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جهانگیری: نباید مردم را نسبت به آینده ناامید کنیم

 آمریکایی ها از مسیر اشتباه برگردند

۹۷ هزار کودک

 ۶ تا ۱۱ سال بازمانده

 از تحصیل هستند

به گزارش زمان ، معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش یارانه کودکان بازمانده 
از تحصیل خبر داد و گفت: ۹۷ هزار کودک ۶ تا ۱۱ سال بازمانده از تحصیل هستند.احمد میدری در 
»هشتمین جلسه شورای هماهنگی بهبود و ارتقای شاخص های آموزش و پرورش مناطق محروم« که 
دیروز در وزارت رفاه برگزار شد، اظهار داشت: وزارت رفاه با کمک آموزش و پرورش و سایر دستگاه ها در 
جهت حمایت از کودکان، اقداماتی را در دست انجام دارد که یکی از آنها، کمک به مدارس شبانه روزی 
است.وی با اشاره به اینکه اختصاص بسته حمایتی دولت به دانش آموزان مراکز شبانه روزی، یکی از اقدامات 
اساسی انجام شده بوده است، افزود: در چند سال گذشته هر بار که بسته حمایت خوراکی توزیع می شد، 
کارت های ۳۰۰ هزار دانش آموز مراکز شبانه روزی هم شارژ شده و در این مرحله نیز درخواست مشترک 

2همه ما این است که بسته حمایتی دولت به آنها نیز اختصاص پیدا کند.

روزانهم صبح اریان

واریز مبلغ سبد 
معیشت کارگران

 تا چهارشنبه

افتتاح ۲ طرح 
پتروشیمی تا 

پایان سال

لزوم استقرار 
عدالت آموزشی در 

مناطق محروم
۷۶5

صالحی خبر داد: 

آغاز طراحی سوخت مدرن ۲۰ درصد
 برای راکتور تهران

رشد ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد در بودجه ۹۸؛

جاری  های  ینه  هز درصدی   ۹ افزایش 
آینده سال  در 
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الزمه خروج مسکن از رکود  
دوری از سیاست های انقباضی 

وزیر راه و شهرسازی: قیمت تمام شده مسکن را کاهش می دهیم

خبر
ظریف خطاب به برخی از کشورهای منطقه؛

 روی اسب بازنده 
شرط بندی نکنید

وزیر خارجه با اشاره به مزاحمت های آمریکا در مسیر 
همکاری های اقتصادی ایران و عراق به کشورهای منطقه 
توصیه کرد که روی اسب بازنده هیچ وقت شرط بندی 

نکنند.
به گزارش زمان به نقل ازفارس، محمدجواد ظریف وزیر 
امور خارجه ایران که دیروز در رأس یک هیأت سیاسی و 
اقتصادی وارد بغداد شد در جمع خبرنگاران درباره این سفر 
گفت: برنامه تدارک دیده شده در این سفر را در راستای 
همکاری و فعالیت بیشتر بخش خصوصی با همتایان عراقی 
خود برشمرد و یادآور شد: مشکالتی در ماه های گذشته 
مخصوصا بعد از حمله داعش به عراق در مسیر فعالیت های 
بخش خصوصی ایران ایجاد شده بود از جمله مشکالت در 
بخش فنی و مهندسی و سایر بخش ها و مزاحمت هایی که 
آمریکایی ها ایجاد می کنند که امیدواریم بتوانیم با همفکری 
دو طرف این مشکالت را حل کنیم.ظریف افزود: ما از 
مواضع مسئوالن عراقی درباره تحریم ها استقبال کردیم و 
الزم است با همفکری زمینه های عملیاتی کردن این مواضع 
سیاسی را پیدا کنیم.وی در پاسخ به سؤالی درباره رفع 
مشکالت بخش خصوصی ایران در عراق نیز گفت: ما 
مجموعه نگرانی هایی که بخش خصوصی ما دارند را جمع 
آوری کردیم، در سفرهای قبلی که بنده و همکاران دیگر از 
دولت داشتند این موضوعات بررسی شده و در این سفر 
نگرانی های بخش خصوصی برطرف می شود.وزیر خارجه 
همچنین در پاسخ به سؤالی در توصیه به کشورهای منطقه 
و مزاحمت هایی که آمریکایی ها ایجاد می کنند نیز گفت: 
این حرکت ها نتیجه شکست سیاست های آمریکاست و 
این شکست ها 40 سال است ادامه یافته و پیشنهاد من به 
کشورها این است که روی اسب بازنده هیچ وقت شرط 

بندی نکنند.

سامانه جدید پدافندی ایران به زودی رونمایی می شود
ارتش  کننده  هماهنگ  معاون  و  ستاد  رییس 
جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد: سامانه جدید 
پدافندی جمهوری اسالمی ایران به منظور حفاظت 

از آسمان کشور تا پایان امسال رونمایی می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، امیر دریادارحبیب 
اهلل سیاری این سامانه را کامال بومی عنوان کرد که 
ازسوی مختصصان دفاعی آخرین مراحل ساخت 
خود را طی می کند.وی افزود: این سامانه پدافند 
هوایی که »باور۳7۳« نام دارد، برد بلند است و 
می تواند اهداف خود را با دقت و سرعت باالیی 
منهدم کند.معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری 
اسالمی ایران درمورد تشابه باور ۳7۳ با نمونه های 
خارجی آن گفت: اگر توانایی های این سامانه کامال 
ایرانی بیشتر از نمونه های خارجی نباشد، قطعا 

کمتر نیست.
دریادار سیاری با بیان این که جمهوری اسالمی 
ایران چند نمونه سامانه برد متوسط و برد بلند 
اظهار  کند،  می  تولید  داخل  در  پدافندهوایی 
امسال  پایان  تا   ۳7۳ باور  که  کرد  امیداوری 
رونمایی شود.بر اساس اعالم مدیران وزارت دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مسلح سامانه جدید باور ۳7۳ 
با برد بیش از 2۰۰ کیلومتر و ارتفاع 27 کیلومتر 
از قابلیت هایی بیشتری نسبت به سامانه اس ۳۰۰ 
روسی بهره می برد.مدیران وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح پیش از این اعالم کرده بودند که 

باور ۳7۳ آزمایش های خود را با موفقیت پشت 
سر گذاشته است.معاون هماهنگ کننده ارتش در 
بخش دیگری از این گفت و گو یادآور شد: قرارگاه 
جمهوری  ارتش  االنبیا)ص(  خاتم  پدافندهوایی 
در  که  رزمایشی  در  پیش  ایران چندی  اسالمی 
سمنان برگزار کرد نیز چند سامانه پدافندهوایی 

را به نمایش گذاشت.
دریادار سیاری استفاده از سامانه های پدافندهوایی 
نشانه  را  کشور  آسمان  از  حفاظت  برای  بومی 
توانایی متخصصان صنعت دفاعی دانست و گفت: 
با  متوسط  ارتفاع  سامانه  یک  تنها  انقالب  اوایل 
موشک ›هاگ‹ در اختیار داشتیم اما امروز دهها 

سامانه بسیار پیشرفته تر از هاگ در کشور توسط 
متخصصان داخلی تولید می شوند.

وی با بیان این که در ابتدای راه شکوفایی انقالب 
هستیم، تاکید کرد: در 4۰ سالگی پیروزی انقالب 
اسالمی باوجود تمام تحریم ها، محدودیت ها و 
محرومیت ها امروز قدرت دفاعی نیروهای مسلح 
جمهوری اسالمی ایران در اوج اقتدار قرار دارد.وی 
برخورداری از نیروی انسانی توانمند و متعهد را از 
نقاط قوت نیروهای مسلح برشمرد و گفت: امروز 
به جایی رسیده ایم که تمام خلبانان را در داخل 
کشور آموزش می دهیم و از تسلیحات و تجهیزات 

به روز و بهینه سازی شده بومی برخورداریم.

اعالم برگزاری یک نشست ضدایرانی توسط آمریکا و 
لهستان در ورشو، مباحث زیادی از چرایی و اهداف 
دولت ترامپ ازاین نشست ایجاد کرده و ورای اهداف 
اجماع ساز، به نظر می رسد که سیاست واشنگتن 

دارای الیه های متفاوتی است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، اقدامات ضد ایرانی 
›دونالد ترامپ‹ پس ازورود به اتاق بیضی شکل کاخ 
سفید در سال 2۰16 میالدی با شکل و روند تازه 
ای آغاز شد؛ اقداماتی که از همان دوران کارزارهای 
انتخاباتی ماهیت ضد ایرانی آن کامال آشکار شده 
بود. اما پس از ورود ›جان بولتون‹ به عنوان مشاور 
امنیت ملی و افزوده شدن ›مایک پمپئو‹ در مقام 
وزیر امورخارجه آمریکا به تیم امنیتی کاخ سفید، به 
طور عملی فضای اقدامات این کشور در قبال ایران 
از  تر  آنها روشن  ایرانی  نگاه ضد  به دلیل پیشینه 
گذشته شد.بولتون دریادداشتی که درنشریه‹نشنال 
ریویو‹دراوت 2۰17 منتشر کرد،نگاه آمریکای ترامپ 
ایرانی  ضد  های  سیاست  انداز  چشم  و  ایران  به 
را  ترامپ  دولت  ابتدا  او  کرد؛  تبیین  را  واشنگتن 
تشویق به خروج از توافق برجام می کند و سپس از 
کاخ سفید می خواهد که تمرکز خود را در خاورمیانه 
بر ایران بگذارد.پس از خروج یکجانبه دولت ترامپ 
ای  دومرحله  بازگشت  و  برجام)18اردیبهشت(  از 
های  تالش  وجود  با  ایران،  ملت  های ضد  تحریم 
گسترده واشنگتن برای ایجاد اجماع بین المللی علیه 
برجام و جمهوری اسالمی ایران با شکست مواجه 
تازه  در  آمریکا  امورخارجه  وزارت  اما  است.  شده 
ترین اقدام ضدایرانی خود، خبر از برگزاری اجالسی 
جهانی در ورشو پایتخت لهستان در روزهای 24 و 
25 بهمن  ماه خبر داد که به گفته وزیرامورخارجه 
این کشور، ادامه فشار حداکثری بر ایران است.مایک 
پمپئو هدف از این اجالس را ارتقای ثبات و آزادی 
در خاورمیانه با تاکید بر مقابله با نفوذ منطقه ای ایران 
عنوان کرد.اعالم برگزاری کنفرانسی از سوی آمریکا 
در لهستان که به گفته پمپئو مقابله با ایران یکی از 
موضوعات آن است، بار دیگر نشان داد که واشنگتن 
در پی ایجاد ائتالف بین المللی با نگاه امنیتی و با 

هدف ایران هراسی است.بسیاری از کشورهای بزرگ 
از  کنفرانس  این  در  شرکت  برای  تمایلی  اروپایی 
خود نشان نمی دهند و پیش بینی می شود که این 

کنفرانس در سطح بسیار پایینی برگزار شود.
جمهوری  امورخارجه  وزیر  ظریف‹  ›محمدجواد 
اسالمی ایران در واکنش به اعالم برگزاری کنفرانس 
به کشور  توییتی  انتشار  با  لهستان  در  ایرانی  ضد 
میزبان و شرکت کنندگان کنفرانس یادآوری کرد، 
توسط  ایرانی  ضد  نمایش  آخرین  در  که  کسانی 
آمریکا شرکت کرده بودند، یا مرده اند، یا بی آبرو 
شده و یا به حاشیه رانده شده اند؛ و ایران قوی تر از 
همیشه است. دولت لهستان نمی تواند این ننگ را 
پاک کند، در حالیکه ایران لهستانی ها را در جنگ 
میزبان  اکنون  کشور  این  داد،  نجات  دوم  جهانی 
›عباس  می شود.  ایرانی  درمانده ضد  یک سیرک 
عراقچی‹معاون وزیر خارجه نیز اعالم کرد که؛ 1892 
لهستانی از سال 1942 میالدی تاکنون در قبرستان 
لهستانی ها در تهران آرمیده اند. بیش از یکصد هزار 
لهستانی پس از آزادی از اردوگاه های کار اجباری 
استالین از راه ایران بازگشتند.قبرستان ها درایران 
مردم  اما  هستند  جایگزینی  قابل  ۳۰سال  از  بعد 
خودرا  میهمانان  احترام  که  است  سال  تهران 77 
نگاه داشته اند. در همین زمینه، ›ویچخ اونلت‹ کاردار 
لهستان در تهران در اعتراض به برگزاری کنفرانس 
ضد ایرانی به اصطالح صلح و امنیت در خاورمیانه 
با میزبانی مشترک آمریکا و لهستان به وزارت امور 
خارجه فراخوانده شد.اما دو پرسش اساسی درباره 
کنفرانس ورشو می توان مطرح کرد؛ نخست اینکه 
انتخاب  کنفرانس  این  برگزاری  برای  لهستان  چرا 
شده است؟ و دوم اینکه آمریکا در لهستان به دنبال 
چیست؟نوع نگاه آمریکا از زمان دولت جورج بوش 
پسر نسبت به اروپا با تغییراتی روبه رو شد؛ از آن 
زمان واشنگتن به دلیل سیاست خارجی تهاجمی 
و همراهی نکردن متحدان سنتی آمریکا همچون 
با حمله نظامی به عراق و  ایتالیا  آلمان، فرانسه و 
موضوعاتی مانند سپر دفاع موشکی، اروپا را به اروپای 
جدید و قدیم تقسیم کرد و به طور رسمی اعالم کرد 

که تالش می کند با متحدان جدید مانند لهستان 
همکاری کند.اما دوران‹باراک اوباما‹رییس جمهوری 
پیشین دمکرات شرایط باردیگرمتفاوت از گذشته 
بود و واشنگتن همکاری با متحدان سنتی اروپایی را 
گسترش و پیوندهای فرا آتالنتیکی را پیگیری کرد. 
انتخاب ترامپ جمهوریخواه و آغاز جنگ تجاری با 
اروپا، خروج واشنگتن از برجام و توافق آب و هوایی 
پاریس بار دیگر واشنگتن را در مقابل پاریس و برلین 
قرار داد.نشانه جنگ آشکار امریکا با اروپای قدیم را 
می توان در اولین سفر اروپایی ترامپ دید که پس 
از انتخاب و در تابستان 2۰17 به ورشو سفر کرد تا 
اولین سخنرانی خود را در اروپا انجام دهد. اما ورای 
تصمیم آمریکا برای همکاری با لهستان، ورشو نیز با 
تمایالت دست راستی عالقه زیادی برای همکاری با 
واشنگتن دارد. دولت ترامپ دربرهه کنونی اهداف 
چندگانه ای را با هدف امنیتی کردن فضای منطقه 
ای وبین المللی علیه ایران پیگیری می کندوبه بیان 
دیگر ترجمان کنفرانس ورشو می تواندبهره گیری از 
ابزارهای در دسترس با اهداف چندگانه در الیه های 
حکومتی و سازمان های منطقه ای و بین المللی 
باشد.دولت ترامپ و وزارت خارجه آمریکا با پیگیری 
شکستن  دنبال  به  نخست  سازی  اجماع  سیاست 
رویکرد ناموفق بودن روندهای ائتالف ساز و اجماع 
ساز درسطح جهانی هستند؛ به این معنا که برگزاری 
نشستی ازسران)هرچند هنوز مشخص نیست چه 
تعداد از کشورها و با چه سطحی شرکت می کنند( 
از منظر واشنگتن نمادسازی برای اقدامات تبلیغی و 
اینگونه نشست های پسینی است.از دید واشنگتن 
ایجاد  به  تواند  می  ای  منطقه  کشورهای  حضور 
ائتالف منطقه ای در سطح غرب اسیا وهماهنگی 
اما آنچه مهمترین  میان این کشورها کمک کند، 
اولویت وهدف دوم آمریکا از برگزاری چنین نشستی 
است،امنیتی کردن فضای سیاست خارجی ایران و 
فشار حداکثری درحوزه اقتصادی همراه با پیگیری 
سیاست محدودسازی در سازمان های بین المللی و 
اقدام از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد از 

اقدامات دیگر این گروه از کشورها خواهد بود.

وزارت  واگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز  رییس   
بهداشت گفت: موارد ابتال به عفونت HIV ظرف پنج 
سال اخیر در بین زنان و انتقال این عفونت از طریق 
تماس جنسی افزایش یافته است. همچنین موارد ابتال 
به HIV در بین جوانان نیز، اندکی افزایش داشته و 
بیشتر ما شده  نگرانی های  این موارد، موجب  همه 

است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، دکتر محمد مهدی 
با اعالم این مطلب اظهار داشت: به نظر می  گویا، 
رسد که در کنار پرداختن به موضوع پیشگیری از 
HIV در بین معتادان تزریقی، باید به طور جدی به 
مساله پیشگیری از ابتال به این عفونت در بین صاحبان 

رفتارهای پرخطر جنسی و به ویژه جوانان نیز توجه 
پیشگیری،  راستا  همین  در  باشیم.  داشته  جدی 
اهمیت فوق العاده زیادی دارد و خانواده ها به ویژه 
والدین و اولیای مدارس، در آموزش های پیشگیری از 
ابتال به عفونت HIV می توانند نقش بسیار مهمی را ایفا 
کنند؛  چراکه در غیر این صورت باید شاهد افزایش 
ابتال به این عفونت در بین زنان و جوانان باشیم.بنابر 
اعالم وبدا، وی تصریح کرد: طبیعی است که عدم 
زنان و جوانان،  به  به آموزش های پیشگیرانه  توجه 
 HIV خطر دیگری به همراه دارد و آن، انتقال عفونت
از مادر به کودک است. سال گذشته 11۳ مورد ابتالی 
زنان باردار به عفونت HIV در کشور شناسایی شد 

که با پیگیری دقیق و درمان همه این افراد، فقط 2 
مورد کودک مبتال به HIV در کشور متولد شدند و 
این ثمره یک کار سنگین در سطح کشور است که 
چنانچه کوچک ترین غفلت و تاخیری در آن صورت 
گیرد، پیامدهای بهداشتی و اقتصادی بسیار سنگینی 

در پی خواهد داشت.
وزارت  واگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز  رییس 
مدارس  خانواده،  بر  عالوه  افزود:  پایان  در  بهداشت 
و به خصوص دبیرستان ها و دانشگاه ها، محیط هایی 
هستند که می توانند در آموزش های پیشگیری از ابتال 
به عفونت HIV به جوانان نقش بسیار مهمی داشته 

باشند.

نگرانی وزارت بهداشت از افزایش ایدز در زنان و جوانان

اهداف آمریکا از برگزاری نشست ضدایرانی در ورشو
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سیمای خطرپذیری زلزله در ایران 
طبق آمار و ارقام

*علی بیت اللهی

بر مبنای زون بندی نقشــه خطر زلزله آیین نامه 28۰۰ )ساخت 
و ســاز مقاوم در برابر زلزله در ایران(، حدود 67 درصد از مساحت 
سرزمینی ایران، در زون با خطر باال و نزدیک به 9 درصد مساحت 

کشور پهنه با خطر بسیار باالی زلزله را در برمی گیرد.
از این میان فقط 4.5 درصد سرزمین ما در پهنه با خطر کم واقع 
شده که اغلب آن نیز مناطق کویری و فاقد جمعیت و آبادانی و یا 
بسیار تُُنک جمعیتی است.براساس آمار سال 1۳95، جمعیت ایران 
حدود 8۰ میلیون نفر است که 59 میلیون و 146 هزار و 847 نفر 
در شهرها و 2۰ میلیون و 7۳۰ هزار و 625 نفر در مناطق روستایی 
زندگی می کنند. تعداد شهرها بیش از 124۰ و تعداد آبادی های 
باالی چهار نفر براســاس آمار 1۳95 حدود 5۳۰24 پارچه است. 
جمعیت 8۰ میلیونی ایران بر اســاس آمار رسمی مرکز آمار ایران 
در 22 میلیون و 654 هزار و 591 واحد مســکونی سکنی گزیده 
انــد که از این تعداد، 12 میلیون و 981 هزار و 961 واحد از تیپ 
ساختمانی اســکلت دار و بقیه در حدود 9 میلیون و 618 هزار و 
611 واحد مسکونی از نوع فاقد اسکلت و بطور کلی فاقد استحکام 
الزم در برابر زلزله اســت. در نگاه کلی با تقسیم جمعیت بر تعداد 
واحد مسکونی بطور میانگین به عدد ۳.52 نفر در واحد مسکونی 
می رسیم که برهمین اساس می توان گفت حداقل جمعیت ساکن 
در واحدهای فاقد اســکلت در کشور، حدود ۳4 میلیون نفر است. 
این اعداد بخودی خود گویای ریسک باالی زلزله در ایران است و 
ضرورت اقدامات بهسازی را آشکار بیان می کند. شاید بتوان گفت 
که اگر طرح های عمران روســتایی و طرح بازآفرینی شــهری در 
کشور به یک امر مستمر مبدل شود، امکان تحول جدی در کاهش 
میزان ریسک لرزه ای کشــور فراهم آید.ویرایش چهارم و حاضر 
آیین نامه 28۰۰ که الزم االجراء در طراحی ســاخت و ساز مقاوم 
در برابر زلزله در کشور است، در پیوست خود آخرین ویرایش نقشه 
پهنه بندی خطر زلزله را دارد که مهندســان، شتاب زلزله مبنای 

طراحی خود را به استناد آن انتخاب می کنند.
این نقشــه، ایران زمین را به 4 پهنه با خطر بسیار باال، خطر باال، 
متوسط و کم تقسیم کرده است. نقشه پهنه بندی خطر زلزله ایران 
در طراحی ساختمان بسیار مهم است و باید اذعان کرد که دارای 
اعتبار باالیی است.تجربه زلزله های متعدد رخ داده در فالت ایران 
نشــان داده است که ساختمان های بنا شده بر مبنای آیین نامه، 
آزمون موفقی را داشته اند و مسلم است که به مرور زمان نیز این 

نقشه و محتوای آیین نامه، تدقیق و تکمیل تر شده و می شود. 
مبنای تهیه نقشــه پهنه بندی خطر زلزله، داده های شتابگاشتی 
است که توســط بیش از 11۰۰ ایستگاه شــتابنگاری در کشور 
با مســئولیت شــبکه شــتابنگاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و 
شهرســازی اداره می شود و ضرورت توسعه و بروز کردن ایستگاه 
های آن بطور ملموس حس می شــود. بعضی از دستگاه های این 
شبکه قدیمی و فاقد امکان ارسال برخط اطالعات هستند که این 
امر در موقع رخداد زلزله، کاســتی بزرگی تلقی می شــود و این 
گویای ریســک باالی زلزله در ایران بوده و اقدامات بهسازی را در 

کشور ضروری کرده است.

نقشه های جدید آمریکا برای تقویت
 تروریستها در عراق

یکی از گروه های تروریســتی که در خدمت سیاست های آمریکا 
فعالیــت می کند، منافقین یا همان مجاهدین خلق هســتند که 
اولین تحرکات خود را برای از ســرگیری فعالیت های تروریستی 

آغاز کرده اند.
به گزارش زمان به نقل ازتســنیم، شکست های اخیر آمریکایی ها 
در منطقه، این کشور را برای اجرای سیاست هایش در غرب آسیا 
در تنگنا  قرار داده و مجبور نموده است تا دگربار ننگ همکاری با 
منافقین در اقدامات تروریستی را بپذیرد.  آمریکایی ها قصد دارند 
تا بعد از ترک تدریجی خاک ســوریه برای حفظ مواضع و اهداف 
باقی مانده خود در منطقه، ظرفیت های گروه های تروریستی تحت 
فرمان خود را تشدید کنند.بر اســاس اخبار منتشرشده از منابع 
محلی خبری در عراق، تحرکات اخیر آمریکایی ها نشان از تجمیع 
تکفیری های داعش در این کشــور است و گام بعدی آمریکایی ها 
برای استفاده از ظرفیت گروه های تروریستی، بکارگیری منافقین 
است. به نظر می رسد شکست های اخیر آمریکایی ها در منطقه، این 
کشور را برای اجرای سیاست هایش در غرب آسیا در تنگنا قرار داده 
و مجبور نموده است تا دگربار ننگ همکاری با منافقین در اقدامات 
تروریستی را بپذیرد.بدون شک یکی از گروه های تروریستی که در 
خدمت سیاست های آمریکا فعالیت می کند، منافقین هستند که 
اولین تحرکات خود را برای از ســرگیری فعالیت های تروریستی 
آغاز کرده اند.اولین تحرک منافقین که اکنون به یکی از اولویت های 
این سازمان تروریستی تبدیل شده است، انتقال تدریجی و خاموش 
به غرب آســیا و جایگیری پراکنده در کشورهای نزدیک به ایران 
است.اعضای منافقین از سوی آمریکایی ها مأموریت دارند تا خود را 
برای فعالسازی فعالیت های تروریستی آماده کنند. در همین رابطه 
»محمد البلــداوی« یکی از نمایندگان ائتالف البناء فاش کرد که 
نظامیان آمریکایی مجدداً عناصر گروهک تروریســتی منافقین را 
به عراق بازگردانده اند.اما تحرکات اخیر نشــان می دهد که حضور 
مجدد اعضای سازمان منافقین در عراق به صورت پنهانی خواهد 
بــود و آمریکایی ها قصد دارند اعضای این ســازمان را بدون آرم و 
نشان سازمانی شــان در عراق بکارگیری کنند.عالوه بر این حضور 
ســازمان منافقین در منطقه در راستای احیای حوزه سرزمینی از 
دست رفته است. اخبارها و شنیده ها حاکی از این است که سازمان 
منافقین به طور غیررسمی و در البی با مقامات امنیتی کشورهای 
منطقه، بدنبال ایجاد پایگاه و ســرزمین منطقه ای در کشورهای 
متعدد همچون عربستان، اردن، کویت و پاکستان و برخی کشورها 
اســت.اما آنچه مشخص اســت این رویکرد سازمان منافقین یک 
استراتژی فریبی بیش نیست. سازمان منافقین به دلیل نابسامان 
بودن اوضاع داخلی خود و حفظ اعضا در پادگان اشرف ۳ در آلبانی، 
این طرح را مطرح کرده تا بار دیگر اعضای خود را فریب دهد؛ زیرا 
وعده های چندین باره سازمان در مورد فروپاشی جمهوری اسالمی 
محقق نشده است و حتی مریم رجوی در نشستی با اعضا در آلبانی 
عنوان کرده اســت که » اگر جمهوری اسالمی تا پایان بهمن ماه 
سقوط نکند، همه آزادند که خارج شوند«. در حقیقت طرح حضور 
منطقه ای ســازمان منافقین پاسخی به مشکالت داخلی سازمان 
منافقین است و نه اســتراتژی مبارزه جدید با جمهوری اسالمی 
ایران. ســازمان منافقین خود می داند که در قاموس استراتژیکی 
جمهوری اسالمی ایران قرار ندارد و محلی از اعراب نخواهد داشت.

رییس جمهوری  امروز عازم
 استان گلستان می شود

رییس جمهوری امروز برای دیدار با مردم گلستان و 
بررسی نیازمندی ها و روند اجرای طرح ها و پروژه ها 
در مسیر تحقق توسعه همه جانبه و پایدار عازم این 

استان شمالی کشور می شود.
به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رسانی ریاست 
جمهوری، حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن 
روحانی را در این ســفر دو روزه تعدادی از معاونین 
رییس جمهوری و وزیران کابینه همراهی می کنند.

در جریان سفر رییس جمهوری به استان گلستان 
مهمترین برنامه ها و طرح های مرتبط با توسعه استان 
گلســتان از جمله در حوزه های بهداشت و درمان، 
کشــاورزی، حمل و نقل، مدیریت منابع آب، انرژی، 
گردشگری، محیط زیست، عمران شهری و روستایی، 
ورزش، آموزش عالی، آمــوزش و پرورش، صنایع و 
همچنین سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی 
تشریح می شود.رییس جمهوری در نخستین مرحله 
از سفر خود به استان گلســتان وارد فرودگاه کالله 
خواهد شد و پس از دیدار و سخنرانی در جمع مردم 
شریف گنبد کاووس، عازم گرگان مرکز این استان می 
شود.جلسه توسعه، دیدار با برگزیدگان استان و افتتاح 
پروژه های استانی، دیدار با علمای اهل تسنن و تشیع، 
جلسه شــورای اداری اســتان و شرکت در نشست 
خبری از جمله برنامه های رییس جمهوری در این 

سفر است.

تالش آمریکا برای تأثیرگذاری بر 
بازار ارز خنثی می شود

رئیس کل بانک مرکزی، تالش آمریکا برای برگزاری 
همایش ضد ایرانی در لهســتان را ناشی از ناامیدی 
آمریکایی ها از اقداماتشان علیه ایران خواند و گفت که 
تالش این کشور برای تأثیرگذاری بر بازار ارز خنثی 

خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، عبدالناصر همتی با 
انتشار پیامی در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به 
اینکه دولــت آمریکا دور جدیــدی از جنگ روانی 
علیه ملت ایــران را آغاز کرده اســت، گفت: اعالم 
اجماع بین المللی علیه ایران آن هم در ضعیف ترین 
کشور اروپایی، ادعای عدم تمدید معافیت های نفتی 
آن هم بعد از سابقه قبلی عقب نشینی از اینکه قبال 
می خواســت صادرات نفت ایران را به صفر برساند و 
اظهاراتی نظیر آن، حاکی از ناامیدی آمریکایی ها از 
مؤثر شدن اقدامات آن ها علیه ایران است.وی افزود: 
شروع و شتاب گرفتن تأمین ارز از طریق هند، کره 
جنوبی، چین و تصمیم به توسعه مبادالت و تجارت با 
ترکیه، عراق و سایر همسایگان در کنار ذخایر مطلوب 
و حضــور مؤثر بانک مرکزی در بازار ارز، یکبار دیگر 
تالش دولت آمریکا بــرای تأثیر گذاری بر بازار ارز را 
خنثی خواهد ساخت.به  گفته همتی، طرح شایعات 
علیه سیستم بانکی نیز در این راستا است و هوشیاری 
مــردم را می طلبد.دولت آمریکا بــه دنبال برگزاری 
همایش ضد ایرانی است که لهستان میزبانی آن را 

برعهده گرفته است.

