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گروهزيستبوم پلي��س پلیـــــس رئي��س 
راهور ناجا در كميته هماهنگی اجرای 
طرح ويژه ترافيك نوروز 98 با اش��اره 
به اينکه س��رعت و س��بقت غيرمجاز، 
خس��تگی و خواب آلودگی و عدم توجه 
ب��ه جلو عام��ل 85 درص��د تصادفات 
نوروز پارسال بوده اس��ت، اظهار كرد: 
بيش��ترين تصادفات در نوروز پارس��ال 

بين ساعت 20 تا 24 رخ داده است.
س��ردار تقی مهری گف��ت: بيش 
از يك ه��زار نفر در نوروز پارس��ال بر 
اث��ر تصادف��ات رانندگی جان 
درص��د   60 ك��ه  باختن��د 
كشته های تصادفات در 30 

كيلومتری شهر ها بوده اند.
واژگونی  اف��زود:  وی 
 38 س��هم  ب��ا 
ی  ص��د ر د
بيش��ترين 
شک�ل 

تصادف��ات نوروز را ب��ه خود اختصاص 
داد.

س��ردار مهری بيان كرد: به طرح 
ن��وروز 98 اش��اره كرد و گف��ت: برابر 
تدابي��ر اتخاذ ش��ده اج��رای اين طرح 
از 25 اس��فندماه 97 آغ��از ش��ده و تا 
17 فروردين م��اه 98 ادامه می يابد. از 
سوی ديگر اين آمادگی وجود دارد در 
صورتی كه بار ترافيك بازگش��ت تداوم 
داش��ته باش��د اجرای اين طرح پس از 
17 فروردين ماه نيز ادامه داشته باشد.

رئيس پليس راهور ناجا با اش��اره 
به آمادگ��ی 100 درصدی پليس راه و 
راهور در تعطيالت نوروز، از بکارگيری 
5 هزار نيروی كمکی از ساير بخش های 
ناجا با تدبير فرمان��ده نيروی انتظامی 
برای كم��ك به مأم��وران پليس راه و 
راهور در سراس��ر كشور نوروز 98 خبر 
داد و گفت: در عين حال پيش از آغاز 
س��فر های نوروزی آماده باش همياران 

پليس را نيز خواهيم داشت.

وی به نقش همياران پليس اشاره 
كرد و گفت: برابر آمار ها همياران پليس 
ح��دود 18 درصد در كاه��ش رخداد 

تصادفات رانندگی نقش داشتند.
رئيس پلي��س راهور ناج��ا گفت: 
نظ��ر ب��ه افزاي��ش مراجعه ب��ه مراكز 
ش��ماره گذاری و تعوي��ض پ��الك در 
كشور، ساعت پذيرش در اين مراكز تا 
ساعت 15 افزايش يافت. وی افزود: از 
10 تا 20 اس��فند ماه س��اعت پذيرش 
اي��ن مراكز ت��ا س��اعت 17 و از 20 تا 
پايان اسفندماه ساعت پذيرش مراكز، 

تا ساعت 19 خواهد بود.
رئيس پليس راهور ناجا در پايان با 
اشاره به اينکه اين تصميم در راستای 
به شهروندان  افزايش خدمات رس��انی 
اتخاذ ش��ده اس��ت خاطرنش��ان كرد: 
تمامی مراكز موظفند نس��بت به ارائه 
خدمات به خودرو های پذيرش شده تا 
هر ساعتی كه كار آن ها به اتمام برسد، 

اقدام كنند.

امامصادقعلیهالسالم:
سخن گفتن درباره حق، از سکوتی بر باطل بهتر است.

مناليحضرهالفقیهج4،ص396

خدمت مادر
سیرنگ احمدزاده

جوانی گفت به پيغمبر، كه كردم خدمت مادر
سوالم اين بود موال، ادا شد زحمت مادر؟

پيامبر از جوان پرسيد، چه خدمت كرده مادر را 
جوان گفتا كه فرسخ ها، به دوش آورده مادر را 
به دوش آورده مادر را، كه گردد دور بيت حق
طواف كعبه بنمايد، كند سجده به سوی حق

جوابش داد پيغمبر)ص(، عزيز بهتر از جان ها 
بگفتا ای جوان بشنو، تو از من اين نصايح ها
 اگر فرسخ ها آری، تو بر دوش مادر خود را
تو نتوانی كنی جبران، شبی بيداری او را

تو را چون جان خود در بر، گرفته مهربان مادر
تو را با شيره جانش، توان داد مهربان مادر
تو را گنجی بود در بر، كه باشد مهربان مادر
ثنا گويت بود هر دم، تو را آن مهربان مادر
بحق بايد بگويم من، سر و جانم فدای تو 
تويی صبر و قرار من، همه عمرم فدای تو

