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محمد  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزیر  زمان،  گزارش  به 
حوزه  در  فقط  پسابرجام،  دوره  در  گفت:  شریعتمداری 
سرمایه گذاری  دالر  میلیارد   9.۷ تجارت  و  معدن  صنعت، 

7مستقیم خارجی، به ثبت رسیده است.

جذب ۹.۷ میلیارد دالر 

سرمایه گذاری مستقیم در صنعت
گاز  مجتمع  هفتم  پاالیشگاه  سرپرست  زمان،  گزارش  به 
پارس جنوبی گفت: با پایان عملیات تعمیرات اساسی و انجام 
اقدامات اصالحی در این پاالیشگاه تولید اتان از فازهای 1۷ و 

18 پارس جنوبی 42 درصد افزایش یافت.

به گزارش زمان، رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: گاهی به 
قدری عرصه را برای استادان متدین ما در دانشگاه تنگ می کنند 
که این افراد حتی نمی توانند ابتدایی ترین مظاهر اسالمی را بروز 

دهند، اما ما باید در مقابل دین دانشجویان مسئول باشیم. 6

افزایش 42 درصدی تولید اتان 

در فازهای 1۷ و 18 پارس جنوبی

 نفوذ فرهنگی در دانشگاه ها 

از اولویت های دشمن است

3

1

 آنفلوآنزای جدید پرندگان
 قابل انتقال به انسان است

1

برنامه دولت برای کنترل ارز اعالم شد؛

دستگیری دالالن و اختالل گران بازار ارز

سرمقاله

اقتصاد مقاومتی، نوروز ایرانی 
کاالی ایرانی

نگاه روز
سیاست حفظ توازن فرانسه 

درمنطقه خاورمیانه 

مقایسه سیستم رسمی 
واردات و سیستم قاچاق

در حســاس ترین زمانی کــه خانواده 
های ایرانــی به میوه شــب عید نیاز 
دارند بهتریــن تعریف را از محصوالت 
کشــاورزی ایران، مقام معظم رهبری 
داشــتند و به واردات میــوه خارجی 
ایراد گرفتند.در این ایام بعضی مقامات 
کشوری محور سخن خود را به وجود 
کاالی با کیفیــت ایرانی که مورد نیاز 
جامعه است و همچنین تقاضای خرید 
از آن معطوف داشته اند. به عنوان نمونه 
استاندار فارس، مدیرکل اقتصاد دارایی 
یزد، فرماندار ســمنان و ... برنامه های 
خــود را در زمینه ی توجــه به کاالی 
ایرانی وایجاد شــرایط توزیع آن برای 
رفع دغدغه تولید کننــدگان وتوزیع 

کنندگان مطرح کرده اند. 
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2 دکتر حسن نجفی سوالری

3 علیرضا کاویانی

رئیسجمهورامروزبههندسفرمیکند
رئیس جمهوری اسالمی ایران برای سفری سه روزه و به دعوت رسمی نخست وزیر هند، امروز ۲۶ بهمن ماه به این کشور سفر 
می کند.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، پرویز اسماعیلی، معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رئیس جمهور ضمن اعالم این 
خبر افزود: حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی در این سفر که برای تحکیم روابط دو جانبه و در پاسخ به سفر 
سال گذشته "نارندرا مودی" به تهران انجام می شود، ابتدا وارد حیدر آباد در ایالت تلنگانای هند می شود.اسماعیلی گفت: 
دیدار با علمای مسلمان حیدر آباد و جنوب هند، بازدید از مراکز فرهنگی و مذهبی و همچنین دیدار با ایرانیان و دانشجویان 
مقیم، از مهمترین برنامه های رئیس جمهور در حیدر آباد می باشد.وی ادامه داد: مراسم استقبال رسمی و مشترک از دکتر 
روحانی توسط رئیس جمهور و نخست وزیر هند صبح شنبه در دهلی نو برگزار می شود و پس از مذاکرات مشترک هیاتهای 
عالیرتبه دو کشور، اسناد و تفاهم نامه های متعدد همکاری در حضور مقامات ارشد ایران و هند مبادله خواهد شد.معاون 
ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور کشورمان ضمن برخی برنامه های فرهنگی و دیدارهای 
جانبی، در جمع نخبگان و اندیشمندان هندی سخنرانی خواهد داشت.طی این سفر همچنین تجار و بازرگانان بخش 
خصوصی دو کشور نشست مشترکی را برای بررسی ظرفیتها و فرصت های همکاری و توسعه روابط تجاری برگزار خواهند 

کرد.به گفته اسماعیلی دکتر روحانی شامگاه شنبه ۲۸ بهمن ماه دهلی نو را به سمت میهن اسالمی ترک خواهد کرد.

احتمال توقف تولید ۱۰ خودرو به دلیل مصرف باالی سوخت

مدیرکل نظارت بــر اجرای اســتاندارد صنایع فلزی 
سازمان ملی اســتاندارد ایران با اعالم خبر اجرای فاز 
دوم تطابق اســتاندارد مصرف ســوخت خودروها، از 
احتمــال توقف خط تولید ۱۰ خودرو از ابتدای تیرماه 

سال آینده خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، پیمــان پیرایش با 
اعالم خبر اجرای فاز دوم اســتاندارد مصرف سوخت 
خودروها، اظهار کرد: خودروســازان تا ابتدای تیرماه 
ســال آینده فرصت دارند تا مصرف ســوخت خود را 
به حد استاندارد تعریف شده برسانند و هر خودرویی 
که نتواند این اســتاندارد را پــاس کند، قطعا با توقف 
خــط تولید مواجه می شــود.وی ادامــه داد: فاز اول 
استاندارد مصرف ســوخت خودروها از ابتدای دی ماه 
ســال ۱۳۹۴ اجرایی شد هرچند که این استاندارد در 
گذشــته نیز جزو اســتانداردهای اجباری بوده است. 
این درحالی اســت که فاز دوم این طرح باید از ابتدای 
دی ماه ســال ۱۳۹۶ که با تصویــب کارگروه مصرف 
سوخت شش ماه به خودروســازان فرصت داده شد و 
این مســئله به ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۷ موکول شد 
و فاز سوم اجرای استاندارد جدید مصرف سوخت نیز 

از ابتدای دی ماه ســال ۱۳۹۸ آغاز می شود که معیار 
ان مشــابه معیارهای فعلی اتحادیه اروپاست.مدیرکل 
نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی 
استاندارد ایران با بیان این که مقوله استاندارد مصرف 
سوخت خودروها مجزا از طرح استانداردهای ۸۵ گانه 
خودرویی است، تصریح کرد: به احتمال بسیار زیاد تا 
ابتدای تیرماه سال آینده به دلیل عدم مطابقت مصرف 
سوخت خودروها با استانداردهای مربوطه خط تولید 
برخی خودروها متوقف خواهد شــد و در حال حاضر 
۲۰ مدل خودرو نمی توانند این استانداردها را رعایت 
کنند.پیرایــش ادامه داد: برخی از ایــن خودروها به 
میزان استاندارد مصرف سوخت بسیار نزدیک هستند 
و بــا تغییرات مختلفی از جملــه کالیبره کردن خود 
می توانند استانداردهایشان را بروزرسانی کنند. برخی 
خودروســازان نیز تصمیم گرفتند موتور خودروها را 
تغییر داده و از موتورهای بهتری استفاده کنند.وی در 
نهایت اعالم کرد که به احتمال بسیار زیاد خط تولید 
۱۰ مدل خودرو به دلیل عدم تطابق استاندارد میزان 
مصرف ســوخت تا ابتدای تیرماه سال آینده متوقف 

خواهد شد.

 آلودگی هوای اهواز
 منشاء داخلی داشت

رئیس ســازمان محیط زیســت با بیان اینکه سالیان سال است 
که حقابه زیســت محیطی را نمی دهنــد، گفت: آلودگی هوای 

اهواز منشاء داخلی داشت. به گزارش زمان به نقل ازمهر، عیسی 
کالنتری رئیس ســازمان محیط زیست در حاشیه جلسه هیات 
دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین اقدامات این سازمان 
در حیطه وظایف خود گفت: ۶۳ طرح ارزیابی در حوزه زیســت 
محیطی از ســال های قبل مانده بود که قول دادیم تا پایان دی 
ماه آن را به پایان برسانیم و خوشبختانه پایان دی ماه سالجاری 
به اتمام رســید.وی تصریح کرد:۲۶ میلیارد دالر سرمایه گذاری 
ارزی و ۶۶ هزار میلیارد دالر سرمایه گذاری ریلی در کشور انجام 
شــد و از بین طرح های پیشنهادی، ۱۰۰ مورد در حوزه محیط 

زیست که طرح های متفاوت و متنوعی هستند، مورد تایید قرار 
گرفت و اجرای مابقی به طور مشروط تایید شد.کالنتری درباره 
آلودگی هوای اهواز عنوان کرد: آلودگی اهواز منشــاء ریزگردی 
داشــت و صد در صد داخلی بود.رئیس ســازمان محیط زیست 
افزود: وقتی حقابه زیســت محیطــی را نمی دهند، وضع هوا در 
اهواز همین خواهد شــد، سال های سال است که حقابه زیست 
محیطی ایــن مناطق را نداده اند.وی درباره وضعیت بازداشــت 
فعالین محیط زیست عنوان کرد: وزارت اطالعات پیگیر وضعیت 

فعاالن زیست محیطی است.

وزیر کشاورزی هشدار داد:

آنفلوآنزای جدید پرندگان قابل انتقال به انسان است
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به قابل انتقال به انسان بودن آنفلوآنزای 
جدید پرندگان، از مردم به ویژه ســاکنان شمال کشور خواست که 

از نزدیک شدن به پرندگان مهاجر و وحشی جدا خودداری کنند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمود حجتی با اشاره به شیوع 
موج جدید آنفلوآنزای مرغی در پرندگان در مناطقی از کشــور، 
اظهــار کرد: حدود یکی دو هفته قبل تعــداد زیادی از پرندگان 
مهاجــری که در تاالب بین المللی بوجــاق در حال تردد بودند، 
تلف شــدند که پس از انجام آزمایش های الزم مشــخص شــد 
ابتال به ســویه جدید آنفلوآنزا علت تلف شدن این پرنده ها بوده 
اســت.وی با بیان اینکه این سویه جدید متاسفانه قابل انتقال به 
انسان نیز است، خاطرنشــان کرد: اخیرا یک مورد از این دست 

نیز در دریاچه خلیج فارس تهران مشــاهده شــده است. در این 
زمینه کارهای مقدماتی الزم از جمله سم پاشی، اقدامات ایمنی و 
اعالم اخطارهای مربوطه انجام شده است و مسئوالن دامپزشکی 
و محیط زیســت و نیز استانداران شــمالی کشور همه در حالت 
آماده باش قرار گرفته اند.وزیر جهاد کشاورزی گفت:  به هموطنان 
به ویژه ســاکنان شــمال کشور و کســانی که در معرض محل 
زندگی پرندگان مهاجر و وحشی قرار دارند درخواست می کنیم 
که به شــدت از هرگونه نزدیکی به این نوع پرندگان بپرهیزند تا 
سویه H۵N۶ موجود در آنفلوآنزای این نوع پرندگان آسیبی به 
آنها وارد نکند.حجتی با تاکیــد بر اینکه در حال حاضر در حال 
مقابله با سویه قبلی آنفلوآنزای پرندگان هستیم، افزود: متاسفانه 

آنفلوآنزای قبلی آســیب های جدی به تولیدکننــدگان به ویژه 
تولیدکنندگان مرغ تخم گذار وارد کرد که این آسیب ها نیز کم و 
بیش در بازار به دلیل عرضه کم در قیمت های تند قابل مشاهده 
است.وی افزود: با تسهیالتی که دولت در این زمینه تعیین کرده 
همکاران ما و همچنین بخش خصوصی اقدام به واردات تخم مرغ 
کرده اند و این واردات روز به روز در حال افزایش است تا بتوانیم 
نیــاز بازار را تامین کنیم.وزیر جهاد کشــاورزی در پایان با بیان 
اینکه هماهنگی های الزم برای تامین میوه شب عید انجام شده 
است، خاطرنشان کرد: در این باره هیچ نگرانی وجود ندارد و میوه 
مورد نیاز خریداری و تامین شــده و هم اکنون در حال انتقال به 

نقاط مختلف کشور است.

پاسخ ایران به ادعاهای آمریکا در سازمان ملل متحد
نمایندگی جمهوری اســالمی ایران در ســازمان ملل 
متحــد در واکنــش به اتهامــات همتــای آمریکایی 
خود گفت: حمایت بی قید وشــرط از سیاســت های 
تجاوزگرانه رژیم صهیونیستی منبع اصلی ناامنی و بی 

ثباتی در خاورمیانه است.
به گــزارش زمان به نقل ازایرنــا، در بیانیه مطبوعاتی 
نمایندگی ایران آمده اســت: نماینــده دائم آمریکا در 
جریان نشست توجیهی شورای امنیت که روز ۱۴ فوریه 
۲۰۱۸ برگزار شد، بار دیگر اتهامات بی اساس خود را در 
مورد آنچه که وی نقش بی ثبات کننده ایران در سوریه 
می داند، تکرار کرد.در این بیانیه افزوده شده است: در 
حالی که واقعیت ها حاکی از تالش های صمیمانه ایران 
برای تنش زدایی در سوریه است، این دولت امریکا است 
که مانع هرگونه تالش در این باره می شود.بیانیه ایران 
تاکید کرده اســت: نقش آمریکا در گسترش داعش و 
تروریســم در منطقه غیر قابل انکار است، ماجراجوئی 
ها و مداخالت غیر قانونی امریکا در کشورهای مختلف 

منطقه به ویژه عراق، لیبی، ســوریه، لبنان و افغانستان 
منجــر به بــی ثباتی در ایــن کشــورها و پیامدهای 
مصیبت بار در منطقه شــده اند.نمایندگی ایران تصریح 
کرده اســت: اظهارات نماینده آمریکا در این نشســت 
و ادامــه حمایت بی قید و شــرط آن از سیاســت ها و 
فعالیت های غیر قانونی و تجاوزگرانه رژیم صهیونیستی، 
بــه منبع اصلی ناامنی و بی ثباتی در خاورمیانه تبدیل 
شده است.نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل 
متحد که در طول یکسال فعالیتش بارها و بارها از رژیم 
صهیونیستی حمایت کرده و در نشست های مربوط به 
این رژیم، شــخصا حاضر می شود، در نشست امروز که 
درباره شــرایط سوریه برگزار شد، اتهاماتی را به ایران و 
روســیه در بی ثباتی منطقه و ســوریه مطرح کرد.این 
اظهارات در پی اقدام ارتش ســوریه در هدف قراردادن 
جنگنده متجاوز رژیم صهیونیستی به سوریه بیان شد و 
ادعا کرد تا زمانی که امنیت منطقه ای تهدید می شود 

ما به صلح نخواهیم رسید.

ادامه از باال...
بلکــه عمدتاً متاثر از بداخالقی ها، سیاســی کاری ها و القائات 
خارجی و عملیات ســوداگرانه داخلی می باشد؛ تداوم این روند 
نگرانــی هایی را برای هموطنان عزیــز درخصوص حفظ ارزش 
دارایی های خود ایجاد کرده اســت، بانــک مرکزی نگرانی هم 
میهنان را درک می کند و البته آن را در جهت منافع ملی و رشد 
و توسعه اقتصادی کشــور نمی داند و برخود فرض می داند که 
از تمام امکانات برای برون رفت از وضعیت موجود و برگرداندن 
آرامش به بازار و حفظ و تداوم دستاوردهای حاصله استفاده کند 
و در این راســتا برای ایجاد اطمینان در فعاالن بازار درخصوص 

توانمندی مجموعه اقتصاد کشور نسبت به ایجاد آرامش و تامین 
ارز خارجــی مورد نیاز تدابیری را اتخاذ کرده اســت که کلیات 
آن اعالم می شــود: انتشار گواهی سپرده ریالی: به شبکه بانکی 
کشــور اجازه داده می شــود از تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۶ به  مدت ۲ 
هفته نســبت به انتشار گواهی ســپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد 
اقدام کند. اوراق مزبور با سررسید یک سال منتشر خواهند شد 
و نــرخ بازخرید قبل از موعد آن ۱۴ درصد خواهد بود.انتشــار 
گواهی ســپرده ریالی مبتنی بر ارز: به شبکه بانکی کشور اجازه 
داده می شود گواهی سپرده ریالی ارز بنیان با سررسیدهای ۱ و ۲  
ساله منتشر کند. نرخ ریال مورد محاسبه در زمان افتتاح گواهی 
ســپرده متوسط یک ماه قبل سامانه سنا خواهد بود و نرخ سود 
برای سررسیدهای یاد شده به ترتیب ۴ و ۴.۵ درصد خواهد بود 
و در سررســید، ارز یا معادل ریالی آن به نرخ متوسط یک هفته 
قبل ســامانه سنا به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد. در صورت 
بازخرید این اوراق قبل از سررسید، سود سپرده کوتاه مدت ریالی 
)۱۰ درصد( به دارنده اوراق پرداخت خواهد شــد.پیش فروش 
سکه بهارآزادی: بانک مرکزی نسبت به پیش فروش شش ماهه 
سکه بهار آزادی با نرخ ۱۴ میلیون ریال و پیش فروش یک ساله 
سکه بهار آزادی با نرخ ۱۳ میلیون ریال از طریق شعب منتخب 

بانک ملی اقدام خواهد کرد.

رئیس پلیس پایتخت گفت: بانک مرکزی از ما درخواست ورود 
به بازار و برخورد با اخالل گران را دارد.ســردار رحیمی گفت: 
پلیس محل فعالیت دالالن را ترک نمی کند و حتی پاتوق های 
جدید احتمالی آنان را شناســایی می کند.وی افزود: عملیات 
کمتــر از ۱۰ دقیقه صــورت گرفت و نفرات اصلی دســتگیر 
شدند.ســردار رحیمی اظهار داشت: افراد دالل در خیابان های 
منوچهری، ســبزه میدان و پاساژ افشار دســتگیر شدند.وی 
تصریــح کرد: به پلیس فتا نیز ماموریت شناســایی دالالن در 

فضای مجازی محول شده است.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از رصد تحرکات احتمالی دالالن ارز 
خبر داد. سرهنگ تورج کاظمی گفت:: آنچه امروز در طرح پلیس 
تهــران در برخورد با دالالن صورت گرفت برنامه های میدانی بود 
که منتج به دستگیری هایی شد.وی افزود: در اجرای تدابیر رییس 
پلیس پایتخت، پلیس فتا رصد های ســایبری خود را در فضا های 
مجازی با طرح ریزی های فنی آغاز کرده است و به محض مشاهده 
اقدامات مخالنه دالالن در این عرصه ســریعا وارد عمل می شود.

سرهنگ تورج کاظمی هشدار داد: با سایت ها و کانال های خاصی 
که با مطالب دروغین خود فضای بازار را ملتهب می کنند و سبب 
شــایعه پراکنی و ناامنی روانی می شوند با هماهنگی های مقامات 

محترم قضایی برخورد می شود.

دستگیری دالالن و اختالل گران ابزار ارز
برنامه دولت برای کنترل ارز اعالم شد؛

به گزارش زمان، بانک مرکزی اعالم کرد: یکی از دستاوردهای مهم اقتصادی دولت یازدهم آرامش در اقتصاد و ثبات بازارهای مختلف از جمله بازار ارز بوده است و چنین وضعیتی الزمه رشد و توسعه اقتصادی 
است.بانک مرکزی با تشریح جزییات مصوبه دیروز دولت برای تنظیم بازار ارز اعالم کرد: در طول این مدت شاخص های اقتصادی کشور رو به بهبود گذاشت و افق امیدوارکننده ای ترسیم کرد. علی رغم روند 

مذکور، در یکی دو ماه اخیر بازار ارز دچار اختالل شد و قیمت ارز رشد غیرمنتظره ای را در پیش گرفت که با متغیرها و شاخص های کالن و بنیادین اقتصادی کشور تناسب ندارد...

میترا دانش پرور

وزیر کشاورزی هشدار داد:
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*دکتر حسن نجفی سوالری
در حســاس ترین زمانی که خانواده های ایرانی به میوه شب عید 
نیاز دارند بهترین تعریف را از محصوالت کشــاورزی ایران، مقام 

معظم رهبری داشتند و به واردات میوه خارجی ایراد گرفتند.
در این ایام بعضی مقامات کشوری محور سخن خود را به وجود 
کاالی بــا کیفیت ایرانی که مورد نیاز جامعه اســت و همچنین 
تقاضای خرید از آن معطوف داشــته اند. به عنوان نمونه استاندار 
فارس، مدیرکل اقتصاد دارایی یزد، فرماندار ســمنان و ... برنامه 
هــای خود را در زمینه ی توجه به کاالی ایرانی وایجاد شــرایط 
توزیع آن بــرای رفع دغدغه تولید کننــدگان وتوزیع کنندگان 
مطرح کرده اند. وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، 
شهرداری ها، اتحادیه ها و صنوف با ایجاد محیط مناسب وعرضه ی 
محصول کیفی وارزان، تسهیالت مقدور را برای خریداران کاالی 
ایرانی در این ایام فراهم کرده اند. جالب اینکه در بعضی اســتانها 
نهضت کاالی ایرانی برای شــب عید نوروز راه اندازی شده است 
و کمپین های خود جــوش مردمی درفضای مجازی نوید ایجاد 
فضای نوینی در خرید کاالی ایرانی را می دهند. همزمان، بنا به 
اعالم ســخنگوی ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، نهاد 
های ذیربط در امر رصد وپایش و مبارزه، تمهیدات ویژه ای برای 
مبارزه با قاچاق اندیشیده اند که با مشارکت مردم محیط ناامنی 
برای قاچاقچیان کاال و توزیع کنندگان آن در سطح کشور بوجود 
می آورند.فضای مناسب ایجاد شــده بین مردم و همدلی ایجاد 
شــده بین نهاد های حاکمیتی در پایان ســال اقتصاد مقاومتی 
برای خرید کاالی ایرانی و مبارزه با کاالی قاچاق به شرطی نتیجه 
بخش خواهد بود و تبدیل به یک رویه می شــود که رســانه ها 
بخصوص رسانه ی ملی از این فرصت استفاده نمایند و به فوریت، 
شعار نوروز ایرانی با کاالی ایرانی را به موجی فراگیر تبدیل کنند.

در این راســتا اقدامات مختلفی در روزنامه ها ، مجالت ، سایت 
ها ، ســامانه های فضای مجازی وخبرگزاری ها به خصوص رادیو 
و تلویزیون می توان انجام داد که به مقدورات و خالقیت و همت 
دســت اندر کاران آن رسانه ها بستگی دارد. از آن جمله به ایجاد 
بخش ویژه در خبر رسانه ی ملی، صفحه ی اختصاصی در روزنامه 
و مجــالت وخبر گــزاری ها و ... با هدف انعــکاس روزانه ی این 
موضوع می توان نام برد.آن ها می توانند با پرداختن مســتمر به 
اقدامات مردم و مســئولین وانعکاس نظــرات گروه های مرجع 
جامعه در ایجاد شــرایط ســلبی از جهت مبارزه با قاچاق کاال از 
یک ســوی و انعکاس اقدام های مثبت صنوف وکسبه و نهاد ها 
در فراهم کردن شرایط راحت خرید مطمئن، کیفی وارزان کاالی 
ایرانی از سوی دیگر، موج آفرینی الزم را فراهم کنند.این قدرت 
رسانه ها است که اگر مراحل تبیین صحیح، اطالع رسانی به موقع 
و تبلیغ بلیغ ومســتمر را بر روی موضوع نــوروز ایرانی با کاالی 
ایرانی متمرکز کنند این شــعار به فرهنگی پایدار تبدیل خواهد 
شد و منشا تحول در افزایش تولید کاالی ایرانی وخدمات بومی 
نه تنها بــرای ایرانیان بلکه برای منطقه خواهد شــد.البته امروز 
رسانه ملی با مشــارکت مردم، صنوف، نهادهای اجرایی و ستاد 
مبارزه با قاچاق بر اساس عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری 
در مسیر تحقق شعار امســال »اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل« 
خصوصا در بخش های خبری فرصتی را فراهم کرده  اســت که 
ماموریت خطیری را متوجه سایر رسانه ها اعم از خبرگزاری ها، 
رســانه های مجازی و مکتوب نموده است تا خارج از صف بندی 
های سیاسی به میدان این اراده ی ملی وارد شوند و موج مبارکی 
که با عطر کالم رهبری آغاز شده و با همت مدیران نظام تقویت 
گردیده و با نشــاط مردم همراه شــده را فراگیر نمایند و یقین 
بدانیم که در این راه هادی وحامی، پروردگار متعال است:»والذین 

جاهدو فینا لنهدینهم سبلنا«.

توزیع سیب و پرتقال شب عید از ۲۰ اسفند

رئیس ســازمان تعاون روستایی استان تهران: ۶ هزار تن سیب و 
پرتقال از ۲۰ اسفند در ۸۰ مرکز دراستان تهران توزیع می شود.

به گزارش زمان به نقل ازصداوســیما، عباس ســیاح با اشاره به 
اینکه امسال میوه به اندازه کافی ذخیره سازی شده است افزود: 
براســاس تصمیم گیری های انجام شــده قیمت میوه شب عید 
۱۵ درصــد پایین تر از قیمت معمول بازار خواهد بود.وی درباره 
چگونگی نظارت بر عرضه میوه شب عید گفت: میوه شب عید با 
برچسب سازمان تعاون روستایی عرضه می شود بنابراین از امکان 
هرگونه سوء اســتفاده جلوگیری می شود.رئیس سازمان تعاون 
روستایی استان تهران تاکید کرد: بر روی برچسب میوه شب عید 

واژه تنظیم بازار نوروزی نوشته شده است .
رئیس ســازمان تعاون روستایی استان تهران گفت : ۲۵ هزارتن 
شیرخشک به هشت کشور صادر شده است .عباس سیاح با اشاره 
به اینکه خرید حمایتی شــیر خام همچنان ادامــه دارد افزود : 
شیرخشــک تولید شده از شیرخام خریداری شــده از دامداران 
اســتان تهران عالوه بر کشــورهای منطقه به مصر و چند کشور 
افریقایی نیز صادر شــده است. رئیس ســازمان تعاون روستایی 
استان تهران افزود: از سال گذشته تاکنون ۵۰ هزارتن شیرخشک 
صادر شده است. سیاح گفت: جمهوری اسالمی ایران با صادرات 
شیرخشک برای اولین بار در تاریخ صادرات ، از کشوری مصرف 
کننده به کشــور صادرکننده این فــراورده تبدیل و در بازارهای 
جهانی صاحب برند شــد. وی همچنیــن از اختصاص معافیت 
مالیاتی و مشــوق های صادراتی خبر داد و افزود: صادرکنندگان 
شیرخشــک از پرداخــت ۹ درصد مالیــات ارزش افزوده معاف 
هســتند.رئیس ســازمان تعاون روستایی اســتان تهران گفت: 
صادرکنندگان شــیر خشک اســتان تهران از ۳۰ میلیارد تومان 
مشــوق صادراتی بهره مند خواهند شد.ســیاح افزود: هم اکنون 
قیمت خرید شیر خام از دامداران براساس کیفیت ، درصد چربی 
و بارمیکروبی، از ۱۲۰۰ تا ۱۲۵۰ تومان است درحالی که تا پیش 
از اجرای طرح خرید حمایتی هرکیلو شیر خام درسال ۹۴ حدود 
۸۵۰ تومــان بود. وی افزود: در پــی اجرای طرح خرید حمایتی 
شیرخام و تنظیم بازار این محصول پول دامداران به روز پرداخت 
می شود و کارخانجات و سازمان تعاون روستایی به دامداران هیچ 
بدهی ندارند.رئیس ســازمان تعاون روستایی استان تهران گفت: 
هنوز تا قیمت ۱۴۴۰ تومان فاصله داریم بنابراین خرید حمایتی 
همچنان ادامه دارد .رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: 
۶۵ هزارتن سیب درختی از باغداران خریداری شد که ۲۰ درصد 
ان مربوط به اســتان تهران است. عباس سیاح با اشاره به اینکه 
مازاد تولید سیب درختی درجه ۳ با قیمت هرکیلو ۳۳۰ تا ۳۵۰ 
تومان خریداری شده است افزود: تا پیش از آغاز خرید تضمینی 
کارخانجات تبدیلی هرکیلو سیب را ۱۷۰ تا ۱۸۰ تومان خریداری 
می کردند.وی گفت: پول باغداران به روز پرداخت شــده و بدهی 

به کشاورزان نداریم .

موافقت ظریف و الوروف برای 
همکاری در مورد برجام

دیپلمات های ارشــد ایران و روسیه در گفت وگویی با 
یکدیگر توافق کردند تا در مورد برجام همکاری کنند.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، خبرگزاری اینترفاکس 
به نقل از وزارت خارجه روسیه اعالم کرد، محمدجواد 
ظریف و سرگئی الوروف وزرای خارجه ایران و روسیه 
در گفت وگویی که در کویت انجام شد، توافق کردند 
تــا از منافع ملی یکدیگر بــا وجود برخی هجمه های 
سیاسی علیه برجام محافظت کنند.وزیر امور خارجه 
کشــورمان روز سه شنبه برای شــرکت در کنفرانس 
بازسازی عراق به کویت سفر کرده است.او پیشتر نیز 
با فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه 

اروپا دیدار و گفت وگو کرد.

