
به گزارش خبرنگار زمان الهام آمرکاشی ،  سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با بیان این مهم که سازوکار ویژه مالی موسوم به اینستکس، هرچند دیرهنگام اما ثبت شد گفت: در آینده ای نزدیک میزبان هیأتی 
از اتحادیه اروپا که در زمینه سازوکار ویژه مالی مسئولیت دارند؛ خواهیم بود که این هیأت، هیأت عالی رتبه کارشناسی اقتصادی و فنی خواهد بود.

     سه شنبه
     14 اسفند 1397  

 27 جمادی الثانی  1440 
 5March 2019  

     د      ور جد      ید       سال پانزدهم 
    شماره 3967    

            1000 تومان 
            8  صفحه
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قاسمی: صهیونیست ها توان و جرأت اقدام علیه ایران ندارند

روزانهم صبح اریان سفر اروپایی ها به تهران برای »اینستکس«

ششمین عرضه 
نفت در بورس 

انجام شد

پارادوکسی 
دردناک: کـودک

 و کـار!

جزییات افزایش 
حقوق و دستمزد 

در سال ۱۳۹۸
653

سرلشگر باقری: قائل به مشابه سازی تجهیزات دفاعی نیستیم

امنیت پایدار در گرو افزایش قدرت 
بازدارندگی است

محمد جواد ظریف:

وابسته  ای  زمینه  هیچ  در  انقالب  لطف  به 
نیستیم دیگران  به 

3

3

7

سرمقاله
وقتی از فردای خود خبر نداریم 

روز از نو، قیمت از نو

روزهای پایانی سال، 
و  تب  پر  روزهای 
تاِب خرید عید است 
و فرصتی برای اینکه 
به  خانواده  اعضای 
دنبال خرید مایحتاج 

زندگی باشند. امسال اما گویی نه خیابان 
ها حال و هوای عید دارد و نه بازارِخرید 
مردم داغ است. نه اینکه جنس در فروشگاه 
ها و مغازه ها نیست، بلکه بضاعت مردم 
برای خرید کم شده است.حقوق کارمندان، 
کارگران و حقوق بگیراِن اداره های دولتی 
فروردین  از  خصوصی  های  شرکت  و 
امسال تغییر نکرده اما قیمت های تمامی 
وسایل  و  خوراک  پوشاک،  از  اجناس 
تکنولوژی رشد صعودی سه برابری داشته 
که  اقتصادی  سخت  روزهای  در  است. 
بسیاری از خانواده های ایرانی با آن دست 
به گریبان اند، تنها به فکرِ تامین مایحتاِج 
ضروری خود هستند و شاید خرید پوشاک 
برای عید در گزینه های آخر باشد. مردمی 
که به صورت ماهیانه حقوق ثابت دریافت 
می کنند، بیشترین آسیب را در نوسانات 

اخیر اقتصادی تحمل کرده اند. 

2 فرزانه یوسفیان

بازگشایی 
پیشنهادات

98/1/11

98/1/11

شــهرداری شوشــتر در نظــر دارد نســبت بــه مزایــده فــروش 13 قطعــه زمیــن مســکونی واقــع در صحــرای بلبــل جنــب 
تعاونــی 3 کارون اقــدام نمایــد. لــذا از کلیــه متقاضیــان دعــوت بــه عمــل مــی آیــد جهــت خریــد اســناد مزایــده و 

ســایر مشــخصات بــه واحــد امــاک شــهرداری مراجعــه نماینــد.

نوبت اول

آگهی مزایده عمومی شهرداری شوشتر

موضوع آگهی 

مزایده فروش 13 قطعه زمین 
مسکونی واقع در صحرای بلبل 

جنب تعاونی 3 کارون

مزایده فروش 13 قطعه زمین 
مسکونی واقع در صحرای بلبل 

جنب تعاونی 3 کارون

انتشار آگهی 

مرحله اول

مرحله اول

نوبت

اول

دوم

تاریخ فروش اسناد

97/12/14 لغایت 97/12/27

97/12/21 لغایت 97/12/27

واحد اماک شهرداری شوشتر

آگهی مناقصه )نوبت اول / دوم(
  یک مرحله ای ) به صورت نیمه فشرده (

موضوع مناقصه :  خرید قطعات مربوط به
COILED TUBING REEL SIZE (OD:11/2» –W.THICKNESS) ( 0.125 ,

مشخصات مناقصه :

* روش ارزیابی کیفی مناقصه گران :

* نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه :

* تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(:

• کانال های اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران
www.nidc.ir                     http://sapp.ir/nidc.pr                                                                اداره تدارکات خارجی کاال                                            

نام مناقصه گزار                                     شماره تقاضا/ مناقصه                                   شماره ثبت در پایگاه ملی مناقصات                           مبلغ برآورد )ریال/ارز(

شرکت ملی حفاری ایران                                                                                                                3.194.491                                                      18.801.640.000
Tender No.: FP/04-97/055 
 Indent No.:08-22-9745140

941.000.000 ریال  /   19.606  یورو

* ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی
ــزد بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران تحــت عنــوان تمرکــز وجــوه  * اصــل فیــش واریــز وجــه نقــد بــه حســاب شــماره 4001114006376636 ن

) IR 350100004001114006376636 ــبا ــماره ش ــران ) ش ــاری ای ــی حف ــرکت مل ــپرده ش س

90 روز ) برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد(

مبلغ تضمین

 انواع تضامین قابل
قبول

 مدت اعتبار پیشنهاد/
تضمین

روش ارزیابی

بــر اســاس کســب حداقــل امتیــاز مربــوط بــه معیارهــای موجــود در اســتعالم های ارزیابــی کیفــی )60( کــه توســط متقاضیــان شــرکت 
ــردد. ــام می گ ــود، انج ــل می ش ــه تکمی در مناقص

1-  مناقصه گرانی که بیش از چهار )4( قرارداد در حال اجرا با شرکت ملی حفاری ایران داشته باشند مجاز به حضور در مناقصه نخواهند بود.
2- مناقصــه گرانــی کــه بیــش از دو )2( قــرارداد در حــال اجــرا باموضــوع مشــابه )صرفــا همــان موضــوع( بــا  شــرکت ملــی حفــاری ایــران داشــته باشــند مجــاز 

بــه حضــور در مناقصــه دیگــری نخواهنــد بــود.

شماره مجوز: 1397.6578
نوبت اول

 توزیع اسناد
توسط شرکت

توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا ده روز پس از آن ادامه خواهد داشت.تاریخ شروع دریافت

 اهواز- بلوار پاسداران- باالتر از میدان فرودگاه - شرکت ملی حفاری ایران - ساختمان پایگاه عملیاتی- طبقه اول- سالن 113 - اداره
تدارکات خارجي کاال - 06134148252

14 روز پس از آخرین روز دریافت استعالم های ارزیابی کیفی

اهــواز- بلــوار پاســداران باالتــر از ســه راه فــرودگاه – شــرکت ملــی حفــاری ایــران – ســاختمان پایــگاه عملیاتــی – طبقــه اول پــارت 
B – اتــاق 107- دبیرخانــه کمیســیون مناقصــات- شــماره تمــاس 34148569 – 34148580 -061

ــک مرکــزی جمهــوری اســالمی  ــزد بان ــه حســاب شــماره 4001114004020491 ن ــال ب ــغ 510.000 ری ــه مبل ــزی ب ــه فیــش واری 1- ارائ
) IR 520100004001114004020491 ــبا ــماره ش ــران ) ش ــاری ای ــی حف ــرکت مل ــد ش ــوه درآم ــز وج ــوان تمرک ــت عن ــران تح ای

2- درخواست رسمی متقاضی )باذکر نام دقیق( مبنی بر دریافت اسناد مناقصه

محل دریافت

نحوه دریافت

آخرین مهلت

محل تحویل

 تحویل اسناد به
شرکت

16500FT- 0.109  , 20000FT)

آگهـی  مناقصه عمومی به شمـاره 97-77 
سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در نظر دارد نسبت به جمع آوری کفپوش وخرید واجرای الیه نهایی زمین تنیس از 
جنس هاردکورت به ضخامت 3 میلی متر ) الیه رویه به ضخامت یک میلی متر   الیه زیرین به صورت پرایمر- الیه میانی کوشن  به ضخامت 

2 میلی متر ( مورد نیازمجموعه تنیس را از طریق مناقصه عمومی  به اشخاص  حقیقی وحقوقی  واگذار نماید.

1-شرایط متقاضی :    اشخاص حقوقی : اساسنامه شرکت  آگهي تاسیس-آخرین تغییرات )روزنامه رسمي(- سایر مدارك ثبتي- کد اقتصادي وگواهي ارزش افزوده-  ارائه 
استاندارها وایزوهاي  تائید کیفیت کفپوش  مجوز تولید الزامي است. 

اشخاص حقیقی :  جواز کسب معتبر   ارزش افزوده - نمایندگی رسمی یا مجوز الزم از ارگانها وادارات ذیربط وکارخانجات تولید- ارائه استاندارها وایزوهاي  تائید کیفیت 
کفپوش 2-سپرده شرکت در  مناقصه به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد:  1-  متقاضیان می بایست بابت شرکت درمناقصه مبادرت به ارائه ضمانتنامه بانکی ) تا 45 روز اعتبار 
داشته وقابل تمدید باشد (  به مبلغ  معادل 250/000/000  ریال ویا  2-  واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب شماره 100100100121 بانک شهر شعبه عظیمیه 45 
متری کاج به نام شهرداری کرج  3-برندگان نفر اول و دوم  مناقصه  هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد . 4-سازمان سیما، منظر و 
فضای سبز شهری شهرداری کرج در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 5-مبلغ 500/000 ریال بابت هزینه خرید اسناد  مناقصه به حساب شماره 700824126398بانک 
شهر شعبه عظیمیه واریز و  واصل فیش واریزي به امورپیمانهاي سازمان ارائه نمایند .) با همراه داشتن کارت اعتباری امکان واریز وجه درمحل وجود دارد (  6-متقاضیان 
جهت خرید اسناد مناقصه  از تاریخ نشر این آگهی به مدت ده روز می توانند در ساعت اداری به امورقراردادهای سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج  
واقع - عظیمیه- ضلع شمالي میدان استقالل- طبقه اول دفتر امور پیمانها مراجعه و یا با شماره تلفن 32540303 )026( تماس مراجعه نمایند. 7-محل دریافت اسناد و 
قبول پیشنهادات: دبیرخانه سازمان می باشد. 8- مهلت ارائه و تحویل اسناد: حداکثر 10 روز کاری از تاریخ  انتشار آگهی و تاریخ بازگشایی پاکات اولین جلسه بعداز عودت 
اسناد میباشد. 9-  همراه داشتن مهرشرکت  و معرفی نامه ممهور  به مهر و امضاء مدیر عامل شرکت هنگام خرید اسناد مناقصه الزامی می باشد. 10- سایر اطالعات و جزئیات 

در اسناد مناقصه  مندرج شده است . 11-هزینـه چاپ  دو آگهـی  توامان به عهده برنـده  مناقصه می باشد . 

ردیف

1

موضوع مناقصه 

جمع آوری کفپوش وخرید واجرای الیه نهایی زمین تنیس از جنس هاردکورت به ضخامت 3 میلی متر ) الیه 
رویه به ضخامت یک میلی متر  الیه زیرین به صورت پرایمر- الیه میانی کوشن  به ضخامت 2 میلی متر ( مورد 

نیازمجموعه تنیس 

مبلغ اولیه 

5/000/000/000  ریال  

سازمان سیما،منظر و 
فضای سبز شهری

امور قراردادها وروابط عمومی 
سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج 

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با بیان این مهم که سازوکار ویژه مالی 
موسوم به اینستکس، هرچند دیرهنگام اما ثبت شد گفت: در آینده ای نزدیک 
میزبان هیأتی از اتحادیه اروپا که در زمینه سازوکار ویژه مالی مسئولیت دارند؛ 
خواهیم بود که این هیأت، هیأت عالی رتبه کارشناسی اقتصادی و فنی خواهد بود.

به گزارش خبرنگار زمان، بهرام قاسمی دیروز در نشست هفتگی خود با اصحاب 
رسانه، ضمن توضیحاتی درخصوص ساز و کار مالی اروپا تشریح کرد: در داخل 
ایران دستگاه ذیربط در حال ایجاد ساز وکار متناظر هستند تا بتوانند در ارتباط با 
سازو کار اروپایی اقدام عملی خود را آغاز کنند.وی ادامه داد: در هفته های گذشته 
در سطوح کارشناسی در بخش های مختلف اقتصادی و بانکی تبادالت خوبی 
داشتیم و در آینده نزدیک میزبان هیأت هایی از اروپا که در این سازوکار مسئولیت 

دارند، خواهیم بود.وی افزود: در جریان این سفر کارشناسان دو طرف درباره گام 
های عملیاتی شدن این سازو کار و نهایی کردن آن گفت وگو خواهند کرد. در 
عین حال این که بگوییم این ساز و کار، اقدام مشخصی انجام می دهد، هنوز به آن 
مرحله نرسیده ایم، شاید با آمدن هیات اروپایی بتوانیم گام های بلندتری در این 
خصوص برداریم.»استعفای ظریف« یکی از موضوعاتی بود که قاسمی درخصوِص 
شایعه اختالف نظر او با رییس جمهور بیان کرد: مرتبط کردن استعفای دکتر 
ظریف وزیر امور خارجه به جناح بازی های رایج و بیان اینکه منشا آن اختالف نظر 
با رئیس جمهور محترم بوده، اشتباه است.وی افزود: این استعفا موضوعی شخصی 
یا بر اثر اختالف نظر با آقای روحانی نبود بلکه همانطور که گفته شد تالشی برای 

ارتقای جایگاه وزارت امور خارجه بود.                                ادامه در صفحه 2

قاسمی درخصوص اینستکس مطرح کرد:

هیأت های اروپایی به ایران می آیند

مقام معظم رهبری: اقتصاد کشور
 را به بسته  اروپایی موکول نکنید

با اشاره به اقدامات اروپایی ها؛

معاون وزیر صنعت: میزان تولید خودرو روند افزایشی داشته است 

فرهنگ تولیدکاالی ایران نهادینه شود

2
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وقتی از فردای خود خبر نداریم 
روز از نو، قیمت از نو

*فرزانه یوسفیان
روزهای پایانی سال، روزهای پر تب و تاِب خرید 
عید است و فرصتی برای اینکه اعضای خانواده 
به دنبال خرید مایحتاج زندگی باشــند. امسال 
اما گویی نه خیابان ها حال و هوای عید دارد و 
نه بازارِخرید مردم داغ است. نه اینکه جنس در 
فروشگاه ها و مغازه ها نیست، بلکه بضاعت مردم 

برای خرید کم شده است.
حقوق کارمندان، کارگران و حقوق بگیراِن اداره های دولتی و شــرکت 
های خصوصی از فروردین امســال تغییر نکرده اما قیمت های تمامی 
اجناس از پوشاك، خوراك و وسایل تکنولوژی رشد صعودی سه برابری 
داشته اســت. در روزهای سخت اقتصادی که بسیاری از خانواده های 
ایرانی با آن دست به گریبان اند، تنها به فکِر تامین مایحتاِج ضروری خود 
هستند و شاید خرید پوشاك برای عید در گزینه های آخر باشد. مردمی 
که به صورت ماهیانه حقوق ثابت دریافت می کنند، بیشــترین آسیب 
را در نوســانات اخیر اقتصادی تحمل کرده اند. همواره بوی عید که به 
مشام می رسید، اعضای خانواده در خیابان ها قدم می زدند و به دنبال 
نیاز خود بودند، اما نه جیِب آن ها جوابگوی قیمت های بازار است و نه 
اجناس دیگر کیفیت قبل را دارند.شاید فشارهای اقتصادی کم و بیش در 
ماه های اخیر بر یکایک شهروندان وارد شد، اما حال که به روزهای پایانی 
سال می رسیم و نیاز کودکان و شرمندگی پدران را می بینیم، افسوس 
می خوریم و راه چاره ای برای آن نداریم. وضعیت اقتصادی بیمار است و 
برای برون رفت از این پیش آمد باید به دنبال راه حل گشت. چند روزی 
اســت در مجلس شورای اسالمی طرح افزایش درصدی حقوق بگیراِن 
دولت و کارمندان و کارگران تامین اجتماعی مطرح شده است و افزایش 
بیست درصدی عنوان شده که با مخالفت برخی از نمایندگان مجلس 
روبرو شــده اســت. کارمندی که دو میلیون تومان حقوق می گیرد، با 
درصد اعالم شده حقوق دریافتی او در سال آتی به دو میلیون و چهارصد 
هزار تومان می رسد، این در صورتی است که مسئولی که حقوق بیست 
میلیونی می گیرد افزایش چهار میلیونی در مبلغ دریافتی خود دارد. با 
تصویب این الیحه قطعا مسئوالن و نمایندگان مجلس زحمت زیادی 
می کشند که چهارصد هزار تومان به حقوق کارگر و کارمندی که قیمِت 
تمامی اجناس و مایحتاج زندگی او سه برابر شده است، اضافه کنند و در 

آخر و برای همدردی با مردم بگویند ما هم نمی توانیم گوشت بخریم!
هر روز از خواب بیدار می شویم و به امید اینکه شاید تمامی این تغییراِت 
اقتصادی در چند ماهه اخیر واقعیت نداشته باشد روز را ادامه می دهیم. 
فردا می شود و به جای اینکه اوضاع بهتر که هیچ، ثابت بماند، باز تغییر 
می کند و باز قیمت ها باالتر می رود.روز از نو می شود و قیمت ها از نو.

تمام تالش مســئوالن برای برون رفت از ایــن اتفاق های پیش آمده، 
افزایش واردات گوشــت گوسفند اســت و پیش فروش خودروهایی با 
افزایش سه برابری برای نجاِت جاِن قطعه سازان. این در صورتی است که 
باز به قشر کارگر که پولی برای خرید ماشین ندارد به دنبال خریدهایی 
واجب تر از گوشت قرمز است، کمکی نشده است.بازار اقتصادی کشور 
تالطم دارد و آرامِش رفته ماه هاست بازنگشته است. اما گویا مسئوالن و 
دست اندرکاران تنها به دنبال مرهم هستند و درمان برایشان در اولویت 
نیست. برای رصد اوضاع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تنها باید به حاِل 
دِل مردم توجه کرد. باور کنیم اوضاِع بسیاری از خانواده های ایرانی در 
روزهایی که باید پُر از شــور و خوشحالی باشند، خوب نیست. روزهایی 
که با تازگی و طراوت طبیعت همراه اســت، اما حاِل بســیاری از مردم 
خسته و آشفته است. مردمی که در بسیاری از امور اجتماعی، سیاسی 
و اعتقادی پا به پای کشور، مرز و بوم و مسئوالن ایستاده اند، لیاقتشان 
این نیست که نگراِن برآورده کردِن کمترین نیازهای شخصی و خانوادگی 
شان باشند. هر فرد و یا مسئولی که در سامان بخشیدن به این اوضاِع 
آشــفته ی اقتصادی و اجتماعی، نقشی دارد، باید لباِس خدمت بر تن 
کند و تمام قد در مقابل مردم پاسخگو باشد و نیازهای اجتماعی آن ها 

را برطرف کند.
F.Yousefianpour@Gmail.com

ادعاهای بی اساس وزیر کشور عربستان 
علیه ایران

وزیر کشور عربستان در سی و ششمین نشست شورای وزیران کشورهای 
عربی مدعی دخالت ایران در امور کشورهای عربی شد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، عبدالعزیز بن سعود بن نایف، وزیر کشور 
عربستان در سی و ششمین نشســت شورای وزیران کشورهای عربی 
مدعــی دخالت برخی اطراف و در رأس آنها ایران در امور کشــورهای 
عربی شــد. وی که ریاست افتخاری این دوره از نشست شورای وزیران 
کشورهای عربی را برعهده داشت مدعی شد: ایران یک تهدید اصلی برای 
کشورها و جوامع ما به شمار می رود.این مقام سعودی همچنین مدعی 
شــد که ایران برای ایجاد بی ثباتی و ناامنی در کشورهای عربی و فتنه 
انگیزی میان ملت ها تالش می کند.عبدالعزیز بن سعود در این نشست 
بر ضرورت مبارزه با تروریســم و افراطگرایی و خشــکاندن منابع مالی 
آنها و همچنین مقابله با پولشویی نیز تاکید کرد. براساس این گزارش، 
سی و ششمین نشست شــورای وزیران کشورهای عربی روز یکشنبه 
در پایتخت تونس و تحت نظارت الباجی قائد السبسی، رئیس جمهور 
این کشور برگزار شد. موضوع دخالت ایران در کشورهای عربی درحالی 
مطرح می شود که مقامات کشورمان همواره تاکید می کنند جمهوری 
اســالمی ایران هیچ گونه دخالتی در امور داخلی دیگر کشورها ندارد و 
خواهان صلح، ثبات و امنیت در منطقه اســت. حضور ایران در برخی 
کشورهای عربی مستشاری بوده و به درخواست قانونی دولت آنها است.

جمهوری اسالمی ایران برای حل بحران های کشورهای عربی از جمله 
یمن و ســوریه تالش های فراوانی کرده است و از همان ابتدا با راه حل 
های نظامی مخالفت کرد و به دنبال ایجاد راه حلی سیاسی و مسالمت 

آمیز بود.

شهادت دو فلسطینی به دست صهیونیست ها

نظامیان صهیونیست دو فلسطینی را در کرانه باختری به بهانه تالش 
برای عملیات ضداسرائیلی به شهادت رساندند.

به گزارش زمان به نقل ازصداوســیما؛ نظامیان رژیم صهیونیستی دو 
فلسطینی را در کرانه باختری به بهانه تالش برای عملیات ضد اسرائیلي 
از طریق حمله با خودرو به شهادت رساندند. رویترز هم از قدس گزارش 
داد: ارتش اســرائیل اعالم کرد روز دوشنبه چند فلسطینی با خودرو به 
نظامیان در کرانه باختری حمله کردند که طی آن نظامیان اســرائیلی 
سه فلســطینی را هدف تیراندازی قرار دادند. وزارت امور خارجه رژیم 
صهیونیستی در صفحه رسمی توئیتر خود عملیات ضد اسرائیلي چند 
فلسطینی از طریق حمله با خودرو به سمت گروهی از نظامیان این رژیم 
و جان باختن دو فلسطینی را تائید کرد. رسانه های رژیم صهیونیستي 
از جان باختن )شهادت( دو فلسطینی خبر دادند. نفر سوم نیز زخمی 
شده است. ارتش رژیم صهیونیستي درباره وضعیت نظامیان این رژیم که 

خودروی فلسطینی ها با آنها برخورد کرد, توضیحی ارائه نکرد. 

سردار سلیمانی در فهرست ۱۰ 
متفکر برتر عرصه دفاعی-امنیتی 

نام ســردار قاسم ســلیمانی در ویرایش جدید از 
دهمین گزارش ســاالنه مجله فارن پایسی درباره 
معرفی متفکران برتر جهانی در عرصه های مختلف، 
به عنوان یکی از متفکران عرصه دفاعی-امنیتی به 
چسم می خورد. فارن پایسی این ویرایش را ویرایش 

ویژه آن گزارش معرفی کرده است.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، این مجله با قرار 
دادن نام سردار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس 
در فهرســت 10 نفره از متفکران سراسر جهان در 
عرصه دفاعی-امنیتی درباره وی نوشــت: قاســم 
ســلیمانی به مدت دو دهه اســت که تالش های 
نظامی ایران را هدایت می کند اما نقش او هیچ گاه 
بزرگ تر از امروز نبوده اســت. این مجله با بیان این 
که "اثر انگشت سردار سلیمانی" در تمامی جاهایی 
که ایران در آن ها فعالیت می کند، "از یمن، عراق تا 
سوریه" ، به چشــم می خورد، افزوده است که وی 
همچنین به نمود جمعی پاسخ ایران به تهدیدهای 
دونالد ترامپ تبدیل شــده اســت. فارن پالسی به 
هشدار سردار قاسم سلیمانی به ترامپ در جوالی 
2018 اشــاره کــرده و به نقل از وی نوشــت: "ما 
نزدیک به شما هســتیم، جایی که تصورش را هم 
نمی توانید بکنید؛ ما آماده هستیم". در این لیست 
به غیر از سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس 
سپاه پاسداران انقالب اســالمی ایران، اورسوال ون 
در لین وزیر دفاع آلمان، اولگا ســانچز کوردرو وزیر 
امور داخلی مکزیک، ایبی احمد نخست وزیر اتیوپی، 
گوئن شات ول رئیس و مدیر ارشد عملیاتی شرکت 
هوافضای اسپیس اکس، الکس کارپ مدیر اجرایی 
و از بنیانگذاران شــرکت فنــاوری پاالنتیر، الیوت 
هیگینز روزنامه نگار و بنیانگذار سایت بلینگکات، 
والدیسالو سورکوف معاون والدیمیر پوتین رئیس 
جمهور روسیه، شیخ حسینه نخست وزیر بنگالدش، 
سوسیی پوجیاستوتی وزیر ناوگان دریایی و شیالت 
اندونزی به عنوان 10 متفکر بزرگ دفاعی امنیتی 

معرفی شده اند.
پیش از این در تاریخ 3 بهمن 1397، فارن پالسی با 
انتشار نسخه اولیه این گزارش ساالنه برای اولین بار 
نام سردار قاسم سلیمانی را در فهرست متفکران برتر 
عرصه دفاعی-امنیتی قرار داد. در نسخه جدید این 

فهرست بدون تغییر باقی مانده است.

متالشی شدن شبکه سازمان یافته 
قاچاق سوخت

پاسداران گمنام امام زمان )عج( در سازمان اطالعات 
سپاه توانستند شبکه سازمان یافته قاچاق سوخت را 

متالشی کنند
به گزارش زمان به نقل از این ســازمان،  این شبکه 
اقدام به جمع آوری کالن ســوخت اعم از گازوئیل 
و نفت ســفید و قاچاق آن از مبادی رسمی کشور 
به خارج از مرز ها کرده و درآمد نامشــروع کالنی را 
به دست آورده اند. در اقدامات اطالعاتی انجام شده 
بیش از ده میلیون لیتر سوخت دپوشده در مخازن 
سوخت در نقاط مختلف کشور شناسایی و توقیف 
شد. سازمان اطالعات سپاه همچنین اعالم کرد ،در 
آینده خبر های بیشــتری از ابعاد این پرونده اطالع 

رسانی می شود.

روایت داماد روحانی از اختالفات 
شدید در هیات وزیران

کامبیز مهدی زاده کــه انتصابش در وزارت صنعت 
حاشیه ســاز شده بود حاال حمالت تندی را متوجه 

اعضای کابینه پدر همسرش کرده است.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، کامبیز مهدی زاده 
داماد حسن روحانی که مدت ها پیش خبر انتصابش 
حاشــیه های زیادی را به همراه داشته، تا جایی که 
با فشار افکار عمومی مجاب به استعفا از مسئولیت 
خود شد گفت و گویی با روزنامه شرق انجام داده است. 
روزنامه اصالح طلب در این گفت و گو او را مشاور سورنا 
ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور عنوان 
کرده اســت. او در ایــن گفت و گو حمالت تندی را 
به برخی اعضای کابینه پدر همســرش کرده است، 
او بر همین اســاس می گوید که انــدك افرادی در 
دولت حاضرند خــود را خرج روحانی کنند و اغلب 
به فکر دور بعد هســتند. آنها در مشکالت جاخالی 
می دهند که تیرهای انتقادی به تن روحانی بنشیند 
تا روحانی در مرکز ســیل انتقادها باشد. کامبیز در 
بخش دیگری از یادداشت خود روحانی را تنهاترین 
و مظلوم ترین رئیس جمهور معرفی می کند و با پیش 
کشیدن موضوع سهم خواهی جناح های سیاسی از 
رئیس جمهور می نویسد:  با نگاهی به شرایط رؤسای 
جمهور قبلی ایران به این نتیجه می رسیم که هر یک 
از این رؤسا طبقه ای داشتند که از او حمایت می کردند. 
طرفداران هاشمی به او لقب سردار سازندگی دادند، 
اصالح طلبان هم که حســابی پای کار رئیس دولت 
اصالحات بوده و هستند و همواره از او دفاع می کنند. 
اما در این بین محمود احمدی نژاد با اینکه مخالفان 
زیادی هم داشت، کسانی را در اطراف خود دارد که 
پای کار او هستند؛ حتی حاضرند تمام فشارها را به 
جان بخرند تا خم به ابروی احمدی نژاد نیاید. او اضافه 
می کند: نکته مهم در این بین ســهم خواهی هر دو 

جناح در این سال ها از روحانی بود. 