تو هم »سيرنگ« اگر داری، كنارت مادر خود را
بدان قدر مقامش را، به پايش نه سر خود را

ترنم احساس

گروهزيستبوم رسانه رس��انه ای گزارش نشست 
دوازدهمي��ن جش��نواره بين المللی فيلم 

100، ديروز در حوزه هنری برگزار شد. 
در ابت��دا عل��ی قربان��ی دبي��ر اين 
جشنواره گفت : »سينمای اخالق« شعار 
جشنواره اس��ت كه به واسطه فيلم های 
كوت��اهِ كوت��اه پيام خ��ود را به مخاطب 
منتقل می كند. جامعه امروز ما در مسائل 
روزمره خود دچار بی اخالقی است و نياز 
داريم لحظه به لحظه موضوعات اخالقی 
به جامعه تلنگر زده شود و اين تکرارها 

شايد بتواند مسير درستی را ارائه كند.
جش��نواره  اي��ن  در  اف��زود:  وی 
ب��ه دنبال ي��ك فيلم كام��ل از لحاظ 
ساختاری س��ينمايی هستيم و فيلمی 
را ك��ه صرفاً پيام و ايده خوبی دارد اما 

ساختار كاملی ندارد، كنار گذاشتيم.
جش��نواره  دوازدهمي��ن  دبي��ر 
فيلم های 100 ثانيه ای تصريح كرد: اين 
جشنواره متعلق به حوزه هنری نيست، 
متعلق به تك تك مردم ايران است و از 
س��ازمان ها و نهادها تقاضا داريم كمك 
كنند در موضوع فعاليت خودشان فيلم 
بس��ازند. نمونه ای كه در »كميته امداد 
امام خمينی« ش��اهد هستيم و آثارش 

از تلويزيون پخش می شود.

معاون اجرايی س��ازمان سينمايی 
حوزه هن��ری گفت: فيلم ه��ای بخش 
بين الملل بيش��تر فرم گرا هس��تند اما 
تعامالتی با كشورهای مختلف داشته ايم 
ك��ه حدود 3000 فيلم از 115 كش��ور 
به ما رس��يد و با وس��واس بس��يار، 33 
فيلم 100 ثانيه ای از 19 كشور انتخاب 

شده اند و به نمايش در می آيند.
دبير جشنواره فيلم 100 گفت: تمام 
فيلمس��ازانی كه می توانن��د فيلم كوتاه 
درجه يك بس��ازند به ما مراجعه كنند 
و از آنها حماي��ت می كنيم.كارگردانان 
فيلم هاي��ی كه ب��ه جش��نواره راه پيدا 
نکرده اند، می توانند تقاضا كنند فيلمشان 

در جشنواره نمايش داده و نقد شود.
بلن��د  فيل��م  دو  گف��ت:  قربان��ی 
»دايان« بهروز نورانی پور و »ديدن اين 
فيلم جرم است« محمدرضا زهتابچيان 
به صورت ويژه جشنواره به نمايش در 
می آيد و ه��ر دوی اين كارگردان ها از 
جمله فيلمسازان كوتاه موفق هستند.

تدبي��ری  ك��رد:  خاطرنش��ان  وی 
انديشيده شده كه فيلم ها در vod عرضه 

شوند و درآمد آن به فيلمساز برسد.
دبير جشنواره فيلم 100 گفت: 4 
فيلمساز برگزيده از كشورهای تركيه، 
ايتاليا، آلمان و هندوستان در جشنواره 

حضور خواهند داشت.
محمد زروي��ی نصرآباد مديرعامل 
س��پهر س��وره هنر و متول��ی برگزاری 
جش��نواره های حوزه هنری هم در اين 
نشس��ت گفت: دوازدهمين جش��نواره 
100 با يك س��ال وقفه برگزار می شود 
ك��ه دليل آن مش��کالت مالی اس��ت. 
امس��ال 1328 اثر در بخ��ش ملی به 
جشنواره رسيد كه در مجموع 111 اثر 

به بخش اصلی رقابت راه يافته اند.
وی اف��زود: معاونت علمی فناوری 
رياس��ت جمهوری از جشنواره حمايت 
كرده ان��د ك��ه 110 اث��ر در اين بخش 
)حماي��ت از توليد ملی( به جش��نواره 

رسيده است.
ب��زرگ  جاي��زه  گف��ت:  زروي��ی 
جشنواره مبلغ 15 ميليون تومان است 
كه به يك فيلم تعلق می گيرد. بهترين 
كارگردان��ی در ه��ر بخ��ش مس��تند، 
داس��تانی و پويانماي��ی 12 ميلي��ون 
تومان جايزه دريافت می كند. فيلم های 
اين بخش هم هركدام 7 ميليون تومان 

دريافت می كنند.
مديرعامل سپهر سوره خاطرنشان 
كرد: در بخش بين الملل هم 1500 يورو 
ب��ه 3 برگزيده در بخش های مس��تند، 

داستانی و پويانمايی اعطا می شود.

