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به گزارش زمان ، مجری طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبی  
14A از سکوی  بهره برداری  با  گفت:  حمیدرضا مسعودی 
برداشت گاز ترش از نخستین سکوی طرح توسعه فاز 14 

6پارس جنوبی آغاز شد.

تولید گاز از نخستین سکوی فاز ١٤ 

پارس جنوبی آغاز شد 
مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  زمان،رئیس  گزارش  به 
برجام،  از  خروج  طریق  از  آمریکا  باشد  قرار  اگر  گفت: 
مجددا تحریمها را برقرار کند، استمرار محدودیت ها برای 

کشورمان قابل توجیه نخواهد بود.

به گزارش زمان، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی  ، دکتر رضا ملک زاده گفت: در 
 B حال حاضر 1.5 میلیون نفر ایرانی ناقل ویروس هپاتیت

و 350 هزار نفر ناقل ویروس هپاتیت C هستند.  1

برقراری مجدد تحریم ها

 خط قرمزی بر  ادامه »برجام« 

١/5 میلیون ایرانی

B ناقل ویروس هپاتیت 
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سرمقاله
تناقِض نمایشگاه کتاب از چه می گوید!

ازدحام ملت رو به صعود
 سرانه مطالعه رو به نزول...

نگاه روز

سفر رئیس جمهور
  به خراسان رضوی

جزئیات تنظیم بازار ماه 
مبارک رمضان

از موارد در جامعه مدنی، در حالت  بسیاری 
بدوی از تناقضی چشمگیر برخوردار است که 
مناسب  و گزاره های  استدالالت  با چیدماِن 
در کنارهم، قابل پذیرش می گردد اما پاره ای 
از مسائل را با هر ادله و توضیحی کنارهم قرار 
دهیم بازهم آنچه البته به جایی نرسد، گزینه 
قابل قبولی است که بتواند در تشریِح هرآنچه 
متناقض رخ داده، کمک کند. »سخنگوی سی 
و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، 
شلوغِی نخستین روز نمایشگاه کتاب تهران را 
بی سابقه عنوان کرد و رئیس شعبه ی بانک شهر 
مستقر در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران نیز اذعان داشت: تا پایان ظهر روز 
دوم بیش از ۱۱۰ هزار تراکنش خرید از طریق 

این دستگاه  ها انجام و به ثبت رسیده است«...
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7  الهام آمرکاشی
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نرخ بیکاری 
باسوادها 13/1 ؛ بیسوادها 4/6 درصد

به گزارش زمان، میزان وام مسکن اولی ها در شهر های بزرگ تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. بهروز بنیادی افزود: میزان وام مسکن اولی ها بستگی به شهرشان دارد، اما از حداقل ۶۰ میلیون تومان تا ۲۰۰ میلیون تومان 
اعطا می شود.وی افزود: در حال حاضر پیشنهاد الزم توسط وزیر مربوطه داده شده و به شورای پول و اعتبار برای بررسی و تصویب رفته است.وی به زمان اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: زوج های جوان در شهر های بزرگ در صورت 

تصویب می توانند از این وام ها استفاده کنند و تا زمان اجرا احتماال چند ماهی طول می کشد.

2

2

میزان وام بستگی به شهر دارد؛

افزایش تسهیالت مسکن اولی ها تا 2۰۰ میلیون

مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس 
گفت: اگر قرار باشد آمریکا از طریق خروج از برجام، مجددا 
تحریمها را برقرار کند، استمرار محدودیت ها برای کشورمان 

قابل توجیه نخواهد بود.
بروجردی  عالءالدین  ملت،  ازخانه  نقل  به  زمان  گزارش  به 
در رابطه با اظهارات مقامات آمریکایی مبنی بر عدم خروج 
ایاالت متحده از برجام و تمدید توافق برای مدت کوتاهی، 
که  است  بازی  بازنده  ترامپ  کرد  اذعان  باید  داشت:  اظهار 
در خصوص برجام شروع کرده است. وی افزود: وقتی توافق 
مهم بین المللی توسط کشور آمریکا مورد نقض یا تهدید به 
نقض می شود، عمال با حیثیت بین المللی این کشور بازی 
می شود و نشان می دهد ایاالت متحده در عرصه بین الملل 

قابل اعتماد نیست.
مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس   
پایبندی  ایران  اینکه  بر  تاکید  ضمن  اسالمی،  شورای 
همیشگی به توافقنامه های بین المللی داشته لذا به توافقنامه 
اذعان  باید  البته  احترام می گذارد، تصریح کرد:  نیز  برجام 
برجام  از  خروج  طریق  از  ها  آمریکایی  باشد  قرار  اگر  کرد 
برقرار کنند، طبیعتا  را  توافقنامه مجددا تحریم ها  یا نقض 
اینکه معادله دوسویه است، استمرار محدودیت  به  با توجه 
ها برای کشورمان قابل توجیه نخواهد بود.بروجردی در این 
زمینه خاطرنشان کرد: بنابراین منتظر تاریخ مورد نظر ایاالت 
متحده خواهیم ماند و بر اساس تصمیمات آنها اقدامات پیش 

بینی شده الزم وارد مرحله اجرا خواهد شد.

بیکاری در میان افراد دارای سواد بیشتر است به طوری 
که نرخ بیکاری این گروه در سال 95 برابر با ۱3.۱درصد 
به  زمان  گزارش  است.صبه  درصد   4.۶ بیسواد  افراد  و 
نقل ازایرنا، از بررسی شاخص های عمده بازار کار طی 
سال های 84تا 95 که از سوی مرکز آمار ایران انتشار 
یافته است، نشان می دهد نرخ بیکاری افراد باسواد در 
سال 87 معادل ۱۱.5درصد بود که در سال 95 معادل 
۱.۶ درصد افزایش یافته است.نرخ بیکاری افراد بیسواد 
در سال 87 برابر با ۲.8درصد بود که در سال 95 به 4.۶ 
درصد افزایش یافته است.نرخ بیکاری برای افراد داری 
مدرک کارشناسی بیش از سایر گروهها است و با وجود 
کاهش  اندکی  نرخ  این   94 و  های 93  سال  در  اینکه 
یافت اما در سال 95 دوباره افزایش یافت.این در حالی 
مدرک  دارای  که  افرادی  برای  بیکاری  نرخ  که  است 
یافته  افزایش  نیز  هستند  دکتری  و  ارشد  کارشناسی 
گسترش  دهد،  می  نشان  دست  این  از  است.آمارهایی 
موجب  نتوانست  تنها  نه  کشور  در  عالی  آموزش  نظام 
بهبود بازار کار کشور شود بلکه بیکاری را در کشور به 
تعویق انداخته و پس از آنکه این جمعیت دانش آموخته 
وارد بازار کار می شوند با مدرک باالتر و توقع بیشتر از 
بازار کار دارند.همچنین نتایج به تفکیک جنسیت نشان 
می دهد، نرخ بیکاری مردان دارای مدرک کارشناسی 
بیشتر از سایر سطوح تحصیلی است .در مورد زنان روند 
افزایشی نرخ بیکاری دارندگان فوق لیسانس و دکتری 
حرفه ای قابل توجه است هر چند برای سطح تحصیلی 
لیسانس بجز سال 95 روند کاهشی بوده است.هم اکنون 
نرخ بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی در کشور حدود 
34 درصد است که بخش مهمی از این جمعیت را زنان 
به خود اختصاص می دهند.همچنین بیش از ۶۰درصد 

