/الف ۱۹8۰
مدیر دفتر شعبه 104دادگاه کيفری 2 اسالمشهر

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت دوم
شرکت تعاونی مسکن مهر 21 رباط کریم شماره ثبت 850

به اطالع کلیه اعضا میرساند جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم شرکت تعاونی 
مسکن مهر 2۱ در روز سه شنبه مورخه ۹۶/۱۱/۱7 ساعت ۱۰ صبح در رباط کریم 
اتحادیه مسکن مهر  امام خمینی )ره( ساختمان اصغری طبقه ۴ واحد ۱۴   بلوار 

برگزار می گردد.
 دستورجلسه :

۱.گزارش هیات تصفیه 
2.طرح و تصویب صورت های مالی ) ۹5،۹۶( 

3.تمدید ماموریت هیات تصفیه 
رئيس هيئت تصفيه مسکن مهر 21 رباط کریم

مفقودی
ج   ۱7۴ پالک  شماره  با   8۶ مدل  آی  ایکس  ال  جی  پراید  سواری  سبز  برگ   
۶۹ایران 82 با شماره موتور 2۰2۶7۶۹ و شماره شاسی s۱۴۱228۶۱3۴۹7۶ بنام 

صنمبربهرامیان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی 
سند کمپانی و برگ سبز کامیون کمپرسی بنز مدل ۶۹ با شماره پالک ۴25 ع۹۹ 
ایران ۶8 با شماره موتور ۱۰۰۰2۶72 و شماره شاسی ۱۰۶۶۴58 بنام اصغر هرانده 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

مفقودی 
تاییدیه نقل و انتقال خودرو سبز سواری پژو ۴۰5 جی ال آی مدل ۱38۴با شماره 
شاسی  شماره  و   ۱2۴8۴۰2۶2۴۱ موتور  شماره  با   82 ایران   5۹ م   57۱ پالک 

۱۶2۰52۰2 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

 آگهی ابالغ 
دادخواست و ضمایم و جلسه رسیدگی به مجهول المکان خوانده حسین سرچالی 
ابالغ می گردد خواهان سعید علیزاده  الذکر  المکان فوق  به مجهول  بدین وسیله 
دادخواستی دائرو مطالعه وجه به طرفیت شما در این شورا مطرح کرد به ارجاع و 
پس از ثبت به کالس ۹۶/۱5۹2 جهت رسیدگی به روز ۹۶/۱2/5 ساعت ۱۰ صبح 
تعیین وقت کردید لیکن به دلیل عدم دسترسی به نشانی شما مراتب ابالغ و ماده 
از روزنامه های  بار در یکی  قانون آیین دادرسی مدنی و تقاضای خواهان یک   73
کثیراالنتشار. صادر و پس از اطالع قبل از حضور دادرسی جهت اعالم نشانی خودرو 
اینصورت شورا و  ثانی دادخواست و ضمایم حاضر شوید در غیر  و دریافت نسخه 
رسیدگی و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود ضمن چنانچه منبعد نیازیبه  انتشار 

آگهی باشد فقط یک نوبت  و مدت آن ده  روز می باشد
 شعبه یازدهم شورای حل اختالف شهرستان بابل

 آگهی ابالغ
خواهان  کش  پیش  سیدعباس  آقای  با  ضمائم  و  دادخواست  و  رسیدگی  وقت   
عباس  سید  آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  خوشرودی  عظیمی  رقیه  خانم 
پرونده کالسه  به شماره  و  ارجاع  این شعبه  به  به  خواسته مطرح که  پیش کش 
۹۶۰۹۹8۱۱۱۰۱۰۰5۰۰ شعبه یک دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل ثبت  و 
وقت رسیدگی مورخ ۹7/۱/28ساعت7تعیین که به دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده با درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده 
اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  دفتر  به  آگهی  انتشار  تاریخ  از  پس  ماه  یک  ظرف 
نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد 
منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل سارا قلمی اصفهانی

دادنامه 
پرونده کالسه۹۶۰۹۹8۱۱۱۴۴۰۰۴۱۱ شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
وکالت  با  حسینقلی  فرزند  تبار  قلی  علی  آقای  خواهان  شماره  نهایی  تصمیم  بابل 
آقای محمد مهدی قلی تبار فرزند علی به نشانی بابل خیابان شریعتی نبش  خیابان 
معلم 2۴ ساختمان میالد طبقه اول خواندگان آقای مهدی زندی فراهانی به نشانی 
مجهول المکان آقای حسنعلی نجفی کانی به نشانه مازندران بابل روستای بابلکان علیا 
شالیکوبی خرجیکال آقای وحید میرزازاده فرزند علی مجهول المکان خواسته مطالبه  
وجه بابت رای دادگاه در خصوص دعوی خواهان آقای علی قلی تبار فرزند حسینقلی 
با وکالت آقای محمد مهدی قلی تبار به طرفیت  خواندگان آقای وحید میرزازاده  
فرزند علی آقای حسنعلی نجفی کانی آقای مهدی زندی فراهانی به خواسته مطالبه 
وجه به مبلغ یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال با احتساب کلیه خسارت 
قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم با این توضیح وکیل 
به شماره 375۰۰۶مورخ ۹۶/5/۱8-  فقره چک  تصویر مصداق سه  ارائه  با  خواهان 
375۰۰7مورخ ۹۶/5/23- 375۰۰5مورخ ۹۶/5/۹بیان داشته خواهان مبلغ خواسته 
را از خوانده ردیف اول به عنوان صادر کننده و سایر خواندگان به عنوان ضامن طلبکار 
این اساس تقاضای صدور  بر  از پرداخت آن خودداری کرده  بوده و خوانده تاکنون 
حکم برابر خواسته را نموده دادگاه با توجه به مراتب و مالحظه مدارک استنادی که 
مصون از هرگونه ادعای جعلی باقی مانده و با عنایت به اینکه خواندگان ردیف اول 
و سوم علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهی و خوانده ردیف دوم علیرغم  ابالغ قانونی 
در جلسه رسیدگی حاضر نشده و هیچ گونه دفاعی که داللت بر پرداخت وجه چک 
با احراز اشتغال ذمه خوانده و استحقاق  به خواهان داشته باشد به عمل نیاورده و 
خواهان به دریافت وجه چک و رعایت اصل استصحاب بر بقای دین دعوی خواهان را 
وارد تشخیص و به استناد مواد5۱5-5۰2-۱۹8 و5۱۹ق.آ.د.م.و مواد 3۱۰-3۱2-3۱3 
از قانون صدور چک  الحاقی به ماده 2 قانون اصالح موادی  قانون تجارت و تبصره 
مصوب۱37۶/3/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام آقای وحید میرزازاده فرزند علی 
آقای حسنعلی نجفی کانی آقای مهدی زندی فراهانی را به صورت تضامنی به پرداخت 
مبلغ پانصدمیلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بابت اصل 
خواسته از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم و پرداخت ۴5 میلیون و 35۰ هزار و 
ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق آقای علی 
قلی تبار محکوم و اعالم میگردد رای صادره غیابی محسوب ظرف 2۰ روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف 2۰ روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی 

در محاکم محترم تجدید نظر استان مازندران خواهد بود
 رئيس شعبه 11 دادگاه حقوقی شهرستان بابل رضا حبيب زاده 

 آگهی مزایده
 دایره اجرای احکام مدنی بابل در نظر دارد در پرونده اجرایی به کالس  ۹۶۱۴۴2 
و  به  محکوم  وصول  جهت  آقاجانپور  امامعلی  علیه  نژاد  مصطفی  محمد  سید  له 
هزینه های اجرایی شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت تقریبی ۱۰۰۰ متر مربع 
واحد در بابل میر پشت می رود 2۰به یک باب خانه مسکونی با زیربنای حدود ۱۰۰ 
متر مربع و قدمت بیش از 8 سال در آن واقع میباشد متعلق به محکوم علیه را از 

طریق مزایده
در تاریخ۹۶/۱۱/۱7 روز سه شنبه ساعت ۱۱ صبح در محل دفتر اجرای دادگستری 
به  و  آغاز  ریال  به مبلغ 5۰۰ میلیون  پایه  از قیمت  برساند مزایده  به فروش  بابل 
باالترین و های پیشنهادی واگذار خواهد شد برنده مزایده بایستی ۱۰ درصد بها را 
فی  المجلس و مابقی را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت نماید در صورت انصراف 
و کلیه  نفع دولت ضبط خواهد شد  به  مزایده  از کسر هزینه  پرداختی پس  مبلغ 
هزینه های انتقال نیز با خریدار میباشد متقاضیان می توانند تا 5 روز قبل از مزایده  