چگونگی پرداخت »وام« به 
تشکل های کارآفرین جوانان

معاون ســاماندهی جوانان وزارت ورزش و جوانان با 
اشــاره به اینکه دولت معموال اعتبارات دستگاه های 
مختلف را یکباره و در پایان ســال پرداخت می کند، 
گفت: بر همین اساس تا پایان سال اعتبارات استان ها 
در حوزه های مختلف جوانان پرداخت خواهد شد و 
اســتان هایی که موضوع پروژه آنهــا و اعتبار مورد 
نیازشــان برای دریافت وام مشــخص شــده است، 
می تواننــد حمایت مالی مورد نیازشــان را دریافت 
کنند.محمد مهدی تندگویان در گفت وگو با ایسنا، 
با تأکید بــر اینکه پیگیری طرح های پیشــنهادی 
ســمن ها بر عهده مجامع جوانان هر استان خواهد 
بــود، افزود: بــاور و اعتقاد ما این اســت که اعضای 
مجامع جوانان بســیار عملیاتی تر اعتبارات را هزینه 
خواهند کرد. درخواست ما از تشکل های جوانان این 
اســت که هرچه فعال تر در استان ها حضور داشته 
باشد.معاون ساماندهی جوانان در ادامه تصریح کرد: 
بعد از اجرایی شــدن طرح ها، گزارش های بازرسی 
آن ها را دریافت خواهیم کرد؛ چرا که باید مشــخص 
شــود اعتبارات در چه حوزه ای هزینه شــده و چه 
دســتاوردهایی داشته است؟. در تخصیص اعتبارات 
حوزه جوانان باید نظم و ساماندهی مالی ایجاد شود.

وی در ادامه با اشــاره به توافق انجام شده با صندوق 
مهر امید برای اعطای وام به تشــکل های جوانان، به 
ویژه تشــکل های فعال در حــوزه کارآفرینی اظهار 
کرد:  تشــکل های جوانان، به ویژه تشکل های فعال 
در حوزه کار آفرینی باید طرح هایشان را به اداره کل 
جوانان هر استان ببرند تا پس از تایید کمیته ویژه و 
نماینده صندوق، بررسی عملیاتی بودن طرح و لحاظ 
کردن ســود و زیان آن، وام پرداخت شود.تندگویان 
در ادامــه اظهار کرد: در حال حاضر تنها بخشــی از 
اعتبارات ســال ۹۶ پرداخت شده است. با این وجود 
بخش عمده ای از اعتبارات حوزه اشــتغال، ازدواج، 
کار آفرینی و...که از پیش برای توانمندسازی جوانان 
در این حوزه ها هزینه شده بود، در اختیار استان ها 
قرار گرفته است.وی در پایان تصریح کرد: امیدواریم 
تا پایان سال اعتبار طرح های ملی پیشنهاد شده از 

سوی استان ها نیز تخصیص یابد.

جذب مشمولین غیرغایب مقیم 
خارج همراه با تسهیالت ویژه

امکان جذب مشمولین غیرغایب مقیم خارج از کشور 
همراه با تســهیالت ویژه معافیت نظام وظیفه برای 
اولین بار و به صــورت پایلوت در پردیس بین الملل 
دانشگاه صنعتی شــریف در جزیره کیش بر اساس 

مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح فراهم و ابالغ شد.
به گــزارش زمان بــه نقل ازایســنا، رئیس پردیس 
بین الملل دانشــگاه صنعتی شــریف از امکان جذب 
مشــمولین غیرغایب مقیم خارج از کشــور همراه با 
تســهیالت ویژه معافیت نظام وظیفه برای اولین بار 
و بــه صورت پایلوت در پردیس بین الملل دانشــگاه 
صنعتی شــریف در جزیــره کیش خبــر داد.دکتر 
علی ســلک غفاری در این رابطه گفت: در راستایی 
اجرایی ســازی بند ۱۱ سیاست های اقتصاد مقاومتی 
ابالغی توســط رهبر معظم انقــالب طی هماهنگی 
با ستاد کل نیروهای مســلح و سازمان نظام وظیفه 
شــرایط ویژه ای برای ادامه تحصیل مشــمولین غیر 
غایب و دانــش آموزان نخبه ایرانــی مقیم خارج از 
کشور در این واحد دانشگاهی فراهم شده است.دکتر 
غفاری با اعالم این خبر، افزود: با پیگیری های مکرر 
و همکاری بســیار نزدیک ستادکل نیروهای مسلح، 
ســازمان نظام وظیفه، وزرات امور خارجه و سازمان 
منطقه آزاد کیش تسهیالتی در قالب شیوه نامه تدوین 
و ابالغ شــده است که در راستای حمایت از ایرانیان 
مقیم خارج از کشــور ضوابط ویژه ای برای مشمولین 
غیرغایب در پردیس بین المللی صنعتی شــریف در 
جزیره کیش بصورت پایلوت اجرایی خواهد شــد.وی 
ادامه داد: بر اساس ابالغ معاونت نیروی انسانی ستاد 
کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران، به منظور 
استفاده هر چه بیشتر و بهتر از ظرفیت های آموزشی و 
پژوهشی پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی شریف در 
منطقه آزاد کیش و ســایر دانشگاه های مشابه؛ دانش 
آموزان مدارس خارج از کشور که به سن مشمولیت 
رســیده اند )غیر غایب( در صــورت پذیرش در این 

پردیس از معافیت تحصیلی برخوردار می گردند.

اخبار

سرمقاله

   ارزش هر کس به قدر هنر اوست.

کالمامیر

دبیر شــورای نگهبان گفت: مردم همیشــه 
پای انقالب خود ایســتاده اند و ضمن تحمل 
سختی ها، در حفظ نظام، انقالب و اطاعت از 

ولی فقیه، وحدت کلمه دارند.
به گــزارش زمان به نقــل ازاداره کل روابط 
عمومی شــورای نگهبان، آیت اهلل جنتی در 
نطق پیش از دستور جلسه ی دیروز شورای 
نگهبان با عرض تســلیت شــهادت حضرت 
فاطمه زهرا)س( و تبریک دهه فجر، از حضور 
باشکوه مردم ایران در راهپیمایی عظیم ۲۲ 

بهمن تشکر کرد.
دبیر شورای نگهبان با قدردانی از ملت ایران 
در لبیک گفتن به ندای مقام معظم رهبری 
برای حضور گســترده در مراســم سالگرد 
پیروزی انقالب اســالمی به ویژه راهپیمایی 
۲۲ بهمــن تأکید کرد: پیــام این حضور که 
بایــد دوســت و دشــمن آن را بفهمند این 
اســت که مردم همیشــه پای انقالب خود 
ایســتاده اند و ضمن تحمل ســختی ها، در 
حفظ نظام، انقالب و اطاعــت از ولی فقیه، 
وحــدت کلمه دارند.آیــت اهلل جنتی با تکیه 
بر اینکه ملت شــجاع ما، وحشت و هراسی 
از توطئه دشمنان ندارند؛ افزود: رمز پیروزی 
قیام پیامبرگونه امــام خمینی)ره(، توکل بر 
خدا و شجاعت در برابر دشمنان و قدرت های 

مســتکبر بود و این منش الهی وی توانست 
انقالبــی بی نظیر را ایجاد کنــد که قطعاً در 
گذشته ی تاریخ مثالی ندارد و باور دارم که در 
آینده نیز تکرار نخواهد شد.آیت اهلل جنتی با 
بیان اینکه حرکت انقالبی ما، بیشتر از اینکه 
سیاســی و اقتصادی باشد، انقالب فرهنگی 
و معنوی بود، افزود: انقالب توانســت فطرت 
خداجوی جوانان را زنده کند و از جوانانی که 
غرق فرهنگ غربی بودند، ایثارگرانی بسازد 

که عاشقانه به استقبال شهادت می رفتند و با 
همین روحیه توانستند ۸ سال دفاع مقدس 

را با غلبه بر دشمنان به پایان برسانند.
دبیر شورای نگهبان با مقایسه انقالب اسالمی 
با دیگر انقالب ها که در ۳ یا ۴ سال ابتدایی 
از بین می روند، گفت: دشمنان این ملت باور 
نداشتند که این انقالب ۳۹ سال دوام بیاورد.

آیت اهلل جنتی با بیان اینکه کجای دنیا، مردم 
یک کشور بعد از گذشت ۴۰ سال از انقالب 

خود چنین حضور عظیمــی در راهپیمایی 
دارند، اضافه کرد: توطئه بدخواهان از جمله 
آمریکا، اسرائیل و عربستان با هدایت رهبری 
عزیز بی اثر شــد و اســالم همچنان استوار 
ایستاده اســت و هرگز عقب نشینی نخواهد 

کرد.
وی با اشــاره به اینکه انقالب ما که موجب 
بیداری اسالمی شد از مرزهای ایران گذشت 
و قدرت های مستکبر شمال آفریقا را سرنگون 
کرد و حتی در آمریکا و اروپا نیز انسان های 
نامدار، حق طلب و منصف نســبت به مردم 

ایران اظهار خضوع و عالقه مندی می کنند.
آیت اهلل جنتی با تأکید بر این نکته که ما باید 
دین خود را به انقالب و نظام ادا کنیم اضافه 
کرد: انقالب اسالمی امانتی در دست ماست 
که بایــد آن را به حضرت امــام زمان)عج( 

صاحب اصلی آن برسانیم.
دبیر شــورای نگهبان در پایان، رسیدگی به 
مستضعفان، محرومان و پابرهنگان را بسیار 
ضروری برشــمرد و افزود: این مردم انقالبی 
توانســتند همه توطئه ها در طول انقالب، از 
جمله فتنه ۸۸ و فتنه امسال که قدرت های 
اســتکباری به آن دلبسته بودند را با حضور 
خودجــوش در شــهرهای مختلف خنثی و 

عامالن آن را رسوا کنند.

آیت اهلل جنتی:

مردم در اطاعت از ولی فقیه و حفظ نظام وحدت کلمه دارند

رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی گفت: اگر 
آمریکا بخواهد مفــاد برجام را نقض کند، 
جمهوری اسالمی ایران نیز براساس منافع 

خود عمل می کند.
بــه گزارش زمــان به نقــل ازخانه ملت، 
عالءالدین بروجردی در دیدار با دیوید مک 
آلیستر رییس کمیته امور خارجی پارلمان 
اروپایی با اشــاره به دیدگاه های مشترک 
ایــران و اروپا در زمینــه تقویت و تحکیم 
ثبــات و امنیت در منطقه، حفظ برجام به 
عنوان یک معاهده بیــن المللی و مبارزه 
اســالمی  تروریســم، گفت: جمهوری  با 
ایران از توســعه همکاری های همه جانبه 
با کشــورهای اروپایی استقبال می کند و 
معتقد اســت طرفین منافع مشترکی در 

بسیاری از موضوعات دارند. 
وی افــزود: سیاســت اصولــی جمهوری 
اسالمی ایران توســعه و بسط روابط خود 
براساس احترام متقابل با همه کشورهایی 
اروپایی اســت و اگر در مقاطعی با کاهش 
سطح روابط مواجه بوده ایم، تصمیمی بوده 
کــه در اروپا و تحت تاثیر سیاســت های 

آمریکا اتخاذ شده است.
رییس کمیســیون امنیت ملی مجلس با 
اشاره به اهمیت برجام برای توسعه روابط 
فی مابین و تاکید بر پایبندی ایران به مفاد 

این معاهده، ادامه داد: با توجه به ســنگ 
اندازی های اخیر رییس جمهور آمریکا در 
مسیر اجرای برجام، اگر این کشور بخواهد 
مفاد برجام را نقض کند جمهوری اسالمی 
ایران نیز براساس منافع خود عمل می کند.

وی افزود: آمریکا و ســایر اطراف این سند 
بایــد درک کنند که برجــام تحت هیچ 
شرایطی قابل تغییر و مذاکره مجدد نیست.

بروجــردی ادامه داد: مــا از حمایت های 
کشــورهای اروپایی از برجام تشــکر می 
کنیم و امیدواریم با تــداوم اجرای برجام 
شاهد گشــایش بیشــتر در روابط ایران 
و اروپــا به ویژه در زمینــه های تجاری و 

اقتصادی باشیم.
وی در ادامه این دیدار با اشــاره به مبارزه 
ایران و اروپا با تروریســم، گفت: تروریسم 
پدیده شومی است که در سال های اخیر 
گریبانگیر منطقه، اروپا و جهان شده است 
لذا ما از تقویت همکاری های ایران و اروپا 
در مبارزه با تروریسم استقبال می کنیم. 

رییس کمیســیون امنیــت ملی مجلس 
همچنین از ســکوت اروپا در قبال قتل و 
عام مردم یمن انتقاد کرد و گفت: انتظار ما 
از پارلمان اروپا این است که صدای مردم 
مظلوم و بیگناه یمن باشد و حمایت خود 
را از مردم این کشور در مجامع بین المللی 

به صورت رسا بیان کند.

سخنگوی سپاه امنیت دفاعی و نظامی 
را بخشــی از ماموریت ذاتی این نهاد 
دانست و تاکید کرد: اقتدار علمی، فنی 
و تکنولوژیــک در دســتور کار جاری 

سپاه است.
بــه گزارش زمــان به نقل ازســپاه نیوز، 
سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف 
سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه 
پاســداران انقالب اســالمی در بازدید از 
نمایشگاه جلوه های تحول دانشگاه جامع 
امام حســین )ع( اظهار کــرد: از بهترین 
اقداماتی که به مــوازات اقدامات میدانی 
و عملیاتــی در حوزه هــای گوناگون در 
دستور کارسپاه پاســداران بوده، افزایش 
قدرت فنی و تکنولوژیکی خود در حوزه 
های مختلف است.مسئول روابط عمومی 
ســپاه ادامــه داد: امروز ســپاه صاحب 
نیروهــای دریایی، هوافضا و زمینی بومی 
است که قادر هستند طرح های عملیاتی 
و امکانات دفاعی مورد نیاز را خودشــان 
طراحی و تامیــن کنند و تقویت و تداوم 
این رونــد و روزآمدســازی آن نیازمند 
نقش پذیری مراکز علمی پشتیبان مانند 
دانشگاه جامع امام حسین)ع( است.سردار 
شــریف با بیان اینکه تراز نمایشگاه جلوه 
های تحول دانشگاه جامع امام حسین)ع( 
نسبت به نمایشــگاه های مشابه در سال 

های گذشته افزایش داشته بیان کرد: این 
نمایشگاه عرصه نمایش و عرضه ابتکارات 
و خالقیت های جدید در حوزه های مورد 
نیاز سپاه است و توانمندی های سازمان 
را عالوه بر حــوزه دفاعی و نظامی و نیز 
حوزه ســازندگی، نشان داده و بیانگر این 
واقعیت است که کشورمان به دانش فنی 

خوبی دست پیدا کرده است.
وی افــزود: در حوزه مهــار آب ها، بهره 
گیری از انرژی خورشیدی و کارهایی که 
می تواند تولید ســرمایه برای کشور کند 
نیز به ســطح خوبی از دانش رسیده ایم. 
سردار شریف یادآور شد: انقالب اسالمی 
به ملت ایران این وعــده را داده که آنها 
را در تراز ملت هــای ممتاز دنیا معرفی 
خواهد کرد و الزمه آن پیشرفت در حوزه 
های علمی و فنی اســت کــه بحمداهلل 
در این راســتا تاکنون دستاوردهای قابل 
توجهی داشــته و توانسته ایم از سرمایه 
انســانی، امکانات و بســتر هایی که در 

اختیارمان است به خوبی بهره ببریم.
وی در پایان تاکید کرد: امنیت دفاعی و 
نظامی از کشور، بخشی از ماموریت ذاتی 
سپاه است و امیدواریم با عنایت خداوند و 
تدابیر مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( 
بتوانیم از مردم، جغرافیا و گفتمان دینی 

مان به خوبی حفاظت کنیم.

برجام  نقض  صورت  در  ایران 
می کند عمل  خود  منافع  براساس 

کار  دستور  در  وفنی  علمی  اقتدار 
است سپاه  جاری 

الریجانی: آمریکا داعش رابه افغانستان می برد

غربی ها منطقه راخوب نمی شناسند

رئیس مجلس شورای اسالمی در دیدار با رئیس کمیسیون روابط 
خارجی و حقوق بشــر پارلمان اروپا گفت: غربی ها نگاه سنتی به 
منطقه دارند و هنگامی که متن تغییر درک نشود، پروسه غلطی 
ایجاد می شود.به گزارش زمان به نقل ازخانه ملت، علی الریجانی 
دیروزدر دیدار با هیات پارلمانی اتحادیه اروپا اظهار داشت: روابط 
بانکــی با اروپا به خوبی طبق برجام پیش نرفته و مطرح شــدن 
این پیشــنهاد از سوی شــما مبنی بر اینکه در مسائل اقتصادی 
اتحادیــه اروپا متفاوت از آمریکا تصمیــم بگیرد، اگر این واقعیت 
رخ دهد، خوشحال کننده اســت.رئیس مجلس شورای اسالمی 
درخصوص پیشنهاد هیات پارلمانی اروپا برای برگزاری بحث های 
تکنیکی پیرامون مسائل بانکی گفت: اگر گروهی بحث های بانکی 
و تکنیکی را از پارلمان ایران و بانک مرکزی با نمایندگان اتحادیه 

اروپا انجام دهند، ما نیز استقبال می کنیم.
وی افزود: در مورد همکاری ما با اروپا به دلیل اینکه از گذشــته 
با اروپا روابط تجاری نزدیک داشــته ایم، این ارتباطات را مورد 
توجــه قرار می دهیم.رئیس قوه مقننه کشــورمان با اشــاره به 
اینکه اروپایی ها چند خط روی نقشــه کشیده اند و کشورهایی 
را ســاخته اند و یک مشــت دیکتاتور را نصب کرده اند و گاهی 
نیز کودتایی را تدارک دیدند، ادامه داد: مســئله این اســت که 
باید متوجه بود که تغییراتی به وجود آمده و شــرایط جدیدی را 
ایجاد کرده و نسل جدیدی حاضر شده اند که ایده های جدیدی 
دارند. وقتی متن تغییر درک نشود، پروسه غلطی ایجاد می شود.

وی تصریح کرد: مســئله تروریسم برای شما مهمتر از آمریکایی 
ها است و ما نیز سالهاست که با تروریست درگیر هستیم.رئیس 
مجلس شــورای اسالمی با طرح این ســواالت که چرا تروریسم 

به وجود آمده اســت؟ و چه کسی تروریست ها را به وجود آورد 
 CIA و آنهــا را مورد حمایت قرار داد؟ اظهار داشــت: به کمک
، عربستان، امارات و پاکســتان حدود ۳۰ سال پیش تروریست 
ها در افغانســتان به وجود آمدند و جریانــی را به عنوان مقابله 
با شــوروی ایجاد کردند و گمان می کردند این تروریست ها که 
با تفکر ایدئولوژیک آنها را ســامان داده بودند، همیشه به عنوان 
ابزاری در اختیار آنها خواهد بود، در حالی که اتفاقاً تروریست ها 
نیز به آنها نگاه ابزاری داشتند. بعد از ماجرایی که درآمریکا انجام 
شــد و آمریکا به افغانستان لشگرکشی کرد در حالیکه این اقدام 
نیز غلط بود و ســبب شد تا جریان تروریسم پخش شود، سپس 
جنگ در عراق را انجام دادند و تروریسم جدیدی را ایجاد کردند، 
همچنین پس از ایجاد جنگ در لیبی تروریســت های جدیدی 
در آنجا گســترش یافت.وی با بیان اینکه وهابیت گروهی اندک 
هســتند ولی حرف هایشــان پایه تروریسم را تشکیل می دهد، 
گفت: در بحث حقوق بشــر هم با همین نگاهی که مســلمانان 
همگی یکســان هستند از ســوی غربی ها نگاه می شود.رئیس 
مجلس شورای اسالمی با اشــاره به اینکه بحث های مبنایی تر 
باید انجام شــود تا مســائل مختلف بین ایران و اروپا فهم شود، 
گفت: در مورد مســائل منطقه ای هم همین طور است و برخی 
رفتار اروپایی ها برای ما تعجب آور اســت، مثال در یمن مردم را 
می کشــند و به بیمارســتان ها و مدرسه ها حمله می کنند ولی 
برخی کشــورهای اروپایی به عربستان سالح می دهند و ما نمی 
دانیم که از نظر حقوق بشر این اقدامات چگونه توجیه می شود.

وی افزود: آمریکایی ها داعش را با هلی کوپتر به افغانســتان می 
برند، آیا شما نمی خواهید این مسائل را ببینید.

الریجانی با بیان اینکه شــاید آمریکایی هــا به دنبال ایجاد 
دردسر برای ایران یا روسیه هستند، گفت: این اقدام از همان 
اشــتباهاتی است که ۳۰ یا ۴۰ ســال پیش در مورد طالبان 
مرتکب شدند، ولی ما بلدیم با اینها چگونه رفتار کنیم و این 

تروریست ها برای حامیان فعلی آنها تبدیل به بال می شوند.
رئیس نهاد قانونگذاری کشور با طرح این سوال که چگونه اروپا می 
تواند مســائل حقوق بشر در بحرین را توجیه کند، گفت: آیا مفهوم 
دارد که یک عده در این کشور حق رأی داشته باشند ولی یک عده 
دیگر از حق رأی برخوردار نباشــند. مخالفت ایران با بحرین بر سر 
همین مســائل اســت وگرنه موضوع دیگری وجود ندارد و ما با هم 

همسایه هستیم و مشــکلی نداریم.وی با بیان اینکه انگلیسی ها از 
بحرین حمایت می کنند در حالی که انگلیسی ها نیز اروپایی هستند 
و فعالیــت دارند، افزود: چگونه می شــود فهمید که نظامات حقوق 
بشری واقعی در آنجا دنبال می شود و این دوگانگی قابل فهم نیست.

رئیس مجلس شــورای اسالمی گفت: ایران سالهاست که با اروپا 
ارتبــاط دارد و می توان مذاکرات مبنایــی بین طرفین را برگزار 
کرد تا موارد مشــترک احصا شود و موارد اختالفی هم به صورت 
مبنایی مورد بحث قرار گیرد.الریجانی با بیان اینکه در مورد ایجاد 
دفتر اتحادیه اروپایی در ایران مشکلی نداریم، تصریح کرد: خانم 
موگرینی و آقای ظریف در این مورد مذاکراتی کرده اند، ولی خانم 
موگرینی در این باره گفته اســت که پول کافی برای ایجاد دفتر 
در ایــران را ندارند و پول را جــای دیگری خرج کرده اند و پولی 
برای ســال بعدی باقی نمانده اســت، اما با این شرایط باز هم به 
وزارت خارجــه در این زمینه توصیه های الزم را می کنیم.رئیس 
قوه مقننه کشورمان بیان کرد: نگاه ایران برای همکاری تجاری با 
اروپا مثبت است.رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه رژیم 
صهیونیستی مردم منطقه را با دخالت های خود مورد تجاوز قرار 
داده است، افزود: این رژیم جلوی خود را باز می بیند و هر کاری را 
انجام می دهد، در حالی که شرایط منطقه این وضعیت را تحمل 
نمی کند.در ادامه این نشست مک آلستر رئیس کمیسیون روابط 
خارجی و حقوق بشر پارلمان اروپا با بیان اینکه از جانب خودم و 
همه هیات پارلمانی اروپا به خاطر توضیحات شما در مورد توضیح 
مواضع ایران تشــکر می کنم، گفت: از افزایش مبادالت بازرگانی 
بین ایران و اروپا از ابتدای برجام استقبال کردیم.رئیس کمیسیون 
روابط خارجی و حقوق بشــر پارلمان اروپا بــا بیان اینکه بعد از 
برجام تعداد توریســت های اروپایی به ایران ۶ برابر شــده است، 
گفت: از توسعه فعالیت بانک سرمایه گذاری اروپا بسیار استقبال 
می کنیم، همچنین از افزایش همکاری در زمینه مشترک امنیتی 
مثــل جنگ و مقابله با داعش نیز حمایت خود را ابراز می کنیم.

وی خطاب به الریجانی افزود: شما گفتید که اتحادیه اروپا دانش 
کاملی از منطقه ندارد درســت اســت که مسائل منطقه پیچیده 
است در حالی که منطقه بسیار برای اروپا مهم است و به آن توجه 
دارد و نگاه ما به یمن دقیق اســت و شرایط بحران انسانی که در 
این کشور در حال رخ دادن است را درک می کنیم و اجازه ارسال 

سالح برای نیروهای درگیر در یمن را نمی دهیم.
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سیاست حفظ توازن فرانسه درمنطقه خاورمیانه 
*علیرضا کاویانی

اقدام اخیر فرانســه در گشــودن خط اعتباری جدید به ارزش یک و نیم 
میلیارد یورو برای تســهیل مبادالت بازرگانی با جمهوری اسالمی ایران 
گامی جدید از سوی پاریس در تثبیت و گسترش روابط تجاری با تهران 
تلقی می شــود. با این همه این اقدام عالوه بــر اهمیت اقتصادی از نظر 
سیاســی نیز می تواند گامی نوین از سوی فرانسه در گسترش مناسبات 
با ایران باشــد.پاریس همانند سایر پایتخت های اروپایی از زمان روی کار 
آمدن دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آمریکا در ســال گذشــته 
میالدی همواره تحت فشــار شــدید کاخ سفید برای کاســتن از روابط 
بازرگانی و سیاســی با ایران بوده اســت. مقام هــای آمریکایی در خالل 
ایــن مدت به بهانه های مختلف بانک های بــزرگ بین المللی واروپایی 
رابه اعمال مجازات های ســنگین به دلیل همکاری هــای مالی باایران 
تهدیدکــرده اند، با این وجود برای نخســتین بار به ابتکار پاریس یکی از 
موسسات مالی فرانسوی )بی.پی.ای.فرانس( مسئولیت تامین مالی بخشی 
از قراردادهای امضا شــده بین شرکت های فرانسوی و ایرانی را بر عهده 
خواهد داشت.نیکوالس دوفورک مدیر عامل »بی.پی.آی.فرانس« روز دوم 
فوریه )۱۳ بهمن ماه( به هنگام اعالم گشایش خط اعتباری این موسسه 
برای ایــران در پاریس اعالم کرد: ما نه هیچ ســرمایه گذاری در آمریکا 
کرده ایم که در معرض تهدید باشد و نه هیچ فردی با گذرنامه آمریکایی 
در موسسه ما مشغول کار اســت. »بی.اف.ای. فرانس« به تسهیل روابط 
بازرگانی میان ایران و فرانسه کمک خواهد کرد.این امر به معنای راهبرد 
جدید پاریس در تعامل بازرگانی با تهران است که در آن یکی از موسسات 
مالی فرانســوی به دلیل آنکه هیچگونه ســرمایه گذاری ویا رابطه ای با 
آمریکا ندارد مسئولیت تامین مالی مبادالت اقتصادی با ایران را بر عهده 
می گیرد و در نتیجه از هرگونه تهدیدبه تحریم احتمالی کاخ سفید نیز به 
دلیل چنین همکاری هایی به دور خواهد بود، امری که عمال سالح تحریم 
کاخ سفید و تهدید واشنگتن در مجازات موسسات مالی بین المللی طرف 
قرارداد با ایران را بی اثر می کند.نکته جالب توجه اینکه این موسسه مالی 
و اعتباری یکی از موسسات دولتی فرانسه است که اعتبار آن را نیز دولت 
این کشور تامین می کند.ابتکار پاریس برای مقابله با تحریم های احتمالی 
واشنگتن بر ضد شرکت های فرانسوی یکی از واکنش های مناسب عملی 
بر ضد سیاست های کاخ سفید است که با سالح تهدید و تحریم در صدد 
کارشــکنی در تعامل شرکت های اروپایی و بین المللی با ایران در دوران 
پس از برجام است.این اقدام که می تواند از سوی سایر کشورهای اروپایی 
نیز دنبال شود، عالوه بر جنبه اقتصادی آن، از منظر سیاسی و نشان دادن 
عزم اروپاییان در تثبیت و گسترش روابط با ایران نیز دارای اهمیت خواهد 
بود.در حقیقت تاکید بر گســترش مناسبات اقتصادی، یکی از محورهای 
اصلی برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام( بین ایران و کشــورهای ۵+۱ 
بوده است.ایران از زمان امضای برجام در سال ۱۳۹۴تاکنون از طرف های 
متعهد در این قرارداد خواســته است که به مفاد برجام پایبند بمانند در 
غیر این صورت تهران راهی به جز مقابله با نقض عهد این کشورها نخواهد 
داشت.پیش تر نیز فرانسه در کنار دیگر کشورهای اروپایی مخالفت خود 
را با مواضع کاخ ســفید در قبال برجام اعالم کرده بود، بااین حال عالوه 
براتخاذ مواضع سیاسی، اقدام عملی است که می تواند حسن نیت طرف 
های متعهد در برجام را نشان دهد.امانوئل مکرون اندکی پس از پیروزی 
در انتخابات ریاســت جمهوری فرانســه و پس از ورود بــه کاخ الیزه در 
اردیبهشت ماه ســال جاری در موضعی کامال شفاف به مخالفت با نحوه 
عملکرد کاخ سفید در قبال ایران پرداخت و اعالم کرد در دیدار با دونالد 
ترامپ به وی خاطر نشــان کرده اســت که برخورد وی با ایران را درست 
نمی داند و فرانسه خواستار حفظ برجام است.ژان ایو لودریان وزیر خارجه 
فرانســه نیز ماه گذشته در پاریس در واکنش به احتمال خروج آمریکا از 
برجام گفت: طرفی که از تعهدات خود عقب نشینی می کند در حقیقت 
اعتبار سخنان و مواضع خود را از بین خواهد برد.وزیر امور خارجه فرانسه 
که خود اســفند ماه برای دیداری رسمی عازم ایران خواهد بود بر حتمی 
بودن ســفر امانوئل مکرون به ایران تاکید کرد و اظهار داشت که فرانسه 
به گفت و گو با ایران ادامه خواهد داد.آخرین ســفر یک رئیس جمهوری 
فرانســه به ایران به ســال ۱۹۷۴ودیدار والری ژیسکاردستن از تهران باز 
می گردد، از این رو ســفر آتی مکرون به تهران را می توان رویدادی بی 
سابقه در روابط تهران-پاریس در چهاردهه اخیر به حساب آورد.»دولفین 
اُ« نماینده پارلمان فرانســه و عضو کمیســیون سیاست خارجی پارلمان 
این کشــور که از نزدیکان سیاسی امانوئل مکرون محسوب می شود ماه 
گذشته در نشســتی در پاریس اعالم کرده بود سیاست دولت در منطقه 
خاورمیانه تعامل و گفت و گو با تمامی طرف ها از جمله ایران اســت. به 
گفته دولفین اُ پاریس اگرچه با ایران مناســبات راهبردی و اســتراتژیک 
ندارد اما دولت جدید فرانســه مایل به گفت وگو در باالترین ســطوح و 
ارتباط نزدیک با تهران است.سخنان نماینده مجلس فرانسه نشان از ایجاد 
تغییر در سیاســت خارجی فرانســه در منطقه خاورمیانه تلقی می شود، 
سیاســتی که در آن گریزی جز پذیرش نقش مهم و تعیین کننده ایران 
در منطقه و ارتباطی منطقی با آن نخواهد بود.در حقیقت فرانسه با نادیده 
گرفتن این رویکرد مهم در زمان دولتمردان پیشین حاکم بر کاخ الیزه، در 
برخی تحوالت منطقه ای از ایفای نقشی مهم ناتوان بوده است و به ویژه 
در حوزه های مهم سیاســی مورد عالقه این کشور چون سوریه و لبنان 
در حاشــیه ای ناخواسته قرار داشته است.با این همه گسترش مناسبات 
اقتصادی و رایزنی مقام های سیاســی دو کشور به معنای پایان اختالف 
نظرهای تهران-پاریس در دیگر مســائل منطقه ای و جهانی نخواهد بود.