از فارغ التحصیالن بیکار در مقطع کارشناسی هستند.
هم اکنون بخش قابل توجهی از جمعیت بیکار کشور را 
افراد تحصیل کرده به خود اختصاص می دهند.تردیدی 
نیست، اگر در این سال ها به جای آموزش عالی، آموزش 
افزایش می دادیم، جمعیت  را در جامعه  های مهارتی 
در  شود.آموزش  کار  بازار  جذب  توانست  می  بیشتری 
است  نظری  های  آموزش  مبنای  بر  عام  طور  به  ایران 
رونق  نبود  به دلیل  التحصیالن  فارغ  به همین دلیل  و 
بخش های صنعت و کشاورزی کمتر می توانند جذب 
بازار کار شوند.کارشناسان معتقدند، ایجاد اشتغال برای 
است  بیسواد  افراد  از  تر  پرهزینه  بمراتب  با سواد  افراد 
با سواد  با خیل جمعیت جوان  امروز  ایران  کار  بازار  و 
اقتصادی  انتظار بزرگ شدن کیک  مواجه است که در 
دهد،رشته  می  نشان  شده  انجام  های  هستند.بررسی 
بهداشت با 7.9 درصد کمترین میزان بیکاری و رشته 
محیط زیست با 49.۱ درصد بیشترین میزان بیکاری 
رفتاری  علوم  رشته های  دارد.همچنین  کشور  در  را 
و  بازرگانی  درصد،   ۱9.7 بیکاری  نرخ  با  اجتماعی  و 
امور اداری با ۱9.5 درصد، حقوق ۲۱.8 درصد، علوم 
رایانه  ۲۲.4 درصد،  علوم طبیعی  ۲۲ درصد،  زیستی 
39.9 درصد، صنعت 3۲ درصد، معماری و ساختمان 
 ۲۲ با  و شیالت  جنگلداری  کشاورزی،  درصد،   ۲5.9
باالترین  درصد؛   49.۱ با  زیست  محیط  و  درصد 
اعالم  رشته ها  این  در  فارغ التحصیالن  بیکاری  میزان 
با  معلم  تربیت  رشته های  در  همچنین  است.  شده 
بهداشت  درصد،   8.8 روزنامه نگاری  درصد،  هشت 
خدمات  و  درصد   8.4 امنیتی  خدمات  درصد،   7.9
بیکاری  میزان  کمترین  درصد،   ۱۰.8 با  نقل  و  حمل 

را دارد. فارغ التحصیالن 

جلسه شورای عالی اداری دیروز  به ریاست 
معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

اسحاق  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
فعلی  اداری  نظام  اینکه  بیان  با  جهانگیری 
با مشکالت جدی مواجه است، گفت:  کشور 
توسعه  به  کمکی  تنها  نه  کشور  اداری  نظام 
کشور نمی کند بلکه از رضایتمندی مردم نیز 
می کاهد.معاون اول رییس جمهور با اشاره به 
نقشه راهی که برای اصالح نظام اداری کشور 
رسیده  تصویب  به  اداری  عالی  شورای  در 
بر  که  اقداماتی  با  کرد:  نشان  خاطر  است، 
اساس این مصوبه در دستگاه های اجرایی به 
انجام رسیده، شاهد تغییرات مثبتی هستیم 
اما همچنان با اهداف کمی تعیین شده فاصله 
و  اداری  امور  سازمان  از  داریم.وی  زیادی 
استخدامی کشور خواست ساز و کاری برای 
پیگیری مصوبات مرتبط با اصالح نظام اداری 
تدوین کند و افزود: الزم است تحقق و اجرای 
با دقت پیگیری  اداری  نظام  مصوبات اصالح 
شود و هر شش ماه گزارشی در این خصوص 
در  دستگاه ها  همکاری  نحوه  تا  گردد  ارائه 
مشخص  اداری  نظام  اصالح  برنامه  اجرای 
شود و دستگاه های موفق و ناموفق از یکدیگر 

قابل تشخیص باشند.
کشور  اداری  نظام  داد:  ادامه  جهانگیری 
اما  دارد  کشور  توسعه  در  اساسی  نقشی 
متاسفانه امروز شاهد آن هستیم که به جای 
توسعه  پیشبرد  به  کمک  اداری  نظام  آنکه 
شده  تبدیل  ترمزی  به  باشد،  داشته  کشور 
و  می کند  کند  را  کشور  توسعه  سرعت  که 
که  مردمی  دریافتی،  گزارش های  اساس  بر 

با  می کنند،  مراجعه  اجرایی  دستگاه های  به 
رضایت از ادارات دولتی خارج نمی شوند.وی 
اداری  نظام  اصالح  برنامه جامعه  به  اشاره  با 
کشور  استخدامی  و  اداری  امور  سازمان  که 
برای سال های 97 تا 99 تدوین کرده است، 
نظرات  و  دیدگاه ها  به  توجه  با  کرد:  تصریح 
درباره  اداری  عالی  شورای  اعضای  مختلف 
این برنامه جامع، الزم است که سازمان امور 
دستگاه های  با  جلسه ای  استخدای  و  اداری 
در  و  برگزار  شورا  اعضای  سایر  و  مربوطه 
خصوص تسریع در اجرای برنامه جامع اصالح 
نظام اداری به تفاهم و جمع بندی برسند و 
کنند. مطرح  شورا  آتی  جلسه  در  را  نتیجه 

پیشنهاد  به  اشاره  با  همچنین  جهانگیری 
اداری  امور  سازمان  و  وزارت کشور  مشترک 

ملی  سازمان  تشکیل  بر  مبنی  استخدامی  و 
مهاجرت کشور، اظهار داشت: ایران کشوری 
است که جمعیت زیادی از اتباع خارجی در 
وارد می شوند  آن  به  مهاجر  و  پناهنده  قالب 
و  مهاجر  نفر  میلیون   3 وجود  به  توجه  با  و 
اداره  که  است  در کشور، الزم  اتباع خارجی 
و  یکپارچه  بصورت  افراد  این  به  مربوط  امور 