اخبار

سرمقاله

را به امید  هیچ چیز آماده و نقدی 
بیشتر از آن ، در خطر مینداز

کالمامیر

انقالب در تیر ماه 1397 در دیدار هیئت  رهبر 
کشورمان  کردن  معطل  و  اروپا  رفتار  دولت، 
بودند  کرده  پیش بینی  را  اروپایی  بسته  ارائه  در 
اروپا  »معطل  کردند،  توصیه  دولتمردان  به  و 
 KHAMENEI.IR نمانید.« پایگاه اطالع رسانی
بخش هایی از بیانات رهبر انقالب را در نماهنگ 

»معطل اروپا نمانید« منتشر کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در تیر ماه 1397 در دیدار هیئت دولت، 
با انتقاد از گره زدن مشکالت اقتصادی کشور به 
اختیار کشور خودمان است  از  اموری که خارج 
مانند برجام و بسته اروپایی چنین کاری را خالف 
ضمن  همچنین  ایشان  دانستند.  کشور  منافع 
اشاره به دشمنی و خباثت اروپا در مقابله با ایران، 
رفتار اروپا و معطل کردن کشورمان در ارائه بسته 
اروپایی را پیش بینی کرده بودند. از این رو، پایگاه 
از  بخش هایی   KHAMENEI.IR اطالع رسانی 
بیانات رهبر انقالب را در نماهنگ »معطل اروپا 
نمانید« منتشر می کند. متن بیانات حضرت آیت اهلل 
خامنه ای: »کار را در محدوده ی مقدورات کشور با 

جّدیّت دنبال بکنید؛ منتظر این و آن نباشید. ما 
یک روز مشکل اقتصادی کشور را موکول کردیم 
به برجام، ]اّما[ برجام نتوانست مشکل اقتصادی 
کشور ما را برطرف کند و به ما کمک قابل توّجهی 
بکند؛ و نتیجه این شد که مردم نسبت به برجام 
از  میخواهد  بابا)1(  آن  وقتی  که  شرطی شدند، 
برجام خارج بشود، تا مّدتی که او میگوید خارج 
میشوم، ما همین طور دچار تالطم در بازار خواهیم 
بود؛ ما شرطی شده ایم دیگر، مردم را ما شرطی 
را  مردم  اروپایی«؛  »بسته ی  هم  حاال  کرده ایم. 
البّته  نکنید.  شرطی  اروپایی  بسته ی  درباره ی 
چهارتا!  چشمشان  ناچارند،  مجبورند،  اروپایی ها 
بایستی بگویند چگونه خواهند توانست از منافع ما 
دفاع کنند -که اسمش همان بسته است- اّما این 
را جزو موضوعات اصلی کشور قرار ندهید؛ بسته ی 
اروپایی بیاید، نیاید. ما کارهایی در کشور داریم، 
مقدوراتی در کشور داریم، این مقدورات بایستی 
تحّقق پیدا کند؛ دنبال این مقدورات بروید؛ گره 
نزنید بهبود اقتصاد کشور را به چیزی که از اختیار 
ما خارج است. آنها هم البّته در همین زمینه دارند 

بدجنسی میکنند -البّته من نمیخواهم درباره ی 
این بسته ی اروپایی و اروپا و مانند اینها وارد بشوم، 
آقای  به  من  و  است-  زیاد  حرف  هم  آنجا  َوااّل 
رئیس جمهور هم گفتم که اینها همان نوامبری را 
اّول گفتند، همان را دارند دنبال میکنند  از  که 
چیز  همه  که  بعد  بدهند-  ادامه  نوامبر  تا  -که 
تثبیت شد و تحریمها جا افتاد، بعد یک چیزکی 
مثاًل بدهند یا ندهند. دنبال این هستند و این، 
خباثت اینها است. در روزنامه خواندم که ترامپ 
گفته که من میخواستم به ترزا ِمی)2( سفارش 
کنم راجع به سخت گیری نسبت به ایران، ]اّما[ 
او به من سفارش کرد درباره ی سخت گیری راجع 
به ایران! اینها این ]جور[ هستند دیگر. آن وقت 
تلفن میزند به آقای دکتر روحانی و اظهار ارادت و 
اخالص هم به ایشان میکند. اینها را بایستی این 
جوری و با این چشم نگاه کرد؛ اینها بدند، اینها 
خیلی بدند. بنده یک سینه حرف دارم در زمینه ی 
اروپایی ها ــ نه به خاطر سیاستهای امروزشان  ــ 
به خاطر ذات خبیثی که حکومتهای اروپایی در 
داده اند؛  نشان  خودشان  از  قرن  چند  این  طول 

خیلی حرف گفتنی اینجا زیاد است، نمیخواهیم 
حاال وارد آن مسائل بشویم. به هر حال، اقتصاد 
کشور را به بسته ی اروپایی موکول نکنید. بیاییم 
باید  را  اینها  داریم در داخل کشور،  ما  کارهایی 
انجام بدهیم. آنها هم البّته بایستی حتماً آن کار 
]خودشان[ را بکنند منتها ما مشکالتمان را به آن 
]بسته[ موکول نکنیم. من البّته میگویم ارتباطات 
باید حفظ بشود؛ دوستانی که با من مرتبط بوده اند 
عقیده ی  که  میدانند  متمادی،  سالهای  این  در 
است  این  دیپلماسی  ارتباطات  زمینه ی  در  من 
که ارتباطات باید روزبه روز تقویت بشود و توسعه 
پیدا کند و فعلّیت پیدا کند و گسترش پیدا کند؛ 
عقیده ی من این است. عقیده ی من کنار رفتن و 
قطع کردن و مانند اینها نیست؛ جز در یک موارد 
معدودی مثل آمریکا، در غیر این موارد عقیده ام 
این نیست؛ رابطه با شرق تقویت بشود، با غرب 
تقویت بشود؛ هر چه میتوانیم تحّرك عملّیاتی 
و هدفمند دیپلماسی بایستی افزایش پیدا کند، 
یعنی تحّرك دیپلماسی کشور باید افزایش پیدا 

کند؛ تحّرك هدفمند.«

مقام معظم رهبری: 
اقتصاد کشور را به بسته  
اروپایی موکول نکنید

با اشاره به اقدامات اروپایی ها؛

ادامه از صفحه1
سخنگوی وزارت امور خارجه یادآور شد: آقای ظریف اعتقاد 
دارند وزارت امور خارجه باید بتواند وظایف ذاتی خود را انجام 
دهد، ایشان بر این باور هستند که برای برخورداری از سیاست 
خارجی توانمندی که بتواند از جایگاه واقعی جمهوری اسالمی 
ایران دفاع کند باید وزارت امور خارجه جایگاه حقیقی خودش 
را پیدا کند.وی اضافه کرد: بنابراین مرتبط کردن این استعفا 
به جناح بازی های رایج و بیان اینکه منشا آن اختالف نظری 

با رئیس جمهور محترم وجود داشت، موضوع اشتباهی است.
سخنگوی وزارت خارجه در ادامه درباره »حاشیه های سفر 
بشار اسد« توضیح داد: چنین سفرهایی در این سطح با توجه 
به مجموع حواشی که می تواند داشته باشد وهمچین اثرات 
سیاسی و امنیتی آن از سفرهایی است که درباره آن قبل از 
انجام خبر داده نمی شود و این کامال مشخص و منطقی است 

و باید هم چنین باشد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی ادامه داد: در مورد ایشان هم این 
روش به درستی هم در مرحله ورود و خروجشان از ایران اتخاذ 
شد و باید هم به همین شکل عمل می شد.قاسمی خاطرنشان 
کرد: فکر می کنم کسانی که باید در جریان این سفر قرار می 
گرفتند، در جریان قرار داشتند و چنین سفری نمی تواند از دید 
مقامات عالی پنهان بماند، بنابراین حاشیه سازی ها و تفاسیر و 
تحلیل هایی که با نگاه جناحی به این مسئله دامن زده می شود 

را نباید جدی تلقی کرد.
وی با بیان این که ما در شرایط کنونی نیاز به یک همدلی و 
همزبانی و بیان یک صدای واحد داریم، خاطرنشان کرد: سفر 
آقای بشار اسد سفر مهمی بود که آثار بسیار مهمی خواهد 

داشت و در جریان این سفر رایزنی های خوبی صورت گرفت.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی اضافه کرد: یکی از اهداف این سفر 
تشکر دولت و ملت سوریه از جمهوری اسالمی ایران برای کمک 
های مستشاری و کمک به این کشور در مبارزه با تروریسم 
بود.»برجام نیاز به رفراندوم ندارد«، کالم قاطعی بود که قاسمی 
به آن اشاره کرد و در پاسخ به سوالی درباره اظهارات یکی از 
نمایندگان مبنی بر پیشنهاد برگزاری رفراندوم درباره برجام 
اظهار کرد: در کشور افراد نظرات خود را مطرح می کنند و 
مطالبی می گویند که برخی از این مطالب از سر عدم آگاهی 
است. ما قرار نیست درباره هر سخنی که در رسانه ها مطرح می 

شود و یا مطالبی که توسط نمایندگان بیان می شود، اظهار نظر 
کنیم. ضمن این که این نوع مباحث بحث های کالنی است 
که در سطوح عالی تر درباره آن تصمیم گیری می شود و ما 
درباره برجام بعنوان یک موفقیت در عرصه سیاست خارجی 
نیازی برای رفراندوم نداریم.سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه 
داد: تصور می کنم با خردمندی که پایتخت های هر دوکشور 
به  راه  این تالش های مذبوحانه  ایران  دارند و درایت دولت 
جایی نمی برد.قاسمی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره عدم 
تعیین تکلیف لوایح مرتبط با اف ای تی اف در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام گفت: این مهم است اعضای محترم مجمع با 
توجه به استداللهایی که در این زمینه مطرح است به یک جمع 
بندی خیراندیشانه برای کشور برسند ولی اینکه تا مقطع بعدی 
به تفاهم می رسیم یا نمی رسیم و اگر تفاهم حاصل نشود چه 
خواهد شد، مسائلی است که صحبت درباره آنها صرفا گمانه زنی 
است و بهتر است بازهم کمی صبر کنیم.سخنگوی وزارت امور 
خارجه در پاسخ به سوال دیگری درباره ادعای حمله جدیدی 
به مواضع ایران در سوریه از سوی رژیم صهیونیستی گفت: در 
ادامه همان سیر و سلوك جنگ روانی رژیم اسرائیل با این نوع 
خبرسازی ها مواجه هستیم و تصور می کنم این خبرسازی در 
ادامه جنگ روانی است.قاسمی افزود: رژیم اشغالگر قدس برای 
ایجاد شکاف در روند آستانه و همکاری های ایران روسیه و 
ترکیه وارد می کند و محملی است برای مشکالت داخلی دولت 
رژیم اشغالگر و مسائلی که درباره انتخابات شخص نخست وزیر 
وجود دارد و این خبرسازی ها را در این فضا مورد ارزیابی قرار 
داد.قاسمی همچنین درباره سفر نتانیاهو به مسکو و حمالت 
لفظی بین ایران و اسرائیل و اینکه آیا سفرهایی از این دست 
باعث دوری روسیه از تهران نمی شود، گفت: در گذشته نیز 
سفرهایی اینچنینی وجود داشته است.روسیه کشور مستقلی 
است و از هوشمندی و خرد الزم برای منافع ملی خود برخودار 
است. عالوه بر این روسیه کشوری نیست که بخواهد از فرامین 
بی ربط رژیم اشغالگر قدس پیروی کند و روابط تهران و مسکو 
هم آنقدر مستحکم است که این سفرها و حرف ها، تاثیری بر آن 
ندارند. وی در ادامه با بیان این نکته که  اسرائیل جرات برخورد 
با ایران را ندارد، درباره احتمال تنش میان ایران و اسرائیل هم 
گفت: اسرائیل به دلیل مشکالت عمیق خودش توان و جرات 
برخورد با ایران را ندارد و در گذشته نیز شکست های پی در 

پی را تجربه کرده است.لذا بحث تنش را رد می کنیم و رژیم 
اشغالگر قدس در چنین حد و توانی نیستند.سخنگوی دستگاه 
دیپلماسی در پاسخ به سوال دیگری درباره اظهارات اخیر مولود 
چاووش اوغلو درخصوص تحریم های آمریکاعلیه ایران و عدم 
تبعیت ترکیه از این تحریم ها اظهار داشت: اراده آنکارا و تهران 
برای همکاری ها اراده باالیی است و از گذشته این اراده وجود 
داشته و در حد بهتری در آینده ادامه خواهد یافت.وی یادآورشد: 
بسیاری از کشورها اعالم کردند که در صورتی که سازوکار 
اروپایی بتواند به مرحله اجرا دربیاید، آمادگی دارند آنها هم از این 
سازوکار برای همکاری با ایران استفاده کنند و این چیزی است 
که توسط بسیاری از کشورها مطرح شده است.این دیپلمات 
ارشد کشورمان اضافه کرد: ما با دولت ترکیه تماس های زیادی 
برای ادامه همکاری ها داشته ایم و صحبت های الزم انجام شده 
است. همکاری ها هم ادامه می یابد ولی مکانیزم های دوجانبه 
میان ما و ترکیه برای برخی همکاری ها طراحی شده است 

نیازی به تشریح و توضیح در شرایط کنونی ندارد .
مستند  درباره  دیگری  به سوال  پاسخ  در  قاسمی همچنین 
»ایستگاه پایانی دروغ « که در روزهای اخیر در صداوسیما 
پخش شد، گفت:ما در وزارت خارجه با دوربین و مستند کار 
نمی کنیم. قطعا از حیثیت، حاکمیت، استقالل و کیان کشور 
در هر شکل ممکن دفاع خواهیم کرد و در قبال هرگونه تجاوز 

و تعرض با توان کامل و بی دریغ برخورد الزم با خواهیم کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: این مستند را به طور کامل 
ندیده ام.اگر موضوع مشخصی باشد از سوی دستگاه های امنیتی 
به اطالع وزارت امور خارجه باشد و وزارت خارجه هم بر اساس 
وظایف ذاتی خود اگر نیاز باشد موضوعات را دنبال می کند.

رییس  سفر  درباره  همچنین  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
جمهوری به عراق هم گفت: این سفر از پیش تعیین شده و در 

ادامه رایزنی های گسترده ایران و عراق است.
قاسمی اضافه کرد: ما در سطوح و حوزه های مختلف، تالش های 
بسیاری داشتیم و رفت و آمدهای بسیاری میان مقامات دو 
کشور وجود داشته است. در یک سفر طوالنی و بسیار پر ثمر 
که آقای دکتر ظریف به عراق داشتند، زمینه های این سفر بیش 
از گذشته فراهم شد. ما موضوعات زیادی درباره انرژی اقتصاد و 
فرهنگی و تجاری خواهیم داشت و این سفر می تواند نقطه آغاز 

دیگری برای جهش در ارتقای همکاری های دو کشور باشد.

قاسمی: صهیونیست ها توان و جرأت اقدام علیه ایران ندارند

 سفر اروپایی ها به تهران
 برای »اینستکس«

رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی با اشاره 
به اینکه احداث 100 هزار مسکن در قالب 
طرح تولید و عرضه مسکن در سراسر کشور 
آغاز شده است، گفت: نمی توان از بازگشتی 
اقساط مسکن مهر برای احداث و مقاوم سازی 

واحدهای مسکن روستایی استفاده کرد.
به گزارش زمان به نقل ازارس، علیرضا تابش 
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی در مراسم 
امضای تفاهم نامه مشترك احداث 20 هزار 
بین  معلوالن  ویژه  روستایی  واحد مسکونی 
کشور،  بهزیستی  سازمان  و  مسکن  بنیاد 
احداث 100  آیا  که  این سوال  به  پاسخ  در 
هزار مسکن محول شده از                                                                                                                                           سوی وزارت راه و 
شهرسازی به بنیاد مسکن در قالب طرح تولید 
و عرضه مسکن آغاز شده است یا خیر، گفت: 
طرح تولید و عرضه مسکن از                                                                                                                                           سوی وزارت 
راه و شهرسازی ابالغ شده است، قرار است 
که  شود  احداث  مسکونی  واحد  هزار   400

عملیات احداث 100 هزار واحد مسکونی به 
بنیاد مسکن محول شده است.وی افزود: 30 
درصد این واحدهای مسکونی در زمین های 
بنیاد مسکن که در اختیار دارد احداث خواهد 
شد و مابقی زمین هایی که سازمان ملی زمین 
مسکن  بنیاد  به  دارد،  اختیار  در  مسکن  و 
تحویل و در این زمینه ها واحدهای مسکونی 
بنیاد  شد.رئیس  خواهد  احداث  موردنظر 
مسکن انقالب اسالمی با بیان اینکه استارت 
طرح مورد اشاره )تولید و عرضه مسکن( هفته 
جاری در مشهد به تعداد 658 واحد مسکونی 
کلنگ زنی می شود، گفت: کلنگ 500 واحد 
مسکونی هفته گذشته در استان مرکزی به 
زمین زده شد.تابش در پاسخ به این سوال که 
گفته شده است این 400 هزار واحد مسکونی 
تا پایان سال 99 احداث آنها به اتمام برسد، 
گفت: اگر چنانچه تامین زمین به موقع انجام 
شود، دو سال بعد از                                                                                                                                           تحویل زمین عملیات 

احداث به پایان خواهد رسید.وی در پاسخ به 
سوالی که آیا امکان اینکه می توان از                                                                                                                                           اقساط 
بازگشتی مسکن مهر در بازسازی واحدهای 
مسکن روستایی استفاده کرد، آیا امکانپذیر 
است یا خیر، گفت: بازگشت اقساط مسکن 
می کند؛  برخورد  عامل  بانک های  به  مهر 
چراکه این بانک ها این بازگشتی اقساط را در 
بودجه های خود منظور و نمی توانند آنها را به 
کارهای قبلی اختصاص دهند. لذا این اقدام 
اقدام در  این  نیست.به گفته وی،  امکانپذیر 
شرایطی می توانست انجام شود که صندوقی 
برای بازگشت اقساط مسکن مهر تهیه می شد. 
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی همچنین با 
اشاره به امضای تفاهمنامه مشترك احداث 20 
هزار واحد مسکونی روستایی بین بنیاد مسکن 
و سازمان بهزیستی کشور گفت: در گذشته و 
در سال 94 تفاهمنامه  مشترکی با بهزیستی 
انجام شد که این تفاهمنامه بین بنیاد مسکن، 

بنیاد مستضعفان، سامزان بهزیستی، خیرین 
مسکن  و  زمین  ملی  سازمان  و  مسکن ساز 
تفاهم نامه  این  بر اساس  بود که  انجام شده 
تاکنون حدود 6600 خانوار دو معلول و باالتر 
در روستاها صاحب مسکن شده اند و مراحل 
مختلف ساخت در حال انجام است که البته 
از                                                                                                                                           این تعداد 3100 واحد مسکونی تکمیل و 

تحویل شده است. 
تابش تصریح کرد: 7737 واحد مسکونی در 
واحدهای مسکونی  احداث  قالب  در  شهرها 
برای افراد دو معلول به باال در حال ساخت 
مسکونی  واحد   3000 تاکنون  که  است 
اتمام یافته است.وی با اشاره به اینکه تفاوت 
تفاهمنامه امروز با تفاهمنامه قبلی این است که 
امروز عملیات احداث 20 هزار واحد مسکونی 
برای تمام افراد تحت پوشش بهزیستی احداث 
امکانات  و  درآمد  حداقل  از                                                                                                                                            که  شد  خواهد 

زندگی بهره مند هستند.

آغاز اجرای طرح تولید و عرضه مسکن برای معلوالن
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جزییات افزایش حقوق و دستمزد در سال ۱۳۹۸

 یک عضو فراکســیون نمایندگان والیی مجلس بــه مردم وعده داد: 
خیالتان راحت باشد که با افزایش حدود 10 درصد حقوق و دستمزد، 
حقوقهای یک میلیون و 250 هزار تومان حدود 42 درصد، حقوق های 
کمتر از چهار میلیون تومان 20 درصد، حقوقهای 5 تا 8 میلیون تومان 
حــدود 20 درصد، حقوق های بیش از 10 میلیون تومان 10 درصد و 
حقوق هیات های علمی با معافیتهایی که در الیحه بودجه 98 برای شان 
پیش بینی شــد حدود 15 درصد افزایش می یابد که البته با محاسبه 
400 هــزار تومان افزایِش حقوِق ثابت پیش بینی شــده، درصدهای 

افزایش حقوق بیشتر از اینها می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، عباس گودرزی در جلسه علنی دیروز 
مجلس شورای اسالمی به تبیین ابعاد مصوبه افزایش 400 هزار تومانی 
و تا 10 درصدی حقوق و دســتمزد شاغالن و بازنشستگان لشکری 
و کشــوری در سال 1398 پرداخت.نماینده مردم بروجرد در مجلس 
یادآور شــد: مطابق مواد 29 و 30 برنامه ششــم توسعه، هماهنگی و 
متناسب سازی حقوق بازنشستگان و شاغالن باید به نحوی انجام شود 
تا در مدت پنج سال فاصله حقوق ها بیش از 20 درصد نباشد اما دولت 
در بند الف تبصره 12 الیحه بودجه سال 1398 چه گفته بود؟ در بند 
الیحه 4500 میلیارد تومان را برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان 
پیشنهاد داده بود و از ســوی دیگر 35000 هزار میلیارد تومان برای 
افزایش 20 درصدی حقوق و دســتمزدها در نظر گرفته بود.وی بیان 
کرد: در صورت تصویب این پیشنهادات دولت دریافتی فردی که یک 
میلیون تومانی حقوق می گیرد، 300 هزار تومان و دریافتی فردی که 
15 میلیون تومان حقوق می گیرد، سه میلیون تومان بود یعنی اگر تا 
سال جاری اختالف کف و سقف حقوق کارکنان و مدیران دولت 13.5 
میلیون تومان بود پس از تصویب این پیشنهاد به 16 میلیون و 200 
هزار تومان می رسید.به گفته عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس، 
تصویب پیشــنهاد حقوق و دستمزد دولت را به منزله نقض مواد 29 
و 30 برنامه ششــم توسعه و افزایش شکاف طبقاطی دانست و افزود: 
مجلس برای جلوگیری از این مســئله دو عدد 4500 میلیارد تومان 
و 35000 هــزار میلیارد تومان را با هم جمع کرد ســپس 400 هزار 
تومان را به همه شاغالن و بازنشستگان لشکری و کشوری تخصیص 
داد و در عیــن حال دولت را مکلف کرد تا عــالوه بر این عدد تا 10 
درصد حقوق و دستمزد شاغالن و بازنشستگان لشکری و کشوری را 
افزایش دهد.گودرزی منبع مالی تامین افزایش تا 10 درصدی حقوق 
شاغالن و بازنشستگان لشکری و کشوری را 15.5 هزار میلیارد تومان 
اعالم کرد و افزود: طبق مصوبه مجلس، دولت مکلف اســت حقوق  و 
دســتمزد را تا 10 درصد افزایش دهد و عدالت را رعایت کند.نماینده 
مردم بروجرد در مجلس به مردم وعده داد: خیالتان راحت باشد که با 
افزایش حدود 10 درصد حقوق و دستمزد، حقوقهای یک میلیون و 
250 هزار تومان حدود 42 درصد، حقوق های کمتر از چهار میلیون 
تومان 20 درصد،  حقوق های 5 تا 8 میلیون تومان حدود 20 درصد، 
حقوق هــای بیش از 10 میلیون تومان 10 درصد و حقوق هیات های 
علمی با معافیت هایی که در الیحه بودجه 98 برای شان پیش بینی شد 
حدود 15 درصد افزایش می یابد که البته با محاسبه 400 هزار تومان 
افزایِش حقوِق ثابت پیش بینی شده، درصدهای افزایش حقوق بیشتر 
از اینها می شود.گودرزی متذکر شد: شایسته نیست کارگری که کمتر 
از 1.5 میلیون تومان در ماه درآمد دارد و فردی که 15 میلیون تومان 
درآمد دارد به طور مساوی 20 درصد افزایش حقوق داشته باشند. این 
مسئله خالف عدالت است.عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس با 
انتقاد از عملکرد هیات رییسه مجلس در دیر اعالم وصول کردن الیحه 
اصالح قانون انتخابات مجلس، گفت: الیحه دولت را که جامع تر از طرح 
مجلس است را دیر اعالم وصول کردید تا طرح مجلس در دستورکار 
قرار گیرد در حالی که این طرح اشکاالت متعددی دارد که یکی از آنها 

کاهش مشارکت عمومی در انتخابات مجلس است.

آموزش ساالنه ۱/5 میلیون نفر در فنی و حرفه ای

 رئیس سازمان آموزش های فنی و حرفه ای کشور با اشاره به اینکه 
ساالنه 1,5 میلیون نفر در سطوح مختلف آموزش های فنی و حرفه ای 
را فرا می گیرند، اظهار کرد: همچنین 40 درصد از این آموزش ها در 

حوزه صنعت بوده است.

به گزارش زمان به نقل ازایســنا، ســلیمان پاك سرشت، دیروز 13 
اسفند، در حاشــیه بازدید از یک واحد صنعتی در بیرجند در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: خراســان جنوبی دارای دانش تربیت نیروی 
بومی است و نقش دستان توانگر نیروهای خالق ایرانی در بخش های 
مختلف این واحد اقتصادی دیده می شود.وی گفت: باید به نیروهای 
توانمند و کارآمد داخلی بیش از پیش باور داشــت و با اعتماد به این 
نیروهای توانمند می توان بیش از این نقش آفرین بود.رئیس سازمان 
آموزش های فنی و حرفه ای کشور خاطرنشان کرد: نهادهای آموزشی 
باید نیروهای آموزشی را پاســداری کرده و در برابر امواج تکنولوژی 
توانمند کنند.پاك سرشت با بیان اینکه صنعت و بنگاه های صنعتی 
دنیا در حال تغییرات مهمی هســتند، تصریح کــرد: با ورود به ارائه 
آموزش های نوین و با همکاری صنعت می توان این مأموریت را انجام 
داد.وی با اشــاره به اینکه ساالنه 1.5 میلیون نفر در سطوح مختلف 
آموزش های فنی و حرفه ای را فــرا می گیرند، اظهار کرد: همچنین 
40 درصد از این آموزش ها در حوزه صنعت بوده است.رئیس سازمان 
آموزش های فنی و حرفه ای کشور خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش 
و دانشــگاه ها مأموریت مهارت آموزی دارند و باید نیروهای انسانی در 
زمینه مهارت آموزی تربیت شــود.پاك سرشت با بیان اینکه در حال 
حاضر وضعیت فعلــی ما از نظر تجهیزات و تکنولوژی هایی که برای 
تربیت نیروی انسانی مورد نیاز است، شرایط رضایت بخشی نیست، 
یادآور شــد: در خصوص تجهیــز و تکنولوژی هــای جدید منابعی 
از صندوق توســعه ملی اختصاص داده شده اســت.رئیس سازمان 
آموزش های فنی و حرفه ای کشور توان نیروی انسانی را عامل پایداری 
بنگاه اقتصادی دانســت و گفت: اگر با تدبیر و نگاهی مبتنی بر عقل 
تصمیم گیری شود، دچار مشکالت موجود نمی شویم.پاك سرشت در 
مراسم افتتاح یک مرکز آموزش های کارگاهی در بیرجند اظهار کرد: 
یکی از کلیدی ترین واژه های بنگاه اقتصادی، میزان مهارت و صالحیت 
در اســتفاده از تکنولوژی های جدید و نیروی انسانی است.وی، توان 
نیروی انســانی را عامل پایداری بنگاه اقتصادی دانست و گفت: اگر 
با تدبیر و نگاهی مبتنی بر عقل تصمیم گیری شــود دچار مشکالت 
موجود نمی شویم.رئیس سازمان آموزش های فنی و حرفه ای کشور 
افزود: نیروهای انسانی کارآمد و توانمند یکی از سرمایه های با ارزش 
بوده که می تواند خالقیت ها را تولید کند. پاك سرشت تصریح کرد: 
امروزه بازاریابی در بخش محصوالت اســت و در چشم انداز آینده نیز 
رقابت ها در بخش توان نیروی انسانی خواهد بود.وی ادامه داد: امروز 
در انقــالب صنعتی چهارم قرار داریم و باید به نهادهای آموزشــی و 
نیروهایی که توان مدیریت تغییرات جدید را دارند اعتماد بیشــتری 
کرد.رئیس سازمان آموزش های فنی و حرفه ای کشور خاطرنشان کرد: 
باید بخش خصوصی در برنامه های ما ورود داشــته باشد و امیدواریم 

نقش بیشتری به بنگاه های اقتصادی و بخش خصوصی دهیم.

