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کارهای  که  مطلب  این  بیان  با  نفت  وزیر  زمان،  گزارش  به 
نفت شمال  برای سواپ  کامیون  تأمین  و  لجستیکی  عملیاتی، 
عراق از طریق ایران در حال انجام است، ابراز کرد: هر زمان که 

6کامیون ها آماده شوند، آماده سوآپ هستیم.

استاندارد جدید برای سازندگان 

تجهیزات نفتی داخلی
به گزارش زمان، معاون وزیر صنعت با بیان اینکه براساس آمار 11 
ماهه صادرات غیرنفتی کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵ 
درصد رشد داشته است، پیش بینی کرد که تا پایان سال صادرات 

غیرنفتی کشور به 4۵ میلیارد دالر برسد.

به گزارش زمان، بهرام قاســمی در واکنــش به گفته های 
محمد بن سلمان، ولیعهد ســعودی گفت: سخنان او ارزش 
پاسخگویی ندارد چرا که وی خام اندیشی متوهم است که 

جز به تلخی و دروغ سخن نمی گوید.
7

پیش بینی ۴۵ میلیارد دالری 

صادارات غیرنفتی تا پایان سال

پاسخ ایران به »یاوه گویی های« 

ولیعهد عربستان

3

2

محمد جواد ظریف هشدار داد:

 خروج آمریکا از برجـام
بود  اشتباه دردناکی خواهد

سرمقاله

پومپئو و برجام

نگاه روز

بار سنگین بازآفرینی 
بافت های فرسوده

 » ماهورا« عاشقانه ای
 در بستر جنگ 

امور  وزیر  عنوان  به  پومپئو  مایک  معرفی 
معنی  این  به  الزاماً  آمریکا  بعدی  خارجه 
در  ترامپ  برای  برجام  لغو   که  نیست 
اردیبهشت ماه آسان تر خواهد شد. برعکس، 
مرحله ای  چند  فرایند  در  دارد  احتمال 
افکار  و  رسانه ها  در   فضایی  او،  انتصاب 
عمومی آمریکا شکل بگیرد که در آن خروج 
یکجانبه برجام برای دولت ترامپ دشوارتر  
شود.در واقع، در این فرایند، آقای پومپئو 
مجبور خواهد شد در جلسه استماع کنگره 
سختگیرانه  بعضاً  و  دقیق  پرسش های  به 
اعضای )دموکرات( »کمیته روابط خارجی 
مجلس سنا« در مورد علت مخالفت اش با 
برجام پاسخ دهد؛ و پاسخ های او  طبیعتاً در 
و صحت سنجی های  راستی آزمایی   معرض 
قرار  بین المللی  و  آمریکایی  رسانه های 

خواهد گرفت.
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2 رضا نصری
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رهبر معظم انقالب در دیدار اعضای مجلس خبرگان مطرح کردند: 

  هیچ مشکل حل نشدنی در کشور 
وجود ندارد

حال و هوای بازار در آستانه نوروز

گذشت نفر  ميليون   ٨١ مرز  از  ايران  جمعيت 

مرتضی کوه مسکن

سید کمال الدین شهریاری

استاد ارجمند سرکار خانم دکتر شیوا نظری
پزشکان و پرسنل محترم بخش خون وانکولوژی بیمارستان مفید 

پزشکان و پرسنل محترم بخش شیمی درمانی بیمارستان مفید 
 سرکار خانم آخوندی و کلیه پرسنل محترم موسسه 

خیریه محک بیمارستان مفید 

پیشاپیش فرارسیدن نوروز باستانی را حضور 
محترمتان تبریک عرض نموده، قدردان تالش و 

زحمات شما هستیم. 
  جمعی از والدین کودکان بخش خون بیمارستان مفید 

وخانواده برومند

رجیستری آخرین برندهای گوشی از امروز
آخرین ســری برندهای مشــمول طرح 
رجیســتری موبایل در سال ۹۶ از امروز 
به این طرح افزوده می شــود.به گزارش 
زمان به نقل ازمهر، در ادامه اجرای طرح 
رجیستری موبایل، ســه برند »سونی«، 
»تکنــو« و »شــیائومی« از روز شــنبه 
۲۶ اســفند ماه در لیســت گوشی های 
قــرار می گیرند.به  این طرح  مشــمول 
دنبال اجــرای طرح ثبت و شناســه دار 
کردن گوشــی های تلفن همراه وارداتی 
در کشــور، این سه برند مشمول اجرای 
ایــن طرح قرار گرفتــه و خریداران این 
گوشی ها باید از این تاریخ پس از خرید، 
از صحت اصالت گوشــی مطمئن شده 
و مطابق با دســتورالعمل رجیســتری، 
نسبت به فعال سازی و ثبت گوشی خود 
در شــبکه ارتباطی کشور اقدام کنند.بر 
اساس اعالم ســازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی، دارندگان گوشی های 
ســونی، تکنو و شیائومی تا پایان ساعت 

۲۴ روز ۲۵ اسفندماه مشمول اجرای این 
طرح نمی شوند و گوشی آنها حتی بدون 
ثبت شناسه نیز در شبکه ارتباطی کشور 
ســرویس می گیرد، اما از بامداد روز ۲۶ 
اسفندماه، ورود هرگونه گوشی از این سه 
برند، مشمول رجیستری شده و باید ثبت 
شناســه شود؛ در غیر این صورت پس از 
یک ماه از زمان اعالم شده، سرویس دهی 
این گوشی ها از شــبکه خارج می شود.

پیــش از ایــن طرح رجیســتری که از 
آذرماه امسال آغاز شــده است، برای ۷ 
برند آیفون، موتوروال، گوگل پیکســل، 
بلک بــری، ال جی، نوکیــا و هواوی اجرا 
شده است و گوشــی هایی که بر اساس 
زمانبندی اعالم شــده، شناســه آنها در 
شبکه گمرک و شــبکه ارتباطی کشور 
مطابقت داده نشــد، از دســترس خارج 
شــده اســت.آخرین آمار رگوالتوری از 
قطع بیش از ۵۰ هزار گوشی در راستای 

اجرای طرح رجیستری حکایت دارد.

موافقت فیفا با برگزاری 
دیدار ایران – سیرالئون

فدراسیون جهانی فوتبال با برگزاری دیدار دوستانه بین 
تیم های ملی ایران و ســیرالئون موافقت کرد.به گزارش 
زمان به نقل ازتســنیم، فدراســیون جهانــی فوتبال به 

دلیل مشکالت داخلی فدراســیون فوتبال سیرالئون به 
فدراسیون فوتبال ایران اعالم کرده بود که دیدار دوستانه 
ایران و ســیرالئون لغو شــود، اما پس از انجام مذاکرات، 
موافقت فیفا برای برگزاری این بازی گرفته شــد.فیفا به 
دلیل دخالت دولت سیرالئون در امور داخلی فدراسیون 
فوتبال این کشــور و درخواست ایشــا یوهانسن، رئیس 
برکنار شده فدراسیون فوتبال سیرالئون، دیدار دوستانه 
ایران و تیم ملی این کشور را معلق کرده بود. با این حال 

فدراسیون فوتبال امروز با فیفا نامه نگاری کرد که با توجه 
به سفر اعضای تیم سیرالئون و هزینه های صورت گرفته، 
با برگزاری این بازی موافقت شود. فیفا نیز شرط برگزاری 
این بازی را موافقت یوهانســن اعالم کرده بود که طبق 
مذاکرات صورت گرفته، این موافقت نیز جلب شده است.

بر اساس اعالم فدراسیون فوتبال دیدار ایران و سیرالئون 
طبق برنامه برگزار خواهد شد و دو تیم از ساعت 1۵:3۰ 

امروز در ورزشگاه آزادی به مصاف هم می روند.

حذف کنکور در سال ۹۸ 
بعید است

وزیــر آموزش و پرورش با اشــاره بــه رایزنی 
بــا وزارت علــوم برای تدویــن و اعالم جدول 
زمانبندی حذف کنکور گفــت: حذف کنکور 
در سال ۹8 بعید است.به گزارش زمان به نقل 
ازخانه ملت، سید محمد بطحایی، افزود: تاکنون 
نتوانستیم با وزارت علوم در مورد تهیه جدول 
زمانبندی برای حذف کنکور به نتیجه برسیم 
و این جدول هنوز آماده نشــده است تا بتوانیم 
بر اســاس آن، اقدامات الزم را شــروع کنیم.

وی گفت: ما در اســرع وقت باید این جدول را 
اعالم کنیم چرا که مردم و دانش آموزان نگران 
هســتند.وزیر آموزش و پــرورش تصریح کرد: 
برای حذف کنکور به زمان بیشتری نیاز است 
چرا که باید دو ســال زودتر به دانش آموزان در 
مورد نحــوه اجرای این تصمیمات توضیح داد؛ 
نمی توانیم به صورتی دفعتی اعالم کنیم که در 
ســال ۹8 کنکور حذف می شود.وی همچنین 
درباره قانون سنجش و پذیرش گفت: این قانون 

به تمدید نیاز دارد.

هفت فیلم سینمایی جدید در حالی به عنوان فیلم های نوروزی 
روانه سینماها شده اند که اعالم اولین آمار فروش  بعضی  از آن ها، 
از شروع چندان خوبی نشان ندارد و برخی هم اصال آمار دقیق را 

منتشر نکردند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، از چهارشنبه نمایش فیلم های 
»فیل  »مصادره«،  زنبور«،  »لونه  »التاری«،  شام«،  وقت  »به 
سال  نورزی  اکران  عنوان  به  »خرگیوش«  و  »فِراری«  شاه«، 
به  »مصادره«  فعال  غیررسمی  آمارهای  طبق  و  شد  آغاز   ۹۷
کارگردانی مهران احمدی با بازی رضا عطاران در نقش اصلی 
بیشترین فروش را در دو روز ابتدایی فروش داشته است.بجز 
ابراهیم  شام«  وقت  »به  فیلم های  پخش کنندگان  »مصادره«، 
هیچ  فعال  هم  مهدویان  »التاری« محمدحسین  و  حاتمی کیا 
آماری اعالم نکردند تا رقم فروش دقیق در تهران و شهرستان ها 
مشخص شود.با این حال احمد مختاری از دفتر هدایت فیلم، 
آمار فروش فیلم »فِراری« به کارگردانی علیرضا داودنژاد را ۲۰ 
میلیون تومان اعالم کرد که 1۷ میلیون تومان از این رقم به 

تهران و سه میلیون هم به سینما هویزه مشهد به عنوان تنها 
حبیب  دارد.همچنین  تعلق  در شهرستان  فیلم  این  سینمای 

اسماعیلی ـ مدیر دفتر پخش رسانه فیلمسازان ـ آمار فروش 
فیلم »خرگیوش« را در دو روز ۵۰ میلیون تومان اعالم کرد.به 
گفته سعید خانی ـ مدیر عامل دفتر پخش خانه فیلم ـ »لونه 
زنبور« که یکی از سه فیلم کمدی سینماهاست، به مجموع 
اینکه  بیان  با  است.وی  رسیده  تومان  میلیون   1۰۰ فروش 
دوشنبه هفته گذشته یعنی دو روز پیش از آغاز اکران مشخص 
شد که این فیلم در اکران نوروزی است، به ایسنا گفت: زمان 
کمی برای تبلیغات داشتیم هنوز بیلبوردهای شهری و تیزرهای 
زمان  مجوزها  و  نیست  آماده  پخش  و  نصب  برای  تلویزیونی 
می خواهد با این حال در همین دو روز از شروع اکران، در ۲۹ 
سینمای تهران ۷۵ میلیون تومان و در ۹ سالن شهرستان ۲۵ 
میلیون تومان فروش داشته است.او اشاره به اینکه از ابتدای 
افزود:  می شود،  آماده  تبلیغاتی  بنرهای  و  تیزرها  فروردین 
همیشه شروع اکران نوروزی به دلیل نزدیک بودن به زمان عید 
نوروز خیلی پرفروش نبوده اما امیدوارم از همان روزهای اول 

سال جدید استقبال از فیلم ها بیشتر شود.

شروع نه چندان گرم اکران نوروزی سینماها

فروش بلیت قطار در ایام نوروز
مدیرعامل راه آهن جمهوری اسالمی ایران گفت: در تعطیالت 
نوروز همانند شــرایط عادی، بلیت قطار به هموطنان عرضه 
می شــود.به گزارش زمان به نقل ازوزارت راه و شهرســازی،  
ســعید محمد زاده گفت: باوجود آنکه بلیــت قطارها درایام 
نوروز از قبل پیش فروش شــده اســت؛ اما باز هم بلیت برای 
صندلی های خالی در تمامی ایام تعطیالت نوروز به مسافران 

عرضه می شــود.وی با بیان اینکه امســال ظرفیت مسافری 
حمل و نقل ریلی کشــور، نسبت به نوروز ۹۶ ، پانزده درصد 
افزایش یافته اســت، گفت: عملکرد ریلی کشور در سال ۹۶ 
نسبت به سال قبل از آن افزایش قابل توجهی داشته و از ۲۲ 
میلیارد تن- کیلومتر به 3۰ میلیارد تن -کیلومتر رسیده که 
این حد نصاب در تاریخ راه آهن بی ســابقه است.محمد زاده 
درباره گسترش شبکه حمل ونقل ریلی به کشورهای همسایه 
نیز گفت: در نشســت اخیر همکاری هــای اقتصادی ایران و 
آذربایجــان توافق خوبی در زمینه تامین مالی اتصال راه آهن 

رشــت به آستارا حاصل ومقرر شد نیمی از هزینه احداث این 
خط آهن را ایران ونیم دیگر را آذربایجان به صورت فاینانس 
پرداخت کند.مدیرعامل رجا افــزود: با تکمیل این خط آهن 
مساله اتصال ریلی جنوب به شمال از سمت غرب دریای خزر 
حل خواهد شد و راه آهن ایران از طریق اتصال به شبکه ریلی 
کشور گرجستان واوکراین به خط آهن اروپا متصل خواهدشد.

وی طول این خط آهن را کمتر از ۲۰۰ کیلومتر عنوان و تاکید 
کرد: اگر زمینه های کار فراهم شــود امیداوریم در کمتر از ۴ 

سال این خط آهن به بهره برداری برسد.
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پومپئو و برجام
رضا نصری

معرفی مایک پومپئو به عنوان وزیر امور خارجه 
بعدی آمریکا الزاماً به این معنی نیست که لغو  
برجام برای ترامپ در اردیبهشــت ماه آسان تر 
خواهد شــد. برعکس، احتمال دارد در فرایند 
چند مرحله ای انتصاب او، فضایی در  رسانه ها 
و افکار عمومی آمریکا شــکل بگیرد که در آن 

خروج یکجانبه برجام برای دولت ترامپ دشــوارتر  شود.در واقع، 
در این فرایند، آقای پومپئو مجبور خواهد شد در جلسه استماع 
کنگره به پرسش های دقیق و بعضاً سختگیرانه اعضای )دموکرات( 
»کمیته روابط خارجی مجلس سنا« در مورد علت مخالفت اش با 
برجام پاسخ دهد؛ و پاسخ های او  طبیعتاً در معرض راستی آزمایی  
و صحت سنجی های رسانه های آمریکایی و بین المللی قرار خواهد 
گرفت. با توجه به اینکه به احتمال زیاد پاســخ ها و استدالل های 
او - مانند گذشــته - عموماًُ شــعاری و نادقیق خواهد بود، بعید 
نیســت فضای عمومی در آن زمان از االن برای خروج یکجانبه 
ترامپ از برجام نامســاعدتر شــود. فراموش نکینم که در جلسه 
استماع سال گذشته که برای سنجش صالحیت پوموئو به عنوان 
رئیس سازمان سی.آی.ای تشکیل شده بود، او از مخالفت صریح 
با برجام پرهیز کرد و اظهار داشت که وظیفه اش در کسوت رئیس 
ســیا صرفاً این خواهد بود که اطالعات دقیقی در مورد کیفیت 
اجرای تعهدات ایران به کنگره و دولت ارائه دهد. به عبارت دیگر، 
او در آن زمان هم می دانست که مخالفت صریح و بی منطق اش 
با برجام ممکن اســت روند تایید شــدن اش توسط مجلس سنا 
را  دچار مشــکل کند. این احتمال را هم باید در نظر گرفت که 
به بهانــه تازه واردی وزیر و جابجایــی اداری و کادری در وزارت 
خارجه، آقای ترامپ موضوع تمدید تعلیق  تحریم های برجامی را 
به ســه ماه دیگر موکول کند. در هر حال، جابجایی وزیر در این 
مقطع زمانی سازوکاری را در رسانه ها و سیاست داخلی آمریکا به 

حرکت درمی آورد که الزاماً به نفع مخالفان برجام نیست.
Albrz.payam@gmail.com

 فعالیت ۵۶ سازمان مردم نهاد در موضوع 
حقوق شهروندی

 سخنگوی وزارت کشور از ثبت تعداد ۵۶ تشکل و سازمان مردم 
نهاد فعال در موضوع حقوق شــهروندی در کل کشــور تاکنون 
خبــر داد.به گزارش زمان به نقل ازمهر، سیدســلمان ســامانی 
ســخنگوی وزارت کشــور از امضای تفاهم نامه میان ســازمان 
اداری و استخدامی و وزارت کشــور )سازمان امور اجتماعی( به 
منظور توسعه مشارکت سازمان های مردم نهاد در تامین حقوق 
شهروندان در نظام اداری کشور خبر داد.سامانی با اعالم این خبر 
افزود: سازمان اداری و استخدامی کشور بر اساس این توافقنامه 
با هماهنگی وزارت کشــور نسبت به طراحی و اجرای برنامه های 
مربوط به اســتفاده بهینه از ظرفیت سازمان های مردم نهاد برای 
نظارت و مراقبت از حقوق شهروندان در نظام اداری اقدام خواهد 
کرد.سامانی بیان کرد: همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور 
با بهره گیری از ظرفیت مرکــز آموزش مدیریت دولتی در مرکز 
اســتان ها نسبت به تدوین محتوا و برگزاری دوره های آموزشی 
در زمینه حقوق شهروندی در سطوح مختلف مدیران، کارکنان، 
بازرســان و سازمان های  مردم نهاد اقدامات الزم را به عمل می 
آورد.سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: بر اساس این توافقنامه 
و به منظــور پیگیری بهینه و اجرای اثربخش مصوبات مرتبط با 
حقوق شهروندی در دستگاه های اجرایی در هریک از استانداری 
ها و فرمانداری ها نسبت به ایجاد ساختار سازمانی مورد نیاز برای 
پیگیری مســائل مربوط به حقوق شهروندی و صیانت از حقوق 
مردم بدون توسعه تشکیالتی و با استفاده از ظرفیت های موجود 
اقدام خواهد شد.وی گفت: به منظور هماهنگی، پیگیری و نظارت 
بر اجرای مفاد این توافقنامه و اجرای برنامه های حقوق شهروندی 
در نظام اداری، کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان سازمان 
اداری و استخدامی، وزارت کشــور، دستیار ویژه رئیس جمهور 
در حقوق شــهروندی و نماینده ســازمان های مردم نهاد فعال 
تشــکیل می شود و این کارگروه گزارش مستند پیشرفت برنامه 
ها و هماهنگی ها در زمینه حقوق شــهروندی را جمع بندی و 
به طرف های توافق نامه منعکس خواهد کرد.ســامانی همچنین 
از ثبت تعداد ۵۶ تشــکل و ســازمان مردم نهاد فعال در موضوع 
حقوق شــهروندی در کل کشور تاکنون خبر داد و گفت: وزارت 
کشــور در دولت تدبیر وامید برای حضــور و افزایش نقش موثر 
ســازمان های مردم  نهاد در تمام امور جاری کشور اهتمام جدی 
دارد و بر همین اساس فرآیندهای اخذ مجوز در وزارت کشور به 

طور محسوسی نظام مند و تسهیل شده است.

فرافکنی آمریکا با ادعای دخالت ایران در 
انتخابات عراق

›جیمز متیس‹ وزیر دفاع آمریکا در اظهاراتی که روز جمعه در 
رسانه های عراقی انعکاس یافت نسبت به آنچه دخالت ایران در 
انتخابات عراق خواند، هشدار داد.به گزارش زمان به نقل ازایرنا، 
وی در پایان سفر منطقه ای خود به عمان، افغانستان و بحرین در 
سخنانی مدعی شد‹ نشانه های نگران کننده ای در دست داریم 
که ایران سعی می کند با خرج کردن پول بر انتخابات پارلمانی 
عراق )۲۲ اردیبهشت( و نامزدها و رای دهنده ها تاثیر بگذارد‹. 
وزیر دفاع آمریکا همچنین بزعم خود از ایران خواسته است اجازه 
دهد عراقی ها آینده شان را به دست خود رقم بزنند.وی بدون 
ارائه دالیل و نشانه های مورد ادعای خود همچنین مدعی شد 
که برخی مسووالن در منطقه در جریان دیدار با وی از رفتارهای 
ایران ابراز نگرانی کرده اند وگفته اند اعتمادی به ایران ندارند.

وزیر دفاع آمریکا بار دیگر بدون ارائه هر گونه شواهد یا مستندات 
ادله ای مبنی بر تالش تهران برای  از وجود  مورد ادعای خود 
ایجاد بی ثباتی )در منطقه( سخن گفت.سخنان فرافکنانه آمریکا 
در مورد دخالت ایران در انتخابات عراق در حالی است که آنچه 
که سیاستمداران عراقی از گرایش های مختلف )از جمله شیعه، 
اهل سنت، مسیحی و کرد( واقعا و به صراحت نسبت به آن ابراز 
نگرانی می کنند، بروز نشانه های جدی دخالت آمریکا و نه کشور 
دیگری در انتخابات آتی عراق است. در هفته های اخیر تاکنون 
هیچیک از سیاستمداران و رسانه های عراقی حتی اقلیتی که 
معموال مواضعی مخالف با جمهوری اسالمی دارند، سخنانی که 
به ادعاهای متیس نزدیک باشد به زبان نیاورده اند. درمقابل آنچه 
محافل مردمی و سیاسی عراق را کامال نگران کرده است درز 
عربستان  های  پاشی  پول  و  آمریکا  دخالت  بر  مبنی  اطالعاتی 
سعودی برای تاثیرگذاری بر انتخابات عراق است، امری که در 

هفته های اخیر واکنش های بسیاری داشته است.

 پایان جلسه کمیسیون
 مشترک برجام

جلسه کمیســیون مشــترک برجام پس از 
حدود 3 ســاعت در هتل کوبــورگ وین به 
پایان رســید اما دیدارها و رایزنی های سید 
عباس عراقچی معــاون وزیر امور خارجه در 
ویــن ادامه خواهــد یافت.به گــزارش زمان 
به نقل ازایرنا،هشــتمین نشست کمیسیون 
مشترک برجام از روز اجرای برجام )1۶ ژانویه 
۲۰1۶( تــا کنون، دیروز در هتل کوبورگ به 
پایان رســید و به گفته عراقچی، این نشست 
بر موضوع رفع تحریم ها و رسیدگی به موارد 
نقض برجام توســط آمریکا متمرکز اســت.

عراقچی درباره هشــتمین نشست گفت: در 
حاشیه نشست کمیســیون مشترک برجام 
بطور معمول با برخی از کشورهای مشارکت 
کننده در برجام یا در صورت نیاز با همه آنها 
دیدارهــای دوجانبه برگزار می کنیم. این بار 
هم تا االن با هیات اتحادیه اروپا ، روســیه ، 
فرانسه و آلمان دیدار کرده ایم و با هیات های 
دیگر نیز متعاقبا دیدارهایی خواهیم داشــت.

وی خاطرنشــان کرد: در دیدارهای دوجانبه 
مباحث مربــوط به میــزان پایبندی دولت 
آمریکا به تعهداتــش در برجام و مواردی که 
مورد نقض واقع شــده است را مطرح کردیم. 
مواضع برخی از کشورها کامال با مواضع ایران 
نزدیک اســت و مواضع برخی دیگر نیز موید 
نقض برجام توسط آمریکا است ولی تا حدی 
از گفتن آن ابا دارند. در همین ارتباط ، حمید 
بعیدی نژاد ســفیر ایــران در لندن و رییس 
تیم کارشناســی ایران در مذاکرات هسته ای 
، در یــک پیام توئیتری از انزوای بی ســابقه 
امریکا و همبستگی تمام کشورها در نشست 
کمیسیون برجام در مخالفت با مواضع آمریکا 

خبر داد.

وزیر صنعت اعالم کرد؛
 اعالم دستمزد کارگران 

تا ٢٩اسفند

 وزیر صنعت، معدن و تجــارت گفت: برای 
اعالم دســتمزد کارگران در سال ۹۷، تا ۲۹ 
اســفندماه جاری فرصت داریم اما امیدوارم 
ظرف یکی دو روز آینــده نتیجه گیری و در 

جلسه یکشنبه هیات دولت مطرح شود.
بــه گــزارش زمان بــه نقل ازمهــر، محمد 
شــریعتمداری در حاشــیه جلســه تعیین 
دســتمزد ســال ۹۷ گفت: تاکنون ۹ جلسه 
ســه جانبه بین نمایندگان کارگران، شبکه 
کارفرمایــی و دولــت برگزار و تالش شــده 
آرای دو بخــش کارفرمایی و کارگری به هم 
نزدیک شــود.وی افزود: افزایش قیمت تمام 
شــده تولید برای واحدهای تولیدی موضوع 
مهمی اســت و در صورتی کــه قیمت تمام 
شــده به صورت غیرقابل قبولی رشــد کند، 
بازار برای محصوالت محدود می شــود و به 
طور طبیعی امکان به کارگیری و اشــتغال 
بیشتر و توسعه طرح های تولیدی محدودتر 
می شــود کــه کارگران هم بــه این موضوع 
عالقه مند نیستند. از سوی دیگر کارفرمایان 
نیز عالقه مند نیســتند که معیشت کارگران 
تاکید  با مشکل مواجه شود.شــریعتمداری 
کرد: طبیعتــا عالقه مندی کارگران به کار و 
انگیزه شان برای تولید بهتر موجب می شود 
که نشــان های تجاری معروف تر شــوند و 
بتواننــد در بازارهای خارجی و داخلی عرض 
انــدام کنند. بنابر این طبیعی اســت که دو 
طرف با ایــن انگیزه های مشــترک به هم 
نزدیک خواهند شد اما هنوز به نتیجه قطعی 
برای تصمیم گیری نرســیده ایم.وی درباره 
زمان اعالم نتیجه نیز گفت: تا ۲۹ اسفند ماه 
فرصت داریم اما فکر می کنم ظرف یکی دو 
روز آینده نتیجه گیری و در جلسه یکشنبه 
هیئت دولت مطرح شــود و در صورت نهایی 
شدن نتیجه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

اعالم قطعی خواهد کرد.

برگزاری نشست ایران، ترکیه و 
روسیه درباره سوریه ۱۵ فروردین 

 وزیر خارجه ترکیه از برگزاری نشســت سران 
ایران، ترکیه و روســیه درباره سوریه در تاریخ 

1۵ فروردین در استانبول خبر داد.
به گــزارش زمان به نقل ازمهر، مولود چاووش 
اوغلو وزیــر خارجه ترکیه دیــروز اعالم کرد 
که نشســت سه جانبه ســران ایران، ترکیه و 
روسیه برای بررســی موضوع سوریه ۴ آوریل 
)1۵ فروردیــن( در اســتانبول برگزار خواهد 
شد.وی در پایان دیدار وزیران خارجه 3 کشور 
مذکور در آســتانه با بیان این مطلب افزود: ما 
خواهان تداوم گفتگوهای سوچی هستیم و این 
گفتگوها در اســتانبول و سپس در ایران ادامه 

خواهد یافت.

اخبار

سرمقاله
کالمامیر

نمازمایهتقربهرپرهیزگاری
بهخداست.