منسجم انجام شود
طرح  افزود:  جمهور  رییس  اول  .معاون 
ایده  کشور  مهاجرت  ملی  سازمان  تشکیل 
دستگاه های  است  الزم  اما  است  خوبی 
برگزار  را  جلسه ای  موضوع  این  با  مرتبط 
با  را  حوزه  این  مأموریت های  و  وظایف  و 
صورت  در  و  دهند  قرار  بررسی  مورد  دقت 
ارجاع  دولت  کمیسیون  به  موضوع  تصویب، 

هیأت  جلسه  در  آن  تأیید  از  پس  تا  شود 
وزیران، در قالب الیحه ای به مجلس شورای 
اسالمی ارسال شود.در این جلسه که وزرای 
دارایی،  و  اقتصادی  امور  پرورش،  و  آموزش 
بهداشت،  کشاورزی،  جهاد  دادگستری، 
رییس  کشور،  پزشکی،  آموزش  و  درمان 
کشور  استخدامی  و  اداری  امور  سازمان 
حضور  نیز  شرقی  آذربایجان  استاندار  و 
گزارشی  اداری  عالی  شورای  دبیر  داشتند، 
اجرای  راستای  در  شده  انجام  اقدامات  از 
سالهای  در  اداری  نظام  اصالح  راه  نقشه 
جامع  برنامه  تشریح  به  و  کرد  ارائه  گذشته 
3 سال  برای  اداری  نظام  اصالح  پیشنهادی 
برنامه  این  شد  مقرر  که  پرداخت  آینده 
مربوطه  دستگاه های  حضور  با  پیشنهادی 
نیز  شورا  اعضای  و  گیرد  قرار  بررسی  مورد 
ظرف یک هفته نظرات خود را به دبیرخانه 
ارسال کنند تا در جلسه آتی شورا نسبت به 

تصویب نهایی این برنامه اقدام شود.
در این جلسه وزیر کشور نیز پیشنهاد تشکیل 
سازمان ملی مهاجرت کشور را مطرح کرد و 
با اشاره به مشکالت و مسائل فعلی کشور که 
در رابطه با حضور مهاجرین و اتباع خارجی 
یکپارچه  مدیریت  ضرورت  بر  دارد،  وجود 
امور مربوط به اتباع و مهاجرین خارجی در 
شد  قرار  که  کرد  تأکید  سازمان  یک  قالب 
این موضوع در دولت مورد بررسی قرار گیرد 
متولی،  از دستگاه های  نظر خواهی  و ضمن 
سازمانی  چنین  تشکیل  ضرورت  درباره 
آتی  جلسه  به  آن  نتیجه  و  شود  مطالعه 

شورای عالی اداری اعالم گردد.

معاون اول رییس جمهور:

مشکالت نظام اداری ، سرعت توسعه کشور را کند کرده است
نرخ بیکاری 

باسوادها 13/1 ؛ بیسوادها 4/6 درصد

برقراری مجدد تحریم ها خط قرمزی بر ادامه »برجام« 
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تناقِض نمایشگاه کتاب از چه می گوید!

ازدحام ملت رو به صعود؛ سرانه مطالعه رو به نزول...
* الهام آمرکاشی

بسیاری از موارد در جامعه مدنی، در حالت بدوی 
از تناقضی چشمگیر برخوردار است که با چیدماِن 
استدالالت و گزاره های مناسب در کنارهم، قابل 
پذیرش می گردد اما پاره ای از مسائل را با هر ادله 
و توضیحی کنارهم قرار دهیم بازهم آنچه البته به 

جایی نرسد، گزینه قابل قبولی است که بتواند در تشریِح هرآنچه متناقض 
رخ داده، کمک کند. 

شلوغِی  تهران،  کتاب  المللی  بین  نمایشگاه  یکمین  و  "سخنگوی سی 
نخستین روز نمایشگاه کتاب تهران را بی سابقه عنوان کرد و رئیس شعبه ی 
بانک شهر مستقر در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران نیز 
اذعان داشت: تا پایان ظهر روز دوم بیش از ۱۱۰ هزار تراکنش خرید از طریق 

این دستگاه  ها انجام و به ثبت رسیده است".
این اخبار در بدو امر، حاکی از استقباِل خوبی است که مردم از نمایشگاه 
کتاب دارند اما این تنها روی خوِش سکه است که از ازدحام ملتی می گوید 
که به ظاهر از مطالعه و فضاهایی منوط به کتاب استقبال می کنند و در 
باطن، آنچه آمار می گوید، ضِد این هیاهوی کتابخوانی است.بر اساس گزارش 
های انتشار یافته، کتاب نخوانی در ایران رو به صعود است و اینهمه هیاهو 
و خرید کتاب در روزهای آغازین نمایشگاه، تا حدی تفکر برانگیز است که 
صدالبته امیدواریم آحاد جامعه ایرانی از امسال تصمیم گرفته اند بر سرانه 

مطالعه در کشور بیافزایند.
آمار می گوید: بیشترین زمان اختصاص داده شده برای مطالعه کتاب در 
بین مردمان جهان مربوط به کشور استونی با ۱3 دقیقه در روز است و برای 
ایرانیان در میان عدد و رقم هایی که تاکنون ارائه شده، سرانهء مطالعه کتاب 
در بیست و چهار ساعت، ۲دقیقه بوده و علی الحساب می توان به عنوان یک 
آمار موقت از آن استفاده برد که احتساِب ۲دقیقه مطالعه در شبانه روز برای 
ایران و ایرانی جماعت با این طمطراِق فرهنگی، بسیار سخیف و قابل تأمل 
است.در این میان موارد بسیاری در روند نزولِی سرانه مطاله در کشور دخیل 
است که جدای از مداقه در تکوین شخصیت فردی از ابتدای رشد فرهنگی، 
حوزه نشر و از آن مهم تر، حوزه کتابخوانی را می توان در گروه سیاست 
های کالِن فرهنگی اجتماعی دانست که خط مشی های مناسب برایش در 
نظرگرفته نشده و بازار سوت و کوری را می گذراند. آنچه باید برای رشد یک 
جامعه کتابخوان در ایران لحاظ گردد تا حد زیادی با میانگین کشورهای 
صاحب رتبه فاصله دارد و اگر کنکاش وار به فروشگاه ها و مغازه های شهر 
نگاهی بیندازیم، جدا از جبری که برای دانش آموزان و دانشجویان برای تهیه 
و خرید کتاب، موجود است؛ هیچ رغبت و انگیزه ای در خریِد کتاب های 
غیر درسی در میان مردم دیده نمی شود و اگر دو باب مغازه البسه فروشی 
و کتابفروشی یا اغذیه فروشی و کتاب فروشی را در کنار هم مقایسه کنیم، 
کامال متوجه می شویم که بازارِ کسالت آورِ کتاب در شهر، گویای فقداِن 
مطالعه در اجتماع است و هیاهوی خوراک و پوشاک، حرف اول را در میان 
مردم می زند.راه دوری نرویم و ابتدا از خود بپرسیم؛ درحال حاضر آخرین 
 کتابی که هر کداممان مطالعه کرده ایم به کدام روز و هفتهء گذشته بر 
می گردد! بسیاری از افراد بعد از دوران دانشجویی فرصت نکرده اند کتابی را 
باز کنند! عده ای هزینهء گزاِف کتب را بهانه ای قرار می دهند برای نخواندن 
 و در عوض، هر روز کافه گالسه های متنوع و به روزی که در بازار عرضه 
می شود را با َولَع، نوش جان می کنند و به قیمتش اهمیتی نمی دهند که 