مواضع غیردوستانه و گاه غیر منطقی بیان شده از سوی برخی دولتمردان 
فرانسوی در خصوص توان دفاع موشکی ایران و دیگر تحوالت منطقه، در 
خالل ماه های اخیر مانع از بهره مندی حداکثری از ظرفیت های موجود 
در روابط تهران-پاریس بوده است.فرانسه اگر همانگونه که پیش تر گفته 
شــد، با تغییر سیاست های یک جانبه و گاه مغرضانه دولت های پیشین 
این کشــور خواستار حفظ توازن در روابط منطقه ای و گشایش در گفت 
وگو با تهران است، باید چنین توازنی را عالوه بر حوزه روابط اقتصادی، در 

عمل و در زبان سیاسی خود نیز لحاظ کند.

رونمایی از 8 نوع واکسن در البرز

۸ نوع واکســن دامی و انســانی در آیینی با حضور ســورنا ستاری معاون 
علمی و فناوری رییس جمهوری و محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی با 
سرمایه گذاری اولیه ۲۲ میلیارد تومان و توان خالص سازی ۱۰ هزار لیتر 
پالسما، در نظرآباد استان البرز رونمایی شد.به گزارش زمان به نقل ازایرنا، 
این واکسن ها که یکی از مهمترین آنها واکسن دامی بنام پی پی آر است 
و نیاز کشــور به این واکســن ها را تامین خواهد کرد در شهرک صنعتی 
سپهر شهرستان نظرآباد استان البرز رونمایی شد.بخشی از این واکسن ها 
از محصوالت پادرا سرم البرز با هدف تولید پادزهر های مار و عقرب برای 
انســان تولید شده است.این شرکت بار با رعایت استانداردهای جهانی زیر 
ساخت پادزهر را در داخل ایجاد کرده است.واکسن پی پی آر، توان خالص 
ســازی ۱۰ هزار لیتر پالسما در سال را دارا می باشد که ضمن تامین نیاز 
کشــور توانایی ورود به بازار های بین المللی را دارد.هم اکنون ۵۰ نفر به 
طور مستقیم و ۱۵۰ نفر به صورت غیر مستقیم در این شرکت فعالیت می 
کنند. پیش بینی ســه سال اول صادرات این شرکت بالغ بر ۱۰۰ میلیون 
دالر است.ســرمایه گذاری اولیه برای تولید واکسن پی پی آر، ۲۲ میلیارد 

تومان که به طور کامل توسط بخش خصوصی تامین شده است.

 تذکر ۹۰ نماینده به روحانی
 درباره بحران ارز

عضو هیئت رئیســه مجلس شورای اسالمی از 
تذکر ۹۰ نماینده به رئیــس جمهور در مورد 
بحران ارز و نوســانات آن خبــر داد.به گزارش 
زمان به نقل ازمهر، بهروز نعمتی نماینده مردم 
تهران و عضو هیئت رئیســه مجلس در جلسه 
علنی دیروز مجلس و در تذکر شفاهی با اشاره 
به تذکر ۹۰ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور 
درباره بحران ارز اظهار داشــت: سوال از رئیس 
جمهور در مورد مشــکالت ارز جدی است.وی 
افزود: مشــکل اینجاست که نمی دانیم سکان 
دار ارز چه کســی اســت؟ آیا رئیس جمهور 
اســت یا بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد؟عضو 
هیئت رئیسه مجلس خواســتار پیگیری این 
مسئله و پاسخگویی دولت شد.علی الریجانی 
رئیس مجلس شورای اسالمی در پاسخ به این 
تذکر از هیئت رئیسه خواست تا به این مسئله 

رسیدگی کند.

 عملیات پلیس قیمت دالر را
 ۱۰۰ تومان کاهش داد

رئیــس پلیس پایتخت از دســتگیری ۹۰ نفر 
از دالالن و اختــالل گران بازار ارز در عملیات 
پلیس خبر داد و گفت: در همین دقایق بیش 
از ۱۰۰ تومــان قیمت پایین آمــد و عملیات 
تاثیرگذار بود.به گــزارش زمان به نقل ازمهر، 
سردار حســین رحیمی در حاشــیه عملیات 
پلیس تهــران برای دســتگیری اخالل گران 
بازار ارز که با حضور پلیس آگاهی، پیشگیری 
و یگان امداد انجام شــد، در جمع خبرنگاران 
افزود: طی روزهای اخیر بازار ارز وضعیت خوبی 
نداشت و با برگزاری جلسات قرار شد دستگاه 
قضا و ناجا وارد عمل شوند. وی ادامه داد: دیروز 
بــا رصد های اطالعاتی پلیس آگاهی به همراه 
پلیس پیشگیری و یگان امداد و پلیس امنیت 
وارد عمل شــدند و تاکنون ۹۰ نفر از دالالن و 
اختالل گران دستگیر شدند.  در این عملیات 
بالغ بر ۵۰۰ هزار انواع ارز کشــف و ضبط شد.  
همچنین ۱۰ صرافی غیرمجاز پلمپ شد.رییس 
پلیــس پایتخت با بیان اینکه این طرح با قوت 
و به صورت مستمر ادامه خواهد داشت، تاکید 
کــرد: بانک مرکزی از ما درخواســت ورود به 
بازار و برخورد با اخــالل گران را دارد.  پلیس 
محل فعالیت دالالن را ترک نمی کند و حتی 
پاتوقهای جدید احتمالی آنان را شناسایی می 
کند. وی با بیان اینکه اغلب کسانی که دستگیر 
شــده اند از قبل شناسایی کرده بودیم، گفت: 
عملیــات کمتر از ۱۰ دقیقــه صورت گرفت و 
نفرات اصلی دستگیر شــدند. افراد در خیابان 
های منوچهری، ســبزه میدان و پاساژ  افشار 
دستگیر شدند. سردار رحیمی افزود: به پلیس 
فتا نیز ماموریت شناســایی دالالن در فضای 
مجازی محول شــد.  ۱۶ واحد دیگر از سوی 
پلیس امنیت شناســایی و تذکر گرفتند و در 
همین دقایق بیش از ۱۰۰ تومان قیمت پایین 
آمد و تاثیرگــذار بود.وی ادامه داد: دســتگاه 
قضایــی با توجه به مجوزها، ادله و مدارکی که 
در دســت داشــت کار خود را آغاز کرد. ما به 
مردم اطمینان می دهیم که برخوردمان با این 
افراد جدی خواهد بــود و افرادی که در مکان 
های ســبزه میدان، منوچهری و پاســاژ افشار 
تجمع می کننــد با آنها برخــورد انتظامی و 
قضایی می شــود و حتی اگــر پاتوق این افراد 
عوض شود مجددا به سراغ آنها خواهیم رفت و 
اطمینان می دهیم برخورد با این افراد مقطعی 
نخواهد بود.سردار رحیمی اظهار کرد: در بعضی 
ایام، مانند ایام نوروز میزان درخواســت ارز باال 
می رود اما این روند باال رفتن قیمت ارز، روند 
غیرمتعارفی داشــته که یکی از عوامل آن می 

تواند این افراد باشد.

یورش شهرک نشینان صهیونیست 
به مسجداالقصی

بیش از ۱۰۰ شهرک نشــین صهیونیست در 
اقدامی هتاکانه با چراغ سبز نظامیان این رژیم 

به صحن های مسجداالقصی یورش بردند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، اقدامات هتاکانه 
شهرک نشینان صهیونیست علیه مسجداالقصی 
همچنان ادامه دارد.بر اساس این گزارش، بیش 
از ۱۰۰ شهرک نشین صهیونیست در اقدامی 
هتاکانــه صحن های مســجداالقصی را مورد 
هجوم قرار دادند.شــهرک نشینان پس از ورود 
به صحن های مسجداالقصی اقدام به سر دادن 
شــعارهای ضد اســالمی کردند. ورود شهرک 
نشینان به مسجداالقصی با چراغ سبز نظامیان 

این رژیم انجام شد.

روزنهخبر

مشاور رهبر انقالب در امور بین الملل گفت: 
برای دفاع از کشورمان براساس مصالح ملی، 
در مسیر تکامل یافتن برنامه موشکی عمل 
می کنیم و ربطی به کشورهای بیگانه ندارد.

به گزارش زمــان به نقل ازمهــر، علی اکبر 
والیتی در حاشیه دیدار با رئیس کمیته روابط 
خارجی پارلمان اروپا  و در جمع خبرنگاران، 
گفــت: در جلســه ای که با کمیتــه روابط 
خارجی پارلمان اروپا داشــتیم، گفتگوهایی 
درباره روابط ایران و اروپا مطرح شــد.والیتی 
تصریح کرد: سواالتی درباره منطقه و موضع 
جمهوری اسالمی ایران درباره سوریه، یمن، 
عراق و علت کمک ما به این کشورها مطرح 
شــد.وی افزود: اروپایی ها مشتاق به توسعه 
روابط با ایران هستند. با توجه به اینکه سمت 
اجرایی ندارند و بــه راحتی حرف می زنند، 
اعالم کردند تنها کشوری که امید دارند بتواند 
است.مشاور بعنوان محور آرامش این منطقه، از فروپاشی  ایران  رهبر انقالب در امور بین الملل، ادامه داد: آنها کشــورها جلوگیری کند 

صراحتا گفتند امیدشان برای برقراری صلح و 
امنیت ایران اســت و لیبی را به عنوان نمونه 
بد مثــال زدند که چطور دخالت های برخی 
کشورها اروپایی و عربی باعث از هم پاشیدگی 
لیبی شــد؛ لذا مــا اجازه نمی دهیم ســایر 
کشورهای دوست ما به این سرنوشت گرفتار 
شوند.وی افزود: سواالتی درباره سیاست ایران 
درخصوص برنامه موشــکی مطرح کردند که 
در پاســخ اعالم کردیم موشــک یک وسیله 
دفاعی است هر کشور براساس اقتضائات خود 
سیســتم دفاعی خود را انتخاب می کند و ما 
هم برای دفاع از کشــورمان براساس مصالح 
ملی در مســیر تکامل یافتن این موشک ها 
عمل می کنیم و ربطی به کشــورهای بیگانه 
ندارد.والیتی، گفت: اجازه دخالت دیگران را 
نمــی دهیم و زیر بار ایــن تحمیل بطوریکه 
 به مــا دیکته کنند چــه کاری را باید انجام

 بدهیم، نمی رویم.

والیتی مطرح کرد:

برنامه موشکی ایران به کشورهای بیگانه ندارد

 الحاقیه برای برجام وجود
 نخواهد داشت

پرداخت ۱۹هزار میلیارد ریال 
تسهیالت به بخش کشاورزی

معاون سیاســی وزارت امور خارجه گفت: 
برجام باید بدون یک کلمه کم و یک کلمه 
زیاد اجرا شــود و هیچ امکانی برای مذاکره 
مجدد، اصالح یا الحاقیه به آن وجود ندارد.

به گــزارش زمان به نقــل ازپایگاه اطالع 
رسانی دولت، سید عباس عراقچی معاون 
وزیر امور خارجه کشورمان گفت: ما امروز 
میزبان آقای ریابکوف معاون وزیر خارجه 
روسیه و مذاکره کننده روسیه در مذاکرات 
هسته ای هستیم. دیدار امروز در راستای 
مشورت های مستمری است که بین ما و 
وزارت خارجه روسیه از پیش از مذاکرات 
برجام جریان داشــت و در طول مذاکرات 
هســته ای بسیار فشرده و نزدیک بود.وی 
اضافه کرد: در طول دو ســال گذشته نیز 
که برجام اجرایی شده است، رایزنی های 
مستمری داشــته ایم، هم من به روسیه 
ســفر کردم و هم آقای ریابکوف چندین 
بار به تهــران آمدند.عراقچی ادامه داد: در 
شــرایط کنونی و با توجه به فضای بسیار 
منفی که آقای ترامــپ رییس جمهوری 
آمریکا در خصوص برجــام ایجاد کرده و 
تهدیداتی که به عمل آورده و ضرب االجل 
گذاشته، ضرورت رایزنی ها بیش از گذشته 
احساس می شد.وی گفت: ما با طرف های 
اروپایی هم در حال رایزنی های مســتمر 
هستیم اما طبیعی است که رایزنی های ما 
با دو کشور روسیه و چین از جایگاه مهمی 
برخوردار است.معاون سیاسی وزارت امور 

درباره  امــروز  خارجه خاطرنشــان کرد: 
شرایط حاضر، نقض برجام توسط آمریکا 
و بدعهدی های آمریکایی ها و درخواست 
های این کشــور که همه غیرقانونی و بر 
خالف تعهداتشــان در برجام است، بحث 
و تبادل نظر خواهیم کرد.معاون سیاســی 
وزارت امور خارجه در پاســخ به ســوالی 
مبنــی بر اینکــه آیا در خصــوص برجام 
احتمال مذاکــره مجدد وجود دارد، گفت: 
درباره برجام موضع ما کامال روشــن است 
و موضع روسیه، چین و سه کشور اروپایی 
هم تا االن روشــن است.وی تصریح کرد: 
هیچ مذاکره مجددی در مورد برجام امکان 
ندارد، هیــچ کلمه ای از برجام کم و یا به 
آن اضافه نمی شود.عراقچی ادامه داد: این 
که طــرف های دیگــر در تعامالتی که با 
آمریکایی ها دارند نهایتا به چه نتیجه ای 
برسند برای ما هیچ اهمیتی ندارد، موضع 
ما صریح و روشــن است. برجام بدون یک 
کلمه کم و یک کلمه زیاد باید اجرا شود.

معاون سیاســی وزارت امور خارجه تاکید 
کرد: هیچ امکانی برای باز شــدن مذاکره، 
مذاکره مجــدد، اصالح برجام و یا الحاقیه 
بــه برجــام و هر تعبیری که بــه کار می 
برند وجود نــدارد.وی تصریح کرد: برجام 
یک تعهد روشــن بین المللی برای همه 
کشورهایی است که در آن مشارکت دارند 
و این تعهد توسط شورای امنیت تبدیل به 
یک تعهد بین المللی شده است.عراقچی 
تاکید کرد: همه موظف هســتند تعهدات 
خــود را اجرا کنند و اگر اجــرا نکنند به 
ناچارباید تبعــات تصمیمی را که خواهند 
گرفت، بپذیرند.وی در پاسخ به این سوال 
کــه آیا امروز عــالوه بر برجــام در مورد 
موضوعــات دیگر هم گفت وگو می کنید، 
گفت: رایزنــی با آقای ریابکــوف همواره 
در خصــوص برجام بــوده و البته برخی 
موضوعــات بین المللی که در حوزه کاری 

ایشان قرار دارد.

یک مقــام بانکی با بیان اینکــه از ابتدای 
سال تاکنون، ۱۹ هزار و ۴۴۰ میلیارد ریال 
تسهیالت به بخش کشاورزی استان تهران 
پرداخت شده، گفت: آنفلوانزا ۳۹۰ میلیارد 

ریال به واحدهای مرغداری ضرر زد.
به گــزارش زمان به نقل ازمهــر، فریدون 
بهبهانی در نشستی خبری با بیان اینکه از 
ابتدای ســال تاکنون، مدیریت شعب بانک 
عامل حوزه کشاورزی استان تهران حدود 
۲۰ هزار و ۲۸۸ فقره معادل ۱۹ هزار و ۴۴۰ 
میلیارد ریال تسهیالت به بخش کشاورزی 
پرداخت کرده است، اظهار داشت: این عدد 
سال گذشته ۱۶ هزار و ۷۲ فقره معادل۱۲ 
هزار و ۶۲۲ میلیارد ریال بوده که در سال 
جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 
با رشــد ۵۳ درصدی در این زمینه مواجه 
بوده ایم.وی با بیان اینکه در سال های ۹۵ 
و ۹۶ تعداد ۲۲۰ فقره معادل حدود ۳ هزار 
و ۲۱۹ میلیارد ریال از محل صندوق توسعه 
ملی تسهیالت به بخش کشاورزی پرداخت 
کردیم، تصریح کرد: نرخ سود این تسهیالت 
در بخش کشاورزی ۱۴ درصد و در بخش 
صنایــع تبدیلــی ۱۶ درصد بوده اســت.

بهبهانی در بخش دیگری از ســخنان خود 
با اشاره به اختصاص تسهیالت ارزان قیمت 
به عشایر، افزود: ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
ریــال تســهیالت ارزان قیمت به عشــایر 
اختصــاص یافته که ۲۹ فقــره معادل ۱۰ 
میلیارد ریال آن جذب شده و با نرخ سود۴ 
درصــد پرداخت می شــود.وی در بخش 
دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بانک 
عامل حوزه کشــاورزی شعب استان تهران 
امسال ۴۷۶ میلیارد ریال تسهیالت ازدواج 
پرداخت کرده است، گفت: اعتبار ابالغی ما 
۴۵۷ میلیارد ریال بــوده که ۴۶۷ میلیارد 
ریال پرداخت شده، یعنی در این زمینه ما 
با رشــد ۱۰۵ درصدی مواجه بوده ایم.به 
گفته بهبهانی، ۵ هزار و ۶۶ نفر در ســامانه 
ازدواج این بانک ثبت نام کرده بودند که ۴ 

هزار و ۶۰۳ نفر از تســهیالت آن استفاده 
کرده اند.وی همچنین با اشاره به اینکه ۴۲ 
محصول کشاورزی تحت خدمات بیمه ای 
این بانک قرار دارند، گفت: ۱۸ محصول در 
ارتباط با باغات، ۸ مورد در ارتباط با دام، ۷ 
مورد زراعی، ۷ مورد طیور، دو مورد آبزیان 
و همچنین در بخش منابع طبیعی، مراتع 
تحت پوشش بیمه ای ما قرار دارند.بهبهانی 
ادامه داد: از ســال۸۶، ۵ شــرکت خدمات 
بیمه ای در اســتان تهران تشکیل دادیم و 
۸۱ کارگزار و متخصص را در این شــرکت 
ها به کار گرفتیم.وی اضافه کرد: در سال۹۶ 
تاکنون حق بیمه ای که از کشاورزان گرفته 
ایم ۱۳۴.۳ میلیارد ریال بوده در حالی که 
۷۰۶ میلیارد ریال به آنان خسارت پرداخت 
شــده، یعنی معادل ۵.۲ برابر به کشاورزان 
با اشــاره  غرامت پرداخت کردیم.بهبهانی 
به شــیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در 
اســتان تهران با بیان اینکه براساس اعالم 
صندوق بیمه حــدود ۴۵ واحد مرغداری 
دراســتان تهران درگیر این بیماری شده 
و نزدیک به ۴ میلیــون قطعه مرغ معدوم 
شده اند، گفت: مجموعه خسارت مرغداران 
۳۹۰ میلیارد ریال بوده که ۳۰ درصد آن به 
تولیدکنندگان پرداخت شــده و ۷۰ درصد 
مابقی را نیز امیدواریم بتوانیم تا پایان سال 
پرداخت کنیم.وی افزود: ما ۳۴.۱ برابر آنچه 
حق بیمه از مرغداران دریافت کرده ایم، به 

آنان غرامت پرداخت نموده ایم.

غیب پرور عنوان کرد:

نفوذ فرهنگی در دانشگاه ها از اولویت های دشمن است
رئیس ســازمان بسیج مســتضعفین گفت: گاهی به قدری 
عرصه را برای اســتادان متدین ما در دانشگاه تنگ می کنند 
که این افراد حتی نمی توانند ابتدایی ترین مظاهر اســالمی 
را بروز دهند، اما ما باید در مقابل دین دانشــجویان مسئول 

باشیم؛ چرا که اگر دین نباشد، علم، نور نخواهد شد.
به گزارش ایسنا، سردار غالمحسین غیب پرور طی سخنانی 
در اجتماع بزرگ اســاتید بسیجی دانشگاه آزاد با بیان اینکه 
نفوذ فرهنگی در دانشــگاه ها از اولویت های دشــمن است، 
گفت: متاســفانه دشمن از راه های جذاب به این زمینه وارد 
می شــود و ما باید به صورت جدی مراقــب نفوذ فرهنگی 
دشمن باشیم، به ویژه که در برخی دانشگاه ها دیده شده که 
سکوالریســم تبلیغ می شود و این موضوع تعجب آور است.

وی افزود: گاهی به قدری عرصه را برای اســتادان متدین ما 
تنگ می کنند که این افراد حتــی نمی توانند ابتدایی ترین 
مظاهر اســالمی را بروز دهند، اما مــا باید در ابتدا در مقابل 
دین دانشجویان مسئول باشیم؛ چرا که اگر دین نباشد، علم 
نور نخواهد شد.رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به 
چهل سالگی انقالب اســالمی گفت: انقالب اسالمی برکات 
زیادی برای جامعه بشــری به همراه داشــته اســت که این 
برکات هم در داخل کشور قابل احساس است و هم در خارج 
از مرزهای ایران ملموس است و این انقالب به فضل خدا می 
ماند اما شــرط حفظ آن، انقالبی بودن ماست که اگر زمانی 
سست شدیم و غفلت کردیم، دشمن ما را با لگد بیدار خواهد 
کرد.وی با بیان اینکه دشمن زمانی در عرصه دفاعی فعالیت 
مــی کرد و اکنون عالمان ما را مــی دزدد، گفت: این کار به 
نحوی انجام می شــود که دانشگاه های ما به سمت سکوالر 
شــدن پیش می روند و دشمن در دانشــگاه های ما پروژه 
نفــوذ را کلید می زند.غیب پرور تاکید کرد: ما قرار نیســت 

تنها شعار دهیم، اگر قرار است دانشگاه آزاد و دیگر دانشگاه 
ها موتور انقالب را به حرکت درآورند وقت آن رســیده است 
که آســیب شناسی جدی داشته باشیم و ما به عنوان بسیج 
مستضعفین اعالم کردیم که یک گام انقالبی در دانشگاه آزاد 
برداشته شود تا مابقی دانشگاه ها نیز از آن بهره ببرند.وی در 
پایان تاکید کرد: در دانشــگاه جامع امام حسین )ع( فعالیت 
های بســیار خوبی در حوزه علوم انسانی انجام شده است و 
با توجه به اینکه در دیگر نقاط کشــور نیز در این عرصه گام 
هایی برداشته شده الزم است هم افزایی های در حوزه علوم 

انسانی داشته باشیم.
جاسوسی به حوزه علم و اقتصاد رسیده است

رئیس بسیج اساتید کشــور گفت: جاسوسی به حوزه علم و 
اقتصاد رخنه کرده اســت که این موضــوع توجه ویژه ای به 
ایــن دو حوزه را می طلبد.مجتبی زارعــی با بیان اینکه دو 
برنامه تحولی بزرگ در دنیا وجــود دارد، گفت: یکی برنامه 
۱۴۰۴ جمهوری اسالمی است و دیگری برنامه ۲۰۲۵ آمریکا 
کــه همه نگاه ها در دنیا متوجه این دو برنامه اســت و بقیه 
کشورهای دنیا هم دیپلمات و رقبای سیاسی هستند. امروز 
یک بلوک جهان به سرپرســتی آمریکاست و بلوک دیگر به 
سرپرســتی جمهوری اسالمی ایران و در واقع بلوک سرمایه 
داری و تعالــی دینی در حال رقابت با یکدیگر هســتند.وی 
افــزود: جریان آمریکا چون در حال افول اســت تالش دارد 
ســرمایه انسانی را از اطراف دنیا جمع کند و ایده ها را غارت 
کند و ایران در حال حفظ ســرمایه های خود است. این یک 
جنگ واقعی است و خانم رایس و کلینتون به صورت صریح 
از ایــن جنگ پرده برداری کردند.زارعی تاکید کرد: بســیج 
اساتید در راســتای نظام تحولی ای که دارد تالش می کند 
با نگاهی جهادی، نظام علم و ایده و عمل را کنار هم بیاورد. 

نگهداری نیروی انسانی خالق و با ایده، کار جمهوری اسالمی 
اســت و آمریکا در حال غارت علم اســت.وی با بیان اینکه 
جاسوســی در حوزه علم و اقتصاد رخنه کرده اســت و این 
موضــوع توجه ویژه ای به این دو حــوزه را می طلبد، گفت: 
جاسوسی علمی حقیقت دارد و امروز دستگاه های اطالعاتی 
در حوزه علم، اقتصاد و فناوری جاسوسی می کنند و جالب 
است بدانید که رهبری این موضوع را ده سال گذشته پیش 
بینی کردند.زارعی در پایان اظهار کرد: بسیج اساتید در کنار 
ظرفیت و توانمندی دانشــگاه این آمادگــی را دارد تا در راه 
موفقیت علم و فناوری از هیچ تالشــی دریــغ نکند. امروز 
نیروی انسانی دانشــگاه آزاد بسیار قوی است و ما به کمک 
این دانشــگاه آمده ایم تا مسیر رفته شده و شکست خورده 

گذشته برخی از دانشگاه های ملی تکرار نشود.
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آگهی مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز خودرو سواری پراید )هاچ بک( به شماره موتور ۳۵۱۰۱۸۴ 
و شماره شاسی S۵۴۳۰۰۸۹۰۱۳۵۱۴  و شماره پالک ایران ۸۲- ۱۵۷ج۷۵ مفقود 

و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

آگهی احضارمتهم
بدینوسیله طبق ماده ۱۷۴  قانون آئین دادرسی کیفری به متهم مجهول المکان 
آقای نورالدین جباری  فرزند ابراهیم که به اتهام توهین و تهدید در پرونده کالسه  
اسالمشهر  انقالب  و  عمومی  دادسرای  پرسی  باز  چهارم  شعبه  در   ۴ ۹۶۱۴۴۶/ب 
تحت تعقیب می باشد مراتب طی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار به وی 
ابالغ می گردد تا ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شده 
و از خود دفاع نماید، در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم 
به رسیدگی نموده و قرار مقتضی  اقدام  این شعبه به صورت غیابی  معرفی وکیل 
صادر می نماید بدیهی است تاریخ انتشار آگهی تا روز محاکمه نباید کمتر ازیکماه 

باشد. م/الف ۲۱۴۹
احمدیه- بازپرس شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر 

متن آگهی 
شاکات به نام های ۱-حیدرعلی خسروی فرزند میرزاخان ۲-احسان خسروی فرزند 
حیدرعلی شکایتی علیه متهم ایوب میرزایی فرزند ضرغام ایراد ضرب و جرح عمدی 
با چاقو تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد )۱۰۱جزایی سابق ( واقع در خرم 
آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 
۹۶۰۹۹۸۶۶۱۹۱۰۰۲۵۲ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۷/۱/۱۸ و ساعت 
۰۸:۳۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکات و 
دستوردادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا متهم 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه ۱0۱ دادگاه کیفری 2 خرم آباد- بیرانوند. 