ساماندهی منطقه شهری تهران 
بزرگ موضوعی حیاتی است

معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر توسعه و بهبود 
حمل و نقل همگانی گفت: موضوع ساماندهی منطقه 
پراهمیت  و  حیاتی  موضوعی  بزرگ،  تهران  شهری 

است که نمی توان آن را نادیده گرفت.
اول  معاون  رسانی  اطالع  پایگاه  از  زمان  گزارش  به 
رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری دیروز- دوشنبه- 
اداری  و  سیاسی  مرکز  ساماندهی  شورای  جلسه  در 
کشور و تمرکز زدایی از تهران که به ریاست وی برگزار 
شد، افزود: موضوع انتقال پایتخت موضوعی سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی است که ابعاد مختلف و پیچیده 
ای را در بر می گیرد.معاون اول رییس جمهوری اظهار 
داشت: چه انتقال مرکز سیاسی کشور از شهر تهران 
انجام بشود یا نشود، موضوع ساماندهی منطقه شهری 
تهران بزرگ، موضوعی حیاتی و پراهمیت است که 
نمی توان آن را نادیده گرفت. جهانگیری با اشاره به 
شاهد  هوا  آلودگی  دلیل  به  که  سال  روزهای  برخی 
تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی هستیم، تصریح کرد: 
آلودگی هوای تهران به سالمت جامعه آسیب می زند 
و یکی از دالیل اصلی این آلودگی نابسامانی حمل و 
نقل در تهران بزرگ است. معاون اول رییس جمهوری 
از دبیرخانه شورا و وزارت راه و شهرسازی خواست 
بر موضوع ساماندهی منطقه شهری تهران بزرگ تمرکز 
جدی داشته باشند و بیان کرد: با توسعه و بهبود حمل 
سفرهای  از  زیادی  بخش  توان  می  همگانی  نقل  و 
داخل شهر تهران و منطقه شهری تهران بزرگ که به 
وسیله خودروهای شخصی انجام می شود را کاهش 
خواست  شورا  دبیرخانه  از  همچنین  جهانگیری  داد. 
کارگروهی متشکل از دستگاه های مرتبط را تشکیل 
ساماندهی  با  مرتبط  موضوعات  و  مسائل  تا  دهد 
منطقه شهری تهران بزرگ بصورت جامع و با درنظر 
گرفتن همه جوانب امر بررسی شود و نتایج آن برای 
ارائه شود. معاون اول  نهایی در شورا  تصمیم گیری 
رییس جمهوری همچنین با اشاره به قانون ضرورت 
امکان سنجی برای جابجایی و انتقال مرکز سیاسی و 
اداری کشور به وزارت راه و شهرسازی و دبیرخانه 
شورا مأموریت داد تا درخصوص این موضوع طرح 
مطالعاتی امکان سنجی و جانمایی را در دستور کار 
قرار دهند و در جلسه آتی شورا نتایج این مطالعه را 
گزارش  به  اشاره  با  همچنین  کنند.جهانگیری  مطرح 
حمل  ساماندهی  طرح  درباره  جلسه  در  شده  ارائه 
و نقل منطقه شهری تهران ـ کرج از دبیرخانه شورا 
گذشته  مطالعات  مجموعه  و  گزارش  این  خواست 
درباره ساماندهی حمل و نقل تهران بزرگ را به طور 
و  جامع  پیشنهاداتی  و  دهد  قرار  بررسی  مورد  دقیق 
قابل اجرا تدوین و در جلسات آتی شورا مطرح کنند. 
رضا اردکانیان وزیر نیرو نیز در این جلسه با تاکید بر 
تهران  به موضوع ساماندهی  نگاهی کالن  باید  اینکه 
و انتقال مرکز سیاسی از پایتخت داشته باشیم،  گفت: 
اگر همه مسائل و موضوعات بطور جامع مورد توجه 
به  منجر  تواند  می  ساماندهی  گونه  هر  نگیرد،  قرار 
افزایش جذابیت پایتخت شده و زمینه را برای پذیرش 
جمعیت بیشتر فراهم کند. در این جلسه وزیران راه و 
شهرسازی، اطالعات، رییس سازمان حفاظت محیط 
شهر  اسالمی  شورای  رییس  تهران،  شهردار  زیست، 
نمایندگان مردم  از  تعدادی  تهران، ری و تجریش و 
نیز حضور  اسالمی  شورای  مجلس  در  تهران  استان 
داشتند.نماینده وزارت راه و شهرسازی در این جلسه، 
گزارشی از طرح ساماندهی حمل و نقل منطقه شهری 
تهران ـ کرج ارائه کرد و به تشریح وضعیت موجود 
و راهکارهای پیشنهادی برای ساماندهی حمل و نقل 
بر  همچنین  گزارش  این  پرداخت.در  کرج  و  تهران 
ضرورت اصالح و بهبود حمل و نقل همگانی استان 
های تهران و البرز تاکید شد و بهبود خدمات حمل و 
نقل همگانی و ارائه خدمات قابل رقابت با خودروی 
شخصی بعنوان یکی از راهکارهای ساماندهی حمل 
و نقل مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه این جلسه 
ساماندهی  خصوص  در  نظر  تبادل  و  بحث  از  پس 
از  اداری  ـ  سیاسی  مرکز  انتقال  و  تهران  مسائل 
پایتخت،  مقرر شد دبیرخانه شورا با تشکیل کارگروهی 
متشکل از دستگاه های مرتبط، مطالعات، پیشنهادات 
و راهکارهای اجرایی را بصورت دقیق مورد بررسی 
قرار دهند و نتایج و مصوبات جلسات و پیشنهادات 
را در قالب راهکارهای عملیاتی در جلسات آتی شورا 

مطرح کند.

خودروسازان با همراهی دالالن 
کمر مردم را خم کردند

متأسفانه  گفت:  مجلس  در  شیراز  مردم  نماینده 
خودروسازان و دالالن کمر مردم را خم و نارضایتی و 

نابسامانی را در بازار خودرو ایجاد کرده اند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، بهرام پارسایی در جلسه 
تذکری  طی  اسالمی  شورای  مجلس  دیروز  علنی 
شفاهی، گفت: پیوند پیروزمندانه خودروسازان و دالالن 

را در خم کردن کمر مردم تبریک می گویم!
وی افزود: از سکوت و انفعال دولت، مجلس، نهادهای 
نظارتی و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان در 
برابر نابسامانی های بازار خودرو تعجب می کنم.نماینده 
مردم شیراز در مجلس با اشاره به اینکه نارضایتی ها از 
بازار خودرو علی رغم حمایت های بی دریغ حاکی از 
ناکارآمدی این صنعت است، تصریح کرد: ما طرح یک 
فوریتی ساماندهی بازار خودرو را آماده کردیم که باید 
نهایتاً ۴۵ روز به نتیجه می رسید اما با گذشت ۱۱ ماه بین 
مجلس و کمیسیون صنایع پاسکاری می شود و خروجی 
کمیسیون هم نه تنها خواسته طراحان را تأمین نمی کند 
می کند. تأمین  را  خودروسازان  خواسته  صرفاً  بلکه 

پارسایی تاکید کرد: خودروسازان آرامش و سرمایه مردم 
را به بازی گرفته اند و کاری که آنان با مردم کردند، هیچ 
دشمنی با مردم نکرد.وی ادامه داد: چرا مدیران ناکارآمد 
که برخالف قانون عمل می کنند و توپ را در زمین دالل 
و تحریم می اندازند، باید همچنان در پست های خود 
باقی بمانند؟ وی خاطرنشان کرد: خودروسازان چندی 
پیش به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس آمدند و وعده دادند 
که با ۵ درصد زیرقیمت بازار خودروها را عرضه کنند 
تا بلکه قیمت آن کاهش یابد اما زیر قول خود زدند و به 

ملت وعده های دروغین دادند.

خبرخبر

مصوبات  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
مجلس درباره قانون انتخابات مجلس نیاز به دو سوم 

رأی نمایندگان ندارد.
ازمهر، حسینعلی حاجی  نقل  به  زمان  گزارش  به 
شورای  مجلس  دیروز  علنی  جلسه  در  دلیگانی 
قانون  اصالح  طرح  بررسی  جریان  در  و  اسالمی 
انتخابات مجلس طی اخطار قانون اساسی با استناد 
به بند یک اصل ۱۱۰، گفت: قوانینی که ما در این باره 
به تصویب می رسانیم باید با سیاست های کلی نظام 
جمهوری اسالمی مطابقت داشته باشد. وی افزود: 

در حالی مجلس کلیات طرح اصالح قانون انتخابات 
مجلس را تصویب کرده و وارد بررسی جزئیات آن 
شده است که بر اساس بند ۱۴ سیاست های کلی 
با  قوانین مرتبط  تغییر  برای  انتخابات، رأی گیری 
انتخابات نیاز به دو سوم رأی نمایندگان دارد. عضو 
فراکسیون نمایندگان والیی مجلس تصریح کرد: در 
بند ۱۴ سیاست های کلی انتخابات تاکید شده که 
برای تغییر نیاز به دو سوم رأی نمایندگان است و 
نه حاضران در جلسه و بر این اساس هر چه در این 
باره به تصویب می رسد باید دو سوم آرای مجلس را 

به دست آورد. علی الریجانی در پاسخ به این اخطار، 
گفت: در سیاست های کلی انتخابات عنوان شده هر 
زمان قانون جامع انتخابات نوشته و تصویب شود، 
پس از آن برای تغییرات نیاز به دو سوم آراست در 
حالی که هنوز قانون جامع انتخابات تدوین نشده 

است.

امیری: دولت با استانی شدن 
انتخابات مجلس موافق است

 معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: دولت در الیحه 
جامع چیزی درباره استانی شدن لحاظ نکرده است، 

اما با این موضوع موافق است.
حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در 
جلسه علنی دیروز دوشنبه و در جریان بررسی طرح 
شورای  مجلس  انتخابات  قانون  از  موادی  اصالح 

فرآیند  در  انتخابات  جامع  الیحه  گفت:  اسالمی، 
نظرات صاحبنظران،  گرفتن  نظر  در  با  کارشناسی 
فعاالن سیاسی و اجتماعی تهیه شده است که در این 

باره هم جلسات مشترکی برگزار شده است. 
وی افزود: بعد از برگزاری جلسات و استماع نظر 
صاحب نظران الیحه جامع در کمیسیون سیاسی و 
دفاعی دولت تصویب شد که این موضوع با ابالغ 
سیاست های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری 
مقارن گردید. به همین دلیل ما مجدداً این الیحه را 
منطبق با سیاست ها بازنگری کردیم که در نهایت به 

مجلس شورای اسالمی تقدیم شد. 
معاون رئیس جمهور با اشاره به این که »طرح اصالح 
مدار  بر  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  قانون 
استانی شدن استوار است«، گفت: دولت در الیحه 
جامع چیزی درباره استانی شدن لحاظ نکرده است، 

اما با این موضوع موافق است.

رئیس مجلس شورای اسالمی:

 تغییرات قانون انتخابات نیاز به دو 
سوم آرای نمایندگان ندارد

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: امنیت 
بازدارندگی  قدرت  افزایش  گرو  در  ما  پایدار 
و  تهدیدات  بر  مبتنی  باید  همواره  و  است 
نیازهای دفاعی کشورمان به روز شده و تأمین 

قدرت کنیم. 
سردار  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
سرلشکر پاسدار باقری با حضور در پنجمین 
جشنواره تحقیقات صنعتی نیروهای مسلح 
)سلمان فارسی( به میزبانی مؤسسه تحقیقات 
نخبگان،  حضور  با  که  دفاعی  نوآوری  و 
دانشمندان و محققان نیروهای مسلح برگزار 
برای  مغتنمی  فرصت  را  جشنواره  این  شد 
ارزیابی و ارتقا طرح های تحقیقاتی و صنعتی 
مورد نیاز نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
ایران عنوان کرد.باقری با بیان اینکه موضوع 
ارزش دانش در اسالم به عنوان یک موضوع 
اساسی از زمانی که خداوند به قلم سوگند یاد 
می کند و علم ساخت زره را به پیامبر خود 
داوود نبی )س( عطا می کند همواره از اهمیت 
ویژه ای برخوردار بوده است، گفت: در قرآن و 
احادیث، علم و دانش به عنوان قدرت و عامل 
برتری معرفی شده است و این موضوع حیاتی 
در 40 سال عمر با برکت انقالب اسالمی در 
ابعاد و اضالع گوناگون جمهوری اسالمی نیز 
هر  در  مسئوالن  و  می شود  دیده  وضوح  به 
سمتی که هستند باید به ارتقا علمی و دانش 
بیاندیشند و آن را با جدیت دنبال نمایند.وی 
با بیان اینکه جایگاه پژوهش های صنعتی به 
ویژه در حوزه صنایع دفاعی به عنوان یکی 
گفت:  می باشد،  قدرت  کسب  مؤلفه های  از 
عنوان  به  دفاعی  مهم  تحقیقاتی  طرح های 
کشورهای  لحن  قوی،  بازدارنده  عامل  یک 
قدرتمند را تغییر می دهد و این موضوع نشان 
دهنده اهمیت تحقیقات به عنوان یک اصل 
قدرت آفرین است.باقری با اشاره به موقعیت 

دامنه  و  ایران  اسالمی  جمهوری  حساس 
اسالمی  جمهوری  علیه  ساله  تهدیدات 40 
با  نظام اسالمی همواره  بیان کرد: دشمنان 
تغییر تاکتیک و به روز شدن از هیچ کوششی 
برای ضربه به ایران اسالمی کوتاه نیامده اند و 
بر این اساس امنیت پایدار ما در گرو افزایش 
قدرت بازدارندگی است و همواره باید مبتنی 
نیازهای دفاعی کشورمان به  بر تهدیدات و 
تأمین قدرت کنیم.رئیس ستاد  و  روز شده 
کل نیروهای مسلح با بیان اینکه بازدارندگی 
یک موضوع پویا و رشد یابنده است، افزود: 
دفاعی  تجهیزات  سازی  مشابه  به  قائل  ما 
نیستیم و همواره باید با تولید دانش، تقویت 
نو  نو شونده، خالقانه،  بازدارندگی  توسعه  و 
و پیش رونده و تکیه بر ظرفیت های علمی 
برآمده از داخل بتوانیم امنیت ملی خود را 
تأمین و حتی فکر گزند به جمهوری اسالمی 
ایران توسط دشمنان انقالب اسالمی را از آنها 
سلب کنیم.وی در ادامه تأکید کرد: پایداری 
با حرکت های  تنها  و منطقه،  امنیت کشور 
جدید، خالقانه و نو در عرصه های دفاعی دوام 

پیدا می کند؛ چرا که دشمنان با بودجه های 
هنگفت نظامی صدها برابری دشمنی خود را 
تداوم می دهند.باقری تصریح کرد: همبستگی 
و هم افزایی محققان نیروهای مسلح و تالش 
یکپارچه و منسجم دانشمندان عرصه نظامی 
و دفاعی و همچنین مشارکت دانشگاه ها و 
شرکت های دانش بنیان و از همه مهم تر افق 
بلند فرمانده معظم کل قوا امام خامنه ای عزیز 
ناشناخته  و  توطئه های کور  )مدظله العالی(، 
دشمن از جمهوری اسالمی ایران را با شکست 
مواجه کرده و باعث شده توطئه های گوناگون 
و  خورده  شکست  اسالمی  انقالب  دشمنان 
آنها نتوانند تصمیمات 40 ساله خود را علیه 
ایران اسالمی عملی سازند.باقری با بیان اینکه 
همه ظرفیت های جمهوری اسالمی ایران به 
خانواده های  و  عزیز  شهدای  ایثار  خصوص 
گرانقدر آنان در همه عرصه ها در بازدارندگی 
روزی  کرد:  بیان  است  داشته  مهمی  نقش 
با  وارد کننده همه محصوالت  عنوان  به  ما 
اما  بودیم،  مواجه  وابستگی  و  مشکل جدی 
تدابیر  و  برکت خون همین شهدا  به  امروز 

مقام معظم رهبری )مدظله العالی( و استفاده 
از ظرفیت های درونی توانسته ایم با استقالل 
کامل روی پای خودمان بایستیم و تقریباً تمام 
نیازهای اساسی نیروهای مسلح را با توان و 
دانش خودمان تولید کنیم که بخشی از آنها را 
دیگران تا کنون نتوانستند تولید کنند و باید 
همواره با پوست اندازی و نو شدن و تولید 
قدرت  کسی  دنیا  در  امروز  که  محصوالتی 
تولید آنها را ندارد، تدابیر نورانی رهبر فرزانه 
نمائیم.رئیس  محقق  را  انقالب  دوم  گام  در 
ستاد کل نیروهای مسلح پژوهشگران دفاعی 
را سر شبکه های خالقیت در تولیدات مهم 
صنعتی عنوان کرد و افزود: محققان عرصه 
دفاعی باید بتوانند نقاط قوت جدیدی خلق 
نمایند تا به همین نسبت بتوانند تولید قدرت 
کرده و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسالمی 
و  محققان  کرد:  تأکید  دهند.باقری  ارتقا  را 
تحقیقات صنعتی بایستی پاسخگوی نبردهای 
مبتنی بر هوشمندی، شبکه محور، تأثیر محور 
و سایبرنتیک بوده و همواره باید با فرآیند نو 
شدن و عدم ایستایی سیر تحولی این حوزه را 
دنبال نماید.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
با بیان اینکه تمامی تحوالت و حرکت های 
خالقانه ناشی از وجود سرمایه انسانی متعهد 
و متخصص به بار می نشیند، خاطر نشان کرد: 
عظیمی  گنجینه های  انسانی  سرمایه های 
هستند که باید نه تنها از بعدی مادی بلکه 
در ابعاد معنوی نیز مورد حمایت قرار گیرند.

تحقیقات  چرخه  به  توجه  پایان  در  وی 
)جایگاه تحقیقات، روش تحقیقات، روش های 
و …(،  تحقیقات  متعدد  آزمایشات  و  نبرد 
بسیج  صنعتی،  تحقیقات  در  بندی  قطب 
همه توانایی ها و امکانات دفاعی کشور را از 
مهمترین مطالبات در حوزه تحقیقات صنعتی 

در سطح نیروهای مسلح عنوان کردند.

سرلشگر باقری: قائل به مشابه سازی تجهیزات دفاعی نیستیم

امنیت پایدار در گرو افزایش قدرت بازدارندگی است

امنیت  بر  آن  تاثیر  و  ای  منطقه  تحوالت  بررسی  نشست 
جمهوری اسالمی ایران با حضور محمدجواد ظریف، وزیر 
امورخارجه کشورمان دیروز در دانشگاه فرماندهی و ستاد 

ارتش جمهوری اسالمی ایران برگزار شد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی ستاد ارتش، در 
را مدیون مردم  اقتدار کشور  امورخارجه  این مراسم وزیر 
دانست و افزود: به لطف خدا و برکت مردم سرافراز ایران 
انقالب  سالگی  چهل  مسلح،  نیروهای  مقتدرانه  حضور  و 
راهپیمایی 22  در  مردم  پررنگ  گرفتیم. حضور  را جشن 
بهمن نشان داد که با وجود مشکالت اقتصادی و معیشتی 
مردم ما همچنان پای انقالب و دستاوردهای آن ایستاده 
چهل  ما  که  بودند  معتقد  دشمنان  کرد:  تصریح  اند.وی 
از  است که  این در حالی  دید  نخواهیم  را  انقالب  سالگی 
همان ابتدا نیز با برافروختن آتش جنگ سعی در براندازی 
انقالب داشتند و معتقد بودند که انقالب دو سالگی خود را 

تجربه نخواهد کرد!
با چنین  را  انقالب  این  افزود: چیزی که  ادامه  در  ظریف 
اقتداری در دنیا نگه داشته است استقالل آن و پافشاری 
مردم بر این استقالل بوده است. دستاوردی که بعد از سال 
ها استعمار قدرت های جهانی در ایران به وجود آمد.وزیر 
امور خارجه، امنیت کشور را درون زا توصیف کرد و افزود: 

ترامپ بارها کشورهای منطقه را تحقیر کرده و امنیت آن 
این در حالی است  داند  آمریکا می  به خاطر وجود  را  ها 
که کشور ما بدون وابستگی به دیگران و با تکیه بر داخل 
کشور امنیت مثال زدنی را در منطقه به وجود آورده است.

ای  زمینه  در هیچ  اسالمی  انقالب  لطف  به  ما  افزود:  وی 
وابسته به دیگران نیستیم و به همین دلیل سلطه گری را 
نخواهیم پذیرفت در حالیکه سلطه طلب نیز نمی باشیم.

نخواهیم  اصالتا  قرآن  آیات  براساس  ما  کرد:  بیان  ظریف 
پذیرفت که شخص یا قدرت دیگری را به عنوان سرپرست 

و باال دست خود بپذیریم.
اتفاق نادری رخ داده است و  ظریف تصریح کرد: در دنیا 
جهان پساغربی شکل گرفته و به نوعی سلطه گری در دنیا 
به پایان رسیده است. به عنوان مثال، رییس جمهور آمریکا 
به  با چراغ خاموش  با هزینه هفت تریلیون دالر  گفت ما 
پایان سلطه  این چیزی جز  و دلیل  عراق سفر می کنیم 
قدرت  محل  افزود:  ادامه  در  نیست.وی  جهان  بر  آمریکا 
تنها  مهم  های  گیری  تصمیم  و  شده  متکثر  دنیا  در  نیز 
در غرب اتفاق نمی افتد و ما امروزه شاهدیم که تحوالت 
دنیا در جای جای این جهان اتفاق می افتد.برای مثال در 
منطقه ما آمریکا به عنوان قدرت نظامی به ظاهر خواستار 
کاهش تنش در سوریه شد ولی نتوانست با تمام ابزاری که 

در اختیار دارد این مهم را به وقوع برساند و این سه کشور 
ایران، روسیه و ترکیه بودند که تنش ها را در سوریه به کم 
ترین حد ممکن رساندند و این نشان دهنده به هم خوردن 
قدرت و متکثر شدن آن است. ظریف به قدرت ایران در 
حوزه نظامی و دیپلماسی اشاره و بیان کرد: در دنیا کسی 
ما هستیم که در  این خود  و  نمی گیرد  ما تصمیم  برای 
بهره  با  خود  سرنوشت  برای  خاورمیانه  تالطم  پر  منطقه 
فرهنگ  مردمی،  توان  شامل  که  میدانی  قدرت  از  گیری 
موثر  قدرت  و  مسلح  نیروهای  اقتدار  و  شهادت  و  ایثار 
دیپلماسی است تصمیم می گیریم و به نوعی بعد از انقالب 
به خودباوری رسیده ایم طوری که در مقابل قدرت های 
ایم.وزیر  ایستاده  مقتدرانه  مختلف  های  زمینه  در  جهانی 
امورخارجه در پایان گفت: دلیل عصبانیت آمریکا و برخی 
از کشورهای غربی این است که ما موشک را خودمان با 
وابسته  به آن ها  و  بر متخصصین داخلی می سازیم  اتکا 
از حریم کشورمان  البته زمانی که ما برای دفاع  نیستیم. 
ما  به  کشوری  هیچ  بودیم  دفاع  برای  موشک  به  نیازمند 
موشک نداد. باید گفت فقط در زمینه موشک نیست که ما 
به این حد از پیشرفت رسیده ایم، متخصصین ما هرجا در 
تنگنا قرار گرفتند آن را به فرصتی برای پیشرفت تبدیل 

کرده اند و ساخت موشک تنها نمونه ای از آن است.

محمد جواد ظریف:

به لطف انقالب در هیچ زمینه ای 
وابسته به دیگران نیستیم
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آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقدسندرسمی

برابــررای شــماره139760317001004104-97/10/3هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمان های فاقدسندرسمی 
مســتقردرواحدثبتی ناحیه یک اهوازتصرفات مالکانــه وبالمعارض متقاضی 
آقــای ناصرعنبــری فرزنداحمدبشــماره شناســنامه661صادره ازکویــت 
بــه شــماره ملی4723449280درششــدانگ یــک بــاب ســاختمان به 
مساحت194/70مترمربع درقســمتی از پالك15بخش8اهوازخریداری شده 
ازآقای مطیرلطیفی)مالک رسمی(که حکایت ازاحرازمالکیت متقاضی نسبت 
به ملک موردتقاضا وانتقال ملک مع الواســطه وطی ارائــه قولنامه عادی به 
بنام متقاضی داشــته،محرزگردیده اســت.لذابه منظوراطــالع عموم مراتب 
دردونوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شــوددرصورتیکه اشخاص نسبت به 
صدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانندازتاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تســلیم وپس ازاخذرســید، 
ظرف مدت یــک ماه ازتاریخ تســلیم اعتراض،دادخواســت خودرابه مرجع 
قضائی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســندمالکیت صادرخواهد شد.ضمناصدورسندمالکیت 
مانــع ازمراجعــه متضرربــه دادگاه نخواهدبود.شــماره م.الــف)5/3122(                                                                                 

تاریخ انتشارنوبت اول:97/11/28-تاریخ انتشارنوبت دوم:97/12/14
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه یک اهواز-اکبرافشین

اگهی مفقودی
برگ سبز خودرو وانت مزدا بی 2000آی به شماره پالك ایران 72-481ق63 و 
 NAGP2PC11DA128196 و شماره شاسی FEA22018 شماره موتور

مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

آگهی حصر وراثت
خانم شــیوا اصالنی به شماره شناسنامه 656 و شــماره ملی 3732340988 به شرح 
دادخواســت به کالســه 1586/8 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان احمد اصالنی به شماره شناسنامه 926 و شماره ملی 
3731786702 در تاریــخ1397/11/5 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر:
1. شــیوا اصالنی ش ش 656 ت ت1352/7/1 و شــماره ملی 3732340988 دختر 

متوفی 
2. ژاله اصالنی ش ش 1030 ت ت1356/7/1 شماره ملی 3732387119 دختر متوفی

3. عبداله اصالنی ش ش 741 ت ت1343/11/15 شــماره ملی 3732269043 برادر 
ابوینی متوفی

4. ایران اصالنی اســلمرز ش ش 622 ت ت 1336/1/1 شــماره ملی 3731895722 
خواهر ابوینی متوفی

5. جیران اصالنی اســلمرز ش ش 311 ت ت1339/5/1 شماره ملی 3732233537 
خواهر ابوینی متوفی

به غیر از نامبردگان ورثه دیگری ندارد.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 9021 -  رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

آگهی ابالغ اخطاریه ماده101به آقای جعفرمعماری
بدینوســیله به آقــای جعفرمعمــاری درخصوص پرونــده اجرایی کالســه فوق له 
بانک ملــت علیه جعفرمعمــاری وشــرکت آبادگران رهســازه پرشــیاوباتوجه به 
اعتــراض بانک ملــت به نظریه ارزیابی پیشــین وانجام کارشناســی مجددابالغ می 
گرددطبق گزارش97/431/الف مورخ 97/9/21کارشــناس رســمی دادگســتری 
به شــرح تصویرپیوســت،پالک ثبتی1-فرعی:7690از پالک اصلی11دربخش:ده 
رهنــی  ســند  در:ماهشــهرموردوثیقه  درماهشــهرناحیه:نداردواقع  اهوازواقــع 
شــماره128499و126265تنظیمی به مبلغ چهارمیلیاردوهفتصدونودوشــش میلیون 
اســت.اخطارارزیابی  گردیــده  ارزیابــی  وســیصدهزار)4/796/300/000(ریال 
مربوطــه جهت ابالغ به شــمابه نشــانی فوق ارســال گردیده لیکن طبــق گزارش 
مورخ97/10/11مامور،محــل اقامت شــمابه فوق شــناخته نشــده،لذابنابه تقاضای 
بستانکارطبق ماده18آئین نامه اجرامفاد اجرائیه فقط یک مرتبه دریکی ازروزنامه های 
کثیراالنتشارمحلی آگهی می شودلذاچنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکورمعترض 
مــی باشــیدوتقاضای ارزیابی توســط هیــات کارشناســی را دارید،اعتراض کتبی 
خودراظــرف مدت پنــج روزازتاریخ ابالغ ایــن اخطاریه به ضمیمــه فیش بانکی 
دستمزدکارشناس تجدیدنظربه مبلغ بیست میلیون ریال علی الحساب به دفتراین اجرا 
تسلیم نمایید.ضمنابه اعتراضی که خارج ازموعدیافاقدفیش بانکی دستمزدکارشناس 

تجدید نظرباشدترتیب اثرداده نخواهدشد.   شماره م.الف)16/1036(

مسئول واحداجرای اسنادرسمی بندرماهشهر-فرزاداحمدی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای ایــرج دیانی بــا وکالت خانم شــهناز دهدشــتی زاده طبق وکالتنامه شــماره 

35716مورخه97/12/7دفتــر 280آبادان بموجب 2برگ استشــهاد محلی گواهی شــده 
دردفتراســناد رسمی شــماره 280 آبادان مدعی است که سند مالکیت به شماره مسلسل 
0079133مربوط به مقدار 16 سهم مشــاع ازمقسم 144سهم ششدانگ پالك 449واقع 
درناحیه25بخش2خرمشهرمورد ثبت شماره 690صفحه186دفترجلد7 که بعلت جابجایی 
مفقود شــده ودرخواست صدورســندمالکیت نموده اســت لذادراجرای تبصره1اصالحیه 
ماده120آییــن نامه قانون ثبــت مراتب اعالم تاهرکس که مدعی انجــام معامله ویاوجود 
ســندمالکیت مذکوردرنزد خود می باشند ازتاریخ انتشارآگهی ظرف مدت 10 روزاعتراض  
خودرا کتبا و ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و یاســند خریداری به این اداره اعالم نمایند 
ودرغیراینصورت سند مالکیت المثنی به نام مالک صادرواسناد مالکیت مفقود شده است و 

درجه اعتبارساقط خواهد شد.شماره م الف:9/1273
مدیرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک خرمشهر-احسان احمدی زاده ازطرف رضا قادری

آگهی ابالغ 
نظر به اینکه آقای پیمان بهرامی فرزند لطیف در پرونده کالسه 9709988713000372 شعبه 
اول دادیاری دادسرای سنندج به اتهامات تهدید و تخریب )موضوع شکایت آقای عباس مهاجرپور 
فرزند محمد صابر ( تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت وی 
ممکن نگردیده اســت بنابراین در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی 
و انقالب ســنندج جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از 

یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.
م الف: 9004      دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب سنندج- افشین آزادی نیا

آگهی ماده سه قانون تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آقای فتحی کرمی فرزند عبداله درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالك  118 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به زمین بان باللوك که از خانم حفصه حسینی 
خریداری درخواست سند مالکیت نموده پرونده نیز تحت کالسه 66-91 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی  برابر رأی  شماره 139760316007001239  تاریخ 
6 / 11 / 97 حکم به صدور سند مالکیت یکباب ماشین شویی به مساحت 26 / 143 متر مربع به نام آقای فتحی کرمی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالك مزبور آقایان محمد، محمود، عبداله و 
محمدصالح صدیقی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی بمدت دوماه اعتراض خود را کتباً 
به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره محل 

تحویل دهد بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای فتحی کرمی صادر خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان جوانرود - عزیزی

تاریخ انتشار اول  29 / 11 / 97          تاریخ انتشار دوم  14 / 12 / 97 

آگهی احضار متهم
ابالغ وقت دادرسی متهم آقای امین جمشیدی که به اتهام درگیری که فعال مجهول المکان 
و متواری می باشد وفق ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا 
ظرف مهلت یکماه از تاریخ نشر این آگهی جهت رسیدگی در شعبه دوم دادیاری دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد حاضر در غیر اینصورت وفق قانون اقدام خواهد شد. 
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد 

 سارا میر حسینی

آگهی مفقودی
تسلسل اسناد خودرو پیکان وانت مدل 1384 به رنگ سفید و شماره انتظامی ایران 
72-326م71 به شماره موتور 11284075425 و شماره شاسی 12152098 به 

نام محمدرضا پور علی رکنی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بابلسر 

آگهی ابالغ 
نظر به اینکه آقای مظفر کرمی فرزند محمدامین در پرونده کالســه 9709988713001077 
شــعبه اول دادیاری دادسرای سنندج به اتهام انشعاب غیر مجاز آب تحت تعقیب است و ابالغ 
احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده است بنابراین در اجرای ماده 
174 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ 
انتشار آگهی در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب سنندج جهت پاسخگویی به اتهام 
خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول 

خواهد شد.
م الف: 9005      دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب سنندج- افشین آزادی نیا

مفقودی
اینجانب عبداله محمدی مالک خودرو سواری پژو *پارس به شماره شهربانی 71 ل 812 
ایران 29 و شماره بدنه NAAN21CA5CK140966 و شماره موتور 12490321987 به 
علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی سند کمپانی خودرو مذکور را نموده، 
لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر 
حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکانشهر ساختمان سمند مراجعه 

نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت مذکور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
کرمانشاه

مفقودی

برگ ســبز خودرو پراید مدل 94 تیپ 131SE ،رنگ سفید روغنی 
به شــماره پالك 466س24 ایران 38 ،شــماره موتــور5281326 
،شــماره شاســی NAS411100E3573080 بنام محمد حسن 
شیخ سلطانی دارای کدملی 0052287157 مفقودگردیده وازدرجه 

اعتبارساقط می باشد.

دادنامه
پرونده کالسه 9709980495200555 شعبه 22 شورای حل اختالف شهرستان اردبیل تصمیم نهایی 

شماره 9709970495200962 
خواهان: آقای شهرام علی پور فرزند افراسیاب با وکالت آقای مسعود وسیله سلسله جنبان فرزند حیدر 
به نشانی استان اردبیل شهرستان اردبیل- شهر اردبیل- میدان شریعتی- خ آیت اله خامنه ای- اول کوچه 
اسالمی- ساختمان مانلی- ط 4 واحد 13-خوانده: خانم ساناز افشاری فرزند بهروز به نشانی اردبیل- 

خیابان حافظ پشت مسجد حافظ پ 68 – ط 5 واحد 5 – 09128727498 
خواسته: مطالبه وجه چک

رای قاضی شورا
در خصوص دعوی آقای شهرام علی پور با وکالت آقای مسعود وسیله سلسله جنبان بطرفیت خانم 
ساناز افشاری به خواسته مطالبه مبلغ 25/000/000 ریال از بابت 1 فقره چک به شماره 9304/611167 
با احتساب خسارت تاخیر تادیه و دادرسی شورا با مالحظه تصاویر مصدق چکهای مستند دعوی و 
گواهینامه صادره از بانک محال علیه که داللت بر اشتغال ذمه صادر کننده در مقابل دارنده آن می نماید 
و با لحاظ اینکه نسبت به دعوی مطروحه و دالیل و مستندات ابرازی خواهان ایراد و اعتراض موثری 
بعمل نیامده و نظر به اینکه خوانده دلیلی بر تحصیل برائت ذمه خویش اقامه نکرده و با استحصاب بقای 
دین بر ذمه خوانده دعوای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص و مستندا به مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به مبلغ 25/000/000 به انضمام خسارت دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه که 
توسط اجرای احکام مدنی احتساب خواهد شد در حق خواهان صادر می نماید رای صادره غیابی و 

ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در این شورا می باشد.
صباحی- قاضی شعبه 22 شورای حل اختالف اردبیل

آگهی مفقودی

برگ سبز ماشــین ســواری هاچ بک پژو 207 مدل 1397 به شماره شهربانی 82-
 NAAR03FE3JJ626268 179 و شماره شاسیB0017437 257م94 و شماره موتور

به نام میالد تقی زاده مازندرانی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابلسر

آگهی حصر وراثت
خانم سیما قادری به شماره شناسنامه 68۴ و شماره ملی 6۴6۹63۱۹۰8 به شرح دادخواست به کالسه ۹7۱۵87/8 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
عبدالرحمن محمدی به شماره شناسنامه ۱۹3۹ و شماره ملی 3732868672 در تاریخ۱3۹7/۱/۱7 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد 
مشروحه زیر:۱.  سیما قادری ش ش 68۴ ت ت۱3۴۱/7/۹ و شماره ملی 6۴6۹63۱۹۰8 همسر متوفی 2. شاهرخ محمدی ش ش 6۴۰3 ت ت۱3۵۹/7/۱ و شماره ملی 382۰۰6372۱ پسر متوفی

3. آرام محمدی ش ش 2۵37 ت ت۱36۱/۱۱/۱۰ و شماره ملی 3732۱87۱28 پسر متوفی۴. شاهو محمدی ش ش ۵3۵۹ ت ت۱36۵/۱۰/۱۵ و شماره ملی 3732۹۰2۹۰۰ پسر متوفی
۵. آرمان محمدی ش ش - ت ت۱36۹/۱/28 و شماره ملی 372۰۱۱۱۹۱۱ پسر متوفی6. آکو محمدی ش ش - ت ت۱372/۱/2۰ و شماره ملی 372۰38۴۱7۹ پسر متوفی

به غیر از نامبردگان ورثه دیگری ندارد.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف مدت یک ماه 

به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف ۹۰36 -  رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

اختتامیه جشنواره مسابقات 
ورزشی در برق منطقه ای گیالن  

با حضور مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای 
گیالن، معاونین و مدیران، اختتامیه جشنواره مسابقات 
ورزشی بزرگداشت دهه مبارک فجر برق گیالن در 

سالن شهید عباسپور برگزار شد.
 بلبل آبادی مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای 
گیالن در این مراسم گفت: اهمیت ورزش در دنیای 
امروز بر کسی پوشیده نیست و ورزش در بخشهای 
مختلف فردی، شرکتی، سازمانی و در سطح جامعه از 
اهمیت اساسی برخوردار است و از اولویتها می باشد.
وی افزود: با ارزش ترین سرمایه هر شرکت نیروی 
انسانی و کارکنان آن مجموعه است  و نیروی انسانی 
سالم دارای بیشترین بهره وری در سازمان است و این 

سالمتی رابطه مستقیم با ورزش دارد.
مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن  در 
خصوص فواید ورزش گفت: در بعد فردی،  ورزش 
ایمنی  تقویت سیستم  قوای ذهنی،  تقویت  موجب 
و تقویت عضالت و مفاصل می شود و بطور کلی 
کارآیی فردی و جسمانی و اعتماد به نفس شخص را 
باال می برد. همه این فواید در سطحی باالتر نصیب 

سازمانها و جامعه می شود.
بلبل آبادی با ابراز خرسندی از اینکه همه همکاران 
از امکانات ورزشی استفاده می کنند، افزود: امیدواریم 
بتوانیم امکانات ورزشی را بیشتر از زمان حال کنیم تا 
نفرات بیشتری به امر ورزش روی بیاورند و از لحاظ 
استفاده از امکانات ورزشی شرایط مطلوبتری در آینده 
ایجاد شود.در این مراسم احمدی مسئول و دبیر هیات 
ورزش شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن گفت: 
انجمن های ورزشی  توسط  که  ریزیهایی  برنامه  با 
شرکت در سال ۹7 انجام شد به تمامی اهداف ورزشی 
از پیش تعیین شده دست یافتیم و موفق شدیم تمامی 
تیمهایی را که برای مسابقات سراسری وزارت نیرو 
اعالم آمادگی کرده بودند به این دوره از مسابقات 
اعزام کنیم.وی افزود: از بین تیمهای اعزامی، تیم شنا 
و تیم تنیس روی میز بانوان شرکت توانستند به مقام 
های برتر دست پیدا کنند. همچنین تیم های ورزشی 
شرکت برای اولین بار در مسابقات ورزشی کارکنان 
دولت نیز حضور یافتند که تیم فوتسال توانست به 
مقام برتر دست پیدا کند.در مسابقات صنعت و آب 
و برق نیز حضوری موثر و فعال  داشتیم و به مقام 
های برتر دست پیدا کردیم. مسابقات دهه فجر نیز با 
حضور ورزشکاران ۵ رشته ورزشی به نحو احسن 
برگزار شد.احمدی خاطر نشان کرد: این تالشها با 
کمک و همکاری تمامی کارکنان شرکت به دست 
آمد و امیدواریم در سال ۹8 با برنامه ریزی های که در 
حال انجام است بتوانیم به موفقیتهای بیشتری دست 

پیدا کنیم.

خبر

هشدار های پلیس

به هنگام مسافرت :
1.حتي االمکان اثاثیه خود را داخل صندوق اتومبیل قرار داده و از نهادن 

آنها بر روي بار بند اجتناب نمایند.
2.بجاي وجه نقد مورد نیاز در مسافرت از کارت هاي عابر بانک استفاده 

نمایند .
3.از قرار دادن اشیاء قیمتي در داخل خودرو و در معرض دید خودداري 

شود .
4.در صورتیکه قصد برپایي چادر و اقامت در فضاي باز را دارید به نکات 

زیر توجه کنید :
 در محل هاي مشخص و تعیین شده که معموالً در کنار آنها ایستگاه هاي 

امدادي و پلیس مستقر مي باشد اسکان یابید.
 از برپایي چادر بصورت انفرادي و اماکن و جاده های فرعی و دور افتاده و 

خلوت خودداري نمائید.
در هر ساعتي از شبانه روز به محض دیدن افراد مشکوك در کنار یا داخل 
محل هاي اسکان مراتب را فوراً به ایستگاه هاي پلیس یا پلیس 110 

اطالع دهید .
 از قبول مواد غذایي و نوشیدني از افراد ناشناس خودداري نمائید. 

 خودروهاي خود را در محل هاي قابل دید و جاهاي مطمئن پارك نموده 
و از تجهیزات ایمني و تأخیري همانند قفل پدال و فرمان استفاده نمائید.

 از تخلیه کامل و ترك چادر حتي االمکان خودداري شود.
 از قرار دادن اشیاء قیمتي و با ارزش در پشت دیواره هاي چادر که امکان 

برش چادر و سرقت دارد به هنگام شب خودداري شود.
 مسئولین محلي نسبت به ساماندهي و متمرکز نمودن اسکان مسافرین 
و برپایي چادرهاي مسافرتي و ارائه خدمات مناسب با استفاده از امکانات 

موجود با هماهنگي پلیس اقدام نمایند.
برپایي  نگهبان محله در محل  از  استفاده  زمینه جهت  فراهم کردن   

چادرهاي مسافرتي .
5. اطفال خود را به زیور آالت گرانقیمت مزین ننمائید و آدرس و مشخصات 

خود را و مرتبطین را به کودکان بسپارید.
6. از رها نمودن  کودکان در معابر و بوستان ها و اماکن عمومي و مذهبي 

خودداری نمائید.
7. وجوهات نقدي خود را یکجا حمل ننمائید. 

8. وسایل، اشیاء و دارایي خود را به اطالع دیگران نرسانید و از به نمایش 
در آوردن آنها خودداري نمائید. 

9. از رها کردن اتومبیل به حالت روشن و یا در حالتي که سوئیچ روي 
خودرو مي باشد حتي براي مدت کوتاه نیز خودداري شود.

10. ساك و کیف دستي خانم ها بیشترین هدف سارقین مي باشند . 
11. چنانچه در جاده و یا در سطح شهر ) بویژه بزرگراه ها ( افرادي با خودرو 
و لباس شخصي و یا حتي تحت عنوان مامور شما را متوقف نمودند  به هیچ 
وجه تا موقعیکه از مامور بودن آنها اطمینان حاصل نکرده اید تسلیم نشوید 
.)  از آنها در خواست ارائه کارت شناسایي نموده و در صورت برطرف نشدن 

ظن شما از صحت هویت آنها با پلیس 110 تماس بگیرید . (
12. در حین گردش و تفریح اتومبیل خود را در مکاني امن و حتي المقدور 

در پارکینگ هاي عمومي و مطمئن پارك نمایید.
13. وسایل و اشیاء و دارائي خود را به اطالع دیگران نرسانید و از به نمایش 

درآوردن آن خودداري نمائید .
14.اگر اتومبیل را به علت نقص فني هل مي دهید اجازه ندهید افراد غریبه 

و ناشناس پشت فرمان بنشینند.
15.با اطمینان از اینکه فرزند خردسال شما در خودرو نشسته اتومبیل را 

رها نکنید .

خبر

حوزه ی  در  اشتغال زایی  بر  برکت  بنیاد  مرکز 
کشاورزی 

مدیرعامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره( از تمرکز این بنیاد بر اشتغال زایی 
در حوزه ی کشاورزی و صنایع مرتبط با آن خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی بنیاد برکت، مهندس سعید 
جعفری در حاشیه ی بازدید از نمایشگاه بین المللی 
چهار دهه دستاوردهای کشاورزی، صنایع تبدیلی، 
تکمیلی، فناوری های پیشرفته ی غذایی، صادرات و 
فعالیت های تشکل های جهادی، با بیان این مطلب، 
افزود: بنیاد برکت طی سال های گذشته در مجموع 
در 3۴۵ طرح توانمندسازی اقتصادی مشارکت داشته 
که از 2۱۵ طرح خارج شده است. از ۱3۰ شرکت 
باقی مانده، 3۰ شرکت با ظرفیت سرمایه گذاری بیش 
از ۴2۰۰ میلیارد ریال در حوزه ی کشاورزی فعال 
هستند که اشتغال زایی مستقیم برای بالغ بر 28۰۰ 
نفر را سبب شده است. وی با اشاره به برگزاری 
و  مستقیم  اشتغال  ایجاد 8۰ هزار  آیین شکرانه ی 
حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  توسط  غیرمستقیم 
چهلمین  مناسبت  به  بهمن ماه  اواخر  در  امام)ره( 
سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی تأکید 
کرد: بالغ بر 6۰ درصد از 3۰ هزار طرح اشتغال زایی 
به  است،  شده  ایجاد  اجتماع محور  بخش  در  که 
مربوط  آن  حوزه ی کشاورزی و زیرمجموعه های 
می شود. مهندس جعفری تصریح کرد: با توجه به 
این که عمده ی نقاط هدف ما برای فعالیت، در مناطق 

روستایی واقع است و با توجه به سیاست های ابالغی 
تأکیدات  و  امام)ره(  فرمان حضرت  اجرایی  ستاد 
دکتر مخبر رییس ستاد، بخش کشاورزی از جمله 
به خصوص  اشتغال  ایجاد  برای  اصلی  حوزه های 
زودبازده  متوسط  و  کوچک  طرح های  قالب  در 
است. مدیرعامل بنیاد برکت در ادامه توضیح داد: 
برای سال آینده ایجاد و راه اندازی حدود ۱8 هزار 
طرح اشتغال زایی را در حوزه ی اجتماع محور تعهد 
کرده ایم که حداقل 6۰ درصد آن به بخش کشاورزی 
و صنایع وابسته مرتبط خواهد بود.  وی درباره ی 
نمایشگاه  برکت در  بنیاد  دالیل و چرایی حضور 
بین المللی چهار دهه دستاوردهای کشاورزی، صنایع 

غذایی،  پیشرفته ی  فناوری های  تکمیلی،  تبدیلی، 
صادرات و فعالیت های تشکل های جهادی نیز گفت: 
حضور در این نمایشگاه برای نشان  دادن گوشه ای 
از فعالیت های بنیاد برکت در حوزه ی کشاورزی و 
افزایش ظرفیت و اشتغال زایی در این حوزه است. 
هم چنین بهانه ای است برای تقدیر از شرکت هایی 
که در این حوزه فعال هستند و بنیاد برکت با آن ها 
شرکت ها  این  از  برخی  دارد.  اقتصادی  مشارکت 
گسترش  و  هستند  فعال  دانش بنیان  زمینه ی  در 
فعالیت های آن ها می تواند کشور را از وابستگی در 
بخش کشاورزی برهاند. مهندس جعفری جایگاه 
انقالب  بخش کشاورزی را در آغاز دهه ی پنجم 

شکوهمند اسالمی در کشور مهم ذکر و تأکید کرد: 
کشاورزی هم به لحاظ اقتصادی و نقشی که در تولید 
ناخالص ملی ایفا می کند و هم از حیث نقشی که 
در امنیت غذایی کشور دارد، از اهمیت فوق العاده ای 

برخوردار است. 
صنعت کشاورزی در اقتصاد کشور یک رکن اصلی 
کشور  یک  آن که  از  قبل  ایران  و  است  اساسی  و 
نفت خیز باشد، اقتصادی مبتنی بر کشاورزی داشته 
است. هنوز هم بسیاری از محصوالت کشاورزی 
ایران در دنیا طرفداران خاص خود را دارد و در سبد 
کاالهایی که به خارج از کشور صادر می شود این 

محصوالت جایگاهی ویژه دارد. 
وی با تأکید بر پیشرفت های حاصل شده در بخش 
کرد:  خاطرنشان  اخیر  سال های  طی  کشاورزی 
این پیشرفت ها که علی رغم کمبود منابع در کشور 
مراکز  و  جوانان  حضور  نتیجه ی  شده،  حاصل 
دانشگاهی در این حوزه، عبور از روش های سنتی 
و تجربی و استفاده از تکنولوژی و علوم جدید در 
این حوزه است. گفتنی است، نمایشگاه بین المللی 
چهار دهه دستاوردهای کشاورزی، صنایع تبدیلی، 
پیشرفته ی غذایی، صادرات  فناوری های  تکمیلی، 
دفتر  به همت  تشکل های جهادی  فعالیت های  و 
نمایندگی ولی فقیه در وزارت خانه ی جهاد کشاورزی 
با محورهای مدیریت جهادی، بهره وری کشاورزی، 
توسعه ی پایدار و تجارت حالل از ۱2 تا ۱۴ اسفند 

در مصالی امام خمینی)ره( برپاست.

تمرکز بنیاد برکت بر اشتغال زایی در حوزه  کشاورزی

 تحقق اهداف فوالد مبارکه در تولید و تحویل کاال به بازار داخل
تحویل  تناژ  جاری  سال  بهمن ماه  پایان  در  اصفهان- 
محصوالت نهایی )انواع ورق( فوالد مبارکه به بازار داخل از 
مرز پنج میلیون تن گذشت و با رشد 8 درصدی نسبت به 
مدت مشابه سال قبل به 5 میلیون و 67 هزار تن رسید.

اظهار  مبارکه  فوالد  شرکت  بازاریابی  و  فروش  معاون 
داشت: علی رغم وجود تحریم های ظالمانه، فوالد مبارکه 
توانست نیاز مصرف کنندگان داخلی به محصوالت فوالدی 
تخت را تأمین کند و با افزایش تأمین نیاز مشتریان، از 
خروج ارز جلوگیری و به حفظ سطح اشتغال در کشور 
کمک کند.محمود اکبری افزود: در یازده  ماهۀ سال جاری 
شرکت فوالد مبارکه 3 میلیون و 741 هزار تن محصوالت 
گرم و اسیدشویی را به مشتریان خود تحویل داده است 
که این میزان نسبت  به سال گذشته 11 درصد رشد نشان 
می دهد. عالوه  بر آن با توجه به نیاز مشتریان، این شرکت 
تناژ تولید و تحویل محصوالت گرم با ضخامت نازك را 
افزایش داده است؛ به طوری که درصد رشد محصوالت 
میلی متر 10 درصد رشد   از 3  با ضخامت کمتر  گرم 
داشته و از یک میلیون و 516 هزار تن به یک میلیون 
بازاریابی  و  و 666 هزار تن رسیده است.معاون فروش 
شرکت فوالد مبارکه گفت: تناژ تحویل محصوالت سرد 
سال 1396  ماه  یازده  به  نسبت   درصدی  رشد 3  نیز 

داشته و از یک میلیون و 48 هزار تن به یک میلیون و 
82 هزار تن در سال جاری رسیده است. در سال جاری 
تحویل محصوالت سرد به تولیدکنندگان لوازم خانگی 
و صنایع بشکه سازی افزایش قابل توجهی داشته است. 
همچنین بخشی از این محصوالت جهت پوشش دهی به 
کارخانه های مصرف کنندۀ ورق گالوانیزه و ورق قلع اندود 
فوالد  محصوالت  داد:  ادامه  است.وی  یافته  اختصاص 
مبارکه در سال جاری به بیش از 925 مشتری تحویل 
داده شده است که ازنظر تعدادی نیز رشد 10 درصدی 
داشته است. فوالد مبارکه با افزایش تحویل محصول به 
مشتریان داخلی به تداوم تولید در کارخانه های تولیدی 
پایین دست کمک کرده است؛ ولی متأسفانه علی رغم 
فوالدی  محصوالت  صادرات  بر  محترم  دولت  تأکید 
توسط شرکت های تولیدکننده و اقدامات و پیگیری های 
صورت گرفته از طرف فوالد مبارکه، بخشی از ورق های 
فوالدی عرضه شده به بازار داخلی، بدون تبدیل شدن 
به محصوالت نهایی صادر می شود که به ایجاد اشتغال 
در کشور و صادرات محصوالت با ارزش افزوده، خسارات 
جبران ناپذیری وارد می کند و الزم است جهت جلوگیری 
از صادرات محصـــوالت فوالدی توســــط شرکــت های 

غیرتولیدکننده اقدامات اساسی تری صورت گیرد.

اختصاص  ۱5۰ میلیون دالر از صندوق توسعه 

ملی به آبخیزداری مازندران
ساری.سامان علیزاده؛ به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
مازندران- ساری،  سید محسن موسوی  تاکامی  در دومین نشست هم اندیشی ارکان 
تعاونی منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اعالم اینکه با مساعدت مقام معظم رهبری 
در سال ۹7 بیشترین اعتبار از صندوق توسعه ملی منابع در حوزه آبخیزداری اختصاص 
یافته است، گفت: در سال ۹7 بیش از 2۰۰ میلیون دالر اعتبار به این بخش اختصاص 
پیدا کرده است.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری خاطر نشان کرد: 
براساس برنامه ریزی اعالم شده در بودجه سال ۹8 هم اعتباری به مبلغ ۱۵۰ میلیون دالر 
معادل هزار و 2۰۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شده است که بتوانیم بخشی از 
مشکالت و بحران های موجود را رفع کنیم.وی اضافه کرد: آمادگی هزینه اعتبارات کالن 
و خوب در بخش آبخیزداری توسط همین تشکل ها وجود دارد و این موضوع  باید 
به کل استان تسریع داده شود.موسوی تاکامی میزان اعتبار مازندران در بخش آبخیزداری 
سال ۹7 را 2۰ میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: در سال ۹8 هم باید برش استانی آن 
مشخص شود.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران با بیان اینکه آموزش در بین 
بهره برداران ضعیف است، خاطر نشان کرد: بسیاری از مشکالتی که در بخش وجود 
دارد مربوط به عدم آموزش است و باید تالش کنیم که بهره برداران در حوزه آموزش به 
عنوان مروج فعالیت کنند.وی با اعالم اینکه در حوزه آبخیزداری  و حفظ منابع طبیعی 
نیاز به استفاده از ظرفیت مردمی داریم، گفت: بدون استفاده از مردم امور منابع طبیعی 
پیش نمی رود.موسوی تاکامی با اشاره به اینکه اینکه وضعیت معیشت بهره برداران چندان 
مناسب نیست، گفت: اتکا به دام سنتی یکی از مشکالت اساسی این بخش است، باید 
در کنار استفاده از منابع طبیعی برای چرای دام باید از محصوالت فرعی مرتع استفاده 

و بهره برداری کنیم.
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جزییات ارایه خدمات دندانپزشکی
 رایگان در مدارس

 رییس اداره سالمت دهان و دندان وزارت بهداشت ضمن تشریح اقدامات 
انجام شده در قالب طرح تحول سالمت دهان و دندان و کاهش شاخص 
پوسیدگی دندانی در کودکان، گفت: اولین گروه هدف ما افراد شش تا 
۱۴ سال بودند که به صورت فعال برای ارائه خدمات به آنها در مدرسه 
به سراغ شان می رویم و تاکنون 6۰ هزار مدرسه ابتدایی کشور را تحت 

پوشش قرار داده ایم.
دکتر حمید صمدزاده ، با اشاره به آغاز برنامه بهداشت دهان و دندان از 
ابتدای دولت یازدهم و در قالب طرح تحول نظام سالمت،  به ایسنا گفت: 
در سال ۱3۹۴ با حساسیت و جدیت وزیر وقت بهداشت، خوشبختانه 
در  اقدامات خوبی  و  آغاز شد  هم  دندان  و  دهان  تحول سالمت  طرح 
قالب این برنامه انجام شد. یکی از این اقدامات، اولویت دادن به پیشگیری 
و بهداشت دهان و دندان بود که در این زمینه تفاهم نامه ای بین وزارت 
دهان  ارتقاء سالمت  راستای  در  پرورش  و  آموزش  و وزارت  بهداشت 
و دندان دانش آموزان ابتدایی کشور امضا شد و نزدیک به هفت میلیون 

دانش آموز تحت پوشش این برنامه قرار گرفتند.
وی با بیان اینکه پیش از اجرای این طرح شاخص پوسیدگی دندان های 
کودکان ۱2 ساله ایرانی شامل دندان های پر شده، کشیده شده و پوسیده، 2.۹ 
بود، افزود: قرار بر این بود که با اجرای طرح تحول سالمت دهان و دندان 
این شاخص تا سال ۱۴۰۰ به نزدیک یک کاهش یابد. به دنبال اجرای این 
تفاهم نامه طی این چند سال نزدیک به 6۰ هزار مدرسه ابتدایی کشور تحت 
پوشش برنامه تحول سالمت دهان و دندان قرار گرفتند. در این زمینه در 
شهرها و روستاها، مباحث آموزشی و پکیج های خدمتی را آماده کردیم و 
برای مدارس هم ماکت دندان آموزشی تهیه و به آموزش و پرورش ارسال 
شد. همچنین کتاب و سی دی آموزشی برای مجموعه آموزش و پرورش، 

مربیان بهداشت و معلمین داوطلب آماده و ارسال شد.
مربیان  برای  به ویژه  را  آموزشی  جلسات  همچنین  داد:  ادامه  صمدزاده 
با کمک  بازآموزی ضمن خدمت،  قالب دوره های  بهداشت مدارس در 
نفر  به 7۰۰۰  نزدیک  این مدت  در  برگزار کردیم و  پرورش  آموزش و 
از نیروهای آموزش و پرورش تحت آموزش قرار گرفتند. در عین حال 
به حدود 3۰ هزار نفر از نیروهای بهداشتی خودمان اعم از بهورز، مراقب 
سالمت  و... که در سطح یک ارائه خدمات را انجام می دادند، آموزش 
ارائه کردیم.وی با بیان اینکه در قالب طرح تحول سالمت دهان و دندان 
و با توجه به تاثیر فلوراید در کاهش پوسیدگی، ساالنه دو نوبت وارنیش 
فلوراید برای دانش آموزان انجام می شود، افزود: یکی دیگر از اقدامات مان 
این بود که نیازهای درمانی دانش آموزان اندازه گیری و ثبت شد. همچنین 
برای دانش آموزان پرونده الکترونیک دهان و دندان ایجاد شد و این پرونده 
در پرونده الکترونیک سالمت و سامانه »سیب« ادغام شد. در حال حاضر 
هم این پرونده در مراکز سالمت، برای دانش آموزان شش تا ۱۴ سال و 
کودکان زیر شش سال هم  تشکیل می شود.صمدزاده با بیان اینکه در این 
برنامه ها سه گروه هدف شامل افراد شش تا ۱۴ سال، سه تا شش سال و 
زیر سه سال و مادران باردار و شیرده مورد توجه قرار گرفتند، اظهار کرد: 
اولین گروه هدف ما افراد شش تا ۱۴ سال بودند که ما به صورت فعال 
برای ارائه خدمات به آنها در مدرسه به سراغ شان می رویم و تاکنون 6۰ 
هزار مدرسه ابتدایی کشور را تحت پوشش قرار داده ایم.وی ادامه داد: حال 
در این مدارس یا مربی بهداشت داریم یا معلم داوطلب که آنها را آموزش 
داده ایم. در عین حال در صورت نبود مربی بهداشت و یا معلم داوطلب، 
نیروهای خودمان اعم از بهورز یا مراقب سالمت  در مدرسه حضور یافته و 
ارائه خدمت می کنند و این اقدامات جزو برنامه های روتین شان است. آنها 
در این مدارس به دانش آموزان آموزش داده،  غربالگری کرده و وارنیش 
فلوراید انجام می دهند. همچنین در صورت نیاز دانش آموزان به درمان، 
آنها را به مراکز وزارت بهداشت ارجاع می دهند.وی با بیان اینکه اقدام 
دیگرمان در این حوزه ارائه هشت خدمت دندان پزشکی برای افراد زیر 
۱۴ سال و مادران باردار و شیرده در روستاها و شهرهای زیر 2۰ هزار 
نفر که تحت پوشش بیمه روستایی هستند، بود، گفت: این هشت خدمت 
دندان پزشکی برای گروه هدف شامل کشیدن دندان های شیری و دائمی، 
ترمیم یک سطحی، دو سطحی و سه سطحی همرنگ و آمالگام، پالپ و 
پالپ زنده، فیشورسیالنت و فلوراید تراپی برای گروه هدف یعنی افراد زیر 
۱۴ سال و مادران بارددار و شیرده است که به صورت رایگان در مراکزمان 

برای گروه هدف انجام می شود.

خبر

افزایش ساعت کار مراکز
 معاینه فنی

معاون حمل ونقل و ترافیک شــهرداری تهران 
از آغاز طرح اســتقبال از بهــار 98 در مجموعه 
حمل ونقل و ترافیک پایتخت از اول اسفند خبر 
داد و گفت: ســاماندهی برنامه ها و فعالیت های 
پایانه هــای حمل ونقل عمومی بین شــهری و 
درون شهری، افزایش ساعت کار روزانه در خطوط 
دارای تقاضا، ســرویس رســانی 24 ساعته در 
خطوط موردنیاز ازجمله محورهای مورد تاکید 

است.
 بــه گزارش پیام زمان از  روابط عمومی معاونت 
حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران؛ »محسن 
پورسیدآقایی« با بیان اینکه همه ساله در پایان 
سال و با نزدیک شدن به بهار نو، تعداد سفرهای 
روزانه در سطح شهر افزایش قابل توجهی می یابد 
تصریــح کرد: رویکــرد معاونــت حمل ونقل و 
ترافیک شهرداری تهران، ارائه مناسب تسهیالت 
حمل ونقلی، اســتفاده حداکثری از توان ناوگان 
حمل ونقل عمومی متناسب با افزایش تقاضای 
سفرها جهت سهولت تردد شهروندان تهرانی بوده 
که از اسفندماه جاری آغاز و تا پایان فروردین ماه 
سال جدید ادامه خواهد داشت.معاون حمل ونقل 
و ترافیک شــهرداری تهران با اشــاره به این که 
شناسایی نواقص و مشکالت ترافیکی نواحی بر 
اساس محورهای فعالیت در قالب طرح استقبال 
از بهــار 98 در این معاونت موردتوجه ویژه قرار 
خواهد گرفت، اظهار کرد: نگهداشــت مسیر و 
ایســتگاه های بی آر تی و ایستگاه های اتوبوس، 
ساماندهی و نگهداشت پایانه های اتوبوس و تاکسی 
و ایمن سازی و هم سطح سازی معابر، نگهداشت 
تجهیزات هوشمند ترافیکی، به سازی شبکه معابر 
ازجمله اقداماتی است که به این منظور در نظر 
گرفته شده اســت.وی با اشاره به افزایش حجم 
ســفرهای نوروزی و با تاکید بر اهمیت ایمنی 
خودروها از افزایش ساعت کار مراکز معاینه فنی 
در شهر تهران خبر داد و گفت: هم اکنون مرکز 
معاینه فنی بیهقی به صورت شبانه روزی در حال 
فعالیت اســت این در حالی است که هم زمان با 
افزایش تقاضا و به منظور خدمات رســانی بهتر 
به مراجعه کنندگان، ســایر مراکز به صورت 2 و 
3 شیفت فعالیت خواهند کرد. پورسیدآقایی با 
اعالم این که آراســتگی و پیراستگی شهر ازنظر 
امکانات ترافیکی، ساماندهی و استمرار خدمات 
حمل ونقلــی در آســتانه بهــار 98 موردتوجه 
قرار می گیرد، اضافه کرد: ســاماندهی برنامه ها 
و فعالیت هــای پایانه هــای حمل ونقل عمومی 
بین شهری و درون شــهری و اجرای برنامه های 
هدایت ترافیکی شــامل خط کشی و نصب تابلو 
از دیگر محورهای مورد تاکید است.به گفته وی 
همچنین اجرای برنامه های آموزش ترافیکی به 
شهروندان جهت سفرهای نوروزی، تداوم آموزش 
و اطالع رسانی در راستای ارتقاء فرهنگ عبور و 
مرور با نصب بنر در میادین و تقاطع ها با هدف 
روان ســازی جریان ترافیک ازجملــه اقدامات 
معاونت آموزش ســازمان حمل ونقل و ترافیک 

خواهد بود.

خبر

معصومیت به جامانده زیر چهره هاي چرک و 
کثیف؛ پنه هاي عمیق بر دستان ظریف، نگاههاي 
ملتمسانه که به دنبال لقمه اي نان جانشان را به 
کف دستشان گرفته است.کودکاني که صبح تا 
شب در خیابان ها بینابین چراغ قرمز با دسته 
هاي گلی  به دنبال عدالت گم شده هستند. تا 
شاید کسي آنها را ببیند؛کودکاني که ناخواسته 
قدم به عرصه هستي گذاشته و امروز براي لقمه 
اي نان جان خود را در کف دستشان گذاشته و 
اینگونه ابراز وجود مي کنند که من هم فرزند این 

سرزمین هستم!
سرنوشت  برای کودکان کار  جور دیگری رقم 
می خورد کودکانی که به صورت پایدار و مداوم 
از طرف کارفرمایانی بعضا بی رحم به خدمت 
گرفته می شوند،اکثر آنان از رفتن به مدرسه و 
این دوران محرومندو سالمتی  تجربه شیرین 

جسم و روح آنان در خطر است.
اساسا کودکان کار مشغول به فعالیتی هستند که 
مناسب با سن آنان نیست و برای شخصیت روانی 
و اجتماعی آنها مضراست.سازمان بین المللی کار 
حداقل سن برای مشاغل مختلف در نظر گرفته 
است این سنین عبارتند از ۱8 سال برای مشاغل 
پرخطر و ۱2 تا ۱۵ سال برای مشاغل سبک ولی 
با این وجود در جوامع امروزی نه تنها توجهی 
به این قوانین نمی شود بلکه تمام حق و حقوق 
این کودکان توسط کارفرمایان نادیده گرفته می 
شود.سوء استفاده جنسی از کودکان کار برای 

داشتن لقمه نانی هر چند اندک  و جای خواب 
دردی است سال ها میشنویم اما دریغ از درمان! 
جمع آوری زباله ها و فروش مواد مخدر و یا 
در خوش بینانه ترین حالت به فروش دستمال 
کاغذی و فال در متروها می پردازند.این آسیب 
اجتماعی در کشورهای دیگری از جمله آمریکا 
،هند،انگلستان،قرقیزستان،آمریکای التین  دیده 
می شود.در ایران مشکالت و ناهنجاری های 
اجتماعی برای کودکان کار در حالی روی می 
دهد که تصویب و اجرایی شدن الیحه حمایت 
از این کودکان سال هاست در مجلس شورای 
اسالمی ایران خاک می خوردو هنوز تصویب 
های  آسیب  امور  دفتر  مدیر کل  است.  نشده 
اجتماعی وزارت رفاه فقررا تنها دلیل این مسئله 
نمی داندالبته ایشان نظر مردم را مبنی بر اینکه 
»کودکان کار اکثرا بومی نیستند و از کشورهایی 

مانند افغانستان و یا پاکستان به ایران مهاجرت 
کرده اند »را انکار نمی کند.فقر معضلی نخ نما 
شده که دستی توانا در شکل گیری اسیبهای 
بر  است  دلیل محکمی  توانند  می  دارد  دیگر 
کاراز دالیل  افزون کودکان  افزایش روز  برای 
بازماندن  را  کار  کودکان  آمدن  بوجود  دیگر 
به  نشینی،عدم عالقه کودک  تحصیل،کوچ  از 

تحصیل و یا معلولیت  می توانیم نام ببریم.
علیرغم تمام تالش و کوشش هابی که برای 
مبارزه با کار کردن این کودکان صورت گرفته 

است اما تعداد آنان روز بروز بیشتر می شود.
در این بین از ناکارآمدی بسیاری از ارگان ها و 
نهادهای که خود را متولی حمایت از کودکان 
خیابانی می دانند و تمام تالش خود را در چند 
برگه کاغذ ثبت می کنند حتی در جزیی ترین 
حقوق شهروندی مانند آموزش رایگان تحقق 

نمی دهند. با این اوصاف با وجود قوانین مختلفی 
برای حمایت این کودکان ثبت شده است ؛هر 
کودکان  این  افزون  روز  افزایش  شاهد  روز 
هستیم. آنها وارد گروه های مافیا می شوند و سوء 
استفاده های کالنی که از این کودکان می شود. 
در کنار کم لطفی بسیاری از نهادها و سازمان ها 
و  سرپرست  بی  کودکان  حمایتگر  ظاهرا  که 
چهره های  و  هنرمندان  هستند؛  بدسرپرست 
سینمایی و تلویزیون همچون بهاره رهنما، پوریا 
پورسرخ، علی ضیاء، الهه رضایی، سارا منجزی، 
و  بابایی  علیرضا  و  کارگردان  نعیمی   اصغر 
وزرشکاران با برپایی برنامه های هرچند کوچک 
برآمدند؛حرکت  این کودکان  درصدد حمایت 
و  سازی  فرهنگ  با  که  ستودنی  اما  کوچکی 
خواستار حال این معضل توسط مردم همیشه 
در صحنه شدند.  آنها با استفاده از کمپینهایی 
که برای حمایت از گروه های آسیب پذیر به راه 
می اندازد؛ نقش خود را به عنوان افرادی که مورد 
قبول و شناخت عموم جامعه هستند؛ به خوبی 
ایفا کرده و نهادها و ارگانهای ذیربط را با چالش 
نخ نماشده بی کارکردی در امور مربوط خود 
روبرو می سازند.  در این زمینه نیز تشکلهای 
غیررسمی و مردم نهاد چه بسا جایگاه و نقش 
این گروهها را ایفا کرده و امید است در آینده 
نزدیک آنها نیز با گوشه چشمی  به فعالیت های 
اینچنینی؛ اقدامی عاجل در حل مسائلی که در 

حیطه وظایف آنهاست مبذول دارند.

پارادوکسی دردناک: کـودک و کـار!
*محبوبه بیدکی

رئیس هیأت مدیره شنوایی بخشی شفا )بخشش( با اشاره به اینکه 
ایران یکی از بزرگترین مراکز کاشت حلزون در دنیا است، گفت: ۱۰ 
هزار کاشت حلزون از سال 72  به همت خیرین در کشور انجام 

شده است.
دکتر محمد تقی خورسندی آشتیانی رئیس هیئت مدیره بخشش در 
همایش روز جهانی شنوایی اظهار داشت: در حال حاضر ۱۱ مرکز 
کاشت حلزون در سراسر کشور وجود دارد و خدمات الزم را در این 

زمینه به بیماران ارائه می شود.
 وی با اشاره به اینکه حذف هزینه کاشت حلزون بسیار باالست و و  
پروتز آن رقمی معادل 8۰ میلیون تومان هزینه دارد، گفت: خوشبختانه 
بخش اعظم این هزینه را دولت برای بیماران پرداخت می کند و تنها 
6 میلیون تومان آن توسط خانواده بیمار پرداخت می شود که حتی 
گاهی خیرین نیز به این بخش ورود یافته و این شش میلیون تومان 

نیز توسط آنها پرداخت می شود.
رئیس هیئت مدیره بخشش با بیان اینکه تاکنون ۱۰ هزار نفر از سال 
72 تا کنون در سراسر کشور کاشت حلزون به همت موسسه بخشش 
برای آنها انجام گرفته است، گفت: ایرانیکی از بزرگترین کشورهای 
کاشت حلزون دنیا به شمار می رود و جزو ۱۰ کشور برتر جهان در 

این زمینه است.
 خورسندی آشتیانی گفت: به همت موسسه بخشش تاکنون اقدامات 
زیادی برای کمک به افراد ناشنوا و کم شنوا صورت گرفته و در زمینه 
پیشگیری از ناشنوایی نیز برنامه های وسیعی از جمله غربالگری و 

تست های ژنتیک برای خانواده ها انجام می شود.

 درمان انشنوایی ۱۰ هزار نفر اب 
کاشت حلزون

خبرگزاری مهر: سید فاطمه ذوالقدر عضو هیئت رئیسه کمیسیون 
فرهنگی مجلس در گفتگو با خبرنگار درباره جلسه امروز کمیسیون 
فرهنگی مجلس، گفت: ادامه بررسی طرح جمعیت و تعالی خانواده 
در جلسه امروز این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و چند ماده از 
این طرح به تصویب رسید.وی با اشاره به مصوبه های امروز کمیسیون 
فرهنگی درباره طرح جمعیت و تعالی خانواده، افزود: بر اساس یکی 
از مصوبه های مهم این کمیسیون، ستاد کل نیروهای مسلح مکلف 
است کمک هزینه مسکن متاهلی را در اختیار سربازان متأهل در 
آنها قرار دهد.عضو هیئت رئیسه کمیسیون  حین خدمت وظیفه 
فرهنگی مجلس تصریح کرد: همچنین طبق یکی دیگر از مصوبات 
این کمیسیون بانک ها موظف شدند در اسرع وقت تسهیالت ازدواج 

و خرید مسکن را در اختیار متاهالن قرار دهند.

رسابزان متاهل كمك هزينه خريد 
مسكن درايفت مي كنند

محمد اسماعیل مطلق اظهار کرد: در مطالعه ای که از سال 
۱۹7۰ تا 2۰۱۰ میالدی انجام شده، سیل عامل 6۱ درصد 

از مخاطرات کشور بوده است.
وی تصریح کرد: بعد از سیل، حوادث و مخاطراتی مانند 
در  زمین  رانش  و  آتش سوزی  زلزله،طوفان، خشکسالی، 
که  مطالعه ای  در  همچنین  دارند؛  قرار  بعدی  جایگاه های 
از نظر  ایران  انجام شده،  تا 2۰۱۴ میالدی  از سال ۱۹۹۰ 
مرگ ناشی از بالیا، دارای سطح خطر 8 از ۱۰ بوده است.
مدیریت  در  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون  مشاور 
ایران  مطالعه،  این  طبق  شد:  یادآور  بالیا  خطر  کاهش 
جزو کشورهای مخاطره خیزی است که ۴۰ میلیون نفر از 

جمعیت آن تحت تاثیر مخاطرات قرار دارند.

٤٠ميليون ايراين در 

معرض مخاطرات

گواهی  حصروراثت

نظریه مشورتی شورا:
نظر به درخواست و اعالم خواهان آقای مهدی دادخواه فرزند خلیل به شماره شناسنامه502 
که مستند به شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه وگواهی نامه مالیات بر ارث 
به شماره ---------  تقدیم این شوراشده است  لذا اشعار می دارد که شادروان آقای 
خلیل دادخواه  فرزند قاسم به شماره شناسنامه 14 66-180644-109 در تاریخ 1394/6/30 
دراقامتگاه دائمی خود درساوجبالغ درگذشته و ورثه حین الفوت وی /عبارتست از:1-محسن 
دادخواه فرزند خلیل ش.ش 459 صادره   4 آبادان  متولد 47/6/5 کد ملی 181843951-4 
نسبت پسر متوفی 2- حسین دادخواه فرزند خلیل ش.ش 15848 صادره3 آبادان  متولد 
1349/12/24 کد ملی --  نسبت پسر متوفی3-مجید  دادخواه فرزند خلیل ش.ش  1059 
صادره 14آبادان  متولد 1354/11/29 کد ملی -- نسبت پسر متوفی4- مهدی  دادخواه فرزند 
خلیل ش.ش 502صادره  14 آبادان متولد 52/6/16 13 کد ملی --  نسبت پسر متوفی5- 
فاطمه دادخواه فرزند خلیل ش.ش 666 متولد1344/4/17 صادره  مرکزی آبادان کد ملی 
- نسبت دختر متوفی6- آزاده دادخواه فرزند خلیل ش.ش 6420 متولد58/6/21 صادره 10 
آبادان کد ملی 1815921633 نسبت دختر متوفی7- منصوره الفاوتیان فرزندعلی رضا  ش.ش 

96211 متولد1326/7/1 صادره همدان کد ملی - نسبت همسر متوفی
رای قاضی شورا

در تاریخ دروقت فوق العاده جلسه رسیدگی شورای به تصدی امضا کننده زیر تشکیل و پس 
از مالحضه ی پرونده و نظر مشورتی اعضائ شورا ضمن ختم رسیدگی اعالم مینماید که ورثه 
درگذشته منحصر به اشخاص/شخص یاد شده در باال بوده و وارث دیگری ندارد و دارائی آن 
روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق دیونی که بر ترکه تعلق میگیرد. بشرح ذیل قابل تقسیم 
است. در ضمن اعتبار قانونی این گواهی نامه تا مبلغ سی میلیون ریال می باشد و نسبت به مازاد 

بر آن فاقد اعتبار و ارزش قانونی است.
قاضی حوزه شورای حل اختالف شهرستان ساوجبالغ 

رونوشت آگهی حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   1786 شماره  شناسنامه  دارای   پورتاالری  منیژه  خانم 
کالسه1/1251/97 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان اسفندیار بورتاالری به شناسنامه 8 در تاریخ 90/10/11اقامت های 
دائمی خود بدرود   زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتند از 1- محمدرضا 
بورتاالری شماره شناسنامه 8693 متولد 1350 فرزند اسفندیار و سیده  سیاره فرزند متوفی 
2-  علیرضا پورتاالری با شماره شناسنامه 709 متولد 1361 فرزند اسفندیار و سیده مینا 

فرزند متوفی 
3- ایمان بورتاالری به شماره شناسنامه0310309018 متولد 1369 فرزند اسفندیار و 

سیده مینا فرزند متوفی 
4-ملیحه پور تاالری به  شماره شناسنامه 3685 متولد 1347 فرزند اسفندیار و سیاره 

فرزند متوفی
5- فاطمه پورتاالری شماره شناسنامه 2831 متولد 1349 فرزند اسفندیار و سیده سیاره 

فرزند متوفی
6- منیژه بورتاالری  با شماره شناسنامه 1786 متولد 1354 فرزند اسفندیار و سید ه 

سیاره فرزند متوفی 
7- لیال پورتاالری شماره شناسنامه 198 متولد 1359 فرزند اسفندیار و سیده مینا فرزند 
متوفی8- معصومه پورتاالری شماره شناسنامه 20129 متولد 1359 فرزند اسفندیار و 
سیده مینا فرزند متوفی 9-سیده مینا برزگری با شماره شناسنامه 137 متولد 1332 فرزند 

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

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان بابل 

آگهی وقت رسیدگی خواهان قاسم درزی به نشانی بابل جاده گنج افروز 
روستای پایین مرزناک جنب نانوایی خوانده اکبر مومیوند به نشانی 

کرج ملک آباد خش باهنر کدپستی 3366174156
خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ دو میلیون و 400 هزار تومان 

که مربوط به پرونده کالسه 9/908/97که وقت رسیدگی آن 98/2/15 و 
ساعت 9:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم 
و درخواست خواهان و شاکی و به تجویز ماده 73قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جرایدکثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به این دادگاه  مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد
مدیر دفتر شعبه 9 شورای حل اختالف شهرستان بابل 

مفقودی
 المثنی سواری سمند پی کی مدل ۸۰ با شماره پالک 57۸م55 ایران ۸2 با 
شماره موتور M۱۱۱۰۰275و شماره شاسی PSW6۸F۰۰۰۰4۱5مفقود 

گردیده و از دجه اعتبار ساقط می باشد

 بابل

مفقودی 

المثنی سواری رنو مدل ۹5 با شماره پالک 22۱ج۸۳ ایران ۱۰با شماره موتور

K4MC6۹7۰-R۰5۱65و شماره شاسی NAPBSRBYAG۱۰254۳2مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی

با شماره پالک ۸۸2م52ایران  پراید جی تی ایکس مدل ۸۳   سواری 

72 با شماره موتور ۰۰67544۳و شماره شاسی s۱4۱22۸۳2۱۰۰۰2بنام 

غالمعلی نصیری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

آگهی وقت رسیدگی
 خواهان قاسم درزی به نشانی بابل جاده گنج افروز روستای پایین مرزناک جنب نانوایی  با 

وکالت سیده فاطمه پاکنهاد 
خوانده امیر قهرمانی فرزند گل نظر به نشانی ساوه خ اسدی روبروی بانک صادرات طاهریان 

کد پستی 676۵۱۵8۱37
خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ 3۵میلیون ریال  

که مربوط به پرونده کالسه ۹/۹۰۹/۹7که وقت رسیدگی آن ۹8/2/۱۵ و ساعت ۱۰ تعیین شده 
است به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان و شاکی و به تجویز 
ماده 73قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جرایدکثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به این دادگاه  مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد
مدیر دفتر شعبه 9 شورای حل اختالف شهرستان بابل 

مفقودی
 المثنی سند کمپانی موتور سیکلت آرشیا لیفان cc۱25 مدل ۸7 با شماره پالک 5۸6-

۹62۳7و شماره موتور ۸۱۰6۹۸۳۱و شماره شاسی   NBD *** ۱25A۸7۱۳۸۰۹ مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد               
 بابل

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 آقای باب اله زاهدیان تجنکی  دارای شناسنامه شماره ۵۰2 به شرح دادخواست به 

کالسه 2/۱2۵۹/۹7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
تاریخ  به شناسنامه ۱3۱ 2۰6۱۵۱778۱در  داده که شادروان محمود زاهدیان تجنکی 
۹۴/8/۴در اقامتگاه دائمی خود به درود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آنها منحصر است 
۱-عین اهلل زاهدیان تجنکی فرزند محمود و سید ه ام  لیال به شماره شناسنامه دو صادره 
از بابل فرزند متوفی 2-باب اله  زاهدیان تجنکی فرزند محمود و سیده ام لیال به شماره 
شناسنامه ۵۰2 صادره از بابل فرزند متوفی 3- منصوره زاهدیان تجنکی فرزند محمود و سید 
ه ام لیال به شماره شناسنامه 6۵۵ صادره از بابل فرزند متوفی ۴-انسیه زاهدیان تجنکی فرزند 
محمود و سید ه ام  لیال به شماره شناسنامه ۵۰3 صادره از بابل فرزند متوفی۵-  حمیده  
زاهدیان  تجنکی فرزند محمود و سیده ام سلیمه  به شماره شناسنامه ۱۰ صادره از بابل 
فرزند متوفیاینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
 قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان بابل

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

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

برابررأی شماره ۱3۹76۰33۱۰۱۰۰۰27۵6هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمعلی محبت دارامامقلی  فرزند الهوردی به شماره شناسنامه 
۱۴۹۰  کد ملی ۰87۱۵3۰8۱3 صادره ازقوچان  درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۴۵/۰2 
متر مربع از قطعه دوم صورت مجلس تعیین باقیمانده شماره 2/۴۴7۵7مورخ ۹۰/۱۱/2۹می باشد 
از پالک ۴۵۰۱فرعی از ۱63اصلی واقع در فردیس خیابان 2۵خیابان بنفشه بن بست بنفشه پالک 
۱۱خریداری از مالک رسمی یحیی میرزاده امامقلی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۱3۱8م 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۹7/۱2/۱۴                  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹7/۱2/28                                  
   محمد سلیمانی /  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

قوه قضاییه

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرزاداره ثبت اسناد و امالک ساوجبالغ
اگهی فقدان سند مالکیت

خانم فاطمه قاسمی  ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت  
تک برگ ۱۴8 سهم مشاع از 2۵ هزار سهم عرصه واعیان یک قطعه زمین به مساحت  2۵۰۰۰ متر مربع 
قطعه ۹ تفکیکی به شماره پالک 7۱۴۵ فرعی از 367 اصلی جزئ حوزه ثبتی شهرستان ساوجبالغ که به 
نامبرده صادروتسلیم شده است که به علت جا به جایی مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت 

المثنی نموده است.
لذا مراتب به استناد به ماده ۱2۰ ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشاراین  اگهی به 
مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه ی سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد. 

م/الف 6۱2
رشیدی  /  کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

شعبه سوم دادگاه عمومی بخش چهارباغ
ابالغیه

اگهی الکترونیکی
قوه قضاییه

دادگستری کل استان البرز
مشخصات ابالغ شونده حقیقی :

۱-نام:فرزاد    2-نام خانوادگی: خدادادیان   نشانی : جاده قزلحصار  شهرک ابریشم 
مجتمع گلستان بلوک آ۵ طبقه 2 واحد ۹

تاریخ حضور: ۹8/2/۱۵    ساعت حضور :8:3۰
در خصوص دعوی علیرضا مرادی به طرفیت شما مبنی بر مطالبه خسارات دادرسی 
و الزام به تنظیم سند خودرو دروقت مقررفوق جهت رسیدگی  در این شعبه حاضر 

شوید. این آبالغ نامه برای شما به سامانه ابالغ ارسال گردیده است.
به سامانه ابالغ مراجعه کنید و با استفاده از شناسه و رمز کاربری خود اطالعات این 
ابالغیه و پیوست های آن را از قسمت دریافت با شماره با وارد نمودن شماره و تاریخ 
صدور ابالغیه دریافت و مشاهده کنید.چنانچه جهت ورود به سامانه  حساب کاربری 
)شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک 

قضائی و در صورت عدم دسترسی به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید.
عدم مراجعه به منزله ی استنکاف از قبول اوراق قضائی بوده وابالغ محسوب میشود. 

محمد حسن پور/ شعبه یک دادگاه عمومی بخش چهارباغ
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تحریم، توسعه صنعت نفت 
را متوقف نمی کند

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه متخصصان صنعت نفت توان مقابله 
توسعه  تحریم،  گفت:  دارند،  را  تحریم ها  با 

صنعت نفت را متوقف نمی کند.
نفت،  وزارت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
کمیسیون  رئیس  کوچی-  رضایی  محمدرضا 
اسالمی گفت: هرچند  عمران مجلس شورای 
تحریم اقتصادی آثار خود را دارد، اما باید اذعان 
کرد که از زمان وضع تحریم ها تاکنون، هیچگاه 
توسعه و پیشرفت صنعت نفت متوقف نشده 
است.وی با اشاره به اینکه آمریکا قصد داشت 
صادرات نفت ایران را متوقف کند و به صفر 
برساند، اما به اهداف خود نرسید، افزود: ممکن 
است در بخش سرمایه گذاری موانعی ایجاد شده 
بخش های  در  بزرگی  پیشرفت های  اما  باشد، 
پروژه های  همچنین  و  پتروشیمی  مختلف 
بر  تاکید  با  داشته ایم.رضایی کوچی  گازرسانی 
اینکه نیروهای متخصص صنعت نفت ایران در 
منطقه و حتی دنیا حرف های زیادی برای گفتن 
دارند، تصریح کرد: توانمندی متخصصان نفت 
ایران بر هیچکس پوشیده نیست، ما تحریم ها را 
در ادوار مختلف تجربه کرده ایم، این دوره نگاه 
آمریکایی ها به تحریم نگاه تازه ای است و ما نیز 
سناریوهای مختلفی برای این نوع نگاه خواهیم 
داشت.رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای 
اسالمی عنوان کرد: در میان تحریم های اعمال 
شده، نوک حمالت به سوی صنعت نفت نشانه 
گرفته شده است، زیرا آمریکا به خوبی می داند 
نفت مهم ترین منبع تامین درآمدهای ارزی کشور 
است، اما آمریکایی ها فکر نمی کردند که ایران 
موقعیتی دارد و نفت این کشور نیز شرایطی دارد 
که نمی توانند آن را از فضای بین الملل حذف 
کنند.وی ادامه داد: آمریکا تالش می کند افزون 
بر فروش و صادرات نفت، سرمایه گذاری در 
پروژه های توسعه صنعت نفت را نیز محدود کند 
و مانع سرمایه گذاری و توسعه میدان های نفت 
به هدف خود نخواهد  اما  و گاز کشور شود، 
رسید، ایران به اندازه مورد نیاز خود در ماه های 
گذشته نفت فروخته و اینکه گفته می شد هیچ 
صفر  به  را  ایران  نفت  فروش  نمی تواند  کس 

برساند واقعیت دارد.

خبر

بهینه سازی مصرف انرژی در پاالیشگاه های 
پارس جنوبی

* مهدی داودی- رئیس مطالعات مهندسی و اقتصادی طرح های فرآیندی 
مجتمع گازی پارس جنوبی

نکته اصلی برای کاهش مصرف و بهینه سازی انرژی توجه ویژه به بخش های 
پر مصرف گاز در داخل کشور است. برای تعیین ارزش حرارتی گاز طبیعی 
معادل های متفاوتی می توان تعریف نمود. به طور مثال هر متر مکعب گاز طبیعی 
به صورت متوسط 86۰۰ کیلو کالری ارزش حرارتی دارد، اّما این مقدار اسمی 
است و ارزش حرارتی دقیق گاز طبیعی هر میدان گازی، تابع ترکیبات آن بوده 
و به طور کلی هر چه درصد متان در گاز طبیعی بیشتر باشد ارزش حرارتی آن 
پائین تر است .ارزش یک متر مکعب گاز طبیعی در شرایط استاندارد تقریباً به 
اندازه یک لیتر بنزین است و هر هزار متر مکعب گاز معادل 6.۱6 بشکه نفت 
ارزش حرارتی دارد. تحلیل مصرف گاز سوخت کشور در سال ۱3۹6 بیانگر 
این موضوع است که کمتر از 3 درصد کل گاز مصرفی در کشور سهم مصرف 
سوخت پاالیشگاه های گازی است. میانگین مصرف روزانه گاز پاالیشگاه های 
گازی در کشور در سال ۱3۹6 در حدود ۱7 میلیون متر مکعب در روز بوده 
است در حالی که مقایسه این عدد با مصارف سایر صنایع بیانگر این واقعیت 
است که پاالیشگاه های گاز کشور و سایر تأسیسات زیر مجموعه نفت تنها 
سهم ناچیزی از مصرف گاز را به خود اختصاص می دهند. به عبارت دیگر 
کل انرژی تولیدی در ایران صرف مصارف داخلی خواهد شد و سهم عمده از 
این مصرف به جای استفاده در صنایع تنها به به بخش خانگی اختصاص داده 
می شود. با توجه به آمار، میانگین مصرف روزانه گاز در سال ۹6 در نیروگاه ها، 
بخش خانگی و تجاری، کارخانجات سیمان و صنایع فوالد به ترتیب ۱8۵ و 
267 و ۱۵ و 23 میلیون متر مکعب در روز است. به عبارت دیگر میزان مصرف 
انرژی در بخش خانگی، حدودا 2.6 برابر مصرف در بخش صنایع عمده، 
۱.۴۴ برابر نیروگاه ها و ۱6 برابر پاالیشگاه ها است. برای درک بیشتر موضوع، 
اگر مقادیر مصرف گاز طبیعی در هریک از بخش های باال را به به بشکه نفت 
خام معادل سازی کنیم، به طور روزانه معادل ۱.6۴ میلیون بشکه نفت خام در 
بخش خانگی و ۰.۱ میلیون بشکه نفت خام در پاالیشگاه ها مصرف می شود. 
علیرغم سهم ناچیز مصرف انرژی پاالیشگاه های گازی نسبت به سایر صنایع 
و مصرف کننده ها، اقدامات بسیاری در راستای مدیریت مصرف سوخت در 
پاالیشگاه های پارس جنوبی انجام شده است. با در نظر گرفت قیمت روز نفت 
اوپک معادل 66.۵ دالر به ازای هر بشکه، ارزش اقتصادی سوخت مصرفی 
سالیانه 3۹ هزار و ۹8۱ میلیون دالر در بخش خانگی است. سهم مجتمع گازی 
پارس جنوبی در تولید معادل 6۹ هزار و 82۵ میلیون دالر سالیانه و سهم 
مجموع سایر پاالیشگاه های گازی 2۹ هزار و ۱۱۱ میلیون دالر است. با توجه 
به آمار اعالم شده، ۴2% مصرف گاز در بخش خانگی و پس از آن %2۹ 
مصرف در نیروگاه ها است. سهم مصرف پاالیشگاه ها حدودا 3% از این میزان 
است. به طور کلی نیز در هر پاالیشگاه گازی به طور میانگین بین 3 تا ۵ درصد 
گاز تولیدی که به خط صادرات ارسال می  شود، توسط خود پاالیشگاه مصرف 

خواهد شد.گاز برای چهار منظور در پاالیشگاه استفاده میگردد:
۱-تولید برق مورد نیاز پاالیشگاه 2-تولید بخار 3-سوزاندن و استفاده از آن به 
عنوان نیروی محرکه کمپرسور صادرات گاز ۴- سوزاندن و استفاده از انرژی 

گرمایی آن
سهم هریک از این موارد به ترتیب ۱۹ و 26 و 32 و 23 درصد است که 
این اعداد با توجه به تفاوت پاالیشگاه ها متفاوت است. پس بیشترین تجهیز 
انرژی بر در هر پاالیشگاه گازی،کمپرسور صادرات گاز است. با توجه به این 
اطالعات، بهترین راهکار جهت مدیریت مصرف سوخت و انرژی در یک 
پاالیشگاه گازی بهینه سازی عملکرد کمپرسورهای صادرات گاز و استفاده از 
گازهای حاصل از سوختن که با دمای بین ۴۵۰ تا ۵۰۰ درجه از استک توربین 
کمپرسور خارج می شود و استفاده از سیکل ترکیبی است. همچنین مدیریت 
مصرف بخار، برق و سوخت نیز میتواند سهم مهمی در کاهش مصرف انرژی 
ایفا نماید. اما در کنار این موارد نکته اصلی برای کاهش مصرف و بهینه سازی 

انرژی توجه ویژه به بخش های پر مصرف گاز در داخل کشور است.

یادداشت

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در آخرین نشست 
تامین سوخت گاز فصل زمستان ۹7، سپری شدن 
زمستان امسال را به سبب تامین پایدار گاز طبیعی 

همراه با آرامش توصیف کرد.
به گزارش زمان به نقل از شرکت ملی گاز ایران، 
حسن منتظرتربتی، در آخرین نشست تامین سوخت 
زمستانی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به آرامش 
موجود در جامعه در فصل زمستان، این موضوع 
را به واسطه مدیریت خوب انجام شده در صنعت 
نیز  و  مضاعف  تالش  مناسب،  برنامه ریزی  گاز، 
استفاده از تجربه اندوخته شده در این شرکت در 
کنار اعتماد و همدلی مدیران بخش های گوناگون 

نسبت به یکدیگر دانست و گفت: با اینکه میانگین 
وزنی دما در پاییز و زمستان سال ۹7 و به ویژه در 
آبان ماه نسبت به سال ۹6 پایین تر و هوا سردتر 
بود و مصرف گاز در بخش های مختلف مصرفی 
کشور افزایش داشت، اما هیچ مشکلی در تامین و 
عرضه گاز به وجود نیامد.وی با بیان اینکه مردم 
برای دریافت و مصرف گاز طبیعی، حتی نگرانی 
کوچکی نیز پیدا نکردند، اظهار کرد: در تولید و 
عرضه گاز طبیعی محدودیت ها بسیار کم بود و 
تا حد ممکن از ایجاد محدودیت برای صنایع نیز 
جلوگیری شد.معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان 
اینکه مصارف گاز در بخش های مختلف کشور در 

سال ۹7 نسبت به سال ۹6 افزایش داشته است، 
اسفندماه  ابتدای  تا  کشور  نیروگاه های  داد:  ادامه 
بیش از 6۵ میلیارد مترمکعب گاز دریافت کرده اند 
و تا پایان اسفند ماه این رقم به بیش از 67 میلیارد 
خوب،  صادرات  رسید.تربتی،  خواهد  مترمکعب 
پایدار و بدون مشکل گاز به کشورهای همسایه را 
از جمله دستاوردهای شرکت ملی گاز ایران در سال 
۹7 اعالم کرد و گفت: از ابتدای سال ۹7 تاکنون 
بر اساس قرارداد و درخواست های انجام شده، گاز 

به طور کامل به مبادی صادراتی ارسال شده است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران دستاوردهای این 
شرکت در سال ۹7 را نتیجه برنامه ریزی مناسب، 

استفاده از تجربیات مدیران و همکاری و همدلی 
مناسب در همه بخش ها دانست و اظهار کرد: این 
تصور که گاز بدون هیچ مشکلی تامین و توزیع 
می شود اشتباه است، زیرا دریافت، پاالیش، انتقال 
و توزیع بیش از 8۰۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی 
به صورت روزانه و دائمی و برنامه ریزی مناسب 
برای توزیع در بخش های خانگی، صنعتی، تجاری، 
دشوار،  بسیار  کاری  بخش ها  دیگر  و  صادراتی 
حساس، سخت و نفس گیر است و همه کارکنان 
تامین  برای  به صورت شبانه روزی  گاز  صنعت 
به مردم عزیز  بدون دغدغه گاز طبیعی  پایدار و 

کشور تالش ویژه و مضاعفی دارند.

آگهی مزایده

به موجب پرونده کالسه ۹6۰288اجرایی عبدالعظیم رفیعی نیا محکوم به پرداخت مبلغ 
233۱82۵۴۱۴ریال درحق حاج محمد دانشیارکه دراین اجرااموال جهت اجرای مفاد 
حکم توسط کارشناس خبره قیمت گذاری گردیده است.۱-۱/۵دانگ مشاع ازحد میانی 
ازششدانگ ملک مسکونی واقع درخیابان شهید منتظری مابین خیابانهای فردوسی وحافظ 
دارای اشتراکات آب وبرق سه فاز ملک دارای پروانه ساختمانی شماره 63/7۵۹و دارای سه 
باب مغازه با کاربری تجاری که درحال حاضردراختیارمستاجر می باشد.لذا اموال درروز 
یکشنبه ۱3۹7/۱2/26راس ساعت۱۱-۹صبح از طریق مزایده حضوری درمحل دفتر اجرای 
احکام مدنی دادگستری دزفول به معرض فروش گذارده می شود طالبین می توانند درمدت 
پنج روز قبل ازروزمزایده با هماهنگی اجرای احکام مدنی دادگستری دزفول دروقت اداری 
از اموال مذکوربازدید نمایند.مزایده ازقیمت پایه ۴۴۰6۹۱۰۰۰۰ریال)ارزش ۱/۵دانگ مشاع 
از ششدانگ بدون درنظرگرفتن دیون(شروع میشود برنده مزایده کسی است که باالترین 
قیمت راپیشنهاد نماید مزایده راس ساعت۹صبح درشعبه اجرای احکام مدنی دادگستری 
دزفول شروع وساعت۱۱صبح همان روزخاتمه می یابد برنده مزایده باید۱۰%بها رافی 
المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرای احکام مدنی پرداخت نماید وحداکثر ظرف 
یک ماه بقیه بهای مورد مزایده رابه صندوق دادگستری دزفول تودیع و قبض آن را به اجرا 
تسلیم نمایدتا اقدامات بعدی انجام شود ودرغیراین صورت سپرده او پس ازکسرهزینه 
های مزایده به نفع دولت ضبط خواهدشد.هزینه های نقل وانتقال و غیره کال به عهده برنده 

مزایده خواهدبود.
مدیراجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان دزفول-اردشیرشلوپور

مفقودی
ازیکصد وپنجاه  تفکیکی(به شماره 492 فرعی  پنجاه وهفت هزاروهفتصد وهفتاد وسه مترمربع)قطعه چهل وهفت  به مساحت  سند ششدانگ یک قطعه زمین 

به  روحی  شهره  خانم  باشد،بنام  می  3193747555و3193747556  کدپستی  ودارای  کرج  اسنادوامالک  ثبت  دفتر164   73 صفحه   40932 شماره  به  اصلی  وپنج 
کدملی 0044362781 مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.

اداره ثبت اسناد  و امالک  حوزه  ثبت  ناحیه  یک  رشت

هیات موضوع قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی و ساختمانهای  فاقد سند  رسمی
آگهی  موضوع  ماده 3 قانون  و ماده  ۱3  آیین  نامه  قانون  تعیین تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  

و ساختمانهای  فاقد  سند رسمی
برابر  رای شماره ۱3۹76۰3۱8۰۰۱۰۰27۴۹- ۹7/۱۰/2۹ هیات  موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  
وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد سند رسمی مستقر  در واحد ثبتی  حوزه  ثبت  ملک 
ناحیه یک رشت تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی خانم زینب رسولی متنق به شناسنامه 
شماره ۱۵۰۱ کدملی ۱7۱8۱6۴36۱ صادره از بستان آباد فرزند عزیز در سه دانگ  مشاع  یک 
باب  خانه  و محوطه  به مساحت  23۱/۵3  متر مربع  به شماره  پالک  فرعی  8۹  مفروز  از 
پالک  ۱و3و۵  متصل  بهم  فرعی  از اصلی  22  واقع در  گیلوا محله  بخش ۹ گیالن حوزه  
ثبت  ملک  ناحیه  یک رشت  احراز  مالکیت  متقاضی  نسبت  به ملک  مورد  تقاضا  و انتقال  
ملک  از مالک  رسمی  به  متقاضی  محرز  گردیده است. لذا به منظور  اطالع  عموم  مراتب  در 
دو نوبت  به فاصله  ۱۵ روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند 
مالکیت  متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی  به مدت  دو 
ماه  اعتراض  خود را به این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  
تسلیم  اعتراض  دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم نمایند.  بدیهی  است در صورت  
انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند مالکیت  صادر خواهد شد.

م الف:6273- رییس  اداره  ثبت  اسناد  و امالک  ناحیه  یک رشت 
 محسن ابراهیم زاده 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/11/30           تاریخ انتشار نوبت دوم:97/12/14

اداره ثبت اسناد  و امالک  حوزه  ثبت  ناحیه  یک  رشت

هیات موضوع قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی و ساختمانهای  فاقد سند  رسمی
آگهی  موضوع  ماده 3 قانون  و ماده  ۱3  آیین  نامه  قانون  تعیین تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  

و ساختمانهای  فاقد  سند رسمی
برابر  رای شماره ۱3۹76۰3۱8۰۰۱۰۰27۴۹- ۹7/۱۰/2۹ هیات  موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  
وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد سند رسمی مستقر  در واحد ثبتی  حوزه  ثبت  ملک 
ناحیه یک رشت تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی آقای  قهرمان دائی بارنجی به شناسنامه 
شماره ۱6۱3 کدملی ۱37۴۴۴87۴۵ صادره از  تبریز فرزند یوسفعلی در سه دانگ  مشاع یک 
باب  خانه  و محوطه  به مساحت  23۱/۵3  متر مربع  به شماره  پالک  فرعی  8۹  مفروز  از 
پالک  ۱و3و۵  متصل  بهم  فرعی  از اصلی  22  واقع در  گیلوا محله  بخش ۹ گیالن حوزه  
ثبت  ملک  ناحیه  یک رشت  احراز  مالکیت  متقاضی  نسبت  به ملک  مورد  تقاضا  و انتقال  
ملک  از مالک  رسمی  به  متقاضی  محرز  گردیده است. لذا به منظور  اطالع  عموم  مراتب  در 
دو نوبت  به فاصله  ۱۵ روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند 
مالکیت  متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی  به مدت  دو 
ماه  اعتراض  خود را به این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  
تسلیم  اعتراض  دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم نمایند.  بدیهی  است در صورت  
انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند مالکیت  صادر خواهد شد.

رم الف:6271- رییس  اداره  ثبت  اسناد  و امالک  ناحیه  یک رشت 
  محسن ابراهیم زاده 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/11/30            تاریخ انتشار نوبت دوم:97/12/14

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 ۱3آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و 

اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی
 برابر رای  شماره ۱3۹76۰3۱8۰۰8۰۰۴۰27 – مورخ ۱3۹7/۱۰/۱7 هیات  اول/ دوم 
موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  
مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رودسر تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی 
قاسم جمالی افرمجانی فرزند  علیجان بشماره شناسنامه 2۴3 صادره  از رودسر  ششدانگ  
یک قطعه  زمین  مشتمل بر  بنای  احداثی  به مساحت  2۵۰  متر مربع به شماره  پالک 
8۱۵3  فرعی  قسمتی  از ۴28  فرعی  از 72  اصلی  واقع  در صیدر  محله  بخش 2۹  
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.
۱۱2۹- رییس اداره  ثبت  اسناد رودسر- حسنعلی پاک مهر 
تاریخ انتشار نوبت  اول:۹7/۱۱/3۰

تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/۱2/۱۴

آگهی  موضوع ماده 3 قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و 
ساختمانهای  فاقد سند رسمی

قانون   موضوع   اول  هیات    ۹7/۱۱/8-  ۹76۰3۱8۰2۰۰۰3۱76 شماره  رای   برابر   
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در 
واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک کالچای تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی  آقای 
موسی رستگار کنگاچر فرزند عزیز بشماره  شناسنامه  2 صادره  از رودسر  و کد ملی 
26۹۱3۱8877  بصورت  ششدانگ  یک قطعه زمین مشتمل بر یکباب ساختمان  به 
مساحت ۱6۰/8۵  متر مربع  پالک ۱۱72 فرعی  ۱۵3  اصلی مفروز  و مجزی شده  
از قطعه ۱3۴8 از اصلی مذکور واقع در واجارگاه بخش  2۹  گیالن  خریداری  از 
مالک  رسمی  بنیاد علوی  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.

۱۱33- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  کالچای- حسین  میر شکار
تاریخ انتشار نوبت  اول:۹7/۱۱/3۰
تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/۱2/۱۴

رونوشت آگهی حصر وراثت

آقای بهنام سلیمان پور   دارای شناسنامه شماره   27۹۰۴3۴2۴7بشرح دادخواست به 
کالسه ۹7۱۹۱7/ش 3 این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین 
توضیح داده که شادروان ایوب سلیمان پور بشناسنامه 6 در تاریخ   ۹7/8/2۵ اقامتگاه 
سلیمان  بهنام  به/۱-  است  منحصر  مرحوم  آن  ورثه  گفته  درود  به  را  خود  دائمی 
پور   فرزند  ایوب -ش ش 27۹۰۴3۴2۴7   خوی - پسر متوفی/2- فرنام  سلیمان 
پور   فرزند    ایوب -ش  ش   27۹۰6838۵۹ -خوی -  پسر متوفی/3-  صدیقه 
پاشازاده    فرزند   یوسف  -ش  ش37۵  -خوی -  همسر 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

خانم   زینب محمد رحیمی دارای شناسنامه شماره27۹۰2۴87۰بشرح دادخواست به 
کالسه 3/۹72363ش    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان مجتبی تقی زاده حمزیان علیا بشناسنامه  27۴2 در تاریخ ۹7/۱۰/26 
اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱- سوین  تقی زاده 
حمزیان علیا فرزند    مجتبی -ش ش 27۹۱8۹۰2۹7 -  دختر متوفی/2-  زینب محمد 
رحیمی فرزند     محمد -ش  ش  27۹۰2۴787۰ -  همسر متوفی/3-  علی  تقی زاده 
حمزیان علیا فرزند   تیمور-ش  ش  ۴۹3۹772۴62 - پدرمتوفی/ 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  رضا زینال زاده  دارای شناسنامه شماره  ۱۰88    بشرح دادخواست به کالسه 
۹722۴2/ش3    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان علی زینال زاده بشناسنامه2 در تاریخ  ۹7/8/22 اقامتگاه دائمی خود را به 
درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-   رجب زینال زاده  فرزند    علی -ش 
ش 2۹۱۹227۵۰۵-چالدران-  پسر متوفی/2-  اسماعیل زینال زاده  فرزند    علی -ش  
ش   2۹۱۹8۰۹7۹2-  چالدران -  پسر متوفی/3- جعفرصادق   زینال زاده  فرزند   علی 
-ش  ش  2۹۱۹8۱۴۵۹۱-چالدران  -  پسر متوفی/۴-  عادل  زینال زاده  فرزند  علی 
ش ش  2۹۱۹83۱۰۵۴  -چالدران - پسر  متوفی/۵-   نصرت اله زینال زاده  فرزند علی 
ش ش 2۹۱۹2276۹6 -چالدران  پسر متوفی/6-   حسین زینال زاده  فرزند  علی ش 
ش    2۹۱۹2278۴۱ –چالدران -پسرمتوفی/7-   مریم   زینال زاده     فرزند علی ش 
ش   2۹۱۹228۵۹۵ -چالدران - دختر متوفی/8-  رضا  زینال زاده  فرزند   علی  ش 
ش 28۰26۹2۰۰3  -خوی- پسر متوفی/۹-   زهرا  زینال زاده  فرزند   علی ش ش 
27۹۰8۰۱8۱۹      خوی - دختر متوفی/۱۰-  مهدی  زینال زاده  - فرزند  علی ش 
ش27۹۰8۰۱827-خوی- دختر  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  رضا زینال زاده  دارای شناسنامه شماره  ۱۰88    بشرح دادخواست به کالسه ۹722۴۱/ش3    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که شادروان 
امی بوداقی بشناسنامه    ۱۰2  در تاریخ ۱38۱/۹/۵ اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-   رجب زینال زاده  فرزند    علی _ش ش 2۹۱۹227۵۰۵ 
_چالدران _  پسر متوفی/2-  اسماعیل زینال زاده  فرزند    علی _ش  ش   2۹۱۹8۰۹7۹2-  چالدران _زاویه سفلی -  پسر متوفی/3- جعفرصادق   زینال زاده  فرزند   علی -ش  ش  
2۹۱۹8۱۴۵۹۱-چالدران  -  پسر متوفی/۴-  عادل  زینال زاده  فرزند  علی ش ش  2۹۱۹83۱۰۵۴  -چالدران - پسر  متوفی/۵-   نصرت اله زینال زاده  فرزند علی ش ش 2۹۱۹2276۹6 
-چالدران  پسر متوفی/6-   حسین زینال زاده  فرزند  علی ش ش    2۹۱۹2278۴۱ -چالدران _پسرمتوفی/7-   مریم   زینال زاده     فرزند علی ش ش   2۹۱۹228۵۹۵ -چالدران - دختر 
متوفی/8- رعنا   زینال زاده  فرزند   علی  ش ش 28۰26۹2۰۰3  -خوی- دختر متوفی/۹-  علی   زینال زاده  فرزند   علی ش ش 2      خوی - همسر 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 برگ اجرائیه
پرونده کالسه 3/96/1020 تاریخ:97/12/7

مرجع رسیدگی: شورای حل اختالف  شعبه سوم خوی
 خواهان : شرکت تعاونی مصرف کارکنان دولت  و فرهنگیان 

خوانده: مجید سامعی 
موضوع :آگهی برگ اجرائیه

برابر پرونده کالسه 96/1020/ش3 شرکت تعاونی مصرف کارکنان دولت  و فرهنگیان 
از  ؛ مبنی بر مطالبه مبلغ 4/500/000 ریال   المکان   بطرفیت مجید سامعی مجهول 
بابت وجه یکفقره چک طرح دعوی نموده و برابر دادنامه شماره 2925 مورخه  96/9/29 
محکوم گردیده لذا مراتب به تجویز ماده 73 ق.آ.د.م یک نوبت آگهی به محض اطالع 
ثانی دادخواست و ضمائم  با مراجعه به دفتر شورا نسخه  آدرس دقیق خود را اعالم و 

دادنامه را تحویل قانونی الزم اقدام خواهد شد./ق
جعفرزاده چهراقی -رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف  شهرستان خوی

))آگهی ثبت طالق((

آقای علی رضا رمضانی فرزند عباس مجهول المکان بدین وسیله به 
اطالع میرساند ، همسر شما  خانم سید عزت مسیبی براساس دادنامه 
خانواده  دادگاه   3 شعبه    ۹7۰۹۹73۰3۱3۰۱۵۹۵ شماره  به  قطعی 
فردیس  به دفتر خانه مراجعه وتقاضای ثبت طالق را دارد لذا به 
شما اخطار میشود ظرف مدت ۱۰روز از تاریخ انتشار روز نامه در 
دفتر طالق 2کرج واقع در جاده مالرد جنب پمپ بنزین حافظیه پ 

۱8۰6حاضر شوید در غیراینصورت برابر مقررات اقدام میشود 
م/لف ۱32۱

سر دفتر ازدواج 96 و طالق 2 کرج -علی احمدیان چالن

سوخت گیری خودروهای دوگانه سوز مشروط می شود
در  سوخت گیری  امکان   98 دی ماه  اول  از 
برای  صرفا  طبیعی  گاز  سوخت  جایگاه های 
خودروهای دوگانه سوز که در کارت شناسایی آنها 
عبارت »دوگانه سوز« یا »دوگانه سوز تبدیلی« درج 
معتبر هستند،  فنی  معاینه  گواهی  دارای  و  شده 

وجود خواهد داشت.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، هیئت وزیران در 
جلسه عصر روز یکشنبه، 12 اسفندماه به ریاست 
جمهوری،  رئیس  اول  معاون  جهانگیری،  اسحاق 
تصمیم هایی برای ساماندهی و تامین ایمنی تردد 

خودروهای دوگانه سوز اتخاذ کرد.
به موجب این تصمیم، وزارت نفت موظف شد با 
نسبت  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  همکاری 
گاز  سوخت  عرضه  جایگاه های  هوشمندسازی  به 
سامانه  اتصال  برای  الزم  بستر  ایجاد  و  طبیعی 
یکپارچه  سامانه  به  سوخت  جایگاه های  هوشمند 
اطالعات  سامانه  و  )سیمفا(  ایران  فنی  معاینه 
خودروهای گازسوز وزارت صنعت، معدن و تجارت 
به نحوی اقدام کند که از تاریخ 1/10/1398 امکان 
گاز طبیعی  سوخت گیری در جایگاه های سوخت 
کارت  در  که  دوگانه سوز  خودروهای  برای  صرفا 
شناسایی آنها عبارت »دوگانه سوز« یا »دوگانه سوز 
فنی  معاینه  گواهی  دارای  و  شده  درج  تبدیلی« 

معتبر هستند، وجود داشته باشد.
ناجا  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  دولت همچنین 
را موظف کرد نسبت به اصالح و تعویض مدارك 

به صورت  که  از خودروهایی  دسته  آن  شناسایی 
دوگانه سوز  مصوبه  این  ابالغ  از  قبل  تا  کارگاهی 
شده و »گواهی سالمت سامانه سوخت رسانی گاز 
خودرو« را مطابق دستورالعمل مربوط اخذ کرده اند، 
اقدام و در کارت آنها عبارت »دوگانه سوز تبدیلی« 
را درج کند.سازمان ملی استاندارد ایران نیز موظف 
ابالغ  تاریخ  از  ماه  سه  مدت  ظرف  حداکثر  شد 
این مصوبه بر اساس مستندات دریافتی از وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )استانداردهای بین المللی 
معتبر(، استانداردهای مورد نیاز برای تبدیل سامانه 
سوخت رسانی خودروهای مایع سوز درحال تردد به 
گازسوز را تدوین کند.حمید قاسمی ده چشمه مدیر 
طرح CNG شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران در این خصوص به خبرگزاری تسنیم گفت: 
در حال حاضر سامانه سیمفا فعال است اما اینکه 
خودروهای گازسوز همگی مجوز سوخت گیری را در 
قالب این سامانه اخذ کنند، در حال پیگیری است.به 
گفته وی، با تکمیل این روند، شاهد افزایش ایمنی 
روز  مصوبه  بود.طبق  خواهیم  گازسوز  خودروهای 
گذشته هیئت وزیران، این روند تا اول دی ماه سال 
98 تکمیل خواهد شد و از این تاریخ به بعد، امکان 
سوخت گیری در جایگاه های سوخت گاز طبیعی 
کارت  در  که  دوگانه سوز  خودروهای  برای  صرفا 
شناسایی آنها عبارت »دوگانه سوز« یا »دوگانه سوز 
فنی  معاینه  گواهی  دارای  و  شده  درج  تبدیلی« 

معتبر هستند، وجود خواهد داشت.

ششمین عرضه نفت در بورس انجام شد
یک میلیون بشکه نفت خام سبک با حجم خرید حداقل 35 هزار بشکه و قیمت 
پایه هر بشکه 59 دالر و 63 سنت، دیروز در رینگ بین المللی بورس انرژی برای 

ششمین بار عرضه شد.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، دیروز برای ششمین بار نفت خام سبک در رینگ 
بین الملل بورس انرژی عرضه شد. طبق اطالعیه شرکت ملی نفت ایران شرایط 
عرضه در این دوره مشابه عرضه پیشین و قیمت پایه هر بشکه نفت خام سبک 59 
دالر و 63 سنت بود.پیش پرداخت شش درصد و امکان تسویه 100 درصد ریالی از 
ویژگی های این عرضه است. همچنین مدت تسویه حساب از زمان بارگیری 90 روز 
تعیین شده است.پنجمین عرضه نفت خام سبک در بورس انرژی 29 بهمن امسال 
با فروش 35 هزار بشکه به قیمت 52 دالر و 25 سنت به ازای هر بشکه انجام شده 
بود. در این مرحله عرضه همانند نوبت چهارم یک میلیون بشکه نفت خام سبک 
با حجم خرید حداقل تعداد 35 هزار بشکه و قیمت پایه 56 دالر و 81 سنت برای 
هر بشکه تعیین شد که در نهایت یک محموله 35 هزار بشکه ای نفت خام سبک 
در بورس انرژی خریداری شد.نفت خام سبک ایران تاکنون پنج بار در بورس انرژی 
عرضه شده است که در نوبت سوم و چهارم مشتری برای خرید آن اعالم آمادگی 
نکرد.در اولین عرضه نفت خام سبک در رینگ بین الملل بورس انرژی یک میلیون 
بشکه نفت عرضه شد که در آن زمان مقرر شده بود قیمت پایه 79 دالر و 15 سنت 
باشد اما در نهایت این قیمت تعدیل شد و هر بشکه 74 دالر و 85 سنت به فروش 
رسید. البته در این مرحله 280 هزار بشکه نفت خام سبک فروخته شد و 720 هزار 
بشکه بدون مشتری ماند.در دوره دوم نیز 700 هزار بشکه نفت خام عرضه و در 
نهایت هر بشکه نفت خام سبک در رینگ بین الملل بورس انرژی با قیمت 64.97 
دالر داد و ستد شد.در این دو دوره، عرضه به صورت 20 درصد ریالی و 80 درصد 
ارزی بود؛ به طوری که متقاضیان خرید برای شرکت در معامله باید 10 درصد ارزش 
سفارش را به صورت ریالی به میزان پیش پرداخت پیش از عرضه به حساب اعالمی 
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز کنند که در صورت 

انجام معامله بخشی از 20 درصد ریالی محسوب خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران:

زمستان 97 همراه با 
گازرسانی پایدار سپری شد
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اف ای تی اف، کلید رابطه با دنیا

*معصومه آقاپور
 FATF کلید اقتصاد در روابط جهانی است. اگر بخواهیم در مورد 
ضروریات پیوستن به FATF صحبت کنیم، حتی اگر شرایط فعلی 
اقتصادی را در نظر نگیریم و تصور کنیم که شرایط، عادی است باید 
این موضوع را لحاظ کنیم که کنوانسیون های گروه ویژه اقدام مالی 
کنوانسیون هایی با هدف شفافیت، صراحت، درجه اعتبار و اطمینان 
بخشی پیمان های پولی و مالی هستند. قاعدتاً اگر بخواهیم با جهان 
تعامل داشته باشیم و روابط بانکی خود را با دنیا حفظ کنیم، باید به 
FATF ملحق شویم. در حال حاضر ما تقریباً 35 مورد از 51 مورد 
مدنظر FATF را رعایــت می کنیم و چند مورد خاص باقی مانده 
اســت که در مــورد آن ها هم در بعضــی از تعاریف با هم اختالف 
داریم. این در حالی اســت که بسیاری از کشورهایی که عضو گروه 
ویژه اقدام مالی شــده اند تنها 10 تا 12 مورد از شاخص های آن را 

رعایت می کنند.
 FATF یک پروتکل کلی اســت که نشان می دهد ما یک پازل از 
کل پازل جهان در رابطه با روابط بانکی مان هســتیم و یک درجه 
اعتبار برای تمام تجار ماست.FATF کلید اقتصاد در روابط جهانی 
است. در شرایط عادی FATF یک کلید برای اقتصاد ماست، چه 
اینکه در شــرایط بحرانی قرار داریم و الزام پیوستن به آن برای ما 
چند برابر شــده است.در شرایط بحرانی، الحاق به گروه ویژه اقدام 

مالی فرجی برای روابط تجاری ما با دنیا باشد.
FATF در جلســه اخیر خود دوباره به ایران مهلتی 4 ماهه داده 
تــا انتظارات این گروه درزمینهٔ مبارزه با تأمین مالی تروریســم و 
پول شــویی را برآورده کند، این اقدام بســیار مثبتی است که باید 
از این فرصت اســتفاده کرد. مجلس شــورای اسالمی پیش ازاین، 
موافقــت خود را با تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با FATF اعالم 
کرده است و حاال نوبت مجمع تشخیص مصلحت نظام است که این 
لوایح را به تصویب برساند. البته پیش بینی من این است که لوایح 

پالرمو و CFT در مجمع هم تأیید و تصویب خواهد شد.

روند صعودی قیمت خشکبار و آجیل متوقف شد

رئیس اتحادیه صنف خشکبار و آجیل تهران از توقف روند صعودی 
قیمت ها در این بازار خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازتســنیم، مصطفی احمدی در مصاحبه با 
رادیو افزود: طی چند ماهه گذشته قیمت آجیل و خشکبار در بازار 
به دالئل مختلف به خصوص کمبود شدید محصول روندی صعودی 
به خود گرفته بود که با تدابیر الزم این روند هم اکنون متوقف شده 
اســت.وی همچنین اظهارداشت: امسال 70 تا 80 درصد خشکبار 
کشور به دلیل ســرما زدگی شــدید در فروردین ماه سال جاری 
کاهش یافت.رئیس اتحادیه صنف خشــکبار و آجیل تهران گفت: 
ســاالنه 200 هزار تن پسته در کشور تولید می شد که شوربختانه 
امســال این رقم به 70 هزار تن رسیده اســت.وی در ادامه افزود: 
بطورکلی از مجموع 200 هزار تن پســته در ســال 130 تا 140 
هزار تن صادرات می شــد.احمدی ضمن اشــاره به اینکه آجیل و 
خشــکبار قیمت مصوب ندارد، اظهارداشت: قیمت گذاری در این 
حوزه بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار و مقدار تولید است.

وی گفت: مقدار تولید آجیل و خشــکبار در کشور به دلیل سرما 
زدگی شدید طی نخســتین ماه فصل بهار دچار افت چشمگیری 
شــد.رئیس اتحادیه صنف خشکبار و آجیل تهران افزود: متاسفانه 
کمبود محصول ضمن گرانی منجر به کسادی بازار و کاهش تقاضا 
نیزشــد به نحوی که هم اکنون فروش آجیل و خشکبار نسبت به 
سال گذشته یک چهارم شده است.وی همچنین تفاوت قیمت 60 
تا 70 قلم جنس آجیل و خشــکبار موجود در بازار به نسبت سال 
گذشــته را 70 تا 80 درصد عنوان کرد و اظهارداشت: عمده گرانی 
قیمت این کاالها در بازار به دلیل افت شــدید تولید بوده اســت.

احمدی اضافه کرد: امســال بازار آجیل و خشکبار به دلیل افزایش 
قیمت ها و دیگر مسائل و مشکالت مبتال به در طول سال با رکود 
مواجه است.وی ضمن اشاره به سود قانونی 10 درصدی فروش کاال 
اظهارداشت: هم اکنون اعضای اتحادیه با سود بسیار اندك در حد 
چهــار تا پنج درصد محصوالت خود را در بازارعرضه می کنند چرا 
که نیاز به نقدینگی دارند.رئیس اتحادیه صنف خشــکبار و آجیل 
تهران یادآورشــد: امسال مشــکلی به لحاظ تهیه و عرضه آجیل و 

خشکبار در بازار وجود ندارد.

بانک ها و موسسه ادغامی در بانک سپه
 فعال برجا هستند

مدیرعامل بانک ســپه اعالم کرد که تا زمان انجام کلیه فرایندهای 
ادغام، بانک هــای قوامین، حکمت ایرانیان، مهــر اقتصاد، انصار و 
مؤسسه اعتباری کوثر، کماکان نسبت به ارائه خدمات بانکی اقدام 
می کنند.پیرو صدور اطالعیه بانک مرکزی در خصوص ادغام چهار 
بانک و یک مؤسســه اعتباری وابســته به نیروهای مسلح در بانک 
ســپه، مدیرعامل این بانک طی اطالعیه آمادگی کامل بانک سپه 
برای انجام مطلوب مأموریت های محوله و اجرای فرایندهای ادغام 
بانک های مذکور در نخستین بانک ایرانی را اعالم کرد.محمدکاظم 
چقازردی ضمن اشــاره به قدمت 95 ســاله این بانــک در نظام 
اقتصادی کشــور، اظهار کرد: بانک سپه با تکیه بر پشتوانه اعتماد 
عمومی، تجارب مدیریتی، ظرفیت دانشــی نیروی انسانی متعهد و 
مســئولیت پذیر خود و همچنین به مدد پشــتیبانی ارکان نظام و 
همکاری مؤثر بانک های ادغام شونده برای انجام مطلوب فرایندهای 
عملیاتــی ادغام در قالب یک برنامه جامع و مدون، از آمادگی الزم 
برخوردار است.طبق اعالم بانک سپه، رئیس هیئت مدیره این بانک 
به وضعیت مناسب، ظرفیت های مدیریتی و کارآمدی نیروی انسانی 
توانمند و با انگیزه بانک های ادغام شونده در مسیر انجام این طرح 
ملی به عنوان گامی اساســی در راستای اصالح نظام بانکی کشور، 
تأکید کرد.در این اطالعیه آمده اســت  با تشــکیل مدیریت ویژه 
امور ادغام و تبیین مســئولیت های جدید هیئت مدیره بانک و نیز 
همکاری الزم توسط مدیران بانک های ادغام شونده، عملیات ادغام 
بانک های مذکور با رویکرد اســتمرار ارائه خدمات مطلوب به کلیه 

ذی نفعان، محقق خواهد شد.

نگاه روز

سود ۱7 درصدی تسهیالت انبوه 
سازان مسکن با فناوری های جدید 

انبوه  برای  بانک  این  بانک مسکن گفت:  مدیرعامل 
سازان مسکن که از فناوری های جدید و مدیریت 
مصرف انرژی استفاده کنند تسهیالت با نرخ سود ۱7 

درصد پرداخت می کند.
رحیمی  ابوالقاسم   « ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
انارکی« دیروز در چهارمین جشنواره ملی آب در محل 
اتاق بازرگانی ایران افزود: بانک مسکن برای افرادی که 
در ساخت مسکن از فناوری های نوین بهره بگیرند 
کرد. خواهد  پرداخت  را  تسهیالت  میزان  باالترین 
مدیرعامل بانک مسکن، پرداخت این تسهیالت را در 
راستای تشویق به بهره گیری از روش های جدید و 
نوین برای مدیریت مصرف آب و انرژی در واحدهای 
کمپین  ایجاد  از  انارکی  کرد.رحیمی  اعالم  مسکونی 
حمایت از بهینه سازی مصرف انرژی از سال گذشته 
با حمایت این بانک خبر داد و گفت: امسال نیز این 
اقدام بانک مسکن ادامه خواهد داشت.»محمد حسین 
شریعتمدار« رئیس همایش ملی آب نیز در این مراسم 
از اعالم فراخوانی برای عموم مردم در باره راهکارهای 
مناسب برای مدیریت مصرف آب خبر داد.وی گفت: 
این فراخوان از 2۰ اسفند همزمان با راه اندازی پایگاه 
اطالع رسانی آن آغاز بکار خواهد کرد.شریعت مدار 
افزود: قرار است نظرات مردم در این فراخوان جمع 
بهترین راهکارهای مدیریت  آنها  با بررسی  آوری و 
مصرف آب برای متولیان آب کشور ارسال شود تا مورد 
استفاده قرار گیرد. رئیس همایش ملی اظهار داشت: 
راهکارهای مناسبی برای تشویق مردم برای شرکت در 
این فراخوان در نظر گرفته شده که در این زمینه اطالع 

رسانی خواهد شد.

پیشنهاد عراق برای تاسیس 
»بانک مشترک ایران و عراق«

دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق با اعالم آمادگی کشور 
عراق برای راه اندازی بانک مشترک ایران و عراق گفت: 
در مذاکرات آقای ظریف با طرف عراقی بحث بانک 
مشترک ایران و عراق مطرح شد و بانک »رافدین عراق« 

اعالم آمادگی کرد تا شعبه ای در ایران تاسیس کند.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، سید حمید حسینی در 
خصوص نقش روابط بانکی در مبادالت تجاری ایران 
و عراق اظهار کرد: روابط ما در عراق در شرایط تحریم 
عراق شکل گرفت و در دوره تحریم های ما این روابط 
ادامه یافت و از این رو، روابط ایران و عراق چندان 
بر روابط بانکی استوار نبوده است و در مجموع، عراق 
بانک ها در آن محوریت اساسی  کشوری نیست که 
داشته باشند و نظام بانکی قویی داشته باشد.وی ادامه 
در  تی بی آی  بانک  یعنی  عراق  بانک  بزرگترین  داد: 
سرتاسر این کشور، به اندازه یکی از بانک های ما در 
تهران، شعبه ندارد و سایر بانک های این کشور نیز ۱۰ 
تا ۱2 شعبه دارند و مردم عراق هم بدالیل مختلف از 
جمله ربوی دانستن بانک ها و هراس از گرفتار شدن 
در پروسه مالیات و غیره، تمایلی به استفاده از خدمات 
بانکی ندارند؛ لذا عراقی ها از بانک گریزانند.به گفته وی 
هم اکنون بانک ملی این فرایند را آغاز کرده است و 
عمالً هم ارز صادرات به عراق به ایران باز می گردد و هم 
مشکالت صادرکنندگان برطرف می شود.دبیرکل اتاق 
مشترک ایران و عراق در پایان با اعالم آمادگی کشور 
عراق برای راه اندازی بانک مشترک ایران و عراق گفت: 
در مذاکرات آقای ظریف با طرف عراق بحث بانک 
مشترک ایران و عراق مطرح شد و بانک »رافدین عراق« 

اعالم آمادگی کرد تا شعبه ای در ایران تاسیس کند.

ترانزیت کاال ۱4 درصد
 افزایش یافت

درآمد حاصل از ترانزیت کاال در ۱۰ ماهه امسال ) 
منتهی به دی( در بخش های مختلف ریلی، جاده ای 
،هوایی و دریایی به رقم 2 میلیارد و ۹۰۵ میلیون دالر 
رسید، که در مقایسه با سال گذشته ۱۴ درصد رشد 

نشان می دهد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، برپایه آمار سازمان توسعه 
تجارت ایران، سال گذشته در مدت یادشده، 2 میلیارد 
و ۵۴7 میلیون دالر کاال توسط بخش های مختلف 
حمل ونقل کشور ترانزیت شده بود، اما امسال 3۵8 
میلیون دالر از رقم پارسال بیشتر است.ترانزیت کاال در 
قالب حمل و نقل هوایی کشور در مدت مورد بررسی 
این گزارش به 366 میلیون دالر رسید که نسبت به 
سال گذشته هشت درصد کاهش نشان می دهد.عالوه 
براین در ۱۰ ماهه ۹7 در مجموع ۱33 میلیون دالر کاال 
توسط حمل و نقل دریایی کشور ترانزیت شد که در 
مقایسه با مدت مشابه پارسال که ۱۴۱ میلیون دالر بود 6 
درصد کاهش یافت.همچنین در این مدت ترانزیت کاال 
توسط حمل و نقل جاده ای کشور معادل 2 میلیارد و 
3۱۴ میلیون دالر بود که در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل ۱8 درصد افزایش نشان می دهد.بررسی آمارهای 
سازمان یاد شده حاکی از آن است که در ۱۰ ماهه سال 
۹6 ) منتهی به دی ( مجموع ترانزیت کاال توسط حمل 
و نقل جاده ای کشور یک میلیارد و ۹6۰ میلیون دالر 
بود.همچنین در ۱۰ ماهه امسال ترانزیت کاال توسط 
حمل و نقل ریلی کشور به ۱۵2 میلیون دالر رسید و در 
مقایسه با دوره مشابه سال گذشته که ۱۱۵ میلیون دالر 
بود، 3۱ درصد رشد نشان می دهد.پیش از این حسین 
ساالری مدیرکل دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک ایران 
از افزایش ترانزیت خارجی کاال از مسیر ایران در سال 
۹6 خبر داد و اعالم کرد؛ ترانزیت خارجی کاال در سال 
۹6 با ۱۰ میلیون و 6۹۵ هزار و ۵۰۹تن کاال 2۴ درصد 
افزایش داشت.سال ۹6 ترانزیت کاالی به بیش از ۱۰۰ 
کشور جهان در گمرکات کشور با بهره گیری از سامانه 
جامع گمرکی به صورت الکترونیکی و هوشمند انجام 
شد.مدیرکل دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک گفته سال 
۹6 بالغ بر 736 هزار و 2۰8 دستگاه کامیون ترانزیتی 
و ۱۴ میلیون و 766 هزار تن کاالی ترانزیتی در قالب 
رویه ترانزیت داخلی، خارجی و کارنه تیر از گمرکات 
عبور کردند که نسبت به مشابه سال قبل ۱۵ درصد 
افزایش حجم کاالی ترانزیتی بود.سال ۹۵، تشریفات 
گمرکی برای 6۴3 هزار و  236 دستگاه کامیون با ۱2 

میلیون و 663 هزار و 3۱۴ تن کاال انجام شده بود.

خبر

برنامه های  با اجرای  معاون وزیر صنعت گفت: 
حمایتی خوشبختانه صنعت خودرو و قطعه سازی 
کشورمان با قدرت در حال تولید هستند و میزان 

تولید نیز روند افزایشی داشته است.
به گزارش زمان به نقل ازمیزان، فرشاد مقیمی حفظ 
وصیانت از تولید را از سیاست های اصلی وزارت 
صنعت، معدن وتجارت برشمرد و اظهار کرد: یکی 
از نکات اصلی در شرایطی که محدودیت های بین 
المللی ایران را احاطه کرده است حفظ و پایداری 
تولید است. معاون امور صنایع وزارت صنعت، 
البته تحریم های خارجی  افزود:  معدن وتجارت 
نظام  طی ۴۰ سال اخیر همواره وجود داشته و 
با همراهی و همکاری  ایران  جمهوری اسالمی 
پشت  را  محدودیت ها  این  است  توانسته  مردم 
سر بگذارد و در شرایط کنونی نیز با اتخاذ تدابیر 
مناسب و همراهی مردم از این وضعیت به سالمت 
عبور خواهیم کرد.مقیمی ادامه داد: کشور هایی که 

را  پیکان  نوک  می کنند،  دنبال  را  ایران  تحریم 
صنعت ایران قرار داده و بیش از هر صنعتی، بر 
روی صنعت خودرو هدف گذاری کرده اند.وی 
با تاکید بر هوشیاری نظام و اتخاذ تدابیری برای 
برون رفت از محدودیت های ایجاد شده، خاطر 
نشان کرد: ما باید با همکاری یکدیگر و بهره مندی 
از خرد جمعی بتوانیم آثار و پیامد های تحریم را 
به حداقل برسانیم تا هیچ گاه آن ها به اهداف خود 
نرسند.مقیمی در ادامه به اقدامات وزارت صنعت، 
ویژه  به  صنایع  از  حمایت  در  وتجارت  معدن 
خودرو اشاره و تصریح کرد: با اجرای برنامه های 
حمایتی خوشبختانه صنعت خودرو و قطعه سازی 
کشورمان با قدرت در حال تولید هستند و میزان 
تولید نیز روند افزایشی داشته است.معاون امور 
صنایع وزارت صنعت، معدن وتجارت در بخش 
دیگری از سخنانش با اشاره به ضرورت رصد و 
پایش واحد های صنعتی در سراسر کشور و تسریع 

در رفع مشکالت صاحبان صنایع خاطر نشان کرد: 
عالوه بر رصد وضعیت واحد های صنعتی الزم 
است، دستورالعمل ها و تصمیم های جدید دولتی 
نیز به اطالع فعاالن بخش صنعت رسانده شود تا 
در فرآیند تولید با کمترین آسیب حرکت نمایند.
مقیمی خاطرنشان کرد: باید با همکاری تشکل ها 
و انجمن ها تصویر واقعی از وضعیت صنایع کشور 
ترسیم شود تا بتوان با پیش بینی آینده هر صنعت، 
تدابیر و تصمیمات حمایتی در اسرع وقت اتخاذ 

کرده و اجرایی شود.
وی در ادامه با اشاره به قانون استفاده حداکثری از 
تولید داخلی، شرایط فعلی را در توسعه ظرفیت 
صنایع مزیت دار موثر برشمرد و گفت: نهادینه 
سازی فرهنگ تولید کاالی ایرانی و ترغیب صنایع 
به این سیاست باید بیش از گذشته مورد توجه 
صنعت،  وزارت  صنایع  امور  گیرد.معاون  قرار 
صنعت،  وزارت  داد:  توضیح  تجارت  و  معدن 

معدن و تجارت با تصویب این قانون بررسی هایی 
است  داده  انجام  مختلف صنعتی  در حوزه های 
و امیدواریم با ترغیب سرمایه گذاران به توسعه 
در  موجود  ظرفیت های  از  بتوانیم  ملی  تولید 
کشور بیشترین بهره را ببریم.مقیمی خاطرنشان 
کرد: البته ضرورتی ندارد که ما در همه زمینه ها 
ساخت داخل را تقویت کنیم و یا به خودکفایی 
برسیم، اما می توانیم در صنایعی که دارای مزیت 
هستند، پتانسیل ها را شناسایی و توسعه ظرفیت 
این صنایع را در دستور کار قرار دهیم.وی گفت: 
بدون تردید وحدت کلمه که حضرت امام )ره( 
به آن اشاره داشتند همان هدف مشترکی است 
که امروز موجب اتحاد اقشار مختلف کشور شده 
است، همگرایی و اتحاد رمز موفقیت انقالب بوده 
است و اعتماد به توانمندی های داخلی و مشترک 
کردن اهداف مختلف در جامعه موجب اعتماد بین 

مسئوالن و بخش خصوصی خواهد شد.

معاون وزیر صنعت: میزان تولید خودرو روند افزایشی داشته است 

فرهنگ تولید کاالی ایرانی نهادینه شود

پروژه محور شدن آزمون های مهارتی 
متناسب با نیاز بازار کار

 
معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت سازمان فنی و حرفه ای از برنامه ریزی 

برای پروژه محور شدن آزمون های مهارتی متناسب با نیاز بازار کار خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، رضا باجولوند در چهارمین المپیاد تکنسین های ایران 
که دیروز در مرکز همایش های کتابخانه ملی برگزار شد، اظهار داشت: سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای طی چند سال اخیر تالش کرده با امضای تفاهم نامه با شرکت ها، بتواند 
نیروی کار متناسب با نیاز بازار را با قرار گرفتن در کارگاه ها و محیط کار واقعی تربیت 
است،  آنها  فنی  مهارت های  تکنسین ها  قوت  نقطه  مهمترین  اینکه  بیان  با  کند.وی 
افزود: المپیاد تکنسین ها نیز برگرفته از تجارب موفق مسابقات مهارت در جهان است 

که طی چهار دوره گذشته با موفقیت برگزار شده است.
وی با اشاره به برگزاری 18 دوره مسابقات ملی مهارت توسط سازمان آموزش فنی و 
حرفه ای کشور، گفت: طی این 18 سال برگزیدگان مسابقات ملی مهارت در 9 دوره 
مسابقات جهانی مهارت که هر دو سال یکبار برگزار می شود، اعزام می شوند که یک 
دستاورد موفق برای سازمان به شمار می رود.باجولوند با تاکید بر اینکه تعامل و تبادل 
مهارتی  برگزاری مسابقات  از مزیت های  یکی  و حرفه ای  فنی  آموزش های  با  صنعت 
است، گفت: در این مسابقات، کارشناسان، مربیان، داوران و رقابت کنندگان از لحاظ 

اصول علمی و مهارتی می توانند خود را پایش کنند.
می شود  انجام  مهارتی  و  علمی  اصول  اساس  بر  وقتی سنجش  عالوه  داد:  ادامه  وی 
اساس  بر  گفت:  کنیم.وی  آماده  را  کار  بازار  برای  نیاز  مورد  کار  نیروی  می توانیم 
ریکردهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای، تیم مدیریتی سازمان پیگیر آن است که 
مسابقات را به صاحبان مشاغل واگذار کند و با توجه به تجربه ای که صاحبان صنایع 
برآمده از دل صنعت دارند، می توانیم تیم ملی مهارت منتخب راهی مسابقات ملی و 

جهانی کنیم.
باجولوند همچنین از پروژه محور کردن آزمون های مهارتی توسط سازمان آموزش فنی 
و حرفه ای خبر داد و گفت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، در سازمان به 
سمت پروژه محور کردن آزمون ها حرکت می کنیم تا آزمون های مهارت در بازار کار 

کاربرد داشته باشند.