گویا این مواد خوراکِی پرقنِد پُررنگ، به رایگان عرضه می شود!
در این اثنا، آنچه بیش از پیش خودنمایی می کند، درِک این موضوع است 
که مرز باریکی میان دانستن و ندانستن، نابغه بودن و ابله بودن وجود دارد 
و تنها کسانی که در رده و گروهِ مختص باشند، می توانند متوجه درِک این 
تفاوت گردند. یعنی کسی که با مداقه ی کافی، آثار نابغه های زمان خود 
و پیش تر را مطالعه می کند؛ می فهمد که چه تفاوتی در بیان و آداِب 
ادراکشان وجود دارد؛ وگرنه سایرین ممکن است چون ابلهی وی را در نظر 

بگیرند که گزافه گویی می کند.
در فلسفه های متفاوت از مشاهیِر بنام، موضوعات متفاوتی درخصوص 
تصاویر و تصورها وجود دارد، به عقیده "کانت"؛ دستگاه حسی و ذهنی ما 
به گونه ای طراحی شده که نمودها و پدیدارها را می شناسد نه »بود« ها 
را. یعنی ما قادریم جهان را درک کنیم اما نه آنگونه که در ذات واقعی وجود 
دارند بلکه آنگونه که در دستگاه حسی ما نمود می یابند. در واقع شناخت 
ما از جهان چیزی جز تصویر و تصور ما از جهان نیست.حال با این ذهنیت 
از چنین برداشت هایی می توان به سهولت بر این امر، فائق آمد که تصویر 
و تصورهای موجود درذهن ما ، نتیجهء عینی از آنچه حس کرده ایم است 
و آنچه که ما با مطالعه و همنشینی به دست می آوریم، نموِد جامع تری در 

نگاه و حِس ما در جهان خواهد داشت.
انتظار به جایی است که سرانه مطالعه کتاب در ایران از ۲دقیقه در شبانه روز  
به حداقل نیم ساعت  در بیست و چهار ساعت  ارتقاء یابد که جلوی ضرر را 

هر وقت بگیریم منفعت است.

Elhamamerkashi@gmail.com

ادعای بوستون گلوب درباره دیدار کری با 
ظریف در نیویورک

یــک روزنامه آمریکایی ادعا کرد: وزیرامورخارجه پیشــین آمریکا در 
تالش برای حفظ برجام در جریان سفر محمدجواد ظریف به نیویورک 
با وی دیدار کرد.به گزارش زمان به نقل ازایســنا، به نوشــته روزنامه 
بوستون گلوب، جان کری وزیرامورخارجه پیشین آمریکا در ماه های 
اخیر دیدارهای خصوصی و تماس های تلفنی متعددی را برای حفظ 
توافق هسته ای ایران و قدرت های جهانی انجام داده است.این روزنامه 
ادعا کرد: در همین راســتا جان کری که برای حصول توافق هسته ای 
تالش زیادی کرده بود، با محمدجواد ظریف، وزیرامورخارجه ایران که 
ماه گذشته برای شرکت در یک نشست در مجمع عمومی سازمان ملل 
به نیویورک سفر کرد، دیدار و درباره راه های حفظ برنامه جامع اقدام 
مشترک )برجام( رایزنی کرد.وی همچنین دیدارها و گفت وگوهایی با 

تعدادی از مقامات اروپایی داشته است.  
کری ماه گذشــته با فرانک والتر اشتاین مایر، وزیرامورخارجه پیشین 
آلمان و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار 
کرد.وزیرامورخارجه پیشــین آمریکا عالوه بر ایــن با امانوئل مکرون 
رئیس جمهور فرانســه هم در نیویورک و هــم در پاریس دیدار کرده 
اســت.مکرون که به تازگی در یک سفر رسمی به واشنگتن رفته بود 
نیز در دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تالش کرد تا وی را 
برای ماندن در توافق هسته ای متقاعد کند. ترامپ در ماه ژانویه اعالم 
کرد که اگر توافق هســته ای تا روز ۱۲ ماه مه اصالح نشود، واشنگتن 
دیگر در این توافق نخواهد ماند.جان کری در دوران ریاست جمهوری 
باراک اوباما نیز بارها به همراه ارنست مونیز، وزیر انرژی پیشین آمریکا 
برای حمایت از برجام به ویژه در میان اعضای کنگره شامل پل رایان، 
رئیس کنگره رایزنی هایی انجام داده بود.توافق هسته ای که در دوران 
ریاست جمهوری باراک اوباما به عنوان یک دستاورد تاریخی شمرده 
می شــد، به شــدت مورد انتقاد دونالد ترامپ است. وی این توافق را 
بدترین توافق مذاکره شــده در تاریخ آمریکا می داند و بارها تهدید به 

خروج از آن کرده است.
بــه گفته رهبران کنگره و مقامات سیاســت خارجی آمریکا احتمال 
خــروج ترامپ از برجام علیرغم تالش های زیاد رهبران اروپایی برای 

حفظ این توافق بسیار باال است.

سفر رئیس جمهور  به خراسان رضوی

رئیس دفتر رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست 
جمهوری از سفر دو روزه رئیس جمهور به استان 

خراسان رضوی از امروز خبر داد.   
به گــزارش زمان به نقل ازصداوســیما ، محمود 
واعظی افزود: آقای روحانی در این ســفر در جمع 
مردم سبزوار و نیشابور سخنرانی خواهد کرد.وی 
افزود : در این ســفر طرح هایی در این دو شهر از 
جمله طرح فوالد جوین ســبزوار افتتاح می شود. 
واعظی گفت : رئیس جمهور در ادامه این سفر پس 
از زیارت بارگاه ملکوتی حضرت رضا )ع( با شرکت 
در جلســه شورای اداری اســتان خراسان رضوی 
با نخبگان این اســتان هم دیدار و گفتگو خواهد 
کرد.رئیس دفتر رئیس جمهور رسیدگی به مسائل 
استان خراسان رضوی را از اهداف اصلی سفر آقای 
روحانی به این اســتان اعالم کرد و افزود : از بیش 
از دو ماه پیش، جلساتی با حضور استاندار خراسان 
رضوی در تهران و مشهد برای بررسی مسائل این 
استان تشکیل شده است .واعظی گفت: همچنین 
افتتــاح پروژه هایی در فریمــان بخش دیگری از 
برنامــه های رئیس جمهور در این ســفر دو روزه 
خواهد بود.وی با اشاره به اختصاص بودجه فراوان 
برای استان خراســان رضوی و فعالیت چشمگیر 
بخش خصوصی در این استان افزود : در این سفر 
قرار است رئیس جمهور بخشی از اختیارات دولت 

را به استاندار خراسان رضوی واگذار کند.