آگهی احضار متهم
و  عمومی  دادسرای  بازپرسی  اول  شماره ۹۶۰۹۹۸۸۴۰۴۸۰۰۳۹۲شعبه  پرونده  در 
انقالب شهرستان روانسرآقای عبدالجبار ویسی کیا فرزند محمدطاهر به موجب شکایت 
آقای سیروس محمودی به اتهام ایراد صدمه عمدی بدنی تحت تعقیب قرار دارد. با 
توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترسی 
، مراتب یک نوبت در روزنامه  او ، طبق ماده ۱۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری  به 
کثیراالنتشار آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار می شود پس از انقضای مهلت 

مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب روانسر-علی صالحی

آگهی احضار متهم
و  عمومی  دادسرای  بازپرسی  اول  شماره۹۶۰۹۹۸۸۴۰۴۸۰۰۵۴۶شعبه  پرونده  در 
اقای  شکایت  موجب  به  فرزند  استوارحقیقی  شکراله  روانسرآقای  انقالب شهرستان 
حبیب مرادی و با توجه به نظریه هیات سه نفره کارشناسان متهم است به عدم رعایت 
نظامات دولتی حین انجام کار به میزان تقصیر چهل درصد با توجه به معلوم نبودن 
محل اقامت وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترسی به او ، طبق ماده ۱۷۴ 
قانون آئین دادرسی کیفری ، مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهی تا چنانچه 
اعتراضی به نظریه کارشناسی دارد ظرف مهلت یک هفته از تاریخ نشر آگهی به صورت 
مستند و مستدل اعتراض خود را به این شعبه اعالم نماید پس از انقضای مهات مذکور 

تصمیم الزم گرفته خواهد شد.
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب روانسر-علی صالحی

آگهی مناقصه عمومی
 شهرداری بابل در نظر دارد پروژ ه زیررا با  مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به شرکت 

های حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید 

1-برآورد بر اساس فهرست بهای ابنیه سال 96 می باشد
2- متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 96/12/3تا تاریخ 96/12/15همراه با معرفی نامه به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه 
و اسناد را دریافت و پس از بررسی پیشنهاد خود را به همراه ضمانتنامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی 
به همین مبلغ به حساب 0105۷0۷03900۷نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند

3- آخرین مهلت تحویل اسناد تاریخ 96/12/15می باشد 
4-بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ 96/12/16ساعت 14 می باشد

5- به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است 
تلفن تماس جهت اخذ اطالعات 32221423یا 32223401داخلی 219می باشد

http://www.babolcity.ir
 محسن کبود فیروزجایی  شهردار بابل
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آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم  به آقای مجتبی تهمتن فرزند رضا 

خواهان آقای امیر حسین  حکیمی را د دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مجتبی 
به شماره  و  ارجاع  این شعبه  به  که  به مطرح  تقسیط محکوم  به خواسته  تهمتن 
دادگاه عمومی بخش چمستان  اول  پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۱۹۸۸۴۰۰۳۷۹شعبه 
طبق  دادگاه  دستور  ۱۲:۳۰تعیین  ۹۷/۱/۱۹ساعت  مورخ  رسیدگی  وقت  و  ثبت 
موضوع ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
مجتبی تهمتن  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 ضمایم دریافت و 

در وقت مقرر جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد
م. الف ۹۶/۷۳۴

منشی  شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش چمستان سید مصطفی حسینی

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 

 ۲/۱۱۳۲/۹۶ به شرح درخواستی که شماره  فرزند علی  ٱهی کان   خانم سامره 
که  داشت  اعالم  و  نموده  وراثت  انحصار  گواهی  صدور  درخواست  کرده  ثبت 
از تهران  اکبر به شماره شناسنامه ۰۰۵۵۹۷۴۷۲۴صادره  محمد قلی پور فرزند 
ورثه   نموده  فوت  نور  شهرستان  خود  دائمی  اقامتگاه  ۹۶/۱۱/۱۸در  تاریخ  در 

حین الفوت وی  عبارتند از
۱- ربابه محمدی اصل  فرزند نجاتعلی به شماره ملی ۴۰۳۱۹۷۳۶۲۴صادره از 

کبودر آهنگ مادر متوفی 
۲-سامره آهی کان  فرزند علی شماره ملی ۲۲۲۹۶۸۷۵۰۶صادره از نور همسر 

متوفی 
۳-زهرا قلی پور فرزند محمد به شماره ملی۲۲۲۰۱۴۳۲۷۹ صادره از نور دختر 

متوفی 
نور  از  ۲۲۲۰۱۶۲۸۸۵صادره  ملی  شماره  به  محمد  فرزند  پور  قلی  ۴-سوگند 

متوفی  دختر 
مرتبه  یک  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
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 ۹۶/۷۳۷
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف نور یوسف رضایی 

 چاپ اول نوبت اول

بررسی مشکالت آب شرب 
روستاهای  علی آباد کتول

سلیمانی- گلستان: با حضور قره خانی نماینده 
مردم شهرستان علی آباد کتول در مجلس شورای 
اسالمی ، قانع معاون برنامه ریزی شرکت مهندسی 
آب و فاضالب  کشور، شکیبافر مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب روستایی استان گلستان و حسن هدایتی 
کتولی فرماندار شهرستان علی آباد کتول مسائل در 
این جلسه در ابتدا  شکیبافر گزارشی از روند پروژه 
های آبرسانی در روستاهای این شهرستان را ارائه  
این  آبرسانی  های  و مجتمع  آب شرب  نمودند.  
شهرستان در محل شرکت مهندسی آب و فاضالب 

کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت . 
در ادامه قره خانی نماینده مردم شهرستان علی 
آباد کتول در مجلس شورای اسالمی  مطالبی  در 
راستای مسائل و مشکالت آب شرب روستاهای این 
شهرستان را بیان نموده و خواستار تسریع در روند 

آبرسانی به روستاهای فوق گردید. 
روستایی  آبرسانی  مسائل  گردید  مقرر  پایان  در 
شهرستان در جلسه ای یا حضور فرماندار،  مدیر 
عامل و معاونین آبفا روستایی استان بررسی و با 
لحاظ نمودن اعتبارات استانی )شورای برنامه ریزی 
شهرستان( و ملی نسبت به رفع حداکثری تنگناهای 

موجود اقدام گردد..
برگزاری نشست هم اندیشی 
اقتصادی چهار محال و بختیاری

اندیشی  هم  نشست  شهرکرد:  مصطفوی- 
اقتصادی استان با حضور جناب آقای دکتر جلیلی 
معاون محترم امور حقوقی و مجلس وزارت امور 
اقتصادی و دارایی و استاندار محترم و نمایندگان 
اسالمی  شورای  مجلس  در  استان  شریف  مردم 
،تشکلهای بخش خصوصی در محل سالن شهید 
مردانی استانداری برگزار گردید.  به گزارش روابط 
استان  دارایی  و  اقتصادی  امور  کل  اداره  عمومی 
چهارمحال و بختیاری در این نشست که با هدف 
هم اندیشی و ایجاد تعامل بین وزارت امور اقتصادی 
و دارایی و مجلس شورای اسالمی و برای بررسی 
برگزار شد،  بخش خصوصی  تشکلهای  مشکالت 
جناب آقای دکتر جلیلی معاون محترم امور حقوقی 
و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی و استاندار 
محترم و نمایندگان محترم مردم شریف استان در 
مجلس شورای اسالمی و رئیس و هیات رئیسه اتاق 
بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ، خانه صنعت، 
معدن و تجارت ، اتاق اصناف و اتاق تعاون حضور 
داشتند.  آقای عبداللهی نماینده وزیر و مدیر کل 
امور اقتصادی و دارایی استان چهارمحال و بختیاری 
ضمن خوش آمد گویی به کلیه مدعوین، به معرفی 
استان و فرصتها و پتانسیلهای سرمایه گذاری آن 
به  مربوط  اطالعات  و  آمار  پرداختند.همچنین 
شاخصهای کالن اقتصادی استان و گزارش عملکرد 
دستگاههای اجرایی تابعه وزارت امور اقتصادی و 
دارایی استان را ارائه نمودند.   در ادامه نمایندگان 
شورای  مجلس  در  استان  شریف  مردم  محترم 
اسالمی و مدیران استانی وزارت امور اقتصادی و 
دارایی نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را در 
بخش های مختلف اقتصادی و سرمایه گذاری ارائه 

کردند.
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مصرف بنزین البرز ۹ درصد افزایش یافت
در ده ماهه اول سال جاري ۸۸۷ میلیون لیتر انواع بنزین در استان البرز 
مصرف شده که در مقایسه یا مدت مشابه سال ۱۳۹۵ بیش از ۹ درصد 
رشد داشته است. به گزارش زمان؛ ابراهیم توسلي مدیر شرکت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي استان البرز گفت در ده ماهه اول سال جاري ۴۱۰ 
میلیون لیتر بنزین معمولي، ۵۱ میلیون لیتر بنزین سوپر و ۴۲۶ میلیون 
لیتر بنزین یورو۴ در استان البرز توزیع و مصرف شده که در مدت یاد شده 
مجموع مصرف انواع بنزین در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۵ بیش از 
۹ درصد افزایش یافته است.  وي افزایش تعداد خودروها و ترددهاي درون 
و برون شهري ناشي از وقوع حوادث طبیعي در روزهاي اخیر را عامل رشد 
مصرف بنزین در استان البرز دانست.  توسلي عرضه بنزین یورو ۴ و سوپر را 
در راستاي کاهش آلودگي هواي استان بویژه هسته مرکزي کالنشهر کرج 
عنوان کرد و افزود از تمام ظرفیت ها و امکانات موجود براي عرضه سوخت 

در شرایط کامال ایمن و مطلوب استفاده کرده ایم.
مدیر شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي استان البرز اظهار داشت در 
حال حاضر ۶۵ باب پمپ بنزین در استان البرز فعالند که از این تعداد ۱۸ 

باب  بنزین سوپر و  ۲۲ باب بنزین یورو ۴ عرضه مي کنند. 

اصالح ۲۷ کیلومتر شبکه آب کوی علوی و 
کمپلوجنوبی در اهواز

وحیدی فر- اهواز: مدیرعامل شرکت آبفا اهواز به همراه خون میرزایی 
فرماندار و الباجی نسب نماینده مردم شریف اهواز در مجلس شورای 
اسالمی با حضور در جمع اهالی محترم کوی علوی به تشریح خدمات آبفا 
اهواز در سال جاری پرداخت. به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی 
شرکت آبفا اهواز، فردوس کریمی با تبریک به مناسبت فرارسیدن سالگرد 
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی از برگزارکنندگان این دیدار مردمی 
تقدیر نمود و از آن به عنوان فرصتی مغتنم برای آگاهی عموم نسبت به 

خدمات دستگاه های اجرایی یاد کرد. 
کریمی گفت: درحال حاضر  در حوزه آب و به ویژه فاضالب با مشکالت 
عدیده ای روبرو هستیم که ناشی از عدم رسیدگی الزم و انجام مطالعات 
کارشناسانه از دیرباز است. وی افزود :شرکت آبفا اهواز برنامه های کوتاه، 
میان و بلندمدتی در حوزه خدمات خود دارد که آن ها را بر اساس اعتبارات، 
محاسبات و مطالعات دقیق اولویت بندی کرده و از سال جاری با حمایت 

دولت و استاندار محترم اقدام به تحقق آن ها نموده است. 
از نظر کریمی شرط اصلی پیشبرد  برنامه های آبفا اهواز، حمایت قاطعانه 
استاندار خوزستان، فرماندار و نمایندگان مردم شریف اهواز در مجلس 
شورای اسالمی است که تا کنون از آن بهره مند شده است. فردوس کریمی 
با بیان اینکه وضعیت فاضالب در اهواز به دلیل وجود تنها یک تصفیه خانه 
در غرب آن شرایط مطلوبی ندارد، اظهار کرد: در اهواز روزانه ۳۲۰ هزار 
مترمکعب فاضالب تولید می شود که این تصفیه خانه قادر به تصفیه تنها 
۳۵ هزار مترمکعب آن است که بهیچوجه جوابگوی حجم فاضالب تولیدی 
نمی باشد.  وی ادامه داد:خوشبختانه امسال اعتبارات خوبی به استان و 
اهواز در حوزه آب و به خصوص فاضالب اختصاص یافت لذا با تمام توان 
خود و با قراردادن حل معضل فاضالب به عنوان دغدغه اصلی مجموعه 
آبفا  به انجام مطالعات خطوط جمع کننده، ایستگاه های پمپاژ و شبکه 
های فاضالب اهواز پرداختیم ضمن اینکه دولت محترم مجوز اجرای طرح 
ها را از محل فاینانس داخلی و خارجی صادر نمود.  وی وظیفه خطوط 
جمع کننده فاضالب در سواحل شرقی و غربی کارون را هدایت فاضالب به 
سمت تصفیه خانه های شرق و غرب اهواز برشمرد و بیان داشت: مکاتبات 
الزم در این زمینه از طریق شرکت مهندسی آب وفاضالب کشور با سازمان 
مدیریت انجام گشته و درحال حاضر دکتر شریعتی استاندار محترم به طور 
جدی به دنبال تحقق آن می باشد.  وی از تکمیل تصفیه خانه فاضالب 
شرق اهواز که از سال ۸۸ آغاز و تا سال گذشته به دالیل کمبود اعتبار و 
معارضین متوقف مانده بود در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت :در سال 
جاری راهکارهای رفع موانع موجود در این پروژه بررسی و خوشبختانه با 
فعال سازی پروژه خط انتقال فاضالب از ایستگاه پمپاژ قلعه چنعان به 
تصفیه خانه و همچنین نصب تجهیزات در تصفیه خانه به سرعت درحال  

تکمیل است.
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منکویی- رشت: نشست مشورتی  مهندس علی 
مقصودی معاون خدمات شهری و علیرضا حاجی 
پور رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری 
رشت و برخی دیگر از مدیران شهری و فرهام زاهد 
عضو شورای شهر رشت با فعاالن زیست محیطی 
و حمایت کنندگان حیوانات به منظور ساماندهی 

وضعیت سگهای ولگرد شهر رشت برگزار شد.
در این نشست مهندس مقصودی گفت: قانونگذار 
در سال ۸۷ تکلیفی را برای این حیوانات در فضای 

شهری بر عهده ی شهرداریها گذاشته است.
ی  زمینه  در  که  اتفاقی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
سگهای ولگرد در کشور رخ می دهد برخی عیان 
و برخی پنهان است اما ما قصد پنهانکاری نداریم 
و در ابتدای راه برنامه ریزی برای این مساله به 
همین دلیل این جلسه را ترتیب دادیم تا از نظرات 

مشورتی شما بهره بگیریم.
معاون خدمات شهری شهرداری رشت با اشاره 
به اینکه شهرداری رشت در سالهای اخیر خود 
را از این مساله کنار کشید تا بدون داشتن قوانین 
مشخص در این زمینه دچار دردسر نشود؛ تاکید 
کرد: با وصف بر این ما در ۱۰ ماهه ی اخیر بر 
اساس آمار موجود سامانه ی ۱۳۷ شهرداری ۳۹۶ 
مورد تماس در زمینه ی سگهای ولگرد داشته ایم 
که این موضوع نشان می دهد طیفی وسیع از 

شهروندان درگیر این ماجرا هستند. وی با اشاره به 
گونه های متفاوت درگیری شهروندان با مساله ی 
سگهای ولگرد خاطر نشان کرد: نمی شود شهری 
را تصور نمود که در آن حیوانات کامال« راحت و 
بدون دردسر با شهروندان یک شهر زندگی کنند، 

خواهی نخواهی مساله به وجود می آید.
تمام  اینکه  به  اشاره  با  هم  پور  علیرضا حاجی 
این  در  را  زیست محیطی  فعاالن  های  دغدغه 

زمینه درک می کند، گفت: اما باید به مردم هم 
حق داد که نگران باشند. رئیس سازمان مدیریت 
از  برخی  گفت:  رشت  شهرداری  پسماندهای 
شهروندان اصوال« از سگها می ترسند و برخیها 
هم آن را کثیف و نجس می دانند بنا بر این جمع 
آوری، عقیم سازی، واکسیناسیون و واگذاری آن 

به افراد برای نگهداری باید در دستور کار باشد.
وی گفت: خواهش من از حامیان حیوانات است 

است که واقع بین باشند. در خوشبینانه ترین 
حالت جمعیت حامی حیوانات چند قالده از این 
تواند نگهداری کند؟ نمی خواهم  را می  سگها 
بگویم نمی شود این سگها را برای نگهداری به 
افراد واگذار کرد اما تعداد افرادی که دست به این 

اقدام بزنند با جمعیت سگها همخوانی ندارد.
وی به مساله ی فرهنگسازی برای رفتار درست 
با این حیوانات نیز اشاره کرد و گفت: ما کاتالوگها 
این  با  شهروندان  آشنایی  برای  بروشورهایی  و 
موضوع فراهم کرده و بسترهای الزم برای حمایت 
آنها از حیوانات تهیه و همراه بروشورهای  آموزش 
تفکیک زباله از مبدا به خانواده ها داده ایم اما باور 
بفرمایید کار در این زمینه بسیار دشوار است و 
ابعاد مختلفی دارد. حاجی پور گفت: روزی نیست 
که عالوه بر سامانه ی ۱۳۷ شهرداری خود من 
یکی و دو تماس در باره ی مسائل و مشکالت این 
حیوانات نداشته باشم. وی ادامه داد: شیوه نامه یی 
که وزارت کشور ابالغ کرده موضوع عقیم سازی، 
نگهداری و سپس واگذاری را مورد تاکید قرار داده 
است اما اگر کسی نبود این سگها را بپذیرد ما 

چکار باید بکنیم؟
محیطی  زیست  فعاالن  از  یک  هر  این  از  پس 
سخنان خود را در قالب برنامه ریزی روی این 

موضوع مطرح کردند.

نشست مشورتی با فعاالن زیست محیطی رشت برگزار شد

به همت بهزیستی صورت گرفت؛

 افتتاح 4 طرح عمرانی و خدماتی در اراک
به همت شهرداری باقرشهر آغاز شد؛

آموزش تفکیک پسماند شهری درمدارس 

فجر  مبارک  دهه  همزمان  اراک:  داودی- 
خدماتی  و  عمرانی  چهارطرح  از  بهره برداری 
توسط بهزیستی استان مرکزی در شهرستان 

اراک آغاز شد.
در مراسمی با حضور مدیرکل بهزیستی استان 
از  از مسئوالن  بهره برداری  مرکزی و جمعی 
کمپ ترک  اعتیاد مرصاد، مرکز کاهش آسیب 
)dic(آوای آرامش، افتتاح گروه همیار یاقوت و 

افتتاح ۲۱ واحد مسکونی در اراک آغاز شد.
حاشیه  در  مرکزی  استان  بهزیستی  مدیرکل 
مراسم افتتاحیه مرکز ترک اعتیاد مرصاد گفت: 
پیشگیری  مقوله  به  توجه  بهزیستی  رویکرد 
است و در این راستا برنامه ها بیشتر به صورت 

اجتماعی محور اجرا می شود.
بهروز رفیعی با اشاره به اینکه درمان اعتیاد یکی 
از پرچالش ترین حوزه های بهزیستی است و با 
مقدم بودن پیشگیری بر درمان و نقش تشکل ها 
با  مبارزه  حوزه  در  نهاد  مردم  سازمان های  و 
آسیب های اجتماعی، اظهار داشت: امروزه مواد 
مهم ترین دغدغه های  از  یکی  اعتیاد  و  مخدر 
همین  بر  که  می باشد  مسئوالن  و  خانواده ها 
اساس سازمان بهزیستی در دو حوزه پیشگیری 

و درمان فعالیت خود را اختصاص داده است.
)dic( وی با اشاره به افتتاح مرکز کاهش آسیب

ارائه  هدف  با  مرکز  این  افزود:  آرامش   آوای 
خدمات کاهش آسیب های ناشی از اعتیاد شامل 
 ،HIV تزریق ایمن برای پیشگیری از بیماری

مراکز  به  معرفی  و   HIV سریع  تست  انجام 
درمانی آغاز به کار کرده است.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی بر استفاده از 
ظرفیت های مردمی و سازمان های مردم نهاد 
برای پیشگیری و درمان اعتیاد، تاکید کرد و این 
سازمان ها  را پیشرو و یاور دستگاه های دولتی در 

پیشگیری از مصرف مواد مخدر برشمرد.
رفیعی گفت: در این مراکز خدمات پیشگیری 
از  پیشگیری  و  اعتیاد  آسیب های  کاهش  و 
انتقال ویروس اچ آی وی  صورت می پذیرد و با 
انجام حرفه آموزی،  اشتغال زایی و ارائه آموزش 
روش هایی در خصوص جلوگیری از رفتارهای 
پرخطر جنسی، گامی در راستای کاهش آسیب 

برداشته می شود.
وی پیرامون گروه همیار یاقوت اظهار داشت: 
زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست، عالوه 
خانه،  امور  به  رسیدگی  و  فرزندان  تربیت  بر 
مسئولیت تأمین اقتصاد خانواده را نیز بر عهده 
 دارند که با تشکیل گروه های همیار و حمایت 
به  رسیدن  اشتغال،  ایجاد  بر  بهزیستی سعی 
خودکفایی و کسب استقالل اقتصادی این افراد 

شده است.
فعالیت  به  طور کلی  رفیعی خاطرنشان کرد: 
زنان سرپرست خانوار در قالب گروه های همیار 
و  عزت نفس  به  نفس،  اعتماد  تقویت  موجب 
روحیه همکاری جمعی شده و به کیفیت نوع 

فعالیت آن ها می افزاید.

طرح  زمان:  خبرنگار  امیررضاصادقی- 
تفکیک  و  زباله  تولید  از  اجتناب  آموزش 
پسماند  واحد  همت  به  شهری  پسماند 
باقرشهر  شهرداری  شهری  خدمات  معاونت 
درمدارس  پرورش  و  آموزش  مشارکت  با  و 
درحال  نیز  اینک  هم  و  شده  شهرآغاز  این 

اجرا می باشد. 
بنابراعالم روابط عمومی شهرداری و شورای 
اسالمی باقرشهر، این طرح  با هدف فرهنگ 
سازی و آشنایی دانش آموزان با روش های 
جلوگیری از تولید بی مورد زباله و همچنین 
اجرا  به  شهری  پسماند  انواع  تفکیک  نحوه 

گام  رود  می  امید  که  است  شده  گذاشته 
تفکیک  فرهنگ  ترویج  راستای  در  موثری 

زباله در مبدا باشد.
باقرشهر  مدارس  اکثر  در  تاکنون  طرح  این 
ازجمله مدرسه دخترانه حجاب، نور والیت و 
پرسنل مدیریت پسماند شهرداری کهریزک 
اجرا  وامامت  اکبری  قاسم  دکتر  مدرسه  و 

شده است.
نیز  مدارس  سایر  برای  که  آموزش  این  در 
عملی خواهد شد دانش آموزان ضمن پاسخ 
به سواالت طرح شده، کتاب های آموزشی  

مرتبط را نیزدریافت می کنند.
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سکونت ۱۱میلیون ایرانی در حاشیه شهرها
معاون امور اجتماعی مرکز امور فرهنگی و اجتماعی وزارت کشور با بیان 
اینکه ۱۱ میلیون نفر در مناطق حاشیه ای شهرها و سکونتگاه های 
غیررسمی کشور ساکن هستند، گفت: نبود دسترسی به خدمات اجتماعی 

و فقدان نظارت از مهمترین مشکالت این مناطق است.
رضا محبوبی در همایش تخصصی مدیریت آسیب های اجتماعی ویژه 
فرمانداران و مدیران کل آذربایجان شرقی در تبریز افزود: در کنار این 
مشکل، وجود سه میلیون نفر معتاد و ۶۰۰ هزار زن بی همسر به علت 
طالق در سنین ۲۵ تا ۴۰ سال در کشور از دیگر آسیب های اجتماعی 
سال های اخیر است. وی با اشاره به کارکرد نامناسب ساختارهای اجتماعی 
ادامه داد: آسیب های اجتماعی اگر فراگیر شود، تبدیل به مسئله اجتماعی 

می شود بنابر این الزم است تدابیری برای حل مسئله اندیشیده شود.
محبوبی گفت: نخستین گام برای حل مسائل، شناخت مسئله است که در 

رابطه با مسائل اجتماعی از اهمیت زیادی برخوردار است. 
وی افزود: مسئله  اجتماعی تک عاملی نبوده و باید با تکیه بر آمار و اطالعات 
و توجه به تمامی ابعاد مسئله به ارائه  راه حل پرداخت و با استفاده از روش 
علمی سهم عوامل مختلف در ایجاد مسئله را تعیین کرده و از نخبگان با 

گرایشات فکری مختلف نیز در این میان استفاده کنیم.
نهادهای  مردم،  خود  توان  از  استفاده  کرد:  اظهار  کشور  وزیر  مشاور 
غیردولتی و سازمان های مردم نهاد می تواند راه حل مناسبی برای حل 
مسائل اجتماعی باشد. وی خاطرنشان کرد: اگر رشد ظاهری داشته باشیم 
و شهروندان داخل جامعه احساس آرامش و عدالت نکنند، کارهایی که 
برای توسعه انجام می دهیم، بی فایده خواهد بود. وی افزود: باید با ارتقای 
اخالق فردی، رعایت حقوق شهروندی، اصالح رفتارهای فردی و استفاده از 
عنصر دین و روحانیت در راستای مبارزه با آسیب های اجتماعی اقدام کنیم.

 مسافران نوروزی مراقب کالهبرداران
 فضای مجازی باشند

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: در ایام نوروز 
به علت افزایش مسافرت های نوروزی، تهیه بلیط، رزرو تورهای نوروزی یا 
هتل از مهم ترین مشغله های فکری هموطنان است و گاهی اوقات مسافران 
مجبور هستند با مبالغی باالتر از نرخ معمول اقدام به تهیه پیش نیازهای 
مسافرت کنند.  سرهنگ دوم مهدی شکیب افزود: ازآنجایی که پیش فروش 
بلیط های نوروزی آغازشده لذا پیش بینی می شود پای افراد سودجو و 

کالهبردار به فضای مجازی نیز باز شود.
از نارضایتی های عمده شهروندان در طول سال های اخیر را  وی یکی 
نحوه تهیه و رزرو بلیط اینترنتی عنوان کرد و گفت: متأسفانه برخی از 
سودجویان سایبری با بهره بردن از مطالب جذاب و اغواکننده و گاهی 
اوقات با تخصیص جوایز متنوع به مسافران و یا بلیط هایی با قیمت هایی 
کمتر از حالت متعارف، سعی می کنند متقاضیان را به سمت سایت های 
جعلی هدایت نمایند. سرهنگ شکیب ادامه داد: طراحی سایت های جعلی 
یکی از روش های رایج برای سوءاستفاده و کالهبرداری از مسافران نوروزی 
می باشد که از این طریق می توانند تعداد بسیار زیادی از هموطنان را درگیر 
کرده و مبالغ هنگفتی را کالهبرداری نمایند. این مقام مسئول افزود: در 
اصطالح سایبری به این شگرد مجرمانه فیشینگ گفته می شود و مجرمان 
سایبری به دنبال سرقت اطالعات بانکی کاربران می باشند. طبیعی است 
با در اختیار داشتن شماره کارت، رمز دوم، cvv۲ و تاریخ انقضای کارت، 
به آسانی می توان برداشت غیرمجاز از حساب قربانیان داشت. وی ادامه داد: 
سایت های جعلی بسیار شبیه با سایت اصلی بوده و ازنظر ظاهری تفاوت 
چندانی با یکدیگر ندارند بنابراین در نگاه اول جای شک و تردیدی برای 
کاربران وجود ندارد. سرهنگ شکیب در توصیه به کاربران گفت: کاربران 
سعی کنند همیشه آدرس سایت های بانکی و سایر سایت های مهم را خود 
در آدرس بار تایپ نموده و از رفتن به لینک هایی که در سایت های مختلف 
و یا در شبکه های اجتماعی ارائه شده خودداری کنند. همچنین نسبت به 

استفاده از پروتکل https دقت و حساسیت بیشتری داشته باشند.

خبر

وزیر آموزش و پرورش :

پیک نوروزی نداریم
وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: برای نوروز سال 
۹۷ دانش آموزان پیک نوروزی که به معنای آنچه 
که پیش از این وجود داشت، ندارند و تکالیفی نظیر 
داستان گویی و خاطره نویسی برای آنها مقرر خواهد 
پرورش  و  آموزش  شد. سیدمحمد بطحایی وزیر 
در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران 
مدارس،  زمستانه  تعطیلی  طرح  وضعیت  درباره 
اظهار کرد: در این باره هنوز به نتیجه نرسیده ایم 
و متغیرهای زیادی مطرح است که باید مورد بحث 
و بررسی قرار بگیرد اما به عنوان وزارت آموزش و 
پرورش از منظر تربیتی و آموزشی، تعطیلی بیش از 

دو هفته در میان سال را به صالح نمی دانیم.
وی با تاکید بر اینکه اجرای طرح تعطیلی زمستانه 
داشت،  خواهد  دنبال  به  هم  مزایایی  مدارس 
دستور  از  مجلس  تا  منتظریم  کرد:  خاطرنشان 
با  را  مباحث تخصصی  تا  بودجه خارج شود  کار 

کمیسیون مربوطه پیگیری کنیم.
این  نگرش  تغییر  درباره  پرورش  و  آموزش  وزیر 
وزارتخانه نسبت به پیک نوروزی، گفت: آموزش و 
پرورش مصمم است تا هر آنچه که محیط شاد و 
پر نشاط مدرسه را برای دانش آموزان تلخ می کند، 
لطمه ای  تربیت شان  و  آموزش  به  آنکه  شرط  به 
وارد نشود، حذف کند. پیش از این مباحثی درباره 
حذف آزمون ها و کتاب های کمک آموزشی در دوره 

ابتدایی مطرح شده است.
وی خاطرنشان کرد: موضوع پیک نوروزی از جمله 
تکالیفی است که از سر دلسوزی از سوی مسئوالن 
وجود  این  با  می شود  مقرر  دانش آموزان  برای 
برای نوروزی که در پیش داریم پیک نوروزی به 
معنای آنچه پیش از این مطرح بود، وجود نخواهد 
داشت و به جای آن تکالیفی نظیر داستان گویی، 
از  دانش آموزان  که  آنچه  بیان  و  خاطره نویسی 

طبیعت مشاهده می کنند، مقرر خواهد شد.