رهبــر انقالب اســالمی گفتند: از مشــکالت 
معیشتی و دیگر مشــکالت مردم اطالع داریم 
اما معتقدیم هیچ مشکل حل نشدنی در کشور 
وجود ندارد که ان شاءاهلل در چند روز آینده در 

این زمینه ها با مردم صحبت خواهم کرد.
به گــزارش زمان به نقل ازایســنا، حضرت آیت 
اهلل خامنــه ای رهبر معظم انقالب اســالمی روز 
پنج شــنبه در دیــدار رئیــس و اعضای مجلس 
خبــرگان، معّیت و همراهی پروردگار را وعده ای 
قطعی، اطمینان بخش و نشاط آفرین برای جبهه 
حق خواندند و با اشاره به آینده روشن ایران عزیز 
تأکید کردند: شرط تحقق این وعده مسلم الهی، 
ادای وظایف علما، مسئوالن نظام و دستگاههای 
آموزشــی و تبلیغاتی در تربیت ایمانی جامعه و 
پایبندی عملی آنها به تقوا، پرهیز از اشرافی گری 
و کار و تالش و پایداری است.ایشــان با یادآوری 
حساسیت سیاســی بســیار باال و جایگاه فوق 
العاده مجلس خبــرگان افزودند: این مجلس در 
عین حــال، جنبه علمایی برجســته ای دارد و 
در واقع مظهر زنده آمیختگی دین و سیاســت 
اســت.حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به 
مبارزه سخت و جنگ دشوار سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و امنیتی ایران با هجوم همه 
جانبه دشمنان گفتند البته کسانی به این وضع 
معترضنــد و فکر می کنند جمهوری اســالمی 
این جنگ را شــروع کرده اســت، اما این تصور، 
نوعی غفلت است چرا که نفس وجود جمهوری 
اسالمی و حکومت دینی، و آرمانها و اهداف نظام 
اسالمی از جمله توحید، عدالت اجتماعی، مبارزه 
با ظلم و حمایت از مظلوم، دشــمنان دین را به 
جنگ و هجوم می کشــاند همچنانکه به استناد 
آیات مکرر قرآن، جبهه حق در تمام طول تاریخ 
همواره در معرض تهاجم جبهه باطل بوده است.

رهبر انقالب نکته مهم در رویارویی مستمر حق 
و باطل راوعده حتمی پروردگار مبنی بر پیروزی 
جبهه حق خواندنــد و افزودند: تحقق این وعده 

البته مشروط به پایبندی اهل ایمان به شروطی 
نظیر نیت صادق، صبر، بصیرت، همت و پایداری 
اســت که با رعایت این شروط، تحقق این وعده، 
جزو ســنتهای قطعی و تجدیدناپذیر الهی است.

ایشان تعابیر مکرر و مختلف قرآن مجید مبنی بر 
معیت و همراهی و حمایت پروردگار از جبهه حق 
را بسیار مهم، عمیقاً آرامش بخش و از امیدبخش 
ترین آیات برشمردند و افزودند: پیامبران و اولیاء 
الهی با ایمان به وعده الهی و پایبندی به شروط 
تحقق آن، این وعده را در مقاطع مختلف تاریخ 
به واقعیت تبدیل کردند، همچنانکه در پیروزی 
انقالب اســالمی و دفاع مقدس نیز ما شاهد این 
معیــت و حمایت خداونــد بودیم.حضرت آیت 
اهلل خامنه ای، ایمان، تقوا، صبر و احســان را از 
جمله شــروط همراهی و پشتیبانی قادر متعال 
خواندند و تأکید کردند: مسئوالن، علما، کسانی 
که سخنانشــان در منبرهــا و تریبونهای دیگر 
شنونده دارد و دســتگاههای عظیمی همچون 
آموزش و پرورش، آموزش عالی و به ویژه صدا و 
سیما باید با برنامه ریزی و تمرکز الزم، به وظایف 

خود در تحقق شــروط وعده همراهی پروردگار 
یعنی »تربیت ایمانی، تقوایی و احسانی« جامعه 
عمل کنند.ایشــان، ایستادگی و توفیقات کشور 
در مقابله با هجوم جبهه عظیم سیاســی، مالی، 
نظامی، امنیتی و فرهنگی امریکا و صهیونیزم را 
ناشی از برکت وجود ایمان و تقوا در قشر عظیمی 
از مردم و جوانان دانستند و افزودند: فداکاریهای 
مــردم، رویش های جدید و امثال حججی ها، تا 
حد زیادی عنایت و حمایــت پروردگار را جلب 
کرده اســت که برای توســعه دایره ی رحمت و 
پشــتیبانی خداوند، باید تربیــت ایمانی جامعه 
را ارتقا داد.رهبر انقالب اســالمی در عین حال، 
»عمل« مســئوالن و علمــا از جمله نمایندگان 
مجلس خبرگان را دارای تأثیری بیشتر از تبلیغ 
زبانی برشــمردند و خاطرنشان کردند: پرهیز از 
دنیاپرســتی و اشرافی گری و کار و تالش سخت 
مســئوالن و علما، حتی اگر جلوی چشم مردم 
نباشد، موجب جلب رحمت الهی و تأثیرگذاری 
بیشــتر در مردم می شــود و مردم نیز هنگامی 
که در حرف و عمل ما تناقض نبینند ایمانشــان 

قوی تر خواهد شد و با اطمینان بیشتر در صراط 
مستقیم حرکت خواهند کرد.ایشان عامل بودن و 
هدایت عملی مــردم را از علل موفقیت معجزه 
آسای امام خمینی)ره( برشمردند و تأکید کردند: 
تحقق این نکات موجب معیت و همراهی خداوند 
کریم خواهد شــد و وقتی از معیــت پروردگار 
برخوردار شــدیم با قدرتهای زورگو نیز شجاعانه 
و در عیــن حال هوشــمندانه و کارآمد برخورد 

خواهیم کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با ابراز خرســندِی 
مبتنی بر اطالعات دقیق از حضور رویش های 
جدید و نسل جوان و امیدبخش در همه عرصه 
هــا افزودند: مجموعه عظیمی از جوانان مؤمن 
و فعال کــه امام و دفاع مقــدس را هم ندیده 
اند با اســتحکام و اعتقاد عمیق اهداف انقالب 
را پیگیری می کنند.ایشان افزودند: یک حرکت 
جوانانه و پرتالش و پرنشــاط در کشور وجود 
دارد که اعتقاد بنده به آینده ای به مراتب بهتر 
از امروز را برای ایران، مســتحکم تر از همیشه 
کرده است.حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: 
البته از مشکالت معیشــتی و دیگر مشکالت 
مردم اطالع داریم اما معتقدیم هیچ مشکل حل 
نشدنی در کشــور وجود ندارد که ان شاءاهلل در 
چند روز آینده در این زمینه ها با مردم صحبت 
خواهم کرد.رهبر انقالب اســالمی همچنین با 
تشــکر از گزارش رئیس و نایب رئیس مجلس 
خبــرگان، از تشــکیل هیئت اندیشــه ورز در 
جلســه اخیر خبرگان ابراز خرســندی کردند.

ایشان با گرامی داشــت یاد آیت اهلل شاه آبادی 
نماینده مردم تهــران در مجلس خبرگان که 
اخیــراً دار فانی را وداع گفت، بــرای آن عالم 
جلیل القــدر علــّو درجات را مســئلت کردند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین با اشــاره 
به نزدیک شــدن ماه پرفیض رجــب، این ماه 
 را فرصتی بــرای تضرع، توســل و نزدیکی به

 پروردگار برشمردند.

رهبر معظم انقالب در دیدار اعضای مجلس خبرگان مطرح کردند: 

هیچ مشکل حل نشدنی در کشور وجود ندارد

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: اگر آمریکا اشتباه خروج از 
آن ها  برای  دردناکی  اشتباه  این  حتما  شود،  مرتکب  را  برجام 

خواهد بود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمد جواد ظریف وزیر امور 
خارجه کشورمان در یایان سفر به دو کشور در جمع خبرنگاران، 
پیرامون سفر دو روزه خود به باکو و آستانه، اظهار کرد: در ۲ 
سفر به آذربایجان و قزاقستان، حرکت های منطقه ای جمهوری 
اسالمی ایران را پیگیری کردیم.وی با بیان اینکه در آذربایجان 
برای اولین بار جلسه چهار جانبه ای با حضور ایران، آذربایجان، 
با آذربایجان و ترکیه  ترکیه و گرجستان داشتیم، اظهار کرد: 
همکاری های سه جانبه زیادی داریم، اما این همکاری چهارجانبه 
کار جدیدی بود برای اینکه اطمینان حاصل کنیم که ما می توانیم 
از طریق این سه کشور، خلیج فارس را به دریای سیاه و دریای 
مدیترانه ارتباط دهیم و از این طریق یک راه ترانزیتی بسیار مهم 
ایجاد کنیم. ما برای کریدور شمال جنوب از طریق آذربایجان، 
توافق  آینده  هفته های  در  و  داشتیم  خوبی  بسیار  بحث های 
تکمیل راه آهن رشت -آستارا به آذربایجان امضا خواهد شد و ان 
شااهلل ما خواهیم توانست کل مسیر بندرعباس تا آستارا و از آنجا 
از یک طرف تا سن پترزبورگ و از طرف دیگر تا بنادر گرجستان 
کار  که  کنیم  مرتبط  هم  به  ریل  از طریق  را  سیاه  دریای  در 
بسیار عظیمی در تسهیل ارتباطات اقیانوس هند تا اروپا خواهد 
داد:  ادامه  باشد.ظریف  بسیار خوبی داشته  آثار  بود و می تواند 
در اجالس باکو همچنین سایر زمینه های همکاری مثل انرژی، 
گردشگری و ... را به صورت چهار جانبه بررسی کردیم. در باکو 
همچنین فرصتی ایجاد شد تا هم با رییس جمهور آذربایجان و 
هم با وزیر خارجه گرجستان گفتگو کنیم و زمینه همکاری های 
دو جانبه را پیگیری کنیم.وی در ادامه تصریح کرد: در آستانه 

ما برای اولین بار بعد از 1۴ ماه که از ابتکار آن می گذرد، جلسه 
وزرای خارجه 3 کشور ضامن آتش بس در سوریه یعنی ایران 
و روسیه و ترکیه را داشتیم؛ همکاران ما 8 دور مذاکره در 1۴ 
ماه گذشته داشته اند و امروز هم مذاکرات مقدماتی خوبی بین 
روندی  آستانه  روند  گرفت.  صورت  کشورها  ویژه  نماینده های 
بوده که تا کنون توانسته هم به کاهش تنش در سوریه و هم 
به کمک های انسانی کمک کند و هم از طریق اجالس سران 
سوچی و کنگره همه گروه های سوری در سوچی، توانسته یک 
قدم بسیار مهم در مسیر راه حل سیاسی در سوریه بردارد.ظریف 
ایم،  تاکید داشته  راه حل سیاسی  بر  اینکه ما همواره  بیان  با 
افزود: در آینده نزدیک ما اجالس سران سه کشور ایران، روسیه 
سران  اجالس  ادامه  که  داشت  خواهیم  ترکیه  در  را  ترکیه  و 

سوچی خواهد بود برای اینکه اطمینان حاصل کنند می توانیم 
از طریق گفتگوی سیاسی به راه حل برسیم.وی با بیان اینکه 
متاسفانه تعدادی از کشورهای غربی همواره تالش کرده اند که 
روند آستانه را با مشکل مواجه کنند و از طرق مختلف اقداماتی 
کرده اند، تصریح کرد: در هفته های گذشته به دلیل سیاست های 
بودیم که  بیشتری در سوریه  غلط آمریکا شاهد درگیری های 
امیدواریم از طریق روند آستانه بتوانیم با وضعیت جدیدی که 
پیدا شده مقابله کنیم و به سمت آرامش بیشتر در سوریه و 
ان شااهلل تداوم روند سیاسی حرکت کنیم.ظریف همچنین در 
پاسخ به سوالی پیرامون نقض عهدهای آمریکا و دولت ترامپ 
در مسیر اجرای برجام، گفت: آقای ترامپ از روزی که سرکار 
آمده و حتی قبل از آنکه سرکار بیاید، تالش خودش را برای از 
بین بردن برجام انجام داده و در همه این دوران، ایاالت متحده 
در اجرای برجام دارای نقض های گسترده ای بوده است. همین 
امروز ما در وین جلسه کمیسیون مشترک را در سطح معاونان 
وزارت خارجه داریم و جمهوری اسالمی بر ضرورت اجرای کامل 
برجام و توقف نقض های برجام توسط آمریکا تاکید خواهد کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران 
برجام هم  برای شرایط مختلف، در زمان مذاکرات  را  خودش 
آماده کرده بود، تاکید کرد: در برجام کامال پیش بینی شده که 
اگر جمهوری اسالمی ایران نتواند از منافع اقتصادی اش بهره مند 
شود چه اقداماتی را انجام خواهد داد.ظریف در پایان گفت: با 
توجه به آنچه که در برجام در حوزه تحقیق و توسعه دیده شده 
و اقداماتی که جمهوری اسالمی برای توسعه توان هسته ای خود 
در حوزه صلح آمیز ادامه داده، این واقعیت وجود دارد که اگر 
آمریکا اشتباه خروج از برجام را مرتکب شود، حتما این اشتباه 

دردناکی برای آن ها خواهد بود.

خروج آمریکا از برجام، اشتباه دردانیک خواهدبود
ظریف در پایان سفر به باکو و آستانه:

برنامه جدید وزارت بهداشت 
برای درمان سکته های مغزی

 
مشاور معاون درمان وزارت بهداشت در امور بیماری ها ضمن 
تشــریح جزییات برنامه درمان ســکته های مغزی که در ۵۴ 
بیمارستان کشــور اجرا می شــود، گفت: طی اجرای برنامه 
درمان سکته مغزی تا پایان بهمن ماه امسال به 1۵ هزار ۴۹۴ 
بیمار ارائه خدمت شده است و از این تعداد برای حدود ۲18۵ 

مورد تزریق داروی موفق انجام شده است.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، دکتر جمشید کرمانچی با اشاره 
به برنامه درمان سکته های مغزی که از انتهای سال ۹3 آغاز شد، 
گفت: بعد از مشــخص شدن پروتکل اجرایی این برنامه، کارگروه 
علمی آن هم تشــکیل شد و  یک فرم نرم افزار هم برای آن تهیه 
کردیم. سپس این برنامه به کل کشور ابالغ و آموزش های الزم به 
پرسنل، پزشکان و پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی ارائه شد. بر 
همین اســاس کدی به نام کد »سما« برای این برنامه تعریف شد 
که به معنی ســکته مغزی اورژانس اســت.وی افزود: بنابراین اگر 
بیمار سکته مغزی از طریق اورژانس به بیمارستان منتقل شود یا 
خودش به بیمارستان مراجعه کند، کد سما برایش در بیمارستان 
فعال می شود، گروه پزشکی که باید بر سر بالین بیمار حضور یابند، 
در یک زمان بندی مشخص حاضر می شود و اقدامات اولیه را انجام 
می دهند. بر همین اساس بیمار سریعا به سی تی اسکن بیمارستان 
ارجاع پیدا می کند. حال اگر بیمار توســط اورژانس به بیمارستان 
منتقل شــود،   از آنجایی که پیش از رسیدن بیمار به بیمارستان، 
کد فعال می شــود، سوپروایزر بیمارســتان موظف است، دستگاه 

سی تی اســکن را خالی کند تا بیمار ســریع تر سی تی اسکن شود.
وی با بیــان اینکه تفاوت زمانی برای ارائه خدمت در زمان انتقال 
بیمار از طریق اورژانس با مراجعه خودش به بیمارســتان بین ۲۰ 
تا ۴۰ دقیقه اســت، گفت: این زمان می تواند در عوارضی که بعدا 
برای بیمار ایجاد می شــود، جلوگیری کند. بنابراین هرچه بیشتر 
زمان ذخیره کنیم، به نفع بیمار اســت. بعد از انجام سی تی اسکن 
و تشخیص ســکته حاد مغزی از نوع لخته، داروی اختصاصی که 
برای درمان ســکته مغزی در نظر گرفته شــده بــه بیمار تزریق 
می شود.کرمانچی با بیان اینکه خوشــبختانه داروی این بیماران 
علی رغم قیمت باالیش، تحت پوشــش بیمــه قرار دارد، گفت: بر 
این اســاس بیمه ۷۰ درصد مبلغ را پرداخت می کند و ۲۰ درصد 
هم از محل طرح تحول ســالمت پرداخت می شود. بنابراین بیمار 
1۰ درصد هزینه دارو را پرداخــت می کند. کل مبلغ دارو حدود 
۹۰۰ هزار تومان و هزینــه پرداختی بیمار حدود ۹۰ هزار تومان 
است. خوشبختانه میزان ذخیره این دارو هم در کشور قابل توجه 
و ذخیــره آن به میزان کافی فراهم اســت. بنابراین دارو می تواند 
به اندازه کافی در دســترس بیماران و بیمارســتان ها قرار گیرد.

کرمانچی در ادامه هشدارهایی به مردم داد و گفت: اوال مردم سعی 
کنند که در صورت بروز عالئم سکته مغزی، از طریق اورژانس به 
بیمارستان ها مراجعه کنند. زیرا در این صورت در زمان سریع تری 
خدمت به آنها ارئه می شــود و اورژانس بیمار را به بیمارستانی که 
کد سما وجود دارد، منتقل می کند. در عین حال باید عالئم سکته 
مغزی هم در میان مردم شناخته شود؛  عالمت سکته مغزی را با  
fast می شناســند. F به معنی fase است که نشان از نامتقارن 
شدن صورت دارد. A به معنی arme یعنی اگر یک طرف دست 
فلج شــد. S به معنی speech یعنی اگر تکلم فرد مشکل پیدا 
کرد. T هم به معنی  target است به این معنا که بیمار در زمان 

مشــخص و کوتاه باید به بیمارستان برسد. در این صورت تزریق 
انجام و همــه عالئم بهبود می یابد، امــا  در غیر اینصورت عالئم 
ماندگار می شــود.وی همچنین اظهار کرد: به طور متوسط ساالنه 
1۰۰ هزار ســکته مغزی در کشور رخ می دهد، یعنی روزانه 3۰۰ 
مورد ســکته و هر پنج دقیقه یک ســکته مغزی. این پیام مهمی 
برای مردم اســت. باید توجه کرد کــه از این تعداد نزدیک به 8۰ 
هزار نفر می توانند درمان شــوند، اما این افق در هیچ کجای دنیا 
تحقق نیافته و در حد ۲۰ درصد اســت. بر این اساس اگر بتوانیم 
ســاالنه ۲۰ هزار نفر از بیماران را تحت درمان سکته مغزی قرار 
دهیم، بهترین کار دنیا را انجام داده ایم.وی افزود: در عین حال باید 
بدانیم که یک چهارم سکته های مغزی زیر ۵۵ سال رخ می دهند. 
متاســفانه در کشــور ما چاقی بیداد می کند. در حال حاضر ۶۰ 
درصد زنان و ۵۰ درصد مردان در کشور چاق هستند و چاقی هم 
منجر به فشار خون، دیابت، چربی و... می شود. این معضل راه حل 
دارد و البته راه حل آن بســیار دشوار است؛ زیرا به رفتار و سبک 
زندگی افراد مرتبط اســت. در عین حال ریسک فاکتورهایی مانند 
سیگار، دخانیات و... نیز عوامل بروز سکته مغزی به شمار می روند.
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بار سنگین بازآفرینی بافت های فرسوده
سید کمال الدین شهریاری

از  نیز  ایران  در  و  انجام می شود  دنیا  تمام  در  فرسوده  بافت های  احیا 
چند سال قبل آغاز شد و اکنون نیز در برخی کالن شهرها اجرا می شود 
اما با توجه به توضیحاتی که رییس جمهور در زمینه بازآفرینی پایدار 
بافت شهری فرسوده ارائه داده و پیش بینی اعتباراتی که در ماده ۵۶ 
برنامه ششم در نظر گرفته شده است، مجلس شورای اسالمی به طور 
اختصاصی نگاه ویژه ای به بازآفرینی و احیای بافت های فرسوده داشته 
و پیش بینی اعتباری حدود ۲3۰ هزار میلیارد تومان برای دوره زمانی 
1۰ ساله برای احیا بافت های فرسوده کرده است. اگر دولت و مجلس 
شورای اسالمی بتوانند هرساله اعتبار مناسبی را به نوسازی بافت های 
فرسوده اختصاص دهند، این طرح عملیاتی خواهد شد و در طول چند 
احیا خواهد شد. در  بازآفرینی و  بافت های فرسوده کشور  آینده  سال 
همین حال در ارتباط با موضوع ضمانت اجرایی این طرح باید به این 
یا یک  براساس سلیقه یک دولت  توجه داشت که طرح مذکور  نکته 
رییس جمهور طراحی نشده بلکه یک نیاز جامعه است. در حال حاضر 
حدود ۲۰ درصد مساحت شهرهای کشور از بافت های فرسوده تشکیل 
شده است و حدود 3۰ درصد از جمعیت شهری کشور در این بافت ها 
به سختی سکونت می کنند، بنابراین احیا بافت های فرسوده یک نیاز 
اجتماعی است به همین دلیل دولت توجه خاصی به این موضوع داشته 
است و به نظر نمی رسد با پایان این دولت و آغاز دولت جدید، این طرح 
منتفی شود زیرا جامعه به ادامه یافتن آن نیاز دارد. با توجه به این مساله 
مردم  و محل سکونت  خانه  فرسوده،  بافت های  از  عمده ای  بخش  که 
است، اگر دولت بخواهد در این بافت ها دخالت کند و طرح خود را به 
اجرا درآورد، به طور حتم همکاری و مشارکت مردم از ضروریات خواهد 
بود و نمی توان آن را نادیده گرفت، بنابراین دولت هر اندازه بتواند در 
ارائه خدمات زیرساختی، روبنایی و زیربنایی از طریق بودجه عمومی و 
همکاری دستگاه هایی مانند وزارت نیرو در زمینه آب، برق و فاضالب، 
وزرات ارتباطات در زمینه مخابرات، وزارت نفت در بخش لوله کشی گاز 
و وزارت راه، مسکن، شهرسازی در بخش دسترسی ها و معابر و همچنین 
شهرداری در ارائه خدمات شهری خوب و قابل قبول عمل کنند مردم 
نیز تشویق می شوند تا در کنار دولت به نوسازی و بازسازی خانه های 
بر آن  خود، تجمیع قطعات کوچک و یکپارچه سازی قطعات و عالوه 
مسکن  نوسازی  و  بازسازی  بهسازی،  برای  سرمایه گذاران  با  مشارکت 

خود اقدام کنند.
Albrz.payam@gmail.com

 تحقیق و تفحص از پرسپولیس و استقالل
 در دستور کار مجلس

باشگاه  دو  از  تفحص  و  تحقیق  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان   
پرسپولیس و استقالل را در دستور کار جلسه علنی روز یکشنبه خود 
دارند.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، بر اساس گزارش اعالمی مجلس 
برای جلسه علنی فردا ۲۷ اسفند ماه، گزارش کمیسیون ویژه حمایت 
از تولید ملی در مورد اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، 
عملکرد اجزای یک و دو بند »ز« تبصره یک قانون بودجه سال ۹۶ و 
تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در دستور کار مجلس قرار 
دارد.گزارش کمیسیون برنامه در مورد عملکرد قانون هدفمندی یارانه ها 
اجرای  نحوه  انرژی درباره  تا ۹۵، گزارش کمیسیون  طی سال های 8۹ 
انرژی و تصویب تقاضای تحقیق و تفحص  الگوی مصرف  قانون اصالح 
از عملکرد سازمان جنگل ها نیز در دستور کار جلسه علنی فردا مجلس 
است.همچنین گزارش کمیسیون فرهنگی مجلس درباره تصویب تقاضای 
تحقیق و تفحص از بررسی منابع و مصارف و نظام مدیریت دو باشگاه 
پرسپولیس و استقالل در 1۰ سال اخیر از دیگر دستور کارهای مجلس 

برای جلسه علنی فردا است.

  واکنش آشنا به اظهارات 
ضد ایرانی ولیعهد سعودی

 حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور در واکنش به 
اظهارات اخیر ولیعهد عربستان، مشکل او و مسئوالن 
سعودی را نه ایران بلکه عدم اعتماد به نفس دانست.

آشنا در کانال تلگرامی خود نوشت:ولی عهد اشتباه 
می کند؛ مشکل او نه جوانی است نه ایران؛ مشکل او 
عدم اعتماد به نفس و عدم التزام به سند ۲۰3۰ است. 
او  باید بداند که  نمی تواند هم اتمی بشود، هم یمن 
را بمباران کند و هم شبکه های تروریسم تکفیری را 
تأمین مالی کند و هم  ۷۰۰ میلیارد سالح بخرد و لی 
در عین حال  »اقتصاد منهای نفت« هم داشته باشد.

ایران خو را ملزم به »دفاع از کعبه در مقابل پیشروی 
است  عربستان  این  و  داند  می  خزنده صهیونیسم« 
که باید موضع خود در مقابل اسرائیل را روشن کند. 
در دیدگاه بسیاری از مسلمانان کسانی که نتانیاهو 
آنها را »متحدان اسرائیل در مقابل ایران« می خواند 
صالحیت دفاع از قدس و کعبه را ندارند.ولی عهد و 
وزیرخارجه سعودی از سر ناشیگری به زبان عاریتی 
سخن می گویند چرا که بارها برساخته های نتانیاهو 
را بدون هیچ نوآوری بکار گرفته اند. آنها این روزها 
برجام را به مثابه »تکرار فاجعه فرستادن یهودی ها 
به اتاق گازهای هیتلری« معرفی می کنند اما همه 
می دانند که کلمه به کلمه شبیه سازی هیتلری از 
نتانیاهو است، جهان عرب هنوز فراموش نکرده   آن 
های  خاخام  و  گورین  بن  مشخصا  و  اسرائیل  که 
مثابه »پیروزی  به  را  روزه  صهیونیست جنگ شش 
باز نمایی کرده اند.شبیه سازی  نازیستی«  بر ظلمت 
را می دهد که  بوی دهان کسانی  نازیستی سلمان 
بوی  تلفظ کردند،  را  این کلمات  بار  برای نخستین 
دهان صهیونیست های کودک کش و جانی! ایران می 
گوید بیایید به زبان دیگری باهم سخن بگوییم نه به 

زبان عاریت گرفته شده از اسرائیل.

 پیام برجامی تغییر و تحول
 در وزارت خارجه آمریکا 

 یک عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
وزارت  در  تحول  و  تغییر  که  گفت  مجلس  خارجی 
خارجه آمریکا حاوی پیامی برای برجام بود که نشان 
می دهد ترامپ آنقدر افراطی است که حتی کوچک ترین 
تحمل  نزدیکانش  و  خود  بین  در  را  نظر  اختالف 
محمدجواد  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  نمی کند.به 
وزیر خارجه سابق  تیلرسون  تغییر  تحلیل  در  جمالی 
آمریکا، گفت: تغییر و تحول در وزارت خارجه آمریکا 
پیام برجامی و ایرانی داشت و نشان داد که ترامپ آنقدر 
افراطی است که حتی کوچک ترین اختالف نظر بین 
او و دیگران برایش قابل تحمل نیست.وی افزود: فکر 
می کنم در آینده با وجود چنین وزیر خارجه ای، برجام 
بیشتر تضعیف می شود لذا در سال ۹۷ دیپلماسی پرکار 
و سنگینی خواهیم داشت.وی افزود: در چنین شرایطی 
باید دستگاه دیپلماسی با برنامه ریزی بیشتر کارش را 
بیشتر کند چون ما فشارهای منطقه ای را هم داریم و 
هر چه جلوتر می رویم شاهد افزایش زاویه کشورهایی 
همچون فرانسه، انگلیس و آلمان با خودمان می شویم.

یادداشتخبر

خطیب نماز جمعه تهران گفت: امروز جمهوری 
اسالمی ایران نسبت به دنیا در معنویت پیشگام 
اهلل  آیت  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  است.به 
محمد امامی کاشانی خطیب آخرین نماز جمعه 
سال ۹۶ تهران در خطبه  سیاسی این هفته  نماز 
و  ابراهیم  مبارکه  سوره  آیات  به  اشاره  با  جمعه 
متعال  خدای  از  ابراهیم  حضرت  درخواست های 
از  اهلل  خلیل  ابراهیم  که  همانطور  کرد:  اظهار 
خدای متعال درخواست داشتند، در یک جامعه 
مسئله امنیت اولین موضوع است و اخالق، فکر 
و اعتقادات در اولویت بعدی قرار دارد.وی سومین 
و شکرگزاری  اقتصادی  مسائل  را  اولویت جامعه 
مردم نسبت به نعمات الهی و مادی را چهارمین 
به لطف خدا جمهوری  اولویت برشمرد و گفت: 
اسالمی ایران تاکنون به نعمات زیادی دست یافته 
کند. تکمیل  و  بدارد  پاس  را  آنها  همه  باید  اما 

امام جمعه موقت تهران در بخش هایی از خطبه 
معنویت  ورود  چگونگی  بیان  به  خود  سیاسی 
و  پرداخت  کشور  سیاسی  نهادهای  و  جامعه  به 
خاطرنشان کرد: در سال 31 که فضای کشور از 
نظر سیاسی باز شده بود، افراد زیادی برای مجلس 
ملی کاندیدا شده بودند. در این بین آقای راشد نیز 
از بازار تهران به عنوان کاندیدا خود را معرفی و 
به مجلس راه پیدا کرد.امامی کاشانی ادامه داد: 
زمانی که آقای راشد می خواستند در این مجلس 
صحبت کنند حدیثی از پیامبر اکرم)ص( درباره 
پیغمبر  خدا،  به  همگان  توصیه  و  نصیحت  لزوم 
از صحبت های  نقل کردند. پس  اسالم  و  و دین 
ایشان اکثر نمایندگان مجلس او را مورد تمسخر 
اینجا  مگر  که  گفتند  او  به  و خطاب  دادند  قرار 
منبر است که شما از پیغمبر نقل می کنید؟ اینجا 

مجلس شورای ملی است؛ این نشان می دهد که 
شورای  مجلس  وضع  و  بوده  خبر  چه  زمان  آن 
ملی چگونه بوده است.وی با اشاره به خصومت و 
دشمنی دشمنان با جمهوری اسالمی ایران گفت: 
دشمن امروز نیز در حال دشمنی و برنامه ریزی 
علیه ایران است و می گوید که نسبت به این کشور 
و  ناامنی  و  اضطرار  افزایش  و  ایجاد  کار  دو  باید 
افزایش مسائل و فشارهای اقتصادی انجام شود. 
این دشمنی غرب نیز به دلیل آن است که آنها 
مجلسی را که در آن نمایندگان در ابتدای صحبت 
خود بسم اهلل بگویند و علیه نظام سلطه صحبت 
نمی خواهند.امام  را  نمایند  صادر  بیانیه  و  کنند 
قوه قضاییه  آنها  اظهار کرد:  تهران  جمعه موقت 
ما را نمی خواهند بلکه قوه قضاییه ای می خواهند 
که کمک حال شان باشد نه اینکه زمانی عده ای 
نیروهای  و  قوه  این  می کنند  شلوغ  اغتشاشگر 
آنها جلوگیری  ادامه کار  از  و  وارد شوند  امنیتی 
را  ما  مختلف  قوای  و  سپاه  ارتش،  آنها  نمایند. 

نمی خواهند و به همین دلیل است که همواره بر 
کشور فشار وارد می کنند. دشمن کشوری را که 
زیر چتر والیت فقیه قرار دارد نمی خواهد.امامی 
کاشانی خاطرنشان کرد: جوانان و نوجوانانی که 
عصر قدیم را ندیده اند و از زمان گذشته و طاغوت 
بی خبر هستند بدانند که اگر آن بساط همچنان 
برپا بود االن دیگر از کشور نامی باقی نمانده بود.

 ۲۲ راهپیمایی  در  مردم  حضور  از  تقدیر  با  وی 
ایران  انقالب  فرمودند  امام  اینکه  گفت:  بهمن 
یک  بلکه  نیست  لفظ  یک  تنها  بود  نور  انفجار 
واقعیت است. ما مشاهده کردیم که ۴۰ سال پس 
از پیروزی انقالب مردم با چه شور و عظمتی در 

مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور یافتند.
بخش های  در  تهران  هفته  این  جمعه  خطیب 
امروز  اینکه  بیان  با  خود  صحبت های  از  دیگری 
اظهار  دنیاست،  در  پیشگام  معنویت  در  ایران 
کرد: وقتی امروز انسان به دنیا سفر می کند قدر 
چه  به  ایران  که  می یابد  در  و  می فهمد  را  ایران 

میزان در معنویت جلو است. البته گرچه از جایی 
امروز در  اما  به آن برسیم عقب هستیم  باید  که 
آنکه  دنیا سروریم مگر  به  زمینه معنویت نسبت 
بوی جمهوری اسالمی به کشورهای دیگر بخورد 
و کشورهایی مثل عراق و سوریه با اهل بیت سر و 
کار داشته باشند.وی با تاکید بر اینکه باید قدردان 
نعمت بزرگ معنویت در کشور باشیم و آن را پاس 
بداریم، خاطرنشان کرد: در روز والدت و شهادت 
اهل بیت و ائمه اطهار باید فکر و سیره آنها را تبیین 
نماییم. در صورت انجام این کار، کشور به سمت 
جلو حرکت می کند و مردم نیز می توانند خود را 
برپا  )عج(  مهدی  حضرت  حکومت  که  روزی  به 
می شود، برسانند.امامی کاشانی با اشاره به شرایط 
موجود کشور با تاکید بر اینکه نباید به وضع فعلی 
مسئوالن  ویژه  به  ما  کرد:  تصریح  باشیم،  راضی 
وظیفه داریم برای مردم و حل مشکالت آنان فکر 
و تالش کنیم. ما نباید بگوییم که نمی توانیم یک 
مشکل را حل کنیم بلکه همانطور که مقام معظم 
رهبری نیز فرموده اند در جمهوری اسالمی همه 
مشکالت حل شدنی هستند و ان شاءاهلل مشکالت 
کشور حل خواهد شد. بر همه مسئوالن و دست 
کار  خدا  برای  که  است  وظیفه  جامعه  اندرکاران 
کنند و با اهتمام بیشتر و عشق و عالقه در خدمت 
بخش  در  تهران  موقت  جمعه  باشند.امام  مردم 
دیگری از صحبت های خود با اشاره به کناره گیری 
آیت اهلل جنتی از امامت جمعه تهران با تقدیر از 
زحمات وی اظهار کرد: اقامه نماز جمعه و مطالعه 
برای آن کاری بسیار مشکل است. امیدوارم ایت 
اهلل جنتی اجر ۲۵ سال امامت نماز جمعه تهران را 
از امام زمان دریافت کنند.آیت اهلل امامی کاشانی 
با  تهران  این هفته  نماز جمعه  در خطبه عبادی 
به  توکل  به  مردم  و  نمازگزاران  توصیه  و  دعوت 
خدا به جای توجه به دنیا بر لزوم کمک رسانی 
و  کرد  تاکید  نو  سال  آستانه  در  نیازمندان  به 
و  مستمندان  به  کمک  و  توبه  و  استغفار  گفت: 
همگان  و  است  مسلمانان  وظایف  از  نیازمندان 
 باید در حد توان خود نیازمندان و مستمندان را 

یاری نماییم.

امامی کاشانی تاکید کرد: 

 نباید از وضع کنونی کشور راضی باشیم

گفت:  قوا  کل  فرماندهی  دفاعی  صنایع  مشاور 
ماههای  در  آشوب  و  ناامنی  برای  توطئه دشمن 
فاتحه  بایستی  دشمن  و  شد  خنثی  سال  پایانی 
اقدامات خود در این زمینه را بخوانند.به گزارش 
زمان به نقل ازمهر، سردار حسین دهقان مشاور 
دفاعی  صنایع  امور  در  قوا  کل  معظم  فرماندهی 
گفت: بحمداهلل سال ۹۶ برای کشورمان در حوزه 
دفاعی چه در حوزه سخت افزاری یعنی ساخت 
تولید تجهیزات و چه در حوزه حضور منطقه  و 
ای و پیروزی های جبهه مقاومت سال بسیار پر 
به طور طبیعی  ما  ملت  داد:  ادامه  بود.وی  باری 
علیه  اقدامی  هیچ  از  دشمنان  که  پذیرفته اند 
نیروهای  رو  این  اند.از  نکرده  فروگذار  کشورمان 
مورد  اقالم  و  تجهیزات  تامین  زمینه  در  مسلح 
برنامه های دشمن  با  نیاز خود که جهت مقابله 
بدان نیازمندند، به سطح بازدارندگی رسیده اند.

قوا  فرماندهی معظم کل  دفاع وجود  وزیر سابق 

را مهمترین نقطه قوت نیروهای مسلح دانست و 
افزود: پایگاه اصلی قدرت نیروهای مسلح ما ملت 
میشناسد،  را  خود  دشمن  که  است  ایران  آگاه 
توطئه های او را می فهمد و به موقع در مقابل 
دسیسه های آنها وارد میدان میشود. از این روست 
که همواره برنامه های دشمن با ناکامی رو به رو 
می شود.دهقان ادعای امریکا، اسرائیل و عربستان 
سعودی را در زمینه مقابله با داعش دروغین خواند 
و ادامه داد: با وجود تمامی سخنان آنان در زمینه 
مقابله با این گروه تروریستی، آنچه که برای ملت 
ما و همه ملت ها ثابت شد این بود که آنها در 
زمانی که داعش در تنگنا قرار می گرفت به کمک 
آن رفته و با کمک های تسلیحاتی و سازماندهی 
پایانی  بخش  در  کردند.وی  می  یاری  را  داعش 
امنیتی  موضوعات  درخصوص  خود  صحبتهای 
داخلی تصریح کرد: به رغم تمامی طراحی های 

دشمن، ما سال موفقی را پشت سر گذاشتیم. 

امور خارجه در  بهرام قاسمی سخنگوی وزارت 
واکنش به گفته های محمد بن سلمان، ولیعهد 
اس  بی  سی  تلویزیون  با  مصاحبه  در  سعودی 
آمریکا گفت: سخنان او ارزش پاسخگویی ندارد 
جز  که  است  متوهم  اندیشی  خام  وی  که  چرا 
به تلخی و دروغ سخن نمی گوید و سیاست و 
از  و  بی هنگام  گویی  درشت  در  جز  را  کیاست 
سر بی تدبیری نمی داند.به گزارش زمان به نقل 
ازایسنا، قاسمی افزود: ایران برای همه همسایگان 
مختلف صرف  ملل  و  جهان  کشورهای  و  خود 
نظر از مساحت، قدرت نظامی و اقتصادی و حتی 
اعتبارشان در داخل و خارج، احترام قائل است و 
همواره به منطقه ای قوی، امن و باثبات به جای 
دعوت  این رو  از  است؛  اندیشیده  قوی  کشوری 
با  ایران  اسالمی  مدارای جمهوری  و  گفتگو  به 
کشورهای منطقه به خصوص برخی بداندیشان 
و  عقالنیت  و  کرامت  روی  از  لجوج،  معاندان  و 

و تمدن  دانایی، فرهنگ  از تجربه،  ناشی  تدبیِر 
دیرینه و با نظرداشت مصالح جهان اسالم و در 
راستای صلح، ثبات و امنیت در منطقه و جهان 
»سخنان  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  است. 
فاقد درایت و مملو از عصبیت ناروای« ولیعهد 
عربستان را یادآور جاهلیت بدوی خواند که تنها 
»رجز خوانی های تهی مایه دوران جاهلی« را به 
اذهان متبادر می سازد. او گفت: اگر این شاهزاده 
جوان اینگونه می اندیشد پس چگونه است هر 
البه  و  عجز  ایران  خطر  از  خود  اربابان  نزد  دم 
می کند و هربار هم بعد از آن همه تمنای زبونانه 
گردد؟  می  باز  شده  دوشیده  اما  خالی  دست 
قاسمی در پایان تاکید کرد: بهتر است کشوری 
که بیش از 3 سال در مقابل مردم تحت محاصره 
و  درآمده  زانو  به  یمن  دفاع  بی  و  بی سالح  و 
مقاومت آنان خواب از چشمانش ربوده است، از 

اندازه ارتش و اقتصاد خود دم نزند.

توطئه دشمنان برای آشوب در ماه های 
پايانی سال خنثی شد

پاسخ ايران به »ياوه گويی های« 
وليعهد عربستان

آگهی مناقصه عمومی
اداره کل راه وشهرسازی استان گلستان در نظر دارد پروژه مشروحه ذیل را از طریق مناقصه 

عمومی واگذار نماید.
لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط دعوت به عمل می آید که در مهلت مقرر جهت دریافت 

اسناد شرکت در مناقصه به سامانه ستاد ، مراجعه  نمایند.

نوع مناقصه : عمومی یک مرحله ای 
1-صالحیت کاری : دارا بودن حداقل رتبه پنج  راه و ترابری برای شرکت ها با رعایت سقف ارجاء کار در رشته مربوطه الزامی 

می باشد.
2-مهلت دریافت اسناد مناقصه  و مکان : از تاریخ انتشار تا ساعت 14 روز 97/1/9 – از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

www.setadiran.ir دولت )ستاد( به آدرس
توجه: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه و باز گشایی پاکات از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام 

در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
3-مهلت ارسال پیشنهاد قیمت مناقصه و مکان : تا ساعت 14 روز 97/01/21 )سامانه ستاد(

4-زمان بازگشایی پاکتهای پیشنهاد قیمت: ساعت 9 صبح روز 97/01/22 در محل اداره کل خواهد بود.
۵-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه های مذکور بایستی به صورت ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی به حساب سیبا شماره 
21763147۵2007 نزد بانک ملی شعبه مرکزی گرگان بنام اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان که کپی ضمانت نامه 
به همراه اسناد مناقصه در سایت ستاد بارگذاری واصل ضمانت نامه تا قبل از ساعت 14 روز 97/1/21 به دبیرخانه اداره کل 

تحویل گردد.
6-سایر اطالعات در اسناد مناقصه درج گردیده است.

نوبت اول چاپ: روز مورخ  96/12/26  نوبت دوم چاپ: روز مورخ  96/12/27
 شناسه:1۵7۵4۵  

ردیف 

1

موضوع مناقصه و محل اجرا

تهیه و اجرای آسفالت گرم محور چنسویلی-
منصور جرجانی- نور آباد
در حوزه شهرستان آق قال

مبلغ برآورد اولیه 
)به ریال(

6/745/138/634

مبلغ تضمین شرکت در 
مناقصه)به ریال(

337/257/000

نوع فهرست بها

راه و باند فرودگاه 
سال96

اجرائیه

مشخصات محکوم له: جعفر جعفریان با وکالت آقایان عزیزی و حسینی   به نشانی: 
چهاردانگه- خیابان شهدای سدید جنب بانک تجارت پالک ۴۷ طبقه فوقانی مسجد 

صاحب الزمان ) عج( 
مشخصات محکوم علیه:  موسی فتاح پور  مجهول المکان 

محکوم به: به موجب دادنامه شماره ۴۹1  مورخ ۹۶/1۰/۰۴   شورای حل اختالف 
میلیون  هفت  و  شصت  مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  دوم   شعبه 
ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و دو هزار و پانصد ریال به عنوان 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۹۰/1۰/13 لغایت اجرای دادنامه و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و محکوم است به پرداخت نیم عشر دولتی در حق 

صندوق دولت . 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 

1-پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد.
۲-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.

در  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفا  و  حکم  اجرا  که  کند  معرفی  3-مالی 
روز  ده  مهلت  ظرف  باید  نداند  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  خود  که  صورتی 
ندارد صریحا  مالی  اگر  کند.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  را  خود  دارایی  صورت جمع 
اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر 
به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال 
خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای 
تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از ۶1 روز تا ۶ ماه 

محکوم خواهید شد.
۴-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 3۴ اجرای احکام مدنی میباشد به قانون 
اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹/1/۲1 و همچنین مفاد 
برگ  ظهر  که  آبان 13۷۷   1۰ مصوب  مالی  های  محکومیت  اجرای  نحوی  قانون 

اجرائیه درج گردیده است. توجه نموده و به آن عمل نماید. م/الف ۲3۴۷
اعراب- قاضی شورای حل اختالف چهاردانگه

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

دفتر طالق، شماره یک حوزه نظرآباد      
 کد )13(اختصاصی)2-84(ت

اخطاریه دفتر خانه 
نام و نام خانوادگی مخاطب : حبیب رحیمیان شغل: ... اقامتگاه و آدرس: مجهول المکان         
  جناب اقای حبیب رحیمیان فرزند: ابوالحسن پیرو یک نوبت آگهی روزنامه به شماره 
11۰۰ مورخ 13۹۶/1۲/1۶ جهت اجرای دادنامه طالق مربوط به خانم سیده عصمت 
مودتی فرزند: سید هاشم بدینوسیله به اطالع میرساند : باعنایت به عدم حضور و امتناع شما 
از ثبت و اجرای دادنامه  ونمایندگی سر دفتر در اجرای طالق، حکم اجرا گردید و از این 

تاریخ هیچگونه علقه زوجیتی بین شما و خانم سیده عصمت مودتی وجود ندارد.
سر دفتر طالق شماره 1  نظرآباد حجت کوروش نیا

م.الف : ۹۹۴       تاریخ چاپ اگهی :13۹۶/1۲/۲۶

دادنامه
پرونده کالسه  ۹۶۰۹۹8۲88۵۴۰1۶۰۷        شماره بایگانی:۹۶1۶۲۵ شعبه چهارم دادگاه 
خانواده دادگستری شهرستان اسالمشهر تصمیم نهایی شماره ۹۶۰۹۹۷۲88۵۴۰۲۴8۹    
خواهان:  خانم سکینه خاوری خانزاده فرزند غالمعلی  به نشانی تهران- اسالمشهر- زرافشان 

ک بهارستان ۵۴ ک یاس 3 پ ۶ ط 1 
متهم: آقای محمد حسین اصغری فرزند علی اصغر به نشانی مجهول المکان 

اتهام: طالق به درخواست زوجه 
رای  دادگاه

در خصوص دعوی سکینه خاوری به طرفیت محمد رضا اصغری مجهول المکان به خواسته 
صدور حکم طالق به لحاظ عدم حضور زوج به مدت ۲8 سال خواهان در شرح دادخواست 
خود مدعی شده است که دوام زوجیت بین او و شوهرش موجب وقوع او در عسر و حرج 
شدید و غیر قابل تحمل است همچنین وی اظهار داشته است که سالهاست هرم زندگی 
مشترک را ترک کرده رفته است و اظهار داشت که کلیه حقوق مالی خود را بذل می نماید 
خوانده در جلسه دادرسی حاضر نشده و دفاعی نکرده است دادگاه در جهت اصالح ذات 
البین موضوع را به داوری ارجاع نموده که مثمر ثمر واقع نشده دادگاه با عنایت به محتویات 
پرونده از جمله دادخواست تقدیم و شرح خواسته تصویر سند رسمی ازدواج شماره 1۰۰8  
مورخ 13۵8/1۲/8 دفتر رسمی ازدواج شماره ۶ حوزه ثبت شهر ری که حاکی از رابطه 
زوجیت  بین طرفین است و مورد ایراد خوانده قرار نگرفته و نیز اظهارات گواه تعرفه شده از 
سوی خواهان که از زندگی وی مطلع بوده اند و ادعای خواهان را مورد گواهی قراردادهای 
خواسته خواهان را ثابت تشخیص و از طرف زوج به سهم  قاعده الحاکم الممتنع قبول ما 
بذل کرد و با استناد به مواد 113۰ و 11۴۵ قانون مدنی و مواد 3۲-۲۹-۲8-۲۷-۴-1 
قانون حمایت خانواده مصوب 13۹1 حکم به الزام خوانده به طالق زوجه صادر و اعالم می 
نماید تا با مراجعه به یکی از محاضر رسمی طالق همسرش را طالق مطلقه نماید. بدیهی 
است در صورت امتناع زوجه از اجرای صیغه طالق حسب مورد از جمله مراعات مفاد مواد 
113۴-113۵-11۴۰-11۴1 قانون مدنی به عهده مجری صیغه طالق خواهد بود در 
خصوص مواد مندرج در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده نیز دادگاه به شرح زیر اتخاذ تصمیم 
می نماید زوجه در قبل طالق کلیه حقوق مالی خود اعم از مهریه اجرت المثل ایام زوجیت 
و نفقه را بذل کرد زوجه در خصوص جهیزیه ادعایی نکرده است زوجه اجرت المثل خود 
رابذل کرده است فرزندان خارج از سن حضانت هستند  این رای غیابی بوده و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف بیست روز پس از مضی مهلت واخواهی 
قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران است. اعتبار این رای 

شش ماه پس ازابالغ یا قطعیت می باشد.م/الف ۲3۴۶ 
سجاد صفری – دادرس شعبه چهارم دادگاه حقوقی اسالمشهر 

دادنامه
شعبه  بایگانی:۹۶1۰۷8  شماره       ۹۶۰۹۹8۲88۲۴۰۰1۰۹ کالسه   پرونده  در 
1۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان اسالمشهر شکات 1. آقای اسماعیل حسن دوست 
فرزند  علی به نشانی شهرستان اسالمشهر- روبروی سالورخ سفیر امید ک امید 3 
پ ۶1 طبقه 3 واحد 1۲ و ۲. خانم زهرا پور تقی یوسفده فرزند رمضانعلی  به نشانی 
شهرستان اسالمشهر- روبروی سالورخ سفیر امید ک امید 3 پ ۶1 طبقه 3 واحد 
1۲  شکایتی علیه آقای علی اصغر فرخ پور فرزند حسین به نشانی مجهول المکان 
مبنی بر توهین در دادسرا طرح که با صدور کیفر خواست برای رسیدگی به این 
شعبه ارجاع شده است. ختم رسیدگی اعالم و با یاری خداوند بزرگ به شرح زیر 

رای صادر میشود.
رای   دادگاه

براساس کیفر خواست شماره ۹۶1۰۴3۲88۰۰۰3۲8۰- 13۹۶/۰۷/11  آقای علی 
و  تقی  پور  زهرا  شکایت  موضوع  توهین  به  متهم  حسین   فرزند  پور  فرخ  اصغر 
اسماعیل حسن دوست  در 13۹۵/1۲/1۵ در اسالمشهر می باشد. به این شرح که 
شاکیان گفته اند نامبرده به درب خانه آنها آمده و توهین و فحاشی می نماید. با 
توجه به تحقیقات انجام شده، شاکیان در جلسه دادرسی حاضر نشده و شهود خود 
را نیز معرفی نکرده اند. در تحقیقات مقدماتی نیز یک نفر به عنوان شاهد معرفی 
یا  واژگان  اظهارات وی بسیار کلی است و مشخص نیست که متهم چه  شده که 
رفتاری علیه شاکیان و کدام یا از شاکیان به کار برده تا ارکان تحقق جرم توهین 
کیفری  دادرسی  آیین  قانون   ۴ ماده  برائت،  اصل  بر  تکیه  با  بنابراین  باشد.  فراهم 
مصوب 13۹۲ حکم بر تبرئه متهم از بابت این اتهام صادر میشود. رای صادر شده 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل  تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان می 

باشد.م/الف۲3۵۴ 
دادرس دادگاه شعبه 102 دادگاه کیفری 2 شهرستان اسالمشهر

 ) 102 جزایی سابق( – رسول عابد 

 مفقودی
پالک  شماره  با  سفید  رنگ  به   138۶ مدل  زانتیا  سیتروئن  سواری  سبز  برگ   
۶۵8س۴۷ ایران 8۲شماره موتور۷۰38۵8 شماره شاسی s1۵1۲۲8۶1۵۷۹۶۷به 

نام اصغر نیکخواه کوچکسرائی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی دعوت
 به افراز درخصوص 3۴۹۰ از ۶۶ اصلی بخش ۲ ثبت فریدونکنار 

احتراما نظر به اینکه آقای عباسعلی یزدانی اصفهانی مالک مشاعی طی درخواست 
شماره ۹۶/۷۶1۰مورخ ۹۶/1۲/۲۲تقاضای افرازسهمی خویش از پالک 3۴۹۰ فرعی 
از ۶۶ اصلی را نموده و از اعالم اسامی مالکین مشاعی و آدرس آنها اظهار بی اطالعی 
کلیه  از  رسمی  اسناد  مفاد  اجرای  نامه  آیین   1۷ ماده  استناد  به  لذا  است  نموده 
مالکین مشاعی دعوت می گردد روز دوشنبه مورخ ۹۶/1۲/۲8ساعت 1۰ صبح وقت 
اداری جهت عملیات افراز که توسط نماینده و نقشه بردار این اداره انجام می گیرد 
در محل وقوع ملک حضور به هم رسانید بدیهی است عدم حضور مالکین مشاعی و 

صاحبان حق مانع از اجرای ادا مه عملیات افرازی نخواهد شد 
مرتضی خواجوی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فریدونکنار 

مفقودی
 سند کمپانی و برگ  سبز خودروی سواری سمند ال ایکس مدل 8۷ به رنگ سفید 
روغنی با شماره پالک ۷۲۴ه۵8ایران ۷۲ با شماره موتور 1۲۴8۷1۹8۴8و شماره 
شاسی NAAC۹1CC۶۹F1۷3۴۹3بنام مرتضی طبرسی سوچلمائی مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط میباشد
  نکا 

مفقودی
 سند خودروی پژو ۴۰۵ جی ال ایکس آی مدل 138۵ با شماره پالک331م۵۶ 
ایران 8۲ با شماره موتور1۲۴8۵13۷۹8۲ شماره شاسی 13۲۴۶۰13به نام حسین 

علی نژاد کالگر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
فریدونکنار

اداره کل  راه وشهرسازی 
استان گلستان

 نوبت اول
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 آگهي فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله اي شماره 96/11
اداره کل راه وشهرسازي استان یزددر نظر دارد با رعایت بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 مجلس شوراي اسالمي و آیین 

نامه اجرایي بند یاد شده )تصویرنامه 84136/ت 33۵6 ه – و – مورخ 138۵/7/16 هیئت وزیران(اجراي پروژه ذیل را از طریق مناقصه واگذار نماید.

تیمسار فالحي ساختمان  به آدرس صفائیه-خ  اسناد مناقصه  به دریافت  توانند نسبت  اسناد مناقصه: واجدین شرایط مي  و مهلت دریافت  2(تاریخ 
اینترنتي پایگاه  به  بیشتر  اطالعات  کسب  براي  نمایند.  اقدام   1397/01/04 لغایت   1396/12/23 تاریخ  از  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  یک   شماره 

 http://iets.mporg.ir و همچنین سایت اینترنتي اداره کل www.yazdrud.ir  مراجعه نمایید.
3(تاریخ و مهلت تحویل اسناد: مناقصه گر باید پس از دریافت اسناد مناقصه و تکمیل آنها حداکثر  تا پایان وقت اداري مورخ 1397/01/14 ضمن ارسال 
از طریق سامانه ستاد، اسناد مذکور را  به صورت دستي به دبیرخانه حراست اداره کل به نشاني: یزد-صفائیه-خ تیمسار فالحي ساختمان شماره یک 
اداره کل راه و شهرسازی تحویل نمایند. پاکات پیشنهاد قیمت در روز چهارشنبه مورخ 1397/01/1۵ساعت 10 صبح در جلسه کمیسیون مناقصه در 
محل ساختمان شماره یک اداره کل باز و خوانده مي شود. حضور یک نفر نماینده با معرفي کتبي از طرف شرکت در جلسه افتتاح یشنهادها آزاد است.
 کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1396/12/22 مي باشد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

اداره کل راه و شهرسازي استان یزددفترمرکزي تهران:02141934  -دفتر ثبت نام استان :03۵362726۵8

 نوبت دوم

آگهی احضار متهم
جان  علی  آقای  شکایت  خصوص  در   ۹۶1۰۴۰۶۶11۰۰۶۵۶۴ کالسه  پرونده  در 
خیری نژاد فرزند حسین جان علیه مدیریت شرکت هفت چشمه گریت آقای شهریار 
به  کار  اداره  اختالف  حل  هیات  رای  اجرای  عدم  بر  دائر  خانجان  فرزند  رضایی 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم و در راستای ماده 1۷۴ قانون آیین دادرسی 
کیفری مصوب 13۹۲ نامبرده از تاریخ نشر آگهی تا ظرف 3۰ روز در شعبه یازدهم 
دادیاری دادسرای عمومی و انقالب حاضر گردد در صورت عدم حضور در موعد مقرر 

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

اصالحیه
پیرو دادنامه شماره ۹۶۰۹۹88۶۰۴1۰۰1۴۹ شعبه چهل و یک حقوقی شورای حل 
اختالف ویژه زندان شهرستان کرمانشاه که در شماره 3۷1۵ مورخه 1۷/1۲/13۹۶ 
که به اشتباه آقای اله حسین دارابی به نام حسین دارابی درج گردیده بدین وسیله 

اصالح میگردد
کرمانشاه

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه 1/8۲۴/۹۶شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود آقای 
فیروز کارگردرخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و بیان داشته شادروان عینا 

احمدیدر تاریخ ۹۶/1۲/۲۲در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه اش عبارتند از:
1.عزیز کارگرزایچه:13۷-13۰8/۴/3  کد ملی۴۹۵۹۷۶۰3۲1متوفی

۲.فیروز کارگر زایچه:۴۲۶-13۴۰/۹/۲3 کد ملی۴۹۵۹۷۹۴۴۴۵متوفی
3.امین کارگرزایچه: ۴۴۲-13۴8/1۲/1کد ملی  ۴۹۵۹۷۹۴۶۰۷متوفی

۴.عبدالرحمان کارگرزایچه: ۵۰۲-13۵1/۵/3کد ملی  ۴۹۵۹۷۹۵18۲متوفی
۵.خداداد کارگر زایچه: ۵۹۶-13۵۹/1۲/۲۹کد ملی۴۹۵۹۷۹۶138متوفی
۶.رضیه کارگر   زایچه: ۴۴1-13۴۶/۹/1 کد ملی ۴۹۵۹۷۹۴۵۹3متوفی

۷.مرضیه کارگر زایچه: ۵۴1-13۵1/3/۲  کد ملی ۴۹۵۹۷۹۵۵81  متوفی
8.فرزانه کارگر  زایچه:۵-13۶3/۴/1۷  کد ملی  ۴۹۵۹۹38۵11 متوفی

اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کس اعتراضی 
دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت یک ماه 
به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و هر گونه اعتراضی یا 
وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود.

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی  و دادخواست و ضمائم به آقای احمد شجاعی چاغروند فرزند یوسف 
خواهان آقای شمس الدین رحیمی فرزند نورالدین دادخواستی به طرفیت خواندگان 
همگی  شهرت  ۵-شیرین  ۴-پریسا  3-شکوفه  ۲-شبنم  خانمها  و  احمد  آقای1- 
این  به  که  مطرح  ملک  رسمی  تنظیم سند  به  الزام  خواسته  به  چاغروند  شجاعی 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹۶۰۹۹8۶۶1۰۲۰1۶۷8    شعبه چهارم  شعبه 
دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد  ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
ماده  موضوع  دادگاه طبق  دستور  که حسب  تعیین  13۹۷/۰۲/۰۴ ساعت 11:1۵ 
۷3 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –مظفر پذیرش. 

آگهی ابالغ
وقت رسیدگی  و دادخواست و ضمائم به آقای حسن رضا محمدی فرزند خداکرم 

رضا  حسن  آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  چگینی  قلی  نادر  آقای  خواهان 
محمدی و غیره به خواسته مطالبه وجه  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه ۹۶۰۹۹8۶۶13۴۰۰۲8۲  شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان خرم آباد  ثبت و وقت رسیدگی مورخ 13۹۷/۰۲/۰3 ساعت 1۲:۰۰  تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد-مریم شمسه

آگهی فقدان سند مالکیت
شماره  وارده  درخواست  برابر  سلیمان  فرزند  منش  بصیری  توران  خانم  چون 
در  واقع  از 1اصلی  فرعی  پالک ۷1۶۹  ماه۹۶مالک ششدانگ  1۰3۶۶مورخ 1۶دی 
مالکیت  ارائیه دو برگ استشهادیه فقدان سند  با  آبادغرب بخش ۶کرمانشاه  اسالم 
مصدق شده دفترخانه رسمی138اسالم ابادغرب مدعی است یک جلد سند مالکیت 
به شماره چاپی ۷1۹۵۴۹ذیل ثبت3۴۶۰۹صفحه 31۴دفتر امالک ۲۰۵سند مالکیت 
صادر و تسلیم گردیده است که در اثر سهل انگاری مفقود گردیده است لذا در اجرای 
ماده 1۲۰آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
چاپ می گردد تا هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده که در سند 
مالکیت قید نگردیده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی تا ده 
روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید بدیهیست در صورت عدم اعتراض و یا چنانچه در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد اداره ثبت نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

طبق مقررات اقدام و تسلیم متقاضی خواهد شد. مجوز ارشاد388
محمد عباسی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان اسالم آبادغرب

مفقودی

 برگ سبز رنو تندر ال ۹۰ مدل 1388 با شماره پالک ۶۹8ج8۵ ایران ۷۲ با شماره 
naplsrald۹1۰۵38۶۰بنام  شاسی  شماره  k۴ma۶۹۰w۰۲3۷۶۴و  موتور 

عباس فیروز مندی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد
  بابل 

 آگهی مفقودی

 برگ سبز خودرو سواری پژو پارس مدل 138۲ به رنگ نقره ای متالیک شماره 
پالک ۲۶۷ج۲8ایران ۶۲شماره موتور 1۲۶8۲۰۰۲۵88شماره شاسی 8۲8۲1۴۷۷به 

مالکیت ابراهیم قربانزاده مفقود گردیده و درجه اعتبار ساقط  می باشد
 نکا 

برگزاری جشن استقالل کانون وکالی دادگستری 
و آیین تحلیف کارآموختگان وکالت در گرگان

سید  گلستان:  سلیمانی- 
استاندار گلستان  مناف هاشمی 
جشن  و  تحلیف  آیین  در 
استان  وکالی  کانون  استقالل 
جشن  امروز  مراسم   : گفت 
استقالل است و تالش باید کرد 
خود  جایگاه  در  مناسبت ها  از 
استفاده کنیم؛ اسم وکیل انسان 
را به یاد اعتماد می اندازد و زمانی 
که می خواهیم حقوق مردم را به 
برسانیم عده ای  گوش خودشان 
مخالفت می کنند چرا که در این 
ظلم  مردم  به  می توان  شرایط 

کرد و با شناخت این قانون شرایط فردی و قومیتی کنار گذاشته می 
آیین  در  هاشمی  مناف  مطرح خواهد شد.سید  شایستگی ها  و  شود 
تحلیف و جشن استقالل کانون وکالی استان گلستان اظهار داشت: 
مراسم امروز جشن استقالل است و تالش باید کرد از مناسبت ها در 

جایگاه خود استفاده کنیم.
استاندار گلستان به چالش ها و مشکالت جامعه اشاره کردوگفت نباید 
به علت وجود مشکالت در جامعه، خدمات بزرگی که در انقالب اتفاق 
افتاده را نادیده گرفت و ما کشوری بودیم  که توانستیم با مبارزه با 

حکومت ستم شاهی به حق وحقوق خود برسیم.
بیان  می دهند  انجام  وکال  که  اقدام هایی  از  یکی  شد:  یادآور  وی 
مشکالت است و توسعه بسیاری از کشورها در حوزه حقوق بشر حقوق 
شهروندی است که یکی از حقایق واقعی بشمار می آید و در سال 
گذشته ابالغ شد .وی اظهار داشت: خیلی سخت است که حقوق مردم 
را در مسائل مختلف به گوششان برسانیم و اجرای عدالت در عمل یکی 
از شعارهای اصلی آن است، عدالت آن است که شایستگان در جایگاه 

خود باشند و این موضوع در قانون شهروندی دیده شده است.
وی بیان داشت: در ماده 1۲۰ حقوق شهروندی نکات مهمی مطرح 
شده است و معرفی و جا انداختن حقوق شهروندی در دستگاه های 
اجرایی نیز سخت است. استاندار گلستان در پایان گفت: قانون وکال 
برای  سال 1331 است و ترس از آن وجود دارد برخی از قوانین که به 

مجلس می رود چه تغییری پیدا می کند.

قانون اساسی نیازمند بازنگری است
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی گفت: قانون 
اساسی کشورمان نیازمند بازنگری و تغییر است. محمدجواد فتحی در 
جشن استقالل کانون وکالی دادگستری و آیین تحلیف کارآموختگان 
وکالت گلستان اظهار کرد: قانون اساسی کتاب مقدس و غیرقابل نقد 
آن  از  موادی  کشور  موجود  شرایط  به  توجه  با  است  الزم  و  نیست 
بازنگری شود. نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس افزود: بر 
خالف آن چه برخی گمان می کنند اصالح قانون اساسی، کفر نیست و 
می توان در عین تبعیت از آن به نقد برای تغییرات مثبت هم پرداخت. 
فتحی ادامه داد: قانون اساسی برخی کشورهای مترقی بارها اصالح و 
به روز شده است اما عده ای در کشور ما فکر می کنند با یک کتاب 
مقدس و غیرقابل تغییر مواجهند. وی اصالح قانون اساسی را خارج از 
توان مجلس کنونی دانست و افزود: بازنگری قانون اساسی نیازمند راه 
اندازی مجلس تخصصی است. هرچه مردم بیشتربه مسائل قانونی خود 
اشراف داشته باشندمشکالت قانونی ما کمترخواهد شد در این همایش 
همچنین رئیس کانون وکالی استان گلستان نیزیادآور شد: دستگاه 
قضایی و وکال به این امر  مهم تاکید دارند که هرچه مردم بیشتر به 
مسائل قانونی خود اشراف داشته باشند مشکالت قانونی ما کمترخواهد 
شد.. رضا سلیمانی افزود: کانون وکال بیش از ۶۰۰ پروانه پایه  یک برای 

جوانان این مرز و بوم در 1۰ سال گذشته صادر کرده است.
وی اظهار داشت: طرح مدام آموزش را در کانون وکال در دستور کار قرار 
داده ایم و پیشنهاد می کنیم از ظرفیت کانون وکال در نهادینه کردن حقوق 
شهروندی استفاده شود. سلیمانی با بیان اینکه ۷ اسفند روزوکیل نامگذاری 
شده است، یادآور شد: قانون استقالل در ۶۵ سال پیش با تالش دکتر 
مصدق تصویب شد و باید اثرات آن مورد ارزیابی قرار می گرفت و به نظر 
من این قانون 3 اثر مهم و قابل مشاهد برای جامعه داشت. وی تصریح کرد: 
این قانون به زمینه ظهور و بروز وکالی قدرتمند کمک کرد و از سویی به 
دستگاه قضایی در آن دوران کمک کرد و بر آرای دستگاه قضایی تاثیر 
داشت. وی بیان کرد:انقالبیون در روزهای آخر عمر رژیم شاه به کانون 
وکال پناه می بردند واثرات خوبی که این قانون داشت اما خدشه هایی به آن 
وارد شده است. رئیس کانون وکالی استان گلستان ضمن اشاره به افزایش 
بی حد و بی ضابطه دانشگاه های حقوق کشور، اظهار کرد:  ما نگران هستیم 
چرا که شخصی خارج از مجلس دارای مدرک حقوق قانونی تنظیم کرده 
و در شرف اعالم وصول است وجای تاسف است که چنین فردی می آید 
برای کانون وکال قانون می نویسد و چرا باید این کار را کنیم و آیا برای این 

مسائل کانونی قوی تر از کانون وکال نبود؟

دیدار رئیس سازمان جهاد 
کشاورزی چهارمحال وبختیاری 

با مدیرعامل بانک کشاورزی کشور

بختیاری:  و  چهارمحال  مصطفوی- 
سازمان  رئیس  غریب  دکتر  صمیمی  نشست 
با  وبختیاری  چهارمحال  استان  جهادکشاورزی 
مهندس روح ا... خدارحمی رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل بانک کشاورزی کشور، برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی 
توسعه  درراستای  که  نشست  دراین  استان؛ 
مالی صنایع  اعتبارات  وتامین  بخش کشاورزی 
وشیالت و... برگزار شد دکتر غریب ضمن ابراز 
افزود:  کشاورزی،  بانک  همکاری  از  رضایت 
چهارمحال  استان  کشاورزی  بانک  مدیریت 
موقع  به  وپرداخت  تامین  درزمینه  وبختیاری 
بانک  سایر  دربین  مقاومتی  اقتصاد  تسهیالت 
ها ازمحل صندوق توسعه ملی رتبه اول را ازآن 
خود کرده است که این نشان از همکاری خوب 

با بخش کشاورزی می باشد.
دربخش  اشتغال  اینکه،  به  اشاره  با  وی، 
سال  به  نسبت  3درصد  استان  کشاورزی 
استان  افزود:  است  داشته  رشد  گذشته 
کشاورزی  دربخش  وبختیاری  چهارمحال 
برخوردار است که می  ازظرفیت های خوبی 
ویژه  توجه  اعتبارات  تامین  درزمینه  طلبد 
نشست  این  درپایان  شود.  بخش  این  به  ای 
هیات  رئیس  خدارحمی  اهلل  روح  مهندس 
ضمن  کشاورزی  بانک  مدیرعامل  و  مدیره 
کشاورزی  بخش  از  وحمایت  آمادگی  اعالم 
جهت  در  استان  خوب  ظرفیت  به  توجه  با 
صندوق  محل  از  تسهیالت  جذب  افزایش 
روستایی  توسعه  واشتغال  ملی  توسعه 

وعشایری در استان انجام شود.

آغاز اکران عمومی فیلم در پردیس 
سینمایی اسالمشهر 

از  اکران  مجوز  اعطای  با  اسالمشهر؛  نوری- 
سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به پردیس 
 ۲1 دوشنبه  روز  صبح  از  اسالمشهر،  سینمایی 
اسفند ۹۶ اکران فیلم های سینمایی در پردیس 

سینمایی فجر آغاز می شود.
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد 
عمل  به  های  پیگیری  با   ، اسالمشهر  اسالمی 
در  سینمایی  سازمان  ویژه  مساعدت  و  آمده 
همشهریان  اکران،  مجوز  صدور  روند  تسریع 
محترم اسالمشهر می توانند از روز دوشنبه ۲1 
فیلم های  نمایش جدیدترین  ماه شاهد  اسفند 

سینمایی باشند.
پردیس  در  فیلم  اکران  اولین  است:  گفتنی 
سینمایی اسالمشهر با دعوت شهردار و با حضور 
روز   1۵ ساعت  شهرستان  مسئوالن  و  مدیران 

یک شنبه۲۰ اسفند ماه ۹۶ خواهد بود.
سوی  از  ارسالی  متن  در  شود:  می  آور  یاد 
است:  آمده  شهرستان  مسئوالن  به  شهردار 
وافر  زحمات  و  سبحان  خداوند  تاییدات  با 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  محترم  مجموعه 
سینمای  تنها  اسالمشهر  شهرداری  و  اسالمی 
و  نوسازی  بازسازی،  از  موجود شهرستان پس 
تجهیز کامل صوت و تصویر و ایجاد فضا سازی 
پنج  با  سینمایی  پردیس  به  تبدیل  مطلوب، 

سالن مجزا گردیده است. 

خبرخبر

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
مرکزی ضمن تاکید بر آمادگی این اداره کل برای 
سفرهای نوروزی مسافران گفت: تمام تمهیدات 
برای ایجاد سفری ایمن برای مسافران نوروزی 

اندیشیده شده است.
علی زندی فر با اشاره به اینکه طرح نوروزی از ۲۵ 
اسفند ماه آغاز شده است افزود: در استان مرکزی 
۵۰ شرکت حمل و نقل مسافری وظیفه جابجایی 
شرکتها  این  با  لذا  دارند  عهده  بر  را  مسافران 
هماهنگی الزم برای جابجایی ایمن و سفری آسان 
به عمل آمده است. همچنین  پیش بینی شده تا 
در صورت نقص فنی اوتوبوسها در صورت لزوم 

اتوبوس رزو ، مسافران را به مقصد منتقل کند.
وی با تاکید بر اینکه پنج شرکت امداد خودرو در 
استان فعال است و مانور آمادگی این شرکتها نیز 
انجام شده است افزود: چهار تیم نظارتی ناوگان 
و  نوروز نظارت  ایام  را در  حمل و نقل عمومی 
کنترل می کند. زندی فر ادامه داد: این تیمهای 
نظارتی عالوه بر ایمنی، تجهیزات و الستیک و... 
بر فعالیت مجتمع های خدمات رفاهی استان از 
های  و وضعیت سرویس  رسانی  قییل سوخت 
نظارت  مسافران  رفاه حال  برای  و...را  بهداشتی 

می کنند.
این مقام مسئول  از طرح نظر سنجی پیامکی 
و حضوری در ایام سفرهای نوروزی خبر داد و 
گفت: در سطح پایانه های مسافری نظرسنجی از 
طریق پرسشنامه انجام می شود و همچنین با ثبت 
شماره موبایل مسافران نوروزی  یک نظر سنجی از 
طریق پیامک انجام می شود تا سطح ارائه خدمات 

مورد سنجش قرار گیرد.
وی ضمن تاکید بر تماس با شماره رسیدگی به 
شکایات این اداره کل گفت: مسافران می توانند 
هر گونه شکایت و اعتراض خود را از شرکتهای 

با شماره  راننده  و  اوتوبوسها  مسافری، وضعیت 
به  تا  کنند  حاصل  تماس   ۰8۶-3313۰۰۰8

شکایات آنها رسیدگی شود.
با اشاره به اوج روزهای  مدیر کل حمل و نقل 
رود   می  انتظار  گفت:  نوروز  ایام  در  پرترافیک 
بخشی از سفرهای نوروزی از روز های پنج شنبه 
و جمعه ۲۴ و ۲۵ اسفندماه ۹۶شروع شود و از روز 
دوشنبه ۲8 اسفندماه ترددها دوباره افزایش یابد. 
همچنین با توجه به وجود تنها یک روز تعطیل 
رود  انتظار می  تعطیالت  رسمی در هفته دوم 
بخشی از سفرهای بازگشتی و موج دوم سفرهای 
رفت از روز جمعه 3 فروردین شروع و در روز شنبه 

افزایش قابل توجهی یابد.
 8 چهارشنبه  روز  در  افزود:  فر  زندی  علی 
موجود  تعطیالت  به  توجه  با  فروردین ماه 
پرترددترین روز تعطیالت  پیش بینی می شود 
و در سفرهای بازگشتی نیز در روزهای، شنبه و 

یکشنبه 11 و 1۲ فروردین ترددها افزایش یافته و 
تا روز جمعه 1۷ فروردین ماه نیز ادامه یابد.

زندی فربا بیان اینکه محدودیتهای ترافیکی برای 
وسایل نقلیه سنگین در تمام  محورهای کشور 
اعمال می شود گفت:  ترافیک  اوج  روزهای  در 
در استان مرکزی تنها محدودیت ترافیکی برای 
وسایل نقلیه سنگین در محور قدیم ساوه- همدان 
اعمال می شود و رانندگان برای اطالع از ساعتهای 
ان می توانند با تلفن گویای 1۴1 تماس حاصل 
به سایت مرکز مدیریت  با مراجعه  یا   کنند و 
راههای کشور به ادرس: ir.1۴1.www از ساعت 

دقیق آن مطلع شوند.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به اینکه در هرسال امار جابجایی مسافران نوروزی 
از طریق ناوگان حمل و نقل عمومی 1۰ درصد 
کاهش پیدا می کند گفت: در طرح نوروزی سال 

۹۲ از مبداء استان مرکزی بالغ بر 38۰ هزار نفر 
جابجا شده اند در حالیکه این تعداد در سال ۹۶ 
به یکصد و ۷8 هزار نفر کاهش یافته است. ضمن 
اینکه امسال نیز استقبال خوبی تا کنون از طرح 

پیش فروش بلیت نوروزی نشده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه به طور متوسط 8 
الی ۹ هزار نفر در روز از مبداء استان جابجا می 
شوند گفت: سهم جابجایی مسافر از طریق اتوبوس 
۴8 درصد، مینی بوس 3۶ درصد و سواری 1۶ 
درصد است. وی متوسط ضریب اشغال صندلی 
را برای ناوگان حمل و نقل عمومی در نوروز ۷۰ 
درصد دانست و تصریح کرد: در طرح نوروزی سال 
۹۶؛ 1۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تردد انجام شد که 

روزانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار وسیله نقلیه است.
وی سهم وسیله نقلیه را از این ترددهای نوروزی 
11 درصد عنوان کرد و گفت: سرعت متوسط این 
ترددها 8۷ کیلیومتر بر ساعت بوده است و استان 
مرکزی از نظر میزان تردد وسایل نقلیه سنگین و 
سبک در ایام نوروز رتبه 1۰ کشور را داشته است.

زندی فر بیشترین مسافر جابجا شده از مبدا استان 
را به ترتیب تهران، قم، اصفهان، خراسان رضوی، 
البرز؛ همدان و ایالم دانست و گفت: ۹۰ درصد 
مسافران نوروزی از استان از سه شهر اراک، ساوه 

و خمین انجام شده است.
به طور متوسط روزانه در شبکه جاده ای استان 
۴۰۰ هزار وسیله جابجا می شود  که متوسط 
سهم تردد وسایل نقلیه سنگین ۲8 درصد است. 
جابجایی  درصد   11 ساالنه  متوسط  طور  به 
عمومی   نقل  و  حمل  ناوگان  طریق  از  مسافر 
کاهش می باید. در سال 8۶ بالغ بر پنج میلیون 
و ۷8 هزار نفر از مبداء استان جابجا شده اند که 
این تعداد مسافر در سال ۹۵ به دومیلیون و 8۰۶ 

هزار نفر رسید.

آمادگی راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی برای نوروز 

 مدیر عامل آبفا اهواز: 

 عملیات اجرایی سه طرح آبفا 
در شوش آغاز شد

شهردار هفشجان خبرداد: 

 اجرای 30 کیلومتر شبکه فاضالب 
در سال آینده

طرح   3 اجرایی  فر-اهواز:عملیات  وحیدی 
اعتبار  با  آب و فاضالب در شهرستان شوش 

بیش از ۲۷۰ میلیارد ریال آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
خوزستان، مدیر عامل آبفا استان در آئین آغاز 
عملیات اجرایی این طرح ها در سخنانی بیان 
شبکه  و  خطوط  بازسازی  و  اصالح  داشت: 
شرق  فاضالب  انتقال  خانه  تلمبه  و  فاضالب 
شهرک  و  فارسی  سلمان  شهرک  در  شوش 
دانیال به طول۹۰ کیلومتر از جمله این طرح 

هاست.
صادق حقیقی پور بیان کرد: در طرح فاضالب 
شهرستان شوش احداث ۲ تلمبه خانه فاضالب 
با ظرفیت انتقال ۷۰۰ لیتر فاضالب در ثانیه 
اجرایی می شود و بعد از بهره برداری این پروژه 
فاضالب  خانگی  انشعاب  فقره   ۴۵۵ هزار   ۶

واگذار می شود.
وی با اشاره به اعتبار اجرایی این پروژه تصریح 
کرد: این پروژه از محل اسناد خزانه اسالمی 
تامین اعتبار شده و در مدت زمان ۲۰ ماه وارد 

مدار بهره برداری می شود.
حقیقی پور گفت: هم اکنون درصد پیشرفت 
 1۹ شوش  شهر  در  فاضالب  پروژه  فیزیکی 
درصد می باشد که با اجرای این طرح به ۴۰ 

درصد افزایش پیدا می کند.
مدیر عامل آبفا خوزستان با اشاره به افزایش 
شهرستان  در  زیستی  محیط  های  شاخص 
فاضالب  دفع  وضعیت  کرد:  اظهار  شوش 
بصورت جوی های رو باز و چاه های جذبی 
بوده که با اجرای این طرح ضمن جلوگیری 
از نفوذ فاضالب به سفره های آب زیر زمینی و 

دفع بهداشتی فاضالب ،شاخص های حفاظت 
از محیط زیست شهر شوش افزایش می یابد.

وی با اشاره به اصالح و بازسازی شبکه توزیع 
آب درکوی ابوذر شوش عنوان کرد: عملیات 
اجرایی اصالح و بازسازی شبکه توزیع آب کوی 
ابوذر در شهرستان شوش با اعتبار ۴۰ میلیارد 
ریال و به طول بیش از 1۴ کیلومتراجرایی شد 
و بعد از بهره برداری ۲ هزار فقره انشعاب آب 

در این طرح واگذار می شود.
بیان  با  خوزستان   آبفا  مدیره  هیئت  رئیس 
مشکالت ناشی از شبکه قدیمی و فرسوده این 
منطقه گفت: شبکه آب آشامیدنی این شهرک 
مشکالت  که  بود  فرسوده  و  قدیمی  بسیار 
عدیده ای را از لحاظ کمی و کیفی برای ارائه 
ایجاد  این شهرک  اهالی  به  آبرسانی  خدمات 
کرده لذا این طرح در راستای بهبود کیفیت 

مطلوب آب در این منطقه اجرا می شود.
حقیقی پور با اشاره به کلنگ زنی دیگر پروژه 
عملیات  افزود:  شوش  زیباشهر  در  آبرسانی 
اجرایی بازسازی و افزایش ظرفیت تلمبه خانه 
شهرستان  در  زیباشهر  آبرسانی  تاسیسات 

شوش نیز با اعتبار 3۰میلیارد ریال آغاز شد.
ساختمان  طرح  این  در  کرد:  تصریح  وی 
ایستگاه پمپاژ، ساختمان نگهبانی، ساختمان 
کلر زنی، ساختمان دیزل ژنراتور و دیوار اطراف 

تاسیسات اجرا می شود.
از پیگیری نماینده  حقیقی پور ضمن تقدیر 
و  اسالمی  شورای  مجلس  در  شوش  مردم 
صمیمانه  همکاری  از  خوزستان  استاندار 
مسئوالن شهر به ویژه فرماندار و شهردار شوش 

برای اجرایی شدن این پروژه ها تشکر کرد.

مصطفوی - هفشنجان: شهردار هفشجان 
فاضالب  شبکه  از  دیگر  3۰ کیلومتر  گفت: 

شهر در سال آینده اجرایی می شود.
با اصحاب  حامد فروزنده در نشست خبری 
رسانه با اشاره به اجرای ۴۰ درصد از شبکه 
منظور  به  داشت:  شهراظهار  در  فاضالب 
تخلیه  معضل   رفع  و  رسانی  خدمات  بهبود 
جوی ها و جمع شدن آب های سطحی در 
از  دیگر  3۰ کیلومتر  شهر،  پایین  محالت 
شبکه فاضالب در سال آینده اجرایی میشود.

رساندن  را  خود  هدف  بزرگترین  فروزنده 
به عنوان  خود  واقعی  جایگاه  به  هفشجان 
و  زیبایی  نظر  از  استان  سطح  در  الگویی 
ما  جذابیت عنوان و خاطرنشان کرد: هدف 
در برنامه ریزی ها، اتمام پروژه های نیمه تمام 
مردم  انتظارات  راستا  این  در  و  است 
اولویت بندی و اقدامات برای عملیاتی شدن 

پروژه ها در حال برنامه ریزی است.
تجاری-اداری  افتتاح مجتمع  و  تکمیل  وی 
بالغ بر  اعتباری  با  زیربنا  مترمربع  هزار   ۴ با 
خاکریزی  خاکبرداری،  ریال،  میلیارد   1۰
برای  شده  گرفته  درنظر  مکان  تسطیح  و 
خیابان های  آسفالت  نیمه مزاحم،  صنایع 
با  ترانشه های شهر  لکه گیری  مسکن مهر و 
و ۲۰۰  اجرای ۶ هزار  آسفالت،  تن  ۵ هزار 
و  هزار   3 توزیع  پیاده روها،  موزائیک  متر 
۵۵۰ متر بلوک فرش، انجام دفن زباله طبق 
استانداردها و اجرای ۲ هزار و ۵۰۰ تن بیس 
و ترانشه در سطح شهر را از جمله اقدامات 
خدمتگزاری  روز   13۰ در  گرفته  صورت 

بعنوان شهردار این شهر برشمرد.

سابق  شهرداران  اقدامات   از  باتقدیر  وی 
در  سبز  فضای  تامین  کرد:  تاکید  شهر  در 
استانداردسازی  و  شهر  مختلف  مناطق 
وسایل  تفریحی ورزشی موجود در پارکها و 
اجرای کفپوش جزو اولویت های کاری سال 

آینده شهرداری است.
سازی  آماده  از  همچنین  هفشجان  شهردار 
دو مدرسه برای پذیرایی از مهمانان نوروزی 
در این شهر خبر داد و افزود: آذین بندی شهر 
احمر  باش گروه های مختلف هالل  آماده  و 
و راهنمای گردشگران به مناسبت نوروز در 

حال انجام است.
شهرهای  از  یکی  َهفِشجان  است  گفتنی 
شهرستان  مرکزی  بخش  در  ایران  باستانی 
بختیاری  و  چهارمحال  استان  در  شهرکرد 

واقع است.
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افزایش ظرفیت نگهداری از 
معتادان متجاهر در ایام نوروز

رئیس ســازمان بهزیستی کشــور از افزایش 
۷3۵۰ ظرفیت جدید بــرای پذیرش معتادان 
متجاهر در مراکز نگهداری و ساماندهی سازمان 

بهزیستی همزمان با آغاز نوروز خبر داد.
انوشــیروان محســنی بندپی با بیــان اینکه پیش از 
ایــن، ظرفیت ۶3۰۰ نفری در کشــور برای نگهداری 
و ســاماندهی معتادان متجاهر وجود داشته است  به 
ایسنا گفت: بر اساس هماهنگی های انجام شده با ستاد 
مبارزه با مواد مخدر 3۰۰۰  ظرفیت جدید در اســتان 
تهران، ۷۰۰ ظرفیت جدید در استان البرز و بین 3۰۰ 
تا ۵۰۰ ظرفیت جدید در هر یک از اســتان های دیگر 
برای نگهداری و ســاماندهی معتــادان متجاهر ایجاد 
شده است.وی در ادامه اظهار کرد: بعد از پذیرش این 
معتادان، روند سم زدایی، توانمندسازی و حرفه آموزی 
آنان آغاز می شود. همچنین برخی از افراد جمع آوری 
شده که در خیابان به ســر می برند اما معتاد نیستند 
نیز درصــورت ابتال به بیماری برای تشــخیص مورد 
غربالگری قرار می گیرند. وزارت بهداشــت باید بعد از 
انجام مرحله غربالگری نســبت بــه پذیرش آن ها در 
بیمارستان ها اقدام کند.رئیس سازمان بهزیستی کشور 
با اشــاره به وضعیت برخی از سالمندان بدون سرپناه 
و رها شــده تصریح کرد: سازمان بهزیستی مسئولیت 
نگهداری از این سالمندان را برعهده دارد و آنان را بعد 

از پذیرش، ساماندهی و نگهداری می کند.

جمعیت ایران از مرز ٨۱ میلیون 
نفر گذشت

ســاعت جمعیتی تغییرات تعــداد جمعیت و 
افزایش آن را در ارتباط با زمان نشان می دهد. 
در ایران برای نخستین بار ساعت جمعیتی در 
سال 1388 بر روی سایت مرکز آمار ایران قرار 
گرفت و از آن زمان به بعد برآوردهای جمعیتی 
به صــورت لحظه ای در اختیــار کاربران قرار 
میگیرد. به منظور محاســبه ساعت جمعیتی 
طراحی شــده در درگاه ملی آمار ابتدا عوامل 
موثر بر رشــد جمعیت شامل باروری، مرگ و 

میر، مهاجرت برای کل کشور لحاظ میشود.
برای نخســتین بار، اولین ساعت جمعیتی بر 
روی سایت ســازمان ملل متحد طراحی شد. 
این ســاعت با توجه به بزرگــی رقم جمعیت 
جهان، تعداد جمعیت برآورد شده را به صورت 

لحظه ای نمایش می دهد. 

یادداشت

 "فروشگاه های سالمت" 
جایگزین داروخانه های طبیعی 

مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشــت از راه اندازی »فروشــگاه های 
سالمت« به جای داروخانه های طبیعی خبر داد. دکتر محمود خدادوست 
، درباره آخرین وضعیت راه انــدازی مراکزی برای فروش داروهای گیاهی 
توضیح داد و گفت: طرح داروخانه های طبیعی به دلیل اینکه داروســازان 
کمی در این زمینه توجیه نبودند با چالش روبرو شد و با وجود ابالغ آیین 
نامه آن اجرا نشــد. به همین دلیل با اندکی تغییر و اصالح، در سال جدید 
با نام فروشگاه سالمت فعالیت می کنند. با توجه به جلساتی که با سازمان 
غذا و دارو داشــتیم، امیدواریم با اصالح مواردی که داروســازان را نگران 
کرده بود، این مراکز در ســال ۹۷ راه اندازی شوند.وی  در گفتگو با ایسنا 
اظهــار کرد: تمرکز این مراکز، فروش داروهــای گیاهی و گیاهان دارویی 
بسته بندی شده و استاندارد است. ما معتقد هستیم اگر قرار است فرآورده 
طبیعی و گیاهی عرضه شــود، مســئول فنی باید داروساز باشد. این دارو 
ساز می تواند داروسازی عمومی باشد که دوره های کوتاه مدت طب ایرانی 
را گذرانده  یا داروســازهای سنتی باشند.مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت 
بهداشــت با اشــاره به راه اندازی دو مرکز طب ایرانی در دو بیمارستان در 
یزد و مشــهد اظهار کرد:  این مراکز به صورت آزمایشی فعالیت می کنند 
تا نحوه تعامل آنها با طب رایج در بیمارســتان ها تنظیم شــود. در قانون 
برنامه ششم، توسعه بیمارستانی وزارت بهداشت مصوب شده است که این 
مراکز به تدریج در بیمارستان های آموزشی توسعه یابند.خدادوست اضافه 
کرد: بعد از اجرای آزمایشــی طرح، برطرف شدن نقایص آن و موفق بودن 
تعامــل و تلفیق این خدمات با طب رایج، می توانیم آن را توســعه دهیم. 
عالقمندی بیمارستان ها نیز به راه اندازی این بخش بیشتر شده است. یکی 
از مشکالتی که در این زمینه با آن روبرو شده ایم بیمه نبودن خدمات طب 
ایرانی اســت؛ اگر نتوانیم این خدمات را تحت پوشــش بیمه ببریم، فشار 

اقتصادی زیادی به مراجعان وارد می شود.

 آماده باش مراکز درماني تامین اجتماعي
 در ایام نوروز

معاون درمان ســازمان تامین اجتماعی گفت: مراکــز درمانی تامین اجتماعی 
سراسر کشور با تشکیل ستاد نوروزی مدیریت های درمان، برای استمرار و ارائه 
خدمــات در تعطیالت نوروز، در حالت آماده باش قــرار گرفتند.به گزارش پیام 
زمان ،مهدی درخشــان افزود: به منظور ارتقای ســطح کیفی و کمی خدمات 
ســازمان تامین اجتماعی در ایام نوروز و برای رفاه حال مراجعه کننده ها به ویژه 
بیمه شدگان، با هماهنگی ریاست دانشگاه علوم پزشکی، طرح آماده باش نوروزی 
واحدهای درمانی تامین اجتماعی با تشــکیل ستاد نوروزی مدیریت درمان، به 
اجرا درمی آید.وی ادامه داد: بر اساس این طرح، فعالیت تمام وقت بیمارستان ها 
و مراکز درمانی شبانه روزی باید کماکان ادامه یابد و متناسب با تعداد مسافران 
نوروزی استان ها، یک یا چند مرکز درمانی در هر شهرستان طبق روال سال های 
گذشــته در طول روز آماده ارائه خدمات به مراجعه کنندگان احتمالی باشند.

درخشــان  گفت: از طریق رســانه های محلی و نیز نصب پالکاردهای پارچه ای 
در ســطح شهر و ورودی های هر شهر الزم است بیمه شدگان و مسافران از ارائه 

خدمات درمانی و نشانی این مراکز مطلع شوند.

خبر

وزیــر ورزش و جوانان با اشــاره به پیش بینی 
دولــت برای ایجاد بیش از یک میلیون شــغل 
در ســال آینده گفت: 8۰ درصد اشتغال جدید 

مربوط به جوانان خواهد بود.
 مسعود ســلطانی فر در نشســت هم اندیشی 
وزیــر ورزش و جوانان با هیات های ورزشــی 
و ســازمان های مردم نهاد اســتان گلســتان 
اظهارکرد: دولت برای رونق و توسعه اقتصادی 
کشــور در ســال آینده دو طرح بزرگ احیا و 
بازسازی بافت های فرسوده و نوسازی سیستم 

حمل و نقل را دنبال می کند.
وی با اشــاره به پروژه های نیمه تمام ورزشی 
در کشــور تصریــح کرد: تــالش می کنیم که 
پروژه هــای نیمه تمام که برخی از آنها بیش از 

1۰ سال متوقف شده اند را تکمیل کنیم.
ســلطانی فرافزود: در ســال آینده پیش بینی 
کردیــم از هفته دولت تا دهه فجر در هر هفته 
یک پروژه بزرگ و تاثیرگذار را در کشور افتتاح 
کنیم.وزیــر ورزش و جوانان افــزود: امیدواریم 
پروژه سالن ۶ هزار نفری کریم آباد گرگان را که 
کمتر از ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی کرده است 
و بیش از 1۰ سال متوقف شده را ظرف دو سال 
آینده تکمیل کنیم.وی با اشــاره به ساماندهی 

امور مختلف فدراسیون ها گفت: در حال حاضر 
تنها یک فدراســیون از ۵۰ فدراسیون کشور با 
سرپرست اداره می شود.ســلطانی فر ادامه داد: 
جوان گرایی را در مدیریت های متخلف ستاد و 
صف وزارتخانه ورزش و جوانان دنبال می کنیم. 
تالش ما این اســت که انتقال قدرت از نسل به 

نسل جوان با آرامش و تدبیر صورت گیرد.

وزیر ورزش و جوانان در خصوص اســتفاده از 
بانوان در ایــن وزارتخانه گفت: دو معاون وزیر 
خانم در ایــن وزارتخانه داریــم. در هیچ یک 
از وزارتخانه هــا این کار صورت نگرفته اســت 
همچنین در حال فراهم کــردم زمینه حضور 

بانوان در بخش مدیریت استان ها هستیم.
وی با اشــاره پیشرفت های ورزش کشور بعد از 

پیروزی انقالب اسالمی گفت: قبل از انقالب در 
المپیک ۴ مدال طال کسب کرده بودیم اما بعد 
از انقالب 1۴ مدال طال در المپیک به دســت 
آوردیم. فضاهای ورزشی کشــور در طول 3۹ 
سال از انقالب اســالمی نسبت به تمامی ادوار 

قبل از آن ۶ برابر شده است.
سلطانی فر با اشاره به اقدامات در حوزه جوانان، 
گفت: ســال ۹۲ در کل کشور در وزارت ورزش 
و جوانان کمتر از 1۰۰ سازمان مردم نهاد ثبت 
شــده بود اما در حال حاضــر  بیش از۲۰۰۰ 
سازمان مردم نهاد ثبت شده است.وزیر ورزش 
و جوانان به پرداخت وام قرض الحســنه ازدواج 
جوانان نیز اشــاره و اظهارکرد: در ســال ۹۲ و 
۹3 سقف پرداخت تسهیالت سه میلیون تومان 
بود که در سال ۹۴ به 1۰ میلیون تومان رسید 
و در ســال آینده به 1۵ میلیون تومان افزایش 
پیدا کرده اســت.وی خاطرنشان کرد: مجموع 
کل تسهیالت قرض الحســنه ازدواج پرداخت 
شده در سال ۹۲، ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان 
بود که این میزان در ســال ۹۵ بــه ۹ هزار و 
8۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. امســال 
نیز پرداخت ها از مــرز 1۲ هزار میلیارد تومان 

عبور خواهد کرد.

وزیر ورزش و جوانان اعالم کرد:

سهم 80 درصدی جوانان از اشتغال در سال آینده 

رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انســانی و فناوری اطالعات 
وزارت آموزش و پرورش گفت: نرخ پوشش تحصیلی دوره 

ابتدایی در کشور به ۹8 درصد رسید.
به گزارش پیام زمان، اسفندیار چهاربند در مراسم تکریم 
و معارفه مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی افزود: 
باتالش های ۴۰ ســاله، نرخ پوشــش تحصیلی در مقطع 
متوســطه اول ۹3 درصد، متوســطه دوم 8۲ درصد و در 

ابتدایی به  ۹8 درصد رسید.
وی با بیان اینکه نیروی آموزش و پرورش باالترین درجه 
روحیه انقالبی را دارند، گفت: نگاه خوبی به نظام تعلیم و 

تربیت در استان وجود دارد.
ســید مصطفــوی مدیرکل ســابق آمــوزش و پرورش 
آذربایجان غربی نیز در این مراســم افزود: امید اســت 
تا مسئوالن اســتانی آموزش و پرورش در بهبود فضای 

آموزشی تالش کنند.

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از توزیع ســبد کاال از روز 
۲۴ اسفند میان نیازمندان و محرومان جامعه خبر داد.

علی ربیعی  در ارتباط با توزیع سبد کاال اظهارداشت: طرح 
حمایت غذایی اسفندماه ۹۶ با افزایش 1۰ درصدی ارزش 

ریالی سهمیه مشمولین از روز ۲۴ اسفند ماه شروع شد.
وی افزود: توزیع ســبد غذایی میــان 11 میلیون خانوار 
شــروع شده ؛وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در 
توزیع سبد کاالی جدید ۵۰ میلیارد تومان اعتبار بیشتری 

در نظر گرفته شده  است.
ربیعی با بیان اینکه این سبد کاال مشمول نیازمندان، افراد 
تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و همچنین به 8۰۰ 
هزار نفر از نیازمندانی که خودمان شناسایی کرده ایم، تعلق 
می گیرد.وی گفت: تأمین اعتبار برای سبد کاالی حمایتی 
کامل شده و از روز چهارشنبه بین 11 میلیون نفر نیازمند 

شروع به توزیع شد.

نرخ پوشش تحصیلی دوره 

ابتدایی در کشور ۹۸ درصد است

معاون تربیت بدنی و سالمت وزیر آموزش و پرورش گفت: 
براســاس آماری که به دســت آمده روند چاقی دختران 
دانش آموز متوقف شده است و 3 دهم درصد چاقی پسران 
دانش آموز نیز کاهش یافته اســت.مهرزاد حمیدی معاون 
تربیت بدنی و ســالمت وزیر آموزش و پرورش در گفتگو 
با فارس با بیان اینکه محدودیت فضا و تجهیزات ورزشی 
برای دختران در کشور سابقه طوالنی دارد، اظهار داشت: 
اجرای یک طرح ضربتی برای معلمان ۶ پایه مقطع ابتدایی 
برنامه ریزی شده اســت که در این طرح این معلمان طی 
۶ ماه با ورزش مأنوس شــده و آموزش های الزم ورزشی 
را ببیننــد تا بتوانیم از نیــروی معلمان مدارس پایه برای 
جبران کمبود معلم ورزش اســتفاده کنیم.وی افزود: در 
مدارس نوساز تمام استانداردهای ورزشی رعایت می شود 
اما در مدارس قدیمی مشــکل فضای ورزشی به خصوص 

برای دختران وجود دارد.

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی  و دادخواست و ضمائم به آقای رضا محمدی رجاء فرزند صید عباس  
به طرفیت  دادخواستی  یحیی غضنفری  وکالت  با  قلی چگینی  نادر  آقای  خواهان 
به  که  مطرح  وجه   مطالبه  خواسته  به  غیره  و  رجاء  محمدی  رضا  آقای  خوانده 
پرونده کالسه ۹۶۰۹۹8۶۶13۴۰۰۲8۲  شعبه دوم  به شماره  و  ارجاع  این شعبه 
دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد  ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
13۹۷/۰۲/۰3 ساعت 1۲:۰۰  تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
۷3 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی  شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد

آگهی حصروراثت
ازمشهددرخواستی  پدرمحمدبشناسنامه۷۰۶۷۶صادره  نام  مبرززاده  آالء  بانوخانم 
بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که پدرم مرحوم محمدمبرززاده 
تاریخ۹۶/11/۲۵درخرمشهراقامتگاه  خرمشهردر  بشناسنامه1۵3۰صادره 
فوق۲-سهیالمبرززاده  بامشخصات  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  فوت  دائمی 
بشناسنامه۷۰۶۷۵صادره  مبرززاده  ازخرمشهر3-منال  بشناسنامه83۴3صادره 
متوفی(۵- ازمشهد)دختران  بشناسنامه1۶۵۶۶صادره  مبرززاده  ۴-ابتهال  ازمشهد 

ازخرمشهر)همسرمتوفی(بجزنامبردگان  1۰1۵۷صادره  بشناسنامه  مبرززاده  انیسه 
فوق متوفی وارث دیگری ندارد.اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک 
نوبت آگهی می نماید تاهرکس اعتراض داردیاوصیت نامه از متوفی نزداوباشدازتاریخ 
به  نامه  صادروهروصیت  داردواالگواهی  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی 
م  است. شماره  اعتبارساقط  ابرازشودازدرجه  تاریخ  ازاین  بعد  جزسری ورسمی که 

الف)۹/13۲8(
رئیس شعبه7شورای حل اختالف خرمشهر-سیدمحمدمحمدی

فراخوان مناقصه عمومی
    یک مرحله ای

شرکت آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد 
راست   شاخه   4+4۵0 کیلومتر  تا  و  اصلی  شاخه  تکمیل  مناقصه 
شبکه آبیاری کیار – سورک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار و به 
شرکت های دارای پایه ۵ و باالتر رشته آب ارجاع نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
ها از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
  www.setadiran.ir درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد( به آدرس
انجام خواهد شدو الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت 
نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند .
برآورد و مدت انجام کار: 24 میلیارد ریال بمدت 6 ماه شمسی 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : 96/12/27 الی 97/01/07
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 19:00 روز پنجشنبه مورخ  97/01/23 

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 97/01/29 

شرکت آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری

شرکت آب منطقه ای استان 
چهارمحال و بختیاری

 نوبت اول

دادنامه
پرونده کالسه  ۹۶۰۹۹8۲88۴8۰۰۷۶۷   شماره بایگانی:۹۶1۰8۴     شعبه 1۰۴ 
دادگاه کیفری دو شهرستان اسالمشهر ) 1۰۴ جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 

  ۹۶۰۹۹۷۲88۶۴۰181۹
شاکی:  خانم فاطمه لطیفی فرزند علی به نشانی تهران- اسالمشهر- خ مطهری- ک 

1۷ – پ ۶8- واحد 1 
متهم: آقای توکل دهری فرزند بهلول به نشانی فاقد آدرس 

اتهام: ترک انفاق 
رای   دادگاه

در خصوص اتهام آقای توکل دهری فرزند بهلول دائر بر ترک نفقه حسب شکایت 
خانم فاطمه لطیفی همسر متهم دادگاه با توجه به شرح و محتویات پرونده شرح 
شکایت شاکی گزارش مرجع انتظامی احراز علقه زوجیت بین آنها عدم حضور متهم 
در جلسه دادگاه نتیجه عدم دفاع موثر بزه منتسبه به وی محرز بوده مستندا به ماده 
۵3 از قانون حمایت خانواده متهم موصوف را به پرداخت بیست میلیون ریال جزای 
نقدی به عنوان مجازات جایگزین هشت ماه حبس محکوم می نماید که در صورت 
عدم پرداخت جزای نقدی مجازات حبس اجرا خواهد شد  رای صادره غیابی بوده 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و بیست روز پس از آن قابل 

تجدید در محاکم محترم تجدید نظر استان خواهد بود.م/الف۲3۵3
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دادنامه
پرونده کالسه  ۹۶۰۹۹8۲88۲۴۰۰۵8۴    شماره بایگانی:۹۶1۴۰۰      شعبه 1۰۴ 
دادگاه کیفری دو شهرستان اسالمشهر ) 1۰۴ جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 

  ۹۶۰۹۹۷۲88۶۴۰1۹38
شاکی:  آقای حسین برزگران فرزند ناو خاص به نشانی تهران- اسالمشهر-شهرک 

انبیا- ک 1۴ – شهید مهدوی- پ ۲3  
متهم: آقای عبداله شمس فرزند-- به نشانی فاقد آدرس 

اتهام: خیانت در امانت 
رای   دادگاه

در خصوص اتهام آقای عبداله شمس الهی متواری و مجهول المکان دائر بر خیانت 
برزگران دادگاه توجها به شرح و محتویات  امانت حسب شکایت آقای حسین  در 
انقالب  و  عمومی  دادسرای  در  خواست  کیفر  صدور  شاکی  شکایت  شرح  پرونده 
اسالمشهر به شماره ۹۶1۰۴3۲88۰۰۰۴۰۰8 عدم حضور متهم در جلسه رسیدگی 
در نتیجه عدم دفاع موثر بزه منتسبه به وی محرز بوده مستندا به ماده ۶۷۴  از 
قانون مجازات اسالمی متهم موصوف را به یکسال حبس تعزیری محکوم می نماید 
و  در همین شعبه  واخواهی  قابل  ابالغ  از  روز پس  بیست  بوده  غیابی  رای صادره 
تهران  استان  نظر  تجدید  محترم  محاکم  در  اعتراض  قابل  آن  از  پس  روز  بیست 

خواهد بود.م/الف۲3۵۲ 
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 مفقودی
 سند کمپانی خودرو کامیون کمپرسی داف مدل 1۹۷۴ به رنگ زرد روغنی با شماره 
پالک 1۹۲ع۵۵ ایران 1۲ با شماره موتور d۲۵۴۵8و شماره شاسی 1۲۴۹۰۶بنام 

حسینعلی اکبری دولت آبادی مفقود گردیده و درجه اعتبار ساقط  می باشد
نکا 

مفقودی
کشورترکیه  ساخت  کوسه  پر  ته  هم  کنار  لول   دو  شکاری  سالح  حمل  مجوز   
ملی  شماره  به  پیشه  اهلل چمنی  عزیز  نام  ۵1۷به  اسلحه  شماره  به   1۲ کالیبر  به 

۲۰۶۲۰133۰۲مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

آگهی مزایده
 در پرونده کالسه۹۵۰11۰و۹۶۰۷۴3 اجرای احکام مدنی حل اختالف محکوم علیه 
آقای علی غالمعلی کچو  فرزند حسین محکوم به پرداخت مبلغ ۶۶/1۷۷/۹8۷ریال 
آقای  در حق  وکیل  الوکاله  و حق  دادرسی   هزینه  انضمام  به  اصل خواسته  بابت 
به  بنا  اجرا  این  لذا  است  گردیده  محکوم  فقیهان  عباد   و  پور  رضی  شیرافکن 
درخواست محکوم له اموال محکوم علیه را جهت تامین آن توقیف و طریق مزایده 
با حضور نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام دادگستری شهرستان جویبار تحت 
شرایط زیر به فروش میرساند ضمنا مال مورد مزایده دارای شرایط زیر می باشد 
ملک دارای سند مالکیت ثبتی به شماره پالک ۴8۰ فرعی از 11 اصلی زیر شماره 
به  باشد مشخصات ملک  883۲ صفحه ۲۰۲ دفتر ۶۲ بخش ۷ ثبتی جویبار می 
مساحت ۷۶۷/۹۵متر مربع و اعیانی ملک در یک طبقه همکف با زیربنای 81 متر 
هال  دارای  شیروانی  سقف  و  بتونی  دیوار  و  مسلح  بتون  و  بتونی  اسکلت  با  مربع 
پذیرایی و یک اتاق خواب و آشپزخانه اوپن حمام و سرویس بهداشتی ملک جدید 
ساخت و دارای امتیاز آب برق گاز تلفن می باشد حدود اربعه  ملک شماال با نمای 
سیمان کاری متصل به زمین خانم انبیا ءغالمعلی زاده و کوچه بن بست جنوبا با 
نمای سیمان کاری متصل به ملک آقای رضا دام عار شرقا با نمای سیمان کاری 
متصل به ملک آقای گل برای حاجی تبار غربا با نمای سیمان کاری متصل به ملک 

آقای قربانی غالمعلی زاده 
قیمت کل کارشناسی شده با امتیازات  آب برق گاز تلفن به مبلغ1/111/۰۰۰/۰۰۰ریال 

برآورد گردیده است 
مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند 
برنده مزایده محسوب می شود موعد و زمان فروش روز شنبه ورخ ۹۷/1/18 ساعت 
۹ صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری جویبار می باشد زمان بازدید از مال 
مزایده در یکی از روزهای اداری پس از انتشار می باشد آدرس جویبار کوهی خیل 

روستای گلدشت کوچه بن بست جنب نانوایی 
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی حل اختالف شهرستان جویبار محمدی  آگهی )960728(

خواهان سید رضا حسینی با وکالت حسین رستمی دادخواستی به طرفیت سهیال 
از  نامه  اجاره  قرارداد  موضوع  معوقه  اجور  مطالبه  خواسته  به  داوود  فرزند  رمضانی 
تاریخ ۹۶/3/۲8لغایت۹۶/۵/1۵ به مبلغ 1۰۷/۰۰۰/۴۵۰ریال و اجرت المثل ایام تصرف 
از تاریخ ۹۶/۵/1۶فسخ قرارداد لغایت زمان تخلیه عین مستاجره با احتساب جمیع  
خسارات قانونی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان نور نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور واقع در استان مازندران شهرستان 
به  برای رسیدگی  ثبت گردید که  به کالس ۹۶۰۹۹81۹۶۴۲۰۰۷۰۹  و  ارجاع  نور 
آن وقت رسیدگی آن 13۹۷/۲/3ساعت ۹:3 صبح تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمایم را 

دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گرددم. الف ۹۶/81۲ 
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور صادقی

آگهی مزایده
اختالف  مدنی حل  احکام  اجرای   کالسه ۹۶8۷۰و۹۶8۶8و۹۶۰8۶۹  پرونده  در   
محکوم علیه آقای آرمین عظیمی فرزند منوچهر محکوم  به پرداخت جمعا به مبلغ 
انضمام ۹/11۰/۰۰۰هزینه دادرسی در  بابت اصل خواسته به  ۴۷۶/۰۰۰/۰۰۰ریال 
حق آقای حسین وطن خواه و همچنین مبلغ 18/8۰۰/۰۰۰نیم عشر دولتی محکوم 
معرفی  زمین  قطعه  ثالث یک   عنوان  به  منوچهر عظیمی  آقای  لذا  است  گردیده 
جهت  را  شده  معرفی  مال  محکوم له  درخواست  به  بنا  اجرا  این  که  است  نموده 
تامین آن توقیف از طریق مزایده با حضور نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام 
دادگستری شهرستان جویبار تحت شرایط زیر به فروش میرساند ضمنا مال مورد 
مزایده فاقد سند مالکیت و فاقد امتیاز آب و برق و گاز دارای شرایط زیر می باشد 
الف ملک متعلق به آقای منوچهر عظیمی از اراضی زراعی و تحت  کشت گلزا می 
باشد که بدوا  ابعاد آن در طبیعت به عرض ۶۵/3۰متر و به طول ۴۴/۵۰متر و به 
مساحت ۲۵۰۰ متر مربع با حدود اربعه شمال به باغ مرکبات عینعلی  متولیان جنوبا 
به زمین زراعی برجعلی  عظیمی غربا به  جاده خاکی روستای آستانه سر به طرف 
ناد علی عظیمی  بابلسر شرقا به زمین زراعی  به  جاده اصلی آسفالته کوهی خیل 
متصل می باشد که در آیش معروف به جعفر آباد و در ضلع شمالی روستای سید 
زین العابدین حوزه شهرستان جویبار و خارج از بافت روستای قرار دارد قیمت کل 
کارشناسی شده با توجه به شرایط اعالم شده روز هر متر مربع 3۹۰/۰۰۰ریال و 
برای ۲۵۰۰ مترمربع مبلغ ۹۷۵/۰۰۰/۰۰۰ریال برآورد گردیده است مزایده از مبلغ 
ارزیابی شده پایه شروع کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده 
محسوب می شوند نوع و زمان فروش روز دوشنبه مورخ ۹۷/1/۲۰ساعت ۹ صبح در 
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری جویبار می باشد زمان بازدید از مال مزایده در 
یکی از روزهای اداری پس از انتشار می باشد آدرس ملک جویبار روستای آستانه 

سر قسمت شمالی روستای سید زین العابدین آیش معروف جعفرآباد 
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی حل اختالف شهرستان جویبار محمدی 

برگه اجراییه 11/94/96
احمد  وکالت  با  آقا  محمد  فرزند  تاجی  رمضانی  یوسفعلی  له   محکوم  مشخصات 
جنب  پارسیان  بانک  روبروی  مدرس  خیابان  بابل  اقامت  محل  نشانی  راد  کریمی 

کامپیوتر پویا دفتر وکالت 
مشخصات محکوم علیه حسن بابازاده نشانی مجهول المکان به موجب رای شماره 
۴13 تاریخ ۹۶/۵/۲۵شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان محکوم علیه  محکوم  
است به پرداخت مبلغ 8۲ میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت یک میلیون 
و صد و هفتاد هزار  ریال هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه خسارت 
تا زمان پرداخت 8۷/۲/۶الی 8۷/۲/۲۴تا زمان  تاخیر تادیه و تاریخ سررسید چک 

پرداخت بر مبنای شاخص تورم  بانک مرکزی اعالم می دارد 
مدیر مسئول دفتر شعبه 11 شورای حل اختالف بابل 

 توزیع سبد کاال

 میان ۱۱میلیون نیازمند

روند چاقی دختران دانش آموز 

متوقف شده است



6 نفت و انرژیشنبه 26 اسفند 1396                                                                                                                                                                                                     شماره 3722

واردات نفت کره جنوبی از ایران ۳۰ درصد 
کاهش یافت 

واردات نفت کره جنوبی از ایران در ماه فوریه نسبت به یک سال قبل 31.۲ 
درصد کاهش یافته و به 1.1۲ میلیون تن معادل ۲۹۴ هزار و ۲۷۴ بشکه 
در روز رسیده است. بر اساس این گزارش، آمارهای گمرکی نشان می دهد، 
واردات نفت کره جنوبی از ایران در ماه فوریه نسبت به یک سال قبل 31.۲ 
درصد کاهش یافته و به 1.1۲ میلیون تن معادل ۲۹۴ هزار و ۲۷۴ بشکه 
در روز رسیده است. بروز مشکل فنی در میدان پارس جنوبی ایران در سال 
گذشته و غرق نفتکش سانچی در ماه ژانویه موجب شده تا میزان واردات 
نفت کره جنوبی از ایران کاهش یابد. اما میزان واردات در ماه فوریه 18.3 

درصد نسبت به ماه ژانویه افزایش داشته است.
بر اســاس این آمارها، میــزان واردات نفت کره جنوبی از ایران در ۲ ماهه 
نخست ســال ۲۰18، با 3۹.۵ درصد کاهش به ۲.۰۷ میلیون تن رسیده، 
در حالی که در مدت مشــابه سال قبل 3.۴3 میلیون تن بود. کره جنوبی 
یکی از وارد کنندگان عمده نفت ایران است و عمدتا میعانات از این کشور 
وارد می کند. از زمــان لغو تحریم های غرب علیه ایران در ژانویه ۲۰1۶، 
میزان صادرات نفت خام ایران به کره جنوبی افزایش یافته اســت. در طی 
ماه های اخیر و با توجه به احتمال وضع مجدد تحریم های آمریکا، تهران 
تالش ها برای حفظ ســهم خود از بازار آسیا را بیشتر کرده است. به گفته 
یک منبع آگاه، انتظــار می رود صادرات نفت خام و میعانات ایران در ماه 
مارس به پایین ترین رقم ۲ ســال گذشته برسد، زیرا تقاضای آسیا برای 
نفــت ایران کاهش خواهد یافت. میــزان کل واردات نفت کره جنوبی در 
ماه فوریه با ۶.۲ درصد افزایش نســبت به سال قبل به 1۲.۵۵ میلیون تن 
معادل 3.۲۹ میلیون بشــکه در روز رســیده است. آمارهای نهایی واردات 
نفت کره جنوبی در ماه فوریه اواخر ماه جاری میالدی توسط شرکت ملی 

نفت کره منتشر می شود.

قیمت نفت به ۶۵ دالر رسید 

قیمت نفت برنت پس از افزایش ۲3 سنتی در جلسه قبل دیروز ۷ 
سنت کاهش داشت و به ۶۵ دالر و ۵ سنت رسید.

به گزارش زمان به نقل از تســنیم، در حالی که در پی گســترش 
نگرانی ها در میان سرمایه گذاران در خصوص افزایش عرضه نفت 
آمریکا و دیگر کشــورها قیمت هر دو شاخص نفتی اندکی کاهش 
یافته، قیمت نفت در مســیر کاهش هفتگی قرار گرفته اســت. بر 
اســاس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت خام آمریکا برای تحویل 
در ماه آوریل با 3 ســنت، معــادل ۰.1 درصد کاهش به ۶1 دالر و 
1۶ سنت رســید. قیمت نفت خام آمریکا دیروز ۲3 سنت افزایش 
یافته بود. نفت وســت تگزاس اینترمدییت از ابتدای هفته تاکنون 
1.۴ درصــد کاهش یافته در حالی که هفته گذشــته 1.3 درصد 
افزایش یافته بود. قیمت نفت برنت نیز پس از افزایش ۲3 ســنتی 
در جلسه قبل دیروز ۷ سنت کاهش داشت و به ۶۵ دالر و ۵ سنت 
رسید. قیمت نفت برنت در این هفته ۰.۷ درصد افت کرده است. در 
هفته جاری چند گزارش منتشر شد که موجب جلب توجه سرمایه 
گذاران به سمت افزایش احتمالی عرضه نفت و پیشی گرفتن آن از 

میزان تقاضا در سال ۲۰18 شد.

نفت در جهان

امضای حدود ٢۰ قرارداد با 
شرکت های زاروبژنفت و گازپروم نفت

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در مراسم 
امضــای قرارداد بهبــود بازیافت افزایــش تولید و 
بهره برداری میادین نفتی آبــان و پایدار غرب بین 
شــرکت ملی نفت ایران و شــرکت های زاروبژنفت 
روســیه و دانا انرژی ایران با بیان این که یک سال 
و نیم پیش تفاهم اولیه برای مطالعات میادین آبان 
و پایدار غرب به دســت آمد، گفت: امروز توانستیم 
با عملکرد خوبی که شرکت زاروبژنفت داشت، این 
قرارداد را منعقد کنیم.به گــزارش زمان به نقل از 
ایســنا، غالمرضا منوچهری از امضــای حدود ۲۰ 
قرارداد )MOU( برای ۲۰ میدان با شــرکت های 
زاروبژنفت و گازپروم نفت خبر داد و گفت: مطالعات 
یکــی پس از دیگری تمام می شــود و وارد مذاکره 
می شــویم. برای مثال مطالعات میدان منصوری به 
مراحل نهایی رســیده، همچنین مطالعات میدان 
یاران نیز به مراحل نهایی رسیده و قرارداد به زودی 
امضا می شود. وی ادامه داد: مذاکرات در آب تیمور 
پیشــرفته اما به دالیلی کند شــده است. مذاکرات 
میدان های چنگوله و دهلران پیشرفت خوبی داشته 
و قرارداد میدان های سپهر و جفیر به زودی منعقد 
می شــود. معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران 
با بیــان این که مذاکرات میدان هــای آذر، مارون، 
بنگستان و کوپال به خوبی پیش رفته است، گفت: 
مذاکرات میدان یادآوران به تازگی شروع شده است. 
مذاکرات میدان های بالل و فروزان در مرحله خوبی 
قرار دارد و امیدواریم مذاکره برای توســعه میدان 
فرزاد B با هندی ها به نتیجه برسد. جمعاً مذاکرات 
برای توسعه ۲۲ میدان ادامه دارد. منوچهری با بیان 
این که حــدود 3۰ قرارداد EPC در حال تکمیل 
اسناد برای مناقصه اســت، گفت: اولین مناقصه ها 
انجام شده است. در سال آینده کار فشرده ای انجام 
می شود و سال آینده یک سال پررونق برای صنعت 
نفت است. وی با اشاره به قرارداد توسعه میادین آبان 
و پایدار نفت گفت: هزینه این قرارداد ۶۷۰ میلیون 
دالر اســت که 1۰ درصد آن هزینه غیر سرمایه ای 
و غیر مستقیم است. معاون مدیرعامل شرکت ملی 
نفت ایران با تاکید بر این که هر دو میدان در حال 
تولید هســتند، افزود: تولید هر دو میدان به زودی 
افــت می کند و هدف این قرارداد توســعه و حفظ 
تولید است. تا 1۰ سال آینده ۶۷ میلیون بشکه به 
تولید این میادین اضافه می شود. منوچهری با اشاره 
به حضور شــرکت داناانــرژی در این قرارداد گفت: 
داناانرژی به انتخاب شــرکت زاروبژنفت بوده است 
و مســتندات قرارداد برای انتقال تکنولوژی ساخت 

داخل و غیره انضباط خوبی دارد.

کوتاه از انرژی

شماره مناقصه :145591          شماره مجوز 1396/5910

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه )دو مرحله ای (
شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد از طریق فراخوان ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکتهای دارای رزومه  کاری 
ارزیابی  این  به شرکت در  از کلیه شرکتهای واجد شرایط که مایل  بدینوسیله  نماید  اقدام  مناسب جهت مناقصات ذیل  
هستند دعوت می گردد از تاریخ درج آگهی الی 97/1/20 جهت اعالم آمادگی به امور کاال مراجعه نموده تا نسبت به معرفی 
آنها جهت دریافت استعالم ارزیابی کیفی و واحد کمیته فنی بازرگانی اقدام گردد-  اسناد تکمیل شده می بایست حداکثر 

تا تاریخ97/1/29 به کمیته فنی بازرگانی تحویل گردد
بدیهی است  به اسناد تحویل شده بعد از مهلت تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد شرکت گاز استان مازندران پس از بررسی اسناد و 
مدارک واصله و اطالعات مندرج در پرسشنامه در چهارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی شرکت کنندگان اقدام و از شرکتهای واجد 
شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه متعاقبًا دعوت به عمل خواهد آورد ضمنًا ارائه مدارک و پرسشنامه های تکمیل شده هیچگونه حقی را برای 

متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد خواهشمند است در نامه اعالم آمادگی آدرس کد پستی و تلفن به وضوح مشخص کردد
 آدرس امور کاال ساری بلوار طالقانی شرکت گاز استان مازندران ساختمان شماره 2 طبقه همکف 011-334923۵2-32204091

آدرس کمیته فنی -بازرگانی ساری بلوار طالقانی شرکت  گاز استان مازندران 011-33204063
عنوان و مشخصات کل پروژه ها:

1-در محل تامین اعتبار: سایر منابع /منابع داخلی  2- مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یک بار قابل تمدید 
3- نوع  تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی معتبر بر اساس آیین نامه تضامین  معامالت دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 133402/ت 
۵06۵9ه مورخه 94/9/22و اصالحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به حسابی که در اسناد مناقصه  قید گردیده واریز گردد   
4- زمان مهلت دریافت اسناد 97/2/1۵الی 97/2/18        ۵- مهلت ارائه پیشنهادات : 97/3/۵           6- زمان گشایش پیشنهادات :97/3/6 . ضمنا هرگونه 

تغییر در زمان های یاد شده کتبا  اعالم میگردد
7-  شرایط متقاضی: مدارک ثبتی شرکت حاوی تصاویر مصدق )رتبه کد پستی شناسه ملی کد اقتصادی دامنه کاری تطابق  امضاء ضمانتنامه بانکی 
صورت مالی حسابرسی شده منتهی به94/12/29 تعهدنامه رعایت مبارزه با پولشویی اساسنامه آخرین تغییرات اساسنامه صورتجلسه مجمع عمومی فرم 
خوداظهاری  مهر و امضای پکیج پیمان کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء مشخصات اعضای هیات مدیره و سهام داران باالی 10 درصد حسابرسان 
و نشانی اقامتگاه آنان با توجه به الزام ارائه صورت های مالی و حسابرسی شده و تکمیل فرم پولشویی ارسالی گواهی ایمنی صادره از اداره کار گواهینامه 

مالیات بر ارزش افزوده 
عضو وندور لیست وزارت نفت

 -ارزیابی مشتریان قبلی و گواهی حسن شهرت صادره توسط آنان -داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر ارائه رزومه کاری مرتبط -تضمین کیفیت 
خدمات پس از فروش محصوالت )وارانتی (

-نظام کیفیت و نحوه تضمین  محصوالت گارانتی 
http://iets.mporg.ir ثبت نام و اخذ کد اطالع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت

-حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در مناقصات دو مرحله ای  به تعداد 3 مناقصه گر می باشد 
جهت کسب اطالعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرسwww.nigc-mazandaran.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور 

به آدرس mporg.ir http://iets.مراجعه نمایید
روابط عمومی شرکت گاز استان مازندراننوبت اول :96/12/24 نوبت دوم 96/12/26

ردیف 

1

موضوع مناقصه 
خرید 72دستگاه ایستگاه کابینتی و تخت تقلیل 

فشار و اندازه گیری 

مبلغ تضمین 

1/067/700/000

مبلغ برآورد 

21/354/000/000

حداقل امتیاز کیفی 

60

شرکت گاز
 استان مازندران

 نوبت دوم

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی  و دادخواست و ضمائم به آقای حمید دکامی فرزند عزیز مراد 

دکامی  حمید  آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  پور  نبی  حامد  آقای  خواهان 
فرزند عزیز مراد به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 3۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مطرح که 
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹۶۰۹۹8۶۶1۰1۰۰۷۲۷ شعبه اول 
دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد  ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
ماده  موضوع  دادگاه طبق  دستور  که حسب  13۹۷/۰1/۲۹  ساعت ۰۹:۰۰تعیین 
۷3 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری

 شهرستان خرم آباد – کرم رضا هاشمی . 

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک طالقان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی
 آگهی موضوع ماده 3قانون 

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

اول  13۹۶/1۲/۰3هیات  مورخ  شماره    13۹۶۶۰331۰13۰۰1۲۲۰   رای  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی جوزه ثبت ملک طالقان تصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضی 
آقای مهدی ظفری فرزند غالم حسین بشماره شناسنامه  3۷۲۹صادره ازتهران در 
ششدانگ یکباب ساختمان و محوطه به مساحت ۷۴۲/۷۰ مترمربع پالک ۲ فرعی 
از ۲۲ اصلی واقع در جزن حوزه ثبتی طالقان خریداری از مالک رسمی آقای حشمت 
اهلل مصلح محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
1۵روز 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 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  از رسید، ظرف مدت یک  و پس  تسلیم  اداره  این  به  را  خود 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. م الف : ۴۵33
رسول مالمیر رئیس ثبت اسناد و امالک طالقان

  تاریخ چاپ اول :۷ /13۹۶/1۲
 تاریخ چاپ دوم : 13۹۶/1۲/۲۶

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون تحدید حدود ششدانگ خرابه مکان پالک 3۹8فرعی  از 1۲اصلی واقع در قریه 
گوران شهرستان طالقان جزء حوزه ثبتی طالقان بنا به علل منعکس در پرونده باید 
به عمل آید دراجرای ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی به استناد رای شماره 13۹۶۶۰331۰13۰۰۰۷1۷بنام آقای 
علی اهنگری تعیین حدود آن در ساعت ۹صبح روز چهارشنبه مورخه۹۷/۲/۵ در 
محل به عمل خواهد آمد لذا با انتشار این آگهی از متقاضی و مالکین امالک مجاور 
دعوت می شود تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یافته و هر ادعایی نسبت به 
حدود و حقوق ارتفاقی آن دارد به نماینده محدد اظهار دارند و کسانیکه به عملیات 
تعیین حدود اعتراض دارند میتوانند به استناد ماده ۲۰ق ث ودر اجرای مواد ۷۴و 
8۶ ایین نامه اصالحی قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدیدی ظرف مدت  
سی روز اعتراض خود را کتباً به اداره ثبت اسناد و امالک طالقان ارائه نموده ورسید 
دریافت نمایند و نیز باید ظرف مدت سی روز از تاریخ تسلیم این اعتراض به مراجع 
ذیصالح قضائی مراجعه و ضمن تقدیم دادخواست گواهی آن را اخذ و به این اداره 
تسلیم نمایند در غیر اینصورت اقدام قانونی بنا به تقاضای ذینفع به عمل خواهد 

آمد . م الف۴۵۶8
تاریخ انتشار شنبه ۹۶/1۲/۲۶

رییس ثبت اسناد و امالک طالقان رسول مالمیری 

متن آگهی 
پرونده ی کالسه ی ۹۵۰۹۹8۶۶13۰۰۰3۴۹ شعبه ی 1۰8 دادگاه کیفری دو شهر 
خرم آباد )1۰8 جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره ۹۶۰۹۹۷۶۶1۴۲۰1۰۹۲ شاکی 
: آقای علی اکبر کرمی فرزند نظر علی به نشانی لرستان –خرم آباد روستای تجره 
سادات جنب پروش اسب نورالدین –متهم : آقای حمید رضا موسی لو فرزند علی 
به نشانی زنجان – سه راه امجدیه خیابان محمد بیات خیابان صالح حیدری پالک 

۶3 –اتهام : کالهبرداری 
علت  )به  علی  فرزند  لو  موسی  رضا  حمید  آقای  اتهام  خصوص  :در  دادگاه  رای 
متواری بودن نامبرده اطالعات بیش تری از وی در دسترس نمی باشد (دایر بر 
کالهبرداری به مبلغ سی میلیون ریال موضوع کیفر خواست صادره از دادسرای 
 ۹۶1۰۴3۶۶11۰۰۴۶۲۵ ی  شماره  به  آباد  خرم  شهرستان  انقالب  و  عمومی 
بدین  علی  نظر  فرزند  کرمی  اکبر  علی  آقای  شکایت  و   13۹۶/۹/3۰ ی  مورخه 
شرح که نامبرده مدعی گردیده که پس از مشاهده ی تبلیغ مربوط به فروش یک 
دستگاه خودروی پژو پارس در برنامه ی دیوار با شماره تلفن ذیل تبلیغ که متعلق 
به مالک خودرو بوده تماس گرفته و پس از توافقات اولیه مبلغ سی میلیون ریال را 
به عنوان بیعانه به شماره کارت بانکی اعالم شده که از سوی مالک خودرو انتقال 
از  اعالمی  به آدرس  نهایی نمودن معامله  داده و جهت رویت خودروی مذکور و 
سوی مالک خودرو در شهرستان بروجرد مراجعه نموده که متوجه اشتباه بودن 
آدرس شده و مالک خودرو نیز به تماس های بعدی نامبرده جواب نداده و گوشی 
محتویات  و  اوراق  جمیع  به  عنایت  با  است  نموده  خاموش  را  خود  همراه  تلفن 
پرونده و دالیل و قرائن و امارات موجود از قبیل :شکایت شاکی به شرح فوق الذکر 
–تصویر پریبنت حساب بانکی شاکی و رسید انتقال وجه که حاکی از واریز شدن 
مبلغ سی میلیون ریال وجه به کارت بانکی مشتکی عنه توسط نامبرده می باشد 
متواری بودن متهم و عدم حضور وی در جلسات دادسرا و جلسه ی رسیدگی این 
مرجع علی رغم احضار نامبرده از طریق انتشار آگهی در روزنامه ی کثیر االنتشار 
دادگاه بزهکاری مشارالیه را محرز و مسلم و ثابت تشخیص داده و مستندا به ماده 
و کالهبرداری مصوب  اختالس  و  ارتشاء  مرتکبین  قانون تشدید مجازات  ی یک 
13۶۷ و مواد ۲ و 18 و 1۹ و ۲۷ قانون مجازات اسالمی مصوب 13۹۲ حکم بر 
محکومیت نامبرده به تحمل دو سال حبس تعزیری درجه ی چهار و رد اصل مال 
)مبلغ سی میلیون ریال وجه (به آقای علی اکبر کرمی فرزند نظر علی و پرداخت 
(در حق  است  کرده  اخذ  که  مالی  )معادل  نقدی  جزای  ریال  میلیون  مبلغ سی 
صندوق دولت صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و مستندا به ماده ی ۴۰۶ 
ظرف  بعدی  الحاقات  و  اصالحات  با   13۹۲ مصوب  کیفری  دادرسی  آیین  قانون 
مدت ۲۰ روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضاء 
تجدید  محاکم  در  نظر خواهی  تجدید  قابل  روز   ۲۰ واخواهی ظرف مدت  مهلت 

نظر استان لرستان می باشد. 
دادرس شعبه ی 108 دادگاه کیفری 2 خرم آباد – سید مجید همتی . 

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

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

سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  /دوم  اول  هیات  شماره13۹۶۶۰331۰1۰۰۰۷۷۰۵  برابررأی 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بهرام صالحی راد 
فرزند محمد تقی به شماره شناسنامه ۲1۵۴  صادره از رزن  در ششدانگ یک زمین 
با بنای احداثی به مساحت 3۲۰ مترمربع پالک 8۶۲8 فرعی از 1۶3 اصلی واقع در 
داریانی محرز گردیده  بیگی  آقای عبداله حسن  مالک رسمی  از  فردیس خریداری 
است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 1۵ 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 ۲۶۵۲
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۶/1۲/۹تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۶/1۲/۲۶

 محمد سلیمانی   رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

رونوشت اگهی حصر وراثت
آقای سید محمد مهدی امین زاده فرزند سید محمد به شماره شناسنامه ۴8۰۷ به 
استناد شهادت نامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه در خواستی به شماره 
۵88/1/۹۶/ ح تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان آقای 
سید محمد امین زاده به شماره شناسنامه ۶۲۴ در تاریخ 13۹۶/1۰/۲۲ در اقامتگاه 
دائمی خود در شهرستان طالقان در گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارت است از:

1-آقای سید محمد مهدی امین زاده متولد 13۴8 به شماره شناسنامه ۴8۰۷صادره 
از تهران نسبت پسر متوفی 

۲-خانم سیده فروغ السادات امین زاده متولد 13۴۰ به شماره شناسنامه 1۴ صادره 
از طالقان نسبت دختر متوفی 

از  به شماره شناسنامه 1 صادره  متولد 13۴۲  زاده  امین  خانم سیده صدیقه   -3
ساوجبالغ نسبت دختر متوفی

از  صادره   ۴ شناسنامه  شماره  به   13۴3 متولد  زاده  امین  فاطمه  سیده  خانم   -۴
طالقان نسبت دختر متوفی

شناسنامه ۴۲۴  شماره  به  متولد 131۹  سعید  میر  قاضی  قدسی  سیده  خانم   -۵
صادره از طالقان نسبت همسرمتوفی

و چون ماترک حین الفوت متوفی طبق اظهار نامه مالیاتی بیش از مبلغ سی میلیون 
ریال میباشد اینک با انجام تشریفات قانونی مقدماتی درخواست مزبور را مطابق بند 
آخر ماده 3۶۴ امور حسبی یک مرتبه آگهی می نماید تاهر کس اعتراض دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نصب اگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم 

دارد واال گواهی صادر می گردد.
م.الف:۴۵۷۰   تاریخ انتشار : ۹۶/1۲/۲۶

دبیر شورای حل اختالف شهرستان طالقان

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

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

سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات  شماره13۹۶۶۰331۰1۰۰۰۷۷۰۶  برابررأی 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بهرام صالحی راد 
فرزند محمد تقی به شماره شناسنامه ۲1۵۴  صادره از رزن در ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت 3۲۰ مترمربع پالک 8۶۲8 فرعی از 1۶3 اصلی 
واقع در فردیس خریداری از مالک رسمی آقای عبداله حسن بیگی داریانی محرز 
گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 1۵ روز آگهی  
اعتراضی  متقاضی  مالکیت  به صدور سند  اشخاص نسبت  می شود. درصورتی که 
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 ۲۶۵1
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۶/1۲/۹ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۶/1۲/۲۶

 محمد سلیمانی   رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

وزیــر نفــت با بیان ایــن مطلب کــه کارهای 
عملیاتی، لجســتیکی و تأمیــن کامیون برای 
سواپ نفت شمال عراق از طریق ایران در حال 
انجام اســت، ابراز کرد: هر زمان که کامیون ها 

آماده شوند، آماده سوآپ هستیم.
به گــزارش زمان به نقل از شــانا، بیژن زنگنه 
بعدازظهر چهارشــنبه، ۲3 اسفندماه در حاشیه 
آیین امضای قرارداد توســعه میدان های نفتی 
آبان و پایدار غــرب در جمع خبرنگاران درباره 
ســوآپ نفت میدان های نفتی استان کرکوک 
در شــمال عراق اظهار کرد: کارهای لجستیک 
و هماهنگی کامیون ها در حال انجام است و هر 
زمان که کامیون ها آماده شــوند، آماده سوآپ 

هستیم.
زنگنــه درباره ایــن که نقل  و انتقــال پول در 
قرارداد توســعه میدان های آبان و پایدار غرب 
چگونــه خواهد بود، توضیــح داد: نقل  و انتقال 
پول مشــکلی نــدارد؛ در واقع نقــل  و انتقالی 
از طرف ما انجام نمی شــود و نقــل  و انتقال با 
شــرکت های خارجی است و پولی به حساب ما 
نمی آید. وزیر نفت درباره ابهام های مطرح شده 
برای کیفیت بنزینی که در پاالیشگاه های کشور 
تولید می شــود، توضیــح داد: هم اکنون روزانه 
بیــش از ۲۰ میلیون لیتر بنزین با اســتاندارد 
یورو ۴ در کشــور تولید می شود و بقیه بنزین 
تولیدی کشور زیر اســتاندارد یورو ۴ است و تا 
زمانی که طرح های توســعه ای صنعت پاالیش 
اجرا نشــود، هیچ کاری نمی توانیم انجام دهیم. 
البته بنزینی که در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
تولید می شــود یورو ۵ است. به گفته وی، هیچ 

پاالیشگاهی جز پاالیشــگاه های نفت آبادان و 
بندرعباس حاضر به سرمایه گذاری نیستند.

وزیر نفت درباره مشکل ســازندگان تجهیزات 
نفتی ایرانی در دریافت اســتاندارد API اظهار 
کرد: این مشــکل را آمریکا برای ما ایجاد کرده 
است، به همین دلیل ما برای سازندگان ایرانی 
اســتانداردی جایگزین در نظر گرفته ایم. زنگنه 
دربــاره این که آیا احتمــال دارد پیش از پایان 
سال ۲۰18 توافق سازمان کشورهای صادرکنده 
نفــت )اوپک( مبنی بر کاهــش تولید به پایان 
برســد، تصریح کرد: روس هــا می توانند از این 
توافق خارج شــوند، زیرا تعهدی برای توافق تا 
پایان ســال با اوپک ندارند؛ اوپک هم می تواند 

تصمیم خود را تغییر دهد، اما بعید می دانم.

وزیــر نفت مذاکره برای امضــای قرارداد بهبود 
برداشــت از میدان های آبان و پایــدار غرب را 
بســیار ســخت عنوان کرد و گفت: با افزایش 
تولیــد تجمعی ۶۷ میلیون بشــکه نفت از این 
دو میدان با قیمت های کنونی نفت، ۴ میلیارد 
دالر به درآمد کشور افزوده می شود. وی افزود: 
این قرارداد برای توسعه ۲ میدان مشترک نفتی 
در حال تولید در ایالم امضا شــده است و طرح 
افزایش تولید آنها به روش بهبود ضریب برداشت 
نفت )IOR( خواهد بود.وزیر نفت تصریح کرد: 
اگر قرارداد توسعه میدان های آبان و پایدار غرب 
امضا نمی شد، تولید تجمعی از این ۲ میدان  در 
1۰ ســال آینده تنها به رقم 38 میلیون بشکه 
می رســید، در حالی که با اجــرای این قرارداد 

در 1۰ ســال آینده ۶۷ میلیون بشکه به تولید 
تجمعی اضافه می شود و به 1۰۵ میلیون بشکه 
می رســد. به گفته زنگنه، افزایش تجمعی ۶۷ 
میلیون بشکه نفت از این میدان ها با قیمت های 
کنونی نفت حدود ۴ میلیارد دالر برای کشــور 

درآمد به همراه خواهد داشت.
وی با بیــان این که طرح توســعه میدان های 
آبان و پایدار غرب در یک منطقه نسبتا محروم 
انجام میشــود، اظهار کرد: در این قرارداد برای 
نخســتین بار یک شــرکت معتبر روسیه برای 
توســعه میدان های نفتی ایــران حضور یافته 
اســت. البته پیش از این بــرای خرید خدمات 
فنــی و نفتی با روس ها همکاری داشــتیم، اما 
این قرارداد نخســتین قرارداد برای تولید نفت 
در چارچــوب الگوی جدیــد قراردادهای نفتی 
اســت و امیدوارم آخرین قرارداد نباشــد. وزیر 
نفــت با  تاکید بر این که مذاکرات برای امضای 
این قرارداد بســیار سخت بود و من به ۲ طرف 
تبریک می گویم، تصریح کرد: اگر سخت کوشی 
آنها نبود نمی توانســتیم به نتیجه برســیم. به 
گفته وی، مذاکرات با دیگر شــرکت های روس 
از جملــه گازپروم نفت، تات نفــت، لوک اویل، 
گازپــروم و... ادامه دارد. وزیر نفت از حضور یک 
شــرکت ایرانی در این قرارداد به عنوان یکی از 
نخستین های این قرارداد نام برد و افزود: در این 
 )E&P( قرارداد یک شــرکت اکتشاف و تولید
ایرانی که صددرصد خصوصی است، حضور دارد 
و ان شاءا... این کار با موفقیت پیش برود، ضمن 
این که این دومین قراردادی است که در قالب 
الگوی جدید قراردادهای نفتی امضا می شــود.