امروز؛ برگزاری پنجمین همایش 
مدیریت جهادی 

جانشین رئیس سازمان بسیج گفت: پنجمین همایش 
ملی مدیریت جهادی با حضور بیش از 1۰۰۰ نفر از 
مدیران و شــخصیت های لشکری و کشوری برگزار 

می شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سردار محمد حسین 
سپهر جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین در 
نشست خبری پنجمین همایش ملی مدیرت جهادی 
که دیروز برگزار شد، به تشریح جزئیاتی از این همایش 
پرداخت و گفت: پنجمیــن همایش ملی مدیریت 
جهادی امروز ساعت 18 در مرکز همایش های بین 
المللی صدا و ســیما با حضور بیش از 1۰۰۰ نفر از 
مدیران و شخصیت های لشکری و کشوری برگزار می 
شود. وی افزود: انجمن مدیریت جهادی یک انجمن 
مردم نهاد اســت و به دنبال شناسایی ظرفیت های 
بالقوه و بالفعل مدیریت جهادی در کشور و همکاری 
و هم افزایی قوای کشور برای حل مشکالت کشور و 
مطالبه گری بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری 
است.سپهر، ارائه راهبرد ها و الگوهای کارآمد در عرصه 
های مختلف را یکی دیگر از اهداف انجمن مدیریت 
جهادی دانســت و تصریح کــرد: در همایش فردا از 
25 مدیر جهادی تقدیر به عمل می آید، همچنین 
از خانواده های معظم شهدا مدیریت جهادی تقدیر 
می شود. همچنین فراخوانی را برای طراحی الگو برای 
انجمن مدیریت جهادی داده شده است.وی ادامه داد: 
برای حل مشــکالت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و 
فرهنگی نیاز مند مدیریت جهادی و انقالبی و با تفکر 
و عمل جهادی هستیم.جانشین رئیس سازمان بسیج 
مســتضعفین گفت: انجمن مدیریت جهادی بدون 
استفاده از بودجه و امکانات دولتی وظیفه خود را دنبال 
می کند.سپهر با بیان اینکه،برگزاری این نشست خبری 
در روابط عمومی سپاه به دلیل این است که سپاه، نهاد 
عمومی و در خدمت مردم است، اظهارداشت: من هم 
تنها نظامی این انجمن هستم و لباس سپاه را لباس 
جهاد و خدمت رسانی به مردم می دانم به همین دلیل 

افتخار می کنم با این لباس در خدمت مردم هستم.

اخبار

یادداشت

ثمره حسادت، بدبختي در 
دنيا و آخرت است

کالمامیر

معاون اول رئیس جمهور گفت: امروز آمریکایی ها 
از روی ناتوانی در یک کشور اروپایی همایشی با 
عنوان خاورمیانه و با تمرکز بر ایران راه انداخته اند 
تا شاید بتوانند ملت ایران را در برابر خواسته های 

خود تسلیم کنند.  
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، اسحاق جهانگیری 
دیروز در مراسم  بهره برداری از طرح های صنعتی 
اینکه  به  اشاره  با  کاشان  شهرستان  زیربنایی  و 
شهرستان کاشان در منطقه کویری قرار دارد و 
مسئوالن  و  مردم  دغدغه  مهم ترین  آب  موضوع 
این منطقه است که باید دنبال شود، اظهار داشت: 
یکی از افتخارات زندگی من این است که در زمان 
استانداری اصفهان دو اقدام مهم برای مردم کاشان 
به انجام رساندم که یکی از آنها انتقال آب از سد 
زاینده رود به کاشان و دیگری تامین اعتبار برای 
ایجاد بزرگراه از کاشان به سمت اصفهان بوده است.

معاون اول رئیس جمهور احداث پروژه تصفیه و 
اقداماتی دانست  اصلی ترین  از  را  بازچرخانی آب 
که باید برای بهره وری آب در مناطق کویری به 
انجام برسد، افزود: خوشبختانه بخش خصوصی با 
عالقه آمادگی سرمایه گذاری در این گونه پروژه ها 
دارد  را  ایران  کویری  شهرستان های  در  ویژه  به 
لذا هیچ آبی برای صنعت کشور مطمئن تر از آب 
بازچرخانی پساب شهری نیست و می تواند کمک 
بسیار خوبی به صنعت باشد.جهانگیری همچنین 
دانشگاه کاشان را در زمره دانشگاه های رده باالی 
جهان دانست و اظهار امیدواری کرد تا با استفاده 
از ظرفیت دانشگاه و استعدادهای انسانی کاشان 
بتوان گام های بهتری در راستای توسعه بیش از 
پیش این منطقه برداشت.معاون اول رئیس جمهور  
با بیان اینکه بهره برداری از طرح ها و پروژه هایی که 
در زندگی مردم تاثیر مثبتی دارد موجب افتخار و 
خوشحالی مسئوالن است، اظهار داشت: به فضل 
الهی مسیر توسعه کشور با سرعت خوبی پیش می 

رود و روند اقداماتی که در توسعه کشور شکل گرفته 
و در حال اجرا است مثبت و امیدوار کننده است.

وی با اشاره به سفرهای خود به استان های مختلف 
کشور از جمله هرمزگان و سیستان و بلوچستان 
افزود:  مناطق  این  مشکالت  و  مسائل  بررسی  و 
خوشبختانه در سطح کشور اقدامات اجرایی خوبی 
در حال انجام است که البته انجام این طرح ها و 
پروژه ها به معنای آن نیست که در کشور مشکلی 
وجود ندارد؛ دولت به خوبی شرایط را می داند و 
بر مشکالت کشور واقف است و معتقدیم که این 
همت  و  خداوند  لطف  با  می تواند  دشوار  شرایط 
مدیران و مسئوالن و تدبیر امور به سرانجام خوبی 
برسد.جهانگیری با انتقاد از برخی سیاه نمایی ها در 
کشور تصریح کرد: مطمئنا یکی از اصلی ترین اهداف 
و برنامه های آمریکا در شرایط فعلی این است که 
مردم را نسبت به آینده کشور و نظام مأیوس کنند.

وی اظهار داشت: وقتی مردم یک کشور به ویژه 
باشند  مأیوس  آینده خود  به  نسبت  نسل جوان 
ممکن است دست به اقدامات و حرکاتی بزنند که 
نتیجه آن ناخوشایند است.معاون اول رئیس جمهور 
با بیان اینکه گاهی برخی از افراد در زمینی بازی 
می کنند که خواست دشمن است و به دنبال بزرگ 
کردن نقاط منفی و مشکالت در شرایط سختی و 
فشار دشمنان هستند، ادامه داد: البته اگر بیان این 
نقاط منفی درباره مشکالت حقیقی کشور باشد باز 
جای امیدواری است که مشکالت واقعی کشور در 
حال بیان شدن است اما زمانی درد آور است که 
می بینیم مجموعه ای از مطالب دروغ و خالف واقع 
از سوی افراد و مسئوالن در مجموعه ای از نظام 
بیان می شود و رسانه ها از جمله رسانه ملی هم آن 
مطلب را منتشر می کند.وی اظهار داشت: هنگامی 
که مردم این سخنان را می شنوند و تصور می کنند 
که در تمام سطوح فساد وجود داشته و امور کشور 
پیش نمی رود و دشمنان هم دست از دشمنی خود 

ناامید می شوند در  آینده  به  بر نمی دارند نسبت 
حالی که نباید با دشمن همراهی کنیم.جهانگیری 
با اشاره به اینکه در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی قرار داریم، گفت: نظام جمهوری 
اسالمی ایران علی رغم مشکالت فراوان به خاطر 
آرمان ها و اهدافی که داشته و استقالل، رفاه مردم 
در سراسر  آن  مختلف  ابعاد  در  اسالم  استقرار  و 
جهان بوده  توانسته به جایگاه و نتایج قابل قبولی 
دست پیدا کند.معاون اول رئیس جمهور با بیان 
اینکه در زمینه های مختلف صنعتی در آغاز انقالب 
هیچ توانمندی در کشور وجود نداشت، گفت: در 
مقایسه ایران با دیگر کشورهای منطقه امروز ایران 
برخوردار  خوبی  بسیار  صنعتی  توانمندی های  از 
است و یک فاصله معنا دار نسبت به دیگران داریم.

وی تاکید کرد: خوشبختانه امروز تمامی طرح های 
بزرگ صنعتی از طراحی و مهندسی و محاسبات 
آن تا ساخت، تجهیزات و بهره برداری در ایران انجام 
متخصصان  توان  به  اشاره  با  می شود.جهانگیری 
و مهندسان کشور در اجرا و ساخت نیروگاه های 
بزرگ تولید برق خاطر نشان کرد: امروز به جایگاهی 
رسیده ایم که حتی خدمات فنی مهندسی در زمینه 
قصد  که  کشورهایی  دیگر  به  را  نیروگاه  ساخت 
ساخت نیروگاه دارند ارائه می دهیم؛ همچنین در 
زمینه احداث کارخانجات تولید فوالد و سیمان نیز 

توان بسیار مثبت و باالیی داریم.
توانمندی  به  اشاره  با  جمهور  رئیس  اول  معاون 
متخصصان کشور در اجرا و احداث سکوهای بزرگ 
شرکت  برجام  از  پس  که  هنگامی  گفت:  نفتی، 
توتال فرانسه می خواست یک فاز از پارس جنوبی 
را انجام دهد برای احداث سکوی 2۰ هزار تنی پس 
از بازدید از شرکت های ایرانی ساخت این سکو 
را به مهندسان و شرکت های ایرانی واگذار کرد و 
امروز توانمندی بسیار باالیی در کشور شکل گرفته 
و کشوری قدرتمند هستیم .جهانگیری ادامه داد: 

آمریکایی ها گاهی از روی بی اطالعی تصور می کنند 
که اگر روز به روز عرصه را بر ملت ایران تنگ تر 
کنند اقتصاد و زندگی مردم از هم پاشیده می شود.

شکست  به  اشاره  با  جمهور  رئیس  اول  معاون 
توطئه های آمریکا در جلوگیری از صدور نفت و 
امروز آمریکایی ها در  ایران  گفت:  واردات کاال به 
مواجهه با ملت ایران دچار گرفتاری شده اند و به 
معنای واقعی جنگ اقتصادی را علیه ملت ایران 
راه انداخته و هر تحریمی که می توانستند را اعمال 
کرده اند به گونه ای که بسیاری از شرکت هایی که 
قصد سرمایه گذاری در ایران را داشتند، تهدید و 
تطمیع کردند که نباید با ایران کار کنند.وی افزود: 
کشور  یک  در  ناتوانی  روی  از  آمریکایی ها  امروز 
اروپایی همایشی با عنوان خاورمیانه و با تمرکز بر 
ایران راه انداخته اند تا شاید بتوانند ملت ایران را در 
برابر خواسته های خود تسلیم کنند اما باید بدانند 
که تنها راه نجات آنها بازگشت از مسیر اشتباهی 

است که تاکنون رفته اند است.
وحدت،  انسجام،  با  باید  کرد:  تاکید  جهانگیری 
و  دشوار  دوران  این  تدبیر  و  همراهی  و  همدلی 
سخت را پشت سر بگذاریم و با تدبیر روشی را 
پیش بگیریم که اداره کشور، اقتصاد، زندگی مردم 
و اشتغال را در کشور پیش برده و آمریکایی ها را 
در رسیدن به اهداف خود ناامید کنیم.معاون اول 
نیاز کشور  رئیس جمهور اجرای طرح های مورد 
با  مقابله  برای  نیاز  مورد  تدابیر  از  نمونه ای  را 
دشمنی آمریکایی ها دانست و گفت: خوشبختانه 
این طرح هایی که امروز در شهرستان کاشان به 
بهره برداری رسید توسط مدیران صنعتی دولتی 
کشور که از دولت جدا شده اند به انجام رسیده که 
با تجربه خوب و مثبت خود در عرصه های مختلف 
در این عرصه گام نهادند و این در حالی است که 
حدود بیش از 27۰۰ میلیارد تومان برای انجام این 

پروژه ها سرمایه گذاری و هزینه شده است.

جهانگیری: نباید مردم را نسبت به آینده ناامید کنیم

 آمریکایی ها از مسیر اشتباه برگردند

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت:هزینه های جاری 
معادل ۳2۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که رشد 

آن نسبت به سال قبل 9 درصد است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمدمهدی مفتح سخنگوی 
کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در نشست خبری که دیروز 
برگزار شد، اظهار داشت: دولت محترم بودجه را در دو سطح 
تقدیم مجلس کرد؛سطح اول 4۰7 هزار میلیارد تومان و در 
سطح دوم با پیش بینی برخی از ارقام که اگر آنها تحقق پیدا 
کند، 4۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به این بودجه اضافه 
می شود و در مجموع 447 هزار میلیارد تومان می شود.وی ادامه 
داد: در سطح منابع درآمد بودجه، منابع عمومی و شرکت ها را 
داریم که در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است و در سطح 
مصارف، تصویر کلی که دولت در قالب بودجه تقدیم مجلس 
کرده است، هزینه های جاری معادل ۳2۰ هزار میلیارد تومان 
پیش بینی شده است که رشد آن نسبت به سال قبل 9 درصد 
است و تنها موردی که رشد پیدا کرده، حقوق و دستمزد است 
که 2۰ درصد رشد داشته است.سخنگوی کمیسیون تلفیق 
عمرانی 62  حوزه  در  افزود:  اسالمی  شورای  مجلس  بودجه 
هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که دقیقاً رقم سال گذشته 
است، رشدی نداشته و در تملک مالی 22 هزار میلیارد تومان 
پیش بینی شده که نسبت به سال گذشته حدود 19 درصد 
کاهش را شاهد هستیم.مفتح گفت: اعداد بزرگ بودجه متعلق 
به حقوق و دستمزد است که 95 هزار میلیارد تومان پیش بینی 
شده، در حوزه رفاه اجتماعی 122 هزار میلیارد تومان و در حوزه 
بازپرداخت اوراق امور مالی 19.2 هزار میلیارد تومان پیش بینی 
شده است که از بودجه امسال بتوانیم پرداخت در سال 98 

داشته باشیم.
دالر برای کاالهای اساسی 4200 تومان است

وی تصریح کرد: از نظر میزان کسب درآمدها در حوزه درآمد 
مالیاتی 126 هزار میلیارد تومان پیش بینی درآمد مالیاتی است. 
مبنا که  این  با  نفت،  از صادرات  در خصوص درآمد حاصل 

صادرات نفت ما، میانگین 1.5 میلیون بشکه در روز و قیمت 
هر بشکه 54 دالر باشد و تأثیر دالر به ریال برای تهیه کاالهای 
اساسی 42۰۰ تومان و برای بقیه کاالها 8۰۰۰ تومان در نظر 
گرفته شده تا درآمدهای دولت تحقق یابد.سخنگوی کمیسیون 
تلفیق بودجه مجلس تاکیدکرد: از درآمدهای ارزی بر اساس 
قوانین باالدستی و قانون برنامه ششم توسعه،باید مقداری به 
صندوق توسعه ملی واریز شود که برای سال 98، 2۰ درصد 
برای صندوق توسعه ملی، 14.5 درصد برای شرکت نفت پیش 
بینی شده است.مفتح افزود: بر این اساس، 6.6 میلیارد دالر 
به صندوق توسعه ملی، 8.4 میلیارد دالر برای شرکت نفت و 
گاز در نظر گرفته شده است و سهم دولت از درآمدهای ارزی 
حدود 21.7 میلیارد دالر است.وی اضافه کرد: در مجموع سعی 
کرده ایم که الیحه دولت کامالً واقع بینانه پیش بینی شود تا 
برای سال آینده تصمیمات درستی اتخاذ شود و در بررسی های 
کمیسیون تلفیق به دنبال این هستیم که اعداد و ارقام تحقق 
پذیر باشد.سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با بیان 
اینکه در فرآیند رسیدگی به الیحه بودجه، زمان زیادی را برای 
بررسی کلیات آن قرار داده ایم، گفت: امروز وارد بررسی کلیات 
بودجه در کمیسیون دولت شدیم و نماینده دولت به طور کامل 
درباره الیحه، اعداد و ارقام، اهداف، درآمدها و هزینه، توضیحاتی 
را به نمایندگان ارائه داد.مفتح گفت: همچنین در این جلسه، 
نمایندگان موارد مورد نظر خود را مطرح کردند و قرار است 
دیوان محاسبات و مرکز پژوهش های مجلس در این زمینه 
گزارش خود را ارائه کنند.وی افزود:پس از گذشت این مراحل، 
کلیات بودجه به رای کمیسیون تلفیق گذاشته می شود و پس 
از تصویب کلیات بودجه، وارد بررسی جزئیات و تبصره های 

الیحه بودجه 98 می شویم.
اتمام بررسی الیحه بودجه98 تا 3 هفته دیگر

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 98 تاکیدکرد: ما به دنبال 
این هستیم که مسائلی چون حقوق کارمندان، حمایت از افراد 
تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و دیگر مشکالت 

احتمالی سال آینده به طور دقیق در کمیسیون تلفیق مورد 
بررسی قرار گیرد.مفتح با بیان اینکه طبق آئین نامه، کمیسیون 
تلفیق دو هفته برای بررسی الیحه بودجه فرصت دارد و تا دو 
هفته دیگر هم این زمان قابل تمدید است، افزود: اما طبق روال 
گذشته، احتماالً بررسی بودجه امسال هم در کمیسیون تلفیق 
ظرف ۳ هفته به پایان می رسد.وی با اشاره به بدهی های 
دولت، خاطرنشان کرد: ما در قانون رفع موانع تولید، دولت را 
مکلف کردیم که گزارش ساالنه بدهی ها و مطالباتش را پس 
از تائید سازمان حسابرسی به مجلس ارائه کند که در تاریخ 
29/12/96 به مجلس ارائه و میزان بدهی ها و مطالبات دولت 
مشخص شد.سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: بر اساس این 
گزارش،بدهی های دولت تا تاریخ مذکور بالغ بر 282.8 هزار 
میلیارد تومان است و مطالبات دولت تا این تاریخ، 1۳9 هزار 
میلیارد تومان است و بر این اساس خالص بدهی های دولت 

14۳ هزار میلیارد تومان است که رقم بزرگی نیست.
بدهی دولت به بانک مرکزی

 42/4 هزار میلیارد تومان است
مفتح با بیان اینکه بدهی های دولت در ۳ سطح قرار می گیرد، 
گفت: بدهی های دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی 
6۰ هزار میلیارد تومان، به موسسات و نهادهای عمومی و غیر 
دولتی 69.4 هزار میلیارد تومان و به بانک ها و موسسات مالی 
و اعتباری 86.1 هزار میلیارد تومان است.وی اظهارداشت: بدهی 
اجتماعی 69.۳ هزار میلیاردتومان،  تامین  به سازمان  دولت 
بدهی به اشخاص دارنده اوراق بدهی )سررسید نشده( 55.8 
هزار میلیاردتومان، بدهی به بانک ها 49.7 هزار میلیاردتومان 
و بدهی به بانک مرکزی 42.4 هزار میلیاردتومان است.این 
نماینده مجلس تاکید کرد: در اذهان تصوری وجود داشت مبنی 
بر اینکه دولت بدهی های بسیار زیادی دارد اما این اعداد نشان 
می دهد که اینگونه نیست.مفتح با بیان اینکه از سال 92 تا 97 
میزان ۳6 هزار میلیارد تومان اوراق بهادار منتشر شده است، 
اظهارداشت: در الیحه بودجه 98 میزان 77 هزار میلیارد تومان 
میزان اوراق بهادار پیش بینی شده است، این در حالی است که 
طبق برنامه ششم توسعه میزان اوراق بهادار باید حداکثر 44.5 
هزار میلیارد تومان باشد.وی در پایان خاطرنشان کرد: دولت 
اعداد و ارقامی را در بودجه برای تسویه اوراق بهادار پیش بینی 
کرده است تا بدهی های دولت در سال آینده افزایش پیدا نکند.

رشد ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد در بودجه ۹۸؛

افزایش ۹ درصدی هزینه های جاری در سال آینده

رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  رفاهی  معاون 
اجتماعی از افزایش یارانه کودکان بازمانده از 
تحصیل خبر داد و گفت: 97 هزار کودک 6 تا 

11 سال بازمانده از تحصیل هستند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، احمد میدری در 
»هشتمین جلسه شورای هماهنگی بهبود و 
ارتقای شاخص های آموزش و پرورش مناطق 
محروم« که دیروز در وزارت رفاه برگزار شد، 
اظهار داشت: وزارت رفاه با کمک آموزش و 
پرورش و سایر دستگاه ها در جهت حمایت از 
کودکان، اقداماتی را در دست انجام دارد که 
یکی از آنها، کمک به مدارس شبانه روزی است.

وی با اشاره به اینکه اختصاص بسته حمایتی 
دولت به دانش آموزان مراکز شبانه روزی، یکی 
است،  بوده  شده  انجام  اساسی  اقدامات  از 
افزود: در چند سال گذشته هر بار که بسته 

کارت های  می شد،  توزیع  خوراکی  حمایت 
۳۰۰ هزار دانش آموز مراکز شبانه روزی هم 
درخواست  نیز  مرحله  این  در  و  شارژ شده 
مشترک همه ما این است که بسته حمایتی 
دولت به آنها نیز اختصاص پیدا کند.میدری 
با تأکید بر اینکه مشکل اساسی تأمین منابع 
برای این اقدامات است، افزود: از هر دو وزیر 
رفاه و آموزش و پرورش درخواست می کنیم 
که به سازمان برنامه و بودجه نامه مشترکی، 
ارسال و از آنها برای ۳۰۰ هزار دانش آموز، 6۰ 
میلیارد تومان کمک بخواهند.معاون رفاهی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص 
کودکان بازمانده از تحصیل در دوره ابتدایی 
نیز گفت: از سال 92 این اقدام شروع شده 

با همکاری سازمان ثبت  نیز  از سال 95  و 
احوال، کد ملی این دانش آموزان ثبت شد و 
در نهایت با همکاری مؤسسات خیریه، علل 
بازماندگی آنها استخراج شد تا بتوانیم مشکل 
از  کنیم.وی  برطرف  را  افراد  این  بازماندگی 
امضای تفاهمنامه در جلسه دیروز خبر داد و 
گفت: در صورت امضای تفاهمنامه می توانیم 
با  را  تحصیل  از  بازمانده  کودکان  بازگشت 
بیان  با  ببریم.میدری  جلو  بیشتری  سرعت 
اینکه 142 هزار کودک بین 6 تا 1۳ سال 
بازمانده از تحصیل هستند، گفت: 98 هزار و 
84۰ نفر از این کودکان 6 تا 11 سال سن 
دارند که بر اساس اطالعات موجود، 12۰۰ 
نفر از آنها در خارج از کشور هستند و 97 هزار 

نفر داخل کشور زندگی می کنند که 19 هزار 
نفر تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند 
رفاهی  معلول هستند.معاون  آنها  اغلب  که 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر 
اینکه با 6۳ هزار سرپرست این کودکان تماس 
تلفنی برقرار شده است، گفت: 1۰۰ معلول در 
مؤسسه رعد الغدیر در یک مرکز تلفنی این 
کار را انجام دادند و علت بازماندگی از تحصیل 
را سؤال کردند.به گفته میدری، البته قبل از 
تماس، پیامکی نیز به سرپرستان خانوار داده 
شده بود که در نهایت مشخص شد 16 هزار 
به علت  بودند که  کودک مشغول تحصیل 
نقص اطالعات آموزش و پرورش، آمار آنها در 

بازماندگان درج شده بود.

۹۷ هزار کودک ۶ تا ۱۱ سال بازمانده از تحصیل هستند
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کاردار لهستان به وزارت خارجه فراخوانده شد

در اعتراض به کنفرانس ضد ایرانی به اصطالح صلح و امنیت در خاورمیانه 
با میزبانی مشترک آمریکا و لهستان، کاردار این کشور به وزارت امور خارجه 

فراخوانده شد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، در اعتراض به کنفرانس ضد ایرانی به اصطالح 
صلح و امنیت در خاورمیانه با میزبانی مشترک آمریکا و لهستان که قرار است 
در ۲4 و ۲۵ بهمن ماه در ورشو برگزار شود، روز شنبه ۲۲ دی »ویچخ 
اونلت« کاردار لهستان به وزارت امور خارجه فراخوانده شد. در این دیدار، 
رئیس اداره اول شرق اروپای وزارت امور خارجه مراتب اعتراض رسمی 
جمهوری اسالمی ایران نسبت به اقدام طرف لهستانی در همراهی با آمریکا 
برای برگزاری این کنفرانس را اعالم داشت و گفت: این، یک حرکت خصمانه 
از سوی آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران است و انتظار می رود لهستان 
از همراهی با آمریکا در برگزاری این کنفرانس خودداری کند.کاردار لهستان 
در این دیدار با ارائه توضیحاتی در خصوص کنفرانس مذکور،  بر ضد ایرانی 
نبودن آن و بیان اینکه مواضع لهستان با اظهارات اخیر مقامات آمریکایی 
متفاوت است تاکید کرد. رئیس اداره اول شرق اروپای وزارت امور خارجه 
کشورمان با ناکافی دانستن این توضیحات و تاکید بر ضرورت اقدام جبرانی 
فوری دولت لهستان، تاکید کرد:در غیر این صورت جمهوری اسالمی ناچار 
به اتخاذ اقدامات متقابل است.  کاردار لهستان با اشاره به روابط تاریخی دو 
کشور اظهار داشت که، پیام دولت جمهوری اسالمی ایران را به مقامات ذیربط 

لهستان منعکس خواهد کرد.

رفع مشکالت کشور با اتکا به ظرفیت عظیم»بسیج« 

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به ظرفیت عظیم بسیج، گفت: بسیج 
مانند یک اقیانوس است از این رو در هر حوزه که انقالب اسالمی نیاز دارد، 

می تواند مسائل و مشکالت را حل کند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سردار غالمحسین غیب پرور رئیس سازمان 
بسیج مستضعفین در نشست بررسی برنامه های قرآنی سازمان بسیج با اشاره 
به ظرفیت عظیم این سازمان در همه زمینه ها، اظهار داشت: بسیج مانند 
یک اقیانوس است که نه تنها در مسائل فرهنگی و قرآنی بلکه در هر حوزه 
که انقالب اسالمی نیاز دارد، می تواند حل کننده مسائل و مشکالت باشد.
وی با بیان اینکه در مسیر جریان سازی فرهنگ قرآنی در بسیج تالش های 
خوبی صورت گرفته، ولی فاصله تا شرایط مطلوب زیاد است، افزود: با 
توجه به ظرفیت عظیم موجود در جامعه اسالمی باید پاسخ گو باشیم که 
تا چه حد پیش رفته ایم و چقدر راه پیش رو داریم. با توجه به نیروهای 
انسانی مؤمن و انقالبی در حال حاضر دچار کم کاری هایی در این حوزه 
هستیم که باید این کم کاری ها رفع و از این ظرفیت استفاده کنیم.رئیس 
سازمان بسیج مستضعفین، رفتار قرآنی را رمز بقای انقالب اسالمی دانست 
و گفت: متأسفانه عقب افتادگی در حوزه قرآن زیاد است و باید باور کنیم 
که رمز بقای انقالب اسالمی رفتار قرآنی در جامعه است و در این صورت 
است که می توانیم عقب ماندگی ها را جبران کنیم.سردار غیب پرور،عظمت 
قرآن را بسیار فراتر از هیمنه دشمن دانست و تاکیدکرد: نباید تصور کنیم که 
هیمنه دشمن عظیم است؟ خیر. بلکه عظمت قرآن یک چیز دیگری است و 

اشکاالت موجود بخاطر کم کاری هاست.

دولت برای افزایش یارانه ها منابع الزم 
در اختیار ندارد

 عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: 
با شرایط فعلی اقتصادی کشور،امکان افزایش یارانه 
ازمهر،  نقل  به  زمان  به گزارش  ندارد.  نقدی وجود 
حسن حسینی شاهرودی با تاکید بر اینکه یارانه ها باید 
هدفمند شوند،گفت: طبق مصوبه مجلس، یارانه دهک 
های باالی جامعه باید حذف شده و به یارانه دهک 
های پایین جامعه اضافه شود که متاسفانه دولت آن را 
اجرایی نمی کند.وی با بیان اینکه دولت باید از طریق 
سامانه های اطالعاتی موجود سازوکار حذف یارانه 
پردرآمدها را فراهم کند،افزود: یارانه نقدی در سبد 
خانواده ثروتمندان تاثیری ندارد و در مقابل، دهک های 
پایین جامعه به شدت نیازمند هستند و افزایش یارانه 
می تواند کمک زیادی به بهبود معیشت آنها کند.عضو 
هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به 
اینکه با شرایط فعلی اقتصادی کشور امکان افزایش 
یارانه نقدی وجود ندارد، تصریح کرد: دولت منابع الزم 
برای افزایش یارانه نقدی را ندارد مگر آنکه مالیات را 
افزایش دهد که باز هم بر مردم فشار می آید و تورم 
ایجاد می شود.حسینی شاهرودی با بیان اینکه الزم 
است استانداران دهک های پایین جامعه را شناسایی 
کنند، گفت: برخی از اقشار کم درآمد جامعه چون 
دستفروشان و کارتن خواب ها فاقد شناسنامه اقتصادی 
هستند به این معنا که حساب بانکی ندارند و در حوزه 
های پولی، بانکی و تجاری سندی از خودشان به جا 
نگذاشته اند که باید از طریق استانداران شناسایی شوند.

ایران به رتبه ۱۵ در تولید علم جهان رسید

 یک پژوهشگر علمی گفت: رتبه جهانی ایران در تولید 
علم از 4۳ به ۱۵ ارتقا یافته است.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، بیست وهشتمین برنامه 
تلویزیونی »چرخ« با موضوع »رشد مقاالت علمی در 
ایران« با حضور یاسر خوشنویس پژوهشگر علمی 
 ISI برگزار شد.یاسر خوشنویس درباره رشد مقاالت
به عنوان معیاری برای پیشرفت و سودمندی جامعه، 
با بیان اینکه اگر در ارائه مقاالت جدید و اختراعات 
و تبدیل آن به محصوالت نوآوری و پیوستگی داشته 
باشیم می توانیم رشد مقاالت را سودمند بدانیم، افزود: 
مقاالت در رشته های انسانی، علوم پایه و مقاالتی که با 
اهداف نظامی تولید می شود نسبت به مقاله های گروه 
فنی پیوستگی کمتری با صنعت دارد.وی با بیان اینکه 
اغلب تحقیقات در علوم فنی با هدف تولید ثروت 
نوشته می شوند، گفت: ایران رتبه خود را از 4۳ به ۱۵ 

در زمینه تولید علم رسانده است.