 ورود تنباکوی جنسی به کشور
رئیس کانون درمانگران اعتیاد کشور از ورود مخدر 
جدیدی با عنوان تنباکوی جنسی خبر داد و گفت: 
این نوع تنباکو آغشته به مخدر به صورت محدود 
و به شکل مسافری از کشورهای خارجی به کشور 
وارد شده است. هادی پناهی افزود: این تنباکو ماده 
ای نوظهور است که دارای ترکیبات محرک و مخدر 
است و آسیب جدیدی به سیستم های جنسی زنان 

و مردان وارد می سازد.
وی با تاکید براینکه این تنباکو تاثیری مثبت بر 
تقویت قوای جنسی ندارد، اظهارکرد: مطالعات انجام 
شده حاکی از آن است که مصرف این تنباکو تاثیری 
منفی جدی برسیستم باروری زنان بر جای می 

گذارد و منجر به ناباروری قطعی در آنان می شود.
این کارشناس اعالم کرد: این تنباکو تحت لیسانس 
یکی ازکشورهای عربی است که با قیمتی بیش از 
تنباکوی موجود در بازارعرضه می شود و روی بسته 
بندی آن عبارات و مفاهیم مشخصی درج شده است 

که قابل شناسایی است.

خبر

رئیس سازمان بهزیستی نسبت به آنچه ›زنانه 
شدن پدیده اعتیاد در جامعه‹ خواند هشدار داد 
و گفت: شیوع مصرف مواد در بین زنان و مردان 

درحال تغییر است.
به گزارش پیام زمان ،انوشیروان محسنی بندپی 
در نشست شورای مبارزه با مواد مخدر استان 
یزد از افزایش تعداد زنان معتاد در سنین پایین 

خبر داد و آن را یک زنگ خطر توصیف کرد. 
وی اظهار کرد: در ۱۱ استان کشور که شیوع 
به صورت  کار  است  باالتر  مخدر  مواد  مصرف 
جدی تر دنبال می شود.  وی ادامه داد: متاسفانه 
۲۲ درصد جامعه کارگری هم با مسئله اعتیاد 
و  دانشجویان  بین  در  حتی  و  شده  درگیر 
دانش آموزان نیز این بالی خانمان سوز شیوع 
را  پیشگیرانه  های  برنامه  باید  که  کرده  پیدا 
جدی تر مورد توجه قرار داد.  وی با بیان اینکه 
حال  در  کشور  در  مخدر  مواد  مصرف  سوء 
همه  نگاه  یک  باید  کرد:  اظهار  است  افزایش 
و جمعیت  باشیم  داشته  زمینه  این  در  جانبه 
دچار آسیب را درمان کنیم.  وی با بیان اینکه 
اعتیاد از معضالت پیچیده اجتماعی است افزود: 
اعتیاد، تهدیدی علیه جامعه و امنیت ملی است 
و در رشد آسیب های دیگر نیز هم افزایی دارد 
و موجب افزایش طالق، جرم و جنایت و سایر 

آسیب ها درکشور می شود. 
محسنی بندپی با بیان اینکه مقام معظم رهبری 

جدی  مطالبه  اعتیاد،  از  پیشگیری  زمینه  در 
پیشگیرانه  اقدامات  روی  است  الزم  و  دارند 
تمرکز داشته باشیم افزود: نباید تمام اقدامات 
خاص  مواد  یا  خاص  سنی  گروه  یک  روی  را 
آسیب  روانگردان،  مواد  که  چرا  کرد  متمرکز 
هایی می زند که حتی کرامت انسانی را از بین 
می برد.  محسنی بندپی یکی از الگوهای موثر در 
زمینه پیشگیری و درمان را دادگاه درمان مدار 
اعتیاد  که  کسانی  برای  کرد:  تصریح  و  اعالم 
عمیقی دارند و روش های عادی در زمینه ترک 

و بازگشت به جامعه جواب نمی دهد و در زمینه 
این  دارند  زیادی  نیز مشکالت  اجتماعی  های 
الگو ارائه شده که خوشبختانه تاثیر باالیی نیز 
دارد.  رئیس سازمان بهزیستی با تاکید بر تسریع 
نامه های اجرایی عنوان  آیین  در روند تدوین 
کرد: از معضالت اجرای این طرح عدم پذیرش 
مدارک  نداشتن  واسطه  به  درمان  مراکز  در 
وزارت  زمینه  این  در  باید  که  است  شناسایی 
بهداشت تعامل و همکاری بیشتری داشته باشد. 
وی با بیان اینکه تاکید این طرح بر توانمندسازی 

بیماران پس از درمان است اظهار داشت: سازمان 
بهزیستی در این زمینه نیز برنامه های حمایتی 
از جمله طرح های اشتغالزایی و تسهیالتی در 
دانشگاه  علمی  هیات  است.  عضو  گرفته  نظر 
علوم پزشکی ایران نیز گفت: ویژگی بارز طرح 
به درمان و  ترغیب معتاد  دادگاه درمان مدار، 

رهایی از اعتیاد است . 
مدار،  درمان  دادگاه  شد:  یادآور  پژوه‹  ›روشن 
بخشی  اثر  که  است  کارآمدی  و  نوین  الگوی 
آن در آینده بیشتر دیده خواهد شد و مصداق 
تداوم  امیدوارم  و  است  افزایی  هم  و  همدلی 
داشته و اهداف طرح تحقق یابد.  وی با بیان 
اینکه یزد آغازگر طرح دادگاه درمان مدار است 
و بر اساس احساس نیاز و ضرورت شکل گرفته 
اضافه کرد: پیشینه تاریخی این الگو از یزد آغاز 
می شود.  وی با تاکید بر سالمت محوری طرح 
دادگاه درمان مدار عنوان کرد: توجه به درمان 
اعتیاد به عنوان یک بیماری مزمن با تظاهرات 
رفتاری و احتمال عود و رعایت گام به گام درمان 
مورد توجه است تا اهداف طرح نیز تحقق یابد. 
انوشیروان محسنی بندپی، صبح روز چهارشنبه 
برای بازدید از طرح زوج های جوان در آستانه 
موفق  معلوالن  از  تجلیل  مشترک،  زندگی 
بهزیستی، تجلیل از مجریان طرح آموزش زوج 
های جوان در آستانه زندگی مشترک و نشست 

خبری با اصحاب رسانه وارد استان یزد شد. 

سازمان  پیشگیری  و  توسعه  مرکز  رئیس 
بهزیستی کشور گفت: استراتژی بهزیستی در 
مراکز  اندازی  راه   ، طالق  از  پیشگیری  حوزه 
کلینیک  گسترش   ، روانشناختی  و  مشاوره 
های مددکاری اجتماعی برای کاهش طالق و 
ارائه خدمات آموزشی ، مشاوره تلفنی، اینترنتی 
کرد:  اظهار  عباسی  فاطمه  است.  حضوری  و 
براساس اسناد باالدستی و برنامه ششم توسعه، 
آسیب های اجتماعی باید تا انتهای برنامه، ۲۵ 
 ، : طالق  داد  ادامه  .  وی  یابد  درصد کاهش 
خودش یک آسیب اجتماعی به شمار می رود و 
از سوی دیگر می تواند کاتالیزور )تسهیل کننده( 

بروز دیگر آسیب های اجتماعی باشد .
این مسوول در ادامه گفت: آموزش های پیش از 
ازدواج ، آموزش زندگی خانواده و ارائه خدمات 
تخصصی روانی و اجتماعی به زوج ها سه برنامه 

بهزیستی برای کاهش طالق به شمار می رود.
وی، آموزش و آگاه سازی خانواده ها ، مشاوره 
و برنامه های حمایتی را از استراتژی های کلی 
بهزیستی برای کاهش طالق عنوان کرد و گفت: 
تدوین و اجرای روند آموزشی و مشاوره منظم 
برای استانداردسازی ارائه خدمات کاهش آسیب 
بهزیستی  های  برنامه  دیگر  از  اجتماعی  های 

به شمار می رود چراکه آموزش ها باید بروز و 
براساس نوع آسیب باشد، بطورمثال نمی توانیم 
آموزشی که سه سال پیش به مراکز مشاوره ای 
داده ایم، برای آسیب های امروز به کار بگیریم 
روی  محتوا،  بر  عالوه  که  است  الزم  بنابراین 
ساختار نیز کار کنیم. عباسی افزود: یکی دیگر 
از برنامه های بهزیستی برای کاهش طالق این 
است که زوج ها قبل از انجام طالق ، در زمانی 
که مشغول انجام کارهای طالق هستند به مراکز 

مشاوره ای بهزیستی ارجاع داده می شوند.
از دیگر  را  ازدواج  از  آموزش های پیش   ، وی 
برنامه های کاهش طالق عنوان کرد و گفت: 
این آموزش ها برای گروه هدف در سن ازدواج 
با هدف ارتقای توانمندی در انتخاب همسر و 

تشکیل خانواده موفق انجام می شود.
وی، ارائه برنامه های تخصصی ، روانی و اجتماعی 
نیز برای زوج ها و بازآموزی برنامه های آموزشی 
مشاوره را از دیگر برنامه های بهزیستی ذکر کرد 
و افزود: آموزش های خانواده پس از ازدواج نیز 
از آن جهت اهمیت دارند چراکه بیشترین آمار 
طالق در پنج سال اول زندگی اتفاق می افتد 
مشاوره  مراکز  در  اکنون  هم  ها  ازدواج  این  ؛ 
بهزیستی ارائه می شود و هدف آن ، افزایش 

رضایتمندی و پایداری خانواده است.
به گزارش ایرنا، اعتیاد ، طالق، فساد اخالقی، 
حاشیه نشینی و بی بند و باری از آسیب های 
این میان  روند که در  به شمار می  اجتماعی 
اعتیاد نقش هم افزایی در بروز دیگر آسیب ها 
دارد. تعداد کل طالق های ثبت شده در سال ۹۵ 
برابر با ۳۹ هزار و ۲۸۲ مورد بود که نسبت به سال 
پیش از آن، بیش از ۲۲ درصد افزایش داشت. در 
سال ۹۴ طالق های ثبت شده برابر با ۳۰ هزار و 

۵۷۵ مورد بود. بیشترین طالق های ثبت شده 
هم مربوط به شهرستان تهران با ۲۶ هزار و ۳۸۱ 
مورد بود و شهرستان های شهریار و ری با ۲۴۴۰ 
و ۲۴۳۷ مورد در رده های بعدی قرار داشتند. 
بررسی مدت زمان زندگی زوج ها هنگام طالق 
حاکی از این است که در سال گذشته ۱۱ درصد 
از طالق ها در اولین سال زندگی مشترک و ۴۰  
از آغاز  تا پنج سال پس  درصد دیگر حداکثر 

زندگی ثبت شده است.

کلینیک های کاهش طالق گسترش می یابد

رئیس سازمان بهزیستی:

اعتیاد به سمت زنانه شدن در حرکت است

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پراید تیپ جی تی ایکس آی به شماره موتور ۱۶۹۰۹۹۵ و 
شماره شاسی S۱۴۱۲۲۸۵۲۴۹۹۱۶ و شماره پالک ایران ۵۲۳ق۹۳ مفقود و فاقد 

اعتبار می باشد.
بهشهر

آگهی احضار متهم 
شماره درخواست:۹۶۱۰۴۶۲۲۹۲۱۰۰۰۴۰

شماره پرونده:۹۶۰۹۹۸۲۲۹۲۱۰۰۳۱۳
شماره بایگانی شعبه:۹۶۰۳۸۷
  تاریخ تنظیم:۱۳۹۶/۱۱/۱۵

نظر با ینکه متهم ناصر مجبی به اتهام مال غیر موضوع شکایت ابوالفضل رجب زاده 
به وکالت بختیاری از طرف این دادسرا در پرونده کالس ۹۶۰۳۸۷ باز پرسی تحت 
رسیدگی می باشند و ابالغ احظاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت ایشان ممکن 
نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده ۱۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده 
ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی شخصا یا به همراه وکیل خویش در شعبه 
اول باز پرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان رباط کریم جهت پاسخگویی به 
اتهام خویش حاضر شوند در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی 

اقدام قانونی معمول خواهد شد.م الف ۲۴۱۹
دفتر شعبه اول باز پرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان رباط کریم

آگهی احضار متهم
شماره نامه:۹۶۱۰۱۲۲۹۳۳۰۱۶۶۴

شماره پرونده:۹۶۰۹۹۸۲۲۹۳۳۰۱۱۱۶
شماره بایگانی شعبه:۹۶۱۱۸۷

تاریخ تنظیم:۱۳۹۶/۱۱/۲۳
نظر به اینکه متهم آقای مهران مهر تاش فاقد مشخصات دیگر به اتهام ایراد صدمه 
بدنی غیر عمدی ناشی از حادثه حین کار موضوع شکایت مجید خرم خزایی از طرف 
این دادسرا تحت تعقیب است و ابالغ  احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او 
ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده ۱۷۴ق آ د ک مراتب به نامبرده ابالغ تا 
ظرف یک  ماه از تاریخ انتشار آکهی در شعبه هفتم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 
رباط کریم باشماره کالسه ۹۶۰۷۴۱ د۷ جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود 
در صورت عدم حضورپس از یک ماه از تاریخ نشر آگهی اقدام قانونی معمول خواهد 

شده. م الف ۲۴۳۰
حسن زاده – دادیار شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان رباط کریم ناحیه پرند

گواهی حصر وراثت
خانم معصومه ساالروند  شماره شناسنامه   ۲۹۶۸۴  کد ملی ۱۸۲۷۹۴۷۲۲۵   فرزند 
عبدی   متولد ۱۱/۰۱/ ۱۳۵۶ صادره ازخرمشهر به استناد شهادت نامه گواهی فوت 
و فتوکپی شناسنامه ورثه در خواستی به شماره ۹۶/ح۵۹۰/۱  تقدیم این حوزه نموده 
چنین اشعار داشته است که شادروان ماهی طالی ساالروند  فرزند سردار  شماره 
شناسنامه    ۱  کد ملی ۴۸۴۹۵۵۰۷۸۹  طبق گواهی فوت شماره  ۳۴۷۰۹۹ ف/ ۱۹ 
در تاریخ ۹۶/۰۶/۲۰ دراقامتگاه دائمی خود در گذشته و ورثه حین الفوت عبارتند از: 
۱. نام و نام خانوادگی: ایمان ساالروند    متولد: ۱۳۶۷/۰۲/۰۴     نام پدر: هادی      
کد ملی: ۰۰۸۴۷۲۸۴۶۹       شماره شناسنامه: ۴۵۴۵۰ صادره:تهران      نسبت با 

متوفی پسر
۲. نام و نام خانوادگی: حمزه  ساالروند    متولد: ۱۳۶۰/۱۰/۰۳     نام پدر: هادی      کد 

ملی: ۴۸۴۸۸۵۵۵۸۶     شماره شناسنامه: ۲۷۹ صادره:ازنا      نسبت با متوفی پسر
۳.  نام و نام خانوادگی: شاهی ناز حاجی وند شاد    متولد: ۱۳۰۹/۰۲/۲۵     نام پدر: 
رحمان کد ملی: ۴۸۴۹۹۲۴۳۴۴      شماره شناسنامه: ۲۲  صادره: دورود    نسبت 

با متوفی مادر 
۴. نام و نام خانوادگی: داود  ساالروند    متولد: ۱۳۶۳/۱۰/۲۰     نام پدر: هادی      کد 
ملی: ۴۸۴۹۶۸۱۰۱۸        شماره شناسنامه: ۹ صادره:الیگودرز     نسبت با متوفی پسر

۵. نام و نام خانوادگی: هادی ساالروند    متولد: ۱۳۴۱/۰۶/۰۵     نام پدر: حاجی      کد 
ملی: ۴۸۴۸۸۵۴۴۲۳      شماره شناسنامه: ۱۶  صادره:ازنا     نسبت با متوفی پسر

۶. نام و نام خانوادگی:نسرین  ساالروند    متولد: ۱۳۵۸/۰۳/۰۱     نام پدر: عبدی     
کد ملی: ۱۸۲۹۱۷۹۹۵۰     شماره شناسنامه: ۱۷۶۹ صادره:خرمشهر    نسبت با 

متوفی دختر
۷. نام و نام خانوادگی: معصومه  ساالروند    متولد: ۱۳۵۶/۱۱/۰۱     نام پدر: عبدی     
کد ملی: ۱۸۲۷۹۴۷۲۲۵     شماره شناسنامه: ۲۹۶۸۴  صادره:خرمشهر    نسبت با 

متوفی دختر
اینک پس از انجام تشریفات مقدماتی جهت انتشار در جرائد ارسال می شود تا یک 
نوبت منتشرشود تا چنانچه هرکس اعتراضی دارد یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد 
ابالغ گواهی مربوط صادر  از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و 

خواهد شد. م/الف ۲۱۶۴
خوارزمشاهی - رئیس شعبه یکم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه

رای هیئت /نوبت اول
اگهی موضوع ماده 3 قانون

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۸۸۲۵ 
هیات اول/موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفانه مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم ستایش قشقائی بلویری فرزند علی بشماره شناسنامه ۰۲۰۲۳۳۸۷۶۲ 
صادره ازتهران با والیت پدرش علی قشقائی  دریک باب خانه به مساحت ۱۴۴/۴۲ متر 
مربع خریداری از مالک رسمی به مقدار ۱۶/۶۰ متر مربع از پالک ۱۲/۱۷۳ از مالکیت 
حسین بلبلی و مقدار ۱۲۷/۸۲ متر مربع از پالک ۱۲/۴۸۲۳ از مالکیت فریدون خانی 
واقع در خیر آباد 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 پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ 
در  است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  اعتراض،دادخواست خود  تسلیم 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۶/۱۱/۲۶ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۶/۱۲/۱۰
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دادنامه 
پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۶۶۱۱۲۰۰۴۱۴ شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد 
)۱۰۶جزایی سابق (تصمیم نهایی شماره ۹۶۰۹۹۷۶۶۱۴۰۰۰۸۷۵ شکات :۱-خانم 
توران آقایی پور فرزند شیران به نشانی لرستان خرم آباد خیرآباد ک کانون فرهنگی 
روبروی بیمارستان شهید مدنی پ۲۳ ۲-خانم لیال آقائی پورفرزند شیران به نشانی 
لرستان –الیگودرز خ مدرس چهارراه پونه زار ساختمان گلسرخ خ ط ششم ۳-خانم 
ایران آقائی پور فرزند شیران ۴-خانم گوطال شاروند فرزند شیرمحمد همگی به نشانی 
لرستان خرم آباد خیرآباد ک کانون فرهنگی روبروی بیمارستان شهید مدنی پ۲۳ –

متهم : آقای علی قهرمانی فرزند براتعلی به نشانی –اتهام :سرقت طالجات 
به تاریخ دادگاه پس از اعالم ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال با تکیه بر 
شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود به شرح ذیل مبادرت به 

انشاء رای می نماید. 
رای دادگاه :در خصوص اتهامات آقای علی قهرمانی فرزند براتعلی متولد ۱۳۵۶ مجهول 
المکان دائر بر ۱-سرقت سیصد و پنجاه گرم طال از خانم ایران آقایی فرزند شیران 
۲-سرقت نهصد گرم طال از خانم گوطال شاروند فرزند شیر محمد ۳-سرقت یکصد 
و شصت گرم طال از خانم لیال آقائی پور فرزند شیران ۴-سرقت هفتصد گرم طال از 
خانم توران آقایی پور فرزند شیران با توجه به بررسی ها و تحقیقات صورت گرفته و 
کیفر خواست صادره و مفاد گزارش مامورین نیروی انتظامی و اظهارات شکات به این 
شرح که اعالم داشته طالجات فوق الذکر نزد خانم گوطال شاروند مادر دیگر شکات 
نگهداری می شده و متهم در تاریخ ۹۳/۲/۱۱ آنها را سرقت نموده است و با توجه به 
اینکه طبق بررسی های بعمل آمده توسط )کسب بررسی صحنه جرم اثر انگشت سارق 
در محل سرقت برداشت و با اثر انگشت باقی مانده در سامانه تشخیص هویت تطبیق 
که مشخص شده متعلق به متهم می باشد و سوابق کیفری مشارالیه و عدم حضور 
نامبرده علیرغم احضار ایشان از طریق یکی از جراید کثیر االنتشار اتهام وی محرز و 
مسلم تشخیص فلذا به استناد ماده ۱۶۰قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲ و مواد 
۶۵۶ و ۶۶۷ قانون بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ متهم موصوف به یکسال حبس و ده 
ضربه شالق در اجرای احکام کیفری و به رد عین و در صورت فقدان عین به رد صورت 
فقدان عین به رد مثل یا قیمت اموال مسروقه در حق شکات محکوم میگردد رای 
صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و با انقضاء 
مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر لرستان می باشد. 
رئیس شعبه ۱06 دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد – خیر علی کرمی عالم . 

آگهی احضار متهم
و  عمومی  دادسرای  بازپرسی  اول  شماره ۹۶۰۹۹۸۸۴۰۴۸۰۰۱۰۴شعبه  پرونده  در 
انقالب شهرستان روانسرآقای هادی فتاحی نیا فرزند احمد به موجب گزارش مرجع 
انتظامی و شکایت اقای توفیق مرادی ساوجبالغی به اتهام مشارکت در استعمال و 
استفاده از چک پول جعلی پنجاه هزار تومانی تحت تعقیب قرار دارد. با توجه به معلوم 
نبودن محل اقامت وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترسی به او ، طبق ماده 
۱۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری ، مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهی و 
متهم ظرف مهلت یک ماه احضار می شود پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم 

گرفته خواهد شد.
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب روانسر-علی صالحی

رای هیئت /نوبت دوم
اگهی موضوع ماده 3 قانون

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۸۲۱۱ 
هیات اول/موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفانه مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای/قربانعلی قدرتی فرزند گل محمد بشماره شناسنامه ۳۹۴ صادره از در 
ششدانگ یک باب خانه /به مساحت ۵۷/۷۴ متر مربع پالک ۱۰۰فرعی از ۶۰اصلی 
واقع در ..... قریه دهوین خریداری از مالک رسمی آقای/ محمد بهاروش 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 پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه 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:۱۳۹۶/۱۱/۱۲ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۶/۱۱/۲۶
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آگهی حصر وراثت
آقای رضا صادقی بنماران دارای شناسنامه بشماره:۵۱۱ به شرح پرونده کالسه ۱۷۵۵-

۹۶ این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
اردبیل  در  تاریخ ۸۵/۰۶/۰۱  در  شناسنامه ۱۲۱  به شماره  بنماران  صادقی  مشتاق 

اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه آنمرحوم منحصر است به: 
۱-منصور صادقی فرزند مشتاق به شماره شناسنامه ۶ پسر متوفی.

۲-علی صادقی بنماران فرزند مشتاق به شماره شناسنامه ۷۲۶ پسر متوفی.
۳-رضا صادقی بنماران فرزند مشتاق به شماره شناسنامه ۵۱۱ پسر متوفی.

۴-محمد صادقی بنماران فرزند مشتاق به شماره شناسنامه ۱۰۹۴۹۲ پسر متوفی.
۵-زهرا صادقی بنماران فرزند مشتاق به شماره شناسنامه ۵۱۰ دختر متوفی.

۶-فاطمه صادقی بنماران فرزند مشتاق به شماره شناسنامه ۲۱۰۱۳ دختر متوفی.
۷-رضوان نوروزی بنماران فرزند علی به شماره شناسنامه ۵۱۳ همسر متوفی.

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید، 
هرکس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد، از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیتنامه ای جز سری و 

رسمی که بعد از موعد مقرر ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود.
بدری- رئیس شعبه ۱۱ شورای حل اختالف شهرستان اردبیل
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تجاری سازی یک کاتالیست مهم در صنعت 
پتروشیمی کلید خورد

تفاهمنامه ای به منظور تجاری سازی کاتالیست SAC۵۰۰ امضا 
این صنعت  و های تک  کاتالیست های مهم  از  کاتالیست،  این  شد؛ 
بوده و تکنولوژی آن تاکنون فقط در اختیار یک شرکت آمریکایی 

قرار داشت.
به گزارش زمان به نقل از مهر، تفاهمنامه ای بین شرکت پژوهش 
فناوری پتروشیمی)زیرمجموعه شرکت ملی پتروشیمی(  و یکی از 
 SAC۵۰۰ شرکتهای  پتروشیمی به منظور تجاری سازی کاتالیست

منعقد شد.
پتروشیمی   فناوری  و  پژوهش  شرکت  مدیرعامل  قنبری،  اسماعیل 
در مراسم امضای قرارداد تجاری سازی کاتالیست اس.ای.سی۵۰۰ با 
بیان اینکه بخش پژوهش و فناوری پتروشیمی به بلوغ رسیده است، 
گفت:تاکنون ۱۰کاتالیست مورد نیاز این صنعت را در داخل تولید 
کردیم.گفتنی است این نوع کاتالیست از نوع  های تک  بوده که تنها 

در اختیار یک شرکت آمریکایی بود.
بین  مشترک  طور  به  کاتالیست  این  سازی  داد:تجاری  ادامه  وی 
شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و یک شرکت پتروشیمی انجام 
می شود. این مقام مسئول میزان صرفه جویی ارزی حاصل از تولید 
داخلی این کاتالیست را۴۰میلیون دالر عنوان کرد و افزود:پیش از 
این کاتالیست های مورد نیاز خود را از چین تامین می کردیم.به این 
ترتیب با تولید و تجاری سازی این کاتالیست توانستیم نقش مهمی 

در تامین امنیت تکنولوژی ایفا کنیم.
کشور  در  سنگین  اتیلن  پلی  لوله  گرید  مصرف  قنبری  گفته  طبق 
حدود ۴۰۰هزار تن است که برای تولید آن ساالنه ۳۰تن کاتالیست 

با قیمت متوسط۴۰۰دالر برای هر کیلوگرم مورد نیاز است.

توسعه میدان آذر ۷8 درصد پیشرفت کرد

مجری طرح توسعه میدان مشترک آذر گفت: پیشرفت فیزیکی طرح 
موجود،  روند  ادامه  با  و  کرد  عبور  از ۷۸ درصد  میدان  این  توسعه 
ظرفیت تولید روزانه نفت میدان آذر در سال آینده به ۶۰ هزار بشکه 
می  گذرد. به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، کیوان یاراحمدی 
افزود: ردیف اول نفتی تاسیسات دائم میدان آذر، سال آینده به مدار 
می آید و تولید ۶۰ هزار بشکه ای از این میدان محقق می شود، پس 
از آن با راه اندازی ردیف دوم نفتی، ظرفیت تولید به ۶۵ هزار بشکه 
که به عنوان سقف فاز نخست توسعه هدف گذاری شده است، افزایش 

خواهد یافت.
وی درباره فعالیت های انجام شده در بخش احداث خطوط لوله این 
طرح توضیح داد: ۱۳۰ کیلومتر خط لوله انتقال نفت ترش به مقصد 
دهلران از قبل به بهره برداری رسیده بود و ۱۳۰ کیلومتر خط لوله 
انتقال نفت و گاز به واحد جمع آوری گازهای دهلران هم در مراحل 
نهایی کار قرار دارد. احداث خط لوله انتقال نفت شیرین از دهلران 
آینده  بهار سال  اواخر  تا  کیلومتر  به طول ۷۰  نیز  به چشمه خوش 

نهایی می شود.
یاراحمدی از پایان طرح آبرسانی این طرح توسعه ای نیز خبر داد و 
گفت: احداث تاسیسات سرچاهی خطوط لوله جریانی نیز به تناظر 
پس از پایان حفاری در هر موقعیت مکانی آغاز می شود که تاکنون 

در ۱۰ حلقه چاه انجام شده است.
به گفته وی، در مجموع در فاز نخست طرح توسعه میدان آذر، باید 
۱۷ حلقه چاه حفاری شود که از این میان، تاکنون ۱۳ حلقه چاه 
اتمام کار  از  حفاری شده و چهار دستگاه مستقر در طرح نیز پس 

ترخیص می شوند.
مجری طرح توسعه میدان آذر، بخش عمده باقی مانده کار را مرتبط 
با احداث واحد فرآورشی میدان )CPF( عنوان کرد و با اشاره به 
پیشرفت ۵۰ درصدی ساخت این واحد، افزود: امیدواریم این بخش 

نیز در کوتاه ترین زمان  تکمیل و نهایی شود.