برنامه ویژه صندوق توسعه ملی
در سال حمایت از کاالی ایرانی 

نظارت بر رونــد اجرای پروژه هایی که از ســوی 
صندوق توســعه ملی تامین اعتبار شده است، در 

دستور کار قرار گرفت.
به گزارش زمان به نقل از صندوق توســعه ملی،  
ایــن تصمیم به منظور نظارت بر اســتفاده بهینه 
از منابــع صندوق و ایفای نقش در کیفی ســازی 
روند اجــرای پروژه های کالن ملــی، در تعامل با 
دســتگاه های متولی این طرح ها اخذ شده است.

در ایــن باره مرتضــی شــهیدزاده، رئیس هیات 
عامل صندوق توسعه ملی در جمع اعضای هیات 
عامل این صندوق با یــادآوری اولویت قرار دادن 
پروژه محــوری در دوره جدید صندوق به ویژه در 
ســال حمایت از کاالی ایرانی تاکید کرد: تسهیل 
شرایط و بسترسازی برای جذب سرمایه در اقتصاد 
کشــور دارای اهمیت فراوانی است و در کنار این 
مهم، باید توجه داشت که نقش صندوق به عنوان 
یک مجموعه در تراز بین المللی بسیار حائز توجه 

خواهد بود.

اظهارنظر روسیه
 درباره سرنوشت ابوبکر بغدادی

وزارت خارجه روســیه اخبار جدیــدی پیرامون 
سرنوشت ابوبکر بغدادی اعالم کرد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا،اولیگ سرمولوتوف، 
معاون وزیر خارجه روســیه اعــالم کرد که اخبار 
مبنی بر کشته شدن ابوبکر بغدادی، سرکرده گروه 
تروریستی داعش بیش از ۱۰ بار تکرار شده است.

وی در ادامه افزود: ما نمی توانیم بگوییم که بغدادی 
دیگر وجود ندارد و کشــته شــده، مگر این که از 

صحت این اطالعات مطمئن شویم.

سیگنال های جدید بازار مسکن 

آمارها از شهر تهران نشان می دهد بیشترین رشد 
قیمت و معامالت مربوط به واحدهای مســکونی 

باالتر از سطح متوسط بوده است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، رشد 48 درصدی 
معامالت واحدهای بیش از ۲۰۰ متر مربع شــهر 
تهران، رشــد 5۲ درصدی معامالت آپارتمان های 
بیش از ۶۰۰ میلیون تومان و رشــد 35 درصدی 
معامالت منطقه یک، نمایه هایی اســت که نشان 
می دهد سهم خرید و فروش به قصد سرمایه گذاری 
همزمان با رشد قیمت مسکن در ابتدای زمستان 
۱39۶ به طور چشــمگیری افزایش یافته است.

این در حالی اســت که فروردین ماه امسال شاهد 
کاهش ۶.3 درصدی کل معامالت نسبت به مدت 
مشابه ســال قبل و افزایش ۲9.5 درصدی قیمت 
بوده ایــم. شــرایط جدید حاکی از آن اســت که 
همزمان با رشد قیمت ارز، دو اتفاق در بازار مسکن 
افتاده است؛ گروهی به قصد حفظ سرمایه خود به 
ســمت دارایی ثابت روی آورده اند و فروشندگان، 
همزمان قیمت های پیشــنهادی را بــاال بردند.با 
توجه به بررسی های میدانی در فروردین ماه سال 
جاری در منطقه 5 قیمت پیشنهادی تا ۶۰ درصد 
و قیمت قطعی تا 47 درصد رشــد نشان می دهد. 
اما در نیمه جنوبی شــهر تهران جهش معامالت 
محسوس نبوده است. به طور مثال کمترین میزان 
رشد کل شهر تهران به منطقه ۱9 با تنها 4 درصد 
افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل تعلق داشته و 
این در حالی است که میانگین رشد قیمت مسکن 

شهر تهران ۲9.5 درصد بوده است.

اخبار

سرمقاله

طمع ورزي بردگي 
هميشگي است

کالمامیر

وزیر صنعت، معدن و تجــارت گفت: بهترین راه 
حمایت از کاالی ایرانی بســتن کامل مرزهاست، 
یعنــی هم مرز گمرکی تا هرچه اظهار می شــود 
واقعا به کشــور وارد شود و هم مرز جغرافیایی که 

نیروهای مسلح از آن حفاظت کنند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، محمد شریعتمداری، 
افزود: طبق آخرین گزارش سال ۱39۶، 8۲ درصد 
کاالهای وارداتی به کشــور کاالهای واسطه ای یا 
ســرمایه ای است یعنی کاالهایی است که به درد 
تولید می خورد و مصرفی نیســت.وی ادامه داد: 
دیگر کاالهای وارداتی به کشور ۱8 درصد واردات 
را دربرمی گیــرد که باالترین آن را برنج، کنجاله، 
سویا، ذرت و موز تشــکیل می دهد و دیگر ارقام 
آنقدر ناچیز است که نمی توان گفت با آن مقدار، 
بازار ایران به هم ریخته و ویترین ایران پر از کاالی 
خارجی شــده؛ پس کاالهــای مصرفی از راههای 
دیگــری جز گمرک وارد کشــور می شــود.وزیر 
صنعت، معدن و تجارت گفت: به طور مثال واردات 
قانونی کاال از ترکیه به کشور ۲۰ میلیون دالر است 
ولی ما بیخ گوش همین کشور ترکیه جایی درست 
کرده ایم به نام منطقه آزاد ارس که از همان ترکیه 
کاال با تعرفه صفر به همراه مسافر وارد می شود و 
این است که کشور را بیچاره می کند.شریعتمداری 
افزود: بخش عمــده ای از اجناس وارداتی هم به 
عنوان ته لنجی و یا توسط کولبارچی ها به شکل 
غیرقانونی وارد می شود و از مرز تا بازار همه نقاط 
کشور، هم کسی نمی پرسد که این کاال را از کجا 

آورده اید؟ 
وی تاکیــد کرد: برای حمایت از کاالی ایرانی باید 
مرز را بر روی کاالی قاچاق بست و این امر شوخی 
بردار هم نیســت چون حتی افزایش تعرفه های 
تجاری، در شــرایطی که این منافذ باز است، نه به 
سود تولید کننده داخلی که تنها به نفع قاچاقچی 
هاســت.وزیر صنعت، معدن و تجــارت گفت: اگر 