تالش برای جایگزین کردن یارانه به جای 
ضامن برای دریافت وام ازدواج

 
معاون جوانان وزارت ورزش گفت: در تالش هستیم تا مبلغ یارانه را جایگزین ضامن برای 
دریافت وام ازدواج کنیم. این موضوع ابالغ شده و تنها منتظر تصویب آن در بانک مرکزی 

هستیم.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمد مهدی تندگویان ظهر دیروز در حاشیه مراسم امضای 
تفاهم نامه میان وزارت ورزش و جوانان و سازمان بهزیستی در جمع خبرنگاران در خصوص 
مراکز مشاوره ازدواج و خانواده گفت: در حال حاضر در سازمان بهزیستی 3 هزار مرکز مشاوره 
ازدواج وجود دارد و تالش ما این است که تا پایان سال شمار این مراکز مختص مشاوره ازدواج 
که مربوط به وزارت ورزش و جوانان است را با همکاری سازمان بهزیستی به 400 مرکز 
رسانیم.تندگویان افزود: مشاوره های پیش از ازدواج رایگان بوده و در صورت ادامه این جلسات 
در تالش هستیم تا هزینه آنها تحت پوشش بیمه قرار گیرد. موضوع تحت پوشش بیمه قرار 
گرفتن هزینه های دوره های اجباری آموزش های پیش از ازدواج نیز در کمیسیون اجتماعی، 
بررسی شده و امیدواریم به نتیجه برسد.وی تصریح کرد: خوشبختانه 70 درصد مراجعین 
به این مراکز افراد مجرد هستند و ما نیز به دنبال این هستیم که این آموزش ها منجر به 
ازدواج های مناسب شود و از ازدواج های نامناسب پیشگیری کنیم.معاون جوانان وزارت ورزش 
و جوانان با بیان اینکه یک وحدت رویه در مراکز آموزشی شکل گرفته، تصریح کرد: تاکنون سه 
دوره آموزشی برای مربیان برگزار شده که سر فصل های مشترك در آن تدریس شده و مربیان 
به آموزش جوانان می پردازند.وی با بیان اینکه در سال جاری حدود 15 هزار میلیارد تومان 
وام ازدواج به یک میلیون نفر تعلق گرفته است، عنوان کرد: پیش بینی ما این است اگر میزان 
ازدواج با همین روال ادامه یابد سال دیگر دولت موظف به پرداخت 30 هزار میلیارد تومان وام 
ازدواج باشد.تندگویان ادامه داد: در حال حاضر شرایط دریافت وام ازدواج تسهیل شده و افراد 
ظرف یک ماه پس از ثبت نام قادر به دریافت وام خود خواهند بود. در وام ازدواج جدید که 
مبلغ آن نیز افزایش یافته، بازپرداخت 60 ماهه شده و امیدواریم این عوامل موجب افزایش 
ازدواج در کشور شود.وی تصریح کرد: یکی از اهداف ما برای تسهیل دریافت وام ازدواج آن 
است که افرادی که یارانه دریافت می کنند، می توانند مبلغ یارانه خود را به عنوان ضمانت وام 
ازدواج گذاشته و دیگر نیاز به ضامن برای دریافت وام نباشد. ابالغ این امر انجام شده و تنها نیاز 

است تا در سال آینده بانک مرکزی آن را تصویب و اجرایی کند.

جهاد  وزارت  راهبردی  ذخایر  و  بازار  تنظیم  مدیرکل 
کشاورزی اعالم کرد که بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار 
 500 و  هزار   11 حداکثر  باید  مرغ  گوشت  کیلوگرم  هر 
تومان قیمت داشته باشد و اگر مردم با قیمت هایی بیشتر 
از این نرخ مواجه شدند، باید آن را به اطالع دستگاه های 

نظارتی برسانند تا برخورد الزم با آن ها صورت گیرد.
اظهار  بصیری  مسعود  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
بر  مرغ  گوشت  کیلوگرم  هر  برای  مصوب  قیمت  کرد: 
و 500  هزار  بازار 11  تنظیم  آخرین مصوبه ستاد  اساس 
تومان است، بنابراین مردم به هنگام مشاهده گرانفروشی 
نظارتی  دستگاه های  به  را  آن  فروشندگان  سودجویی  و 

و  مصرف کنندگان  حمایت  سازمان   124 سامانه  همچون 
تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر متولیان 
نظارت بر بازار، گزارش دهند تا با آن ها برخورد شود.وی 
افزود: وزارت جهاد کشاورزی تنها وظیفه تأمین این اقالم 
کنترل  وظیفه  دستگاه ها  این  ناظران  و  دارد  عهده  بر  را 
قیمت ها را بر عهده دارند چرا که قیمت ها مصوب کارگروه 
همه  بنابراین  است؛  شده  ابالغ  و  بوده  بازار  تنظیم  ستاد 
برنامه ریزی،  دفتر  کنند.مدیرکل  اجرا  را  آن  دارند  وظیفه 
تأمین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد 
کشاورزی با بیان اینکه هیچ مشکلی در زمینه تأمین کاال 
برای تنظیم بازار وجود ندارد، ادامه داد: ظرفیت تولید سه 

این  در  و  دارد  وجود  کشور  در  مرغ  گوشت  تن  میلیون 
پروتئینی  محصول  این  از  تن  میلیون  دو  حدود  به  میان 
کرد:  تصریح  داریم.بصیری  نیاز  داخلی  نیاز  تأمین  برای 
نوسانات ارزی و مشکالت ناشی از تحریم های اخیر سبب 
شد تا مدتی در نقل و انتقال ارز به مشکل برخورد کنیم اما 
هم اکنون این مسئله تا حد بسیاری برطرف و روند کاهش 
از  تا پس  امیدواریم  بنابراین  است.  آغاز شده  مرغ  قیمت 
تعطیالت نوروزی کاهش قیمت ادامه داشته باشد و در آن 
زمان به نقطه مطلوب خود برسد. اخیراً ستاد تنظیم بازار 
حجمی را برای واردات گوشت مرغ تعیین کرده تا از این 

محل نیز بتواند بازار را بهتر کنترل کند.

سرپرست دفتر توسعه اشتغال و سیاست گذاری بازار کار، از 
برای  منابع جدید  تومان  میلیارد  و 300  هزار  تخصیص 7 

پرداخت تسهیالت اشتغال روستایی و عشایری خبر داد.
اشاره  با  ازوجی  عالءالدین  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اشتغال  تسهیالت  پرداخت  برای  منابع جدید  تخصیص  به 
روستایی و عشایری اظهار داشت: در راستای اجرای قانون 
حمایت از اشتغال روستایی و عشایری، از سال گذشته معادل 
ریالی 1.5 میلیارد دالر از محل منابع صندوق توسعه ملی 
برای پرداخت تسهیالت اشتغال و سرمایه در گردش واحدهای 
تولیدی، خدماتی، کشاورزی و صنعتی اختصاص یافت.وی با 
بانک  بانک کشاورزی،  امید،  اینکه صندوق کارآفرینی  بیان 

توسعه تعاون و پست بانک چهار مؤسسه عامل اجرای برنامه 
اشتغال روستایی و عشایری هستند، افزود: طبق قانون، باید 
منابع صندوق توسعه ملی با تلفیق منابع هر یک از مؤسسات 
تخصیص  روستایی  اشتغال  تسهیالت  پرداخت  برای  عامل 
یابد که در همین راستا از اواخر سال گذشته تا اوایل امسال 
طی دو مرحله در مجموع 6 هزار میلیارد تومان برای اجرای 
برنامه اشتغال روستایی و عشایری تخصیص پیدا کرد.وی از 
تخصیص 7 هزار و 300 میلیارد تومان منابع جدید از محل 
تسهیالت  پرداخت  برای  عامل  و مؤسسات  توسعه  صندوق 
منابع  از تخصیص  اشتغال روستایی خبر داد و گفت: پس 
جدید، برخی از مؤسسات عامل اعتبارات را به شعب استانی 

خود اختصاص دادند و برخی مؤسسات نیز در حال توزیع 
منابع خود به استان ها هستند.ازوجی با بیان اینکه از سال 
گذشته در مجموع با تخصیص منابع جدید، تاکنون 13 هزار 
و 300 میلیارد تومان برای اشتغال روستایی تخصیص اعتبار 
است  مانده  باقی  منابع  این  دیگر  بخش  افزود:  است،  شده 
که در سال آینده تخصیص اعتبار خواهد شد.وی گفت: در 
بخشی از آئین نامه تبصره 18 اجرای پنج برنامه کارورزی فارغ 
التحصیالن، مهارت آموزی در محیط کار واقعی، مشوق های 
بیمه کارفرمایی و طرح های خرد اشتغال، یارانه دستمزد و 
برنامه آموزش توسعه رسته های مصوب دیده شده بود که 670 
میلیارد تومان برای اجرای این برنامه ها پیش بینی شده است.

تخصیص ۷۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تسهیالت اشتغال روستایی

گران تر از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان نخرید



بگذار آب ها ساکن شوند تا عکس ماه و 
ستاره ها را در وجود خود ببینی. 

موالنا

سخن حکیمانه

چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست
سخن شناس نه ای جان من خطا این جاست

سرم به دنیی و عقبی فرو نمی آید
تبارک اهلل از این فتنه ها که در سر ماست

امروز با حافظ

»کشتگاه شاعر«، »دریغا جوانی« 
ازعناوین شعرهای تازه کشف شده 

از نیماست

مجموعه ای جدید از شعرهای 
یوشیج،  نیما  کشف شده  تازه 
پدر شعر نو منتشر شد. از جمله 
این اشعار، متن کامل »بشارت« 
است که چند دهه پیش به دلیل 
ناقص  پهلوی،  دوره  سانسور 

منتشر شده بود.
انتشارات رشدیه پس از انتشار 
آثار منثور نیما یوشیج، مجموعه ای از اشعار پدر شعر نو 
را به تازگی روانه بازار کتاب کرد. برای انتشار این اثر، 
عالوه بر اینکه سروده های قبلی نیما مورد بازبینی و تنقیح 
قرار گرفته، سروده های منتشر نشده ای از او نیز به چاپ 
رسیده است. شراگیم یوشیج، فرزند نیما، این سروده ها را 
در اختیار انتشارات قرار داده است.در این اثر مجموعه ای 
از سروده های نو نیما به همراه دست خط این شاعر برای 
اولین بار ارائه شده است. از جمله اشعاری که در این اثر 
برای نخستین بار به چاپ رسیده، متن کامل قطعه »بشارت« 
است که در زمان پهلوی به دلیل سانسور، تنها بخش کمی 
از آن منتشر شد. در مجموعه فعلی این سروده به صورت 
کامل به چاپ رسیده است.»کشتگاه شاعر«، »دریغا جوانی« 
و ... از دیگر عناوین شعرهای تازه کشف شده از نیماست 
همراه  به  دفتر  در هشت  یوشیج  نیما  اشعار  مجموعه 
دست خط شاعر به کوشش شراگیم یوشیج در 7۰۴ صفحه 

و به قیمت ۱۱۵هزارتومان به چاپ رسیده است.
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رکورد 4.7میلیون دالری »کتاب سبز«
فیلم »کتاب سبز« با فروش ۴.7 میلیون دالر در 
اولین آخر هفته اکران پس از کسب اسکار بهترین 
فیلم، موفق ترین فیلم اسکاری در 8 سال اخیر لقب 

گرفت.
به گزارش  از هالیوود ریپورتر، فیلم پیتر فارلی یعنی 
»کتاب سبز« به عنوان پرفروش ترین فیلم اسکاری 
باکس آفیس آمریکا در هشت سال اخیر شناخته 
سینما  سالن  در 26۴۱  نمایش  از  فیلم  شد.این 

توانست فروشی معادل ۴.7 میلیون دالر را در فاصله اول تا سوم مارس کسب کند. این در حالی 
است که این فیلم از ۱6 هفته پیش اکران شده و با فروشی معمولی جلو رفته بود.با این حال در 
اولین آخر هفته پس از موفقیت در اسکار و کسب جایزه بهترین فیلم از نود و یکمین دوره اهدای 
جوایز آکادمی، اقبال مردم از این فیلم بسیار زیاد بود.در هشت سال اخیر هیچ فیلمی پس از کسب 
جایزه »اسکار بهترین فیلم« نتوانسته بود چنین جایگاهی را در گیشه به دست آورد و سال 2۰۱۱ 
»سخنرانی پادشاه« توانسته بود با کسب 6.2 میلیون دالر جایگاهی متفاوت کسب کند.سال پیش 
»شکل آب« فروش 2.3 میلیون دالری را پس از کسب جایزه اسکار بهترین فیلم تجربه کرده بود 

که تقریباً برابر با فروش فیلم »مهتاب« پس از اسکار در سال پیش تر بود.

اکران فیلم »یونس« در سینماپاتوق حوزه هنری

فیلم سینمایی »یونس« امروز سه شنبه ۱۴ اسفند ساعت ۱۴ در برنامه سینماپاتوق حوزه هنری 
به نمایش درمی آید. حضور رسانه ها، منتقدین، دانشجویان و هنرجویان سینمایی آزاد است.

به گزارش پیام زمان از روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری، فیلم سینمایی »یونس« که 
در برنامه اکران های سینماپاتوق حوزه هنری قرار گرفته است، پس از دو فیلم »گشر« و »تابور« 
سومین فیلم بلند و مستقل وحید وکیلی فر محسوب می شود که اواخر زمستان سال ۹۴ در 
لوکیشن های تهران، شهریار و شمال کشور فیلمبرداری شد. این اثر برداشتی تماتیک و شخصی از 
حکایت یونس پیامبر در شکم ماهی است و در فرم و ساختار، ادامه دهنده دو فیلم قبلی وکیلی فر 

محسوب می شود که بدون دیالوگ داستانش را روایت می کند.

خبر

فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر   
تکمیل فعالیت های علمی را در گرو 
و  دانست  علمی  تعامالت  توسعه 
گفت: از این رو از دانشگاه ها انتظار 
که  کنند  تربیت  نیروهایی  می رود 
بتوانند با استفاده از فناوری برای سایر 

فارغ التحصیالن شغل ایجاد کنند.
دکتر منصور غالمی در اختتامیه سی و 
دومین جشنواره بین المللی خوارزمی، 
این جشنواره را یکی از با سابقه ترین 
اسالمی  جمهوری  جشنواره های 
دانست و افزود: این جشنواره بیش از 
می شود  برگزار  که  است  سال  سی 
و این امر نشان می دهد این رویداد 
ملی توانسته جایگاه خود را در میان 
دانشمندان و فناوران باز کند و مورد 
اینکه  بیان  با  گیرد.وی  قرار  اقبال 
ارزیابی ها نشان می دهد این جشنواره 
اثرگذاری خوبی داشته است، اظهار 
کرد: معرفی محققان یک کار نمادین 
است؛ چراکه در کشور تعداد زیادی 
با سابقه و صاحبان فن و  محققان 
دانش جوان داریم که طی یک فرایند 
آنها  آثار  از  برخی  علمی  گزینش 
انتخاب و معرفی می شوند تا از آنها 

تقدیر شود.
حضور  اینکه  بیان  با  غالمی 
برای  فرصتی  غیرایرانی  دانشمندان 
است،  بین المللی  تعامالت  توسعه 
دانشجویان  اعزام  کرد:  نشان  خاطر 
دانشجویان  پذیرش  و  خارج  به 
کشورها  سایر  با  روابط  و  خارجی 
از جمله ظرفیت های مراکز علمی و 
دانشگاهی کشور است که تا کنون 
به آنها پرداخته شده، ولی باید تالش 

شود که این تعامالت توسعه بیابد.

بدون  اینکه  بیان  با  علوم  وزیر 
در  حرکت  بین المللی  تعامالت 
جامعه علمی نمی تواند کامل باشد، 
ادامه داد: ایجاد تعامالت علمی هم 
تا  است  داخلی  دانشمندان  به سود 
مراکز  سایر  علمی  دیدگاه های  با 
آشنا شوند و هم معرفی ظرفیت های 

علمی کشور را در پی دارد.
غالمی با اشاره به دستاوردهای علمی 
کشور در حوزه سالمت، کشاورزی، 
غذا و صنعتی یادآور شد: از سال های 

گذشته مراکز علمی به سمت تبدیل 
دانش به فناوری حرکت کرده اند و از 
سوی دیگر دانشگاه ها در حال تکمیل 
فناوری ها و پیشنهاد طرح های نوین 
برای نوسازی صنعت و سایر زمینه ها 
هستیم.وی شکل گیری شرکت های 
دانش بنیان با حضور نیروهای جوان 
و استارتاپ ها را امید قوی در حوزه 
علم و فناوری ذکر و خاطر نشان کرد: 
این امر با حمایت دانشگاه ها تقویت 
شده است؛ چرا که تنها راه استقالل 

کشور تقویت شرکت های دانش بنیان 
است.به گفته غالمی، دانشگاه ها در 
خوش  علمی  مختلف  حوزه های 
دانشجویان  توانستند  و  درخشیدند 

مستعدی را تربیت کنند.
دانشگاه ها  اینکه  بیان  با  وزیر علوم 
باید به سمت تربیت نیروهای انسانی 
انتظار  و  شوند  داده  سوق  مستعد 
نیروی  تربیت  دانشگاه ها  می رود 
انسانی مستعد را سرلوحه خود قرار 
دهند، به گونه ای که فارغ التحصیالن 
عالوه بر آن که در زمینه ایجاد اشتغال 
بر روی پای خود می ایستند، بتوانند 
با استفاده از فناوری برای تعداد زیاد 
اشتغال  فارغ التحصیالن  از  دیگری 
اتکا  سایه  در  بتوانند  تا  کنند  ایجاد 
به نیروهای جوان استقالل اقتصادی 
کشور را تضمین کنند.وزیر علوم با 
بیان اینکه ظرفیت های بالقوه زیادی 
در کشور وجود دارد که باید نسبت 
به بالفعل کردن آن تالش کرد، گفت: 
دانشمندان  از  تقدیر  و  معرفی  با 
می شود  ابالغ  پیام  این  محققان  و 
دانشمندان  و  انسانی  نیروهای  که 
سرمایه های کشور به شمار می روند.

کاریکاتور

مذاکرات برای انتخاب جایگزین برنامه کاله قرمزی در شبکه دوم 
سیما همچنان ادامه دارد.

چند روز پیش خبری مبی بر جایگزینی مجمو عه »بالشی ها« به 
جای »کاله قرمزی« برای پخش در ایام نوروز از شبکه دوم سیما 

منتشر شد.
عنوان  به  ها«  »بالشی  هنوز  که  است  آن  از  حاکی  ها  پیگیری 
جایگزین قطعی »کاله قرمزی« تایید نشده است و جایگزین این 

مجموعه در شبکه دوم سیما در ایام نوروز هنوز قطعی نیست.

»ابلیش ها« به جای 

»کاله قرمزی«

یک شغل جدید در ایران

در اختتامیه سی و دومین جشنواره بین المللی خوارزمی مطرح شد

نیروهای انسانی و دانشمندان سرمایه های کشور به شمار می روند

آلبوم موسیقي »َو« اثر مشترک امیرفرهنگ اسکندري و زکریا یوسفي 
در شهرکتاب »فرشته« رونمایي شد.

آلبوم »َو« رونمایي شدبه گزارش صبا، آلبوم موسیقي »َو« اثر مشترک 
امیرفرهنگ اسکندري و زکریا یوسفي با حضور جمعي از هنرمندان 
در شهرکتاب »فرشته« رونمایي شد. »َو« یک گفتگوی سازي است که 
از همنشینی عود و سازهاي کوبه اي پدید آمده و با تکیه بر المان هاي 
موسیقي شرق شنوندگانش را به یک سفر موسیقایي دعوت مي کند.
در ابتدای مراسم دو کلیپ از همنوازی زکریا یوسفی نوازنده سازهای 
کوبه ای و امیرفرهنگ اسکندری نوازنده عود پخش شد.در حاشیه این 
رونمایی می توان به استقبال مخاطبان موسیقی اشاره کرد که تعداد از 
آنها ایستاده نظاره گر مراسم بودند.در ابتدای برنامه علیرضا میرعلی نقی 
پژوهشگر و منتقد موسیقی درباره آلبوم »َو« گفت: از ابتدا در جریان 
این آلبوم بودم و جزو معدود آلبوم هایی است که در چارچوب های 
خود پیشرفت کرد و من هیچ پیشنهاد و نقدی به این اثر نداشتم.وی 
افزود: در این جهان به هم ریخته زمان مناسبی برای یکی شدن است 
و االن به دلیل انفجار اطالعات و مدیا باید دنبال ارتباطات باشیم و 
مرزبندی های بیهوده در موسیقی را بشکنیم و درهم آمیزیم.میرعلی 
نقی در پایان گفت: هر آنچه قابلیت ایرانی شدن دارد باید دنبالش 

باشیم و سازهای ایرانی خودمان را ارج دهیم.

موسيقي »َو« در هشركتاب 
»فرشته« رومنايي شد

بیش از نود درصد از تصویربرداری سریال »حکایت های کمال« 
در شهرک سینمایی غزالی لوکیشن اصلی این مجموعه به پایان 

رسید.
به گزارش رسیده، محسن شایان فر تهیه کننده این مجموعه در 
ارتباط بازمان پایان تصویربرداری »حکایت های کمال« گفت: 
تصویربرداری این مجموعه را به کارگردانی قدرت اهلل صلح 
سینمایی  در شهرک  مردادماه سال جاری  اوایل  از  میرزایی 
غزالی شروع کردیم و تاکنون بیش از ۹۰ درصد از ضبط کار 
به اتمام رسیده است.او ادامه داد: زمان و شبکه پخش کننده 
سریال »حکایت های کمال« پس از پایان مراحل فنی کار با 
تصمیم مدیران سیما فیلم مشخص می شود«پیش تولید سریال 
»حکایت های کمال« با ساخت دکور در شهرک سینمای غزالی 
از اردیبهشت سال ۹7 شروع شد و ضبط آن از مردادماه سال 

جاری در این منطقه آغاز و همچنان در این شهرک ادامه دارد.
تدوین این مجموعه نیز هم زمان با ضبط آن توسط شادی شایان 
فر انجام می شود.«حکایت های  کمال« اقتباسی از رمانی به همین 
نام نوشته محمد میرکیانی است که قهرمان داستان یک نوجوان 

به نام »کمال« است. این سریال روایتی از دهه ۴۰ است...

»حکایت های کمال« در آخرین 
روزهای تصویربرداری

 آگهي تجدید  مناقصه عمومي
 یک مرحله اي        

شرکت شهرکهاي صنعتي استان اردبیل درنظر دارد کاالهای موضوع آگهی حاضر 
را از طریق برگزاری مناقصه عمومی از تامین کنندگان واجد شرایط خریداری و 
تامین نماید ،  لذا کلیه اشخاص حقوقي که تمایل به شرکت در مناقصه دارند می 

توانند جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه به سامانه  تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه نمایند
       ارقام به ریال 

* مبلغ سپرده شرکت در مناقصه باید به یکي از صورتهاي زیر در پاکت الف به صورت حضوری به دستگاه 
مناقصه گذار تسلیم گردد. 

. الف (  اصل فیش واریز وجه مزبور بشماره حساب  4001118906377032  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
ب( ضمانتنامه بانکی یا ضمانتنامه صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی داراری مجوز از سوی بانک 

مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نفع کارفرما 
   پ( ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه 

مرکزی ایران به نفع کارفرما
   ت(  اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سررسید

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

فعالیت می نمایند به نفع کارفرما 
* محل تحویل پاکت الف  : دبیرخانه شرکت شهرکهاي صنعتي اردبیل . 

- مهلت دریافت اسناد : از تاریخ نشر آگهي تا آخر وقت اداري 97/12/18  .                  
- مهلت تحویل اسناد : تا آخر وقت اداري  97/12/28 . 

- زمان بازگشائي پاکات الف و ب وج: ساعت  30  : 12    مورخ 98/01/18 . 
 * مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه از آخرین روز تسلیم پیشنهادات خواهد بود .

* درج این آگهي هیچگونه تعهدي براي  دستگاه مناقصه گذار ایجاد نمي کند .
* کلیه مراحل مناقصه از طریق  سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

Internet : w w w . ardebiliec.ir          mail : info @ ardebiliec.ir
شرکت شهرکهاي صنعتي استان اردبیل
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 نوبت دوم
آگهی فراخوان عمومی

اداره کل بهزیستی استان البرز
اداره کل بهزیستی استان البرز بر اساس ماده 28 قانون تنظیم بخشی از 
مقررات مالی دولت مصوب 80/11/27 و در اجرای ماده 28 آیین نامه اجرای 
نظام مستند سازی و اطالع رسانی مزایده و در جهت استفاده از ساختمان ها و مکان های 

بالاستفاده در نظر دارد واحدهای ذیل را به مدت یکسال شمسی واگذار نماید: 
1- واگذاری واحدهای تجاری شیرخوارگاه امام علی )ع( )واقع در چهارصد دستگاه. بلوار 

عالمه جعفری. جنب گلزار شهدا( 
2- مرکز نگهداری بیماران روان مزمن مهر هشتگرد )واقع در ساوجبالغ. هشتگرد. بلوار 

سپاه(
آگهی  از چاپ  پس  روز   10 مدت  مزایده ظرف  در  توانند جهت شرکت  متقاضیان می  لذا 
نوبت دوم درخواست خود را به دبیرخانه ماده 28 مستقر در دفتر حقوقی اداره بهزیستی 
بلوار  البرز واقع در: کرج. میدان طالقانی.  اداره کل بهزیستی استان  شهرستان مربوطه و 

تعاون. خیابان فرهنگ. )دبیرخانه کمیته ماده 28( مراجعه نمایند. 
روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان البرز

 نوبت دوم

آگهی فراخوان عمومی
اداره کل بهزیستی استان البرز

اداره کل بهزیستی استان البرز بر اساس ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات 
مالی دولت مصوب 80/11/27 و در اجرای ماده 28 آیین نامه اجرای نظام مستند 
های  ها و مکان  سازی و اطالع رسانی مزایده و در جهت استفاده از ساختمان 

بالاستفاده در نظر دارد واحدهای ذیل را به مدت یکسال شمسی واگذار نماید: 
1- کارگاه نجاری و کارگاه خیاطی بهزیستی شهید صدوقی )واقع در میدان امام حسین. خیابان 

شهید صدوقی(
2- ساختمان مجتمع خدمات بهزیستی طالقان )واقع در شهرک طالقان(

بهزیستی  اداره  )واقع در میدان مدنی  بهزیستی شهرستان کرج  و تکثیر  بوفه و چاپ  3- واحد 
شهرستان کرج(

لذا متقاضیان می توانند جهت شرکت در مزایده ظرف مدت 10 روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم 
درخواست خود را به دبیرخانه ماده 28 مستقر در دفتر حقوقی اداره بهزیستی شهرستان مربوطه 
فرهنگ.  خیابان  تعاون.  بلوار  طالقانی.  میدان  کرج.   : در  واقع  البرز  استان  بهزیستی  کل  اداره  و 

)دبیرخانه کمیته ماده 28( مراجعه نمایند. 
روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان البرز

 نوبت دوم