وزیر نفت خبر داد: ایران آماده سواپ نفت عراق

استاندارد جدید برای سازندگان تجهیزات نفتی داخلی

کارمزد جایگاه های عرضه 
سی. ان. جی افزایش یافت

کارمزد جایگاه های عرضه ســی. ان. جی )گاز طبیعی فشرده( به ازای 
هر مترمکعب تا ســقف ۴۰۰ ریال افزایــش یافت.به گزارش زمان به 
نقل از تارنمای شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران، 
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اعالم این خبر گفت: 
با پیگیری شرکت ملی پاالیش و پخش، شرکت ملی گاز و هماهنگی 
معاونت برنامه ریزی وزارت نفت و با موافقت وزیر نفت، موضوع افزایش 
کارمزد در کارگروهی متشــکل از یک گروه تخصصی بررسی و پس از 
تایید معاونت ریاست جمهوری، تصویب شد.»فاطمه کاهی« افزود: قرار 
اســت کارمزد قابل پرداخت به جایگاه داران و بهره برداران جایگاه های 

عرضه ســی. ان. جی غیرخصوصی به ازای هر متر مکعب فروش ۲۲۰ 
ریــال و به جایگاه داران بخش خصوصی و جایگاه هایی که کارمزد ویژه 
می گیرند افزون بــر این مبلغ 18۰ریال اضافه تر پرداخت شــود.وی 
درباره جایگاه داران بخش خصوصی گفت: در مسیر توسعه جایگاه های 
سی. ان. جی در ۲سال گذشته تعدادی جایگاه از سوی بخش خصوصی 
سرمایه گذاری و ساخته شد که طبق این مصوبه، برای حمایت از ورود 
بخش خصوصــی به حوزه جایگاه داری، تاکنــون 1۲۰۰ تا 1۴۰۰ریال 
کارمــزد فروش برای هر متــر مکعب فــروش در جایگاه های عرضه 
ســی. ان. جی پرداخت شده است و این رقم با مصوبه کنونی تا 1۶۰۰ 
تا 18۰۰ریال برای این دســته از جایگاه داران خواهد رسید.سخنگوی 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی افزود: براساس این مصوبه، مبلغ 
۷۰ ریال از کارمزد یادشده مربوط به هزینه های فرآیند یکسان سازی و 
ارتقای سطح ایمنی جایگاه ها تا سطح یک برای همه جایگاه ها در نظر 
گرفته شده که پس از انجام فرآیند یادشده با تایید شرکت ملی پخش 

فرآورده های نفتی، قابل پرداخت اســت.کاهی اعالم کرد: امیدواریم با 
افزایش کارمزدها، جایگاه ها خدمات بهتری برای رضایتمندی مشتریان 
ارایه کنند.به گزارش ایرنا،اکنون یک هزار و 1۹1 جایگاه تک منظوره 
بنزین، ۲ هزار و ۲۵۵ جایگاه دومنظوره )بنزین و گازوییل(، ۲۴ جایگاه 
تک منظــوره گازوییل، یک هزار و ۴8۹ جایگاه ســی.ان.جی و ۹۶۰ 

جایگاه دومنظوره ) بنزین و سی.ان.جی( در سراسر کشور داریم.
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سرنوشت بودجه شرکت های دولتی در سال ٩۷
سحر شقاقی

کلیات بودجه سال 13۹۷ به طرز بی سابقه ای توسط مجلس شورای 
اسالمی رد شد و دولت ناچار شد با تغییرات گسترده ای مجددا ان را به 

نگارش در اورد.
دولتی  بودجه شرکتهای  در بخش  بودجه سال 13۹۷  تبصره های 
توسط  ها که  یارانه  مواجه شد. هدفمند سازی  تغییرات وسیعی  با 
دولت وقت با تغییراتی میرفت تا اقشار آ سیب پذیر را هدف قرار دهد 
متعاقب اعتراضات مردمی، به شیوه سابق مورد عمل قرار گرفت.در 
این میان به دلیل اینکه شرکتهای مجموعه وزارت نفت به سازمان 
هدفمند سازی یارانه ها بدهکار بوده اند و پرداخت سهم هدفمندی 
شان به تعویق افتاده بود مجموعه دولت و مجلس تصمیم گرفتند 
تا پس  واریز شود  هدفمندسازی  به حساب  درامد شرکتها  که کل 
از کسر سهم هدفمندسازی یارانه ها ،طبق تبصره 1۴ قانون بودجه 
سال 13۹۷ باقی درامد شرکتها پس از کسر هدفمندی به سازمان 
برنامه بودجه عودت داده شود و شرکتها همانند دستگاههای اجرایی 
تخصیص دریافت کنند.هر چند صراحتا در خصوص ساز و کار چنین 
با  تصمیمی در بودجه سال 13۹۷ عبارتی نوشته نشده است، ولی 
نگاهی به جدول تبصره 1۴ میتوان دریافت که کل درامد شرکتهای 
برنامه  از کسر سهم هدفمندی به سازمان  بایستی پس  نفت و گاز 
عودت داده شود .عالوه بر آ ن تکالیف گسترده ای بر عهده شرکتهای 
سودده نفت و گاز گذاشته شده که در این نوشتار بصورت اختصار به 
برخی تبعات آ ن اشاره می شود.1. شرکتهای نفت و گاز، به دلیل 
اینکه زیر مجموعه خود را هدایت میکنند و شرکتهای مادر تخصصی 
محسوب میشوند،برای توسعه فعالیت های خود و راهبری مجموعه 
شان نیاز به منابع دارند. با تصویب قانون جدید این راهبری محدودتر 
شده و همانند دستگاههای اجرایی برای اخذ حقوق و دستمزد خود 

نیز بایستی دست به دامان سازمان برنامه باشند.
۲. شرکت ملی گاز ایران به دلیل خدمات گاز رسانی به روستاها و 
نیز برنامه های بلند مدت برای صادرات گاز به کشورهای همسایه 
نیازمند منابع الزم هستند که به دلیل تکالیف گسترده ای همچون 
معافیت اماکنی چون امامزاده ها و مساجد و تکایا و اخیرا مدارس 
کشور از پرداخت گاز بها و نیز طلب 1۴۰ میلیاردی از نیروهای مسلح 
،افزایش سهم  گاز طبیعی  از صادرات  دریافت سهم  عدم  همچنین 
افزایش ساالنه ۲درصد به این  صندوق توسعه ملی به 3۲ درصد و 
داری کل  به خزانه  هزینه های کل شرکت  از  ،واریز 1درصد  سهم 
کشور، عمومی شدن وجوه گاز  و سپردن تکالیف شرکت ملی گاز به 
خزانه داری کل کشور با مشکالت عدیده از جهت منابع مواجه شده 
است.با توجه به اینکه شرکت ملی گاز طرح های توسعه ای خود را 
تا حدود زیادی اجرا کرده و تا میزان 8۰ درصد روستاهای کشور از 
نعمت گاز بهره مند شده اند ،تامین چنین شبکه مویرگی ،به اقصا 
نقاط کشور با تکالیف سنگین محوله بر دوش شرکت ملی گاز و عدم 
دریافت سهم از صادرات و نیز عدم دسترسی به منابع خود ،بعید به 
نظر می رسد.وانگهی هدفمند سازی یارانه ها که در سال 138۵ با 
هدف توجه به تولید،به اجرا در امد در عمل بر ضد تولید عمل کرد 
و منابع کشور را بلعید و با فاصله بسیار از اهداف مد نظر قانونگزار به 
اجرا در امد .اکنون پس از گذشت 1۲ سال از اجرای آ ن و محرز شدن 
اشکاالت فراوان ،اصرار بر ادامه به شیوه گذشته، شرکتها را با کمبود 
منابع مالی مواجه ساخته و اهداف بنگاهداری دولتی را به محاق می 
برد.قدر مسلم شرکت های  نفت و گاز که 1۶ هزار میلیارد تومان )۶8  
درصد( از درامدهای دولت را تامین می کنند با وضع چنین قوانینی 
در بودجه نه تنها نخواهند توانست وظایف ذاتی و توسعه ای خود را 
ایفا کنند بلکه قادر به تامین منابع مالی برای دولت نیز نخواهند بود.

شاید وقت آ ن رسیده نگاه مجموعه دولت و حاکمیت به شرکتهای 
دولتی تغییر اساسی یابد.

 افزایش ۳۰ درصدی قیمت مواد شوینده 
در سال آینده

 علی رغم افزایش استفاده از مواد شوینده در فصل پایانی سال و تب و تاب 
قیمتی در بازار این محصوالت، قیمت مواد شوینده در زمستان سال جاری 
کنترل و افزایش آن به سال آینده موکول شده و به گفته رییس انجمن 

تولیدکنندگان مواد شوینده افزایش 3۰ درصدی خواهد داشت.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، بختیار علم بیگی با اشاره به این که 
افزایش قیمت  با موضوع  پایان سال  به  همواره در روزهای منتهی 
مواد شوینده به دلیل بحث نظافتی در اماکن مختلف اعم از منازل 
مسکونی مواجهیم، اظهار کرد: هر ساله مانع از افزایش گرانی قیمت 
شوینده در پایان سال می شویم و شاهد عملی شدن افزایش قیمت 
این مواد در ابتدای سال آینده هستیم.وی با اعالم این که در حال 
حاضر مواد اولیه مورد نیاز به کار گرفته شده در تولید مواد شوینده 
بین ۵۵ تا ۶۰ درصد رشد یافته است، بیان کرد: با توجه به افزایش 
قیمت ارز و باال رفتن قیمت مواد اولیه به کار گرفته شده در مواد 
شوینده باید شاهد افزایش قیمت این محصوالت باشیم، اما هر ساله 
این اتفاق در پایان سال رخ نمی دهد و به ابتدای سال آینده موکول 
شوینده،  مواد  تولیدکنندگان  انجمن  مدیره  هیات  می شود.رییس 
آرایشی و بهداشتی از افزایش 3۰ درصدی قیمت مواد شوینده در 
سال 13۹۷ خبر داد و بیان کرد: اگر شرایط در ابتدای سال آینده 
نیز به همین منوال پیش برود و دچار نوسان مجدد در قیمت ارز و 
باالرفت قیمت مواد اولیه نباشیم تقریبا با افزایش 3۰ درصدی قیمت 
مواد شوینده در سال 13۹۷ روبرو خواهیم بود.علم بیگی در پاسخ به 
سوالی مبنی بر گرانی برخی مواد شوینده طی روزهای اخیر، اظهار 
کرد: تنها یکی از شرکت های تولیدکننده قیمت های خود را افزایش 
داده بود که با استعالم سازمان مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از 
انجمن تولیدکنندگان مواد شوینده، آرایشی و بهداشتی با این اتفاق 
برخورد شد و قیمت ها به روال قبلی بازگشت.وی ادامه داد: بنابر اعالم 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تا پایان سال جاری 
ماه های  در  یابد.همواره  افزایش  محصولی  و  کاال  هیچ  قیمت  نباید 
پایانی سال به دلیل افزایش استفاده از مواد شوینده با تب و تاب 
در بازار این مواد مواجهیم اما به دلیل تصمیمات اتخاذ شده توسط 
دستگاه های ذیربط چنین اتفاقی در پایان سال رخ نمی دهد و اگر قرار 

بر افزایش قیمت هم باشد به اوایل سال آتی موکول می شود.

نگاه روز

 جلسه دستمزد کارگران 
بی نتیجه ماند

 جلسه دیروز شورای عالی کار که برای تعیین رقم 
دستمزد کارگران تعیین شده بود پس از ساعت ها 
میان  باالی  اختالف  دلیل  به  مذاکره  و  بحث 
نمایندگان کارگری و کارفرمایی بدون نتیجه پایان 
یافت.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، اختالف نظر 
میان شرکای اجتماعی در تعیین رقم دستمزد به 
نحوی بود که جلسه را به روز شنبه موکول کرد.علی 
ربیعی رئیس شورای عالی کار در پایان این نشست 
اختالف نظر میان گروه های کارگری و کافرمایی 
نتیجه ماندن جلسه خواند و گفت:  را دلیل بی 
اختالف نظرات زیاد بود و باید جلسات جداگانه ای 
به منظور نزدیک کردن دیدگاه ها به هم تشکیل 
شود.وی گفت: مبنای افزایش دستمزد کارگران بر 
اساس ماده ۴1 قانون کار نرخ تورم و سبد معیشت 
است ولی شیوه محاسبه سبد خانوار در کارگروه 
متفاوت  کارگران  کارگروه  با  کارفرمایان  و  دولت 
بود.ربیعی از شورای عالی کار به عنوان مهمترین 
پارلمان گفت وگوی اجتماعی نام برد و افزود: طی 
چند سال گذشته تالش کردیم مزد ساالنه کارگران 
از تورم پیشی بگیرد.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
با بیان اینکه هم افزایش قدرت خرید کارگران و هم 
کمک به تولید اهمیت دارد، گفت: تالش ما این 
است که دستمزد نه تنها روی زندگی مزدبگیران 
بلکه روی قدرت خرید و قیمت تمام شده تولید هم 
اثر بگذارد. بر این اساس نشست شورای عالی کار 
به منظور کاهش اختالف نظرات و نزدیک کردن 
دیدگاه گروه های کارگری و کارفرمایی به امشب 
موکول شد.جلسه دستمزد شورای عالی کار دیروز 
با حضور وزرای اقتصادی و نمایندگان دولت، وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان تشکل های 
کارگری و کارفرمایی به منظور تعیین رقم دستمزد 

سال آینده کارگران برگزار شد.

اختالف خودروسازان با استاندارد 
در موضوعات فنی و اجرایی 

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت 
با رد وجود کشمکش بین سازمان ملی استاندارد 
و خودروسازان درخصوص استانداردهای 8۵ گانه، 
دارد،  وجود  نظرهایی  اختالف  کرد:  خاطرنشان 
و در خصوص  است  اجرایی  و  فنی  ها  بحث  اما 

استانداردها همراهی کامل خواهیم داشت.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »محسن صالحی نیا« 
افزود: سازمان ملی استاندارد ایران موظف است در 
زمینه استانداردهای ایمنی و کیفی تاکیدات الزم را 
داشته باشد و خودروسازان هم باید همراهی کامل 
داشته باشند.به گفته این مقام مسئول، مسئوالن 
باید در شرایط ویژه و با در نظر داشتن همه جوانب 
امر به تصمیم گیری بپردازند، به مردم نیز اطمینان 
خاطر می دهیم تصمیمات مسئوالن متناسب با 
شرایط روز جامعه خواهد بود.وی یادآوری کرد: از 
حدود 1۵ سال پیش تاکنون، استانداردهای مختلف 
خودرویی اعمال شده، اما لزوما همه آنها منجر به 
افزایش قیمت نشده است.صالحی نیا تصریح کرد: 
ممکن است برخی از این استانداردهای جدید در 
وهله نخست به عنوان »آپشن« و اختیاری تلقی 
شود، اما وقتی در ظرفیت ذاتی و پلتفرم خودروها 
تعریف شود، بتدریج جا خواهد افتاد و نگرانی از 
خودروهای  در  داد:  ادامه  نداریم.وی  بابت  این 
سواری، می توان برخی از این استانداردهای 8۵ 
گانه را برای مدتی محدود اختیاری کرده و پس از 
مدتی اجباری کنیم؛ البته اینها بحث های تخصصی 
کارشناسی است و باید اجازه دهیم کارشناسان امر 
از دو طرف به بحث و تبادل نظر بنشینند.معاون 
نمونه  عنوان  به  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
فیلتر  نصب  و  یورو ۴  استانداردهای  تصویب  به 
»دی.پی.اف« )DPF( در استانداردهای 8۵ گانه 
اشاره کرد و گفت: امروز و از آنجا که نتوانسته ایم 
پایین  بودن سولفور  دارا  نظر  از  سوخت مناسب 
در همه جای کشور عرضه کنیم، با مشکالتی در 
ارائه این استانداردها مواجه ایم.وی افزود: به همین 
دلیل پیشنهادی به دولت ارائه شده که تا زمان 
شود. اصالح  قاعده  این  مناسب،  سوخت  عرضه 

در پی اجرای مرحله نخست استانداردهای جدید 
اجباری خودرو از اول دی ماه 13۹۶، خودروسازان 
تولید و واردات برخی خودروهای غیراستاندارد را از 
دستور کار خارج کردند.تا ابتدای دی ماه امسال 
را  گانه   ۵۵ استاندارد  مدارک  باید  خودروسازان 
و  دادند  می  تحویل  استاندارد  ملی  سازمان  به 
خودروهایی که قادر به پاس کردن این استانداردها 
نبودند، از دور خارج شوند.از این تاریخ به بعد، اگر 
به خط  دوباره  بخواهد  خودروها  این  از  یک  هر 
تولید بازگردد، باید استانداردهای ۶3 گانه را پاس 
کند؛ یعنی عالوه بر استانداردهای پیشین، هشت 
استاندارد دیگر نیز اضافه شد.این مهلت تا اول دی 
ماه سال آینده )13۹۷( برای این خودروها باقی 
است اما از زمستان آینده، ۲۲ استاندارد دیگر نیز 
اضافه می شود و پشت سر گذاشتن 8۵ استاندارد 

الزامی است.

خبر

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی به آقای/ خانم 

آگهی مربوط به تجدید نظر
عباس  آقای  نظر خوانده  تجدید  به طرفیت  نظر خواهی  تجدید  دادخواست  بنایی  ناصر  آقای  نظر خواه  تجدید 
معصومی نسبت به دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۲88۵۶۰1۴3۴ در پرونده کالسه ۹۵1۰38 شعبه ششم حقوقی تقدیم 
که طبق موضوع ماده ۷3 و 3۴۶ قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن تجدید نظر خوانده مراتب 
تبادل لوایح یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا تجدید نظر خوانده ظرف ده روز پس از 
تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید 
نظر خواهی را دریافت و چنانچه پاسخی دارد کتبا به این دادگاه ارذائه نماید. در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت 

مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر اقدام خواهد شد.م/الف ۲3۶1
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ششم دادگاه عمومی ) حقوقی( دادگستری شهرستان اسالمشهر

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای مهدی محمد پوری فرزند عظیم 

به طرفیت   ایروانی  دادخواستی  امین رضا  با وکالت  آقای محمد صادق حسین زاده و مهدی جباری   خواهان 
متهم  آقای مهدی محمد پوری فرزند عظیم به اتهام کالهبرداری مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه ۹۴۰۹۹8۲۹۲۹۶۰۰۶۷  و شماره بایگانی ۹۴۰۷۶8   شعبه 1۰۲ دادگاه عمومی بخش چهاردانگه ثبت و 
وقت رسیدگی مورخ 13۹۷/۰3/1۹ ساعت ۰۹:۰۰  تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷3 قانون 
آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یکماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود ،  نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه 

حاضر گردد. م/الف ۲3۵1
منشی دادگاه بخش شعبه 102 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه- مرتضی کاظمی ایده لو 

رونوشت آگهی حصر وراثت
 ۹۶۰۰۲۲ کالسه  به  دادخواست  شرح  به    ۴۶1۰۴۷۷۶۴۵ ملی  بشماره  امینی   قائید  علیرضا  آقای 
ش 1 س از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت  نموده و چنین توضیح داده که شادروان رقیه 
خود  دائمی  اقامتگاه  در  تاریخ138۶/1۰/13  در  ملی ۴۶۲۲۹۷۴1۵۰  بشماره  چنگی   چم  مظاهری 
بدرود  زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحومه منحصر به: آقای علیرضا قائید امینی به شماره ملی 

۴۶1۰۴۷۷۶۴۵ فرزند متوفیه و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختالف شماره 

1 سامان تقدیم دارد و اال گواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

 1۰۰ کرد:  اعالم  مالیاتی  سازمان  رییس کل 
درصد اظهارنامه های مالیاتی در سال جاری به 

صورت الکترونیکی دریافت شد.
پولی  ازپژوهشکده  نقل  به  زمان  گزارش  به 
نشست  در  تقوی نژاد  کامل  سید  بانکی،  و 
اطالعات  عالی  شورای  اعضای  هم اندیشی 
تالش های  از  تشکر  و  تقدیر  ضمن  مالیاتی 
مدیران و کارکنان نظام مالیاتی که با وصول 
و  پیشرفت  جهت  در  مهمی  گام  مالیات، 
توسعه کشور برمی دارند، اظهارداشت: اولویت 
و  تمرکز  آینده،  سال  در  سازمان  نخست 
زمینه  تا  بود  خواهد  »اطالعات«  بر  اتکا 
مردم  رضایت مندی  مالیاتی،  عدالت  برقراری 
از  بیش  کشور  در  اقتصادی  شفاف سازی  و 
اغلب  اینکه  بیان  با  شود.وی  فراهم  گذشته 
کشورهای دنیا به سمت نظام مالیاتی مدرن 
حرکت کرده و از امتیازات و ظرفیت های آن 
قوانین  تدوین  کرد:  تصریح  می گیرند،  بهره 
تا  تشخیص  فرایندهای  اصالح  مقررات،  و 
و  متخصص  انسانی  نیروی  داشتن  وصول، 
مدرن  تجهیزات  و  امکانات  ابزار،  بکارگیری 
ضمن  که  هستند  موثری  اقدامات  جمله  از 
تامین  زمینه  مالیاتی،  نظام  کارآمدسازی 
آنان  رضایتمندی  و  ذینفعان  تمام  منافع 
مالیاتی  نظام  می سازند.تقوی نژاد،  فراهم  را 
کشورمان را در مقایسه با شاخص های نظام 
مالیاتی پیشرو، مطلوب توصیف کرد و  های 
گفت: از منظر قوانین و مقررات مالیاتی اعم 

از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، 
وضعیت مناسبی داریم و دیدگاه های مجامع 
بین المللی در خصوص عملکرد نظام مالیاتی 
ایران، موید این مطلب است و من معتقدم در 
افزوده حتی سریع تر  بر ارزش  بخش مالیات 
از برخی کشورها عمل کرده ایم ضمن اینکه 
آیین  تدوین  طریق  از  بوده  نیاز  هم  جا  هر 
شفافیت  به  دستورالعمل  و  بخشنامه  نامه، 
موضوع کمک کرده ایم. وی نیروی انسانی را 
مهم ترین سرمایه سازمان توصیف کرد و گفت: 
نیروی  منظر  از  کشور  مالیاتی  امور  سازمان 
مناسب  دانشگاهی  تحصیالت  دارای  انسانی 

منحصربه   های  دستگاه  جزو  متخصص،  و 
ویژه  به   امور کشور  اداره  در  که  است  فردی 
عرصه اقتصادی، به ایفای نقش می پردازد و از 
این لحاظ، از سایر نظام های مالیاتی عقب تر 
نیست. رییس  کل سازمان امور مالیاتی کشور، 
بهره گیری از قابلیت ها و ظرفیت های فناوری  
های روز دنیا را یکی دیگر از شاخص های نظام 
مالیاتی مدرن برشمرد و گفت: ما در استفاده 
الکترونیک  بسترهای  و  روز  های  سامانه  از 
مالیات، نه تنها عقب نیستیم حتی در برخی 
حوزه ها پیشرو هم هستیم به طوری که 1۰۰ 
درصد اظهارنامه های مالیاتی را در سال جاری 

الکترونیکی دریافت کردیم. ضمنا  به صورت 
وضعیت  این  مالیاتی،  جامع  طرح  تکمیل  با 
مطلوب تر هم خواهد شد.تقوی نژاد نوع نگرش 
به مردم و اصالح رفتار را از موضوعات مهم 
نظام مالیاتی خواند و تصریح کرد: ایجاد اعتماد 
میان دستگاه مالیاتی و مودیان، کلیدی ترین 
سیاست نظام مالیاتی است و هر جا سازمان به 
مودیان اعتماد کرده، نتیجه مثبت و بازخورد 
روند  این  که  است  کرده  دریافت  را  خوبی 
امور  سازمان  کل  یابد.رییس   استمرار  باید 
مالیاتی کشور، مودی  مداری را اصل نخست و 
سیاست بنیادین نظام مالیاتی برشمرد و ادامه 
مودیان  با  مناسب  و  محترمانه  برخورد  داد: 
و احترام به حقوق ایشان و آگاه سازی مردم 
مورد  بسیار  قانونی شان،  تکالیف  به  نسبت 
این  در  متعددی  اقدامات  و  است  اهمیت 
راستا صورت گرفته که همین امر به ارتقای 
جایگاه نظام مالیاتی در جامعه کمک شایانی 
می کند.تقوی نژاد در ادامه با بیان اینکه ماده 
1۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، نقطه 
اطالعات  پایگاه  ایجاد  برای  قانون  این  قوت 
اقتصادی است و دستگاه های اجرایی مکلف 
به همکاری و همراهی با نظام مالیاتی هستند، 
علی  تشخیص  پایگاه،  این  تکمیل  با  افزود: 
فرار  و  زیرزمینی  های  فعالیت  الراس حذف، 
به  مالیاتی  نظام  نتیجه  و در  مالیاتی کاهش 
رضایتمندی  و  مالیاتی  عدالت  تحقق  سمت 

ذی نفعان سوق خواهد یافت.