قرار اســت سال کاالی ایرانی باشــد کار دیگری 
که همزمان باید صورت بگیرد این اســت که قدر 
همین کاالی ایرانی موجود را بدانیم.شریعتمداری 
در خصوص تک نرخی شــدن ارز هم افزود: قبل 
از این که دولت تصمیم به تک نرخی شــدن ارز 
بگیرد نظام ارزی کشور دارای محدودیتهای واقعی 
نبود.وی ادامه داد: پارسال 5۲ میلیارد دالر درآمد 
حاصــل از فروش نفت خام و 47 میلیارد دالر هم 
درآمد حاصل از فروش صادرات غیرنفتی کشور بود 
و کل واردات کشور هم 54 میلیارد دالر و مجموعه 
نیاز خدمات کشور هم حداکثر ۱5 میلیارد دالر بود 
یعنی تراز ارزی کشور مثبت بود و در عین حال در 
بازار اتفاقــات دیگری می افتاد که اقتصادی نبود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: عدم اطمینانی 
شکل گرفته بود که عده ای گمان می کردند باید 
ســرمایه خود را از کشــور خارج کنند و دولت از 
یک طرف دالر توزیع می کرد که توســط افرادی 
خریداری می شــد و به استانبول و جاهای دیگر 
می رفت و آنجا تبدیل به یک انبار پول می شــد 

و بعــد ارز را به ایران با قیمت باالتر می فروختند.
شــریعتمداری افــزود: هیچ جای دنیــا حتی در 
کشورهای کمتر توسعه یافته هم روال این نیست 
که کنار خیابان هر کســی هر چه قدر ارز که می 
خواهد بفروشد به خصوص بعد از مباحثی که در 
خصوص تامین مالی تروریســم و پولشویی مطرح 
شده اســت.وی ادامه داد: در هیچ کشوری بدون 
این که فروشنده ارز، منشا خارجی آن را ابراز کند 
نمی تواند به دیگران ارز بدهد و البته در کشور ما 
هم این مقررات وجود داشــت اما اجرا نمی شد و 
به همین دلیل هم روال به این شکل شده بود که 
قیمت هــر دم از طریق اینترنت تغییر می کرد تا 
جایی که نرخ ارز کامال شــناور و غیر قابل کنترل 
شده بود و هیچ تولید کننده ای نمی دانست مواد 
اولیه را باید به چه قیمتی خریده و وارد کند.وزیر 
صنعت، معدن و تجارت گفت: محاســبات دولت 
نشــان می دهد که از دیمــاه ۱39۶ قیمت ارز به 
مرز حدود 4۱ هزار ریال رســید و بعد به یک باره 
روند صعودی به خود گرفت و تا ۶۰ هزار ریال هم 

اعالم می شــد هر چند که خرید و فروش نشــد.
شریعتمداری افزود: این افزایش غیرمتعارف بیش 
از 4۲ هزار ریالی در ۲.5 ماه صورت گرفت تا اینکه 
دولت نرخ 4۲ هزار ریال را بدون هیچ محدودیتی 
از نخ تســبیح تا نخ بخیه مبنای قیمت ارز تعیین 
کرد.وی ادامه داد: این داستان، قسمت دیگری هم 
دارد و آن ارز حاصل از صادرات است که قیمتش 
تا دیماه ۱39۶ به 4۲ هزار ریال هم نرسید و حدود 
4۱ هــزار و 5۰۰ ریال بود و طی ۲ ماه و اندی که 
از دیماه پارسال آغاز شد تنها کمی تغییر کرد لذا 
تصمیم دولت در خصوص تــک نرخی کردن ارز 
نباید خیلی تحول اساســی در ضدیت با صادرات 
به وجود بیاورد.وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 
نظام تک نرخی ارز به این معناست که آن ارزی که 
دولت با آن ارز کاالهای مورد نیاز کشــور را تامین 
می کند تک نرخی است اما دولت، نرخ ارز خروج 
سرمایه یا ارز تامین کننده واردات قاچاق را تثبیت 
و یک نرخی نکرده است.شریعتمداری افزود: کاری 
که دولت کرد این بود کــه ارز حاصل از صادرات 
غیرنفتی عمده مثل پتروشــیمی های بزرگ که 
توسط دولت یا بخش های عمومی غیردولتی انجام 
می شد را تحت کنترل درآورد تا در بانک مرکزی 
عرضه شود و در صادرات خرد هم همین سیاست 
تک نرخی ارز را حاکم کرد.وی ادامه داد: همه هنر 
این طرح آن اســت که ارز حاصل از صادرات غیر 
نفتی و صادرات نفت به یک کاســه معین بیاید تا 
بشــود از این منبع نیازهای مختلف کشور تامین 
شــود لذا اگر این ظرف، سوراخ شود کل این طرح 
هوا می رود.او تاکید کرد: اگر این گونه نشود و ارز 
حاصل از صادرات برنگردد راهی جز سخت کردن 
مقــررات صادراتی، ولو به قیمــت ضربه خوردن 
صادرات نیســت؛ لذا خود صادرکنندگان راه حل 
ارائه دهنــد که چگونه ارز حاصــل از صادرات را 

اظهار کنند که به داخل کشور بیاید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت::

بهترین راه حمایت از کاالی ایرانی بستن مرزهاست

پاسخ مقتدرانه ایران
 به هر گونه تهدید دشمن

ایدئولوژی تکفیری 
دلیلی بر گسترش تنفر میان ملت ها 

رئیس ایرانی کمیسیون مشترک نظامی ایران 
و عمان، روابط نظامی و امنیتی بین نیروهای 
مسلح را مثبت ارزیابی کرد. به گزارش زمان به 
نقل ازصدا و سیما؛ سردار سرتیپ پاسدار قدیر 
نظامی در اولین نشســت این اجالس، روابط 
نظامی، انتظامی و امنیتی بین نیروهای مسلح 
دو کشــور را مثبت و رو به پیشرفت ارزیابی 
کرد.معاون بین الملل ستاد کل نیروهای مسلح 
تاکید کرد: در حالی که روند روابط سیاسی، 
نظامی دو کشــور به دلیل مواضع حکیمانه 
و خردمندانه رهبران دو کشــور از شــرایط 
مطلوبی برخوردار است؛ اما متاسفانه شرایط 
سیاســی، نظامی و امنیتی منطقه و جهان 
اســالم به دالیل مختلف روند نگران کننده و 
غیرقابل قبولی دارد.ســردار قدیرنظامی در 
ادامه جنایت های تروریست های تکفیری با 

