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به گزارش زمان، دبیر شورای عالی امنیت ملی تعرض به سفارت 
دولت  خدمتی  خوش  را  لندن  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
انگلیس به خرید تسلیحاتی میلیاردی ولیعهد عربستان از این 

3کشور دانست که به شکل بسیار مفتضح آن انجام شد.

تعرض به سفارت ایران خوش 
خدمتی انگلیسی ها به عربستان 

است  بعید  اینکه  بیان  با  پرورش  و  وزیرآموزش  زمان،  گزارش  به 
مدرسه ای اعالم کرده باشد که بچه ها از شنبه آینده به مدرسه نیایند 
گفت: از خانواده ها خواهش می کنم اگر مقدر است برنامه هایشان را 

طوری تنظیم کنند که مدارس از حدنصاب نیفتد و دایر باشد.

به گزارش زمان، انتشار ۵ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت 
جهت خرید هواپیمای جدید و انتشار ۵ هزار میلیارد ریال 
اوراق مشارکت برای ایمن سازی و نگهداری راه های شریانی 

کشور در شورای اقتصاد مصوب شد. 5

عدم افزایش سهم سوابق 
تحصیلی در کنکور تا ۲ سال آینده

یال اوراق  انتشار ۵ هزار میلیارد ر
ید هواپیما مشارکت برای خر
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 ۵۲ درصد قربانیان جاده ای، سهم دو خودروی داخلی؛

پراید و پژو؛ پرسانحه ترین خودروهای کشور

سرمقاله

 بازارگردی 
با طعم حسرت...

نگاه روز

استیضاح اقتصاد مقاومتی

»تنگه ابوقریب« برگی فراموش 
شده  از اتفاقات جنگ

که  بازاری  غلغله  با  سال،  پایانی  روزهای 
به  بنا  افراد  برپاست،  و کناِر شهر  در گوشه 
تفکرات فردی که برای آغاز سال نو دارند، با 
خرید ضروری و گاه غیرضرورِی خود، چنان 
به گشت و گذار مشغول می شوند که تا تمام 
سال  برای  را  خود  اندازهای  پس  و  عیدی 
نو خرج نکنند، دست از خرید و بازارگردی 
برنمی دارند. اما در این میان، هستند افرادی 
که چنان برای یک لقمهء شبانه در تنگنا و 
مضیقه قرار دارند که هزینه ای برای خرید 
چه  ندارند  هم  را  خود  واجِب  های  کردن 
چندروزه  های  فر  و  زیب  و  آذین  به  برسد 
گزاف می  های  هزینه  برایشان  ای  عده  که 
پردازند.بسیاری از افراد این جامعه، به دلیل 
نابهنجار اقتصادی و شرایط سخت  وضعیت 
معیشتی که گاه به دلیل بیکاری و بیماری و 
سایر موارد همسان و همخوان دراین زمینه 

به وجود آمده است.
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2  الهام آمرکاشی
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علی الریجانی بیان کرد:

اذعان غربی ها به رفتار های سنجیده 
ایران در خاورمیانه  دولت الکترونیک

راهکار مقابله با فساد اداری
انهدام خودروی انتحاری و هالکت 

تروریست ها در سراوان

مرتضی کوه مسکن

کاوه زرگران

وزیر ارتباطات با اشاره به ضرورت مقابله 
دولت  اگر  کرد:  تاکید  اداری،  فساد  با 
به  مراجعات  شود،  محقق  الکترونیکی 
با  می خواهیم  اگر  و  می شود  کم  ادارات 
فساد مبارزه کنیم باید همه نهادها را به 

هم پیوند دهیم.
ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
وزیر  جهرمی،  آذری  محمدجواد 
در  دیروز  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 
مراسم هفتمین جشنواره ملی ارتباطات 
و  یکصد  و   ) فاوا  اطالعات)  فناوری  و 
وزارت  تاسیس  یکمین سالگرد  و  چهل 
اظهار  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 
زحمات  و  خداوند  لطف  به  ما  کرد: 
تمامی  بودیم  موفق  همکاران  همه 
را  اختصاصی  و  عمومی  شاخص های 
اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  حوزه  در 
بیان  با  جهرمی  بدهیم.آذری  توسعه 

اینکه بنابه اعالم ITU در سال گذشته 
کشورهای  میان  در  ایران  میالدی 
های  شاخص  رشد  بیشترین  آسیایی 
این  از  کشور  دومین  دنیا  در  و   ICT
بابت را بدست آورده است، گفت: امروز 
جایزه  فاوا،  ملی  جشنواره  برگزیدگان 
رجایی،  و جشنواره شهید  کیفیت  ملی 
این  که  هستند  ای  جامعه  نمایندگان 
اتفاق را رقم زده اند که جای تقدیر ویژه 
تدبیر  دولت  کابینه  دارند.عضو  آنان  از 
از  امید تصریح کرد: در سال گذشته  و 
میان کارمندان خانم یک نفر به عنوان 
خوشبختانه  که  شد  انتخاب  برگزیده 
خانم  برگزیدگان  که  شاهدیم  امسال 
اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  در 
به هفت نفر رسیده است که نشان می 
ورود  برای  دولت  برنامه  و  وعده  دهد 
خانم ها و کمک گرفتن از آن ها در امور 

کشور در حال تحقق است.او با اشاره به 
اینکه از نظر شاخص های IDI جمهوری 
اسالمی ایران شاهد چهار رتبه رشد بوده 
است، خاطر نشان کرد: این درحالیست 
در  شبکه  پوشش  گذشته  سال  در  که 
امسال  که  است  بوده  درصد  کشور 62 
حوزه  این  در  که  توجهی  قابل  رشد  با 
رخ داده است بخصوص با کمک همراه 
اول و همچنین بخش روستایی پوشش 
پهنای باند گسترده شده و انتظار داریم 
رشد شاخص وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات قابل قبول تر از قبل باشد و ان 
شااهلل تکلیف دولت برای رشد 30 درصد 
او  کنیم.  محقق  زودتر  را  شاخص ها 
همچنین در بخش دیگری از سخنانش 
گفت: کسانی که مانع رشد خالقیت های 
جوانان در حوزه فناوری اطالعات  با هر 
حاکمیت  به  ضربه  می شوند،  شیوه ای  

با  جهرمی  می زنند.آذری  ایران  آینده 
تاکید بر ضرورت تحقق دولت الکترونیک 
اظهار کرد:  اداری،  با فساد  مبارزه  برای 
و  مردم  ذهن  که  کسانی  از  نگذشتن 
اعتماد مردم را خدشه دار کرده اند، بسیار 
مهم است، اما مهم تر از آن این است که 
نگذاریم جوانانمان که در یک پست اداری 
با اختیارات الزم قرار دارند به فساد آلوده 
شوند.وی در ادامه با بیان این که شورای 
فصل الخطاب  باید  مجازی  فضای  عالی 
باشد، اظهار کرد: هنوز از ما سوال می شود 
حمایت  نوپا  کسب وکارهای  از  چرا  که 
می کنید، اینها عامل براندازی هستند. در 
حالی که این افراد از ما هستند و ما باید 
با حمایت خودمان آنها را جذب کنیم و 
نگذاریم که غربی ها با حمایت خودشان 

آنها را جذب کنند.
ادامه در صفحه 7

وزیر ارتباطات: به اشتراک نگذاشتن اطالعات، بزرگترین اقدام ضد امنیتی

دولت الکترونیک،راهکار مقابله با فساد اداری

فرانسه، سوریه را به حمله نظامی تهدید کرد

ادامه  در  فرانسه  جمهوری  رئیس    
دولت  دادن  جلوه  مقصر  سناریوی 
سوریه در موضوع استفاده از تسلیحات 
شیمیائی باز هم این کشور را به حمله 

نظامی تهدید کرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، »امانوئل 
ماکرون« رئیس  جمهوری فرانسه دیروز 

با تکرار ادعاهای پیشین محور غربی- 
دولت  استفاده  درباره  عربی  عبری- 
تسلیحات شیمیایی، دمشق  از  سوریه 
کرد!رئیس   تهدید  نظامی  حمله  به  را 
جمهوری فرانسه پیش از آغاز نشست 
ادعا کرد  امنیت درباره سوریه  شورای 
هدفمند  حمالت  آماده  فرانسه  که 

علیه هر مکانی در سوریه است که از 
مردم  به  شیمیایی  حمالت  برای  آنها 
استفاده شده باشد! وی در ادامه مسکو 
به  امدادرسانی  در  کوتاهی  به  نیز  را 
در  ها  تروریست  کنترل  تحت  مناطق 
سوریه واقع در غوطه شرقی متهم کرد.

با  ادامه داد: روزی که همگام  ماکرون 
شرکای آمریکائی مان شواهد غیرقابل  
انکاری درباره عبور از خطوط قرمز پیدا 
سالح های  از  که  بدانیم  یعنی  کنیم، 
شیمیائی به قصد کشتار استفاده شده 
است، همان کاری را انجام می  دهیم که 
آمریکائی ها چند ماه پیش انجام دادند؛ 
می   قرار  موقعیتی  در  را  خودمان  ما 
دهیم که بتوانیم حمالت هدفمند انجام 
دهیم.این در حالیست که دولت سوریه 
چند روز پیش تبلیغات غربی ها علیه 
ُکلر  گاز سمی  از  استفاده  درباره  خود 
در غوطه شرقی را با هدف بسترسازی 
تأکید  مورد  این کشور  به  برای حمله 
واقع  خالف  بود.اظهارات  داده  قرار 
که  می شود  مطرح  حالی  در  ماکرون 

تسلیحات  گسترش  و  منع  سازمان 
خلع  گذشته  های  سال  در  شیمیائی 
تسلیحات  گونه  این  از  سوریه  سالح 
بود.گفتنی است، دولت  اعالم کرده  را 
سوریه بر اساس توافق خود با سازمان 
منع استفاده از تسلیحات شیمیایی در 
تسلیحات  اینگونه  ذخائر  سال 20۱3، 
سازمان  این  بازرسان  نظر  تحت  را 
که  حالیست  در  کرد.این  نابود  کاماًل 
فروردین ماه سال گذشته منابع وابسته 
به معارضان سوری از حمله شیمیایی 
واقع در جنوب  به شهر خان شیخون 
به خان  دادند.حمله  ادلب خبر  استان 
جای  بر  کشته   ۸0 از  بیش  شیخون 
و  زن  بیشتر  آن  قربانیان  که  گذاشت 
کودک بودند.بعد از این حادثه، ناوگان 
دریایی آمریکا به فرمان دونالد ترامپ 
رئیس جمهور این کشور و با بهانه قرار 
به  سوریه  دولت  شیمایی  حمله  دادن 
خان شیخون، با ۵۹ فروند موشک »تام 
الشعیرات در  پایگاه هوایی  به  هاوک« 

حمص سوریه حمله کرد.

خلبان و شرکت هواپیمایی 
آسمان، مقصران سقوط هواپیما

 
کمیته  پیگیری،  و  بررسی  هفته  چند  از  پس 
بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری گزارش 
مقدماتی خود از حادثه سقوط هواپیمای شرکت 

آسمان را ارائه کرد.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، 
براساس این گزارش شرکت هواپیمایی آسمان با 
پزشکی  محدودیت های  نکردن  رعایت  به  توجه 
الزم  فنی  آرایش  نکردن  اجرایی  و  خود  خلبان 
در  البته  شده  شناخته  اصلی  مقصر  عنوان  به 
کنار آن خلبان نیز در عملکرد خود با ابهام هایی 
روبه رو است.هرچند که این گزارش در پایان اعالم 
کرده که هنوز نمی توان به طور دقیق و رسمی از 

این هواپیما سخن گفت،  علت های اصلی سقوط 
اما به نظر می رسد ابهام هایی در عملکرد شرکت 
هواپیمایی آسمان وجود دارد.این گزارش مقدماتی 
این طور به پایان رسیده که با توجه به عدم انجام 
آرایش فنی الزم فعال پرواز ATR۷۲ در آسمان 
ملزومات  کلیه  باید  و  است  شده  متوقف  ایران 
از سوی  این سازمان  تایید  با  ایمنی الزم  و  فنی 

شرکت های هواپیمایی اجرایی شود.

به گزارش زمان، رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به وجود بیش از 30 میلیون وسیله نقلیه در کشور گفت: اگر بر اساس تعداد خانوار محاسبه کنیم، در ایران تقریبا هر خانواده یک وسیله نقلیه دارد و میزان ترددها 
از ۱0 سال گذشته تاکنون 2.۵ تا 3 برابر شده است. سردار مهری در نشست ستاد رسانه ای پیشگیری از سوانح و حوادث نوروزی اظهار کرد: مجلس در برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرده تا در زمینه رفع 

نقاط حادثه خیز و ارتقای آموزش همگانی برنامه ریزی کنند.رئیس پلیس راهور ناجا در ادامه به آمارهای مربوط به حوادث جاده ای و تعداد خودروها اشاره کرد.
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بازارگردی با طعم حسرت...

* الهام آمرکاشی
که  بازاری  غلغله  با  سال،  پایانی  روزهای 
به  بنا  افراد  برپاست،  شهر  کناِر  و  گوشه  در 
تفکرات فردی که برای آغاز سال نو دارند، با 
خرید ضروری و گاه غیرضرورِی خود، چنان 
به گشت و گذار مشغول می شوند که تا تمام 
سال  برای  را  خود  اندازهای  پس  و  عیدی 
بازارگردی  و  از خرید  نکنند، دست  نو خرج 

برنمی دارند. اما در این میان، هستند افرادی که چنان برای یک 
لقمهء شبانه در تنگنا و مضیقه قرار دارند که هزینه ای برای خرید 
کردن های واجِب خود را هم ندارند چه برسد به آذین و زیب و فر 
های چندروزه که عده ای برایشان هزینه های گزاف می پردازند.

بسیاری از افراد این جامعه، به دلیل وضعیت نابهنجار اقتصادی و 
شرایط سخت معیشتی که گاه به دلیل بیکاری و بیماری و سایر 
از  است،  آمده  وجود  به  زمینه  دراین  همخوان  و  همسان  موارد 
خریدهای واجب هرروزهء خانوار هم محرومند و هستند افرادی که 
در بازار به گشت و گذار می پردازند با حسرتی از نداشته ها و نبوِد 
امکانات مالی متوسط برای برخورداری از یک شب عید معمولی. 
اما هنوز خوشبختانه در آداب و رسوم ایران و ایرانی جماعت، انفاق 
و احسان، از درجه باالیی برخوردار است و این امر نادیده گرفته 
انفاق از جمله مواردی است که جزو آداب و  نمی شود.احسان و 
اعصاِر جامعه مدنی  تمام  و در  قرار گرفته  ملل  از  بسیاری  رسوم 
ایاِم مشخصی از سال، سعی در برقرار کردِن  از طرق مختلف در 
به  نامشخص،  یا  متقن  به دالیِل  است که  ثروتی  توزیع  و  عدالت 
دست عده ای خاص و البته محدود قرار گرفته و در برابِر آن، عده 
ای به سختی گذران معیشت می کنند و حتی برای تهیه البسه و 

خوراک و تحصیل نیز دچار مشکالت عدیده هستند.
هفته  نام  به  که  اسفندماه  یکم  و  بیست  تا  چهاردهم  از  هرساله 
نیکوکاری نامگذاری شده، توزیِع هدایا و کمک رسانی به افراد و 
خانواده های محروم از اولویت های فردی- گروهی قرار می گیرد 
که هرچند هنوز هم حالِت نمادین در کشور دارد اما گسترهء این 
امر  میتواند به سهولت انجام پذیرد اگر امسال کمی قدم را فراتر 
با  شناسیم  می  که  نزدیکی  و  دور  اقوام  یا  همسایگی  در  و  نهیم 
اهدای بیشتری از آنچه هرساله به شعب نیکوکاری در سطح شهر، 
تقدیم میکردیم؛ بازارگردی با طعم حسرت را از بین برده و بتوانیم 
اولی  قدم  کافیست  نماییم.  ایجاد  شهر  در  را  فراشمول  لبخندی 

باشیم، این پلکاِن مهربانی به سرعت طی می شود.
اگرچه این روزها اخباری در اکثر محافل مجازی دست به دست 
و  ها  برنامه  اینگونه  در  استمرار  و  حضور  و  وجود  که  شود  می 
مایحتاجی  و  هدایا  اهداء  های  طرح  با  نیازمندان  از  دستگیری 
را موجِب رونق  دارند  احتیاج  به آن  پائین دست جامعه  که قشر 
این  کردن  بازگو  با  و  دانند  می  "گداپروری"  فرهنگ  و گسترِش 
مطلب که طبق قانون اساسی کشور، وظیفه حمایت از افراد محروم 
و بی بضاعت بر عهده دولت است، نکوهش های بسیاری در این 
زمینه رخ داده؛ اما بی تردید واکنش هایی که تک تِک افراد جامعه 
در برخورد با دیدِن چنین مراسمی از خود نشان می دهند، بدان 
معنا نیست که رسیدگی دولتی و نهادهایی در رأس، وجود ندارد 
که بی شک حضور و بسط ِ برپایی چنین مراسمی درکناِر این اهم 
آوردن  وجود  به  و  برای دستگیری  تفکر  و  تمرکز  برای  که  است 
حس مسئولیت در نگاه و روحیه افراد جامعه، حمایِت دولتی نیز 
الزم و ضروری است تا با رسیدگی و ممارست بیشتر در این حوزه و 
تالشی مضاعف در جهت تأمیِن معیشت و نیازهای اولیه این قبیل 

افراد، امور محولهء دولتی به فراموشی سپرده نشود.
بلکه در  ایران،  این موضوع، نه تنها در کشور  قابل ذکر است که 
فرهنگ  این  و  برپاست  متفاوت  های  تمدن  با  جوامع  از  بسیاری 
ادامه دارد.به عنوان مثال؛ "در آمریکا بخشش تاریخی دیرینه دارد 
از  بسیاری  عامیانه مرسوم گشته  است.  به صورت یک فرهنگ  و 
دانشگاه های کنونی آمریکا یا توسط وقف های ارضی و مالی احداث 
فعالیت های علمی خود  به  افراد خّیر  یا توسط هدایای  شده اند و 
ادامه می دهند.در میان اعمال بخششی که در تاریخ آمریکا )به غیر 
دانشگاه  تأسیس  همانند  عالی  آموزش  مؤسسات  فراوان  موارد  از 
هاروارد( معروف است، می توان به تأسیس ۱0۵ کتابخانه عمومی 
پی  ان  به  دالری  میلیون   200 اهدای  و  کارنگی،  اندرو  توسط 
آراشاره کرد. بسیاری از پارک های ملی آمریکا نیز )همانند پارک 
ملی گراند تیتون( توسط ثروتمندان و برای حفظ طبیعت و عموم 
آمریکایی  میلیاردر   ۴0 میالدی،   20۱0 سال  شدند.در  خریداری 
متعهد شدند الاقل نصف ثروت خود را برای مقاصد نیکوکاری و 
بشردوستانه به سازمان های غیرانتفاعی و ان جی او ببخشند" و ...

در این میان، کافیست نگاهمان را معطوف به خویش باقی نگذاریم. 
زندگی با بخشش و یاری معنا دارد، عید را برای همه عید بخواهیم.
elhamamerkashi@ymail.com

ایران ریاست بر گروه 77 را واگذار کرد

المللی انرژی  ایران ریاست بر گروه 77 و چین در آژانس بین 
اتمی را در مراسمی به اکوادر واگذار کرد.به گزارش زمان به نقل 
ازایسنا، دوره یک ساله ریاست رضا نجفی سفیر و نماینده دائم 
کشورمان در وین بر گروه 77 و چین روز جمعه ۱۸ اسفندماه 
با حضور  مراسمی رسمی  گروه طی  ریاست  و  یافت  پایان   ۹6
روسای سازمان های بین المللی مستقر در وین و تعداد زیادی از 
سفرا و نمایندگان کشورهای عضو گروه 77 به سفیر و نماینده 
دائم جدید اکوادر منتقل شد.در مراسمی که به همین منظور در 
مقر سازمان ملل برگزار شد، رضا نجفی نماینده دائم کشورمان 
طی سخنانی ضمن تشریح تحوالت و دستاوردهای گروه در یک 
سال گذشته گفت: گروه 77 در طول یک سال گذشته بیش از 
۱30 نشست مشورتی برگزار کرده و بیش از ۸0 سخنرانی در 
موضوعات مختلف ارائه کرد.وی همچنین مهمترین فعالیت های 
گروه 77 و چین در حوزه آژانس و استفاده صلح آمیز از انرژی 
هسته ای، موضوعات مربوط به مقابله با جرائم سازمان یافته و 
متحد،  ملل  صنعتی  توسعه  به  مربوط  موضوعات  مخدر،  مواد 
موضوعات  نیز  و  ملل  سازمان  جو  ماورای  فضای  حوزه  مسائل 
مربوطه به منع جامع آزمایش های هسته ای را تشریح کرد.در 
این نشست که با حضور یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، معاون مدیرکل دفتر سازمان ملل در وین و معاونان 
CTBT و یونیدو در محل دفتر سازمان ملل در وین برگزار شد، 
یوکیا آمانو مدیرکل آژانس و مدیران سایر سازمان های بین المللی 
مستقر در وین طی سخنانی از فعالیت های کشورمان و نماینده 
دائم جمهوری اسالمی ایران در دوره ریاست گروه 77 و چین 
تعداد  نمایندگان  و  سفرا  نشست  این  ادامه  کردند.در  قدردانی 
زیادی از کشورهای عضو و از جمله سفیر مصر به نمایندگی از 
گروه آفریقا، چین، بنگالدش، عراق، شیلی، الجزایر، افغانستان، 
پرو،  گواتماال،  مالزی،  الجزایر،  ونزوئال،  کوبا،  جنوبی،  آفریقای 
مجدانه  تالش های  از  نیجریه  و  کنیا  نامیبیا،  نپال،  پاکستان، 
نجفی نماینده دائم کشورمان در دوره ریاست گروه 77 و چین 
و دستاورهای حاصله تقدیر و تشکر کردند.در پایان این مراسم 
ریاست گروه 77 و چنین طی یک سال آینده به سفیر و نماینده 

دائم اکوادر از گروه آمریکای التین منتقل شد.    

انهدام خودروی انتحاری و هالکت 
تروریست ها در سراوان

زمینی  نیروی  قدس  قرارگاه  عمومی  روابط 
خودروی  انهدام  از  ای  اطالعیه  در  سپاه 
به  اقدام  در  تروریست  دو  هالکت  و  انتحاری 
در  مرزی  پاسگاه  در  اسالم  رزمندگان  موقع 
به  زمان  گزارش  داد.به  خبر  سراوان  منطقه 
نقل ازسپاه نیوز، روابط عمومی قرارگاه قدس 
اطالعیه  در  پاسداران  سپاه  زمینی  نیروی 
دو  و هالکت  انتحاری  انهدام خودروی  از  ای 
تروریست در اقدام به موقع رزمندگان اسالم در 
پاسگاه مرزی در منطقه سراوان خبر داد.در این 
اطالعیه آمده است: شامگاه یکشنبه 20 اسفند 
عوامل گروهک های تروریستی و اشرار مسلح 
با یک دستگاه خودروی حامل مهمات و مواد 
انفجاری قصد انجام عملیات انتحاری و هدف 
نیروی  مرزی  پاسگاههای  از  یکی  دادن  قرار 
زمینی سپاه در منطقه سراوان استان سیستان 
و بلوچستان را داشتند که با هوشیاری و اقدام 
به موقع رزمندگان اسالم ناکام ماندند.در ادامه 
نیروی  قدس  قرارگاه  عمومی  روابط  اطالعیه 
زمینی سپاه، تصریح شده است: همچنین یکی 
از اشرار که در نزدیک شدن به پاسگاه ناکام 
مانده بود، جلیقه انتحاری خود را منفجر و به 
هالکت رسید.در پایان این اطالعیه آمده است: 
در جریان این اقدام که دو عامل تروریستی به 
هالکت رسیدند، دو تن از بسیجیان غیور این 

پاسگاه نیز مجروح شدند.

افتتاح سیصد و بیست و هفتمین 
شعبه بانک پارسیان

شعبه کوی فردوس تبریز به عنوان 327مین 
شعبه بانک پارسیان با حضور مسئولین بانک 
پارسیان، رییس خانه صنعت و معدن استان 
آذربایجان شرقی و برخی مدیران عامل شرکت 
آذربایجان  استان  وغذایی  صنعتی  برتر  های 
شرقی، درتاریخ 20 اسفندماه گشایش یافت.به 
گزارش روابط عمومی بانک پارسیان؛ در آیین 
گشایش این شعبه که آقای خلیل پور، مدیر 
امورشعب؛ بیژنی، مدیر امورپشتیبانی، لطیفی 
رییس  نیا،  نیک  حقوقی؛  امور  مدیر  آزاد، 
حوزه تبریز از بانک پارسیان حضور داشتند؛ 
مریم وحیدنیا، سرپرست روابط عمومی بانک 
پارسیان با بیان اینکه افتتاح این شعبه تقریبا 
مقارن با آغاز به کار همزمان چهارشعبه بانک 
پارسیان در سال ۱3۸0 می باشد که سرآغاز 
رفتار  و  رسانی  خدمت  در  نوین  ای  شیوه 
 ، بود  خود  کار  و  کسب  در  مدارنه  مشتری 
در عرصه های مختلف  پارسیان  بانک  افزود: 
محصوالت  و  خدمات  ارایه  با  رسانی  خدمت 
نوآورانه به عنوان یک بانک پیشتاز، الگوآفرین 
به  اشاره  با  است.وی  شده  شناخته  نمونه  و 
کارنامه قابل قبول بانک پارسیان در شاخص 
در  خود  جایگاه  ارتقای  و  عملکردی  های 
سیستم بانکی، افزود: امسال نیز حفظ جایگاه 
ارزشمند حضور در میان بزرگترین شرکتهای 
رتبه بندی صد  در  سالهای گذشته  در  کشور 
شرکت برتر، و کسب رتبه  چهارم در بیتسمین 
رتبه بندی این دوره  IMI100 در عملکرد 
تمامی  میان  در  دوم  مقام   ، فروش  شاخص 
بانک ها مرهون تالش کارکنان بانک و اعتماد 

سهامداران آن است .

انتشار تحلیل نامه اقتصادی شماره 
28 بانک انصار 

 بیست وهشتمین شماره تحلیل نامه اقتصادی بانک انصار
 باموضوعات متنوع وآخرین اخبارواطالعات مربوط 
ازسوی  پولی وبانکی  حوزه  و  تجارت  اقتصاد،  به 
و  منتشرشد  بانک انصار  مرکزمطالعات ونوآوری 

دراختیار عالقمندان قرارگرفت.
روابط عمومی وتبلیغات  اداره کل   گزارش  به 
تحلیل نامه  شماره  وهشتمین  بیست  در   ،
 20۱۸ چشم انداز  عناوین  بانک انصار  اقتصادی 
تحلیل  آمریکا،  اقتصاد  از  کوتاه  بازارها،  برای 
ایران درسال  اقتصاد  وپیش بینی بخش حقیقی 
آن،  موانع  و  ایران  خارجی  تجارت   ،۱3۹6
تحرکات  کشور،  داخلی  ارتباطات  وضعیت 
بانکی وجود دارد که در آن ها مطالبی  فعاالن 
ازمنابع معتبر  با استفاده  حاوی آمار مقایسه ای 
فدرال رزرونیویورک،  وال استریت ژورنال،  نظیر 
سایر  و  مرکزپژوهش های مجلس شورای اسالمی 
خواننده  و  دارند  وجود  معتبر  آماری  مراکز 
عالقمند به رویکردهای کارشناسی و تحلیلی می 

تواند به اطالعات دقیق دست یابد.
بیست وهشتم  شماره  در  گزارش،  این  براساس 
وارقام،  آمار  نیز  بانک انصار  اقتصادی  تحلیل نامه 
موضوعات  طرح  و  تئوریک  تحلیل های  نمودارها، 
کلیدی و دارای اولویت حوزه اقتصاد وپولی وبانکی 
منظور  به  که  می خورد  چشم  به  جهان  و  ایران 
کارشناسی  و  تخصصی  آگاهی های  سطح  ارتقای 
منابع انسانی بانک و عالقمندان حوزه های بانکداری 

تنظیم شده است.

اخبار

سرکقاله
کالمامیر

خشموتندخویینوعیدیوانگی
غربی ها است،زیراصاحبشپشیمانمیشود سخنان  بررسی  با  مجلس:  رییس 

ایران، خواهیم دید که  نسبت به تصمیمات 
منطقه  در  ایران  رفتار سنجیده  به  نیز  آنان 

خاورمیانه اذعان دارند.
به گزارش زمان به نقل از صدا و سیما، علی 
الریجانی با اشاره به چالش های منطقه افزود: 
در سالهای گذشته جمهوری اسالمی گامهای 
مسائل  حل  و  روابط  توسعه  برای  بلندی 
منطقه برداشت و در مورد مساله انرژی هسته 
اما  کرد  عمل  دقت  با  و  درستی  به  نیز  ای 
دیگ جوشانی در منطقه است و کشورهای 
اطراف دچار مشکل هستند.الریجانی تصریح 
نظام مقدس جمهوری اسالمی که در  کرد: 
راس آن رهبر معظم انقالب قرار گرفته اند در 
موارد بین المللی آراسته و دقیق تصمیم می 
گیرد و این مهم نقطه مقابل حرفهای سطحی 
است که برخی رسانه های داخلی و خارجی 
قوه  آورند.رییس  می  زبان  بر  حوزه  این  در 
در حل مسائل  را  اسالمی  مقننه، جمهوری 
داشت:  اظهار  و  دانست  هوشیار  و  چابک 

ایران  خاورمیانه،  منطقه  آشفتگی  رغم  به 
کشتی خود را به خوبی هدایت می کند.وی 
تاکید کرد: شرایط به گونه ای است که باید 
بسترهای  زیرا  باشیم  کشور  آبادانی  درصدد 

خوبی برای کار و تالش فراهم شده و برخی 
برای  شرایط  اند.  شده  برطرف  نیز  چالشها 
تحوالت اقتصادی در کشور مهیاست و قوای 
معظم  رهبر  نظر  از  تبعیت  با  باید  گانه  سه 

انقالب و با هم افزایی و همگرایی گام بردارند.
به  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  الریجانی 
با  اشتغال  و گفت:  پرداخت  اشتغال  موضوع 
حرف زدن حل نمی شود بلکه باید بسترهای 
قطعا  شود.  فراهم  کشور  در  گذاری  سرمایه 
وقتی کار دست مردم بیافتد اشتغال هم ایجاد 
می شود.الریجانی ادامه داد: تصویب مناطق 
ویژه اقتصادی در کشور در دستور کار مجلس 
قرار گرفته که با رای نمایندگان و بررسی این 
گیری می شود.  تصمیم  آنها  درباره  طرحها 
اولیه  هدف  از  مرزی  های  بازارچه  از  برخی 
خود به منظور صادرات دور شده اند و بعضا 
برخی بازارچه های مرزی در جنوب و غرب 
کشور اجناس دسته چندم کشورهای دیگر 
را وارد می کنند.وی افزود: امسال ۱00 هزار 
به  بانکی  تسهیالت  قالب  در  ریال  میلیارد 
توسعه روستایی در کشور اختصاص یافت تا 
از مهاجرت بی رویه مردم از روستا به شهر 
جلوگیری شود و در کنار آن تبصره ۱۸ قانون 

بودجه می تواند به این بخش کمک کند.

علی الریجانی بیان کرد:

اذعان غربی ها به رفتار های سنجیده ایران در خاورمیانه

انتشار ۵ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت 
 ۵ انتشار  و  جدید  هواپیمای  خرید  جهت 
هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای ایمن 
سازی و نگهداری راه های شریانی کشور در 

شورای اقتصاد مصوب شد.
اسحاق  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
جهانگیری در جلسه شورای اقتصاد گفت: 
اقتصاد  فرماندهی  ستاد  مصوبات  از  یکی 
مقاومتی این است که پنج دانشگاه کشور 
باید تا سال ۱۴00 جزو 200 دانشگاه برتر 
های  دانشگاه  سایر  امیدوارم  و  باشند  دنیا 
دانشگاه صنعتی شریف  همانند  نیز  کشور 
مالی  تسهیالت  از  برخورداری  دنبال  به 
باشند.معاون  خود  امکانات  تجهیز  جهت 
اول رییس جمهور با قدردانی از تالش های 
اقتصاد در سال ۹6، برای  دبیرخانه شورای 
و  کرد  آرزو  سالی خوب  شورا  این  اعضای 
شورای   ۹7 سال  در  کرد  امیدواری  اظهار 
اقتصاد بهتر از سالهای گذشته فعالیت کند.

درخصوص  اقتصاد  شورای  مصوبه  اصالح 
طرح های توسعه نیروگاه آبی گتوند علیا، 
احداث سد و نیروگاه چرمشیر، استفاده از 
فاینانس برای ایجاد انتقال و فاز دوم تصفیه 
خانه شهر بیرجند، استفاده از فاینانس برای 
طرح های سد دشت پلنگ و سد باغان و 
برای  خارجی  مالی  تسهیالت  از  استفاده 
جمله  از  بختیاری  نیروگاه  و  سد  احداث 
درخواست های وزارت نیرو بود که پس از 
بحث و بررسی به تصویب رسید.درخواست 

مورد  جلسه  این  در  نیز  نفت  وزارت  های 
ارائه  از  پس  و  گرفت  قرار  بررسی  و  بحث 
توضیحات از سوی نماینده این وزارتخانه با 
این درخواست ها موافقت شد که عبارتند از:

طرح کمک به جایگزینی و اسقاط ۱ میلیون 
با  نفتی(  و  گازی  مرسوم)  بخاری  دستگاه 
راندمان  دار  دودکش  سوز  گاز  های  بخاری 
باال )هرمتیک(، اصالح مجوز سرمایه گذاری 
از محل منابع داخلی شرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی ایران در خصوص 
طرح احداث خط لوله 20 اینج فرآورده های 
اصالح مجوز  و  ـ ری  ـ کاشان  نایین  نفتی 
سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت 
نفتی  های  فرآورده  پخش  و  پاالیش  ملی 
ایران درخصوص طرح نگهداشت و پشتیبانی 
و  غیرصنعتی  و  صنعتی  جنبی  تاسیسات 
تعویض  طرح  برای  جدید  گذاری  سرمایه 
خام. نفت  لوله  خط  تعویض  و  پوشش 

طرح  مصوبه  اصالح  موضوع  همچنین 
جایگزینی 6۵ هزار دستگاه کامیون و کشنده 
فرسوده باالی ۱0 تن با سن باالتر از 3۵ سال 
شورای  کمیسیون  به  بیشتر  بررسی  برای 
میلیارد  هزار  گردید.انتشار ۵  ارجاع  اقتصاد 
ریال اوراق مشارکت جهت خرید هواپیمای 
اوراق  ریال  میلیارد  هزار   ۵ انتشار  و  جدید 
راه  نگهداری  و  سازی  ایمن  برای  مشارکت 
های شریانی کشور نیز از جمله درخواست 
های وزارت راه و شهرسازی بود که در این 

جلسه مطرح شد و به تصویب رسید.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسالمی 
درخواست  نمایندگان  از  جمعی  که  گفت 
و  رفاه  راه،  وزرای  استیضاح  که  دارند 

کشاورزی به بعد از تعطیالت موکول شود.
ابوالفضل  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
موسوی اظهار کرد: استیضاح وزرا ۱۵ و ۱6 
آیین نامه  طبق  و  شده  وصول  اعالم  اسفند 
داخلی مجلس باید حداکثر ۱0 روز بعد از 
شود.  برگزار  استیضاح  جلسه  وصول،  اعالم 
اگر بخواهیم ۱0 روز بعد از اعالم وصول را 
در نظر بگیریم به تاریخ 2۵ اسفند می رسیم 
که روز پنج شنبه است و مجلس جلسه ندارد 
و بعد از آن هم جلسه ای تشکیل نمی شود 
است که  بررسی  قابل  این موضوع  بنابراین 
آیا می شود استیضاح را به اولین جلسه بعد 
از تعطیالت مجلس موکول کرد یا خیر؟ وی 
افزود: نمایندگان عموما بازه زمانی فعلی را 
برای استیضاح وزرا مناسب نمی دانند، ضمن 
اینکه به نظر می رسد باید اجازه دهیم وزرا از 
حداکثر وقت شان استفاده کنند و بعد اقدام 
به استیضاح آنها کنیم اگرچه برگزاری جلسه 
قانونی  ایراد  نیز  فرصت  این  در  استیضاح 
ندارد. برخی نمایندگان نیز در همین راستا 
به  استیضاح  جلسه  که  داشتند  درخواست 
بعد از جلسات مجلس موکول شود که این 
به نفع مردم است.وی همچنین با اشاره به 
الیحه دو فوریتی اصالح ساختار دولت، اظها 
کرد: در این الیحه تفکیک وزارتخانه های راه 
و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 

که  چرا  شده،  پیش بینی  معدن  و  صنعت 
دولت معتقد بوده وظایف سنگینی بر عهده 
این وزارتخانه هاست و باید تفکیک شود. این 
اجتماعی  و  به کمیسیون های عمران  لوایح 
از  اما  شد  تایید  کلیاتش  و  شد  ارسال 
کمیسیون اجتماعی به صحن مجلس ارجاع 
نشد و در ادامه رای گیری کابینه را داشتیم 
این  که  بود  این  مجلس  نظر  واقع  در  که 
وزارتخانه ها با همین ساختار کارشان را شروع 
کنند.موسوی با اشاره به تشکیل کمیسیون 
ویژه بررسی اصالح ساختار دولت در مجلس، 
اضافه کرد: در این کمیسیون نمایندگانی از 
کمیسیون های مختلف عضویت پیدا کردند 
از  علوی  سیداحسن  آقای  و  من  جمله  از 
کمیسیون عمران به عضویت کمیسیون ویژه 
در آمدیم اما با توجه به اینکه بودجه سال 
و  ماه  یک  بود،  مجلس  کار  دستور  در   ۹7
نیم است این کمیسیون تشکیل نشده است.

وی تصریح کرد: وقتی دولت اصالح ساختار 
را پیشنهاد می دهد در واقع معتقد است که 
وظیفه سنگینی بر عهده وزارتخانه هاست و 
یک نفر نمی تواند این وظایف را انجام دهد 
اتفاقات سهیم  این  در  بنابراین مجلس هم 
است اما نمی توان گفت که مجلس در یک 
حادثه مدیریتی مقصر و مسئول است اما به 
هر حال دولت وظیفه خود را انجام داده و ما 
هنوز به این موضوع رسیدگی نکردیم و حاال 
کمتر از شش ماه از فعالیت وزرا می خواهیم 

اقدام به استیضاح آنها کنیم.

انتشار ۵ هزار میلیارد ریال اوراق 
مشارکت برای خرید هواپیما

 درخواست برای تغییر تاریخ
 استیضاح وزرا به بعد از تعطیالت

رئیس پلیس راهور ناجا اعالم کرد:

پراید و پژو؛ پرسانحه ترین خودروهای کشور
 ۵2 درصد قربانیان جاده ای، سرنشینان پراید و پژو

رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به وجود بیش از 30 میلیون 
وسیله نقلیه در کشور گفت: اگر بر اساس تعداد خانوار محاسبه 
کنیم، در ایران تقریبا هر خانواده یک وسیله نقلیه دارد و میزان 

ترددها از ۱0 سال گذشته تاکنون 2.۵ تا 3 برابر شده است.
رسانه ای  ستاد  نشست  در  مهری  سردار  زمان،  گزارش  به 
پیشگیری از سوانح و حوادث نوروزی اظهار کرد: مجلس در 
تا در زمینه رفع  را مکلف کرده  توسعه دولت  برنامه ششم 
نقاط حادثه خیز و ارتقای آموزش همگانی برنامه ریزی کنند.

رئیس پلیس راهور ناجا در ادامه به آمارهای مربوط به حوادث 
جاده ای و تعداد خودروها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 
 7.۵ سال ۸۴،  در  تعداد  این  که  داریم  خودرو  میلیون   2۱
میلیون بوده است و حاال سه برابر شده است. همچنین تعداد 
موتورسیکلت ها در این زمان به ۱۱.۵ میلیون رسیده است و 
در حال حاضر بیش از 30 میلیون وسیله نقلیه داریم؛ اگر بر 
اساس تعداد خانوار محاسبه کنیم در ایران تقریبا هر خانواده 

یک وسیله نقلیه دارد. تا کنون ۴0 میلیون گواهینامه صادر 
کرده ایم و در سال جاری حدود دو میلیون گواهینامه جدید 
صادر شده که نسبت به سال گذشته 3۵ درصد افزایش داشته 
است. همچنین یک میلیون و ۴00 هزار وسیله نقلیه جدید 
اضافه شده که این عدد بسیار باالیی است.وی در ادامه افزود: 
سال  از ۱0  و  افزایش  حال  در  ساله  هر  نیز  ترددها  میزان 
گذشته تا کنون 2.۵ تا سه برابر شده است. در حال حاضر 
نقطه   3۴00 که  داریم  کشور  در  خیز  حادثه  نقطه   ۵۴00
از آنها خارج از شهرها قرار دارد.مهری در مورد آمار تلفات 
هزار  از ۱3  بیش  ماهه گذشته  در ۱0  نیز گفت:  تصادفات 
و ۸00 نفر جانشان را از دست داده اند و 73 درصد کشته ها 
مربوط به حوادث برون شهری بوده است این مسئله نشان 
نیز جلب  از شهر  خارج  به  را  مردم  توجه  باید  که  می دهد 
کنیم. اگر آموزش و فرهنگسازی درون شهر خوب انجام شود 
داشت. نیز خواهیم  را  از شهر  در خارج  وقوع  از  پیشگیری 

رئیس پلیس راهور ناجا اضافه کرد: حدود ۵0 درصد از افرادی 
که در تصادفات فوت می کنند در درمانگاه ها و یا در مسیر 
انتقال جان شان را از دست می دهند. بر اساس تحقیقی که 
انجام شده است 6.7 درصد از تولید ناخالص کشور مربوط به 
هزینه تصادفات است و با توجه به این شرایط یکی از کارهای 
مهمی که در صدای رسانه ای کشور باید اتفاق بیفتد این است 
که این موارد را در اولویت قرار دهیم. سوانح زمینی معموال 
خیلی پر سر و صدا نمی شود. در حالیکه روزانه ۴3 نفر در 
این حوادث فوت می کنند و ۹۱0 نفر نیز مجروح می شوند 
که آمارهای بسیار باالیی است، بنابراین باید در همه سطوح 

به حساس شدن مردم و مسئوالن بپردازیم و تمام کسانی 
این زمینه دست  باید در  که وظیفه کار فرهنگسازی دارند 
به دست هم بدهند.مهری با تاکید بر اینکه باید به ارتقای 
کیفیت قطعات خودروها و رفع نقاط حادثه خیز توجه شود، 
گفت: عالوه بر این اطالع رسانی، آموزش همگانی، آگاه سازی 
و در نهایت ارتقای فرهنگ ترافیک مسائلی است که باید مد 
نظر قرار بگیرد.وی با اشاره به اینکه مردم به سمت استفاده از 
وسایل نقلیه شخصی گرایش دارند، اظهار کرد: علت این مسئله 
این است که وسایل نقلیه شخصی مزایای مختلفی برای مردم 
نقل عمومی  و  از حمل  استفاده  برای  زیرساخت ها  زیرا  دارد 
کم است و از طرف دیگر اگر مردم به مقصد دیگری با وسیله 
نقلیه عمومی حرکت کنند می دانند که آنجا هم باز باید یک 
وسیله کرایه کنند بنابراین به استفاده از وسیله شخصی گرایش 
دارند.رئیس پلیس راهور ناجا افزود: چاره ای نداریم جز اینکه 
فرهنگسازی، اطالع رسانی و آگاه سازی از طریق صدا و سیما 
انجام شود و در زمینه ارتقای فرهنگ استفاده از وسیله نقلیه 
شخصی و ارتقای فرهنگ آن کار کنیم.مهری در ادامه گفت: 
از عوامل انسانی به عنوان اصلی ترین عوامل تصادفات نام برده 
می شود که این درست اما آنچه باید مورد نظر قرار بگیرد عوامل 
خطرساز است. خودرو اگر در مسیر ناایمن حرکت کند می تواند 
باعث حادثه شود. ضمن اینکه خودروهای پراید و پژو که دو 
تولید داخلی هستند و بیشترین خودروها را تشکیل می دهند 
خودروهاست  این  برای  تصادفات  کشته های  درصد  که ۵2 
از بیش  شوند.  ایمن  کامال  باید  نیز  ما  خودروهای   بنابراین 

 70 درصد خودروهای ما ABS دارند و ایربک ندارند.

کشف کارگاه ساخت سالح 
شیمیایی در غوطه شرقی سوریه

به  متعلق  کارگاه ساخت سالح شیمیایی  ارتش سوریه یک 
تروریست ها را در غوطه شرقی استان ریف دمشق کشف کرد.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا، خبرگزاری اسپوتنیک روسیه 
دیروز به نقل از یک فرمانده ارتش سوریه اعالم کرد که این 
کارگاه در نزدیکی شهرک تازه آزاد شده ›افتریس‹ و پس از 
خروج تروریست ها کشف شده است.سرهنگ فراس ابراهیم 
و  استفاده  برای  کارگاه  این  در  مهمات کشف شده  افزود: 

اتهام زنی به ارتش سوریه درباره بکارگیری سالح شیمیایی 
ساخته شده است.گروه های تروریستی، ۱۴ روز قبل دستور 
بکارگیری مواد سمی در غوطه شرقی ریف دمشق را برای 
متهم کردن ارتش سوریه دریافت کرده بودند.تروریست های 
جبهه تحریر الشام )النصره(، فیلق الرحمن و احرارالشام قبال 
بکارگیری سالح  درباره  نمایشی  بازی کردن  برای  را  خود 
شیمیایی به منظور متهم کردن ارتش سوریه آماده کردند.

این سالح ها قبال از سوی تروریست ها و علیه غیرنظامیان 
و  العسل  خان  در  شیمیایی  حمله  بویژه  سوریه  ارتش  و 
غوطه شرقی بکار گرفته شد.یگان های ارتش سوریه طی 
۱3 روز گذشته با حمله به مواضع تروریست ها در غوطه 
شرقی، شهرک ها و مناطق سقبا، مسرابا، افتریس، حموریه، 

المحمدیه،  قبیبات،  حوش  االشعری،  حوش  مدیرا،  اوتایا، 
گردان  حزرما،  النشابیه،  خرابو،  حوش  الصالحیه،  حوش 
پدافند هوایی، گردان حمل و نقل، مزارع العب و بیت نایم 
را از تروریست ها بازپس گرفتند. هم اکنون روند پیشروی 
نیروهای ارتش سوریه در غوطه شرقی در استان ریف دمشق 
ادامه دارد. گروه های تروریستی مستقر درغوطه شرقی از 
با  را  مناطق مسکونی دمشق  بیشتر  تاکنون  قبل  ماه  یک 
شلیک موشک و خمپاره هدف قرار داده اند که در اثر این 
اقدام تروریستی، تعداد زیادی از شهروندان سوری کشته و 
زخمی شده اند. این حمالت همچنین به وارد شدن خسارت 
هایی به اموال شهروندان سوری و زیرساخت های عمومی 

در پایتخت سوریه منجر شده است.
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ظریف با نخست وزیر پاکستان دیدار کرد

وزیر امور خارجه کشورمان در جریان سفر به اسالم آباد با نخست 
از  نقل  به  زمان  گزارش  کرد.به  گفت وگو  و  دیدار  پاکستان  وزیر 
اقتصادی  و  ایسنا، محمد جواد ظریف که در صدر هیاتی سیاسی 
برای انجام سفری سه روزه به اسالم آباد سفر کرده است، با شاهد 
خاقان عباسی نخست وزیر پاکستان دیدار و گفتگو کرد.وزیر امور 
خارجه کشورمان همچنین در  دیدار با همتای پاکستانی خود در 
مورد مهم ترین مسائل دو کشور در ابعاد سیاسی و اقتصادی گفت وگو 
و رایزنی داشته است.ظریف که برای گفت وگو با مقامات پاکستانی و 
رایزنی در مورد سطح روابط دو کشور به اسالم آباد سفر کرد.در دیدار 
پاکستان ظریف ضمن  وزیر  با نخست  امور خارجه کشورمان  وزیر 
قدردانی از موضع حمایتی پاکستان در مخالفت با قطعنامه ضد ایرانی 
بر گسترش همه جانبه روابط دو کشور برادر و همسایه تاکید کرد.

در این مالقات طرفین در خصوص خط لوله گاز صلح بطور مبسوط 
گفت وگو کردند و مقرر شد وزارتخانه های نفت دو کشور مذاکرات 
فنی در این خصوص را پیگیری نمایند.افزایش حجم تجارت، تقویت 
مناسبات بانکی و مدیریت مشکالت مرزی و افزایش همکاری های 
چند جانبه بین المللی و منطقه ای و افزایش رفت و آمدهای مقامات 

دو کشور از دیگر محورهای گفت وگوها در این دیدار بود.

 نوسازی30 هزار دستگاه تاکسی فرسوده 
در سال جدید

سرپرست اتحادیه تاکسیرانی  شهری کشور گفت: برای سال آینده 
آوردن  پایین  رویکرد  با  فرسوده  تاکسی  دستگاه  هزار  نوسازی 30 
نرخ سود بانکی را در نظر گرفته ایم و همچنین نوسازی ناوگان ون 
و استفاده از منابع ماده ۱2 که تا کنون نیز تحقق نیافته بود را در 
دستور کار قرار دادیم.به گزارش زمان به نقل از ایسنا، مرتضی ضامنی 
تاکسیرانی های  اتحادیه  سالیانه  عمومی  مجمع  سومین  و  سی  در 
شهری کشور با بیان اینکه اتحادیه تاکسیرانی در سال های گذشته 
مجری طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهری کشور بوده، اظهار کرد:  
این اتحادیه موفق شده است که 7۱ هزار دستگاه تاکسی فرسوده را 
از رده خارج کند و 6۱ یک هزار تاکسی جایگزین کند.وی ادامه داد:  
از ابتدای شکل گیری سامانه تاکسیرانی شهری در کشور فقط حدود 
70 هزار و ۵00 تاکسی نوسازی شده بود اما با اقداماتی که در حوزه 
تاکسیرانی انجام شده بود در این بخش جلو افتادیم و موفق ترین طرح 
دولت را در حوزه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور به مرحله 
اجرا گذاشتیم.وی اظهار کرد: در بحث خودروهای هیبریدی و برقی 
بر اساس برآوردها، طی ده سال اگر یک خودروی برقی جایگزین یک 
خودروی بنزینی شود حدود ۹3 میلیون تومان صرفه جویی بنزین 
خواهد شد و اگر یک خودروی هیبریدی جایگزین شود 6۸ میلیون 
تومان کاهش مصرف سوخت را در پی خواهد داشت.وی همچنین 
به سیستم های برخط و تاکسی های اینترنی نیز اشاره کرد و گفت: 
برنامه ریزی کردیم تا کلیه سازمان های تاکسیرانی به سامانه برخط 
تجهیز شوند و به ارائه خدمات بپردازند . این اقدام باعث می شود تا از 

فعالیت  شرکت های غیر مجاز جلوگیری شد.

اعطای وام8میلیاردی به 
روستاییان و عشایرمناطق مرزی

محروم  مناطق  و  روستایی  توسعه  معاون 
با کارمزد  ۴ درصد به  از پرداخت وام  کشور 
روستاییان و عشایر مناطق مرزی تا سقف ۸ 

میلیارد تومان خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، ابوالفضل رضوی 
در تشریح اعطای وام با کارمزد شش درصد به 
اشتغال  توسعه  هدف  با  عشایر  و  روستاییان 
پایدار در این مناطق گفت: وام با کارمزد شش 
برای کلیه روستاها و مناطق عشایری  درصد 
برای  درصد  چهار  کارمزد  با  وام  و  غیرمرزی 
روستاها و مناطق عشایر مرزی با هدف ایجاد 
اشتغال پایدار پرداخت می شود.وی افزود: مدت 
تنفس برای بازپرداخت این وام سه سال است 
و شش سال نیز بازپرداخت آن طول می کشد 
وام  دراختیار  سال  وام ۹  این  مجموع  در  که 
این  پرداخت  بی تردید  می گیرد.  قرار  گیرنده 
به  پایداراشتغال نقش  وام می تواند در توسعه 
سزایی داشته باشد.وی ادامه داد: سقف وامی 
که می  توانیم برای ایجاد اشتغال به روستاییان 
میلیارد   ۸ کنیم  پرداخت  عشایری  مناطق  و 
تومان است که در مسیر اعطای این وام افرادی 
یا  و  باشند  داشته  مشارکتی  پروژه های  که 
محصول نهایی پروژه  آنها صادراتی باشد و یا 
در جهت تولید از آب کمتری استفاده کنند در 
اولویت قرار می گیرند. معاون توسعه روستایی 
و مناطق محروم کشور هدف از پرداخت این 
وام ها را ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد 
افزود:   و  خواند  کشور  عشایر  و  روستانشینان 
در  انگیزه ای  وام ها  این  پرداخت  با  امیدواریم 
پایداری در روستاها و جلوگیری از مهاجرت  به 
سمت شهرها ایجاد شود. وی در بخش دیگری 
آموزش  خصوص  در  خود  صحبت های  از 
روستاییان و توسعه اینترنت در روستاها گفت:  
در دولت یازدهم وزیر وقت ارتباطات اقدامات 
در  اینترنت  گسترش  و  داد  انجام  را  موثری 
سطح روستاها را به شکل مطلوبی محقق کرد 
به طوری که 30 هزار روستا به طور کامل از 
اینترنت بهره مند شدند که امیدواریم در دولت 
دوازدهم نیز این رقم پیگیری شود تا بتوانیم 
بازار مجازی الزم برای روستانشینان را فراهم 
کنیم. رضوی تاکیدکرد: تصور می کنم در سال 
۹7 همه روستاهای کشور از اینترنت پرسرعت 
بهره مند شوند و از اینترنت برای ایجاد اشتغال 
همچنین  و  روستایی  درآمد  افزایش   ، پایدار 

آموزش های الزم استفاده کنند.

خبرخبر

دبیر شورای عالی امنیت ملی تعرض به سفارت 
جمهوری اسالمی ایران در لندن را خوش خدمتی 
میلیاردی  تسلیحاتی  خرید  به  انگلیس  دولت 
ولیعهد عربستان از این کشور دانست که به شکل 

بسیار مفتضح آن انجام شد.
به گزارش زمان به نقل ازدبیرخانه شورای عالی 
امنیت ملی، علی شمخانی دیروز در حاشیه بازدید 
از مجتمع خدمات فناوری دانشگاه صنعتی شریف 
در  انگلیس  دولت  و  پلیس  انفعال  علت  درباره 
تعرض به سفارت کشورمان در لندن گفت: این 
انگلیس  دولت  شده  طراحی  پنگی  پینگ  بازی 
بود که همزمان با سفر یکی از رهبران کشورهای 
منطقه به لندن انجام شد.وی تعرض به سفارت 
جمهوری اسالمی ایران در لندن را خوش خدمتی 
میلیاردی  تسلیحاتی  خرید  به  انگلیس  دولت 
به  که  دانست  کشور  این  از  عربستان  ولیعهد 
شورای  شد.دبیر  انجام  آن  مفتضح  بسیار  شکل 
عالی امنیت ملی در پاسخ به اظهارات ضد ایران و 
مقاومت اسالمی ولیعهد عربستان گفت: در منطق 
و ادبیات سیاسی منطقه ای ما، رژیم صهیونیستی، 
آمریکا بابت حمله به عراق و افغانستان و مروجان 
تروریسم در منطقه شرورند.شمخانی افزود: رییس 
جمهور اسبق آمریکا تالش کرد لفظ شر را از رژیم 
اشغالگر قدس بردارد و در مقابل به کشورهایی که 

نوعا تامین کننده صلح و ثبات در منطقه هستند، 
ولیعهد  فرافکنی  به  اشاره  با  کند.وی  اطالق 
عربستان تاکید کرد: این خطا ناشی از کم عقلی 

است که زمان باید پاسخ آن را به او بدهد.
متاسفانه  گفت:  ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیر 
با  خود  سیاسی  حیات  طول  در  سعودی  حکام 
را  خونینی  مرزهای  تکفیری،  های  گروه  ترویج 
ایجاد کردند.شمخانی همچنین  در جهان اسالم 
در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص ضرورت 
حمایت از شرکت های دانش بنیان بعنوان محور 

مورد  نکات  از  یکی  کرد:  اظهار  مقاومتی  اقتصاد 
تاکید و مرکز ثقل اقتصاد مقاومتی، شرکت های 
محوری  و  اصلی  عنصر  که  است  بنیان  دانش 
متخصص  انسانی  نیروهای  وضعیت  ساماندهی 
اسالمی  جمهوری  گفت:  شود.وی  می  محسوب 
ایران در چهار دهه انقالب توسعه ای جهشی در 
حوزه نیروی انسانی تحصیل کرده داشته است که 
به نظر می آید آنان بیش از آنکه مشکل باشند، 
ملی  امنیت  عالی  شورای  هستند.دبیر  حل  راه 
کرده  تحصیل  نیروهای  این  که  همانطور  افزود: 

و  موجود  اساسی  نیروی  جنگ،  از  مقطعی  در 
امروز  شدند،  صدام  بر  ایران  برتری  اصلی  عامل 
نیز این نیروها که رقم آنها پنج میلیون دانشجو 
قطار  اصلی  لکوموتیو  و  محرکه  نیروی  است، 
اشاره  با  باشند.شمخانی  توانند  ایران می  اقتصاد 
به بازدید امروز خود از دو مرکز علمی دانشگاهی 
مراکز ظرفیت  این  در  گفت:  دولتی  و  خصوصی 
نه  که  دیدم  بنیان  دانش  عرصه  در  باالیی  های 
در جنبه کمی بلکه در عمل توانسته اند قابلیت 
های خوب و راه های بسیار مطلوبی برای ایجاد 
اشتغال و حل مسائل فنی راهبردی ارائه دهند و با 
هزینه های حداقلی کارآمدی بسیار خوبی داشته 
شاغل  انسانی  نیروی  دیدن  از  افزود:  باشند.وی 
آنکه  بویژه  مراکز علمی خوشحال شدم،  این  در 
دیدم دغدغه ملی جوانان که باید حل معضالت 
علمی کشور باشد را کامال مدنظر قرار دارند.دبیر 
شورای عالی امنیت ملی با اشاره به تزریق بیرونی 
و غیربومی موضوعات فرعی و طرح سواالتی مانند 
دغدغه های زنان کشورمان چیست، اظهار کرد: 
بانوان کشورمان در حوزه های پیشرو علمی و فنی 
همچون سایبری، ماهواره ای، موشکی و پهپادی 
دهند.وی گفت:  انجام می  بسیار خوبی  کارهای 
در ها بر روی مردان و زنانمان باز است تا افتخار 

بیشتری را نصیب انقالب اسالمی ایران کنند.

شمخانی عنوان کرد: 

تعرض به سفارت ایران خوش خدمتی انگلیسی ها به عربستان 

 برگه اخطاریه
7/1138/96

 نام اخطار شونده محمد حسینعلی ستاری وایقان محل حضور شورای حل اختالف 
محمدعلی  دعوی  خصوص  در   ۱۱ ساعت  حضور۹7/2/۱  وقت   هفتم  شعبه  بابل 
عالمی به طرفیت شما در وقت مقرر در شعبه حاضر شوید در غیر اینصورت شورا 

اتخاذ تصمیم می نماید مدیر دفتر شعبه هفتم شورای حل اختالف شهرستان
 بابل

آگهی مفقودی
و   ۸2 پالک۹۹۸ج۱۴ایران  شماره  با  مدل ۱3۸2  وانت  نیسان  خودرو  شناسنامه   
مفقود  مهر  عابدی  نام شعبان  موتور22۸۹20و شماره شاسی D236۵۱به  شماره 

 فریدونکنارشده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی نظر به اینکه خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت آقای مهدی پهلوان 
نژاد طبری دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت خواندگان پریسا علی نیا 
دراین شعبه  عباسعلی  فرزند  اصغری  لیال  فرزند مجید  اسدی  علیرضا  زمان  فرزند 
تسلیم نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به کالس ۱0/۱3۴۱/۹6ثبت و برای 
به لحاظ مجهول  لذا  مورخه ۹7/2/۱ساعت ۹:۱۵ صبح تعیین وقت گردیده است 
المکان بودن خوانده و تقاضای خواهان به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و خوانده ابالغ می گردد 
که در وقت رسیدگی در شعبه دهم حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه دهم مراجعه نماید در غیر اینصورت مفاد 

دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد
 مدیر دفتر شعبه دهم شورای حل اختالف شهرستان بابل 

رونوشت آگهی حصر وراثت
سید احمد انوری دارای شناسنامه شماره 33۵ به شرح دادخواست به کالس ۱/۱۴/۹6از این 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید صادق 
انوری به شناسنامه ۱600 در تاریخ ۹6/۱0/6اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم عبارتند از ۱- صدیقه بیگم انوری فرزند سید صادق و سکینه به 

شماره شناسنامه 2۹۴ متولد ۱3۴6 دختر متوفی 
2-پروین انوری فرزند سید صادق و سکینه به شماره شناسنامه 2۱0 متولد ۱3۴۸ دختر 

متوفی
3- سید احمد انوری فرزند سید صادق و سکینه به شماره شناسنامه 33۵ متولد ۱3۵3 

پسر متوفی 
۴-سکینه ثاقب فرزند حسن جان و آسیه بیگم متولد ۱32۹ همسر متوفی

۵- سید فاطمه انوری فرزند سید صادق و سکینه به شماره شناسنامه 6۹۹0 متولد ۱367 
دخترمتوفی  

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

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

دادنامه
 پرونده کالسه۹60۹۹۸20۵3۹000۸6 شعبه اول شورای حل اختالف بخش دابودشت 
تصمیم نهایی شماره ۹60۹۹720۵3۹00۱۱2خواهان آقای ابراهیم صفر  پورکریمی 
فرزند نبی اهلل به نشانی استان مازندران شهرستان فریدونکنار شهر فریدونکنار روستای 
اوکسر  کریم کال منزل پدری خواندگان آقای بهنام  حبیب زاده فرزند شمس اهلل به 
نشانی تهران کیانشهر خیابان سلیمی نبش بن بست دوم پالک ۹۱ آقای شعبانی بردیده  
فرزند رمضان به نشانی مازندران آمل دابودشت روستای مرزنگو خواسته الزام به تنظیم 
سند خودرو رای شورا در خصوص دعوی آقای ابراهیم صفرپور کریمی فرزند نبی اهلل به 
طرفیت آقای شعبان بردیده  فرزند رمضان بهنام حبیب زاده فرزند شمس اهلل به خواسته 
الزام به تنظیم سند یک دستگاه پژو ۴0۵ به شماره انتظامی ۹2۱و۱2ایران 72 مقوم  به 
سه میلیون و یکصد هزار ریال و هزینه دادرسی شورا به مالحظه اوراق و محتویات پرونده 
دادخواست تقدیمی و رو نوشت  قرار داده و استنادی که حاکی از انتقال خودروی موضوع 
دعوی به موجب عقد بیع به خواهان است و الیحه تقدیمی خواهان و اینکه خواندگان 
علیرغم ابالغ اخطاریه در جلسه رسیدگی حاضر نشده و الیحه ای نیز ارائه ننموده اند 
و اینکه انتقال سند از آثار عقد بیع است لذا دعوی خواهان را وارد دانسته و مستندا به 
مواد ۱0 و 2۱۹ و 22۱ و 362 قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت خواندگان به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند 
رسمی خودرو پژو ۴0۵ به شماره انتظامی ۹2۱و۱2 ایران 72به نام خواهان و پرداخت 
هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به در حق خواهان صادر می نماید رای صادره غیابی بوده 
و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ واخواهی در این شورا و 20 روز پس از آن قابل تجدید نظر 

خواهی در دادگاه عمومی دابودشت  می باشد 
حسین زاده قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهر دابودشت 

دادنامه
بخش  اختالف  حل  شورای   ۱ شعبه   ۹60۹۹۸20۵3۹000۸6 کالسه  پرونده 

دابودشت تصمیم نهایی شماره ۹60۹۹720۵3۹00۱۱2 
مازندران-  استان  نشانی  به  اله  نبی  فرزند  کریمی  صفرپور  ابراهیم  آقای  خواهان: 
شهرستان فریدونکنار – شهر فریدونکنار- شهر فریدونکنار – روستای اوکسر کریم 

کال – منزل پدری 
خواندگان: ۱- آقای بهنام حبیب زاده فرزند شمس اله به نشانی تهران- کیان شهر 

– خیابان سلیمی – نبش بن بست دوم- پالک ۹۱ 
 – دابودشت   – – آمل  مازندران  نشانی  به  فرزند رمضان  بردیده  آقای شعبان   -2

روستای مرزنکو 
خواسته: الزام به تنظیم سند خودرو

رای شورا- در خصوص دعوی آقای ابراهیم صفرپور کریمی فرزند نبی اله بطرفیت 
بخواسته  اله  فرزند شمس  زاده  بهنام حبیب  فرزند رمضان 2-  بردیده  ۱- شعبان 
الزام به تنظیم سند یک دستگاه پژو ۴0۵ به شماره انتظامی ۹2۱و۱2 ایران 72 
مقوم به سه مسیلیون و یکصد هزار ریال و هزینه دادرسی شورا با مالحظه اوراق و 
محتویات پرونده، دادخواست تقدیمی و رونوشت مصدق قرارداد استنادی که حاکی 
از انتقال خودرو موضوع دعوی به موجب عقد بیع به خواهان است و الیحه تقدیمی 
خواهان و اینکه خواندگان علیرغم ابالغ اخطاریه در جلسه رسیدگی حاضر نشده 
و الیحه ای نیز ارائه ننموده اند و اینکه انتقال سند از آثار عقد بیع است لذا دعوی 
خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد ۱0و2۱۹و22۱و362 قانون مدنی و مواد 
۱۹۸و۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به حضور در 
یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی خودرو پژو ۴0۵ به شماره انتظامی 
۹2۱و۱2 ایران 72 به نام خواهان و پرداخت هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به در 
حق خواهان صادر می نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف بوده و ظرف بیست روز 
از تاریخ ابالغ واخواهی در این شورا و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی 

در دادگاه عمومی دابودشت می باشد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهری دابودشت

آگهی مزایده اموال توقیفی 
دادگاه  اختالف  حل  دوم  شعبه  از  ۴02=۹6/۵/۱۵صادره  شماره  دادنامه  موجب  به 
فریدونکنار و پرونده کالسه ۹60726احکام آقای سید سعید علوی نژاد فرزند سید 
علی به نشانی فریدونکنار خیابان ولیعصر کوچه شهید محمد علی پور منزل شخصی 
محکوم است به پرداخت مبلغ ۴0 میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک و زمان اجرای حکم و مبلغ یک میلیون و ششصد هزار 
ریال حق الوکاله و مبلغ یک میلیون و صد هزار ریال هزینه دادرسی در حق آقای عین 
اهلل قربانی با وکالت خانم بابانتاج و ابراهیم تبار و پرداخت مبلغ دو میلیون ریال بابت 
هزینه دیوانه در حق دولت با توجه به اینکه  محکوم علیه یک واحد منزل مسکونی در 
خیابان ولیعصر سه بعدی ۱۵ داخل کوچه برابر فروشنامه عادی حدود ۴00 مترمربع 
به حدود اربعه شمال به طول 22/۸0متر وصل به کوچه و شرق به طول ۱6/۸0متر به 
پالک مجاور و جنوب به طول22/60متر وصل  به کوچه و غرب به ۱6 متری کوچه 
ولیعصر و داخل آن یک واحد ساختمان با قیمت حدود 30 سال ساخت و با مصالح 
بنای که ملک  در حال سکونت می باشد دوم ساختمان دوبلکس با زیربنای حدود 
با سقف شیروانی  با پیش رفت فیزیکی حدود 60 درصد  ۱00 متر مربع نیمه کار 
به  و توسط کارشناس منتخب دادگاه  را معرفی  باشد  اسکلت و ستون موجود می 
مبلغ یک میلیارد و ۵00 میلیون ریال قیمت  گذاری گردیده که در تاریخ سه شنبه 
۹7/۱/۱۴ساعت ۹.۴۵ تا ساعت ۱0.۱۵صبح در دفتر اجرای احکام دادگاه فریدونکنار 
به میزان ارزیابی شده به مزایده گذاشته می شود افرادی که قصد بازدید از اموال مورد 
مزایده را دارند باید ۵ روز قبل از مزایده به اجرای احکام مراجعه نمایند و کسانی که 
باالترین قیمت را ارائه نمایند برنده مزایده خواهند بود و همچنین برنده مزایده در روز 
مزایده ۱0 درصد را به حساب دادگاه واریز و مابقی طبق مقررات پرداخت خواهد شد 
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری فریدونکنار قناد 

آگهی ابالغ وقت دادرسی
کالسه پرونده :۱/۸00/۹6

شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود
خواهان: محمدغفوری و غیره با وکالت سروش تنهایی

خوانده: صفی اله صداقت پور
صداقت  اله  صفی  خوانده  بطرفیت  مطالبه  خواسته  با  دادخواستی  فوق  خواهان 
پورفوق تقدیم که به این شعبه ارجاع شده است و برای روز ۱3۹6/2/۱۹ ساعت ۱0 
وقت رسیدگی تعیین شده است لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این 
آگهی بوی ابالغ میشود در وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود.نامبرده می تواند تا 

روز جلسه به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
دبیر شعبه اول شورای حل اختالف جوانرود

رونوشت آگهی حصر وراثت
به  دادخواست  شرح  به   3۸3۹۵3۹۹۵۱ ملی  شماره  دارای  اندام  حاجی  آقا/خانم 
کالسه ۹6۱۵23  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان سامان نصرتی به شناسنامه ۱۱7۵3 و شماره ملی 3733۱۹3۸73 
در تاریخ  2/۹6//۹ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر:
تاریخ تولد 6/20/۱330 و شماره ملی  اندام  شماره شناسنامه ۱۱2   ۱-  حاجی 

3۸3۹۵3۹۹۵۱ مادر متوفی.
2- سیروان نصرتی شماره شناسنامه  2۴۹7 تاریخ تولد 2۱/۹/۱36۱ و شماره ملی 

3732۱۵23۴0 برادر ابوینی متوفی
3- ساسان نصرتی به شماره شناسنامه _ و تاریخ تولد ۱2/۱0/۱37۱ شماره ملی 

373036۸۵6۴ برادر ابوینی متوفی
ملی  شماره   ۸/2/۱36۴ تولد  تاریخ  و   _ شناسنامه  شماره  به  نصرتی  سیران   -۴

3732222063 خواهر ابوینی متوفی
۵- صدیق خلیل الهی به شماره شناسنامه 660 و تاریخ تولد ۴/۱0/۱3۴۹ شماره 

ملی 37323۱۹۵۸۱ برادر مادری متوفی
6- جمیله خلیل الهی به شماره شناسنامه 2۴3۱۴ و تاریخ تولد 2۵/۴/۱3۵۴ شماره 

ملی 37302۴۱۴۸6 خواهر مادری متوفی
 ۱۵/۱۱/۱3۵6 تولد  تاریخ  و   ۱۵00۴ شناسنامه  شماره  به  الهی  خلیل  سعید   -7

شماره ملی 3730۵36362 برادر مادری متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشداز تاریخ نشر نخستین 

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

آگهی حصر وراثت
شهرستان  اختالف  حل  شورای  چهارم  شعبه   ۸۵۱/۹6 کالسه  پروند  حکایت  به 
و  نموده است.  را  وراثت  گواهی حصر  درخواست صدور  عبدی  زینب  جوانرودخانم 
بیان داشته شادروان سعدی حسین زادهدر تاریخ ۱۵/ ۱2/ ۹6در اقامتگاه دائمی 

خود فوت نموده و ورثه اش عبارتند از:
۱.زینب عبدی زایچه :۴۴2-۱36۴ کد ملی ۴۹۵۹۹۴۴32همسر متوفی
2.اسامه حسین زادهزایچه:    ۱3۸۸کد ملی۴۹۵02۹۸۸0۱پسر متوفی

3.سما حسین زاده  زایچه:  ۱3۹3  کد ملی  ۴۹۵03723۸6  دختر متوفی
اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کسی 
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 چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی ابالغ
شرکت  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  نوره  احمدی  فرهاد  محمد  آقای  خواهان 
طراحان سنگ داتیس با مدیر عاملی علی آذرنگ و محمد عبدالملکی به خواسته 
کالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  چک  وجه  مطالبه 
۹60۹۹۸۸7۵3۱00720 شعبه یازدهم شورای حل اختالف شهرستان سنندج ثبت 
و وقت رسیدگی مورخ ۱3۹7/0۱/20 ساعت ۱6:00 تعیین که حسب دستور دادگاه 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  موضوع  طبق 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:۴230
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه یازدهم شورای حل اختالف سنندج شهرستان سنندج

آگهی حصروراثت
پدرعبدالسیدبشناسنامه326صادره  نیانام  آقای/بانوعبدالزهرایوسفی 
وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته  ماهشهردرخواستی 
شادگان  صادره  بشناسنامه۸7/الف  مراوزرگانی  مرحوم  شادروان  که  داده 
عبارتنداز۱-متقاضی  اش  ورثه  فوت  دائمی  درتاریخ۹6/۱0/۱۴درماهشهراقامتگاه 
نیابشناسنامه۴7ماهشهر3-حبیب  فوق)فرزندمتوفی(2-محمدیوسفی  بامشخصات 
نیابشناسنامه۱۵۸ماهشهر۵- حمیدیوسفی  نیابشناسنامه۴3۹ماهشهر۴-  یوسفی 

یوسفی  ذکورمتوفی(6-مدینه  نیابشناسنامه۴۴ماهشهر)فرزندان  احمدیوسفی 
نیابشناسنامه۱۱۱07ماهشهر۸-حمیده  یوسفی  نیابشناسنامه203ماهشهر7-حبیبه 
عبدالسیدیوسفی  متوفی(۹-آقای  اناث  نیابشناسنامه۱6۹ماهشهر)فرزندان  یوسفی 
مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  متوفی(والغیر.اینک  نیابشناسنامه۴ماهشهر)پدر 
ازمتوفی  نامه  داردیاوصیت  اعتراض  نمایدتاهرکس  می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک 
واالگواهی  دارد   تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ 
صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعد ازاین تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبار 

ساقط است.          شماره م الف)۱6/۸77(
رئیس شعبه3دادگاه عمومی ماهشهر-عبدالنبی پژوهان زاده

آگهی ابالغ وقت دادرسی
بموجب پرونده کالسه ۹60۹67 شعبه یکصد و چهارم دادگاه کیفری دو سنندج 
آقای بابک وزیری نرانی فرزند اسکندر به اتهام جعل امضا و خیانت در امانت تحت 
تعقیب قانونی میباشد و نامبرده در آدرس اعالمی شناخته نشده است بنابراین به 
استناد ماده 3۴۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری 
مصوب ۱37۸ به نامبرده ابالغ میگردد که به منظور رسیدگی به اتهامات وارده در 
در ساعت ۱0 صبح روز چهارشنبه مورخه ۱3۹7/02/26 در جلسه این دادگاه حضور 
یابند انتشار این آگهی بمنزله ابالغ وقت دادرسی محسوب می شود در صورت عدم 

حضور دادگاه بصورت غیابی رای مقتضی را صادر خواهند نمود.
م الف: 4۲۲6 مدیر دفتر شعبه یکصد و چهارم دادگاه کیفری دو سنندج

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای عیرضا قائید امینی  بشماره ملی ۴6۱0۴776۴۵  به شرح دادخواست به کالسه 
نموده و چنین  این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت   از  ۹60022 ش ۱ س 
توضیح داده که شادروان رقیه مظاهری چم چنگی  بشماره ملی ۴622۹7۴۱۵0 در 
تاریخ۱3۸6/۱0/۱3 در اقامتگاه دائمی خود بدرود  زندگی گفته و ورثه حین الفوت 
به شماره ملی ۴6۱0۴776۴۵  امینی  قائید  آقای علیرضا  به:  آن مرحومه منحصر 

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

متن آگهی 
خواهان رو نوشت حصروراثت فاطمه دهقان  فرزند علی اصغر به شرح دادخواست 
تقدیمی ثبت شده به کالسه  ۹606۹7 از این شعبه  درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمعلی قائد امینی به شماره شناسنامه 
22۴3 در مورخ ۹۴/۱2/7 در اقامتگاه دائمی  خود بدرود حیات گفته و ورثه حین 

الفوت  آن منحصر است به :
  ۱ـ   صادق قائد امینی هارونی ش . ش ۴6۱02732۵۱ فرزند متوفی 

2 ـ  حامد قائد امینی هارونی ش . ش  ۴6۱06۸۸6۸۹ فرزند متوفی 
3 ـ علی اکبر قائد امینی هارونی ش . ش ۴6۱0۹۹277۹ فرزند متوفی 

۴ ـ راضیه قائد امینی هارونی ش . ش  ۴6۱0۴۴۹۱7۱ فرزند متوفی 
۵ ـ فاطمه  دهقان هارونی ش . ش  2606 همسر متوفی 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه 
شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یکماه به این شعبه تقدیم دارد درغیراین صورت گواهی صادر خواهد شد. 
براتعلی کریمزاده – رئیس شورای حل اختالف شعبه 1 سورشجان

مفقودی
 برگ سبز سواری کار نیسان پاترول 2 درب مدل 7۱ با شماره پالک 76۵ص۵6ایران 
۸2 با شماره موتور Z2۴۴۱277۴WSو شماره شاسی PNK۱۵Z007060بنام 

منصور عباسی فیروزجاه مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد
 بابل  

تالش دولت برای حفظ ارزش پول ملی؛

 لزوم پرهیز از ایجاد ناامیدی 
در جامعه

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: با تالش های انجام شده در 
حوزه اقتصادی، تورم کشور یک رقمی شده و تالش ها برای حفظ 
ارزش پول ملی ادامه دارد.به گزارش زمان به نقل ازمهر، حسینعلی 
امیری با اشاره به روزهای پایانی سال جاری، اظهار داشت: قطعا هر 
انسانی یک ارزیابی از کار خود انجام می دهد و مدیران و مسئوالن 
هم باید عملکرد خود را مورد ارزیابی قرار دهند تا نقاط ضعف و 
قوت و چالش های فرا روی خود را شناسایی و چاره اندیشی الزم 
را انجام دهند و قاعدتا باید فعالیت های همه ما هدفمند باشد.وی 
عنوان کرد: دولت تدبیر و امید وارد پنجمین سال فعالیتش شده و 
قاعدتا همه ما در حوزه مسئولیت خودمان یک ارزیابی از چهار سال 
و نیم گذشته داریم و اگر بخواهیم بدانیم امروز در چه موقعیتی 
هستیم باید ببینیم از چه نقطه ای شروع کرده ایم و در اواخر سال 
۹۱ و اوایل سال ۹2 شرایط ما در حوزه سیاست خارجی، اقتصاد، 

بود.امیری تصریح کرد: در  به چه شکلی   ... و  اجتماعی  صادرات، 
اواخر سال ۹۱ و اوایل سال ۹2 از جهت شرایط بین المللی روزهای 
ایران  بحث  در جهان  روز  و هر  ایم  را پشت سر گذاشته  سختی 
هراسی تبلیغ و ترویج می شد و دشمنان ما شرایطی برای ما فراهم 
افزود:  را منزوی کنند.وی  ایران  می کردند که در جامعه جهانی 
قبل از به نتیجه رسیدن برجام قصد داشتند ایران را به مسیری 
ببرند؛ قطعنامه هایی که صادر شد  بودند  را سوق داده  که عراق 
دقیقا همان قطعنامه های بودند که برای عراق صادر کرده بودند.

امیری گفت: کشوری یافت نمی شود که تحت فصل هفت منشور 
قرار گیرد و بدون پرداخت هزینه سنگین و جنگ از زیر این فصل 
برکت  به  و  با مقاومت مردم  بود که  ایران  تنها  باشد.  خارج شده 
با یک قطعنامه  خون شهدا، حمایتهای های مقام معظم رهبری 
سایه تمام قطعنامه های ظالمانه از سر کشور برداشت.وی با اشاره 
به اینکه بعد از این قطعنامه شاهد حضور معنی دار تجار خارجی و 
کشورهای عالقمند به انجام مراودات تجاری با ایران در کشورمان 
بودیم، بیان داشت: عقد قرارداد کشورهای بزرگ با ایران برای مدت 
های طوالنی عالوه بر منافع اقتصادی که همراه خود داشت یک پیام 
بسیار مهم دارد و آن این است که ایران کشوری امن است.معاون 
پارلمانی رئیس جمهور تصریح کرد: تا زمانی که اطمینان و اعتماد 
کند.  نمی  گذاری  هرگز سرمایه  نشود  گذار حاصل  برای سرمایه 

اینکه کشورهای بزرگ حاضر هستند قراردادهای طوالنی مدت در 
زمینه ریل، هواپیما، مسائل نفتی و ... منعقد کنند نشان می دهد 
دارد. اعتبار  المللی  بین  و در صحنه های  است  امن  ایران  کشور 

امیری افزود: مجدد بازارهای نفتی خود را پیدا کرده ایم و به جزو 
اعضای فعال اپک قرار گرفته ایم؛ سقوط قیمت جهانی نفت می 
توانست بحران  جدی برای ما ایجاد کند، اما با برنامه ریزی درست 
و صحیح  و تالش همه مدیران کشور اداره شد.وی بیان کرد: اوایل 
سال ۹2 حرکت اقتصادی کشور سینوسی و غیر قابل پیش بینی 
بود و یکباره با تورم ۴۴ درصدی مواجه شدیم و اکنون تورم کشور 
یک رقمی است و تالش ها برای اینکه ارزش پول ملی حفظ شود 
ادامه دارد.امیری تصریح کرد: اکنون صادرات غیرنفتی ما بر واردات 
پیشی گرفته و با برنامه ریزی درست در بخش های مختلف شاهد 
کارهای فوق العاده و روبه رشد در کشور هستیم.معاون پارلمانی 
رئیس جمهور گفت: تخصیص 20 هزار میلیارد توسط بانک مرکزی 
و هشت بانک عامل، اختصاص ۱00 میلیارد  در مرحله اول به دو 
طرح  اشتغالزایی کاج و تکاو، شناسایی هزار و ۴0۴ بنگاه مشکل 
دار و حمایت و راه اندازی هزار و ۱۹۴ بنگاه دارای مشکل، برداشت 
یک و نیم میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی با دستور مقام معظم 
رهبری، ایجاد اشتغال در مناطق محروم، عشایری و مرزی می تواند 

آینده خوبی در زمینه ایجاد شتغال در کشور رقم بزند.
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معاون حمل و ترافیک شهرداري اصفهان:

 42 پارکینگ در ایام نوروز
 فعال است

شهر  سطح  پارکینگ   ۴2 اصفهان:  بهادری- 
اصفهان در ایام نوروز سال ۹7 با ظرفیت 7 هزار 
و ۵00 خودرو آماده خدمت رساني به شهروندان و 

مسافران نوروزي است.  
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداري اصفهان به 
تشریح برنامه هاي این معاونت در ایام پایاني سال و 
نوروز پرداخت و افزود: بر کیفیت خدمات و قیمت 

پارکینگ ها نظارت جدي خواهد شد.  
علیرضا صلواتي با اشاره به این که پیام هاي ترافیکي 
ایام نوروز از طریق مراکز رسانه اي روابط عمومي 
شهرداري به شهروندان و گردشگران اعالم مي شود، 
اضافه کرد: صداي شهر و سیماي شهر  در برنامه 
»اینجا اصفهان« وضعیت ترافیک و معرفي پارکینگ 
ها  را به مسافران و شهروندان اطالع رساني مي 
کنند. همچنین این موارد از طریق رسانه ها و شبکه 
هاي رسمي شهرداري اصفهان در فضاي مجازي نیز 

اطالع رساني خواهد شد. 
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداري اصفهان 
با اشاره به تشکیل ستاد ناوگان اتوبوسرانی در ایام 
نوروز خاطرنشان کرد: ناوگان اتوبوسراني از 2۵ تا 
30 اسفند ماه سال جاري با تمام ظرفیت تا ساعت 
22 فعال است. فعال بودن این ناوگان در این مدت 
به منظور افزایش توان سرویس دهي در ایام پایاني 
سال به خصوص در خیابان هاي منتهي به مراکز 
خرید و به منظور رفاه بیشتر شهروندان در دستور 

کار قرار دارد.  
صلواتي با بیان این که در روز 2۹ اسفند با توجه به 
افزایش حجم مسافران ورودي به شهر، تمام ناوگان 
دولتي و خصوصي در خطوط فعال است، ادامه داد: 
اطالع رساني مربوط به نرخ هاي سفر، همچنین 
مسیرها، نقشه خطوط و زمانبندي تردد ناوگان طي 

ایام نوروز در اختیار مسافران قرار خواهد گرفت.  
وي اضافه کرد: سرویس دهي به تورهاي مختلف، 
نظارت مستمر بر ناوگان فعال خطوط، فعال بودن 
روزانه حدود 600 دستگاه اتوبوس در ایام تعطیالت 
نوروز و سرویس دهي ویژه به آرامستان باغ رضوان 
و گلستان شهدا به خصوص در روزهاي پایاني سال 
و اولین روز سال و استقرار اتوبوس در باغ فدک 
به منظور تردد گردشگران به نقاط تاریخي و مرکز 
شهر، از دیگر برنامه هاي نوروزي این معاونت در 

بخش ناوگان اتوبوسراني است. 
گردشگري  مراکز  در  گفت:  همچنین  صلواتي 
کابین صفه، شهر  تله  )ره(،  امام  میدان  همچون 
ایستگاه  قالب ۱۵  در  و...  ناژوان  سیژ  تله  رؤیاها، 
تاکسی هایی از سوی سازمان تاکسیرانی مستقر 

خواهد شد. 

خبر

مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی خبر داد:

2000 پایگاه فعال در جمع آوری کمک های 
مردمی جشن نیکوکاری

کمیته  مدیرکل  اراک:  داودی- 
امداد استان مرکزی گفت: در آستانه 
سال نو بیش از دو هزار پایگاه جشن 
کمک  اسفندماه،   ۱6 از  نیکوکاری 
در  را  مردم  غیرنقدی  و  نقدی  های 
جمع  مرکزی  استان  مختلف  نقاط 

آوری می کنند. 
خبرنگاران  جمع  در  نیکوکاری  جشن  آستانه  در  نژاد  موسی  قنبر 
لبخند  »جوانه  عنوان  با  جشن  این  امسال  پیام  به  اشاره  با  اراک، 
بکاریم«، اظهار داشت: هر ساله در آستانه سال جدید از سوی کمیته 
نیازهای  تامین  هدف  با  نیکوکاری  جشن  خمینی)ره(  امام  امداد 
نیازمندان تحت پوشش این نهاد مردمی برپا شده و این آیین مقدس 
امسال نیز چون سنوات گذشته  از شانزدهم اسفند در استان مرکزی 

آغاز می شود.
وی افزود: از دو هزار پایگاه پیش بینی شده، ۱0۹ پایگاه به صورت 
سیار و ثابت، یک هزار و 3۴۵ پایگاه در مدارس استان، ۵7۹ پایگاه 
نیز در پایگاه های بسیج، مساجد و حسینیه ها و بقیه نیز در  روز 

جمعه پایانی سال برای مصالها پیش بینی شده است.
روز  در  کرد:  نشان  خاطر  مرکزی  استان  امداد  کمیته  مدیرکل 
با سراسر کشور زنگ نیکوکاری  شانزدهم اسفندماه جاری همزمان 
در یک هزار و 3۴2 مدرسه به صدا در خواهد آمد، که این مراسم در 

یکی از مدارس اراک به صورت نمادین اجرا می شود.
چهار  گذشته  سال  نیکوکاری  جشن  در  داشت:  بیان  نژاد  موسی 
میلیارد و ۵00 میلیون تومان از سوی مردم جمع آوری شد که از 
این رقم سه میلیارد تومان در قالب کمک های غیر نقدی بود و بقیه 

به صورت وجه نقد اعطا شده است. 
نسبت  رقم  این  اینکه  بیان  با  مرکزی  استان  امداد  مدیرکل کمیته 
رشد  درصد   30 از  بیش   ۹۴ یعنی  قبل  سال  نیکوکاری  جشن  به 
نشان می دهد، بیان داشت: پیش بینی می شود این رقم در جشن 
نیکوکاری امسال رشد قابل توجه داشته باشد و انتظار داریم مردم 
کمک های خود را بیشتر به صورت نقدی ارایه دهند تا بتوانیم در 
حداقل زمان ممکن در اختیار نیازمندان قرار دهیم و نیازمندان هم 

قدرت انتخاب آنچه مورد نیازشان است را داشته باشند.
وی همچنین اظهار داشت: در جشن عاطفه های امسال هم نسبت 
به سال گذشته رشد قابل توجه ثبت شده، درجشن عاطفه های سال 
گذشته ۹۹0 میلیون تومان کمک های مردمی ثبت شده در حال که 
این رقم در جشن عاطفه های امسال به یک میلیارد و ۸00 میلیون 

تومان افزایش یافته است.
تامین  مورد  در  مرکزی  ره(  خمینی)  امام  امداد  کمیته  مدیرکل 
اعتبارات مالی این نهاد خاطرنشان کرد: اعتبارات مالی این نهاد از 
سه منبع دولتی، مردمی و مجتمع های اقتصادی تحت پوشش این 
نهاد تامین می شود که سهم کمک های دولتی ۴0 درصد، کمک 
های مردمی 30 درصد و مجتمع های اقتصادی هم 30 درصد است.

3۴مرکز  مرکزی  استان  در  اکنون  هم  کرد:  اضافه  نژاد  موسی 
نیکوکاری فعالیت دارند که از ظرفیت های معتمدین محلی و خیرین 

نیکوکار، برای خدمت به نیازمندان و محرومان بهره می برند.

خبر 

مدیر  مصطفوی - چهارمحال و بختیاری: 
کل دامپزشکی استان اظهار داشت: نظارت  بر 
مراکز تولید، توزیع و عرضه فرآورده های خام 
دامی در ایام نوروز تشدید می شود و ۱۸ اکیپ 
بهداشت و سالمت  بر  نظارت  کارشناسی کار 
فراورده های خام دامی در استان را بر عهده 

دارند..
به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی 
کل  مدیر  بختیاری،  و  چهارمحال  استان 
اهمیت  به  توجه  با  گفت:  استان  دامپزشکی 
سالمت فراورده های خام دامی در ایام نوروز، 
بیشتر می  نیز  بهداشتی  های  نظارت  به  نیاز 
از  اطمینان  هدف  با  و  راستا  همین  در  شود 
توزیع  تولید،  امر  در  بهداشتی  اصول  رعایت 
اکیپ   ۹ دامی  خام  های  فراورده  عرضه  و 
بهداشتی  نظارتی  اکیپ سیار  ثابت و ۹  های 

های  شبکه  و  استان  مرکز  در  دامپزشکی 
دامپزشکی شهرستان ها و در دو شیفت کاری 
از ساعت ۸ صبح لغایت ۸ شب وظیفه نظارت 

را به عهده دارند.
از  طرح  این  گفت:  نجاتی  عبدالمحمد  دکتر 
ایام  در  ماه،  فروردین   ۱۴ تا  ماه  اسفند   2۵

اداری  غیر  ساعات  و  تعطیل  غیر  و  تعطیل 
ها،  رستوران  از  بازرسی  و  نظارت  به  اقدام 
ماهی  و  مرغ  قرمز،  گوشت  عرضه  مراکز 
ای،  زنجیره  های  فروشگاه  ها،  فروشی 

کشتارگاه ها و ... می نمایند.
دکتر نجاتی گفت: در این طرح در ایام تعطیل 
و غیر تعطیل به مدت ۱۹ روز با حضور بیش 

از ۵۱2 نفر پرسنل بازرس، انجام می شود.
قرمز  و  سفید  گوشت  خواست:  مردم  از  وی 
مراکز  از  را  دامی  خام  های  فراورده  سایر  و 
مجاز و تحت نظارت دامپزشکی تهیه نمایند 
و در صورتی که موارد غیر بهداشتی مشاهده 
های  شماره  طریق  از  توانند  می  نمودند 
خود  های  گزارش   ۱۵۱2 و   3333۹007-۸
الزم  اقدام  تا  نمایند  اعالم  دامپزشکی  به  را 

صورت گیرد.

تشدید نظارت های دامپزشکی بر فراورده های خام دامی در چهارمحال و بختیاری

 کاشت 1۲ هزار نهال و درخت 

در شهرک های صنعتی گلستان 

پیاده سازی المان های شهری در هرمزگان؛ 

متناسب با  هویت شهری

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
گلستان از کاشت ۱2 هزار اصله  نهال و درخت 
دوم   ماه  شش  طی  صنعتی  شهرک   ۱۸ در 
سالجاری  در سطح شهرک ها و نواحی صنعتی 

این استان خبر داد.
حجت اله خلیل زاده در مراسم روز درختکاری 
در شهرک صنعتی گرگان 2 اظهار اشت: پالونیا، 
ای،  خمره  سرو  ای،  نقره  سرو  زیتون،  چنار، 
انار و انواع مرکبات  از جمله نهال های کاشته 
شده است. به گفته وی، خر زهره،  زربین، زبان 
انواع  و  اقاقیا، سدروس، ژوپیتروس  گنجشک، 
سیاه ریشه شامل آلو قطره طال، آلو شابلون و آلو 

سانتوریزه از گونه های کاشته شده است.
خلیل زاده  افزود: با استفاده از گونه های مثمر 
گنبد،  صنعتی  های  شهرک  در  بوتانیک  باغ 

کردکوی، بندرگز و آق قال احداث شد.

وی از احداث و کاشت گلهای فصلی و دایمی از 
گونه های مختلف به مساحت ۱۵ هزار مترمربع 
و احداث کاشت ترون، شمشاد، بوته رز به تعداد 
۱2 هزار بوته به مساحت شش هزار متر مربع از 
دیگر اقدامات فضای سبز شهرک ها و نواحی 

صنعتی در این مدت بوده است.
صنعتی  های  شهرک  شرکت  عامل  مدیر 
استان گلستان  افزود: طی مدت شش ماه دوم 
سالجاری 33 کیلومتر  شبکه آبیاری قطره ای در 

شهرک های صنعتی احداث شد.
به گفته وی مساحت احداثی فضای سبز شهرک 
ها و نواحی صنعتی استان گلستان در سال ۹6 

بالغ بر ۱3 هکتار بوده است.
معاون فنی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی 
گلستان نیز در این دیدار گفت:  هفته منابع 
ترویج  و  احیا  برای  مناسب  فرصتی  طبیعی 
فرهنگ درختکاری است. لطفی افزود: توسعه 
فضای سبز عالوه بر داشتن هوایی سالم برای 
شهر، از تصرفات احتمالی اراضی ملی جلوگیری 
می کند. وی با اشاره به  ضرورت کاشت نهال 
تاکید کرد: حفظ و نگهداری از نهال مهمتر از 
کاشت آن است که می تواند به توسعه فضای 
سبز کمک شایانی کند. در این مراسم که همراه 
با اجرای برنامه های فرهنگی بود دانش آموزان 

به همراه مسئولین اقدام به غرس نهال کردند.

و  معماری  مدیر  هرمزگان:  اکبری- 
شهرسازی  و  راه  کل  اداره  شهرسازی 
هرمزگان از رسیدن به نتیجه قابل قبول در 
پیاده سازی المان های شهری در هرمزگان 

خبر داد.
ابراهیم رستم گورانی در همایش شهرداران 
هرمزگان افزود: با هم اندیشی و همفکری که 
با شهرداران تمامی شهرهای استان صورت 
المان های شهری به  گرفته است در حوزه 

نتیجه مناسبی دست پیدا کرده ایم.
های  المان  ساخت  در  اینکه  بیان  با  وی 
داشت،  نظر  در  را  نکته  چند  باید  شهری 
شهر،  جغرافیای  وضعیت  داشت:  اظهار 
و  شهر  مردم  پوشش  و  زندگی  فرهنگ 
توان  می  المان  ساخت  اقتصادی  مبحث 
شهری  المان  احداث  در  را  بهتری  نتیجه 

گرفت. 
مدیر معماری و شهرسازی راه و شهرسازی 
هرمزگان با تاکید بر مشارکت شهروندان در 
المان های شهری خاطرنشان کرد،  ساخت 
المان  ساخت  و  طراحی  مسابقات  برگزاری 
شهری میتواند ایده های بسیار خوبی را به 
از  باید  لذا همه شهرداران  شهرداران بدهد، 

این ظرفیت استفاده کنند.
های  المان  در  ما  اکثر شهرهای  افزود:  وی 

میادین فقیر هستند و شهرداران باید هرچه 
و  اجرا  خصوص  در  را  الزم  اقدامات  زودتر 

احداث المان های شهری انجام دهند. 
که  دیگر  مهم  مسئله  داد؛  ادامه  گورانی 
به آن توجه داشت،  اجرای مبلمان  باید در 
معلولین  استفاده  برای  معابر  مناسب سازی 

است.
مدیر معماری و شهرسازی استان هرمزگان با 
اشاره به بازآفرینی شهری گفت: یکی از طرح 
هایی که در این زمینه آغاز شده بازآفرینی 
است  بندرعباس  های  چاهستانی  محله  در 
نیز  استان  شهرهای  همه  در  تواند  می  که 
صورت گیرد، بدیهی است اینگونه بازآفرینی 
افزایش روحیه  بافت های فرسوده منجر به 
و  میشود  محالت  این  ساکنین  در  نشاط  و 
مخصوصا«  مختلف  های  دستگاه  همچنین 
شهرداری می توانند خدمات رسانی بیشتری 

به این محالت داشته باشند.
دولتی  درآمدهای  کرد:  خاطرنشان  وی 
کفاف عملیات عمرانی شهری را نمی دهد، 
لذا شهرداری ها باید بتوانند خودشان کسب 
پروژه  و  پروژه های مشارکتی  درآمد کنند، 
برای  خوبی  های  ظرفیت  گردشگری  های 
کسب درآمد هستند که باید شهرداران نگاه 

ویژه ای به آن داشته باشند.

آگهی تجدید مناقصه عمومی
 یک مرحله ای به شماره ۲00961180000007

شرکت آب منطقه اي استان گلستان به آدرس گرگانـ  ابتدای جاده آق قال در نظر دارد بخشی از فعالیت های پشتیبانی و خدماتی خود را 
در سال 1397 بصورت حجمی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای 

به شرح  مندرج در اسناد مناقصه به اشخاص حقوقی دارای صالحیت های خدمات عمومی(نظافتچیـ  نگهبانیـ  تنظیفات و امور آبدارخانه)، 
نظافت و باغبانی و فضای سبز و چاپ و تکثیر و رایانه با رتبه حداقل 7 مورد تأیید از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای مدت یکسال را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.  

آگهی ارزیابی کیفی
شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان در نظر دارد فعالیتهای مشروحه ذیل:

شرکت کنندگان براي دریافت اسناد مناقصه باید مبلغ 432/000 ریال را به حساب شماره 217۵0847۵4007 سیبا بانک ملي مرکزي بنام شرکت آب منطقه ای 
گلستان واریز و پس از آن نسبت به دریافت اسناد اقدام نماید هزینه چاپ آگهی بعهده این شرکت می باشد و شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار 
است و به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط ، مخدوش پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .   ضمناً جهت 

کسب اطالعات بیشتر مي توانید در ایام هفته و در وقت اداري با شماره تلفن  32627860-017 تماس حاصل نمائید. و یا به سایت ذیل مراجعه نمایند.
http://iets.mporg.ir : پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http://tender.wrm.ir : آدرس سایت معامالت وزارت نیرو

www.setadiran.ir : سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت WWW.gsrw.ir : سایت شرکت آب منطقه ای
روابط عمومی   شرکت آب منطقه ای گلستانشناسه آگهی : 1۵7269 تاریخ انتشار اول: 1396/12/22 تاریخ انتشار دوم: 1396/12/24 
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مبلغ برآوردی
مبلغ تضمین

نوع تضمین
نام و نشانی مناقصه گذار

محل دریافت اسناد
زمان دریافت اسناد
مهلت دریافت اسناد
زمان تحویل اسناد
گشایش پیشنهادها

26.620.000.000 ریال
1.018.600.000 ریال باشد 

به پیشنهاد فاقد سپرده مخدوشـ  سپرده کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.  
ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه به حساب 2175084751002 
شرکت آب منطقه ای گلستانـ  گرگانـ  ابتدای جاده آق قال

گرگانـ  شرکت آب منطقه ای گلستان - اداره پشتیبانی و تدارکات 
پس از درج آگهی دوم

تا پایان وقت اداری روز دو شنبه مورخ 96/12/28 
تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 97/1/14 به دبیرخانه شرکت

ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 97/1/15

آگهی مفقودی
  )L۹0 سند فروش کارخانه ) فاکتورفروش خودرو (  خودروی سواری تندر) لوگان
مدل ۱3۸7  به رنگ نقر ه ای ـ متالیک وبه  شماره پالک ۹۵7/7۱ س 2۵  بشماره 
 NAALSRALD۸A0۱۵۵۸۵شاسی موتورD0۴20۴۴770203۵322وبشماره 
۴6۱۱3۱3۱07مفقودگردیده  کدملی  به  قهفرخی  حسینی  صبا  سیده  بنام 

وفاقداعتبارمی باشد. ۹6

آگهی مفقودی
برگ سبزوسند کمپانی خودرو سواری پراید جی تی ایکس آی به رنگ سورمه ای تیره 
متالیک،مدل ۱3۸۱،شماره پالک ایران ۱۴-726ل3۹،شماره موتور3۸77۱۹،شماره 
شاسیS۱۴۱22۸۱۸۵۸۸3۹به نام رامین عالئی شیخ رباط ،فرزند غالمرضا،صادره 
ازاهواز،کدملی ۱7۴00۴۴770،کد پستی6۱۹۹۱۸۴۹۸۵ مفقود گردیده و ازدرجه 

اعتبارساقط می باشد.
اهواز

دادنامه
پرونده کالسه ۹۵0۹۹۸۸7۱300۱2۸۹ شعبه ۱0۵ دادگاه کیفری دو شهرستان سنندج 

)۱0۵ جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره ۹60۹۹7۸7۱۱70۱۴۸۴ 
شاکی: آقای شکراله پرتونوری فرزند حسین به نشانی کردستان- سنندج خ ۱7 شهریور 
کوی آریا پ 37  متهم: آقای جاهد دانش وند به نشانی کردستان- سنندج ۱7 شهریور کوی 

بسمت باالتر از قنادی تشریفات کوی بسمت خانه سراج الدینی
اتهام: ضرب و جرح عمدی

گردشکار: به تاریخ ۹6/۹/۱2 در وقت فوق العاده پرونده کالسه ۹602۸6 شعبه ۱0۵ دادگاه 
کیفری دو شهرستان سنندج تحت نظر است. با عنایت به محتویات پرونده دادگاه ختم 

رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه – در پرونده کالسه فوق حسب کیفرخواست شماره ۹6۱0۴3۸7۱2۹00۸۴3 
مورخ ۹6/2/27 آقای حامد دانش وند به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی تحت تعقیب قرار 
گرفته است. با عنایت به شکایت شاکی آقای عبداله پرتو نوری فرزند حسین، شهادت شهود 
و گواهی پزشکی قانونی دادگاه ارتکاب بزه از سوی نامبرده را محرز و مسلم دانسته و مستند 
به مواد 70۹و7۱۴ قانون مجازات اسالمی مصوب سال ۱3۹2 نامبرده را به پرداخت یک 
درصد دیه جراحت در حد حارصه ی طرف چپ صورت و سه هزارم بابت کبودی همان 
قسمت در حق شاکی محکوم می نماید. این رای غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ 

ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از تاریخ انقضاء مهلت مذکور قطعی است.
م الف:4۲۲7 رئیس شعبه 10۵ دادگاه کیفری دو سنندج

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
حسب شکایت آقایان پیمان کریمی و غیره علیه آقایان هادی رئیسی فرزند امیدعلی 
و حسین عزیزی مشهور به پرویزی دایر به مشارکت در سرقت وجه نقد و صدور 
دادنامه شماره ۹۵0۱36۸-۱3۹۵/۱0/26 شعبه ۱02 دادگاه کیفری 2 کامیاران و 
شعبه  به  پرونده  تجدیدنظرخواهی،  به  رسیدگی  شکات جهت  از  تعدادی  تقاضای 
دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان ارجاع و ثبت شماره ۹603۸0 این شعبه 
به  نظر  است.  تعیین شده  تاریخ ۱3۹7/3/6 ساعت ۱۱ صبح  به  و وقت رسیدگی 
مجهول المکان بودن متهمان و دستور دادگاه، بدین وسیله مراتب یک نوبت منتشر 
تا متهم با اطالع از تاریخ رسیدگی و اعالم اقامتگاه، در جلسه دادگاه حضور یافته و 

از اتهام انتسابی دفاع نمناید.
م الف:4۲۲8 منشی دادگاه تجدیدنظر شعبه دوازدهم دادگاه استان کردستان

آگهی حصروراثت
بشناسنامه۱۴7۵صادره  پدرسیدحبیب  نام  موسوی  سیدمهدی  آقای 
وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته  درخواستی  ازآبادان 
صادره  بشناسنامه۱۸  موسوی  سیدحبیب  مرحوم  حصروراثت  که  داده 
اش  ورثه  فوت  دائمی  درتاریخ۹6/۱۱/۱۱درماهشهراقامتگاه  هندیجان 
فوق2-سیدعلیرضابشناسنامه۵2۸آبادان3- بامشخصات  عبارتنداز۱-متقاضی 

۱۸76ماهشهر۵-سمیه  سارابشناسنامه۱03۱ماهشهر۴-زهرابشناسنامه 
بشناسنامه76۴0صادره  فاطمه  ازماهشهر6-سیده  بشناسنامه۱۹70صادره 
متوفی  فرزندان  ماهشهر7-سحربشناسنامه۱۹۴02262۵2)همگی  از 
بشناسنامه3۹۵صادره  موسوی  بیگم  باشد.(۸-صغری  می  موسوی  وشهرتشان 
مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  ازآبادان)همسرمتوفی(والغیر.اینک 
نوبت آگهی می نماید تاهرکس اعتراض دارد یاوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ 
نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادروهروصیت نامه به 
جز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.شماره 

م الف)۱6/۸76(
مدیردفترشعبه1شورای حل اختالف ماهشهر

آگهی دادنامه
عمومی-دادنامه۸۵0/۹6-تاریخ۹6/۱2/۱2.مرجع  ۸66/۱/۹6حقوقی 
رسیدگی:شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز.خواهان:بانک سینا-باوکالت آقای 
خانم  دفتروکالت  کورش  مجتمع  شهیدچراغزاده  رضااسکندری-رامهرمزخیابان 
المکان2-آرزوبهبهانی  فرزندحسین-مجهول  اسکندری.خواندگان:۱-میترابهبهانی 
المکان.خواسته:قرارتامین  المکان3-غالمرضانصیری-مجهول  فرزندحسین-مجهول 
آقای  سیناباوکالت  بانک  دادخواست  شورا:درخصوص  قاضی  رای  خواسته. 
فرزندحسین3- میترابهبهانی2-آرزوبهبهانی  ۱-خانم  طرفیت  به  رضااسکندری 

به  ازخواندگان  هریک  ازاموال  خواسته  برصدورقرارتامین  مبنی  غالمرضانصیری 
مبلغ3۴/000/000ریال باستنادچک شماره6600۸۵خ/20۱مورخه ۱3۹0/۱۱/۱0به 
عهده بانک ملت ازحساب خواندگان،نظربه اینکه خواهان به طرفیت صاحب حساب 
اقامه دعوی نموده ووجه چک وصول نشده ومنجربه گواهی عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه گردیده واینکه طبق رای وحدت رویه شماره۵36هیئت عمومی دیوان 
استنادبندج  باشد.لذابه  می  واخواست  منزله  به  پرداخت  عدم  کشوروگواهی  عالی 
تجارت  ماده2۹2قانون  ناظربه  وماده3۱۴  مدنی  دادرسی  آیین  ماده۱0۸قانون 
وتامین خواسته معادل مبلغ فوق الذکرازاموال بالمعارض خوانده تا پایان رسیدگی 
مواد  درراستای  گردد.قرارصادره  می  دعواراصادرواعالم  درمورداصل  وصدورحکم 
۱۱6و۱۱7ازقانون آیین دادرسی مدنی پس ازاجراء ابالغ وظرف ده روزازابالغ قابل 
اعتراض در همان شورای حل اختالف رامهرمزمی باشددفترمحترم شوراقرارفورابه 

خوانده ابالغ گردد.شماره م.الف)۱2/736(
حسن رئیسی زاده-قاضی شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز

آگهی حصروراثت
درخواستی  ازشمیران  بشناسنامه۸2۱۸صادره  پدرنصراله  فرنام  مهدی ساکی  آقای 
که۹60۹۵0/۱/۹6ح  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته 
درتاریخ۹6/۱۱/۸دردزفول  دزفول  36۹صادره  فربشناسنامه  ساکی  نصراله  مرحوم 
ازباال2-حامدساکی  عبارتنداز۱-متقاضی  اش  ورثه  فوت  دائم  اقامتگاه 
نژادبشناسنامه  دزفولی  خدائی  متوفی(3-فاطمه  فربشناسنامه۹۱۹دزفول)پسران 
درشوراثبت  کالسه۹60۹۵0/۱/۹6ح  متوفی(والغیر.پرونده  ۴76۹۱دزفول)زوجه 
می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات  انجام  با  گردید.اینک 
نمایدتاهرکس اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم داردواال گواهی صادر وهروصیت نامه به جزسری ورسمی 

که بعدازاین تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه یکم شورای حل اختالف دزفول-محمدرضاعبدی دزفولی

از محل اعتبارات داخلی را پس از ارزیابی کیفی از طریق برگزاری مناقصه عمومی )یک مرحله ای( با شرایط مشروحه زیر به پیمانکار دارای صالحیت 
واگذار نماید. 

1-تاریخ تحویل اسناد ارزیابی کیفی به مناقصه گذاران از تاریخ 96/12/23 تا تاریخ 96/12/26 در ساعات اداری  8 تا 14 
کلیه مناقصه گران ملزم می باشند نسبت به تکمیل اسناد ارزیابی کیفی اقدام و در موعد مقرر به دبیرخانه این شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند 

)خریداران اسناد ارزیابی کیفی در صورت کسب حد نصاب امتیاز ارزیابی کیفی می توانند در مناقضه شرکت نمایند(
3- تاریخ اعالم نتایج ارزیابی کیفی 97/1/20 

4- تاریخ فروش اسناد مناقصه از تاریخ 97/1/21 تا تاریخ 97/1/23 در ساعات اداری 8 تا 14
۵-مهلت تحویل پیشنهادات )پاکت های الف ب و ج( تا مورخ 97/2/3 قبل از ساعت بازگشایی پاکات می باشد. به پیشنهادهایی که فاقد امضا، 

مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6- تاریخ بازگشایی پیشنهادها ساعت 11 تاریخ 97/2/3 می باشد. 7-محل فروش اسناد ارزیابی و مناقصه: بندرعباس - بلوار جمهوری اسالمی - 
جنب شهرک مسکونی زیتون -شرکت توزیع برق نیروی هرمزگان - امور تدارکات 8-قیمت فروش اسناد مناقصه  مبلغ ۵00000ریال واریز به حساب 
جاری شماره 01021643۵7002نزد بانک صادرات شعبه گلشهر به نام شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان  9-به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، 
مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل می شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 10- تضمین شرکت در مناقصه: 
می بایست به صورت یکی از موارد ضمانت نامه بانکی ضمانت های موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز الزم از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران فیش واریز وجه نقد در وجه مناقصه گزار )شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان( و سند کسر از مطالبات تایید شده توسط امور مالی شرکت توزیع 
انجام گردد به پیشنهادهایی فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی ترتیب اثر نخواهد شد. 11- مدت 
انجام : 12 ماه   12-هزینه دو نوبت چاپ آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.  13-سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه 

مندرج است.
متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند به شبکه اطالع رسانی معامالت توانیر به نشانی www.tavanir.org.ir مراجعه نمایند  و یا با 

شماره تلفن 07633۵12344 امور تدارکات تماس حاصل نمایند.
شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان 

واگذاری عملیات سرویس، تعمیرات و اصالح شبکه روشنایی معابر محالت در 
محدوده مدیریت برق ناحیه دو بندرعباس

واگذاری عملیات تعمیرات و اصالح شبکه روشنایی معابر محالت در محدوده 
مدیریت برق ناحیه رودان

واگذاری عملیات تعمیرات و اصالح شبکه روشنایی معابر محالت در محدوده 
مدیریت برق ناحیه چهار بندرعباس  
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عدم افزایش سهم سوابق 
تحصیلی در کنکور تا 2 سال آینده

بعید است  اینکه  بیان  با  وزیرآموزش و پرورش 
از شنبه  باشد که بچه ها  مدرسه ای اعالم کرده 
خانواده ها  از  گفت:  نیایند  مدرسه  به  آینده 
برنامه هایشان  است  مقدر  اگر  می کنم  خواهش 
از حدنصاب  را طوری تنظیم کنند که مدارس 

نیفتد و دایر باشد.
بانوی  مراسم  در حاشیه  بطحایی  محمد   سید 
اصلی  رکن  عنوان  به  زنان  اینکه  بیان  با  امید 
هر خانواده نقش مهمی در پرورش نسل آینده 
به عهده دارند گفت: ایجاد آرامش در خانواده و 
یک فضای بانشاط بسیار اهمیت دارد و تا زمانی 
نکنند  زندگی  آرام  فضای  در  ما  فرزندان  که 

یادگیری اتقاق نمی افتد.
وی افزود: از خانواده ها به عنوان شریک تربیتی 
و  خانواده  در  آنها  می کنم  درخواست  خودمان 

ما در مدرسه محیطی شاد و آرام ایجاد کنیم.
اینکه  بیان  با  ادامه  در  پرورش  و  آموزش  وزیر 
باز هستند  اسفند(   2۸( روز  آخرین  تا  مدارس 
به علت  امسال  زیاد  تعطیلی های  پی  در  گفت: 
است  دایر  مدارس  سایر شرایط،  و  هوا  آلودگی 
و می خواهم همه برای جبران عقب افتادگی ها 

کمک کنند.
بطحایی افزود: بعید است مدرسه ای اعالم کرده 
باشد که دانش آموزان از شنبه آینده به مدرسه 
نیایند. از خانواده ها خواهش می کنم اگر مقدر 
برنامه هایشان را طوری تنظیم کنند که  است 

مدارس از حدنصاب نیفتد و دایر باشد.
وی درباره تاثیر نمرات امتحان نهایی در کنکور 
با وزارت علوم  نیز، گفت: فردا)امروز(  سراسری 
دامنه  شرطی  به  مصمم ایم  و  داریم،  جلسه 
امتیازات  در  که  شود  وسیع  نهایی  امتحانات 
کنکور موثر باشد؛ اگر قرار باشد امتحانات نهایی 
باشد  نداشته  عالی  آموزش  به  ورود  در  تاثیری 
آموزش  برای  و سختی چیزی  مالی  بار  از  غیر 
سوابق  تاثیر  میزان  داشت.  نخواهد  پرورش  و 
تحصیلی در کنکور همچنان و حداقل تا دوسال 

آینده، همانند گذشته خواهد بود.
اینکه  به  پاسخ  در  پرورش  و  آموزش  وزیر 
مراسم  برگزاری  پیرامون  بخشنامه ای  آیا 
»چهارشنبه سوری« به مدارس ارسال کرده اید؟ 
ندارم.  اطالع  بخشنامه ای  از چنین  عنوان کرد: 
مراسم  عنوان  به  سوری  چهارشنبه  هرچند 
آنچه  از  خطرتر  کم  می تواند  ایرانیان  سنتی 

تاکنون بوده برگزار شود.
بطحایی درباره برگزاری همایش های متعدد در 
این وزارتخانه گفت: همایش ها را حتی در سطح 
استانی کنترل می کنیم. در هر حوزه و معاونت 

نباید بیشتر از یک همایش ملی برگزار شود.

خبر

پیام هاي آموزشي پلیس)ویژه ي نوروز(

گذشت را در رانندگي، جایگزین لجاجت کنیم 
به گزارش پیام زمان،گروه آموزش همگانی معاونت اجتماعی فاتب نیروی 
انتظامی جمهوری اسالمی از همه مردم خواست، در ایام تعطیالت نوروزی 
و با هدف کاهش آمار تصادفات و تخلفات در حوزه  رانندگی و در موارد 

دیگر به پیام های آموزشی و ترافیکی پلیس توجه کنند.
 حوزه ي فرهنگ ترافیک:

* تفاوت زمان در رانندگي شتابزده و رانندگي با سرعت مطمئن، بیش از 
چند دقیقه نمي باشد. 

* هر تصادفي قطعاً زاییده ي یک تخلف رانندگي است. 
* رعایت حق تقدم عبور، نشانه ي شخصیت اجتماعي و تعالي فرهنگ 

است. 
* رانندگی قانونمند با وسیله ي نقلیه ي سالم = رسیدن به مقصد

*  منشاء بسیاري از تصادفات مرگبار، خستگي بیش از حد یا خواب آلودگي 
راننده است. 

* فرصت کم را با سرعت زیاد جبران نکنیم. 
* مکالمه با تلفن همراه یا خوردن و آشامیدن در هنگام رانندگي، از عوامل 

کاهش تمرکز و در نتیجه بروز فاجعه است. 
* ترمز A.B.S هم ما را از رعایت فاصله ي ایمني بي  نیاز نمي کند. 

* احتیاط و گذشت را در هنگام رانندگي فراموش نکنیم. 
* مهارت، احتیاط و گذشت؛ سه ویژگي خوب، براي راننده ي خوب

* کارآمد بودن کمربند ایمني، در همه ي دنیا به اثبات رسیده است؛ 
لحظه اي نسبت به استفاده از آن، تردید نکنیم. 

* با بستن کمربند ایمني، استفاده از آن را براي نسل آینده نهادینه کنیم. 
* گذشت را در رانندگي، جایگزین لجاجت کنیم. 

* رعایت قوانین و مقررات، از مهم ترین شاخصه  هاي توسعه  و نشانه ي 
فرهنگ باالي ملي است. 

 آیا مي دانید
* مدت زمان عکس العمل راننده اي که با تلفن همراه صحبت مي کند، از 

0/۵ ثانیه به ۱/۵ ثانیه افزایش مي یابد.
* اهمیت دادن به نقاط کور خودرو، موجب کاهش تصادف مي شود.
* خط ممتد وسط جاده حکم دیوار قانون است، از آن عبور نکنید. 

* با پرهیز از تخلف در هنگام رانندگي، خاطره  ي خوشي را از سفر برای 
خود و همسفرانمان رقم بزنیم.

* جاده همیشه تسلیم راننده با احتیاط است.
* قبل از سفر، سالمت فني خودرو و همراه داشتن تجهیزات ایمني را به 

طور کامل کنترل نمایید.
* گذشتن عقربه ي سرعت از حد مجاز، یعني نزدیک شدن به خطر و دور 

شدن از ایمني.
* سفر پُر خطر در آغاز سال، یعني استقبال از پشیماني و حسرت...  

* هیچ تصادفی اتفاق نمی افتد؛ مگر اینکه قبل از آن تخلفی صورت گرفته 
باشد.

* با اولین احساس خستگی و خواب آلودگی از ادامه ي رانندگی اجتناب 
ورزید.    

* جاده همیشه تسلیم راننده با احتیاط است.
* اجازه سبقت به سایر رانندگان را نشانه ضعف خود ندانیم.

امنیت در استفاده از طبیعت:نوجوانان شیفته ي هیجان و ماجراجویی 
هستند؛ در سفرهاي نوروزي از آن ها غافل نشویم.زیبایي و شکوه اگر چه 
جزئي از طبیعت مي باشد؛ اما خطر نیز جزئي از آن است. خطرات طبیعت 

را دست کم نگیریم.

نکته

خبری  نشست  در  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
توضیحاتی در ارتباط با بودجه سال ۹7،  میزان کالری 
ممنوعیت  و  تحول  طرح  اجرای  ایرانی ها،  دریافتی 
کرد.ایرج  ارائه  ورزشی  درباشگاه های  دارو  فروش 
حریرچی در نشست خبری در ارتباط با کلیات بودجه 
سال ۹7 و تصویب نهایی در مورد اختصاص بودجه 
وزارت بهداشت اظهار داشت: در سال ۹۵ بودجه کل 
کشور ۹7۸ هزار میلیارد تومان بود که ۵.7 درصد آن 
مرتبط با وزارت بهداشت و در سال ۹6 هزار و ۱۵2 
بودجه کل کشور که ۵.۴ درصد آن به وزرات بهداشت 

اختصاص داده بود.
وی افزود: در سال ۹7 کل بودجه کشور هزار و 2۱7 
میلیارد تومان استکه 6۹ درصد آن مرتبط با شرکت ها 
بهداشت  وزارت  به  مربوط  درصد   ۵.۵ و  بانک ها  و 
است. سالمت  بیمه  سازمان  بدون  هدفمندی  با 

سخنگوی وزارت بهداشت از رشد ۹ درصدی بودجه 
این وزارتخانه خبر داد وگفت: بودجه وزارت بهداشت 
درآمد  از  ناشی  بودجه  عمومی،  بودجه های  شامل 

اختصاصی و تملک دارایی، سرمایه ای است.
حریرچی در ادامه به متوسط انرژی کالری و غذای 
دریافتی ایرانی ها اشاره کرد و بیان داشت: در 20 سال 
پیش ایرانی ها روزانه 2هزار کالری دریافت می کردند 
که در حال حاضر این میزان به 3 هزار و ۵0 کالری 
رسیده است و این در حالی بود که متوسط کالری 
مصرفی مطلوب زنان 2هزار و برای مردان 2 هزار و 
درصد   ۴0 متوسط  ایرانی ها  افزود:  است.وی   300
دریافت  انرژی  و  کالری  مطلوب  مقدار  از  بیشتر 
می کنند و مصرف سرانه قند و شکر 3۸ درصد، روغن 

مقدار  از  بیشتر  درصد  و غالت ۵  نان  و  درصد   20
توصیه شده است.

اضافه  تحرکی،  گفت: کم  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
ایرانی ها  که  بوده  مشکالتی  جمله  از  چاقی  و  وزن 
گرفتار آن هستند و برای پیشگیری از بیماری های 

غیرواگیر توجه به این مسائل حائز اهمیت است.
حریرچی در ادامه گفت: از سال 7۴ با تصویب بیمه 
همگانی و اجرای ناقص برخی برنامه ها بخش بهداشت 
و درمان با تاخیر در پرداخت ها همراه شد و در حال 
ماه  نیم  و  بیمه ها ۸  پرداخت  تاخیر  متوسط  حاضر 
است.وی گفت: تاخیر در پرداخت ها مشکل مزمن نهاد 
با  بوده و هر چند که  سالمت در 20 سال گذشته 
اجرای طرح تحول تاخیر در پرداخت ها ۴ ماه کاهش 
نزدیک شده  به متوسط 20 ساله  اکنون  یافت ولی 
است.سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه هر ایرانی 

در سال 2 بار به پزشک ا یرانی مراجعه می کنند، گفت: 
همچنین میزان مراجعه ایرانیان به پزشک متخصص 
بستری  مورد  ایرانی ۱۱۸  هزار  از  و  بوده  بار   ۱.7۸
می شوند و ۱.2 درصد درآمد ناخالص ملی نیز در بخش 
میانگین  کرد:  اضافه  می شود.حریرچی  صرف  دارو 
مراجعه ایرانی ها به پزشک عمومی مشابه کشورهای 
همانند ایران بوده و میانگین مراجعه به متخصص و 
از کشورهای مشابه  بیشتر  رابطه  این  هزینه کرد در 
است. همچنین میزان بستری در بیمارستان کمتر از 
کشورهای مشابه بوده و بسته خدمات سالمت ایرانیان 
داد: عدم  ادامه  است.وی  مشابه  کشورهای  از  بیشتر 
توان اقتصاد ملی اعم از بخش دولتی، بیمه ها و جیب 
مردم در تامین هزینه رو به رشد کشورهای مختلف 
موجود است و مجموع هزینه کرد بیمه ها و دولت در 
نظام سالمت ایران قبل از اجرای طرح تحول کمتر از 

کشورهای مشابه و بعد از طرح نیز کمتر بوده است و 
این در حالی بوده که قبل از اجرای طرح پرداختی 
از جیب مردم بسیار بیشتر از کشورهای مشابه بوده 
است. سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه ارزان 
کردن هزینه های درمانی افزایش نقش بیمه و دولت 
در حوزه سالمت و کاهش پرداختی از جیب مردم باید 
مورد توجه باشد، گفت: کارشناسان حوزه سالمت همه 
می دانند که چه اقداماتی باید انجام دهند و اختالف در 
چگونگی و زمان رسیدن به اهداف است.حریرچی در 
ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه نظارت وزارت 
بهداشت برای ارائه داروهای بدنسازی در ورزشگاه ها 
افراد  توسط  دارویی  هر  تجویز  گفت:  است،  چگونه 
غیرپزشک در هر مکانی از جمله اماکن ورزشی ممنوع 

و تخلف است.
وی افزود:در مورد مکمل ها باید توجه داشت که اکثر 
این مواد خارج از زنجیره توزیع قانونی عرضه می شوند 
و قاچاق هستند که البته قاچاق به دو صورت قاچاق 
جنس اصلی که به دو صورت قاچاق جنس اصلی و ارائه 
مواد تقلبی است.سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به 
سؤال دیگری مبنی بر اینکه اتحادیه کارگران اعالم 
افزایش  کرده که هزینه این صنف در بیمارستان ها 
یافته است، گفت: هزینه کارگران در بیمارستان های 
تحول  طرح  اجرای  از  بعد  و  قبل  اجتماعی  تامین 
رایگان بوده و در بخش دولتی متوسط پرداختی از 
جیب کارگران 37 درصد بود که بعد از طرح تحول 
به 6 درصد کاهش یافته و بنابراین پرداختی از جیب 
کارگران در بیمارستان های دولتی به طرز معناداری با 

روند کاهشی همراه بوده است.

سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد:

 ضرورت ارزان کردن هزینه های درمان

مدیر عامل سازمان بیمه سالمت ایران گفت: با وجود دستور صریح 
رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تخصیص ۱۱0 درصدی 
اعتبارات سازمان بیمه سالمت، اما هنوز اقدام موثری برای تحقق 
این اعتبارات در پایان سال ۹6 صورت نگرفته است. مهندس طاهر 
موهبتی با تاکید بر اینکه مدیریت هزینه رویکرد اصلی سازمان 
بیمه سالمت ایران در سال ۹7 است، افزود: مساعدت مجلس 
دهم در خصوص پرداخت بدهی های موسسات درمانی زمینه ساز 
مدیریت هزینه در این سازمان خواهد بود. موهبتی با اشاره به 
اینکه تنها راه برون رفت از بحران بیمه سالمت، پرداخت بدهی های 
توصیه صریح  باوجود  افزود:  مدیریت هزینه هاست،  و  گذشته 
و موکد دکتر نوبخت مبنی بر تخصیص اعتبارات سازمان بیمه 
سالمت ایران در پایان سال۹6، هنوز اقدام موثری صورت نگرفته 
است و نمی دانم پاسخ عدم پرداخت بدهی هایمان به بیمارستان ها، 

داروخانه ها و شرکت ها و مراکز درمانی را چگونه بدهیم.

مورد  در  خانواده  و  زنان  امور  در  جمهور  رئیس  معاون 
حمایت دولت از زنان سرپرست خانوار گفت: قبل از اعطای 
تسهیالت و امکانات مالی باید توانمندی الزم در زنان برای 

مدیریت بنگاه ها و کارآفرینی ایجاد شود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی پیام زمان، معصومه ابتکار در 
حاشیه بازدید از نمایشگاه زنان و تولید ملی شهرداری تهران 
با بیان اینکه دولت به طور مشخص در جهت توانمندسازی 
زنان سرپرست خانوار بسیار تالش می کند، گفت: به همین 
دولتی  دستگاه های  تمام  و  شده  تشکیل  ستادی  منظور 
امور  مرتبط در آن عضو هستند. معاون رئیس جمهور در 
زنان و خانواده در خصوص اعطای دو وام اشتغال پایدار و 
فراگیر برای اشتغال بانوان افزود: سعی کردیم سهم زنان در 

این زمینه پررنگ تر دیده شود.

پرداخت بدهی ها، راهکار 
برون رفت »بیمه سالمت« از بحران

اعطای وام اشتغال پایدار و 
فراگیر برای بانوان

و  اغماض  بدون  تهران  پلیس  پایتخت گفت:  پلیس  رئیس 
تعارف با کسانی که خطوط قرمز پلیس یعنی نظم و امنیت 
و آرامش تهران را به هم زنند برخورد سخت و جدی خواهد 

داشت؛ متخلفان تا پایان عید میهمان پلیس خواهند بود.
سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت در حاشیه طرح 
بزرگ در جمع خبرنگاران  تهران  پلیس پیشگیری  رعد ۸ 
در پاسخ به سوالی در خصوص تمهیدات ویژه پلیس تهران 
برای سه شنبه آخر سال اظهار داشت: در  آستانه چهارشنبه 
آخر سال باید بگویم برخورد با فروشندگان مواد محترقه به 
خصوص مواد محترقه آسیب زا و خطرآفرین که بیش از یک 
ماه است در دستور کار پلیس بوده با قوت ادامه داشته و در 
این خصوص میزان کشفیات پلیس نسبت به مدت مشابه 

در سال گذشته ۸7 درصد افزایش یافته است.

برخورد پلیس با برهم زنندگان 
آرامش در شب چهارشنبه آخر سال

مناقصه عمومی )یک مرحله ای( 
به شماره ۲1/0066 - 96 

شرکت گاز استان تهران در نظر دارد انجام امور خدمات امداد و گازبانی شهرستان شهریار را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی 
به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 

1- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شرکت گاز استان تهران : تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، نبش خیابان اراک، ساختمان شماره 160، طبقه 
چهارم، بلوک 7، امور قراردادها  2- موضوع مناقصه:  انجام امور امداد شامل رفع قطعی انشعاب گاز مشترکین، رفع نشتی، امداد رسانی و گازبانی 
بصورت 24 ساعته و ... تامین خودروهای امدادی از نوع دو دیفرانسیل دو کابین صفر کیلومتر به تعداد 3 دستگاه.  3- مدت اجراء پروژه : 36۵ 
)سیصد و شصت و پنج( روز تقویمی می باشد.  4- محل اجراء پروژه : در محدوده شهرستان شهریار می باشد.  ۵- نوع و میزان تضمین شرکت 
در مناقصه: ضمانتنامه بانکی/ نقدی به مبلغ 007/400/000 /1)یک میلیارد و هفت میلیون و چهارصد هزار( ریال می باشد. 6- نماینده دستگاه 
مناقصه گزار: مدیریت بهره برداری 7- مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 1397/01/1۵ لغایت 1397/01/21 می باشد.  8- زمان ارسال پیشنهادات : روز یکشنبه مورخ 
1397/2/2می باشد.  9-زمان گشایش پیشنهادات : روز دوشنبه مورخ 1397/2/3می باشد. 10- مدت اعتبار پیشنهادات : مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه می باشد.  11- 
شرایط متقاضی :  *داشتن شخصیت حقوقی.  * داشتن مجوز متناسب و مرتبط از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی *داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه، )انجام 
حداقل یک کار امداد وگازبانی( * داشتن حسن سابقه در کارهای قبلی  * داشتن توان مالی * ثبت نام واحد کد اطالع رسانی مناقصات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشور *  داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران * عطف به آئین نامه اجرایی راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی، انعقاد قراردادهای بیش از 

10 برابر نصاب معامالت متوسط، صورت های مالی حسابرسی شده توسط حسابدار رسمی، عضو جامعه حسابداران رسمی مورد نیاز می باشد. 
متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند »11« فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند، می توانند در مهلت تعیین شده فوق الذکر، جهت دریافت اسناد مناقصه با در دست 
داشتن معرفی نامه و ارائه گواهینامه معتبر و کپی آخرین تغییرات روزنامه رسمی و کپی گواهینامه ایمنی و فیش واریزی به مبلغ 100/000 ریال به حساب جاری به شماره 

170332687 بانک تجارت شعبه دکتر مفتح به نام شرکت گاز استان تهران امور قراردادها مراجعه نمایند. 
روابط عمومی شرکت گاز استان تهران شماره مجوز )1396/۵837(

آگهی مفقودی
کارت دانشجوئی اینجانب محمد تقی زاده فرزند محرم به شماره ملی ۱۵۹03۴۱۹۱0 و شماره 
دانشجوئی ۹6۱27۱20 دانشجوی رشته مهندسی شیمی )روزانه( مقطع کارشناسی دانشگاه 

بهشهرعلم و فناوری مازندران واحد بهشهر مفقود و فاقد اعتبار می باشد.

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای الیاس یزدانی بشماره ملی ۴622۹۵2۸23  به شرح دادخواست به کالسه  از 
این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت  نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
اقامتگاه  در  تاریخ۱3۹6/۱2/6  ۴62272۹60۱در  ملی  شماره  به  یزدانی  چراغعلی 

دائمی خود بدرود  زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر به: 
به شماره ملی ۴6227۴6۵6۵ زوجه   ۱ـ فرنگیس یزدانی  چمزینی فرزندپرویز  

دائمی
2ـ  الیاس  یزدانی  به شماره ملی ۴622۹۵2۸23فرزند ذکور 

3ـ شیرزاد یزدانی چمزینی به شماره ملی ۴622۹73367 فرزند ذکور
 ۴ ـ مهین یزدانی چمزینی به شماره ملی ۴622۹23۹7۱  فرزند اناث 

۵ ـ  ناهید  یزدانی  به شماره ملی ۴6230۴۱0۸۵  فرزند اناث 
 6ـ   فریبا یزدانی  چمزینی به شماره ملی ۱2۸۹۴30۵۱۹ فرزند اناث

7ـ  پریسا یزدانی  چمزینی به شماره ملی ۱2۸۹۴30۵27  فرزند اناث 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 ۱ سامان تقدیم دارد و اال گواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

متن آگهی
تاریخ رسیدگی:  ۹6/۹/2۵

مرجع رسیدگی : شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اردل  
خواهان:  آقای میثم عالیی فرزند حسنعلی به نشانی استان اصفهان شهرستان خمینی شهر 
ـ شهر خمینی شهرـ  خیابان امام شمالی کوچه شهید دباغی کوچه گلبهار ۵ منزل شخصی 

کد پستی ۸۴۱۴۸۵676۱ تلفن همراه 0۹۱36۹۱۱330
 خوانده : آقای بهمن چگینی فرزند محمد به  نشانی 

 خواسته : اعسار از پرداخت هزینه دادرسی  
 گردشگار:  خواهان دادخواستی به خواسته  فوق به  طرفیت خوانده با ال تقدیم دادگستری 
اردل نموده که پس از ثبت در دفتر کل ثبت شعبه  جری گردیده که پس ازجری  تشریفات 
قانونی در وقت فوق العاده به تصدی امضا کننده  ذیل تشکیل است که با توجه به ا ورا 

ق و محتویات پرونده ختم دادرسی اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید .
رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای میثم اعالیی فرزند حسنعلی به طرفیت آقای 
بهمن چگینی         ) چگنی ( فرزند محمد ، بخواسته  اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 
، دادگاه از توجه به اوراق و محتویات پرونده ، دادخواست تقدیمی ، شهادت نامه ضم 
دادخواست، گواهی گواهان حاضر شده در جلسه رسیدگی وازآنجاکه خوانده درجلسه 
رسیدگی  مربوطه  حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی موثر و مدللی در قبال ادعای خواهان 
به عمل نیاورده است. لذا خواسته خواهان از نظر دادگاه مستحق اجابت بوده و مستنداً به 
مواد ۵0۴ و ۵0۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به 
معافیت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعالم می گردد. رای صادره حضوری 
و ظرف ظرف مهلت  20 روز پس از ابالغ قابل  تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر 

خواهی در محاکم تجدید نظر استان میباشد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی ) حقوقی ( اردلـ  جواد کمالی 

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   ۱2 شناسنامه  بشماره  شکراللهی   جهانگیر  آقای 
توضیح  چنین  و  نموده  حصروراثت  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از   ۹60۵۴۸
در   27۴0 شناسنامه  بشماره   یانچشمه   شکراللهی  فاطمه  شادروان  که  داده 
تاریخ۱3۹6/۱۱/۱6 در اقامتگاه دائمی خود بدرود  زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحومه منحصر به: 
۱ ـ اکبر شکراللهی  ف میرزا غنی به ش ش ۸7 

2 ـ جهانگیر شکراللهی به ش ش ۱2
3 ـ منوچهر شکراللهی به ش ش 3۴2۹ 
۴ ـ علیمردان شکراللهی به ش ش ۹6 
۵ ـ علیرضا شکراللهی به ش ش ۱۱۵ 

) فرزندان ذکور متوفی ( و غیر از افراد نامبرده وارث دیگری ندارد. 
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 دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادرخواهد شد.
شورای حل اختالف  شماره  یک شهرستان بن 

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و نسخه ثانی اخطاریه  دادخواست و ضمائم 

بدینوسیله به آقای کریم عالء الدینی فرزند ضعیم مجهول المکان ابالغ می گردد 
تصرف  رفع  بر  حکم  صدور  تقاضای  خواسته  به  دادخواستی  قائم  نیکوکاری  بنیاد 
به طرفیت نامبرده تسلیم دادگاه عمومی طالقان نموده که پس از ثبت به کالسه 

۹60۵۵۵ حقوقی برای روز ۹7/۱/۱۵ ساعت ۱0 صبح تعیین وقت گردیده است.
لذا مراتب در اجرای ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی یک نوبت دریکی ازجراید 
نامبرده جهت دریافت نسخه ثانی اخطاریه و ضمائم به دفتر  تا  کثیراالنتشار درج 

دادگاه عمومی طالقان مراجعه درجلسه رسیدگی دادگاه حاضر شود. 
در صورت عدم حضوردادگاه غیابا رسیدگی خواهد نمود.

اسحاقی - مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان طالقان
م الف : ۴۵63   تاریخ انتشار ۹6/۱2/22

متن آگهی 
در پرونده کالسه ۹۵0۹۹۸66۱2۴00۵۴۸ آقای حسین کولیوند فرزند عبدالمحمد 
به اتهام تحصیل مال مسروقه نسبت به یک دستگاه تلفن همراه eLPPA موضوع 
شکایت آقای علیرضا تقی زاده فرزند منوچهر تحت تعقیب می باشد حالیه به لحاظ 
عدم شناسایی متهم در نشانی اعالمی از سوی شاکی وفق ماده ۱7۴ قانون آیین 
دادرسی کیفری مصوب ۱3۹2 مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 30 روز از 
تاریخ نشر آگهی در شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد حاضر 
و از عنوان اتهامی دفاع نماید و در صورت عدم حضور نامبرده در موعد مقرر مطابق 

با قانون رسیدگی و اظهار عقیده بعمل می آید. 
بازپرس شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد –اصغر مرادیان 

رای هیئت /نوبت دوم
اگهی موضوع ماده 3 قانون

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ۱3آیین  ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
۱3۹66030۱060007۸۱2 هیات اول/موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه رحمانیان فرزند رجبعلی  ورامین تصرفانه 
بشماره شناسنامه۴3 صادره از میامی  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 7۱/۱0 
متر مربع پالک ۹۱ فرعی از ۱2 اصلی به استثناء بهای ثمنیه اعیانی واقع در خیر 
آباد خریداری از مالک رسمی آقای ورثه قدمعلی خانی  محرز گردیده است . لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
را  اعتراض،دادخواست خود  تاریخ تسلیم  از  اخذ رسید، ظرف مدت یکماه  از  پس 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱3۹6/۱2/۸ 

تاریخ انتشار نوبت دوم:۱3۹6/۱2/22
م.الف 9۵0ث  محمد رحیم پور راینی رءیس ثبت اسناد و امالک ورامین

دادنامه 
پرونده کالسه ۹60۹۹۸66۱3۴00270 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره ۹60۹۹766۱3۴00۴72 –خواهان : آقای 
رضا رشیدی خبیر فرزند شرفعلی با وکالت آقای روح اله پاپی فرزند حسن به نشانی 
استان لرستان شهرستان خرم آباد چهارراه بانک جنب پاساژمرکزی –خواندگان : 
پاپی  یداهلل  المکان 2-آقای  نشانی مجهول  به  فرزند حمید  مرادپور  امین  ۱-آقای 
فرزند کبک علی به نشانی استان لرستان خرم آباد خ 60 متری پشت هزار دستگاه 

آبشار 6 –خواسته ها : ۱-مطالبه وجه چک 2-اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 
رای دادگاه : در این پرونده آقای رضا رشیدی خبیر فرزند شرفعلی با وکالت آقای 
پور  مراد  علی 2-امین  فرزند کبک  پاپی  آقایان ۱-یداله  به طرفیت  پاپی  اله  روح 
فرزند حمید به خواسته مطالبه 7 فقره چک به مبلغ 6۱ میلیون تومان مطرح نموده 
و در ضمن دادخواست درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را نیز نموده و 
در جهت اثبات ادعای خود شهادت نامه کتبی ضمیمه دادخواست خود کرده است 
و شهود  نموده  استطالع  آنان  از  استماع شهادت شهود  قرار  از صدور  دادگاه پس 
تعرفه شده متفقا شهادت داده اند که خواهان توان پرداخت هزینه دادرسی را ندارد 
لذا دادگاه ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در این پرونده را وارد دانسته و 
باستناد به مواد ۵0۴ و ۵06 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اعسار خواهان از 
پرداخت هزینه دادرسی به شرح فوق صادر و اعالم می نماید و با توجه به ماده ۵۱۱ 
همان قانون چنانچه خواهان محکوم له واقع گردد هزینه دادرسی از محل محکوم 
به وصول خواهد شد رای صادره مستندا به ماده ۵07 قانون آیین دادرسی مدنی 
حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید 

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

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره۱3۹66033۱0۱0007۵2۹ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم لیال پورمهدیان فرزند 
در  شوش  از  صادره   ۵26۸۴۵۴0۹۹ ملی  کد    ۴7۸2 شناسنامه  شماره  به  نوروز 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱03/۵0 متر مربع پالک 277۹ فرعی از 

۱63 اصلی واقع در فردیس- خ 37 غربی جدید- بن بست گلها - پالک 26 
خریداری از مالک رسمی ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( محرز گردیده است، 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف26۱7
تاریخ انتشار نوبت اول:۹6/۱2/7 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹6/۱2/22

 محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

متن آگهی 
خواهان خانم سمیرا خانم احمدی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای علی احسانی 
فرزند کریم به خواسته طالق یکطرفه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم 
آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه خانواده دادگستری شهرستان 
خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان امام میدان عدالت دادگستری کل استان ارستان 
آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   ۹60۹۹۸66۱030۱70۹ کالسه  به  و  ارجاع 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  تعیین شده  ۹ صبح  ساعت  و   ۱3۹7/02/0۸
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
جلسه  در  شما  گردد.حضور  حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت 
رسیدگی دادگاه جهت اخذ توضیحات در مورد ادعاهای خواهان و استماع و اظهارات 
گواهان خواهان و بررسی ادعاهای ایشان ضروری است ضمنا ظرف مهلت یک هفته 

از نشر آگهی نسبت به معرفی یک نفر داور واجد الشرایط اقدام نمایید. 
شعبه 1 دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد )سوم حقوقی سابق (

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره۱3۹66033۱0۱0007۵۴0 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهرداد سمیعی  فرزند 
حسین به شماره شناسنامه ۴22۹3  کد ملی 007۹7۴3۸3۸صادره از تهران در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۹۴/۱2 مترمربع پالک ۱۵۵7 فرعی از 
۱63 اصلی واقع درکرج- انبارنفت- جاده مالرد- بین گلستان یازدهم و سیزدهم- 
جنب تاالر مسعود خریداری از مالک رسمی میرمحمود سیف محرز گردیده است. 
لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 26۱۹
تاریخ انتشار نوبت اول:۹6/۱2/7 

تاریخ انتشار نوبت دوم:۹6/۱2/22
 محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

متن آگهی 
به درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
از جراید کثیر  امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی  انقالب در  و 
االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ظرف مهلت هفت روز پس از رویت ابالغیه 
دارید  اعتراض  چنانچه  و  حاضر  شعبه  این  در  کارشناس  نظریه  مالحظه  جهت 
اعالم نمایید عدم حضور شما به منزله پذیرش نظریه کارشناسی می باشد در غیر 
اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد .چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی 

الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود . 
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان پلدختر –نسرین هدایتی . 

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان تهران

)سهامی خاص(

 نوبت اول
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افزایش قیمت بنزین در سال آینده در اختیار 
دولت است

قیمت  افزایش  اینکه  بیان  با  مجلس  انرژی  کمیسیون  سخنگوی 
بنزین در سال آینده در اختیار دولت است، در عین حال گفت که 

دولت هنوز تصمیمی در این باره نگرفته است.
تکلیف  درباره  قره خانی  اسدا...  ایسنا،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
قیمت بنزین در سال آینده، گفت: دولت در الیحه بودجه، افزایش 
از  حاصل  درآمد  عنوان  تحت   ۱۸ تبصره  در  را  بنزین  قیمت 
حامل های انرژی لحاظ کرده که مجلس با افزایش قیمت موافقت 
نکرد. وی افزود: البته مجلس مصوبه  دیگری درباره لزوم بکارگیری 
به  اختیار  که  دارد  را  هدفمندی  قانون  همچنین  و  سوخت  کارت 
دولت داده است که درباره قیمت بنزین اقدامات الزم را انجام دهد 

که تاکنون هم پیشنهادی ابالغ نشده است.
سوخت  کارت  عرضه  برای  را  دولت  مجلس،  شد:  یادآور  قره خانی 
ملزم کرده بود و حتی در مصوبه اش مشوق های الزم را برای کسانی 
اتفاق  این  گرفت.  نظر  در  می کنند،  استفاده  سوخت  کارت  از  که 

عمال به معنای سهمیه بندی بنزین است.
از  که  کسانی  برای  مشوق هایی  باشد  قرار  وقتی  داد:  توضیح  وی 
سهمیه  باید  یعنی  شود  لحاظ  می کنند،  استفاده  سوخت  کارت 
دو  معنای  به  این  که  شود  داده  آنها  به  متفاوت  قیمتی  با  خاصی 
نرخی شدن بنزین خواهد بود. هنوز دولت درباره اجرای این مصوبه 
این سیاست  اقدامی نکرده و مشخص نیست که می خواهد چطور 
را اعمال کند.  سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در پایان گفت: 
البته دو نرخی شدن قیمت بنزین زمانی توجیه دارد که ما تولید 
بنزین به اندازه کافی نداشته باشیم و نخواهیم از خارج وارد کنیم. 
تولید  و  نداشته  واردات  به  نیاز  که  هستیم  شرایطی  در  اکنون 
داخلی مان نیز به اندازه مصرف روزانه است. به هر حال اینکه دولت 
اختیار  تحت  دهد  افزایش  آینده  سال  در  را  بنزین  قیمت  بخواهد 
خودش است ولی بر اساس اطالع ما هنوز چنین تصمیمی گرفته 

نشده است.

 جدیدترین میزان مصرف بنزین کشور 
در ماه پایانی سال

هشت  رشد  از  حکایت  کشور  بنزین  مصرف  میزان  جدیدترین 
گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  فرآورده  این  مصرف  درصدی 
دارد. بر اساس آخرین آمار میانگین مصرف بنزین کشور از ابتدای 
سال تا ۱۹ اسفندماه ۸0 میلیون و 200 هزار لیتر بوده است که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته )7۴ میلیون و 300 هزار لیتر( 
 ۱۹ تا  ابتدا  از  بنزین  مصرف  میانگین  است.  داشته  رشد  ۸درصد 
نسبت  که  است  بوده  لیتر  هزار  و200  میلیون   ۸0 نیز  اسفندماه  
به مدت مشابه سال گذشته که 7۴ میلیون و 300 هزار لیتر بوده 
حدود 7.۵ درصد رشد داشته است. بر اساس این گزارش، میانگین 
مصرف بنزین کشور از ابتدای سال تا 30 بهمن ماه ۸0 میلیون و 
به مدت مشابه سال گذشته  بوده است که نسبت  لیتر  200 هزار 
)7۴ میلیون و 300 هزار لیتر( ۸ درصد رشد داشته است. همچنین 
و  میلیون   77 ماه  بهمن  انتهای  تا  ابتدا  از  بنزین  میانگین مصرف 
به مدت مشابه سال گذشته  بوده است که نسبت  لیتر  ۹00 هزار 
رشد  درصد   ۸.۵ حدود  بوده  لیتر  هزار  و ششصد  میلیون   7۱ که 

داشته است.

خبر

 ضربه ای دیگر بر میراث 
فرهنگی و نفت

* اکبر نعمت اللهی

گویند بازرگانی بار شیشه 
بر پشت چهارپایی نهاده 
برای  پوششی  در  و  بود 
مي  حمل  محافظت، 
کرد. چون بر دروازه شهر 
رسید، نگهبان بر طریق 
مالوف ضربه ای با چماق 

خویش بر بار بنواخت و گفت: »ای مرد چه داری؟« 
بازرگان که در بیم فرود آمدن ضربه دوم بود، گفت: 
اکنون  ندارم!«  هیچ  بزنی،  دیگر  ضربه  یک  »اگر 
حکایت میراث فرهنگي آسیب پذیر ما است که با 
ضرباتي که هر روز در گوشه و کنار این ملک دریافت 
مي کند، بیم آن مي رود که در معرض نابودي قرار 
گیرد. در تازه ترین این موارد، شهرداری دارخوین، 
یک بنای قدیمی را در این شهر نفتی که متعلق به 
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب است، تخریب 

کرده تا در محل آن واحدی تجاری ایجاد کند! 
این در حالی است که حدود یک ماه و نیم قبل 
از آن، تخریب سه واحد مسکونی و یک انبار نفت 
قدیمی، به بهانه تعریض خیابان، با اعتراض وزارت 
نفت، مدیریت موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت، 
اداره میراث فرهنگی استان خوزستان و مردم محلی 

رو به رو شده بود.
این  به  توجه  بدون  متاسفانه شهرداري دارخوین 
فرهنگي  میراث  شکایت  رغم  علي  و  اعتراضات 
استان به مراجع قضایي، به روند وارد آوردن ضربه 
هاي خود به بافت قدیمي شهر دارخوین ادامه مي 
دهد. این در شرایطي است که واکنش هاي اولیه 
نیز همگي حکایت از وجود نگراني هاي نسبت به 
از میان رفتن میراث شهري نفتي با قدمت صد و 
اندي ساله داشت. این بخش از بناهاي دارخوین که 
تعدادي از آنها تخریب شده و بیم از میان رفتن 
و تخریب بناهاي همجوار آن همچنان وجود دارد، 
بخشي از بافت قدیمي شهر دارخوین محسوب مي 
شوند که در گذشته از آنها به عنوان تاسیسات نفتي 
مانند کارگاه تعمیرات، سینما، حراست و... استفاده 

مي شده است.
نکته دیگر اینکه عالوه بر خود بناها، برخي مواد 
و مصالح به کار رفته در آنها نیز از قدمت فراوانی 
برخوردارند که به عنوان مثال مي توان به لوله هاي 
به کار رفته در این بناها اشاره کرد که از قدیمی 
اند.   بوده  دایسی  نوع  از  و  نفت  های  لوله  ترین 
متاسفانه شنیده ها از احتمال واگذاري این مصالح 
به آهن فروشان محلي حکایت دارد، حال آن که 
شایسته بود این اموال در اختیار مسئوالن نفتي قرار 
مي گرفت یا به تلمبه خانه دارخوین که در نزدیکي 
این محل قرار دارد و اخیرا با تالش هاي مدیریت 
موزه ها و اسناد صنعت نفت به ثبت ملي رسیده 

است، انتقال مي یافت.
به هر صورت در اهمیت دارخوین به عنوان یکي از 
قدیمي ترین شهرهاي نفتي ایران که میراث فراواني 
از سالهای نخستین صنعت نفت در آن وجود دارد، 
شکي نیست. منطقه اي که تلبمه خانه قدیمي آن 
یکي از نقاط اتصال مهم میان میدان هاي نفتي 
مسجد سلیمان و پاالیشگاه آبادان بود و دهه هاي 
متوالي نقش مهمي در انتقال نفت خام به بزرگترین 

پاالیشگاه کشور داشت.
خانه  تلمبه  این  ملي  ثبت  در  نفت  وزارت  اقدام 
قدیمي و تبدیل آن به یکي از موزه هاي نفتي نیز 
امید بسیاري در دل عالقه مندان به میراث فرهنگي 
حفظ  نهایتا  و  شادگان  منطقه  و  دارخوین  شهر 
بخشي از تاریخ نفت کشور، برانگیخته بود. آن هم 
در شرایطي که پروژه موزه نفت دارخوین در قالب 
طرح موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت، وارد مراحل 
اجرایي خود شده است. با این همه جاي بسي تاسف 
است که بناهاي قدیمي که به هر صورت سال ها 
محل  عنوان  به  که  زماني  حتي  و  مانده  پابرجا 
مسکوني مورد استفاده شهروندان قرار گرفته اند، در 
حفظ آنها به شکل اولیه کوشش شده است، اکنون 
توسط متولیان شهري که باید حافظ این میراث 
باشند، مورد بي توجهي و تخریب قرار مي گیرد. 
این در شرایطي است که امروزه بسیاري از کشورها 
همه توان خود را مصروف بازسازي و احیای میراث 
گذشته خود مي کنند تا از این رهگذر، هویتي براي 
خود و مردم کشورشان، پدید آورند؛ گرایشي که نه 
فقط در کشورهاي توسعه یافته که در کشورهاي 
در حال توسعه نیز مشاهده مي شود. نمونه اش در 
منطقه کشور آذربایجان است که اخیرا تالش هاي 
گسترده اي را براي بازسازي میراث نفتي و کسب 
برخي عناوین اولین در منطقه و جهان، به کار بسته 
است. بنا بر این آیا رواست در شرایطي که دیگران 
نداشته ها را به داشته ها تبدیل مي کنند، ما با 

داشته هاي مان این گونه رفتار کنیم.
نباید فراموش کرد که تخریب آثار ملی به هر بهانه 
ای قابل قبول نیست، چه این آثار نه فقط به مردم 
یک شهر و یک منطقه و کشور که به جهانیان تعلق 
دارد و هر گونه غفلت در حفظ و حراست از آنها 
امري نابخشودني است که نسل حاضر و آیندگان آن 
را بر ما نخواهند بخشید.ضروري است شرکت هاي 
زیرمجموعه نفت نسبت به نگهداري و پاسداري از 
میراث قدیمي این صنعت، بیش از گذشته کوشا 
باشند و نگذارند بر اثر بي توجهي، ساختمان ها، 

ابنیه و تجهیزات قدیمي صنعت نفت از بین برود.

یادداشت

پرونده  وضع  آخرین  درباره  نفت  وزیر 
اختالس گر فعال در مدیریت اکتشاف شرکت 
ملی نفت ایران اظهار کرد: با پیگیری دستگاه 
به من  که  آنطور  امنیتی،  نیروهای  و  قضایی 
اختالس  میزان  از  بیش  اموالی  گفته اند، 
توقیف  و  شناسایی  فرد  این  از  صورت گرفته 
فرد  این  متواری شدن  درباره  است.وی  شده 
به کانادا نیز افزود: این که او به کانادا رفته را 
باور نمی کنم. تصور می کنم این چیزی است 
که وی دوست دارد در رسانه ها مطرح شود، 
تصور می کنیم وی در ترکیه مخفی شده باشد.

وزیر نفت، امضای پنج قرارداد جدید تحقیقاتی و 
پژوهشی در حوزه اکتشاف را الگویی مناسب برای 
تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه دانست و گفت: با 
امضای این قراردادها، گام سوم همکاری بین صنعت 

نفت و دانشگاه ها برداشته شد. 
به گزارش زمان به نقل از شانا، بیژن زنگنه دیروز 
در مراسم امضای قراردادهای پژوهشی در حوزه 
اکتشاف میان شرکت ملی نفت ایران و پنج دانشگاه 
معتبر کشور، ضمن تشکر از وزرای پیشین علوم، 
تحقیقات و فناوری یادآور شد: با امضای قراردادهای 
بار است که قراردادهای  پژوهشی امروز، سومین 
نفت  وزارت  اصلی  شرکت های  میان  پژوهشی 
با دانشگاه های معتبر امضا می شود.  وی با اشاره 
مربوط  پژوهشی  قراردادهای  نخستین  این که  به 
که  بود  نفتی  میدان های  از  برداشت  افزایش  به 
پیگیری  و  علوم  وزارت  همکاری  با  خوشبختانه 
دانشگاه ها این قراردادها اجرایی شده و در قالب آنها 

انستیتوهای نفت نیز فعال می شوند، ادامه داد: انجام 
پروژه های مربوط به مطالعه یک میدان یا مخزن، 
کاری گروهی است و اینگونه نیست که یک استاد 
و یک دانشجو بتوانند آن را انجام دهند. زنگنه ادامه 
داد: از این رو طیف وسیعی از متخصصان رشته های 
علوم پایه و مهندسی با یکدیگر در زمینه یک مخزن 
مطالعه می کنند و بعد از آن وارد کارهای پژوهشی 

می شوند تا نفت بیشتری از مخازن برداشت شود.
پژوهشی  قراردادهای  امضای  از  نفت، هدف  وزیر 
در بخش پایین دستی را خلق و بهبود فرآیندهای 
تولید در بخش پرمصرف مثل تولید متانول، اوره، 
آمونیاک، شیرین سازی گاز و بخشی از تصفیه نفت 
عنوان کرد و ادامه داد: در این بخش، دانشگاه ها 
برخالف بخش باالدستی، بیش از 60 سال سابقه 

فعالیت و مطالعه دارند. 
به گفته وی، سابقه دانشگاهی در بخش باالدستی 
در ایران به بیش از 20 سال نمی رسد و اساتید فعال 

در این حوزه اغلب جوان هستند. 
بخش  در  پژوهشی  قراردادهای  امضای  از  زنگنه 
اکتشاف با پنج دانشگاه معتبر به عنوان سومین 
برد و  نام  با دانشگاه ها  گام همکاری وزارت نفت 
افزود: به این ترتیب پنج دانشگاه دیگر به مجموع 
اضافه  نفت  وزارت  علمی  همکار  دانشگاه های 
شده است و امیدواریم با عالقه مندی دانشگاه ها، 
گفت:  شود.وی  اجرایی  سرعت  به  پروژه ها  این 
سرمایه گذاری در بخش پژوهش و تحقیقات جزو 
بهترین سرمایه گذاری ها در کشور است؛ هرچند 
تابع  موافق نیستم پول به پژوهشگاه های دولتی 

وزارتخانه ها داده شود. زنگنه یادآور شد: این طور 
نیست که پول بیشتر، خروجی بیشتری داشته باشد. 
به گفته وزیر نفت، زمانی خروجی پروژه ها افزایش 
می یابد که متقاضی پروژه  نیز وجود داشته باشد 
تا بتواند از یافته های علمی در بخش های مختلف 
این که بخش  بیان  با  ادامه  استفاده کند.وی در 
اکتشاف در این سال ها به دلیل کمبود منابع مالی 
و معضالتی که صنعت نفت داشته است نتوانسته 
بسیاری از برنامه های خود را پیش ببرد، تصریح 
پژوهشی،  قراردادهای  این  اجرای  امیدوارم  کرد: 
دانشگاه ها  و  نفت  صنعت  برای  زیادی  دستاورد 
داشته باشد. زنگنه ادامه داد: امضای پنج قرارداد 
اکتشاف،  حوزه  در  پژوهشی  و  تحقیقاتی  جدید 
الگویی مناسب برای ارتباط صنعت و دانشگاه است.  
وزیر نفت درباره اعتبار در نظر گرفته شده برای این 
قراردادها هم توضیح داد: ارزش ریالی و ارزی پنج 
دانشگاه های کشور  با  امروز  که  پژوهشی  قرارداد 
امضا شد، در مجموع بالغ بر ۱.۵ میلیون یورو و 
حدود سه میلیارد تومان در فاز نخست است که 
در مراحل بعدی افزایش می  یابد. زنگنه درباره این 
که آیا دانشگاه هایی که امروز قرارداد پژوهشی با آنها 
امضا شد، می توانند با شرکت های خارجی همکاری 
کنند، آن را تایید کرد و گفت: در تمام قراردادهای 
پژوهشی که تاکنون امضا شده است بر این موضوع 
که دانشگاه های داخلی طرف قرارداد با وزارت نفت 
می توانند با یک دانشگاه معتبر خارجی یا موسسات 
معتبر پژوهشی تعامل داشته باشند، توصیه و در 
محقق مهم  این  گذشته  قراردادهای  از   برخی 

 شده است.

وزیر نفت اعالم کرد: 

شناسایی و توقیف اموال اختالس گر نفتی

آگهی موضوع ماده 3قانون
 و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی ساختمانهای فاقد سند 

ثبتی
برابر رای شماره 2۱۹7-۱3۹6هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان اسالم ابادغرب 
اکبر بشماره شناسنامه  تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای علی رضا بهرامی  فرزند 
۴۸۴صادره از اسالم آبادغرب  در  یک باب ساختمان مسکونی به مساحت ۱۱۵.۸۴متر مربع 
پالک 26۴۱فرعی از ۱ اصلی واقع در اسالم آبادغرب شهرستانی میدان امام رضا خ شهید 
کرم طهماسبی پالک شامل مبایعه نامه عادی و عدم دسترسی به مالک اولیه محرز گردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله۱۵روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
از اخذ رسید  اداره تسلیم و پس  این  به  را  اعتراض خود  اولین آگهی به مدت 2ماه  انتشار 
،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.
تاریخ انتشار نوبت اول:6اسفند ماه۱3۹6 تاریخ انتشار نوبت دوم:22اسفند ماه۱3۹6

محمد عباسی رئیس ثبت اسناد و امالک.شماره مجوز ارشاد36۵

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم زمانه کریمی دارای شماره شناسنامه 6۹۸ و شماره ملی ۵۵۸۹23336۴ به شرح دادخواست 
به کالسه ۹6۱3۵6  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان سید طالب حسینی به شناسنامه 20۴ و شماره ملی 373۱02۹۴۹۹ در تاریخ  7/۸/۱3۹6 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه 
زیر: ۱-  زمانه کریمی شماره شناسنامه 6۹۸  تاریخ تولد ۱/7/۱3۵2 و شماره ملی ۵۵۸۹23336۴ 
همسر متوفی. 2- سید خبات حسینی شماره شناسنامه  - تاریخ تولد 2۹/۹/۱37۹ و شماره ملی 

3720۹0603۵ پسر متوفی
3- سید محمد میالد حسینی به شماره شناسنامه _ و تاریخ تولد ۱2/۱۱/۱3۸2 شماره ملی 

372۱0۹22۱۱ پسر متوفی
۴- سیده هاوژین حسینی به شماره شناسنامه _ و تاریخ تولد ۱0/6/۱37۵ شماره ملی 37206۴۸۱76 

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

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

دادنامه
پرونده کالسه ۹60۹۹۸۱۱۱۴۴00۴۱۱ شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل تصمیم 
نهای شماره  خواهان: آقای علی قلی تبار فرزند حسینقلی با وکالت آقای محمد مهدی قلی تبار فرزند 

علی به نشانی بابل خ شریعتی نبش خ گل )معلم 2۴( ساختمان میالد طبقه اول 
خواندگان: ۱- آقای مهدی زندی فراهانی به نشانی 2- آقای حسنعلی نجفی کانی به نشانی مازندران 
– بابل روستای بابلکان علیا شالیکوبی خرجیکال  3- آقای وحید میرزازاده فرزند علی به نشانی تهران 

فلکه دوم تهرانپارس خ جشنواره خ محمدی پ ۱3۵  خواسته: مطالبه وجه بابت ....
رای دادگاه- در خصوص دعوی خواهان آقای علی قلی تبار فرزند حسینقلی با وکالت آقای محمد 
مهدی قلی تبار به  طرفیت خواندگان ۱- آقای وحید میرزازاده فرزند علی 2-  آقای حسنعلی نجفی 
کانی 3- آقای مهدی زندی فراهانی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ یک میلیارد و سیصد و پنجاه 
میلیون ریال با احتساب کلیه خسارت قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای 
حکم با این توضیح وکیل خواهان با ارائخ تصویر مصدق سه فقره چک به شماره 37۵006 مورخ 
۹6/۵/۱۸-37۵007 مورخ ۹6/۵/23-37۵00۵ مورخ ۹6/۵/۹ بیان داشته خواهان مبلغ خواسته را 
از خوانده ردیف اول به عنوان صادر کننده و سایر خواندگان به عنوان ضامن طلبکار بوده و خواندگان 
تاکنون از پرداخت آن خودداری کرده بر این اساس تقاضای صدور حکم برابر خواسته را نموده دادگاه 
با توجه به مراتب و مالحظه مدارک استنادی که مصون از هرگونه ادعای جعلی باقیمانده و با عنایت 
به اینکه خواندگان ردیف اول و سوم علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهی و خوانده ردیف دوم علیرغم 
ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نشده و هیچگونه دفاعی که داللت بر پرداخت وجه چک به 
خواهان داشته باشد به عمل نیاورده علیهذا با احراز اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان به دریافت 
وجه چک و رعایت اصل استصحاب بر بقای دین دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد 
۱۹۸-۵02-۵۱۵ و ۵۱۹ ق.آ.د.م و مواد 3۱0-3۱2-3۱3 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 
قانون اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱376/3/۱0 مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱- آقای 
وحید میرزازاده فرزند علی 2- آقای حسنعلی نجفی کانی 3- آقای مهدی زندی فراهاهی را بصورت 
تضامنی به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بابت 
اصل خواسته از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم و پرداخت چهل و پنج میلیون و سیصد و پنجاه 
هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق آقای علی قلی تبار 
محکوم و اعالم میگردد رای صادره غیابی محسوب ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این دادگاه سپس ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تحدیدنظر خواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر 

رئیس شعبه 11 دادگاه حقوقی شهرستان بابلاستان مازندران خواهد بود.

دادنامه
اختالف شهرستان سنندج   اول شورای حل  پرونده کالسه ۹۵0۹۹۸۸7۵2۱0072۴ شعبه 

تصمیم نهایی شماره ۹60۹۹7۸7۵2۱00307 
آبیدر  نشانی کردستان- سنندج خ  به  فرزند جلیل  آبادی  آرام خانزاد مجید  آقای  خواهان: 

روبروی پیتزا آناهیتا گل فروشی مینیاتور ت 0۹۱۸۸77۴26۴
خوانده: آقای محمد اردالن فرزند عبداله به نشانی: سنندج – بهاران – 2/۱7 انتهای کوچه 

22 نبش قبرستان خواسته: الزام به تنظیم سند خودرو
گردشکار: به تاریخ ۹6/0۴/۱3 در وقت فوق العاده جلسه ی شعبه اول شورای حل اختالف 
شهرستان سنندج به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه ۹۵07۵3 تحت 
نظر و بررسی است با توجه به محتویات پرونده شورا ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از 

خداوند متعال مبادرت به صدور قرار مقتضی می نماید.
قرار شورا- در خصوص دادخواست خواهان آقای آرام خانزاد مجید آبادی فرزند جلیل به طرفیت 
خوانده آقای محمد اردالن فرزند عبداهلل به خواسته الزام به تنظیم و انتقال سند یک دستگاه 
خودرو پژو به شماره 6۱2د37- ایران ۵۱ به ارزش ۱۱7/000/000 ریال معادل یازده میلیون و 
هفتصد هزار تومان و خسارات دادرسی و خسارات تاخیر تادیه خواهان در دادخواست تقدیمی 
اولیه اعالم داشته برابر قولنامه مورخ ۱3۹۵/6/2۹ یک دستگاه خودرو پژو ۴0۵ مدل ۱3۸6 به 
شماره انتظامی 6۱2د37-ایران ۵۱ از خوانده آقای محمد اردالن خریداری نموده ام حال ایشان 
از تنظیم و انتقال سند به اسم اینجانب امتناع می ورزد تقاضای حکم به محکومیت خوانده به 
الزام و تنظیم سند و هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه مورد استدعاست با توجه به محتویات 
پرونده و اینکه اوال خواهان دالیل و مدارکی به شورا ارائه ننمود ه است که ثابت نماید سند ثبتی 
خودرو به اسم چه شخصی یا اشخاصی می باشد و ثانیا تعویض پالک به اسم آقای محمد اردالن 
می باشد توان انتقال سند به اسم آقای آرام خانزاد مجید آبادی را ندارد رابعا فی مابین صاحب 
این اوصاف شورا دعوای  با  با آقای محمد اردالن هیچ رابطه حقوقی وجود ندارد  ثبتی سند 
خواهان را محصول به صحت تلقی ننموده و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار 
رد دعوای خواهان را صادر می نماید قرار صادره ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض نزد محاکم 

عمومی به حقوقی شهرستان سنندج می باشد.
م الف:4۲31 قاضی شورای حل اختالف شماره 1 سنندج

دادنامه
پرونده کالسه ۹۵0۹۹۸۸7۱۴۵006۹6 شعبه ۱06 دادگاه کیفری دو شهرستان سنندج )۱06 

جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره ۹60۹۹7۸7۱۱۸0۱372 
شاکی: آقای شاهرخ ابن رسولی فرزند صالح به نشانی سنندج- بلوار خسرو آباد – خیابان بهارستان 

– کوچه بهارستان 2 – پالک 6۹ ت 0۹۱۸37۹7607 ت 3323۹۸3۴ 
متهم: آقای هادی اکبری کیا فرزند اکبر به نشانی مجهول المکان

اتهام: کالهبرداری 
به تاریخ ۱3۹6/۱2/۸ در وقت فوق العاده جلسه شعبه ۱06 دادگاه کیفری 2 شهرستان سنندج به 
تصدی امضائ کننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه ۹607۵۵ تحت نظر است. دادگه ختم دادرسی 
را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان با عنایت به محتویات پرونده و ادله 

موجود به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
مورخه   ۹6۱0۴3۸7۱2۹0۴32۴ شماره  خواست  کیفر  حسب  پرونده  این  در  دادگاه-  رای 
ابن  آقای شاهرخ  موضوع شکایت  انقالب شهرستان سنندج  و  عمومی  دادسرای   ۱3۹6/۸/30
رسولی، آقای هادی اکبری نیا فرزند اکبر دارای کد ملی ۴2۴02۸7۹۸7 و کارت بانکی شماره 
60376۹۱706۵0۸۹۴2 بانک صادرات متهم است به کالهبرداری و بردن مال شاکی به مبالغ 
۵0000000 ریال از طریق ارسال پیام برای شاکی و معرفی خود به عنوان دوست شاکی و دریافت 
مبلغ مذکور از شاکی با توجه به شکایت شاکی، تحقیقات پلیس آگاهی )فتا(، پرینت حساب شاکی 
و پاسخ استعالم از بانک صادرات و انتقال وجه موضوع پرونده به حساب متهم و عدم حضور وی در 
دادگاه جهت دفاع از خود دادگاه با توجه به تحقیقات انجام شده و نهوه عملکرد متهم با تغییر عنوان 
مجرمانه کالهبرداری به تحصیل مال از طریق نامشروع ارتکاب بزه توسط متهم را محرز می داند 
مستندا به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری متهم مذکور را 
عالوه بر رد مال به صاحب ان به مبلغ پنجاه میلیون ریال به پرداخت معادل مبلغ مذکور به عنوان 
جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رای صادره غیابی است و ظرف مهلت 20 
روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی 

در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.
م الف:4۲۲9 رئیس شعبه 106 دادگاه کیفری ۲ شهرستان سنندج

آگهی ابالغ 
دادخواست وضمائم وقت دادرسی

به  مطالبه  خواسته  به  دادخواستی  شرقی  طالقانی  سیناساکن:رامهرمز-خیابان  بانک 
شماره۸6۵/۱/۹6 به طرفیت میترابهبهانی-آرزوبهبهانی-غالمرضانصیری ساکن مجهول المکان 
به این شعبه ارجاع وبه کالسه۸6۵/۱/۹6حقوقی ثبت وبرای روز۹7/2/۱ساعت۹:00صبح تعیین 
وقت گردیده است وچون خوانده مجهول المکان می باشدبنابه درخواست خواهان تقاضانموده 
که به وسیله انتشارآگهی دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشاروفق ماده73قانون آئین دادرسی 
خوانده  رسیدگی  معین  درروزوساعت  دادخواست  ازمفاد  شودکه  مصوب۱37۱آگهی  مدنی 
مطلع گرددودراین شوراجهت رسیدگی حاضرشودو درصورت عدم حضوردرشوراغیابارسیدگی 

وصدورحکم مقتضی راصادرخواهدنمود. شماره م.الف)۱2/73۸(
رئیس شورای حل اختالف شعبه رامهرمز-حسن رئیسی زاده

آگهی موضوع ماده 3قانون
 و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی ساختمانهای فاقد سند ثبتی

برابر رای شماره۱3۹6603۱600۱00۵۸23مورخ ۹بهمن ماه۱3۹6 هیئت اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک شهرستان کرمانشاه ناحیه یک تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی فرشته عباسی فرزند غالمرضا  
بشماره شناسنامه ۱۱3۱صادره از کرمانشاه در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 206.72 متر 
مربع در قسمای از پالک 2۹  از ۱3۹ مفروز و مجزی شده واقع در بلوار خیابان ۴0متری خریداری 
از مالک رسمی  عزیز زارعی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله۱۵روز 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 2ماه 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.
تاریخ انتشار نوبت اول:6 اسفندماه۱3۹6 تاریخ انتشار نوبت دوم:22اسفند ماه۱3۹6

توضیح:الزم به ذکر است آگهی های که خارج از زمان مقرر شده چاپ شود برای هیئت قابل پذیرش 
نمی باشد.

جعفر نظری رئیس ثبت اسناد و امالک

دادنامه 
پرونده کالسه ۹60۹۹۸۸60330026۹شعبه 33حقوقی مجتمع شورای حل اختالف شهید بهشتی 

شهرستان  کرمانشاه تصمیم نهایی شماره۹60۹۹7۸603300۴7۴
خواهان:آقای مهدی جم ور  فرزند امان اله به نشانی کرمانشاه.بلوار طاقبستان.کوی ۱0۹پالک۴۴ 

خوانده:آقای بهروز صیدی به نشانی خواسته:مطالبه وجه بابت... 
گردشکار :در وقت فوق اال ده جلسه شعبه سی و سوم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی 
شهرستان کرمانشاه تشکیل است پرونده کالسه ۹6026۹ از دفتر واصل تحت نظر و بررسی می باشد.

نظریه مشورتی اعضای شورا منعکس در پرونده است با توجه به محتویات پرونده پایان رسیدگی را 
اعالم و به شرح ذیل انشاء رای می نماید:

رای شورا:  در خصوص دادخواست خواهان مهدی جمور به طرفیت خوانده بهروز صیدی به خواسته 
مطالبه مبلغ شش میلیون و  دویست هزار تومان بابت اجرت کار رانندگی کامیون بعالوه هزینه دارسی 
و خسارت تاخیر تادیه قابلیت اجابت دارد زیرا که به داللت اظهارات خواهان و شهود تعرفه شده ایشان 
و اینکه خوانده دعوا در جلسه ی رسیدگی حضور داشت و دفاع موثری بعمل نیاورده فلذا به استناد 
مواد۵22-۵۱۹-۵03-۵06-۱۹7قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالی در امور مدنی رای 
بر محکومیت خوانده له پرداخت شش میلیون و دویست هزار تومان بعالوه هزینه دادرسی به مبلغ 
یکصدو پنجاه و پنج هزار تومان و خسارت تاخیرتادیه  از زمان تقدسم دادخواست )۹/۱/۹6(لغایت 
اجرای حکم و دز حق خواهان صادر و اعالم می دارد که صادره غیابی بوده و ظرف مدت 20روز پس 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شورا سپس ظرف مدت  20روز دیگر  پس از آن قابل تجدید 

نظر خواهی نزد  محاکم محترم عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه می باشد.
مسعود گراوند قاضی شورای حل اختالف 
شعبه 33حقوقی مجتمع شورای حل اختالف شهید بهشتی شهرستان کرمانشاه

بنزین یورو ۴ با مشخصات استاندارد در برخی از شرکت های 
پاالیشی نظیر پاالیشگاه اراک، اصفهان، تبریز و میعانات گازی 
ستاره خلیج فارس تولید و در هشت کالنشهر توزیع می شود و 
بدیهی است این روند با تکمیل دیگر پروژه های پاالیشی به سایر 

شهرها نیز گسترش خواهد یافت.
به گزارش زمان به نقل از شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی، این شاخص ها شامل عدد اکتان ۹۱، آروماتیک کمتر از 3۵ 
درصد حجمی، الفین کمتر از ۱۸ درصد حجمی، بنزن کمتر از 

یک درصد و محتوای گوگرد کمتر از ppm ۵0 می شود.
مقدار بنزن در استاندارد یورو ۴ کمتر از یک درصد است که 
زیست(  محیط  و  )استاندارد  نظارتی  سازمان های  سوی  از 

شاخص های بنزین به طور مرتب پایش می شود.

محیط  حفاظت  سازمان  فراگیر  پایش  مدیرکل  انصاری،  شینا 
زیست در گزارشی که در تاریخ 6 اسفند ۹6 ارائه داد، عنوان کرد: 
از ابتدای آبان ماه امسال از ۴۵ جایگاه عرضه سوخت کالنشهر 
پراکنش  نمونه برداری  این  شد  تالش  و  نمونه برداری  تهران 
مناسبی داشته باشد و نقاط مختلف شهر تهران را در بر گیرد.وی 
افزود: بر اساس این اندازه گیری ها، میانگین بنزن و آروماتیک به 
ترتیب 0.۹۵ درصد و 3306۸ درصد است که نسبت به سال های 
پیش، بهبود یافته و مطابق استانداردها است.به گفته وی، این 
بنزن ناشی از انجام واکنش در راکتورهای بنزین سازی بوده و 
به هیچ عنوان برشی به نام بنزن یا غنی از بنزن به بنزین اضافه 
واحدهای  از  استفاده  با  پاالیشی  شرکت های  همه  و  نمی شود 
جداسازی بنزن یا واحدهای کاتالیستی ایزومریزاسیون آن را به 
حداقل می رسانند و بر همین اساس مطابق استاندارد به کمتر از 
یک درصد می رسد. در خودروهای جدید به دلیل طراحی موتور 
که از انرژی شیمیایی بنزین استفاده بیشتری می  شود، سوخت 
کمتری مصرف شده و این موضوع فقط از طریق افزایش خاصیت 
تراکم پذیری بنزین یا افزایش درجه اکتان آن میسر می شود و 

اضافه کردن MTBE به بنزین به منظور افزایش عدد اکتان 
و تامین اکسیژن مورد نیاز سوخت خواهد بود.  از دالیل مهم 
اکتان،  عدد  افزایش  به  می توان  سوخت  در   MTBE مصرف 
اکسیژنه بودن آن، کاهش نشر گازهای آالینده از اگزوز خودروها، 
بهبود احتراق و سهولت اختالط با بنزین نام برد.گرچه مصرف این 
ترکیب در بنزین تولیدی کشور سهم بسیار ناچیزی دارد )کمتر 
از 2 درصد حجمی(، اما مصرف کل MTBE در دنیا در سال 
20۱6 به .22.۴ میلیون تن افزایش یافت که 2.6 درصد بیشتر از 
سال 20۱۵ است و کل مصرف در سال 202۱ به 26.۵ میلیون 

تن در سال می رسد.
میزان تولید MTBE با توجه به نواحی مختلف در سال 20۱6 
شامل آسیا- پاسفیک ۱2 میلیون تن، خاورمیانه ۵.۴ میلیون تن، 
اروپا ۴.۵ میلیون تن، آمریکای شمالی 2.۴ میلیون تن و سایر 
نواحی ۱.3 میلیون تن می شود. بنابراین با توجه به افزایش تولید 
از  با تمهیدات مناسب  و مصرف در سال های پیش رو می توان 
آلودگی منابع آب به MTBE و ورود این ماده به اجزای محیط 

زیست جلوگیری کرد.

تولیدبنزین یورو ۴ در پاالیشگاه  ها و 
عرضه فراگیر در ۸ کالنشهر 

مفقودی 
سند کمپانی و برگ  سبز خودروی سواری سمند ال 
ایکس مدل ۸7 به رنگ سفید روغنی با شماره پالک 
72۴ه۵۸ایران 72 با شماره موتور ۱2۴۸7۱۹۸۴۸و 
NAAC۹۱CC6۹F۱73۴۹3بنام  شاسی  شماره 
مرتضی طبرسی سوچلمائی مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط میباشد 
 نکا 

 آگهی مفقودی
 برگ سبز خودرو سواری پژو پارس مدل ۱3۸2 به 
رنگ نقره ای متالیک شماره پالک 267ج2۸ایران 
شاسی  ۱26۸2002۵۸۸شماره  موتور  62شماره 
مفقود  قربانزاده  ابراهیم  مالکیت  ۸2۸2۱۴77به 

گردیده و درجه اعتبار در ساخت می باشد
 نکا 

مفقودی
 پروانه بهره برداری دامداری روستایی به شماره ۹۴36 -  ۸۸/۴/۱6  با کد شناسایی ۱۵063-

202070۴000۴۱۹۸7۸0۱0۱2۱2۱2030 متعلق به اینجانب سید جواد رحیمی فرزند سید 
میاندرودحسین مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد

مفقودی
کلی  کد  با  همایون  فرزند  خانلرزاده  رحمان  آقای  دامپروری  برداری  بهره  پروانه  اصل   
206۱۸۹0۹2۱با شماره۸۱32/00۵-۸3/3/26با  کدشناسایی  22۴0۴022۱26۸۹ مفقود 

گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

مفقودی
 سند کمپانی وبرگ سبز پژو 206 مدل ۱3۹6 شماره شهربانی 7۵۹ د 3۸ ایران 7۴ شماره 
از درجه  و  مفقود گردید     NAAР۱3FE۴HJ۱3۵۵۵۹ ۱7 شاسیB002333۵ موتور

 بابل اعتبار ساقط می باشد
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استیضاح اقتصاد مقاومتی
*  کاوه زرگران

اگر منتقدان وزیر جهادکشاورزی در مسندی که امروز حجتی بر آن تکیه 
زده است قرار می گرفتند و خود را پاسخگو به ملت ایران می دانستند 
نه مردم شهر یا استانی خاص، هرگز منافع ملی را فدای خواسته های 

منطقه ای خود نمی کردند.
در کشاکش های سیاسی روزهای آخر سال که مجلس استیضاح سه تن 
از وزیران دولت دوازدهم را در دستور کار دارد، نام »محمود حجتی«، 
نیز در میان استیضاح شوندگان دیده می شود؛  وزیر جهاد کشاورزی 
تردیدی  به صالحیت وی  نسبت  منتقدانش  انقالبی که حتی  مردی 
ندارند؛ استیضاحی که به نظر می رسد دلیل مشخصی برای آن وجود 
ندارد و گویا صرفا آتش زیر خاکستر سهم خواهان قبلی است که نسیم 
مالیم فضای سیاسی حال حاضر کشور، آن را شعله ور ساخته است.

نگاهی به مواضع منتقدان گویای این مطلب است که استیضاح کنندگان 
در بسیاری از موارد با نگاهی منطقه ای و نه رویکردی ملی، عملکرد وزیر 
جهاد کشاورزی را مورد نقد قرار داده اند؛ در حالی که اگر منتقدان در 
مسندی که امروز حجتی بر آن تکیه زده است قرار می گرفتند و خود 
را پاسخگو به ملت ایران می دانستند نه مردم شهر یا استانی خاص، 
هرگز منافع ملی را فدای خواسته های منطقه ای خود نمی کردند.عملکرد 
محمود حجتی در طول دوران تصدی اش در وزارت جهاد در مواردی 
جای نقد و بررسی دارد؛ با این وجود با توجه به محدودیت های بودجه ای 
و پتانسیل های موجود، در بسیاری از حوزه های مرتبط با بخش کشاورزی 
بهترین خروجی را ارائه کرده است. وی در اجرای سیاست های کلی نظام 
در بخش زراعت و باغبانی عملکرد کاماًل موفقی از خود نشان داده و با 
وجود ضعف هایی در بخش دامپروری و صنایع تبدیلی، از منظر متولیان 
صنایع تبدیلی کشور، استیضاح حجتی از زوایای بسیاری، اجحاف در 
حق بخش کشاورزی کشور محسوب می شود، زیرا وی تنها با تغییرات 
جزئی در سیاست ها، می تواند بهتر از گذشته به کار خود ادامه دهد.

یکی از مشکالت جدی که محمود حجتی در مقام وزیر جهاد کشاورزی 
با آن روبروست، قرار گرفتن در مسند مدیریت وزارتخانه ای است که 
حوزه فعالیتش با فناوری روز دنیا همگام نیست؛ کشاورزی در کشور 
ما عمدتا کشاورزی معیشتی است، به همین دلیل این وزارتخانه عالوه 
بر ایفای نقش خود به عنوان متولی بخش کشاورزی در کشور، باید 
دغدغه ها و مسوولیت هایی مشابه با مسوولیت های وزارت رفاه را نیز در 
بخشنامه ها و آیین نامه ها مورد توجه قرار دهد زیرا طبقه کشاورز ایران 
از اقشار آسیب پذیر جامعه محسوب می شوند.این موضوع حساسیت ها را 
در وزارت جهاد افزایش داده و در بسیاری از موارد، دست وزارتخانه را در 
اجرای اقداماتی اقتصادی تر می بندد، به طوری که این چالش به شخصی 
که در مسند وزرات قرار می گیرد ارتباطی نداشته و مساله ای ملی تلقی 
می شود و حل آن، لزوم گذار از کشاورزی سنتی و معیشتی به کشاورزی 
مدرن و مکانیزه را می طلبد.از موارد مورد بحث منتقدان به عملکرد 
محمود حجتی، تهمت واردات بی رویه است؛ ادعایی مردود و تهمتی 
ناروا. کوچک ترین فعاالن حوزه کشاورزی نیز از این موضوع آگاهی دارند 
که تراز تجاری بخش کشاورزی کشور در دوره تصدی محمود حجتی 
بهبود چشمگیری داشته است؛ تبدیل تراز تجاری از منفی۵.۹ در سال 
۹3 به منفی 2.۹ در سال ۹۵، از توانایی و عمکرد مناسب حجتی در باال 
بردن ضریب خود اتکایی و امنیت غذایی کشور، حکایت دارد.نمودارهای 
۱0 ساله گذشته نیز به روشنی گویای سیر نزولی واردات و سیر صعودی 
تولید محصوالت زراعی داخلی هستند. کاهش واردات کاالهای اساسی 
غذایی از 23 میلیون تن سال ۹3 به کمتر از ۱7 میلیون تن در سال ۹۵ 
و افزایش تولید محصوالت خام کشاورزی از ۱0۴ میلیون تن سال ۹3 
به ۱۱۸ میلیون تن در سال ۹۵، عملکردی کاماًل منطق با سیاست های 
اقتصاد مقاومتی رهبر معظم انقالب است.تامین کاال از مبادی مختلف 
دیگر  از  نیز  و خاص  به کشورهای محدود  وابستگی  با هدف کاهش 
اصول سیاست های اقتصاد مقاومتی است که حجتی با گسترش کشت 
فراسرزمینی به بهترین نحو در حال اجرای آن است. شاید به همین دلیل 
است که رئیس مجلس شورای اسالمی نیز در یکی از سخنرانی های خود 
عنوان کرد: »یکی دو بار خدمت رهبری بودم و ایشان هم از عملکرد آقای 
حجتی تعریف می کردند«. به صفر رسیدن واردات محصول گندم در 
سال ۹6 با وجود آمار واردات هفت میلیون تنی این محصول در آغاز به 
کار محمود حجتی و روند افزایشی تولید آن از هشت میلیون و ۸00 
هزار تن در سال ۹۱ به ۱۴ میلیون و ۵00 هزار تن در سال ۹۵، نسبت 
به گذشته به روشنی گویای ادعاهای خالف واقع استیضاح کنندگان 
است. از این رو به نظر می رسد منتقدان وزیر جهاد، دالیل معتبر و علمی 
در اختیار نداشته و تنها اهدافی غیر ملی چون امتیازگیری را دنبال 
می کنند و در حالت کلی می توان گفت عملکرد محمود حجتی، در دوران 
تصدی اش بر وزارت جهاد کشاورزی، به طور قطع نمره قبولی می گیرد.

هدفگذاری تولید سه میلیون تن گوشت 
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در افق ۱۴00 
تولید بیش از 2میلیون و 73 هزار تن گوشت طیور و ۹20 هزار تن 

گوشت قرمز در کشور هدفگذاری شده است.
به گزارش زمان به نقل ازتارنمای وزارت جهاد کشاورزی، »حسن رکنی« 
دامی سازمان جهاد کشاورزی  تولیدات  بهبود  معاونان  در گردهمایی 
استان ها اعالم کرد پارسال 2 میلیون و 60 هزار تن گوشت طیور در 
کشور تولید شد که امسال با هفت درصد افزایش به 2 میلیون و 236 
هزار تن رسید.به گفته وی، ایران در تولید گوشت طیور در رتبه هشتم 
جهانی قرار دارد و میزان صادرات امسال گوشت طیور کشور ۴0 هزار 
تن بود.وی درباره اصالح فضای کسب و کار در صنعت طیور افزود: ۱۵ 
درصد جوجه ریزی طیور در زنجیره تولید و سایر جوجه ریزی ها به علت 
موضوع مالیات برای زنجیره های تولید در خارج از این زنجیره صورت 
گرفته است.معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: برخی تولید کنندگان 
تصویب قانون جدید برای معافیت مالیات در زنجیره تولید را خواستارند.

وی راه اندازی سامانه مدیریت اطالعات صنعت طیور را یکی از اقدام ها 
برای شفافیت و سرعت انتقال اطالعات عنوان کرد و گفت: بیش از ۹0 
درصد اطالعات تولید جوجه یکروزه تخم گذار در این سامانه قرار گرفته 
است.این مسوول درباره سهم گله های مولد داخل در بخش طیور گفت: 
قبل از دولت تدبیر و امید، ۸0 درصد نیاز ما به جوجه گوشتی از محل 
واردات تامین می شد اما با اقدام های انجام شده در سال آینده ۱0 
درصد نیازها از محل واردات و ۹0 درصد از محل داخلی تامین می شود.

وی اضافه کرد: ایران دومین کشور در دنیا به لحاظ جمعیت شترمرغ به 
شمار می رود و از سال ۱3۹2 تاکنون نزدیک به 30 هزار تخته پوست 
دباغی شده به ارزش سه میلیون دالر صادر شده است.رکنی میزان تولید 
امسال گوشت قرمز را ۸3۸ هزار تن عنوان و اعالم کرد: سرانه سالیانه 
مصرف گوشت قرمز در ایران ۱۱ کیلو و ۸00گرم است.به گفته وی، برای 
افزایش تولید گوشت قرمز و شیر برنامه هایی را مانند اصالح ساختار 
ژنتیکی دام و افزایش جمعیت بز شیری خالص در نظر داریم.وی افزود: 
جمعیت بز شیری خالص از حدود ۴00 راس در سال ۱3۹2 به ۱7 هزار 
راس در امسال افزایش یافته است و در سال ۱۴00 نیز باید به ۱00 هزار 
راس برسد.معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی به توسعه 
اصالح نژاد بز بومی و ایجاد ترکیب های ژنتیکی بز پربازده در افق ۱۴00 
اشاره کرد و گفت: امسال جمعیت بز بومی 32 هزار راس بود که در سال 
۱۴00 به ۱۵0 هزار راس افزایش می یابد.به گفته وی، جمعیت گوسفند 
بومی خالص اصالح شده از 200 راس در سال ۱3۹3 به 2300 راس در 
سال ۱3۹6 رسید و برنامه ما دستیابی به عدد ۱00 هزار راس در سال 
۱۴00 است.رکنی افزایش نسبت گاوهای اصیل غیر هلشتاین را از دیگر 
برنامه های اقتصادی مقاومتی دانست و گفت: اهمیت گاوهای اصیل 
غیر هلشتاین از حدود یک درصد به 6.2 درصد در سال ۱3۹6 افزایش 
یافته است و این عدد در سال ۱۴00 باید به ۱0 درصد برسد.معاون امور 
تولیدات دامی، میزان تولید ژل رویال در سال ۱3۹2 را حدود 200 
کیلوگرم و امسال را ۱0۴2 کیلوگرم عنوان کرد و گفت: ما برای تولید 

۱۵2۴ کیلوگرم ژل رویال برنامه ریزی کرده ایم.

یادداشت

عملکرد درخشان بانک پاسارگاد، 
همگام با شعارسال 

 سال ۱3۹6 که از سوی مقام معظم رهبری به 
عنوان«اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال« نامگذاری 
شده است، در حالی به روزهای پایانی خود نزدیک 
می شود که بانک پاسارگاد، کارنامه درخشانی از 

عمل به این آرمان واال برجا گذاشته است.
را  مقاومتی  اقتصاد  شالوده  زمان،  گزارش  به 
می توان در اتکا به توانمندی های داخلی و رهایی 
از وابستگی های خارجی خالصه کرد که سیستم 
بانکی در فراهم کردن بستر این تحرک همه جانبه، 
نقش اصلی را دارد.عملکرد بانک پاسارگاد در سال 
مقاومتی  اقتصاد  اهداف  با  منطبق  دقیقاً   ۱3۹6
و رهایی از وابستگی اقتصادی است که به خوبی 
می توان برنامه ریزی تولید محور و اقدام اشتغال زا 
را در آن مشاهده کرد.بانک پاسارگاد با تمرکز بر 
حوزه نفت و گاز و صنایع معدنی که از بخش های 
مورد تأکید در سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی 
از سوی مقام معظم رهبری هستند، ضمن توسعه 
فرصت  دستی،  پایین  محصوالت  تولید  ظرفیت 
اشتغال مولد را برای هزاران نفر از جوانان کشور 
فراهم کرده است.اقدامات مالی بانک پاسارگاد در 
سال های پیش نیز همگام با حمایت از طرح های 
اشتغال  زمینه  بزرگ،  و  کوچک  صنایع  عمرانی 
بیش از 300 هزار نفر را فراهم کرده بود. اما امسال 
دامنه این پشتیبانی، با ارائه ۵0۱ هزار میلیارد ریال 
تسهیالت به اشخاص حقیقی و حقوقی فراگیرتر 
شد و رونق بیشتری در طرح های صنعتی و معدنی 
کشور ایجاد کرد.نگاهی به عملکرد بانک پاسارگاد در 
سال جاری نشان می دهد که حداقل ۸۵/30 درصد 
از تسهیالت اعطایی به بخش صنعت، 2۴/3۵ درصد 
به بخش خدمات، ۴۵/2۸ درصد به بخش بازرگانی، 
۵۵/۴ درصد به بخش مسکن و مابقی به بخش 
های کشاورزی و صادرات پرداخت شده که همگی 
جزو بخش های مولد و اشتغال زا هستند.همچنین 
پرداخت ۱۱ هزار و 32۵ میلیارد ریال تسهیالت به 
بنگاه های کوچک و متوسط از سوی بانک پاسارگاد 
برای افزایش بنیه تولیدی بخش صنعتی و کشاورزی 
و کمک به تامین ابزار کار، اقدام شایسته ای است که 
به حفظ اشتغال قبلی و ایجاد فرصت های شغلی 
است. کرده  کمک  بنگاه ها  قبیل  این  در  جدید 

از میان هزاران طرح اقتصاد مقاومتی که در سال 
بانک  اعتباری  تسهیالت  دریافت  شامل  جاری 
پاسارگاد شده اند، می توان به برنامه های هلدینگ 
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو( 
اشاره کرد که منجر به ایجاد حداقل ۱۵ هزار فرصت 
شغلی مستقیم و بیش از ۱۵0 هزار فرصت شغلی 
غیر مستقیم در محروم ترین استان های کشور شده 
است.این هلدینگ معدنی در سال جاری با اتکا به 
تسهیالت بانک پاسارگاد، 3۵پروژه معدنی و صنایع 
معدنی را محقق ساخته است. از سوی دیگر احداث 
کارخانه تولید 22 نوع آنزیم های صنعتی با ظرفیت 
۱۵00 تن در سال با تسهیالت 2۵ هزار میلیارد 
ریالی بانک پاسارگاد در کنار طرح 3 میلیون تنی 
توسعه تولید ورق گرم نورد عریض در این مجموعه 
برای هزاران نفر از جوانان استان های محروم جنوب 

شرق کشور ایجاد اشتغال کرده است.

 هیچ کاالیی تا پایان فروردین
 ۹7 گران نمی شود

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: هیچ کاالیی 
از امروز تا پایان فروردین سال ۹7 گران نمی شود و 
مردم می توانند تخلف ها را به سامانه ۱2۴ گزارش 
دهند. به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سید محمود 
نوابی - رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان - در پنجمین همایش حمایت از 
بیان  با  استان هرمزگان  حقوق مصرف کنندگان 
اینکه عملیاتی شدن ماده 6 قانون حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان از کارهای خوبی است که این ماده 
قانونی در کل کشور باید اجرایی شود، اظهار کرد: 
اگر این قانون نهادینه شود، رقابت مثبتی را در ارائه 
خدمت مناسب به مصرف کنندگان شاهد خواهیم 
بود.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه 
در هر کشوری متناسب با سیاست ها، بازار کنترل 
می شود و باید سامانه فروش کشوری داشته باشیم، 
از صنعت به عنوان بهترین حوزه برای سرمایه گذاران 
نام برد و گفت: برای استمرار اشتغال و تولید همه 
دستگاه ها باید همکاری داشته باشند.رئیس سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در پایان 
بر تکریم و حمایت از سرمایه گذاران تاکید کرد و 
افزود: در جامعه اسالمی سرمایه گذاران نباید نگران 

بازار باشند.

ریشه کنی سونامی آنفلوآنزای طیور
از صدور دستورالعمل  دامپزشکی  رئیس سازمان 
جدیدی برای مقابله با آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان 
و  شرایط  اگر  کرد:  اعالم  و  داد  خبر  کشور  در 
رویه های کنونی در سال آینده نیز ادامه پیدا کند، 
میزان تلفات این بیماری تا دو برابر امسال یعنی 
پیدا  افزایش  طیور  قطعه  میلیون   ۴0 از  بیش 
می کند. اما اگر این دستورالعمل کامال اجرایی شود 
دیگر شاهد آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان به صورت 
اپیدمی و سونامی نخواهیم بود که البته در این میان، 
نام همه متولیان و مسئوالن دولتی و خصوصی که 

کوتاهی کنند، اعالم می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، علیرضا رفیعی پور 
درباره وضعیت بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان 
که از نیمه سال گذشته آغاز شده و تاکنون تلفات 
بسیاری از واحدهای پرورشی طیور سنتی و صنعتی 
گرفته است، اظهار کرد: آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان 
بیماری است که طی دو سال گذشته بسیاری از 
کشورهای جهان از جمله همه کشورهای اروپایی 
را در سال 20۱7 و پس از آن با خود درگیر کرد 
و گزارش آن نیز منتشر شد. در حوزه خاورمیانه، 
آسیای شرقی و ایران نیز بیماری آنفلوآنزای فوق 
حاد پرندگان از نوع H۵N۸ گزارش داده است که 
طی سال های گذشته نیز تحت تیپ های دیگری 
نیز از این ویروس در کشورهای مختلف نیز از جمله 
ایران وارد شده است اما در برنامه های بهداشتی و 
مراقبتی سازمان دامپزشکی، قرار گرفته و کنترل 

شده اند.

خبر

ادامه از صفحه 1
با  اطالعات همچنین  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
بیان این که من وزیر ارتباطات بخشی از انرژی 
خود را برای اتصال دو دستگاه به یکدیگر صرف 
آخرین  گفت:  نشده ام،  موفق  هنوز  و  کرده ام 
است  امنیت  بحث  می شود  آورده  که  بهانه ای 
در حالی که بزرگترین اقدام ضد امنیتی همین 
دستگاهی  بین  اطالعات  نگذاشتن  اشتراک  به 
است.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تصریح 
ابزارهای  گذاشتن  دست  روی  دست  با  کرد: 
بین المللی روی کار آمده و حاکمیت مان را در 
دنیای آتی از دست خواهیم داد.وی ادامه داد: 
کسب  از  چرا  می شود  سوال  ما  از  هنوز  امروز 
عامل  اینها  می کنید،  حمایت  نوپا  کارهای  و 
را  جوانها  است  الزم  که  باید گفت  اما  نفوذند، 
برای خودمان حفظ کنیم، ممکن است جوانها 
بگذاریم  باید  باشند،  داشته  گالیه  وزیر  من  از 
حرف بزنند، تا امید برایشان ایجاد شود تا بدانند 
حرف هایشان شنیده و پیگیری می شود.آذری 
ظرفیت  از  که  کرد  تاکید  همچنین  جهرمی 
علما، دانشمندان و متخصصان استفاده کنیم تا 
با رقم زدن اقتصاد دیجیتال، خودمان سهمی در 
بازار جهانی داشته باشیم؛ اشکاالت را درحوزه 
کنیم.آذری  ICTحل  از طریق  فساد  با  مقابله 
جهرمی همچنین از آزادسازی و خصوصی سازی 
خدمات شرکت ملی پست به منظور بهتر کردن 

این خدمات در آینده خبر داد.وی با بیان این که 
 ITU جمهوری اسالمی ایران طبق آمار مرکز
بیشترین رشد را در کشورهای آسیا پاسیفیک 
نتیجه  دستاورد  این  که  گفت  است،  داشته 
تالش های فعالین حوزه فاواست.او با بیان این که 
در سال گذشته پوشش شبکه 3G و ۴G در 
کرد:  اظهار  است،  رسیده  درصد   60 به  کشور 
سال آینده این درصد بیشتر هم خواهد شد و 
طبق آن چیزی که مجلس شورای اسالمی در 
باید  برنامه ششم توسعه تثبیت کرده است ما 
30 رتبه رشد را در حوزه فاوا تجربه کنیم که 

امیدواریم این هدف را قبل از اتمام برنامه ششم 
توسعه محقق کنیم.وی با تاکید بر نقش پررنگ 
در  اطالعات  فناوری  فضای  و  دیجیتال  توسعه 
با توسعه  رشد اقتصادی،  اظهار کرد: می توانیم 
اشتغال  بهره وری،  افزایش  موجبات  فضا  این 
کنیم.  فراهم  را  اقتصادی  شاخص های  رشد  و 
همان طور که رییس جمهوری در حوزه تحول 
دیجیتال تاکیداتی دارند ما نیز برنامه های خود 
مختلف  حوزه های  در  دیجیتال  تحول  برای  را 
خواهیم  اعالم  اقتصادی  و  کشاورزی  صنعتی، 
بیان  با  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  کرد.وزیر 

دیجیتال  تحول  آن  از  آینده  حاکمیت  این که 
است، گفت: کسانی که با هر چارچوبی جلوی 
را  اطالعات  فناوری  توسعه  و  خالقیت ها  رشد 
ما ضربه  آینده  به حاکمیت  واقع  در  می گیرند 
دیجیتال  تحوالت  برای  نباید  ما  می زنند. 
یکسری  که  بگوییم  و  کنیم  درست  دست انداز 
این  البته  که  می رود  بین  از  سنتی  مشاغل  از 
را  بیشتر  رشد  و  بهره وری  موجبات  تحوالت 
فراهم خواهد کرد که در آن صورت نیز سرمایه  

گذاری و اشتغالزایی انجام خواهد شد.
دستگاه های  این که  بیان  با  جهرمی  آذری 
مختلف در حوزه پیام رسان ها مسئولیت دارند، 
اظهار کرد: رییس جمهور به ما دستور داده اند 
که سند تحول دیجیتال را اعالم نهایی کنیم. 
چه  که  بدانیم  باید  ما  که  است  این  واقعیت 
هوشمند  ساختمان ها  انرژی  شبکه  از  میزان 
چه  است  قرار  آینده  سال  برای  ما  و  است 
که  این  بیان  با  دهیم.وی  انجام  را  اقداماتی 
امید زمانی محقق می شود که جوانان ما بدانند 
مطالباتشان شنیده و پیگیری می شوند، اظهار 
که  خوبی  ظرفیت های  همه  همراهی  با  کرد: 
در کشور داریم باید موجبات تحول دیجیتال 
را فراهم کنیم؛ قبل از این که غربی ها این کار 
را برای ما انجام دهند ما خودمان باید این کار 
را بکنیم و نگذاریم در این حوزه به مستعمره 

آنها تبدیل شویم.

وزیر ارتباطات: به اشتراک نگذاشتن اطالعات، بزرگترین اقدام ضد امنیتی

دولت الکترونیک،راهکار مقابله با فساد اداری

یک کارشناس بازار کار با اشاره به سهم باالی 
کشور  گردش  در  سرمایه  به  مسکن  بخش 
گفت: روانه شدن سرمایه به بخش های غیر 
اقتصاد در  مولد چون مسکن موجب ضعف 
این راستا بخش  ایجاد شغل می شود و در 
مولد از دور خارج و بدین ترتیب نرخ بیکاری 

افزایش می یابد.
به گزارش زمان به نقل ازمیزان، آمار ۹ ماهه 
منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران حاکی 
از آن است که نرخ بیکاری در این مدت در 
دهم  گذشته 3  سال  شابه  مدت  با  مقایسه 
جوانان  بیکاری  نرخ  و  داشته  کاهش  درصد 
نیز اُفت ۱.3 درصدی را تجربه کرده است ؛ 
به عالوه نرخ مشارکت با رشد یک درصدی 
 ۸36 حدود  میان  این  است.در  بوده  همراه 
به   ۹۵ سال  ماه   ۹ با  مقایسه  در  نفر  هزار 
این  از  افزوده شده که  جمعیت فعال کشور 
تعداد ۸۱۹ نفر شاغل هستند و در حال حاضر 
مجموعه بیکاران مطلق در کشور به 3 میلوینو 
226 هزار نفر می رسد.همچینین در 6 ماه 
با توجه به دستور کار قرار  دوم سال جاری 
گرفتن اشتغال واقعی در کشور موجب شده تا 
تفسیرهای غلط در این حوزه به حداقل برسد.

با این وجود از سال 7۵ تا ۹۵، تعداد شاغلین 
کشور 20۵ درصد رشد داشته که این رقم در 
۹ ماهه سال جاری در مقایسه با سال گذشته 

3.6 درصد رشد را نشان می دهد در حالی 
که پوشش بیکاری در کشور ساالنه ۴ درصد 
است.در این رابطه اطهاری کارشناس بازار کار 
در گفت وگو با میزان گفت: روانه شدن سرمایه 
به بخش های غیر مولد چون مسکن موجب 
ضعف اقتصاد در ایجاد شغل می شود و در این 
راستا بخش مولد از دور خارج و بدین ترتیب 
نرخ بیکاری افزایش می یابد.وی با اشاره به 
سهم 60 درصدی کارگران در بخش مسکن 
کارگران  را  مسکن  بخش  درصد   60 گفت: 
ساده تشکیل می دهد و این نسبت برای کل 
اشتغال ایران ۱۵ الی 20 درصد است و بیشتر 
کارگران ساده در بخش ساختمان و مسکن 
فعالیت می کنند.این کارشناس بازار کار تاکید 
کرد: برای رونق اشتغال و ایجاد شغل باید ۵0 
تا 70 درصد سرمایه در گردش افراد به بخش 
مسکن سوق پیدا کند که این اشتغال در اصل 
مولد و ثابت نخواهد بود؛ در صورتی که بخش 
با  و  هستند  ثابت  اشتغال  دارای  مولد  های 
اختصاص تسهیالت به بخش مولد به جای 
بخش مسکن می توان اشتغال پایدار و ثابت 
در کشور ایجاد کرد و نیمی از مشکل بیکاری 
برطرف خواهد شد.گفتنی است، برای ایجاد 
اشتغال پایدار در کشور باید به شغل های مولد 
راستا  این  در  و  ای شده  ویژه  توجه  ثابت  و 

تسهیالت برای رونق اشتغال ارائه شود.

معاون وزیر صنعت از اختصاص ۱200 میلیارد 
تومان اعتبار برای اشتغالزایی در معادن مناطق 

روستایی و محروم خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، مهدی کرباسیان 
در مراسم امضای توافقنامه همکاری در حوزه 
اشتغالزایی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
برای  بودجه  دالر  میلیارد   ۱.۵ اینکه  بیان  با 
اشتغال مناطق روستایی در مجلس به تصویب 
و  کار  وزارت  مدیریت  با  گفت:  است،  رسیده 
سازمان توسعه و نوسازی معادن، توافق نامه ای 
امضا خواهد سد که مسیر انجام کار مشخص 
خواهد شد. در این میان معادن کوچک که در 
مناطق روستایی و محروم قرار دارند وام تا سقف 
۱۵ میلیارد تومان وام دریافت خواهند کرد که با 
تضمین صندوق بیمه معدن واگذار می شود.وی 
تصریح کرد: همکاری بین ایمیدرو و وزارت کار و 
معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری، کار 
به نحوی پیش خواهد رفت که از ۱.۵ میلیارد 
دالر بودجه این بخش ۱200 میلیارد تومان در 
حوزه معدن خواهد بود و صندوق بیمه معدنی 
هم وارد کار خواهد شد.به گفته کرباسیان، با 
تالش بانکها، پیش بینی می شود که به توسعه 
معدن و فراوری مواد معدنی منجر شود.عیسی 
منصوری، معاون اشتغالزایی وزیر تعاون نیز در 
این گفت: رویکرد وزارت کار در نحوه ورود در 
اقتصاد تغییر کرده است؛ به این معنا که رشد 
اقتصادی همراه با اشتغال و کاهش فقر مدنظر 

قرار گرفته است؛ بر این اساس اولویتهای اشتغال 
زایی مشخص شده که فراوری مواد معدنی نیز 
جزو این اولویت ها است.معاون وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی افزود: حلقه های زنجیره ارزش 
مدنظر قرار گرفته که بر این اساس در ایمیدرو 
نوعی  به  که  است  انجام شده  خوبی  کار  هم 
سیاست انتخابی است تا منابع جهت داده شود.

وی تصریح کرد: پهنه بندی ها و تحلیل های 
معدنی برای اشتغالزایی مشخص است در حالیکه 
برخی حوزه ها بدون اینکه اولویت کار مشخص 
شده باشد، فقط درخواست منابع مالی را دارند 
که آنرا بدون اولویت توزیع کنند. در این میان 
معادن کوچک در دستور کار قرار گرفته است.

منصوری گفت: صندوق های ضمانت ورود کرده 
اند تا زمان تخصیص منابع و ارزیابی ها کاهش 
یابد. براین اساس ضمانت سرمایه گذاری ها انجام 
می شود و مطمئن خواهیم بود اول به هدف می 
نشیند و ما هم نگران بازپرداخت منابع نیستیم.

وی ادامه داد: باید بین دستگاهی کار کرده و کار 
را به صورت برنامه ریزی شده و توافق شده پیش 
برد. این در حالی است که حتی در حوزه معادن 
نیز هر معدنی را هم در اولویت نداریم بلکه پهنه 
بندی ها باید مشخص باشد.منصوری پیش بینی 
کرد که این توافق نامه 300 هزار شغل جدید 
ایجاد خواهد کرد و افزود: توسعه اشتغال روستایی 
،توسعه اشتغال غیروابسته به منابع آبی است که 

خلق ارزش را در این حوزه دنبال خواهیم کرد.

 سهم 4 درصدی پوشش
 بیکاری در کشور

اشتغال  برای  اعتبار  اختصاص 
وستاها ر در  معدنی 

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه 
و قطعه سازان کشور با مه آلود توصیف کردن 
نهاده  قیمت  رشد  سازی،  قطعه  صنعت  آینده 
خودروسازان  نکردن  موافقت  و  تولیدی  های 
با افزایش قیمت قطعات را از جمله دالیل این 

مساله عنوان کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »آرش محبی نژاد« 
افزود: قطعه سازان کشور ایام پایانی سال ۱3۹6 
را در حالی سپری می کنند که این روزها باید 
با مشکالت نقدینگی و افزایش قیمت غیرقابل 
پیشرفت نهاده های تولید و بخصوص مواد اولیه 
دست و پنجه نرم کنند و هر روز شاهد افزایش 
حاشیه زیان خود باشند.به گفته این مقام صنفی، 
اینک نه گردش نقدینگی خودروساز به گونه ای 
است که بتواند به تعهدات خود در قبال قطعه ساز 
عمل کند و نه می تواند قیمت قطعات خودرو را 
متناسب با افزایش قیمت های ارز و مواد اولیه 
باال ببرد.وی بیان داشت: در شرایط کنونی قیمت 
قطعات خودرو باید با توجه به رشد نرخ ارز و مواد 
اولیه 2۵ تا 30 درصد افزایش پیدا کند، زیرا قیمت 
برخی از مواد اولیه مورد نیاز صنعت قطعه سازی 
مانند فوالد ۴0 درصد و محصوالت پتروشیمی 
2۵ تا ۴۵ درصد و برخی مواد دیگر مثل فلزات 
رنگین تا بیش از 60 درصد افزایش داشته است.

محبی نژاد ادامه داد: کمر صنعت قطعه سازی 
کشور زیر بار رشد نهاده های تولید و همین طور 
عدم موافقت خودروسازان با افزایش قیمت قطعات 
خم شده است.وی اظهار داشت: اکنون خودرو به 
مراتب باالتر از قیمت کارخانه در سطح کشور مورد 
معامله قرار گرفته و از این طریق سود هنگفتی 
نصیب دالالن و سفته بازان می شود، در حالی که 
قیمت خودرو به صورت دستوری توسط شورای 
تخصصی  انجمن  شود.دبیر  می  تعیین  رقابت 
صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور 
خاطرنشان کرد: در سال های سیاه تحریم، قطعه 
سازان فداکارانه و با اهتمام کامل صنعت خودرو را 
سر پا نگه داشتند و هر چند شاهد افول تیراژ و 
کیفیت بودیم و در بسیاری حوزه ها با چالش های 
عدیده روبرو شدیم، اما به همت قطعه سازان چرخ 
صنعت خودرو هرگز از حرکت باز نایستاد؛ تحمل 
این وضعیت ممکن نبود مگر با تالش و زحمت 
بسیار و صد البته امید به شرایط پس از تحریم.وی 
گفت: صنعت قطعه سازی ایران به دالیل عدیده در 
معرض تهدید جدی قرار گرفته و بسیاری از قطعه 
سازان به زودی با چالش تعطیلی و ورشکستگی 

و کارکنانشان با بحران بیکاری روبه رو خواهند 
شد.محبی نژاد با بیان برخی دالیل پیش بینی 
این بحران، اظهار کرد: به منظور برآورده کردن 
الزام های کمی و کیفی خودرو های پسابرجامی 
و شرکت های مشترک با استانداردهای تولید به 
روز جهانی از یک سو و بازگشت به ریل حرکت 
به سوی اهداف افق ۱۴0۴ صنعت خودرو از سوی 
دیگر، صنعت قطعه سازی بر اساس برآوردهای 
اولیه، نیازمند به سرمایه گذاری ثابت ریالی حدود 
۱00 هزار میلیارد ریالی به اضافه سرمایه گذاری 
ثابت ارزی سه میلیارد یورویی است.وی افزود: با 
توجه به عدم امکان وصول مطالبات جاری قطعه 
سازان از مشتریان و طوالنی شدن مدت وصول 
توان  از  توجهی  قابل  در عمل بخش  مطالبات، 
سرمایه گذاری قطعه سازان به تامین سرمایه در 
گردش تولید قطعات برای خودرو سازان اختصاص 
یافته و تامین سرمایه ثابت از طریق سیستم بانکی 
یادآور  مقام صنفی  است.این  مشکل  نیز  بسیار 
شد: از طرفی دیگر، این صنعت به دلیل زیان ده 
بودن جذابیت سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی نداشته و به جای جذب سرمایه 
شاهد فرار سرمایه از این بخش هستیم.وی ادامه 
داد: اعمال استانداردهای 22 گانه جدید و ارتقای 
سرفصل   ۸۵ حدود  به  اجباری  استانداردهای 
موجب توقف تولید بسیاری از خودروهای فعلی 
که عمدتاً عمق ساخت داخل باالی ۸0 درصدی 
از طرف  نژاد گفت:  دارند، خواهد شد.محبی  را 
دیگر، تولید خودروهای جدید پسابرجامی طبق 
مقررات با حداقل ساخت داخل ۴0 درصدی آغاز 
و تیراژ این خودروها نیز جایگزین تیراژ خودروهای 

قدیمی می شود؛ بر این اساس در بهترین شرایط 
بیش از نیمی از قطعه سازان که در شکاف بین 
۴0 درصدی ساخت داخل خودرو های جدید و 
از ۸0 درصدی ساخت داخل خودروهای  بیش 
قدیمی به سر می برند، در عمل با توقف یا کاهش 
چشمگیر یکی دوساله و شاید بیشتر تولید روبرو 
داخل خودروهای  تا عمق ساخت  خواهند شد 
جدید به تدریج به باالی ۸0 درصد برسد.وی با 
اشاره به افزایش تعرفه واردات انواع خودرو، بیان 
داشت: انتظار می رفت با توجه به ارائه طرح های 
مختلف از سوی این انجمن و رایزنی ها و مذاکره 
های متعدد با وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
اتاق بازرگانی، تعرفه واردات قطعات هم متناسب 
افزایش یابد.دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن 
نیرو محرکه و قطعه سازان کشور ادامه داد: این 
در حالی است که حتی تعرفه واردات سی. کی. 
تغییری  نیز  منفصله(  )قطعات   -CKD- دی 
نکرده است و بطور قطع با ادامه این روند قطعه 
سازان داخلی امکان رقابت با واردات رسمی را نیز 
نخواهند داشت چه برسد به قاچاق؛ صنعت خودرو 
سازی هم به سوی مونتاژ سوق خواهد یافت.وی 
تاکید کرد: محاسبات این انجمن نشان می دهد 
کف تعرفه واردات قطعات خودرو باید 32 درصد 
باشد، این در حالی است که اکنون میانگین تعرفه 
واردات قطعات خودرو حدود ۱۵ درصد است، از 
سوی دیگر مواد اولیه قطعه سازان با تعرفه های 
باال و بعضی اوقات بیشتر از تعرفه قطعات وارد می 
شود و رقابت پذیری داخلی در قطعه سازی بی 
معنی شده است.محبی نژاد گفت: شورای رقابت 
با هر هدفی که قانونگذار پیش بینی کرده، اکنون 

خودرو را به صورت دستوری قیمت گذاری می 
کند و دود قیمتگذاری دستوری بطور مستقیم 
به چشم قطعه ساز می رود.وی بیان داشت: با 
مواد  درصدی  تا 60   2۵ قیمت  افزایش  وجود 
اولیه از ابتدای سال ۹6 تاکنون، خودرو سازان با 
این تحلیل که قیمت فروش خودرو ثابت است 
نمی دهند.  قطعه ساز  به  قیمت  افزایش  اجازه 
قطعه سازان متعهد مجبور به تولید با ضرر و زیان 
هنگفت هستند و سایرین هم اصوالً چاره ای جز 
بیشتر  زیان  از  جلوگیری  برای  کیفیت  کاهش 

نخواهند داشت. 
فوالد،  تولید  کرد:  یادآوری  صنفی  مقام  این 
محصوالت پتروشیمی و مواد اولیه نیز در کشور 
تغییر  اگر  است،  خاصی  های  بنگاه  دست  در 
وضعیت فعلی ناممکن است باید شورای رقابت 
به ثبت قیمتگذاری مواد اولیه مورد نیاز صنعت 
خودرو ورود کند تا همه زنجیره تامین خودرو 
تحت نظارت شورای رقابت قرار گرفته و تناسب 
و تعادل در قیمتگذاری دستوری قرار گیرد.وی 
اظهار داشت: در دولت های نهم و دهم برخی 
اقدام های دستوری در دو خودروسازی بزرگ 
کشور اعم از خرید امالک و مستغالت و دارایی 
خدماتی  یا  تولیدی  واحدهای  ساخت  و  ثابت 
بدون توجیه اقتصادی و بازگشت مالی در اقصی 
نقاط کشور و سرمایه گذاری های بی بازده در 
سایر کشورها و نیز خرید بخشی از سهام خودرو 
سازان، موجب بلوکه شدن منابع بزرگ مالی در 
طرح های بدون بازده شده است.محبی نژاد ادامه 
داد: با وجود اقدام های صورت گرفته در دولت 
دارایی  واگذاری  برای  دوازدهم  و  یازدهم  های 
شده  بلوکه  سرمایه  کل  حجم  بازده،  بی  های 
با احتساب بهره های تحمیلی نزدیک به ۱00 
برآورد می شود که اختالل  هزار میلیارد ریال 
اساسی در گردش مالی قطعه سازان و خودرو 
سازان ناشی از این منابع بلوکه شده و ضررو زیان 
ساختار  گفت:  است.وی  بخش  دو  هر  هنگفت 
صنعت خودروی کشور دارای اشکاالت اساسی 
قطعه  را  اساسی  پیوند ضربه  این  در  که  است 
سازان متحمل می شوند.دبیر انجمن تخصصی 
صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور 
تصریح کرد: با این تفاسیر، مسیر حرکت قطعه 
سازان در خالء بی برنامگی، مبهم و مه آلود به 
نظر می رسد که اگر سیاست گذاران این حوزه 
قطعه  مرگ  نکنند،  عملی  مؤثر  و  فوری  اقدام 

سازی کشور دور از انتظار نخواهد بود.

آینده صنعت قطعه سازی کشور مه آلود است

خطر افزایش مونتاژکاری در خودروسازی
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اوقات شرعی

دانستن کافی نیست، باید به دانسته 
خود عمل کنید. 

ناپلئون هیل

سخن حکیمانه

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: زنان ایرانی 
از گذشته تاکنون سهم مهم و قابل توجهی در 

عرصه فرهنگ و هنر، ادب کشور داشته اند.
عباس  سید  زمان،  پیام  خبرنگار  گزارش  به 
بزرگداشت  و  کوثر  میالد  جشن  در  صالحی 
معاون  ابتکار  معصومه  حضور  با  که  زن  روز 
رییس جمهوری در امور زنان و خانواده در تاالر 
از حوزه های  افزود: یکی  وحدت برگزار شد، 
قابل توجه که زنان در آن حضور موثر دارند 

فرهنگ، هنر و ادب جامعه ایران است. 
وی ادامه داد: بخش زیادی از هنرها و صنایع 
دستی ما مدیون و وامدار حضور خالقانه زنان 
نام  به  چیزی  از  اگر  بنابراین  است.  هنرمند 
می  سخن  سنتی  هنرهای  و  دستی  صنایع 
و  گوهر  از  بخشی  عنوان  به  آن  از  و  گوییم 
هویت ایرانی یاد می کنیم، زنان زیادی پای آن 

نشسته اند و آنها را به آسمان زیبایی برده اند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه داد: زنان 
ایرانی در حوزه های مختلف و صنعت فرش، 
قالی، گلیم، مینیاتور، سفالگری و تولید لباس 
ایران  بوم  زیست  در  هنرمندانه  متنوع  های 
نقش داشته و با نقوش خود آن را تبدیل به 
حوزه ماندگار کردند حوزه ای که نه فقط در 

گذشته بلکه در آینده هم جریان دارد. 
صالحی با اشاره به این مطلب که زنان در بخش 
فرهنگ و ادب نیز سابقه طوالنی دارند، گفت: 
این افراد به خصوص در دهه های معاصرسهم 
قابل توجه و متمایزی در فرهنگ، هنر و ادب 
ایران داشته اند و در این حوزه بر اساس آمارها 

روند تصاعدی قابل توجهی را شاهد هستیم. 
آماری  ارائه  با  ارشاد اسالمی،  و  وزیر فرهنگ 

داستان  حوزه  در  مردان  و  زنان  فعالیت  از 

بازه زمانی ۱3۱0 - ۱33۹ گفت:  نویسی در 
تعداد  و  نفر  تعداد مردان 270  این مدت  در 
زنان 2۵ نفر بوده اما این روند در دهه اخیر 
نشان می دهد حضور زنان داستان نویس به 
صورت تصاعدی افزایش یافته است. به گفته 
صالحی، در فاصله سال های ۱3۴0 تا ۱3۴۹ 
تعداد ۱30 مرد و 2۵ زن در داستان نویسی 
فعال بودند و این آمار نشان دهنده نسبت پنج 

برابری مردان به زنان در این عرصه است. 
اینکه  بیان  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
این آمار در سال ۱363 به تعداد 2۴۱ مرد و 
2۸ زن رسیده، افزود: در این بازه زمانی هنوز 
فاصله ۱0 برابری وجود دارد اما در سال 73 این 
فاصله به چهار برابر کاهش یافت و به عبارتی 
تعداد مردان داستان نویس 30۴ و زنان داستان 

نویس ۹۵ نفر بود.

صالحی با اشاره به آمار سال ۹3، تعداد داستان 
نویسان مرد را یکهزار و 73۸ و داستان نویسان 
زن را یکهزار و 6۴۸ نفر عنوان کرد و گفت: در 

این سال این تعداد تقریبا برابر شده است.
به گفته وی، فاصله های ۱0 برابری در این بازه 
زمانی به فضای تعادل در تولید ادبیات داستانی 
رسیده است.  صالحی همچنین آماری درباره 
روند رو به رشد کتاب های شعر منتشر شده 
در دهه های مختلف ارائه کرد و گفت: در سال 
63 تعداد مردانی که کتاب شعر منتشر کردند، 
3۵3 و تعداد زنان ۱2 نفر بوده است که این 

نشان از فاصله 30 برابری دارد. 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی توضیح داد: این 
آمار در سال 73 به ۴67 و ۵۵ رسید که نشان 
از فاصله نه برابری دارد، در حالیکه در سال ۸3 

این فاصله به سه برابر کاهش یافت.
به گفته صالحی، تعداد زنانی که در سال ۸3 
کتاب شعر منتشر کردند ۴۹6 و تعداد مردان هزار 
و 722 نفر است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با 
بیان اینکه این عدد در سال ۹3 به 2 هزار و ۸۵۹ 
مرد و یکهزار و 3۱2 زن تغییر یافته، افزود: این 
رقم نشان می دهد که از فاصله 30 برابری در سال 
63 به فاصله دو برابر رسیده ایم. یعنی حجم قابل 
توجهی از این فاصله ها کاهش یافته است. صالحی 
در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: ۱۴۵0 زن 
فعال در حوزه سینما از بیمه صندوق اعتباری 
هنرمندان استفاده می کنند و این عدد در حوزه 
نمایش، موسیقی و هنرهای تجسمی به ترتیب 

3۴0، ۱۱73 و ۴0۴7 است.
وی گفت: با یک استعداد قابل توجهی در حوزه 
فرهنگ و ادب زنان مواجه هستیم، البته حوزه 
دیگری که زنان در آن حضور چشمگیر دارند 
در  آنها  عبارتی  به  است  هنر  و  فرهنگ  بازار 
تولید و توزیع کاالهای هنری نقش به سزایی 
دارند. عضو کابینه تدبیر و امید ادامه داد: نام 
ناخوانا و گمشده زنان در بسیاری از حوزه ها 
به چشم می خورد. واقعیت این است که در 
رگ رگ قالی، گلیم و سفال مینیاتور و همه 
هنرهای سنتی نقش زنان و مادران ایرانی به 
معاصر  هنرهای  در  هرچند  می خورد،  چشم 

همچنین فضایی را شاهد هستیم.
کرد:  تصریح  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
در  زنان  که  بود  این  اسالمی  انقالب  جوهره 
مشارکت های اجتماعی فعال تر حضور پیدا 
کنند، بنابراین امیدواریم در دولت تدبیر و امید 

این مسیر با تکاپوی بیشتری دنبال شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

زنان سهم مهمی در عرصه فرهنگ، هنر و ادب ایران داشته اند

کتاب »بازی ازدواج« چاپ شد 
»بازی  تاریخی  کتاب 
آلیسون  نوشته  ازدواج« 
ویر با ترجمه آفاق زرگریان 
توسط انتشارات کتابسرای 
تندیس منتشر و راهی بازار 

نشر شد.
به گزارش  مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات 
کتابسرای تندیس، رمان تاریخی »بازی ازدواج« 
آفاق  ترجمه  با  تازگی  به  ویر  آلیسون  نوشته 
تندیس  کتابسرای  انتشارات  توسط  زرگریان 

منتشر و راهی بازار نشر شده است.
از  الیزابت«  ادامه ای بر کتاب »لیدی  این کتاب 
همین نویسنده و دیگر کتاب های پیشین او با 
عناوین »خائن بی گناه« و »ارثیه شوم« است. این 
کتاب ها درباره تاریخ پر رمز و راز انگلستان در زمان 
سلطنت هنری هشتم پادشاه جنجالی این کشور 
است. »بازی ازدواج« شرح زندگانی ملکه الیزابت، 
ملکه مقتدر انگلستان پس از رسیدن به قدرت تا 
پایان عمر اوست و آلیسون ویر داستانی پر پیچ و 
خم از زندگی قهرمان خود به خواننده ارائه می دهد. 
او در این کتاب، فراز و نشیب زندگی الیزابت اول را 
بعد از رسیدن به سلطنت انگلستان در 2۵ سالگی تا 
پایان عمرش در6۹ سالگی به تصویر کشیده است. 
رمان مورد نظر با ۵۸0 صفحه و قیمت ۴۸ هزار 

تومان منتشر شده است.

در دنیای کتاب

مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد 
 نقش هر نغمه که زد راه به جایی دارد

عالم از ناله ی عّشاق مبادا خالی 
 که خوش آهنگ و فرح بخش هوایی دارد

امروز با حافظ

 «

»تنگه ابوقریب« برگی فراموش شده  از اتفاقات جنگ
* مرتضی کوه مسکن

بهرام توکلی در هفتمین فیلم بلند سینمایی خود پس از فیلمهای پابرهنه در بهشت )۱3۸6( ، پرسه 
در مه )۱3۸۹( ، اینجا بدون من )۱3۹0( ، آسمان زرد کم عمق )۱3۹۱( ، بیگانه )۱3۹2( ، من دیه 
گو مارادونا هستم )۱3۹3( سراغ فیلمنامه »تنگه ابوقریب« رفته است؛ هرچند که وی پس از فیلم 
من دیه گو مارادونا هستم یک فیلم نیمه تمام به نام »برف سرخ« را نیز کارگردانی کرده است، اما 
به لحاظ آثار ساخته شده تنگه ابوقریب هفتمین فیلم بلند سینمایی بهرام توکلی محسوب میشود؛ 
او که این بار سراغ فضایی متفاوت با آثار پیشینش رفته و در کنار سعید ملکان که در سالهای 
گذشته نشان داده یک تهیه کننده مؤلف است، هفتمین ساخته بلند سینمایی اش را با داستانی دفاع 
مقدسی به سی وششمین جشنواره فیلم فجر آورد و با استقبال کم نظیر مخاطبان در این جشنواره 
روبه رو شد؛ تنگه ابوقریب فیلم پرلوکیشن و پرهزینه اي است که کار تصویربرداری این فیلم در 
شهرک سینمایی دفاع مقدس، خرمشهر، اندیمشک و دزفول انجام شده و به گفته تهیه کننده فیلم 
۵ میلیارد هزینه ساخت فیلم شده است و درکنار به وقت شام دو اثر پرخرج و اثر گذار در حیطه 
انقالب و دفاع مقدس که سازمان هنری رسانه ای اوج سرمایه گذاری اش را بر عهده داشته است و 
به همراه فیلم سوءتفاهم سه فیلمی هستند که به سفارش این سازمان تولید و در سی و ششمین 
جشنواره فیلم فجر حضور داشت و اینطور به نظر میرسد که مدیران اوج با انتخاب فیلمسازهای 
متنوع از طیفهای فکری مختلف نشان داده اند که قصد نگاه تکراری به پدیده های ارزشی را ندارند؛ 
فیلم تنگه ابوقریب در کنار مغزهای کوچک زنگ زده با یازده نامزدی پیشتاز جشنواره سی و ششم 
بود و درنهایت با دریافت شش سیمرغ رکورددار دریافت بیشترین جایزه از جشنواه فیلم فجر شد و 
فیلم مغزهای کوچک زنگ زده به کارگردانی هومن سیدی با دریافت ۴ سیمرغ در رتبه بعدی قرار 
گرفت؛ انتخاب عنوان فیلم – تنگه ابوقریب - که اشاره به محل آن حادثه ) جاده اندیمشک دهلران، 
نزدیک دشت عباس، تنگه ابوقریب ( دارد، انتخاب دقیقی است و از طرف دیگر عنوان انگلیسی 
فیلم The Lost Strait که به معنای تنگه ی فراموش شده است و اشاره دوباره ای به مضمون 
و روح اثر دارد همانند همه مردان فراموش شده فیلم؛ آخرین ساخته ی بهرام توکلی که متفاوت از 
کارهای قبلی اوست جدا از تمام ویژگیهای سینمایی اش که جای بحث فراوانی دارد برگی از فراموش 
شده ترین اتفاقات جنگ را جلوی چشم مخاطب قرار داده است و بر اساس یک داستان واقعی که 
روایتگر حماسه سازی گردان عمار در تنگه ابوقریب و در برابر لشکرکشی رژیم بعث به فکه و شرهانی 
به تاریخ 2۱ تیر ۱367 است؛ یکی از نقاط حساسی که دشمن قصد عبور از آن و رسیدن به شهرها 
و جاده های کلیدی ایران را داشت تنگه ابوقریب است؛ تنگه ای که نام و خاطره اش در میانه تاریخ 
رسمی روزهای پایانی جنگ گم شده است؛ شاید کمتر کسی بداند که پنج روز مانده به تصویب 
قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل و صلح دائمی بین ایران و عراق اگر شیربچه های بی سالح و تشنه گردان 
عمار نبودند، ارتش عراق با گذر از تنگه ابوقریب به سوسنگرد و اندیمشک میرسید و شاید جنگ 
سرنوشت دیگری پیدا میکرد، تنگه ابوقریب با یک پالن سکانس بی نظیر از کنار سد بند شهر دزفول 
با معرفی شخصیتهای اصلی اش در آرامشی عمیق و عجیب آغاز میشود، جمعی از دوستان رزمنده 
عازم مرخصی اند اما پیش از آن دورهم جمع شده اند، عزیز )علی سلیمانی( و خلیل )حمیدرضا 
آذرنگ( کنار رودی )سد دزفول( که کودکان در آن مشغول آب تنی هستند صحبت میکنند و به 
جای صدای آنها صدای حسن )امیر جدیدی( و مجید )جواد عزتی( را میشنویم که کمی آنطرف تر 
نشسته اند و تالش میکنند حدس بزنند این دو راجع به چه موضوعی صحبت میکنند؛ در ادامه آنها 
متوجه حمله نابهنگام عراق میشوند و داوطلبانه از مرخصی رفتن انصراف داده و برای بازگشت به 
خط مقدم ازهم سبقت میگیرند؛ با رفتن آنها از روی میز دوربین تغییرات چندانی نمیکند و تصویر 
بسته ای از میز و لیوانهای آب میوه نشان داده میشود، شاید در نظر اول کمی طنز و شوخی به نظر 
برسد اما این نما مرتبط با پالن آخر فیلم است؛ دوربین خضوعی ابیانه، فیلمبردار مورد عالقه توکلی 
که پیش از این هم با او در فیلمهای قبلی  اش همکاری کرده بود، سهم بسزایی در خلق باورپذیری 
صحنه های جنگی فیلم دارد و با ظرافت زیادی نیمی از فیلم را دوربین روی دست در لوکیشنهای 
نا هموار دوشادوش کاراکترها به دنبال سوژه ها حرکت میکند و با جسارت زیاد به جای اینکه به بهانه 
جلوه های ویژه سراغ فرم پالنهای کوتاه و استفاده از تدوین برود با استفاده از برداشتهای طوالنی 
توانست فشار و التهاب تنگه ابوقریب را بازآفرینی کند و حس حضور در یک منطقه جنگی و درک 
فضای جنگ را برای تماشاگر ممکن کند؛ صحنه های نفسگیر جنگی که نمونه های ساده تر ولی 

شبیه آن را در فیلمهای رسول مالقلی پور دیده بودیم.
بازي بازیگران فیلم همه و همه یکدست باور پذیر و تحسین برانگیز هست و کاندید شدن هرکدام 
برای دریافت سیمرغ امری دور از انتظار نبود؛ علي الخصوص بازي امیر جدیدي که نوع جدیدي از 
هنر بازیگري خود را دراین فیلم به نمایش میگذارد و دریافت سیمرغ بلورین به حق شایسته وی بود.

تنگه ابوقریب هیچ غرابتی با ملودرامهای روشنفکرانه و خلوت و ساکن قبلی کارگردانش ندارد و نمونه 
ای از یک فیلم خوش ساخت و تأثیرگذار به سبک و سیاق بسیاری از فیلمهای کالت جنگی دنیا است 
و فیلم به صورت تمام و کمال همه قواعد ژنریک این ژانر را در خود دارد و سبک بصری و اجرای فیلم 
شباهت زیادی به آثار مستقل سینمای آمریکا و تحت تاثیر فیلمهایی چون »قفسه رنج« از کاترین 
بیگلو قرار دارد و در بسیاری از سکانسهای یک سوم پایانی در اوج لحظات اکشن فیلم؛ فیلمبرداری 
خضوعی ابیانه یادآور نماها و سکانسهای مشهور فیلم اسپیلبرگ به نام نجات سرباز رایان است؛ در طی 
چند سال اخیرکه زمانی طوالنی از پایان جنگ گذشته است و احساسات ناسیونالیستی مردم فروکش 
کرده است و فیلمهای شعاری دهه شصت و هفتاد رنگ باخته اند، فرصتی پدید آمده است تا فیلمسازان 
جوان و خوش قریحه مان به سراغ این موضوع حساس و درعین حال مهم در تاریخ کشورمان بروند و در 
این بین توکلی خواسته با این فیلم تصویری نو و تجربه نشده از رشادتها و شهامتهای رزمندگان جنگ 
ارائه دهد و در بیشتر صحنه های فیلم که مربوط به درگیریهای نظامی و بمباران و آتش و خاک و 
خون است با دکوپاژ هوشمندانه و میزانسنهای دقیق در میان جلوه های ویژه دست اول، تصاویر فوق 
العاده و صحنه پردازی های شگفت انگیز؛ چهره عریان جنگ را به تصویر بکشد، چهره ای آغشته به 
خاک و خون و آتش و تیر و ترکش که صحنه های دلخراشی را نیز نمایان میکند و فیلمساز جرئت 
بسیاری در به نمایش کشیدن تصاویر تکان دهنده و تلخ جنگ از بمب شیمیایی و آوارگی مردم و 
کودکان به خرج میدهد و تصویری بدون شعارزدگی با آدمها و قهرمانهای زمینی و به  دور از هرگونه 

اغراق و سطحی نگری، در کمال واقع گرایی تصویری متأثرکننده و جذاب ارائه میدهد.
اثر جدید بهرام توکلی به شدت سرپاست و قصه اش را خیلی ساده و بدون اتفاقات عجیب و غریب روایت 
میکند و نه تنها هیچ شباهتی به آثار پیشینش ندارد، بلکه بی شک مهمترین بیگ پروداکشن جنگی 
سینمای ایران و فیلمی با کالس جهانی است که صرفاً یک واقعه تاریخی را با استفاده از تکنیکهای 
سینمایی روایت میکند، نمونه بارز این گونه فیلمها، فیلم »دانکرک« ساخته ی اخیرکریستوفر نوالن 
است؛ این گونه فیلمها توجه زیادی به داستان سازی و قصه گویی ندارند و صرفاً یک حادثه تاریخی عظیم 
و خاص را روایت میکنند و به همین دلیل شاید ایراداتی به فیلمنامه های این گونه از آثار گرفته شود؛ نقد 
دیگری که بر تنگه ابوقریب وارد است، عدم شخصیت پردازی مناسب کاراکترها میباشد، فیلمساز با وجود 
خلق لحظات و فضاهای تاثیرگذار و واقعی خیلی نتوانسته به آدم ها و درونشان نزدیک شود و کاراکترهای 
فیلم را به تماشاگر معرفی کند؛ کاراکترهای زیادی از جلوی دوربین رد می شوند، اسامی زیادی فریاد 
زده می شود، شخصیتهایی که بیننده فرصت آشنایی با آنها را ندارد و باعث شده فیلمساز مقهور این 
فضاسازی شود و درام شخصیتها کمتر و ضعیف تر پرداخت شود؛ گویا تنگه ابوقریب میخواهد مستند 
باشد و برای همین داستانی را روایت نمیکند یا داستان همان جنگ است، در واقع قصه همان عملیات 
آزادسازی تنگه است و هیچ درام دیگری جز ایستادگی، ایثار و عطش آن لحظات قرار نیست روایت شود؛ 
فیلم جدید بهرام توکلی فاقد یک شخصیت اصلی به عنوان قهرمان میباشد و در سینمایی که از فقدان 
قهرمان رنج میبرد بیش از یک قهرمان دارد قهرمانی که به صحنه بیاید و همه را از چنگال سختی نجات 
دهد؛ همانطوری که دفاع مقدس در رشادتهای چند شخصیت خاص خالصه نمیشود، بهرام توکلی در 
تنگه ابوقریب به رشادتها و جان فشانی های تمامی نیروهای حاضر در میدان جنگ میپردازد و زین 
سبب قهرمانی را برنگزیده تا بتوانیم اعمال قهرمان گونه هر کدام را به چشم ببینیم؛ در فیلم قهرمان 
خاصی نداریم و در نهایت پس از شهادت و مجروحیت مردان اصلی میدان، قهرمان دیگری ظهور میکند 
و این داستان پرشکوه را به نقطه طالیی میرساند تا فیلم در اوج به پایان رسد؛ در واقع قهرمان همان 
رزمنده ای است که در پوستر فیلم در میان دود و غبار است و فیلم روایت مقاومت اوست.تنگه ابوقریب با 
سوژه بکر، بازیهای خوب، میزانسن دقیق و دکوپاژ درست دوربین، دست در دست هم دادند تا تماشاگر 
را تا انتهای فیلم به صندلی میخکوب کنند و دیدن این فیلم با آن سکانسهای جنگی حیرت آور و تکان 
دهنده اش که بدون  شک اثری درخشان در حیطه بازسازی صحنه های جنگ و میدان نبرد است و 
پالن سکانسهای پر انفجار و تو درتوی فیلم به لحاظ تکنیکی چند پله کیفیت سینمای جنگ در ایران 
را ارتقا داده و از نظر صحنه های اکشن و جنگی جزو آثار منحصر به فرد سینمای دفاع مقدس محسوب 
میشود، تجربه ای که در مخلوط شدن با مستند بودن داستانش تاثیری شگرف بر مخاطب می گذارد و 
نویدی از افزایش چشمگیر توانایی اجرایی سینمای دفاع مقدس دارد و نشان از آن دارد که درصورت 
تهیه امکانات فیلمسازان ایرانی توانایی های بسیاری دارند، قدرتی که سالهاست در حوزه فیلم های دفاع 
مقدس به فراموشی سپرده شده است. در فیلم تنگه ابوقریب نه شکست را خواهیم داد نه پیروزي و حتی 
در آن یک سرباز عراقي هم دیده نمیشود و فقط چند تانک از عراقیها دیده میشود اما با این حال مخاطب 
فضای جنگ را با گوشت و پوست خود حس میکند؛ از نکات جالب فیلم تنگه ابوقریب عالوه بر حضور 
مهدی پاکدل در نقش سردار محمدرضا یزدی فرمانده سپاه محمد رسول اهلل)ص( فرمانده گردان عمار 
لشکر27 محمد رسول اهلل)ص( که یکی از قهرمانان اصلی این فیلم محسوب میشود؛ این است که در 
پایان فیلم به جای اسامی بازیگران، تماشاچیان با اسامی شهدای گردان عمار روبرو می شوند که انتخاب 

این پایان بندی نیز انتخاب هوشمندانه ای بوده است.

سینما در یک نگاه

کاریکاتور

اضافه وزن در میان دانش آموزان

»ابوت« بزودی کلید می خورد

فیلم »ابوت« با انتخاب کامل بازیگران و عوامل 
پشت دوربین بزودی مقابل دوربین خواهد رفت.

به گزارش بانی فیلم، فیلم »ابوت« به نویسندگی 
و کارگردانی پروانه زاهدی باران و تهیه کنندگی 
قاسم عرب در حال حاضر در مرحله پیش تولید 
قرار دارد و امروز سه شنبه در تهران مقابل دوربین 

می رود. 
محمودرضا قدیریان، فرشته آلوسی، رامین عیسی 
زاده، کامران خان بیگی و )با معرفی( رها اردستانی 
و ماهی مشیری راد بازیگران این فیلم هستند. 
انجام  تازگی  به  نیز  بازیگران  نهایی  تست گریم 
و  دارد  اجتماعی  مضمونی  »ابوت«  است.  شده 
داستانش درباره زنی 3۵ ساله به نام دریا )فرشته 
آلوسی( است که بعد از ازدواج با مردی با سن باال 
تمام اموال وی را به نام خود می کند. دریا پس از 
مدتی با اتفاقات مختلفی مواجه می شود که خط 

اصلی داستان این فیلم را تشکیل می دهد… .
از:  عبارتند  پروژه  این  دوربین  پشت  عوامل 
دانیال  گریم:  آقاجانیان،  اسماعیل  تصویربردار: 
کارگردان:  دستیار  خیری،  نصیر  صدا:  شعاعی، 
بیگی،  خان  کامران  ریز:  برنامه  تهرانی،  کامران 
ژاله  آرمان  صحنه:  پشت  تصویربردار  و  عکاس 
دستیار  پازوکی،  ابوالفضل  تولید:  مدیر  دوست، 

تهیه: فرشید جاللی.

خبر

موضوع  با  ماه  اسفند  روز 20  که  نشستی  در  سیما  معاون 
درباره  شد،  برگزار  تلویزیونی  شبکه های  نوروزی  برنامه های 
برنامه های تحویل سال تلویزیون اعالم کرد: اولین روز از نوروز با 
ایام شهادت امام هادی )ع( مصادف است و ما در آن روز برنامه 
تحویل سالمان باید تناسبی با ایام شهادت داشته باشد. به همین 
دلیل برنامه های نوروزی ما از سه روز مانده به سال تحویل یعنی 

ـ به روی آنتن می رود. ـ 26 اسفند ماه  شنبه 
در همین راستا، »بهار نارنج« برنامه تحویل سال شبکه سه 
سیماست که چند روز قبل از تحویل سال با اجرای احسان 
علیخانی به روی آنتن خواهد رفت. همچنین ویژه برنامه تحویل 
سال شبکه دو با اجرای ژیال صادقی و محمد سلوکی پخش 
خواهد شد.ویژه برنامه »یِک یک« با اجرای سید علی ضیا از شنبه 
)26 اسفند ماه(  از شبکه یک روی آنتن می رود .برنامه تحویل 
سال »شب فیروزه ای« به تهیه کنندگی محمد قنبری در برج 
میالد از شبکه پنج سیما به روی آنتن می رود. همچنین برنامه 
»دورهمی« به تهیه کنندگی مصطفی احمدی و با اجرای مهران 
مدیری چند ساعت پیش از لحظه تحویل سال ۹7، به شکل ویژه 

در روز بیست و نهم از ساعت ۱6 تا ۱۸ پخش می شود.

اسامی فیلم های اکران نوروز ۹7، سرگروه نمایش و زمان آغاز 
اکران ها مشخص شد.

آخرین  نمایش،  فرجی سخنگوی شورای صنفی  غالمرضا 
مصوبات جلسه شورا که دیروز دوشنبه 2۱ اسفند ماه برگزار 

شد را اعالم کرد.
در این جلسه لیست نهایی فیلم های نوروز ۹7 مشخص 
از چهارشنبه 23  اکران نوروزی  و همچنین اعالم شد که 

اسفندماه در سراسر کشور آغاز می شود.
فیلم انیمیشن »فیلشاه« به کارگردانی هادی محمدیان در 
گروه سینمایی آزادی، فیلم »التاری« ساخته محمدحسین 
مهدویان در گروه سینمایی استقالل، فیلم »فراری« ساخته 
»خرگیوش«  ماندانا،  سینمایی  گروه  در  داودنژاد  علیرضا 
باغبانی در گروه سینمایی زندگی، »به وقت  ساخته مانی 
شام« ساخته ابراهیم حاتمی کیا در سرگروه کورش، »لونه 
زنبور« ساخته برزو نیک نژاد در سرگروه ایران و »مصادره« 
ساخته مهران احمدی در سرگروه جوان به نمایش در می 

آیند.

تهیه کننده سریال »پایتخت« با اشاره به جذابیت های فصل 
پنجم، بیان کرد که همه گروه سعی کرده اند سنگ تمام 
بگذارند. الهام غفوری تهیه کننده سریال »پایتخت« در گفتگو 
با  مهر درباره اینکه تولید فصل پنجم سریال به کارگردانی 
سیروس مقدم در چه مرحله ای قرار دارد، بیان کرد: در حال 
حاضر انجام مراحل نهایی تیتراژ، موسیقی و تصحیح رنگ را 
طی می کنیم. وی ادامه داد: البته اکنون نمی توانم درباره تیتراژ 
توضیح بیشتری دهم چون دو طرح در نظر داریم که باید دید 
کدام یک عملی می شود. غفوری با اشاره به فصل پنجم سریال 
»پایتخت« تصریح کرد: ما همه تالش خود را برای جذاب 
شدن سریال انجام داده ایم که از انتخاب طرح و قصه تا گروه 
و لوکیشن ها را در برمی گیرد و سعی کردیم سنگ تمام 
بگذاریم. تهیه کننده »پایتخت« در پایان درباره مراحل فنی 
کار شامل جلوه های ویژه بصیری اظهار کرد: کارهای فنی 
این سریال زمان زیادی را به خود اختصاص داد و هنوز هم به 
پایان نرسیده است. سریال »پایتخت ۵« به تهیه کنندگی الهام 
غفوری و کارگردانی سیروس مقدم تازه ترین محصول سازمان 
هنری رسانه ای اوج است که قرار است نوروز ۹7 روی آنتن 

رسانه ملی برود.

»پایتخت« مراحل پایانی تولید 
را می گذراند

 مجریان تحویل سال 
مشخص شدند

 لیست اکران نوروزی 
قطعی شد 

خبر۵
مدیرمرکز تولید متن سازمان سینمایی حوزه 
هنری بیان کرد که با اتمام فیلمنامه، قرار است 
سال آینده یک فیلم سینمایی با محوریت زندگی 
و شخصیت شهید سیدمحمد حسینی بهشتی 
جلوی  شفیعی  محمدرضا  تهیه کنندگی  به 
دوربین برود. به گزارش رسیده از حوزه هنری ، 
سیدمحمد حسینی مدیر مرکز تولید متن سازمان 
تازه ترین  با  رابطه  در  هنری  حوزه  سینمایی 
فعالیت های حوزه تولید متن که قرار است سال 
آینده به مرحله اجرایی درآید گفت: فضای متن 
ساز و کار مشخصی دارد و آنچه فعالیت های ما را 
از گذشته متمایز کرد این بود که اینکه تولیدی را 
به داخل مجموعه وارد کردیم تا حوزه هنری آرام 
آرام به سمتی برود که بتواند متن های یونیک و 

مخصوص به خود تهیه کند.
وی با اشاره به اینکه افراد بیرون از مجموعه نیز 
می توانند در راستای اهداف حوزه هنری گام 
بردارند و از کمک های ما بهره مند باشند، اضافه 
کرد: در سالی که گذشت تیم های جوانی جذب 

برنامه ریزی  آنچه  اساس  بر  که  شدند  حوزه 

کردیم نگاه شان صرفا به تولید متن بود. به 
همین خاطر امروز محصوالتی داریم که سبد 
سال آینده ما را پر کرده و پیش بینی می شود 

نتایج درخشانی در بر داشته باشد.

حسینی ادامه داد: سال آینده دو فیلم سینمایی 

در دستور کار حوزه هنری قرار دارد که یکی 
از آن ها فیلم سینمایی »بیتا، منیژه و اعظم« 
به تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی است و با 
ورود به سال جدید مقدمات اجرایی را فراهم 

خواهیم کرد. فیلمنامه این اثر از ابتدای سال 
۹6 در دستور کار ما قرار داشت و به جرات 
بهترین  جزو  متن  حوزه  در  گفت  می توان 

کارهای نگارش شده تیمی خواهد بود.
وی اظهار کرد: تا پیش از این در بهترین حالت 
متن ها سفارشی و توسط کسانی نوشته می شد 
که دغدغه مند بودند. آنها کارشان در شوراهای 
مختلف ارزیابی می شد و بعد در سطح سینما 
ارائه می کردند اما بنا داریم برای اولین فرهنگ 
به  فیلمنامه  نگارش  حوزه  در  را  گروهی  کار 
در شکل  هنوز  اگرچه  برسانیم.  ظهور  منصه 
سنتی همکاری خواهیم کرد اما فعالیت های 
خودمان را هم شروع کردیم که یکی از این ها 

حول محور شخصیت شهید بهشتی بود.
عوامل  و سایر  کارگردان  پایان گفت:  در  وی 
مذاکره  به  منوط  چون  نشده  مشخص  هنوز 
با حوزه هنری است. اینکه تهیه کننده را اعالم 
کردیم چون معتقدیم این فرد باید از مقطعی 
وارد پروژه شود تا از نظرات او در حوزه تولید و 

شرایط فیلمسازی بهره بگیریم.

»بیتا، منیژه و اعظم« ،زندگی شهید بهشتی به روایت سینما

»پلنگ سیاه« سی و سومین فیلمی که میلیارد دالری شد تکرار تجربه نمایش کمدی ها در اکران نوروزی

فروش یک فیلم دیگر کمپانی دیزنی در باکس آفیس 
جهانی از مرز یک میلیارد دالر عبور کرد.

به گزارش  از ورایتی، »پلنگ سیاه« از کمپانی مارول 
به شکستن رکوردها ادامه می دهد و اکنون موفق شده 
تا ظرف 26 روز فروش خود را در سطح جهان از مرز 
یک میلیارد دالر عبور دهد. این فیلم که ساخته رایان 
شده  موفق  که  است  فیلمی  سی وسومین  است  کوگلر 
تا فروش خود را از مرز یک میلیارد دالر عبور دهد و 
این جایگاه  که  است  دیزنی  فیلم کمپانی  شانزدهمین 
از  فیلم  پنجمین  این  حال  عین  در  می کند.  کسب  را 

عبور  مرز  این  از  که  است  مارول  کمپانی  فیلم های 
دوران  »انتقام جویان:  »انتقام جویان«،  پیشتر  می کند. 
جنگ  آمریکا:  »کاپیتان  و   »3 آهنی  »مرد  اولتران«، 

داخلی« به این موفقیت رسیده بودند.
داخلی  بازار  در  دالرر  میلیون   ۵2۱ سیاه«  »پلنگ 
آمریکا فروش کرده و نهمین فیلم پرفروش همه تاریخ 
آمریکا شده است. این در حالی است که »پلنگ سیاه« 
کسب  را  جایگاه  این  اکرانش  هفته  آخر  چهارمین   در 
بر  دیگر  دالر  میلیون   ۴0 نیز  هفته  آخر  این  و  کرده 
ابرقهرمانی  فیلم  دومین  و  است  افزوده  خود  فروش 
پرفروش آمریکا شده است. »شوالیه تاریکی« با فروش 
در  ابرقهرمانی  فیلم  پرفروش ترین  دالر  میلیون   ۵3۵

بازار داخلی آمریکا بود.
عنوان  به  را  خود  نام  سیاه«  »پلنگ  حال  عین  در 
سومین فیلم پرفروش در هفته چهارم اکرانش در تاریخ 
ثبت کرد و »انتقام جویان« با فروش 36.7 میلیون دالر 
نیرو  ستارگان:  »جنگ  راند.  بیرون  جایگاه  این  از  را 
بیدار می شود« اکنون در جایگاه نخست این آمار جای 
دارد و با فروش ۵0.3 میلیون دالر پرفروش ترین فیلم 
بوده  آمریکا در چهارمین هفته فروش  بازار فروش  در 
این هفته  نیز »پلنگ سیاه«  بین المللی  بازار  است. در 
فروشش را به ۵00 میلیون دالر  رسانده است. در بازار 
آخر  این  که  فیلم  این  نمایش  روز  نخستین  در  چین 

هفته شروع شد، فروشی 20 میلیون دالری ثبت شد.

با مشخص شدِن ترکیب احتمالی اکران نوروزی در سال 
۱3۹7، می توان پیش بینی کرد که سینمای ایران سال 
پرفروشی را آغاز کند و قرار گرفتن چهار کمدی و دو فیلم 
از مهم ترین فیلم های جشنواره فجر در میان هفت اثر اکران 
قرار  مردم  روی  پیش  متعددی  گزینه های  نخست سال، 
می دهد تا سینما را یکی از تفریحات نخستین روزهای سال 
قرار دهند؛ رویکردی که برگرفته از واکنش مخاطبان نسبت 
به آثار کمدی است. به گزارش »تابناک«، اکران نوروزی 
مهم ترین و در عین حال حساس ترین اکران سال است و 
چه بسا اگر درباره فیلم های انتخاب شده برای اکران نخست 
سال ۱3۹6 دقت می شد، امروز شمار تماشاگران سینما در 
سال جاری از سال ۱3۹۵ نیز فراتر رفته بود؛ اما چنین 
اتفاقی رخ نداد. با این حال به نظر می رسد، این مالحظات 
در اکران نوروزی ۱3۹7 در نظر گرفته شده و دورخیز جدی 
برای رکوردشکنی در اکران نوروزی شده که انتظار می رود، 

به یک جهش در فروش منجر شود.
شاه«،  »فیل  »خرگیوش«،  »فِراری«،  زنبور«،  »لونه 
»مصادره«، »التاری« و »به وقت شام« مجموع فیلم هایی 
گروه  هفت  در  نوروزی  اکران  برای  که  است  سینمایی 
سینمایی قرارداد بسته اند و هرچند تصور می شود همین 
ترکیب را روی پرده شاهد باشیم، با توجه به اینکه صاحبان 
به  از طریق سازمان سینمایی  نیز  برخی فیلم های دیگر 
دنبال قرار گرفتن در اکران نوروزی هستند، شاید شاهد 

تغییراتی در اکران نوروزی باشیم.

سینمای ایران با این کمدی ها به دنبال فتح گیشه آغاز 
سال 1397

در میان شش فیلم اکران نوروز ۱3۹۵، دو فیلم کمدی 
»پنجاه کیلو آلبالو« و »من سالوادور نیستم« حضور داشتند 
که بخش اعظم فروش نوروزی را به خود اختصاص دادند. 
در میان شش فیلم اکران نوروز ۱3۹6، سه فیلم »گشت 
اکران  در  بیگانه«  »سه  و  جلف«  بد،  »خوب،  ارشاد 2«، 
نوروزی قرار گرفتند که طبیعتاً اگر به جای »سه بیگانه«، 
»نهنگ عنبر« اکران می شد، منوی بهتری برای اکران نوروز 

۱3۹6 وجود داشت.