معاون وزیر اقتصاد؛

100 درصد اظهارنامه های مالیاتی الکترونیکی شد

عضویت ایران در مجمع فدراسیون 
اتاق های بازرگانی جهان

پیش بینی ۴۵ میلیارد دالری 
صادارات غیرنفتی تا پایان امسال

بخش  گفت:  ایران  بازرگانی  اتاق  رییس 
گذشته  سال  انتخابات  در  ایران  خصوصی 
جهان  بازرگانی  اتاق های  فدراسیون  مجمع 
که  شد  موفق  و  کرد  شرکت   )WCF  (
این  در  را  ایران  بازرگانی  اتاق  از  عضوی 
نقل  به  زمان  گزارش  کند.به  وارد  مجمع 
بر  کرد:  اظهار  شافعی  غالم حسین  ازایسنا، 
در  ترامپ  حضور  از  بعد  نامه،  آیین  اساس 
آمریکا و نوع برخوردش با برجام، به بخش 
خصوصی تاکید و محول شد که با توجه به 
است  الزم  زمانی  هر  بیش  موجود،  شرایط 
که در جوامع بین المللی حضور داشته باشد 
انجام  کار  این  برای  بسیاری  تالش های  و 
شد.وی با بیان این که دو تا سه هفته گذشته 
افزود:  دربرداشت  ما  برای  را  خوبی  نتایج 

سال  انتخابات  در  ایران  خصوصی  بخش 
گذشته مجمع فدراسیون اتاق های  بازرگانی 
جهان )WCF( شرکت کرد و موفق شد که 
عضوی از اتاق بازرگانی ایران در این مجمع 
حضور داشته باشد و در نهایت ما نیز به این 
پیدا  راه  جهان  بازرگانی  اتاق های  مجمع 
برگزار  استرالیا  در  که  اجالسی  در  کردیم. 
شد ایران پیشنهاد کرد که مجمع بعدی در 
ایران تشکیل شود.رییس اتاق بازرگانی ایران 
ادامه داد: دبیر کل مجمع اتاق های بازرگانی 
به ایران سفری داشت؛ وی تعجب خود در 
آن  امنیت  ایران،  از  مشاهداتش  خصوص 
و  مردمش داشته را ابراز و بیان کرد که با 
توجه به مطالعات انجام شده، ایران آمادگی 
الزم را برای برگزاری مجمع فدراسیون اتاق 
های بازرگانی  جهان را دارد.شافعی با بیان 
برگزار  ایران  اکو در  اتاق های  اینکه اجالس 
اکو  اتاق های  اجالس  در  کرد:  تصریح  شد، 
مجمع  میزبانی  پیشنهاد  ایران  ترکیه،  در 
را  اکو  اتاق های  اجرایی  هیات  و  عمومی 
مطرح کرد که در هفته گذشته این مجمع 
در ایران برگزار شد و از 1۰ کشور عضو، ۹ 
کشور حضور پیدا کردند.وی خاطرنشان کرد: 
اتاق های بازرگانی جاده ابریشم با حضور ۶۷ 
چین  کشور  که  شد  تشکیل  جهان  کشور 
اتاق  بود.  المللی  بین  مجمع  این  پایه گذار 
بازرگانی ایران نیز در انتخابات جاده ابریشم 
شرکت کرد و نایب رییسی اتاق های بازرگانی 

معاون وزیر صنعت با بیان اینکه براساس 
کشور  غیرنفتی  صادرات  ماهه   11 آمار 
 ۵ گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 
درصد رشد داشته است، پیش بینی کرد 
که تا پایان سال صادرات غیرنفتی کشور 

به ۴۵ میلیارد دالر برسد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، مجتبی 
تجارت   ۹۶ سال  در  گفت:  خسروتاج 
غیرنفتی کشور اعم از صادرات و واردات 
۹۰ میلیارد دالر بوده که ۴۷.۶ میلیارد 
دالر آن واردات غیرنفتی و مابقی صادرات 
اینکه  بیان  با  است.وی  بوده  غیرنفتی 
تجارت غیرنفتی ایران در 11 ماهه گذشته 
1۴ درصد رشد داشته، افزود: در 11 ماهه 
 ۶ منفی  کشور  تجاری  تراز  جاری  سال 
میلیارد دالر شد، زیرا رشد صادرات ما ۵ 
درصد و رشد واردات ما ۲3.۵ درصد بوده 
است.رئیس سازمان توسعه تجارت کشور 
اضافه کرد: ۶۰ درصد کاالهای وارداتی ما 
درصد   1۶ بوده،  واسطه ای  و  اولیه  مواد 
ماشین آالت، 18 درصد کاالهای مصرفی 
و مابقی هم سایر اقالمی بوده است که در 
زیرگروه این موارد قرار نمی گیرند.به گفته 
خسروتاج در بخش لوازم خانگی، خودرو 
نساجی  محصوالت  خودرو،  قطعات  و 
و  ماشین سازی  مخابراتی،  تجهیزات  و 
تجهیزات نیروگاهی و برخی موارد دیگر 
این  است.  بوده  منفی  ما  تجاری  تراز 

ترازهای منفی به ما سیگنال می دهد که 
تقویت  را  خودمان  باید  بخش  کدام  در 
کنیم.وی اظهار کرد: بخش خصوصی با 
گرفتن آمار واردات و صادرات از گمرکات 
کشور باید تمرکز خود را بر بخش هایی 
که با تراز منفی روبه رو هستیم معطوف 
خود  در  را  رقابتی  ظرفیت های  و  کند 
وزیر صنعت  و رشد دهد.معاون  پرورش 
توسعه  کارگروه  جلسات  در  شد:  یادآور 
برنامه  که  شده  مقرر  کشور   صادرات 
صنعت  و  تی  آی.  صنعت  برای  جامع 
گردشگری تدوین شود و همچنین برای 
سال  بخش   این  ظرفیت های  با  آشنایی 
صنایع  برای  تخصصی  نمایشگاه  آینده 

خالق برگزار خواهد شد.

طرح تسهیل سفرهای 
دریایی نوروز 97 آغاز شد

دیروز  رسمی  صورت  به   ۹۷ دریایی  سفرهای  تسهیل  طرح 
با حضور وزیر راه وشهر سازی و مدیر عامل سازمان بنادر و 

دریانوردی در بندرعباس مرکز هرمزگان آغاز شد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، عباس آخوندی وزیر راه وشهر 
سازی دربندر شهید حقانی، یکی ازبزرگترین اسکله های پایانه 
مسافری از طریق بیسیم فرمان آغاز طرح نوروزی را صادر کرد.

استان هرمزگان به عنوان پایتخت سفرهای دریایی با داشتن 
 18 تا  مسافر  جابجایی  ظرفیت  مسافری  شناور  فروند   ۴۵
میلیون سفردریایی درسال را دارد.هرمزگان بواسطه ساحلی 
بودن و در امتداد آبهای خلیج فارس و دریای عمان از جمله 
3۲ بندر فعال شامل بندر شهید رجایی، شهید باهنر، شهید 
حقانی، بندرلنگه، آفتاب، چارک، کیش، قشم، تیاب، کالهی، 
کرگان، جاسک و سیریک است که به اسکله های تجاری و 
صیادی برای تخلیه و بارگیری کاال و جابه جایی مسافر معروف 
هستند.از ابتدای سالجاری تا پایان بهمن ماه امسال 1۷ میلیون 
بندرهای 1۵ گانه  نفر سفر دریایی در  و ۴۰1 هزار و ۴۵۶ 

بندرعباس ، شهید باهنر، قشم، هرمز، بندرلنگه، پهل، الفت، 
کیش، چارک، هید ذاکری، بهمن، آفتاب، سیریک، ابوموسی و 
جاسک بوسیله ۴۵ فروند شناور مسافری صورت گرفته است.

برای سفر به جزیره های هرمز، هنگام، الرک و درگهان قشم 
مسافران از بندر مسافری شهید حقانی بندرعباس معروف به 
اسکله شهر بصورت رفت و برگشت استفاده می کنند.پایانه 
مسافری بین المللی بندرشهید باهنر هم عالوه بار و مسافر در 
زمینه جابجایی خودرو بوسیله لندینگ کرافت )شناور حمل 
با  توانند  و گردشگران می  و مسافران  دارد  فعالیت  خودرو( 
خودرو به قشم سفر کنند.همچنین در غرب هرمزگان ظرفیت 
ایجاد شده در بندرلنگه، بندر آفتاب و بندر چارک و ابوموسی 
برای مسافر و جابجایی خودرو موجب شده از این اسکله ها 

با خودرو به کیش سفر کنند.در جریان سفر دکتر روحانی، 
معاونان وی و 13 وزیر به هرمزگان، ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  به 
در  گردشگری  های  زیرساخت  کردن  فراهم  برای  هرمزگان 
امور زیربنایی و  این استان اختصاص یافت.این بودجه برای 
احیای آثار تاریخی در معرض خطر تخریب، تقویت و ایجاد 
موافقت  با  ها  سالن  و  مسافری  تورهای   ، تفریحی  مکانهای 
میراث فرهنگی هزینه می شود.همچنین زمینه برای تقویت 
سایر بخش های گردشگری از قبیل تشویق سرمایه گذاران به 
مسائل مربوط به گردشگری در زمینه ساخت هتل، مهمانپذیر 
و بوم گردی توسط بخش خصوصی با پرداخت تسهیالت از 
سوی دولت دیده شده است.مصوبه جدید دولت در خصوص 
پرداخت تسهیالت به منظور تقویت زیرساخت های گردشگری 
منطقه می تواند ضمن رونق بخشی به معیشت مردم منطقه، 
مکانی مناسب را برای حضور هر چه بیشتر گردشگران داخلی 
و خارجی فراهم کند.فراهم کردن زیر ساخت های تفریحی و 
گردشگری دریایی مانند غواصی، موج سواری ، جت اسکی، 
ماهیگیری در آبهای عمیق و تماشای آکواریوم دریایی همواره 
مورد استقبال گردشگران است.فرمان آغاز بکار طرح سفرهای 
دریایی ، بازدید از نحوه خدمات رسانی به مسافران و اجرای 
سامانه هوشمند صدور بلیت سفرهای دریایی وسفر به قشم 
از دیگر برنامه های سفر یک روزه وزیر راه وشهر سازی به 

هرمزگان است.
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اوقات شرعی

 اگر دریچه های ادراک را شسته بودند، 
انسان همه  چیز را همان گونه که 

هست می دید: بی انتها.
 )بلیک( 

سخن حکیمانه

مرتضی کوه مسکن/ بخش نخست

"ماهورا" دومین فیلم بلند ســینمایی حمید 
زرگرنژاد در مقام کارگردانی است، او پیش از این 
فیلم ســینمایی "پایان خدمت" را کارگردانی 
کــرده بود که نویســندگی آن را بهروز افخمی 
بر عهده داشــته و در ســال 13۹۲ اکران شده 
اســت و در بخش رقابتی نگاه نو سی و دومین 
جشــنواره فیلم فجر حضور داشــت و سیمرغ 
بلورین بهترین بازیگر مرد )امیر جدیدی( را در 
این بخش کسب کرد؛ همچنین این فیلم در دو 
بخش بهترین فیلمنامه و بهترین فیلمبرداری 
نیز نامزد دریافت جایزه بود؛ وی که بیشــتر به 
خاطر ساخت آثار مستند و فیلمهای تلویزیونی 
شــهرت دارد امســال با فیلم ماهورا در سی و 
ششمین جشــنواره فیلم فجر حضور یافت و با 
اینکــه در دو بخش جلوه هــای ویژه میدانی و 
جلوه های ویژه بصری کاندید ســیمرغ بود اما 
در نهایت نتوانســت در هیچ رشته ای سیمرغ 
بلورین جشــنواره فیلم فجــر را دریافت کند؛ 
حمید زرگرنژاد که مدتــی در گروه تلویزیونی 
شاهد مشغول به فعالیت بوده و با پژوهش برای 
ساخت آثار مستند کوتاه و داستانی در آن سالها 
به شخصیتها و روایات واقعی جنگ نزدیک شده 
است و ماهورا را از دل یکی از همین داستانهای 

واقعی بیرون کشیده است.
فیلمنامــه ماهــورا طی چهار ســال تحقیق بر 
اســاس یک واقعه تاریخی نگاشــته شده است، 
درواقع این فیلم براســاس واقعیت و مبتنی بر 
مستندی است که حمید زرگرنژاد با نام "حلقه 
در خاک" ســاخته است شکل گرفت و همین 
واقعی بودن قصه فیلم باعث شد تا عوامل دنبال 
لوکیشنهای بکر در تاالب خوزستان بروند و تمام 
فیلمبرداریهای این فیلم در تاالبها و روســتای 
بازســازی شــده احمد آباد ســیار در روستای 
عطیش از توابع شهرســتان کارون انجام شــد 
و این فیلــم به لحاظ پروداکشــن فیلم خیلی 
ســنگینی اســت که گروه در عرض ۴ ماه یک 
شهرکی را ساخته اند که بخشی از آن هم روی 
آب است و به لحاظ معماری و لوکیشن هم کار 
خاص اســت.در فیلم ماهورا که ابتدا "حلقه در 
خاک" نام داشــت و بعد به "ماهور" و سپس 
به "ماهورا" تغییر نام داد؛ ابتدا قرار بود محسن 
تنابنده در نقش امین یا همان ســمور به ایفای 
نقش بپردازد اما به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه 
زانو، ســاعد سهیلی جایگزین او شد که با وجود 
موهای ژولیده و ریش انبوه و وزنی که ســهیلی 
برای این فیلم اضافه کرده، کم سن و سالی اش 

برای نقشش به چشم می آید.
فیلمنامه ماهورا در هور و حوالی ســال 13۵۹ 
اتفاق می افتد و پر از زیبایی، نماد، جان بخشی 
بــه طبیعت بی جان و خوِن دِل آدمی اســت، 

چه برای عشــق، چه مرگ. داستانی که روی 
کاغذ بسیار مســحورکننده و به یادماندنی به 
نظر میرسد و نویسنده داستانی عاشقانه را در 
بستر وقایع و اتفاقاتی که به جنگ مربوط است 
روایــت میکند، هرچند که جنگ در حاشــیه 
رخ میدهد و اصل قصه درباره عشــق و زندگی 
اســت، فیلمســاز با بدعتی به جا و مناسب از 
نمونه های مشابه و معمول این گونه فیلمها فرار 
کرده است و برخالف فیلم روز سوم که عاشق 
و معشوق در دو جبهه قرار داشتند )که آن هم 
در نــوع خود از بهترینهای این ژانر اســت( یا 
دوئل که عاشق و معشوق هر دو درگیر جنگ 
هستند، در ماهورا معشوق قبل از شروع ماجرا 
از دســت رفته و عاشق با مالیخولیای معشوق 
خود ســر میکند، این بخش از داستان ماهورا 
دوست داشتنی اســت و زمینه خوبی را برای 
توجیه رفتارها و واکنشهای قهرمان خود یعنی 

امین را فراهم میکند.
ماجرای ماهورا به سالهای جنگ تحمیلی ایران و 
عراق و در نواحی مرزی جنوب غربی برمیگردد، 
جایی که عشیره عرب -ایرانی روستایی سکنی 
گزیده اند، ســاکنان نیمی به فارسی و نیمی به 
عربــی صحبت میکنند، با قهــوه تلخ از مهمان 
پذیرایی میکنند، در عروسی زنان، حنا بر دست 
میگذارند، ِکل میکشــند و مــردان، تیر هوایی 
شــلیک میکنند، همه اینها ظرایفی اســت از 
سنت عرب که در بســیاری از فیلمها به سراغ 
آنهــا رفته اند اما نتیجه در نهایت ابتر و ناقص از 
آب درآمده است، در ماهورا داستان فرق میکند 
و فیلم از لحاظ رعایت آداب و رســوم، پایبندی 
به ســنتهای نواحی و پرهیز از سیاه نمایی، در 
کنار عروس آتش ســاخته خسرو سینایی، یکی 
از بهترینهای سینمای ایران است و زرگرنژاد که 
اصالتاً جنوبی اســت در فیلمش با حنا، سورمه، 
چفیه و عبا و رقصهای بی نقص اهالی روستا در 
عروسی، مجموعه بی نظیری از سنتهای جنوب 
غرب را که مظلــوم و مجهور مانده، به خوبی به 
مخاطبان نشان میدهد، داستان فیلم ماهور در 
روستایی مرزی عراق رخ میدهد و در این روستا 
رســم بر این است زیباترین دختر روستا به قید 
قرعه به عنوان عروس هور انتخاب میشــود که 
این روش انتخاب خود از قواعد ســنتی خاصی 
برخوردار اســت و این دختر بــرای بقا و رزق و 
روزی هــور باید یک روز در هفته خود را به آب 
بســپارد تا هور بارور شده و قهرش نگیرد، امین 
معروف به سمور با بازی ساعد سهیلی، قاچاقچی 
ایرانــی که در روســتای مرزی ایــران زندگی 
میکند؛ - در زندگی تو زنی اســت با چشمانی 
شــکوهمند که لبانش خوشه انگور و لبخندش 
موسیقی و گل، اما هرکس بخواهد به او نزدیک 
شود ناپدید میشود - این جمالت فالی است که 

مادر امین برایش از ته لیوان قهوه اش میخواند، 
در روزهای آغازین جنگ تحمیلی برای ازدواج با 
ماهور با بازی بهاره کیان افشار اقدام به دزدیدن 
عروس هور میکند، فال تعبیر میشــود و زن که 
ماهور نام دارد، از دسِت امین میرود و روزگارِ او 
سیاه میشود و در ســالهای ابتدایی جنگ یک 
هواپیمای شناسایی ایران در منطقه مرزی هور 
ســقوط میکند و مردم منطقه به خلبان زخمی 
هواپیما پناه میدهند و این مسئله باعث هجوم 
نیروهای بعثی به روستاهای اطراف برای یافتن 
آن میشــود و برای همیشــه زندگــی امین و 

باورهایش دستخوش تغییر میشود.
داســتان فیلم مربوط به اتفاقات اوایل جنگ و 
تجاوز رژیم بعثی عراق به میهن اســت؛ جایی 
در خوزســتان نزدیک مرز عراق میان نیزارهای 
وســیع چند طایفه عرب زبان مشــغول زندگی 
هســتند که با شکل گیری انقالب و آغاز جنگ 
زندگیشان دستخوش تغییراتی میشود، فیلم با 
صحنه قتل نامزد قهرمان اصلی فیلم به نام امین 
یا سمور با بازی ساعد ســهیلی شروع میشود، 
اوکه بعد از قتل نامزدش بالکل نا امید از زندگی 
است در شب عروسی برادرش تصمیم میگیرد به 
زندگی اش پایان دهد و سعی میکند خود را در 
مرداب غرق کند اما در آخرین لحظه پیکر نیمه 
جان خلبانی ایرانی درســت در همانجایی که او 
قصد خودکشی دارد می افتد و امین ناخواسته 
وارد ماجرایی خطرناک میشود، طایفه امین که 
دل خوشــی از بعثی ها ندارد تصمیم میگیرند 
خلبان را به نیروهای ایرانی برســانند اما طایفه 
ای دیگر که قرار است به سبب عروسی به زودی 
با طایفه امین نزدیکتر شوند معتقدند باید خلبان 
را به بعثی ها تحویل دهند تا امنیتشــان حفظ 
شود، امین به سراغ نیروهای ایرانی می آید وآنها 
را از حضور خلبان در میــان طایفه اش با خبر 
میکند، از ســوی دیگر نیروهای بعثی هم برای 
یافتن خلبان در زمان عروســی وارد میشوند و 
مردان هر دو طایفه را گروگان میگیرند تا خلبان 

را تحویل دهند و ...
فیلم ماهورا عاشــقانه ای در بســتر جنگ است 
که با وجود داســتان زیبا و هولناکش از انسجام 
کافی برخوردار نیســت؛ فیلم بسیار زیبا، بکر و 
نفس گیر و با صحنه هایی شاد از تدارکات مراسم 
عروسی آغاز میشــود و بیننده را با امین همراه 
میکند، از دل دعواهای قبیله ای، بمباران، مرگ 
و نجات آدمها میگذرد امــا طی این روند چند 
باری از نفس می افتــد و هرچقدر جلوتر میرود 
بیننده را نســبت به تماشای یک فیلم خوب نا 
امیدتــر میکند و با وجود ایــن که طرح اصلی 
داستان ماهورا از گیرایی کافی برای ساخت یک 
اثر ســینمایی برخوردار است اما خروجی نهایی 
کار نشان از آن دارد که فیلمنامه به عنوان ماده 

اولیه ساخت فیلم به درستی شکل نگرفته است 
و بیشتر تمرکز خود را بر اتفاقات و حوادث نهاده 
اســت و از طرفی همین اتفاقات رابطه علیت و 
معلولی مشخصی با یکدیگر ندارند و رفتارهای 
شخصیتها قابل درک نیست و مهمترین مشکل 
فیلم همین نکته اســت که تماشاگر تا انتهاي 
قصه همچنان مــات میماند نرگس کیســت، 
ســمور عاشق کیســت؟ اصاًل قهرمان کیست؟ 
سمور یا فرمانده عراقي که شمایل قهرمانی پیدا 
میکند، همه چیز تا انتهاي فیلم رو هواســت و 
عدم شخصیت پردازی درست، خرده روایات کم 
مایه و دیالوگهای بی رمق  باعث شــده روایت، 
مبتنی بر رویدادها پیش برود و شخصیتها نقش 
چندانی در پیرنگ اصلی داستان نداشته باشند و 
بار دراماتیک میان شخصیتها هم بیشتر ناظر بر 
خرده روایاتی است که تاثیر مستقیم بر مضمون 
فیلم ندارد و رخدادها مســیری را می پیمایند 
و شخصیتها مســیری دیگر و آنقدر شخصیت 
پردازیها بد است که تا انتها فیلم بیننده منتظر 
میماند تا متوجه شــود که قصه فیلم چیست و 
فیلمساز برای رفع این نقیصه مجبور میشود پاره 
ای تصاویر مستند را در انتهاي فیلم بگنجاند تا 
بیننده را متوجه قصه کند و به مخاطب بفهماند 
ماجــرا از چه قــرار اســت و توضیحاتی که در 
نماهای مستند به نمایش گذاشته میشود نسبت 
به روایت اثر از شــاخ و برگ کمتری برخوردار 
اســت و در کمتر از سه دقیقه داستان را بسیار 
روانتر و صمیمی تــر از فیلم صد و چند دقیقه 

فیلمساز روایت میکند.
در فیلم شخصیتهایی ظاهر می شوند که بیننده 
شــاید اسمشان را در بین دعواهای برادران یا از 
زبان عراقیها شنیده باشد، اما اینکه کیستند، چه 
نسبتی با امین و اهالی روستا دارند، همچنان به 
کالف سردرگمی میماند که مخاطب را مجبور به 
حدس زدن میکند، سرنوشت برخی شخصیتهای 
جانبی نیز، جای ســؤال باقــی میگذارد و نحوه 
رسیدن و قرارگیری آنها در موقعیتهای مختلف 
قابل فهم نیســت و پیچیدگی بی موردی ایجاد 

شده که باعث سردرگمی بیننده شده است.

" ماهورا " عاشقانه ای در بستر جنگ 

 »عشق و چیزهای دیگر«
 به چاپ چهارم رسید

رمان »عشق و چیزهای دیگر« نوشته 
مصطفی مستور توسط نشر چشمه به 
چاپ چهارم رســید.به گزارش  مهر،  
رمان »عشق و چیزهای دیگر« نوشته 
مصطفی مســتور به تازگی توســط 
نشر چشــمه به چاپ چهارم رسیده 
است. این کتاب سیصد و سی و پنجمین عنوان از 
مجموعه »داستان فارسی« است که توسط این ناشر 
چاپ می شود.چاپ اول این رمان بهمن ماه امسال 
راهی بازار نشر شــد و حاال به چاپ چهارم رسیده 
است. این رمان، یازدهمین کتابی است که چشمه 
از این نویسنده منتشــر می کند و داستان عاشقی 
یک پسر جوان و چگونگی رسیدن به معشوقش را 
روایت می کند.این رمان در ۲۰ فصل نوشــته شده 
است.در قسمتی از این کتاب می خوانیم:مادربزرگم 
راست می گفت. مادربزرگم همیشه می گفت آدم ها 
در همین دنیا بهشــت و جهنم و برزخ را میبینند. 
ایــن حرف او برای هر کس غلط باشــد، برای من 
درست بود. از هشــتم خردادماه که پرستو را پیدا 
کردم تــا پنجم مهرماه که در کافه پرســتو گفت 
نگران ازدواج با من اســت، بــرای من همه چیز و 
همه جا بهشــت بود. چاپ چهارم این کتاب با 
 1۲۴ صفحه، شمارگان ۲ هزار نسخه و قیمت

 11 هزار تومان عرضه شده است.

در دنیای کتاب

به دام زلف تو دل مبتالی خویشتن است 
 بُکش به غمزه که اینش سزای خویشتن است

گرت ز دست برآید مراد خاطر ما 
 به دست باش که خیری به جای خویشتن است

امروز با حافظ

رایان،خواننده  جدید خانواده شجریان

رایان شــجریان، کوچک ترین فرزند محمدرضا شجریان نیز در 
آینده ای نــه چندان دور به عنوان خواننده وارد عرصه حرفه ای 
موسیقی خواهد شد.برای نخستین بار صدای رایان شجریان در 
کارگاه های آواز محمدرضا شــجریان که در مجموعه فرهنگی 
هنری آســمان فرهنگستان هنر برگزار می شــد، شنیده شد. 
کالس های کارگاهی شــجریان از ســال 138۶ آغاز شده بود 
و حدود یکســال بعد نمونه ای از صدای رایان برای شــاگردان 

محمدرضا شجریان پخش شد.نحوه ی پخش صدای رایان نیز جالب توجه بود. سال ها 
پیــش از این اتفاق محمدرضا شــجریان تصنیف »بهار دلکــش« را با تار محمدرضا 
لطفی اجرا کرده بود. رایان روی همین فایل صوتی و همراه با صدای پدرش، خوانده 
بود. آن روزها رایان حدود 11 ســال سن داشت و صدایش مانند بسیاری از کودکان، 
به اصطالح چپ کوک و زنانه بود.از آن زمان حدود ده سال گذشته و طی ماه های اخیر 
رایان شــجریان اســتوری هایی را از خودش که نشان می دهد در استودیو ضبط صدا 
پشــت میکروفن قرار دارد و مشغول ضبط اثر است. او احتماال حاصل این ضبط های 

استودیویی را در آینده ای دور یا نزدیک راهی بازار موسیقی خواهد کرد.

»سازینه« در عید کنسرت می دهد 

سرپرست گروه» سازینه« در تشریح تازه ترین فعالیت های خود از برگزاری یک کنسرت 
در عسلویه، تالیف یک مجموعه پژوهشی درباره موسیقی سواحل جنوبی و پایان مراحل 
ضبط اولین آلبوم رسمی این گروه خبر داد.پیمان بزرگ نیا پژوهشگر موسیقی نواحی 
و سرپرست گروه موسیقی »سازینه« در گفتگو با مهر با اشاره به تازه ترین فعالیت های 
خود توضیح داد: طبق برنامه ریزی های انجام گرفته از ســوی موسسه فرهنگی هنری 
»فروغ فلق« طی روزهای دوم تا ششم فروردین امسال در منطقه عسلویه کنسرت ویژه 
ای توسط گروه »سازینه« اجرا می شود که در این کنسرت تالش شده با اجرای شادیانه 

های موسیقی اقوام ایران فضای متفاوتی را برای مخاطبان فراهم کنیم.

پنجره

کاریکاتور

بدون شرح

از طریق«  لغایت 1397/01/08  انتشار آگهی  تاریخ  از   : تاریخ و محل تهیه اسناد مناقصه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(« با آدرس www.setadiran.ir  قابل دریافت 
بازگشایی  و  پاکات  ارسال  اسناد،  دریافت  شامل  مناقصه  برگزاری  مراحل  باشد.کلیه  می 
پیشنهادات قیمت از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می شود.) مناقصه از 

طریق پایگاه ملی مناقصات کشور http://iets.mporg.ir اطالع رسانی می گردد ( 
سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

ردیف

1

2

3

4

5

6

7

8

9

موضوع مناقصه

تکمیل استخرهای ذخیره آب شماره 1 و 2 و ابنیه ) ساختمان ( ایستگاه 
پمپاژ شماره دو طرح انتقال آب اراضی گرداب سفلی با برآورد 

3/838/291/167ریال 
احداث استخر ذخیره آب شماره 2 و ابنیه ) ساختمان ( ایستگاه پمپاژ طرح 

انتقال آب اراضی بوگر و سونک با برآورد4/576/781/761 ریال  
تکمیل استخرهای ذخیره آب طرح تامین و انتقال آب گیشنه گان جونقان 

شهرستان فارسان با برآورد5/500/000/000
تسطیح و نوسازی اراضی 50 هکتار منطقه مالخلیفه شهرستان لردگان با 

11/156/361/585 ریال 
تکمیل اجرای طرح انتقال آب روستای سرتنگ محمود شهرستان کیار با 

برآورد 4/000/000/000  ریال 
اجرای تاسیسات آبگیر طرح تامین و انتقال آب چالگاه شهرستان لردگان با 

برآورد 11/300/000/000 ریال 
تکمیل  طرح تامین آب دره گرم دشتک شهرستان اردل با برآورد 

12/600/000/000 ریال 
خرید لوله و عملیات اجرایی خطوط انتقال آب اراضی پایین دست سد 

بیدکان با برآورد 9/229/391/087 ریال 
تکمیل عملیات طرح انتقال آب دوراهان شهرستان بروجن با برآورد 

7/150/000/000 ریال 

تضمین شرکت در مناقصه ) ریال (
) ضمانت نامه بانکی (

200/000/000

230/000/000

275/000/000

500/000/000

200/000/000

500/000/000

550/000/000

450/000/000

350/000/000

 آگهی مناقصه عمومی ) یک مرحله ای (
سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد عملیات اجرایی 
طرح های تامین و انتقال آب اراضی در سطح استان را از طریق 9 مناقصه مجزا طبق 

شرایط و مشخصات ذیل واگذار نماید.

محمد کشانی مدیر عامل در همایش تدوین اهداف سال 97 شرکت اعالم کرد:

فوالد خوزستان صاحب معدن سنگ آهن شد

رویکرد صادراتی فوالد

خوزستان در سالهای 95 و 96 عنوان

صادرکننده برتر کشور در بخش تولیدات

غیرنفتی را برای این شرکت به ارمغان

آورده است

 نوبت اول