با هماهنگی اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند
دادنامه  مدیر اجرای احکام مدنی حل اختالف بابل حبيب پور

خوش  صمد  خواهان   ۹۴/۴/۹-۱۹۹ پرونده  ۹3/۱88۰/۱3شماره  پرونده  کالسه 
قامت فرزند محمد آدرس بابل. سبزه میدان فرهنگ 5 امامزاده یحیی دفتر وکالت 
علیزاده خوانده رضا طاهری مجهول المکان خواسته مطالبه وجه رای قاضی شورا 
در خصوص  دعوی خواهان آقای صمد خوش قامت فرزند محمد به طرفیت خوانده 
آقای رضا طاهری به خواسته مطالبه طلب به مبلغ ۴5 میلیون ریال به شرح مندرج 
امضای  به  استناد دو برگ سند عادی منقش  به  اینکه خواهان  به  نظر  پرونده  در 
باشد  می  وی  به  خوانده  مدیونیت  و  خواهان  ادعای  نمایندگی صحت  که  خوانده 
اظهارداشت خوانده و آشنایان و دوستان بوده که به موجب رسید مورخه ۹3/3/2۱ 
و ۹3/3/3۱ به ترتیب مبلغ 2۰ میلیون ریال و دو میلیون و پانصد هزار ریال. بعنوان 
و۹3/۴/7مسترد   ۹3/۴/3 تاریخ های  در  که  نموده  متعهد  به  نموده  دریافت  دستی 
در  احضاریه  ابالغ  علیرغم  خوانده  و  است  نموده  امتناع  آن  پرداخت  از  تا  نماید 
جلسه شورا حاضر نکردید و الیحه دفاعیه در رد ادعای خواهان مبنی بر برائت ذمه 
خویش و یا پرداخت دین به شورا ارائه ننموده و حال شورا با توجه به مراتب فوق 
الذکر و به لحاظ مصون ماندن دعوی و مستندات آن ازخدشه و تعرض  و  دعوی 
مطروحه را محمول برصحت تلقی و با استصحاب دین بر ذمه  خوانده و مستندا به 
ماده ۱۹8 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده آقای رضا طاهری 
به پرداخت مبلغ ۴5 میلیون ریال بابت اصل خواسته  و مبلغ یکصد و شصت هزار 
ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان آقای صمد خوش قامت  صادر و اعالم 
می نماید ضمنا در مرحله اجرای حکم اجرای احکام مدنی نسبت به برآورد خسارت 
تاخیر تادیه  از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ ۹3/7/5 و دریافت آن از خوانده به 
نفع خواهان اقدام نماید رای صادره غیابی و تاریخ ابالغ ظرف مهلت 2۰ روزه قابل 
واخواهی  در همین شعبه و سپس ظرف مهلت 2۰ روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی 

در محاکم عمومی دادگستری بابل می باشد 
قاضی شعبه 13 شورای حل اختالف بابل

اگهی ابالغ وقت رسیدگی 
 ۹:3۰ ساعت  شنبه  سه  رسیدگی۹۶/۱2/8  وقت    ۹۶/۴۴۱/۴ ی  کالسه  پرونده 
خواهان سید محمد هاشمیان فرزند سید علی به نشانی جویبار جوان محله خیابان 
المکان  نیا فرزند سید هاشم مجهول  شهید هاشمی خوانده  سید علیرضا صفوی 
خواسته مطالبه طلب خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده فوق تسلیم شعبه  ۴ 
حل اختالف دادگستری جویبار واقع در خیابان امام جنب دادگستری نموده که در 
حال رسیدگی می باشد بنابر تقاضای خواهان مبنی بر مجهول المکان بودن خوانده 
حسب دستور شورا وفق ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مفاد دادخواست یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار به هزینه خواهان خواهان آگهی خواهد 
شد و خوانده می بایست ظرف مهلت  یک ماه در دفتر شعبه حاضر و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر فوق جهت رسید گی در جلسه 

حاضر گردد در غیر اینصورت شورا تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود . 
دفتر شعبه 4 شورای حل اختالف شهرستان جویبار

آگهی مزایده

قریشی،  فاطمه  سید  قریشی  حرمت  علیه  محکوم   ۹۶۰2۶۴ کالسه  پرونده  در   
قریشی  عسل  سید  قریشی،  سینا  سید  قریشی،  رضا  سید  قریشی،  نازنین  سید 
به پرداخت ۶۴ عدد سکه تمام بهار آزادی بابت اصل خواسته به انضمام هزینه 
به  بنا  اجرا  این  لذا  اند  انتظاری محکوم گردیده  فرخنده  دادرسی در حق خانم 
درخواست محکوم له و اموال محکوم علیه را جهت تامین آن توقیف و از طریق 
شهرستان  دادگستری  احکام  اجرای  مدیر  و  دادستان  نماینده  حضور  با  مزایده 
جویبار تحت شرایط زیر به فروش می رساند لیست اموال یکدستگاه ساختمان 
به  شمال  اربعه   حدود  با  مربع  متر   ۱۱5 تقریبی  مساحت  با  همکف  مسکونی 
زمین شالیزاری شهر به در بو دیوار به کوچه شوسه ،جنوب کوچه دسترسی به 
از مبلغ  باشد مزایده  زمین شالیزاری و غرب  زمین ششدانگ عرصه وقف  می 
پایه  شده   ارزیابی  مبلغ  از  میباشد.مزایده  ریال  شده۶۹۰میلیون  کارشناسی  
شروع کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده محصول موید 
احکام  اجرای  دفتر  در  صبح   ۹ ساعت  دوشنبه۹۶/۱۱/3۰  روز  فروش  زمان  و 
مزایده  مورد  مال  از  بازدید  زمان  می باشد  جویبار  شهرستان  دادگستری  مدنی 
در یکی از روزهای اداری پس از انتشار می باشد آدرس جویبار روستای زرین 

کاله کوچه شهید مظفر قریشی 
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری  جویبار بربری
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مقابله سیاسي و اقتصادي با قاچاق کاال
*دکتر سارا شاکري