کوتاه از انرژی

صادرات محصوالت پتروشیمی 
ایران از ۹.6 میلیارد دالر عبور کرد

دی  پایان  تا  کشور  پتروشیمی  های  مجتمع 
ماه امسال بیش از ۱۸ میلیون و ۵۸۸ هزارتن 
محصول به ارزش ۹ میلیارد و ۶۹۰ میلیون دالر 

صادر کردند.
تولید  میزان  ایرنا،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
مجتمع های پتروشیمی کشور از آغاز امسال تا 
پایان دی ماه نیز به بیش از ۴۴ میلیون و ۲۰۳ 
دومین  جایگاه  در  ایران  بود.  رسیده  تن  هزار 
پتروشیمی  محصوالت  بزرگ  تولیدکننده 
خاورمیانه، سهم ۲۳.۶ درصدی از کل ظرفیت 

تولید خاورمیانه را در اختیار دارد.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی دیروز اعالم کرد: 
در ۱۰ ماهی که از ابتدای سال ۹۶ می گذرد 
از  انرژی پارس بیش  اقتصادی  در منطقه ویژه 
۹ میلیون و ۴۸۷ هزارتن محصول به ارزش ۴ 
میلیارد و ۸۱۵ میلیون دالر صادر و در منطقه 
محصول  تن  میلیون   ۵ از  بیش  نیز  ماهشهر 
روانه  میلیون دالر  و ۷۶۷  میلیارد  ارزش ۲  به 

بازارهای بین المللی شد.
مناطق  سایر  در  ماه،  دی  پایان  تا  همچنین 
هزارتن  چهارصد  و  میلیون   ۴ از  بیش  کشور، 
میلیون   ۱۰۷ و  میلیارد   ۲ ارزش  به  محصول 
دالر صادر شد. باالترین میزان صادرات را از نظر 
وزنی پتروشیمی زاگرس با بیش از ۲ میلیون و 
۴۹۳ هزار تن و پتروشیمی نوری از نظر ارزش 
ویژه  منطقه  در  دالر  میلیارد  یک  از  بیش  با 
امسال  ماه  پایان دی  تا  پارس  انرژی  اقتصادی 

به خود اختصاص دادند.
همچنین در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، 
مجتمع پتروشیمی بندر امام با بیش از ۱میلیون 
و ۷۶۲ هزار تن صادرات توانست بیش از ۸۸۰ 

میلیون دالر صادرات را رقم بزند.
 ۹۶۴ خارک  پتروشیمی  نیز  مناطق  سایر  در 
 ۳۳۷ از  بیش  ارزش  به  را  محصول  تن  هزار 
میلیون و ۴۲۱ هزار دالر روانه بازارهای خارجی 
کرد و رتبه نخست را درزمینه صادرات به خود 
اختصاص داد. به گزارش ایرنا، مهمترین مقصد 
صادراتی محصوالت پتروشیمی ایران مربوط به 
کشورهای آسیایی به ویژه شرق و جنوب آسیا 
به  صادرات  نیز  برجام  از  پس  همچنین  است. 

کشورهای اروپایی نیز روندی افزایشی یافت.
واحدهای  تعداد  تاکنون   ۱۳۹۲ سال  از 
مجتمع   ۲ احتساب  )بدون  پتروشیمی 
سرویس های جانبی متمرکز( از ۴۳ به ۵۳ واحد 
و ظرفیت نصب شده نیز از ۵۹.۸ میلیون تن به 

۶۴.۹ میلیون تن رسیده است.
مجتمع های تولیدی پتروشیمی کشور نیز تولید 
محصوالت خود را از ۴۱.۳ میلیون تن در سال 
دی ماه  در  تن  میلیون   ۴۴ از  بیش  به   ۱۳۹۲
اند. پیش بینی می شود در سال  امسال رسانده 
انتهایی برنامه ششم توسعه، ظرفیت نصب شده 
تن،  میلیون   ۱۷۲.۱ به  کشور  در  صنعت  این 
تولید انواع محصوالت پتروشیمیایی به ۱۵۲.۸ 
میلیون   ۹۸.۷ کل  فروش  مقدار  و  تن  میلیون 
انواع محصوالت  به ارزش ۵۴ میلیارد دالر  تن 

پتروشیمیایی برسد.

خبر

گاز  توسعه  و  مهندسی  شرکت  مدیرعامل 
به کشورهای  گاز  آماده صادرات  ایران  گفت: 
مشتریان  به  فروش  مقدار  افزایش  و  همسایه 

کنونی است.
حسن  شانا،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
ایران  گاز  صادرات  روند  درباره  تربتی  منتظر 
به  گاز  صادرات  گفت:  همسایه  کشورهای  به 
دارد  ادامه  بی وقفه  نفت شهر  نقطه  از  بغداد 
ایران  اعالم شده  این  از  و همانطور که پیش 
تا  گاز  زیرا  است  بصره  به  گاز  آماده صادرات 
به  ورود  انتظار  در  تنها  و  رفته  شلمچه  مرز 
خاک عراق است. وی افزود: شبکه انتقال گاز 
کار  سختی  می شود،  کامل  به زودی  بصره  به 
مانند احداث زیرگذر از بستر رودخانه از دالیل 
طوالنی شدن مدت ساخت این شبکه به شمار 

می آید که در آینده ای نزدیک پایان می یابد.
با  گاز،  توسعه  و  مهندسی  مدیرعامل شرکت 
تاکید بر این که زیرساخت های صادرات گاز به 
بهره برداری  با  کرد:  اظهار  است،  آماده  عراق 
کامل از خط ششم سراسری انتقال گاز، مقدار 
صادرات گاز به عراق از کریدور غرب کشور به 

ظرفیت کامل می رسد.
 آمادگی ایران برای افزایش صادرات 

گاز به ارمنستان
ارمنستان  ایران به  تربتی درباره صادرات گاز 

گفت: شبکه انتقال گاز در سراسر خاک ایران 
به  گاز  صادرات  آماده  ما  و  شده  گسترده 
کشور  شمال  در  هستیم،  همسایه  کشورهای 
نیز خطوط انتقال گاز، ظرفیت افزایش میزان 

صادرات به ارمنستان را دارند.
وی تصریح کرد: صادرات گاز به ارمنستان مانند 
صادرات گاز به عراق بی وقفه ادامه دارد که در 
مقابل آن از ارمنستان برق دریافت می کنیم، اما 
افزایش مقدار صادرات گاز به این کشور، بستگی 

به کشش شبکه گاز ارمنستان دارد.
 برای تامین گاز شمال کشور نیازی

 به گاز وارداتی نداریم
گاز،  توسعه  و  مهندسی  شرکت  مدیرعامل 
کشور  شمال شرق  و  شمال  گاز  تامین  درباره 
پارسال دو  و  امسال  داد: خوشبختانه  توضیح 
بخش های  گاز  تامین  حوزه  در  خوب  اتفاق 
شمالی کشور رخ داد؛ نخست، احداث خط لوله 
رشت- سنگر بود که با استفاده از آن توانستیم 

پارسال قطعی گاز ترکمنستان را جبران کنیم 
نداد،  رخ  در شمال کشور  بدی  اتفاق  و هیچ 
دامغان-کیاسر- لوله  خط  احداث  سپس 

ساری-نکا بود که همه نیازهای شمال کشور 
را تامین می کند و اکنون دیگر از لحاظ تامین 
به  نیازی  گازرسانی شمال کشور هیچ  شبکه 
حد  در  تنها  روابطمان  و  نداریم  ترکمنستان 

تجارت گاز است.
زمینه صادرات گاز به پاکستان از سوی ایران 

آماده است
تربتی، درباره آمادگی ایران برای صادرات گاز 
به پاکستان، گفت: زمینه صادرات گاز ایران به 
پاکستان ازسوی ایران فراهم شده است، خط 
تا منطقه شرق  را  انتقال گاز  هفتم سراسری 
کشور امتداد داده ایم و اکنون نیز گازرسانی به 
مکران و چابهار انجام می شود و همچنان برای 
تامین نیازهای داخلی در حال تکمیل احداث 

شبکه شرق هستیم.
خود  آمادگی  پاکستان  که  زمانی  افزود:  وی 
برای دریافت گاز ایران را اعالم کند تنها با یک 
خط لوله کوچک کار صادرات را آغاز می کنیم 
که نیاز به زمان و زیرساخت های سنگین ندارد 
و در ۶ ماه این زمینه آماده می شود زیرا اکنون 
داخلی  نیازهای  مبنای  بر  را  شرایط صادرات 

فراهم می کنیم.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز:

ایران آماده صادرات گاز به کشورهای همسایه است

مشکل استفاده از کارتخوان در جایگاه ها 
حل می شود

متوسط تولید بنزین کشور به حدود 78 
میلیون لیتر می رسد

و  آغاز  از  اتحادیه جایگاه داران سوخت  رییس 
ادامه مذاکره بین این اتحادیه و بانک ملت برای 
برطرف کردن مشکل استفاده از کارتخوان های 
این بانک در جایگاه های سوخت خبر داد. بیژن 
حاج محمدرضا با تاکید بر اینکه مشکل پیش 
آمده بین اتحادیه جایگاه داران سوخت و بانک 
ملت هنوز برطرف نشده و این بانک به تعهدات 
خود عمل نکرده است گفت: البته فعال قرار شد 
در جایگاه ها از دستگاه های کارتخوان بانک ملت 
نیز  نقدی  از مردم وجه غیر  و  استفاده کنیم 
پذیرفته می شود. وی افزود: البته در این راستا 
مذاکراتی بین بانک ملت و اتحادیه جایگاه داران 
صورت گرفته که فعال نتیجه ای نداشته است اما 

به محض اینکه به نتیجه رسید، اعالم خواهیم 
هفته  یک  حدود  گزارش  این  اساس  بر  کرد. 
پیش اتحادیه جایگاه داران سوخت اعالم کرد از 
آنجایی که بانک ملت به تعهدات خود در قبال 
جایگاه داران و در ازای استفاده جایگاه داران از 
نکرده  عمل  بانک  این  کارتخوان  دستگاه های 
نقدی  غیر  وجه  دیگر  جایگاه داران  است، 
نمی پذیرند و افرادی که سوختگیری می کنند 
پرداخت  نقدی  به صورت  را  باید فقط هزینه 
کنند. البته این موضوع بازخوردهای زیادی را 
در پی داشت و شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی اعالم کرد جایگاه داران موظف به دریافت 

پول سوخت از طریق کارتخوان هستند.

با راه اندازی فاز دوم پاالیشگاه ستاره خلیج 
فارس متوسط تولید بنزین کشور به حدود 

۷۸ میلیون لیتر می  رسد.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، مدیرعامل 
در  ستاره خلیج فارس  نفت  پاالیش  شرکت 
پاالیشگاه  این  دوم  فاز  کار  به  آغاز  مراسم 
گفت: با توجه به طراحی اولیه این پاالیشگاه 
گازی  میعانات  تصفیه  بشکه  هزار   ۳۶۰ که 
نفتا  بشکه  هزار  تولید ۲۴۰  به  امروز  است، 

دست یافته ایم.
محمد علی دادور افزود: با آغاز بهره برداری 
از این فاز تولید نفتگاز کشور هشت میلیون 
 ۵ یورو  استاندارد  با  که  یافت  افزایش  لیتر 

تولید می شود. معاون وزیر نفت و مدیرعامل 
فرآورده های  پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت 
نفتی نیز در این مراسم گفت: این پاالیشگاه 
پخش  پاالیش  و  صنعت  پروژه های  پیشانی 
کشور و از افتخارات جمهوری اسالمی ایران 
تاثیر  آن  واحدهای  اندازی  راه  که  است 

اقتصادی بسزایی در کشور دارد.
تولید  متوسط  افزود:  آبادی  صادق  علیرضا 
میلیون   ۶۰ گذشته  سال  در  کشور  بنزین 
لیتر بود که امروز به حدود ۷۸ میلیون لیتر 
فارس  خلیج  ستاره  پاالیشگاه  که  رسد  می   
سهم اصلی را در افزایش تولید بنزین کشور 

دارد.

پارس  گاز  مجتمع  هفتم  پاالیشگاه  سرپرست 
جنوبی گفت: با پایان عملیات تعمیرات اساسی 
و انجام اقدامات اصالحی در این پاالیشگاه تولید 
اتان از فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی ۴۲ درصد 
افزایش یافت که از ظرفیت طراحی این فازها ۲۰ 

درصد بیشتر است.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی شرکت 
مجتمع گاز پارس جنوبی، حسن اسعدی افزود: 
یک  عنوان  به  اتان  تولید  اهمیت  به  توجه  با 
محصول با ارزش افزوده و اصلی ترین خوراک 
پتروشیمی های عسلویه یکی از موفقیت های 
بزرگ فازهای ۱۷ و ۱۸ افزایش تولید اتان است. 
خوراک  از  اتان  استحصال  نرخ  یادآورشد:  وی 
ورودی در پاالیشگاه هفتم نزدیک به ۸۰ درصد 
است که این میزان باالترین نرخ استحصال اتان 
در بین پاالیشگاه های مجتمع گاز پارس جنوبی 

است. 
اقدامات  با  تولید  افزایش  این  افزود:  اسعدی 
و  عملیاتی  مشکالت  تنگناها،  رفع  و  اصالحی 

بهینه سازی فرآیند در فازهای ۱۷ و ۱۸ صورت 
 ۲۰ حدود  پاالیشگاه  این  اتان  تولید  و  گرفته 

درصد بیش از طراحی است. 
وی بیان کرد: فازهای ۱۷ و ۱۸ مطابق طراحی 
باید ۲ هزار و ۵۵۰ تن اتان تولید کنند که با 
افزایش صورت گرفته این میزان به سه هزار و 

۵۰ تن در روز رسیده است. 
ترین  اصلی  جنوبی  پارس  گاز  پاالیشگاههای 
کشور  های  پتروشیمی  خوراک  کننده  تامین 
به صورت مستقیم و غیرمستقیم هستند که با 
پایداری و افزایش تولید در سالهای اخیر امنیت 
و اطمینان مناسبی در تامین خوراک پتروشیمی 

ها ایجاد شده است. 
با اجرای فازهای ۱۷ و۱۸ پارس جنوبی برداشت 
روزانه ۵۶ میلیون مترمکعب گاز، ۸۰ هزار بشکه 
میعانات گازی، ۴۰۰ تن گوگرد و تولید ساالنه 
یک میلیون تن اتان و ۱.۰۵ میلیون تن گاز مایع 

) پروپان و بوتان( محقق شد. 
پاالیشگاه هفتم پارس جنوبی شامل واحدهای 

تثبیت  میعانات،  و  گاز  جداسازی  و  دریافت 
گاز شامل  تصفیه  ردیف  گازی، چهار  میعانات 
واحدهای شیرین سازی، نمزدایی، تنظیم نقطه 
ظرفیت  به  هرکدام  زدایی  مرکاپتان  و  شبنم 
پاالیش ۵۰۰ میلیون فوت مکعب در روز است.  
واحد فشرده سازی و تراکم گاز برای صادرات، 

واحدهای استحصال و بازیافت گوگرد به همراه 
واحد  و  گوگرد  بندی  دانه  و  جداسازی  واحد 

احیای منواتیلن گالیکول است. 
عملیات احداث این فازها از ۲۲ خرداد ماه سال 
طور  به  ماه ۱۳۹۶  فروردین  در  و  آغاز   ۱۳۸۵

رسمی توسط رئیس جمهوری راه اندازی شد. 

افزایش 42 درصدی تولید ااتن در فازهای 17 و 18 اپرس جنویب

مفقودی
با  ایران ۷۲   سند کمپانی و برگ سبز پیکان مدل ۷۷ با شماره پالک ۳۷۳م۲۱ 
شماره موتور ۱۱۱۲۷۷۷۵۳۵۴و شماره شاسی ۷۷۴۸۰۲۴۴ مفقود گردید و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز پیکان مدل ۷۸ با شماره شهربانی ۶۳۸ج۶۶ایران ۸۲ با 
شماره موتور ۱۱۱۲۷۸۱۴۲۰۴و شماره شاسی ۷۸۴۲۰۶۷۰ مفقود گردید و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد
 بابل

 مفقودی 
برگ سبز پراید مدل ۸۷ با شماره پالک ۳۸۳ص۷۷ ایران ۸۲شماره موتور۲۷۳۰۲۴۶ 
شماره شاسیS۱۴۱۲۲۸۷۸۹۷۲۷۷ به نام فاطمه حسین زاده گتابی مفقود گردیده 

بابل و درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
المثنی برگ سبز سواری پژو پارس مدل ۱۳۸۷ شماره شهربانی ۸۳۱ م ۷۲ ایران 
۸۲ با شماره موتور ۱۲۴۸۷۱۵۱۱۶۰ و شماره شاسی ۷۳۶۹۷۱مفقود گردید و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 سند کمپانی ولوکمپرسی  N۱۰ مدل ۱۳۶۵ با شماره پالک ۶۹۶ع۲۱ ایران ۷۲با 
شماره موتور ۰۱۰۱۶۴و شماره شاسی ۰۵۲۱۰۳بنام یاسر اصغر نژاد آهنگر کالیی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
خانم سپیده حسین زاده فرزند نقی به شرح درخواستی که شماره۹۶/۱۱۳۴ این 
داشته  اعالم  و  نموده  وراثت  انحصار  گواهی  صدور  درخواست  کردید  ثبت  شورا 
تاریخ  در  نور  از  به شماره شناسنامه یک صادره  فتاح  فرزند  زاده  نقی حسین  که 
۹۶/۱۱/۱۷در اقامتگاه  دائمی شهرستان نور فوت نموده و ورثه حین الفوت عبارتنداز 
۱- سپیده حسین زاده فرزند نقی با شماره ملی ۲۲۲۹۹۳۹۷۸۵صادره از نور فرزند 

متوفی 
۲- مسعود حسین زاده فرزند نقی به شماره ملی ۲۲۲۹۷۱۶۸۸۳صادره از نوشهر 

فرزند متوفی 
۳-میثم حسین زاده فرزند نقی با شماره ملی ۲۱۹۰۰۶۶۳۶۰صادره از نوشهر فرزند 

متوفی 
۴-حکیمه حسین زاده فرزندنقی  با شماره ملی ۲۲۲۹۷۲۱۳۷۲صادره از نور دختر 

متوفی
۵- راویه شاد فر فرزند حسین به شماره ملی ۲۲۲۹۱۵۲۸۳۱صادره از نور همسر 

متوفی 
و الغیر ،اینک شورا  پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت 
آگهی می نماید  تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می 
باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید و اال 

گواهی صادر می شودم. الف ۹۶/۷۳۱.
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان نور یوسف رضایی

آگهی مزایده نوبت اول 
در پرونده  به کالس های ۹۶۰۲۹۲اجرای احکام مدنی محکوم علیها۱- علی اکبر 
رمضانی دارابی فرزند اصغر ۲- عیسی رمضانی دارابی فرزند اصغر ۳- سعید رمضانی 
فرزند حسین ۴- علیرضا فاملیان فرزند محمدتقی متضامنا محکومند به پرداخت 
وکیل  الوکاله  حق  و  دادرسی  هزینه  و  خواسته  اصل  ۱۳۶/۸۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ 
محکوم له مطابق تعرفه و خسارت تاخیر  در حق بانک قوامین و مبلغ به۶/۸۴۰/۰۰۰ 
ریال بابت هزینه اجرایی در حق دولت محکوم گردیده محکوم علیها تاکنون نسبت 
به بدهی خود را اقدامی ننموده است و با معرفی یک قطعه ملک و برابر طبق نظر 
کارشناسی ملک مورد تعرفه دارای پالک ثبتی ۳۸۲ فرعی از ۵۶ اصلی شماال به 
طول۷.۸۰ وصل به متصرفی چلویی شرقا به طول ۱۳.۸۰ به کوچه و متصرفی برزگر  
جنوبا غربا به طول۱۱.۱۰متر مربع وصل  به متصرفی اشخاص در عرصه یک واحد 
ساختمان دو طبقه دارای پروانه ساختمانی مساحت کلی ۲۶۶.۴۰متر مربع که از 
اول و۸۸.۸۰  در طبقه  مربع  متر  در همکف ۸۸.۸۰  این مساحت ۸۸.۸۰مترمربع 
و محصور  بتونی  دارای کف   که طبقه همکف  دارد  قرار  دوم  در طبقه  مربع  متر 
میباشد طبقه اول دارای یک واحد مسکونی کامل و دارای دو اتاق خواب پذیرایی و 
سرویس بهداشتی و حمام و آشپزخانه و سرویس بهداشتی حمام آشپزخانه دارای 
کاشی و سرامیک دارای اشتراک گاز و برق و آب و در حال بهره برداری می باشد 
موقعیت و نوع اعیانی احداثی و زمان ساخت به مبلغ۸۸۵/۶۴۰/۰۰۰ ریال برآورد 
شده ملک مذکور در مورخه ۹۶/۱۲/۹روز چهارشنبه ساعت ۱۰ الی ۱۱ در احکام 
مدنی دادگستری میاندرود  به مزایده و به فروش می رسد متقاضیان می توانند ۵ روز 
قبل از برگزاری مزایده جهت اطالعات بیشتر به دفتر اجرای احکام میاندرود مراجعه 
نمایند مزایده از قیمت کارشناسی و شروع و برنده آن کسی است که باالترین قیمت 
را قبول کرده باشند از برنده مزایده فی المجلس  ۱۰ درصد بهای پیشنهادی اخذ  
و بقیه حداکثر یک ماه دیگر دریافت خواهد شد برنده باید بقیه  مبلغ را به صورت 
کامل پرداخت نمایند در صورت عدم پرداخت سپرده تودیعی  پس از کسر هزینه 
مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد و از تحویل مال مورد مزایده تابع تشریفات 

قانونی خواهد بود 
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری میاندرود هادی آزرده

آگهی مزایده نوبت اول
شهرستان  دوم  شعبه  مدنی  احکام  اجرای   ۹۳۰۱۶۵ کالسه  پرونده  در  احترام  با   
۹۰/۷/۱۴صادره  ۹۰۰۹۹۷۱۹۸۴۲۰۰۳۶۱مورخ  شماره  دادنامه  مطابق  میاندرود 
از شعبه دوم دادگاه محکوم علیه آقای نقی آهنگر دارابی فرزند رمضان محکوم به 
پرداخت مبلغ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در حق محکوم له آقای اسماعیل نیکپور صورت 
فرزند حسین و مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰ریال نیم عشر دولتی محکوم گردیده اند و علی نقی 
آهنگر دارابی با معرفی قطعه زمین واقع در روستای دارابکال منطقه لیلم مشهور به 
چشمه سر یک قطعه باغ صنوبر مساحت ۵۱۰۰ متر مربع و قطعه باغ مذکور فاقد 
امکانات آب و برق و گاز شهری و تلفن دارای سند دستدارمی حدود اربعه شماال وصل  
به جاده بین مزارع جنوبا وصل به زمین هادی دهقان شرقا وصل به زمین طیب  دهقان 
غربا وصل به  زمین های مصطفی آهنگر دارابی و علی محمد آهنگر دارابی ارزش باغ 
فوق الذکر به مساحت ۵۱۰۰ متر مربع و قیمت ملک ۶۱۲/۰۰۰/۰۰۰ریال می باشد و 
از طریق مزایده در مورخ ۹۶/۱۲/۱۵ روز سه شنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح به فروش 
می رسد متقاضیان می توانند ۵ روز قبل از برگزاری مزایده جهت اطالعات بیشتر به 
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی میاندرود مراجعه نمایند مزایده از قیمت کارشناسی 
فوق شروع و برنده آن کسی است که باالترین قیمت را قبول کرده باشد از برنده مزایده 
فی المجلس  ده درصد بهای پیشنهادی اخذ و بقیه حداکثر یک ماه دیگر دریافت 
خواهد شد برنده باید بقیه  مبلغ را به صورت کامل پرداخت نمایند در صورت عدم 
پرداخت سپردهتودیعی  پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد و 

بدیهی است  تحویل مال مورد مزایده تابع تشریفات قانونی خواهد بود
 مدیر شعبه دوم اجرای احکام مدنی شهرستان میاندرود محسن نامدار

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
آقای سیدمصطفی حسینی به وکالت از منوچهر ثقفی فرزند ولی به شرح درخواستی 
انحصار  گواهی  صدور  درخواست  گردیده  ثبت  شورا  ۹۶/۱۱۳۰این  شماره  به  که 
به  رمضان  فرزند  پور  بی کالر ستاقی  بی  مرحوم  که  داشته  اعالم  و  نموده  وراثت 
شماره شناسنامه ۲۲۲۹۱۵۲۲۷۰صادره از نور در تاریخ ۹۶/۱۰/۲۵اقامتگاه دائمی 

شهرستان آمل فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از
۱- محمد رضا ثقفی فرزند ولی به شماره ملی۰۰۳۴۵۰۸۸۷۲ صادره از آمل پسر 

متوفی 
پسر  تهران  از  ۰۰۴۴۳۵۰۰۷۴صادره  ملی  شماره  به  ولی  فرزند  ثقفی  ۲-منوچهر 

متوفی 
۳-مریم ثقفی فرزند ولی به شماره ملی ۲۲۲۹۷۰۵۲۳۷صادره از نور دختر متوفی 
۴-زهره ثقفی فرزند ولی به شماره ملی ۲۲۲۹۰۱۳۴۰۸صادره از نور دختر متوفی 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد م. 

الف ۹۶/۷۳۶
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف نور

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
شورا  این  شماره  به  که  درخواستی  شرح   محمدبه  فرزند  محمدیان  خسرو  آقای 
ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که محمد 
تاریخ  نور در  از  به شماره شناسنامه ۲۳۲۹۳۶۷۹۶۱صادره  نوروز  فرزند  محمدیان 
الفوت  حین  ورثه  و  نموده  فوت  نور  شهرستان  خود  دائمی  اقامتگاه   ۹۶/۸/۲۴در 

عبارتند از 
۱-حلیمه محمدیان فرزند محمد شماره ملی ۲۲۲۹۳۷۰۹۳۶صادره از دختر متوفی 
۲-منصوره محمدیان فرزند محمد به شماره ملی ۲۲۲۹۳۷۱۵۹۲صادره از نور دختر 

متوفی
تهران   از  ملی۰۰۶۶۵۶۷۸۳۱ صادره  به شماره  فرزند محمد  فاطمه محمدیان   -۳

دختر متوفی 
۴-زهرا محمدیان فرزند محمد به شماره ملی ۰۰۵۸۸۴۵۳۳۱صادره از تهران دختر 

متوفی 
۵-عزیزاهلل محمدیان  فرزند محمد به شماره ملی ۰۰۴۳۷۹۵۸۴۶صادره از تهران 

پسر متوفی 
تهران  از  صادره  ملی۰۰۵۳۸۹۴۷۲۳  شماره  به  محمد  فرزند  محمدیان  ۶-خسرو 

پسر متوفی
۷- بهروز محمدیان فرزند محمد به شماره ملی ۰۰۵۱۵۹۲۱۴۶صادره از نور پسر 

متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد م. 