خبرخبر

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: اقدامات اولیه 
آغاز  درصد  مدرن ۲0  سوخت  طراحی  برای 
شده و در آستانه آن قرار داریم، این محصول با 

سوخت ۲0 درصد قبلی متفاوت است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا،علی اکبر صالحی 
رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه دانش 
هسته ای را مهار کرده ایم، گفت:در دانش و 
ایم  کرده  پیشرفت  قدر  آن  ای  هسته  صنعت 
از  استفاده  و  معکوس  مهندسی  جای  به  که 
سوخت  توانیم  می  خودمان  دیگران،  طراحی 
جدید طراحی کنیم که این دستاوردی بزرگ 
برای کشور است.وی گفت: راکتور هسته ای 
تهران تاکنون با سوخت قدیم کار می کرد اما 
سوخت مدرن، بهره وری راکتور را افزایش می 
دهد.رئیس سازمان انرژی اتمی با اعالم اینکه 
اقدامات اولیه برای طراحی سوخت مدرن ۲0 
قرار  آن  آستانه  در  و  است  شده  آغاز  درصد 
داریم،اظهارداشت: محصولی که با سوخت ۲0 
درصد قبلی متفاوت است و در هر راکتوری 

توانیم  می  شود،  ساخته  تهران  راکتور  مانند 
سوختش را تأمین کنیم.صالحی، تامین سوخت 
و ساخت اتاق کنترل را از گلوگاه های اصلی 

راکتور برشمرد و گفت: اکنون طراحی راکتور 
برای متخصصان کشورمان، کاری بسیار ممکن 
دستاوردهای  دیگر  گفت:از  وی  است.  شده 

بر  عالوه  که  است  این  ما  ای  هسته  بزرگ 
تجهیزاتی که می سازیم، دانش صنعت هسته ای 
را مهار کردیم و توانستیم مستندسازی کنیم به 
نحوی که فرمول های علمی را به صورت نرم 
افزاری درآورده ایم و پس از راستی آزمایی، از 
آن برای طراحی استفاده می کنیم.رئیس سازمان 
انرژی اتمی از توانمندی دانشمندان هسته ای 
یعنی   FDG اولیه  ماده  تولید  در  کشورمان 
داروی مورد استفاده در تجهیزات »پت« خبر داد 
و افزود: ماده اولیه FDG، اکسیژن ۱۸ است که 
توانسته ایم این اکسیژن را با خلوص ۹۵ درصد 
در اراک تولید کنیم.صالحی گفت: اگر مرحله 
هیدرولیز به پایان برسد می توانیم بگوییم در این 
زمینه خودکفا شده ایم و دیگر نیازی به واردات 
اکسیژن ۱۸ به نرخ هر کیلو ۲۵ تا ۳0 هزار دالر 
نیست.وی در پایان خاطرنشان کرد: توان تولید 
ما در این زمینه آن قدر افزایش یافته است که می 
توانیم بخشی از تولیداتمان را صادر کنیم که ارز 

آوری نسبتاً خوبی برای کشور دارد.

صالحی خبر داد: 

آغاز طراحی سوخت مدرن 2۰ درصد برای راکتور تهران

فراخوان مزایده عمومی 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل

شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل در نظر دارد مزایده ضایعات خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید. 

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مزایده 
گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده 

محقق سازند . 
تاریخ انتشار مزایده در سامانه تاریخ 97/10/23 می باشد.

مهلت زمانی دریافت مزایده از سایت : ساعت 10 روز یکشنبه تاریخ 97/10/23 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14/30 روز چهارشنبه تاریخ 97/11/3 

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10 روز پنج شنبه تاریخ 97/11/4
اطالعات تماس دستگاه مزایده گر جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت های الف : آدرس اردبیل شهرک 

اداری بعثت میدان مهارت شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل و تلفن     33742124-6 
روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل

آگهی تجدید مناقصه
 به شماره  97/5896

شهرداری شهر جدید هشتگرد در نظر دارد به استناد بودجه ی سال جاری و مجوز شورای اسالمی 
شهر نسبت به اجرای پروژه به شرح ذیل اقدام نماید لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می 
شود از تاریخ درج دومین آگهی روزنامه حد اکثر به مدت ده روز کاری جهت دریافت اسناد به نشانی 

شهرجدیدهشتگرد – شهرداری شهرجدید هشتگرد – تلفن تماس: 02644266400 – امور قرار دادها مراجعه نمایند .
1(مهلت فروش اسناد : از تاریخ 97/11/1 لغایت97/11/11

2(مهلت قبول پیشنهادات و تحویل اسناد : تاپایان وقت اداری روز شنبه مورخ  97/11/13 – واحد حراست
3( زمان گشایش پیشنهادات : روز یکشنبه مورخ 97/11/14

4( در صورتی که برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهدشد. .
5( شهرداری در رد یاقبول هریک از پیشنهادات مختار است. 

6(هزینه درج آگهی در هر نوبت چاپ به عهده برنده مناقصه می باشد .
7( سایر شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است.

آگهی تغییرات شرکت
و   357 ثبت  شماره  به  اراک  قدس  بیمارستان  کارگران  مصرف  تعاونی   
مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   10780022526 ملی  شناسه 
اداره   1396/12/8 مورخ   41917 شماره  تائیدیه  موجب  به  و   1396/11/17
تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز 
، شهرستان  استان مرکزی   : به آدرس  اراک  ثبتی  واحد  اصلی شرکت در 
اراک ، بخش مرکزی ، شهر اراک، سه راه ابوذر ، خیابان پوریای ولی ]10و3[، 
کوچه فدک ]5و4[ ، پالک 8 ، طبقه همکف کدپستی3814179555 تغییر 

یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید./
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اراک )347614(

 نوبت اول

نوبت اول چاپ آگهی : 97/10/24 نوبت دوم چاپ آگهی :97/11/1 

 اصغرآقائی  - شهردارشهرجدیدهشتگرد

ردیف

۱

موضوع 
مناقصه

احداث دیوار 
حائل با بلوک 

بتونی در 
پارک گلستان

محل اجرا

شهر جدید 
هشتگرد

مدت 
اجرا)ماه( 

4

شکل واگذاری

تجدید مناقصه

رشته و گروه 
پیمانکار

پنج راه و 
ترابری

مبلغ برآورد اولیه 
)ریال(

3/5۰۰/۰۰۰/۰۰۰

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه )ریال(

۱۷5/۰۰۰/۰۰۰

آگهی مناقصه ۹۷/5۷/گ53
کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات: 3,187,185     )شماره مجوز: 1397-5467(

شرکت گاز استان کرمانشاه در نظر دارد به استناد قانون مناقصات و بعد از ارزیابی کیفی مناقصه گران ، موضوع خرید اقالم 
موضوع مناقصه را طبق شرایط کلی ذیل و مشخصات مندرج در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی به انجام برساند.

موضوع مناقصه: خرید 40 دستگاه ایستگاه کابینتی 400و10 دستگاه ایستگاه کابینتی 1000
انواع تضمین:  شرکت در مناقصه: مبلغ 1,238,750,000 ریال ضمانتنامه معتبر بانکی 

پیش پرداخت: معادل 25 درصد مبلغ معامله
انجام تعهدات معادل 10 درصد مبلغ پیشنهادی فروشنده

شرایط مناقصه گر: داشتن شخصیت حقوقی- تجربه مرتبط- توانایی رعایت استانداردهای شرکت ملی گاز – داشتن امکانات و نیروی متخصص 
به تعداد کافی- توانایی تهیه تسلیم ضمانتنامه- داشتن صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و یا جامعه حسابداران رسمی 

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه: 
اعالم آمادگی کتبی- معرفی نامه- تکمیل و ارائه فرم کد گذاری شرکت گاز استان کرمانشاه- ثبت نام در پایگاه ملی مناقصات و ارائه کد شرکت در 
پایگاه- تکمیل و ارائه فرم ارزیابی کیفی شرکت گاز استان کرمانشاه جهت مناقصه – ارائه شناسه ملی – ارائه کد اقتصادی – ارائه سوابق کاری شرکت 
)به خصوص با مجموعه وزارت نفت( همراه تاییدیه های الزم – گواهی نامه استاندارد و کیفیت سازنده – گواهی نامه نمایندگی از کمپانی سازنده )در 
صورت وجود ( – گواهی نامه از اداره بررسی منابع تحقیقات بازرگانی و پیمانکاری شرکت گاز با ذکر شماره و تاریخ تاییدیه – گواهینامه ارائه گارانتی 

کاال با ذکر مدت
محل و زمان: 

1-مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی: تا ساعت 9 تاریخ 97/10/27 در پایگاه اینترنتی شرکت گاز استان 
2-مهلت تحویل پاکات پیشنهاد فنی /مالی /تضمینی: تا ساعت9 تاریخ 97/11/14 در محل حراست شرکت گاز استان

4-زمان گشایش پاکات فنی – تضمین: ساعت 9:30 تاریخ 97/11/15 در محل سالن جلسات شرکت گاز استان
5-گشایش مالی) دو مرحله ای(: در این مناقصات زمان بازگشایی پاکات مالی مناقصه گرانی که پیشنهاد فنی آنها پذیرفته شده است کتبا اعالم می 

گردد.
سایر توضیحات: 1-قیمت پیشنهادی باید شامل قیمت کاال، عوارض و مالیات دولت و هزینه حمل تا انبار خریدار باشد.

2-درج شماره و تاریخ دعوتنامه شرکت در مناقصه و شرح کاال و شماره تقاضا بر روی پاکات پیشنهادات ارسالی الزامی است.
3-نوع بسته بندی کاال می بایست مطابق با مشخصات تعیین شده در قرارداد باشد 

4-به پیشنهادات ناقص ترتیب اثر داده نمی شود
5-مناقصه گران می توانند فرم های کدگذاری و فرم ارزیابی کیفی را از پایگاه اینترنتی شرکت گاز کرمانشاه )www.nigc.ksh.ir( دریافت دارند.

6-برای ثبت نام در پایگاه ملی مناقصات می بایست به آدرس اینترنتی پایگاه ملی مناقصات )http://iets.mporg.ir( مراجعه نمایند.
7-مدارک مناقصه بین مناقصه گران واجد شرایطی که به تشخیص این شرکت از بین متقاضیان انتخاب خواهند شد،) مناقصه گرانی که امتیاز 
مناسب را در ارزیابی کیفی کسب نموده باشند ( توزیع می گردد.بدیهی است ارائه مدارک فوق الذکر هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت 
در مناقصه ایجاد نخواهد کرد و این شرکت در رد یا قبول هریک از پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار می باشد.متقاضیان در صورت نیاز به اطالعات 

بیشتر می توانند با تلفن 34278783- 083 تماس حاصل فرمایند.
روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه

 نوبت دوم

شرکت گاز استان کرمانشاه
)سهامی خاص(

آگهی حصر وراثت
خانم حکیمه شکری دارای شناسنامه ۱4۶۹۷ به شرح دادخواست به کالسه ۱/۹۷ش/۱۲۷۲ 
از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی 
اصغر نظام آبادی به شناسنامه ۵۲۵ در تاریخ ۹۷/۱0/۱۳ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ۱- متقاضی فوق الذکر خانم حکیمه 

شکری نام پدر رضا شماره شناسنامه ۱4۶۹۷
۲- علی اکبر نظام آبادی نام پدر علی اصغر شماره شناسنامه 04۱۱4۹۷۶۹4

۳- قاسم نظام آبادی نام پدر عزت اله شماره شناسنامه ۷۵
اینجانب با انجام تشریفاتی مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی دارا باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 

ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م.الف 1752 خ     رئیس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین

آگهی مفقودی
 سند مالکیت خودرو سواری سمند تیپ EF۷-LX۸۵به رنگ سفید مدل ۸۹ با 
شماره پالک ۹۶۷ه ۳۱ ایران ۷۲ با شماره موتور ۱4۷۸۹0۱۸۶0۹و شماره شاسی 
NAACJ۱JC۷BF۲۷4۳0۲به مالکیت محمد نوروزی ساروی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد 
نکا 

مفقودی
تیپ    ۱۳۸۹ مدل  زامیاد   سیستم  وانت   نقلیه  وسیله  کمپانی  سند  و  سبز   برگ 
موتور  شماره  به  و  ۳4۹ب۹۲  ایران   ۳۷ پالک  شماره  به   Z۲۸ND- ۲۸00CCا 
۸000۷44۷ و به شماره شاسی  NAZDL۱04TJK004۶44 بنام   مرتضی دادگر 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد/
خوی

شرکت شهرکهای 
صنعتی استان اردبیل

 نوبت اول

رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل 
ضرورت های  تغییر  دنبال  به  آمریکا  گفت:  قوا 
کشور است و در نظر دارد ضرورت سازی کرده 
و اولویت های کشور را آن طور که خود می خواهد 

به مردم القا کند.
همایش  اولین  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
مدیران ارشد روحانی نیروهای مسلح با حضور 
روحانیونی از ارتش جمهوری اسالمی ایران، سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی، نیروی انتظامی و وزارت 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به میزبانی سازمان 
عقیدتی سیاسی ارتش برگزار شد.در این همایش 
انتقال سیاست های کلی  یک روزه که با هدف 
دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا، ارائه 
خالقیت ها و ابتکارات روحانیون نیروهای مسلح، 
تبادل اطالعات بین آنها، هم افزایی بین روحانیون 
انقالب  دستآوردهای  تبیین  و  مسلح  نیروهای 
اسالمی برگزار شد،حجت االسالم سعیدی رئیس 
دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا طی 
سخنانی به تحلیل شرایط سیاسی روز پرداخت و 
گفت: دشمنان انقالب اسالمی در سال ۱۳۹۷ به 

اهدافشان در رابطه با تضعیف جمهوری اسالمی 
ایران  ای  منطقه  قدرت  و  نفوذ  کردن  محدود  و 
نرسیدند بنابراین، همانطور که مقام معظم رهبری 
فرمودند ممکن است در سال ۱۳۹۸ دست به فتنه 
انگیزی جدیدی بزنند.وی، تضعیف و خنثی سازی 
نیروهای، به زعم آمریکا بی ثبات ساز جهانی، همراه 
کردن دیگر قدرت های جهان مانند چین و روسیه 
با اهداف خودشان و کمک به رام کردن نیروهای 
به قول خودشان واگرا را از جمله اهداف آمریکا 
برای تسلط بر منطقه مهم و راهبردی غرب آسیا 
معتقد  آمریکا  استراتژیستهای  گفت:  و  دانست 
اهداف  این  به  تا سال ۲0۲۵  آمریکا  اگر  هستند 
خواهد  امپراطوریش  افول  شاهد  نرسد  خودش 
روسای  سعیدی،راهکارهای  االسالم  بود.حجت 
جمهور آمریکا در سال های گذشته برای رسیدن به 
اهداف سلطه جویانه این کشور را متفاوت دانست 
و گفت: بوش، راهبرد حضور نظامی در منطقه با 
هدف مهار قدرت ایران، اوباما بکارگیری قدرت 
هوشمند در مهار، تضعیف و در نهایت از بین بردن 
قدرت ایران با استفاده از ابزار حذف قدرت هسته 

ای، نفی قدرت منطقه ای و عدم حمایت از حزب 
اهلل و حماس و ترامپ نیز عناصر قدرت در ایران 
که انسجام ملی، قدرت منطقه ای، عمق راهبردی، 
قدرت دفاعی و قدرت انرژی ما است را هدف 
قرار داده  و در زمینه تضعیف، آنها کار کرده و می 
کنند.رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم 
کل قوا،نعمت رهبری هوشمند و با تدبیر، حضور 
به موقع مردم در جاهایی که نیاز به حضور آنها بوده 
مانند حماسه نهم دی سال ۱۳۸۸، جوهره انقالبی 
ارکان نظام، ظرفیت های آفندی و پدافنی بسیار 
قوی ایران اسالمی، تجربه دفاع مقدس و نیروهای 
مسلح مکتبی و نیز در اختیار داشتن بخش مهمی از 
انرژی مورد نیاز دنیا را از ارکان و عناصر مهم شکل 
دهنده قدرت راهبردی ایران اسالم دانست و گفت 
این موارد مانع از دستیابی آمریکا به اهدافش شده 
است.وی،فتنه را به دو نوع سخت و نرم تقسیم کرد 
و گفت: فتنه نیز مانند جنگ به دو شکل سخت و 
نرم تقسیم می شود که دشمن در فتنه نرم عقاید 
انسان ها را تحت تأثیر قرار می دهد و منجر به 
در  حضور  و  فیزیکی  درگیری  که  سخت  فتنه 

میدان تهاجم علیه نظام است می شود مانند آنچه 
در جریان انتخابات سال ۱۳۸۸ اتفاق افتاد.حجت 
راهکارهای  و  اهداف  از  یکی  سعیدی،  االسالم 
مهم آمریکا و ایادی اش در به زانو درآوردن ایران 
اسالمی را همسو کردن اهداف مهاجمان خارجی 
با برخی جریان های غرب گرای داخلی دانست 
و گفت: دشمن می خواهد اهداف آنها را که تغییر 
نظام مقدس جمهوری اسالمی است همسو بنماید. 
مانند جریان فتنه ۸۸ که دشمن خارجی از بیرون 
فتنه و آشوب های داخلی را حمایت می کرد و 
محکوم  را  آن  هیچگاه  داخلی  عناصر  از  بعضی 
نکردند.رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم 
کل قوا افزود: آمریکا با بحرانی جلوه دادن شرایط 
کشور به دنبال تغییر ضرورت های کشور است و 
در نظر دارد ضرورت سازی کرده و اولویت های 
کشور را آن طور که خود می خواهد به مردم ما القا 
کند که البته و با تأسف در این زمینه در بین برخی 
مسئولین ما انفعال دیده می شود در حالی که باید با 
شجاعت و صراحت مردم را نسبت به اولویت های 

اصلی نظام و انقالب هوشیار کرد.

حجت االسالم سعیدی: آمریکا به دنبال تغییر ضرورت های کشور است

دشـمنان با فتـنه گری قـصد تـضعیف ایـران را دارند
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شهردار گرگان مطرح کرد:

ایجاد تحول در امور شهری و 
مشارکت

سلیمانی- گرگان: شهردار گرگان بر ایجاد تحول در 
امورات شهری با توجه به موضوع مشارکت خبر داد 
و گفت: هر میزان که بتوانیم در حوزه های مسوولیتی 
از ظرفیت مشارکت مردمی استفاده کنیم، ظرفیت شهر 

را چندبرابر کرده ایم.
عبدالرضا دادبود در مراسم تقدیر از »قدرت باطنی« 
خیری که در پروژه های مختلف شهری با شهرداری 
مشارکت کرده است، اظهار کرد: شهرداری گرگان در 
این دوره چندین برابر گذشته به موضوع مشارکت 

اهمیت می دهد.
وی ادامه داد: مشارکت یعنی تشویق بخش خصوصی 
برای سرمایه گذاری در امورات شهری و اینکه خیران 
پای کار امورات شهری باشند، مشارکت یعنی همراهی 
حل  و  مشکالت  بیان  برای  شهروندان  از  گرفتن 
موضوعات در کمترین زمان ممکن و اینکه از توان 

مردمی در حفظ اموال عمومی استفاده کنیم.
شهردار گرگان خاطرنشان کرد: در حوزه مشارکت به 
خوبی می توانیم از ظرفیت سایر دستگاه های اجرایی 
استان در مسائل شهری استفاده کنیم و همین بکارگیری 
آتش نشانان داوطلب نمونه ای از مشارکت مردمی در 

ارائه خدمات به مردم شهر است.
دادبود تاکید کرد: به هر میزان که بتوانیم در حوزه های 
مسوولیتی از ظرفیت مشارکت مردمی استفاده کنیم، 

ظرفیت شهر را چندبرابر کرده ایم.
وی اضافه کرد: کلید واژه توسعه شهر در گرگان باید 
موضوع مشارکت باشد و در سال آینده نیز می خواهیم 
به شدت روی این موضوع کار کنیم و اگر مشارکت 
مردمی را داشته باشیم به خوبی می توانیم با توجه به 
وضعیت اقتصادی و مشکالت موجود، مدعی کارهای 

بزرگ باشیم.
شهردار گرگان تصریح کرد: نگاه من این است با این 
اعتباراتی که داریم نمی توانیم گرگان را توسعه دهیم و 
مشارکت در حوزه های مختلف باید شکل بگیرد و ما 

به این موضوع اهمیت می دهیم.
دادبود گفت: یکی از مباحثی که می تواند به ما کمک 
است  امور خیریه شهری  در  کند، مشاکرت خیران 
اقدام  مشارکت  با  خوشبختانه  و  شده  باز  بابی  که 
باطنی« و  آقای »قدرت  خیر مجموعه ای خیریه که 
دوستانشان در آن فعال هستند، در روزهای گذشته 
شاهد نصب آبخوری ها و ساخت نیمکت ها در شهر 
گرگان بودیم و امروز شاهد ساخت سقاخانه ای در 
کوی ویالی شهر گرگان هستیم که این اقدامات شروع 
شهر  در  خیران  مشارکت  حوزه  در  اتفاقات خوب 

گرگان است.

خبر

دعوت از ورزشکاران استان مرکزی به اردوی هندبال ساحلی

داودی- اراک:  رئیس هیات هندبال استان مرکزی گفت: ۲ ورزشکار این 
استان به نخستین اردوی منتخبان هندبال ساحلی المیپاد استعدادهای برتر 
کشور دعوت شدند. »غالمعلی اکبرآبادی«  افزود: »محمد شمس« و »امید 
پورکریمی« ۲ هندبالیست نوجوان استان مرکزی هستند که به دلیل درخش در 
مسابقات استانی و کشور به اردوی منتخبان هندبال ساحلی المپیاد استعدادهای 
برتر کشور دعوت شدند.  وی ادامه داد: اردوی منتخبان هندبال ساحلی المیپاد 
استعدادهای برتر کشور از ۱۹ تا ۲۳ دی ماه جاری در محل فدراسیون هندبال 
کشور در تهران برگزار می شود.  رئیس هیات هندبال استان مرکزی بیان کرد: 
44 ورزشکار از ۱۲ استان کشور در این اردوی تخصصی حضور دارند و 
آموزش های الزم را زیر نظر مربیان کارآزموده فدراسیون هندبال کشور می 

آموزند. 
بیش از 400 ورزشکار زیر نظر هیات هندبال استان مرکزی فعالیت می کنند. 

اتمام عملیات اجرایی پوشش عایقی دو پست برق در اهواز

وحیدی فر-اهواز: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: از ۱۵ 
پست برق برنامه ریزی شده برای پوشش عایقی و پایدار سازی شبکه برق 

استان، دو پست توحید و ساحلی در شهر اهواز پوشش عایقی شدند.
به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان، محمود 
دشت بزرگ اظهار داشت: به منظور پایدار سازی شبکه برق در مقابل شرایط 
نامساعد جوی گرد و غبار و آلودگی های صنعتی، مرحله دوم پوشش عایقی 
)RTV( پست ها با دستور کار ۱۵ پست شروع شده که تاکنون پوشش عایقی 

دو پست برق ۱۳۲ کیلو ولت توحید و ساحلی در اهواز تمام شد.
وی ارزش سرمایه گذاری شده برای پوشش عایقی این دو پست را دو میلیارد 
و ۲۶۸ میلیون ریال اعالم کرد و افزود: این اعتبار برای خرید هزار و 4۱۶ کیلو 

گرم ماده عایقی که وارداتی است هزینه شده است.
دشت بزرگ بیان کرد: هماهنگی انتقال بار این پست ها با شرکت های توزیع 
خوزستان و اهواز در حال انجام است و قبل از شروع پیک ۹۸ پوشش عایقی 

همه ۱۵ پست به اتمام می رسد.

برگزاری برنامه رادیویی جاری حیات با موضوع مدیریت 
مصرف بهینه آب در اصفهان

بهادری- اصفهان: علی قیصری مدیر آبفا منطقه ۵ در چهل و پنجمین برنامه از 
سلسله نشست های برنامه رادیویی جاری حیات با موضوع مدیریت مصرف 
بهینه آب گفت: در حال حاضر مصرف سرانه آب درآبفا منطقه ۵ ،  حدود ۱۵4 
لیتر در شبانه روز می باشد که در صدد هستیم با ترغیب مردم به مصرف بهینه 
این عدد را به ۱۱0 لیتر در شبانه روز کاهش دهیم.وی افزود: در حال حاضر 
بیش از ۸۶ هزارمشترک در آبفا منطقه ۵ تحت پوشش شبکه آبرسانی اصفهان 
بزرگ قرار دارند با تدابیری که در نظر گرفته شد می خواهیم میزان مصرف 
این مشترکین را به ۱۱0 لیتر در شبانه روز برسانیم.مدیر آبفا منطقه ۵ اعالم کرد: 
با تعاملی که با ادره آموزش و پرورش و سایر نهادها وادارات داریم نه تنها 
کارکنان این سازمانها را از طریق مروجین مصرف بهینه،  تشویق به درست 
مصرف کردن می کنیم بلکه از آنها می خواهیم با نصب تجهیزات کاهنده ، 

میزان مصرف را به استاندارد برسانند.

خبر

اتوبوس  دستگاه   ۲00 خرید  الیحه  زمان؛  خبرنگار  کرج- 
با اعتبار ۳000 میلیارد ریال با اکثریت آرا به تصویب شورای 

اسالمی شهر کرج رسید. 
در صد و هفدهمین جلسه رسمی شورای اسالمی شهر کرج 
الیحه ای مبنی بر خرید ۲00 دستگاه به شورای اسالمی شهر 
کرج ارسال شد که در متن این الیحه آمده است: به شهرداری 
کرج اجازه داده می شود به منظور تقویت ناوگان اتوبوسرانی 

مستند به بند د تبصره قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور، جهت 
خرید ۲00 دستگاه اتوبوس درون شهری نسبت به انتشار اوراق 
مرکزی  بانک  با  توافق  مورد  الحساب  علی  با سود  صکوک 

جمهوری اسالمی ایران به مبلغ ۳ هزار میلیارد ریال اقدام شود.
محمدرضا احمدی نژاد، معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری 
کرج، در خصوص دفاع از این الیحه گفت: این اقدام موجب 
بهبود عبور و مرور در شهر و تشویق مردم به استفاده از ناوگان 

حمل و نقل عمومی است.
حسین محمدی، رییس کمیسیون محیط زیست شورای اسالمی 
شهر کرج نیز با اشاره به اینکه خرید اتوبوس برای شهر اقدام 
خوبی است، اظهار داشت: با توجه به اینکه شهر کرج به شهرهای 
اقماری نیز خدمات می دهد و اتوبوس های مورد استفاده برای  
این شهرها رو به فرسودگی است و آلودگی هوا را به همراه 
دارد، پیشنهاد می شود با هماهنگی و همکاری استانداری با تهیه 
اتوبوس برای حمل و نقل شهرهای اقماری و نوسازی آنها به 

کاهش آلودگی هوا بپردازیم.
وی اضافه کرد: شهر کرج معابر باریک و ترافیک زیادی دارد بر 
همین اساس ضرورت نوسازی تاکسی ها و خرید مینی بوس به 

منظور توسعه حمل و نقل عمومی احساس می شود.
فرج اهلل ایلیات، رییس کمیسیون بودجه شورای اسالمی شهر 
کرج، نیز ضمن ابراز رضایت از ارسال این الیحه گفت: تصویب 

این الیحه به توزیع عادالنه خدمات کمک شایانی می کند.
منصور وحیدی، نایب رییس شورای اسالمی شهر کرج اظهار 
داشت: باید در شیوه خرید اتوبوس ها به گونه ای اقدام شود که 
حاشیه ایجاد نشود و به سمت خودروهایی برویم که گازسوز یا 
برقی باشد.در ادامه جلسه، خرید تسهیالت بانک شهر برای تهیه 

اتوبوس نیز به اتفاق آرا به تصویب رسید.
داده  اجازه  به شهرداری کرج  آمده است:  این الیحه  متن  در 
می شود به جهت خرید اتوبوس های جدید نسبت به اخذ 
تسهیالت به میزان هفتصد میلیارد ریال از بانک شهر برابر نرخ و 

کارمزد مصوب بانک مرکزی اقدام کند.0

مفقودی
با شماره  ایران ۸۲  مدل ۸۲با شماره پالک ۵۱۶ص۵۸  برگ سبز سواری سمند   
موتور ۱۲4۸۳04۲۳۶۶و شماره شاسی ۸۳۲۱۲۹۱0بنام ابراهیم مودت مفقود گردیده 

 بابل و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی مزایده  اموال  غیر منقول  نوبت ا ول
شماره   دادنامه  حسب   و    ۹۷0۷۳۵ اجرایی   کالسه   پرونده   موجب   به 
۹۷0۹۹۷۱۳۱۳۹000۶0۵ صادره  از شعبه  ششم  دادگاه  تجدیدنظر  استان  گیالن  
محکوم  علیه  آقای  محمود  سروری  فرزند  باقر  به پرداخت  تعداد  ۶ قطعه  
سکه تمام بهار  آزادی  بابت  پیش  قسط  مهریه  خانم  فرزانه  رحمانی  محکوم  
گردیده  است  . محکوم  علیه  در ازاء  بدهی  مذکور  یک قطعه  زمین واقع در  
پایین  محله  نالکیا شر کوچه  حیدرپور  همجوار  منزل  مسکونی  مرحوم سروری  
را به این  اجرا  معرفی  نموده  است  که ملک  تعرفه  شده توقیف  و مشخصات  

آن به شرح  ذیل  می باشد:
ملک  تعرفه  شده  یک قطعه  زمین  به مساحت  حدود هزار متر مربع  بدون  سند 
مالکیت  بوده  و حدود اربعه  ملک  شماال  به  زمین  حسین  چینور شرقا  به  زمین  
تقوایی  جنوبا  به  زمین  گلنار  و غربا  به جاده  اصلی  محدود و متصل  است  الزم  
به  ذکر  است  که  اعیانی  در عرصه  ملک  مشاهده  نگردیده  و عرصه  در حد  
چهار ردیف  بابلوک  چینی  محصور  شده است. عرصه  از ضلع  شرقی  متصل  

به کوچه  کوچه  آسفالته  مشمول  عقب  نشینی  می باشد.
  ارزش ملک  حسب  نظر کارشناس  منتخب  دادگستری  چهارصد  و پنجاه  ریال  

بر آورد شده است .  
  ملک  مذکور  از طریق  مزایده  در روز  دو شنبه  مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵  از ساعت 
۱۱ الی  ۱۲  صبح  در  محل  شعبه  اول اجرای احکام  مدنی دادگستری  لنگرود  
به فروش  می رسد. مزایده  از قیمت  کارشناسی  شروع  و ملک  متعلق  به شخصی 
است که بیشترین  قیمت را  پیشنهاد نماید . ده درصدقیمت  مزایده  فی المجلس  
از برنده  اخذ  و نامبرده  مکلف  است  ظرف  مدت یکماه  نسبت  به پرداخت  
باقیمانده  وجه  اقدام  نماید  در غیر  اینصورت  در موعد مقرر فوق  سپرده  واریزی  
پس از  کسر  هزینه های  اجرایی  به نفع  دولت  ضبط  و مزایده  تجدید خواهد 
شد. متقاضیان  شرکت  در مزایده  ظرف  ۵  روز  قبل از  تاریخ  مزایده  می 
توانند  با هماهنگی  اجرای  احکام  مدنی  از محل  ملک  بازدید  به عمل  آورند 
این آگهی  برای  یک نوبت  در یکی  از روزنامه  های کثیراالنتشار  محلی  جهت  

اطالع  عموم  درج  می گردد.
5118- دادورز  شعبه  اول  اجرای  احکام مدنی  دادگستری  شهرستان  لنگرود -  قاسمی

دادنامه 
پرونده کالسه ۹۷0۹۹۸۶۶۱۲000۷۸۳ شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
: آقای  –خواهان  نهایی شماره ۹۷0۹۹۷۶۶۱۲00۱۱۶۳  آباد تصمیم  شهرستان خرم 
احسان سرتیپ زاده فرزند منصور به نشانی اصفهان شهر اصفهان خ جی –خ توحید 
:لرستان  نشانی  به  فرج  فرزند  پور  اسداله دهقان  آقای   : نیلوفر ۳ پ ۱۶- خوانده 
شهرستان خرم آباد خ اسدآبادی سه راه اسدآبادی منزل شخصی –خواسته :مطالبه 

وجه چک 
رای دادگاه : در خصوص دادخواست خواهان احسان سرتیپ زاده فرزند منصور به 
طرفیت خوانده اسداله دهقان پور فرزند فرج بخواسته مطالبه مبلغ 400/000/000 
ریال وجه یک فقره چک بشماره ۲4440۸ مورخ ۷۸/۱۲/0۷ عهده بانک بانک سپه 
مورخ  سررسید چک  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  دادرسی  هزینه  انضمام  به 
۷۸/۱۲/0۷ لغایت صدور حکم و اجرای کامل آن به شرح جلسه دادرسی نظر به 
محتویات پرونده و مالحظه اصل چک به شماره مذکور و گواهینامه عدم پرداخت 
مربوطه ایضا اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی و از طرفی وجود اصل الشه به 
شماره فوق الذکر در ید خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده را دارد و اینکه اصل بر 
بقاء دین بوه مگر خالف آن به اثبات برسد بنابراین دادگاه با عنایت به جمیع مراتب 
پیش گفته دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۱۹۸و ۵0۲ ۵0۳ و ۵۱۹ 
و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد ۳۱0و 
۳۱۱ و ۳۱۳ و ۳۲0 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک و 
قانون استفساریه مصوب ۱۳۷۶/۳/۱0 مجمع تشخیص مصلحت نظام خوانده را به 
پرداخت مبلغ 400/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ ۱۳/۳۸4/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت یوم صدور 
حکم و اجرای کامل حکم بر اساس تغییرات شاخص قیمت ها که از سوی بانک 
مرکزی تعیین و در زمان وصول محاسبه می گردد در حق خواهان محکوم مینماید 
در ضمن اجرای حکم در خصوص خسارت تاخیر تادیه منوط به ابطال تمبر هزینه 
دادرسی نسبت به آن میباشد رای صادره غیابی است و ظرف مدت بیست روز پس از 
تاریخ ابالغ قابل اعتراض واخواهی و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر 

خواهی نزد محاکم محترم تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
دادرس شعبه دهم دادگاه حقوقی خرم آباد – مصیب بازوند. 