حمایت آمریکا و برخی از کشورهای منطقه 
مانند عربســتان در مناطق مختلف جهان و 
همگرایی بین برخی از کشــورهای منطقه 
مانند عربستان با رژیم صهیونیستی را دو عامل 
اصلی شــکاف، تفرقه و بحــران در منطقه و 
جهان اسالم توصیف کرد.وی افزود: جمهوری 
اسالمی ایران به دلیل پیشتازی و مجاهدت 
در برابر تروریسم و نقش مستقیم در شکست 
حکومت خودخوانده داعــش و پایبندی به 
موازین بین المللی و مواضع مستقل در مسائل 
منطقه ای و جهانی، مورد فشارهای سیاسی، 
اقتصادی و امنیتی آمریکا و برخی کشورهای 
غربی و منطقه ای قرار گرفته است؛ لذا ایران 
حفظ و تقویــت توان دفاعی خــود را برای 
دفاع قدرتمندانــه از منافع و امنیت ملی اش 
حق طبیعی خود می داند و نیروهای مسلح 
جمهوری اسالمی ایران به هرگونه تهدیدی از 
جانب دشمنان پاسخ مقتدرانه خواهند داد.در 
این اجالس سرتیپ ستاد »حمد بن راشد بن 
سعید البلوشی« معاون رییس ستاد نیروهای 
مسلح سلطنت عمان و رییس هیات نظامی 
عمان نیــز وجود تفرقه در جهان اســالم را 
عامل اصلی منازعات کنونی دانست و تاکید 
کرد: در چند روز آینده رزمایش مشــترک 
امــداد و نجات دریایی با مشــارکت نیروی 
دریایی ارتش، نیروی دریایی سپاه، مرزبانی 
جمهوری اسالمی ایران، نیروی دریایی عمان 
و پلیس ســلطنتی عمان در آب های خلیج 

فارس برگزار شود.

معــاون امــور حقوقی بیــن المللی وزیر 
اشــاره  در ســخنانی ضمن  امورخارجه، 
به بیش از ۱7 هزار قربانی تروریســم در 
ایــران و خطر تروریســم و افراط گرائی و 
رنجهای ناشی از این دو پدیده شوم برای 
بدست  موفقیت های  و همچنین  جهانیان 
آمده کشــورمان در جنگ با تروریسم، بر 
ضرورت مبارزه با تروریسم و افراط گرائی 
تا ریشه کن شدن آن ها در سراسر جهان 

تاکید کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا ،غالمحسن 
دهقانی کــه در کنفرانس عالیرتبه مبارزه 
با تروریســم و پیشــگیری از افراط گرائی 
خشونت آمیز در شــهر دوشنبه، پایتخت 
کشور تاجیکستان،  سخنرانی می کرد در 
این رابطه همکاریهای بین المللی توام با 
اراده سیاســی جدی و نیز توافقات و ساز 
و کارهای منطقه ای مناســب با شــرکت 
کشــورهای منطقه را حیاتی برشمرد.وی 
در بخش دیگری از ســخنان خود تجاوز 
خارجی و اشــغال ســرزمینی در ایجاد و 
گسترش افراط گری کنونی که هم اکنون 

با آن مواجه است، را موثر دانست.
وی افزود: اشــغال هفتاد ســاله فلسطین 
موضوعی است که می بایست بطور جدی 
در دســتور کار مجامع بیــن الملللی قرار 
گیرد. وی گفت عالوه بر این، الزم اســت 
کشــورها  برخی  نظامی  ماجراجوئی های 
که طی ۱5 ســال اخیر اوضــاع امنیتی 

نابســامان کنونی را در جهــان رقم زده 
باید خاتمــه داده شــود.معاون  اســت، 
وزیــر امورخارجــه کشــورمان در ادامه 
ســخنان خود بر بررسی جدی ریشه های 
افراط گرائــی و تروریســم تاکیــد کرد و 
در ایــن رابطه بــه ایدئولــوژی تکفیری 
که موجب گســترش تنفر میان ملتهای 
مختلف می شود اشاره کرد.وی همچنین 
تاکیــد کرد: فقرزدائــی، کاهش بیکاری، 
عدم به حاشــیه راندن بخشی از جامعه، 
قطع مالی منابع تروریســم، شــفافیت و 
پرهیــز از اعمــال اســتاندارد دوگانه در 
مقابلــه با تروریســم و افراط گرائی و نیز 
عدم سوء استفاده از رسانه ها و شبکه های 
اجتماعی برای گســترش این دو پدیده، 

امری ضروری است.

دبیر شــورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: 
به عنوان مســئول نهاد امنیت ملی کشور با 
صراحــت و اطمینان اعالم می کنم به دلیل 
برآورد دشــمنان از اقتدار سیاسی و آمادگی 
نظامی و امنیتی جمهوری اســالمی، امکان 
شکل گیری هیچگونه جنگی متصور نیست.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا، علی شمخانی 
گفت: نیــروی انتظامــی بعنــوان یکی از 
مهمترین نهادهای کشور بوده که در شئون 
مختلف انتظامی، امنیتی و اجتماعی، دارای 
کارکردهای راهبردی و تعیین کننده است.

وی با بیان اینکــه نیروی انتظامی به عنوان 
سازمانی که بیشترین ارتباط را با الیه های 
اجتماعی دارا اســت، گفت: ایــن نیرو می 
تواند به عنوان حسگر بســیار مهم، شرایط 
و نیازمنــدی های جامعه را در ابعاد مختلف 
تشــخیص داده و منعکس کند.دبیر شورای 
عالــی امنیت ملی با اشــاره به ســه دوره 
رشــد ناجا که با جهش ســازمانی، هویتی 
و کارآمدی همراه اســت خاطر نشــان کرد: 
ناجا به عنوان ســازمانی انتظامی- اجتماعی 
علیرغم پیچیدگی های ماموریتی توانســته 
است با بگارگیری هوشمندانه فناوری های 
نویــن، ضمن افزایش ســرعت و کیفیت در 
ارائه خدمات، موضوع نظارت بر عملکرد خود 

را نیز ســاختارمند نموده و در این حوزه در 
سطح کشور پیشتاز باشد. وی نقش و جایگاه 
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی با سازمان 
های مشــابه در دنیا را مقایسه کرد و یادآور 
شــد: ماهیت مردمی، خویشتنداری و رافت 
همراه با اقتدار، موجب افزایش اعتماد جامعه 
به پلیس و نفوذ معنوی این نیرو در کشــور 
شده است.شمخانی با تاکید بر ضرورت ارتقاء 
نرم افزاری و تالش مستمر برای مؤثرتر عمل 
کردن، به ویژه نســبت به تهدیدات جدید و 