امروزه مساله ی قاچاق کاال در کشور ما عالوه بر آثار مخرب اقتصادی، بعنوان 
یــک چالش اجتماعی نیز در حوزه های ملی، منطقه ای و بین الملل دارای 
اهمیت اســت. همواره ســرمایه های اقتصادی به سمتی حرکت می کنند 
که بتوانند ســود مورد انتظار را نصیب سرمایه گذار نمایند. در وضعیتی که 
تولیدکننده داخلی از ورود کاالهای خارجی ارزان قیمت عموما غیراستاندارد 
بیم داشته باشد، نمی تواند محصول خود را با کیفیت و قیمتی مناسب تولید 
و عرضه نماید و انگیزه ای برای ادامه سرمایه گذاری در بخش تولید نخواهد 
داشت. در این زمینه محدود کردن قاچاق کاال و جلوگیری از ورود و خروج 
کاال از مبادی غیررسمی می تواند تأثیر مستقیمی بر حمایت از تولیدات و 
گسترش سرمایه گذاری داشته باشد.در زمینه ی اقتصادی، بمنظور جذب 
موفق سرمایه گذاری های خارجی عالوه بر ایجاد یک بستر قانونی مناسب 
و خلق فرصت هایی برای شناســایی زمینه هــای تولیدی که دولت عالقه 
مند ســرمایه گذاری خارجی در آنهاست، تهیه طرح های اولیه و شناسایی 
میزان ســودآوری آنها، معرفی زمینه ها و جذابیت های سرمایه گذاری در 
کشــور، تعریف دقیق حیطه فعالیت شــرکت های فراملیتی و ایجاد بستر 
مناســب برای فعالیت آنها در کشور می تواند از عوامل مؤثر باشد.همچنین 
تحقیق و توســعه در صورتی که نهادینه شود می تواند قابلیت اجرایی را در 
کلیه راهکارهای مقابله با پدیده قاچاق داشته باشد. برای آنکه بتوان کاالیی 
قابل رقابت با کاالهای خارجی تولید نمود، باید تحقیق و توسعه را پشتوانه 
فعالیت های تولیدی قرارداد. در واقع، کارایی این راهکارها در گرو توســعه 
فعالیت های تحقیقاتی و کنترل تحقیق و توســعه در بنگاهها است. بعالوه 
از طریق خصوصی ســازی و ایجاد محیــط رقابتی می توان تولیدکنندگان 
را بــه تولید کاالهایی با کیفیت و قیمت رقابتی تشــویق نمود. در نتیجه، 
بخش خصوصــی مجبور خواهد بود برای ادامه بقای خود، کاالی مورد نیاز 
را تولیــد کند. این کار، عالوه بر کاهــش تقاضا برای کاالی قاچاق و فراهم 
آمدن تمهیدات مرتبط، امکان حضور در صحنه بین المللی را نیز فراهم می 
کند.راهبردهای فرهنگی اجتماعی امروزه ثابت کرده اند که فرهنگ کشور 
در الگوی صحیح مصرف مردم مؤثر اســت. بنابراین، مالحظه زمینه هایی 
همچون اصالح الگوی مصرف و معرفی الگوی صحیح در جامعه از اهمیت 
بســزایی برخوردار اســت که می تواند بر تقاضای کل جامعه تأثیر قابل 
توجهی داشــته باشــد و آن را کاهش دهد. تأثیرگذاری بر الگوی مصرف 
در جامعه، تقاضا برای کاالهای وارداتی را نیز کاهش می دهد و می تواند 
در کاهــش هزینه واردات و صرفه جویــی ارزی، تخصیص صحیح منابع 
اقتصادی بــه فعالیت های مولد، افزایش تولید ناخالص داخلی و دســت 
یابی به رشد و توسعه پایدار اقتصادی، ایجاد فرصت های شغلی و... اثرات 
مثبتی بر جای بگذارد.قاچاق، پدیده ای اســت که زیرساخت ها و اهداف 
بلندمدت اقتصادی دولت را آماج سوءنیت های ویرانگر خود قرار می دهد 
و در این بین، تلفات و خسارات اصلی را مردم و جامعه می پردازند. پدیده 
قاچاق، از این هسته فراتر رفته و از زیرمجموعه هایی کوچک فزونی یافته 
و با گذشــت زمان، موجبات بوجود آمدن مافیای قاچاق و نابودی هرچه 
بیشتراقتصاد مملکت و فنا شدن سرمایه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی 

و ... به همراه خواهد داشت.
Albrz.payam@gmail.com

موج دوم پلمب صرافی های غیرمجاز

موج دوم پلمب دفاتر صرافی ها با هماهنگی نیروی انتظامی با بانک 
مرکزی در بازار ارز آغاز و بر اساس آن، یک دفتر صرافی در بازار ارز 
پلمب شد.به گزارش زمان به نقل ازپژوهشکده پولی و بانکی، نیروی 
انتظامی با هماهنگی بانک مرکزی از هفته گذشــته عملیات پلمب 
دفاتر واســطه صرافی ها را آغاز و در پی آن ۴ دفتر واســطه صرافی 
پلمب کرده بود. برهمین اســاس موج دوم پلمب دفاتر صرافی ها از 
روز گذشــته آغاز و یک دفتر واسطه صرافی پلمب شد.پلمب دفاتر 
واســطه صرافی ها در راســتای جلوگیری از قیمت سازی این دفاتر 
بــرای بــازار ارز و به خصوص دالر انجام می شــود.ناگفته نماند که 
تحــوالت نرخ ارز در بازار و اقدامات بانــک مرکزی در این خصوص 
بحث طوالنی جلســه شورای پول و اعتبار  در شب گذشته بود.طی 
این جلســه اقدامات بانک مرکزی به منظور ایجــاد آرامش در بازار 
ارز مورد بحث و بررســی  قرار گرفت و تدابیری نیز برای تداوم روند 
کاهش ارز در روزهای آتی اندیشیده شد. طی این جلسه که با حضور 
حداکثری اعضای شورا تشکیل شد، لزوم همراهی سیاست ها و تدابیر 
در حوزه هــای مختلف حاکمیت مورد تاکید قــرار گرفت.همچنین 
رییــس پلیس آگاهی ناجا دیــروز اعالم کرد کــه در حال طراحی 
اقداماتی برای جلوگیری از سوءاســتفاده ها در بازار ارز هستیم. وی 
گفت: در حال بررسی تاثیرگذاران در بازار ارز و کسانی که حمایت و 
پشتیبانی پشت پرده از آنها می کنند هستیم و امروز برای ما روشن 

شده که این افراد چه کسانی هستند.

سرمقاله

 دعوت وزارت ارتباطات از استارتاپ ها
 برای توسعه اشتغال روستایی

رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران از همه 
فعاالن کســب و کارهای نوپا دعوت کرد طرح 
های خود برای توسعه اشتغال زایی روستایی 
را به این سازمان ارائه کنند تا پس از بررسی و 
تایید نهایی مشمول حمایت های مالی شوند.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا، رســول ســراییان با 
تاکید بر لزوم توجه به اشــتغال در مناطق محروم 
و روســتایی گفت: در راستای اجرای قانون توسعه 
اشتغال روســتایی، کارآفرینان و صاحبان ایده در 
حوزه اســتفاده از ارتباطات و فناوری اطالعات در 
چهار بخش کشــاورزی، گردشگری، صنایع دستی 
و فروش محصوالت روستایی، متقاضیان می توانند 
با مراجعه به ســایت kara.mcls.gov.ir نسبت 
بــه ثبت طرح خود اقدام کنند.بنــا بر اعالم وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات، وی از شــرکت های 
استارتاپی دعوت کرد تا طرح های پیشنهادی خود 
را در زمینه ایجاد اشــتغال در مناطق روســتایی و 
محروم از طریق پرتال مرکز توانمند سازی و تسهیل 
گری کســب و کارهــای نو پا به نشــانی اینترنتی 
www.ictstartups.ir ارســال کننــد.وی ادامه 
داد: این طرح ها در دســتگاه های اجرایی مربوطه 
مورد بررســی قرار گرفته و پــس از تایید کارگروه 
فنی جهت دریافت تسهیالت برای راه اندازی طرح، 
به بانک عامل معرفی می شــوند.رییس ســازمان 
فناوری اطالعات ایران پیشتر گفت: سیاست وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات حمایت از همه کسب  
و کارهایی اســت که در چارچوب ضوابط و مبتنی 
بر قواعد بازار خدمت رســانی می کنند.طی سه ماه 
نخست فعالیت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، 
با پایش بیش از ۶۴ هزار روســتا، سامانه ای فراهم 
شده است که وضعیت سه سرویس ارتباطی ثابت، 
همراه و اینترنت به همراه وضعیت پوشــش جاده 
ای، صداوســیما و مراکز و خانه های بهداشت این 

روستاها با جزییات مشخص شده است.

نرخ بیکاری به 1۲.1 درصد می رسد

سازمان برنامه و بودجه کشور اعالم کرد: بر اساس 
پیش بینی ها، در سال جاری نرخ بیکاری به ۱2.۱ 

درصد و رشد اقتصادی به 5 درصد خواهد رسید.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، گزارش های رسمی 
سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص عملکرد 
بودجه ســال  ۱3۹۶ کل کشور نشان می دهد که 
در ۱۰ ماهه امســال، 222.۴ هزار میلیارد تومان 
از منابــع عمومی قانون بودجه ۹۶ محقق شــده 
اســت و پیش بینی می شــود طی دو ماه پایانی 
سال نیز 87.۴ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی 
محقق شــود.بر این اساس انتظار می رود در سال 
۱3۹۶ کل منابع عمومی محقق شــده به 3۰۹.۹ 
هزار میلیارد تومان برسد که معادل 8۹ درصد کل 
مبلغ مصوب در قانون بودجه سال ۹۶ است.در این 
میان، جمع کل مصارف عمومی دولت نیز در ۱۰ 
ماهه امسال 23۹ هزار میلیارد تومان بوده و پیش 
بینی شــده در 2 ماهه پایان سال نیز 7۰.7 هزار 
میلیارد تومان بابت مصارف عمومی هزینه شود که 
در مجموع کل مصارف عمومی تخصیص یافته در 
ســال ۹۶ بالغ بر 3۰۹.7 هزار میلیارد تومان پیش 
بینی شده که معادل 8۹ درصد رقم مصوب قانون 
بودجه خواهد بود.در بخش دیگری از این گزارش 
پیش بینی شــده است رشــد اقتصادی کشور در 
سال ۹۶ به 5 درصد و در سال آینده به 5.8 درصد 
برسد. رشد اقتصادی بدون نفت نیز از 5.۴ درصد 
در ســال جاری به ۶ درصد در ســال ۹7 افزایش 
خواهد یافت. نرخ بیکاری نیز در ســال جاری به 
۱2.۱ درصــد و در ســال آینده بــه ۱۱.2 درصد 

خواهد رسید.