رونوشت آگهی حصروراثت

اقای غالمرضا کارگر دارای شناسنامه شماره ۶۱۶۹ بوشهر   به شرح  دادخواست 
به کالسه۹۷/۷۶۸  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که علی کارگر     به شماره شناسنامه 4بوشهر درتاریخ ۹۷/۹/۱۸اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به:
۱-غالمرضا کارگر به شماره شناسنامه ۶۱۶۹ بوشهر پسر متوفی
۲-فاطمه کارگر به شماره شناسنامه ۱۳۶۲ بوشهر دختر متوفی

۳-کبری سیم گلوبر به شماره شناسنامه ۲۶۸۸۱ بوشهر همسر متوفی
 اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم  دارد واال گواهی صادر خواهد شد. تاریخ 

انتشار:۹۷/۱0/۲4
رئیس  شعبه دوم شورای حل اختالف بوشهر

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رودسر
هیات موضوع قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانها ی 

فاقد سند رسمی
آگهی  موضوع ماده 3 قانون 

و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و 
ساختمانهای  فاقد سند رسمی

برابر رای  شماره ۱۳۹۷۶0۳۱۸00۸00۲0۵۶ – مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۱ هیات  اول/   
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد   دوم موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  
سند  رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رودسر تصرفات مالکانه  
بالمعارض متقاضی سید یوسف  غفاری  فرزند میر  حمایت  بشماره  شناسنامه  
۹۸۹ صادره  از مشکین  شهر در ششدانگ  یک باب  خانه  و محوطه  به مساحت  
۱۳۷/۱۹  متر مربع  به شماره  پالک  ۵444 فرعی  قسمتی  از پالک  ۶۱۳  فرعی  
از  سنگ  ۸4  اصلی  واقع  در قریه  چافجیر  بخش  ۲۹  گیالن  خریداری  از 
مالک رسمی  ) بنیاد  مستضعفان( محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  
مراتب  در دونوبت  به  فاصله  ۱۵  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  
نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از 
تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه 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.
1036- رییس اداره  ثبت  اسناد رودسر- حسنعلی پاک مهر 

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹۷/۱0/۲4 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۷/۱۱/۸

آگهی حصروراثت
پدرهاشم  فردنام  محمدجاللی  باوکالت  محمدبدوی  آقای 
صدورگواهی  بخواسته  درخواستی  ازعراق  بشناسنامه۱۸۲0۶۸۲۲0۱صادره 
بدوی  هاشم  مرحوم  شادروان  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت 
خرمشهردرتاریخ۹۷/۱/۱4دراهوازاقامتگ بشناسنامه۱۸۲0۶۱۱0۵۱صادره 
فرزندهاشم  محمدبدوی  عبارتنداز۱-متقاضی  اش  ورثه  خودفوت  دائمی  اه 
فرزندهاشم  بدوی  ازخرمشهر۲-قاسم  بشناسنامه۱۸۲0۶۸۲۲0۱صادره 
فرزند  بدوی  متوفی(۳-مریم  ازخرمشهر)پسران  بشناسنامه۱۸۲0۶4۱۷۱۶صادره 
فرزندهاشم  بدوی  ازخرمشهر4-سهام  بشناسنامه۱۸۲0۶۸0۹۸۳صادره  هاشم 
فرزندهاشم  ازخرمشهر۵-زهرابدوی  ۱۸۲0۶۸۲۲۱۸صادره  بشناسنامه 
خنیفری  متوفی(۶-وصیفه  خرمشهر)دختران  از  بشناسنامه۱۸۲0۶4۱۷۲4صادره 
دادخواست  والغیربه شرح  متوفی(  ازاهواز)زوجه  فرزندناصربشناسنامه۱۸۶صادره 
تقدیمی به شورابه شماره۹۷0۵44حقوقی می باشد.اینک باانجام تشریفات قانونی 
نامه  داردیا وصیت  اعتراض  نمایدتاهرکس  نوبت آگهی می  مراتب مزبوررادریک 
ازمتوفی نزد اوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی 
ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  بعدازاین  که  به جز سری ورسمی  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره دواهواز-محمددستیار

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای سید محمد کالنتریان فرزند سید ضیاء درخواستی که به شماره ۹۷/۸۳۵/ش  
و  نموده  وراثت  انحصار  گواهی  درخواست صدور  گردیده  ثبت  شورا  ،این  دوم 
چنین توضیح داده که شادروان  سید ضیاء کالنتریان فرزند سید علی اکبر  شماره 
شناسنامه  ۵۳۷صادره  از تنکابن درتاریخ ۱۷/۹/۹۷دراقامتگاه دائمی خود شهرستان    
تنکابن   بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 

 ۱-سید محمد کالنتریان فرزند متوفی
۲-سپیده کالنتریان فرزند متوفی

۳-مینا سادات کالنتریان فرزند متوفی
و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال گواهی صادر خواهد شد . 

قاضي شعبه    دوم شورای حل اختالف تنکابن

 آگهي  اخطار اجرائیه 
شماره پرونده 4۵0/۹۷/ش۶

 بدینوسیله به وحید پور تاجیک به آدرس :   )مجهوالمکان (    ابالغ  میگردد. 
بموجب  رای شماره ۵۲۲مورخ  ۹۷/۸/۲۳ از شعبه   ششم  شورای حل اختالف 
مبلغ    پرداخت  به:    باشید  می  محکوم   جنابعالی   تنکابن  بهشتی  شهید  مجتمع 
۷۵/000/000ریال  بابت اصل خواسته و مبلغ ۲/040/000ریال بابت هزینه دارسی       
و خسارت تاخیر و تادیه  از زمان  سررسید چک  مورخ ۹۷/۶/۳0 تا زمان   اجرای 
خواهان     حق  در   ، مدنی  احکام  اجرای  واحد  با   آن  محاسبه  که  حکم    کامل 
عبدالقدوس وزیری          ، صادر و اعالم میگردد. به استناد ماده ۱۹ آیین نامه 
اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی محکوم علیه  
پس از ظرف مهلت   ده روز از انتشار آگهي فرصت دارید نسبت به اجراي حکم 

تمکین ،در غیر این صورت  از طریق اجرا،اقدام قانوني  انجام خواهد شد.
مدیر شعبه  ششم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن  

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
لیال قربانی فرزند  حسنعلی   درخواستی  با وکالت  پارسا  آقای محمود محمدی 
که به شماره ۸0۷/۹۷/ش  دوم ،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی 
فرزند  میصور    سیما  شادروان   که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  انحصار 
حیدرعلی   شماره شناسنامه  ۳۳ صادره  از تنکابن درتاریخ ۸۵/۶/۲۶ دراقامتگاه 
دائمی خود شهرستان    تنکابن   بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  

مرحوم  منحصر است به: 
 ۱-اصغر جعفری خانسرس فرزند متوفی
۲-ابراهیم جعفری خانسرس فرزند متوفی

۳-اسماعیل جعفری خانسرس فرزند متوفی
4-علی اکبر جعفری خانسرس همسر متوفی

 از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید. 
از تاریخ  او باشد  از متوفی نزد  نامه ای   اعتراضی دارد و یا وصیت  تا هر کسی 
نماید. واال گواهی صادر  این شورا  مراجعه وتقدیم  به   نشر آگهی ظرف یکماه 

خواهد شد . 
قاضي شعبه    دوم شورای حل اختالف تنکابن

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای سید محمد کالنتریان فرزند سید ضیاء درخواستی که به شماره ۹۷/۸۳۵/ش  
و  نموده  وراثت  انحصار  گواهی  درخواست صدور  گردیده  ثبت  شورا  ،این  دوم 
چنین توضیح داده که شادروان  سید ضیاء کالنتریان فرزند سید علی اکبر  شماره 
شناسنامه  ۵۳۷صادره  از تنکابن درتاریخ ۱۷/۹/۹۷دراقامتگاه دائمی خود شهرستان    
تنکابن   بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 

 ۱-سید محمد کالنتریان فرزند متوفی
۲-سپیده کالنتریان فرزند متوفی

۳-مینا سادات کالنتریان فرزند متوفی
و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال 

گواهی صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه    دوم شورای حل اختالف تنکابن

آگهی موضوع ماده3قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی

های  وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  دراجرای  اینکه  نظربه 
خانم/آقای  ۹۷/۹/۱0تصرفات  ۲۹4۲-۱۳۹۷مورخ  رای  برابر  فاقدسندرسمی 
کدملی  دارای  دایم  فرزند  ازشادگان  0صادره  شناسنامه  شماره  شاکرآلبوشهبازی 
شماره ۱۸۹0۱4۲4۵۱نسبت به یکباب ساختمان به مساحت ۲۷0مترمربع درقسمتی 
آقایان  بنام  خروجی  ۲اهوازاخبار  دربخش  ۲۶۹0/۲۵واقع  ثبتی  پالک  ششدانگ  از 
خدادادی منجربه صدوررای گردیده برابرماده۳قانون مزبورمراتب دردونوبت به فاصله 
به تصرفات مفروزه  پانزده روزجهت اطالع عموم آگهی می گرددتاهرکس نسبت 
به مدت  آگهی  این  اول  نوبت  انتشار  باشدازتاریخ  داشته  اعتراض  ایشان  ومالکیت 
دوماه اعتراض خودرا مستقیما به اداره ثبت اسناد وامالک اهوازتسلیم ورسیددریافت 
نمایندو معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
محل  ثبت  اداره  اخذوبه  دادخواست  تقدیم  گواهی  و  تقدیم  قضایی  مقامات  به 
تحویل نمایند.بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درموعد مقرراداره ثبت 

برابرمقررات اقدام به صدورسندمالکیت خواهد نمود. شماره  م الف:)۵/۲4۶۱( 
تاریخ انتشارنوبت اول:۱۳۹۷/۱0/۸-تاریخ انتشارنوبت دوم:۱۳۹۷/۱0/۲4

نصرت اله-کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دواهواز

آگهي  اخطار اجرائیه 
شماره پرونده 4۵0/۹۷/ش۶

 بدینوسیله به وحید پور تاجیک به آدرس :   )مجهوالمکان (    ابالغ  میگردد. 
بموجب  رای شماره ۵۲۲مورخ  ۹۷/۸/۲۳ از شعبه   ششم  شورای حل اختالف 
مبلغ    پرداخت  به:    باشید  می  محکوم   جنابعالی   تنکابن  بهشتی  شهید  مجتمع 
۷۵/000/000ریال  بابت اصل خواسته و مبلغ ۲/040/000ریال بابت هزینه دارسی       
و خسارت تاخیر و تادیه  از زمان  سررسید چک  مورخ ۹۷/۶/۳0 تا زمان   اجرای 
خواهان     حق  در   ، مدنی  احکام  اجرای  واحد  با   آن  محاسبه  که  حکم    کامل 
عبدالقدوس وزیری          ، صادر و اعالم میگردد. به استناد ماده ۱۹ آیین نامه 
اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی محکوم علیه  
پس از ظرف مهلت   ده روز از انتشار آگهي فرصت دارید نسبت به اجراي حکم 

تمکین ،در غیر این صورت  از طریق اجرا،اقدام قانوني  انجام خواهد شد.
مدیر شعبه  ششم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن  

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای محمود محمدی پارسا با وکالت لیال قربانی فرزند  ولی  درخواستی که به 
شماره ۸0۵/۹۷/ش  دوم ،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طلعت میصور  فرزند حیدرعلی   
شماره شناسنامه  ۱۹۲ صادره  از تنکابن درتاریخ ۸۵/۱0/۲ دراقامتگاه دائمی خود 
الفوت آن  مرحوم   تنکابن   بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین  شهرستان    

منحصر است به: 
 ۱-ناصر خلعتبری فرزند متوفی
۲-علی خلعتبری فرزند متوفی
۳-لیال خلعتبری فرزند متوفی

4-زلیخا خلعتبری فرزند متوفی
۵-منیژه خلعتبری فرزند متوفی
۶-زهره خلعتبری فرزند متوفی

۷-زیبا عسگر کیایی فرزند متوفی
و الغیر ،اینک شورا  پس خلعتبری فرزند متوفی

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

ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال گواهی صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه    دوم شورای حل اختالف تنکابن

آگهی مفقودی
۱۳۹4به  پژو40۵SLX-TU۵مدل  سیستم  خودروسواری  مالکیت  سند 
محور۳،شماره  سیلندر4،تعداد  بنزین،تعداد  سوخت  نوع  روغنی  سفید  رنگ 
پالک  شاسیNAAM۳۱FC۹FK۷0040۱،شماره  موتور۱۶4B000۷۸۸۲،شماره 
IRFC۹4۱V۱S0۷0040۱به  نقلیه  وسیله  VIN،۲۹شناسه  ۲4-۱۶۲ن  ایران 
گتوند،شماره  ثبت  ۱۳۶۲/۱/۱،محل  تاسیس  ،تاریخ  گتوند  شهرداری  نام 
کمربندی  امام  گتوند-خیابان  آدرس  ۶4۵۵۱۷۱۳۷۷به  ثبت0۹00۱۶۳،کدپستی   

شمالی شهرداری گتوند-پالک ۵مفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد
شهرستان گتوند

خرید 2۰۰ دستگاه اتوبوس 
و تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی کرج

بهره برداری ازسامانه صدورمجوزکار 
HSE در گلستان

امور  کارکنان  تالش  با  گلستان:  سلیمانی- 
فناوری اطالعات وارتباطات شرکت گاز استان 
 HSE  گلستان ، سامانه صدور مجوز کار واحد
برداری  بهره  به  و  اندازی  راه  دراین شرکت  

رسید .
ارتباطات  و  اطالعات  امورفناوری  سرپرست 
گازگلستان درهمین رابطه گفت: این سامانه به 
پیشنهاد واحد  HSE و به همت  امور فناوری 
اطالعات و ارتباطات شرکت  به صورت کامال 

بومی، طراحی و برنامه نویسی شده است.
علیرضا نصیری افزود:از قابلیتهای این سامانه، 
به   )Permit( مجوز  شماره  درخواست 
صورت آنالین درمحل ،تمدید ساعات مجوز 
مسئولین  برای  درخواست  مجوز  کار، صدور 
محوطه به صورت پویا و داینامیک، ثبت شماره 
پیمان ها و نام شرکت های درخواست کننده 
پیمان و مدیریت آنها ، مدیریت پروانه های کار 
موجود، امکان مدیریت پروانه های کار گرم قبل 
از صدور  مجوز برای مسئولین مربوطه و اخذ 

گزارش های متعدد و متنوع را دارا می باشد .
وی درادامه گفت:این سامانه همچنین قابلیت 

امکان ارسال و اطالع رسانی از طریق پیامک 
بصورت دو سویه را نیز دارد که  تا چند روز 
آینده این بخش نیز تکمیل و  به بهره برداری 

خواهد رسید.
نصیری تصریح کرد:پس از راه اندازی سامانه 
به  ها  درخواست  کار،تمامی  مجوز  صدور 
صورت سیستمی ثبت و مجوزکارنیز به تناسب 
درخواست ها به صورت سیستمی صادر می 
گردد  که نقش موثری در زمینه کاهش اتالف 

وقت همکاران متقاضی  خواهد داشت
وی قابلیتهای دیگر این سامانه را ثبت ، ماندگاری 
و بایگانی کلیه درخواستها به صورت الکترونیکی  
عنوان نمود که برای اخذ گزارشها به صورت 
کار،  نوع   ، مجوزها  صدور  جهت  ای  لحظه 
ساعت  و  تاریخ   ، کننده  درخواست  کاربران 
حائز  بسیار  تواند  می  کارها  اتمام  و  شروع 
اهمیت باشد. سرپرست امورفناوری اطالعات و 
ارتباطات گازگلستان در پایان اظهار داشت: این 
شرکت آمادگی خود را جهت استفاده و بهره 
برداری  این سامانه توسط شرکتهای گاز استانی 

نیز  اعالم می دارد . 

نخستین همایش " زن و فرهنگ سالمت" 
در رشت  برگزار شد

اجتماعی  معاونت  همت  به  رشت:  منکویی- 
خیرین  مجمع  و  گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه 
سالمت استان، نخستین همایش " زن و فرهنگ 

سالمت" در رشت برگزار شد.
دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک- رییس دانشگاه 
علوم پزشکی گیالن، ضمن تبریک سالروز والدت 
حضرت زینب )س ( و روز پرستار و تقدیر از 
برگزار کنندگان این همایش، گفت: نقش برجسته 
بانوان در حفظ سالمت جامعه بر کسی پوشیده 
نیست و سالمتی که بزرگترین نعمت خداوند به 
انسان ها است، شاید بدون کمک بانوان به دست 
نیاید. دکتر یوسف زاده به نقش زنان در تغییر ذایقه 
خانوار و فرزندان اشاره کرد و یاد آور شد: تغییر 
ذایقه مردم و از طرفی محدود کردن میزان نمک، 
قند و اسید چرب ترانس در تولید مواد غذایی و 
افزایش فعالیت های بدنی راه های مقابله با بیماری 
های غیر واگیر است و زنان در این مسیر، هم به 
صورت انفرادی در خانواده های خود و هم در 

اجتماع نقشی اساسی دارند. 
وی ادامه داد: استان گیالن باالترین نرخ سالمندی 
را دارد و متوسط کشوری افراد باالی ۶0 سال در 

کشور ۱۱ درصد و در استان ما باالی ۱۳.۲ درصد 
است و این عدد در شهرهای رودسر و املش به 
۱۶تا ۱۷ درصد رسیده است و این چالش جدیدی 
است که حوزه سالمت گیالن با آن مواجه شده 

است.
وی اظهار امیدواری کرد: این همایش بتواند به 
عنوان یک نقطه عطفی در فعالیت های اثر بخش و 

اثر گذار زنان در حوزه سالمت گیالن باشد.
دکتر مهرناز مظفری- رییس شورای مشارکت های 
مردمی زنان مجمع خیرین سالمت گیالن،دکتر 
طیبه سیاوشی – نماینده مردم تهران در مجلس 
شورای اسالمی و عضو کمسیون فرهنگی مجلس 
شورای اسالمی، دکتر هاجر تحریری نیک صفت 
– نایب رییس مجمع خیرین سالمت گیالن از 
همت  به  بودند.سپس  همایش  این  سخنرانان 
مجمع خیرین سالمت و روابط عمومی دانشگاه 
علوم پزشکی گیالن و با مشارکت شورا و سازمان 
فرهنگی اجتماعی شهرداری رشت، از ۵ بانوی 
گیالنی )۵ مادر نمونه( که برای سالمت خانواده 
و فرزندان بیمار خود تالش کرده بودند، تقدیر شد 

و نشان شهروند مسوول به آن ها اهداء گردید.



اجتماعیدوشنبه 24 دی 1397                                                                                                                                                                                                     شماره 3934  5

لزوم استقرار عدالت آموزشی در مناطق محروم

 وزیر رفاه با اشاره به اینکه از میان۱4میلیون دانش آموز،۱۳0هزار 
ها،  دستگاه  همکاری  با  هستند،گفت:  تحصیل  از  بازمانده  نفر 
برای  را  به مدرسه  بازگشت  توان شرایط  بهزیستی می  امداد و 

این افراد فراهم کرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمد شریعتمداری در هشتمین 
جلسه شورای هماهنگی بهبود و ارتقای شاخص های آموزش 
و پرورش مناطق محروم که دیروز در وزارت رفاه برگزار شد، 
ای  ریشه  به صورت  مسائل موجود  با  بتوانیم  امیدواریم  گفت: 
برخورد کنیم و بازماندگان از تحصیل را از نظام آموزشی حذف 
کنیم و آنها را به چرخه آموزش بازگردانیم.وی گفت: امروزه در 
تعریف می شود و دیگر  مفاهیم گسترده تری  فقر  برای  جهان 
قابلیتی شده است.وزیر  مانع نیست و چند  تنهایی  به  مالی  فقر 
یافتگی  توسعه  راه  سر  بر  مهمی  موانع  اینکه  به  اشاره  با  رفاه 
وجود دارد که مهمترین آنها فقر آموزشی است، بیان کرد: باید 
در رفع این موانع پیشتاز باشیم و بسیاری از کشورهایی که دارای 
شاخص های آموزشی برابر در دوره ابتدایی هستند، در کاهش 
نابرابری های اقتصادی از شرایط مطلوب تری برخوردار هستند.
وی گفت: باید نگاه همه جانبه و عمیق تری داشته باشیم و به 
عنوان امر جدی فقر آموزشی را دنبال کنیم.شریعتمداری با تاکید 
بر اینکه باید برای استقرار عدالت آموزشی در مناطق محروم گام 
های محکمی برداریم، گفت: در گذشته کارهایی انجام می شد 
آموزش  با وزارت  کارگروه مشترکی  در  و  نبود  دقیقی  آمار  اما 
و پرورش توانستیم آمار این دانش آموزان بازمانده را به دست 
آوریم به طوری که در حال حاضر با حدود ۱۲0 تا ۱۳0 هزار 
کودک بازمانده از تحصیل مواجه هستیم که باید برای بازگشت 
این افراد به مدرسه برنامه ریزی های جدی انجام شود.وزیر رفاه 
در  آموز  دانش  میلیون  تاکید کرد: در حال حاضر ۱4  همچنین 
کشور تحصیل می کنند. ۷ میلیون در مدارس ابتدایی هستند و 
این شورا برای ارتقای شاخص های آموزشی در مناطق محروم 
این  ها  با همکاری دستگاه  کنیم  برگزار می شود که سعی می 
مشکل را حل کنیم و امکان بازگشت کودکان بازمانده را فراهم 

کنیم.
اساس  بر  آموز  دانش  میلیون   ۱4 میان  از  گفت:  شریعتمداری 
منابع مالی  به دلیل  اطالعات به دست آمده، ۳۵00 دانش آموز 
امکان تحصیل نداشتند که به راحتی قابل انجام است که از فردا 
می توانیم با همکاری بهزیستی و امداد، برای آنها اقدام کنیم.وزیر 
رفاه تاکید کرد: همچنین مشخص شده که ۱0۱00 نفر از کودکان 
بازمانده به دلیل معلولیت ها امکان تحصیل ندارند که با همکاری 

امداد و بهزیستی می توان این مشکل را حل کرد.

فریب سایت های »شرط بندی« را نخورید

با آغاز مسابقات فوتبال جام ملت های آسیا ، تبلیغات برای شرط 
بندی و پیش بینی نتایج مسابقات فوتبال نیز افزایش داشته است، 
موضوعی که پلیس فتا در مورد آن هشدار داده و از شهروندان 

خواسته تا فریب این تبلیغات را نخورند.
ازایسنا، سرهنگ تورج کاظمی، رییس  نقل  به  به گزارش زمان 
پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره به افزایش فعالیت سایت های 
شرط بندی نتایج فوتبال همزمان با جام ملت های آسیا، گفت: 
سودجویان فضای مجازی در کمین هستند تا با سوءاستفاده از 
با استفاده از شور و هیجان ایجاد شده  مناسبت های مختلف و 
در میان مردم نسبت به کالهبرداری و سوءاستفاده از آنان اقدام 
کنند و در این بین مسابقات فوتبال نیز یکی از مواردی است که 
با توجه به عالقه مندان فراوانی که دارد از چشم سودجویان نیز 

در امان نمانده است.
وی ادامه داد: در همین راستا نیز چه در ایام مسابقات جام جهانی 
فوتبال و چه این ایام که مسابقات جام ملت های آسیا در حال 
برگزاری است، برخی افراد اقدام به راه اندازی و تبلیغ سایت های 
شرط بندی نتایج فوتبال کرده اند.کاظمی با بیان اینکه مطابق ماده 
ممنوع  با هر وسیله ای  بازی  قمار  اسالمی  مجازات  قانون   ۷0۵
یا ۷4 ضربه  ماه حبس  تا شش  ماه  به یک  آن  مرتکبان  بوده و 
تیم های  نیز  راستا  شالق محکوم خواهند شد، گفت: در همین 
سایت ها  این  با  برخورد  و  شناسایی  به  نسبت  فتا  پلیس  رصد 
اقدام می کنند و شهروندان نیز می توانند موارد را به پلیس اطالع 
دهند کما اینکه تا کنون با تعداد زیادی از این سایت ها برخورد 
پلیس  در  رسیدگی  حال  در  نیز  متعددی  پرونده های  و  شده 
شیوه های  به  اشاره  با  بزرگ  تهران  فتای  پلیس  است.رییس  فتا 
کالهبرداری و سرقت از شهروندان در این سایتها گفت: اساس 
کار این سایت ها اینگونه است که برای آغاز فعالیت در سایت 
باید حساب کاربری داشته یا تحت عناوین مختلفی مبلغی را بر 
شروع فعالیت و شرط بندی واریز کنند، این مبالغ عمدتا بسیار 
کم است تا متقاضی برای شروع فرآینده اشتیاق بیشتری داشته 

باشد.

خبر

 جذب نیروهای محیط بان جدید
 تا پایان سال جاری

از  زیست  محیط  سازمان  حفاظت  یگان  فرمانده   
جذب نیروهای جدید محیط بان تا پایان امسال خبر 

داد.
ازایسنا، سرهنگ جمشید  نقل  به  زمان  گزارش  به 
درصد   40 حاضر  حال  در  ما  گفت:  محیت خانی 
با  البته  داریم  اختیار  در  را  خود  چارت  سقف  از 
پیگیری هایی که سازمان حفاظت محیط زیست انجام 
داد و با همکاری سازمان استخدامی کشور، امسال 
مجوز جذب و به کارگیری۳00 محیط بان به سازمان 
داده شد. بر اساس این مجوز تا پنج سال تعداد محیط 
بانان تا ۸0 درصد چارت سازمانی ، یعنی دو برابر 
وضع موجود رشد خواهد داشت.وی ادامه داد: ۷400 
نفر، سقف چارت سازمانی سراسر کشور است که در 
حال حاضر۳400 نفردر خدمت داریم و۱40 پاسگاه 
دو صورت حل  به  را  این کسری  ما  است.  خالی 
می کنیم. اول اینکه تعدادی سرباز از  ستاد نیروهای 
مسلح به ما دادند که در حال حاضر فقط یک مسکن 
است زیرا قصد نداریم استفاده از سربازها مداوم باشد 
اما با قولی که داده شده و با تحقق این ۳000 نفر طی 
پنج سال خیلی از چالش ها مرتفع خواهد شد. دوم به 
کارگیری ۳00 نفر ظرفیت استخدام امسال است  که 
تا حدودی کسری نیروی ما را جبران می کند.فرمانده 
یگان حفاظت محیط زیست ادامه داد: از این هفته 
آگهی استخدام در روزنامه های کثیر االنتشار چاپ 
می شود و امیدواریم  بتوانیم تا قبل از عید مراحل 
مربوط به جذب نیرو و آموزش نیروهای جدید را 
انجام دهیم و آن ها را به جمع محیط بانان اضافه کنیم.
وی درباره شرایط استخدام محیط بانان گفت: حداقل 
مدرک دیپلم و شرایط فیزیکی مناسب مورد تایید از 
جمله شرایط استخدام است. همچنین ما سه برابر 
ظرفیت پذیرش مرحله اول می دهیم تا با بررسی 
نیروهای مورد نیاز ۳00 نفر جذب شوند.محبت خانی 
با تاکید بر اینکه محیط بانی شغل بسیار سختی است به 
شیفت های طوالنی محیط بانان اشاره کرد و اظهارکرد: 
در حال حاضر شیفت های محیط بانان بسیار طوالنی 
است و کسانی که داوطلب می شوند باید بدانند که 
شرایط آسانی نیست البته با جذب نیروهای جدید و 
افزایش محیط بانان سعی داریم تا این میزان ساعات 
شیفت حداقل به ۵0/۵0 برسد و بتوانیم به مرور به 
۲4 ساعت شیفت 4۸ساعت استراحت برسانیم.وی 
از بیمه شدن محیط بانان خبر داد و گفت: سال آینده 
همه محیط بانان را در ابعاد مختلف بیمه خواهیم کرد.
فرماده یگان حفاظت محیط زیست در ادامه اظهارکرد: 
بودجه مستقل یگان نیز حل شد اما متاسفانه در حال 
حاضر بودجه های محیط بانان استانی است و یکسان 
نیست. از استانداری ها خواهش می کنم به این حوزه 
که میراث آیندگان را پاسداری می کنند بیشتر توجه 
کنند. محیط بان محیط زیست را پاسداری می کند، 
از آب و خاک و هوا نگهبانی می کند تا انسان و 
گیاه و حیوان حیاتش دچار چالش نشود. محیط بانان 
باید از قدرت قانونی برخوردار باشند که با هرکسی 
که بخواهند نسل امروز و آتی را دچار مشکل کند، 
مبارزه کنند.به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان 
یک  در  که  خانی  محبت  زیست،  محیط  حفاظت 
برنامه تلویزیونی صحبت می کرد در پایان گفت: در 
این یک سال بسیاری از مشکالت حل شد. از مردم 
می خواهم به خاطر خودشان و فرزندانشان پاسدار 

حیات وحش و گونه های ژنتیک باشند.