پیچیده دشمن و همچنین روز آمد نمودن 
شــیوه های کنترلی و مجهز شدن به دانش 
روز عملیــات روانــی را از وظایــف جدی و 
اولویــت های ناجا ذکر کرد و بر مقابله قاطع 
و همه جانبه با متخلفان و هنجار شکنان که 
به شکل پیچیده ای سعی دارند رخدادهای 
فرهنگی و اجتماعی را سیاســی و ســپس 
امنیتــی کننــد، تاکید کــرد.وی در بخش 
دیگری از سخنان خود به اظهارات و اقدامات 
رییس جمهــور متوهم آمریــکا در موضوع 

برجام اشاره کرد و گفت: موفقیت یا شکست 
برجام به عنوان توافقی سیاسی و امنیتی که 
به تأیید شورای امنیت سازمان ملل رسیده، 
آزمونی تاریخی برای ارزیابی اثرگذاری منطق 
گفت وگو به جای منازعه وهمچنین میزان 
کارآیــی نهادهای بین المللــی برای حل و 
فصل مســالمت آمیز چالش های گوناگون 
در جهان است.دبیر شورای عالی امنیت ملی 
افزود: اگر رییس جمهور فعلی آمریکا توافق و 
تعهد دولت قبل از خود را قبول ندارد، قطعاً 
هیچ کشور دیگری حاضر به مذاکره و توافق با 
آمریکا نخواهد بود چرا که این احتمال وجود 
دارد که دولت هــای بعد نیز تعهدات دولت 

فعلی را رد کنند .
شمخانی با تبیین ابعاد جنگ ادراکی که از 
سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی برای قرار 
دادن گزاره جعلی تســلیم- جنگ در برابر 
افکار عمومی دنبال می شــود، اظهار داشت: 
به عنوان مســئول نهاد امنیت ملی کشور با 
صراحت و اطمینان اعالم می کنم که به دلیل 
برآورد دشــمنان از اقتدار سیاسی و آمادگی 
نظامی و امنیتی جمهوری اسالمی در ابعاد 
داخلی و خارجی و همچنیــن فقدان اراده، 
انسجام و توان عملیاتی دشمن، امکان شکل 

گیری هیچگونه جنگی متصور نیست.

شمخانی امکان جنگ علیه ایران را مردود دانست
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خریدوفروش دالر توسط پیک های موتوری!

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی از خرید و فروش دالر توسط 
پیک های موتوری انتقاد کرد.

خانه ملت؛ احمد انارکی محمدی درباره وضیعت بازار ارز گفت:متاسفانه روند 
صعودی قیمت دالر از سال گذشته آغاز شد و این موضوع ادامه دار شد هرچند 
که بخشی از رشد قیمت دالر که متاثر از نرخ تورم است را می توان تا حدی قابل 
توجیه دانست اما بخشی از افزایش قیمت دالر متاثر از فعالیت های سوداگرانه 
است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی افزود:بخشنامه های ارزی 
دولت برای کنترل تقاضا در بازار تا حدی برای یک مقطع زمانی می تواند قابل 
قبول باشد اما نباید فراموش کرد تصمیات ارزی دولت با نقص های روبرو  بوده 
که تاکنون رفع نشده است. نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس دهم شورای 
اسالمی بر لزوم تامین ارز متقاضیان واقعی ارز ادامه داد:باید توجه داشت برخی ها 
قصد اقامت در خارج کشور را دارند این در حالی است نمی توانند ارز مورد نیاز 
خود را تامین کنند همچنین برخی ها قصد تمدید ویزا دارند و برای آنها تدبیری 
اتخاذ نشده است. این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر لزوم تک نرخ 
شدن واقعی قیمت ارز تصریح کرد:بعد از اعالم قیمت 4۲۰۰ تومان برای هر دالر 
و کنترل معامالت صرافی ها، برخی ها بصور غیرقانونی اقدام به مبادله دالر می 
کنند بطور مثال پیک های موتوری اقدام به خرید و فروش دالر در درب منازل 
می کنند یعنی اصطالحا بازار غیررسمی ارز از چهارراه استانبول به درب منزل 
متقاضیان دالر منتقل شده است.انارکی محمدی افزود:با وجود اینکه فعالیت 
های صرافی ها نیاز به ساماندهی داشت اما در هر صورت انجام معامالت دالر در 
صرافی بهتر از خرید و فروش دالر توسط پیک های موتوری با قیمت های باال 
می شود بنابراین باید مانع از فعالیت پیک های موتوری که دالر معامله می کنند، 
شد.وی تصریح کرد:جایگزینی دالر با یورو اقدام خوبی محسوب می شود البته 
باید تدابیری اتخاذ شود که مسئله کمبود یورو رفع شود چرا که در حال حاضر 
بانک ها برای تبدیل ارز مسافرتی به اسکناس یورو با مشکالتی روبرو هستند 
که باید این موضوع مورد رسیدگی قرار بگیرد.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی یادآور شد:در هرصورت اقدامات دولت در خصوص ساماندهی 
بازار ارز نیازمند اقدامات تکمیلی است تا مشکالت برای متقاضیان واقعی ارز 

حل شود.

 اجرای ۶۰ درصدی بخشودگی وام های
 زیر ۱۰۰ میلیون

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی از بخشودگی 
سود مرکب بدهی های بانکی در قانون بودجه سال 97 خبر داد.

مهرداد بائو الهوتی با اشاره به قانون بودجه سال 97 در خصوص بخشودگی 
سود مرکب بدهی های بانکی اظهار داشت: نگرانی هایی در زمینه پرداخت وام 
ها وجود دارد که در قانون بودجه امسال سود مرکبی که به وام ها تعلق می 

گرفت بخشیده شد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
بسیاری از بدهکاران توان پرداخت سود مرکب را نداشتند، توضیح داد: به طور 
مثال افراد وام با سود ۱4 درصد از بانک ها گرفته اند و اگر نتوانسته باشند سود 
مذکور را پرداخت کرده باشند بانک ها از بدهکار از دیرکرد سود نیز سود می 
گیرند، به همین جهت در قانون برای باز پس گیری بدهی ها سود مرکب 
بخشوده شد. نماینده مردم لنگرود در مجلس دهم شورای اسالمی با بیان 
اینکه بخشودگی سود مرکب بدهی های بانکی فرصت خوبی برای بدهکاران 
بانکی است، اظهار داشت: افراد وام های یک میلیارد تومانی گرفته اند که با 
بخشودگی سود مرکب تنها باید یک و نیم میلیارد تومان برگردانند، این اتفاق 
هم به نفع بدهکاران است هم به نفع بانک ها، چرا که پول و سرمایه بانک ها با 
این روش بر می گردد. بخشودگی سود مرکب بدهی های بانکی فرصت خوبی 
برای بدهکاران بانکی است وی در این باره که بخشش سود وام های زیر ۱۰۰ 
میلیون به درستی انجام نشده است، چه ضمانتی برای بخشودگی سود مرکب 
وجود دارد گفت: بخش عمده ای از وام ها زیر ