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به گزارش زمان، مرضیه شاهدایی اظهار کرد: به امید خدا به زودی 
خبرهای خوبی برای ملت ایران در مورد چاه ۱۴۷ رگ سفید داریم.

وی افزود: صنعت نفت یکی از مؤثرترین صنایع کشور در زمینه توسعه 
10ساخت داخل است.

تاکید بر بومی سازی تجیهزات 
پرمصرف صنعت نفت در کشور

به گزارش زمان، وزیر امور خارجه انگلیس با تاکید بر این که توافق 
هسته ای هنوز زنده است گفت: این توافق به حمایت و کار نیاز دارد 
و کشورهای عضو توافق که به آن اهمیت می دهند باید برای آن با 

یکدیگر همکاری کنند.

به گزارش زمان، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در ادامه به رسیدگی 
الیحه حمایت از افراد دارای معلولیت دولت را مکلف کردند حداقل ســه 
درصد مجوزهای رسمی، پیمانی و کارگری دستگاه های دولتی و عمومی 

را به افراد دارای معلولیت واجد الشرایط اختصاص دهد. 2

برجام برای مردم ایران باید 
همراه با منافع اقتصادی باشد

اختصاص 3درصد مجوز 
استخدام های دولتی به معلوالن 
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سرمقاله

 هنگام وقوع زلزله،نداشتن
 آمادگی بحران می آفریند

نگاه روز

 خودروهای برقی 
و وظیفه دولت 

 بدهی ۱۱۲ هزار میلیاردی
 ۳ گروه بانکی

چهارشنبه شــب بود. مانند هر شِب دیگر 
برخی تلویزیون تماشــا می کردند، برخی 
در خیابان بودند، برخی کتاب می خواندند 
و به زندگی عادی خــود ادامه می دادند. 
هیچ کس نمی دانست در پِس آن صدای 
مهیبی که شنیده شــد زلزله ای در حال 
وقوع اســت. زمین لرزیــد. مدت کوتاهی 
نگذشــته بود که تمامی خیابان ها، کوچه 
پــس کوچه ها و پارک هــای محله های 
مختلف شهر، پُر شد از آدم های سرگردان 
و پتو به دست که به دنبال مکانی امن برای 
ماندن تا طلوع صبح می گشــتند.آن شب 
بود که پیر و جــوان، زن و مرد نه به فکر 
خانه و وسایِل آن بودند و نه مقام و منصب 

شغلی شان برایشان مهم بود. 
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2 فرزانه یوسفیان

 به گزارش زمان، رئیس ســتادکل نیروهای مســلح با بیان اینکه دشمن بیکار نمی نشیند گفت: بعد از این توطئه مذهبی، توطئه قومی شکل گرفت. مسئله اقلیم کردستان عراق توطئه کمی نبود؛ 
هرچند در آنجا تقلب های سنگینی شکل گرفت. سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح دیروز در همایش دانشگاه در تراز انقالب که به مناسبت هفته پژوهش در دانشگاه امام حسین 
برگزار شد، گفت: واقعیتی که وجود دارد این است که شکل گیری انقالب اسالمی و حوادث پس از آن حاصل یک اندیشه و نظریه ای است که در طول حیات روحانیت و بزرگان شیعه شکل گرفته و 

در اندیشه و تفکر  امام نقش بسته است و تحقق یافت.
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 سند ملی سالمندان
3 تصویب شد دکتر علی تابش

3

رئیس ستادکل نیروهای مسلح عنوان کرد : 

امنیت کشورحاصل بازدارندگی راهبردی است

 گرانی
 لوازم خانگی

در بازار

 افزایش
 درآمدهای نفتی 

ایران

 ثبات نسبی 
 در بازار سکه

 و ارز
11101

علی الریجانی مطرح کرد: 

 سند راهبردی امنیت آمریکا
 بر پایه تحلیل های غلط است

 تصویب دو فوریت طرح حمایت از
 انقالب اسالمی مردم فلسطین
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فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید )دو مرحله ای(
به شماره درخواست )9400049( شماره مناقصه 1143/ح ص /96(

شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در نظر دارد قطعات پمپ فلوسرو مورد نیاز خود را از طریق مناقصه 
 gsogpc.nisoc.ir عمومی خریداری نماید. لذا مناقصه گران می توانند با رعایت نکات درج شده در سایتهای
)شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران- بخش مزایده و مناقصه( و HTTP//IETS.MPORG.IR )پایگاه 
ملی مناقصات( نسبت به دریافت و تکمیل اسناد ارزیابی کیفی، مطابق برنامه زمانبندی شده ذیل اقدام و مدارک 
مربوطه را به آدرس : گچساران- شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران دبیرخانه کمیسیون مناقصات اتاق 

24 ارسال نمایند.
آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی 94/11/04      تاریخ گشایش پاکات ارزیابی کیفی 96/11/08

الزم به ذکر است برنامه زمان بندی و تحویل اسناد مناقصه پس از ارزیابی کیفی برای شرکتهایی که حداقل نمره اعالم شده را کسب 
نمایند طی دعوت نامه اطالع رسانی خواهد شد در ضمن ارائه تصویر برابر با اصل آخرین تغییرات صاحبان امضا مجاز درج شده در 

روزنامه رسمی الزامی بوده و امکان ارائه 2 درصد پیش پرداخت مقدور نمی باشد.
)طبق قانون حمایت از تولیدکنندگان داخلی، در صورت وجود سازندگان/ تولیدکنندگان داخلی، مشروط به تایید فنی کاالی پیشنهادی 

اولویت خرید با آنها می باشد.(
روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
شرکت بهره برداری نفت و گاز 

گچساران )سهامی خاص(

سخنگوی قوه قضائیه خبر داد:

دستگیری ٦٣ کارچاق کن، وکیل، قاضی و کارمند متخلف
ســخنگوی قوه قضائیه گفت: تصمیمی در رابطه با 

مبادله زندانیان متهم به جاسوسی نداشتیم.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، غالمحسین محسنی 
اژه ای در صد و بیست و دومین نشست خبری خود 
با خبرنگاران با اشــاره به گرامیداشت ۹دی گفت: 
این روز نقطه عطفی در تاریخ معاصر بود و مردم با 
حضور خود،توطئه های دشمن را خنثی و همدلی را 
در کشور مستحکم کردند.وی به ۵دی ماه به عنوان 
روز کاهش بالیای طبیعی اشــاره و تصریح کرد: با 
توجه به حوادث اخیر، امیدواریم مســئوالن برای 
رفع مشکالت مناطق زلزله زده نهایت تالش خود 
را بکنند.محســنی اژه ای به برخی ممنوع الخروج 
ها اشــاره کرد و گفت: در اوایل انقالب برخی افراد 
ممنوع المعامله و ممنوع الخروج شده بودند،برخی 
از این افراد به دلیل تشابه اسمی مشکالتی داشتند.

بــا تالش های انجام شــده از ۲۷هزار نفری که به 
دلیل تشابه اســمی ممنوع المعامله بودند بیش از 

۲۶هزار نفر تعیین و تکلیف شدند.
وی بــه رفع تصرف های هشــت ماه اخیر اشــاره 
و تصریــح کرد: در طــول این مــدت ۲۸ هزار و 

۱۲۵هکتــار رفع تصــرف داشــتیم.عالوه بر این 
۶۸هکتار هم قلع و قمع انجام شده است.محسنی 
اژه ای در ادامــه به دســتگیری ۶۳کارچاق کن و 
جاعل در آذر ماه اشــاره کرد و گفت: از این تعداد 
۸ نفــر وکیل و ۳نفر قاضی بودند و ما بقی کارچاق 
کن و کارمند بودند.وی در پاســخ به این سوال که 
آیت اهلل امامی کاشــانی در خطبه های نماز جمعه 
پیشنهاد تشکیل حکمیت برای مسائل مطرح شده 
از سوی احمدی نژاد را داشت، آیا صحبت هایی در 
این خصوص با قوه قضائیه انجام شده است؟ گفت: 
تاکنون صحبتی انجام نشــده است. بسیاری از این 
فضا ســازی هایی که اخیرا بر روی پرونده ها شده، 
برای جلوگیری از رســیدگی قضایی بود و خواهیم 
دیــد که پرونده هایی از این دســت فارغ از هیاهو 

رسیدگی خواهد شد.
محســنی اژه ای در پاسخ به این سوال که سازمان 
بازرسی کل وظایفی از جمله بحث تشکیل جلسات 
رســیدگی به تخلفات دارد، آیا قوه قضائیه به این 
تکلیــف خود عمل کرده اســت؟ گفت: ســازمان 
بازرســی مکلف اســت تخلفات و جرائم را گزارش 

کند و حتــی در برخی موارد می تواند پیشــنهاد 
هایــی را برای اصالح رویه ارائــه کند. البته قانون 
مذکور قیوداتی دارد و مطلق نیست.معاون اول قوه 
قضائیه در خصوص تعیین اجرای حکم پرونده قاتل 
ستایش قریشــی و اینکه تغییراتی به وجود آمده 
است؟ گفت: مسائلی مطرح شده بود که رفع شده 
است و برای اجرا ارسال شده است.محسنی اژه ای 
در پاسخ به این سوال که خصوص انتقادات مطرح 
شــده از ســوی رئیس جمهور در رابطه با استراق 
سمع و شنود و اینکه درخواست کار گذاری شنود  
از ســوی کدام نهاد انجام می شود؟ گفت: استراق 
سمع بدون مجوز، جرم است. اغلب درخواست های 
شنود از سوی خود دولت)وزارت اطالعات( مطرح 
می شــود که قوه قضائیه با همه آنها موافقت نمی 
کند. البته نیروی انتظامی هم می تواند درخواست 
داشته باشــد. سپاه هم می تواند درخواست داشته 
باشــد.معاون اول قوه قضائیه در خصوص حفاظت 
از شــخصیت ها گفت: درخواست عدم حفاظت را 

داشتم. 
ادامه در صفحه۲

دریافت سه نوع خدمت بانکی با کارت هوشمند ملی
ســخنگوی ســازمان ثبت احوال کشور گفت: با کارت هوشــمند ملی می توان سه نوع 

خدمت بانکی دریافت کرد که از این خدمات رونمایی خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، سیف اهلل ابوترابی دیروز در نشست خبری به مناسبت روز 
ملی ثبت احوال )سوم دی ماه( افزود: با یکی از بانک ها هماهنگ شده است که خدمت 
از طریق استفاده از کارت هوشمند ملی ارائه شود و اولین خدمت این است که از کارت 
هوشمند ملی از طریق عابر بانک های مربوط به این بانک می توان وجه نقد دریافت کرد.

وی افتتاح حساب را دومین خدمت این بانک از طریق کارت هوشمند ملی عنوان کرد و 
افزود: می توان از طریق دستگاه های عابر بانک و امکاناتی که در این دستگاه ها ایجاد 
شده است فرد بدون مراجعه به بانک حساب افتتاح کند.سخنگوی سازمان ثبت احوال 
در خصوص خدمت ســوم نیز گفت :پیش بینی شده است که از طریق دستگاه های آی 
تی ام فرد با کارت هوشــمند ملی خود بتواند وجه نقد را نیز حواله کنند.وی ادامه داد: 
از تمام این خدمات که توســط یکی از بانک های کشور ارائه خواهد شد در هفته آینده 
رونمایی خواهد شد و بانک های دیگر نیز اعالم آمادگی کرده اند .ابوترابی گفت: در حال 
حاضر ۲00 هزار نقطه در کشــور به صورت برخط از پایگاه اطالعات جمعیتی سازمان 
ثبت احوال استعالم می گیرند و همچنین ۱۲0 هزار تفاهم نامه نیز در خصوص خدمات 

ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال وجود دارد.سخنگوی سازمان ثبت احوال در بخش 
دیگری از ســخنان خود گفت: تا کنون ۳0 میلیون و۶۶۴ هزار و ۵۹۶کارت هوشــمند 
ملی صادر شــده است. وی ادامه داد: تاکنون ۳۲ میلیون و ۸00 هزار نفر برای دریافت 
کارت هوشمند ملی پیش ثبت نام کرده اند که از این تعداد تاکنون ۲۸ میلیون و۷۲۵ 
نفر کارت هوشــمند ملی خود را دریافت کرده اند. ابوترابی اعالم کرد: از هموطنانی که 
مرحله پیش ثبت نام برای کارت هوشمند ملی را انجام داده اند خواست که برای گرفتن 
کارت خود مراجعه کنند به این دلیل که بعد از یک هفته سریال کارت های قبلی باطل 
می شود. ابوترابی بیان کرد :تا پایان سال ۹۶ تمام کارت های ملی نمونه قدیم که تاریخ 
اعتبار آنها ۲۹ اسفند سال ۹۶ و قبل از آن است از اعتبار خارج خواهد شد و از فروردین 
۹۷ عــالوه بر اینکه ایــن کارت ها اعتبار ندارند هیچ نوع خدمتی هــم با آنها قابل ارائه 
نخواهد بود . وی ادامه داد :با هماهنگی هایی که انجام شده قرار شد برای تمام کسانی 
که برای دریافت کارت هوشمند ملی خود پیش ثبت نام را انجام داده اند ،گواهی صادر 
شــود و با در دست داشتن این گواهی می توانند خدمات دریافت کنند ،اما کسانی که 
این پیش ثبت نام را انجام نداده باشند و تاریخ اعتبار کارت نمونه قدیم آنها نیز به اتمام 

رسیده باشد،نمی تواند از سال ۹۷ هیچ خدمتی را با این کارت دریافت کنند.

مصرف گاز کشور رکورد زد
 میــزان مصــرف گاز در بخــش های 
مختلف کشور در روز دوم دی ماه جاری 
به ۶۳۹ میلیون مترمکعب رسید که یک 

رکورد محسوب می شود.
به گزارش زمــان به نقل ازوزارت نفت،  
مجید بوجارزاده، سخنگوی شرکت ملی 
گاز درباره آمار آخرین میزان مصرف گاز 
در بخش های مختلف کشور، گفت: روز 
شــنبه، دوم دی ۹۶، در بخش خانگی 
و تجــاری ۳۹۴ میلیون مترمکعب گاز 
در کشــور مصرف شده است.وی افزود: 
میزان مصرف گاز نیروگاه ها در روز شــنبه بالــغ بر ۱۵۱ میلیون مترمکعب و میزان 
مصرف گاز در بخش صنایع عمده نیز ۹۳ میلیون و ۵00 هزار مترمکعب بوده است.

سخنگوی شرکت ملی گاز درباره حجم صادرات گاز اظهار کرد: ایران در روز دوم دی 
ماه، در مجموع ۳۵ میلیون مترمکعب گاز به کشورهای همسایه صادر کرده است.

ثبات نسبی در بازار سکه و ارز
کند  شیب  با  آمریکا  دالر  گذشته  روز  بازار  در 
با ثبات  کاهشی شده و سکه تمام طرح جدید 

قیمت همراه شده است.
به گزارش ایسنا، در بازار سکه، سکه تمام طرح 
فروخته  تومان  میلیون و ۳۹۶ هزار  جدید یک 
می شود. همچنین نیم سکه ۶۹۳ هزار تومان و 
فروخته می شود.در  تومان  هزار  ربع سکه ۳۹۷ 
آمریکا  تومان، دالر  یورو ۵0۲0  ارز،  انواع  میان 

۴۱۸۷ تومان، پوند انگلستان ۵۷۱۶ تومان، لیر 
ترکیه ۱۱۲۲ تومان و درهم امارات ۱۱۶0 تومان 
عرضه می شود. همچنین دالر مبادله ای از سوی 
بانک مرکزی ۳۵۹0 تومان قیمت گذاری شده 
است.در بازار طال، هر گرم طالی ۱۸ عیار ۱۲۹ 
هزار و ۴۹۲ تومان، مثقال طال ۵۶۱ هزار تومان و 
اونس طال در بازار جهانی ۱۲۷۴ دالر و ۹۷ سنت 

داد و ستد می شود

فرا رسیدن والدت حضرت عیسی مسیح )ع( فرخنده باد
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هنگام وقوع زلزله
نداشتن آمادگی بحران می آفریند

*فرزانه یوسفیان
چهارشــنبه شــب بود. مانند هر شــِب دیگر برخی 
تلویزیون تماشــا می کردند، برخی در خیابان بودند، 
برخی کتاب می خواندند و به زندگی عادی خود ادامه 
می دادند. هیچ کس نمی دانســت در پِس آن صدای 

مهیبی که شــنیده شــد زلزله ای در حال وقوع است. زمین لرزید. مدت 
کوتاهی نگذشــته بود که تمامی خیابان ها، کوچه پس کوچه ها و پارک 
های محله های مختلف شهر، پُر شد از آدم های سرگردان و پتو به دست 
که به دنبال مکانی امن برای ماندن تا طلوع صبح می گشتند.آن شب بود 
کــه پیر و جوان، زن و مرد نه به فکر خانه و وســایِل آن بودند و نه مقام 
و منصب شــغلی شان برایشــان مهم بود. جاِن خود را در دست گرفتند و 
برای زنده ماندن بدون داشــتن اطالعات کافی از عکس العمل زماِن وقوع 
زلزله، تنها به فکر فرار بودند و بس. ماندن در ماشین را به رختخواب گرم 
و نرم خانه ترجیح دادند. تمامی دار و نداِر خود را که سال ها در پِس جمع 
کردن و تهیه بهترین وسایل زندگی بودند، رها کردند و هر چه به نظرشان 
ضروری می رســید در ســاک کوچکی قرار دادند و پتو به دست به پارک 
ها و ماشــین ها پناه آوردند.به این فکر می کردند که خرید آب معدنی و 
کنسرو شــاید پس از وقوع زلزله ی مهیبی دیگر که بسیاری احتماِل آن 
ها می دادند و هنوز هم پابرجاست، بتواند برای حتی یک روز آن ها زنده 
نگــه دارد. هیچ کس باور نمی کــرد آن همه نعمت که با زحمت و تالش 
در اختیار داشــتیم را به اندازه ی یک ساک کوچک کنیم و بدوِن چشم و 
هم چشمی و وارسی زندگی دیگری، تمام متراژهای بزرگ خانه و وسایل 
لوکس و تزئینی را به کارت شناسایی، وسایل ضروری، طال و مدارک مهم 
تبدیل کنیم و رها و بدون حتی نگرانی برای از دســت دادنشان جانمان را 

مهم بدانیم و برای زنده ماندن آواره ی کوچه و خیابان ها شویم.
از طرفی دیگر کمیته بحران اســتان هــای البرز، تهران و قم دقایقی 
پس از وقوع زلزله تشــکیل جلســه دادند و مردم را به رعایت نکات 
ایمنی دعوت کردند. البرز اما با وجود مشــکالت زیرســاختی بسیار، 
مــردم را بیش از گذشــته نگران می کرد. تمامی پــارک ها مملو از 
جمعیت بود و ترافیک ســنگین در خیابان ها، ترس مردم را بیشــتر 
می کرد.مهرور مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری البرز در طی سه 
روز پس از وقوع زلزله نکات ایمنی بســیاری را گوشــزد کرد. در این 
توضیحات آمده اســت: ضرورت دارد چنانچه افراد در منزل هستند 
از خوابیدن زیر لوســترها، کمدها و تابلوهای ســنگین و غیره پرهیز 
کنند. در روز وقوع زلزله تمامی افرادی که صدمه دیدند به دلیل عجله 
و عــدم خروج صحیح از منزل بود، بنابرایــن انتظار می رود همراه با 
ســرعت، خونسردی و آرامش نیز حفظ شود. ساکنان ساختمان های 
بلند مرتبه با راهنمایی مدیرساختمان می توانند با یک مانور و تمرین 
کوچک، آمادگی الزم را برای خروج اضطراری کسب کنند. روش های 
پناه گیری صحیح در هنگام وقوع زلزله اطالع رســانی شده بنابراین 
شــهروندان می توانند این امر را مرور و تمرین کنند. در ساختمان ها 
و منازل تا جای ممکن از قفل کردن درها پرهیز شود تا روند تردد در 
مواقع بحران با سرعت بیشتری دنبال شود.این نکاتی است که نه تنها 
امروز و دیروز بلکه ســال هاست تمامی کارشناسان به آن گوشزد می 
کنند، اما آیا کدام یک از ما با رعایت اصول ایمنی به دنبال نجاِت جاِن 
خود و عزیزان هســتیم؟ تمامی روزها و شب ها را برای جمع کردن 
بهترین نعمت های زندگی می گذرانیم و همیشه در پِس مشغله های 
کاری فراموش می کنیم که باید برای ادامه ی زندگی یکسری اصول 
اولیــه و نکات ایمنی را بدانیم و به دیگران نیز گوشــزد کنیم. تالش 
کردن هایمان بدون داشــتن آگاهی نتیجه اش می شود تلفات جانی 
و مصدومانی که تنها برای بیرون رفتن از خانه و ترس از زلزله، اتفاق 
افتاده اســت. زلزله چند شِب گذشته استان البرز در کنار توجه اندک 
آدمی به مسائل مادی، درس بزرگ دیگری نیز داشت و آن تالش برای 
باالبردن آگاهی در مواقع بحران، کنترل ترس و انجام بهترین اقدام در 
حین بروز اتفاق اســت.بحران هنگامی اتفاق می افتد که یا از به وقوع 
پیوستن آن آگاهی نداریم و یا شرایطی برای برون رفت از آن برایمان 
باقی نمانده است. زلزله ی ۵.۲ ریشتری چهارشنبه شب نه خسارات 
مالی و جانی آنچنانی گذشت و نه آواری از زمین زلزله باقی ماند، اما 
همان ترِس ناشــی از وقوع آن مردم را آگاه تر از قبل کرد. حال که با 
بحرانی تلخ مواجه شدیم، برای وقوع هر گونه اتفاق طبیعی دیگر نباید 
همچون زلزله چند شب گذشــته بدون اطالعات کافی رفتار کنیم و 
تنها به دلیل ترس و نگرانی به جای نجات دادن جاِن خود و عزیزان، 
به آن ها آســیب نیز وارد کنیم. صحبت های ضد و نقیض بســیاری 
شنیده می شود. روز گذشته خبری از سوی زارع، استاد زلزله شناسی 
با عنوان »اگر گســل های مجاور گسل کرج گسیخته شوند، احتمال 
زلزله ۷.۵ ریشــتری از ۲ تا ۱۶ هفته پیش ِرو وجود دارد« منتشر شد. 
حــال که این اخبار به گوش می رســد باید درصدد مقابله صحیح با 
وقوع چنین زلزله ای باشیم و نگوییم زلزله آدمی را غافلگیر می کند!
F.Yousefianpour@Gmail.com

الزام دولت به فراهم کردن تسهیالت پنج گانه 
برای فرصت های شغلی

نمایندگان مجلس شورای اسالمی، دولت را مکلف کردند تا نسبت به 
فراهم کردن تســهیالت پنج گانه جهت ایجاد فرصت های شغلی برای 
معلوالن اقدام کنند.به گزارش زمان به نقل ازمهر، نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی در جلس ه علنی دیروز و در ادامه بررسی الیحه حمایت 
از حقوق معلوالن، با تصویب ماده ۱۱ این الیحه، دولت را نســبت به 
فراهم کردن تســهیالت پنج گانه جهت ایجاد فرصت های شغلی برای 
معلوالن مکلف کردند.بر اســاس این ماده، »دولت مکلف است برای 
ایجاد فرصت های شــغلی برای افراد دارای معلولیت تسهیالت زیر را 
فراهم نماید:الف: پرداخت تســهیالت اعتباری به واحدهای تولیدی، 
خدماتــی، عمرانی، صنفی و کارگاه های تولیــدی حمایتی در مقابل 
اشــتغال افراد دارای معلولیت به میزانی که در قوانین بودجه ساالنه 
مشخص می شود.ب: پرداخت تسهیالت اعتباری خوداشتغالی )وجوه 
اداره شــده( به افراد دارای معلولیت بــه میزانی که در قوانین بودجه 
ساالنه مشــخص می شود.پ: پرداخت تسهیالت اعتباری )وجوه اداره 
شده( جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا به شرکت ها 
و مؤسساتی که بیش از ۶0 درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد 
دارای معلولیت اســت.ت: اختصاص حداقل ۶0 درصد از پســت های 
ســازمانی تلفنچی )اپراتور تلفن و دســتگاه ها( شرکت های دولتی و 
نهادهای عمومی به افراد نابینا، کم بینا و افراد دارای معلولیت جسمی و 
حرکتی.ث: اختصاص حداقل ۶0 درصد از پست های سازمانی متصدی 
دفتری و ماشین نویسی دستگاه ها، شــرکت ها و نهادهای عمومی به 
افراد دارای معلولیت جســمی و حرکتی«.همچنین بر اساس تبصره 
این ماده، کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی 
و نهادهای عمومی و انقالبی مجاز شدند تا سقف مجوزهای استخدامی 
ســاالنه خود، افراد نابینا و ناشــنوا و افراد دارای آسیب نخاعی واجد 
شــرایط را رأساً به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی 

به کار گیرند.

پیام رییس جمهور به پاپ فرانسیس:
وظیفه دولتمردان و عالمان دینی 
ایجاد جهانی مملو از صلح است

رییس جمهــور در پیامی به رهبــر کاتولیک های 
جهان میالد خجســته حضرت عیســی مسیح)ع( 
و همچنین آغاز ســال ۲0۱۸ میــالدی را به وی و 
تمامی پیروان آن پیامبــر تبریک گفت.به گزارش 
زمان به نقل ازمهر، حجت االســالم حسن روحانی 
رییس جمهور در پیامی به »پاپ فرانسیس« رهبر 
کاتولیک های جهان، میالد خجسته حضرت عیسی 
مسیح)ع( و همچنین آغاز سال ۲0۱۸ میالدی را به 

وی و تمامی پیروان آن پیامبر تبریک گفت. 
متن این پیام به شرح ذیل است:   با کمال مسرت، 
میالد خجســته پیامبر رحمت و ســعادت حضرت 
عیســی مســیح)ع( و همچنین آغاز ســال ۲0۱۸ 
میالدی را به جناب عالی و تمامی پیروان آن پیامبر 
صلح و دوستی در سر تا سر جهان تبریک می گویم.

امیدوارم در سال جدید و در پرتو آموزه های پیامبران 
الهی و با تأســی به رفتار و منش نیک خواهانه آنان، 
شــاهد ریشــه کن شــدن هر گونه پلیدی، زشتی، 
تبعیض و فقر برای آحاد بشــریت باشیم.در جهان 
امروز کــه در تالطمــی از ناهنجاری های اخالقی، 
بی عدالتی و رنج و عذاب به سر می برد وظیفه مهم 
دولتمردان و عالمان و اندیشمندان دینی است که با 
همیــاری و کمک به یکدیگر، جهانی زیبا و مملو از 
صلح و آرامش و اعتدال و پرهیز از خشونت و افراط 
را ایجاد نمایند و این میراث ماندگار را برای آیندگان 
به یادگار بگذارند.ضمن آرزوی ســالی پر از برکت و 
شادکامی، از خداوند متعال، سالمتی و موفقیت آن 
جناب و سربلندی و سعادت همگان را مسألت دارم.

آغاز اجرایی شدن تغییرات ساختار 
در وزارت خارجه 

محمدجواد ظریف دســتور اجرایی شــدن چارت 
ساختارجدید وزارت خارجه را ابالغ کرد.

 بــه گزارش زمان به نقل ازایســنا ، وزیرامور خارجه 
کشــورمان دوســالی بود که به صــورت جدی ایده  
تغییرات در ســاختار وزارت خارجه را دنبال می کرد 
و در این چارچوب جلسات متعددی را در درون این 
وزارت خانه در سطوح مختلف جهت تحقق این ایده 
در راستای چابک سازی دســتگاه دیپلماسی کشور 
برگزار کرد .او ســپس بعد از اخذ  نظرات کارشناسی 
در داخل و خارج از این وزارت خانه در مورد این طرح 
و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور از روز 
گذشته دستور اجرایی شــدن آغاز تغییرات ساختار 
جدید وزارت خارجه را به بدنه این وزارت خانه ابالغ 
کرد . ســخنگوی وزارت  امور خارجه کشــورمان در 
همین ارتباط در پاســخ به سوال ایسنا در مورد روند 
اجرایی شــدن تغییر ات ســاختار در وزارت خارجه 
کــه اخیرا  و در دو مرحله  به تصویب ســازمان امور 
اداری و اســتخدامی کشور نیز رســید، گفت : آقای 
دکتر ظریف دســتور اجرایی شــدن این تغییرات را 
روز گذشــته صادر کرد.بهرام قاسمی بابیان این که  
تغییرات ساختار در وزارت خارجه  مراحل نهایی خود 
را برای اجرایی شدن کامل طی می کند،  اظهار کرد: 
طبق برنامه ریزی های انجام شده تا پایان این ماه روند 
اجرایی شدن  این تغییرات به اتمام خواهد رسید . وی 
با بیان این که این تغییر ســاختار در راستای چابک 
سازی این وزارت خانه و با هدف کاهش سطوح الیه 
های مدیریتی و پیشبرد  هرچه  بهتر وظایف دستگاه 
دیپلماسی کشور انجام می شود، تاکید کرد: در کنار 
تغییر ساختار ،تغییراتی نیز در چیدمان وزارت خارجه 
و مدیران صورت می گیرد .وی همچنین با بیان این 
که در ســاختار جدید ، ادارات کل دو جانبه  به طور 
مســتقیم زیر نظر وزیر امور خارجه فعالیت می کنند 
گفت : در چارچوب این تغییرات  دو معاونت سیاسی 
و دیپلماســی اقتصادی در این وزارت خانه ایجاد می 

شوند و معاونت های منطقه ای منحل می شوند .

دستگیری20نفراز شایعه سازان 
وقوع زلزله درتهران

رئیــس پلیس تهران بزرگ از دســتگیری ۲0 نفر از 
شــایعه ســازان وقوع زلزله ۷،۵ ریشتری در پایتخت 
خبرداد.به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رسانی 
پلیس تهران بــزرگ، سردارحســین رحیمی افزود: 
شناسایی مابقی افراد شــایعه ساز در خصوص وقوع 
زلزله ۷.۵ ریشــتری در پایتخت ادامه دارد.بر اساس 
اعالم موسســه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمین لرزه 
ای به بزرگی ۵.۲ ریشــتر ســاعت ۲۳ و ۲۷ دقیقه و 
۳۷ ثانیه، چهارشــنبه شــب هفته گذشته مالرد در 
شــرق تهران را لرزاند.موقعیت مکانی وقوع این زمین 
لرزه ۳۵.۶۸۵ درجه عرض شــمالی و ۵0.۹۵۸درجه 
طول شرقی و در عمق هفت کیلومتری زمین رخ داد.

این زلرله در اســتان های تهران ،قم، قزوین، مرکزی 
حس شــد که این موضوع باعث وحشت شهروندان 
تهرانی شــد که خانواده ها شــب را بیرون از منزل و 
در مجموعه های ورزشی، سوله های بحران، در داخل 
محوطه های موزه ها و فضاهای فرهنگی و بوستان ها 

و پارک و داخل خودروها سپری کردند.

خبر

سرمقاله

 حضرت علی)ع(

کالم  نور

رییس مجلس شــورای اسالمی بسترهای 
توسعه تروریسم در منطقه را تشریح کرد.

به گــزارش زمان بــه نقل ازایســنا، علی 
الریجانــی دیــروز در نشســت بررســی 
راهکارهای مبارزه با تروریسم در پاکستان 
ضمــن قدردانی از اقدامــات مجلس ملی  
پاکســتان و تالش های  سردار ایاز صادق، 
رئیس  مجلس ملــی و  رضا ربانی، رئیس 
سنای پاکســتان گفت: امیدوارم برگزاری 
این نشســت بتواند به راهکارهای مناسب 
در جهت تقویت همکاری و همدلی میان 
مجالس، دولتها و مردم کشورهای منطقه و 
غلبه بر چالش ها و مشکالت موجود به ویژه 
در عرصه مبارزه با تروریسم دست یابد.وی 
در پاسخ به سوال ایاض صادق مجلس ملی 
پاکســتان درباره شکست ائتالف های ضد 
تروریستی گفت: باید نسبت به این سوال 
اندیشد در واقع بســیاری از این اطالعات 

واقعی نبوده و تنها بر روی کاغذ نوشته شدند 
یا بــرای اهداف دیگری شــکل گرفتند که 
مبارزه با تروریسم از  آن جز نیست و از سوی 
دیگــر عدم نتیجه ائتالف هــا به پیچیدگی 
موضوع تروریســم باز مــی گردد.الریجانی 
تصریح کرد: کشــورهای حوزه موســوم به 
حلقــه طالیی دارای ظرفیت های گســترده 
اقتصادی، انسانی، فناوری و جغرافیایی، برای 
پیشرفت هستند اما پدیده تروریسم با انواع 
و اشــکال مختلف خود، مانع توسعه و رفاه 
و پیشــبرد اهداف مدنظــر دولتها و ملت ها 
می گردد. تروریســم یکی از چالش های مهم 
امروز ما در جهان و به ویژه در آســیا است.

وی همچنین تصریح کرد : بیش از سه دهه 
اســت که با جریان های تروریستی با اشکال 
مختلف آن در منطقه مواجه هستیم و رفتار 
کشــورها نیــز در ایــن دوران مختلف بوده 

اســت، اینک می توان با تحلیلی واقع بینانه 
هم به ریشــه های تروریستی دست یافت و 
هم ارزیابی درســتی از نوع مقابله با آنها به 
دســت آورد.رییس مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: در یک نگاه کلی به ســیر تاریخی 
رشــد تروریسم در می یابیم که تروریسم در 
جهان از مبانی متفاوتی برخوردار است، فعال 
بحث ما مختص به تروریسم در منطقه است 
گرچه ابعاد عملیاتی آن و یارگیری آن وجه 
جهانی نیز پیدا می کند اما سقط الراس پدیده 
تروریســمی که ما در این اجالس بدان می 

پردازیم نشان منطقه ای دارد.
وی ادامه داد: بســتر اصلی پدیده موردنظر، 
فرهنگی است. سخن از فرهنگی است که در 
این دوره ســی و اندی سال تفکر خاصی را 
به اذهان ســاده و کم اطالع عرضه نمودند و 
عالئق دینی را به ســوی نوعی مبارزه سوق 
داد بدون تردید در تفکر اســالمی مبارزه با 

ظلم و استعمار و استثمار یک رکن محسوب 
می شود اما تفکر دینی افراطی که اختصاص 
به وهابیت دارد مســیر مبــارزه را از جایگاه 
اصلی خود به سوی دیگر منحرف نمود و آن 
برادرکشی اســت. همه فرق اسالمی را کافر 
نامیــد و خون آنان را مباح دانســت.رییس 
مجلس شورای اســالمی خاطر نشان کرد : 
در تاریخ اسالم فرق اسالمی، حنفی، حنبلی، 
شافعی یا کلی شیعه، صوفی  گرچه اختالفاتی 
در فروع اسالم با یکدیگر داشتند اما در اصول 
متفــق بودند و مهم اینکه بــه خاطر عقیده 
انسان ها تیغ بر آنها نمی کشیدند، بلکه غالباً 
با یکدیگر به صورت مســالمت آمیز زندگی 
می کردند.وی در ادامــه این موضوع تصریح 
کرد: توسعه آموزش های این تفکر، افراد کم 
اطالع را به اشتباه در مسیر کشاند و عده ای 
از آنها واقعاً فکر می کنند با اعمال تروریستی، 
جهاد فی ســبیل اهلل می کنند حال آنکه در 

تفکر اسالمی به صراحت آمده است که قتل 
یک انسان مظلوم معادل نابودی همه انسانها 
عقاب دارد و جهاد اسالمی ضوابطی دارد و 
جهت آن مقابله با ظلم و ستم  و استعمار و 
استثمار است نه قتل و جنایت و سربریدن ها 
و نابودی اماکن مقــدس و نابودی زندگی 
مردم بیگناه ســایر ادیان.اشغال افغانستان 
توسط شوروی ســابق و آمریکا و ناتو باعث 
گسترش گروه های تروریستی در این کشور 

شد. 
الریجانی در ادامه این بحث گفت:  اشــغال 
زمینه  توسط ســایر کشــورها  کشــورها 
گســترش این پدیده شده اســت، اشغال 
افغانستان چه توســط شوروی سابق و چه 
توســط آمریکایی هــا و ناتــو در این دوره 
عامل ایجاد و گسترش گروهای تروریستی 
شد.وی ادامه داد: این امر از نظر روانشناسی 
اجتماعی امری طبیعی است، وقتی سربازان 
کشورهای اشغالگر با مردم یک کشور رفتاری 
خشونت بار و غیر انسانی دارند، روشن است 
مردم و بخصوصی جوانان تحمل نمی کنند.

الریجانی در تشریح وضعیت افغانستان تاکید 
کرد : وقتی مردم افغانستان می بینند مراسم 
عروســی آنها با بمباران آمریکایی ها به عزا 
تبدیل می شــود یا مردم عراق در اشــغال 
آن کشــور هر روز حوادث توهین آمیز آنان 
را مشــاهده می کردند، غیرت دینی و ملی 
آنان اجازه ســکوت و  بی تفاوتی نمی داد و 
راهی جز مبارزه پیش روی خود نمی دیدند 
.وی در این خصوص تصریح کرد : سازمانهای 
تروریستی توری پهن می کردند که این افراد 
در درون آن قــرار می گرفتند لذا مشــاهده 
می کنید، جنگ ها و اشغال ها در کشورهای 
منطقــه عماًل عامــل توســعه جریان های 

تروریستی گردید.

الریجانی: استفاده از سرویس های اطالعاتی به رشد تروریسم دامن زد

سند راهبردی امنیت آمریکا بر پایه تحلیل های غلط است

ح حمایت از  یت طر تصویب دو فور
انقالب اسالمی مردم فلسطین

برجام برای مردم ایران باید همراه 
با منافع اقتصادی باشد

نمایندگان مجلس شورای اسالمی دو فوریت 
طرحی را در حمایت از انقالب اسالمی مردم 
فلســطین تصویب کردند. به گزارش زمان 
به نقل ازایســنا، نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی در جلسه علنی دیروز  با ۱۸۷ رای 
موافــق، ۱۵ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از 
مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر با درخواســت 
دو فوریت طرح الحــاق یک تبصره به ماده 
یک قانون حمایت از انقالب اســالمی مردم 

فلسطین موافقت کردند.
بــه گزارش ایســنا، این طرح بــه امضای 
۶۳ نماینــده مجلس رســیده و در صورت 
تصویب نهایی در مجلــس بیت المقدس 
پایتخت همیشگی کشور فلسطین خواهد 
ماند. محمدرضا تابــش در مخالفت با این 
درخواست رســیدگی دو فوریتی گفت: در 
این  زمینه قانون مصوب داریم عالوه بر آن 

هم ســازمان ملل و هم سازمان کنفرانس  
اســالمی بحران ســازی ترامپ را محکوم 
کرده و مصوباتی در این زمینه داشــته اند 
و نیازی به تصویب این مســئله در مجلس 
شورای اســالمی نیست. بنابراین نباید کار 
محبی  دهیم.جهانبخش  انجــام  بیهــوده 
نیا هــم در موافقت با درخواســت این دو 
فوریت گفت: متاســفانه امــروز ترامپ که 
دم از دموکراسی می زند به نیابت از سران 
برخی کشورها اورشلیم را به عنوان پایتخت 
صهیونیســت معرفی می کند و با تصویب 
ایــن ماده حمایت از بیــت المقدس مورد 
تاکید قرار مــی گیرد.بعد از تصویب طرح 
مذکور جمعی از نمایندگان مجلس با شعار 
مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل تصویب 
درخواســت دو فوریت این طرح را به فال 

نیک گرفتند.

وزیر امــور خارجه انگلیس بــا تاکید بر 
این که توافق هســته ای هنوز زنده است 
گفت: این توافق بــه حمایت و کار نیاز 
دارد و کشــورهای عضو توافق که به آن 
اهمیت می دهند باید برای آن با یکدیگر 

همکاری کنند.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، بوریس 
جانســون وزیر امــور خارجه انگلیس که 
به منظور دیدار با مقامات روســیه به این 
کشــور سفر کرده اســت، در گفت وگو با 
کانال ۱ روسیه با اشاره به توافق هسته ای 
ایران و گروه ۱+۵ گفت: درست است که 
رئیس جمهور ترامپ ایــن توافق را تایید 
نکرد اما توافق هسته ای هنوز زنده است. 
ایــن توافق به حمایــت و کار نیاز دارد و 
کشــورهای عضو ۱+۵ باید بــرای آن با 

یکدیگر همکاری کنند.

جانســون در ادامه با طرح ادعاهایی علیه 
کشــورمان گفت: کل منطقه خاورمیانه 
دوره بسیار پرتنش و سختی را می گذراند. 
نقش ایــران در ایــن منطقــه می تواند 
تحریک کننده و مخرب باشــد. بنا بر این 
الزم است که با متحدان برای جلوگیری 
از بدتر شدن وضعیت منطقه تالش کنیم 

تا بتوانیم پیشرفتی داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه کره شمالی به زودی 
یک سالح هسته ای قاره پیما خواهد داشت 
که می تواند لندن و مســکو را مورد هدف 
قرار دهد، گفت: ما نمی خواهیم که ایران 
هم چنین ظرفیتی داشــته باشد. مردم و 
سیاستمداران ایران نیز به شکل معقولی 
تصمیم گرفتند که آینده ای دیگر داشته 
باشــند اما این آینده باید همراه با منافع 

اقتصادی باشد.