خبر

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: در راستای 
ارتقای خدمات بهداشتی، بازنگری بسته های خدمتی 
تالش  که  است  بهداشت  معاونت  اولویت های  از 
می شود در قالب برنامه های مختلف به آن دسترسی 

پیدا کنیم.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، دکتر علیرضا رئیسی 
در کارگاه آموزشی مدیران سالمت جمعیت، خانواده 
برنامه های  انجام  با  افزود:  بوشهر  در  مدارس  و 
منسجم، ایران از جمله کشورهای برجسته در حوزه 
مراقبت های بهداشتی اولیه است.رئیسی با اشاره به 
توسعه و تقویت برنامه های مراقبت های بهداشتی اولیه 
و سالمت خانواده در کشور افزود: یکی از مباحث 
اصلی وزارت بهداشت سیاست های جمعیتی ابالغی 
از سوی رهبر معظم انقالب است که موظف هستیم 
دراین ارتباط برنامه های الزم را دقیق پیش بریم.وی 
اظهار داشت: با توجه به محدودیت منابع و رایگان 
بودن خدمات بهداشتی، ارائه هرگونه خدمت اضافی 

ترویج  باعث  بلکه  نیست،  کیفیت  بهبود  معنی  به 
فرهنگ غلط ارائه خدمات غیرضروری است. رئیسی 
افزود: در حال حاضر ۱۱٫4 میلیون جوان معادل پنج 
میلیون زوج در سن ازدواج در کشور وجود دارد که 
باید زمینه ازدواج این افراد فراهم شود. قبل از سال 
۱۳۹0 میانگین سنی ۶ درصد مادران باردار کشور 
برنامه های  اجرای  با  امروز  که  بود  سال  باالی ۳۵ 
است.  افزایش یافته  باروری  طول سالمت  مختلف 
سالگی   ۳۵ از  قبل  بارداری  مناسب  سن  هرچند 
تشخیص داده  شده است، با این  وجود بارداری بعد 
از این سن هیچ منعی ندارد و تنها نیازمند مراقبت های 
ویژه تری است که با تقویت و ارائه خدمات ویژه امروز 
بارداری در این گروه سنی به ۱۹ درصد افزایش یافته 
مادران  سالمت  شاخص  خصوص  در  است.وی 
افزود: امروز بیش از 400 بیمارستان کشور مجهز به 
اتاق زایمان هستند و رایگان کردن زایمان طبیعی در 
کشور از جمله سیاست های وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی است.رئیسی اضافه کرد: توجه به 
زوج های نابارور و ارائه تسهیالت، توسعه این مراکز، 
آموزش و تشویق زوج هایی که تنها یک فرزند دارند 
به فرزند آوری، حذف برنامه تنظیم خانواده، افزایش 
سن امید به زندگی از ۵۵ به ۸0 سال، تدوین سند ملی 
سالمندان از جمله برنامه های مهم وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی است. در زمان حاضر سن 
ازدواج خانم ها نسبت به یک دهه قبل، چهار سال 
افزایش یافته و فاصله ازدواج تا تولد اولین فرزند 4.۲ 
سال افزایش یافته است.وی با تأکید بر ضرورت تأمین 
سالمت جمعیت گفت: در اول انقالب شاخص مرگ 
 و میر مادران ۲۷4 مرگ در صد هزار تولد زنده بود که 
امروز با برنامه ریزی های انجام شده این آمار به ۱۸.۸ 
مرگ رسیده است.بنابر اعالم روابط عمومی معاونت 
بهداشت وزارت بهداشت، رئیسی درباره شاخص 
مرگ  و میر زیر پنج سال نیز گفت: این آمار از ۱۵0 
مورد در هزار تولد زنده با کاهش ۱0 برابری به زیر 

۱۵ مورد رسیده است و یکی از مهم ترین علت های 
این مرگ  و میر حوادث ترافیکی تشخیص داده  شده 
است.معاون بهداشت وزیر بهداشت افزود: همچنین 
شاخص مرگ  و میر زیر یک سال از ۱۱0 به ۱۳ تا 
۱4 مورد در هزار تولد زنده و شاخص مرگ نوزادان 
از باالی 4۵ به کمتر از ۹ مورد رسیده است که این 
بیانگر اهمیت خدمات نظام پیشگیری است. در برخی 
از حوزه های بهداشتی باید مدل کار تغییر داده شود و 
حضور مؤثرتری داشته باشیم.رئیسی خاطرنشان کرد: 
بررسی علت های مرگ  و میر مادران، حضور پزشکان 
مقیم و متخصصان زنان مقیم در بیمارستان ها، تربیت 
نوزادان  ویژه  تخت های  توسعه  زنان،  متخصصان 
ازجمله برنامه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی است.وی در پایان گفت: مدیران سالمت، 
آینده کشور را در این بخش راهبری می کنند و تالش 
می شود در این نشست ها اولویت های بهداشتی و 

مدیریت سالمت خانواده ارائه شود.

بررسی علل مرگ و میر مادران باردار

مفقودی 
 ۸۹ مدل  سفید  رنگ  EF۷-LX۸۵به  تیپ  سمند  سواری  خودرو  مالکیت  سند 
با شماره موتور ۱4۷۸۹0۱۸۶0۹و شماره شاسی NAACJ۱JC۷BF۲۷4۳0۲با 
شماره پالک ۹۶۷ه۳۱ ایران ۷۲ به مالکیت محمد نوروزی ساروی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد 
نکا 

مفقودی
 ۱4۷H04۲۱۵۵۹:موتور شماره   ۹۷ مدل  سمند  سواری  سبز  برگه  المثنی 
۸۲مفقود  ایران  پالک:۷۹۷م۹۵.  شماره   NAACR۱HW۸JF4۷۵۲۱۱:شاسی

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

مفقودی
المثنی برگه سبز سمند تاکسی مدل ۸۶ ش موتور:۱۲4۸۶0۸44۷۹ ش شاسی:۷۲۵0۳۸۳0 

پالک:۷۶۶ت44. ایران ۶۲مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

مفقودی
 برگ سبز پژو پارس مدل ۸۲ به رنگ نقره ای با شماره پالک ۱۱4ج4۶ ایران ۷۲ با 
شماره موتور ۲۲۸۲۸۲00۷۹۱و شماره شاسی ۸۲۸۲۵۹0۶بنام سیف اهلل علی منش 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی 
برگ سبز وانت زامیاد مدل ۹۶ با شماره پالک ۷۶4م۷۷ ایران ۸۲ با شماره موتور 
Z۲4۷40۳۱۸Zو شماره شاسی NAZPL۱40BH04۷۵۶۹۸بنام عباس حسن پور 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

آگهی مفقودی
و  ایران ۳۳-۸۲۹ق۸۲  به شماره پالک  بک  هاچ  پراید  برگ سبز خودرو سواری 
شماره موتور 00۲0۵0۸۳ و شماره شاسی S۱44۲۲۷۹۱۵۵۵44 مفقود و فاقد اعتبار 

بهشهرمی باشد.

آگهی فقدان سند مالکیت
شده  گواهی  محلی  استشهاد  موجب۲برگ  به  جهانگیری  اله  حجت  آقای 
شماره  به  مالکیت  سند  که  است  شماره۳۱خرمشهرمدعی  رسمی  دردفتراسناد 
مسلسل ۹0۳۱۶۲مربوط به ششدانگ پالک ۱۳0بخش 4ناحیه ۱۵خرمشهرموردثبت 
۱4۸۹۳مورخ  شماره  قطعی  سند  موجب  به  که  ۱۷۵دفتراول  ۵۹صفحه  شماره 
۸۶/۶/۱۹دفترخانه ۵0خرمشهربه وی منتقل شده است وبه علت سهل انگاری مفقود 
شده ودرخواست صدورسند مالکیت نموده است لذا دراجرای تبصره ۱اصالحی 
ماده۱۲0آیین نامه قانون ثبت مراتب اعالم تاهرکس که مدعی انجام معامله ویا وجود 
سند مالکیت مذکور درنزدخودمی باشند ازتاریخ انتشارآگهی ظرف مدت ۱0روز 
اعتراض خودرا کتبا وضمن ارائه اصل سند مالکیت ویا سند خریداری به این اداره 
اعالم نمایندودرغیراین صورت سند مالکیت المثنی به نام مالک صادرواسنادمالکیت 

مفقود شده است وازدرجه اعتبارساقط خواهدشد.شماره م الف:۹/۱۱۱۵
احسان احمدی زاده-مدیرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک خرمشهر

آگهی دادنامه
پرونده  تنظیم:۱۳۹۷/۹/۵-شماره  دادنامه۹۷0۹۹۷۶۹4۶00۱۳۳۹-تاریخ  شماره 
کالسه  ۹۷0۲۵۱-پرونده  شعبه  بایگانی  ۹۷0۹۹۸۶۹4۶000۲4۵-شماره 
اهواز)۳۲۲سابق( اختالف  حل  شورای  ۹۷0۹۹۸۶۹4۶000۲4۵شعبه۱۸ 

محمدعبادی  ۹۷0۹۹۷۶۹4۶00۱۳۳۹-خواهان:آقای  شماره  نهایی  تصمیم 
اهواز-شهراهواز-سپیدار  –شهرستان  خوزستان  استان  نشانی  به  فرزندعلی 
واحد4- نصیری  مجتمع  پالک۲۳  نصیری  مجتمع  محالتی  شهید  خیابان۲ 
خوانده:خانم زهراساالری به نشانی –خواسته:مطالبه وجه بابت...-رای قاضی 
ساالری  زهرا  خانم  بطرفیت  محمدعبادی  آقای  دعوی  درخصوص  شورا 
کل  عالوه  به  وام  ضمانت  بابت  ۱۳۷/۶0۸/۲44ریال  مبلغ  مطالبه  بخواسته 
این  با  لغایت زمان اجرای احکام وهزینه های دادرسی  تادیه  خسارت تاخیر 
انصارشده  دربانک  خوانده  درسال۹۳ضامن  اظهارداشته  خواهان  که  توضیح 
است  نکرده  راپرداخت  دریافتی  وام  اقساط  تاکنون  تاریخ  ازهمان  وایشان  ام 
از  پس  شورا  است  گردیده  کسر  اینجانب  ازحقوق  خواسته  مورد  مبلغ  و 
ازبانک  شده  انجام  استعالم  به  وباعنایت  پرونده  محتویات  و  اوراق  بررسی 
ازحقوق  ۱۳۷/۶0۸/۲44ریال  برکسرمبلغ  مبنی  علیه  محال  بانک  انصاروتائید 
وعدم  حضورخوانده  عدم  نظربه  امعان  وبا  ازخوانده  ضمانت  بابت  خواهان 
ارائه دلیل دال بربرائت ذمه خویش بنابراین قاضی شورا خواسته  خواهان را 
آئین  ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹-۵۲۲قانون  مواد  به  مستندا  و  دانسته  برصحت  محمول 
۹-۲۵-۲۷قانون  ومواد  درامورمدنی  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی 
شوراهای حل اختالف ومواد۶۸4و۷0۹قانون مدنی خوانده رابه پرداخت مبلغ 
هزینه  بابت  ۱/۷۷۵/۱00ریال  مبلغ  و  اصل خواسته  بابت  ۱۳۷/۶0۸/۲44ریال 
دادرسی درحق خواهان محکوم می نماید همچنین اجرای احکام مدنی مکلف 
مرکزی  بانک  سالیانه  تورم   شاخص  رابراساس  تادیه  تاخیر  خسارت  است 
جمهوری اسالمی ایران از تاریخ تقدیم دادخواست )۹۷/۳/۲۸(لغایت اجرای 
احکام محاسبه وازخوانده وصول وبه خواهان ایصال نماید رای صادره غیابی 
محسوب وظرف مهلت۲0روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی دراین شعبه 
مهلت ۲0روزقابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم عمومی حقوقی  وسپس ظرف 

اهواز می باشد .
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره3 اهواز-حمیدرضا محمودی

آگهی حصر وراثت
از آقای علی اشرف مظفری به شرح دادخواست  به وکالت  آقای فرید رحمانی 
به کالسه ۱0۳4/۹۷ در این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان مرحوم فرمان مظفری تسنن مذهب به شناسنامه ۳۷ در 
تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۵ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
شناسنامه  شماره  به  عباسی  مریم  نام  به  همسرش  به:  است  منحصر  مرحوم  آن 
شناسنامه  به  مظفری  اشرف  علی  اسامی  به  برادر  و سه   ۱۳۶۵/۳/۱۱ متولد   4۵4
 ۳۸۷4 شناسنامه  شماره  به  مظفری  فرزین  و   ۱۳44/۱۲/۱0 متولد   ۷۲۹ شماره 
متولد ۱۳۶۶/۹/۱4 و اقبال مظفری به شماره شناسنامه ۲440 متولد ۱۳۵۵/۷/۱ و 
چهار خواهر به اسامی والیه مظفری به شماره شناسنامه ۷۲۸ متولد ۱۳4۲/۱0/4 
و عالیه مظفری به شماره شناسنامه ۲4۳۹ متولد ۱۳۵۲/۷/۸ و پروانه مظفری به 
شناسنامه  شماره  به  مظفری  گلباغی  و   ۱۳۵4/۷/۱ متولد   ۲۶۷۵ شناسنامه  شماره 
۵۲۳ متولد ۱۳۶0/۱0/۱ می باشند و بجز اینها ورثه دیگری ندارد اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهیظرف مدت 
گواهی  اال  و  دارد  تقدیم  کامیاران  یک  شماره  اختالف  حل  شورای  به  ماه  یک 

صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف کامیاران-فرزانه اسماعیلی

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای محمود محمدی پارسا با وکالت لیال قربانی فرزند حسنعلی  درخواستی که به 
شماره ۸0۶/۹۷/ش  دوم ،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار 
فرزند حیدرعلی    میصور  که شادروان حسین  داده  توضیح  و چنین  نموده  وراثت 
شماره شناسنامه  ۳۱ صادره  از تنکابن درتاریخ ۵۹/۱/۱۵ دراقامتگاه دائمی خود 
الفوت آن  مرحوم   تنکابن   بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین  شهرستان    

منحصر است به:  ۱-طلعت میصور خواهر متوفی
۲-سیما میصور خواهر متوفی

۳-خدیجه میصور خواهر متوفی
و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال 

قاضي شعبه    دوم شورای حل اختالف تنکابنگواهی صادر خواهد شد . 

مفقودی
شاسی  شماره  ۲۱۲۹4۲و  موتور  شماره  با   ۷۲ مدل  مزدا  وانت  سبز  برگ  المثنی 
اعتبار  از درجه  ایران ۸۲ مفقود گردیده و  ۷۲۶0۲۷۵۶و شماره پالک ۷۵۸ص۱۳ 

ساقط می باشد
 بابل 

آگهی مفقودی
سند موتورسیکلت کویر به شماره پالک ۸۲۸۵۵-۵۸۷ و شماره شاسی ۹۳0۸۹۷۸ و 

شماره موتور ۲۱۵۸40 به رنگ آبی مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

وزیر آموزش و پرورش در یک برنامه تلویزیونی 
بازنشستگان  معوقات  از  زیادی  بخش  گفت: 
پرداخت شد و مقدار کمی از آن باقی مانده که در 

سال جاری پرداخت می شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سید محمد بطحایی 
»نگاه  برنامه  میهمان  پرورش  و  آموزش  وزیر 
یک«  که از شبکه اول سیما روی آنتن رفت بود 
تا از بودجه سال ۹۸ و برخی موارد جنجالی آن 
بگوید.  پرورش  و  آموزش  مطالبات  همچنین  و 
سیدمحمد بطحایی در این برنامه در ابتدا گفت: 
همه در جریان شرایط اقتصادی کشور هستند. با 
به فشارهای دشمنان، بحث های مفصلی  توجه 
صورت گرفته تا بودجه را در آموزش و پرورش 
انقباضی پیش بینی کنیم.  من از دولت و نمایندگان 
مجلس عمیقا سپاسگزاری می کنم. برای سال ۹۷ 
که  داشتیم  میلیاردی  و ۵00  هزار  بودجه 4۳  ما 
برای سال ۹۸ این رقم به ۵۶ هزار و ۵00 میلیارد 
کل  از  پرورش  و  آموزش  سهم  و  رسید  تومان 
پیدا کرد. وزیر آموزش و  افزایش  بودجه دولت 
پرورش ادامه داد: ما ۲ درصد رشد را در تخصیص 
اعتبارات دولت به آموزش و پرورش شاهدیم به 
طوریکه در سال ۹۷ ، ۱۱.۳ درصد اعتبارات دولت 
به  این عدد  بود و سال ۹۸  این وزارتخانه  برای 
۱۳.4 رسیده است. همه هدف این است که معلمان 

بتوانند با انگیزه سر کالس ها حاضر شوند. ولی 
همه می دانیم شرایط برای کارمندان دولت سخت 
است و برای معلمان نیز. دولت در بودجه سال ۹۸ 
تالش می کند تا برای معلمان رضایت شغلی ایجاد 
کند و ما در حد مقدورات دولت آن را پیگیری می 
کنیم. وی در ادامه درباره بحث نظام رتبه بندی 
با بیان اینکه دولت پذیرفته نظام رتبه بندی را با 
یک ردیف مستقلی در بودجه ۹۸ بگنجاند، اظهار 
کرد: الیحه این نظام در کمیسیون های دولت به 
تصویب رسیده و در صحن دولت در حال بررسی 
است و پس از آن باید در مجلس به تصویب برسد. 
اما اشتباهی که می شود این است که رتبه بندی را 
صرفا نظام پرداخت ها تلقی می کنند در حالیکه 
یکی از آثار آن بهبود نظام پرداخت هاست و هدف 
اصلی این طرح ارتقاء توانمندی و شایستگی نیروی 
انسانی است.بطحایی در بخش دیگری از سخنانش 
به همسان سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد و 
بیان کرد:  برای سال آینده اعتبارات آن افزایش یافته 
است و اگر درآمدهای دولت و خزانه محقق شود 
شرایط همسان سازی حقوق این افراد به مراتب 
بهتر خواهد بود. همچنین باید بگویم پاداش پایان 
خدمت سال ۹۶ فرهنگیان پرداخت شده و بخشی 
از معوقات و مرخصی های ذخیره نیز پرداخت 
معوقات  از  زیادی  بخش  همچنین   است.  شده 

بازنشستگان پرداخت شد و مقدار کمی از آن باقی 
مانده که در سال جاری پرداخت می شود.وزیر 
آموزش و پرورش گفت: حدود ۱0 هزار و ۲00 
میلیارد تومان حداقل اعتبار برای اجرای ۷۲ برنامه 
ای است که ذیل سند تحول بنیادین آماده کرده 
ایم. بخشی از برنامه ها از اعتبارات جاری قابل 
اجراست ما بخشی به اعتبارات خاص نیاز دارد. 
بطحایی در این برنامه درباره غیراستاندارد بودن 
مدارس،  بار دیگر ضمن عرض تسلیت به خانواده 
آتش سوزی  در حادثه  فوت شده  کودکان  های 
در  مدرسه  این  کرد:  بیان  زاهدان  در  ای  مدرسه 
منطقه ای که گاز کشی نشده بود و امکان استفاده از 
سیستم های گرمایشی گازی وجود نداشت، قرار 
داشت و چاره ای جز استفاده از بخاری نفتی در 
آن نبوده است. در حال حاضر ۱40 هزار کالس 
ما در کشور از وسایل گرمایشی غیرایمن استفاده 
می کنند. ما پویشی را آغاز کردیم که  امیدواریم 
این پویش و مشارکت مردم در مدت  به کمک 
کوتاه این مشکل را حل کنیم. متولی پویش »همه 
برپا« سازمان نوسازی کشور است.وزیر آموزش و 
پرورش بیان کرد: اعتباراتی که از سوی شهرداری 
با  باید  شود  می  مصرف  ها  دستگاه  سایر  و  ها 
اولویت مدرسه باشد و تمام افکار عمومی از این 
دستگاه ها این موضوع را مطالبه کنند. وقتی یک 

باید نگران  ناایمن هستند  سوم مدارس، مدارس 
بود در حالیکه در سال های گذشته این عدد یک 
سوم مدارس را تشکیل می داده است. نباید تا وقتی 
مدارس نا ایمن وجود دارند، هیچ ساختمان دولتی 
ساخته شود.بطحایی در ادامه درباره سخنان رئیس 
جمهور درباره هزینه برای هر دانش آموز در نظام 
به  بودجه  ارائه الیجه  هنگام  پرورش  و  آموزش 
مجلس نیز گفت: رئیس جمهور در ارائه بودجه 
گفتند برای هر دانش آموز 4 میلیون تومان در سال 
۹۸ هزینه می شود اما سال ۹۷ میانگین این هزینه 
۲ میلیون و ۸00 هزار برای هر دانش آموز بوده 
است.  عموم مدارس غیردولتی براساس شهریه 
تعریف شده و ابالغ شده، فعالیت می کنند. در 
هیچ  به  آموزش عمومی خصوصی سازی  دوره 
عنوان مدنظر نیست هزینه تحصیل فرزندان وظیفه 
دولت است. رئیس جمهور گفته اند ما باید هزینه 
آموزش بچه ها را بدهیم و به جنبه های باال رفتن 
آموزش ها فکر کنیم تا بتوانیم با روش هایی با 
حفظ کیفیت، هزینه تمام شده را کاهش دهیم. این 
و  آموزش  است.وزیر  برداشت شده  بد  موضوع 
پرورش گفت: اگر در یک روستا معلمی بازنشسته 
شده یا سرباز معلمی است که شایستگی هایش 
تایید شده است، می توانیم هزینه ای به فرد شایسته 
آن روستا بدهیم تا به دانش آموزان تدریس کند. 
این بحث به معنای خصوصی سازی آموزش و 
پرورش نیست.وی بار دیگر با اشاره به کتاب های 
کمک درسی به عنوان یک سم آموزشی بیان کرد: 
کتب کمک آموزشی تفکر بچه ها را به تباهی می 
کشاند. در بحث تکلیف شب هم مطرح کردیم 
که در مدارسی که امکانات دارند تکالیف دانش 
آموزان در دوره ابتدایی در مدرسه با نظارت معلم 
انجام شود و بچه ها در منزل تکالیف مهارت محور 
داشته باشند. به بازدید مدرسه ای رفته بودم و به 
دانش آموز آن مدرسه گفتم بند کفش خود را ببند 
او بلد نبود بند کفش های خود را ببندد.بطحایی 
درباره حذف کنکور نیز اظهار کرد:  سال آینده ۸۵ 
درصد صندلی های دانشگاه و مراکز آموزش عالی 
نیازی به شرکت در کنکور ندارد. این یعنی پایان 
دادن به اضطراب بچه ها. ما همچنین طرحی داریم 
که برای شناسایی استعدادهای برتر دامنه شناسایی 
سایر  در  و  بریم  می  فراتر  علمی  ساحت  از  را 
ساحت ها دامنه را وسیع خواهیم کرد. طرح شهاب 

از پایه چهارم ابتدایی این هدف را دنبال می کند.

وزیر آموزش و پرورش اعالم کرد:

عمده معوقات بازنشستگان پرداخت شده است

بیماریهای  از  پیشگیری  ملی  شبکه  رئیس 
غیرواگیرگفت: ۳۵ تا 40 درصد دانشجویان کشور 
ماده  این  مصرف  و  دارند  را  قلیان  مصرف  تجربه 
یافته  افزایش  برابر  دانشجو ۱0  دختران  در  دخانی 

محمدرضا  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به  است. 
آموزان  دانش  درصد   ۲۵ تا   ۲0 افزود:  مسجدی 
دبیرستانی در کشور نیز تجربه مصرف قلیان را دارند و 
مصرف دخانیات در نسل جوان ما سرسام آور افزایش 
می یابد.وی اظهار داشت: همچنین ۲4 درصد مردان و 
۲.4 درصد زنان در کشور سیگار می کشند و متاسفانه 
کنترل دخانیات با جدیت دنبال نمی شود.مسجدی 
از راههای معمول خارج شده  قلیان  گفت: عرضه 
است و در فضای مجازی با تبلیغات فریبنده قلیان 
با طعم های مختلف و بسته بندی های متنوع در ۲4 
ساعت شبانه روز عرضه می شود و این مسئله بسیار 

نگران کننده است.دبیرکل جهانی مبارزه با دخانیات 
اظهار داشت: نتایج یک مطالعه در مراکز ترک اعتیاد 
زاهدان نشان می دهد ۹0 درصد معتادان اعتیادشان را 
با سیگار و قلیان آغاز کردند. ما در کشور دو میلیون 
و ۷00 هزار معتاد داریم که در سن جوانی و میانسالی 
هستند.مسجدی تصریح کرد: همه مسئولیت داریم تا 
اقدامات اساسی برای کاهش مصرف دخانیات انجام 
شود با توجه به اینکه دارو، تجهیزات پزشکی و برخی 
کاالها از سوی آمریکا تحریم شده اند سوال این است 
که چرا سیگار، توتون و تنباکو هیچ وقت تحریم نمی 
شود و چرا آمریکا سیگار را تحریم نمی کند.وی 

خاطرنشان کرد: دخانیات از عوامل مهم خطرزا برای 
بروز بیماری های غیروگیر است و باید به این مسئله 
توجه جدی شود.به گفته مسجدی، اکنون در کشور 
مشکالت ارزی داریم و برای مایحتاج مردم باید ارز 
مبادله ای در نظر یگیریم، چطور می شود برای سیگار 
و توتون ارز مبادله ای تخصیص می یابد، از حاکمیت 
باید مطالبه کنیم که این کار را نکند.وی افزود: این 
اقدام برخالف اصول قانون اساسی است زیرا توتون 
و سیگار بسیار خطرزا و همراه با نابودی جامعه است 
و نباید به آن ارز مبادله ای اختصاص داده شود.رئیس 
شبکه پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر اضافه کرد: در 

حال حاضر قیمت سیگار حدود ۲00 درصد گران تر 
شده ولی مالیات آن افزایشی نیافته و سودش در جیب 
واردکنندگان، تولیدکنندگان و واسطه گران می رود در 
حالی که دولت می تواند با افزایش مالیات سیگار، 
برای تجهیز امکانات ورزشی و رفاهی هزینه کند.
مسجدی اظهار داشت: اگر دولت به درستی از سیگار 
مالیات بگیرد بیش از ۲0 هزار میلیارد تومان در سال 
می شود که می توان آن را به آموزش و پرورش و 
ورزش کشور تزریق کرد.مسجدی گفت: ۳۵0 تا ۳۶0 
هزار مورد مرگ ساالنه در کشور اتفاق می افتد که ۸0 

درصد علت آن ناشی از بیماریهای غیرواگیر است.

افزایش 1۰ برابری 
مصرف قلیان در 
دختران دانشجو 
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تکمیِل عملیات گازرسانی به 
روستاهای تهران تا سال ۹۸

پایان  از  تهران  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
گازرسانی شهری خبر داد و گفت: روستاهای استان 
تهران نیز تا پایان سال ۹۸ از نعمت گاز بهره مند 

خواهند شد.
به گزارش زمان به نقل از شرکت ملی گاز ایران، 
روستاها  به  گازرسانی  پایان  درباره  دارابی  احمد 
در استان تهران تا پایان سال آینده، گفت: یکی از 
این  تهران  استان  گاز  برنامه های مصوب شرکت 
این  روستاهای  همه   ۹۸ سال  پایان  تا  که  است 
استان از نعمت گاز بهره مند شوند. وی با بیان اینکه 
استان تهران 4۸ شهر دارد که همه آنها مصرف کننده 
سال  بهمن  در  کرد:  اظهار  هستند،  طبیعی  گاز 
۹۶، شمشک به عنوان آخرین شهر استان تهران 
گازرسانی شد، همچنین استان تهران ۵۸۶ روستا با 
قابلیت دریافت گاز دارد که از این تعداد، ۵0۷ روستا 
شبکه گاز طبیعی متصل شده اند. مدیرعامل شرکت 
گاز استان تهران از آمادگی این شرکت برای گذران 
فصل زمستان خبر داد و افزود: ما با انجام تعمیرات 
و حفاظت از شبکه گاز استانی تالش می کنیم تا در 
زمستان امسال مردم با مشکل افت یا قطع فشار گاز 

روبه رو نشوند.

قیمت نفت امسال حداقل ۶۰ دالر 
خواهد بود

دو تولیدکننده بزرگ نفت اعالم کردند که حداقل 
قیمت نفت در سال جاری میالدی ۶0 دالر خواهد 

بود.
بر اساس این گزارش، کلودیو دسکالزی، مدیرعامل 
انی، بزرگ ترین شرکت نفتی ایتالیا و محمد الرمحی، 
وزیر نفت و گاز عمان پیش بینی کردند روند کنونی 
رشد قیمت نفت دوام خواهد داشت. وزیر نفت 
و گاز عمان، اعالم کرد: توافق کاهش تولید میان 
و  )اوپک(  نفت  صادرکننده  کشورهای  سازمان 
متحدانش می تواند قیمت نفت را باالی ۶0 دالر 
برای هر بشکه نگه دارد. الرمحی پیش بینی کرد که 
قیمت نفت در سال جاری میالدی، در بازه ۶0 تا ۷0 
دالر معامله خواهد شد. مدیرعامل شرکت ایتالیایی 
انی نیز اعالم کرد )میانگین( قیمت نفت در بازه ۶0 
تا ۶۲ دالر خواهد بود. وی گفت: پیش بینی می کنم 
تقاضا برای مواد هیدروکربوری همچنان افزایش 
یابد؛ هنگامی که درباره )رشد تقاضای( یک میلیون 
و ۳00 هزار تا یک میلیون و 400 هزار بشکه در روز 
صحبت می کنیم، این احتمال همچنان وجود دارد. از 
سوی دیگر، الرمحی اعالم کرد برای قضاوت درباره 
تأثیر تالش اوپک و متحدانش، باید تا زمان افزایش 
تقاضا در سه ماه دوم سال ۲0۱۹ میالدی صبر کرد.