خبر

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کشور از نظر 
ذخیره ســازی کاالهای اســتراتژیک در شرایط 
مطلوبی قرار دارد و تدابیر الزم برای بازار شب عید 

پیش بینی شده است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، محمد شریعتمداری 
دیروز پس از جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران 
در پاسخ به سوالی درباره تدابیر این وزارتخانه برای 
تنظیم بازار شب عید اظهار داشت: در پایان جلسه 
دیروز هیات دولت که به ریاست معاون اول برگزار 
شد، گزارشــی از ســوی وزارت جهادکشاورزی و 
صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، سازمان 
میراث فرهنگی و گردشــگری که تاثیر بسزایی در 
تهیه و تنظیم بازار شــب عید دارند، ارایه شد.وی 
افزود: ستاد تنظیم بازار شب عید با حضور معاون 
اول رییس جمهوری تشکیل خواهد شد و امیدواریم 
شــرایط مطلوبی تا پایان ســال داشــته باشیم.

شریعتمداری خاطر نشان کرد: به لطف الهی کشور 
در ذخیره سازی کاالهای استراتژیک شب عید در 
وضعیت بسیار خوبی بسر می برد.شریعتمداری با 
یادآوری اینکه نیازهای مردم در شــب عید فقط 
درباره کاالهای اساسی نیســت، گفت: نیازمندی 

های دیگری نیز برای ایام نوروز در زمینه هتل ها، 
حمل و نقل شهری و برون شهری و جاده و هوایی 
و وجود دارد به خصوص در زمان سفرهای نوروزی، 
تنظیم بازار شهرهای مسافرپذیر از اهمیت باالتری 
برخوردار است.وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره 
تجدید نظر تعرفه های گمرکی واردات خودروهای 

هیبریدی اظهار داشت: خودورهای هیبریدی چند 
دسته هستند؛ برخی از آنها در زمان ایستادن و یا 
زمان حرکت کردن خودرو خاموش و روشــن می 
شوند و امکانات امکاننات برقی در ان بخش استفاده 
می کنند و برخی نیز در حرکت شارژ می شوند و 
بــا احتراق در موقع حرکت به کمک باتری ها می 

آیند و امکان پیمایش محدود در سطوح صاف و در 
سرعت های زیر ۴۰ کیلومتر از موتور برقی استفاده 
می کنند و در سرعت های باالتر از سوخت فسیلی 
اســتفاده می کنند.شریعتمداری افزود: محاسبات 
کارشناسان نشان می دهد که خودورهای هبریدی 
موازی و ســری دارای شرایط ویژه فنی هستند و 
متناســب با میزان مصرف ســوخت فسیلی آنها 
و میزان کاهش ســوخت فســیلی و صرفه جویی 
سوختی که دارند، در کاهش میزان آالیندگی موثر 
هستند و به همین میزان از تخفیف برخوردارند.وی 
ادامــه داد: بین تعرفه واردات خوردوهای برقی که 
از 5 درصد اســت با خوردوهای مشابه فسیلی که 
۹5 درصد تعیین شده، نزدیک به ۹۰ درصد فاصله 
وجود دارد.وزیر صنعت گفت: در مورد خوردوهای 
هیبریدی دیگری که بیــن 5 تا 25 درصد میزان 
مصرف سوخت آنها در شرایط مختلف کاهش پیدا 
می کنــد، ما بین 35 تا 55 درصــد تعرفه با نظر 
کارشناسان و تصویب کمیسیون اقتصادی تعیین 
کردیم که ابالغ شده و در حال اجراست.وی تصریح 
کرد: درباره خوردوهای هیبریدی مورد استفاده در 
ناوگان حمل و نقل عمومی هم تسهیالت ویژه ای 
قائل خواهد شــد.وی گفت: فاصله قیمتی که در 
گذشته در زمینه خودروهای هیبریدی ایجاد شده 
بــود، تفاوت باالیی را خودروهای دیگر ایجاد کرده 
بود و دولت در مصوبه جدید به نوعی این مشــکل 

را حل کرده است.

شریعتمداری خبرداد: اعطای تسهیالت به خوردوهای هیبریدی مورد استفاده در ناوگان حمل و نقل عمومی

تدابیر دولت برای تنظیم بازار شب عید 

آگهی ابالغ

فرزند  حامدی  مالک  آقای  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسیدگی  وقت   
به  حامدی  مالک  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  روحی  ابراهیم  خواهان 
پرونده  شماره  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  ثالث  اعتراض  خواسته 
حقوقی  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه  کالسه۹۶۰۹۹8۱2۹32۰۰۴7۶)۹۶۰۴8۶( 
شهرستان جویبار ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱3۹۶/۱2/۱5 ساعت ۹:3۰ تعیین 
قانون آیین دادرسی و مدنی  که حسب دستور   دادگاه طبق موضوع ماده 73 
در  نوبت  یک  مراتب  ودرخواست خواهان  بودن خوانده  المکان  مجهول  علت  به 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی 
استماع  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست 

اظهارات کاتب و امضا کنندگان ذیل سند در دادگاه حاضر گردد 
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقی جویبار شير اوژن

مفقودی
 المثنی سواری پژو پارس مدل 83با شماره پالک ۴75ص82 ایران 53 با شماره 
درجه  از  و  گردیده  مفقود   8388۰۱3۰ شاسی  شماره  و   ۱2۴83۱5۰35۶ موتور 

اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودی 

تاییدیه نقل و انتقال خودرو سبز سواری پژو ۴۰5 جی ال آی مدل ۱38۴با شماره 
شاسی  شماره  و   ۱2۴8۴۰2۶2۴۱ موتور  شماره  با   82 ایران   5۹ م   57۱ پالک 

۱۶2۰52۰2 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

 استخراج»هزینه  سبد معيشت«
تا پایان بهمن

 تاکيد شورای پول
 بر حفظ ارزش پول ملی 

عضو کارگری شــورای عالــی کار با بیان اینکه 
نرخ تورم مالک تعیین دستمزد سال ۹7 نیست 
بلکه قیمت اقالم ضــروری خانوار مالک تعیین 
دســتمزد است از تعیین هزینه سبد معیشت تا 
پایان بهمن خبر داد.به گزارش زمان به نقل ازمهر، 
علی خدایی با اشاره به تعیین هزینه سبد معیشت 
سال ۹۶ مبتنی بر قیمت اقالم ضروری خانوار به 
عنوان مالک تعیین دســتمزد سال آینده گفت: 
موضع نمایندگان کارگــری در جریان مذاکرات 
مزدی برای محاســبه هزینه ســبد معیشت و 
مطالباتی که برای تعیین دستمزد در قالب شورای 
عالی کار پیگیری می کنیم کامال مشخص است.

وی با تاکید براینکه مــالک گروه کارگری برای 
تعیین هزینه سبد معیشت قطعا قیمت های اقالم 
ضروری خانوار اســت ، گفت: بر اساس توافقاتی 
که تاکنون در جلسات کارگروه مزد صورت گرفته 
قیمت  کاالهای اساسی و موثر در سبد هزینه اقالم 
ضــروری در هفته آخر بهمن ماه به عنوان مالک 
»تعیین هزینه ســبد معیشت ۹۶« مد نظر قرار 
خواهد گرفت و استخراج خواهد شد.وی ادامه داد: 
نکته ای که در خصوص میزان تعیین دســتمزد 
ســاالنه وجود دارد این اســت که اوایل دهه 8۰ 
این نرخ دستمزد بود که از نظر روانی یک تورمی 
را بــه جامعه تحمیل می کــرد و ما این موضوع 
را می پذیریم اما مدت هاســت مواردی که از نظر 
روانــی در جامعه تاثیر می گــذارد، قیمت حامل 
های انرژی و افزایش قیمت ارز و رشد هزینه های 
اقالم ضروری خانوار است که متاسفانه در جریان 
افزایش نرخ ارز مشــاهده می کنیم، وابســتگی 

مستقیمی بین افزایش قیمت ها و نرخ ارز وجود 
دارد.وی ادامه داد: در بســیاری از محصوالت، به 
خارج از کشــور وابسته نیستیم و مبادالت آن به 
هیچ وجه به ارز وابســتگی ندارد، بنابراین روی 
کاغذ نتیجه می گیریم که افزایش قیمت نخواهیم 
داشت، اما متاسفانه همیشه شاهد بودیم بسیاری 
از هزینه ها به اســتناد به افزایش نرخ دالر با یک 
جهش مواجه می شوند و بعد از بازگشت نرخ ارز 
از حالت هیجانی، قیمت سایر محصوالت هیچگاه 
به قیمت سابق بر نمی گردد.وی به تاثیر افزایش 
قیمت دالر در دو مقطع بر قیمت ها اشاره کرد و 
گفت: نخستین تاثیر، در همان روزهای افزایش 
هیجانی قیمــت ارز بر روی قیمــت اقالم قابل 
مشاهده است؛ عالوه بر این تاثیر مستقیم افزایش 
نرخ ارز بر تورم همیشه با فاصله حداقل یک ماه 
تا ۴5 روز خود را نشــان می دهد.به همین دلیل 
نمایندکان به دقت رصد می کنند تا تاثیر تغییرات 
قیمتی و میدانی نرخ واقعی اقالم ضروری در سبد 

معیشت را استخراج کنند.   

یک عضو ناظر مجلس شورای اسالمی در شورای 
پول و اعتبار گفت که شورای پول و اعتبار ضمن 
تاکید بر حفظ ارزش پول ملی خواستار همراهی 
تمامی دستگاه هایی شد که نقش تعیین کننده 
در تثبیت نــرخ ارز دارند.به گزارش زمان به نقل 
ازایسنا، محمدرضا تابش با اشاره به جلسه شورای 
پول و اعتبــار اظهار کرد: در این جلســه بحث 
مفصلــی درباره تحوالت اخیر بــازار ارز و علل و 
عواملی که موجب افزایش قیمت ارزهای خارجی 
خصوصا دالر در بازار شده، صورت گرفت و اعضا 
متفقا بر لزوم حفظ ارزش پول ملی و قدرت خرید 
مردم تاکید کردنــد.وی افزود: همچنین اعضای 
شورای پول و اعتبار ضمن قدردانی از اقدامات در 
حال انجام بانک مرکزی و هیات منتخب ریاست 
جمهوری، خواستار همراهی تمامی دستگاه ها و 
نهادهای ذی ربط در این موضوع شدند که مجموعا 
نقش تعیین کننده ای در تثبیت نرخ ارز دارند.این 
عضو ناظر مجلس شورای اسالمی در شورای پول 
و اعتبار ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت نفت و 

تسهیل در انتقال وجوه فروش نفت بعد از برجام 
به کشــور، تامین ارز مورد نیاز مــردم و فعاالن 
اقتصادی با مشــکلی مواجه نیست و همانگونه 
که رییــس جمهور در مصاحبه اخیر تاکید کرد، 
بازار ارز باید از ثبات و آرامش الزم برخوردار شود. 
بنابراین ضروری اســت همــه نهادهای ذی ربط 
در ایــن قضیه به کمک بانک مرکزی بشــتابند.

به گفته تابش، عرضه ارز از کانال های رســمی و 
جلوگیری از قاچاق آن، همچنین مبارزه با قاچاق 
کاال می توانــد قیمــت ارز را در جــای قبلی اش 
بنشــاند و مردم هم باید بردباری و صبوری خود 
را نشــان دهند.این عضو ناظر مجلس شــورای 
اسالمی در شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: 
ضروری است دولت عرصه های اقتصادی جذاب 
را فراروی مردم بگشاید تا پس اندازهای مردم در 
جاهایی که سرمایه گذاری مطمئن و مطلوبی را 
تضمین کند، به کار انداخته شــود.تابش با اشاره 
به گزارش وزیر صنعت در جلســه شورای پول و 
اعتبار درباره تنگناهایی که واحدهای تولیدی با 
آن روبرو هســتند، اظهار داشــت: ضرورت رونق 
تولید که پیامدهای اقتصادی مثبتی دارد و منجر 
به نگاهداشت میزان اشتغال موجود و اشتغالزایی 
جدید می شود، نیز مورد تاکید قرار گرفت و مقرر 
شــد کمیته ای مرکب از معاون اقتصادی رییس 
جمهور، دستیار رییس جمهور در امور اقتصادی، 
وزیر صنعت و رییس بانک مرکزی ظرف دو هفته 
راهکارهای موثر و مناسب را برای رونق تولید به 
شــورا ارائه کنند تا در جلســات آتی درباره این 

موضوع مهم تصمیم گیری شود.

1500 ميليارد ریال غرامت 
کشاورزان پرداخت شد

قائم مقام صندوق بیمه کشــاورزی از پرداخت ۱5۰۰ میلیارد ریال غرامت 
کشاورزان ناشی از بالیای طبیعی و بروز بیماری ها خبر داد و گفت: تامین 
اعتبارات این بخش شــتاب گرفته اســت. به گزارش زمان بــه نقل ازایرنا، 

»محمدابراهیم حسن نژاد« افزود: این درحالیست که از ابتدای سال تاکنون 
بالغ بر ۹ هزار و 33۰ میلیارد ریال خســارت به بخش کشاورزی وارد شده 
است.وی اظهار داشت: اکنون پرونده تکمیل شده خسارت کشاورزان تحت 
پوشش بیمه که زیان دیده اند، سرعت گرفته و در حال بررسی است.به گفته 
وی، صندوق بیمه کشاورزی اکنون بخش عمده فعالیت های زراعی، باغی، 
دامپروری مرغداری، آبزی پروری و منابع طبیعی را زیر پوشــش حمایتی 
خود دارد.در کوتاه ترین زمان ممکن پس از اعالم، ثبت خسارت توسط بیمه 
گذاران امر انجام می شــود و کارشناسان بیمه به ارزیابی خسارت های وارد 

شده می پردازند.حسن نژاد تصریح کرد: منابع مالی صندوق بیمه کشاورزی 
مرکب از دو بخش اســت که یک بخش آن به عنوان حق بیمه سهم بیمه 
گذار، همزمان با عقد قرارداد بیمه از وی دریافت می شــود اما بخش بیشتر 
مربوط به سهم دولت است و باید در قانون بودجه پیش بینی و از سوی دولت 
تامین شود.حسن نژاد افزود: طبق بند ب ماده 32 قانون برنامه ششم توسعه 
کشور، عالوه بر ایجاد ردیف مستقل در بودجه سالیانه کشور برای پرداخت 
بیمه صندوق بیمه محصوالت کشاورزی، میزان بودجه صندوق که از جنس 

حق بیمه سهم دولت است، باید ۱۰۰ درصد تخصیص یافته تلقی شود.



در جستجوی نور باش، نور را می یابی. 
آرنت

سخن حکيمانه

مرا یارا چنين بی یار مگذار
زمن مگذر مرا مگذار مگذار

به زنهارت درآمد جان چاکر
مرا در هجر بی زنهار مگذار

امروز با موالنا

»شیگانهوس« در بازار کتاب

رمان »شیگانهوس« نوشته بهاره نوربخش توسط 
انتشارات بهنام منتشر و راهی بازار نشر شد.

به گزارش مهر، کتاب »شیگانهوس« نوشته بهاره 
نوربخش به تازگی توسط انتشارات بهنام منتشر و 

راهی بازار نشر شده است.
این کتاب یک رمان تاریخی و افسانه ای را در بر 
یک  سراغ  آن،  روایت  در  نوربخش  و  می گیرد 
داستان تاریخی و باستانی رفته است. شیگانهوس 
نوه ابلیس است که  خودرا بر ای مبارزه با نفس 
انسان و جلوگیری از رستگاری بشر مهیا کرده است. 
او می تواند مثل یک شیطان کوچک به روح وجسم 
انسان های روی کره زمین رسوخ کند و به آن ها 
ضربه بزند. شیگانهوس از قدرت های بی حد و مرز 
جادویی برخورداراست و می خواهد مالک همه زمین 
باشد تا زندگی انسان ها را در سیطره خود قراردهد.