الف ۹۶/۷۳۵
 قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف نور یوسف رضایی 

آگهی در خواست حصر وراثت
خانم سمیه دروی قاضیانی فرزند حسن به شرح درخواستی که به شماره۳/۱۰۱۰/۹۶  
این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته 
که عبدهلل حیدری پاشاکی فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه ۳۶ صادره از الهیجان 
در تاریخ ۹۶/۱۱/۳ در اقامتگاه دائمی خود شهرستان رامسر فوت نموده و ورثه /وراث 

حین الفوت وی عبارتند از 
۱-سمیه دروی قاضیانی فرزند حسن شماره شناسنامه ۵۵ )همسر دائمی متوفی(
۲-علی حیدری پاشاکی شماره شناسنامه ۲۲۷۰۱۹۰۳۳۵  )فرزند ذکور متوفی(

۳-محمد امین حیدری پاشاکی شماره شناسنامه ۲۲۷۰۲۹۷۲۱۰ )فرزند ذکور متوفی(
۴-ابراهیم حیدری پاشاکی فرزند حسن شماره شناسنامه ۲۷۵۸  )پدر متوفی(

۵-خدیجه درگاهی قاضیانی فرزند علی اصغر شماره شناسنامه ۵۲ )مادر متوفی(
و الغیر ،اینک شورا  پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی 
می نماید  تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ 
انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید و اال گواهی صادر می شود.
سینا درویش قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف رامسر

آگهی
 ۹ شعبه  از  صادره   ۱۳۹۶/۸/۲۳  – شماره ۹۶۰۹۹۷۲۶۱۲۸۰۱۲۳۲  برابر حکم   «
و  نموده  مراجعه  دفترخانه  به  ابراهیمی  معصومه  خانم  زوجه  کرج  خانواده  دادگاه 
تقاضای ثبت طالق را دارد لذا به آقای قربانعلی حکیمی اخطار می¬شود تا یک 
اقدام  از رویت در دفترخانه حضور یابد. در غیر این صورت برابر قانون  هفته پس 

خواهد شد. «   ۹۶/۱۱۸۰۴/ف م/الف
سردفتر ازدواج 20 و طالق ۱6 کرج  - سید علی میرسعید قاضی
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مقایسه سیستم رسمی واردات و سیستم قاچاق
* میترا دانش پرور

قاچاق کاال و عوارض ناشی از آن، یکی از مشکالت کنونی کشور به شمار 
می آید و با همه تالش هایی که به منظور مقابله با این پدیده انجام گرفته 

متاسفانه هنوز به طور مناسب کنترل نشده است.
قاچاق امروز به صورت شبکه  ای، با امکانات فراوان، ریسک اندک و به 
صورت کامال پیشرفته و اعتماد ساز عمل می  نماید که این مهم به واسطه 
شناسایی مبادی مطمئن برای حمل کاال محقق شده است. با خرید 
محصول توسط بازرگانان در بازارهای مبدا مثل امارات، چین و یا ترکیه، 
شبکه قاچاق به صورت کامال مطمئن، حرفه  ای و قابل دسترس، با خدمات 
متنوع وارد عمل شده و کاال را تحویل گرفته و با تضمین های مطمئن، 
در مقصد تحویل می  دهد؛ حتی در برخی از این سیستم های پیشرفته، 
شبکه قاچاق، تحویل سالم کاال در محل را تضمین می نماید و در صورت 
آسیب دیدن و یا حتی توقیف شدن محصول توسط پلیس، تمامی پول 
خریدار به وی پرداخت خواهد شد. حال آنکه سیستم حمل و نقل قانونی، 
عموما به عنوان یک گزینه قابل انتخاب برای حمل و انتقال کاالها، وجود 
خارجی ندارد تا برای بازرگان امکان انتخاب میان روش قانونی و غیر قانونی 
را میسر نماید.بروکراسی  های دست و پاگیر اداری و خصوصا سلیقه  ای 
عمل کردن ماموران گمرک در بخش ارزیابی، تعیین هویت و غیره، ریسک 
زمانی و مالی ترخیص را به مقدار بسیار زیادی افزایش داده است. این در 
حالی است که نقل و انتقال و واردات کاال  با حداقل ریسک زمانی و مالی 
توسط سیستم قاچاق انجام می  گیرد. در واقع سیستم حمل و نقل قانونی 
در مقابل سیستم حمل و نقل قاچاق توسعه نیافته و از رده خارج شده 
است و در مقام مقایسه با شبکه قاچاق، در مواردی از قبیل زمان، هزینه و 
ریسک قدرت رقابت با شبکه قاچاق را ندارد.فرض نمایید بازرگانی اقدام به 
خرید کاالیی در دبی یا چین نماید و قصد واردات آن را به صورت قانونی 
به کشور داشته باشد. آیا سیستم واردات قانونی ما به گونه ای طراحی شده 
است که کاال را در مبدا تحویل گرفته و در مقصد و محل تعیین شده به 
مشتری تحویل دهد؟  قطعا خیر. پس در شرایطی که بازرگان ممکن است 
با سیستم پیچیده واردات کاال از مبادی رسمی آشنایی نیز نداشته باشد، 
باید شخصا تمامی مراحل را پیگیری نموده و واردات کاال را انجام دهد. او در 
طی انجام مراحل واردات با هزینه های نظیر هزینه گمرکی، زمان الزم برای 
طی تشریفات گمرکی، هزینه های جانبی از قبیل تست های استاندارد، 
هزینه ریسک سلیقه ای عمل نمودن ماموران گمرک، هزینه ریسک توقیف 
شدن کاال توسط سیستم پلیسی و غیره مواجه است. این در حالی است که 
سیستم قاچاق بسیار حرفه ای و پیشرفته کاال را در مبدا تحویل گرفته و در 
محل تعیین شده تحویل می نماید. در این شرایط به نظر شما بازرگان کدام 

راه را برای واردات کاالی خود انتخاب خواهد نمود؟ حال چه باید کرد؟
شاید بتوان با ایجاد مشوق هایی، شرکت های خصوصی فعال در حوزه 
واردات را تشویق نمود تا در چارچوب قانون، شبکه ارتباط با مشتری را 
تقویت نموده و در مبادی عمده واردات مثل دبی، گوانگ ژو یا استانبول، 
با بازرگانان ارتباط برقرار کرده و کاال را به صورت قانونی تحویل گرفته و 
مراحل  واردات آن را انجام دهند و در مقابل حتی مشوق هایی از دولت 
دریافت نمایند.هدف از انجام این اقدمات، ایجاد رقیب برای سیستم قاچاق 
است. در واقع به نظر می  رسد جهت مبارزه با شبکه قاچاق، از دو جبهه 
باید وارد عمل شد. یکی به واسطه مبارزه پلیسی با قاچاق، و دیگری با 
تشویق سیستم خصوصی حمل و نقل قانونمند برای انجام مراحل گمرکی، 
که الزمه دستیابی به این هدف، حذف مراحل دست و پاگیر و ایجاد 
مشوق هایی برای طی مراحل گمرکی می باشد. همچنین به روز نمودن 
مراحل ارزیابی، تعیین هویت و تست استاندارد نیز در ساده سازی و تشویق 
بازرگانان و شرکت های حمل و نقل نیز می تواند موثر باشد.در واقع با در 
نظر گرفتن این قانون نانوشته که »سیستم واردات کاالها به سمت کم 
هزینه  ترین روش ممکن پیش می رود« باید در راستای مدیریت این 

هزینه ها گام برداشت.

واردکنندگان موبایل مکلف به عرضه 
بروشوررجیستری 

سازمان حمایت مصرف کنندگان کلیه واردکنندگان تلفن همراه را موظف 
به ارائه »بروشور تهیه شده توسط سامانه همتا« به خریداران موبایل کرد و 

هشدار داد در صورت تعلل، مجوز متخلفان باطل خواهد شد.
و  کنندگان  مصرف  حمایت  سازمان  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
رسمی  غیر  و  رسمی  واردکنندگان  به  ای  ابالغیه  در  تولیدکنندگان 
گوشی تلفن همراه ، آنها را مکلف کرده برای اطالع رسانی خریداران از 
نحوه فعال سازی گوشی های موبایل، »بروشور تهیه شده توسط سامانه 
همتا« را به مشتران خود ارائه کنند.در این ابالغیه تاکید شده که اگر 
در این زمینه تعللی از سوی این شرکت ها رخ دهد، مجوزشان لغو خواهد 
شد.در این ابالغیه آمده است: با توجه به تصمیمات کمیته راهبردی طرح 
ثبت گوشی های تلفن همراه، کلیه واردکنندگان گوشی تلفن همراه، اعم 
از نمایندگان رسمی برندهای دارای نمایندگی در کشور و واردکنندگان 
برندهای فاقد نمایندگی که از این سازمان تاییدیه خدمات پس از فروش 
گوشی،  فعال سازی  نحوه  اطالع رسانی  برای  موظفند  کرده اند،  دریافت 
»بروشور تهیه شده توسط سامانه همتا« را به همراه گوشی های تلفن 
همراه ارائه کنند تا در اختیار خریداران نهایی قرار گیرد.در ادامه ابالغیه 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان آمده است: از آنجا که 
اطالع رسانی دقیق از الزامات این طرح به شمار می رود و عدم دسترسی 
مصرف کنندگان به اطالعات موجود در بروشور، نه تنها برای خریداران 
گوشی های تلفن همراه مشکل ایجاد می کند بلکه موجب بروز مشکالتی 
در ادامه اجرای طرح رجیستری نیز خواهد شد؛ بنابراین شرکت هایی 
که در این خصوص تعلل کرده و اقدامات الزم برای حصول اطمینان 
از رسیدن اطالعات به مصرف کنندگان را به نحو مطلوب انجام ندهند، 
مجوزشان لغو خواهد شد.در طرح رجیستری، گوشی های موبایل بر اساس 
»شماره سریال گوشی« و »شماره سریال سیم کارت« در سامانه  طراحی 
شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت می شوند. به این ترتیب 
زمانی که گوشی روشن می شود، شماره سریال با زیرساخت های شبکه 
مخابراتی کشور مطابقت داده خواهد شد؛ حال اگر گوشی های تلفن همراه 
به صورت رسمی به کشور وارد شده باشند، امکان فعالیت خواهند داشت 
اما گوشی های قاچاق خیر. تاکنون تعدادی از برندهای گوشی تلفن همراه 
مشمول طرح رجیستری شده اند. البته مسئوالن وزارت ارتباطات اعالم 
کرده اند که تا پایان سالجاری، همه برندهای موجود در بازار تلفن همراه 

کشور مشمول این طرح خواهند شد.

یادداشت

کاهش ارزش پول ملی به دلیل عدم 
مدیریت بازار ارز

رئیس مجلس درپاسخ به تذکر رئیس کمیسیون 
اقتصادی درباره کاهش ۲۵ درصدی ارزش پول ملی 
به دلیل عدم مدیریت بازار ارز، خواستار توضیح بانک 
مرکزی شد. به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمدرضا 
پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس در نشست علنی دیروز و در تذکر 
شفاهی اظهار داشت: وضعیت بازار ارز نگران کننده 
شده است؛ به طوری که به دلیل عدم مدیریت بازار 
اخیر  ماههای  در  ملی  پول  ارزش  دولت،  توسط 
۲۵ درصد کاهش یافته است.وی تصریح کرد: به 
نظر می رسد بانک مرکزی توان مدیریت بازار ارز 
را ندارد، در حالی که معتقدیم این وضعیت قابل 
کنترل است و اصال نرخ ارز این چیزی نیست که 
االن وجود دارد.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
خواستار تذکر این موضوع به رئیس جمهور توسط 
رئیس مجلس شد.علی الریجانی رئیس مجلس نیز 
در پاسخ به این تذکر اظهار داشت: در موضوع نرخ 
ارز، بانک مرکزی باید توضیح کافی داده و راهکار 
ارائه دهد؛ کمیسیون اقتصادی نیز حتما این موضوع 

را پیگیری کند.

 تاسیس کانون خبرگان
 و کارآفرینان مهارتی

یک مقام مسئول سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
کشور با اشاره به معرفی مدال آوران مسابقات جهانی 
برای دریافت  امید  به صندوق کارآفرینی  مهارت 
تسهیالت، از تاسیس کانون خبرگان و کارآفرینان 

مهارتی خبرداد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حدود ۴ ماه از اعزام 
۳۴ نفر از نخبگان مهارتی کشور به مسابقات جهانی 
مهارت در ابوظبی گذشته است؛ در آن مقطع، رئیس 
حمایت  ای،  حرفه  و  فنی  آموزش  سازمان  وقت 
از مدال آوران این مسابقات را وعده داده و گفته 
بود که از جمله این حمایت ها، پرداخت تسهیالت 
۱۰۰ میلیونی صندوق کارآفرینی امید خواهد بود.

سرپرست امور مسابقات ملی و بین المللی مهارت 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ادامه داد: 
مدال آوران مسابقات ملی و جهانی مهارت و دیگر 
خبرگان مهارتی، از ارزش و اعتبار باالیی برخوردار 
هستند و سرمایه گذاری بسیار زیادی برای آن ها 
به  سازمان  راستا  همین  در  است.  گرفته  صورت 
دنبال بهره¬مندی از توان و دانش این خبرگان 
است که با همین رویکر کانون خبرگان و کارآفرینان 
مهارتی که در مراحل پایانی شکل گیری است با این 
هدف تشکیل شد.وی ادامه داد: آقای پاک سرشت، 
رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به 
منظور حمایت از این حرکت و جریان نیز جلسه 
ای با اعضای مؤسس این کانون برگزار کرده و امید 
است این کانون، به عنوان یک سازمان مردم نهاد با 
بهره گیری از توان باالی مدال آوران، به عنوان یکی 
از بازوهای اجرایی این سازمان فعالیت کند.نجیب 
زاده گفت: در حال حاضر درصدد ترویج جایگاه ویژه 
ای برای خبرگان مهارتی هستیم که تأسیس کانون 
خبرگان و کارآفرینان مهارتی می تواند به عنوان 
اولین قدم برای این حرکت عظیم ملی محسوب 
شود. این حرکت در راستای همسان¬سازی شرایط 
و تسهیالت نخبگان و خبرگان مهارتی خواهد بود، 
که با توجه به شرایط کنونی جامعه نیاز و توجه ویژه 

به خبرگان مهارتی، روز به روز شدت می یابد.

 گزارش وزارت اقتصاد
 از وضعیت ۵بازار

اعتماد  ایجاد  دلیل   ۳ کرد:  اعالم  اقتصاد  وزارت 
در سرمایه گذار و کاهش ریسک نکول، مدیریت 
مواعد انتشار اسناد خزانه و تاثیر کاهش نرخ سود 
اسناد  بازدهی  نرخ  افت  باعث  بازارهای رقیب؛  بر 
خزانه اسالمی شد. به گزارش زمان به نقل ازمهر، در 
گزارش دفتر تحقیقات و سیاست های مالی معاونت 
عملکرد  پیرامون  اقتصاد  وزارت  اقتصادی  امور 
شاخص های انتشار اوراق مالی اسالمی تا آذرماه 
بازدهی  نرخ  متوسط  روند  نمودار  ارایه  و  امسال 
اسناد خزانه اسالمی، آمده است: به دالیلی مانند 
ظرفیت پایین بازار سرمایه در پذیرش اوراق بدهی، 
کمبود تقاضا نسبت به عرضه ناشی از تصور وجود 
ریسک باال در نزد خریداران در مقایسه با بازارهای 
جایگزین و عرضه ناگهانی حجم باالی اسناد خزانه 
بانکی )سخاب( خارج از فرایند بورس؛ نرخ بازدهی 
اسناد خزانه اسالمی در فاصله آذر ماه ۹۵ تا پایان 
سال گذشته افزایش داشته است.بر پایه این گزارش، 
ایجاد اعتماد در سرمایه گذار نسبت به بازپرداخت 
در سررسید توسط دولت و در نتیجه کاهش ریسک 
نکول، مدیریت مواعد انتشار اسناد خزانه در کمیته 
موضوع بند )ل( تبصره ۵ قانون بودجه و اثرات ناشی 
از کاهش نرخ بازدهی در بازارهای رقیب به ویژه 
از مردادماه سال ۱۳۹۶،  بانکی  نرخ سود  کاهش 
باعث کاهش نرخ بازدهی اسناد خزانه در فاصله 

فروردین ماه تا آذرماه امسال شده است.

خبر

و  راه  وزارت  ساختمان  و  مسکن  معاون 
قیمت  می شود  بینی  پیش  گفت:  شهرسازی 
مسکن در سال آینده، تنها ۲ درصد بیشتر از 

نرخ تورم افزایش یابد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حامد مظاهریان 
در  سازان،  انبوه  سراسری  اجالس  حاشیه  در 
قیمت  افزایش  خصوص  در  خبرنگاران  جمع 
حد  در  مسکن  قیمت  افزایش  گفت:  مسکن 
نیست  بدی  عنوان چیز  به هیچ  تورم  اندازه  و 
و  سازان  انبوه  از سوی  گذاری  برای سرمایه  و 
نیز برای مردم، خوب است.وی ادامه داد: علت 
مناسب بودن افزایش قیمت مسکن متناسب با 
تورم این است که اگر قیمت مسکن ثابت بماند 
دیگر کسی در این بخش سرمایه گذاری نخواهد 
کرد؛ بنابراین افزایش قیمت مسکن عامل بدی 
نیست؛ ولی به شرط آنکه حول و حوش نرخ تورم 
عمومی افزایش یابد؛ بر این اساس پیش بینی 
ما برای سال آینده نیز، افزایش قیمت مسکن 
است.معاون  تورم  نرخ  از  بیشتر  درصد  تنها ۲ 
مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره 
احتمال کسری منابع صندوق پس انداز مسکن 
یکم اظهارداشت: منابع و مصارف این صندوق 

کاماًل روشن است. سیاست دولت نیز بر اساس 
حمایت از صندوق مسکن یکم پایه گذاری شده 
است و تاکنون نیز نزدیک به ۳۶۰ هزار نفر در 
اند. کرده  افتتاح  حساب  یکم  مسکن  صندوق 

مظاهریان ادامه داد: امیدواریم روزی حتی ۵۰ 
باشد؛ چراکه  فعلی  میزان  از  بیشتر  درصد هم 
بهترین فرآیند برای خانه دار شدن استفاده از 
آنجایی که مردم  از  و  انداز است  سیستم پس 
می  گذاری  سپرده  صندوق  این  در  تدریج  به 

نیز به تدریج  بانک عامل بخش مسکن  کنند، 
کرد؛  خواهد  پرداخت  را  نظر  مورد  تسهیالت 
بنابراین افزایش تسهیالت خرید مسکن از محل 
این صندوق، شوک به بازار مسکن وارد نخواهد 
کرد.وی گردش مالی صندوق یکم را مبتنی بر 
منابع مردم و نه دولت دانست و گفت: بنابراین 
با تغییر قیمت نفت، تغییری در منابع و مصارف 
نرخ  نخواهد شد.مظاهریان  ایجاد  صندوق یکم 
سود تسهیالت صندوق مسکن یکم را کمترین 

موجود  های  وام  میان  در  تسهیالت  سود  نرخ 
افزود: در حال حاضر، نرخ های  معرفی کرد و 
محل  از  تسهیالت  برای  درصد  و ۸  سود ۹.۵ 
این صندوق اخذ می شود؛ ضمن اینکه رئیس 
برای تسهیالت در  نیز قول داده است  جمهور 
بافت فرسوده نیز تا ۲ درصد دیگر از نرخ سود آن 
کاسته شود. همچنین میزان بازپرداخت اقساط 
بازپرداخت است. ترین زمان  بلندمدت  نیز  آن 

اینکه  بر  تاکید  با  راه و شهرسازی  معاون وزیر 
باید میزان تقاضا را از محل صندوق مسکن یکم 
اگر  که  کنیم  کاری  باید  دهیم، گفت:  افزایش 
این تسهیالت در حال حاضر ۵۰ درصد مبلغ 
خرید یک واحد مسکونی را پوشش می دهد، 
به ۷۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی برسد.

وی تاکید کرد: سیاست وزارت راه و شهرسازی 
این است که شرایط صندوق پس انداز مسکن 
یکم دائماً به سود مردم تغییر یابد. به عنوان مثال 
نرخ سود مسکن یکم در ابتدا ۱۸ درصد بود که 
به ۱۴ و سپس ۱۲ و نهایتاً ۹.۵ درصد کاهش 
یافت. همچنین ممکن است به زودی نرخ این 
تسهیالت در بافت فرسوده به ۶ درصد کاهش 

یابد.

معاون آخوندی خبر داد؛
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 صدور هزار میلیارد تومان ضمانت نامه 
سرمایه گذاری در دولت

جذب ۹.۷ میلیارد دالر سرمایه گذاری 
مستقیم در صنعت

گذاری  سرمایه  ضمانت  صندوق  مدیرعامل 
ضمانت  صدور  اینکه  اعالم  با  کشور  تعاون 
داشته  رشد  برابر   ۱۰ گذاری  سرمایه  های 
ضمانت  تومان  میلیارد  هزار  صدور  از  است 
دولت  در  تومانی  میلیارد   ۱۸ سقف  با  نامه 

تدبیر و امید خبر داد.
»مهدی  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
حسین نژاد« گفت: صندوق ضمانت سرمایه 
و  شد  افتتاح   ۱۳۸۸ سال  از  تعاون  گذاری 
تومان  میلیارد   ۱۱۰ حدود   ۹۲ سال  تا 
تومان  میلیارد  سه  سقف  با  نامه  ضمانت 
صادر کرده است.وی با اشاره به افزایش ۱۰ 
تدبیر  دولت  در  نامه  ضمانت  صدور  برابری 
این دوره ۳۰ درصد  البته در  افزود:  امید  و 
نرخ  همچنین  بخشیدیم  نیز  را  کارمزد  از 
نتواند  فرد  که  مواردی  برای  درصدی  پنج 
خود  تسهیالت  و  برآید  تعهداتش  عهده  از 
گرفتیم.مدیرعامل  نظر  در  کند  پرداخت  را 
صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون کشور 
حمایتی  نقش  صندوق  این  داشت:  اظهار 
دارد و هیچگاه به دنبال تعطیلی شرکت ها 
نیست بلکه تالش می کند در همان ابتدای 
های  بانک  به  ها  شرکت  این  بدهی  امر 
آنها  برای  را  امکان  این  و  بپردازد  را  عامل 
فراهم کند تا در بلندمدت بدهی خود را به 
صندوق پرداخت کنند.وی گفت: از آنجایی 

که حمایت از شرکت ها و افزایش تولید از 
اهداف تعریف شده صندوق ضمانت سرمایه 
ها  شرکت  و  افراد  با  بنابراین  است  گذاری 
تا  و  کنیم  می  مذاکره  دوستانه  صورت  به 
نژاد  هستیم.حسین  آنها  کنار  کار  پایان 
درباره نحوه اعطای تسهیالت به شرکت ها 
به شرکت  اعطای تسهیالت  یادآور شد:  نیز 
و  شده  تعیین  های  شاخص  اساس  بر  ها 
اعتبارسنجی طرح انجام می شود که تاکنون 
تنها ۲ یا سه طرح با مشکل مواجه شده اند.

وی اظهار داشت: البته دالیل شکست طرح 
ناکامی ها  این  و عمده  بررسی شده  نیز  ها 
عامالن شرکت  و  مدیران  ناتوانی  به  مربوط 
است.مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه  ها 
گذاری تعاون با اشاره به اینکه یک شبه نمی 
و  کرد  تربیت  کارآفرین  نفر  هزار  پنج  توان 
این امر زمان بر است، گفت: تنها تحصیالت 
آموزش  باید  افراد  و  نیست  کافی  آکادمیک 
را دریافت  فعالیت خود  های الزم در حوزه 
مخترع  ایران  در  اینکه  بیان  با  وی  کنند. 
اظهار  شود،  می  گرفته  اشتباه  کارآفرین  با 
داشته  اختراع   ۲۰ فرد  است  ممکن  داشت: 
چون  اما  نباشد  خوبی  کارآفرین  اما  باشد 
تجربه کسب و کار ندارند، توصیه می کنیم 
گذار  سرمایه  و  فروخته  را  خود  اختراعات 

جذب کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در دوره 
و  معدن  صنعت،  حوزه  در  فقط  پسابرجام، 
سرمایه گذاری  دالر  میلیارد   ۹.۷ تجارت 

مستقیم خارجی، به ثبت رسیده است.
صنعت،  ازوزارت  نقل  به  زمان  گزارش  به 
شریعتمداری  محمد  تجارت،  و  معدن 
در  جهانی  بازارهای  به  بخواهیم  اگر  گفت: 
شویم  وارد  مهندسی  و  فنی  خدمات  حوزه 
در حالی  این  کنیم،  برندسازی  بتوانیم  باید 
کارها  سختی  به  چون  صنعتگران  که  است 
هستند. افتخار  قابل  برند،  می  پیش  به  را 

به  اشاره  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 

درصد   ۶.۵ مثبت  صنعتی  رشد 
صنعت،  گفت:  گذشته،  سال  در 
رشدی  روبه  روند  تجارت  و  معدن 
توصیه  و  گذارد  می  سر  پشت  را 
فعاالن  و  صنعتگران  همه  به  من 
اقتصادی این است که با وجود همه 
دارند  نگه  به روز  را  خود  سختی ها 
تا در دنیای پر رقابت رقابتی امروز 
کنند.شریعتمداری  رقابت  بتوانند 
تاسیس  تقاضای  رشد  به  رو  روند 
امید  بسیار  را  صنعتی  واحدهای 
آفرین دانست و یادآور شد: تقاضای 
ده  در  صنعتی  واحدهای  تاسیس 
ماهه امسال نسبت به مدت مشابه 
از  است.  داشته  افزایش  درصد   ۱۵ پارسال 
با تصمیم  سوی دیگر در یک ساله گذشته 
ستاد فرماندهی اقتصادی نزدیک به ۴ هزار 
فیزیکی  پیشرفت  با  تولیدی  واحد   ۷۰۰ و 
در  و  برسانیم  تولید  به  را  درصد   ۶۰ باالی 
راه  حال  در  کشور  نقطه  هزار   ۵۰ از  بیش 
هستیم. صنعتی  جدید  واحدهای  اندازی 

وی با بیان اینکه در دوره پسابرجام فقط در 
میلیارد  تجارت ۹.۷  و  حوزه صنعت، معدن 
دالر سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ثبت 
شورای عالی جذب سرمایه گذاری خارجی 

رسیده است.

دبیر کانون سراسری انبوه  سازان ایران با تاکید 
بر ضرورت اجرای طرح احیا و بازآفرینی بافت 
های فرسوده شهری گفت: نقش آفرینی انبوه 
اجرای  در  گر  توسعه  نهاد  عنوان  به  سازان 
این طرح نیازمند برنامه ریزی و بهبود فضای 
کسب و کار برای تولیدکنندگان مسکن است.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا، فرشید حاجت 
از  بیشتر  حمایت  برای  دولت  شد:  یادآور 
باید  کشور،  در  ملی  بزرگ  طرح  این  اجرای 
بسته مالی مشخصی را ارائه دهد و به نیازهای 
حضور  برای  سازان  انبوه  و  خصوصی  بخش 
که  این  بیان  با  کند.وی  توجه  بخش  این  در 
انبوه سازان  خوشبختانه در اجالس سراسری 
شهری  بازآفرینی  طرح  مختلف  مسایل  ایران 
انبوه  مورد بحث و بررسی قرار گرفت، گفت: 
منابع  تامین  برای  اند  کرده  پیشنهاد  سازان 

تولید  و  شهری  بازآفرینی  نیاز  مورد  مالی 
مسکن در کشور ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان 
از منابع مالی صندوق توسعه ملی در اختیار 
بانک مسکن قرار گیرد و این بانک نیز همان 
میزان آورده را در حسابی واریز تا انبوه سازان 
مسکن  تولید  برای  تسهیالت  این  از  بتوانند 
اقدام کنند.حاجت پور خواستار حضور تشکل 
صنفی بخش خصوصی در ستادهای بازآفرینی 
بخش  متاسفانه  گفت:  و  شد  استانی  و  ملی 
ستادهای  در  مسکن  کننده  تولید  خصوصی 
توسعه  نهاد  عنوان  به  شهری  بازآفرینی 
دولت  در  که  حالی  در  ندارد  جایگاهی  گر 
مسکن  شورای  در  تشکل  این  گذشته  های 
حضوری مستمر داشت.طرح بازآفرینی شهری 
سیاستی جامع و یکپارچه برای حل مشکالت 
ارتقای  به  منجر  که  شکلی  به  است  شهرها 

زندگی  کیفیت  و  زیست پذیری  شاخص های 
شهروندان می شود.از سوی دیگر اجرای این 
طرح که در برگیرنده شبکه ای از اقدامات و 
برنامه های مختلف و در مسیر اهداف توسعه 
همه  رویکردی  شود،  می  محسوب  پایدار 
راهبردی،  مبنا،  فرایند  مشارکتی،   جانبه، 
است  بازآفرینی  های  برنامه  و  محور  اجتماع  
حداکثری  مشارکت  سطوح،  تمامی  در  که 
بویژه مردم را به همراه دارد.تقریبا ۱۸ درصد 
مساحت شهری را در کشور بافت های فرسوده 
شهری تشکیل می دهند که ۵۵ هزار و ۱۰۴ 
 ۲۴ ، ناکارآمد میانی  بافت های  را  هکتار آن 
هزار و ۱۴۱ هکتار آن را بافت های تاریخی و 
۶۱ هزار و ۶۵۷ هکتار آن را سکونتگاه های 
مصمم  دهند.دولت  می  تشکیل  رسمی  غیر 
زمینه  و  طرح  این  درست  اجرای  با  تا  است 

سازی برای مشارکت اجتماعی ساکنان بافت 
بافت  دل  طریق  از  تا  کرده  توانمند  را  آنها 
این  کردن  اجرایی  برای  تمایل  فرسوده  های 
طرح وجود داشته باشد همچنین با مشارکت 
به  عمومی  اعتماد  سازی  محله  در  مردمی 
تداوم  برای  امر  همین  یافته  افزایش  دولت 
نوسازی  برای  بستر  سازی  فراهم  و  راه  این 
فراهم  موجود  ناکارآمد  های  بافت  تمامی 
خواهد شد.در سی و نهمین نشست ستاد ملی 
ماه  بهمن  اواسط  پایدار که  بازآفرینی شهری 
به  و  شهرسازی  و  راه  وزارت  در  جاری  سال 
ریاست دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری 
اسالمی ایران برگزار شد، برنامه ملی بازآفرینی 
شهری همزمان در چند استان آغاز شد.رئیس 
جمهوری در این نشست ضمن صدور دستور 
امید  بازآفرینی شهری  آغاز اجرای طرح ملی 
ملی  ستاد  عملکرد  گزارش  استان،  چند  در 
زیرمجموعه  کارگروه های  و  شهری  بازآفرینی 
این  اجرای  تا  داد  قرار  بررسی  مورد  نیز  را 
بیشتری دنبال شود. با سرعت  برنامه شهری 

اکبر  انتصاب  با  دوازدهم،  دولت  بکار  آغاز  در 
عنوان  به  جمهوری  رئیس  حکم  با  ترکان 
هماهنگی  امور  در  جمهور  رییس  مشاور 
شهری  ناپایدار  و  فرسوده  بافت های  نوسازی 
فرسوده  های  بافت  نوسازی  اهمیت  از  نشان 
شهری برای دولت بود تا بحران ایمنی را در 
دهد.ضرورت  کاهش  بیشتر  هرچه  بافت  این 
استحکام بخشی و مقاوم سازی بناهای شهری 
یک  عنوان  به  فرسوده  بافت های  نوسازی  و 
پروژه ملی و مهم دولت دوازدهم نیازمند عزم 
ملی است تا هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، 
سازمان  ظرفیت  از  استفاده  با  و  شهرداری ها 
نظام مهندسی کشور و بخش خصوصی روند 
نوسازی بافت های فرسوده کشور را ساماندهی 

و تسهیل شود.