خبر

ایران به جمع صادرکنندگان MTBEجهان پیوست

همزمان با آغاز شمارش معکوس بهره برداری کامل از فاز سوم پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس، رکورد تولید محصول استراتژیک MTBEبه عنوان 

اکتان افزای تولید بنزین در پتروشیمی شیمی بافت شکسته شد.
به گزارش زمان به نقل از انرژی نیوز، »سید محسن شمس« از دستیابی این 
مجتمع پتروشیمی به باالترین رکورد صادراتMTBE در طول ۹ ماهه 
سال جاری خبر داد و گفت: با توجه به افزایش ۸۵ درصدی قیمت خوراک 
دریافتی در سال ۹۷ نسبت به سال قبل، بیش از ۱4 میلیون دالر صادرات 
محصوالت به کشورهای مختلف داشته ایم که طبق برنامه ریزی انجام گرفته 
پیش بینی می شود این رقم از مرز ۲0 میلیون دالر عبور کند. مدیرعامل 
شرکت شیمی بافت، تصریح کرد: در طول سال های گذشته براساس مصوبه 
هیئت وزیران صادرات به کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان به صورت 
ریالی بود ولی از مردادماه امسال با لغو این مصوبه توسط هیئت دولت 
صادرات این شرکت به صورت ارزی انجام شد و از شهریور ماه تمامی 
آورده های ارزی بابت صادرات محصوالت این شرکت با نرخ مصوب به 
سامانه نیما عرضه شد. این مقام مسئول با بیان اینکه پتروشیمی شیمی بافت 
بر پیروی از مقررات و قوانین کشور همواره تأکید نموده ، اظهار داشت: 
۹0 درصد از ارز حاصله از صادرات در صرافی بانک رفاه ، ۵ درصد در 
صرافی بانک تجارت و مابقی در صرافی بانک صادرات عرضه شده است. 
مهندس »سید محسن شمس« مدیرعامل پتروشیمی شیمی بافت پیشتر با 
اشاره به برنامه افزایش تولید MTBEدر صنایع پتروشیمی در سال ۹۷، 
MTBE ،اعالم کرده بود: برای نخستین بار پارسال با افزایش تولید داخلی

وارد کشور نشد.

 ارزش صادرات ۹ ماهه محصوالت پتروشیمی
 به ۹ میلیارد دالر رسید

مجموع تولید مجتمع های پتروشیمی از ابتدای امسال تا پایان آذر به 40 
میلیون و ۵00 هزار تن و ارزش صادرات به بیش از هشت میلیارد و ۹4۶ 
میلیون دالر رسید که نسبت به پارسال اندکی افزایش یافته است. مجتمع های 
پتروشیمی کشور از ابتدای پارسال تا پایان آذرماه )۹ ماهه پارسال( بیش از 
۱۶ میلیون و 400 هزار تن محصول به ارزش هشت میلیارد و ۵۸۱ میلیون 
دالر صادر کرده بودند. شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعالم کرد: عملکرد ۲0 
مجتمع پتروشیمی مستقر در منطقه ماهشهر تا پایان آذرماه امسال ۱4 میلیون 
و ۳۶۹ هزارتن ثبت شد. همچنین عملکرد ۱۶ مجتمع پتروشیمی مستقر در 
منطقه عسلویه نشان می دهد تولید این منطقه در مدت زمان یاد شده بیش 
از ۱۷ میلیون ۹۶۸ هزارتن بود. تولید واقعی ۲0 مجتمع پتروشیمی مستقر 
در مناطق داخلی کشور در ۹ ماهه به بیش از هشت میلیون و ۲00 هزار تن 
رسید. مجموع تولید صنعت پتروشیمی در آذرماه امسال بیش از سه میلیون 
و ۸00 هزار تن بود. صادارت محصوالت پتروشیمی تا پایان آذرماه به ۱۵ 

میلیون و ۷۱0 هزار تن با ارزش هشت میلیارد و ۹4۶ میلیون دالر رسید.
مجتمع های پتروشیمی در آذرماه سال ۱۳۹۷ بیش از یک میلیون و 4۶۶ هزار 
تن محصول به ارزش بیش از ۷۱4 میلیون دالر را صادر کردند. در منطقه 
ویژه اقتصادی انرژی پارس )عسلویه( از ابتدای سال تا پایان آذرماه بیش از 
هشت میلیون و 4۲4 هزار تن محصول به ارزش چهار میلیارد و ۵۷۷ میلیون 
دالر صادر شد. در منطقه ماهشهر نیز بیش از سه میلیون و ۹۹۳ هزار تن 
محصول به ارزش بیش از ۲ میلیارد و ۳۹۶ میلیون دالر روانه بازارهای بین 
المللی شد. در سایر مناطق، بیش از سه میلیون و ۲۸۸ هزار تن محصول به 

ارزش یک میلیارد و ۹۷۲ میلیون دالر صادر شد.

کوتاه از انرژی

آگهی مفقودی
۱۳۹۳به  مدل  مشکی  کبیر۱۵0رنگ  موتورسیکلت  سبز  سندوبرگ 
تنه موتور0۱4۹NCV۱۳0۸۲4شماره  ۵۶۷/۳۹۱۱۱شماره  پالک  شماره 
ملی  شماره  حیدربه  فرزند  سلطانی  اکبرشیخ  نام  ۱۵0A۹۳۳0۷۱0***NCVبه 

4۸۱00۱۹۷۶4صادره ازباغملک مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.
شهرستان باغملک

رونوشت آگهی حصر وراثت
لو دارای شناسنامه شماره  ۱۳۷۶   بشرح دادخواست  آقای   میرمحمد خانعلی 
به کالسه  ۹۷۲0۵۹ این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین 
تاریخ  در     ۲۶۹۲۵ بشناسنامه  پور  جمشید  عصمت  شادروان  که  داده  توضیح 
۹۲/۹/۱۷ اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-   
میرمحمد خانعلی لو فرزند    میرعباس   –ش ش  ۱۳۷۶ خوی –پسر متوفی/ 
انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی  با  اینک 
ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد/
 جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  محمد رضا زکی     دارای شناسنامه شماره   ۸۳۷  بشرح دادخواست به 
کالسه  ۹۷۱۹0۲   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین 
توضیح داده که شادروان  فریبا علی اکبرلو  بشناسنامه   ۸۹۷ در تاریخ ۸۶/۱۱/۸ 
اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-   امیر 
زکی  فرزند محمد رضا  –ش ش ۲۷۹0۲۲404۸ خوی –پسر متوفی/۲-  رعنا 
زکی فرزند   محمد رضا    -ش  ش     ۲۸0۳4۹4۲0۵    خوی-دختر متوفی/۳- 
محمدرضا زکی فرزند حیدر -ش  ش  ۸۳۷  –خوی-همسر متوفی/4-    خدیجه 
آقائی زورآبادی  فرزند  ابوالقاسم    - ش ش   ۲۵۸۳۶ -خوی-مادر متوفی/ اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد/ 
جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  زهرا عادلی     دارای شناسنامه شماره  ۷   بشرح دادخواست به کالسه  
۹۷۲0۱۸  این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده 
دائمی  اقامتگاه   ۹۷/۱0/4 تاریخ  در  بشناسنامه۱4۸۶  درستی  محبوب  شادروان  که 
فرزند   درستی  ندا  به/۱-    است  منحصر  مرحوم  آن  ورثه  گفته  درود  به  را  خود 
فرزند   متوفی/۲-  زهرا عادلی  –دختر  –ش ش  ۲۷۹۱۳۱۵۹0۱ خوی  محبوب  
خلیل    -ش  ش    ۷ خوی-همسر متوفی/۳-  ایوب عادلی فرزند علی   -ش  ش  
۶۵۶   –خوی-پدر متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را 
در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد 
و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد/ 
جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی ابالغ اجرائیه
تیرماه ۱۳۵۵  االجرا مصوب  اسناد رسمی الزم  مفاد  اجرای  نامه  –آئین  ماده ۱۸   

)اصالحی ۸۷/۶/۱۱(
بدینوسیله به آقای  ذولفعلی ابراهیم زاده نام پدر فتح اهلل   شماره ملی ۲۸0۲4۳۹۵۳۷  
به ش ش۶۹۵ بنشانی :خوی –فلکه مسجد قرمز –آپارتمان های برق بلوک ۲ وحلد 
ب۱۷ طبقه۳ بطرف پارک ملت    ابالغ میشود که علی اصغر یادگاری کهریزی  
برای وصول مبلغ -/۲0/000/000 ریال  بموجب مستند پرونده اجرایی   ۹۷00۹۲۵ 
که از طریق اجرای ثبت خوی اجرائیه  صادر نموده چون طبق  گزارش مامور ابالغ 
اداره ادرس شما  بشرح فوق شناخته نشده و بستانکارهم نتوانسته  شمارا برای ابالغ 
اجرائیه معرفی نماید  لذا طبق درخواست وارده بشماره ۱۳۹۷0۵0۱۳44۷00۹۳۷۷  
–۱۳۹۷/۱0/۲۳  باستناد ماده ۱۸ –آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا 
جراید  در  مرتبه  یک  اجرائیه  مفاد  )اصالحی۸۷/۶/۱۱(    ۱۳۵۵ تیرماه  مصوب 
اجرایی  آگهی عملیات  انتشار  تاریخ  از  میشود و ۱0 روز پس  اگهی  کثیراالنتشار 
جریان خواهد یافت وچنانچه  پس از ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 
ننمایید عملیات اجرایی پیگیری خواهد شد و جز این اگهی اگهی دیگری منتشر 

نخواهد شد.
مدیر اجرا واحد اسنادرسمی خوی- علی یحی اوغلی 

برگ اخطاریه
شماره پرونده ۲0/۹۷/۱۲44ش 

آزاد   هردو  شغل   – –پیغامی  طالئی  شهرت  میال-احمد  اخطارشونده:   نام 
مکان:مجهول المکان 

محل حضور: شورای حل اختالف شعبه ۲0 منابع طبیعی  خوی 
وقت حضور: ۹۷/۱۲/4  روز شنبه ۹ ساعت  صبح 

علت حضور:در خصوص دعوی محمد  صفری انوشه بطرفیت  شما الزم است در 
موعد مقرر جهت رسیدگی در محل شورا  حاضر شوید ضمنا پرونده در خصوص 

تنظیم سند خودرو میباشد
شعبه بیستم شورای حل اختالف شهرستان خوی 

آگهی ابالغ اجرائیه 
 ۱۳۵۵ تیرماه  مصوب  االجرا  الزم  رسمی  اسناد  مفاد  اجرای  نامه  –آئین   ۱۸ ماده 

)اصالحی ۸۷/۶/۱۱(
بدینوسیله به آقای  نقدعلی خلیلی نام پدر مجید   شماره ملی  ۲۸0۳۱۵4۱۵۳  به 
ش ش۵   بنشانی :خوی – خیابان صمدزاده –کوچه تلگراف بن بست ۳ پالک۳4   
ابالغ میشود که اقای رامین سیدعلی پور  برای وصول مبلغ ۶۵0/000/000 ریال  
بموجب چک بانکی  مستند پرونده اجرایی ۹۷00۹۵۳   که از طریق اجرای ثبت 
شما   ادرس  اداره  ابالغ  مامور  گزارش  طبق   چون  نموده  صادر  اجرائیه   خوی 
بستانکارهم  و  نشده  برگشتی چکها شناخته  متن گواهی عدم  متن  و  فوق  بشرح 
نتوانسته  شمارا برای ابالغ اجرائیه معرفی نماید  لذا طبق درخواست وارده بشماره 
۱۳۹۷0۵0۱۳44۷00۹۱۱۲  – ۱۳۹۷/۱0/۱۵ باستناد ماده ۱۸ –آئین نامه اجرای مفاد 
اجرائیه  مفاد  تیرماه ۱۳۵۵ )اصالحی۸۷/۶/۱۱(   اسناد رسمی الزم االجرا مصوب 
یک مرتبه در جراید کثیراالنتشار اگهی میشود و ۱0 روز پس از تاریخ انتشار آگهی 
عملیات اجرایی جریان خواهد یافت وچنانچه  پس از ده روز نسبت به پرداخت 
بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرایی پیگیری خواهد شد و جز این اگهی اگهی 

دیگری منتشر نخواهد شد.
زئیس اداره ثبت اسناد وامالک –پرویز سلیمان پور 

آگهي  اخطار اجرائیه 
شماره پرونده 4۳۲/۹۷/ش۶

 بدینوسیله به علی اکبر ملکنده  به آدرس :   )مجهوالمکان (    ابالغ  میگردد. 
بموجب  رای شماره 4۹۵مورخ  ۹۷/۸/۷ از شعبه   ششم  شورای حل اختالف 
مبلغ    پرداخت  به:    باشید  می  محکوم   جنابعالی   تنکابن  بهشتی  شهید  مجتمع 
هزینه  بابت  ۲/4۷۵/000ریال  مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ۱۱0/000/000ریال  
دارسی       و خسارت تاخیر و تادیه  از زمان  سررسید چک  مورخ ۹۷/4/۳0 تا 
زمان   پرداخت   قابل محاسبه  در  واحد اجرای احکام مدنی ، در حق خواهان    
میکائیل نیک خواهی           ، صادر و اعالم میگردد. به استناد ماده ۱۹ آیین نامه 
اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی محکوم علیه  
پس از ظرف مهلت   ده روز از انتشار آگهي فرصت دارید نسبت به اجراي حکم 

تمکین ،در غیر این صورت  از طریق اجرا،اقدام قانوني  انجام خواهد شد.
مدیر شعبه  ششم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن  

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
کالسه  و  دادخواست  شرح  ۷۲۶4به  شماره  شناسنامه  دارای  چی  چرخه  مسعود 
۱۵/۱۲۶۹/۹۷از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محمود چرخه چی  نبی  شناسنامه ۱۱۷ در تاریخ ۹۷/۱/۷اقامتگاه 

دائمی خود بدرود  زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
۱-مسعود چرخه چی نبیی  فرزند محمود به شماره شناسنامه ۷۲۶4 فرزند متوفی
۲- نسترن چرخه چی نبیی  فرزند محمود به شماره شناسنامه ۲۵۶۲ فرزند متوفی

۳- معصومه رادین فرزند عزیزاهلل به شماره شناسنامه ۱0۶۵ همسر متوفی
اینک با   انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد او باشد از 
نماید. واال گواهی  این شورا  مراجعه وتقدیم  به   تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه 

صادر خواهد شد
 قاضی شعبه پانزدهم شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهي  اخطار اجرائیه 
شماره پرونده ۱4۳/۹۷/ش۱

 بدینوسیله به اصغر رافعی معانجق  به آدرس :   )مجهوالمکان (    ابالغ  میگردد. 
بموجب  رای شماره 4۹0مورخ  ۹۷/۶/۱۷ از شعبه   اول  شورای حل اختالف 
مبلغ    پرداخت  به:    باشید  می  محکوم   جنابعالی   تنکابن  بهشتی  شهید  مجتمع 
۳0/000/000ریال  بابت اصل خواسته و مبلغ ۱4/۱۵0/000ریال بابت هزینه دارسی       
زمان    لغایت     ۹۷/۲/۲۶ مورخ  سررسید    زمان   از  تادیه   و  تاخیر  و خسارت 
پرداخت   قابل محاسبه  در  واحد اجرای احکام مدنی ، در حق خواهان     سید 
حسین آتشگاه فرزند سید علی  به نشانی:تنکابن-کمربندی بزرگ - روبروی میدان 
بار شریعتی-آهن آالت شریفی          ، صادر و اعالم میگردد. به استناد ماده ۱۹ 
آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی 
محکوم علیه  پس از ظرف مهلت   ده روز از انتشار آگهي فرصت دارید نسبت 
انجام  قانوني   اجرا،اقدام  از طریق  این صورت   غیر  ،در  تمکین  اجراي حکم  به 

خواهد شد.
مدیر شعبه   اول شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن  

آگهی حصر وراثت}نامحدود{
آقا/ روح اهلل قاسمیان دارکولی    فرزند حاتم خان به شماره شناسنامه ۱۷0 صادره 
ازدلفان باتقدیم دادخواستی چنین اشعار داشته که شادروان مرحوم سکینه صادقی 
متولد  دلفان   از  به شماره شناسنامه ۷4 صادره  ابراهیم بگ      فرزند  دارکوبی  
04/۱۸/ ۱۳۱۲ در تاریخ ۱۳۹۷/0۵/0۳ در شهرستان دلفان فوت نموده وراث حین 

الفوت وی منحصر است به:
۱-معصومه قاسمیان دارکوبی  فرزند حاتم خان   به شماره شناسنامه۱۲0متولد۱۳44 

نسبت با متوفی فرزند
۲-صدیقه قاسمیان دارکوبی  فرزند حاتم خان   به شماره شناسنامه۱۷۱متولد۱۳۵۷ 

نسبت با متوفی فرزند
۳-علی قاسمیان فرزند حاتم   به شماره شناسنامه۳۸۵متولد۱۳۵۲ نسبت با متوفی 

فرزند
4-نعمت اله قاسمیان   فرزند حاتم   به شماره شناسنامه۳۸۲متولد۱۳۵0 نسبت با 

متوفی فرزند
۵-پری قاسمیان دارکوبی   فرزند حاتم خان   به شماره شناسنامه۱۱۹متولد۱۳40 

نسبت با متوفی فرزند
۶-روح اله قاسمیان دار کوبی    فرزند حاتم خان   به شماره شناسنامه۱۷0متولد۱۳۵۵ 

نسبت با متوفی فرزند
طبق نامه مالیات بر ارث شماره   --- مورخه - / -/ - ارزش ماترک متوفی بیش 
از سی میلیون ریال است فلذا با انجام تشریفات مقدماتی دادخواست مزبور یک 
تاهر شخص حقیقی و حقوقی  اگهی میشود  النتشار  کثیر  نوبت در روزنامه های 
نسبت به موضوع اعتراض داشته  یا وصیت نامه ای از متوفی در دست داردظرف 
حداکثر یک ماه}۳0{ روز پس از انتشار به شورای شعبه ۱حقوقی کاکاوند تقدیم 
دارد واال مستندا به مواد ۳۶۱ و۳۶۲ قانون امور حسبی گواهی حصر وراثت صادر 

وبه اعتراضات خارج ازاین مواعد ترتیب اثر داده نخواهد شد  م الف ۵۸۱
 فرهاد گلمحمدی   رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف دلفان  

آگهی فقدان
آقای حسام غفاری قدیم خانقاه با وکالتنامه شماره ۷4۸۱مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۲وتفویض 
اله  روح  مالک  جانب  از  ۱۷۵کرج  خانه  ۱۳۹۷/۸/۲۳دفتر  ۱۱۶۶۸مورخ  وکالت 
رجبعلی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند 
تفکیکی  قطعه۶  مربع  ۱۳۳،4۸متر  مساحت  مسکونی  آپارتمان  ششدانگ  مالکیت 
سمت جنوب طبقه سه تفکیکی به انضمام پارکینگ قطعه  ۵تفکیکی و انباری قطعه 
۶ تفکیکی تحت پالک ثبتی ۱۶۲/4۲۶۵۷مفروز از پالک ۲۲۸۶4فرعی از ۱۶۲اصلی 
ذیل صفحه ۲۳۵ودفتر ۱40به شماره ثبت۱4۵4۸به نام روح اله رجبعلی ثبت وسند  
۹۸04۶۸ صادرشد ومورد ثبت برابر سند رهنی ۵۶۸۹ مورخ ۱۳۹4/4/۱4دفتر خانه 
اسباب  بعلت  سند  وسپس  گرفت  قرار  مسکن  بانک  رهن  در  دشت  ۱۸0مشکین 
نموده  المثنی  مالکیت  درخواست صدورسند  مالک  وکیل  و  گردیده  مفقود  کشی 
است . لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ماده ۱۲0 آیین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا 
انجام معامله نسبت به ملک مذکور می باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده 
روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم نماید.بدیهی 
است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا درصورت اعتراض اصل 
سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی برابر مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

ه ۱۲۱۳ک 
محمد سلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فردیس 

آگهی حصروراثت
درخواستی  ازدزفول  بشناسنامه۵۷0۷۵صادره  پدررجبعلی  شاپروابرنام  بانوطیبه 
که۹۷0۶۲۳مرحوم  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته 
مسجدسلیمان  ۱۹۷۲0۱۵۸۵0صادره  بشناسنامه  زاده  پهلوان  سلطانعلی 
از۱-متقاضی  عبارتند  اش  ورثه  فوت  دائم  اقامتگاه  درتاریخ۹۷/۱0/۱دردزفول 
باال)زوجه متوفی(۲-سعیدپهلوان زاده بشناسنامه۱۹۹0۵0۲۹۸۹صادره ازدزفول)پسر 
ازدزفول4-سمیه  بشناسنامه۲000۸۶۷۳۲4صادره  زاده  متوفی(۳-لیالپهلوان 
زاده  پهلوان  ازدزفول۵-الله  ۲00۲۷4۱۳۷۹صادره  بشناسنامه  زاده  پهلوان 
بشناسنامه۷۷۹۷صادره  زاده  پهلوان  ازدزفول۶-عصمت  بشناسنامه۹۸۲صادره 
ازدزفول)دختران متوفی(والغیر.اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک 
نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ 
نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به 

جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی دزفول

رونوشت آگهی حصروراثت
اقای غالمرضا کارگر دارای شناسنامه شماره ۶۱۶۹ بوشهر   به شرح   دادخواست به 
کالسه۹۷/۷۶۸  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح  
داده که علی کارگر     به شماره شناسنامه 4بوشهر درتاریخ ۹۷/۹/۱۸اقامتگاه دائمی  

خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به:
۱-غالمرضا کارگر به شماره شناسنامه ۶۱۶۹ بوشهر پسر متوفی
۲-فاطمه کارگر به شماره شناسنامه ۱۳۶۲ بوشهر دختر متوفی

۳-کبری سیم گلوبر به شماره شناسنامه ۲۶۸۸۱ بوشهر همسر متوفی
 اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم  دارد واال گواهی صادر خواهد شد. تاریخ 

انتشار:۹۷/۱0/۲4
رئیس  شعبه دوم شورای حل اختالف بوشهر

آگهی دعوت مجمع عمومی
 عادی به طور فوق العاده نوبت اول

مجمع عمومی عادی  به طور فوق العاده شرکت تعاونی مسکن مهر 4 شهرستان 
رباط کریم در ساعت ۱4 روز  جمعه مورخ  ۹۷/۱۱/0۵ در محل مسجد جامع 
آبشناسان به آدرس: رباط کریم- شهرک آبشناسان مسجد جامع آبشناسان برگزار 
اتخاذ تصمیم  یا  وکالتا جهت   از کلیه اعضاء دعوت می شود شخصا  می شود. 

نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند.
نحوه تشکیل مجامع  نامه  آئین  ماده ۱۹  به موجب  که  اطالع می رساند  به  ضمنا 
عمومی تعداد قرار وکالتی هر عضو حداکثر ۳ رای و هر شخص غیر عضو تنها 
یک رای خواهد بود متقاضیان هیئت تصفیه و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی، 
می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۱0/۳0 در محل آبشناسان 
تعاونی مسکن مهر 4 شهرستان رباط کریم بلوک B طبقه همکف حاضر تا پس از 

احراز هویت و تایید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
دستورجلسه: ۱- گزارش  هیئت تصفیه 

۲- طرح و تصویب تراز نامه و صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۶-۹۵ 
۳- انتخاب اعضای هیئت تصفیه

4. تعیین محل تصفیه و مدت تصفیه 
هیئت  تصفیه شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 4  شهرستان رباط کریم 

مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی از افتتاح پتروشیمی 
کاوه و فاز نخست پتروشیمی بوشهر تا پایان امسال خبر داد.

به گزارش زمان  به نقل از وزارت نفت، علی محمد بساق زاده، 
گفت: پتروشیمی متانول کاوه هم اکنون تولید آزمایشی خود را 

آغاز کرده و در مرحله راه اندازی است که امیدواریم پس از تولید 
آزمایشی و نهایی، تا پایان سال به بهره برداری برسد.

وی با اشاره به اینکه پتروشیمی کاوه، بزرگ ترین واحد تولید 
متانول جهان است، افزود: این واحد ظرفیت تولید روزانه ۷ هزار 

تن محصول را دارد.
مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اظهار امیدواری 
به افتتاح فاز نخست پتروشیمی بوشهر تا پایان امسال افزود: فاز 
نخست این مجتمع شامل واحدهای متانول، استحصال اتان و 
شیرین سازی گاز است که پیش راه اندازی دو واحد نخست پایان 

یافته است.
بساق زاده تنوع محصوالت درآمدزا در صنعت پتروشیمی را باال 
عنوان و اظهار کرد: سعی بر این است که با استفاده از فناوری های 
روزآمد صنعت، پیشرفت طرح ها براساس برنامه های پیش بینی 

شده انجام شود.
وی تصریح کرد: صنعت پتروشیمی ثابت کرده است که شرایط 
پروژه هایی در صنعت  و  ندارد  آن  توسعه  در  تأثیری  سخت 
پتروشیمی در تحریم اولیه کشور آغاز شد که در آغاز دور دوم 

تحریم علیه ایران، به مرحله بهره برداری رسیدند.
این مقام مسوول با اشاره به اینکه سعی بر این است که پیشرفت 
طرح ها و توسعه صنعت پتروشیمی از شرایط بین المللی کشور 
تاثیر نپذیرد، گفت: پتروشیمی مرجان و فاز سوم پتروشیمی 
پردیس از نمونه  طرح های این صنعت هستند که در آغاز تحریم 
اولیه علیه ایران آغاز و خوشبختانه به بهره برداری رسیده اند و 

هم اکنون در مدار تولید قرار دارند.

مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی خبر داد:

افتتاح 2 طرح پتروشیمی تا پایان سال

 شیرین سازی ٥٦ میلیون متر مكعب گاز

 در پاالیشگاه فاز ١٣ پارس جنوبی

مجری طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی 
از آغاز شیرین سازی روزانه ۵۶ میلیون متر 
مکعب گاز در پاالیشگاه این طرح تا پایان 

بهمن ماه خبر داد .
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی 
با  معتمد  پیام  پارس،  گاز  و  نفت  شرکت 
 B اشاره به روشن شدن مشعل سکوهای
از شروع  از چهار روز  فاز ۱۳ پس   D و
گفت:  سکوها  این  راه اندازی  و  هوک آپ 
انجام  درحال  فعالیت های  آخرین  اتمام  با 
حدفاصل  اینچ   ۳۲ دریایی  خط  روی  بر 
سکوهای دریایی و پاالیشگاه تا قبل از پایان 
از  ابتدا  استحصال شده  ترش  گاز  دی ماه، 
 D و با فاصله ده روز از سکوی B سکوی

به پاالیشگاه ارسال می شود.
معتمد با اشاره به اینکه در این شرایط دو 
میلیون   ۲۸ ارسال  توان   D و   B سکوی 
پارس  گازی  میدان  ترش  گاز  مترمکعب 
دارد،  را   ۱۳ فاز  مخزنی  بلوک  از  جنوبی 
افزود: 4 ردیف شیرین سازی پاالیشگاه بطور 
کامل در مدار بهره برداری قرار گرفته و آماده 
دریافت گاز از بخش دریا و خشکی هستند.

به گفته مجری طرح توسعه فاز ۱۳ پارس 
جنوبی، افزون بر دریافت یک میلیارد فوت 
مکعب گاز غنی از بخش دریایی و فراوری 

در دو ردیف سوم و چهارم پاالیشگاه این 
فاز، مطابق برنامه فعلی، دو ردیف اول و دوم، 
همچنان به تصفیه گاز ترش فازهای ۶ تا ۸ 
اختصاص یافته و به این ترتیب پاالیشگاه 
این طرح تا پایان بهمن ماه با ظرفیت کامل 
شیرین سازی روزانه ۵۶ میلیون متر مکعب، 
معادل ظرفیت اسمی دو میلیارد فوت مکعب 

گاز به تولید ادامه خواهد داد.
واحدهای  وضعیت  آخرین  درباره  وی 
با توجه  از دریا گفت:  مسیر دریافت گاز 
به آمادگی بخش فراساحل برای ارسال گاز 
به پاالیشگاه، واحدهای جدیدی از جمله 
تثبیت میعانات گازی )۱0۳(، پشتیبان تثبیت 
میعانات گازی )۱۱0( و مخازن ذخیره سازی 
بهره برداری  این محصول )۱4۳( در مسیر 
قرار می گیرد. معتمد افزود: همزمان با ورود 
گاز ترش به پاالیشگاه، این واحدها آماده 
سرویس دهی بوده و میعانات گازی به عنوان 
یکی از محصوالت جدید تولیدی پاالیشگاه 
فاز ۱۳ در مخازن ویژه خود دخیره سازی 

خواهد شد.
وی با اشاره به آمادگی تولید اتان از نخستین 
ردیف واحد تولید اتان پاالیشگاه این طرح، 
گفت: این واحد پیش از این راه اندازی شده 
و پاالیشگاه فاز ۱۳ به خط لوله انتقال اتان 

پارس دو به مجتمع های پتروشیمی متصل 
شده است.

معتمد به دیگر محصول تولیدی پاالیشگاه 
فاز ۱۳ پارس جنوبی اشاره کرد و یادآور شد: 
یکی از چهار ردیف بازیافت گوگرد در مدار 
تولید قرار دارد و روزانه از سوختن بیش از 
۶00 تن گاز اسیدی در مشعل ها جلوگیری 

می کند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر محصول 
گوگرد مایع تولید شده در مخازن مربوطه 
واحد  راه اندازی  با  افزود:  می شود،  ذخیره 
دانه بندی گوگرد از ۲۵ دی ماه جاری، تولید 
گوگرد دانه بندی شده از اوایل ماه آینده در 
فاز ۱۳ پارس جنوبی آغاز می شود. به گفته 
معتمد با بهره برداری از بخش فراساحل و 
تکمیل زنجیره تولید در طرح توسعه فاز ۱۳ 
پارس جنوبی، پاالیشگاه این طرح فراوری 
منابع گازی را آغاز کرده و محصوالت گازی 
هدف  گذاری شده در این طرح تولید خواهد 
شد. طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی برای 
از  غنی  گاز  مکعب  متر  میلیون  تولید ۵۶ 
میدان مشترک و تولید روزانه ۵0 میلیون متر 
مکعب گاز متان، ۲۹00 تن گاز مایع )ال پی 
جی(،۲۷۵0تن اتان، ۷۵ هزار بشکه میعانات 
گازی و 400 تن گوگرد طراحی شده است.

 کنتورهای گاز 

هوشمند می شود

مدیرگازرسانی شرکت ملی گاز گفت: کنتورهای هوشمند در 4 
استان کشور، با درصد خطای بسیار پایین مورد استفاده قرار می گیرد. 
به گزارش زمان به نقل از صدا و سیما، سعید مومنی، درباره نصب و 
استفاده از کنتورهای هوشمند برای مشترکان گاز گفت: در فراخوانی 
که سال گذشته از سوی شرکت ملی گاز مطرح شد، ۱۳ شرکت 
از  تا اجرایی شدن استفاده  داخلی و خارجی اعالم آمادگی کرد 
کنتورهای هوشمند گاز را مورد آزمایش و بهره برداری قرار دهند. 
وی درباره قابلیت های کنتورهای هوشمند گفت: کنتورهای هوشمند 
گاز قادراست به وسیله تجهیزات داخلی و سیستم های ارتباطی که 
دارد از طریق الکترونیکی با مراکز ادارات گاز در شهرها و مناطق 
خود ارتباط برقرار کند که به این ترتیب قرائت کنتور نیز از راه دور 
امکان پذیر می شود. مومنی تصریح کرد: با نصب کنتورهای هوشمند، 
دیگر امکان دست کاری از سوی افراد متخلف وجود ندارد، همچنین 
درصد خطای قرائت ها از لحاظ مثبت و منفی بسیار کاهش می یابد اما 
برای استفاده از این کنتورها باید صبر کنیم تا طرح آزمایشی به پایان 
برسد تا بهترین کنتور برای مشترکان انتخاب شود. کنتورهای ارتقاء 
یافته که اکنون برای برخی مشترکان استفاده می شود نیز مطابق آخرین 
استانداردهای کشور است که بخشی از میزان خطای اندازه گیری در 
این کنتورها کاهش یافته است. به گفته این مقام مسوول زمانی که 
کنتور مناسب برای مشترکان گاز انتخاب شود، به صورت سفارشات 
گسترده آنها را در اختیار مردم قرار می دهیم، البته هزینه خرید و 
نصب این کنتورها به سبب قابلیت هایی که دارد نسبت به کنتورهای 
معمولی باالتر است. باتوجه به ۲۳ میلیون مشترک گاز که هم اکنون 
از کنتورهای نسل قبل استفاده می کنند،تعویض و نصب کنتورهای 

هوشمند برای تمامی مشترکان کاری زمان بر است.
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صادرات به قطر فرصتی برای رشد اقتصاد ایران
* مهدی کریمی تفرشی

یکی از دالیل اصلی فرصت سوزی ها در صادرات به قطر در مقایسه با رقیبانی 
قدرتمند همچون ترکیه، قوانین دست و پاگیر و موانعی است که همواره بر سر 

راه صادرکنندگان ایرانی وجود دارد.
تحریم کشور قطر توسط چند کشور عربی که سال گذشته آغاز شد، فرصتی 
استثنائی پیش روی ایران و صادرکنندگان و بازرگانان ایرانی قرار داد تا صادرات 
کاالهای ایرانی به این کشور را افزایش داده و فروشگاه های قطر را با محصوالت 
ایرانی پر کنند.پیش از این، نزدیک به چهار میلیارد و ۹00 میلیون دالر از کاالهای 
وارداتی به کشور قطر از طریق کشورهای عربستان، امارات، بحرین، یمن و 
مصر تامین می شد.با وجود جلسه های متعددی که بین دولت، انجمن ها و 
تشکل ها برگزار شد، مقرر شد فهرستی از محصوالت مورد نیاز قطر تهیه و 
در اختیار این کشور قرار گیرد؛ اما متاسفانه این بار نیز ایران نتوانست به نحوی 
قابل قبول از این فرصت فراهم شده بهره برداری کند و ترکیه گوی سبقت را 
در صادرات به قطر ربود.یکی از دالیل اصلی این نوع فرصت سوزی ها قوانین 
دست و پاگیر و موانعی است که همواره بر سر راه صادرکنندگان ایرانی وجود 
دارد؛ در حالی که ترکیه از این لحاظ شرایطی به مراتب بهتر از ایران دارد. زمانی 
که ما درگیر بروکراسی های اداری و برگزاری جلسه ها و نشست های متعدد 
درخصوص صادرات به قطر بودیم، کشور رقیب به سرعت بازارهای قطر را از 
محصوالت مختلف مورد نیاز این کشور پر کرد و این گونه فرصت سوزی ها 
در کشور ما جای بسی تامل و بازنگری عمیق از سوی مسئوالن و متولیان امر 
دارد.برخی مسائل مربوط به تحریم ها که بر جابجایی پول بین ۲ کشور تاثیر 
گذاشت نیز از دیگر عواملی بود که موجب توفیق بیشتر ترکیه در این امر شد؛ 
مشکل دیگری که وجود دارد محدودیت های تردد کشتی های ایران بین بنادر 
ایران و قطر است که ارسال محموله های ایرانی را با مشکل مواجه می کند 
و نیز صدور روادید برای بازرگانان ایرانی از سوی کشور قطر از دیگر موانع 
موجود برای صادرات کاالهای ایرانی است.اکنون نزدیک به ۶0 شرکت فعال در 
ترکیه در زمینه صادرات به قطر فعالیت می کنند و این کشور مناسبات سیاسی 
و تجاری خوبی با قطر دارد؛ اما یکی از مزیت های کشور ما نسبت به ترکیه 
این است که صادرات از ترکیه به قطر فقط از طریق هوایی امکانپذیر استف در 
حالی که صادرات ما به قطر از طریق بنادر هم انجام می گیرد. در صورتی که 
مسیر جدید تردد کشتی ها راه اندازی شود بخش عمده ای از مشکالت تردد 
و ارسال محموله برای ایران رفع خواهد شد. محصوالت ایرانی در بازار قطر 
بسیار پرطرفدار است و کیفتی قابل رقابت با محصوالت دیگر کشورها دارد. آمار 
گمرک ایران حاکی از صادرات بیش از ۱۱۸ هزارتن کاال به این کشور در سال 
۹۵ از سوی ایران است. بر اساس این آمار، در سال ۹۵ به میزان ۱۱۸ هزار و ۶۵۱ 
تن کاال به ارزش ۲۸ میلیون و 4۱۶ هزار دالر از ایران به قطر صادر شده است 
که عمده ترین کاالهای صادراتی به قطر در این مدت پسته تازه یا خشک، مغز 
پسته، زعفران، محصوالتی از آهن یا فوالد، سایر حیوانات زنده از نوع گوسفند، 
سیمان های پودر نشده موسوم به کلینکر، سایر کف پوش ها به جز گبه از پشم یا 
موی نرم )کرک( حیوان بوده است.پارسال حدود یک  میلیون و ۱00 هزار دالر 
کاال و در ۲ ماهه نخست امسال نیز ۳04 هزار دالر کاال به کشور قطر ارسال شده 
است. استان  های پیشتاز در این زمینه فارس و بوشهر هستند که تاکنون چند 
محموله به این کشور ارسال کرده اند. یکی از مزیت های بالقوه ما در صادرات 
به قطر، میوه و صیفی جات و سبزیجات است که اگر کانتینرهای یخچال دار 
مناسب فرهم شود در این بخش می توانیم سهم عمده ای از صادرات را به 
خود اختصاص دهیم.حضور ما در بازار قطر باید پایدار و مستمر باشد و بعالوه 
باید نیازهای دقیق این کشور و محصوالتی که برای قطری ها جذاب است 
شناسایی شود و نیز ببینیم خالء ایجاد شده درخصوص ارسال نشدن محصوالت 
از کشورهای عربستان و امارات به کشور قطر بیشتر در مورد چه محصوالتی 
است تا بتوانیم این خالء را به سرعت پر کنیم. مواد غذایی، سبزیجات، دام و مواد 
معدنی عمده کاالهایی هستند که قبال از عربستان و امارات وارد کشور قطر می 
شدند و اکنون از مزیت های مهم صادراتی ما محسوب می شوند.یکی از نکات 
مهم در گسترش صادرات محصوالت ایرانی بهبود و افزایش استانداردهای بسته 
بندی است، به گونه ای که قابل رقابت با محصوالت خوب دیگر کشورهای 
جهان باشد.لزوم ورود سریع به بازار قطر و تامین نیازهای این کشور، رفع موانع 
صادراتی و کاهش عوارض مربوطه و تسهیل مراودات تجاری بین بازرگانان 
ایرانی و تجار قطری باید در دستور کار قرار گیرد و هرچه سریعتر برای رفع 

مشکالت موجود چاره اندیشی شود. 

فعالیت رسمی اپراتور هندی در چابهار آغاز شد

 معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی از آغاز فعالیت رسمی اپراتور 
هندی در بندر چابهار خبر داد و گفت: رقم اجاره ماهیانه که باید پرداخت شود، 

قابل افشا نیست اما با روپیه انجام می شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمدعلی حسن زاده درباره جزئیات واگذاری 
اپراتوری بندر چابهار به شرکت IPGL هند اظهار داشت: فعالیت این شرکت 
هندی از ابتدای دی ماه با افتتاح رسمی دفتر این شرکت در چابهار آغاز شد و 
از نیمه دی ماه نیز اپراتوری بنادر شهید بهشتی و شهید کالنتری چابهار رسما 
به هندی ها داده شد.وی ادامه داد: بر اساس توافقنامه سه جانبه ایران، هند و 
افغانستان که به توافقنامه چابهار مشهور شده و با حضور سران سه کشور به 
امضا رسید، باید این فرآیند اجرایی می شد؛ فعالیت اپراتور هندی در چابهار 
به صورت یک سال و نیم قرارداد موقت و سپس قرارداد میان مدت ۱0 ساله 
خواهد بود.معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: هندی 
ها در این مدت عالوه بر اپراتوری بندر شامل تخلیه و بارگیری، به ساخت، 
تأمین و نصب تجهیزات نیز اقدام کرده و همچنین بازاریابی فعالیت بندر را 
هم عهده دار هستند. در پایان این ۱0 سال، عالوه بر پرداخت اجاره ماهیانه 
بندر، تجهیزاتی که خریداری و نصب کرده اند نیز به ایران واگذار می شود.به 
گفته حسن زاده، با توجه به معافیت بندر چابهار از تحریم های آمریکا، فرصت 
خوبی برای توسعه این بندر و افزایش ترانزیت کاال از جنوب و شرق آسیا به 
افغانستان و آسیای میانه فراهم شده است به خصوص که ظرفیت این بندر 
افزایش یافته و امکان پهلوگیری کشتی های اقیانوس پیما با ظرفیت بیش از 
۸0 هزار تن فراهم شده است.وی با تأکید بر اینکه برای نخستین بار در ایران 
است که راهبری و اپراتوری یک بندر را به شرکت خارجی داده ایم، گفت: در 
دیگر بنادر بزرگ دنیا نیز مرسوم است که راهبری بندر را به شرکت های معتبر 
اپراتوری بنادر واگذار کنند. در اکثر کشورهای همسایه ایران نیز این اتفاق رخ داده 
است.عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی درباره نحوه سرمایه گذاری 
هند در بندر چابهار تصریح کرد: در قرارداد موقت ۱۸ ماهه ابتدایی این فعالیت، 
هندی ها سرمایه گذاری جزئی ای خواهند داشت چون بخش اعظم تجهیزات 
را سازمان بنادر و دریانوردی خریداری و نصب کرده است. ضمن اینکه تنها 
۱0 هکتار از اراضی بندری واقع در ترمینال فاز یک بندر شهید بهشتی و یک 
پست اسکله در اختیار هندی ها گذاشته شده است؛ اما سرمایه گذاری اصلی 
و سنگین ۸۵ میلیون دالری هندی ها در این بندر در دوره اپراتوری ۱0 ساله 
IPGL خواهد بود.وی خاطرنشان کرد: قرار است اپراتور هندی صرفا در فاز 
یک طرح توسعه بندر شهید بهشتی مشغول باشد و فاز ۲، ۳ و 4 این بندر را سایر 
شرکت داخلی یا خارجی سرمایه گذاری کنند. یک ترمینال فرآورده های نفتی 
که در حال حاضر در حال استفاده است در اختیار هندی ها نیست و دو ترمینال 
روغن خوراکی شامل واردات مواد اولیه کارخانه فرآوری روغن ذرت واقع در 
اراضی بندر چابهار و همچنین ترمینال در حال ساخت تمام مکانیزه صادرات 
مواد معدنی نیز در اختیار هندی ها نخواهد بود.حسن زاده تأکید کرد: نوع قرارداد 
سرمایه گذاری هندی ها در چابهار به صورت BOT است به این صورت که 
آنها سرمایه گذاری کرده، تجهیزات خریداری می کنند و در پایان ۱0 سال، این 
تجهیزات به سازمان بنادر و دریانوردی منتقل می شود. اپراتور هندی در طول ۱۸ 
ماه ابتدایی، رقمی که باید به ایران پرداخت کند را طبق قرارداد به صورت روپیه 
واریز می کند. اما رقم اجاره ماهیانه ای که آنها باید پرداخت کنند قرار نیست 
افشاء شود.معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی اظهار داشت: در ۹ ماهه 
ابتدایی امسال صرفا ۱.۵ میلیون تن انواع کاال در بندر چابهار تخلیه شد که معادل 
۱ درصد کل باری است که به بنادر کشور وارد شده است. ۱۲0 هزار تن از این 
۱.۵ میلیون تن نیز بار ترانزیتی هند به چابهار بود و غیر از این میزان بار هندی ها، 

دیگر هیچ بار ترانزیتی ای در چابهار تخلیه نشده است.

نگاه روز

آغاز پیش فروش چند
 محصول ایران خودرو

 گروه صنعتی ایران خودرو اعالم کرد: براساس مجوز 
کسب شده ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
این گروه صنعتی پیش فروش محصوالت پرتیراژ خود 
را از امروز دوشنبه ۲4 دی ماه سال جاری آغاز می کند.
گروه  اطالع رسانی  ازپایگاه  نقل  به  زمان  گزارش  به 
صنعتی ایران خودرو، معاون مدیر عامل در بازاریابی 
و فروش ایران خودرو با بیان این که طرح پیش فروش 
زمستانی ایران خودرو با هدف پاسخگویی به نیاز و 
تقاضای بازار به خودروهای پرتیراژ صورت می گیرد 
گفت: در این طرح پیش فروش، خودروهای پژو40۵ 
GLXوSLX، پژو پارس دوگانه سوز، سمند ال ایکس 
۷EF پایه گازسوز و بنزینی، پژو ۲0۶ تیپ ۲ و تیپ 
۵ که مورد تقاضای بسیاری از متقاضیان بوده برای ثبت 
نام ارائه شده است.مصطفی خان کرمی خاطرنشان کرد: 
شروع تحویل خودروهای این طرح از مرداد ماه ۱۳۹۸ 
به بعد خواهد بود.پیش فروش دی ماه محصوالت ایران 
خودرو از ساعت ۱0 صبح دوشنبه بیست و چهارم این 
ماه آغاز می شود و ثبت نام در این طرح صرفا از طریق 
سایت فروش اینترنتی شرکت ایران خودرو به نشانی 
esale.ikco.ir و یا مراجعه به نمایندگی های مجاز 

سراسر کشور امکان پذیر است.

تراکنش موبایلی محدود شد

 بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، تراکنش های 
صاحب  نام  که  شود  انجام  نحوی  به  باید  موبایلی 

سیم کارت و کارت بانکی یکی باشد.
به گزارش زمان به نقل ازبانک مرکزی، طبق بخشنامه 
جدید بانک مرکزی؛ تراکنش های موبایلی باید به نحوی 
انجام شود که نام صاحب سیم کارت و کارت بانکی 
یکی باشد.بنابراین افرادی که قصد تراکنش های موبایلی 
دارند باید سیم کارت شان به نام خودشان باشد و از 

کارت بانکی استفاده کنند که بنام خودشان باشد.

جزئیات عیدی پایان سال کارکنان 
مشمول قانون کار

 میزان عیدی پایان سال تمام کارکنان تحت پوشش 
قانون کار حداقل ۲ میلیون و ۲۲۲ هزار تومان و حداکثر 

عیدی نیز ۳ میلیون و ۳۳۳ هزار و ۸00 تومان است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، تمام کارکنان مشمول 
قانون کار که طبق تعریف این قانون »کارگر« شناخته 
می شوند، مشمول عیدی و پاداش پایان سال خواهند 
شد.عیدی این گروه از کارکنان متفاوت از میزان عیدی 
کارکنان دستگاه های اجرایی و دولتی خواهد بود، به 
نحوی که به میزان عیدی آنها به نسبت میزان »حقوق 

پایه«  متغیر است.
مبنای پرداخت عیدی کارکنان مشمول قانون کار، در 
صورتی که یکسال کامل در محل کار فعلی خود سابقه 
پرداخت حق بیمه داشته باشند، معادل دو ماه حقوق 
پایه آنها محاسبه می شود. البته قانون کار برای عیدی 
پایان سال سقف تعیین کرده به این ترتیب که این میزان 
نباید از سه برابر حقوق پایه مصوب ۹۷ که یک میلیون 
و ۱۱۱ هزار و ۲۶۹ تومان است،  بیشتر شود.با توجه به 
اینکه حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۷ در شورای 
عالی کار یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۹ تومان تعیین 
شد، بنابراین عیدی کارگرانی که حقوق پایه آنها به این 
میزان است، ۲ میلیون و ۲۲۲ هزار و ۵۳۸ تومان خواهد 
بود که حداقل عیدی پایان امسال است.سایر کارکنان 
تحت پوشش قانون کار که حقوق پایه آنها بیش از این 
میزان است، دو برابر حقوق پایه خود را به عنوان عیدی 
پایان سال دریافت می کنند به شرطی که میزان عیدی 
آنها از سه برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی 
کار )یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۹ تومان( بیشتر نشود. 
بنابراین حداکثر عیدی پایان سال تمام کارکنان مشمول 
قانون کار ۳ میلیون و ۳۳۳ هزار و ۸0۷ هزار تومان 
خواهد بود و اگر دو برابر حقوق پایه از این سقف 
فراتر رفت، حداکثر عیدی دریافتی همان ۳ میلیون و 
۳۳۳ هزار و ۸0۷ تومان خواهد بود.محاسبات مذکور 
برای تمام کارکنانی است که قرارداد آنها از فروردین ۹۷ 

منعقد شده و تا پایان اسفند ادامه دارد. 
همچنین کارگرانی که کمتر از یکسال در محل کار فعلی 
خود مشغول به کار هستند عیدی آنها به میزان تعداد ماه 
پرداخت حق بیمه آنها محاسبه خواهد شد. این گروه 
از شاغالن باید ۲برابر حقوق پایه خود را تقسیم بر 
۱۲ ماه و مجموع حاصل را ضربدر تعداد ماه کارکرد 

خود کنند.

کارمندان برای ثبت»شماره شبا«در 
سامانه سهام عدالت تعجیل کنند

 سازمان خصوصی سازی با مقایسه وضعیت ثبت 
»شماره شبا«ی اقشار مختلف دارندگان سهام عدالت 
اعالم کرد کارکنان دستگاههای اجرایی در ورود شبا 

بانکی به سامانه سهام عدالت تعجیل کنند.
به گزارش زمان به نقل ازسازمان خصوصی سازی، 
شبا  ورود  وضعیت  از  ای  مقایسه  در  سازمان  این 
بانکی اقشار مختلف دارندگان سهام عدالت اعالم کرد 
مجموع کارکنان دستگاههای اجرایی و بازنشستگان 
کشوری و لشکری و تامین اجتماعی در یک مرحله 
در سنوات گذشته مورد شناسایی و ثبت نام در سامانه 
سهام عدالت قرار گرفته اند و این گروه در مجموع 
در حال حاضر با ۷۹ درصد مشارکت، کمترین میزان 
ورود و ثبت شبا بانکی در سامانه سهام عدالت را دارند 
که البته نسبت اندک ثبت شبا بانکی کارکنان دولت و 

خانواده های آنان دلیل اصلی آن است.
این سازمان از کارمندان دولت و خانوادهای محترم 
آنان درخواست کرده است از فرصت محدود ایجاد 
شده برای ورود شبای بانکی خود در سامانه سهام 
عدالت استفاده کنند و هر چه سریعتر نسبت به این 
موضوع اقدام نمایند تا از سود سهام عدالت و سایر 
منافع آتی این طرح برخوردار شوند.بر اساس اعالم 
سازمان خصوصی سازی، مددجویان کمیته امداد امام 
خمینی)ره( و سازمان بهزیستی کشور با حدود ۹۳ 
درصد مشارکت، بیشترین همکاری با سامانه سهام 
عدالت و ورود اطالعات شبا بانکی را به این سامانه 

داشته اند.

خبر

وزیر راه و شهرسازی به اجرای سیاست های 
اشاره کرد و گفت:  انبساطی در حوزه مسکن 
برای خروج از رکود در بخش مسکن، دوری از 

سیاست های انقباضی ضروری است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، محمد اسالمی در 
حاشیه نمایشگاه مسکن، شهرسازی و بازآفرینی 
شهری اظهار کرد: در راستای کاهش قیمت تمام 
متقاضیان  خرید  توان  افزایش  و  مسکن  شده 
هم  که  داده ایم  قرار  کار  دستور  در  را  طرحی 
اکنون در مرحله کارشناسی و طراحی مدیریتی 
است.وی افزود: هدف این است که از افزایش 
قیمت تمام شده مسکن را کنترل کنیم و آن را به 
حداقل برسانیم. در این طرح کارت اعتباری در 
اختیار سازندگان قرار می دهیم که مصالح ارزان 
دریافت کنند و با ساخت مسکن سود متناسب 

واگذار  متقاضیان  به  مناسب  قیمت  با  و  ببرند 
وزارتخانه  طرح های  درباره  همچنین  کنند.وی 
برای مسکن مهر و بازآفرینی شهری گفت: 400 
هزار واحد را از طریق طرح های مشارکتی در 
سه حوزه شهرهای جدید، بافت های ناکارآمد و 
بنیاد مسکن در دستور کار قرار دادیم. همچنین 
۵00 هزار واحد مسکن مهر نیز باقیمانده که از 
این تعداد ۲۶0 هزار واحد تکمیل شده است. 
برداری  بهره  به  آینده  سال  دو  طی  نیز  مابقی 
پروژه های  امسال  داد:  ادامه  می رسد.وی 
بازآفرینی را بر اساس تاکید دولت و اهمیتی که 
برای آن قائل شده با جدیت پیگیری می کنیم که 
از محل صندوق توسعه ملی منابع آن تخصیص 
منابع  طریق  از  اینکه  بیان  با  اسالمی  می یابد. 
صندوق توسعه ملی، مردم و سرمایه گذاران را 

برای ورود به بافت های فرسوده تشویق می کنیم، 
کار  برنامه در دستور  این  در  گفت: سه روش 
قرار دارد که یکی خودمالکی است و تسهیالت 
را به مالکان می دهیم. موضوع دیگر به سرمایه 
گذاران مربوط می شود که خانه های فرسوده را 
بخرند و نوسازی کنند. در روش سوم زمین های 
دولتی را به توسعه گران می دهیم که این خانه ها 
بر اساس دستور رئیس جمهور در اختیار خانه 
اولی ها قرار خواهد گرفت. سالیانه ۲۷0 محله 
را در طرح بازآفرینی شهری نوسازی می کنیم و 
تا االن ۹۲ شرکت برای سرمایه گذاری در این 
بافت ها اعالم آمادگی کرده اند و به زودی کار 

خود را آغاز می کنند.
 اسالمی اظهار کرد: از سوی دیگر برنامه تولید 
و عرضه ۲00 هزار واحد مسکونی در ۲۱ شهر 

مشارکت  با  که  کرده ایم  برنامه ریزی  را  جدید 
آن  هدف  و  می شود  انجام  خصوصی  بخش 
سوالی  به  پاسخ  در  وی  است.  متوسط  اقشار 
مبنی بر انتقال متقاضیان مسکن مهر از پردیس 
به پرند و هشتگرد گفت: کسانی که در پردیس 
ثبت نام کرده اند اگر در مهلت مقرر بوده، شرکت 
عمران شهرهای جدید وظیفه دارد به آنها واحد 
اختصاص دهد که برای این منظور ساز و کار 
اینکه  دلیل  به  اما  است  شده  اندیشیده  الزم 
ندارد  جدید  بارگذاری  ظرفیت  دیگر  پردیس 
مهر  مسکن  واحدهای  برای  جدیدی  متقاضی 
نام نمی کنیم و پیشنهاد کردیم کسانی که  ثبت 
تمایل دارند به پرند یا هشتگرد منتقل شوند که 
با کیفیت و خوبی را در آن شهرها  واحدهای 

آماده کرده ایم.

وزیر راه و شهرسازی: قیمت تمام شده مسکن را کاهش می دهیم

 الزمه خروج مسکن از رکود، دوری از سیاست های انقباضی 

واریز مبلغ سبد معیشت
 کارگران تا چهارشنبه

خصوص  در  گزارشها  برخی  انتشار  پیرو 
سوی  از  حمایتی  سبد  دریافت  عدم 
کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  کارگران 
نهایی  آمار  شدن  مشخص  با  کرد:   اعالم 
تا  اجتماعی،  تامین  کارگری  بیمه پردازان 
چهارشنبه کمک معیشت مصوب به حساب 
بیمه پردازان تامین اجتماعی واریز خواهد 

شد.
روابط  ازتسنیم،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و 

بودجه کشور، پیرو مصوبه هیأت محترم وزیران درخصوص »دستورالعمل بسته کمک 
شماره  تصویب نامه  موضوع  جامعه«  کم درآمد  گروه های  از  غذایی  حمایت  و  جبرانی 
11۳4۳7/ت 55855هـ مورخ 28/ 8/ 1۳97، آمار بیمه پردازان سازمان تامین اجتماعی 
بعد از بررسیهای متعدد و رفع همپوشانی درخصوص بیمه شدگانی که از محل این گروه ها 
و جمعیت های هدف کمک معیشت دریافت کردند و همچنین تعیین خانوارهایی با درآمد 
کمتر از سه میلیون تومان در ماه، مشخص و به سازمان برنامه و بودجه ارایه شد.الزم به 
ذکر است پراکندگی کارگاه های مختلف که بیمه پردازان در آنها اشتغال دارند سبب تطویل 
بررسی های مورد نیاز شده است.لذا با تعیین آمار نهایی این افراد، بسته حمایتی معیشتی 

به این دسته از افراد حداکثر تا چهارشنبه واریز خواهد شد.

آغاز مجدد فعالیت قطارهای 
پرسرعت از چهارشنبه

قطارهای  بلیت  فروش  درحالی که 
پانزدهم دی ماه سال جاری  از  پرسرعت 
بلیت  فروش  مجددا  بود،  شده  متوقف 
یکشنبه  امروز،  از  )ترنست(  قطارها  این 

آغاز شد.
محمد  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
رجبی - مدیرعامل شرکت حمل و نقل 
ریلی رجا با اعالم خبر از سرگیری فروش 
از  ترنست ها  پرسرعت  قطارهای  بلیت 
قطارها  این  فعالیت  و  )یکشنبه(  دیروز 

از چهارشنبه هفته جاری، اظهار کرد: در حالی که از دو ماه قبل نسبت به توقف 
فروش بلیت قطارهای پرسرعت از پانزدهم دی ماه سال جاری هشدار داده بودیم، 
پس از یک هفته توقف فروش بلیت، مجددا بلیت فروشی ها از دیروز آغاز شده است 
گرفته  از سر  مشهد  و  یزد  مقاصد  به  قطارها  جاری حرکت  هفته  از چهارشنبه  و 
و  آغاز می شود  ترن ست  با دو  پایان هفته جاری  از  داد: سفرها  ادامه  می شود.وی 
از ابتدای هفته جاری با چهار الی پنج ترن ست کار خود را دنبال می کند.وی در 
مورد تصمیم اتخاذ شده در ارتباط با مشکالت مالی مربوط به فعالیت این قطارها 
ادامه  جهت  یورویی  میلیون   ۳۰ مساعدت  نیازمند  شد  گفته  این که  به  توجه  با 

فعالیت هستند.

گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رییس 
روند خروج سرمایه از کشور تحت تاثیر سیاست های بانک 

مرکزی متوقف شد
به گزارش زمان به نقل ازخبرآنالین، محمدرضا پورابراهیمی 
افزود: بررسی ها نشان می دهد روند خروج سرمایه از ایران 
تحت تاثیر سیاست های اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی و 
مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی به رقم ناچیزی رسیده 
و حتی می توان به جرات از توقف این روند صحبت کرد. وی 
با تاکید بر اینکه توقف خروج سرمایه می تواند شرایط را برای 
ایجاد ثبات در اقتصاد ایران فراهم کند، ادامه داد: متاسفانه 
تحت تاثیر بحران ارزی ، میلیارد ها دالر سرمایه از کشور 
خارج شد که این وضعیت خود در تشدید بحران ها به شدت 
تاثیرگذار بود و فضای جامعه را ملتهب کرد. او در پاسخ به 
این سئوال که دقیقا چه میزان سرمایه از کشور خارج شده 
بانک  ترازنامه های  به  با توجه  باید  را  این  ادامه داد:  است؟ 

مرکزی استخراج کرد و البته این نهاد بهتر از هر نهاد دیگری 
می تواند در این خصوص اطالعات بدهد اما برآوردهای ما 
ارزی  نشان می دهد در مقطعی 2۰ میلیارد دالر سرمایه 
ایران خارج شده است و حتی برخی آمار ر قمی بیش  از 
پیش  پورابراهیمی  می دهند.محمدرضا  نشان  نیز  را  این  از 
از این تاکید کرده بود: خروج این میزان سرمایه از کشور 
عدم  و  ارز  بازار  بر  مرکزی  بانک  مدیریت صحیح  عدم  در 
اجرای پورتال ارزی که در دولت دهم کلید خورده بود، ریشه 
دارد.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، با 
تواند  نیما می  نیما گفت: سامانه  کارکرد سامانه  بر  تاکید 
بسیاری از مشکالت موجود در این حوزه را برطرف کند . 
در واقع سامانه نیما همان پرتال ارزی است که دولت دهم 
قرار بود راه اندازی نماید.وی با بیان اینکه دلیل اصلی خروج 
سرمایه از کشوراتفاقات رخ داده در حوزه  ارز است،ادامه داد: 
بانک مرکزی باید در سال های اخیر نظارت بیشتری بر بازار 

ارز می کرد، چراکه نتیجه عدم نظارت جدی بانک مرکزی 
منفی شدن  ارز،  مدیریت  برای  دقیق  ریزی  برنامه  عدم  و 
حساب سرمایه ای کشوررا به دنبال داشته  و به معنای خروج 
ارز از کشور است. پورابراهیمی با اشاره به روند کنونی حاکم 
بر بازار ارز گفت: به نظر می رسد دامنه بحران جمع شده 
است و این وضعیت بازگشت ثبات را امکان پذیر خواهد کرد. 
او در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به این سئوال که 
آیا با حذف چهار صفر از پول ملی موافق هستید یا خیر ؟ 
گفت:من  این اقدام را بسیار مثبت می دانم چرا که حذف 
چهار صفر می تواند روند مبادالت در ایران را تسهیل نماید 
. وی در توضیح این مطلب افزود: اما باید افکار عمومی را 
متوجه این موضوع کرد که این اقدام تاثیری بر مولفه تورم 
، رشد اقتصادی و ... ندارد و تنها نحوه محاسبات پولی در 
داخل و خارج از کشور را ساده می کند .وی گفت:« چنین 
اقدامی بی تردید می تواند زمینه را برای تسهیل مراودات و 
بازگشت جایگاه پول ملی در محالسبات بین المللی فراهم 
بانک  سوی  از  ملی  پول  از  صفر  چهار  حذف  الیحه  آورد. 
مرکزی به دولت ارائه شده است . همتی تاکید دارد اجرایی 

شدن این روند حداقل دو سال به طول خواهد انجامید.

بیش از ۲۰ میلیارد دالر سرمایه از ایران خارج شد؛

توقف روند خروج سرمایه از ایران

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری با اشاره 
به  میلیونی   11۰ تسهیالت  پرداخت  به 
سازندگان بافت فرسوده گفت:ظرفیت ساخت 
7۰هزار واحد از سهمیه ساالنه 1۰۰هزار واحد 
مسکونی در بافت فرسوده تعیین تکلیف شده 

است.
هوشنگ  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
عشایری در نشست خبری نخستین نمایشگاه 
مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری با بیان 
اینکه ارکان بازآفرینی شهری 5 رکن دولت، 
شهرداری، توسعه گران، تسهیلگران و مردم 
هستند گفت: کل منابعی که برای بازآفرینی 
شهری پیش بینی شد 6 هزار میلیارد تومان 
برای سال 97 بود و این مبلغ برای همه استانها 
توزیع شده است.معاون وزیر راه و شهرسازی 
این  از  تومان  میلیارد  و 5۰۰  هزار  افزود: 4 
تسهیالت  بخش  به  تومان  میلیارد  هزار   6
نوسازی بافت های فرسوده برای سازندگان و 
مردم ساکن در این بافت ها تخصیص یافته 

است و هزار و 5۰۰ میلیارد تومان نیز صرف 
احداث  برای  خدماتی  دستگاههای  تجهیز 
تاسیسات زیربنایی و روبنایی در نظر گرفته 
شده است.مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری 
افزود: از 4 هزار و 5۰۰ میلیارد تومانی که به 
است  قرار  است،  یافته  اختصاص  تسهیالت 
به ازای هر واحد مسکونی در کالن شهرها 
و تهران 5۰ میلیون تومان با سود 9 درصد 
و سایر شهرها 4۰ میلیون تومان با سود 9 
شود.  داده  وام  گذاری  سپرده  بدون  درصد 
همچنین برای سازندگان نیز تا سقف 11۰ 
امکان  گذاری  سپرده  بدون  تومان  میلیون 
پرداخت وام وجود دارد که 5۰ میلیون تومان 
آن با سود 9 درصد و 6۰ میلیون تومان با 
سود 18 درصد در تهران و کالن شهرها و 
در سایر شهرها به شکل 4۰ میلیون تومان با 
سود 9 درصد و 7۰ میلیون تومان با سود 18 
درصد است.عشایری خاطرنشان کرد: تاکنون 
برای احداث 7۰ هزار واحد مسکونی تقاضای 

صدور پروانه ساختمانی در بافت های فرسوده 
سراسر کشور ارائه شده که ۳5 هزار واحد آن 
توسط انبوه سازان و مردم و ۳5 هزار واحد 
دیگر بر روی اراضی دولتی واقع در بافت های 
فرسوده از سوی توسعه گران درخواست داده 
شده است. بنابراین تاکنون برای 7۰ هزار واحد 
از 1۰۰ هزار واحد برنامه هدف وزارت راه و 
شهرسازی برای ساخت ساالنه 1۰۰ هزار واحد 
مسکونی تقاضا شکل گرفته است.وی در پاسخ 
به این پرسش که تاکنون کدام دستگاههای 
دولتی اراضی خود در بافت های فرسوده را 
برای اجرای برنامه بازآفرینی شهری اختصاص 
داده اند اظهار داشت: تاکنون اراضی متعلق 
به دستگاههای تابعه وزارت راه و شهرسازی، 
اراضی متعلق به شهرداری تهران و همچنین 
زمین های شهرداری های 8 شهر دیگر اراضی 
خود معادل 1.6 میلیون متر مربع که آماده 
ساخت ۳5 هزار واحد مسکونی هستند، برای 
اجرای برنامه بازآفرینی شهری ارائه داده اند. 

حال  در  نیز  دستگاهها  سایر  خصوص  در 
پیگیری هستیم. وزارت نیرو نیز 1۰ هکتار 
بافت فرسوده دارد که ۳ هکتار آن مستحدثات 
رئیس  دستور  به  کرد:  تاکید  دارند.عشایری 
جمهور قرار است عالوه بر اراضی دولتی واقع 
در بافت های فرسوده هدف، اراضی واقع در 
بخش  این  به  نیز  بالفصل  همجوار  محالت 
اختصاص یابد. مثال با توجه به اینکه محله 
فرحزاد تهران محله هدف بازآفرینی شهری 
است، محله همجوار آن که سعادت آباد است 
هم شامل دستور رئیس جمهور می شود.معاون 
وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سئوالی مبنی 
بر نحوه واگذاری شرکت های عمران و مسکن 
سازان به عنوان شرکت های ساخت و ساز 
که به زیر مجموعه شرکت عمران و بهسازی 
شهری فعالیت می کردند و سرنوشت واگذاری 
آنها به بخش خصوصی گفت: سال 92 طبق 
به  ها  شرکت  این  اساسی،  قانون   44 اصل 

بخش خصوصی واگذار شد. 

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری خبر داد:

پرداخت وام بدون سپرده ۱۱۰میلیونی به سازندگان بافت  فرسوده



سعادت دیگران ، بخشی مهم از 
ماست.  خوشبختی 

رنان

سخن حکیمانه

چنین که از همه سو دام راه می بینم 
 بِه از حمایت زلفش مرا پناهی نیست

خزینه دل حافظ به زلف و خال مد
که کارهای چنین حّد هر سیاهی نیست

امروز با حافظ

»پدیدآورندگان ادبیات کودک از 
غرب تا شرق« در یک کتاب

»پدآورندگان  کتاب 
از غرب  ادبیات کودک 

تا شرق« منتشر شد.
مریم  نوشته  کتاب  این 
هیئت  عضو  جاللی، 
شهید  دانشگاه  علمی 
بهشتی در ۲۳۸ صفحه 
با شمارگان ۱۲00 نسخه و قیمت ۳۹هزار تومان 

در نشر آرون منتشر شده است.
در پیشگفتار کتاب می خوانیم: ادبیات کودک یکی 
از درخشان ترین جریان های ادبی است که در پی 
رسمیت یافتن مفهوم کودکی بروز یافته و توجه 
بسیاری از نویسندگان، شاعران و پژوهشگران را 
در جهان به خود جلب کرده است. این التفات 
تا جایی بوده که امروز آن را یکی از مولفه های 
مدرنیته به شمار می آورند و معتقدند این مقوله 
ادبی، گام  به گام با پیشرفت جوامع حرکت می کند.
با وجود تنوع آثار کودک و نوجوان از سرزمین های 
غربی گرفته تا شرق دور و آفریقا، همچنان شاهد 
فقدان اولیه خط سیرهای مدون و مشخص در 
تفکیک دوره ها، سبک ها و مبانی فکری ادبیات 
کودک و نوجوان هستیم. نظر به رابطه عمیق و 
تأثیرگذار فعالیت های علمی و عملی در عرصه 
جریان های  هرچه  نوجوان  و  کودک  ادبیات 
همان  به  باشد  داشته  بیشتری  وضوح  ادبی ساز، 
کامیاب تر  آثار  ارزیابی  و  نقد  در  جوامع  میزان 
خواهند شد؛ حال آن که در این میان الزمه ورود، 
آشنایی با پدیدآورندگان آثار کودک و نوجوان و 

سطح فعالیت آنان است.
و  نویسندگان  است  شده  تالش  کتاب  این  در 
شاعران موثر در حوزه کودک و نوجوان به تفکیک 
کشورها معرفی شوند. میران گزینش در این اثر، 
که  به طوری  است؛  بوده  موثرترین ها  و  اولین ها 
کشورها بر اساس حروف الفبایی مرتب شده و 
پدیدآورندگان در ذیل نام کشورها همراه با شمار 
برخی آثار و مختصری از اثر یا نوشته ذکر شده اند. 
در این مجموعه از بررسی و تحلیل آثار صرف نظر 
کرده ایم. با توجه به وسعت فعالیت نویسندگان 
و شاعران ادبیات کودک و نوجوان در کشورمان 
)هرچند در کتاب »تاریخ ادبیات کودکان ایران« به 
اهتمام محمدهادی محمدی و زهره قایینی بخش 
اعظم معرفی اشخاص انجام شده( پرداختن به این 
قسمت در شکل مجزا و مفصل در مجموعه ای 

دیگر، صورت خواهد گرفت.

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

»ریکاوری« پروانه نمایش گرفت

سریال »ریکاوری« با دریافت پروانه نمایش به زودی وارد شبکه نمایش خانگی خواهد 
شد.

پروانه نمایش سریال »ریکاوری« به کارگردانی بهادر اسدی و تهیه کنندگی جمال گلی 
از سوی شورای پروانه نمایش صادر شده و این مجموعه به زودی وارد شبکه نمایش 

خانگی خواهد شد.
این  سریال به نویسندگی مهرداد نیک نام ابتدای سال جاری وارد مرحله پیش تولید شد و 

پس از 40 روز پیش تولید در تهران و کیش مقابل دوربین رفت. 
پوریا پورسرخ، هومن برق نورد، مجید واشقانی، شبنم قلی خانی، نگار عابدی، مریم 
معصومی، پیمان دارابی، مهسا کامیابی، شیوا طاهری، ندا قاسمی، )با حضور( عزت اهلل 
مهرآوران، مهرداد ضیایی و عباس جمشیدی فر و با معرفی یاشار هاشم زاده بازیگرانی 

هستند که در این سریال به ایفای نقش پرداخته اند.
»ریکاوری« یک کمدی اجتماعی است و در خالصه داستانش آمده است: بعضی از آدم ها 

رو بی وقفه باید دوست داشت ...
فصل اول این سریال در هشت قسمت ۵0 دقیقه ای توزیع خواهد شد.

خبر

جشنواره  پنجمین  دبیر  احمدی افزادی  مسعود 
جزییات  تشریح  ضمن  »جام جم«  تلویزیونی 
برگزاری این رویداد از افزوده شدن بخش های 

رقابتی جدید به جشنواره خبر داد.
جام جم  تلویزیونی  جشنواره  خبری  نشست 
مسعود  حضور  با  ماه  دی   ۲۳ یکشنبه  امروز 
احمدی افزادی دبیر این رویداد در محل سازمان 

صداوسیما برگزار شد.
گفت:  افزادی  احمدی  نشست  این  ابتدای  در 
عمال  امسال  ماه  مهر  جام جم  پنجم  جشنواره 
بخش  دو  در  جشنواره  این  کرد.  کار  به  آغاز 
انتخاب آثار و در بخش داوری کارش را شروع 
کرد که در بخش اتتخاب اثار مدیران شبکه ها 
آثار، آن ها را  انتخاب  و اعضای کمیسیون های 
بررسی ها  دی ماه  ابتدای  تا  که  کردند  بررسی 

صورت گرفت.
در جشنواره  و  در سال گذشته  داد:  ادامه  وی 
چهارم جام جم ما در چهار بخش رقابت داشتیم 
با  جشنواره  همزمانی  به  توجه  با  امسال  و 
چهلمین سال انقالب مقرر شد که جشنواره در 
ابعاد بیشتری فعالیت کند و عالوه بر سریال ها، 
مستند و مسابقات، کمیسیون های دیگری شامل 

برنامه های ترکیبی و دوبالژ هم اضافه شده اند.
جشنواره  کرد:  اظهار  جام جم  جشنواره  دبیر 

پنجم فرصت را به انبوه برنامه سازان خالق ارایه 
کرده است که در حوزه های اجتماعی، ورزشی، 
خانواده، معارف و... برنامه های خود را معرفی 
کنند. برنامه سازی ترکیبی از مهمترین حوزه های 

برنامه سازی سیماست.
وی  افزود: در کمیسیون نمایش حسین کرمی 
زین  مجید  ترکیبی  برنامه های  کمیسیون  در  و 
العابدین دبیر هستند.به گفته احمدی افزادی، در 
بخش مسابقات ۲۹ اثر، در بخش پویانمایی 4۵ 
اثر از مرکز صبا و شبکه ها، در بخش برنامه های 

ترکیبی ۶۸ اثر به جشنواره ارائه شده است.

وی ادامه داد: در حوزه فضای مجازی در بخش 
سایت شبکه، اطالع رسانی شبکه ها و شبکه های 
مجازی ۵۱ اثر، در حوزه دوبالژ از میان ۲۲00 
آثار  حوزه  در  اثر،   ۸۸ سریال  و  فیلم  ساعت 
نمایشی ۲0 سریال از شبکه های یک، دو، سه، 
چهار، پنج و یک اثر از شبکه نسیم برای مرحله 
راه  جام جم  کمیسیون های جشنواره  به  داوری 
درباره  »جام جم«  پنجم  جشنواره  یافته اند.دبیر 
داد: دوم  توضیح  این رویداد هم  مردمی  آرای 
جشنواره  مردمی  بخش  برگزیدگان  اسفندماه 
جام جم«  »خیابان  برنامه  در  می شوند؛  معرفی 

با محوریت معرفی آثار و برگزیدگان، مردم در 
انتخاب بهترین سریال، بهترین برنامه های سیما، 
مجریان سیما و... مشارکت خواهند کرد. زمان 
با  مقارن  اسفندماه  هفتم  نیز  اختتامیه جشنواره 

میالد حضرت فاطمه)س( خواهد بود.
به فشردگی کاری،  با توجه  امسال  افزود:  وی 
کمیسیون هایی تخصصی در هر حوزه خواهیم 
اسفندماه  هفتم  عصر  و  صبح  که  داشت 
اقدام  نشست  برگزاری  به  کمیسیون ها  این 
در  کاملی  بررسی  اختتامیه  از  قبل  تا  می کنند 
بخش  هر  در  بگیرد.  کمیسیون ها صورت  این 
معرفی  اختتامیه  در  که  داریم  برتر  تندیس  سه 
مورد  که  داریم  هم  برگزیدگانی  و  می شوند 

تقدیر قرار خواهند گرفت.
کرد:  عنوان  دیگر  بخش  در  احمدی افزادی 
یکی از بحث های مهم در تلویزیون، آگهی ها و 
تبلیغات رسانه است. ما باید به شکل و محتوای 
آگهی  کمیسیون  امسال  و  کنیم  توجه  آگهی ها 
بازرگانی  مدیرکل  مهدوی مهر  آقای  دبیری  با 
سازمان تشکیل شده است.دبیر جشنواره جام جم 
انقالب تصریح کرد:  به چهل سالگی  اشاره  با 
امسال الزم است در کمیسیون چهلمین سالگرد 
انقالب به بخشی از برنامه هایی که امسال ساخته 

شده اند در این حوزه پرداخته شود.

کاریکاتور

سلفی با احمق درجه یک!!!

جشنواره »جام جم«، فرصتی برای برنامه سازان خالق

و  شورا  سوی  از  اسالمی  جمهوری  پرچم  نصب 
شهرداری امیرکال در آستانه 40 سالگی انقالب اقدامی 

شایسته و قابل تقدیر است.
مهندس اسدی شهردار امیرکال در حاشیه این مراسم 
در گفتگو با روزنامه ایران خدمت به  مردم امیر کال 
را یک فرصت الهی دانست و این خدمت متوقف 
نخواهد شد و کارهای عمرانی همچنان با شتاب ادامه 

خواهد یافت
شهردار امیرکال در پیامی از حضور گرم مسئولین و 
مردم در مراسم افتتاحیه المان ورودی شهر قدردانی 
کرد از امام جمعه محترم امیرکال معاون محترم استاندار 
و فرماندار ویژه شهرستان بابل معاون محترم مدیر کل 
دفتر امور شهری استانداری بخشداری محترم مرکزی 
شهری  امور  دفتر  ارشد  کارشناس  عبدی  مهندس 
استانداری که با حضور گرم و صمیمانه زینت بخش 
شریف  کارکنان  از  همچنین  وی  شدند  مراسم  
سبب  همیشگی  کوشش  و  تالش  با  که  شهرداری 

اتفاقات خوبی در شهرامیرکال  شدند تقدیر کرد 
شهردار اسدی در ادامه خاطر نشان کرد یکی از قول 

هایی که من در ابتدای کارم در شهرداری به شهروندان 
خوب امیرکال دادم رسیدگی و سر و سامان دادن به 
ورودی شهر امیرکال بوده است که خدا را شکر این کار 
در ورودی شهر امیرکال اجرایی شد این پروژه با تمام 
المانهای مختلف و نورپردازی و فضای سبز با هزینه ای 
بالغ بر ۲۳0 میلیون تومان به سرانجام رسیدودر همین 
جا به مردم قول میدهم در ضلع شمالی و در سمت 
بابلسر نیز این طرح در آینده نزدیک اجرایی خواهد 

شد شهردار امیرکال طرح بعدی شهرداری را  اتمام و 
افتتاح سرای مهر بازنشستگان در بلوار ساحلی برشمرد 
و در خصوص این المان بیان  داشت امیرکال یک شهر 
مذهبی و دارالمومنین و دروازه ساحل  مازندران است و 
این شهر بزرگان مذهبی و دینی فروانی  دارد نگاه ما در 
این المان بیان این خصوصیات مهم فرهنگی و همچنین 
توجه به زیباسازی و مبلمان شهری است وی عنوان کرد 
همچنین تالش کردیم تا مسافران زیادی که از این شهر 
عبور می کنند با طراحی  این المان این شهر را بهتر و 

بیشتر بشناسند
 در این مراسم مهندس قائمی رییس شورای اسالمی شهر 
امیر کال ضمن خیر مقدم به جمع حاضر در سخنانی تاکید 
کرد :المان ورودی هر شهر باید از زیبای معنوی و مادی 

بر خوردار باشد و خوشبختانه المان ورودی شهر امیر 
کال از این خصوصیات بر خوردار است و پرچم مقدس 
جمهوری اسالمی ایران که نام و یادش آرامش بخش 

است این زیبایی را چند برابر کرده است.
رییس شورای شهر امیر کال تاکید کرد :از زمان آغاز به کار 
شورای پنجم و انتخاب مهندس اسدی به عنوان شهردار 
امیر کال این شهر تحوالت زیادی را به خود دیده است و 

مهمترین عامل این تحوالت 
.وی افزود:بعد از اجرایی شدن پروژه روشنایی در چند 
خیابان شهر امیر کال شاهد اتفاقات خوبی در سطح این 
خیابانها بودیم از جمله  با ایجاد این روشنایی سیمای 
شهر زیبا شد وظریب امنیت اجتماعی در این خیابانها باال 
رفت وکسب و کار هم رونق گرفت چون تاریکی در این 
خیابانها حکم فر ما بود و مردم اول غروب مغازه ها را 

می بستند اما با این روشنایی زمان کسب و کار افزایش 
پیدا کرد و مردم با امنیت و طیب خاطر در این خیابانها 

تردد می کنند .
استاندار  معاون  ولیزاده  مهندس  مراسم  این  ادامه  در 
سخنانی ضمن  در  بابل  شهرستان  ویژه  ماندار  فر  و 
گرامیداشت یاد و خاطره ۱۹دی تصریح کرد :از شهر دار 
جوان و پرتالش و با انگیزه امیر کال که در سایه حمایت 
های همه اعضای شورای شهر و همکارانشان در شهر 
داری این طرح زیبارا اجرایی کردند تقدیر می کنم .ما در 
شهر امیر کال در طول این یکسال شاهد افتتاح طرح ها و 
پروژه های متعدد و خوبی بودیم .اقتدار و عزت مدیران 
باید خدمت صادقانه به مردم باشد .اگر همراهی مردم 
با مسئولین نباشد ما شاهد چنین استحکامی نخواهیم 
بود .کار جهادی در حوزه شهر امیر کال حاکم است 
وبا حمایت های امام جمعه محترم که با هدایت گریها 
و رهنومنهایشان  امروز ما شاهد افتتاح این چنین پروژه 

هایی هستیم .
در پایان امام  جمعه امیرکال با تقدیر از خدمات شورا و 
شهرداری امیرکال با اشاره به اینکه باید از افراط و تفریط 
جلوگیری کرد ، اقدام شورا و شهرداری امیرکال در 
خصوص نصب پرچم جمهوری اسالمی در آستانه 40 

سالگی انقالب را قابل تقدیر برشمرد.
حجت االسالم عباس بابائیان  در مراسم افتتاح المان 
ورودی شهر امیرکال گفت: المان ورودی هر شهر نماد 
جایگاه ،شخصیت، جایگاه ، علم و دانش هر شهر 

است.
سوی  از  میادین  و  شهر  هر  نامگذاری  بابائیان: 

فرهیختگان نشانه افتخار مردم آن شهر است.
 بابائیان: نصب پرچم جمهوری اسالمی از سوی شورا 
و شهرداری امیرکال در آستانه 40 سالگی انقالب اقدامی 

شایسته و قابل تقدیر است.
شوراهای  و  شهری  کل  مدیر  معاون  مرادی  دکتر 
استانداری مازندران در سخنانی ضمن تقدیر از مجموعه 
مدیریت شهری وشهرداری امیر کال بیان داشت :من از 
همه اعضای شورای شهر امیر کال بخاطر اعتمادی که به 
مهندس اسدی شهر دار جوان که بیست و یکمین شهردار 
این شهر است و زمینه خدمت رابرای ایشان مهیا کردند 
تقدیر می کنم.وی افزود:هر کجا شورا از شهردار حمایت 
کرده آن مجموعه شهرداری موفق خواهد بود ویکی از 

عوامل موفقیت شهردار امیر کال همین است .

املان ورودی هشر امیر کالافتتاح شد 

                آگهی فراخوان عمومی
     سرمایه گذاری مشارکتی

شهرداری گرگان به استناد شیوه نامه شماره 12927/30-93/3/10 امور سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری 
گرگان و ماده 30 آئین نامه معامالت در نظر دارد از طریق سرمایه گذاری مشارکتی اشخاص حقیقی و یا حقوقی 
نسبت به احداث کمپ سازمان یافته در پارک جنگلی النگدره به مساحت عرصه حدودا 2 هکتار )تعداد 20 
واحد کلبه چوبی که هر واحد 50 متر می باشد( 1- احداث سرایدار خانه و مدیریت کمپ به مساحت حدودا 60 
متر مربع 2- احداث سپتینگ تانک نیز از جمله ضروریات می باشد 3- احداث پارکینگ به مساحت حدودا 
یا حقوقی واجد شرایط  لذا کلیه اشخاص حقیقی و   . نماید  اقدام  3200 متر مربع 4- احداث فروشگاه پارک 
. لغایت پایان وقت اداری مورخ 97/11/15 به واحد امور قرارداد های شهرداری  میتوانند از تاریخ 97/10/24 
 گرگان به آدرس: گرگان-میدان شهردداری- شهرداری گرگان و یا به سایت شهرداری گرگان به آدرس اینترنتی
 WWW.GORGAN .IR  مراجعه و ضمن دریافت اسناد و مدارک فراخوان , از شرایط و نحوه سرمایه گذاری 
موضوع آگهی اطالع حاصل نموده و در صورت تمایل به شرکت در سرمایه گذاری مشارکتی با رعایت شرایط , 
اسناد و مدارک مورد نیاز سرمایه گذاری مشارکتی , نسبت به ارائه تضمین شرکت در آگهی فراخوان در پاکت 
الف , شیوه نامه سرمایه گذاری و فرم شناسایی اشخاص حقیقی و شرکت های فعال در زمینه پروژه های عمران 
و توسعه شهری با مهر و امضای متقاضی , رزومه, سوابق قرارداد های جاری , اسناد و مداارک فراخوان و هویتی 
اشخاص حقیقی و یا حقوقی در پاکت ب به صورت کتبی و الک و مهر شده لغایت 97/11/15 به واحد دبیر خانه 

شهرداری به آدرس گرگان- میدان شهرداری –شهرداری گرگان اقدام نمایند.
تلفن تماس امور قرارداد ها:01732240752-تلفن تماس دفتر معاونت سرمایه گذاری: 01732685501

عبدالرضا دادبود- شهردار گرگان

 نوبت اول

مردمی  سینماهای  فجر،  فیلم  جشنواره  سینماهای  امور  مدیر 
سی وهفتمین دوره این رویداد سینمایی را معرفی کرد.

فجر،  فیلم  جشنواره  هفتمین  و  سی  خبری  ستاد  گزارش  به 
محمدرضا فرجی مدیر سینماهای سی و هفتمین جشنواره فیلم 
فجر پس از بررسی تمامی سینماهای متقاضی نمایش، اسامی 

سینماهای این جشنواره را به شرح زیر اعالم کرد.
آزادی )شهر فرنگ، شهر قصه، شهر هنر و شهرهفتم(، آستارا، 
استقالل، ایران مال، تماشا، جوان، راگا، زندگی، شکوفه، فرهنگ، 
کورش، کیان، ماندانا و مگامال این دوره در اختیار جشنواره هستند.
حضور سینما شکوفه و ایران مال در جشنواره مشروط به رعایت 
قوانین و مقررات اعالم شده از سوی ستاد جشنواره فیلم فجر 
خواهد بود و نظر نهایی با در نظر گرفتن رعایت این قوانین اعالم 
می شود.  سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر از ۱0 تا ۲۲ بهمن ماه 
۱۳۹۷ همزمان با سالگرد چهل سالگی انقالب اسالمی به دبیری 

ابراهیم داروغه زاده برگزار می شود.

فهرست سیمناهای مردیم 
یس وهفمتین جشنواره فیلم فجر

نوازنده و آهنگساز شناخته شده کشورمان از انتشار تازه ترین اثر 
خود با عنوان »ملودیکافه« با حال و هوایی متفاوت پیش از آغاز 

سال ۹۸ خبر داد.
سامان احتشامی در تشریح تازه ترین فعالیت های خود بیان کرد: 
اثر  تازه ترین  در تالشیم  انجام گرفته  که  برنامه ریزی هایی  طبق 
موسیقایی ام با نام »ملودیکافه« را پیش از آغاز سال ۹۸ در بازار 
موسیقی منتشر کنیم. این آلبوم مشتمل بر تولید چند اثر موسیقایی بر 
مبنای ساز ملودیکا است که تصور می کنم می تواند برای مخاطبان 

جالب توجه باشد.
احتشامی افزود: من البته بعد از استقبالی که از ساز ملودیکا در 
کنسرت هایم شد تصمیم گرفتم آلبومی را با همین نام تولید کنم که 
خوشبختانه این کار انجام گرفت. پس از آن نیز تصمیم گرفتم دو 
آلبوم دیگر را نیز با عناوین »ملودیکافه« و »ملودمبک« بر همین مبنا 

آماده کنیم که آلبوم »ملودیکافه« نیز آماده شده است.
وی ادامه داد: این آلبوم از مجموعه قطعاتی تشکیل شده که هم 
حالتی نوستالژیک برای مخاطب داشته باشد و هم حس در کافه 
بودن و طعم قهوه و نسکافه را زیر زبان شنونده تداعی کند. ما در 
این آلبوم تالش کردیم قطعاتی آشنا از موسیقی هایی که تاکنون در 
فیلم های سینمای و محصوالت فرهنگی دیگر شنیده اند را با ساز 

ملودیکا تولید کنیم.

»ملودیکافه« شب عید 
منترش یم شود

مراسم تشییع پیکر زنده یاد حسن حاجی نوری هنرمند مجسمه 
ساز کشورمان در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

محمدحسن حامدی کارشناس و سردبیر مجله تندیس در ابتدای 
مراسم تشییع پیکر زنده یاد حسن حاجی نوری گفت: متأسفانه 
پنجشنبه شب هفته گذشته استاد حسن حاجی نوری از جمع ما 
جدا شد. وی هنرمند ارزنده ای در عرصه مجسمه سازی کشورمان 
بود و خدمات و آثار ارزشمندی را از خود به جای گذاشت و الزم 
است تا هنرنمایی های این استاد به قدر کفایت در جایی مناسب تر 

به مخاطبان معرفی شود.
وی ضمن ارائه ای از پیشینه هنری این استاد مجسمه ساز، توضیح 
داد: استاد حاجی نوری از جمله هنرمندانی بود که مراودات زیادی 
با هنرمندان حوزه های مختلف هنری داشت و من طی سالهایی 
که با این استاد بزرگ هنر در ارتباط بودم، شاهد آثار و یادگاری 
هایی از هنرمندان بزرگ سرزمین مان بودم که هدایای نفیسی را به 
استاد اهدا کرده بودند. به اعتقاد من زنده یاد حاجی نوری، هنرمند 
آگاه به زمانه خودش بود و همه می دانیم که مجسمه های ساخته 
شده توسط او نشانه بارزی از قدرشناسی وی نسبت به فرهنگ 
باستانی ما بود. او نسبت به هنرمندان زمان خودش نیز حساس 
بود و همیشه می گفت هنرمندان جزو گنجینه های فرهنگ و هنر 

سرزمین ما هستند که باید همواره قدردان او بود.

 تشییع پیکر  بزرگ
 مجمسه سازی

»دله دزدها« موفق شد جایزه فیپرشی بهترین فیلم خارجی 
زبان را از جشنواره فیلم پالم اسپرینگز در کالیفرنیا کسب 

کند.
سی امین جشنواره بین المللی فیلم پالم اسپرینگز برندگان 
خود را دیروز معرفی کرد و از فیلم تحسین شده منتقدان 
یعنی »دله دزدها« با اهدای جایزه بهترین فیلم خارجی زبان 

تقدیر کرد.
این جشنواره که از ۳ ژانویه شروع شده و تا دوشنبه ۱4 
ژانویه به کار خود ادامه می دهد، ۲۲۶ فیلم را از ۷۸ کشور 

جهان به نمایش گذاشت.
در مراسم دیشب جایزه فیپرشی برای بهترین فیلم خارجی 
زبان این جشنواره را »دله دزدها« ساخته هیروکازو کورئیدا 
از ژاپن از آن خود کرد. این فیلم که برنده نخل طالی 
هفتاد و یکمین جشنواره فیلم کن شده، تاکنون جوایز 

متعددی کسب کرده است.
جایزه فیپرشی بهترین بازیگر مرد فیلم خارجی زبان نیز به 

مارچلو فونته برای فیلم »مردسگی« از ایتالیا رسید.
جایزه فیپرشی بهترین بازیگر زن فیلم خارجی زبان نیز 
جوآنا کولیگ برای »جنگ سرد« از لهستان از آن خود کرد.
»سوفیا« محصول مشترک فرانسه و قطر به کارگردانی 
مریم بنم برک نیز جایزه بهترین صدا/ بهترین تصویر را 
به خانه برد. در این بخش از »خالص« محصول ترکیه به 

کارگردانی علی وطن ِسِور تجلیل شد.
جایزه جان شلزینگر نیز به فیلم »ناوگان شبح« به کارگردانی 
شنون سرویس و جفری والدرون اهدا شد و از »وان های 

حمام در برادوی« ساخته داوا وایسن انت تقدیر شد.
برندگان جوایز منتخب تماشاچیان برای بهترین فیلم بلند 

داستانی و مستند امروز اعالم می شود.

با کسب جایزه فیپرشی؛

بخت خوش »دله دزدها« ادامه دارد