این  پرماجرای  زندگی  گر  روایت  موردنظر،  رمان 
موجود بی نهایت پلید و شیطانی به نام شیگانهوس 
است. در این داستان مخاطب شاهد رویارویی انسان 
با قدرت های نامرئی شیطان خواهد بود. »ارکالون « و 
»عطرقالی، نسیم عشق« دو رمانی هستند که بهاره 
نوربخش پیش از این کتاب راهی بازار نشر کرده است. 

»شیگانهوس« در قالب ۱۶ فصل نوشته شده است.
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از اجرای طلوع آفتاب تا هملت ماشینی!
* رویا سليمی

نمایش های صحنه ای
نمایش »هملت« کمپانی کامرشپیله، که دو اجرای موفق را در  روزهای گذشته 
پشت سر گذاشته است، دیروز با اجرای ساعت ۱۶ در سالن اصلی تئاترشهر به کار 
خود پایان می دهد.  اجرایی پرتحرک و از پیش تعیین نشده برای مخاطب که شکلی 
دیگری از روایت معروفتیرین اثر نمایشی جهان را ارایه می دهد. نمایش پس از مرگ 
هملت آغاز می شود و او قبل از مرگش به دوست صمیمی خود وصیت می کند تا 
داستان زندگی اش را بر صحنه تیاتر روایت کند. هنگامیکه او مشغول روایت داستان 
هملت است، مانیتوری روی صحنه در نقش هملت عهده دار هدایت داستان نمایش 
است و درواقع روایت داستان به شیوه ورد عالقه او پیش می رود. این نمایش  در 
سی و ششمین جشنواره بین المللی تیاتر فجر، در بخش مسابقه تیاتر بین الملل به 

روی صحنه رفت.
ساناز بیان با »آبی مایل به صورتی« ساعت ۱8 به سالن سمندریان آمد و دهن گنده 
ساعت 2۰ در سالن ناظرزاده کرمانی به کار خود در جشنواره پایان می دهد. در 
نمایش »آبی مایل به صورتی« سعی شده براساس تحقیقاتی که برای تهیه گزارشی 
ژورنالیستی صورت گرفته، نگاهی عمیق تر و جدی تر به زندگی گروهی داشته باشد 
که چندان در جامعه حضور فعال ندارند و عموما با برچسبهای مختلف از سوی 
خانواده و جامعه طرد می شوند. زندگی و مسایل ترسکشوآل ها یا بیماران اختالل 
جنسیتی، دستمایه اجرای نمایش »آبی مایل به صورتی« است. نمایشی که در آن 
با شیوه ای مستند و دیالوگ محور، سعی دارد تعریف علمی و استدالل پزشکی این 
اختالل را مطرح کند. به نوعی که بارها در نمایش اشاره به عدم آگاهی جامعه به 

تفاوت این گروه از افراد با آنچه در فضای عمومی جامعه می گذرد، دارد.
در ابتدای نمایش، کارگردان به روی صحنه می آید و خود را معرفی می کند. از علت 
شکل گیری و حتی منبع مطالعاتی خود سخن می گوید و پس از آن یک به یک 
بازیگران روی پله های فلزی که تنها طراحی صحنه نمایش را شامل می شود، قرار 
می گیرند و شروع به درد دل و بیان آنچه این مسله در زندگی اجتماعی و خانوادگی 

بر سرشان آورده می کنند. 
نمایشی کامال روایت محور که کمترین کنش و اجرای صحنه ای را می طلبد و 
بازیگران در حالیکه در کنار یکدیگر هستند هر کدام کلیتی محسوب می شوند که 
به تنهایی داستانی روایت می کند از یک درد مشترک. دردی که در هر شهر و با هر 
خانواده ای، آنها را به یک سرنوشت می رساند. تنهایی و نداشتن تصویر روشن از آینده 

ای که در خالل تغییر یا تطبیق جنسیت قرار است با آن مواجه شوند.
»حذفیات« به کارگردانی مهدی ضیاءچمنی از مشهد که در بخش مسابقه بین الملل 
جشنواره حضور دارد ساعت ۱8 در تاالر چهارسو اجرا شد. »سرداب« نمایشی از عراق 
به کارگردانی احمد نسیم ساعت ۱۶:3۰ در تاالر قشقایی و  »قند خون« لیلی عاج 

ساعت ۱۶ در تاالر سایه اجرا رفت.
نمایش قند خون داستان تعطیلی کارخانه قندی در حوالی شهرستان ورامین است 
و تبعات بیکاری، فقر و اعتراضات صنفی را موضوع اصلی خود قرار داده است. 
کوهستان که کارگر این کارخانه است، صعی دارد از هر طریقی صدای کارگران 
این کارخانه را به رسانه ها و برنامه پربیننده نود برساند. ترتیب نوشتن بنری را می 
دهد که در مسابقه ای ملی در استادیوم آزادی قرار است اجرا شود. »کام کارگران 
کارخانه قند تلخ است.« خبری است که او به واسطه شنیده نشدن مطالبات صنفی 
خود سعی دارد در محیطی غیر مرتبط و با تکیه بر افکارعمومی منتشرش کند. 
همسر و خواهرش در خانه قند خرد می کنند و به وسیله آن روزگار نه چندان 
مناسب خود را می گذرانند. خواهرش که طالق گرفته افسرده است و همسرش نیز 
نازاست، آنها در کنار یکدیگر زندگی خوب و شادی را می گذرانند ولی کوهستان 
علیرغم التماسها و نصحیتهای پروانه-همسرش- همچنان به اعتراض خود ادامه 
می دهد تا جایی که پاسخ صنفی او به مشکالتش، با برخورد سیاسی مواجه می 

شود و در نهایت می میرد.
نگاه تلخ و غلوآمیز عاج –کارگردان- به این شیوه از اعتراضات که روزانه در 
بسیاری از شهرها رخ می دهد، چندان منطبق با واقعیت نیست. تاثیر بیکاری 
و فقر بر روح و روان مردانی که برای امرار معاش تنها خواستار شغل هستند، از 
مسایلی است که می توان نگاه واقع بینانه تری به آن داشت. اینکه ممکن است 
صدای اعتراض آنها به گوش کسی نرسد و آنها در روزمره خود نیز سرگردان و 
ناتوان هستند، موضوع و دغدغه ای قابل تامل است، اما اینکه این اعتراضات با 
بگیر و ببندهای سیاسی و مرگ معترضین همراه می شود، مسیر واقع گرایانه 
روایت قندخون را منحرف می سازد. این نمایش در بخش مسابقه تیاتر ایران- ب 

در جشنواره بین المللی تیاتر فجر حضور دارد.
مراسم: مراسم امضای تفاهم نامه فی مابین جشنواره بین المللی تئاتر فجر و جشنواره 
آتن و اوریپید یونان روز سوم بهمن ماه، ساعت ۱5 در سالن کنفرانس مجموعه 
تئاترشهر برگزارشد. مهدی شفیعی، مدیر کل مرکز هنرهای نمایشی، پیمان شریعتی، 
رئیس مجموعه تئاترشهر، فرهاد مهندس پور، دبیر سی وششمین دوره جشنواره، 
هیئت سه نفره از جشنواره آتن و اوریپید یونان و سایر مدیران جشنواره تئاتر فجر در 

این مراسم حضور داشتند.
بخش خارج از صحنه: »مناظر مجرم« به کارگردانی دریس ورهوفن، که با حضور 
سفیر هلند افتتاح شد و از ساعت ۱۴ تا 22 میزبان تماشاگران خود در گالری 

ایرانشهر بود.
نمایش »طلوع آفتاب« کاری از سعید بهنام از نمایش های مهمان بخش آف استیج 
دومین اجرای خود را ساعت 5:3۰ صبح به همراه مخاطبان خود با یک اتوبوس، در 
مسیر رفت و برگشت  میدان آزادی تا کن-سولقان پشت سر گذاشته است. تنها یک 

اجرا از این نمایش باقی مانده است.
و اما عمارت روبرو ساعت 2۰:3۰ با نخستین اجرای »نمایش گردهمایی والدین« به 
کارگردانی میخاییل چارکویامی از گرجستان میزبان تماشاگران بود. »تولیدی لیلی و 
مجنون« که جوایز بسیاری را در جشنواره تئاتر خیابانی مریوان از آن خود کرد ساعت 
۱7:۴5 در محوطه تئاتر شهر اجرا شد. این مکان از ساعت ۱۶:3۰ با نمایش های 
»موسسه کاریابی«، »چای تلخ پهلو« و »کتو« میزبان مخاطبان بود. محوطه خانه 
هنرمندان از ساعت ۱۶ با »جنگ زیر پوست مادرم« و »درد دل روی خط حامل« 
و مترو میدان ولیعصر ساعت ۱2:3۰ با »مٶسسه کاریابی« بخش آف استیج را در 

خود جای داده اند.

ششمين روز از جشنواره بين المللی تئاتر فجر

معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
پایان  تا  شغل  هزار   5۰ کرد:  بینی  پیش 
اشتغال  گردی،  بوم  حوزه  در  سالجاری 
ایجاد  کشورمان  دستی  صنایع  و  روستایی 

شود.
قرارگاه  اعضای  نشست  در  اوحدی  سعید 
دولت  افزود:  استان همدان  مقاومتی  اقتصاد 
با تصویب قانون حمایت از اشتغال و توسعه 
 2۴ روستایی،  دستی  صنایع  و  گردشگری 
هزار میلیارد ریال برای رونق و کارآفرینی در 

روستاهای کوچک اختصاص داد. 
اشتغال  از  حمایت  قانون  در  داد:  ادامه  وی 
برای  ریال  میلیارد  هزار   ۱2۰ روستایی، 
توسعه اشتغالزایی و رونق شهرها و روستاهای 
به  که  است  شده  گرفته  نظر  در  کوچک 
درآمدزایی مردم این مناطق کمک می کند 
و با اجرای این مصوبه در شهرهای کوچک و 
روستاها، شاهد رشد اقتصاد و رونق روزافزون 

خواهیم بود. 
معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

اظهار کرد: برای رونق صنعت گردشگری در 
ماه  یک  در  و  انجام  موثری  کارهای  کشور، 
سامانه  در  گردشگری  طرح   325 گذشته 

بهین یاب ثبت شده است. 
در  همدان  استان  های  ظرفیت  به  اوحدی 
زمینه گردشگری سالمت اشاره کرد و گفت: 
این  همدان،  در  گردشگری  موضوعات  تنوع 

می  متمایز  کشور  نقاط  دیگر  از  را  استان 
تواند  می  سینا  بوعلی  مقبره  وجود  و  کند 
پیشرفت همدان در حوزه گردشگری سالمت 
دیگر  از  را  را موجب شود.  وی طب سنتی 
موضوعات موثر در رونق گردشگری سالمت 
همدان برشمرد و گفت: نرخ بیکاری بسیاری 
از استان های کشور 2 رقمی است اما استان 

همدان فاصله معناداری با بسیاری از استان 
ها و به خصوص استان های هم جوار دارد. 

های  پیگیری  و  انسانی  ظرفیت  اوحدی 
مدیران استان همدان را قابل توجه دانست و 
افزود: ایجاد اشتغال، مبارزه با بیکاری و رشد 
و رونق تولید، خروجی انسجام و تعاملی است 

که در استان همدان وجود دارد . 
مجلس  در  فامنین  و  همدان  مردم  نماینده 
با  این نشست گفت:  در  نیز  اسالمی  شورای 
همت استاندار و همراهی نمایندگان مجلس، 
گام های بلندی برداشته و گره های بسیاری 

در این استان باز شده است. 
این راستا  افزود: در  بابایی  حمیدرضا حاجی 
هگمتانه  و  سینا  ابن  پتروشیمی  مشکالت 
همدان حل شده و با قول مساعد وزیر نفت 
قرار است ۱۰۰هزار بشکه نفت برای خوراک 

پاالیشگاه همدان اختصاص یابد. 
ای هماهنگی  دوره  در هیچ  کرد:  اظهار  وی 
دوره  این  استان، همچون  نمایندگان  مجمع 
در  استان  مردم  نمایندگان  و  است  نبوده 
مجلس شورای اسالمی با مدیران ارشد استان 

هماهنگی و تعامل دارند. 

ایجاد 50هزار شغل در حوزه صنایع دستی کشور

فیلم  به  لیسبون  فیلم  اصلی جوایز ساالنه  جایزه  چهار 
کوتاه »روتوش« رسید.

جایزه  چهار  »روتوش«  کوتاه  فیلم  با  مظاهری  کاوه 
بهترین فیلم کوتاه داستانی، بهترین کارگردانی، بهترین 
از  را  سنجری  سونیا  برای  بازیگر  بهترین  و  فیلمنامه 
 Cinalfama نهمین دوره جوایز ساالنه فیلم لیسبون

از آن خود کرد.
جایزه  سه  داستانی  کوتاه  فیلم  بهترین  جایزه  جز  به 
دیگر در رقابت با همه فیلم های کوتاه، نیمه بلند و بلند 
اهدا  »روتوش«  کوتاه  فیلم  به  جشنواره  این  در  حاضر 

شده است.
لیسبون به عنوان یکی از پایتخت های فرهنگی اروپا هر 
با  که  است  سینمایی  رویداد  این  برگزاری  شاهد  ساله 
هدف گردهمایی بزرگ جوانان با استعداد و هنرمند از 

سراسر جهان برگزار می شود.
کاوه مظاهری با فیلم کوتاه »روتوش« تنها نماینده ایران 
جوایز  به کسب  موفق  که  بود  فرهنگی  رویداد  این  در 

اصلی آن نیز شد.
ژانویه  تاریخ 2۴  در  رویداد سینمایی  این  دوره  نهمین 

برابر ۴ بهمن در شهر لیسبون پرتقال برگزار شد.

کارگردانی  به  ور«  »شعله  سینمایی  فیلم  لوگوی 
حمید نعمت اهلل و تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی با 

طرحی از محمد روح االمین رونمایی شد.
لوگوی فیلم سینمایی »شعله ور« به کارگردانی حمید 
نعمت اهلل و تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی با طرحی 
از محمد روح االمین رونمایی شد. این فیلم سینمایی 
در سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر حضور دارد.

فرید  پرورش،  بهمن  خوشکام،  زری  حیایی،  امین 
نیا  مهدی  پانته آ  صابری،  مژگان  حیایی،  دارا  قبادی، 

بازیگران این فیلم سینمایی هستند.
فیلمنامه »شعله ور« به طور مشترک توسط هادی مقدم 
و  است  درآمده  نگارش  به  اهلل  نعمت  حمید  و  دوست 
را  مردی  زندگی  فیلم  این  دارد.  اجتماعی  مضمونی 
روایت می کند که احساس می کند عددی نشده است 
و این احساس او و همه  زندگی اش را تحت تأثیر قرار 

می دهد.

جوایز اصلی جشنواره فیلم لیسبون 
به »روتوش« رسید

لوگوی فیلم سینمایی »شعله ور« 
رونمایی شد

جوایز  کوتاه  بهترین  نامزد  خاموش«  کودک  »فیلم 
سینمایی اسکار 2۰۱8 از دو نفر عوامل ایرانی در ساخت 

فیلم بهره برده است.
را  آن  انگلیسی  اوورتون«  »کریس  که  کوتاه  فیلم  این  در 
کارگردانی کرده، علی فراهانی فیلمبردار ایرانی مقیم بریتانیا 
فیلمبرداری را بر عهده داشته است و ساخت موسیقی آن 

نیز ساخت امیر صادقی کنجانی آهنگساز ایرانی بوده است.
این فیلم کوتاه 2۰ دقیقه ای در شاخه بهترین فیلم کوتاه 
نودمین دوره جوایز سینمایی اسکار با چهار فیلم دیگر شامل 
من  »برادرزاده   ،»۱۱ »ساعت  دکالب«،  ابتدایی  »مدرسه 

اِمت« و »همه ما« برای کسب جایزه رقابت می کند.
داستان این فیلم کوتاه که تاکنون چندین جایزه بین المللی 
کسب کرده است درباره کودکی چهارساله و فاقد شنوایی 
است. »کودک خاموش« با کسب جایزه بهترین فیلم کوتاه 
در  رقابت  شرایط  واجد  »رودآیلند«،  بین المللی  جشنواره 

جوایز اسکار شناخته شده است.