تاکید دبیر انبوه سازان 
ایران بر احیای بافت 
های فرسوده

متن آگهی 
محکوم له :محمد خادمی 

محکوم علیه : محمد حسین مومیوند 
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به آقای محمد حسین مومیوند که مجهول 
المکان می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه ششم حقوقی دادگاه عمومی 
خرم آباد در پرونده کالسه ۹۵۰۶۰۷ به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۶۶۱۰۶۰۰۸۴۴ 
از شعبه ششم حقوقی دادگاه عمومی محکوم علیه محکوم  مورخ ۱۳۹۶/۸/۳۰ صادره 
چهارصد  و  میلیون  یک  و  خواسته  اصل  بابت  ریال  میلیون  سیصد  مبلغ  پرداخت  به 
هزار ریال بابت خسارت دادرسی بانضمام خسارت تاخیر تادیه که از تاریخ دادخواست 
۱۳۹۵/۸/۱۷ لغایت زمان وصول وجه که در زمان وصول بر مبنای تورم محاسبه خواهد 
شد در حق محکوم له می باشد پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر 
عهده محکوم علیه می باشد بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم اجرای حکم غیابی 
منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له یا ابالغ واقعی اجرائیه 
به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده ۷۳ آ.د.م و 
ماده ۹قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیر االنتشار درج می گردد تا ظرف 
ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت 
واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی 

اقدام خواهد نمود. 
مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –مرتضی سپهوند. 

آگهی حصر وراثت
آقای رضا صادقی بنماران دارای شناسنامه بشماره ۵۱۱ به شرح پرونده کالسه 
توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این   ۹۶-۱۷۵۷
داده که شادروان رضوان نوروزی بنماران به شماره شناسنامه ۵۱۳ در تاریخ 
۱۳۹۴/۵/۸ در اردبیل اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه آنمرحوم 

منحصر است به: 
۱-منصور صادقی فرزند مشتاق به شماره شناسنامه ۶ پسر متوفی.

۲-علی صادقی بنماران فرزند مشتاق به شماره شناسنامه ۷۲۶ پسر متوفی.
۳-رضا صادقی بنماران فرزند مشتاق به شماره شناسنامه ۵۱۱ پسر متوفی.

۴-محمد صادقی بنماران فرزند مشتاق به شماره شناسنامه ۱۰۹۴۹۲ پسر متوفی.
۵-زهرا صادقی بنماران فرزند مشتاق به شماره شناسنامه ۵۱۰ دختر متوفی.

دختر   ۲۱۰۱۳ شناسنامه  شماره  به  مشتاق  فرزند  بنماران  صادقی  ۶-فاطمه 
متوفی.

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید، هرکس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد، از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیتنامه 
ابراز شود از درجه اعتبار ساقط  ای جز سری و رسمی که بعد از موعد مقرر 

و بالاثر خواهد بود.
بدری- رئیس شعبه ۱۱ شورای حل اختالف شهرستان اردبیل

اداره کل ثبت  اسناد  وامالک کالچای
آگهی موضوع ماده 3 قانون  

و ماده  ۱۳ آیین نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی  و ساختمانهای  
فاقد  سند رسمی  برابر رای  شماره ۹۶/۲/۲۵- ۹۶۶۰۳۱۸۰۲۰۰۰۰۲۸۸ هیات  اول  
موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد  سند 
مالکانه   تصرفات   ثبت  ملک  کالچای   ثبتی  حوزه   واحد   در  رسمی  مستقر  
بالمعارض  متقاضی آقای  حسین  نوع دوست شالکوهی  فرزند  یعقوب  بشماره  
شناسنامه  ۲۶۱۷۶ صادره  از رشت  و کدملی ۲۵۹۰۳۷۰۱۸۰  بصورت  ششدانگ  
یک  قطعه  زمین  محصور  مشتمل بر  بنای  احداثی  سوئیت  به مساحت ۱۷۸۴/۹۰  
متر مربع  پالک  ۴۱۲  فرعی از ۲۲۳  اصلی مذکور  واقع  در قریه  چایجان  بخش  
۲۹ گیالن  خریداری  از مالک  رسمی  آقای  محمد صادق  کریمی  چایجانی  محرز 
گردیده است  . لذا  به منظور  اطالع عموم  مراتب  در دو نوبت  به فاصله  ۱۵  روز  
آگهی  می شود  در صورتی  که  اشخاص  نسبت به  صدور  سند مالکیت  متقاضی  
اعتراضی  داشته باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار  اولین آگهی  به مدت  دو ماه  
اعتراض  خود را  به این اداره  تسلیم  و پس از  اخذ رسید  ظرف  مدت یک ماه  از 
تاریخ  تسلیم  اعتراض  دادخواست  خود را به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند. بدیهی 
است  در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند 

مالکیت  صادر خواهد شد. رم الف:۶۹۲۲
 رییس ثبت  اسناد و  امالک  کالچای – حمیدرضا احمدی

تاریخ انتشار نوبت اول :۹۶/۱۱/۲۶  تاریخانتشار نوبت دوم: ۹۶/۱۲/۹

آگهی ماده سه قانون 
تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی

خانم خاتون ویسمرادی فرزند عزیز درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از 
پالک ۱۶۰ و ۱۵۹ فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف 
به خوگالن که از آقایان وراث محمدویسی خریداری درخواست سند مالکیت نموده 
پرونده نیز تحت کالسه ۹۲-۴۵۵ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و 
هیئت پس از رسیدگی برابر رأی  شماره ۱۳۹۶۶۰۳۱۶۰۰۷۰۰۰۱۳۲  مورخ  ۱۹ / ۱۰ 
/ ۹۶ حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت ۳۰ / ۱۲۰متر مربع به نام 
خانم خاتون ویسمرادی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان محمود 
غفوری و سعید امینی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله ۱۵روز آگهی می شود 
تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال 
گردد، معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره محل تحویل دهد. 
بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا 
به نام خانم خاتون ویسمرادی صادر خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست .
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی

تاریخ انتشار اول  ۱۱  /  ۱۱ /  ۱۳۹۶  تاریخ انتشار دوم  ۲۶ /  ۱۱ /  ۱۳۹۶ 



كســی كه دارای عزمی راسخ اســت، جهان را 
مطابق میل خویش عوض می كند. 

)گوته(

سخن حکیمانه

درعشقتوهرحیلهکهکردمهیچاست
هرخونجگرکهبیتوخوردمهیچاست 

ازدردتوهیچرویدرمانمنیست
درمانکهکندمراکهدردمهیچاست 

امروزباموالنا

ترجمه رمان »درباره مارکوس« 
منتشر شد 

ترجمه فارسی رمان »درباره مارکوس« نوشته نیک 
هورنبای توسط انتشارات کتابسرای تندیس منتشر 

و راهی بازار نشر شد.
به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات 
کتابسرای تندیس، رمان »درباره مارکوس« نوشته 
گرگانی  گیتا  ترجمه  با  تازگی  به  هورنبای  نیک 
توسط انتشارات کتابسرای تندیس منتشر و راهی 

بازار نشر شده است.
داستان این رمان از این قرار است که مردی ۳۶ 
ساله به نام ویل مانند نوجوان ها رفتار می کند و 
خیال هم ندارد که بزرگ شود. ویل مجله می خواند، 
تفریح می کند و از همه مهمتر، می داند کدام کفش 
های ورزشی را باید پوشید. او نه کار می کند، نه 
همسری دارد و نه فرزندی. از نظر ویل این گونه 

زندگی کردن، بهترین شیوه زندگی است.
در ادامه داستان و پس از معرفی ویل، همه چیز 
وارد  مارکوس  که  جایی  تا  رود  می  پیش  خوب 
مرد ۱۲  پیرترین  مارکوس،  شود.  می  او  زندگی 
ساله دنیاست. او موتزارت گوش می کند، از مادرش 
مراقبت می کند و هرگز هم کفش ورزشی مناسبی 
مارکوس  به  بتواند  ویل  اگر  شاید  است.  نداشته 
بیاموزد که چگونه بچه باشد و بچگی کند، مارکوس 

هم بتوند به ویل کمک کند که بزرگ شود...
ترجمه فارسی این رمان به تازگی با ۳۵۲ صفحه و 

قیمت ۲۸ هزار تومان منتشر و عرضه شده است.
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اوقات شرعی

اولین اکران عمومي ابوقریب در برلین 
نام  با  ابوقریب«  »تنگه  سینمایی  فیلم 
به   »the Lost strait« المللی  بین 
کارگردانی  و  ملکان  سعید  تهیه کنندگی 
خارجی  نمایش  اولین  در  توکلی  بهرام 
خود در روز جمعه ۱۶ فوریه )۲۷ بهمن( 
ساعت ۱۸:۵۰ به وقت برلین در بازار فیلم 
جشنواره برلین به نمایش درخواهد آمد.

ششمین  و  سی  پدیده  ابوقریب  تنگه 
با کسب ۶  فیلم فجر است که  جشنواره 

سیمرغ توانست پرافتخارترین فیلم این دوره از جشنواره فجر لقب گیرد.
 

محفل فارسی زبانان غیرایرانی برگزار شد

محفل فارسی زبانان غیرایرانی با حضور ادب دوستان و شاعرانی از کشورهای 
همسایه برگزار شد.

به گزارش  از روابط عمومی بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان، در این محفل 
افغانستان،  از کشورهای  شاعر  و ۲۴  برگزار شد  بهمن  دوشنبه ۲۳  که عصر 
بر  پرداختند، عالوه  به شعرخوانی  تاجیکستان و هندوستان در آن  پاکستان، 
ادیبان کشورهای افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و هندوستان، »شفیق شرق« 
رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسالمی افغانستان در ایران، استاد محمدعلی 
مجاهدی شاعر پیشکسوت آیینی، جواد محقق دبیر دوازدهمین جشنواره شعر 
فجر، محمدکاظم کاظمی شاعر و دبیر جشنواره یازدهم، سیدموسی حسینی 
کاشانی مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی قم و مهدی قزلی دبیر اجرایی 

دوازدهمین جشنواره بین المللی شعر فجر نیز حضور داشتند.

دومین فستیوال سفر و هفت سین نوروزی برگزار می شود

اداره کل  با حمایت  نوروزی  دومین فستیوال گردشگری سفر و هفت سین 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران از تاریخ ۲۵ تا ۳۰ 
بهمن ماه به مدت شش روز برگزار می شود. در دومین فستیوال سفر و هفت 
حضور  شرکت کننده   ۸۰ شود،  می  برپا  تجریش  ارگ  در  که  نوروزی  سین 
خواهند داشت. این نمایشگاه که دومین فستیوال فروش تورهای نوروزی و 
صنایع دستی ویژه نوروز است با هدف معرفی جاذبه  های توریستی و صنایع 
دستی ویژه نوروز به عموم مردم کشورمان در سطح استانی برگزار می شود.به 
گزارش مهر در این فستیوال آژانس ها، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، 
دستی،  صنایع  تفریحی،  مراکز  کمپینگ،  و  سفر  بیمه ها،تجهیزات  هتل ها، 
نشریه ها حضور داشته و طی شش روز برگزاری نمایشگاه به معرفی تازه ترین 

خدمات و دستاوردهای خود می پردازند.

خبر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به وجود 
زندگی مسالمت آمیز پیروان ادیان توحیدی 
مقدس  دفاع  سال  هشت  گفت:  ایران  در 
تبلوری از حضور پیروان ادیان مختلف دینی 

در کنار یکدیگر بود.
و  فرهنگ  وزارت  از  زمان  پیام  گزارش  به 
ارشاد اسالمی، سیدعباس صالحی در نشستی 
حضور  با  که  توحیدی  ادیان  نمایندگان  با 
رییس  ویژه  دستیار  موالوردی  شهیندخت 
جمهور در حقوق شهروندی برگزار شد، افزود: 
این نشست نشان می دهد که ایران دارای چه 

عمق و گستره ای است.
وی ادامه داد: ما ایرانیان با ادیان مختلف دینی 
از جمله آشوری، کلیمی، زرتشتی، مسلمان و 
... آنقدر به یکدیگر وصل هستیم که از سال 
ایم و در کنار هم  ایران را ساخته  های دور 

زیسته ایم.
صالحی با تاکید بر اینکه ایران معنا است نه 
جغرافیا، ادامه داد: این معنا را در طول هزاران 
سال با یکدیگر ساخته ایم و با هم به فارسی 
سخن گفته ایم. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در عین حال تصریح کرد: ما با یکدیگر زبان 
مشترک داشته ایم و آنان که زبان مشترک 
ما  دارند.  یکدیگر  با  نیز  مشترک  فکر  دارند 
با زبان و فکر  ایرانیان هزاران سال است که 

مشترک با یکدیگر ارتباط برقرار کرده ایم.
دردهای  در  طوالنی  های  سال  افزود:  وی 
مشترک ایرانی در کنار یکدیگر بوده ایم و در 
تاریخی، دفاع های  طول دوره های مختلف 

مشترک داشته ایم. 
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی تاکید کرد: 
هر زمان ایران در معرض تهدید قرار گرفته، 
رنگ  به  توجه  بدون  دینی  مختلف  جوامع 
های مختلف در کنار یکدیگر به دفاع از این 

سرزمین پرداخته اند.
عضو کابینه دوازدهم افزود: در مقاطع حساس 
و خطرناک، جامعه و مفهوم ایرانی و همچنین 
این  و  اند  بوده  هم  کنار  در  ایرانی  معنای 
سرزمین دارای خاطرات مشترکی با یکدیگر 

گفت:  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  است. 
همانطور که مسلمانان به مساجد گذشته و 
تاریخی خود ریشه می دوانند به همان اندازه 
معابد،  به  به کلیسا، کلیمیان  هم مسیحیان 
می  ریشه  خود  های  آتشکده  به  زرتشتیان 
تاریخ گذشته و حال به  دوانند و همگی در 
یکدیگر وصل هستیم و در کنار یکدیگر قرار 

گرفته ایم.
فرصتی  ها  نشست  اینگونه  کرد:  تاکید  وی 
یکدیگر  با  را  مشترکی  برداشت  که  است 
گذشته  چون  را  خود  آینده  و  کنیم  واگویه 

بسازیم و در کنار یکدیگر قرار بگیریم.
های  مساله  برابر  در  امروز  افزود:  صالحی 
مشترک قرار داریم و باید هم اندیشی کنیم 

که چگونه با آنها مواجه شویم.

وی تصریح کرد: از یکسو معنویت و قدسیت 
زدایی از انسان و جهان به عنوان یک مخاطره 
جدی نزد ادیان مطرح است. انسان و جهانی 
از روح و معنا می  بماند خالی  که در کالبد 
شود بنابراین مخاطره تهی شدن جهان از معنا 
می  تهدید  را  انسان  و  جهان  و  است  جدی 
کند. ما پیروان ادیان باید بیش از پیش به این 
دغدغه فکر کنیم که چگونه از این مخاطره 

فاصله بگیریم.
از  داد:  ادامه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
نهاد خانواده و  و  به حوزه  سوی دیگر توجه 
مسائل مربوط به آن است. خانواده به عنوان 
در  عللی  به  اجتماعی  زندگی  بنیادی  عنصر 
معرض تهدید است. جامعه دینی و خانواده 
نسبتی عمیق و وثیق دارند و نمی توان آن 

این  به  بنابراین  دانست.  هم  از  منفک  را  دو 
می  چگونه  که  داشت  توجه  باید  هم  نکته 
زیرا  کنیم  محافظت  خانواده  بنیان  از  توانیم 
اجتماعی  زندگی  معناداری  و  داری  دین  به 
دیگر  نکته  افزود:  صالحی  کند.  می  کمک 
گسترش خشونت و کینه است. ادیان دینی 
آمده اند انسان را با ساحت های مختلف به 
صلح برسانند. فلسفه ادیان توحیدی کاهش 

تضادها است.
داشت:  اظهار  دوازدهم  دولت  کابینه  عضو 
ایران میراث هزار ساله اجداد ما است و خیلی 
ها طمع دارند معنا و جغرافیای آن را در هم 
آن  از  یکدیگر  کنار  در  باید  بنابراین  بریزند 
را چون  امید دشمنان آن  و  محافظت کرده 

گذشته ناکام کنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

دفاع مقدس تبلور حضور ادیان مختلف بود

کاریکاتور

بازم رکورد زدیم!

ادامه  در  پاپ  موسیقی  خواننده  امیری  خواجه  احسان 
دورود  در شهر  هوادارانش  با  خود  استانی  های  کنسرت 

دیدار می کند.
و  جدید  قطعات  برنامه  این  در  است  قرار  خواننده  این   

قدیم خود را برای مخاطبان اجرا کند.
و  شنبه  سه  روز  امیری  خواجه  احسان  کنسرت  آخربن 
چهارشنبه ۱۷ و ۱۸ بهمن ماه در سالن میالد نمایشگاه 
از سوی مخاطبان  برگزار شد و استقبال بسیار خوبی را 

به همراه داشت. 
بار«،  اولین  »برای  بابا«،  و  »من  امیری  خواجه  احسان   
فردا«،  از  خاطره  »یه  تازه«،  »فصل  آخر«،  »سالم 
»عاشقانه ها«، »پاییز،تنهایی«، »۳۰ سالگی« از آلبوم های 
احسان خواجه امیری است که تا کنون منتشر شده است.

تا  و  برگزار شد  او در سال ۸۴ در کیش  اولین کنسرت 
ایران  مختلف  شهرهای  در  موفقی  کنسرت های  کنون 

برگزار کرده  است.
خواجه  اثر  آخرین  دقیقه«  نیم  و  »هشت  سریال  تیراژ 

امیری است که در سال ۹۵ از تلویزیون پخش شد.
کنسرت احسان خواجه امیری روز چهارشنبه ۹ اسفندماه 
ساعت ۱۸:۳۰ در مجتمع ورزشی کارگر دورود برگزار می 

شود.

 ۲۷ جمعه  کریمی  نیکی  های  عکس  نمایشگاه   سومین 
بهمن ماه در گالری اعتماد باغ نگارستان افتتاح می شود.

دو  این  از  پیش  که  کریمی  رسیده،نیکی  گزارش   به 
گالری  در  یکی  خود،  های  عکس  از  عکس  نمایشگاه 
گلستان در ایران و دیگری در گالری کورت یارد امارات 
به نمایش گذاشته تا امروز سبک های مختلف عکاسی را 
تجربه کرده اما عکاسی از طبیعت در آثار او چشم گیرتر 

است.
افق  با عنوان  نیکی کریمی،  نمایشگاه عکس های   اولین 
ها در سال ۸۸ در گالری گلستان برگزار شد که مجموعه 
اصفهان شروع  و  کاشان  از  که  بوده  از سفری  ها  عکس 
انزلی  بندر  طرف  به  آن  از  هم  بعد  و  لرستان  تا  و  شد 
و رشت تا الهیجان و ماسوله ادامه داشت.طبیعت هایی 
بدون انسان، افق های گسترده و تپه ماهورهای چشم نواز. 
همان مجموعه بود که در سال ۱۳۸۹ در در گالری کورت 

یارد امارات نیز به نمایش گذاشته شد.
   این نمایشگاه از روز جمعه ۲۷ بهمن در گالری اعتماد 
واقع در میدان بهارستان خیابان دانشسرا، باغ نگارستان تا 
۱۵ اسفند ماه از ساعت ۱۱ تا ۲۰ برای بازدید عموم دایر 

خواهد بود.)گالری دوشنبه ها تعطیل است.(

جدید  سری  در  پاپ  موسیقی  خواننده  یگانه  محسن 
کنسرت های خود قبل از کنسرت های تهران با هموطنانش 

در شهر ارومیه دیدار می کند.
 یگانه در کنسرت زمستانی پیش روی خود با منتخبی از 
خواب«،  »رگ  »سکوت«،  مانند  پرطرفدارش  قطعه های 
»درکم کن«، »دوستت دارم«، »هوایی شدی« و »نمیشه« 

روی صحنه می رود.
تیتراژ های  یگانه سابقه خواندن  کارنامه هنری محسن  در 
موفقی مانند »ماه عسل« و سریال هایی همچون »آسمان 
همیشه ابری نیست« دیده می شود. یگانه با وجود برخورداری 
از تیتراژ های موفق، اعتقاد دارد در زمینه تیتراژخوانی چندان 
موفق نیست. به طور یقین در کنسرت پیش روی این هنرمند 
عرصه موسیقی پاپ تک قطعه »کویر« یکی از آثاری است 
که پیش از خوانده شدن، درخواست های بسیاری را در بر 
دارد. سال گذشته هنگام اجرای قطعه »بهت قول میدم« در 
یکی از کنسرت های یگانه، تصویربرداری انجام شد و فیلم آن 
در اختیار طرفداران این خواننده قرار گرفت و همین اتفاق 
باعث شد عالقه شنوندگان موسیقی پاپ به این قطعه بیش 

از پیش شود.
کنسرت محسن یگانه روز چهارشنبه ۹ اسفند ساعت ۱۸:۰۰ 

و ۲۱:۳۰ در سالن دریا ارومیه برگزار می شود.

وی  احسان خواجه اميري ر
ود صحنه می  ر

نمایشگاه سومین   افتتاح 
یمی  عکس های نیکی کر

يگانه محسن   كنسرت 
 برگزار می شود

»تله موش« فتحی در تلویزیون
تله تئاتر »تله موش«کاری از حسن فتحی و بر 
اساس نمایشنامه آگاتا کریستی به روی آنتن شبکه 
چهار سیما می رود. به گزارش از روابط عمومی 
شبکه چهار، تله تئاتر هشت قسمتی »تله موش« با 
داستان جذاب پلیسی قرار است از پنجشنبه )۲۶ 
بهمن ماه( ساعت ۲۴ از شبکه چهار سیما پخش 
شود. بازنویس و کارگردان مجموعه تله تئاتر هشت 

قسمتی »تله موش« حسن فتحی است. 
این مجموعه که محصول ۱۳۷۶ شبکه دو سیماست، 
بر پایه تله موش آگاتا کریستی ساخته شده است.  
کارگردان تلویزیونی آن ساسان امیرپور، تهیه کننده 

ثریا گلشهر و تدوین مجید میرفخرایی است. 
زنده یاد جمیله شیخی - حمید مظفری - هرمز 
هدایت - افسر اسدی – زنده یاد احمد آقالو - اردالن 
شجاع کاوه - کاظم هژیرآزاد - رویا نونهالی - داود 
اسدی - فرزام منطقی - ژینوس دبیر - خسرو قیاسی 
- ارژنگ نوری - آرمن بیات - ابوالفضل سخی - علی 
فروزش وکتایون ملک زاده ازجمله هنرمندانی بودند 

که در این مجموعه ایفای نقش کرده اند.

خبر

 آگهی مزایده
شماره  درخواست  برابر  بابل  شهرداری  شهری  سبز  فضای  و  منظر  سیما  سازمان   

۷081مورخ 96/11/4 در نظر دارد مزایده ای با مشخصات ذیل  برگزار نماید 
1-موضوع مزایده اجاره بوفه ورودی پارک ساحلی 

2-مبلغ پایه اجاره بهاء ماهیانه بر اساس قیمت کارشناسی 5/600/000ریال )پنج  میلیون و ششصد هزار ریال (
3-مدت بهره برداری یک سال شمسی 

4-کل مبلغ مزایده 6۷/200/000ریال 
5-مبلغ تضمین شرکت در مزایده 3/360/000ریال است که می بایست رسید بانکی وجه مزبور  به حساب سپرده 
سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری به شماره 01094۷8020003نزد بانک ملی شعبه بابل به دستگاه مزایده 

گذار تسلیم نماید 
6-سازمان در رد یا قبول پیشنهاد مختار است 

۷-متقاضیان از تاریخ آگهی می توانند به مدت 10 روز همه روزه از محل مورد نظر بازدید به عمل آورند و جهت 
دریافت اسناد و سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری مراجعه نمایند 

8-واجدین شرایط می بایست پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 96/12/۷به سازمان 
ارائه نمایند 

9-تاریخ بازگشایی پاکت ها ی  دریافتی روز چهارشنبه 96/12/9می باشد 
10-سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده درج گردیده است 

11-سپرده نفر اول دوم سوم مزایده تا زمان عقد قرارداد نزد سازمان باقی خواهد ماند و پس از عقد قرارداد نسبت 
به استعداد آن اقدام خواهد شد

12- شماره تماس سازمان جهت کسب اطالعات 18-32319616-011میباشد 
مهیار بابازاده سرپرست سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

 نوبت دوم

تلویزیون  نوروزی  پخش  اصلی  گزینه های  از  که  سریال  سه 
و  امینی  علیرضا  مقدم،  سیروس  توسط  روزها  این  هستند، 
سامان مقدم کارگردانی می شوند. تصویربرداری سریال »پایتخت 
۵« به کارگردانی سیروس مقدم و تهیه کنندگی الهام غفوری و 
نویسندگی محسن تنابنده اردیبهشت ماه در منطقه شیرگاه استان 

مازندران آغاز شد.
سریال »پایتخت« با مشارکت سازمان هنری اوج در لوکیشن های 
مختلفی از جمله شیرگاه، ساری، قائم شهر، جاده، جنگل، شمال 
شرق تهران، فرودگاه، شهرک سینمایی دفاع مقدس و ... جلوی 
دوربین رفته است. گروه برای ضبط بخش های پایانی عازم ترکیه 
شدند و سکانس های آخر سریال را با محوریت گروه تروریستی 

داعش تولید و ضبط کردند.
بازیگران این سریال محسن تنابنده، احمد مهرانفر، علیرضا خمسه، 

بهرام  عبدالهی،  حاجی  هومن  نصرتی،  نسرین  رامین فر،  ریما 
افشاری، سارا و نیکا فرقانی، مجتبی بالل حبشی، مصطفی بالل 
حبشی، سلمان خطی و ... هستند. تصویربرداری سریال »تعطیالت 
رویایی« یا »افتاده ها« که در نوروز ۹۷ از شبکه دو سیماست به 
کارگردانی علیرضا امینی در کیش ادامه دارد.  به تازگی دو بازیگر 
جدید فاطمه هاشمی و فرهاد بشارتی به این مجموعه اضافه 
شده اند. بخش بیشتر تصویربرداری سریال در کیش خواهد بود 
و تاکنون بیش از ۱۰ جلسه از این مجموعه تلویزیونی در شیراز 
و در اماکن تاریخی این شهر تصویربرداری شده است. دیوار به 
در  روزها  این   »۲ دیوار  به  »دیوار  سریال  دیوار:تصویربرداری 
لوکیشنی واقع در اختیاریه ادامه دارد و علی قربانزاده به تازگی 
به این مجموعه ملحق شده است. این سریال با بازیگران اصلی که 
در سری قبل به ایفای نقش می پرداختند، کلید خورد و در ادامه 

چند بازیگر فرعی هم به آن اضافه شدند. امیر مهدی ژوله به دلیل 
حضور در سریال »گلشیفته« به کارگردانی بهروز شعیبی در فصل 

جدید از »دیوار به دیوار« حضور نخواهد داشت.
این سریال توسط خشایار الوند به نگارش درآمده و این بار خالف 
سری قبل که هر قسمت به یک داستان می پرداخت، مخاطب 
شاهد یک قصه کلی در قسمت های متعدد خواهد بود. پخش فصل 
اول این مجموعه از ۳۰ اسفند ماه ۹۵ به صورت روتین از شبکه سه 

سیما آغاز شد و تا پایان بهار ادامه داشت.

پایتخت، تعطیالت رویایی و دیوار به دیوار در نوروز ۹۷

                     جمهوري اسالمي ایران
                     وزارت راه و شهرسازي

         سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي
اداره کل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان کرمان

آگهي  تجدید مناقصه عمومي یک مرحله اي 
نام دستگاه : اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان کرمان

محل دریافت اسناد :  دبیرخانه اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان کرمان واقع در کرمان بلوار جمهوري اسالمي بعد از پل راه 
www.iets.mporg.ir آهن روبروي سالن ورزشي فجر و سایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات کشور به نشاني

مهلت دریافت اسناد :از  شنبه 96/11/28 تا  روز چهار شنبه  96/12/2
مهلت تحویل پیشنهادات : از  پنج شنبه 96/12/3 تا ساعت 14 روز  چهار شنبه 96/12/16

محل تسلیم پیشنهادات : دبیر خانه حراست اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان کرمان واقع در کرمان بلوار جمهوري اسالمي 
بعد از پل راه آهن روبروي سالن ورزشي فجر

زمان و مکان بازگشایي پیشنهادات : ساعت 12 روز یک شنبه  96/12/20 واقع در اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان کرمان 
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و شرایط مناقصه مندرج است

آگهي فوق در سایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات کشور به نشاني www.iets.mporg.ir  قابل رویت مي باشد  .
روابط عمومي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان کرمانهزینه درج آگهي بر عهده برندگان مناقصه میباشد.

ردیف

۱

2

موضوع مناقصه

بهسازی و روکش آسفالت راههای روستایی 
کوهبنان,بهاباد و راه روستایی طرز به راور و 

راه روستایی خورند به راور
بهسازی و روکش آسفالت جاده حسین 

آباد به گروه

نوع مناقصه

یک مرحله اي
با ارزیابي کیفي   

یک مرحله اي
با ارزیابي کیفي   

برآورد ریالي

5,۹84,834,446

۹,۹۹8,085,026

مبناي براورد

فهرست بها 
راهداری سال ۹6

فهرست بها 
راهداری سال ۹6

میزان تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار )ریال(

2۹۹,24۱,723

4۹۹,۹04,252

شماره مناقصه

۹6-۱۱-۱38

۹6-۱۱-۱3۹

 نوبت دوم