سخنگوی قوه قضائیه خبر داد:

دستگیری ٦٣ کارچاق کن، وکیل، قاضی و کارمند متخلف
ادامه از صفحه ۱

به وزیر کشور و مسئوالن مربوطه بارها نامه 
نوشــتم که نیازی به محافظ ندارم. برای ما 
اصفهانی ها هزینه این مسائل هم مهم است. 
یکی از نمایندگان مجلــس اعالم کرده بود 
که طرحی در این خصوص داشــته باشند، 
نیازی به طرح نیســت و شورای امنیت می 
تواند تصمیم بگیرد چه کسی چقدر محافظ 
داشته باشد.محسنی اژه ای در پاسخ به این 
سوال که برخی از قضات می گویند احمدی 
نژاد برای فرار از نشــر اکاذیب اقدام به ضبط 
ویدئو می کند چرا که نشــر اکاذیب مصداق 
انتشــار کتبی اســت، از لحاظ حقوقی این 
درســت اســت؟ چه اقداماتی برای مقابله با 
این رفتارهای احمدی نژاد شده است؟ گفت: 
اینکه می گویند فقط کتبی باشــد درســت 
نیست چرا که در قانون لفظ »به هر نحوی«  
ذکر شده است، بنا براین اینکه فقط بگویند 
مصداق باید کتبی باشــد، درست نیست.وی 
افزود: با اقدامات مجرمانه برخورد می کنیم. 
این ســرو صداها جلوی قوه قضائیه را نمی 
گیــرد. در رابطه با زمــان برخورد حکمتی 
هســت که همین جمله حکمتی هست را از 

من بپذیرید.
محسنی اژه ای در خصوص اظهارات احمدی 
نژاد و اینکه آیا قوه قضاییه با برگزاری  دادگاه 
علنــی موافقت می کند گفــت: قانون پیش 
بینی دادگاه علنی و غیر علنی را مشــخص 
کرده اســت. قبل از تصویب آئین دادســی 
قانون انتشــار مطالب دادگاه علنی را ممنوع 
کرده بود. هنوز دادگاهی تشکیل نشده است 

و این موصوع بحث ثانویه است.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به این سوال 
که  یکی از دانشــجویان در دیدار با شخص 

شــما فســادهای اخالقی و مالی را مطرح 
کردند، اگر درست نیست چرا پاسخ روشنی 
ندادید؟ آیا رئیس قوه قضائیه اعالم جرم علیه 
این فرد کرده است؟ گفت: اعالم جرم نشده 
اما دستگاههای دیگر می توانند شکایت کنند 
چرا که این فرد مطلقا می گفت که همه وکال 
موارد فســاد دارند. البته یکی دو موارد دیگر 
که این دانشــجو مطرح کرد پیگیری شد. با 
این حال ســخنان این فرد جای شکایت از 

سوی سایر نهادها را دارد.
ســخنگوی قوه قضاییه در پاســخ به سئوال 
دیگری در خصوص اظهارات دادســتان کل 
کشــور مبنی بر اینکه برخی مســئوالن در 
قاچاق کاال ســهم دارند اظهارکرد: از ایشان 
پرســیدم که گفتم شــما چه کار کردید که 
گفتند ما ورود کردیم و بر اســاس گزارشات 
رســیده و بازرســی های انجام شده در حال 
رسیدگی و تعقیب موضوع هستیم و ان شاء اهلل 

خیلی هم این تحقیقات طول نمی کشد.وی 
توضیح داد: مسئله قاچاق یک امری است که 
مقابله و مبارزه با آن، امروز جزء واجبات است 
زیرا زیانی که در این شــرایط وارد می شود، 
قطعاً می شود گفت قاچاق کاال، حرام و جرم 
اســت و مقابله با آن الزم و واجب و قانونی 
است.محسنی اژه ای افزود: سئوال این است 
که آیا به مقدار الزم وقت گذاشته شده است؟ 
آیا این مقــدار قاچاق وارده، می تواند از روی 

سهل انگاری و بدون تقصیر باشد.
اژه ای دربــاره شــایعه پراکنان در خصوص 
موضوع زلزله و برخورد دستگاه قضایی گفت: 
دو جور افراد داریم یک سری آنها که سازمان 
یافتــه رفتار می کنند که باید حتما با این ها 
برخورد شود که آرامش مردم را برهم نزنند، 
البته این یک مقدمه دارد که باید ســازمان 
های امنیتــی آن را رصد کننــد و گزارش 
درستی را ارایه کنند.معاون اول قوه قضائیه 

ادامه داد: دســته دوم کسانی هستند که از 
روی غفلت یک چیزی به گوششان رسیده و 
آن را به اشتباه نشر میدهند، البته باید با این 
افراد برخورد شــود اما نحوه برخورد متفاوت 
است. برای مثال در کرمان چند نفر دستگیر 
شدند و مشــخص شد یک نفرشــان عمداً 

چنین اخبار کذبی را مطرح می کرده است.
اژه ای دربــاره اینکــه رییــس جمهور در 
همایش حقوق شــهروندی گفته اســت که 
برخی در بحث فضای مجازی معتقدند چون 
یک خودرو تخلف کرده بایــد کل اتوبان را 
ببندیــم، آیا چنین دیدگاهــی در خصوص 
فضــای مجازی در قوه قضاییــه وجود دارد؟ 
گفت: مطلقا کسی چنین چیزی نه گفته و نه 
اعتقاد دارد و ما معتقدیم فضای مجازی باید 
مدیریت شود و بهترین استفاده از آن شود و 
از ضررهای آن حداالمکان جلوگیری شود و 
این حرف قوه قضاییه است که باید شناسنامه 

دار شوند و نقاب دار نشوند.
وی گفت: اگر فرض کنیم هزاران ماشین در 
حال حرکت هســتند و چند ماشــین بدون 
پالک باشــد، پلیس بالفاصله جلوی آنها را 
می گیرد امــا اتوبان را نمی بنــدد. بحث در 
این است که فضای مجازی هم شفاف شود. 
چطور ما همه جا قائل به شــفافیت هستیم 
اما اینجا قایل نیســتیم؟ ما اتفاقا معتقدیم 
که فضای ســایبر برای مردم گران اســت و 
دسترســی برای همه امکان پذیر نیســت و 
در بســیاری از نقاط دنیا با قیمت پایین تر 
اســتفاده می شــود اما باید جلوی مضراتش 
هم گرفته شود. کما اینکه در دنیا هم اجازه 
نمی دهند آزاد آزاد باشد و مسئله ساماندهی 
و کنترل وجود دارد و هیچ کس هم نگفته به 

خاطر ماشین خراب، اتوبان را ببندند.
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خودروهای برقی و وظیفه دولت 
* دکتر علی تابش

درحالیکه خودروسازان ما همچنان سالها عقب تر از فن آوری های شگرفی 
که در تولید خودروهای تمام برقی بوجود آمده خود را سرگرم و سردرگم 
فراگیری فن آوری پیچیده و بسرعت از مد افتاده هایبرید کرده اند، انقالب 
بزرگ باطــری می رود تا صنعت خودرو را درهم نوردد و آنرا زیرورو کند.
بر خالف فن آوری هایبرید خودرو های تمام برقی بســیار ساده و فاقد هر 
نوع قطعه مکانیکی متحرکند و تنها از یک باطری، یک موتور برقی الکترو 
مانیتیک ساده و یک مبدل یا اینورتور تشکیل شده اند. فن آوری آنها بسیار 
ساده است بگونه ای که هم اکنون بسیاری از مردم در آمریکا و کانادا رأسا 
و یا در کارگاههای کوچک مکانیکی اقدام به تبدیل خودرو بنزینی خود به 
نوع برقی می کنند.تا چندی پیش محدودیت خودروهای برقی باطری آنها 
بود که بدنبال ظهور باطری های یون لیتیوم این محدودیت ها برطرف شد 
و هم اکنون خودروهای برقی که با برق معمولی خانگی ظرف ۷ ســاعت 
شارژ می شوند و با یک شارژ تا ۴۵0 کیلومتر مسافت را با سرعت و شتابی 
بهتر از همتایان بنزینی خود طی می کنند و در خیابان ها در آمد و شدند.
اکنون ظهور باطری های گرافینی نوید تولید خودرو های تمام برقی ای را 
می دهد که تنها ظرف ۱ دقیقه بله ۱ دقیقه شارژ می شوند و با یک شارژ تا 
۸00 کیلومتر مسافت را طی می کنند. یک شرکت آمریکایی ادعا کرده که 
این نوع باطری را ساخته و فن آوری آنرا در آمریکا به ثبت رسانده و در ماه 
ژانویه در نمایشگاهی در آمریکا از آن پرده برداری خواهد کرد. بنا به اعالم 
این شرکت تولید انبوه این نوع باطری از ۵ سال دیگر آغاز خواهد شد.فن 
آوری تولید باطری های گرافینی در کشورهای چین و کره جنوبی نیز به 
شدت پیشرفت کرده و یک شرکت کره ای نوید استفاده از آنها در گوشی 
های تلفن همراه خود با شــارژ در یک لحظه را داده است. این باطری ها 
محدودیت های باطری های یون لیتیوم را ندارند، به مواد معدنی کمیاب 
کبالت و لیتیوم وابســته نیســتند و برخالف آنها دارای الکترولیت صلب 
هستند.تولید انبوه چنین باطری هایی نه تنها صنعت خودرو که کل صنایع 
را متحول خواهد کرد و اگر قرار اســت ما ســری در سرای صنعت آینده 
جهان داشــته باشــیم باید انقالب بزرگی که در راه است را درک کنیم و 
برای آن برنامه ریزی کنیم.باید باور کنیم که عمر خودرو های بنزینی بسر 
آمده و الزم است سرمایه گذاری های سنگینی روی تولید خودروهای تمام 
برقی و توســعه فن آوری باطری ها و سوپر خازن ها انجام دهیم.تحوالت 
عظیم در خصوص تولید خودروهای برقی که هیچ نوع آالیندگی ای ندارند 
غول های خودرو ســاز جهان را شگفت زده و خواب راحت آنها را آشفته 
کرده اســت. آنچه این خودروســازان را نگران کرده از یک طرف بیهوده و 
بال استفاده شدن فن آوری های انحصاری آنها در تولید موتورهای بنزینی 
که برای آنها ســرمایه گذاری های سنگینی کرده اند و از سوی دیگر دوام 
بسیار زیادتر خودروهای برقی و در نتیجه کاهش تقاضای دراز مدت برای 
خود رو اســت. یک خود رو برقی براحتی تا یک میلیون کیلومتر می رود 
و نیــازی به روغن کاری های دوره ای و تنظیمات موتوری پیچیده ندارد. 
حتی لنت آنها نیز تا ۲00 هزار کیلومتر نیاز به تعویض ندارد.همانطور که 
تولید خودروهای برقی در جهان نه توسط شرکت های خودروساز مشهور 
که از طریق شرکت های نوبنیاد توسعه یافته است ، در ایران نیز نباید به 
خودرو ســازان مشهور کشورمان دل بست و باید شرکت های جدید برای 
توسعه خودروهای تمام برقی تأسیس شود.دولت باید بودجه قابل مالحظه 
ای را به این کار اختصاص دهد و با حمایت از کارآفرینان غیوری که عشق 
تولید و توســعه فن آوری های جدید مربوط به خودروهای برقی را در سر 

دارند، نقش خود را در انقالب بزرگ در راه ایفا کند.

آخرین آمار فیلترینگ پیامک های مزاحم

معــاون وزیر ارتباطات تاکید کــرد که اگر برای ما محرز شــود پیامکی 
تبلیغاتی برای کاربران موجب مزاحمت شــده، ســریعا آن شماره را فیلتر 
می کنیم.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، حســین فالح جوشقانی - رییس 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - دیروز در جمع خبرنگاران با 
اشاره به میزان موفقیت طرح فیلترینگ پیامک های مزاحم در سامانه ۱۹۵، 
اظهار کرد: در حال حاضر آمار مشــخصی در ایــن زمینه ندارم اما تقریبا 
می توان گفت براســاس شــکایاتی که داریم روزی ۳00 شکایت دریافت 
می شود که ما آستانه هایمان را هم پایین آورده ایم. اگر برای ما محرز شود 
پیامکی تبلیغاتی برای کاربران موجب مزاحمت شده، سریعا آن شماره را 
فیلتر می کنیم. وی با اشــاره به آمار شــماره های مسدود شده در راستای 
طرح فیلترینگ شــماره های مزاحم، اظهار کــرد: تاکنون حدود ۲0 هزار 
شماره پیامک مزاحم از این طرح مسدود شده است.رییس سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی با اشــاره به مســدود شدن سرشماره یکی از 
اپراتورها، بیان کرد: یکی از سرشــماره هایی که مربوط به یکی از اپراتورها 
بود که البته پیامک های مناســبی را هم ارسال می کرد توسط ما و فارغ از 
محتوا مسدود شد، چرا که اپراتورها نباید در قالب پیامک های ارسالی خود 
اطالع رسانی های خارج از حوزه خود را داشته باشند. اپراتورها تنها باید در 
زمینه ی مســائل مرتبط با اپراتور خود اطالع رسانی کنند.فالح جوشقانی 
تاکید کرد: قرار اســت همه مســائل مرتبط با پیامک های ارسالی توسط 
اپراتورها مورد توجه قرار بگیرد و صرفا اپراتورها می توانند درباره مســائل 

مرتبط با خط اشتراکی مشتریان خود پیامکی را ارسال کنند.

رضایت عمومی، سرمایه اجتماعی 
دستگاه های اجرایی و نظام 

وزیر اطالعات گفت: حفظ کرامت و حرمت انسان ها 
وظیفه اصلی مدیران و مســئوالن حکومت اسالمی 
اســت.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سید محمود 
علــوی دیروز ۱۳۹۶ در جلســه ی شــورای اداری 
اســتان خراســان رضوی افزود: رضایــت عمومی، 
سرمایه اجتماعی دستگاه های اجرایی و نظام است و 
ثبات امنیت را تضمین خواهد کرد.وی احقاق حق 
شــهروندی، تامین معیشــت و اجرای عدالت را به 
عنوان وظیفه حکومت اسالمی برای همگان برشمرد 
و گفت: کسانی که با نظام اسالمی سر ستیز ندارند 
و در درون نظام قرار دارند باید از خدمات اســالمی 
بهره مند شوند.وزیر اطالعات با اشاره به این که نظام 
مقدس جمهوری اســالمی خدمتگزار مردم است و 
باید از مشــکالت آنها گره گشایی کند، خاطر نشان 
کرد: مردم باید امنیت و سالمت را به عنوان نعمت 

های نامحسوس درک کنند.
علوی دلسوزی و منفعت مسلمان را از ویژگی های 
رســول اکرم )ص( دانست و افزود: هر چه دلسوزی 
برای مردم تقویت شود، ثمره آن برای جامعه بیشتر 
خواهد بود و همه مســئوالن باید نشاندن لبخند بر 
روی چهره مردم به ویژه مستضعفان و محرومان را 
ســر لوحه کار خود قرار دهند.وی امنیت بی بدیل 
جمهوری اسالمی ایران را ثمره همدلی و هم افزایی 
مسئوالن و مدیران به ویژه جامعه اطالعاتی دانست 
و تاکیــد کرد: امیدواریم فرصــت خدمت را به نحو 
احسن قدر بدانیم و به آن نگاه دنیایی نداشته باشیم، 
چــرا که در این صورت بــی ارزش خواهد بود.وزیر 
اطالعات بیان کرد: حکومت در اســالم ارزش ذاتی 
ندارد و هدف نیست، بلکه وسیله ای برای امتحان و 
آموزش الهی است و نعمتی برای خدمت رسانی بی 

منت به مردم است.

تغییرات و جابه جایی فرمانداران 
تا پایان بهمن ماه

 ســخنگوی وزارت کشور گفت: تغییرات فرمانداران 
در دولت دوازدهم، حداکثر تا پایان بهمن ماه ســال 
جاری انجام شده و در اسفندماه همایش فرمانداران 
سراسر کشور برگزار می شود.به گزارش زمان به نقل 
ازمهر، سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور 
گفت: بر اساس دستور وزیر کشور و در جلسه شورای 
معاونین، مقرر شــد تغییرات فرمانــداران در دولت 
دوازدهم، حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری انجام 
شده و در اسفندماه همایش فرمانداران سراسر کشور 
به منظور تبیین سیاست ها و برنامه های دولت برگزار 
شود. وی افزود: ارزیابی جامعی از عملکرد فرمانداران 
کنونی انجام شده اســت و مبتنی بر سیاست های 
دولت، تصمیم گیری درخصــوص فرمانداری ها در 

دستور کار وزارت کشور قرار دارد.

ادعای 24 نماینده جمهوری خواه 
درباره نقض برجام توسط ایران

۲۴ عضو جمهوری خواه کنگــره آمریکا در نامه ای 
به مقامات ارشــد این کشور مدعی شدند که ایران 
دست کم در هشت مورد برجام را نقض کرده است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، لی زلدین، یک عضو 
کمیته روابــط خارجه مجلس نمایندگان آمریکا به 
همــراه ۲۳ نماینده جمهوری خواه دیگر در نامه ای 
خطاب به رکس تیلرســون وزیر امور خارجه، جیمز 
ماتیــس وزیر دفاع و مایک پامپئو رئیس ســازمان 
ســیا ایران را به نقض روح و متن برنامه جامع اقدام 
مشــترک )برجام( متهم کردنــد.در این نامه ادعا 
شــده اســت که از زمان اجرای برجام در ۱۶ 
ژانویــه ۲0۱۶ ایران نه تنهــا روح توافق، بلکه 
متن آن را نیز دست کم در هشت  مورد نقض 
کرده و آژانــس بین المللی انرژی اتمی نیز در 
فوریه و نوامبر ۲0۱۶ این موارد را در گزارشات 

خود آورده است.

یادداشتخبر

رئیس ستادکل نیروهای مسلح با بیان اینکه دشمن بیکار نمی نشیند 
گفت: بعد از این توطئه مذهبی، توطئه قومی شــکل گرفت. مسئله 
اقلیم کردســتان عراق توطئه کمی نبود؛ هرچند در آنجا تقلب های 

سنگینی شکل گرفت.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سرلشــکر محمد باقری رئیس ستاد 
کل نیروهای مســلح دیروز در همایش دانشــگاه در تراز انقالب که 
به مناسبت هفته پژوهش در دانشگاه امام حسین برگزار شد، گفت: 
واقعیتی که وجود دارد این اســت که شکل گیری انقالب اسالمی و 
حوادث پس از آن حاصل یک اندیشــه و نظریه ای است که در طول 
حیات روحانیت و بزرگان شیعه شکل گرفته و در اندیشه و تفکر  امام 

نقش بسته است و تحقق یافت.
وی ادامه داد: با انقالب صنعتی و اکتشــاف ســرزمین های جدید و 
شــکل دهی به حکومت ها و تصرف ها منابع  و شــکل دهی به دانش 
براســاس اهداف و امیال  خود، مسیری را ایجاد کرده بودند که فقط 
عده ای در قدرت باشــد و رهبری جهان بر آنها تضمین شده باشد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه ما به عنوان یک کشور 
جهان سوم مجموعه ای بودیم که رسما تحت استعمار  قرار گرفتیم 
یا حداقل با داشــتن یک حکومت واســط، عمل گر نیات قدرت های 
جهانی بودیم، تصریح کرد: در این میان اندیشه ای در ذهن امام وجود 
داشــته است و در یک دوره زمانی در میان شاگردانش توسعه یافته 
و روحانیت معظم و مردم توانسته اند انقالب اسالمی را شکل دهند.

سردار باقری با بیان اینکه انقالب اسالمی موجودی نبوده که براساس 
مطالعه اجتماعی طبقه متوسط شکل بگیرد، خاطرنشان کرد: انقالب 
اسالمی حاصل تالش چند صد ساله روحانیت پیشرو و اندیشه امام 
بوده است. هدف و مســیر و مبدا و غایت دارد و نظریه پردازی شده 
اســت، مدیران و شاگردانی را تربیت کرده و انقالب اسالمی را شکل 
داده و توانســته این حکومت را از چنگال اســتثمار رها کند و این 

کشــور را در دســت بگیرد و طالیه دار یک حرکت بزرگ در جهان 
شــود.وی با اشــاره به توطئه ها علیه انقالب اســالمی گفت: بعد از 
انقالب اســالمی دشمن احساس عقب ماندگی کرد و در جبهه خود 
اندیشــه ورزی و توطئه های زیادی را طراحی کرده است که در راس 
آنها تهاجم به ایران بوده اســت. دشــمن طراحی هایش را به منصه 
ظهور رســانده و تهاجم امنیتی و نظامی را شــکل داد که حاصلش 
هشت ســال دفاع مقدس بود.وی ادامه داد: اگر به ماه های ابتدایی 
دفاع مقدس نگاه کنید، نیروهای دفاعی ما تالش کردند براســاس 
الگوهای فراگرفته از غرب دربرابر این تهاجم بایستند ولی به صورت 

مکرر با ناکامی روبه رو شدند.
ســردار باقری با بیــان اینکه با اتکا به قدرت الهــی و باور به جمله 
جادویی »ما می توانیم«، دفاع مقدســی از حرکِت نفر شکل گرفته و 
یگان را ایجاد کرده و از ایــن میدان پیروز بیرون آمدیم ، افزود: در 
دفاع مقدس نظریات عمیقی نفهته اســت که در سینه فرماندهان و 
رزمندگان دفاع مقدس وجود دارد. کربالی چهار و والفجر هشــت 
خود اندیشه دارد. کدام معیار مادی و آموزه نظامی این عملیات ها را 
تجویز می کرده است. پس از عملیات والفجر هشت فرماندهان مصر 
رودخانه عملیات را دیدند و گفتند عبور از آن رودخانه با آموزه های 
نظامــی نمی خواند.وی با بیان اینکه پس از دفاع مقدس دشــمنان 
کوتاه نیامدند و توطئه ها ادامه دارد ، یادآور شد: دشمنان فکر کرده 
و جهان اســالم را بررســی و نقاط ضعف آن را پیدا کردند. گفتند 
تفاوت حداقلی جهان تشــیع و تســنن را می توان به عنوان شکاف 
اســتفاده کرد. عمل و اندیشــه تفکیری به راحتی به وجود نیامده 
اســت و کار و اندیشه و مطالعه و عمل عالمانه در جبهه کفر صورت 
گرفته است.رئیس ستاد کل نیروهای مسئله با تاکید بر اینکه بعد از 
جنگ ۳۳ روزه، سیدحسن نصراهلل برترین و معروف ترین فرد جهان 
اسالم و عرب بود، بیان کرد: جبهه کفر در این باره مطالعه و بررسی 
کرد. توطئه ای شــکل گرفت و عراق و سوریه را در نوردید و در حال 
فراگیری بود. در مقابل، جبهه مقاومت توســعه یافت و توانست در 
مقابل جبهه کفر بایســتد و پیروز شــود. آیا دشمن بیکار می ماند؟ 
خیر. بعد از این توطئه مذهبی، توطئه قومی شــکل گرفت. مسئله 
اقلیم کردســتان عراق توطئه کمی نبود. هرچند در آنجا تقلب های 
ســنگینی شــکل گرفت ولی چنان رفتار کردند که اقبال هایی در 
کردســتان عراق و اقبال های ضعیفی در دیگر کشورها شکل گرفت 
ولی اندیشــه جبهه حق مقابل آن ایستاد.ســردار باقری اضافه کرد: 
جبهه حق و باطل در نبرد اندیشــه ای قرار دارند و اگر در این عرصه 
کوتاهی کنیم، حتما شکست کالنی خواهیم خورد که حاصل تالش 
چندین قرن روحانیت و مردم شیعه و همه شهیدان را برباد می دهد 
و برای قرون دیگر چنین اتفاقی تکرار نمی شود.وی با بیان اینکه در 
همه عرصه های انسانی، پزشکی، فنی و صنعتی، چنین نبردی وجود 
دارد، گفت: اگر ملت ایران سربلندی و امنیت دارد حاصل دستیابی 

به بازدارندگی راهبردی است. این بازدارندگی است که دشمن به این 
نتیجه قطعی می رسد هزینه های قطعی آن قابل قیاس با هزینه های 
آن نیســت ولی این بازدارندگی دائمی اســت؟ خیــر. بازدارندگی 

پویاست. جبهه باطل دائما در تالش است.
وی ادامه داد: من سخنرانی مسئوالن امریکایی را در مراکز پژوهشی 
یا صنعتــی و دفاعی را مطالعه کردم به صورتی ســخن می گویند 
گویا آنها در شب عملیات هستند و جهان مقابل آنها ایستاده است. 
گویی در مقابل سخن ما تنها آیات و روایات را ندارد. برآوردها نشان 
می دهد ظرف چند ماه میزان علم موجود از ابتدای بشریت دو برابر 
می شود. با این ســرعت نجومی و چشم گیر دشمن در حال توسعه 
اســت و ما داعیه پیروزی حق بر باطل و برتــر بودن را داریم و این 
می طلبد در این مسیر کوتاهی نکنیم و لحظه ای را از دست ندهیم و 

لوازم پیشرفت را تمهید کنیم.
ســردار باقری با بیان اینکه رهبری در عبارت های مختلف به قدرت 
عملی بــه عنوان کلید برتری توجه کرده اند و میزان توجه ایشــان 
به صورت علنی و غیرعلنی قابل توجه اســت، اظهار داشت: مسئله 
مرزشکنی دانش، نهضت جنبش نرم افزاری، اکتفا نکردن به فرهنگ 
ترجمــه منابع دیگران، توجه و عنایت مســئوالن به اندیشــه های 
خالقانه، تالش جهادی برای تبدیل شــدن به قطب علم و فناوری و 

ایجاد منظومه و... تنها بخشی ازکلیدواژه های رهبری است.
وی افزود: همانطور که از ســپاه به عنوان پرچمدار انقالب اسالمی 
انتظار می رود خوشــبختانه دیدیم طرحی در دانشگاه امام حسین 
تهیه شده اســت تا این دانشگاه به عنوان دانشگاهی در تراز انقالب 
اســالمی برسد.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه مسئله 
اساسی ما نیروی انسانی و تربیت محققین و حرکت به سمت تربیت 
نظریه پردازان انقالب اســالمی و تربیت کادرسازی انقالب اسالمی 
کلیدی اســت، تصریح کرد: از آن زمانی که تصمیم می گیریم فردی 
را جذب کنیم تا تربیت و آموزش وی، مســئله های اساسی هستند. 
این موضوع و رســیدن به آن تراز نیاز به نقشه جامع علمی دارد که 

دانشگاه امام حسین برای این کار نقشه ای را تهیه کرده است.
سردار باقری با بیان اینکه باید تاسف بخوریم که در مدیریت دانش 
در دفاع مقدس حاصل چندانی نداشتیم، خاطرنشان کرد: چه مقدار 
از تجربیات و عملکردهای موفق یا شکست خورده در دفاع مقدس یا 
دفاع از حریم اهل بیت مورد بررسی و استفاده قرار گرفته است. چه 
مقدار از تجربیات سپاه در مقابل تروریست ها برای ناامنی ها تدوین 
شده اســت. چه مقدار از تجربیات ســپاه قدس در انقالب اسالمی 
مورد بررســی قرار گرفته شده است.وی تاکید کرد: در دفاع مقدس 
شجاع ترین و آگاه ترین فرد به عنوان مدیر و فرمانده انتخاب می شد 
و در شرایط کنونی نیز باید همینطور باشد.رئیس ستاد کل نیروهای 
مســلح اضافه کرد: گام برداشــتن در جهاد علمی گام برداشتن در 

مسیر بزرگی است و کمتر از جهاد نظامی نیست.

سرلشکر باقری:

امنیت کشورحاصل بازدارندگی راهبردی است

آگهی مفقودی
-۷۲ ایران  پالک  شماره  به   ۹0 تندر   – رنو  سواری  خودرو  سبز  برگ 

شاسی  شماره  و   ۱000۱۴0۶۷RD۱۸۴۲0۱ موتور  شماره  و  ۵۹۳ق۶۱ 
NAALSRALDCA0۹۷۷۵۴ مفقود و فاقد اعتبار می باشد.

بهشهر

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری سیستم هیوندای تیپ توسان )۴سیلندر( به شماره پالک 
شماره  و   KMHjUB۱CDEU۸۶۶۷0۴ شاسی  شماره  و  ۸۲-۲۱۹ه۱۱  ایران 

بهشهرموتور G۴KEEU۲۶۴۷۶۸ مفقود و فاقد اعتبار می باشد.

آگهی مفقودی
برگ سبز موتورسیکلت پرواز CC۲00 به شماره پالک ایران ۵۸۸-۴۳۶۲۷ و شماره موتور 

۷۱۱۶۶0۲۷ و شماره تنهNFB  *** ۲00R۸۶۱0۶۶۲ مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

آگهی مفقودی
خاکستری  رنگ  ۱۳۹۴به  ۴0۵GLXXU۷مدل  پژو   سواری  خودرو  سبز  برگ 
موتور  ایران۲۴-۴۱۱ه۳۸،شماره  پالک  بنزینی،شماره  سوخت  نوع  متال 
علی  نام  به   NAAM0۱CE۸FR۲۲۳۲۱۹ شاسی  ۱۲۴K0۷0۴۱۱۷وشماره 
ملی۱۸۹0۲۲۸۶۹۹،متولد  ازشادگان،شماره  یحیی،صادره  ،فرزند  جابری  تابع 

شهرستان شادگان۷۱/۱۱/۲۹مفقود گردیده واز درجه اعتبارساقط است.

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره۱۳۹۶۶0۳۳۱0۱000۵۹0۵ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای داود رستمی فرزند حسن 
به شماره شناسنامه ۶۳۵۵ کد ملی 00۶۲۳۸۱۵۳۹صادره از تهران درسه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه به مساحت  ۱۳۶ مترمربع مفروز از پالک ۱۵۴۴ فرعی 
از ۱۶۳ اصلی واقع در کرج - ج مالرد- ابتدای ج شهریار - ک طالقانی شمالی - پ 
۲۸ خریداری از مالک رسمی آقای محمدتقی نیک نهاد محرز گردیده است، لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
به  را  اعتراض، دادخواست خود  تاریخ تسلیم  از  ماه  اخذ رسید، ظرف مدت یک  از 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۱۹۹۴
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۶/۱0/۴ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۶/۱0/۱۹

 کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس - محمد سلیمانی 

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

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

سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات  شماره۱۳۹۶۶0۳۳۱0۱000۵۶۷۸  برابررأی 
واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  های  و ساختمان  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا 
قاسم فرزند مرتضی به شماره شناسنامه ۱۵۷۶ صادره از تهران در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت ۱۹۱/۳۶ مترمربع پالک ۱۹00 فرعی از۱۶۳ اصلی واقع 
نونیاز  زاده  تقی  جمشید  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  سوم  فلکه  فردیس-  در 
محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ 
روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد 

شد.م/الف ۱۹۷۹
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۶/۱0/۴ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۶/۱0/۱۹

 کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس - محمد سلیمانی 

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

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

برابررأی شماره۱۳۹۶۶0۳۳۱0۱000۵۶۸0 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای افصل توب ریز فرزند 
اله شکر به شماره شناسنامه ۸۹ صادره از اهر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت ۹۸/۳۱ مترمربع از پالک ۱0۳۵ فرعی از۱۶۳ اصلی واقع 
امام خمینی - خیابان حافظ شرقی- گلستان ۱۶-پالک ۹۷  در فردیس- خیابان 
مقصودی-  سیما   - میرزمانی  وکیلی  احمد  سید  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری 
به منظور اطالع عموم  لذا  فردوس کشاورزی- مهین طلوعی محرز گردیده است، 
مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت 
انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  به صدور سند مالکیت متقاضی 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۱۹۸۲
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۶/۱0/۴ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۶/۱0/۱۹

 کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس - محمد سلیمانی 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

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

هیات  شماره۱۳۹۶۶0۳۳۱0۱000۵۶۷۹  رأی  برابر 
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم 
در  مستقر  فاقد سند رسمی  های  و ساختمان  اراضی 
مالکانه  تصرفات  فردیس  ملک  ثبت  ثبتی حوزه  واحد 
بالمعارض متقاضی آقای افسر توپ ریز فرزند اله شکر 

به شماره شناسنامه ۵ صادره از اهر در سه دانگ مشاع 
 ۹۸/۳۱ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از 
در  واقع  اصلی  از۱۶۳  فرعی  از پالک ۱0۳۵  مترمربع 
امام خمینی- خیابان حافظ شرقی-  فردیس- خیابان 
گلستان ۱۶-پالک ۹۷ خریداری از مالک رسمی آقای 
سید احمد وکیلی میرزمانی- سیما مقصودی - فردوس 
به  لذا  است،  گردیده  محرز  طلوعی  مهین  کشاورزی- 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ 
به  نسبت  اشخاص  که  آگهی می شود. درصورتی  روز 
باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور 

می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید، 
نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست 
عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی 
صادر  مالکیت  سند  مقررات،  طبق  اعتراض  وصول 

خواهد شد.م/الف ۱۹۸۱
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۶/۱0/۴ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۶/0/۱۹
  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان

 فردیس - محمد سلیمانی 

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

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

برابررأی شماره۱۳۹۶۶0۳۳۱0۱000۵۹۲0 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رمضان پرهازه  فرزند 
یونس به شماره شناسنامه ۵۶۴ کد ملی ۴۴۱0۴۹۸0۶۱ صادره از ابهر)رحمت آباد( 
درششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۴0 مترمربع پالک ۳۹۲ فرعی از۱۶۳ اصلی 
واقع در البرز-کرج- فردیس-خ ۲۲ شرقی قدیم -کوچه بنفشه -پالک ۳ خریداری 
از مالک رسمی بانو شمس عمومی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت 
انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  به صدور سند مالکیت متقاضی 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۱۹۸۵
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۶/۱0/۴ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۶/۱0/۱۹

 کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس - محمد سلیمانی 

 درخواست محمد بن سلمان از 
عباس برای فاصله گرفتن از حزب اهلل 

موضع گیری نوری مالکی درباره 
انتخابات وهمه پرسی اقلیم 

پایگاه خبری »میدل ایست آی«در گزارشی 
نوشــت که محمــد بن ســلمان در دیدار 
اخیرش با محمود عباس از وی خواسته از 

طرح »صلح« آمریکا حمایت کند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، پایگاه »میدل 
ایســت  آی« در این گزارش آورده اســت: 
محمد بن ســلمان، ولیعهد عربستان طی 
دیدار روز سه شــنبه خود با محمود عباس، 
فلســطین  خودگردان  تشــکیالت  رئیس 
در ریاض از وی خواســت تا با هم پیمانان 
عربســتان در لبنان ائتالف تشکیل داده و 
از حــزب اهلل و مقاومــت دوری و از »طرح 
صلح« تحت نظــارت آمریکا حمایت کند.
بنا به نوشــته این پایگاه محمد بن سلمان 
به عباس هشــدار داده اگر این ائتالف را در 
لبنان تشکیل ندهد شخص دیگری )محمد 
دحالن( برای این منظور هست.این پایگاه 
انگلیسی به نقل از مسؤوالن فلسطینی فاش 
کرد که محمد بن سلمان خطاب به محمود 
عباس گفته که »آمریکا تنها کشوری است 
که تاثیر واقعی ای بر اســرائیل می گذارد و 
تنها کشــوری است که می تواند در هرگونه 

روند صلحی بر اسرائیل تاثیر بگذارد و هیچ 
کشــور دیگری نمی تواند این کار را کند نه 
اتحادیــه اروپا، نه روســیه و نه چین.«این 
پایگاه انگلیســی همچنین اعــالم کرد که 
آمریــکا آماده توافقنامه »صلح« اســت که 
مشخص نیســت که در ابتدا معامله خوبی 

باشد ولی پایان آن خوب است.

معــاون رئیس جمهوری عراق تأکید کرد که 
همه پرسی استقالل اقلیم کردستان عراق به 
پایان رســیده است و بغداد و اربیل باید فورا 
مذاکره را شروع کنند.به گزارش زمان به نقل 
ازایســنا، نوری مالکی، معاون رئیس جمهور 
عــراق در مصاحبه با شــبکه رووداو گفت: 
کردهــا طرف اصلی در مقابله با چالش هایی 

بودند که از زمان سقوط نظام تاکنون عراق 
با آن مواجه بوده اســت. آینده عراق نیاز به 
روابط مســتحکم و داشــتن این احســاس 
دارد که همگی شــهروند مســاوی هستیم.

وی درباره همه پرسی اقلیم کردستان عراق 
گفت: همه پرســی با حکم دادگاه فدرال به 
پایان رســید و اکنون باید صفحه جدیدی 
بگشاییم. من از اربیل و بغداد می خواهم در 
چارچوب قانون اساسی به مذاکره بپردازند. 
هیچ دلیلی برای به تأخیر انداختن مذاکرات 
میان اربیل و بغداد به بعد از انتخابات وجود 
نــدارد.وی گفت: دولت مرکزی قادر اســت 
به اقلیم کردســتان برای مقابله با چالش ها 
کمک کند. اقلیم باید براساس قانون اساسی 
به دولت مرکزی روی بیاورد و با آن همکاری 
کند. دولت مرکزی باید اکنون فورا مذاکره را 
شروع کند چراکه به تأخیر انداختن مذاکره 
به تمامی عراق آســیب می زند.مالکی تأکید 
کرد: اقلیم کردستان بخشی از عراق و مردم 
کردســتان بخشــی از مردم عراق هستند. 
مــا باید از آنچه اتفاق افتــاده برای تضمین 
آشــتی های واقعی در کشور استفاده کنیم. 
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ماهانه 6 مورد گرفتار شدن مردم 
در آسانسورهای یزد

صادقی مقدم - یزد: مدیرکل استاندارد استان 
یزد با بیان اینکه به طور میانگین هر ماه ۶ مورد 
گرفتاری مردم در آسانسور به آتش نشانی شهر 
یزد گزارش می شود گفت: رعایت نکات ایمنی 

توسط ساکنان آپارتمان ها ضروری است. 
محمد حسین ماجدی اردکانی افزود: آسانسور 
مشمول قوانین و مقررات استاندارد اجباری است 
و به همین دلیل برای نخستین بار در استان و با 
تالش دست اندرکاران صنعت آسانسور منطقه در 
طرحی ابتکاری، از ۲0 الی ۲۶ آبان ماه سال ۹۶، 
از ۲۵0 دستگاه آسانسور در ۴۲ مجتمع مسکونی 

شهر یزد بدون دریافت وجه بازدید شد. 
وی ادامه داد: نتایج آمار بازدیدها نشانگر آن است 
از این تعداد ،۱۴0 دستگاه دارای استاندارد اولیه 
ادواری  بازرسی  گواهی  دارای  هیچکدام  بودکه 
نبودند که این نقیصه نگرانی های خاص خود را 

برای مسئوالن مرتبط دارد. 
از  نیمی  از  بیش  کرد:  تصریح  مسئول  این 
و  سرویس  قرارداد  شده  بازدید  آسانسورهای 
نگهداری مجاز داشتند، حدود ۱۵ درصد هم با 
شرکت های غیرمجاز و افراد حقیقی متفرقه ، 
اقدام به عقد قرارداد کرده بودند که از این تعداد، 
۷۵ درصد دارای قرارداد بیمه مسئولیت مدنی 

سرنشین بودند. 
ماجدی اردکانی یادآور شد: اخذ استاندارد ادواری 
اجباری نیست، الزم است ساکنان آپارتمان های 
یزد بیش از گذشته هوشیار و به فکر ایمنی خود 

و دیگر اعضای خانواده باشند. 

 برگزاری قرعه کشي جوایز 
همراه اول در استان مرکزي    

ملک  مهندس  حضور  با  اراک:  داودی- 
حسینی، مدیر مخا برات منطقه مرکزی، نماینده 
دادستانی اراک، رئوسای ادارات حراست، بازرسی 
اصحاب  از  جمعی  و  مخابرات  عمومی  وروابط 
اولین  جوایز  کشی  قرعه  آیین  استان،  رسانه 
اول،  همراه  مطالبات  وصول  جشنواره  مرحله 
دومین مرحله ترابرد پذیری همراه اول و اولین 
مرحله جشنواره مشتریان خوش حساب تلفن 
های ثابت، مشتمل  بر یک دستگاه خودروی 
پژو ۲0۶، ۲ جایزه نقدی ۵0 میلیون ریالی، دهها 
دستگاه گوشی هوشمند ولپ تاپ واینترنت پر 

سرعت رایگان، برگزارشد.

خبر

توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
منابع استانداری البرز بهمراه نائب رئیس مرکز 
از  جمعی  و  استان  گذاری  سرمایه  خدمات 
مدیران دستگاه های اجرایی عضو مرکز خدمات 
از پروژه سرمایه گذاری  البرز  سرمایه گذاری 
خارجی تولید کیسه های خون در منطقه ویژه 

اقتصادی پیام بازدید بعمل آوردند. 
به گزارش زمان به نقل از  روابط عمومی اداره 
کل امور اقتصادی و دارایی استان البرز، »عباداله 
و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون  کامکار« 
های  بخش  از  البرز  استانداری  منابع  توسعه 
مختلف پروژه تولید کیسه های خون بازدید 
استان  اقتصادی  مدیران  و گفت:  آورد  بعمل 
البرز در جهت جذب سرمایه گذاری داخلی 
و خارجی، بهبود فضای کسب و کار و ایجاد 
از  را  خویش  حمایت  استان،  اقتصادی  رونق 
می  اعالم  خارجی  و  داخلی  گذاران  سرمایه 
نمایند و با برگزاری جلسات ماهانه در واحدهای 

استان  گذاری  سرمایه  های  پروژه  و  تولیدی 
البرز ضمن بازدید از پروژه ها، میزان پیشرفت 
و درخواستهای  پروژه ها، مسائل،  مشکالت 
تولیدکنندگان و سرمایه گذاران را مورد بررسی 
قرار داده و در راستای مرتفع نمودن مشکالت 

آنان اقدام می نمایند. 
مرکز خدمات  رئیس  نائب  فالح«  »ابوالفضل 
درخصوص  نیز  البرز  استان  گذاری  سرمایه 
شرکت تولید کننده کیسه های خون گفت: 
بخش خصوصی با سرمایه گذاری ۵0 درصدی 

شرکت فرانسوی اقدام به احداث کارخانه در 
منطقه ویژه اقتصادی پیام نموده است که برآورد 
می شود ساالنه ۱0 میلیون کیسه خون توسط 
این شرکت در کشور تولید شود.  وی با اشاره 
به اینکه شرکت فرانسوی تاکنون ۱0 میلیون 
یورو سرمایه وارد کشور کرده است، افزود: پروژه 
مذکور با ۷هزار مترمربع زیربنا و با انتقال ۱00 
درصد تکنولوژی از کشور فرانسه، زمینه اشتغال 
۴00 نفر را فراهم و ۲0 درصد مصرف داخلی را  
تامین می نماید و ۸0 درصد تولید کیسه های 
خون به سایر کشورهای جهان صادر می شود.  
همچنین، در جریان این بازدید ، روند تولید 
کیسه های خون و سایر محصوالت این شرکت 
و نیز مسائل، مشکالت و درخواستهای شرکت 
مذکور توسط مدیرعامل شرکت مطرح و توسط 
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 
استانداری البرز و هیئت همراه وی مورد بررسی 

قرار گرفت.

در بازدید از پروژه تولید کیسه های خون در البرز مطرح شد:

تولید ساالنه 10 میلیون کیسه خون کشور در البرز

  افزایش 36 درصدی وصول مطالبات
 برق منطقه ای گیالن

 همکاری دستگاه های اجرایی با بهزیستی گلستان 
در مناسب سازی مبلمان شهری

منکویی- گیالن: وصول مطالبات در 
۶ ماهه اول سال ۹۶ نسبت به  ۶ ماهه 
سال گذشته، ۳۶ درصد افزایش یافت. 
مهندس »عظیــم بلبل آبادی« مدیر 
عامل شــرکت ســهامی برق منطقه 
ای گیالن در خصــوص این موفقیت 
گفت: بــا تالش و پشــتکار کارکنان 
ســختکوش و زحمتکــش شــرکت 
سهامی برق منطقه ای گیالن، درصد 
وصول مطالبات در ۶ ماهه اول ســال 
۹۶ شرکت ســهامی برق منطقه ای 
گیالن از ۵ مشــترک سنگین شرکت 
شامل، شــرکت سیمان خزر، مجتمع 
فوالد گیالن، صنایع ســیمان گیالن 
ســبز، مجتمع فوالد خزر و شــرکت 
روکــش آریا پویا )پارکو( نســبت به  
۶ ماهه ســال گذشته، ۳۶.۵۸ درصد 

افزایش یافت.
وی افــزود: مقدار وصــول مطالبات 
 ۹۶ ســال  اول  ماهــه   ۶ در 
و  تومــان   )۱۸۵.۱۷۶.۷۷0.۸۸۲(
مقدار وصــول مطالبــات در ۶ ماهه 

اول سال ۹۵، )۱۳۵.۵۷۵.۶۳۶.۸0۳( 
تومان بوده است.

عظیم بلبل آبادی با اشــاره به رشــد 
فروش انرژی به ۵ مشــترک صنعتی 
شرکت در ســال ۹۶ نسبت به سال 
۹۵، بیان داشت: درصد فروش انرژی 
در ۶ ماهــه اول ســال ۹۶ شــرکت 
ســهامی برق منطقه ای گیالن به ۵ 
به  نسبت  مشترک سنگین شــرکت 
۶ ماهه سال گذشــته،۱۴.0۶ درصد 
افزایــش یافت. مقدار فــروش انرژی 
به مشترکین شــرکت در شش ماهه 
 )۱۹۸.۳۱۲.۷۴۱.۳۴۲ (  ،۹۵ ســال 
تومــان بوده اســت در حالی که این 
مقــدار در شــش ماهه ســال ۹۶ به 
افزایش  )۲۲۶.۲0۸.۸۲۷.۳۲۴(تومان 

یافت.
وی افزود: ۵ مشترک سنگین شرکت 
سهامی برق منطقه ای گیالن بالغ بر 
بــرق خریداری  انرژی  مگاوات   ۱۵۶
کرده که بطور متوســط ماهانه ۱۴0 

مگاوات انرژی برق مصرف می کنند.

سلیمانی- گلستان: در جلسه کارگروه مناسب 
سازی و مبلمان شهری شهرستان گرگان »دشتیان 
فرمانداری  عمرانی  امور  و  ریزی  برنامه  »معاون 
شهرستان گرگان خواستار بازدید مستمر از روند 
سطح  دولتی  و  عمومی  اماکن  سازی  مناسب 
شهرستان از سوی اداره بهزیستی و همکاری همه 

دستگاه های اجرایی در خصوص شد.
وی بیان داشت: این جلسات که به منظور تسهیل 
با  باید  و عبور و مرور معلولین برگزار می گردد 
سرعت و شدت بیشتری اقدام و پیگیری گردد و 
اداره بهزیستی نیز به عنوان دبیر جلسه وظیفه دارد 
در هر جلسه گزارشی ازبازدید میدانی و اقدامات 

صورت گرفته از سوی دستگاه ها را ارائه دهد.
معاون برنامه ریزی وامور عمرانی فرمانداری افزود: 
باید با حذف موانع امکان مشارکت کامل معلولین 
در تمامی زمینه ها فراهم شود ودستیابی این افراد 
به کیفیتی از زندگی که معادل و برابر با دیگران 

باشد فراهم گردد.
نامه اجرایی بند ج ماده  افزود: مطابق آیین  وی 
۱۹۳قانون برنامه سوم ،تمام دستگاههای اجرایی 
دولتی و سازمان های غیردولتی و مالکان ساختمان 
های با مصرف عمومی مکلفند قسمت های مورد 
استفاده عمومی اماکن و ساختمانهای)خصوصی و 

بر اساس ضوابط مصوب شورای  را  دولتی( خود 
دارای  افراد  برای  معماری  و  شهرسازی  عالی 

معلولیت مناسب سازی نمایند.
دشتیان در ادامه از اداره میراث فرهنگی ،صنایع 
دستی و گردشگری شهرستان خواست نسبت به 
مناسب سازی هتل ها ،رستوران ها و مراکز اقامتی 
و زیارتی جهت دسترسی معلولین اقدام و در جلسه 

آتی گزارش آن را ارائه نماید.
وی همچنین از نظام مهندسی ساختمان خواست 
اعضای  کلیه  با حضور  فرعی  بصورت  ای  جلسه 
کنترل نقشه ساختمان و کمیته پایان کار نظام 
مهندسی به همراه اعضای جلسه کارگروه مناسب 
سازی و مبلمان شهری، برگزار نماید تا منبعد این 

موضوع مرتفع گردد.
با  خواست  ها  دانشگاه  از  جلسه  دراین  دشتیان 
حمایت از پایان نامه هایی با موضوع مبلمان شهری 
و ارائه راهکارهایی در این خصوص همکاری نمایند.

همکاری  با  خواست  بخشداران  از  همچنین  وی 
اداره بنیاد مسکن و دهیاری ها هر اقدامی که در 
حوزه عمرانی و پروژه های توسعه روستایی صورت 
مناسب  موضوع  هادی(  طرح  )نظیر  پذیرد  می 
سازی و استفاده امکانات جهت معلولین نیز در 

دستور کار قرار گیرد.

ارائه 2طرح علمی- تحقیقاتی شرکت آبفا 
خوزستان در نمایشگاه پژوهش وزارت نیرو

دستاوردهای  بزرگ  نمایشگاه  هجدهمین  در  فر-اهواز:  وحیدی 
و  نیرو  وزارت  مشارکت  با  که  کشور  بازار  فن  و  فناوری  پژوهش، 
شرکت های تابعه در محل پژوهشگاه نیرو برپا شد، ۲ دستاورد علمی- 

تحقیقاتی شرکت آب و فاضالب خوزستان ارائه شد.
آبفا  روابط عمومی شرکت  واحد خبر  از  نقل  به  به گزارش زمان 
خوزستان در این نمایشگاه که تمامی مراکز تحقیقاتی و علمی، پارک 
های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان وابسته به این حوزه، 
آخرین یافته های علمی، تحقیقاتی و پژوهشی خود را ارائه و به نمایش 
عموم گذاردند، شرکت آب و فاضالب خوزستان نیز با دو پروژه مهم 
تحقیقاتی تحلیل هیدرولیکی شبکه توزیع آب شهر شادگان به کمک 
نرم افزار و بهینه سازی شبکه های جمع آوری فاضالب و ارائه روشهای 
اصالحی به کمک الگوریتمهای رایانه ای شرکت کرد. معاون برنامه 
ریزی شرکت آبفا استان با تاکید بر اینکه طرحهای تحقیقاتی این 
شرکت برای اولین بار در کشور انجام شده اند، تحلیل هیدرولیکی 
شبکه توزیع آب شهر شادگان به کمک نرم افزار را اولین طرح علمی- 
تحقیقاتی آبفا خوزستان معرفی کرد و در این باره گفت: در این طرح 
به کمک نرم افزار نقاط نشت شبکه توزیع آب شناسایی می شود. 
ابراهیم شریفی فرد افزود: در این تحقیق، جهت تعیین مشخصه های 
مصرف تابع فشار، تلفات فیزیکی و کالیبراسیون شبکه توزیع آب شهر 
شادگان، یک مدل هیدرولیکی تحلیل جریان شبکه توزیع توسعه داده 
شده که کلیه فرآیندهای فوق در قالب یک نرم افزار محاسباتی جامع 
اندازه گیری و بصورت خودکار فشار را در نقاط نشت، مصرف و ضریب 

افت لوله ها بطور مداوم و سیستماتیک ارزیابی و مدیریت می نماید.

پیشرفت 20 درصدی مرحله دوم طرح احداث 
تاسیسات زیربنایی بندر خلیج فارس

اکربی- هرمزگان؛ مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان از پیشرفت 
۲0 درصدی مرحله دوم طرح احداث تأسیسات زیربنایی بندر نفتی 
خلیج فارس به منظور بسترسازی برای افزایش سهم ایران از صنعت 
بانکرینگ در منطقه خلیج فارس و تجارت بین المللی فراورده های 
نفتی خبر داد. »اله مراد عفیفی پور« ضمن اعالم این خبر اظهار داشت: 
قرارداد مرحله دوم طرح احداث تأسیسات زیربنایی بندر خلیج فارس 
با مبلغ ۱۸0 میلیارد ریال از نخستین روزهای تابستان سال جاری)تیر 
ماه ۹۶( با پیمانکار پروژه به امضا رسید و عملیات اجرایی آن در زمینی 

به مساحت ۵0 هکتار در ضلع شمالی این بندر آغاز شد. 
وی افزود: این پروژه عمرانی در راستای آماده سازی زیر ساختهای الزم 
و احداث تاسیسات عمرانی به منظور پشتیبانی از صادرات، ترانزیت و 
سوآپ فرآورده های نفتی توسط شرکت های بخش خصوصی، در 

بخشی از محدوده ۳۳0 هکتاری بندر خلیج فارس اجرایی می شود.
این مقام مسئول گفت: طرح یاد شده تاکنون، بر اساس برنامه زمان 
بندی حدود ۲0درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و مطابق برنامه 
ریزی و پبرآوردهای صورت گرفته، پیشرفت ۶0درصدی تا پایان سال 

برای این پروژه هدفگذاری شده است.

خبر

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز. سواری تیبا ۲۳۱ مدل ۹۳ با شماره شهربانی ۷۳۳ ص۶۹ 
ایران ۸۲ با شماره موتور ۸0۹۹۱۹۹ و شماره شاسیNAs۸۱۱۱00D۵۷۵۴۵۶۳بنام 

هانی سعادتی اصل مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
پالک   شماره  کارت۲۵۲۲۵۱0و  شماره  با  ایسوزو۲00/۵تنی  هوشمند  کارت   

۹۹۱ع۸۸ایران ۶۲ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودی 
برگ سبز سواری تویوتا کمری مدل ۲00۷با شماره شهربانی ۱۹۲و۸۷ ایران ۲۲ 
موتور ۲AzA۴۲۹۲۹۶و شماره شاسی ۶TIBE۴۲k۲۷x۴۳۵۸۳۲بنام  با شماره 

هادی جعفر بائی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی مفقودی
برگ سبز ماشین سواری پراید صبا مدل ۱۳۸۲ به شماره شهربانی ۷۲-۴۶۱ل۸۷ 
و شماره موتور 00۵۸۹0۷۱ و شماره شاسی S۱۴۱۲۲۸۲۱۴۱۶۴۴ به نام جالل 

آقایی بندپی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

اگهی مفقودی
ملی  شماره  به  فریدون  فرزند  جوی  پرنیان  آرمین  اینجانب  دانشجوئی  کارت 
مهندسی  رشته  دانشجوی    ۹۵۱۲۵۱۲۸ دانشجوئی  شماره  و   ۱۸۵0۳۴۳۱۱۱
کامپیوتر دانشگاه علم و فناوری مازندران واحد بهشهر مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو وانت فردا ۱۶00 به شماره پالک ایران ۵۷-۶۵۴ب۹۶ و شماره 

موتور ۲۳۵۷۶۳ و شماره شاسی ۷۷۱۶00۲۳۶۱ مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

آگهی مفقودی
سند و برگ سبز خودرو وانت تویوتا تیپ ۱۶00به رنگ قرمز معمولی مدل ۱۹۸۴نوع 
سوخت بنزینی به شماره پالک ایران ۱۴-۹۱۵د۸۳به شماره موتور 00۹۳۳۷۶و شماره 
شاسی 00۳۵۱۳۸به نام رضا یرفی ،نام پدر حمید،کد ملی ۱۹۸۷۶۷۶۶۹۶،بشناسنامه 
۲۲۷۱۴،صادره از دشت آزادگان ،کدپستی۶۱۴۷۷۱۴۳۹۸مفقود گردیده و ازدرجه 

اهوازاعتبارساقط می باشد.

مفقودی
مالکیت)برگ سبز( خودرو سواری   که شناسنامه  اطالع می رساند  به  وسیله  بدین 
موتور:  شماره  به   مدل:۱۳۹۳     PARS XU۷  ا  CNG تیپ  پژو   سیستم: 
نام  به   NAAN۲۱CA۸EK۱۷۴۳۷۱  : شاسی  شماره  و   ۱۲۴K0۳۶۲۴۳0

محمدصالح کرمی مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کرمانشاه

متن آگهی 
در پرونده کالسه ۹۶0۹۹۸۶۶۵۵۶00۳۳۳ این شعبه با توجه به فوت مرحوم محمد 
بیرانوند بوده توسط صفقلی بیرانوند درخواست تحریر ترکه شده و قرار تحریر ترکه 
صادر گردیده و و برای ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ راس ساعت ۹ صبح وقت تحریر ترکه تعیین 
شده است لذا بدین وسیله به تمامی ورثه متوفای یاد شده یا نمایندگان قانونی و 
بستانکاران از متوفی و مدیونین به وی و هر کس که به هر طریق حقی بر ترکه 
متوفی دارد در ساعت و تاریخ یاد شده در شعبه ۶ شورای حل اختالف مجتمع امام 
خمینی )ره( شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان امام )ره( میدان عدالت 

دادگستری کل استان لرستان جهت شرکت در عملیات تحریر ترکه حاضر شوند. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 6 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره(  
شهرستان خرم آباد –محسن چگنی . 

آگهی وقت دادرسی 
خواهان آقای حسین قائدرحمتی فرزندرحمت  دادخواستی به طرفیت خوانده  آقای 
سید حیدر امید پور به خواسته وجه چک بانضمام کلیه خسارات دادرسی و قانونی 
مطرح  که به این شعبه ارجاع و به  شماره پرونده کالسه ۹۶0۹۹۸۶۶۱0۱00۳0۵ 
وقت  و  ثبت  آباد   خرم  شهرستان  دادگستری  حقوقی  عمومی  دادگاه  اول  شعبه 
رسیدگی دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ساعت ۱۱:۳0 صبح تعیین که حسب دستور 
المکان  به علت مجهول  آئین دادرسی مدنی  قانون  ماده ۷۳  دادگاه طبق موضوع 
االنتشار  کثیر  از جراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  و دستور خواهان  بودن خوانده 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ  انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی  دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه  حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه اول حقوقی  شهرستان خرم آباد – زهرا زینی وند.

ابالغ وقت دادرسی 
خواسته  به  دادخواستی  صفدر  فرزند  حبیبی  حامد  آقای  خواهان  اینکه  به  نظر 
الزام به تنظیم سند خودرو پژو ۲0۶با شماره  پالک ۱۶۸ط۷۳ایران ۷۲به طرفیت 
محمدرضا مال باقری و محمد رضا محمد جانی در این شعبه تسلیم  نموده که پس 
از انجام مقدمات قانونی به کالسی ۹۶/۱0۸۲/۱۴ثبت و برای مورخ۱۷/۱۱/۹۶ ساعت 
۳0/۱0صبح تعیین وقت گردیده است لذا به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و 
نوبت  مراتب یک  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  ماده ۷۳  استناد  به  تقاضای خواهان 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار در ج و به خوانده ابالغ می گردد که در وقت 
رسیدگی در شعبه ۱۴ حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمایم آن به دفتر شعبه ۱۴ مراجعه نمایند در غیر اینصورت مفاد دادخواست و 

ضمایم ابالغ شده محسوب ا قدام مقتضی به عمل خواهد آمد 
مدیر دفتر شعبه 14 شورای حل اختالف شهرستان بابل

متن آگهی
بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره ۹۶۱00۹۶۶۱0۱0۱۲۳۳ و شماره 
فرزند  زند خوان  اکرم  نام خانم  به  علیه  دادنامه ۹۶0۹۹۷۶۶۱0۱00۸0۳ محکوم 
به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون تومان وجه چک فوق  حسین علی محکوم است 
االشعاربه عنوان اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و هفتصد و پنجاه و هشت هزارو 
ششصد تومان به عنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی و 
نیز خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور چک لغایت زمان اجرای حکم که بر اساس 
شاخص بهاء کاال و خدمات مصرفی )شاخص تورم (اعالمی از سوی بانک مرکزی و 
توسط واحد اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می نماید و 

هزینه نیم عشر دولتی بر عهده محکوم علیه است .
 مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان
 خرم آباد – کرم رضا هاشمی . 

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره۱۳۹۶۶0۳۳۱0۱000۵۹0۴ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
فرزند  لشگری  لیال  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فردیس  ملک  ثبت 
محمدعلی به شماره شناسنامه ۶۹ کد ملی 0۳۲۲0۵۲۱۷۳ صادره از کرج در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۳۶ مترمربع مفروز از پالک ۱۵۴۴ 
فرعی از۱۶۳ اصلی واقع در کرج - جاده مالرد- ابتدای جاده شهریار- ک طالقانی - پ 
۲۸ خریداری از مالک رسمی آقای محمدتقی نیک نهاد محرز گردیده است، لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
به  را  اعتراض، دادخواست خود  تاریخ تسلیم  از  ماه  اخذ رسید، ظرف مدت یک  از 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۱۹۹۶
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۶/۱0/۴ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۶/۱0/۱۹

 کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس - محمد سلیمانی 

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره۱۳۹۶۶0۳۳۱0۱000۵۶۲۳ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمود مشرف 
فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه ۱۷۸ کد ملی 0۴۵0۹۴۲۹0۲ صادره از تهران 
فرعی  پالک  مترمربع   ۹۳/۲۱ مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  )شمیران(در 
ازاصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۷۵۹ فرعی از ۲۲ اصلی واقع در کالک پایین 
- خیابان برق- بعد از زیر گذر مترو - کوچه امام حسین - پالک ۱۱۵ خریداری از 
مالک رسمی خانم معصومه میرالی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت 
انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  به صدور سند مالکیت متقاضی 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۱۹۸۸
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۶/۱0/۴ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۶/۱0/۱۹

 کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس - محمد سلیمانی 

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره۱۳۹۶۶0۳۳۱0۱000۵0۷0 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
اله دانش  آقای ولی  مالکانه بالمعارض متقاضی  حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات 
آموز فرزند حسن به شماره شناسنامه ۵0۷۴ صادره از تهران در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت ۲۵0 مترمربع مفروز از پالک ۱۴۷۸۸ فرعی از۱۶۳ اصلی واقع در 
فردیس- فضای سبز - نبش ۱۲ متری امید - پالک ۱۷  خریداری از مالک رسمی 
آقای جهانگیر فاطمی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، 

سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۱۹۹۱
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۶/۱0/۴ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۶/۱0/۱۹

 کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس - محمد سلیمانی 

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره۱۳۹۶۶0۳۳۱0۱000۵۷۶۱ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
فرزند  کریمی  علی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فردیس  ملک  ثبت 
یحیی به شماره شناسنامه ۸۹0 کد ملی ۴۲۸۴۱۲۵۵۵۹ صادره از..... در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت  ۱۴0 مترمربع مفروز از پالک ۲۶۲ فرعی از۱۶۳ اصلی 
واقع در فردیس- فلکه دوم - خیابان ۱۴ شرقی - خیابان آزادی - کوچه قربانلو - 
پالک ۳۱ خریداری از مالک رسمی آقای محمد شفیع نادری و محمد قاسم زاده 
گوری  محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 
۱۵ روز آگهی        می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند        می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
سند  مقررات،  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  در صورت  است 

مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۱۹۸۹
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۶/۱0/۴ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۶/۱0/۱۹

 کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس - محمد سلیمانی 

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(
آگهی مزایده مال غیر منقول پرونده اجرایی کالسه ۹0000۸۱

رسمی  اسناد  دفتر    ۱۳۸۷/۱۱/0۲ مورخ   ۱۱۱۶۸۷ شماره  سندرهنی  موجب  به 
پور  خلیل  آقای  علیه  وصول طلب خود  پاسارگاد جهت  بانک  تهران  شماره ۲۴۵ 
اجرای  اداره سوم  در  به کالسه ب/۹0/۳ – ۳۷۲۹  اجرائیه  بصدور  اقدام  مرتضوی 
اسناد رسمی نموده که وفق ماده ۳0 و ۳۱ آئین نامه اجرا به اجرای ثبت اسالمشهر 
اداره،  این  در   ۹0000۸۱ کالسه  به  پرونده  تشکیل  از  پس  که  شده  داده  نیابت 
اجرائیه در تاریخ ۱۳۹۲/0۲/۳0 به مدیون ابالغ و عملیات اجرائی پیگیری گردید، 
طبق محتویات پرونده مورد وثیقه: ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت ۳۵۱ متر 
مربع قطعه ۱0۸و ۱0۹ تفکیکی به پالک ثبتی ۶۴۹۸ و ۶۴۹۹  فرعی از ۵۲ اصلی 
مفروز از پالک ۴۹ فرعی از اصلی مذکور واقع در سالور بخش ۱۲ تهران با حدود: 
شماال بطول ۱۸ متر پی است به خیابان ۱۲ متری، شرقا بطول ۱۹/۵ متر پی است 
به قطعه ۱0۷ تفکیکی، جنوبا اولی بطول ۹ متر پی است به قطعه ۱۱۵ تفکیکی، 
دوم بطول ۹ متر پی است به قطعه ۱۱۴ تفکیکی، غربا بطول ۱۹/۵ متر پی است 
به قطعه ۱۱0 تفکیکی ذیل ثبت ۱۳۷۶۲ صفحه ۳۷۳ و دفتر ۸۶ امالک به شماره 
سریال چاپی 00۱۷۹۳۶/ب/۸۵  بنام آقای خلیل پور مرتضوی ثبت و صادر گردیدو 
رهن  در  تهران   ۴۲۵ خانه  دفتر   ۱۳۸۷/۱۱/0۲ ور  رهنی ۱۱۱۶۸۷  سند  بموجب 
بانک پاسارگاد قرار گرفته است و به موجب نامه های شماره ۱۲۱0/۱۸۷۵۶ مورخ 
اسالمشهر  ثبت  اجرای  دستور   ۱۳۸۹/0۴/۲۹ ور   ۱۳۲۴۶/۱۱۲۹ و   ۱۳۸۹/0۶/0۳
بازداشت می باشد و جریان ثبتی قبال طی نامه شماره ۱۷۹۴ مورخ  ۱۳۸۸/0۹/0۲ 
به پلیس آگاهی اسالمشهرو طی نامه شماره ۱۴۵۵  مورخ  ۱۳۸۹/0۱/۲۶ ریاست 
محترم شعبه ۷ شورای حل اختالف اسالمشهر ارسال شده است  نشانی: اسالمشهر- 
شهرک قائمیه – بلوارخلیج فارس- ۲0  متری نیایش کوچه تنباکو کار اول پالکهای 
۵ و ۷ شهرداری براساس بازدید صورت گرفته توسط کارشناس رسمی دادگستری 
ملک مورد بازدید ساختمان احداثی بر روی عرصه پالکهای ثبتی فوق که تجمیع 
باشد کال ۶ طبقه است  قطعات ۱0۸ و ۱0۹ به مساحت کل ۳۵۱ متر مربع می 
عالوه برهمکف که به عنوان ۸ واحد پارکینگ و ۱۸ باب انباری مورد استفاده می 
با متراژهای تقریبی ۶0 متر مربع و در  باشد در سمت کوچه ۴ طبقه ۲ واحدی 
 ۱۸ ومجوعا  مربع  متر   ۵۵ تقریبی  متراژهای  با  واحدی   ۲ طبقه   ۵ حیاط  سمت 
واحد مسکونی موجود است نمای ساختمان از سمت کوچه سنگ با کیفیت بسیار 
پایین از لحاظ اجرا و قیمت و نمای سمت  حیاط سیمان سفید با کیفیت اجرای نا 
مطلوب  بوده و کف پارکینگ و حیاط موزائیک و دیوارها سیمانکاری شده است در 
ساختمان یک دستگاه آپارتمان ۴ نفره موجود و فعال است تمامی واحدها دارای 
یک بالکن کوچک و بصورت یک خوابه با سالن و حمام و توالت و آشپزخانه بوده و 
اکثرا دارای کابینت فلزی می باشد کف واحدها سرامیک و سقف  و دیوارها گچکاری 
شده و دارای  آبگرمکن دیواری هستند . سرمایش آن کولر ابی و گرمایش الزم از 
طریق بخاری گازی تامین می گردد. برق و گازتمام واحدها مستقل بوده ولیکن آب 
مصرفی مشترک می باشد. تمامی واحدها بصورت قولنامه ای فروخته شده و اکنون 
رسمی  کارشناس  نظریه  طبق  لذا  دارند.  سکونت  واحدها  در  انها  اکثرامستاجرین 
دادگستری ششدانگ پالک فوق مبلغ ۱۳/۹0۵/000/000 ریال  مورد ارزیابی واقع 
گردیده است متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری به 
اجرای ثبت اسالمشهر و جهت بازدید به محل وقوع ملک که نشانی آن در این آگهی 
قید گردیده مراجعه نمایند لذا مزایده از مبلغ ۱۳/۹0۵/000/000 ریال شروع و به 
کسی که باالترین پیشنهاد را ارائه دهد واگذار می شود و هزینه های قانونی طبق 
مقررات وصول خواهد شدو بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب 
و حق اشتراک و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری تا تاریخ مزایده اعم از قطعی 
غیر قطعی به عهده خریدار و فروش کال نقدی است و چنانچه مبلغ مورد مزایده زائد 
بر مبلغ در آگهی فروخته شود و نسبت به مازاد حق مزایده سایر هزینه های قانونی 
وصول خواهد شد و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه حسابهای دارائی و شهرداری و 
غیره خواهد بود. خریداران می توانند در روز سه شنبه ۹۶/۱۱/0۳ از ساعت ۹ صبح 
الی ۱۲ ظهر در اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر- واقع قائمیه – سایت اداری- 
اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر حضوریافته و در مزایده شرکت نمایند توضیح 
اینکه   چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیر مترقبه گردد جلسه مزایده 
روز بعد از تعطیل در همان ساعت و محل انجام می شود و هزینه های اجرایی برابر 

مقررات وصول خواهد شد. ضمنا ملک مورد نظر بیمه می باشد.م/الف ۱۷۴0
تاریخ انتشار آگهی: ۱۳۹۶/۱0/0۴

رئیس ثبت اسناد و امالک اسالمشهر سید محسن سادات حسینی
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مفقودی
 المثنی سند کمپانی سواری پژو۲0۶مدل  ۸۱با شماره شهربانی ۶۲۶د۸۶ایران ۸۲با 
شماره موتور ۱0fsE۳۳۹۹۹۶۲۱و شماره شاسی 00۸۱۶۲0۶۲۶پژمان روشن راد 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به شرکت طالیه داران خرم گهر به مدیریت 

آقای عالء الدین زیدعلی بیرانوند فرزند 
داران  به طرفیت خوانده شرکت طالیه  دادخواستی  پور  عالی  آرین  آقای  خواهان 
خرم گهر به مدیریت آقای عالء الدین زید علی بیرانوند به خواسته مطالبه وجه چک 
مطرح که به این شعبه ارجاع که به شماره پرونده کالسه ۹۶0۹۹۸۶۶۵۶۵00۲۲۴ 
وقت  و  ثبت  آباد  خرم  شهرستان  خانواده  مجتمع  اختالف  شورای حل   ۱۵ شعبه 
رسیدگی مورخ ۱۳۹۶/۱۱/0۴ ساعت 0۹:00 تعیین که حسب دستور شورا طبق 
موضوع ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میگردد 
تا خوانده ظرف  یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر شورا مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی در دادگاه  حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 15 شورای حل اختالف مجتمع خانواده 
شهرستان خرم آباد –سیده ثریا شاهرخوندی 

آگهی وقت دادرسی 
۱-علی  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  احمد  فرزند  غالمی  محمود  خواهان 
ثالث  اعتراض  خواسته  به  پور  اسدی  ۲-عابدین  جعفر  محمد  فرزند  کاکولوند  باقر 
رسیدگی  که جهت  نموده  آباد  عمومی شهرستان خرم  دادگاههای  تقدیم  اجرایی 
به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد واقع در خرم 
به  و  ارجاع  اجتماعی  تامین  روبروی  پژوهنده  بلوار  انتهای  ولیعصر  –خیابان  آباد 
کالسه ۹۶0۹۹۸۶۶۱0۱00۶۳۸ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ 
شنبه ساعت 0۸:۳0 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
از جراید کثیر  امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی  انقالب در  و 
االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه اول حقوقی شهرستان خرم آباد – زهرا زینی وند. 

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالسه ۹۶0۶۳۵ آقای رضا آرزووند به اتهام )خیانت در امانت نسبت به 
یک فقره چک به شماره ۳۸0۳۷۹ بانک مسکن به مبلغ ۲۶۷/۳00/000 (موضوع 
به  میباشد  تعقیب  تحت  بیرانوند  میخک  تبار ۲-رستم  شکایت ۱-سعید محمدی 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده ۱۷۴ قانون آئین دادرسی 
انتشار  از تاریخ  کیفری مصوب ۱۳۹۲ مراتب در روزنامه ، آگهی تا ظرف ۳0 روز 
آگهی در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد حاضر و از اتهام 
نظر  اظهار  و  رسیدگی  مقرر  موعد  در  عدم حضور  در صورت  نماید  دفاع  انتسابی 

بعمل می آید. 
دادیار شعبه اول دادسرای خرم آباد – حسین عباسی مفرد . 

دادنامه 
پرونده کالسه ۹۵0۹۹۸۶۶۱۲۹00۴۱۸ شعبه ۱0۸ دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد 
)۱0۸جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره ۹۶0۹۹۷۶۶۱۴۲00۴۷۶ شاکی : آقای 
محمد شهبازی فرزند محمد رضا به نشانی استان لرستان –شهرستان خرم آباد شهر 
خرم آباد خ اسدآبادی نبش خ سیروس کوچه بن بست پ ۱۷ –متهم : آقای داود 
فتحی به نشانی البرز نظر آباد خ امام خمینی نگارستان ۲۱ – اتهام : کالهبرداری 

رای دادگاه : بشرح کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم 
آباد آقای داوود فتحی به شماره ملی ۴۸۹۹۸۶۸۵۹۶ ساکن استان البرز ، نظر آباد 
، خیابان امام خمینی )ره ( نگارستان ۲۱ فعال متواری متهم است به کالهبرداری 
به مبلغ سه میلیون تومان موضوع شکایت آقای محمد شهبازی فرزند محمد رضا 
ساکن خرم آباد خیابان اسد آبادی نبش خیابان سیروس بن بست پالک ۱۷ بدین 
توضیح شاکی مدعی است از طریق برنامه دیوار بصورت اینترنتی با شخص متهم 
آشنا شدم و نیز تبلیغاتی در برنامه دیوار زده بود که اعزام نیرو به خارج از کشور دارد 
جهت انجام کارهای ساده بنده با وی تماس گرفتم و ایشان گفت اگر بخواهید به هر 
کشوری بروید ابتدا باید سه میلیون تومان بریزید به حساب من )متهم ( بنام علی 
میرزایی در کانال مربوط و مدارک جعل خالد ریگی را سرقت کرده و در حقیقت 
هویت وی داوود فتحی می باشد که بنده مبلغ سه میلیون تومان به حساب وی 
واریز نمودم فلذا با عنایت به محتویات پرونده شکایت شاکی استعالم بانک مربوطه و 
پرینت حساب ارائه شده از سوی شاکی نشر آگهی تبلیغاتی از طریق متهم در برنامه 
ارائه شماره تلفن های متعدد  با نام شرکت واهی و  دیوار از طریق فضای مجازی 
گزارش پلیس فتا و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی را نسبت به 
مشارالیه محرز و مسلم تشخیص به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین 
شاکی  به  تومان  میلیون  سه  مبلغ  رد  بر  عالوه  کالهبرداری  و  اختالس  و  ارتشاء 
وجه  تومان  میلیون  پرداخت سه  و  تعزیری  پنج سال حبس  تحمل  به  را  نامبرده 
رایج )معادل وجه کالهبرداری شده (در حق صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت 
قبلی محکوم می نماید رای صادره غیابی محسوب ظرف بیست روز پس از ابالغ 
واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت 

واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
رئیس شعبه 108 کیفری 2 شهرستان خرم آباد –ابراهیم نظری مقدم . 

دادنامه 
خرم  شهر  دو  کیفری  دادگاه   ۱0۷ شعبه  کالسه ۹۶0۹۹۸۶۶۱۲۴00۲۶۶  پرونده 
آباد )۱0۷ جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره ۹۶0۹۹۷۶۶۱۴۱00۹۳0 – شاکی : 
آقای سرتیپ جهانی چگنی فرزند مردان به نشانی استان لرستان –شهرستان دوره 
شهر سراب دوره بلوار والیت پاتپه شهدا کوچه کاج ۸ – متهم : آقای حمید پاشاپور 
فرزند عزیز اله به نشانی تهران –شهر ری خیابان فدائیان اسالم خیابان خزائی کوچه 
دانشگاه پالک ۳۶ طبقه اول کد پستی ۱۸۴۵۷۱۱۱۱۱ – اتهام ها : ۱-مباشرت در 
سرقت مستوجب تعزیر یک عدد کارت عابر بانک ملت ۲-کالهبرداری رایانه ای به 

مبلغ یک میلیون و هفتاد هزار تومان 
گردشگار کار : پس از وصول و ثبت پرونده به کالسه فوق و تعیین وقت رسیدگی و 
ابالغ به طرفین سرانجام دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پس از بررسی 
اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال با تکیه 

بر شرف و وجدان به شرح آتی مبادرت به اصدار رای می نماید . 
 ۶۱/۱/۹ متولد  عزیزاله  فرزند  پاشاپور  حمید  آقای  اتهامات  به  راجع   : دادگاه  رای 
به لحاظ عدم  آزاد  بیشتر و  قاقد مشخصات   ، با کدملی 0۴۹۲۶۶۷۶۵۹   ، ،باسواد 
شماره  به  بانکی  کارت  فقره  یک  تعزیری  سرقت   ) الف  بر  دایر  وی  به  دسترسی 
۶۱0۴۳۳۷۸۲۲۹۷۸۵۴0۹ ب ( کالهبرداری رایانه ای به مبلغ یک میلیون و هفتاد 
کیفر  و  مردان  فرزند  چگنی  جهانی  سرتیپ  آقای  شکایت  موضوع   ، تومان  هزار 
خواست شماره ۹۶۱0۴۳۶۶۱۱00۳۴۸۴ صادره از دادسرای عمومی و انقالب خرم 
مرحله  در  شاکی  شکایت   : جمله  از  پرونده  محتویات  و  اوراق  به جمیع  نظر  آباد 
تحقیقات مقدماتی و در جلسه مورخ ۹۶/۹/۲۹ این دادگاه که ایشان با ذکر جزئیات 
مدعای  موید صحت  که  ماخوذه  حساب  پرینت   ، اند  پرداخته  موضوع  تشریح  به 
فیلم  و  تصاویر  باشد  می  ایشان  حساب  از  مذکور  مبلغ  برداشت  بر  مبنی  شاکی 
دوربین مدار بسته مربوط به زمان برداشت وجوه توسط متهم ، گزارش نهایی مورخ 
۹۶/۴/۱۷ مرجع انتظامی مبنی بر وقوع بزه از ناحیه متهم و قطع نظر از اینکه متهم 
 ۹۶/۹/۲۹ مورخ  رسیدگی  جلسه  از  استحضار  و  گرفته  آگهی صورت  نشر  علیرغم 
این دادگاه از حضور و ارائه دالیل و مستندات خود امتناع نموده است و در نهایت 
ابرازی علم یقینی متعارف بر بزهکاری متهم جهت دادگاه  آن که از مجموع ادله 
حاصل گردیده بنابراین مستندا به مواد ۲، ۱۸، ۱۹، ۱۴0، ۱۴۱، ۱۴۴، ۱۶0، ۱۶۲ و 
۲۱۱ قانون مجازات اسالمی مصوب ۹۲/۲/۱ با رعایت ماده ۱۳۴ قانون یاد شده در 
بحث تعدد مادی جرایم ارتکابی و مواد ۶۶۱ و ۶۶۷ قانون تعزیرات و مجازات های 
بازدارنده مصوب ۷۵/۳/۲ با اصالحات بعدی و ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای مصوب 
۸۸/۳/۵ حکم بر محکومیت مرتکب از حیث بزه سرقت تعزیری عالوه بر رد عین و 
در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه به شرح پیش گفته در حق 
شاکی به تحمل دو سال حبس تعزیری درجه شش و تحمل هفتاد و چهار ضربه 
شالق تعزیری که در خفاء و در محوطه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و 
انقالب خرم آباد و به صورت متعارف و بر نواحی غیر حساس بدن نواخته خواهد 
شد و از حیث بزه کالهبرداری رایانه ای عالوه بر رد مال به شاکی به تحمل پنج 
سال حبس تعزیری درجه پنج صادر و اعالم می گردد بدیهی است در مقام اجرا 
صرفا مجازات اشد قابل اجرا بوده و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل 
یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجراء گردد مجازات اشد بعدی اجرا خواهد شد رای صادره 
غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و سپس 
ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان 

لرستان می باشد. 
دادرس شعبه 107 دادگاه کیفری دو خرم آباد – سید مصطفی سهرابی .  

آگهی احضار متهم
در پرونده شماره ۹۵0۹۹۸۸۴0۴۸00۴۱۷ شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و 
انقالب شهرستان روانسر آقای  عادل بهرامی  فرزند علی عسکر به موجب شکایت 
آقای اسعد ظفری به اتهام ایراد جرح عمدی با شمشیر تحت تعقیب قرار دارد. با 
توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترسی 
به او ، طبق ماده ۱۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری ، مراتب یک نوبت در روزنامه 
انقضای  از  احضار می شود پس  ماه  مهلت یک  متهم ظرف  و  آگهی  کثیراالنتشار 

مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب روانسر-علی صالحی

ابالغ دادخواست
 و تعیین وقت رسیدگی

فتاحی  فرشید  حقوقی  نماینده  به  روانسر  شهرداری  اینکه  به  توجه  با  احتراما 
سریال  شماره  به  چک  وجه  مطالبه  بخواسته  مجهواللمکان  قادری  امید  بطرفیت 
0۸۷۹/0۸0۹۵۵ بانک صادرات روانسر به مبلغ ۲۷/0۹۳/000 ریال بانضمام هزینه 
دادرسی و تاخیرتادیه به این شعبه تقدیم نموده است نظر به اینکه نماینده حقوقی 
خواهان محل اقامت خوانده را مجهواللمکان  اعالم نموده است.علیهذا به توجه به 
ماده ۷۳ ق.آ.د.م مقتضی است مفاد دادخواست و وقت رسیدگی یک نوبت در یکی 
از روزنامه های محلی یا کثیراالنتشار آگهی گردد بنحوی که تاریخ نشر آگهی تا 
زمان رسیدگی کمتر از یکماه نباشد بدیهی است هزنه نشر اگهی به عهده خواهان 

می باشد. وقت جلسه ۹۶/۱0/۳0 ساعت ۹:۳0
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان روانسر

متن آگهی
محکوم له:ایوب زرهون با وکالت سهراب نوری و فرهاد باقری و علیرضا پروانه

محکوم علیه:محمد کاظمی نسب وعزت ا.... نصرتی
مجهول  که  علیها  محکوم  به  بدینوسیله  جراید  در  شده  منتشر  های  آگهی  پیرو 
 ۹۶۱0۴۲۸۳۱۱۱00۱۶0 صادره  اجرائیه  طبق  شود  می  ابالغ  باشد  می  المکان 
شماره  دادنامه  موجب  به   ۹۴0۷۷0 کالسه  پرونده  در  حقوقی   ۱۱ شعبه  از 
۹۵0۹۹۷۸۳۱۱۱00۱۶۶ مورخ ۹۶،۴،۲۱ صادره از شعبه ۱۱ حقوقی محکوم علیه 
به پرداخت مبلغ ۲،000،000،000 ریال بابت اصل خواسته ونیز پرداخت خسارت  
اجرای  زمان  لغایت  ابرازی  تاریخ سررسید چک چک  از  مذکور  مبلغ  تادیه  تاخیر 
حکم وپرداخت مبلغ ۶0،۴۸۸،000 ریال بابت خسارات ناشی از هزینه دادرسی ونیز 
باشد.پرداخت  له می  الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق محکوم  پرداخت حق 
۱0۳،0۲۴،۴00 ریال نیم عشر حق اجرا ونیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم 
علیه می باشد.بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم اجرای حکم غیابی منوط 
به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له، یا ابالغ واقعی اجرائه 
به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده ۷۳آ.د.م 
وماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتشار درج می گردد تا 
ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد.در غیر 
این صورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه وصول 

هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه 11 دادگاه عمومی حقوفی شهرستان کرمانشاه-علی جعفری 

اخطاریه دفترخانه
احتراما در اجرای دادنامه شماره ۹۶/۴۶0۳00۸۲۷ مورخه ۹۶/۷/۱۹ صادر از شعبه 
اول دادگاه جوانرود که قطعیت یافته است به شما اخطار می گردد حداکثر ظرف مدت 
۱0 روز پس از انتشار آگهی به آدرس جوانرود ابتدای خیابان حمزه دفتر طالق ۷۹ 
جوانرود مراجعه و در غیر اینصورت دفترخانه طالق برابر قانون طالق اقدام خواهد 
کرد اخطاریه فوق در خصوص طالق خانم فوزیه عثمانی فرزند محمدسلیم می باشد.
دفتر طالق 79 جوانرود –خلیل حیدری

رئیس شورای اسالمی استان البرز:
تدابیري براي توسعه گردشگري در البرز داریم

رئیس شــورای اســالمی اســتان البرز با بیان اینکه در این دوره متفاوت 
از گذشــته عمل می کنیم، گفت: ما می خواهیم رویکرد شــورای استان 
را عــوض کنیم، مطالبات مردم نباید مغفول بماند، مدیران اســتانی باید 
پاســخگوی مشــکالت عدیده شهرهای اقماری اســتان البرز و مشکالت 
زیرســاختی کالنشهر کرج باشــند.به گزارش زمان، دکتر نادر ایزدبین در 
نشست با خبرنگاران که در سالن شهدای دولت استانداری البرز برگزار شد، با 
بیان اینکه عملکرد و رفتار شوراهای شهر در استان زیر ذره بین نظارت قرار 
خواهد داشت، اظهار کرد: کاهش تصدی گری دولت و واگذاری تصدي هاي 
خدماتي به شوراها یکی از عواملی است که در عملکرد شوراها موثر است.وی 
با اشاره به اینکه شورای استان در البرز ۶ سال قدمت دارد، گفت: رسانه ها با 
پویایی باید حقوق مردم را در شهرها مطالبه کنند و شورای استان  نیز وظیفه 

نظارت و جلوگیری از تبعیض در اجرای پروژه های استان را برعهده دارد.
ایزدبین با اشاره به اینکه وظیفه دیگر شورای استان مطالبه  گری از استانداري 
و مدیران اســتانی است، افزود: رئیس شــورای عالی استان البرز باید طبق 
قانون به عنوان عضو فاقد حق رای در شورای برنامه ریزی و اقتصاد مقاومتی 
و اشتغال حضور داشته باشد که به همین منظور نامه  ای به استاندار محترم 
البرز جهت دعوت از رئیس شــورای استان نوشته شده است.وی با ذکر این 
مطلب که دولت تمایلی برای تنفیذ مســئولیت های خود به شــورای عالی 
اســتان ها ندارد، گفت: اگر این اختیارات واگذار شــود هزینه های جاری و 
خدماتی دولت کاهش می یابد.ایزدبین در ادامه با اشاره به مشکالت شورای 
شهر نظرآباد، این شهر را بسیار سیاسی خواند و گفت: برای سه نفر از اعضای 
شورای اسالمی نظرآباد ۶ماه سلب عضویت صادر شده و اکنون اعضای علی 
البدل جایگزین این افراد شــده انــد.وی در ادامه با انتقاد از اینکه در برخی 
مواقع شــهرداران در نقاط مختلف کشور سیاسی و یا قومیتی انتخاب می 
شوند، گفت: متاسفانه در این خصوص فیلتر مناسبی برای انتخاب شهرداران 
وجود ندارد، در حالی که انتخاب شهرداران باید قانونمند باشد و شهردارانی 
که می توانند منشــاء اثر باشند انتخاب شوند.رئیس شورای اسالمی استان 
البرز با بیان اینکه شــهرداران باید چند وجهی عمل کنند و به تمام زوایای 
سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اشــراف داشته باشند، تاکید کرد: 
شــهرداران این اســتان باید به فکر درآمد زایی برای شهرها باشند چرا که 
در حال حاضر بســیاری از شهرداری ها بین ۴0 تا ۵0 درصد بودجه خود را 
وابســته به ماده ۱00 هستند.این مسوول در پاسخ به پرسش خبرنگار پیام 
زمان در مورد چگونگی پیگیری مصوبات شورای پیشین استان البرز و رفع 
خالءهای قانونی در عملکرد شوراها گفت: متاسفانه یکی از مشکالت کشور 
ما این اســت که با اتمام یک دوره همه کارها و پروژه ها متوقف می شــوند 
که این ایراد، ناشــی از فقدان تفکر شورایی است. در حال حاضر ما در حال 
استخراج مصوبات مهم شورای پیشین هستیم چراکه این شورا هر دو هفته 
یکبار یا ماهی یکبار با یکی از دستگاه های اجرایی جلسه داشته از جمله، راه 
و شهرسازی، آموزش و پرورش، دادگستری، ادارات خدمات رسان، بانک ها 
و غیره که باید مورد پیگیری قرار بگیرند و معضالت بســیاری که در بخش 
ها و روستاهای استان وجود دارد نیز باید پیگیری شود. در جاده چالوس که 
سومین جاده زیبای دنیاست، روســتائیان حق یک ساخت و ساز جزئی را 
ندارند و ما از باالبردن ظرفیت گردشگری حرف می زنیم! نه فقط در محور 
کندوان بلکه در طالقان که ظرفیت گردشگری دارد نیز بخشدار، فرماندار و 
شوراها به خاطر خالء قانونی با مشکل مواجهند. اما با همه این اوصاف ما در 
حد توان و بضاعتمان در حال رایزنی برای رفع مشــکالت هستیم و به شما 
قول می دهیم که مصوبات قبلی پیگیری شوند و ما نیز در همان مسیر و در 

همان جهت کار را ادامه دهیم.

خبر

عمر 67 درصد از زندگی ها 
کمتر از 10 سال است

به  خبری  نشست  در  ابوترابی  سیف اهلل 
شد،  برگزار  احوال  ثبت  ملی  روز  مناسبت 
گرامیداشت  سالروز  دی ماه  سوم  روز  گفت: 
تشکیل ثبت احوال در کشور است. سازمان 
با تنظیم  ثبت احوال کشور در سال ۱۲۹۷ 
اولین سند در تهران تشکیل شد و ساختارش 
تدریجا در سال های ۱۳0۴ و ۱۳0۵ در همه 
استان های کشور شکل گرفت.وی ادامه داد: 
از محوری ترین و اساسی ترین وظایف ثبت 
احوال، ثبت رویدادهای والدت، وفات، ازدواج، 
طالق و مهاجرت است. همچنین صدور اسناد 
هویتی و ارتقای آن نیز از وظایف مهم این 
سازمان است و در نهایت نیز تولید و انتشار 
برنامه ریزی  نظام  برای  جمعیتی  آمارهای 
است. سازمان  این  وظایف  دیگر  از  کشور 
اضافه  کشور  احوال  ثبت  سازمان  سخنگوی 
از  بهره گیری  با  احوال  ثبت  سازمان  کرد: 
ظرفیت شبکه، همکاری خانه های بهداشت، 
در  ثبت یاران  ظرفیت  از  استفاده  شورا، 
... آمار والدت  روستاهای فاقد این عناصر و 
قانونی  مهلت  انقضای  از  قبل  را  وفات  و 
از  بیش  کرد:  اضافه  می کند.ابوترابی  اعالم 
۹۹.۶ درصد والدت ها در مهلت تعیین شده 
از ۹۹.۳  ۱۵ روزه به ثبت می رسند و بیش 
به  روزه  نیز در مهلت ۱0  را  وفات ها  درصد 
ثبت می رسانیم. همچنین در خصوص ازدواج 
با  که  الکترونیکی  ارتباط  براساس  طالق  و 
اسناد به صورت برخط داریم،  سازمان ثبت 
طریق  از  می گیرد،  صورت  ثبتی  که  زمانی 
برای  آنالین  صورت  به  الکترونیکی  سامانه 
می شود.ابوترابی  ارسال  احوال  ثبت  سازمان 
»جامع  نظام  تحقق  داد:  ادامه  همچنین 
سازمان  اهداف  مهم ترین  از  شناسایی« 
ثبت احوال کشور است و صدور کارت ملی 
ارائه  خانوادگی،  نام  و  نام  تغییر  هوشمند، 
خدمات هویتی نیز از جمله وظایف سازمان 
ثبت احوال کشور است.یعنی نسبت جنسیت 
است.  پسر   ۱0۶ دختر،   ۱00 هر  ازای  به 
همچنین میانگین سن مادران ۲۸ سال و ۱0 
ماه و میانگین سن پدران ۳۳ سال بوده است.
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور در ادامه 
افزود: میانگین زندگی مشترک برای زوجین 
طالق گرفته طی ۹ ماهه اول امسال ۹ سال 
است که در ۶۷ درصد طالق های ثبت شده 
عمر ازدواج کمتر از ۱0 سال بوده و در ۴۵ 
درصد طالق های ثبت شده نیز دوام ازدواج 
کمتر از ۵ سال بوده است. همچنین در ۱۱ 
درصد طالق های ثبت شده نیز میانگین سال 
زندگی مشترک کمتر از یک سال بوده است. 

خبر

سالمندان  ملی  شورای  دبیرخانه  رئیس 
کشور  سالمندان  ملی  سند  گفت:  کشور 
شورای  جلسه  در  جمهور  رییس  توسط 
عالی سالمت به تصویب رسید و دبیرخانه 
های  هماهنگی  به  موظف  ملی  شورای 

مرتبط با حسن اجرای اهداف است.
دکتر محسن سلمان نژاد اظهار کرد: سند 
ملی سالمندان کشور توسط رییس جمهور 
در جلسه شورای عالی سالمت به تصویب 
سالمندان  ملی  شورای  دبیرخانه  و  رسید 
کشور موظف به هماهنگی های مرتبط با 
حسن اجرای اهداف و سیاست های سند 

مذکور می باشد.
ششم  توسعه  قوانین  به  اشاره  ضمن  وی 
دائمی  احکام  قانون   ۵۷ ماده  پیرو  افزود: 
مجلس  مصوب  کشور  توسعه  های  برنامه 
شورای اسالمی در برنامه پنج ساله ششم 
فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه 
جمهوری اسالمی ایران وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی مکلف گردید به منظور بسط 
و گسترش هر چه بیشتر عدالت اجتماعی 
تحقق  نابرابری،  و  فقر  کاهش  جامعه،  در 
کردن  بنیان  عدالت  و  مقاومتی  اقتصاد 
شاخص  رصد  به  نسبت  اقتصادی  توسعه 
و  تقویم  و  اجتماعی  تأمین  و  رفاه  های 
اقتصادی  اقدامات  و  ها  برنامه  اثرسنجی 
بر وضعیت و کیفیت زندگی اقشار و گروه 
های هدف و نسبت به تهیه و تدوین بسته 
اقدام  اجتماعی  حمایت  و  سیاستی  های 
ماده)۵۷(  داد: در  ادامه  نژاد  نماید.سلمان 

احکام دائمی: بند)پ( ـ دولت مکلف است 
به منظور رفع فقر و نابرابری، بسط و ترویج 
سبک زندگی اسالمی - ایرانی، ایجاد زمینه 
تضمین حداقل حمایتهای اجتماعی، تأمین 
حداقل کیفیت زندگی و پیشگیری از بروز 
ذیل  تبصره  وفق  اجتماعی،  آسیبهای 
ماده)۱۶( قانون ساختار نظام جامع رفاه و 
تأمین اجتماعی مصوب ۲۲/۲/۱۳۸۲،ضمن 
با  مرتبط  شوراهای  ساماندهی  و  تجمیع 
امور سالمندان، کودکان، معلوالن و نظایر 
امور  تخصصی  و  راهبردی  شورای  در  آن 
حمایتی در زیرمجموعه شورایعالی رفاه و 
تأمین اجتماعی نسبت به انجام امور زیر در 
قالب برنامه های اجتماع محور و خانواده 
محور و با استفاده حداکثری از مشارکتهای 

مردمی و همکاریهای جمعی اقدام کند.
سالمندان  ملی  شورای  دبیرخانه  رئیس 

و  نظارت  اساسبا  این  بر  کرد:  بیان  کشور 
هماهنگی دبیرخانه شورای ملی سالمندان 
کشور پس از مدت ها تالش فراوان مدیران، 
سیاستگذارن، متخصصان و کارشناسان از 
سالمندان  ملی  سند  مختلف  های  بخش 
تدوین  منظور  به  گردید.  تهیه  کشور 
از  پس  کشور«،  سالمندان  ملی  »سند 
با گروه های تخصصی  مشورت های زیاد 
موجود  وضع  مورد  در  اجمالی  بررسی  و 
کار  تعاون،  وزارت  توسط  کشور  جمعیت 
و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی و سازمان بهزیستی کشور 

انجام شد.
در  نژاد  سلمان  محسن  مهر،  گزارش  به 
ملی  شورای  دبیرخانه  گفت:  اینخصوص 
سند  تکمیل  منظور  به  کشور  سالمندان 
درگیر  ذی نفعان  کلیه  از  بعد  مرحلۀ  در 

در  مشارکت  برای  سالمندان  موضوع  در 
امر تدوین سند سالمندان دعوت به عمل 
آورد که در این خصوص سازمان برنامه و 
بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
سازمان بهزیستی کشور، وزارت بهداشت، 
امداد  کمیته  پزشکی،  آموزش  و  درمان 
امام خمینی)ره(، اساتید دانشگاه و سازمان 
داشتند.  فعال  مشارکت  بودجه  و  برنامه 
هماهنگی  جلسات  در  است  ذکر  شایان 
دستگاه های  و  سازمان ها  نظرات  اخذ  و 
اجرایی، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق 
تأمین  سازمان  کشوری،  بازنشستگی 
اجتماعی نیروهای مسلح، وزارت کشور و 
شهرداری و سازمان های مردم نهاد مرتبط 

با امور سالمندی مشارکت داشتند.
ملی  »سند  تدوین  برای  افزود:  وی 
سالمندان کشور« در ابتدا با توجه به اسناد 
باالدستی )قانون اساسی، سند چشم انداز 
معظم  مقام  ابالغی  های  ۱۴0۴، سیاست 
رهبری در حوزه سالمت و سیاست های 
و  موجود  وضع  شرایط  جمعیت(،  کلی 
شرایط مطلوب مورد نظر، »اهداف« احصاء 
بر  تصمیم گیری  مورد  هر  در  گردیدند. 
اقناعی  صورت  به  و  جمع  اجماع  مبنای 
در  گرفت.  انجام  نظر  مورد  موضوع  برای 
»سیاست های  و  »راهبردها«  خصوص 
شد  عمل  ترتیب  همین  به  نیز  اجرایی« 
اساس  بر  مرحله  چندین  در  نهایت  در  و 
و  گرفت  قرار  بازبینی  مورد  علمی  اصول 

نسخه نهایی تهیه گردید.

سند ملی سالمندان کشور تصویب شد

رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ۸0 درصد آالیندگی 
تردد  از  ناشی  کالنشهرها  و  تهران  در  میکرون  زیر ۲.۵  ذرات 
اتوبوس ها و کامیون های فرسوده و ۷0 درصد آلودگی شهر تهران 
ناشی از احتراق ناقص سوخت خودروهای فرسوده است.عیسی 
البرز، افزود:  کالنتری در کارگروه کاهش آلودگی هوا دراستان 
امروز نه تنها شاهد آلودگی هوا در تهران و کرج هستیم، بلکه 
شهرهایی همچون تبریز و ارومیه هم به لیست شهرهای آلوده 
ایران اضافه شده اند. وی با اشاره به نقش نظارتی سازمان حفاظت 
محیط زیست در موضوع مقابله با آلودگی هوا، اظهارکرد: مقابله با 
آلودگی هوا، حداقل در کوتاه مدت هزینه زاست و به طور نمونه 
باید میان برخورداری از هوای سالم و ادامه ساخت و ساز در چهار 
ماه انتهایی سال که منجر به تردد شبانه خودروهای فرسوده می 
شود، یک انتخاب داشته باشیم. رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیست ادامه داد: با توجه به آمار اعالم شده مبنی بر اینکه به 
طور نمونه سوخت مازوت نیروگاه شهید رجایی عامل ۲0 درصد 

آلودگی هوا در تهران و کرج است. 

نتایج به دست آمده از تهدیدات سامانه های کنترل صنعتی در ۶ماهه  
اول ســال ۲0۱۷ نشان می دهد که ایران در میان ۱0 کشور اولی 
است که سامانه های کنترل صنعتی آن به دلیل تهدیدات سایبری، 
آلوده شــده اند.به گزارش زمان به نقل ازمهر، ســامانه های کنترل 
صنعتی به منزله  هســته  مرکزی کنترل و نظارت زیرســاخت های 
حیاتی نظیر شبکه های انتقال و توزیع برق، نیروگاه های هسته ای، 
پاالیشگاه ها، شبکه های آب و کارخانه های نفت و گاز محسوب می 
شــوند؛ اما با توجه به قدیمی  بودن این ســامانه ها، به امنیت آن ها 
توجه چندانی نشــده است.دراین زمینه گروه تحقیقاتی آزمایشگاه 
کسپرســکی، نتایج تحقیقات خود را درباره چشــم انداز تهدیدات 
ســامانه های کنترل صنعتی در ۶ ماهه  اول سال ۲0۱۷ ارائه کرده 
اســت.بر اســاس این تحقیقات که توســط مرکز مدیریت امداد و 
هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای )مرکز ماهر( منتشــر شده 
است، ایران جزء ۱0 کشور اولی است که سامانه های کنترل صنعتی 

آنها به باج افزارهای رمزگذاری آلوده شده اند.

 ایران در بین 10 کشور نفوذپذیر
 سیستم های سایبری صنعتی

خودروهای فرسوده عامل 80 درصد 
آلودگی هوای پایتخت

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در ادامه به رسیدگی 
مکلف  را  دولت  معلولیت  دارای  افراد  از  حمایت  الیحه 
و  پیمانی  رسمی،  مجوزهای  درصد  سه  حداقل  کردند 
کارگری دستگاه های دولتی و عمومی را به افراد دارای 
علنی  جلسه  دهد.در  اختصاص  الشرایط  واجد  معلولیت 
کردند:  مصوب   ۱۵ ماده  تصویب  با  مجلس  نمایندگان 
مجوزهای  از  درصد   ۳ حداقل  است  مکلف  دولت 
استخدامی رسمی، پیمانی و کارگری دستگاه های دولتی 
موسسات،  ها،  وازتخانه  سازمان ها،  از  اعم  عمومی  و 
شرکتها و نهادهای عمومی انقالبی و دیگر دستگاه هایی 
که از بودجه کشور استفاده می کنند را به افراد دارای 
تبصره  دهند.براساس  اختصاص  الشرایط  واجد  معلولیت 
وزارتخانه ها، موسسات دولتی،  ماده سازمان ها،  این  یک 
شرکت ها و نهادهای عمومی انقالبی مکلفند سه درصد 
از مجوزهای استخدامی خود را به افراد دارای معلولیت 

اختصاص دهند.

اختصاص 3درصد مجوز استخدام های 
دولتی به معلوالن 
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم(
شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان منطقه 5 کرج

به آگاهی اعضا محترم شرکت تعاونی مذکور می رساند که جلسه مجمع 
عدم حصول  دلیل  به  تعاونی  دوم( شرکت  )نوبت  العاده  فوق  عمومی 
یا  اعضا  از کلیه  بدینوسیله  لذا  پیدا نکرد.  قانونی رسمیت  حد نصاب 
نمایندگان تام االختیار آنان دعوت می شود تا در مجمع عمومی فوق 
العاده نوبت سوم که راس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 96/10/16 در 
محل دفترشرکت تعاونی مسکن واقع در خیابان بهار ساختمان طلوع 

جنب دفترخانه 70 واحد 2 برگزار میشود حضور بهمرسانند.
تعداد شرکت  با حضور هر  نوبت سوم  اضافه می شود مجمع عمومی 
کننده رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه در آن برای کلیه اعضا اعم 

از غایب و مخالف نافذ و معتبر است.
دستور جلسه: 1-تصویب و تائید تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی 
به مدت 5 سال 2-طرح و تصویب آدرس و کدپستی شرکت تعاونی 

)اصالح ماده 5 اساسنامه(
شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان منطقه 5 آموزش و پرورش کرج

دادنامه 
پرونده کالسه ۹۳0۹۹۸۶۶۱۲۱0۱۱۳۵ شعبه ۱0۲ دادگاه 
کیفری دو شهر خرم آباد )۱0۲ جزایی سابق ( تصمیم نهایی 
شماره ۹۶0۹۹۷۶۶۱۳۶00۷۴۴ –شکات : ۱-آقای محمد 
سرشاری فرزند احمد به نشانی لرستان – خرم آباد بیرانشهر 
روستای سراب گنج علی ۲-آقای علی سرشار ثانی الوار 
فرزند حبیب به نشانی لرستان – خرم آباد بیرانشهر روستای 
سراب گنج علی ۳-آقای توکل صیاد فرزند محمد صفر به 
نشانی نشانی لرستان – خرم آباد بیرانشهر روستای سراب 
گنج علی ۴-آقای مصطفی سرشار پاپی الوار فرزند نادعلی 
بیرانشهر روستای  آباد  – خرم  به نشانی نشانی لرستان 
سراب گنج علی ۵-آقای تقی سرشار الوار فرزند علی اکبر به 
نشانی نشانی لرستان – خرم آباد بیرانشهر روستای سراب 
گنج علی ۶-آقای علی کریم صیاد فرزند عیسی به نشانی 
نشانی لرستان – خرم آباد بیرانشهر روستای سراب گنج 
علی ۷-خانم اشرف بیرانوند فرزند بادآورد به نشانی نشانی 
لرستان – خرم آباد بیرانشهر روستای سراب گنج علی 
۸-خانم سیما بیرانوند فرزند صید به نشانی نشانی لرستان – 
خرم آباد بیرانشهر روستای سراب گنج علی ۹- آقای روح اله 
بیرانوند فرزند غالم به نشانی لرستان – خرم آباد بیرانشهر 
روستای قنات کاسیان ۱0-آقای علی رحم  نظر پور فرزند 
نوراله به نشانی لرستان – خرم آباد بیرانشهر روستای قنات 
کاسیان۱۱- آقای علی ماشااله وفاپور فرزند کاظم به نشانی 
لرستان – خرم آباد بیرانشهر روستای قنات کاسیان ۱۲- 
آقای روسی میرزائی فرزند صید میرزا به نشانی لرستان – 
خرم آباد بیرانشهر روستای قنات کاسیان ۱۳-آقای فیروز 
صیاد فرزند محمدصفر به نشانی نشانی لرستان – خرم آباد 
بیرانشهر روستای سراب گنج علی ۱۴ -آقای قاسم سرشار 
الوار فرزند علی اکبر به نشانی نشانی لرستان – خرم آباد 
بیرانشهر روستای سراب گنج علی  ۱۵ -آقای علی محمد 
صیاد فرزند محمد صفر به نشانی نشانی لرستان – خرم آباد 
بیرانشهر روستای سراب گنج علی ۱۶ -آقای علی خواست 
زینوند مقدم فرزند بهار به نشانی لرستان خرم آباد –بیرانشهر 
روستای شرف بگ ۱۷-آقای بهمن بیرانوندی فرزند علی یار 
به نشانی لرستان خرم آباد –بیرانشهر روستای شرف بگ 
۱۸- آقای صفدر دهقانی فرزند حیدر علی به نشانی لرستان 
خرم آباد –بیرانشهر روستای شرف بگ ۱۹- آقای علی 
دوست علیزاده به نشانی کمالوند روستای سراب پرده چاهی 
۲0-آقای بختیار علیزاده به نشانی کمالوند روستای سراب 
پرده چاهی ۲۱-آقای علی رضا بارانی بیرانوند فرزند علی 
موال به نشانی لرستان –خرم آباد بخش چغلوندی روستای 
شرف بگ ۲۲-آقای سعید فاضلی بیرانوند فرزند ربیع به 
نشانی لرستان –خرم آباد بخش چغلوندی روستای شرف 
بگ ۲۳-آقای عبدالحمید بیرانوند فرزند عبدالعلی به نشانی 
لرستان –خرم آباد بخش چغلوندی روستای شرف بگ ۲۴-
آقای ابوالقاسم وفاپور فرزند کاظم به نشانی لرستان – خرم 
آباد بیرانشهر روستای قنات کاسیان ۲۵-آقای مرید علی 
نظر پور فرزند براتعلی به نشانی لرستان – خرم آباد بیرانشهر 
روستای قنات کاسیان۲۶-آقای علی سرشار الوار فرزند علی 
اکبر به نشانی لرستان – خرم آباد بیرانشهر روستای سراب 
گنج علی ۲۷-آقای محمد کریم نقی بیرانوند به نشانی خرم 
آباد – چغلوندی روستای بیدهل  ۲۸-مرتضی امیدی اصل 

به نشانی روستای قنات کاسیان ۲۹- دادستان خرم آباد 
با وکالت آقای  بارانی  متهمین : ۱-آقای خداکرم اسدی 
محمد کرمی کرد علیوند فرزند علی به نشانی اندیمشک 
–خیابان روشنی روبروی ساختمان پزشکان ۲- آقای فرشاد 
لرستان  نشانی  به  پهلوانی ۳-آقای جواد صارمی همگی 
– خرم آباد  ۴-آقای علی مراد نژاد با وکالت آقای احمد 

مراد نژاد فرزند رحمن خان به نشانی خرم آباد فاز یک کیو 
خیابان شهید آزاد خان صحرائی انتهای هنر ۱۱ –اتهام ها : 
۱-جعل در اسناد رسمی ۲-معاونت در جعل اسناد رسمی 

۳-خیانت در امانت 
رای دادگاه : در خصوص کیفر خواست صادره از دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد علیه آقایان ۱-خدا 
کرم اسدی بارانی فرزند عالی خان اهل بیرانشهر ، مقیم 
روستای قنات کاسیان و آزاد با قرار قبولی وثیقه )با وکالت 
آقای محمد کرمی کردعلیوند ( دایر بر سه فقره جعل در 
اسناد رسمی )مهر شعبه اول اجرای احکام کیفری خرم 
آباد و امضاء دادیار آن شعبه (بیست و چهار فقره خیانت 
در امانت نسبت به اسناد مالکیت آقایان روح اله بیرانوند ، 
روسی میرزایی ، علی ماشاء اله وفا پور ، ابوالقاسم وفاپور ، 
مرید علی نظر پور ، علی خواست زینی وند ، صفدر دهقان 
، محمد سرشاری ، علی رحم نظر پور ، حشمت اله زینی 
وند )زید علی ( ، سعید فاضلی ، علی کریم صیاد ، علی 
سرشار ثانی الوار ، تقی سرشار ، علی محمد صیاد ، قاسم 
مصطفی   ، بیرانوند  عبدالمحمد   ، سرشار  علی   ، سرشار 
سرشاری ،بهمن بیرانوندی ، فیروز صیاد و توکل صیاد و 
خانم ها سیما بیرانوند و اشرف بیرانوند و معاونت در جعل 
اسناد رسمی مربوطه به کارشناسی امالک  شکات مذکور از 
طریق ارزیابی غیر واقعی اسناد )تسهیل وقوع جرم ( ۲-جواد 
صارمی مبنی بر جعل در اسناد رسمی از طریق ارزیابی غیر 
واقعی اسناد مالکیت مربوط به آقایان مرتضی امیدی اصل و 
محمد کریم نقی بیرانوند ۳-فرشاد پهلوانی ، دایر بر خیانت 
در امانت نسبت به سند مالکیت آقای بختیار علیزاده و 
معاونت در جعل اسناد رسمی و مربوط به ارزیابی غیر واقعی 
سند مالکیت آقای بختیار علیزاده توسط کارشناس آقای 
قاسم ماسوری و از طریق معرفی صاحب سند و تسهسل 
وقوع جرم ، با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده ، 
شکایت شکات مذکور ، گزارش حفاظت و اطالعات محترم 
دادگستری استان لرستان که داللت بر آن دارد که اسناد 
مالکیت مربوط به روستاهای کاسیان ، رستم خانی ، شرف 
بگ ، سراب گنجعلی ، سراب داراب و قنات چغلوندی توسط 
متهم ردیف اول از صاحبان آنها اخذ و با پرداخت مبلغ 
اندکی به دارندگان اسناد مالکیت روستای و با هماهنگی 
 ، امالک  واقعی  غیر  ارزیابی  و  دادگستری  کارشناسان 
اسناد آنان را بعنوان وثیقه متهمان دارای جرائم سنگین 
و خطرناک تودیع نموده است مالحظه نظریه کارشناس 
دادگستری در رشته اصالت خط ، امضاء و اثر انگشت بشرح 
منعکس در پرونده که حکایت از جعل مهرو امضاء دادیار 
شعبه اول اجرای احکام کیفری خرم آباد )خانم طهماسبی 
( در نامه های تنظیمی شماره ۹۳۱0۱۱۶۶۱۴۲00۹۹۲ 
مورخ ۹۳/۶/۴، ۹۳۱0۱۱۶۶۱۴۲00۹۹۴ مورخ ۹۶/۶/۴ و 
۹۳۱0۱0۶۶۲0۸0۹۱۲ مورخ ۹۳/۱۲/۱۳ و مربوط به آن 
شعبه و در خصوص رفع بازداشت از اسناد می نماید و نظر 
به اینکه اسناد مالکیت شکات بر خالف مقصود و منظور آنان 
به صورت غیر واقعی کارشناسی و ارزیابی شده اند و در قبال 
وثیقه متهمانی که صاحبان امالک آنها را نیز نمیشناسند 
و  آمده  بعمل  تحقیقات  به  التفات  به  و  اند  شده  تودیع 
دفاعیات موثر متهم ردیف اول در کلیه مراحل تحقیق و 
رسیدگی و با عنایت به اینکه متهمان ردیف دوم و سوم 
از طریق درج آگهی در روزنامه احضار شده اند و در این 
شعبه دادگاه حضور به هم نرسانده اند و الیحه ای نیز ارسال 
نکرده اند فلذا بزهکاری مشارالیهم محرز و مسلم است و به 
استناد ماده ۵۲۳ و بندهای اول و دوم از ماده ۵۲۵ و مواد 
۵۳۳ و ۶۷۴ قانون مجازات اسالمی ۱۳۷۵ )بخش تعزیرات 
( و ماده ۳۷ قانون کارشناسان رسمی دادگستری و بند پ 
از ماده ۱۲۶ و بند ت از ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسالمی 

۱۳۹۲ و با رعایت ماده ۱۳۴ همان قانون و لحاظ قاعده 
تعدد مادی جرائم و همچنین رعایت ماده ۴0۶ قانون آیین 
دادرسی کیفری ۱۳۹۲ متهم ردیف اول را از حیث هر یک 
از بزه های جعل در اسناد رسمی )مهر شعبه اول اجرای 
احکام کیفری خرم آباد و امضاء دادیار آن شعبه در نامه های 
مورد اشاره ( به تحمل دوازده سال حبس و از لحاظ هر فقره 
از بزه های خیانت در امانت نسبت به اسناد مالکیت شکات 
مذکور ، به تحمل چهار سال حبس و از حیث هر فقره 
معاونت در جعل اسناد رسمی مربوط به کارشناسی امالک 
شکات مذکور )توسط کارشناسان قاسم ماسوری و قدرت 
اله حسینی ( از طریق ارزیابی غیر واقعی اسناد و معرفی 
صاحبان آنها )تسهیل وقوع جرم ( به تحمل دو سال و سه 
ماه حبس تعزیری )با احتساب ایام بازداشت قبلی ( و متهم 
ردیف دوم را از حیث هر فقره از بزه های جعل در اسناد 
رسمی از طریق ارزیابی غیر واقعی اسناد مالکیت آقایان 
مرتضی امیدی اصل و محمد کریم نقی بیرانوند به تحمل 
سه سال حبس و متهم ردیف سوم را از لحاظ بزه خیانت در 
امانت نسبت به سند مالکیت آقای بختیار علیزاده به تحمل 
سه سال حبس و از حیث بزه معاونت در جعل اسناد رسمی 
و مربوط به ارزیابی غیر واقعی سند مالکیت آقای بختیار 
علیزاده توسط کارشناس آقای قاسم ماسوری و از طریق 
معرفی صاحب سند و تسهیل وقوع جرم به تحمل دو سال 
حبس تعزیری محکوم می نماید و مستندا به ماده ۲۱۵ 
قانون مجازات اسالمی ۱۳۹۲ حکم بر معدوم شدن اوراق 
و اسناد مجعول صادر و اعالم می گردد .الزم به ذکر است 
که در خصوص متهمان مجازات اشد قابل اجرا می باشد و 
نظر به اینکه مجازات جرائم ارتکابی متهم ردیف دوم مشابه 
هستند یکی از آنها اجرا می شود در خصوص اتهام دیگر 
متهم ردیف اول مبنی بر خیانت در امانت نسبت به سند 
مالکیت آقای علی رضا بارانی بیرانوند و معاونت در جعل 
اسناد رسمی و از طریق ارزیابی غیر واقعی سند نامبرده 
)تسهیل وقوع جرم (و اتهامات آقای علی مرادنژاد فرزند 
ملک نیاز، اهل خرم آباد ،مقیم روستای خلیل آباد ریمله 
و آزاد با قرار قبولی وثیقه )با وکالت آقای احمد مراد نژاد ( 
دایر بر خیانت در امانت نسبت به اسناد مالکیت آقای علی 
دوست علیزاده و معاونت در جعل اسناد مربوط به ایشان 
از طریق همکاری یا متهمان ماسوری ، حسنی و صارمی 
در خصوص ارزیابی غیر واقعی امالک نامبرده )تهسل وقوع 
جرم ( و موضوع کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی 
و انقالب خرم آباد با عنایت به اوراق و محتویات پرونده 
به لحاظ اظهارات شاکی آقای علی رضا بارانی بیرانوند در 
دادسرا بین نحو که اظهار داشته ایشان سند مالکیت خود را 
به آقایان میرزایی و رضایی داده اند و در واقع سند ملکی وی 
در اختیار متهم خداکرم اسدی بیرانوند قرار نگرفته است و 
باالتفات به اظهارات متهم آقای علی مراد نژاد مبنی بر اینکه 
اسنادی از آقای علی دوست علیزاده تحویل نگرفته است و 
به لحاظ انکار وی در دادسرا و نزد این دادگاه و فقدان ادله 
اثباتی بر توجه اتهام به متهمان و حاکمیت قاعده فقهی 
اصاله البرائه به استناد اصل قانون اساسی و ماده ۴ قانون 
آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ رای بر برائت مشارالیهما صادر 
و اعالم می گردد رای صادره در خصوص متهمان ردیف اول 
و چهارم حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ 
قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان لرستان 
می باشد و در خصوص متهمان ردیف دوم و سوم غیابی 
و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
این دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل اعتراض در 

دادگاههای محترم تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
 رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری
 2 خرم آباد – سید همت نوربخش . 

آگهی حصر وراثت
بانو نرگس حالجان،نام پدر عبدالکریم ،بشناسنامه ۳۵0۱صادره از دزفول درخواستی 
۹۶0۶۲۳/۱/۹۶ح  که  داده  توضیح  و  تقدیم  وراثت  حصر  گواهی  صدور  بخواسته 
مرحوم عبدالکریم حالجان بشناسنامه ۲۵۲۸۱صادره از دزفول در تاریخ ۸۷/۶/۶در 

دزفول اقامتگاه دائم فوت ورثه اش عبارتنداز
حالجان  بشناسنامه۱۹۳دزفول۳-طوبی  حالجان  ۲-سکینه  باال  از  ۱-متقاضی   
بشناسنامه ۶۴۲۸۴دزفول ۵- عظمیه  بشناسنامه ۶۹۲۴دزفول ۴-فاطمه حالجان 
۱۱۸۲۱دزفول  بشناسنامه  حالجان  ۹۱۸۳دزفول۶-زیبا  بشناسنامه  حالجان 
حالجیان  نبی  متوفی(۸-  ۱۴۳۴۸دزفول)دختران  بشناسنامه  حالجان  مریم   -۷
)پسران  ۹۸۴0دزفول  بشناسنامه  حالجان  حسنعلی   -۹ ۲۱۴دزفول  بشناسنامه 
متوفی(۱0-شوکت عدالتی فردبشناسنامه ۷۴۱دزفول )زوجه متوفی(و الغیر.پرونده 
کالسه ۹۶0۶۲۳/۱/۹۶ح درشورا ثبت گردید .اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب 
مزبوررادریک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه ازمتوفی 
گواهی  اال  و  دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  ازتاریخ  اوباشد  نزد 
ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  این  از  بعد  که  رسمی  و  جزسری  به  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.
رئیس شعبه یکم شورای حل اختالف دزفول

آگهی حصر وراثت
پدرسیدمحمدرضابشناسنامه۴۶صادره  نام  سیدآقامیری  موسی  آقای 
وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته  ازاهوازدرخواستی 
میری  سیدمحمدرضاسیدآقا  که۹۶0۹۹۸۷0۷۸۶00۵۳۳مرحوم  داده 
بشناسنامه۱۸۲۱۱صادره دزفول درتاریخ۹۶/۸/۱۲دردزفول اقامتگاه دائمی فوت ورثه 
بشناسنامه۲۱۷۳دزفول۳- باال۲-سیدناصرسیدآقامیری  عبارتنداز۱-متقاضی  اش 
سیدآقامیری  بشناسنامه۶۲۳۹دزفول۴-محمدعلی  سیدآقامیری  سیدحسن 
بشناسنامه۱0۷اهواز۶-سیدحسین  بشناسنامه۳۶۲۳۲اهواز۵-محمودسیدآقامیری 
سیدآقامیری  متوفی(۷-مریم  بشناسنامه۳۲۲۵دزفول)پسران  سیدآقامیری 
بشناسنامه۵۲۸۷۲دزفول)دختران  سیدآقامیری  بشناسنامه۴۸۴دزفول۸-مهین 
متوفی(والغیر.پرونده  بزازبشناسنامه۱۱۳۵دزفول)زوجه  شاه  متوفی(۹-زری 
قانونی  تشریفات  انجام  با  اینک  گردید.  کالسه۹۶0۹۹۸۷0۷۸۶0۵۳۳ درشوراثبت 
مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از 
متوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی 
ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  این  از  بعد  که  رسمی  و  جزسری  به  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.
رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی شهرستان دزفول

مجلس افزایش قیمت بنزین
 را تصویب نخواهد کرد

گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو  یک 
از نظر  این مشکالتی که در کشور داریم و مردم  با  هم اکنون 
معیشتی با مشکل روبرو هستند افزایش قیمت بنزین عقالنی 
افزایش  برای  را  آمادگی  این  نیست و مجلس شورای اسالمی 
قیمت بنزین ندارد و بعید است که چنین طرحی در خانه ملت 

تصویب شود.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، سید ناصر موسوی الرگانی 
در خصوص احتمال افزایش قیمت بنزین اظهار کرد: معموالً در 
کشورهایی که با رکود اقتصادی مواجه هستند و مردم با مشکل 
معیشتی روبرو هستند سعی می شود قیمت ها ثابت بماند و یک 
تا  به مردم داده می شود  یارانه های سبد کاال و سالمت  سری 
نشود. وی  آن ها  نارضایتی  و  این مشکالت سبب سرخوردگی 
با توجه به مشکالت اشتغال و بر طبق اعالم  افزود: هم اکنون 
بیکار  نفر   ۳ خانواده  هر  در  اینکه  بر  مبنی  دولت  سخنگوی 
قیمت  افزایش  موقعیتی  چنین  در  دارد  وجود  تحصیل کرده 
صحیح نیست. اشاره دولت به این موضوع است که اگر قیمت 
سوخت را افزایش دهیم می خواهیم اشتغال ایجاد کنیم. رییس 
قیمت  نصف  از  را  گازوئیل  و  بنزین  قیمت  کرد  اعالم  جمهور 
موضوع  این  به  اشاره ای  اما  نمی دهیم،  افزایش  بیشتر  جهانی 
نشد که در آن کشورهایی که قیمت سوخت باال است درآمد 
مردم هم باال است. وی تصریح کرد: رییس جمهور اشاره ای به 
آن کشورها مصرف سوخت خودروها  نکرد که در  این مطلب 
هم کم است. اشاره به این موارد به هیچ وجه نشد و فقط ما 
می آییم خودمان را با کشوری مقایسه می کنیم که نه نفت دارد 
و درآمد مردمش چند برابر درآمد مردم ایران است و مصرف 
سوخت خودروها هم کم است. فقط بلدیم بگوییم در کشوری 
قیمت بنزین این قدر است. موسوی الرگانی گفت: تا آنجایی که 
یادمان می آید بنزین در ایران لیتری ۱0 ریال بود و زمانی که 
در اوایل انقالب، قیمت بنزین به ۱00 ریال رسید این افزایش 
اندک قیمت روی تمام مایحتاج مردم تأثیر گذاشت. هر کاالیی 
می رفتیم بخریم می گفتند چون بنزین گران شده این کاال هم 
گران شده است. پس فقط این نیست که تنها قیمت بنزین را 
افزایش دهیم چراکه این افزایش قیمت بر تمام زندگی مردم 
تأثیر می گذارد و قیمت بقیه کاالها را نیز افزایش می دهد. وی 
ادامه داد: هم اکنون با این مشکالتی که در کشور داریم و مردم 
بنزین  افزایش قیمت  با مشکل روبرو هستند  از نظر معیشتی 
برای  را  آمادگی  این  اسالمی  و مجلس شورای  نیست  عقالنی 
افزایش قیمت بنزین ندارد و بعید است که چنین طرحی در 
خانه ملت تصویب شود آن هم با این شیب تندی که یک مرتبه 
۵00 تا ۶00 تومان قیمت بنزین افزایش پیدا کند. پس مجلس 

چنین افزایش قیمتی را تصویب نخواهد کرد.

کوتاه از انرژی

مهمترین  از  گفت:  نفت  وزیر  مقام  قائم 
ساخت  توسعه  اقدام،  دست  در  کارهای 
در  پرمصرف  کاالهای  و  تجیهزات  داخل 

صنعت نفت و گاز است.
در  شاهدایی  مرضیه  زمان،  گزارش  به 
مراسم افتتاحیه نمایشگاه صنعت حفاری 
یاد  گرامیداشت  با  اهواز  در  خوزستان 
شهدای کشور به ویژه شهدای حادثه رگ 
سفید اظهار کرد: به امید خدا به زودی 
خبرهای خوبی برای ملت ایران در مورد 
افزود:  داریم.وی  سفید  رگ   ۱۴۷ چاه 
صنایع  مؤثرترین  از  یکی  نفت  صنعت 
داخل  ساخت  توسعه  زمینه  در  کشور 
مجتمع  یا  پروژه  که  هرجایی  و  است 
نفتی  و  پتروشیمی  گازی،  تولیدی 
داخل  ساخت  قطعا  باشد؛  نفت  صنعت 
هم مشارکت دارد و در تمام مراحل آن 

سهم دارند.
در  وقتی  امروزه  کرد:  بیان  شاهدایی 
مجتمع ها حاضر شویم بیش از ۷0 درصد 
سازندگان  به دست  ها  سازه  و  تجهیزات 
که ۳0 سال  حالی  در  تولید شده  ایرانی 
قبل ایرانی ها سهم آن چنانی در صنعت 
سهمی  داخل  ساخت  و  نداشتند  نفت 
بسیاری کم در پروژه ها داشت. با انقالبی 
که در صنعت نفت و پتروشیمی رخ داد، 
صنعت و وزارت نفت برای توسعه ساخت 
داشت.  خوبی  های  ریزی  برنامه  داخل 
است  ایران  برای  افتخاری  همچنین 
آن  کنار  در  و  حفاری  چاه  خودمان  که 
یک  بدون  را  تولیدی  های  مجتمع  تمام 
کنیم. نگهداری  و  برداری  بهره  خارجی 

به  بنا  کرد:  تصریح  نفت  وزیر  مقام  قائم 
سازمان  ترین  شاخص  مسئوالن،  اعالم 

و  داخل  ساخت  توسعه  در  وزارتخانه  و 
وزارت  مقاومتی،  اقتصاد  سیاست  اجرای 
نفت بوده است؛ تمام تالش خود را به کار 
کند  پیدا  ادامه  توسعه  این  تا  گیریم  می 
که از برنامه های اساسی وزارت نفت در 
این راستا می توان به اجرای قراردادهای 
این  با  افزود:  کرد.شاهدایی  اشاره   ipc
بین  های  شرکت  با  که  قراردادهایی 
طراحان،  از  باید  شود  می  منعقد  المللی 
همکاری  ایرانی  سازندگان  و  پیمانکاران 
کنند. طی قرارداهای ipc همچنین نباید 
تجهیزاتی که در ایران تولید می شود را 
از خارج از کشور وارد کنند. وی همچنین 
دالری  میلیارد  پنج  بسته  اجرای  گفت: 
در  میادین  توید  و  برداشت  ازدیاد  برای 
های  برنامه  دیگر  از  برداری  بهره  دست 
و  روز  دانش  با  خواهیم  می  که  است  ما 
تولید داخل آن را اجرایی کنیم.قائم مقام 
وزیر نفت با اشاره به فرسودگی تجهیزات 

گفت: بازسازی و نوسازی تجهیزات پائین 
دستی و باالدستی صنعت نفت و مطالعات 
از  برداری  بهره  و  میادین  کشف  برای 
های گسترده  برنامه  دیگر  از  نیز  میادین 
کارهای  مهمترین  از  است.  نفت  وزارت 
دیگری که در وزارت نفت در دست اقدام 
ساخت  توسعه  کنیم  می  دنبال  و  است 
پرمصرف  کاالهای  و  تجیهزات  داخل 
است.شاهدایی  گاز  و  نفت  صنعت  در 
صورت  به  که  شاخص  قلم   ۱0 مورد  در 
پنج  کرد:  بیان  شود،  می  پیگیری  نمونه 
فقط  که  است  به حفاری  مربوط  آن  قلم 
میلیارد   ۲۷۴ تاکنون  آن  قلم  دو  برای 
استقرار  پروژه  است.  شده  منعقد  قرارداد 
نظام صدور گواهینامه کیفیت محصوالت 
و خدمات صنعت از دیگر کارهای وزارت 
و  کاال  کدینگ  به  همچنین  است.  نفت 
منظور  به  کاال  تأمین  الکترونیکی  سامانه 
بخش  این  های  پراکندگی  از  جلوگیری 

نیز دنبال می شود.وی با اشاره به پیگیری 
توانمندسازی  های  پروژه  اجرای  برای 
قراردادهای  در  داخلی  های  ظرفیت 
جدید گفت: راه اندازی انستیتوهای پایین 
به  کشور  معتبر  های  دانشگاه  در  دستی 
از  نیز  کشور  فنی  دانش  توسعه  منظور 
جمله اقدامات انجام شده است.قائم مقام 
وزیر نفت با اشاره به اینکه ضمن حمایت 
انتظاراتی  ولی  داخلی  سازندگان  از  ویژه 
دولت  در  باید  شد:  یادآور  داریم،  هم 
حمایت  قوانین  تأخیر  با  یا  ناقص  اجرای 
بهانه های مختلف را  از ساخت داخل به 
برخی  کرد:  بیان  کنیم.شاهدایی  پیگیری 
از فاینانس ها با مشکالتی مواجه و شرایط 
تحمیلی در آن داریم؛ مثال قراردادهایی با 
کشور چین، اسپانیا یا کره طوری منعقد 
شده که الزام به ورود بخشی از کاالها مثال 
۵0 درصد به ایران هستیم.وی با اشاره به 
عدم رقابت کیفی و گاهی کمی با برخی از 
محصوالت مشابه خارجی عنوان کرد: این 
مسئله در طول اجرای کار ما را با مشکل 
مواجه و ناچار می شویم تا کار را به طرف 
به  اشاره  با  بسپاریم.شاهدایی  خارجی 
تأخیر در اجرای ساخت و زمان کاال یکی 
از مشکالت موجود در ساخت داخل است، 
تواند  نمی  ایرانی  سازنده  گاها  داد:  ادامه 
کنند  تولید  مقرر  زمانی  موعد  در  را  کاال 
سفارش  ثبت  به  ناچار  وضعیت  این  با  و 
از خارج هستیم.وی با اشاره به باز شدن 
خطاب  فنی  دانش  و  تکنولوژی  اخذ  راه 
به سازندگان داخلی گفت: با فراهم شدن 
باید نسبت  این شرایط سازندگان داخلی 
علمی  و  فنی  های  تکنولوژی  ارتقای  به 

خود اقدام کنند.

تاکید بر بومی سازی تجیهزات پرمصرف صنعت نفت در کشور
درآمدهای نفتی ایران 57 

درصد افزایش یافت

خبرگزاری ترند جمهوری آذربایجان به نقل 
از آمارهای بانک مرکزی ایران اعالم کرد که 
درصد   ۵۶.۸ شاهد  ایران  نفتی  درآمدهای 
رشد ساالنه در هفت ماه نخست سال مالی 

جاری )۱۳۹۶( بوده است.
و ۳00  تریلیون   ۴۶۹ مدت،  این  در  دولت 
میلیارد ریال )۱۱۷ میلیارد و ۵00 میلیون 
دالر( درآمد از محل فروش نفت و فرآورده 
های نفتی کسب کرد که ۶۹.۶ درصد بیش 

از مدت مشابه پارسال بود.
ایران ۹۳ تریلیون و ۱00 میلیارد ریال درآمد 
نیز از صادرات فرآورده های نفتی و میعانات 
گازی به دست آورد که ۴۲ درصد بیشتر از 

سال گذشته است.

بازار نفت زودتر
 از موعد متوازن می شود

به گزارش پایگاه خبری اویل پرایس، بانک 
سرمایه گذاری گلدمن ساکس با خوش بینی 
به سرعت ایجاد توازن در بازارهای جهانی نفت 
پیش بینی می کند که این امر زودتر از انتظار 
بسیاری از کارشناسان، بانک ها و حتی خود 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( 
دارد  انتظار  آمریکایی  بانک  یابد.این  تحقق 
مازاد عرضه نفت تا اواسط ۲0۱۸ میالدی از 
بین برود و اعضای اوپک و غیراوپک، زودتر 
 از مهلت تعیین شده از توافق کاهش تولید

خارج شوند.

کره جنوبی تولید برق خورشیدی 
را 5 برابر می کند

به گزارش رویترز، کره جنوبی اعالم کرد که 
قصد دارد، تولید برق از انرژی خورشیدی را 
میزان  برابر  پنج  به  میالدی  تا سال ۲0۳0 
کنونی برساند و سهم این منبع تجدیدپذیر 

را در سبد انرژی خود، افزایش دهد.
انرژی  از  استفاده  کره جنوبی که در زمینه 
هسته ای نیز پنجمین کشور بزرگ در جهان 
به شمار می رود، دارای ۲۴ رآکتور هسته ای 
است و یک سوم نیازهای برق خود را از این 
طریق تامین می کند.کره جنوبی قصد دارد 
تا سال ۲0۳0 میالدی یک پنجم کل برق 
انرژی خورشیدی  از طریق  را  مصرفی خود 
تامین کند که این میزان هفت درصد باالتر 

از سال گذشته میالدی است.

نفت در جهان

امکان  اینکه  بیان  با  نفت  وزیر  معاون 
نفت  از  بشکه  هزار   ۲۵0 روزانه  مصرف 
طرح  قالب  در  عراق  از  دریافتی  خام 
وجود  کشور  های  پاالیشگاه  در  سوآپ 
های  محدودیت  به  توجه  با  گفت:  دارد، 
فعلی در خطوط لوله، در کوتاه مدت نفت 
خام عراق را از طریق نفتکش های جاده 
ای به میزان روزانه ۶0 هزار بشکه دریافت 

خواهیم کرد.
علیرضا  ایرنا،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
صادق آبادی درباره وضعیت طرح معاوضه 
در  عراق  نفت  مصرف  و  )سوآپ(  نفتی 
برای  داشت:  بیان  پاالیشگاه های کشور، 
استفاده از بنزین دریافتی از عراق، اقدام 
کشور  این  خام  نفت  کیفیت  مقایسه  به 

با نفت مصرف پاالیشگاه های کشور شد. 
پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
فراورده های نفتی یادآور شد: به سادگی 
نمی توان نفت خام مصرفی در پاالیشگاه 
ها را جایگزین کرد، زیرا ویژگی های آنها 
از  پس  داشت:  بیان  است.وی  متفاوت 
بررسی ها مشخص شد که امکان مصرف 
کرمانشاه،  های  پاالیشگاه  در  عراق  نفت 

تبریز و اراک وجود دارد.

هزار   ۲۵0 روزانه  امکان  داد:  ادامه  وی 
بشکه نفت خام در پاالیشگاه های کشور 
وجود دارد که البته زیرساخت های انتقال 
لوله  خطوط  طریق  از  نفت  حجم  این 
تا   ۳0 توان  می  اکنون  اما  ندارد،  وجود 
های  پاالیشگاه  به  را  روز  در  بشکه  هزار 

کشور منتقل کرد.
پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
نرخ  کرد:  اضافه  نفتی  های  فرآورده 

تعیین شده برای پاالیشگاه های داخلی 
از  آنها  مصرفی  نفت  از  تر  گران  از  نباید 
در  نفت  وزیر  معاون  باشد.  کشور  داخل 
امور پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
ادامه داد: زیرساخت های ما برای دریافت 
روزانه ۶0 هزار بشکه از نفت خام وارداتی 
عراق فراهم است. بر اساس این گزارش، 
وزارت نفت با هدف تقویت جایگاه کشور 
سوآپ  طرح  منطقه  انرژی  مبادالت  در 
را  این کشور  و منطقه شمال  نفت عراق 
در دستور کار قرار داده است که بر اساس 
آن نفت خام دریافت از عراق در پاالیشگاه 
های نیمه شمالی کشور استفاده می شود 
و به ازای آن در پایانه های نفتی جنوب 

کشور، تحویل عراق می شود.

پاالیِش روزانه 250 هزار بشکه نفت خام 
عراق در پاالیشگاه های ایران 
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 انتشار گزارش کمک رسانی سایپا
به زلزله زدگان غرب کشور 

گروه خودروســازی سایپا طی گزارشی اقدامات تخصصی صورت گرفته 
و همچنین کمک های انســان دوســتانه خود را در راستای مسئولیت 
اجتماعی به زلزله زدگان غرب کشــور منتشــر کرد. مرگبارترین زلزله 
ســال جاری جهان ساعت ۲۱:۴۸ روز یکشنبه ۹۶/0۸/۲۱ با قدرت ۷.۳ 
ریشتر در استان کرمانشاه در غرب ایران و مرز مشترک با عراق به وقوع 
پیوســت که منجر به صدمات فوتی و جرحی تعداد زیادی از هموطنان  
در مناطق زلزله شــد.گروه خودروسازی سایپا همچون سایر آحاد ملت 
شــریف ایران و دیگر سازمان های امداد و نجات در همان ساعات اولیه 
انتشــار خبر برنامه ریزی های الزم به منظور کمک رســانی به آسیب 
دیدگان این حادثه تلخ را انجام داده اســت.این گروه خودروسازی بعد 
ازتشکیل ستاد بحران در ساعات اولیه روز بعد از حادثه زلزله تصمیماتی 
را از قبیل  تشــکیل تیم عملیاتی نمایندگان ســایپا یدک و نمایندگان 
شــرکت امداد خودرو سایپا به منظور حضور در مناطق زلزله زده همراه 
با نمایندگان استانی،استقرار ۱۸ واحد امدادی در سرپل ذهاب به منظور 
ارائه خدمات امدادی رایگان،تشکیل تیم فنی از جمله مکانیک، برقکار، 
صافکار و غیره از عوامل تعمیرگاه های مرکزی و اعزام به منطقه،ارسال 
اقالم مورد نیاز هموطنان زلزله زده با  چهار دستگاه تریلی، انجام خدمات 
امدادی رایگان و اســتقرار کانکس امدادی در ســرپل ذهاب، کمک به 
آوار برداری و جســتجوی مفقودان توســط امدادگران، ارائه خدمات به 
خودروهای آســیب دیده  غیر گروه سایپا انجام داده است.گفتنی است 
طی صورتجلسه ســتاد بحران گروه خودروسازی سایپا مصوب شد که 
پس از تشــخیص اصالت آســیب دیدگی خودرو بر اثر زلزله، شــرایط 
مطلوبی جهت تعمیر خودروهای سایپا ایجاد شود که از این میزان ۲۶۱ 
خودرو مورد بررســی و اقدام قرار گرفت.گفتنی اســت علی رغم اینکه 
خســارات ناشی از زلزله جزو ضمانت نامه های شرکتی نبوده، سایپا در 
راستای مسئولیت های اجتماعی، اقداماتی فراتر از تعهدات خود را انجام 
داده است. همچنین مقرر شده ۳0 درصد از خسارت تا سقف  ۳ میلیون 
تومــان برای خودروهای تا مدل ۱۳۹۱ و مبلــغ ۶ میلیون تومان برای 
خودروهای با مدل باالتر از ۱۳۹۱ به خودروهای آســیب دیده از زلزله 
تخصیص داده شود.عالوه بر این مقرر شده که سایپا اقدام به ساخت یک 
مدرسه برای کودکان زلزله زده در آن مناطق کند .خاطر نشان می شود 
برنامه ریزی ها و کمک های صورت گرفته گروه خودروسازی سایپا در 
زلزله غرب کشــور به دو بخش اقدامات فوریتی و اقدامات خدماتی پس 
از وقوع زلزله تقسیم بندی شده است و تاکنون ۲0 خودرو آسیب دیده 
بازسازی و ترخیص شده است وکماکان خدمات سایپا در این خصوص 

با قدرت در حال انجام است.

 دستور برای شروع بانکداری دیجیتال 
در بانک ملت

مدیرعامل بانک ملت، دســتور حرکت به ســوی بانکداری دیجیتال، 
شــروع این پروژه در بانک و ایجاد شــعب تمام دیجیتــال را صادر 
کرد.به گــزارش روابط عمومی بانک ملت، دکتــر محمد بیگدلی در 
نشست سراسری مدیران فناوری اطالعات بانک، با اشاره به پیشتازی 
همیشــگی بانک ملت در عرصه فناوری اطالعات و وجود زیرساخت 
های مســتحکم و مدیران و کارکنان متخصص، باتجربه و متعهد این 
بانک، بر توسعه بانکداری الکترونیک و توسعه امنیت سیستم ها تاکید 
کرد.وی افزود: مدیریت عالی بانک ملت از هرگونه سرمایه گذاری در 
بخش فناوری اطالعات که موجب افزایش امنیت، ســهولت و سرعت 
در ارائه خدمات به مشــتریان شود، حمایت می کند.دکتر بیگدلی با 
اشاره به این نکته که سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطالعات و ورود 
تکنولوژی های نوین و ایجاد بانکداری دیجیتال، عالوه بر ارائه خدمات 
متمایز بانکی و افزایش سهولت، امنیت و سرعت در ارائه این خدمات 
به مشتریان، در نهایت کاهش هزینه های کلی بانک را در پی خواهد 
داشــت، اظهار امیدواری کرد که در آینده ای نزدیک، پروژه بانکداری 

دیجیتال در بانک ملت به بهره برداری برسد.

در آذرماه؛ 

معامالت مسکن جهش کرد

در آذرماه سال جاری معامالت مسکن شهر تهران ۵۲.۴ درصد نسبت 
به ماه مشابه سال قبل افزایش یافت.به گزارش ایسنا، دفتر برنامه ریزی 
و اقتصاد مسکن، جدیدترین آمار معامالت مسکن شهر تهران را منتشر 
کرد که بر اساس آن طی آذرماه ۱۳۹۶ در شهر تهران ۱۷ هزار و ۹۸۵ 
قرارداد خرید و فروش امضا شده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال 
قبل به ترتیب ۲0.۲ و ۵۲.۴ درصد افزایش نشان می دهد.همچنین 
متوسط قیمت یک متر مربع آپارتمان در شهر تهران طی آذرماه سال 
جاری چهار میلیون و ۹۹۶ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه 
مشابه سال قبل به ترتیب ۴ و ۱۳.۶ درصد افزایش یافته است.بر اساس 
گزارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، حجم 
و ۴۱0  هزار  آذرماه هشت  در  تهران  انجام شده شهر  مبایعات  ریالی 
میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به 
ابتدای  ماهه  می دهد.در ۹  نشان  را  رشد  درصد  و ۷۶.۴  ترتیب ۳۱ 
۱۳۹۶ بالغ بر ۱۳۳ هزار و ۹۲۷ معامله مسکن در شهر تهران انجام 
شده که حاکی از افزایش ۱۲.۴ درصدی نسبت به ۹ ماهه ابتدای سال 
۱۳۹۵ است.متوسط قیمت مسکن پایتخت در ۹ ماهه ابتدای امسال 
چهار میلیون و ۶۵۱ هزار تومان بوده که افزایش ۷.۴ درصدی را نسبت 
به ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ نشان می دهد.حجم ریالی معامالت در ۹ ماهه 
۱۳۹۶ نیز به رقم ۵۶ هزار و ۴۵0 میلیارد تومان رسیده که نسبت به 
مدت مشابه سال قبل ۲۴.۲ درصد رشد یافته است.بررسی پروانه های 
صادرشده نیز حاکی از آن است در ۹ ماهه ابتدای ۱۳۹۶ بالغ بر ۴۴ 
هزار و ۹۷0 پروانه ساختمانی صادر شده که نشان دهنده افزایش ۴.۸ 

درصدی نسبت به ۹ ماهه ابتدای ۱۳۹۵ است.

واردات 20 هزار تن تخم مرغ برای تنظیم بازار

دبیرستاد تنظیم بازار از واردات ۲0 هزار تن تخم مرغ برای تنظیم بازار 
خبر داد و گفت: شیوع آنفوالنزا باعث کمبود مرغ و تخم مرغ شده است.به 
گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت محسن بهرامی ارض اقدس، دبیر 
ستاد تنظیم بازار با اشاره به برنامه ریزی دولت برای حل مشکل  کمبود 
مرغ و تخم مرغ در کشور گفت:شیوع آنفوالنزای مرغی باعث شد تا با وجود 
ممنوعیت صادرات و همه اقداماتی که دراین زمینه صورت گرفت، شاهد 
کاهش عرضه مرغ و تخم مرغ باشیم.وی افزود: مجوز ورود ۲0 هزار تن 
تخم مرغ به کشور صادر شده و بخشی از این میزان ثبت سفارش شده 
و بخشی دیگر وارد شده است و با واردات این میزان، کمبود تخم مرغ 
در کشور جبران می شود.بهرامی گفت: پرداخت خسارت به مرغداران و 
جلوگیری از شیوع بیشتر این بیماری از اقداماتی بوده که دراین خصوص 
صورت گرفته است.به گفته دبیرستاد تنظیم بازار با ورود تخم مرغ های 
وارداتی و توزیع آن به قیمت مصوب، کسری تخم مرغ جبران و قیمت ها 

کاهش پیدا می کند
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دبیرکل اتاق بازرگانی ایران؛

مدیریت سهام عدالت به بخش 
خصوصی واگذار شود

ایران خواستار واگذاری  اتاق بازرگانی  دبیر کل 
مدیریت سهام عدالت به بخش خصوصی شد. 
رقابت،  کمیسیون  نشست  در  اشرف  علیرضا 
خصوصی سازی و سالمت اداری اتاق ایران با اشاره 
به اینکه نفوذ خصولتی ها در اقتصاد و شرکت های 
واگذار شده گاه به قدری پیچیده و باواسطه های 
متعدد انجام می شود که تشخیص آن در ابتدای 
امر سخت به نظر می رسد، گفت: برای کاهش 
تصدی گری دولت بر اقتصاد و همچنین کاهش 
واگذاری وکالت  بر روی  باید  نفوذ خصولتی ها، 
سهام عدالت به بخش خصوصی و سه اتاق تمرکز 

شود.
دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران با تأکید بر اینکه پاشنه آشیل سهام عدالت، 
گرفتن  قرار  و  بوده   ۴۴ اصل  واگذاری های 
دست  به  عدالت  سهام  مدیریتی  کرسی های 
دولتی ها، تمرکز قدرت ایجاد کرده است، افزود: 
چنانچه قرار باشد اصالحی در طرح نمایندگان 
که  کنیم  اضافه  آن  به  بندی  باید  شود  انجام 
مدیریت سهام عدالت به وکالت از دارندگان این 
این  در  شود  واگذار  خصوصی  بخش  به  سهام 
صورت نفوذ دولتی ها در این شرکت ها کاهش 
می یابد و با خلع ید دولت از سهام عدالت، راه 
ورود آنها به این شرکت ها کم می شود. به گزارش 
مهر ، حسن فروزان فرد، رئیس کمیسیون رقابت، 
ایران نیز  اتاق  خصوصی سازی و سالمت اداری 
گرچه  خصوصی  بخش  گفت:  نشست  این  در 
دارد  واگذاری ها  مشکالت  درباره  درستی  نظر 
اما متأسفانه در سال های اخیر هرگز برای تهیه 
گزارش های کارشناسی در این حوزه اقدام نکرده 
و نتوانسته است اصالحات مدنظر خود را برای 
نظر  به  افزود:  کند.وی  اعالم  قانون  در  اعمال 
می رسد تشکیل مرکز پایش در اتاق ایران و تهیه 
گزارش مداوم کارشناسی از حوزه های اقتصادی 
یکی از اقدامات ناگزیری است که باید در اتاق 
این  پیگیری شود و در  به صورت جدی  ایران 
مسیر حمایت و همکاری اتاق با تشکل ها، نهادها 
و مؤسسات علمی به گونه ای هدفمند شود که این 

همکاری ها به نظام گزارش دهی اتاق کمک کند

تاکید مدیرعامل بانک ملی بر لزوم 
توسعه خدمات الکترونیکی

مدیرعامل بانک ملی ایران در بازدید از شرکت 
خدمات  توسعه  لزوم  بر  سداد  ورزی  داده 

الکترونیکی و اینترنتی بانک تاکید کرد.
به گزارش زمان به نقل از  روابط عمومی بانک 
ملی ایران، دکتر محمد رضا حسین زاده با بیان 
این که بانک ملی ایران پوست اندازی کرده و 
به یکی از بانک های پیشرو در حوزه خدمات 
غیرحضوری تبدیل شده است، گفت: خدماتی 
که اکنون بر روی سامانه »بام« ارائه می شود، 
در مواردی منحصر به فرد و در بسیاری موارد 

کم نظیر است.
وی اظهار کرد: خوشبختانه مشتریان بانک ملی 
ایران این تفاوت ها را به خوبی لمس کرده اند، به 
طوری که افزایش تعداد کاربران و میزان استفاده 

از این سامانه کامال مشهود است.
نیز  »بله«  اپلیکیشن  زاده،  حسین  گفته  به 
محصول منحصر به فرد بانک ملی ایران است 
ارائه  بر بستر پیام رسان  را  بانکی  که خدمات 
می دهد و زیرساخت های توسعه آن نیز فراهم 

شده است.
الکترونیک  بانکداری  امکانات  کرد:  تاکید  وی 
و  شده  ریزی  برنامه  طور  به  ایران  ملی  بانک 

پیوسته در حال به روز رسانی است.
در ادامه این بازدید، مسعود خاتونی عضو هیات 
مدیره بانک و فرامرز خالقی مدیرعامل شرکت 
داده ورزی سداد گزارشی از اقدامات انجام شده 
در حوزه بانکداری الکترونیک بانک ملی ایران 

ارائه کردند.
پرداخت اقساط بین بانکی، بهبود سرویس های 
کارتی، بهبود ویجت های گزارش گیری بانک 
سرویس  استقرار  چک،  جدید  ویجت  آفیسر، 
های بورس بر سرورهای عملیاتی و رفع مغایرت 
مشخصات مشتریان از جمله خدمات تازه سامانه 
بانکداری الکترونیک بانک ملی ایران )بام( است.

 ارتقای کیفیت شبکه
 زیرساخت کشور

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از گسترش 
ارتقای کیفی شبکه زیرساخت در شش ماه  و 
آینده خبر داد و گفت: مهمتر از توسعه و ظرفیت 
شبکه، پایداری آن است.به گزارش ایسنا، جلسه 
هم اندیشی مدیران شرکت ارتباطات زیرساخت، 
با حضور مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، 
معاونان ، مدیران ستادی و مدیران استانی این 

شرکت، برگزار شد. 
عباسی شاهکوه با اشاره به اجرایی شدن پروژه 
تدبیر از افزایش  ظرفیت قابل توجهی در بخش 
انتقال خبر داد و گفت: ظرف چهار ماه آینده در 
بخش »آی پی« گشایش های خوبی در  شبکه 
زیرساخت ایجاد می شود؛ همچنین در شش ماه 
آینده شبکه زیرساخت با کیفیت عالی گسترش 
می یابد.  به گفته او، افزایش کیفیت سرویس های  
زیرساختی موجب می شود تا اپراتورها بر بستر 
این شبکه سرویس های بهتری ارایه دهند و هیچ 
تنگنای ارتباطی  به دلیل مشکالت زیرساختی 

وجود نداشته باشد.
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 رییس اتاق بازرگانی تهران از اعالم آمادگی 
برای جذب سرمایه گذار خارجی در راستای 
تکیمل پروژه های پایتخت خبر داد.به گزراش 
ایسنا، مسعود خوانساری رییس اتاق بازگانی 
تهران مهمان شورای شهر تهران بود و گفت: 
ظرفیت همکاری در حوزه جذب سرمایه گذار 

خارجی و حل مسئله کودکان کار وجود دارد.
وی با بیان اینکه می توانیم کار مشترکی در 
زمینه تکمیل و بهره برداری از نمایشگاه شهر 
آفتاب با مدیریت شهری تهران داشته باشیم، 
ادامه داد: ساالنه نیاز به ۵0 میلیارد دالر سرمایه 
گذاری خارجی داریم که با توجه به ظرفیت های 

اتاق بازرگانی و همچنین کمیته سرمایه گذاری 
سرمایه  جذب  زمینه  در  توانیم  می  خارجی 
شهرداری  با  فعالتری  خارجی حضور  گذاری 
اینکه  بیان  با  باشیم.خوانساری  داشته  تهران 
می توانیم در جذب سرمایه گذار خارجی به 
مدیریت شهری کمک کنیم، گفت: بازرگانان 

اجتماعی  مسولیت  زمینه  در  بازرگانی  اتاق 
بنگاه های اقتصادی نقش فعال دارند به گونه ای 
که در زمینه کودکان توافقاتی با کمیته امداد 
انجام شده که با توجه به ورود مدیریت شهری 
در این بحث، اتاق بازرگانی ظرفیت آن را دارد 
که با مدیریت شهری نیز همکاری  داشته باشیم.

رییس اتاق بازرگانی تهران اعالم آمادگی کرد:

تکمیل پروژه های پایتخت با جذب سرمایه گذار خارجی

مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
از کاهش ۷.۵ میلیارد دالری قاچاق خروجی 
داد.سیدعلی  خبر  گذشته  سال های  در 
معصومی اظهار کرد:مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز در سال های گذشته با دست اندازی جدی 
به نام تعدد دستگاه های متولی و تصمیم گیر 
مواجه بود. این پراکندگی مراجع تصمیم گیر 
در موارد متعدد برداشت و تصمیم و درک 
غیرمشترک را به همراه داشت و مبارزه با 
قاچاق را به خالیی جدی دچار می کرد.وی 
در  اعمال شده  سیاست های  داد:تنوع  ادامه 
این بخش در نهایت به این می انجامید که 
مبارزه با قاچاق در مواجهه با احکام متعدد 
قربانی شده و گاه حتی خود مجری قانون هم 
سردرگم می شد؛ برای مثال، قوانین متعددی 
از سوی مراجع  که گاه به صورت جزیره ای 
سیاست گذاری  مانند  مباحثی  در  مختلف 
تعرفه ای،  نظام  کوله بران،  آزاد،  مناطق 
معافیت ها و غیره تصویب می شد در نهایت 

موجبات نوعی آشفتگی را فراهم می کرد.
قاچاق  با  مبارزه  ستاد  حقوقی  مدیرکل 
شاید  سال ها  این  در  اما  کرد:  تاکید  کاال 
مبارزه  ستاد  دستاورد  و  توفیق  بزرگ ترین 
توانسته  که  بوده  این  ارز  و  کاال  قاچاق  با 
است نوعی وحدت نظر میان مراجع مختلف 
کند. ایجاد  زمینه  این  در  تصمیم گیرنده 

معصومی ادامه داد: با این وجود باید بحث 
قابلیت ها و امکان ها را نیز  مدنظر قرار داد. 
اگر بخواهیم مسئله را به درستی تبیین کنیم، 
الزم است به این نکته توجه کنیم که بحث 
قاچاق از چه زمانی و در چه مقطعی از تاریخ 
اوج گرفته و برای مبارزه با آن چه تسهیالت 

به  است.وی  بوده  دردسترس  امکاناتی  و 
ایسناگفت : طبیعی است با وجود اقدامات 
صورت گرفته در چهل سال گذشته، هنوز در 
زمینه مبارزه با قاچاق با نقطه مطلوب فاصله 
داریم، اما باید دید در این سال ها در کدام 
مقاطع زمانی موفق تر عمل کرده ایم و منشأ 
این توفیق چه بوده است؟مدیرکل حقوقی 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال  تاکید کرد:متاسفانه 
با توجه به مناسبات معیوب تجاری نمی توان 
صرفا تمام بار مبارزه با قاچاق را برعهده ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز گذاشت، زیرا در این 
حوزه نیاز به عزمی ملی و همراهی و همکاری 
تمام بخش های مرتبط وجود دارد.وی افزود: 
اینک در نظام تجاری ما سوال های اساسی 
است  و الزم  مانده  باقی  بی پاسخ  متعددی 
مشخص شود تصمیماتی مانند افزایش یا 
کاهش تعرفه های گمرکی، ممنوعیت واردات 
کاالها یا لغو آن یا تصمیماتی از این دست 
بر کنترل قاچاق چه تاثیری خواهد گذاشت. 
تمامی این موارد به آسیب شناسی جدی نیاز 
دارد و بر همین اساس، دولت جدید از ابتدای 
کارش تالش کرده است با تدوین برنامه های 
متعدد زمینه کاهش قاچاق کاال را فراهم کند.

معصومی در پایان گفت:در این زمینه به ویژه 
در بخش قاچاق خروجی توفیق حاصل شده 
و در چند سال گذشته حجم قاچاق کاالی 
خروجی حدود هفت ونیم میلیارد دالر کاهش 
یافته است؛ البته باید این نکته را هم مدنظر 
قرار داد که از ابتدای دولت یازدهم تا پایان 
 ۲۵ از  قاچاق  کاالی  حجم  گذشته  سال 
میلیارد دالر به رقمی بالغ بر ۱۲.۵ میلیارد 

دالر رسیده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از 
افزایش قیمت برخی انواع لوازم خانگی خبر 

داد.
ایسنا، در  با  محمد طحان پور در گفت وگو 
پاسخ به سئوالی مبنی بر صحبت هایی که 
در ماه های گذشته مبنی بر افزایش قیمت 
لوازم خانگی مطرح شده بود اظهار کرد: پس 
از ماه های محرم و صفر حدود پنج درصد 
افزایش قیمت در لوازم خانگی وارداتی و پس 
از آن در برخی برندهای داخلی صورت گرفت 
که البته با توجه به مواردی مانند افزایش 
قیمت کاالهای اولیه سازندگان این کاالها 
شاید بتوان این گرانی را قابل توجیه دانست.

وی با بیان اینکه در ماه های گذشته در قیمت 
فوالد، آلومینیوم و فلزاتی از این دست شاهد 
افزایش قیمت بوده ایم، گفت: طبیعی است 
برای  را  شده  تمام  قیمت  گرانی  این  که 
در  می دهد.  افزایش  داخلی  تولیدکنندگان 
ارز  نرخ  تغییر  واسطه  به  نیز  واردات  حوزه 
توجیه  قابل  قیمت  درصدی  پنج  افزایش 
به  پاسخ  در  پور  می شود.طحان  محسوب 
این سئوال که با توجه به رکود فعلی آیا بازار 
کشش افزایش قیمت را دارد، توضیح داد:اگر 
باکیفیت  و  برندهای خوب  اکنون  هم  چه 
رکود  در  و  داشته  را  خود  مشتری  داخلی 
نیستند، اما در مجموع با توجه به اتفاقات 
صورت گرفته شاید نیاز بود افزایش قیمت 
بیشتری را در بازار لوازم خانگی شاهد باشیم 
که با توجه به شرایط موجود تولیدکنندگان و 
واردکنندگان در نهایت به همین پنج درصد 
فروشندگان  اتحادیه  کردند.رئیس  بسنده 
این  کرد:  اظهار  همچنین  خانگی  لوازم 

افزایش قیمت در تمام برندهای داخلی رخ 
نداده و تنها برخی از تولیدکنندگان داخلی 
قیمت خود را تغییر داده اند.وی در ارتباط با 
وضعیت تولید لوازم خانگی تاکید کرد:اکنون 
در  تولید  هزینه های  همگان  اذعان  بر  بنا 
برمی گیرد.طحان  در  را  باال  رقمی  کشور 
پور در ادامه گردش مالی بازار لوازم خانگی 
ایران را معادل ساالنه ۸000 میلیارد تومان 
دانست و گفت:درباره اینکه چه سهمی از این 
گردش مالی به کاالی داخلی و چه سهمی به 
برندهای جهانی اختصاص پیدا می کند آمار 
شفاف و قطعی وجود ندارد، اما زمانی اینگونه 
عنوان می شد که ۷0 درصد بازار لوازم خانگی 
دست برندهای وارداتی است اما اکنون نسبت 
کاالهای داخل به خارج به ترتیب به ۶0 و 
۴0 درصد تغییر کرده است.رئیس اتحادیه 
فروشندگان لوازم خانگی در بخش دیگری از 
صحبت های خود در ارتباط با پیش بینی هایی 
که گاه مبنی بر افزایش قیمت لوازم خانگی 
مطرح می شود، گفت: متاسفانه شاهدیم گاه 
برخی از تولیدکنندگان صحبت هایی مبنی 
می کنند  مطرح  را  خانگی  لوازم  گرانی  بر 
موارد  برخی  در  است  در حالی که ممکن 
در شرایط رکود این گرانی توجیه چندانی 
هم نداشته باشد. پس از طرح این موضوع 
ممکن است برخی افراد به گرانی کاال تشویق 
شده و محصول خود را گران کنند اما جالب 
اینکه شرکت هایی که بحث گرانی را مطرح 
کردند، قیمت خود را پایین نیاورده و یا در 
نهایت ممکن است برخی تخفیف هایی که در 
گذشته به مشتریان خود می دادند را کاهش 

دهند..

مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کاال خبر داد:

کاهش 7.5 میلیاردی قاچاق خروجی
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی خبر داد:

گرانی 5 درصدی در بازار لوازم خانگی

دبیرانجمن صنایع لبنی با بیان اینکه قیمت  
فرآورده های لبنی در بازار گران نشده بلکه به 
شده،گفت.رضا  نزدیک  خود  واقعی  نرخ های 
باکری درباره اینکه اکثر برندهای لبنی قیمت 
محصوالت خود را در بازار گران کرده اند، به 
مهرگفت: این گران کردن نیست؛ قیمت های 
جدید، قیمت های منطبق بر اسناد و مدارک و  
بهای تمام شده تولید این محصوالت هستند.

وی  با اشاره به عدم موافقت سازمان حمایت و 
ستاد تنظیم بازار با افزایش قیمت و تاکید آنها 
بر نرخ های ۹۳ و اینکه  از سال ۹۳ تاکنون 
عادی  تورم  افزود:   است،  نشده  داده  قیمت 
ساالنه کشور را اگر ۹ درصد هم در نظر بگیریم، 
بهرحال  از ۹۳ تا ۹۶ این تغییرات تورمی، در 

قیمت تمام شده محصوالت لبنی هم تاثیرگذار 
بوده است.دبیر انجمن صنایع لبنی کشور افزود: 
درحالی که دولت برای کارخانجات، ۱۷ درصد 
سود قانونی لحاظ می کند اما  در بررسی هایی 
که انجام شد حتی یک کارخانه را نتوانستند 
پیدا کنند که ۵ درصد سود برده باشد، و اکثر 
هستند؛  ده  زیان  همه  کوچک  های  شرکت 
کارخانه های بزرگ و متوسط هم در این مدت 
توانسته اند با میانگین سود ۱.۸ درصدی، خود 

بنابراین قیمت های فعلی  را سرپا نگهدارند. 
نه  است  واقعی  های  قیمت  بازار،  در  موجود 

»قیمت گران«!
با  از سخنان خود  دیگری  بخش  در  باکری 
بیان اینکه هنوز قیمت های جدید محصوالت 
لبنی از سوی ستاد تنظیم بازار ابالغ نشده 
معتقدند  نیز  دامداران  گویا  گفت:  است، 
اسناد و  و  یابد  افزایش  باید  قیمت شیرخام 
مدارک الزم را برای سازمان حمایت جهت 

بررسی ارسال کرده اند، ستاد تنظیم بازار نیز 
منتظر نتیجه بررسی سازمان حمایت است تا 
همزمان درباره این دو موضوع تصمیم بگیرد.

حال  در  مسائل  بهرحال  کرد:   تصریح  وی 
رسیدگی است، امیدواریم زودتر بررسی نرخ 
شیرخام نیز به اتمام برسد و ستاد تنظیم بازار 
لبنی  محصوالت  و  شیرخام  درباره  همزمان 
تصمیم گیری کند.گزارش های میدانی مهر 
حاکی است که اکثر برندهای لبنی، قیمت  
فرآورده های خود را حدود ۱0 درصد افزایش 
داده اند؛ در همین زمینه یکی از مغازه داران 
به خبرنگار مهر گفت: کمتر از دو هفته است 
به  درصد   ۱0 حدود  لبنی  شرکت  سه  که 

قیمت محصوالت خود افزوده اند.

احتمال افزایش دوباره قیمت لبنیات

به  بانک ها  از سرعت رشد بدهی  هرچند که 
بانک مرکزی کاسته شده، اما همچنان میزان 
آن افزایشی بوده و تا ۱۱۲ هزار میلیارد تومان 
پیش رفته است. بانک های خصوصی رکوردار 

این بدهی هستند.
به گزارش ایسنا، بانک ها طی سال های اخیر 
را  بانک مرکزی  از  و تحت شرایطی برداشت 
افزایش دادند، به طوری که طی دو سال گذشته 
و از مهرماه سال ۱۳۹۴ تا مهرماه سال جاری 
این رقم از ۸۵ هزار میلیارد به ۱۱۲ هزار میلیارد 
تومان افزایش یافته است که نشان دهنده رشد 
مرکزی  بانک  از  برداشت  میلیاردی  هزار   ۲۷
بانک ها،  اعتباری  تنگنای  بین  این  در  است. 
در  پرداخت  برای  الزام  و  تکلیفی  تسهیالت 
پروژه هایی که در آن مشارکت دارند از عوامل 
رشد این بدهی به شمار می رود که البته در 
بانک ها بی انضباطی بیشتری  این بین برخی 

دارند.جزئیات بدهی بانک ها به بانک مرکزی نشان می دهد که 
از بدهی حدود ۱۱۲ هزار میلیاردی موجود بیش از ۱۱ هزار 
میلیارد تومان به بانک های تجاری، ۴۸ هزار میلیارد تومان به 
بانک های تخصصی وبالغ بر ۵۲ هزار میلیارد تومان به بانک های 
خصوصی اختصاص دارد. در بین مجموعه بانک ها این بانک های 
خصوصی هستند که در حال حاضر بیشترین میزان بدهی را 
داشته و با افزایش قابل توجهی همراه هستند، به طوری که 
بدهی آنها از حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان در مهرماه سال 

۱۳۹۴ به ۵۲ هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته 
است. این بدهی در مهرماه امسال نسبت به مهرماه سال گذشته 
تا ۱۳۵ درصد رشد دارد. این در حالی است که در سال گذشته 
نسبت به سال ۱۳۹۴ رشد ۶۵ درصدی ثبت شده بود که در 
مجموع نشان دهنده افزایش سرعت رشد بدهکاری بانک های 

خصوصی به بانک مرکزی است.
با این وجود از سرعت رشد بدهی بانک ها در مدت اخیر تا 
حدی کاسته شده است به گونه ای که مقایسه روند رشد از 

تجاری در  بانک های  بدهی  دارد که  این حکایت 
مهرماه ۱۳۹۵ نسبت به مهرماه سال ۱۳۹۴ رشد 
۱۱.۸ درصدی داشته، ولی در سال جاری در مهرماه 
در مقایسه با همین ماه در سال قبل تا ۳۷ درصد 
کمتر شده است. در مورد بدهی بانک های تخصصی 
نیز باید گفت که در مهرماه امسال به همین ماه در 
سال قبل ۱۶ درصد کاهش دارد، در حالی که در 
همین مقایسه در سال گذشته رشد ۴.۴ درصدی 
داشته است.اما با توجه به این که بدهی بانک ها رو 
به افزایش رفته و به آن جریمه ۳۴ درصدی تعلق 
بانک مرکزی در جریان  می گیرد در سال جاری 
ساماندهی سود بانکی تصمیم به نظم بخشی به 
اضافه برداشت بانک ها کرد و تصمیم گرفت بدهی 
آنها را به خط اعتباری تبدیل کرده و طبق شرایطی 
شد  قرار  حتی  کند.  تسویه  درصد   ۱۸ سود  با 
بانک هایی که وثیقه قرار می دهند سود تعلق گرفته 
به آنها حدود ۱۶ درصد باشد.آن طور که میرمحمد 
صادقی  مدیرکل اداره اطالعات بانک مرکزی  اعالم کرده است 
در ساماندهی اضافه برداشت بانک ها حدود هشت بانک مطرح 
هستند که عمده آنها مشمول اصل ۴۴، بانک های دولتی و دو 
مورد هم بانک خصوصی هستند، بنابراین برای سایر بانک ها 
اضافه برداشت به خط اعتباری تبدیل نشده و باید همان جریمه 
۳۴ درصدی را پرداخت کنند که عمده آنها بانک هایی هستند 
که هیچ تکلیفی را برعهده نگرفته ولی با این حال به بانک 

مرکزی بدهکارند.

جزئیات اضافه برداشت از بانک مرکزی؛

بدهی ۱۱۲ هزار میلیاردی ۳ گروه بانکی
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با بدیهای دیگران دل خویش را به سیاهی 
نیاالییم ، همواره ساز سادگیمان کوک باشد و 

نگاهمان امیدوار. 
ارد بزرگ

سخن حکیمانه

چو شب شد جملگی در خواب رفتند
همه چون ماهیان در آب رفتند

دو چشم عاشقان بیدار تا روز
همه شب سوی آن محراب رفتند

 امروز  با موالنا

سلفی شب یلدا!

»ایستگاه بعدی« در 
کتابفروشی ها 

داستان  مجموعه 
بعدی«  »ایستگاه 
قهرمانی  نیما  نوشته 
چشمه  نشر  توسط 
بازار  راهی  و  منتشر 

نشر شد.
مهر،  گزارش  به 
داستان  مجموعه 

به  قهرمانی  نیما  نوشته  بعدی«  »ایستگاه 
راهی  و  منتشر  چشمه  نشر  توسط  تازگی 
و  سیصد  کتاب  این  است.  شده  نشر  بازار 
»جهان  مجموعه  عنوان  دومین  و  بیست 
ناشر  این  توسط  که  است  داستان«  تازه 

چاپ می شود.
این کتاب ۱0 داستان کوتاه به هم پیوسته 
دارد که عناوین شان به این ترتیب است: 
باریک  کوچه  آب...،  بلندمدت،  حافظه 
آقای سین،  است«،  باز  »در  پنجره،  به  رو 
تری. جی.  یک شهر،  وسعت  به  هزارتویی 
پی، داستان مرد قصه های فراموش شده، 

... تلفن!؟، نقطه کور.
ترس، گم شدگی، رمز و رازآلودگی و شک 
و تردید از جمله حال و هواهایی هستند که 
آیند.  در داستان های کتاب به چشم می 
هر داستان کتاب در عین مستقل بودن، با 
دیگر داستان های مجموعه ارتباط دارد. در 
می  پیدا  ای  غریبه  داستان، شخصیت  هر 
شود که آرامش و زندگی عادی شخصیت 
های قصه را به هم بریزد. این غریبه یا یکی 
یا عکس های  از شخصیت های سینمایی 
را  ها  آن  سایه  مثل  یا  و  است  قصه  افراد 

تعقیب می کند.
با ۱0۸ صفحه، شمارگان ۷00  این کتاب 
تومان   ۵00 و  هزار   ۱0 قیمت  و  نسخه 

منتشر شده است.

دردنیای کتاب

پروداکشن،  پست  مراحل  اکنون  هم 
به   ۵ پایتخت  صداگذاری  و  موسیقی 

صورت همزمان در حال انجام است.
مجموعه  تهیه کننده  غفوری  الهام 
خصوص  در  »پایتخت«   تلویزیونی 
سریال  این  تولید  وضعیت  آخرین 
خبرهای  به  توجه  با  گفت:  نوروزی 
پست  مراحل  اکنون  هم  شده،  منتشر 
و  صداگذاری  موسیقی،  پروداکشن، 
جلوه های ویژه این مجموعه تلویزیونی 
است  انجام  در حال  به صورت همزمان 
و این مراحل به دلیل حجم باال، بخش 

اعظم پروسه تولید است.
»علی  تلویزیونی  مجموعه  کننده  تهیه 
ساخت  احتمال  درخصوص  البدل« 
بیان کرد: هیچ  سری بعدی »پایتخت« 
گمانه زنی برای تداوم تولید »پایتخت« 

داشته،  ادامه  اگر  هم  امروز  تا  ندارم؛ 
دیده  و  مخاطبان  استقبال  دلیل  به 
بدیهی  است.  بوده  مجموعه  شدن 

دلیل  همیشه  مخاطبان  استقبال  است 
بعدی  های  فصل  و ساخت  ادامه  اصلی 

»پایتخت« بوده و خواهد بود.

سریال  موسیقی  ساخت  درباره  وی 
داد: در حال حاضر  ادامه  »پایتخت ۵« 
آریا عظیمی نژاد برای ساخت موسیقی 
کار  مشغول  استانبول  در   »۵ »پایتخت 
موسیقی  تلفیق  با  منتظریم  و  است 
و  ترکی  موسیقی  با  »پایتخت«  اصلی 
موسیقی  در  اساسی  تغییرات  عربی، 
در  باشیم.غفوری  داشته  جدید  سری 
در  گفت:  خبرنگاران  باشگاه  به  پایان 
تنوع  به  توجه  با   »۵ »پایتخت  سریال  
سوی  از  جذاب  قصه  طرح  لوکیشن ها، 
محسن تنابنده، خشایار الوند و همچنین 
سیروس  کارگردانی  و  حرفه ای  عوامل 
برای  الزم  فاکتورهای  تمام  مقدم، 
امیدوارم  و  شده  رعایت  مخاطب  جذب 
توجه  مورد  قبل  مثل  هم  مجموعه  این 

مخاطبان قرار بگیرد.

»پایتخت« سریال نوروزی در مرحله صداگذاری  

۱۹۴ اثر با پایان مهلت شرکت در بخش مسابقه تبلیغات 
این  دبیرخانه  به  فجر،  فیلم  جشنواره  ششمین  و  سی 

رویداد سینمایی رسید.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی جشنواره فیلم 
فجر، در این دوره از جشنواره، ۳۷ عکس فیلم، ۷۴ تیزر 

و آنونس و ۸۳ پوستر فیلم به دفتر جشنواره رسید.
جشنواره  تبلیغات  مسابقه  بخش  به  آثار  ارسال  مهلت 

فیلم فجر ۳0 آذر ماه پایان یافت. 
سینمای  تبلیغات  مسابقه  بخش  آئین نامه  اساس  بر 
ایران، تمام فیلم های بلند سینمایی )داستانی، پویانمایی 
و مستند( که بعد از جشنواره ۳۵ فیلم فجر در داخل 
عکس،  بخش  در  درآمده اند،  عمومی  نمایش  به  کشور 

پوستر، آنونس و تیزر در این رقابت شرکت کرده اند.
تبلیغات و  ارتقاء سطح کیفی  ایران و  اعتالی سینمای 
اطالع رسانی و همچنین ترغیب و تشویق هنرمندان این 
عرصه، از اهداف برگزاری مسابقه تبلیغات سینمای ایران 

در سی و ششمین دوره جشنواره فیلم فجر است.
 ۲۲ تا   ۱۲ از  فجر  فیلم  جشنواره  وششمین  سی 
برگزار داروغه زاده«  »ابراهیم  دبیری  به   ۱۳۹۶  بهمن 

 خواهد شد.

ارسال 194 اثر به بخش مسابقه 
تبلیغات جشنواره فیلم فجر

کردن  پر  از  »پاسیو«  فیلم  کارگردان  بحرالعلومی  مریم 
فرم جشنواره جهانی فیلم فجر برای حضور در این رویداد 
پروژه؛  رسانه ای  مشاور  از  گزارش  داد.به  خبر  سینمایی 
از آنجا  مریم بحرالعلومی کارگردان فیلم »پاسیو« گفت: 
که برایم بسیار حائز اهمیت است که اولین نمایش فیلمم 
در جشنواره ای مهم و  داخلی باشد، فرم حضور در سی و 
ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر را پر کردم تا »پاسیو« 
پیش از حضور در هر جشنواره دیگری در ایران دیده شود.

او ادامه داد: در حال حاضر فیلم در مرحله تدوین است و 
پس از آن، صداگذاری آغاز خواهد شد.بحرالعلومی اظهار 
کرد: »پاسیو« قصه ای زنانه را در بستر شهر روایت می کند 
است.  داستانی  بلند  فیلم  ساخت  در  من  تجربه  اولین  و 
سعی کردم در شرایطی مستقل با همراهی عواملی کامال 
حرفه ای، هر آنچه در این سال ها از برنامه ریزی در سینما و 
دستیاری کارگردان های متفاوت آموخته ام به کار گیرم تا 
به نتیجه ای مطلوب برای ادامه مسیر فیلمسازی ام برسم.

بهناز جعفری، محدثه حیرت، کریم امینی، یاسمن ترابی، 
قادری، سحر غمخوار، محمدرسول  بهروز  حسین ملکی، 
صفری، علی یعقوبی، علیرضا دیلمی، امید سعیدی، مهسا 
سیاری و بابک انصاری با حضور پوریا پورسرخ و شقایق 

فراهانی بازیگران پاسیو هستند. 

»پاسیو« 
متقاضی جشنواره جهانی فجر

اکران فیلم سینمایی »ما خیلی باحالیم« که با سرمایه گذاری 
مشترک شرکت بادران گستران و رویا شریف ساخته شده، 
آغاز خواهد  ماه در سینماهای سراسر کشور  بهمن  اواخر  از 
تهیه  به  )بینوایان(  باحالیم«  خیلی  »ما  سینمایی  شد.فیلم 
کنندگی رویا شریف و کارگردانی بهمن گودرزی که چندی 
پیش پروانه نمایش خود را دریافت کرده است، قرار است از 
اواخر بهمن ماه امسال در سینماهای سراسر کشور به نمایش 
آغاز  و  فیلم  این  کمدی  مضمون  به  توجه  درآید.با  عمومی 
نمایش آن در اواخر سال، از حاال می توان پیش بینی کرد که 
ساخته بهمن گودرزی با استقبال گسترده مخاطب و فروش 
باالیی روبرو خواهد شد.در »ما خیلی باحالیم« مهران غفوریان، 
مجید صالحی، نیوشا ضیغمی، مریم امیرجاللی، علی مشهدی، 
بهنوش بختیاری، همراه با بیژن بنفشه خواه، مهران رجبی، 
راد،  خشایار  زینتی،  ساقی  شهریاری،  مجید  فتوحی،  یزدان 
امیرکیوان معصومی، بهشاد مختاری، محسن عطار، منوچهر 
افشار،  آزیتا  نژاد،  علی  آناهیتا  رکسانا محمدرضا،  صفرخانی، 
شیرین سلیمی، شاهین مومنی، محمدرضا محمدی، حمید 
مرتضی قلی، بنفشه حسن پور، نیلوفر غفاری، مهرداد آتش 
باز، امیر وطن زاد، عرفان عماد، اکرم علمدار، بلوکات به ایفای 

نقش پرداخته اند.

»ما خیلی باحالیم« اواخر بهمن روی 
پرده می رود

کاریکاتور

»آدم خانگی« بهترین انیمیشن جشنواره
 برزیلی شد

بهترین  عنوان  خانگی«  »آدم 
جشنواره  کوتاه  انیمیشن 
 times The بین المللی 
sao Paulo برزیل را از آن 
رسیده،  گزارش  کرد.به  خود 
به  خانگی«  »آدم  انیمیشن 
پایدار  ابرار  مرضیه  کارگردانی 
بهترین  جایزه  به کسب  موفق 
جشنواره  کوتاه  انیمیشن 
 times The بین المللی 

حیوانات  فروشنده  یک  داستان  فیلم  شد.این  برزیل    sao Paulo
است که در خواب خود را گرفتار در قفس می بیند و در پی راهی برای 
نجات از این موقعیت است…سایر عوامل تولید »آدم خانگی« عبارتند از: 
نویسنده: مرضیه ابرارپایدار، صدا گذار: بهروز شهامت، تدوین گر: محسن 
خیرآبادی، انیماتور: مرضیه ابرارپایدار، بک گراند آرتیست : نیکی نیکبخت، 
دسن : مریم تنها، رنگ: محبوبه کریمی نژاد، آزاده اشتری، طراح کاراکتر 
و استوری بورد : مرضیه ابرارپایدار، آهنگ ساز: بهروز شهامت، تهیه کننده: 

مرضیه ابرارپایدار و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.

»ارثیه پدری« جایگزین »ترور سرچشمه« شد

مستند »ارثیه پدری« به کارگردانی 
برنامه  سومین  در  تقویان  مهدی 
به جای مستند  تهران«  »سینماتک 
داده  نمایش  »ترور سرچشمه«  بلند 
از   زمان  پیام  گزارش  می شود.به 
روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه 
گذشته  سال های  روال  طبق  هنری، 
جشنواره فیلم فجر، فیلمهای برگزیده 
در  بود  قرار  که  حقیقت  جشنواره 
جشنواره فیلم فجر اکران شوند، اجازه 
سینماتکی  و  محدود  اکران  داشتند 
شوند و بر همین اساس مستند »ترور 

سرچشمه« برای سومین برنامه سینماتک تهران انتخاب شد.
اما متاسفانه طبق روال جدیدی که دیروز ابالغ و به »سینماتک تهران« 
اعالم شد فیلمهای مستندی که قرار است در جشنواره فیلم فجر اکران 
شوند اجازه اکران  محدود را هم ندارند.بنابراین با عرض پوزش به مخاطبان 
محترم »سینماتک تهران« دوشنبه چهارم دی ماه ۱۳۹۶ مستند »ترور 
سرچشمه« پخش نخواهد شد و مستند »ارثیه پدری« به جای آن پخش 
تهران« در سالن سوره حوزه هنری  برنامه »سینماتک  می شود.سومین 

برپاست و ورود برای عموم آزاد و رایگان است

 جشنواره نقاشی کودکان زیر 13 سال
  با موضوع پزشکی شخصی برگزار می شود

برگزاری  از  ایران  شخصی  پزشکی  المللی  بین  کنگره  اجرایی  مدیر 
بار  اولین  برای  نقاشی کودکان زیر ۱۳ سال در سطح کشور  جشنواره 
خبر داد.به گزارش پیام زمان ،مهندس نیره مصلحی گفت: این جشنواره  
با مباحث جدید پزشکی  بیشتر جامعه و خانواده ها  آگاهی  به منظور 
)پزشکی شخصی( و  فراگیر نمودن این مفهوم و رویکرد توسط مرکز 
تحقیقات پزشکی شخصی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل )عج( برگزار 

می شود.
ایران« در  پزشکی شخصی  المللی  بین  :دومین  کنگره ی   وی گفت 
تاریخ ۲۳ الی ۲۵ دی ماه سال ۹۶ با محوریت سرطان توسط دانشگاه 
و   ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه  همکاری  با  و  اهلل  بقیه  پزشکی  علوم 
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و انجمن ها و مراکز 
مختلف تحقیقاتی داخلی و خارجی در سالن همایش های بین المللی 

رازی برگزار می گردد. 
مدیر اجرایی کنگره بین المللی پزشکی شخصی ایران افزود:  در مدت دو 
ماه از فراخوان دریافت نقاشی ، باالی ۵00 نقاشی برای مرکز تحقیقات 
پزشکی شخصی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله )عج( ارسال شده است.

وی اظهار داشت:  نقاشی های منتخب در نمایشگاه جانبی کنگره بین 
روز  ودر  شود  می  گذاشته  نمایش  به  ایران   شخصی  پزشکی  المللی 

افتتاحیه از نقاشی های منتخب تقدیر می گردد. 
اختراعات  و  ابداعات  ملی  جشنواره  اولین  برگزاری  از  همچنین  وی 
حوزه سالمت خبر داد و گفت: دانشجویان و مخترعین حوزه سالمت 
info@ تا تاریخ ۱0 دی ماه ۹۶ فرصت دارند آثار خود را به ادرس
بین  کنگره  افرود:دومین  مصلحی  نمایند.  ارسال   pmcongress.ir
تا ۲۵ دی ماه سال جاری در مرکز  ایران ۲۳  المللی پزشکی شخصی 
همایش های رازی با محوریت سرطان  توسط دانشگاه علوم پزشکی بقیه 
زیست  و  ژنتیک  زیست  مهندسی  ملی  پژوهشگاه  همکاری  با  اهلل)عج( 
ایران و سایر مراکز تحقیقاتی  فناوری همچنین دانشگاه علوم پزشکی 

کشور و با حضور اساتید و صاحبنظران برجسته برگزار خواهدشد .  
وی در پایان گفت: مهمانان خارجی نیز از کشورهای آمریکا، آلمان و 
سوئد ، بلژیک..... در این کنگره حضور دارند و جدیدترین مباحث علمی 

در حوزه پزشکی شخصی  مورد بحث و گفت وگو قرار می گیرد.

خبر

ویژه برنامه »روز روشنایی« 
در مناطق 22گانه تهران 

مناسبت  به  روشنایی«  »روز  ویژه برنامه 
»تجلی  شعار  با  و  دی  حماسه ۹  بزرگداشت 
 ۳ آمریکایی«،  فتنه  شکست  در  الهی  قدرت 
تهران  ۲۲گانه  مناطق  در   ۱۳۹۶ دی    ۱0 تا 
برگزار می شود.به گزارش پیام زمان از رسانه 
خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، 
حجت االسالم حسن ناصری پور معاون فرهنگی 
برنامه  ویژه  درباره  هنری  فرهنگی  سازمان 
»روز روشنایی« گفت: سازمان فرهنگی هنری 
شهرداری تهران در راستای وظایف ذاتی خود 
روزهای  گرامیداشت  و  نقش آفرینی  حوزه  در 
بزرگداشت  برای  انقالب،  تاثیرگذار  و  مهم 
»روز  برنامه های  مجموعه  ۹دی  حماسه 
روشنایی« را در دستور کار خود قرار داده است.

معاونت  که  رویکردهایی  و  اهداف  درباره  وی 
فرهنگی سازمان فرهنگی هنری در این برنامه ها 
دنبال می کند توضیح داد: ارتقای شناخت مردم 
در زمینه دستاوردهای انقالب اسالمی و مقابله 
اولویت  اسالمی  نظام  ناکارآمدی  ترویج  با 
حماسه  ابعاد  آشکارسازی  و  ماست  موضوعی 
نقطه  عنوان  به  روز  این  گرامیداشت  دی،   ۹
اعالم  اسالمی،  انقالب  تاریخ  در  عطف مهمی 
همبستگی مجدد با والیت و مردم والیت مدار 
و بصیرت افزایی نسبت به جریان فتنه و خط 
جدید آن از جمله اهدافی است که در این برنامه 
دنبال می کنیم.معاون فرهنگی سازمان فرهنگی 
هنری ادامه داد: ویژه برنامه روز روشنایی با شعار 
»تجلی قدرت الهی در شکست فتنه آمریکایی« 
سوم تا دهم دی ماه با برپایی برنامه های متنوع 
میزبان مردم با بصیرت پایتخت است.ناصری پور 
فرهنگ سرای  گفت:  برنامه ها  این  تبیین  در 
بصیرت جمعه ۸ دی همزمان با برگزاری نماز 
جمعه و شنبه ۹ دی ماه با ۱۲ عنوان برنامه از 
جمله غرفه شهدای مدافع حرم و نهم دی،غرفه 
دشمن شناسی، برگزاری ورکشاپ های هنری و 
نمایش های خیابانی از ساعت ۸ تا ۱۲ در مصلی 

امام خمینی)ره( برپا می شود.

خبر

المللی  بین  جشنواره  وششمین  سی 
کمپانی  از  ریموت  میزبان  فجر  تئاتر 

ریمینی پروتکل خواهد بود.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی 
سی وششمین جشنواره بین المللی تئاتر 
رمینی  کمپانی  تحقیقات  گروه  فجر، 
مقدماتی  فاز  انجام  برای  که  پروتکل 
انجام  از  پس  بود،  آمده  تهران  به  اجرا 

امور پیش تولید به آلمان باز گشت. 
و  کائگی  اشتفان  هاگ،  کیم  هلگارد 
از  تیمی   ۲000 سال  در  وتزل  دنیل 
تشکیل  را  ها  کارگردان  و  نویسنده ها 
صدا،  تئاتر،  حوزه  در  آنها  آثار  و  دادند 
در  چیدمان  و  فیلم  رادیویی،  نمایش 
گروه های سه نفره، دو نفره و حتی تک 
تمام   ۲00۲ سال  از  آمد.  بیرون  نفره 
یکپارچه  صورت  به  گروه  این  کارهای 
تحت نام »رمینی پروتکل« نوشته شده 
توسعه  بر  گروه  این  اصلی  تمرکز  و 

ابعاد  به  تا  است  تئاتر  ابزارهای  مداوم 
نامعمول واقعیت فرصت بروز دهند. 

جوایز  که  پروتکل  رمینی  فعالیت 
متعددی از جمله شیر نقره ای دو ساالنه 

هنرهای اجرایی ونیز در سال ۲00۷ را 
کسب کرده، به طور مثال هاگ، کائگی 
و وتزل صورت جلسه سهام داران دیملر 
را به یک متن نمایشی تبدیل کردند. یا 

صد  حضور  با  شهر،  صد  در  صد  پروژه 
شهرهای  در  شهر  هر  ساکنان  از  نفر 
و  کپنهاگ  ملبورن  لندن  زوریخ  برلین 
سن دیه گو به اجرا درآمد و یا در برلین 
کمک  با  صوتی  نمایش هایی  درزدن  و 
گوشی های اندروید صورت گرفته است.

آنها همچنین پروژه »کنفرانس تغییرات 
سازی  شبیه  با  را   » اقلیمی  جهانی 
کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان 
ملل متحد، در هامبورگ برگزار کردند. 
ریموت تهران از سری اجراهای ریموت 
شهری  تجربه  چندین  از  یکی  ایکس، 
همکاری  با  پروتکل  ریمینی  کمپانی 
صحنه  از  خارج  و  بین الملل  بخش 
جشنواره سی وششم فجر در طول ایام 

جشنواره اجرا خواهد شد.
المللی  بین  جشنواره  وششمین  سی 
پور  مهندس  فرهاد  دبیر  به  فجر  تئاتر 

بهمن ماه برگزار می شود. 

میزبانی جشنواره تئاتر فجر از برنده شیر نقره ای ونیز

سایت تخصصی سینمایی IMDb فهرستی از بهترین  فیلم های سال ۲0۱۷ را معرفی 
کرد.به گزارش  از ورایتی، ۱0 فیلم برتر سال به انتخاب مخاطبان IMDb و با استفاده 
از اطالعات اینترنتی و مبتنی بر ماتریکس طیف بندی آماری که از نقدهای منتقدان 
تخصصی تهیه شده، به دست آمده است. این فهرست شامل مردم پسندترین فیلم هایی 
است که در صفحه های این سایت ماهانه بیش از ۲۵0 میلیون نفر بازدیدکننده داشته 

است.برمبنای این بازدیدها و نقدها فیلم ها هر هفته طبقه بندی شده اند.
در حالی که در این فهرست نام شماری از فیلم هایی جای دارند که جزو پول سازترین 
فیلم های سال بوده اند، که »دیو و دلبر« و »زن شگفت انگیز« و »آن« از جمله آنها 
هستند، شماری از فیلم هایی که در فهرست مشاهده می شوند نیز فیلم هایی هستند 
که به تازگی اکران شده اند. »جنگ ستارگان: آخرین جدای« و »اسپایدرمن : بازگشت 

به خانه«  و »من نفرت انگیز ۳« از جمله این دسته فیلم ها هستند.
و  »دیو  انگیز«.  شگفت  »زن  »آن«.  شده اند:۱.  معرفی  چنین  سال  فیلم های  برترین 
دلبر«. »لوگان«. »محافظان کهکشان شماره ۲«. »لیگ عدالت«. »شکافته«. »بیگانه: 

میثاق«. »ثور: رگناروک«. »بلید رانر ۲0۴۹«
بازسازی فیلم های قدیمی و اقتباس از کمیک بوک ها، نقشی تعیین کننده در باکس 

آفیس ۲0۱۷ داشتند.اما یکی از بزرگ ترین شگفتی های سال فیلم »آن« بود.

معرفی برترین های سینما در آی ام دی بی سال ۲۰۱۷

 

هنروتجربه  گروه  در  پناهنده  آیدا  کوتاه  فیلم های  مجموعه  از  کوتاه  فیلم  چهار 
»چراغ خورشیدی«،»روشنایی های شهر«،»تاج خروس«  کوتاه  فیلم  اکران شد.چهار 
و»گلدان های زمستانی« به کارگردانی آیدا پناهنده در سینماهای گروه هنروتجربه در 
حال اکران است. این کارگردان فعالیت حرفه ای در سینما را با ساخت فیلم های کوتاه 
داستانی و مستند آغاز کرد و پس از آن فیلم های تلویزیونی را کارگردانی کرد.»ناهید« 
اولین فیلم سینمایی پناهنده است که سال ۱۳۹۳ آن را مقابل دوربین برد.این فیلم 
برنده جایزه آینده نویدبخش در بخش نوعی نگاه جشنواره کن در سال ۲0۱۵ شد.او 

دومین فیلم بلند سینمایی خود »اسرافیل« را هم سال ۱۳۹۵ کارگردانی کرد.
لیست  به  که  »حاال  است:  نوشته  مجموعه  این  درباره  یادداشتی  در  پناهنده  آیدا 
فیلم های کوتاهم که قراراست به نمایش درآیند، نگاه می کنم به یاد تمام فیلم های 
کوتاه دوران دانشکده و فیلم های نیمه تمامی می افتم که سرنوشت شان به بقا نبود. 
این چند فیلمی که به لطف گروه هنروتجربه به نمایش درمی آیند، پیش از این، قدر 
دیده اند و حاال شده اند، بخشی از کارنامه فیلم سازی ام و آن فیلم نامه ها و فیلم هایی که 
ناتمام ماندند و شده اند بخشی از حسرت ها. برایم جای خوشحالی است که فیلم های 
و  متهورانه اند  و  خوش ساخت  بنیه،  خوش  رسیده اند،  راه  از  که  تازه ای  نسل  کوتاِه 
نویدبخش نسلی خوش فکر برای سینمای ما و امیدوارم حسرِت هیچ فیلِم ناتمامی بر 

دِل هیچ فیلم سازی باقی نماند.«

اکران چهار فیلم کوتاه از آیدا پناهنده در هنروتجربه
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 برگزاری جشنواره فراگیري نخستین واژه )آب( 
در محالت 

داودی- اراک؛ جشنواره فراگیري نخستین واژه ، صبح امروز ۲۷ 
آذر ماه ۹۶ با حضور رئیس اداره آموزش و پرورش و مدیر امور آب 
و فاضالب شهرستان محالت ، دیگر مسئوالن آموزش و پرورش و 
امور آبفا این شهرستان و ۲۷0 دانش آموز کالس اولی در سالن 

حضرت زینب )س( آموزش و پرورش محالت برگزار شد. 
مرکزی  استان  فاضالب  و  آب  عمومی شرکت  روابط  گزارش  به 
طراوتی مدیر دفتر روابط عمومی شرکت با اعالم خبر فوق گفت: 
این جشنواره در ادامه برگزاری جشنواره های فراگیری نخستین 
استان مرزی  اولی در شهر های  آموزان کالس  واژه ویژه دانش 
در شهر محالت برای ۲۷0 دانش آموز برگزار شد و طی روزهای 
از  وی  شد.  خواهد  برگزار  نیز  استان  شهرهای  سایر  در  آینده 
تدریس  جشنواره،  در  حاضر  مسئوالن  توسط  آب  زنگ  نواختن 
واژه آب به صورت نمادین توسط یکي از آموزگاران کالس اول، 
اجراي نمایش و توریع بسته های کمک آموزشی از جمله برنامه 

هایي یاد کرد که در این جشنواره در شهرمحالت انجام شد.
و  فرهنگی  های  برنامه  اجرای  مطلوب  تاثیر  به  اشاره  با  وی   
ویژه  به  ازانرژی  استفاده  فرهنگسازی شیوه درست  در  آموزشی 
آینده  در  کرد  امیدواری  اظهار  نوجوان  و  کودک  قشر  در  آب 
مردمانی در کشور ما زندگی خواهند کرد که با استفاده درست 
از منابع طبیعی و انرژی های موجود با کمبود این منابع مقابله و 

آن را برای نسلهای آینده نگهداری می نمایند.

 سهم اتوبوس هاي شهری 
از آلودگی اصفهان 

اصفهان گفت: مشکل  ترافیک شهرداری  و  نقل  و  معاون حمل 
این  با  موضعی  که  است  این  هوا  آلودگی  خصوص  در  امروز 
موضوع برخورد کرده ایم و اگر تصمیمی نیز می گیریم موضعی 
مدت  بلند  تفکرات  نیازمند  هوا  آالیندگی  که  حالی  در  است 

است.
تعطیلی هایی  کرد:  اظهار  صلواتی،  علیرضا  ایسنا؛  گزارش  به 
که برای کاهش آلودگی هوا به وجود می آید تاثیری در ترافیک 
شهری ندارد و فقط موجب می شود که کودکان و نوجوانان به 
و  شوند  خارج  منزل  از  کمتر  جامعه  پذیر  آسیب  اقشار  عنوان 

گرنه در کاهش میزان ترافیک تاثیر آنچنانی ندارد.
سفرهای  میزان  که  شود  دنبال  باید  کارهایی  راه  افزود:  وی 
امروز  چراکه  دهد،  کاهش  شخصی  وسیله  با  را  شهری  درون 
میزان استفاده از حمل و نقل کاهش یافته و بیش از ۵0 درصد 
صورت  شخصی  خودرو  با  اصفهان  شهروندان  شهری  سفرهای 
می گیرد ما در زمینه فرهنگ سازی دچار مشکل هستیم و باید 

با یک راهکار اصولی این موضوع را به سرانجام برسانیم.
داد:  ادامه  اصفهان  شهرداری  ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاون 
مشکل امروز ما در خصوص آلودگی هوا این است که موضعی 
می گیریم  هم  تصمیمی  اگر  و  کرده ایم  برخورد  موضوع  این  با 
بلند  تفکرات  نیازمند  موضعی است در حالی که آالیندگی هوا 
همه  یعنی  می طلبد  را  جانبه  همه  نگاه  یک  این  و  است  مدت 
چون  کنند  نقش  ایفای  هوا  آلودگی  گود  در  باید  دستگاه ها 
طی این سال ها همه متوجه شده اند که یک دستگاه نمی تواند 

کارساز باشد.
به  اصفهان  و  صنعتی  دانشگاه های  اینکه  به  اشاره  با  صلواتی 
آالینده  منابع  سهم  برآورد  حال  در  پژوهشی  مراکز  همراه 
بودن  چشم  در  خاطر  به  شاید  امروز  کرد:  تصریح  هستند، 
بدانند،  باال  آلودگی  در  را  آنها  سهم  مردم  شهری  اتوبوس های 
اما سوال این است که واقعا ۱000 دستگاه اتوبوس شهری چند 
هیچ  که  است  حالی  در  این  دارند؟  را  آلودگی  سهم  از  درصد 
اتوبوس آالینده ای از پایانه های حمل و نقلی ما در ابتدای صبح 
خارج نمی شود و آنهایی هم دود می کنند در طی فعالیت روزانه 

دچار مشکل می شوند.
آلودگی  کنترل  برای  اصفهان  شهری  مدیریت  کرد:  اظهار  وی 
برنامه داشته و اعالم کرده است که خودروهای هیبریدی برای 
ورود به محدوده زوج و فرد مشکلی ندارند ولی مدیریت شهری 
نمی تواند برای قیمت باالی این خودروها کاری کند. اینجاست 
که معتقدیم باید همه در میدان کاهش آالیندگی فعال باشند.

افزایش 44 درصدی واردات کاال به 
مازندران

درصدی   ۴۴ افزایش  از  مازندران  گمرک  مدیرکل 
واردات کاال به استان خبرداد و گفت: روسیه بزرگترین 

صادر کننده کاال و اقالم به استان مازندران است.
به گزارش ایسنا ابوالفضل یوسف نژاد در جلسه شورای 
محل  در  خصوصی  بخش  و  دولت  وگوی   گفت 
امسال،  ماه  در ۹  اینکه  بیان  با  مازندران  استانداری 
است،  داشته  کیوی  صادرات  تن  هزار  مازندران ۵۶ 
میلیون   ۳۱ صادرات  مقدار  این  ارزش  کرد:  اظهار 
دالر بوده است.  یوسف نژاد در ادامه به نحوه قیمت 
گذاری محموله کیوی های صادراتی اشاره کرد و گفت: 
به  به صورت جعبه ای ۴00 دالر و  صادرات کیوی 
صورت شانه ای ۵00 دالر بوده است که اگر صادرکننده 
ای از مشوق های صادراتی استفاده نکند می تواند این 
محصول را تا ۸00 دالر نیز به فروش رساند.  وی با بیان 
اینکه مازندران تولیدکننده عمده ۵۶ هزار تن کیوی 
صادراتی کشور است، اظهار کرد: ۸۷0 تن کیوی از 
مقدار کلی  صادرات کیوی، از گمرکات مازندران به 

خارج از کشور صادر شده است. 
مدیرکل گمرک مازندران در مورد صادرات دیگر اقالم 
تولیدی مازندران بیان کرد: در ۹ ماه امسال ۵۱۳ هزار 
تن کاال از مازندران به خارج از کشور صادر شده که از 
نظر وزنی ۲۱ درصد کاهش و از نظر ارزش ۶ درصد 

افزایش داشته است .

استاندار خوزستان مطرح کرد:

 سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در انرژی های نو 

احداث  اجرایی  عملیات  فر-اهواز:  وحیدی 
برق  شرکت  فتوولتائیک  خورشیدی  نیروگاه 
منطقه ای خوزستان با حضور استاندار خوزستان، 
معاونان شرکت برق منطقه ای و مسئوالن محلی 
در شهر جدید رامین  با سرمایه گذاری بخش 

خصوصی آغاز شد.
برق  سهامی  عمومی شرکت  روابط  گزارش  به 
در  خوزستان  استاندار  خوزستان،  ای  منطقه 
حاشیه آغاز عملیات اجرایی پنج طرح عمرانی 
در شهر جدید رامین گفت: تولید برق از طریق 
نیروگاه خورشیدی کار ارزنده ای است که چندان 
به آن توجه نمی شد ولی در دو سال گذشته با 
حمایت های دولت اقدامات خوبی در این بخش 
یکی  شریعتی  غالمرضا  است.  گرفته  صورت 
از دالیل بی توجهی به انرژی های نو را وجود 
استان  در  برقی  نیروگاههای  و  بزرگ  سدهای 
دانست و افزود: شرایط زیست محیطی خوزستان 
نیاز به انرژی های پاک را بیشتر کرده و تالش 
می شود اقداماتی با آالیندگی کمتر و در راستای 
گسترش انرژی های نو و پاک صورت گیرد، به 
همین دلیل در دو  سال گذشته تمرکز دولت 

دراین  استان بر انرژی های نو بوده است.
معاون برنامه ریزی و تحقیقات برق منطقه ای 
خوزستان نیز در این خصوص گفت: این نیروگاه 
خورشیدی ۱0 مگاواتی از طریق سرمایه گذاری 
 ۴0 گذاری  سرمایه  حجم  با  خصوصی  بخش 
میلیارد تومان اجرا و در مدت شش ماه به بهره 
برداری می رسد. سید مهرداد بالدی موسوی این 
پروژه را یکی از پروژه های تاثیرگذار در منطقه و 
در سطح استان دانست و افزود: : بحث انرژی های 
تجدید پذیر در سطح کشور و استان از جایگاه 
بودن  دارا  با  و خوزستان  بوده  برخوردار  باالیی 
دشت های پهناور می تواند یکی از استان های 
استراتژیک در زمینه ساخت این گونه نیروگاهها 

باشد.

سرمقالهخبر

آگهی مناقصه عمومی
انجام عملیات  به  بدینوسیله فرمانداری شهرستان مالرد در نظر دارد نسبت 
مالرد  شهرستان  دهیاری  فاقد  روستاهای  قنوات  مرمت  و  الیروبی  عمرانی 
لذا شرکت کنندگان در مناقصه  نماید.  اقدام  افزوده  ارزش  اعتبارات  از محل 
مناقصه  اوراق  اخذ  جهت  مرتبط(  فنی  صالحیت  و  شرایط  واجد  )پیمانکاران 
به اداری و مالی فرمانداری مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری مورخ 96/10/11 به 

دبیرخانه فرمانداری تحویل نمایند.

تاریخ انتشار نوبت اول 96/09/27 تاریخ انتشار نوبت دوم 96/10/04
مهلت تحویل ا سناد به دبیرخانه تا ساعت 14/30 مورخ 96/10/11

تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه: روز 96/10/12
شماره حساب جهت واریز سپرده شرکت در مناقصه 2171131268001 بانک ملی بنام فرمانداری 

شهرستان مالرد
3 پاکت شامل )الف- فیش واریزی – ب – اسناد مناقصه ج- پیشنهاد قیمت(

کلیه هزینه های چاپ آگهی در روزنامه بر عهده برنده مناقصه می باشد.
فرماندار شهرستان مالرد- بهمن خطیبی

 نوبت دوم

ردیف

1

عنوان پروژه عمرانی

عملیات عمرانی الیروبی و مرمت قنوات 
روستاهای فاقد دهیاری شهرستان مالرد 

مطابق فهرست بها قنات و آب 1396

مبلغ برآورد )ریال(

5/000/000/000

سپرده شرکت در مناقصه )ریال(

250/000/000

آگهی مناقصه عمومی
انجام عملیات  به  بدینوسیله فرمانداری شهرستان مالرد در نظر دارد نسبت 
دهیاری  فاقد  روستاهای  معابر   0-19 توپکا  مکانیزه  آسفالت  پخش  عمرانی 
شرکت  لذا  نماید.  اقدام  افزوده  ارزش  اعتبارات  محل  از  مالرد  شهرستان 
کنندگان در مناقصه )پیمانکاران واجد شرایط و صالحیت فنی مرتبط( جهت 
اخذ اوراق مناقصه به اداری و مالی فرمانداری مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری 

مورخ 96/10/11 به دبیرخانه فرمانداری تحویل نمایند.

تاریخ انتشار نوبت اول 96/09/27 تاریخ انتشار نوبت دوم 96/10/04
مهلت تحویل ا سناد به دبیرخانه تا ساعت 14/30 مورخ 96/10/11

تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه: روز 96/10/12
شماره حساب جهت واریز سپرده شرکت در مناقصه 2171131268001 بانک ملی بنام فرمانداری 

شهرستان مالرد
3 پاکت شامل )الف- فیش واریزی - ب - اسناد مناقصه ج- پیشنهاد قیمت(

کلیه هزینه های چاپ آگهی در روزنامه بر عهده برنده مناقصه می باشد.
فرماندار شهرستان مالرد- بهمن خطیبی

 نوبت دوم

ردیف

1

عنوان پروژه عمرانی

پخش آسفالت مکانیزه توپکا 19-0 مطابق 
فهرست بها راه و باند 1396

مبلغ برآورد )ریال(

4/000/000/000

سپرده شرکت در مناقصه )ریال(

200/000/000

مدیرکل بهزیستی البرز گفت:۱۶۱خانوار عادی 
و ۵۶ خانوار دارای چند معلول برای استفاده 
از طرح بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در 

استان شناسایی شده اند.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی اداره 
کل بهزیستی استان البرز، داریوش بیات نژاد 
زورخانه  در  گلریزان  درمراسم  روز سه شنبه 
عیاران کرج افزود: با همکاری صورت گرفته با 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی و بنیاد مستضعفان 
روستایی  مسکن  نوسازی  و  بهسازی  ،طرح 
را پایه ریزی کردیم که طی طرح بهسازی و 
نوسازی مسکن روستایی را پایه ریزی نموده و 
برای خانوارهای دارای چند معلول تسهیالتی 

در نظر گرفته شده است .
از  بیش  منظور  همین  کرد:به  اضافه  وی 

روستاهای  در  معلول  چند  دارای  ۵۶خانوار 
استان البرز شناسایی شده اند که سهم اعتباری 

از استان را گرفته ایم اما برای تامین سهم آورده 
خود خانوارها نیازمند حمایت خیرین هستیم. 

بیات نژاد گفت:این خانوارها به دلیل هزینه های 
، عدم  باالی ساخت  باالی زمین،هزینه های 
توانایی در ساخت واحدها و هزینه های باالی 
مصالح ساختمانی توانایی استفاده از این طرح 
را ندارند . وی ادامه داد: یکی دیگر از برگزاری 
امام علی )ع( برای شیرخوارگاه  این گلریزان 

است که با توجه به مشکالت موجود ،به تنهایی 
و  سرپرست  بی  کودکان  نیازهای  پاسخگوی 

بدسرپرست استان نیست.
بیات نژاد افزود:با همیاری و همراهی خیرین 
شهرستان  در  کوثر  شیرخوارگاه  ایم  توانسته 
فردیس با ظرفیت ۹0کودک را احداث کنیم 
که در این گلریزان با استفاده از ظرفیت خیرین 
برای تجهیز لوازم مورد نیاز این شیرخوارگاه 

اقدام کنیم.

شناسایی 200خانوار برای استفاده از طرح بهسازی بافت روستایی در البرز

 هزینه در آموزش های مهارتی
 سرمایه گذاری زیر ساختی برای آینده

 افتتاح 7 مدرسه بنیاد برکت
در گیالن

سلیمانی- گلستان؛ دومین جلسه شورای 
مهارت استان گلستان با ریاست محمود ربیعی 
معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توســعه 
منابع اســتاندار گلستان و حضور مدیران کل 
امور اقتصادی ودفتر برنامه ریزي، نوســازي و 
تحول اداري استانداری  و آموزش فنی وحرفه 
ای استان گلستان و نمایندگان  دستگاههای 
اجرایی عضو این شــورای  در سالن جلسات 
استانداری گلستان برگزار شد. این جلسه پیرو 
جلسه نخست و  با هدف تبیین نقش و جایگاه 
مهارت و مهارت آمــوزی و افزایش بهره وری 
نیروی کار، متمرکز نمودن آموزش های مهارتی 
مبتنی بر سند توسعه و آمایش سرزمین استان 
و نیز توانمند سازی نیروی انسانی تحصیل کرده 
و جویای کار، برگزار گردیده اســت. محمود 
ربیعی  معاونت هماهنگی امــور اقتصادی و 
توسعه منابع استانداری گلستان  در این جلسه 
با اشــاره به اهمیت کنونی آموزش های  فنی 
وحرفه ای   گفت : هر گونه هزینه در آموزش 
های مهارتی،  سرمایه گذاری زیر ساختی برای 

آینده کشور است.
ربیعی   قدرت  هر کشور را در توانمند سازی 
نیرو های  انســانی  جوان  دانســت و گفت : 
امروزه قدرت و  توســعه هر کشــور  تنها به 
جمعیت زیاد آن بســتگی ندارد بلکه به نیرو 
های انســانی با پشــتوانه مهــارت آموزی و 
تحصیل کرده و توسعه یافته همراه با نگرش 

وفرهنگ درست وابسته است.

وی با اشاره به اهمیت فرهنگ مهارت آموزی 
افزود :نتیجه  هر  آموزشــی  باید مساوی با 
تغییر رفتار ونگرش باشد  ودر نتیجه  موجب 
اثر بخش بودن آموزش های مهارتی  شود و در 
نتیجه باید آموزش ها به روز وبه هنگام و آینده 
نگر باشند. ربیعی با اشاره به استفاده ظرفیت 
دستگاهها از هم گفت: الزم است تعامالت  بین 
دستگاههای عضو این شورا خوب باشد و  از 

ظرفیت های یکدیگر بهره مند شوند.
شایان ذکر است در ابتدای جلسه  سید علیرضا 
حسینی طلب  مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای 
استان گلستان  به  بیان دستور العمل و معرفی 
شورای مهارت پرداخت و گفت : این شورا ذیل 
کارگروه اشتغال وســرمایه گذاری استان می 
باشد در واقع یک شــورای راهبردی در حوزه 
آموزش های فنی وحرفه ای استان است. وی در 
خصوص اهداف این شورا گفت: ترسیم خطوط 
کلی آموزشی و دور نمای سند آموزش مهارت 
اســتان ،ارتقای توان علمی ومهارتی در سطح 
استان  و بهبود کمی وکیفی خدمات آموزشی 
با ایجاد رقابت ســالم، هماهنگی بین دستگاه 
های مختلف در راستای ارائه مهارت های مورد 
نیاز همراه با حذف اســتهالک وقت وهزینه، 
هم افزایی دستگاههای اجرایی در زمینه ارائه 
آموزش های مهارتی ، باال بردن مهارت نیروی 
انسانی براســاس استاندارد،  جلوگیری از هدر 
رفت منابع در دستگاه ها اجرایی مختلف ، برنامه 

ریزی و....   از اهم اهداف این شورا می باشد.

بنیاد  مدرسه  هفت  رشت؛  منکویی- 
برکت با ۵۴ کالس درس همزمان با سراسر 
درگیالن  کنفرانس  ویدئو  طریق  از  کشور 

افتتاح شد.
مدرسه  هفت  کشور  سراسر  با  همزمان 
درس  کالس   ۵۴ با  برکت  محترم  بنیاد 
اهدایی رهبر معظم انقالب از طریق ویدئو 
کنفرانس درگیالن با حضور مهندس مقدم 
تجهیزمدارس  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل 
استان،مهندس شعبانپور معاون هماهنگی 
گیالن،مهدی  استانداری  امورعمرانی 
حاجتی مدیر کل آموزش و پرورش، جمعی 
روحانیت  و  معظم شهداء  های  خانواده  از 
معزز،مدیر ستاد اجرائی فرمان حضرت امام 
رشت  شهرستان  فرماندار  استان،  )ره(در 
افتتاح  استانی  مسئولین  از  دیگر  وبرخی 

شد.
مهندس مقدم در این مراسم که در پروژه 
۹ کالسه شهدای مدافعین حرم شهرستان 
بنیاد  از  تشکر  ضمن  گردید  برگزار  رشت 
محترم برکت افزود:این مدارس در شهرستان 
و  تالش  لنگرود،  سرا،  صومعه  شفت،  های 

رشت  احداث و به بهره برداری رسیدند. 
مهندس مقدم خاطر نشان کرد: این پروژه 
سازی  مدرسه  تمام  نیمه  طرحهای  از  ها 
در گیالن بودند که بنیاد برکت در اقدامی 
اداره  همکاری  با  ارزشمند  و  خداپسندانه 
کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان 
همچنین  کرد.  اقدام  آن  اتمام  به  نسبت 

برای ساخت و اتمام این واحدهای آموزشی 
در گیالن ۹ میلیارد و ۷00 میلیون تومان 
هزینه شده که از این میزان، سه میلیارد و 
هشتصد میلیون تومان از سوی بنیاد برکت 

پرداخت شده است. 
مدیر کل نوسازی مدارس استان در ادامه 
با بیان این که بنیاد برکت در سال جاری 
۲۲ پروژه مدرسه سازی با ۱۵۹ کالس در 
تکمیل  یا  احداث  در دست  گیالن  استان 
 ۱0 تعداد  این  از  کرد:  تصریح  داشته، 
های  پروژه  از  با ۶۹ کالس درس  مدرسه 
تا مهرماه  بنیاد برکت هستند که  احداثی 

سال آینده به بهره برداری می رسند. 
این مطلب که ۱۲  بیان  با  مهندس مقدم 
پروژه دیگر نیز  با مشارکت ارزشمند بنیاد  
تکمیل شده و یا در حال تکمیل هستند، 
اظهار کرد: تاکنون  عالوه بر هفت پروژه ، 
سه پروژه  نیز در مهره ماه امسال افتتاح 
به  آینده  ماه  نیز  دیگر  مدرسه  دو  و  شده 

بهره برداری خواهند رسید. 
بنیاد برکت وابسته به ستاد   گفتنی است 
امام )ره( در ساخت  اجرائی فرمان حضرت 
محروم،  و  روستایی  مناطق  در  مدارس 
مناطق  در  اقتصادی  طرح های  راه اندازی 
محروم کشور با محوریت اشتغال زایی و انجام 
احداث  راه سازی،  مانند  زیربنایی  طرح های 
مخابرات،  برق،  آب،  تامین  محرومان،  خانه 
مسجد و اجرای طرح های کشاورزی فعالیت 

دارد. 

منابع  از  بهره برداری  و  حفاظت  دفتر  مدیر 
در  گفت:  اردبیل  منطقه ای  آب  شرکت  آب 
حال حاضر در دشت اردبیل با کمبود مطلق 
آب روبرو هستیم به طوری که این بحران در 
سال های اخیر ابعاد متفاوت تری به خود گرفته 
است.  پرویز سرحدی اظهار کرد: با توجه به 
تمرکز جمعیتی در محدوده مطالعاتی اردبیل 
و وضعیت منابع آب در این محدوده ، با کمبود 

جدی آب مواجهیم. 
منطقه ای  اصلی آب  از دغدغه های  یکی  وی 

اردبیل را تامین آب شرب اعالم و خاطرنشان 
متاسفانه  نیز  اخیر  دهه  دو  در  کرد: 
خشکسالی های مستمر سبب شده تا منابع و 
ذخایر آب دچار مشکل و خسران شود بنابراین 
تعادل بخشی  پروژه های  اجرای  با  تا  ناچاریم 
وضعیت موجود را به هر شکل ممکن حفظ 

کنیم. 
مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب 
شرکت آب منطقه ای اردبیل این امر را مستلزم 
استفاده درست از آب و تبیین کارآیی صحیح 

کرد:  اضافه  و  دانست  حیاتی  مهم  ماده  این 
ویژه  به  بی رویه آب  برداشت های  باید جلوی 
آب های زیرزمینی گرفته شود تا بتوانیم بخشی 
از مشکالتی را که ممکن است گریبان مردم 

استان را بگیرد تقلیل دهیم. 
توسط  اردبیل  استان  اینکه  بیان  با  سرحدی 
وزارت نیرو به چهار محدوده مطالعاتی تقسیم 
اردبیل،  مطالعاتی  محدوده  گفت:  است  شده 
محدوده مطالعاتی مشگین، محدوده مطالعاتی 
خلخال - طارم و محدوده مطالعاتی مغان - 

پارس آباد شامل این ۴ محدوده است به طوری 
استانهای  با  خلخال   - طارم  محدوده  در  که 
محدوده  در  و  زنجان  و  شرقی  آذربایجان 
مطالعاتی مغان و پارس آباد تنها با آذربایجان 

شرقی مشترک هستیم. 

مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب اردبیل:     

دشت اردبیل با کمبود مطلق آب روبروست    
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سوزش معده با افزایش خطر سرطان های سر و 
گردن مرتبط است

تحقیق جدید نشان می دهد مشکل ریفالکس معده و سوزش معده 
ریسک سرطان های سر و گردن را افزایش می دهد.

به گزارش زمان به نقل از مهر، محققان اذعان می کنند احتمال اینکه 
هر فرد مبتال به سوزش معده مزمن به یکی از این سرطان های نسبتا 
نادر مبتال شود همچنان بسیار کم است. اما مطالعه حدود ۲۸ هزار 

آمریکایی باال ۶۵ سال این ریسک باال را نشان داده است.
در مجموع محققان کلینیک اوچسنر نیواورلئان دریافتند سابقه بیماری 
ریفالکس معده یا سوزش معده با افزایش حدودا سه برابری ابتال به 
سرطان حنجره، حدود ۲.۵ برابر احتمال ابتال به سرطان حلق )قسمت 
باال گلو(، دو برابر شدن ریسک سرطان لوزه، و ۴0 درصد افزایش 

ریسک ابتال به سرطان سینوس مرتبط است.
 به گفته محققان، سرطان های سر و گردن ساالنه موجب مرگ بیش 

از ۳۶0 هزار فرد بزرگسال در سراسر دنیا می شوند.
دکتر آنتونی استارپولی در این باره می گوید: »ماده ریفالکس معده 
می تواند به سمت مری، لوله غذا بین دهان و معده، باال رود. این مایع 
می تواند به گلو، مجاری سینوس و ریه ها حمله کند و موجب التهاب 

مزمن شود.«
در این تحقیق، داده های ۱۳.۸0۵ سالمند آمریکایی مبتال به سرطان 
های تنفسی و سیستم گوارشی فوقانی بین سال های ۲00۳ و ۲0۱۱ 
بررسی شد. سابقه پزشکی آنها با گروه مشابه سنی فاقد سرطان مقایسه 

شد.
محققان در نهایت به رابطه بین بیماری ریفالکس معده و افزایش 
ریسک ابتال به سرطان های سر  و گردن پی بردند. از اینرو تاکید می 

شود افراد مبتال به سوزش معده حتما تحت درمان قرار گیرند.

 مصرف اسیدفولیک در دوره بارداری 
خطر آلرژی ها را افزایش می دهد

محققان دریافتند مصرف اسیدفولیک در اواخر بارداری ریسک ابتال 
به انواع آلرژی ها را در نوزاد تحت »محدودیت رشد داخل رحمی« 

)IUGR( افزایش می دهد.
به گزارش زمان به نقل از مهر، اسیدفولیک نوعی ویتامین B است که 
از بروز نقایص در لوله عصبی، ماده متشکله سیستم عصب مرکزی، در 

جنین در حال رشد پیشگیری می کند.
لوله عصبی در اولین ماه بارداری رشد می کند؛ متخصصان معموال 
به زنان توصیه می کنند که در طول سه ماهه اول بارداری مکمل 

اسیدفولیک مصرف کنند.
با این حال ادامه مصرف این مکمل در ماه های پایانی بارداری ضرورت 

ندارد و در حقیقت ریسک آلرژی را در نوزاد افزایش می دهد.
محققان دانشگاه آدالید استرالیا بره های متولدشده از سه گروه گوسفند 
را بررسی کردند: مادران دارای جفت کوچک تر از حد عادی؛ مادران 
دارای جفت کوچک تر که در آخرین ماه بارداری مکمل با دوز باال 
اسیدفولیک مصرف کردند؛ و گروه دارای جفت عادی با رژیم غذایی 

عادی که به عنوان گروه کنترل تلقی شدند.
محققان التهاب سیستماتیک را اندازه گیری کرده و واکنش های 
پوستی به مواد آلرژی زا نظیر گرده و سفیده تخم مرغ را بر روی بره 

ها آزمایش کردند.
محققان مشاهده کردند بره متولدشده از گوسفندهای دارای جفت 
کوچک تر که مکمل هم مصرف کرده بودند میزان باالتر التهاب و 

واکنش پوستی را نشان دادند.

 تخم مرغ موجب بهبود روند رشد مغز 
نوزاد می شود

طبق نتایج محققان، تغذیه نوزادان با تخم مرغ مواد مغذی مورد نیاز 
برای مغز بهتر را برایشان فراهم می کند.

به گزارش زمان به نقل از مهر، محققان دانشگاه واشنگتن دریافتند 
نوزادانی که با آغاز ۶ ماهگی با تخم مرغ تغذیه شدند دارای غلظت 
بسیار باال کولین، سایر نشانگرهای زیستی در مسیر کولین، و اسید 

داکوزاگزازنئیک )DHA( در خون شان بودند.
کولین )ماده مغذی ای که همچون ویتامین B عمل می کند( و 
DHA )اسیدچرب امگا۳ که به عنوان مولفه ساختاری مغز عملی می 

کند( نقشی اساسی در رشد و عملکرد مغز نوزاد ایفاء می کنند.
لورا ایانوتی، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: »همانند شیر 
یا غالت، تخم مرغ هم از رشد اولیه اعضای بدن حمایت کرده و از اینرو 

سرشار از مواد مغذی هستند.«
وی در ادامه می افزاید: »تخم مرغ اسیدهای چرب ضروری، پروتئین 
ها، کولین، ویتامین های A و B۱۲، سلنیوم و سایر مواد مغذی حیاتی 
را در سطحی باالتر یا قابل مقایسه با سایر محصوالت حیوانی تامین 

می کند.«
به گفته ایانوتی، »تخم مرغ در قالب یک پکیج غذایی، مواد مغذی اش 

دارد که موجب بهبود جذب و متابولیسم می شود.«
محققان به نوزادان ۶ تا ۹ ماهه به مدت ۶ ماه هر روز یک تخم مرغ 
دادند و آنها را با گروه کنترل که هیچ تخم مرغی دریافت نکرده بودند 

مقایسه کردند.
نتایج نشان داد دادن زودهنگام تخم مرغ به شکل قابل توجهی موجب 
بهبود رشد در بین نوزادانی شد که از ابتدای شش ماهگی با تخم مرغ 

تغذیه شده بودند.

با فناوری نانو؛

محلول آب گریزکننده منسوجات تولید شد

محققان در یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید محلول آب گریز 
کننده منسوجات با فناوری نانو شدند و آن را وارد بازار کردند.

به گزارش زمان به نقل از مهر، بررسی محصوالت نانو و ارائه تاییدیه 
نانو مقیاس به آنها از جمله فعالیت های مهم ستاد توسعه فناوری 
نانو از ۳ سال گذشته بوده است. در واقع بررسی مواد و محصوالت 
تولید و عرضه شده در حوزه فناوری نانو، سبب شفافیت بازار محصوالت 
نانو شده و به  ارتقای کیفی این محصوالت و افزایش اعتماد مصرف 

کنندگان کمک می کند.
یکی از این محصوالت که توسط یک شرکت دانش بنیان به تولید 

رسیده، محلول آب گریزکننده منسوجات است.
جذب آب در منسوجات همواره یکی از دالیل لک شدن، کثیفی و 
تسریع تخریب بافت آنها بوده است. محافظ پارچه که توسط محققان با 
فناوری نانو تولید شده، سطح پارچه را پوشش داده است به صورت الیه 
ای غیر قابل رویت مانع جذب آب و آلودگی های پایه آبی مانند لک 
و کثیفی بر پارچه می شود.  این پوشش حاوی نانوذراتی است که به 
الیاف پارچه متصل می شود و خاصیت آبگریزی را بر روی پارچه ایجاد 

می کند. این محصول قابلیت کاربرد در انواع پارچه ها را دارد.
این محصول که به تولید انبوه رسیده دارای تاییدیه نانو مقیاس از ستاد 

ویژه توسعه فناوری نانو است.

توصیه محققان به افراد سیگاری؛

خوردن سیب و گوجه فرنگی آسیب 
ریوی را بهبود می بخشد

مطالعه جدید نشان می دهد رژیم غذایی سرشار 
از گوجه فرنگی و میوه، بخصوص سیب، به بازیابی 
آسیب ریوی ناشی از سیگارکشیدن کمک می 

کند.
به گزارش زمان به نقل از مهر، مطالعه محققان 
دهد  می  نشان  آمریکا  هاپکینز  دانشکده جان 
کاهش طبیعی عملکرد ریه در طول یک دوره ۱0 
ساله در بین افراد سیگاری با رژیم غذایی سرشار 

از گوجه فرنگی و میوه به مراتب ُکندتر است.
محققان دریافتند افرادی که به طورمیانگین بیش 
از دو گوجه فرنگی یا بیش از سه وعده میوه تازه 
در روز مصرف می کنند در مقایسه با افرادی که 
کمتر از یک گوجه یا کمتر از یک وعده میوه در 
روز می خورند، کاهش عملکرد ریه شان آهسته 

تر است.
محققان در مورد سایر منابع غذایی نظیر انواع 
غذاها و خوراکی های فرآوری شده حاوی میوه 
و سبزیجات )مثل سس گوجه فرنگی( نیز تحقیق 
و  میوه  در  فقط  را  حفاظتی  تاثیر  اما  کردند، 

سبزیجات تازه مشاهده کردند.
در این مطالعه همچنین مشخص شد روند کاهش 
عملکرد ریه تمامی افراد بزرگسال، از جمله افرادی 
که هیچوقت سیگار نکشیده بودند یا سیگار را 
ترک کرده بودند، با بیشترین مصرف گوجه فرنگی 

به مراتب آهسته تر بود.
عملکرد ضعیف ریه ها با ریسک مرگ ناشی از 
تمامی بیماری ها از جمله بیماری انسداد مزمن 

ریوی، بیماری قلبی و سرطان ریه مرتبط است.
وانسا گارسیا الرسن، سرپرست تیم تحقیق، در 
این باره می گوید: »این مطالعه نشان می دهد 
رژیم غذایی ممکن است به ترمیم آسیب ریوی 
در افرادی که سیگارشان را ترک کرده اند کمک 
کند. همچنین رژیم غذایی سرشار از میوه می 
تواند روند طبیعی پیرشدن ریه ها را ُکند نماید.«

در این مطالعه محققان رژیم غذایی و عملکرد ریه 
بیش از ۶۵0 فرد را در سال ۲00۲ بررسی کردند 
و مجددا ۱0 سال بعد آنها را از لحاظ عملکرد ریه 

آزمایش کردند.

با تبدیل موبایل به حسگر؛

اسنودن اپلیکیشن محافظت از لپ 
تاپ ساخت

ادوارد اسنودن اپلکیشینی ساخته که روی یک 
موبایل ارزان نصب می شود. این دستگاه به کاربر 
خود هشدار می دهد در نبود او کسی لپ تاپش را 

دستکاری کرده یا وارد اتاق او شده است.
به گزارش زمان به نقل از ورج، ادوارد اسنودن 
اپلیکیشنی ساخته که موبایل را به یک حسگر 
حرکتی تبدیل می کند که درصورت دستکاری 
دستگاه به کاربر خود هشدار می دهد. همچنین 
یا  کاربر شود  اتاق  وارد  اطالع  بدون  فردی  اگر 
وسایل او را جابه جا کند، اپلیکیشن برای کاربر  

پیام هشدار می فرستد.
این اپلیکیشن Haven نام گرفته و روی یک 
 Haven .موبایل ارزان اندروید نصب شده است
در صورتی که لپ تاپ فرد دستکاری شود برای او 

پیام هشدار می فرستد.
اگر فردی لپ تاپ خود را در خانه یا محل کار 
یا اتاق هتل جا بگذارد، می تواند این موبایل را 
روی دستگاه قرار دهد و هرگونه حرکت یا نوری 
را ردیابی کند. این موبایل قابلیت عکاسی و ثبت 
صوت دارد. همچنین می تواند به موبایل اصلی 
کاربر پیام ارسال کند. جالب آنکه اطالعات جمع 
آوری شده در ابر حسابرسی ذخیره نمی شوند و 
نوتیفیکیشن هایی که فرد در موبایل خود دریافت 
می کند، با روش رمز گذاری »سر به سر« ارسال 
می شوند. این درحالی است که اسنودن از سال 
۲0۱۳ تاکنون هیچ موبایلی ندارد اما در دو سال 
اخیر موبایل های متعددی را از لحاظ سخت افزار 

و نرم افزار بررسی کرده است.
اسنودن درباره فناوری های اطراف خود بسیار 

محافظه کارانه عمل می کند.

گوگل زیباترین عکسهای موبایلی را 
شناسایی می کند

گوگل قصد دارد اپلیکیشنی بسازد که زیباترین 
عکس ثبت شده با موبایل را انتخاب می کند. 
درهمین راستا سیستم ارزیابی تصاویر را ساخته 

است.
گوگل  تلگراف،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
تصاویر«  ارزیابی  عصبی  »سیستم  یک 
با  سیستم  این  است.  گوگل)NIMA(ساخته 
استفاده از هوش مصنوعی کیفیت تمام تصاویری 
را بررسی می کند که کاربر با موبایل خود گرفته 
و سپس به او کمک می کند جذاب ترین عکس 

را انتخاب کند.
کانولشن  عصبی  های  »شبکه  از  سیستم  این 
عمیق« استفاده می کند. این شبکه ها نوعی 
سیستم رایانشی هستند که از شبکه های زیستی 
مغز انسان تقلید می کنند و تصاویر را برای وجود 

عناصر فنی و زیبایی شناختی بررسی می کنند.
گوگل تصمیم دارد این سیستم را به اپلیکیشن 
موبایل تبدیل کند. این اپلیکیشن نور و تضاد 
تصاویر را به طور واقعی اصالح می کند و حتی 
برای بهبود قاب بندی عکس و زیبایی بیشتر آن 
به کاربر پیشنهاداتی می دهد. الگوریتم این برنامه  
با توجه به عناصری مانند تاری، هایالیت و سایه، 

تصاویر را رتبه بندی می کند.

دانستنیهاگوناگون

مطالعه جدید نشان می دهد استرس روانی 
می تواند بر روی عروق خونی تاثیر داشته و 
زنان مبتال به بیماری قلبی به مراتب آسیب 

پذیرتر هستند.
به گزارش زمان به نقل از مهر، در مطالعه 
با  مقایسه  در  که  بود  شده  مشخص  قبلی 
مردان، زنان مبتال به بیماری قلبی در واکنش 
»ایسکمی  دچار  بیشتر  روانی  استرس  به 

میوکارد« یا سکته قلبی می شوند.
ایسکمی میوکارد به کاهش جریان خون به 
افزایش  قلب اشاره دارد و می تواند موجب 

ریسک عوارض مرگبار قلبی شود.
در مطالعه جدید، محققان علت این پدیده 
استرس  شرایط  تحت  دادند:  تشخیص  را 
روانشناختی، زنان بیش از مردان دچار تنگ 

شدن عروق خونی می شوند.
به گفته محققان هیچ راه واحدی برای مقابله 
با استرس وجود ندارد. به عنوان مثال برای 
و  است  موثر  روزانه  روی  پیاده  افراد  برخی 

می  ریلکسیشن  های  تکنیک  برخی  برای 
به  باید  هم  دیگر  برخی  باشد.  کافی  تواند 

پزشک متخصص مراجعه نمایند.

این مطالعه شامل ۶۷۸ فرد مبتال به بیماری 
معنای  به  بیماری  این  بود.  کرونر  عروق 
تشکیل پالک های در عروق بزرگ تر است 

نظیر  عالئمی  بروز  موجب  اوقات  گاهی  که 
شود.  می  نفس  تنگی  و  سینه  قفسه  درد 
می  عروق،  کامل  انسداد  صورت  در  حتی 

تواند منجر به حمله قلبی شود.
هر یک از این شرکت کنندگان تحت تست 
از  محققان  و  گرفتند  قرار  روانی  استرس 
احتمال  مشاهده  برای  قلب  تصویربرداری 

بروز ایسکمی میوکارد استفاده کردند.
در مجموع ۱۵ درصد تمامی بیماران تحت 
از  ناشی  میوکارد  ایسکمی  دچار  مطالعه 
استرس شدند اما دلیل بروز آن در بین زنان 

و مردان متفاوت بود.
دکتر ویوال واکارینو، سرپرست تیم تحقیق از 
دانشگاه اموری آمریکا، در این باره می گوید: 
»در زنان عمدتا علت بروز ایسکمی میوکارد 
تنگ شدن عروق خونی کوچک بود، اما در 
فشارخون  افزایش  از  ناشی  عمدتا  مردان 
بار  افزایش  موجب  که  است  قلب  ضربان  و 

کاری قلب می شود.«

محققان می گویند؛

قلب زنان در مقابل استرس آسیب پذیرتر است

اگر دوست دارید بدانید که چه حرف ها و 
رفتارهایی بیش از همه موجب آزار مردها 
می شود، در ادامه مطلب با ما همراه باشید.
این رفتار خانم ها روی اعصاب آقایان است!

جذاب  و  زیبا  چیز  همه  رابطه  اوایل  در 
است، به این دلیل که هر دو طرف رابطه 
روی  مثبتی  تاثیر  تا  کنند  می  تالش 
معموال  شرایط  این  اما  بگذارند،  یکدیگر 
زمان شما  با گذشت  و  ندارد  زیادی  دوام 
که  دهید  می  نشان  خود  از  رفتارهایی 
موجب آزار طرف مقابل تان می شود و این 
به  است.  ناپذیر  اجتناب  ای  رابطه  هر  در 
عنوان مثال برخی اوقات شما کلماتی را به 
زبان می آورید که دل عشق زندگی تان را 
می شکند. اگر دوست دارید بدانید که چه 
حرف ها و رفتارهایی بیش از همه موجب 
آزار مردها می شود، در ادامه مطلب با ما 

همراه باشید.
 پرسیدن مدام این سوال: »آیا این لباس 

چاقم می کند؟«
اکثر آقایان از شنیدن این جمله که »آیا در 
این لباس چاق به نظر می رسم؟« گیج و 
عصبی می شوند. به راستی شما با مطرح 
کردن این سوال انتظار چه جوابی را از آنها 
دارید. مطمئنا او به شما نمی گوید که در 
این لباس چاق به نظر می رسید، زیرا می 
داند که عاقبت خوبی در انتظارش نیست. 
بنابراین جز این پاسخ که »نه! اصال اینطور 
بسیار هم خوش هیکلی« چیز  تو  نیست. 
دیگری نخواهید شنید. بنابراین وقت خود 
ها  سوال  این  با  را  تان  زندگی  شریک  و 
نه،  یا  آید  به شما می  لباس  فالن  آیا  که 
تلف نکنید. یا بهتر است که به جای سوال 
کردن، نظر خودتان را در مورد لباسی که 
در  هم  او  تا  کنید  بیان  اید،  کرده  تن  به 

مورد عقیده شما نظر دهد.
 او با دوستانش است و شما مدام به او پیغام 

می دهید
نه تنها شما بلکه مرد مورد عالقه تان نیز به 
با دوستانش بگذراند،  تنها  زمان هایی که 
شما  شرایط  این  در  اگر  اما  دارد.  احتیاج 
او  شب  واقع  در  دهید،  پیغام  او  به  مدام 
احتیاج  او  که  چیزی  اید.  کرده  خراب  را 
او  به  باید  شما  است.  تنهایی  فضای  دارد 
از چند گاهی  تا هر  را بدهید  این فرصت 
هر کاری که خودش دوست دارد را انجام 
دهد. اگر نمی توانید در این مواقع خودتان 
کنید،  صبر  او  بازگشت  تا  و  دارید  نگه  را 
به  را  نیز سر خودتان  که شما  است  بهتر 

گونه ای گرم کنید.
 می گویید: »خوبم« اما در حقیقت نیستید

زمانی که مرد زندگی تان از شما احساس 
وجود  با  شما  اما  پرسد  می  را  تان  واقعی 
پاسخ می گویید:  ناراحتی و عصبانیت در 
از  را  او  واقع  در  نیست«  چیزی  »خوبم، 
خود رنجانده اید. شاید دالیل گوناگونی را 
برای عدم بیان ناراحتی تان داشته باشید، 
به عنوان مثال دوست دارید ببینید که آیا 
خود او علت این ناراحتی را می فهمد، یا 
این که می خواهید تالش او را برای خوب 
کردن حال خود بدانید... اما در هر صورت 
می  شما  از  شرایط  این  در  او  که  چیزی 
خواهد، صداقت و روراستی است. بنابراین 
به جای این که از او بخواهید خودش علت 
ناراحتی شما را حدس بزند، هر چه سریع 
تر راز دلتان را فاش کنید تا او بتواند آن را 

برطرف و شما را بار دیگر شاد کند.
 از پسرهای دیگر حرف می زنید

صحبت کردن از آدمهای زندگی تان مانند 
دوستان، همکاران یا خانواده، امری عادی 
است اما زمانی که شما پای پسرهای دیگر 
می  تغییر  چیز  همه  کشید،  می  وسط  را 
جمله  بیان  با  شما  مثال  عنوان  به  کند. 
ای چون »آن مرد به من گفت که چقدر 
زیبایم« او را می آزارید. طرف مقابل تان 
با  اما  نیاورد  خودش  روی  به  حتی  شاید 
پیدا  ناامنی  احساس  جمله  این  شنیدن 
که  داند  می  او  حقیقت،  در  کرد.  خواهد 
شما زیبایید اما نباید این گونه جمالت را 

مدام پیش او به زبان آورید.
 دیر سر قرار حاضر می شوید

زیادی  وقت  ها  خانم  باشم.  صادق  بیایید 
برای حاضر شدن می خواهند، آقایان نیز 
به این حقیقت واقفند اما اگر شما هر بار 
دیر  دارید،  قرار  تان  مقابل  طرف  با  که 
کنید، در حقیقت به او ثابت کرده اید که 
احترام زیادی برایش قائل نیستید. زمان او 
نیز مانند زمان شما ارزشمند است بنابراین 
اگر یک ساعت برای حاضر شدن زمان می 
خواهید، بهتر است که برنامه ریزی تان به 
گونه ای باشد که در زمان مقرر بر سر قرار 

حاضر شوید. 
حرف او را قطع می کنید

اش  حرف  که  ندارد  دوست  هیچکسی 
زمانی  واقع  در  شود.  قطع  دیگری  توسط 
که شما وسط حرف طرف مقابل تان می 
پرید، بدین معنی است که برای حرف های 
این  دلیل  شاید  نیستید.  قائل  ارزشی  او 

رفتار شما این باشد که قبال حرف هایش 
را شنیده اید اما حتی این هم بهانه خوبی 
برای گسستن حرف های مرد زندگی تان 
باشد،  تان هر چه  نهایت دلیل  نیست. در 
این که نشاندهنده بی  به دلیل  این رفتار 
آزار  به طرف مقابل است، بسیار  احترامی 

دهنده می باشد.
قدرت تصمیم گیری ندارید

فردی  با  تا  است  سخت  آدمی  هر  برای 
گیری  تصمیم  قدرت  که  کند  برخورد 
ندارد. زمانی که شما طرف مقابل تان را در 
انتظار گرفتن یک تصمیم نگه می دارید، 
در  تعلیق  حالت  در  را  چیز  همه  واقع  در 
از  او  که  زمانی  مثال  عنوان  به  اید.  آورده 
شما می پرسد »کدام فیلم را دوست دارید 
تماشا کنید« و شما در جواب می گویید 
که »نمی دانم« یا  »فرقی نمی کند« در 
با  او  که  زیرا  اید  کرده  ناراحت  را  او  واقع 
پرسیدن این سوال خواسته تا طبق عالقه 
شما پیش رود اما شما با چنین جوابی بی 
تفاوتی خود را نسبت به او نشان داده اید. 
ممکن  جای  تا  که  کنید  سعی  بنابراین 
تصمیم گیری هایتان را به تاخیر نیاندازید.
می پرسید: »آیا هنوز هم مرا دوست داری؟«

از  که  آمده  پیش  هم  شما  برای  حتما 
هنوز  »آیا  بپرسید  تان  زندگی  شریک 
سوال  این  بیان  با  داری؟«.  دوست  مرا 
طرف  اگر  حتی  دارید؟  جوابی  چه  انتظار 
احساس  شما  به  قبل  مانند  تان  مقابل 
»نه!  که  گوید  نمی  هم  باز  باشد،  نداشته 
در  مطمئنا  دارم.«.  دوستت  قبل  از  کمتر 
جواب خواهید شنید: »معلوم که هنوز هم 
برای  که  پاسخی  بنابراین  دارم«  دوستت 
است  ممکن  شنید،  خواهید  سوال  این 
این  با  شما  نباشد.  ای  صادقانه  پاسخ  که 
این  در  که  دهید  می  نشان  تنها  کارتان 
امر  همین  و  دارید  ناامنی  احساس  رابطه 
شما  از  او  شدن  دور  موجب  است  ممکن 

این  پرسش  با  را  خودتان  بنابراین  شود. 
راههای  دنبال  به  و  نکنید  خسته  سوال 
نسبت  او  عشق  کردن  ثابت  برای  دیگری 

به خودتان باشید.
از رابطه تان در شبکه های اجتماعی صحبت 

می کنید
رابطه  از  شما  که  ندارند  دوست  آقایان 
عاطفی تان مدام در شبکه های اجتماعی 
به  شما  خصوصی  مسائل  کنید.  صحبت 
به  ندارد،  ربطی  خودتان  جز  کسی  هیچ 
عالوه آنچه برای شما جذاب است، ممکن 
جذابیتی  هیچ  دیگران  برای  که  است 
آنچه  انتشار  از  بنابراین  باشد،  نداشته 
میان شما و شریک زندگی تان می گذرد، 
خودداری کنید. زمانی که شما مدام عکس 
عشق زندگی تان را منتشر می کنید یا هر 
روز درباره رابطه عاطفی تان می نویسید، 
در واقع حس ناامنی را به طرف مقابل تان 
بنابراین از صحبت کردن  اید.  انتقال داده 
دوستان  با  تان  عاطفی  رابطه  مورد  در 
است،  شخصی  بسیار  امری  که  مجازی، 

پرهیز کنید.
زمانی که گوشی از دست شما نمی افتد

قبول داریم که شبکه های اجتماعی مانند 
اینستاگرام، توییتر، تلگرام یا فیسبوک اعتیاد 
آورند اما زمانی که پیش شریک زندگی تان 
دست  به  تلفن  گوشی  عادت  باید  هستید 
گرفتن را ترک کنید. شما مدام سرتان داخل 
هیچ  خواهید  نمی  زیرا  است  تان  گوشی 
پستی را از دست بدهید اما طرف مقابل تان 
چه می شود؟ او هم احتیاج به توجه شما 
شما  با  او  که  زمانی  مثال  عنوان  به  دارد. 
صحبت می کند اما شما در پاسخ می گویید: 
»چه گفتی؟« در واقع او را از خود رانده اید 
و در حقیقت این حس را به او منتقل کرده 
اید که هیچ اهمیتی برای شما ندارد. بنابراین 
اگر شریک زندگی تان برایتان مهم است، این 

عادت خود را ترک کنید.

این رفتار خانم ها روی مخ مردان است!

آرایش لب درحقیقت تکمیل کننده آرایش 
صورت تان است. بسیاری از خانم ها هنگام 
رژ لب زدن اشتباهاتی را مرتکب می شوند 
که ما در اینجا به برخی از آنها اشاره کرده 

ایم تا شما نیز از آنها اجتناب کنید.
آرایش صورت بدون رژ لب تکمیل نخواهد 
را  زدن  لب  رژ  درست  اصول  اگر  اما  شد 
ندانیم، تمام زحمات مان بر باد خواهد رفت. 
بسیاری از خانم ها فکر می کنند که رژ لب 
زدن کار ساده ای است: رژ را روی لبان مان 
می کشیم و تمام! اما موضوع به این سادگی 

هم که آنها فکر می کنند نیست. 
 اشتباه شماره 1 در آرایش لب : نکشیدن 

خط لب
اگر دوست ندارید که رژ از لبان تان بیرون 
بزند و دور لب تان پخش شود، خط لب را 
فراموش نکنید. زدن خط لب باعث می شود 
که رژ لب به لبان تان بچسبد. اما چیزی که 
باید به آن دقت کنید رنگ خط لب است. 
رنگی  لب،  برای خط  رنگ  انتخاب  بهترین 
است که یک درجه از رنگ رژ لب تان تیره 
تر باشد. با این ترفند لب های شما حجیم 
تر نیز به نظر می آید، بدون آنکه توی ذوق 

بزند.

اشتباه شماره 2 در آرایش لب : کشیدن 
خط لب باالتر از لب ها

لب  خط  از  بدتر  چیزی  چه  دانید  می  آیا 
نکشیدن است؟ خط لب اشتباه کشیدن!  اگر 
چه خط لب می تواند زیبایی چهره شما را دو 
چندان کند اما اگر این کار را به درستی انجام 

ندهید، تمام زحمات تان را بر باد داده اید.
 برخی از خانم ها برای این که لبان شان حجیم 
تر جلوه کند، خط لب را باالتر از لبان شان می 
کشند. این کار چهره شما را از حالت طبیعی 
خارج کرده و بدتر توی ذوق می زند. بنابراین 
کاری که شما باید انجام دهید این است که ابتدا 
کانسیلری بردارید و به دور لبان تان بزنید. سپس 
با یک شت روی آن بکشید تا کامال پخش شود. 
پس از آن خط لب را بردارید و به دور لبان تان 
بکشید. اگر می خواهید لبان تان حجیم تر به 
نظر آید، وسط لب های پایینی تان را با سایه 
ای هایالیت بزنید. در این شرایط دیگر نیازی به 

کشیدن خط لب بیرون از لبان تان نیست.
 اشتباه شماره 3 در آرایش لب : استفاده 

بیش از حد از برق لب
درست است، شما می توانید به کمک برق لب 
به لب هایتان حجم دهید اما زیاده روی در این 
کار نتیجه ای معکوس دارد و از زیبایی صورت 

تان می کاهد. عالوه بر حجیم تر کردن لب ها، 
برق لب برای تثبیت رژ لب نیز مورد استفاده 
قرار می گیرد. اما در این شرایط هم باید تنها 
مقدار کمی از برق لب را به لبان تان بزنید، در 
غیر این صورت با رژ لب تان ترکیب شده و 

چهره شما را آشفته و نامرتب نشان می دهد.
اشتباه شماره 4 در آرایش لب : عدم الیه 

برداری
برخی از خانم ها برای از بین بردن خشکی لب 
هایشان، از رژ یا برق لب استفاده می کنند در 
حالی که آنها با این کار در واقع خشکی و ترک 
های لبانشان را شدت می دهند. از آنجا که رژ 
لب گزینه خوبی برای نرم کردن لب ها نیست، 
قبل از زدن آن باید الیه برداری کنید. برای از 
بین بردن سلول های مرده پوست یک اسکراب 

مرطوب کننده می تواند کارساز باشد.
 اشتباه شماره 5 در آرایش لب : استفاده از 

رژ لب های خشک
این بار قبل از خرید رژ لب به خشکی یا مرطوب 
بودن آن نیز دقت کنید. به بیان دیگر، به دنبال 
رژهایی باشید که از روغن های طبیعی ساخته 
شده اند. بهترین نوع رژ لب آنهایی است که 
شامل روغن های طبیعی چون روغن نارگیل، 
درخت روغن قلم، انبه و موادی چون ویتامین 

ای و اسید هیالورونیک هستند.
اشتباه شماره 6 در آرایش لب : استفاده از 

رژ لب پس از لیپ استیک
نباید  ها،  خانم  از  بسیاری  عقیده  برخالف 
بالفاصله پس از لیپ استیک، رژ لب زد. در واقع 
با این کار شما لیپ استیک و رژ لب تان را با 
هم مخلوط کرده اید که خوب از آب در نمی 
آید. شما باید لیپ استیک را در اولین مرحله 
از آرایش به لبان تان بزنید و سپس در مرحله 
صورت  کل  آرایش  اتمام  از  پس  یعنی  آخر، 
تان، رژ لب را به آن بیافزایید. با این شیوه لیپ 
و  به خوبی روی لب هایتان خشک  استیک 
رطوبت آن نیز جذب شده و دیگر با رژ لب تان 

ترکیب نخواهد شد.
: تثبیت  اشتباه شماره 7 در آرایش لب 

نکردن رژ لب در مرحله نهایی
پس از آن که تمام مراحل رژ لب زدن را به 
درستی دنبال کرده اید، حال نوبت تثبیت رژ 
لب تان است. برای این کار در مرحله آخر باید 
آرامی روی لب  به  را  بگیرید و آن  دستمالی 
هایتان بفشارید. با این کار نه تنها رژ لب در 
مدت زمان بیشتری روی لب هاتان باقی خواهد 
ماند بلکه دیگر نگران رژی شدن دندان هایتان 

نیز نخواهید بود.

آرایش لب شما با 7 اشتباه ساده زشت می شود!!
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 همشیک رکورد مارادونا را
 پشت سر گذاشت

برابر  دیدار  در  که  گلی  با  ناپولی  کاپیتان   
بهترین  عنوان  به  رساند  ثمر  به  سامپدوریا 
انتخاب  ایتالیایی  باشگاه  این  تاریخ  گلزن 
شد.به گزارش زمان به نقل از ایسنا ، ناپولی در 
هفته هجدهم رقابت های سری A به مصاف 
سامپدوریا رفت و توانست با نتیجه  سه بر دو به 
پیروزی برسد.مارک همشیک، کاپیتان ناپولی 
بار دیگر توانست در این دیدار گلزنی کند. او با 
گلی که در این دیدار به ثمر رساند به بهترین 
شد.این  تبدیل  ناپولی  باشگاه  تاریخ  گلزن 
به  دیدار  این  در  که  گلی  با  اسلواک  بازیکن 
ثمر رساند تعداد گل های خود با پیراهن ناپولی 
در رقابت های مختلف را به عدد ۱۱۶ رساند.

قبل از همشیک دیگو مارادونا، اسطوره فوتبال 
برای   ۱۹۹۱ تا   ۱۹۸۴ سال  از  که  آرژانتین 
ناپولی بازی کرد با زدن ۱۱۵ گل بهترین گلزن 
همشیک  اما  بود  ایتالیایی  باشگاه  این  تاریخ 

توانست رکورد مارادونا بزرگ را جابه جا کند.
او در  سال ۲00۷ از برشا به ناپولی پیوست.

 نام ۱0 گلر برتر فوتسال
 زنان جهان

برترین  از  فهرستی   ،Futsal planet سایت 
دروازه بان زن فوتسال جهان منتشر کرد که در 
این لیست نامی از فرزانه توسلی به چشم نمی 
خورد. توسلی در فهرست پیش حضور داشت.

 Futsal به گزارش زمان به نقل از ایسنا، سایت
از سال ۲0۱۵  ساله  هر  روند  planet، طبق 
کرده  معرفی  را  جهان  فوتسال  برترین های 
فوتسال  زن  دروازه بان  برترین  است.فهرست 
جهان در این سایت منتشر شد که نام فرزانه 
معرفی  از  نیست.بعد  لیست  این  در  توسلی 
اسامی برترین ها در همه پست ها، رای گیری 
خواهد  انجام  افراد  این  رده بندی  دقیق  برای 
زن  فوتسال  دروازه بان  برترین  شد.فهرست 

جهان در سال ۲0۱۷ به شرح زیر است:
۱. آنا کاتارینا سیلوا پریرا از پرتغال

۲. بیانکا کاستانیارو مورائس  از برزیل
۳. استال گارسیا رودرو از  اسپانیا

۴. پاتریشیا موارئس فاریا »گیگا« از برزیل
۵. آناستازیا ایوانوا از روسیه
۶. پانیپا کامولرات از تایلند

۷. ماریا آنتونیا ماسیا از ایتالیا
۸. ناتالینا ماریا لیته سیلوا از پرتغال

۹. رژیانه فرناندا سیلوا دو آمارال از برزیل
۱0. سیلویا آگته اوتون از  اسپانیا

متهم شدن دونده المپیکی بریتانیا 
به دوپینگ

نیگل لوین، دونده سرعت بریتانیا که دو مدال 
طالی  مدال  سه  و  اروپایی  بازی های  طالی 

جهان دارد، متهم به دوپینگ شده است.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا ، نیگل لوین، 
از منابع  از سوی برخی  انگلیسی  دونده مطرح 
داخل فدراسیون دوومیدانی بریتانیا به استفاده 
گفته  است.  شده  متهم  ممنوع  نیروزا  مواد  از 
می شود که تست دوپینگ این دونده ۲۸ ساله 
فدراسیون  حاضر  حال   است.در  شده  مثبت 
 B دوومیدانی بریتانیا در انتظار آزمایش نمونه
این دونده است.کلنبوترول، ماده ای که در تست 
دوپینگ نمونه این ورزشکار دریافت شده است، 
ژانویه  ماه  در  است.لوین  آسم  بیماری  دارای 
گذشته در تصادفی آسیب دید و از ناحیه لگن 
مصدوم شد و مسابقات سال ۲0۱۷ را از دست 
داد. او در حال  حاضر به تمرینات بازگشته است.
لوین با رابرت واگنر، مدیر برنامه های جاستین 
گاتلین، دونده آمریکایی کار می کند. واگنر در 
مرکز اتهامات مربوط به دوپینگ قراردارد. اخیرا 
اتهاماتی به او و مربی جاستین گاتلین زده شده 
است.لوین عضو تیم چهار در ۴00 متر بریتانیا 
در  او  از  اما  است،  بوده  ریو ۲0۱۶  المپیک  در 
مسابقه استفاده نشد. او در المپیک لندن ۲0۱۲ 
مسابقه داده است. او با تیم چهار در ۴00 متر 
اروپایی ۲0۱۴ و  بریتانیا در مسابقات قهرمانی 
 ۲0۱۳ سالن  داخلی  جهان  قهرمانی  مسابقات 
قهرمانی  مسابقات  در  کرد.او  کسب  طال  مدال 
نقره  جهان داخل سالن ۲0۱۲ و ۲0۱۴ مدال 

و در مسابقات ۲0۱0 مدال برنز گرفت.

حسین کلهر به مدال برنز 
مسابقات اسنوبرد ترکیه رسید

ترکیه،  اسنوبرد  بین المللی  رقابت های  در    
مارپیچ  مسابقات  برنز  مدال  کلهر«  »حسین 
زمان  گزارش  به  انداخت.  گردن  به  را  بزرگ 
اهلل  »رحمت  مسابقات  این  در  ازایرنا،  نقل  به 
مقدید« در جایگاه چهارم ایستاد و از رسیدن 
به مدال بازماند. در رقابت های اسنوبرد، نماینده 
گرجستان به مدال طال رسید و اسنوبردبازی 
از فرانسه مدال نقره را کسب کرد. همچنین 
صحرانوردی  اسکی  بین المللی  رقابت های  در 
این  چهارم  عنوان  ستار صید«  »سید  ترکیه، 
مسابقات و بهترین رتبه مردان ایران را بدست 
آورد. در این رقابت ها اسکی بازی از صربستان 
جایگاه  میزبان  کشور  نماینده  دو  و  شد  اول 
های دوم و سوم را کسب کردند.در رده بانوان 
رقابت های اسکی صحرانوردی ترکیه، »سمانه 

بیرامی باهر« جایگاه ششم را کسب کرد. 
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تکذیب شایعه بازنگشتن کی روش به تهران 
برای زلزله 

 بخش رسانه یی تیم ملی فوتبال شایعه تماس کارلوس کی روش 
با ایران با محوریت زلزله اخیر تهران را رد کرد.به گزارش ایسنا، 
بخش رسانه یی تیم ملی درباره شایعه  منتشر شده مبنی بر تماس 
کارلوس کی روش با ایران و پرس وجو پیرامون زلزله اخیر تهران و 
ترجیح احتمالی اش برای حضور نیافتن در ایران اعالم کرد: اساسا 
تماسی از سوی سرمربی تیم ملی با محوریت زلزله تهران صورت 
نگرفته و این احتمال که سرمربی تیم ملی ترجیح می دهد به خاطر 
عنوان  هیچ  به  باشد،  نداشته  حضور  ایران  در  تهران  اخیر  زلزله 

صحت ندارد.

شارژ مالی 8 میلیارد تومانی فدراسیون فوتبال

 شرکت ایران نوین هشت میلیارد تومان از بدهی خود به فدراسیون 
فوتبال را واریز کرد.

به گزارش ایسنا، بعد از شکایت فدراسیون فوتبال از شرکت ایران 
برتر در  لیگ  تبلیغات محیطی مسابقات  انحصاری  نوین، مجری 
فصول گذشته مبنی بر عدم رسیدگی به تعهدات خود و پرداخت 
نکردن مطالبات فدراسیون فوتبال، این شرکت در مراجع قضایی 
محکوم شد و روز گذشته شرکت ایران نوین هشت میلیارد تومان 
از بدهی خود را پرداخت کرد.همچنین این شرکت یک چک ۱۲ 
میلیارد تومانی برای ماه  های آینده را در اختیار فدراسیون فوتبال 
قرار داد.شرکت ایران نوین موظف است در ازای بقیه بدهی خود 

نیز پاسخگو باشد.

 سه ووشوکار زن ایرانی لژیونر شدند

 سه ووشوکار زن ایران به تیم »چانگ چونگ« چین پیوستند تا در 
لیگ این کشور به میدان بروند.

کیمیا  و  منصوریان  سهیال  منصوریان،  الهه  ایسنا،  گزارش  به 
شوشتری سه ووشوکار بانوی ایران در بخش ساندا به عنوان لژیونر 
به تیم »چانگ چونگ« چین پیوستند و درلیگ این کشور به میدان 
می روند. آن ها پس از حضور در کشور چین، قرار داد رسمی خود را 
با باشگاه چانگ چونگ چین امضاء کردند.الهه و سهیال منصوریان 
تیم  عضویت  در  نیز  بانوان چین  ووشوی  لیگ  گذشته  فصل  در 
نخستین  شوشتری  کیمیا  میان،  این  در  و  بودند  چونگ  چانگ 
حضور خود در این رقابت ها را تجربه می کند.همچنین نخستین 
مسابقه تیم چانگ چونگ در فصل جاری لیگ ووشوی چین روز 

چهارشنبه هفته جاری در هاربین برگزار می شود.

بازگشت پرافتخارترین قایقران ایران

 دارنده دو مدال طالی بازی های آسیایی بعد از خداحافظی، دوباره 
دست به پارو شده و تمریناتش را آغاز کرده است. محسن شادی 

در لیست نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی نیز حضور دارد.
ملی  تیم  تدارکاتی  اردوی  مرحله  دوازدهمین  ایسنا،  گزارش  به 
رویینگ مردان با حضور ۶  پاروزن در ارومیه برگزار می شود و 
ایران  از  قسمت  این  در  را  زمستان  فصل  دارند  تصمیم  پاروزنان 
سپری کنند.ملی پوشان رویینگ ایران از فردا وارد اردو می شوند و 
تا هجدهم دی ماه در تمرین خواهند بود. طاهر کبوتری مربی تیم 
ملی است و ورزشکاران را زیر نظر خواهد داشت. محسن شادی 
و عاقل حبیبیان از آذربایجان غربی، سیاوش سعیدی از تهران و 
مجتبی شجاعی، بهمن نصیری و مسعود محمدی از زنجان نفرات 
دعوت شده به اردو هستند که فردا تمریناتشان را شروع خواهند 
کرد.محسن شادی دارنده دو مدال طالی بازیهای آسیایی که بعد 
از بازیهای ۲0۱۴ اینچئون از قایقرانی خداحافظی کرد، بار دیگر به 
تمرینات برگشته و به فکر طالی سوم است.نکته جالب توجه غیبت 
خشایار عباس آبادی دارنده مدال برنز قهرمانی آسیا در اردو است. 

او مرحله قبلی اردو دعوت شده بود اما در تمرینات شرکت نکرد.

کسب سه جایزه برترین های سال 20۱6 آسیا 
برای شطرنج ایران

 در مراسم سالیانه فدراسیون آسیایی شطرنج ایران در سه بخش 
جایزه بهترین های سال ۲0۱۶ را دریافت کرد.

به گزارش ایسنا، جلسه فدراسیون های شطرنج کشورهای آسیادر 
العین امارات متحده عربی برگزار شد و مهرداد پهلوان زاده ریاست 
فدراسیون شطرنج ایران نیز در این جلسه حضور داشت.در مراسم 
جایزه  بخش  سه  در  ایران  شطرنج،  آسیایی  فدراسیون  سالیانه 
برترین های سال ۲0۱۶ را دریافت کرد.بهترین تیم جوانان سال 
المللی  بین  استاد  برای  آسیا  جوانان  مربی  بهترین  آسیا،   ۲0۱۶
خسرو هرندی، بهترین بازیکن جوان سال ۲0۱۶ برای استاد بزرگ 

شاهین لرپری زنگنه برای ایران بدست آمد.

هری کین یک قدم تا تاریخ سازی با تاتنهام

 مهاجم گلزن تاتنهام به رکورد بیش ترین گل در یک سال میالدی 
در فوتبال انگلیس دست یافت.به  گزارش  ایسنا  و  به نقل از دیلی 
میل، تاتنهام موفق شد با هت تریک هری کین با سه گل برنلی را 
شکست دهد. سومین گل هری کین در این بازی سی و ششمین 
گلش در سال ۲0۱۷ بود که موجب شد با رکورد آلن شیرر، مهاجم 
سال های نه چندان دور فوتبال انگلیس برابری کند.شیرر در سال 
۱۹۹۵ توانست با ۳۶ گل در ۴۲ مسابقه ضمن کمک به قهرمانی 
تیمش رکورد بی نظیری از خود بر جای بگذارد تا این که هری 
کین ۲۴ ساله موفق شد در سال جاری میالدی یعنی سال ۲0۱۷ 
در ۳۵ بازی خود در لیگ برتر ۳۶ گل به ثمر برساند.در صورتی 
که در دیدار این هفته  تاتنهام شاهد گلزنی هری کین باشیم او 
خواهد توانست رکورد فوتبال انگلیس را به تنهایی در اختیار داشته 
باشد.تنها ادیسون کاوانی و لیونل مسی توانسته اند با ۵0 گل در 
لیگ های داخلی شان در سال ۲0۱۷ عملکرد بهتری از هری کین 

داشته باشند.
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سرمربی استقالل گفت: ما یک تیم متحد هستیم و بهترین 
بازی خودمان را ارائه کردیم.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، وینفرد شفر بعد از پیروزی پر 
گل تیمش برابر صنعت نفت آبادان با تبریک سال نو میالدی 
من  برای  خوبی  مراسم  بازیکنان  گذشته  شب  کرد:  اظهار 
گرفتند و برف شادی روی سرم ریختند. این بهترین بازی ما 
در لیگ برتر بود. باید حواس مان را جمع کنیم و روی زمین 
بمانیم. نباید مغرور شویم.وی افزود: به همه بازیکنانم تبریک 
بازیکنان در تمرین خیلی خوب کار می کنند و  می گویم. 
روحیه خوبی داریم. به اعضای کادرفنی خودم آقای ساناک، 
نامداری و ... تبریک می گویم. به اعضای تدارکات و کسانی که 
زحمت می کنند تبریک می گویم. ما یک تیم متحد هستیم و 
همه برای بهتر شدن با هم تالش می کنیم. از هوادران تشکر 
می کنم که همیشه ما را حمایت می کنند. اگر مشکلی داشته 
باشیم با تشویق آن ها بهتر می شویم. به امید ابراهیمی خسته 
نباشید می گویم. او روز قبل بازی مصدوم بود اما با تمام توان 
کار  داد: محسن کریمی هم خیلی خوب  ادامه  بازی کرد.او 

کرد. او بازیکن بسیار خوبی است و توانایی خود را نشان داد.
شفر درباره اضافه شدن کولی به کادرفنی این تیم گفت: او 
قطعا به تیم ما اضافه می شود. کارهای او در حال انجام شدن 
است و به محض حل شدن کارها به ما اضافه می شود.سرمربی 

استقالل درباره شروع خوب تیمش در نیم فصل دوم و حضور 
در مرحله نیمه نهایی جام حذفی گفت: نتیجه خیلی خوبی 
کسب کردیم اما حریف ما در جزو بهترین تیم های لیگ برتر 
است. در بیست دقیقه اول بازی کرار ضربات خوبی را زد اما 
دروازه بان ما خیلی خوبد کار کرد. این بازی فقط سه امتیاز 

داشت و ما باید از االن روی بازی بعد تمرکز کنیم.
شفر درباره نقل و انتقاالت تیمش در این پنجره گفت: ما در 
این  روی  کنیم.  می  بازی  هم  قهرمانان  لیگ  و  جام حذفی 
مسئله کار می کنیم و زمانی که قرارداد بسته شود می گویم 

کدام بازیکن به ما اضافه می شود.
بازی گفت:  از  بعد  همچنین وینفرد شفر در نشست خبری 
شب گذشته در هتل بازیکنان و اعضای باشگاه یک مراسم به 
مناسب سال جدید میالدی برای من گرفتند و برف به سر من 

زدند. آنها گفتند هدیه سال جدید را فردا به شما می دهیم.
در  ما  بازی  بهترین  این  بود.  خیلی خوب  ما  برای  افزود:  او 
لیگ بود آن هم مقابل تیم بسیار خوب صنعت نفت آبادان. 
می خواهم از همه بازیکنان تشکر کنم. خصوصا از ابراهیمی که 
دو روز مریض بود و مطمئن نبودیم که بازی می کند یا نه 
ولی او یک کاپیتان واقعی است و شخصیت بسیار خوبی دارد. 
همه بازیکنان خوب بودند. حسینی یک مهار بسیار خوب را 
روی ضربه کرار داشت. ما بسیار خوب و با تمرکز بازی کردیم 
و همه کارهایی که تمرین کرده بودیم را در زمین انجام دادیم. 
این فقط یک بازی بود و بازی بعدی در راه است. باید بسیار 
تمرکز برای بازی بعدی داشته باشیم چون این بازی تمام شد. 
باید از اعضای فنی تیمم مثل ساشا، نامداری، طاهری و ساناک 
و خانبان تشکر کنم. طاهری امروز مریض بود و در بیمارستان 
تدارکات،  از  همینطور  داریم.  سالمتی  آرزوی  او  برای  بود. 
پزشکان و ماساژورها و اعضای روابط عمومی و رسانه مان تشکر 
می کنم. مثل این می ماند که بذری را بکاریم و از آن مراقبت 
کنیم تا رشد کند و بزرگ شود. همه ما می دانیم که فقط در 
کنار هم شانس موفقیت داریم. خیلی خوشحالم برای محسن 

کریمی که مدتی در لیست نبود.
شفر گفت: من هروقت او را در تمرین می دیدم می گفتم کاش 
زودتر بتوانیم از او استفاده کنیم. از نیمکت تیم مان هم تشکر 
پیروز  نمی توانید  باشید،  نداشته  خوبی  نیمکت  اگر  می کنم. 

بازیکن  بودن  خاطر ضعیف  به  نشستن  نیمکت  روی  شوید. 
از  کنیم.  اتخاذ می  که  است  تاکتیکی  دلیل  به  بلکه  نیست 
هواداران هم تشکر می کنم. بسیار عملکرد خوبی داشتند و آنها 
می دانند چه زمانی باید بیایند و از تیم حمایت کنند. از داور و 
کمک داور هم تشکر می کنم. از شما خبرنگاران هم متشکرم 

که اخبار درست و صحیحی منتشر می کنید.
سرمربی استقالل در پاسخ به این سوال که آیا با وجود برزای 
و کریمی به دنبال مهاجم هست، اظهار کرد: ما فقط در لیگ 
بازی نمی کنی. در آسیا و حذفی هم حاضر هستیم. زمانی که 
به داخل می آمدم، با یکی از مدیر برنامه ها صحبت کردم و با 
افتخاری هم صحبت کردم و امیدوارم زودتر به ما اضافه شود. 

شاید یکی دو بازیکن دیگر هم به ما اضافه شود.
وی درباره منتفی شدن مربی جامائیکایی در استقالل گفت: 
او می آید.در اینجا زرندی مدیر رسانه ای استقالل گفت: آن 
پایان  با  او  افتاد.  تاخیر  به  او  و حضور  بود  قدیمی  مصاحبه 

قراردادش و حل مشکل ویزا به جمع ما اضافه می شود.
درباره  سوالی  به  شفر  پاسخگویی  از  مانع  زرندی  ادامه  در 
حضورش در دبی و مجتبی جباری شد و گفت: آقای شفر تنها 

یک روز به دبی برای دیدن خانواده اش می رود.
جام  در  آبادان  نفت  صنعت  با  استقالل  مصاف  درباره  شفر 
حذفی گفت: همانطور که گفتم صنعت نفت از بهترین تیم 
های ایران است. آنها بازیکنان و تاکتیک بسیار خوبی دارند. 
االن خیلی مهمه که روی زمین بمانیم و از خوشحالی خود را 
گم نکنیم. این فقط یک بازی بود و تمام شد. این بازی تمام 
بعدیمان  های  بازی  روی  باید  داریم.  را  بعدی  بازی  و  شده 

تمرکز داشته باشیم.
او درباره اینکه آیا به بازیکنانش راجع به خطرناک بودن ضربات 
کرار در ضربات ایستگاهی گفته بود ، گفت: به بازیکنانم گفته 
با حسینی  بازیکنان  فکر می کنم چون  و  نکنند  بودم خطا 
شوخی دارند خطا می کردند تا او را وادار به واکنش کنند. 
البته این یک شوخی بود. چند خطا را قبال به بازیکنان درباره 
اش گفته بودیم چون می دانستیم حریف از این ضربات به 
خوبی استفاده می کند. قربانی هم خیلی خوب بازی کرد و 
اگر کمی خوش شانس بود گل می زد. او بازیکن خیلی خوبی 

است و برای گلزنی سایر بازیکنان خیلی کمک کرد.

وینفرد شفر:

بهترین بازی خودمان را ارائه کردیم

ید  مادر رئال  برای  مسی  از   ترس 
شد تمام  گران 

یادی ز غیرمنتظره های   برانکو: 
است پیش  در   

مادرید  شد  موجب  بارسلونا  ستاره  از  ترس 
شکستی تحقیرآمیز را در ال کالسیکو تجربه 

کند.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا ، رئال مادرید 
به  همیشه  و  است  ارزشمندی  و  بزرگ  تیم 
فوتبال  در جهان  قدرتمند  عنوان یک حریف 
شناخته می شود، مادرید به طور طبیعی یک 
تیم با افتخار است. این تیم می تواند با افت خود 
کنار بیاید و در این شرایط رقابت کند، اما نه 
با ترس، موضوعی که باعث شد مغلوب بارسلونا 
شود.با تصمیمی که زین الدین زیدان در دیدار 
دیروز برابر بارسا گرفت ترس مادرید از مسی 
مشخص شد. ۱۲ سال از اولین حضور مهاجم 
آرژانتینی در سانتیاگوبرنابئو می گذرد. آن زمان 
بهره  رونالدینیو  نام  به  ستاره ای  از  بارسلونا 
می برد و مسی نیز جزیی از تیم کاتاالنی بود. در 
آن دیدار بارسلونا با سه گل مادرید را شکست 
داد. مادرید نه در آن زمان و نه در شکست های 
دیگری مقابل بارسا ترس از یک بازیکن نداشت. 
زیدان دیروز به پیروزی برابر تیم کاتاالنی نیاز 
داشت تا اللیگا را از دست ندهد، اما ترکیبی را 
به میدان فرستاد که غیر معمول بود.سرمربی 
مادرید متیو کواچیچ را به میدان فرستاد تا از 
پابلو  مانند  یعنی  دقیقا  کند،  محافظت  مسی 
مافئو  تا  کرد  عمل  خیرونا  سرمربی  ماچین، 
زمین،  در  آرژانتینی  ندهد ستاره  اجازه  جوان 
رئال  بگذارد.  نمایش  به  را  نظرش  مورد  بازی 
مادرید خیرونا نیست، این تیم تاریخ و بازیکنان 
بزرگی دارد. تیمی است که در سال جاری پنج 
عنوان را باالی سر برد. این مجموعه زمانی به 
میدان می رود باعث می شود یک بازی اهمیت 
افتخارات  سال  دو  این  در  زیدان  کند.  پیدا 
زیادی کسب کرد اما در مهم ترین زمان فصل 

بازی  در  کرد.مادرید  کوچک  را  پوشان  سفید 
بهترین  در  حتی  نبود  کامل  تیم  یک  دیروز 
لحظاتش در نیمه اول. سفیدپوشان قوی بودند 
اما بدون خالقیت. بازیکنی نبود که کریم بنزما 
و کریستیانو رونالدو را به هم مرتبط کند. آن 
هافبک  اسپانیایی  می شد.  ایسکو  باید  بازیکن 
بازی را از روی نیمکت دید. زیدان اشتباه کرد 
و به خاطر ترس از مسی او را نیمکت نشین 
کرد.درست است کواچیچ در سوپر جام  اسپانیا 
در دو بازی رفت و برگشت مسوول حفاظت از 
مسی بود، با این حال آن دیدار با ال کالسیکو 
دیروز کامال متفاوت بود. مادرید و بارسا یازده 
امتیاز اختالف داشتند و آن دو بازی در تابستان 
برگزار شد. بارسا در آن زمان به تازگی مهاجم 
بود.  داده  از دست  را  نیمار  یعنی  بزرگ خود 
البته این قضیه در ادامه  فصل باعث قدرت این 
برای  تیم شد. تنها تکیه کردن به سوپر جام 
پیروزی  ال کالسیکو دیروز یک اشتباه بزرگ 
در  بیش تر داشت  نفوذ  به  نیاز  بود.مادرید که 
نیمه دوم افت کرد که کامال در به ثمر رسیدن 
در  بود.  آشکار  موضوع  این  بارسا  نخست  گل 
این شرایط کواچیچ مانند مافئو وظیفه خود را 
انجام داد و مراقب شماره »۱0« بارسا بود. بارسا 
بدون بهترین بازیکن خود بود و مادرید با یک 
بازیکن تقریبا غایب بازی می کرد. با این حال 
مادرید  رفت.  پیش  انتظار  برخالف  چیز  همه 
به  را  بازی  مسی  و  کرد  بازی  هم گسسته  از 
نحوی که می خواست پیش برد. بدترین اتفاق 
برای زیدان و کواچیچ این بود که گل نخست 
به خاطر این تصمیم اشتباه به ثمر رسید. این 
گل با عملکرد درخشان سرخی روبرتو، سرخیو 
بوسکتس، ایوان راکتیچ، دوباره روبرتو و در آخر 

لوییس سوارس به ثمر رسید. 

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس می گوید که 
آن ها انتظار این بازی سخت را مقابل فوالد 

داشتند.
برانکو   ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
بازی  از  پس  خبری  نشست  در  ایوانکوویچ 
کرد:  اظهار  خوزستان  فوالد  مقابل  تیمش 
این  و  داشتیم  را  سخت  بازی  این  انتظار 
یک  فوالد  شد.  ثابت  ما  به  امروز  موضوع 
انجام  ما  جلوی  را  محکم  و  سخت  بازی 
نتیجه  یک  دنبال  ما  مثل  آن ها هم  دادند. 
مناسب بودند. در نهایت نتیجه منطقی بود. 
زمانی که یک بر صفر جلو بودیم نتوانستیم 
برای رسیدن به گل دوم راهی پیدا کنیم و 
بازی  پیروز  احتماال  اتفاق می افتاد  این  اگر 
استحقاق  که  داد  نشان  فوالد  می شدیم. 
جنگیدن برای قرار گرفتن در بین سه تیم 
باالی جدول را دارد.او ادامه داد: به هر دو 
اراده شان  و  میل  و  جنگندگی  برای  تیم 
تا آخر  تبریک می گویم. هنوز زمان زیادی 
نتایج غیرمنتظره  و  است  مانده  باقی  فصل 
بود.سرمربی  خواهد  پیش  در  زیادی 
نیز  تعویض هایش  درخصوص  پرسپولیس 
بیان کرد: من در بین دو نیمه به بازیکنانم 
گفتم که گل دوم را بزنند. ما موقعیت هایی 
هم به دست آوردیم اما تیم میزبان با تعصب 
اگر گل دوم  جنگید. همان طور که گفتم 
را می زدیم تیم حریف کارش تمام می شد.
او ادامه داد: کادر فنی و بازیکنان خوبی در 
اختیار دارم واز این بابت هیچ ترسی ندارم. 
امروز هم ۴ بازیکن ما یعنی امیری، طارمی، 
برای  ما  بودند.  غایب  نوراللهی  و  ماهینی 
مناسبی  بازیکنان  فعلی مان  جایگاه  حفظ 
در اختیار داریم.برانکو اضافه کرد: تیم ما در 

سخت ترین موقعیت قرار دارد. قبل از بازی 
با صنعت نفت آبادان آن ها ۱0 روز فرصت 
روز   ۴ فقط  ما  اما  داشتند  استراحت  برای 
روز  هم ۵  بازی  این  برای  داشتیم.  فرصت 
بازیکنان در  زمان داشتیم. ریکاوری کردن 
این مدت زمان کار سختی است و شادابی 
بازیکنان ما مقداری کم شده است. به همین 
تاثیر  تحت  فیزیکی شان  توانایی های  علت 
روزهای  در  می کنیم  سعی  می گیرد.  قرار 
آینده این موضوع را حل کنیم. هرچند که 
ما در چند روز آینده بازی دیگری خواهیم 
موقعیت  سخت ترین  در  قطعا  ما  داشت. 
داریم. قرار  لیگ  تیم های  دیگر  به  نسبت 

سرمربی پرسپولیس در پاسخ به این پرسش 
روی  بر  طارمی  مهدی  محرومیت  آیا  که 
گذاشته  تاثیر  تیمش  شادابی  و  جنگندگی 
است یا خیر؟ اظهار کرد: اصال با این که تیم 
در نبود مهدی طارمی شاداب نیست موافق 
همین  به  نسبت  طارمی  بدون  ما  نیستم. 
مقطع در فصل گذشته امتیازات بیش تری 
کسب کرده ایم و گل های بیش تری زده ایم و 
موثرتر بوده ایم اما این جا باید به فوالد تبریک 
کردند.  بازی  هجومی  بسیار  که  چرا  گفت 
البته فرصت مسلم گلزنی به وجود نیاوردند 
ولی مدام تیم ما را تحت فشار می گذاشتند. 
به نظر من بازیکنان ما هنوز خسته اند چون 
لیگ  در  بازی ها  برنامه   سخت ترین  قطعا 
کردیم  بازی  فوالدی  با  امروز  ماست.  برای 
که در رتبه سوم جدول قرار دارد. تیمی که 
همیشه یک رقیب بزرگ برای پرسپولیس 
قراردادش  تمدید  درخصوص  است.برانکو 
نیز تصریح کرد: وقتی زمانش برسد شما از 

طریق سایت باشگاه متوجه خواهید شد.

خرید از آدیداس 
برای جام جهانی

فدراسیون  اقتصادی  کمیته  سابق  عضو  عابدینی  افشاگری 
درباره نحوه توافق فدراسیون فوتبال با آدیداس که قرار است 
تأمین لباس ایران در جام جهانی را انجام دهد، با واکنش 
"ورزش سه"  گزارش  همراه شد.به  فوتبال  هواداران  منفی 
از مسئوالن  تایید یکی  به گفته عابدینی و همچنین  بنا  و 
حقوقی فدراسیون فوتبال، ایران قرار است برای حضور در 

تخفیف  با  آدیداس  کمپانی  از  را  خود  البسه  جهانی  جام 
خریداری کند. این در حالی است که همین امروز اعالم شد 
تیم ملی جامائیکا که در جام جهانی نیز حضور ندارد توافقی 
سه میلیون دالری برای تامین البسه با شرکت پومای آلمان 
امضا کرده است. در این شرایط به نظر می رسد با توجه به 
مدیوم بزرگ جام جهانی و صد البته تمایل شرکت ها به در 
اختیار داشتن سهام بیشتری از البسه تولیدی عرضه شده 
در این جشنواره بزرگ ورزشی جهان، ایران تنها تیمی در 
قرارداد  البسه  تامین  شرکت  یک  با  که  هاست  رقابت  این 
در  امروز  سه  ورزش  است.خبرنگار  نکرده  امضا  اسپانسری 
گفت و گو با چهره های مختلف سعی در با خبر شدن از 
ابعاد توافق ایران و آدیداس داشت که البته فدراسیون قرار 

منتشر  زمینه  این  در  رسمی  ای  اطالعیه  رأسا  خود  است 
فدراسیون  در  اصلی  افراد  از  یکی  طرف  از  همچنین  کند. 
فوتبال که تمایلی به افشای نام خود نداشت به خبرنگار ما 
گفت مشکل اصلی فدراسیون در عقد قرارداد اسپانسری با 
آدیداس مساله فروش پیراهن در ایران است که با توجه به 
ممنوعیت واردات پوشاک از سوی وزارت صنایع هیچ راهی 
مالی  حمایت  برای  آلمانی  شرکت  این  کردن  مجاب  برای 
ایران وجود ندارد. به گفته وی آدیداس تنها در  از فوتبال 
صورتی اسپانسر تیمی می شود که بتواند پیراهن خود را در 
آنجا به فروش برساند اما با مخالفت وزارت صنایع با واردات 
میلیون دالری این مساله شکل نمی گیرد و طبعا آدیداس 

نیز تمایلی به سرمایه گذاری در ایران ندارد.
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دولت دوازدهم در ارائه اولین برنامه مالی ساالنه کشور 
با پیشنهاد هدفمند کردن یارانه های نقدی ، رفع 
بیکاری را هدف گرفته که این به معنای تغییر شکل 
یارانه از پرداخت نقدی به سمت حمایت از طرح های 

اشتغالزا است.
به گزارش ایرنا، در حال حاضر براساس آخرین آمارهای 
از جمعیت ۸0 میلیون  از ۹۵ درصد  رسمی بیش 
کشورمان ماهانه یارانه نقدی ۴۵ هزار ۵00 تومان را 
دریافت می کنند. در حالی که اساس پرداخت یارانه 
نقدی کمک به دهک های ضعیف کشور تعریف شده، 
دور از باور است که بیش از ۷0 میلیون دهک ضعیف 

با حداقل درآمد زندگی می کنند. 
از سوی دیگر در شرایطی که منابع مالی محدود دولت 
باعث ابتر ماندن بسیاری از پروژه های عمرانی، آبادانی 
و پروژه هایی مانند بیمه، سالمت و بهداشت و درمان 
و آموزش شده، ساالنه بالغ بر ۴۸ هزار میلیارد تومان 
یارانه نقدی و غیر نقدی به جمعیت نزدیک به ۸0 

میلیون نفر پرداخت می شود. 
بنابراین پیشنهاد دولت در الیحه بودجه سال ۱۳۹۷ 
هدفمند شدن یارانه ها است به این معنا که هر چند 
رقم بودجه یارانه کاهش پیدا می کند اما در عین 
حال متعهد به پردخت یارانه دهک های کم درآمد 
و نیازمند خواهد بود و سایر دهک ها از دریافت یارانه 
حذف می شوند و مابقی بودجه یارانه که معموال از 
خزانه برداشت می شد، صرف اقداماتی می شود که 
در نهایت نفع آن به اقشار مختلف مردم به ویژه گروه 

کم درآمد می رسد. 
 یارانه به کمک اشتغال می آید

ماموریت ویژه بودجه سال آینده باز کردن گره های 
اشتغال است به طوری که دکتر »حسن روحانی« 

رییس دولت دوازدهم پس از ارائه الیحه بودجه به 
نمایندگان مجلس در موعد مقرر اعالم کرد که مبنای 
بودجه سال آینده اشتغال فراگیر، رفع فقر و ایجاد 

عدالت است. 
بنابراین دولت قصد دارد با هدفمند کردن یارانه ها، 
حمایت از دهک های ضعیف را از قالب یارانه های 
ماهانه به سمت حمایت از تولید و طرح های اشتغالزا 
تغییر دهد. از این رو دولت با سیاست هدفمند کردن 
یارانه ها در الیحه بودجه سال آینده، برای پرداخت 
یارانه نقدی بودجه ۲۳ هزار میلیارد تومانی را پیشنهاد 

داده است.
به عبارت دیگر اگر سقف ۴۵ هزار و ۵00 تومان برای 
یارانه نقدی ماهانه، تغییر نکند با این بودجه یارانه 
تبصره  در  تامین می شود.  نفر  میلیون  نقدی ۴۱ 
۱۴ الیحه بودجه سال آینده آمده است که دولت 
اساس  بر  تومان  میلیارد  هزار  مبلغ ۳۷  دارد  قصد 
قانون هدفمندی یارانه ها با انواع روش های نقدی و 
غیرنقدی بین خانوارهای هدف و کاالها توزیع کند 
که این رقم نسبت به رقم ۴۸ هزار میلیارد تومانی 
امسال کاهش پیدا کرده است. از رقم ۳۷ هزار میلیارد 
تومانی در بودجه سال آینده،۲۳ هزار میلیارد تومان 
به  صورت یارانه نقدی و غیرنقدی بین دهک های 
هدف توزیع می شود و ۷ هزار میلیارد تومان در قالب 
سیاست کاهش فقر مطلق از طریق بهزیستی و کمیته 
امداد در اختیار اقشار ضعیف قرار می گیرد. از این رقم 
همچنین ۳۷00 میلیارد تومان به عنوان یارانه بخش 
سالمت و ۳۳00 میلیارد تومان به عنوان یارانه نان 

پیش بینی شده است. 
در حالی که بسیاری از رسانه ها از حذف جمعیت ۳0 
میلیونی از دریافت یارانه صحبت می کنند اما در واقع 

قرار است یارانه افرادی که برای گذران زندگی نیازی 
به مبلغ ۴۵ هزار و ۵00 تومانی ندارند، در پروژه های 
با اولویت کشور مانند طرح های عمرانی، بهداشتی و 
آموزشی و از همه مهم تر پروژه های اشتغالزا هزینه 
شود که منافع آن به تمام اقشار کشور به ویژه دهک 
های کم درآمد که در اولویت بهره مندی از این طرح 

ها قرار دارند، بازمی گردد.
طبق گفته مسئوالن حدود ۳ میلیون بیکار وجود دارد 
که مهم ترین دلیل صف طوالنی ورود به بازار کار برای 
این افراد، محدودیت های مالی دولت در حمایت از بنگاه 
های مولد و پروژه های عمرانی است. حال اینکه دولت 
می خواهد به پرداخت یارانه افرادی که در رفاه نسبی 
زندگی می کنند پایان دهد و مشکل بیکاری به ویژه 
اشتغال جوانان را از محل صرفه جویی در یارانه حل کند 
که قطعا عواید آن بیشتر از مبلغ ۴۵ هزار و ۵00 تومان 

به مردم برگشت داده خواهد شد. طبق گفته »عادل 
آذر« رییس دیوان محاسبات کشور، سال آینده حدود 
۳۴میلیون و ۵00هزار نفر از جمعیت یارانه بگیر کشور 
کم می شود و پیش بینی می شود با انجام این مهم 
،حدود ۱۸ هزار و ۸00میلیارد تومان منابع مالی حاصل 

شود که تماما صرف اشتغال جوانان می شود.
یارانه هیچ نیازمندی قطع نمی شود

تا کنون در چند دوره چیزی حدود ۴ میلیون نفر 
از لیست دریافت یارانه نقدی خط خورده اند این بار 
هم دولت قصد جدی در اجرای هدفمندی یارانه ها 
دارد اما برخالف هیاهویی که برخی از رسانه ها درباره 
حذف عده ای از یارانه ایجاد کردند اما در پیشنهاد 
دولت قرار است تنها شکل پرداخت یارانه به بخشی 
از دهک ها تغییر کند و در این فرآیند قرار نیست 
شود.  حذف  نیازمند  و  ضعیف  های  دهک  یارانه 

محاسبات  دیوان  رییس  گفته  طبق  قطع  طور  به 
کشور، یارانه مدیرانی که حقوق ۱۸ میلیون تومانی 
دریافت می کنند قطع خواهد شد اما تمام افرادی 
یارانه  که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، 
دریافت خواهند کرد.  اما دولت با چه ساز و کاری 
می تواند این تفکیک و شناسایی را انجام دهد، سوالی 
که »محمدباقر نوبخت« سخنگوی دولت در توضیح 
آن گفته است که دو روش برای اعطای یارانه های 
بر مبنای روش  نیازمند وجود دارد.  افراد  به  نقدی 
نخست، قطع یارانه پردرآمدها است که این روش در 
سال های اخیر با توجه به اعتراضات صورت گرفته به 
وزارت کار و همچنین نیاز به افشای حساب بانکی 
افراد با کندی روبه رو بوده و نهایتا ۳ تا ۴ میلیون نفر 
از دایره یارانه بگیران حذف شدند.روش دوم، شناسایی 
افراد نیازمند است و اینکه یارانه به اشخاصی که تحت 
پوشش نهادهای حمایتی هستند، تعلق گیرد که در 
حال حاضر این کار توسط نهادهای ذی صالح صورت 
گرفته است. البته بخشی از مردم، تحت پوشش این 
نهادها نبوده، ولی مشمول دریافت یارانه ها هستند که 
پس از بررسی، یارانه ها آنها برقرار می شود.  یکی دیگر 
از مهم ترین اقدامات دولت در هدفمند شدن یارانه 
تغییر ساختار آن است به این معنا که قرار است، سال 
آینده سازمان هدفمندی یارانه ها منحل و وظایف آن 
از طریق صندوق رفاه اجتماعی یکی از زیرمجموعه 
های وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی، انجام شود. 
بنابراین در این اقدام دولت در راستای اجرای درست 
طرح هدفمند کردن یارانه ها در حالی که یارانه نقدی 
به دست دهک های ضعیف می رسد در عین حال با 
حذف یارانه اقشار متوسط به باال قرار است، گره مهم 

ترین مشکل تمام خانوار یعنی اشتغال باز شود. 

با نگاهی به بودجه 97؛

گره گشایی از اشتغال با هدفمندی یارانه های نقدی

و  پویا  نهادی  احوال  ثبت  سازمان  ایرنا-  تهران- 
کارآمد در مسیر هویت بخشی افراد به شمار می 
های  ریزی  برنامه  در  تاثیرگذاری  نقش  که  رود 
کالن کشور ایفا می کند و می کوشد تا در مسیر 
ایجاد  مکانیزاسیون فرآیندهای خدمات هویتی و 
اینگونه  و  بردارد  برای جامعه گام  تسهیالت الزم 
یاری بخش مسووالن در استقرار دولت الکترونیک 

باشد.
استقرار دولت الکترونیک، نقشه راه سازمان ثبت 

احوال
توسعه شهرها و روستاها و افزایش جمعیت کشور 
ثبت وقایع حیاتی مانند والدت، وفات و توجه به 
ثبت هویت افراد را به عنوان یکی از ضرورت های 
جامعه آشکار ساخت. این امر نهادی کارآمد را نیاز 
داشت تا بتواند انجام دادن این مقوله را بر عهده 
گیرد. به همین سبب در ۱۲۹۷ خورشیدی اداره 
 ای به نام »سجل احوال« در وزارت داخله )کشور( 

به وجود آمد.
مانند  وقایع حیاتی  ثبت  آن  از  تا پیش  هر چند 
والدت و وفات برپایه اعتقادهای مذهبی و سنت 
های رایج صورت می پذیرفت. به این صورت که با 
نام و تاریخ والدت مولود در پشت جلد قرآن نوشته 
می شد و نام و تاریخ وفات نیز تنها بر روی سنگ 

قبر می نوشتند.
 ۲ بخش  در  یک  شماره  به  شناسنامه  نخستین 
تهران در سوم دی ۱۲۹۷خورشیدی به نام »فاطمه 
ایرانی« صادر شد. گزینش این ترکیب از یک طرف 
ریشه در عمق اعتقادهای مذهبی مردم این مرز و 

بوم و حکایت از اصالت علقه و تعلق به سرزمین 
آغاز یک حرکت  در  نقطه عطفی  و  داشت  ایران 

بنیادی به شمار می رفت.
آن زمان ماموران شهرداری با تنظیم اسناد و توزیع 
شناسنامه میان مردم وقایع چهارگانه را در دفترهای 
مربوط ثبت می کردند زیرا شناسنامه اجباری نبود 
و تا سال ها پس از آن شناسنامه های زیادی صادر 
نکردند تا اینکه در خرداد ۱۳0۴ خورشیدی قانونی 
داشتن  که  شد  تصویب  ملی  شورای  مجلس  در 
شناسنامه را برای همه ایرانیان در داخل و خارج 

اجباری می کرد.
اداره سجل احوال در خرداد ۱۳0۷ خورشیدی با 
نام اداره کل احصاییه و سجل احوال از شهرداری 
جدا شد و به شکل مستقل شروع به کارکرد و در 
۱۳۱۶ خورشیدی به نام اداره آمار و ثبت احوال 

تغییر نام داد.
از  خورشیدی   ۱۳۳۷ در  اداره  این  های  وظیفه 
یکدیگر منفک و به صورت تشکیالت فعلی یعنی 
تیر  اینکه در  تا  نامیده شد  اداره کل ثبت احوال 
۱۳۵۵ خورشیدی قانون سازمان ثبت احوال کشور 
با شرح وظیفه های جدید به تصویب رسید. هر 
چند در ۱۳۶۳ خورشیدی برپایه اصالحیه مجلس 
بازنگری  قانون  مواد  از  برخی  در  اسالمی  شورای 

صورت پذیرفت.
سازمان ثبت احوال وظیفه هایی مانند ثبت والدت 
گواهی،  صدور  و  وفات  ثبت  شناسنامه،  صدور  و 
مردم،  دست  در  موجود  های  شناسنامه  تعویض 
برای  والدت  گواهی  صدور  طالق،  و  ازدواج  ثبت 

شهروندان خارجه و تنظیم دفترهای ثبت کل وقایع 
و نام خانوادگی، ایجاد پایگاه اطالعات جمعیتی و 
صدور کارت شناسنایی ملی و جمع آوری و تهیه 
آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن را بر عهده 

دارد.
این نهاد عالوه بر اینکه هویت جامعه در آن نگهداری 
می شود از منظر عموم نیز جایگاه خاصی دارد زیرا 
مهمترین  درباره  ای  ارزنده  اطالعات  دربردارنده 
و  فرهنگی  اجتماعی،  جمعیتی،  های  شاخص 
اقتصادی است و با اطالعات و آماری که از هویت 
افراد جامعه در دست دارد در بخش تجزیه و تحلیل 
و آسیب شناسی نقش اساسی ایفا می کند هر چند 

به خوبی به آن پرداخته نشده است.
سازمان ثبت احوال باید با حفظ اطالعات و آمار و 
هویت جامعه آنها را در اختیار سازمان های مسوول 
قرار دهد تا بتوان با کمک چنین آمارها و اطالعاتی 
ویژه  به  کشور  در  که  هایی  مشکل  از  بخشی  به 
در شهرستان ها وجود دارد پاسخ داد. با استفاده 
از آماری که در ثبت احوال وجود دارد می توان 
بررسی کرد که در سال های گذشته میزان ازدواج 
و طالق در جامعه چه روندی را پشت سر گذاشته 
است برای نمونه با توجه به آمارهای به دست آمده 
از ثبت احوال در ۹ ماهه نخست ۱۳۹۶ خورشیدی 
در مقابل هر ۳.۹ ازدواج ثبت شده یک طالق به 
ثبت رسیده که با توجه به آمار سال های گذشته 
بنیان های  و  این آسیب در حال گسترش است 

خانواده ها را به خطر می اندازد.
افزایش سن دختران و پسران در نخستین ازدواج 

به  احوال  ثبت  آمارهای  از طریق  توان  می  نیز 
دست آورد که این پدیده نیز خود تاثیر زیادی 
از  بر روی رفتارهای اجتماعی مردم می گذارد 
این رو افکار عمومی باید به این مقوله توجه کنند 
زیرا این آسیب شناسی نشان می دهد، افزایش 
سن در نخستین ازدواج به معنای از دست دادن 
شانس های احتمالی باروری برای زوج ها خواهد 
بود و در نتیجه به پیر شدن جمعیت کشور منجر 

می شود.
همچنین با استفاده از آمار این سازمان درباره نام 

افراد می توان به سطح فرهنگ جامعه و اتفاق هایی 
که در برهه های خاصی به وقوع می پیوندد پی برد 
اینکه چرا در یک دوره مشخص اسامی خاص رواج 
پیدا می کند که با دوره پیش و بعد از خود متفاوت 
است و این نامگذاری ها چه ارتباطی با تحول های 
جامعه دارد. برای نمونه با استفاده از آمار نامگذاری 
ها در دهه ۶0 خورشیدی می توان به استقبال و 
رضایتمندی مردم نسبت به انقالب اسالمی پی برد 
که همه این ها با توجه به آمارهایی که به وسیله 
ثبت احوال جمع آوری و تهیه می شود قابل دست 

یافتن است.
آمارهای موجود در ثبت احوال درباره تولد و مرگ 
نشان می دهد که در ۱۳۹۶ خورشیدی بیش از 
یک میلیون و ۱۷۱ هزار و ۶۲ تن متولد شده اند که 
از این تعداد ۵۹۹ هزار و ۵۸۴ تن پسر و ۵۷۱ هزار 
و ۴۸0 تن دختر بوده اند و آمار مرگ در این سال 
بیش از ۲۸۴ هزار و ۸۸۳ تن بوده است. بنابراین با 
استفاده از این آمار می توان سیاست های جمعیتی 

را در قبال جوان شدن جمعیت کشور دنبال کرد و 
نهادهای مسوول می توانند با سیاست گذاری های 

صحیح خانواده ها را تشویق به فرزندآوری کنند.
ثبت احوال به فناوری روز دنیا برای ارایه خدمات 
الکترونیکی رویکردی مثبت دارد و این مهم را باید 
نشانه پویایی و کارآمدی این سازمان دانست به گونه 
ای که طرح های مهم صدور کارت هوشمند ملی، 
شناسنامه رایانه ای افراد باالی ۱۵ سال و آرشیو 
الکترونیکی اسناد هویتی به عنوان شاخصه های 
مهم و کلیدی برای استقرار دولت الکترونیک تحت 
به  اطالعات جمعیتی کشور  پایگاه مرکزی  بستر 
شمار می رود و با استفاده از این اقدام ها مدیریت 
هویت در فضای مجازی و برنامه ریزی های کالن 

تسهیل و ممکن خواهد شد.
جایگاه  در  کشور  احوال  ثبت  سازمان  نقش 
ارزشمندترین ارگان ثبت کننده رویدادهای حیاتی 
باعث شد تا شورای فرهنگ عمومی کشور سوم دی 
را به عنوان روز ملی ثبت احوال در تقویم رسمی 

ایران به ثبت برساند.

استقرار دولت الکترونیک، نقشه راه سازمان ثبت احوال

آگهی مناقصه عمومی
انجام عملیات  به  بدینوسیله فرمانداری شهرستان مالرد در نظر دارد نسبت 
عمرانی خرید، حمل آسفالت مکانیزه توپکا 19-0 جهت معابر روستاهای فاقد 
دهیاری شهرستان مالرد از محل اعتبارات ارزش افزوده اقدام نماید. لذا شرکت 
کنندگان در مناقصه )پیمانکاران واجد شرایط و صالحیت فنی مرتبط( جهت 
اخذ اوراق مناقصه به اداری و مالی فرمانداری مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری 

مورخ 96/10/11 به دبیرخانه فرمانداری تحویل نمایند.

تاریخ انتشار نوبت اول 96/09/27 تاریخ انتشار نوبت دوم 96/10/04
مهلت تحویل ا سناد به دبیرخانه تا ساعت 14/30 مورخ 96/10/11

تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه: روز 96/10/12
شماره حساب جهت واریز سپرده شرکت در مناقصه 2171131268001 بانک ملی بنام فرمانداری 

شهرستان مالرد
3 پاکت شامل )الف- فیش واریزی - ب - اسناد مناقصه ج- پیشنهاد قیمت(

کلیه هزینه های چاپ آگهی در روزنامه بر عهده برنده مناقصه می باشد.
فرماندار شهرستان مالرد- بهمن خطیبی

 نوبت دوم

ردیف

1

عنوان پروژه عمرانی

خرید، حمل آسفالت مکانیزه توپکا 19-0 و 
تحویل در محل )شهرستان مالرد( 

مبلغ برآورد )ریال(

15/000/000/000

سپرده شرکت در مناقصه )ریال(

750/000/000

زلزله بیاید تهران را سیل می برد

مجلس،  اجتماعی  کمیسیون  رئیس  نایب 
باال  ریشتر  با  زلزله  وقوع  یادآوری اینکه  با 
وضعیت  و  زمین  رانش  دلیل  به  تهران  در 
از  می شود،  سیل  بروز  موجب  فاضالب ها 
فاجعه  این  وقوع  از  قبل  خواست  مسئوالن 

چاره اندیشی کنند.
زلزله  وقوع  اینکه  بر  تاکید  با  رضایی  مسعود 
گسترش  و  سیل  بروز  موجب  باال  ریشتر  با 
تهران  در  خسارات  افزایش  و  شهر  تخریب 
در  بیاید  زلزله  وقتی  قطعا  گفت:  می شود، 
سطحی،  گسل های  ایجاد  و  زمین  رانش  اثر 
متالشی  خودبخود  فاضالب  و  آب  سیستم 
روان  شهر  سطح  در  جاری  آب های  و  شده 
سیل  به  نیز  جویبارها  درنهایت  و  می شود 

تبدیل خواهد شد.
شورای  مجلس  در  شیراز  مردم  نماینده 
اسالمی، ادامه داد: هم اکنون برای پیشگیری 
از  قبل  امر  متخصصان  فاجعه،  این  بروز  از 
برای  تدابیر الزم  باید  وقوع چنین حادثه ای، 
ایجاد  از  ممانعت  جهت  راهکاری هایی  ارائه 
این معضل بیندیشند، که تحقق این مهم نیز 
ازطریق ایجاد مسیرهای محدودکننده یا قطع 
کننده آب و فاضالب امکانپذیر است تا در پی 

آن، بتوان وقایع احتمالی را کنترل کرد.
اشاره  با  دهم،  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
الزم  راهکارهای  باید  که  دستگاه هایی  به 
و  سیل  همزمان  وقوع  از  ممانعت  جهت 
تصریح  کنند،  پیش بینی  را  تهران  در  زلزله 
آب  سازمان  کشور،  وزارت  شهرداری،  کرد: 
و فاضالب و سایر سازمان هایی که در زمینه 
است  الزم  دارند،  فعالیت  غیرمترقبه  حوادث 
همچنین  شوند،  عمل  وارد  خصوص  این  در 
جهت  در  باید  نفت  و  نیرو  وزارتخانه های 
موقع  به  قطع  منظور  به  اقداماتی  پیش بینی 
برنامه ریزی  گازرسانی  و  آبرسانی  شبکه های 

کنند.
مجلس  اجتماعی  کمیسیون  رئیس  نایب 
هر  در  اینکه  یادآوری  با  اسالمی،  شورای 
است،  درمان  از  بهتر  پیشگیری  شرایطی 
از  قبل  باید  خاطرنشان کرد: همه دستگاه ها 
به حداقل  آمادگی الزم جهت  از  زلزله  وقوع 
باشند  برخوردار  احتمالی  خسارات  رساندن 
الزم  اقدامات  انجام  به  بتوانند  سرعت  به  و 
بپردازند، تا حین وقوع زلزله دچار سردرگمی 
نشوند، که در پی آن، در جامعه در اثر افزایش 

عمق خسارات، بی نظمی ایجاد شود.

دریاچه ارومیه به حال خود رها 
شده است

در  آذرشهر  و  اسکو  تبریز،  مردم  نماینده 
مجلس شورای اسالمی، برنامه ای که به بهانه 
محدودسازی  درجهت  ارومیه  دریاچه  احیای 
انجام  مناطق  این  ساکن  کشاورزان  فعالیت 
پیوست  فاقد  و  جزیره ای  اقدامات  را  شده 

اجتماعی دانست.
تاکنون  اینکه  بیان  با  بیگی  علیرضا  احمد 
دریاچه  احیای  جهت  در  موثری  اقدامات 
ارومیه صورت نگرفته و وضعیت این دریاچه 
نسبت به سال های قبل بحرانی تر شده است، 
احیای  جهت  در  که  اقداماتی  اغلب  گفت: 
و  بوده  جزیره ای  شده،  انجام  ارومیه  دریاچه 
فاقد پیوست های اجتماعی است، در حالی که 
ساکن  که  افرادی  معیشت  تامین  برای  باید 
حاشیه این دریاچه هستند نیز باید نسخه ای 
برنامه در شرایط کنونی  این  تجویز شود که 

موجود نیست.
در  آذرشهر  و  اسکو  تبریز،  مردم  نماینده 
زمانی  تا  داد:  ادامه  اسالمی،  شورای  مجلس 
که پیوست اجتماعی و برنامه ای برای تامین 
تدوین  ارومیه  دریاچه  مردم حاشیه  معیشت 
نشده، طبیعی است که اقداماتی که در جهت 

احیای دریاچه انجام شود، موثر نخواهد بود.
با  دهم،  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
یادآوری اینکه در الیحه بودجه ۹۷ اعتباراتی 
گرفته  نظر  در  ارومیه  دریاچه  احیای  برای 
اعتبارات  اساس  بر  کرد:  تصریح  است  نشده 
رئیس  گذشته  در  که  نیز  تخصیص یافته ای 
جمهور از آن خبر می داد، طرحی برای احیای 
به  نتیجه ای  و  نشده  بسته  ارومیه  دریاچه 

دست نیامده است.
داخلی  امور  و  شوراها  کمیسیون  عضو 
کرد:  تصریح  اسالمی،  شورای  مجلس  کشور 
جامع  برنامه ای  تدوین  نیازمند  هم اکنون 
که  هستیم  ارومیه  دریاچه  احیای  جهت  در 
برنامه ای در جهت  پیش بینی  از همه  مهم تر 
مناطق  این  مردم  زندگی  وضعیت  بهبود 
از  را  کشاورزی  فرصت  وقتی  چراکه  است، 
این  در  را  محدودیت هایی  یا  می گیریم  آنها 
زمینه بر آنها تحمیل می کنیم، الزم است که 
انجام  آنها  معیشت  تامین  برای  نیز  اقداماتی 
دهیم، نه اینکه با تنگ کردن معیشتشان آنها 
را به امان خدا رها کنیم که ناچار جهت انجام 
مشاغل کاذب به سایر شهرها مهاجرت کنند.

خبر

اسالمی  شورای  مجلس  عمران  عضوکمیسیون 
انرژی  های  حامل  افزایش  جای  به  گفت:دولت 
بودجه سازمان های دولتی غیرضروری را کاهش 

دهد.
بودجه  الیحه  به  اشاره  با  افتخاری،  محمدمهدی 
سال ۹۷ کشور گفت: مردم دیگر توان هیچ افزایش 
قیمتی را ندارند و نباید دولت هیچ یک از کاالها 
آب،  پول  ویژه  به  کند  گران  را  دولتی  و خدمات 
برق، گاز و از همه مهم تر بنزین و گازوئیل نباید 

گران شود.
اسالمی  شورای  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو 
مردم  نظر  ها  قیمت  افزایش  عدم  اینکه  بیان  با 
گیری  تصمیم  مردم  نظر  خالف  نباید  پس  بوده 
دهد،مگر  رخ  قیمت  افزایش  باید  شود،افزود:چرا 
اقتصاد خانوارهای ایرانی تقویت شده،قدرت خرید 
مردم افزایش یافته،فرزندان بیکار خانواده ها اشتغال 
یافته اند،رونق اقتصادی ایجاد شده، برای مردم رفاه 
ایجاد شده که بخواهیم قیمت ها را افزایش دهیم.

رئیس جمهور اجازه افزایش قیمت حتی در قیمت 
بنزین و گازوئیل را دهد

اقتصاد  بحرانی  شرایط  این  در  داد:چرا  ادامه  وی 
کشور که هر روز قدرت خرید مردم کاهش می یابد 
و سطح درآمدها پایین تر رفته و هیچگونه افزایش 
مردم  مشکالت  از  مشکلی  و  نداشته  چشمگیری 

حل نشده است، فشار بر خانواده ها افزایش یابد.
شورای  مجلس  در  شفت  و  فومن  مردم  نماینده 
اسالمی با بیان اینکه رئیس جمهور باید به وعده 
گونه  هیچ  ندهد  اجازه  و  کند  عمل  خود  های 
رخ  گازوئیل  و  بنزین  قیمت  در  حتی  افزایشی 
دهد،یادآور شد:متاسفانه بعضی از اعضای دولت به 
و  بنزین  قیمت  که  کنند  می  تکرار  مکرر  صورت 
گازوئیل از نصف قیمت جهانی امروز فراتر نمی رود 
و این حرف یعنی افزایش قیمت و گرانی در همه 

کاالها ،که به نظر صحیح نمی رسد.
آیا خدمات دولت در حد جهانی به ملت ارائه می 
شود، که مسئوالن از قیمت جهانی حرف می زنند

وی افزود: مردم توان پذیرش افزایش قیمت بنزین 
را در این شرایط ندارند و اگر این اتفاق رخ دهد 
شاهد تورم باالیی در کشور هستیم و مردم و نظام 
آسیب جدی می بینند که در این صورت مجلس 
شورای اسالمی و دولت تدبیر و امید در حق این 
مردم جفا و ظلم روا داشته که در حکومت اسالمی 

جفا و ظلم به مردم جایز نبوده بلکه حرام است.
بوده  این  مردم  سوال  اینکه  بیان  با  افتخاری 
کارشناسان  و  وزرا  جمهور،  رئیس  که  زمانی  که 
زنند  می  حرف  جهانی  قیمت  از  دولت  اقتصادی 
ارائه  به ملت  نیز درحد جهانی  آیا خدمات دولت 
می شود،ادامه داد: آیا حقوق کارمندان،کارگران و 
بازنشستگان درحد حقوق جهانی و کشورهایی که 
از آن ها به عنوان الگو نام برده می شود،قرار دارد 
دولت نباید این حرف های تکراری و نگران کننده 
برای ملت ایران مطرح و آن ها را ناامید کند،بلکه 
همگی باید کمر همت بسته و از شعار دادن و حرف 
زدن زیاد و عمل کردن کم دست برداشته و برای 

مردم ،خدمت صادقانه و بی منت انجام دهیم.
با  اسالمی  شورای  مجلس  عمران  عضوکمیسیون 
کاالهای  قیمت  افزایش  جای  به  اینکه  بر  تاکید 
بودجه  باید  انرژی  های  حامل  ویژه  به  دولتی 
سازمان دولتی و وابسته به دولت که غیرضروری 
و  کرده  دریافت  کالن  بودجه  ها  سال  و  هستند 
خروجی خاصی نداشته اند به اندازه واقعی کاهش 
پیشنهاد می شود حقوق های  یابد، تصریح کرد: 
مدیران دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
۱0 درصد کاهش یابد تا اعتماد مردم به دولت و 
مجلس بازگردد و امید همچنان در زندگی مردم 

باقی بماند.
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