سردارمهریخبرداد

 آغاز طرح ترافیکی نوروزی پلیس
از ۲۵ اسفند در سراسر کشور
افزايشساعتكارمراكزشمارهگذاریوتعويضپالک

 برگزاری مسابقه منظومه انقالب 
به مناسبت چهلمین سالگرد انقالب اسالمی 

سايت شاعران فارس��ی زبان با مشاركت جبهه فرهنگی  انقالب اسالمی )راه( به مناسبت چهلمين سالگرد انقالب ازترمهوتغزل
اسالمی اقدام به برگزاری مسابقه شعر »منظومه انقالب« كرده است.

 تمام شاعران در قالب های مختلف شعر فارسی می توانند در اين مسابقه 
ش��ركت كنند و ترجيحا ابا اتکا به اتفاقات انقالب در اين چهل س��ال و حتی 

پيش از آن در ديار و سرزمين و شهر خود شعر بسرايند. 
آثار انتخاب شده در اين مسابقه توسط سه تن از داوران و استادان ادبی 
كش��ور در 12 فروردين اعالم خواهد ش��د. به ده ت��ن از برگزيدگان هدايای 

نقدی اهدا خواهد شد.
از برگزيدگان برای قرائت شعر و دريافت لوح تقدير در ايام نمايشگاه كتاب 
تهران دعوت به عمل خواهد آمد. مهلت ارس��ال آثار تا دهم فروردين 1398 
است. عالقه مندان می توانند آثار خود را به نشانی تلگرام sherbaran97 يا 

ايميل irafta.com@gmail.com ارسال كنند.

 ورود مدعی العموم به موضوع 
تغییر کاربری اراضی کشاورزی دماوند

دادس��تان عمومی و انقالب شهرستان دماوند از تخريب  ن ا 25 مورد س��اخت و س��از غيرمجاز درخص��وص تغيير میـــــز
كاربری اراضی كشاورزی خبر داد.

حس��ن ابراهيمی از تخريب بيش از 25 مورد س��اخت و ساز غيرمجاز در 
زمينه تغيير كاربری اراضی كش��اورزی خب��ر داد و اظهار كرد: اين حکم روز 
گذشته با حضور نماينده دادستان، جهاد كشاورزی و مأموران انتظامی به اجرا 
درآمد. اين س��اخت و ساز ها كه در مراحل اوليه كار بودند، مورد تخريب قرار 

گرفتند و تمامی وسايل و ادوات ساخت و ساز آن ها نيز جمع آوری شد. 
گفتنی اس��ت، 26 دی ماه سال جاری بود كه ابراهيمی خبر از آزادسازی 
160 ه��زار مت��ر از اراضی حري��م رودخانه و تخريب 30 مورد از س��اخت و 
سازهای غيرمجاز داد و گفت: با صدور دستور قضايی و اجرا توسط اداره امور 
آب دماوند و با حضور نماينده دادستان حدود 160 هزار متر از حريم و بستر 

رودخانه تارود در منطقه زره آزادسازی شد.

ت اول
نوب

آگـهـي مـزايـده 

مديريت شعب بانک کشاورزي استان کهگيلويه وبويراحمد    

 بانک کشاورزي استان کهگيلويه وبوير احمد در نظر دارد امالک مازاد  مشروحه ذيل را در سطح استان از طريق مزايده عمومي به صورت نقدي و نقد و 
اقساط به فروش رساند . متقاضيان مي توانند جهت کسب اطالعات بيشتر ودريافت اسناد مزايده همه روزه به نشاني : ياسوج خيابان پاسداران – بين گلستان 

١ و ٢ مديريت بانک کشاورزي ، واحد حقوقي مراجعه نمايند .
نوبت انتشار آگهي نوبت اول مورخ ٩٧/١٢/٠٧ و نوبت دوم ٩٧/١٢/٠٩ مي باشد  .

آخرين مهلت شرکت در مزايده و تحويل پاکت هاي پيشنهاد قيمت تا ساعت ١٤ مورخ٩٧/١٢/٢٠ به آدرس فوق طبقه ششم واحد حراست مي باشد :
تاريخ بازگشايي پيشنهادات مورخ ٩٧/١٢/٢٢ مي باشد .

توضيحات و شرايط : 
١-مبلغ سپرده شرکت در مزايده پنج درصد مبلغ مندرج در آگهي مي باشد که بصورت ضمانت نامه بانکي و يا طي يک فقره چک بانکي در وجه مديريت 

بانک کشاورزي استان صادر گردد.
٢-اولويت با فروش نقدي مي باشد.

٣-در فروش اقساطي حداقل  مبلغ پيش پرداخت ٢٠ درصد قيمت پيشنهادي مي باشد و مدت بازپرداخت  ٦٠  ماه با سود ابالغي مصوب شوراي پول و اعتبار 
در سال جاري در قالب عقد اجاره به شرط تمليک خواهد بود.

٤-بانک در رد يک يا کليه پيشهادها مختار است .
٥-کليه امالک با وضع موجود به فروش مي رسد ودر صورت داشتن متصرف ، تخليه به عهده خريدار مي باشد .

٦-متقاضيان مي توانند از امالک مورد تقاضا بازديد و در جلسه بازگشايي پاکت ها شرکت نمايد
٧-متقاضي مدارک خود رادردو پاکت دربسته  حاوي پاکت الف : ضمانت بانکي  و پاکت ب : پيشنهاد قيمت و فرم شرايط شرکت در مزايده مي باشد قرار 

دهند.
٨-هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد . 

٩-به پيشنهادات فاقدسپرده بدون امضاءمشروط ومبهم ترتيب اثرداده نخواهدشد.
١٠-فيش واريزي به مبلغ سيصد هزار ريال به حساب امور مالي مديريت قابل پرداخت در کليه شعب بانک کشاورزي جهت اخذاسنادمزايده .

شرايط پرداخت وضعيت ثبتى مالكيت بانك /تخليهآدرس ملك قيمت پايه (ريال )اعيان (مترمربع )عرصه (مترمربع )كاربرىنوع ملك پالك ثبتىرديف 

ياسوج روستاى كرد الغرى فراورده هاى لبنى كالوش5196.7111388.251.929.099توليدىكارخانه شير1270/36

 متصرف دارد- مقدار1745835سهم از 5196710سهم 
 مشاع از شش دانگ يك قطعه زمين محصور به مساحت 

 5196,71 متر مربع و مقدار 302355سهم مشاع از 9
سهم مشاع از كليه اموال واجناس

 نقد/نقدواقساط 

 نقدمتصرف دارد - ششدانگ ياسوج ،پايين ترازآهن آالت افشار،محله بختياريها96،2913732.758.752.000مسكونىساختمان 2322/332

 200/24مترمربع مشاع از23/402مترمربعياسوج نره گاه برجنوبى خيابان اصلى402/231501.070.451.388مسكونىساختمان 3169/138
 نقد/نقدواقساط  ششدانگ -متصرف دارد

 نقد/نقدواقساط متصرف دارد- ششدانگ چرام خيابان شهيدآبگون271/132291276249000مسكونىساختمان 4109/2423

 5و24سهم از96سهم مشاع - دهدشت ،ميدان امام حسين (فلكه مركزى ) جنب خيابان امام خمينى شمالى 8،818،1592.361.616.250تجارىساختمان 570/1856
 نقدمتصرف دارد

 نقدششدانگ - متصرف ندارد دهدشت بلوارشهيددادوند1270600.000.000زمينساختمان 656/1801

 نقدمتصرف دارد - ششدانگ ليكك ، خيابان كشاورز38،416264772.780.000مسكونىساختمان 7124/415

 نقدمتصرف دارد - ششدانگ ليكك ،خيابان كشاورز41،793125906.569.000مسكونىساختمان 8124/37

 نقدمتصرف دارد - ششدانگ ليكك روستاى سياهشير805.000.000.......1500دامدارىزمين ومحل دامدارى 9

 نقدمتصرف دارد - ششدانگ ليكك ،خيابان مولوى شرقى4545273.000.000تجارىساختمان 10124/718

 نقدمتصرف دارد - ششدانگ ليكك ،خيابان قدس34،336169959.510.000مسكونىساختمان 11124/187

 نقدمتصرف دارد - ششدانگ ليكك ،خيابان قدس27،329188948.905.000مسكونىساختمان 12124/1245

 نقدمتصرف دارد - ششدانگ ليكك ،خيابان امام خمينى <ره>84،258115717.260.000مسكونىساختمان 13124/98

 نقدمتصرف دارد - ششدانگ ليكك،خيابان قدس گلستان 65،215193778.075.00012مسكونىساختمان 14124/1116

 نقدمتصرف دارد - ششدانگ بهمئى روستاى چاه روغنى4800640849.000.000دامدارىزمين ومحل دامدارى 15

درنشسترسانهایجشنوارهبینالمللیفیلم۱۰۰مطرحشد

به تلنگرهای اخالقی در جامعه نیاز داریم