ردپای ایرانی ها در اسکار
دیده می شود

 آگهی فراخوان عمومی دو مرحله ای
شهرداری گناوه در نظر دارد عملیات صدور ،توزیع ،پیگیری و وصول عوارض سالیانه نوسازی 
، اصناف و بها خدمات پسماند سطح شهر بندر گناوه  را بر اساس بند1صورتجلسه شماره 
27مورخ 96/10/02  شورای اسالمی شهر از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرح زیر به 

متقاضیان واگذار نماید.
1. دستگاه مناقصه گذار: شهرداری بندر گناوه

2. آدرس دستگاه مناقصه گذار: گناوه – خیابان امام خمینی)ره(- ساختمان اداری تلفن:33130005
3. موضوع مناقصه: واگذاری عملیات صدور ،توزیع ،پیگیری و وصول عوارض سالیانه نوسازی ، اصناف و بها خدمات 

پسماند سطح شهر بندر گناوه 
4. دستگاه نظارت: شهرداری بندر گناوه

5. برآورد اولیه : 3/817/478/800 ریال معادل سه میلیارد و هشتصد و هفده میلیون و چهارصد و هفتاد و هشت 
هزار و هشتصد ریال 

6. مدت اجرای پروژه 12ماه 
7.  محل تامین اعتبار: منابع بودجه داخلی شهرداری 

8. شرکت های مجاز به شرکت در مناقصه شامل شرکت های دارای گواهینامه صالحیت و یا موضوع فعالیت 
خدمات نقشه برداری و gis ،آمارگیری ،خدمات فنی مهندسی ، داده پردازی و داده آمایی ،امور رایانه ای و نرم 

افزاری، برنامه نویسی و انفورماتیک
9. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:200/000/000 میلیون ریال که بصورت ضمانتنامه بانکی یا اسناد خزانه یا واریز 
نقدی به حساب شماره 3100001884003که بنام شهرداری گناوه نزد بانک ملی و فیش مربوطه را به همراه قیمت 

پیشنهادی در پاکت جداگانه در بسته و الک و مهر شده به شهرداری تسلیم و رسید اخذ  نمائید.
10. ضمانتنامه در پاکت )الف(-رزومه کاری و مدارک شرکت در پاکت)ب( پیشنهاد قیمت به همراه آنالیز آن در 
پاکت )ج( در بسته و الک و مهر شده از سوی شرکت کننده ارائه می گردد، روی پاکتها درج حروف الف یا ب یا ج 

ضروری می باشد.
11. شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.

12. هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
13. اسناد ارزیابی فنی - بازرگانی شرکت در پاکت جداگانه و ضمیمه پاکت مناقصه باشد.

14. حدنصاب ارزیابی فنی بازرگانی 60 امتیاز می باشد.
15. ضریب تاثیر امتیاز فنی بازرگانی 0.3 میباشد 

16. ارائه اساسنامه، آخرین آگهی تغییرات، گواهی صالحیت دار) گواهینامه صالحیت فنی(، گواهی نمونه امضا تعهد 
آور فرد مجاز از دفاتر اسناد رسمی در پاکت )ب( الزامی است.

17. محل و مهلت خرید اسناد مناقصه: از تاریخ پنج شنبه96/11/05 تا پایان وقت اداری روزپنج شنبه 96/11/12  
،آدرس: خیابان امام خمینی،شهرداری گناوه، واحد حقوقی

18. محل و مهلت تحویل اسناد مناقصه: پایان وقت اداری روزچهارشنبه 96/11/25، آدرس: خیابان امام خمینی، 
دبیر خانه شهرداری گناوه

19. تاریخ بازگشایی  : روز یک شنبه96/11/29 ساعت 9 صبح می باشد.
20. در صورتی که برنده مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وی ضبط خواهد شد.

نوبت اول آگهی 96/11/05 نوبت دوم آگهی96/11/12
امور حقوقی و قراردادهای شهرداری بندر گناوه

آگهی مناقصه شهرداری حمیل
بر  بالغ  اعتباری  با  را  حمیل   شهر  نژاد  یعقوب  شهید  بلوار  تکمیل  پروژه  دارد  نظر  در  حميل  شهرداری 
5000میلیون ریال  از محل اعتبار ات تملک دارایی های سرمایه ای استانی اسناد خزانه در سال 96  از طریق 
مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.لذا پیمانکاران واجد شرایط از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 
7روز کاری فرصت دادند جهت خرید اسناد و همچنین جهت تحویل نیز 3روز کاری فرصت دادند به شهرداری 

حمیل مراجعه نمایند.
ذیحسابی  به  پیشنهادی  پاکت  تحویل  و  دریافت  و  شهرسازی  و  فنی  واحد  مناقصه  اسناد  فروش  1-محل 

شهرداری حمیل مراجعه نمایند.
2-به پیشنهادهای مبهم،مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
4-کلیه کسورات قانونی قرارداد و هزینه چاپ آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد.

5-حضور پیمانکار یا نمایندگان قانونی آنها در جلسه مناقصه بالمانع است..
نام  2171143766000به  در وجه حساب شماره  ریال  70/000/000میلیون  مبلغ  مناقصه  در  6-سپرده شرکت 
شهرداری حمیل نزد بانک ملی واریز نمایند یا به صورت ضمانتنامه بانکی به نفع شهرداری از تاریخ صدور به 

مدت 3ماه ضمیمه قیمت خود نمایند.
7-سپرده شرکت در مناقصه نفر دوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در حساب شهرداری باقی و در صورت انصراف 

نفر اول تا سوم به ترتیب ضبط خواهد شد 
8-سایر جزئیات و شرایط مربوط به مناقصه در اسناد آن مندرج است.

کامران جلوند- شهردار حمیل

 نوبت اول

 نوبت دوم

 ۶3 جشن  با  »تولدماه«  برنامه  ویژه 
سالگی مسعود رایگان با حضور جمعی از 
هنرمندان و عالقه مندان در موزه هنرهای 

دینی امام علی)ع( برگزار می شود.
به گزارش زمان از رسانه خبری سازمان 
تهران،  شهرداری  هنری  فرهنگی 
سی امین »تولد ماه« به مناسبت زادروز 
بهمن ماه   5 پنج شنبه  رایگان  مسعود 
ساعت ۱7 با حضور جمعی از هنرمندان 
و عالقه مندان در موزه هنرهای دینی امام 
رایگان  برگزار می شود. مسعود  علی)ع( 
هنرپیشه سینما متولد ۱ بهمن ۱333 
در خرم آباد و همسر رویا تیموریان دیگر 
بازیگر سینما و تلویزیون است. نام رایگان 
با فیلم »خاموشی دریا« در سال ۱38۰ 
بر سر زبان ها افتاد، اما »خیلی دور، خیلی 
نزدیک« او را به شهرت رساند، به طوری 
که جایزه جشن خانه سینما را برای بازی 
در این فیلم از آن خود کرد. وی همچنین 
کاندیدای دریافت سیمرغ بلورین بهترین 
بازیگر نقش اول مرد در جشنواره 23 فیلم 
فجر، برای بازی در این فیلم شده است. در 
جشنواره فیلم فجر 3۱ نیز نامزد دریافت 
بازیگر نقش مکمل مرد  جایزه بهترین 

برای فیلم »برلین منفی 7« شد.
ماه«،  روی  »بوسیدن  شریف«،  »مزار 

و  »زادبوم«  مه«،  در  »پرسه  »جرم«، 
»سنتوری« بعضی از آثار سینمایی است 
که رایگان در آن ها بازی کرده و از جمله 
آفرینی  نقش  آن ها  در  که  سریال هایی 
درجه«،  صفر  »مدار  به  می توان  کرده 
»شمس العماره«، »در مسیر زاینده رود« 
و »نفس« اشاره کرد. سی امین»تولد ماه« 
با حضور مسعود رایگان و دیگر هنرمندان 
عرصه سینما و تلویزیون به همت معاونت 
هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری 
تهران پنجشنبه 5 بهمن ساعت ۱7 در 
موزه هنرهای دینی امام علی )ع( واقع در 
خیابان ولیعصر، روبروی بزرگراه نیایش، 
بلوار اسفندیار، پالک 35 برگزار می شود 

 جشن ۶۳ سالگی مسعود رایگان 
برگزار می شود 


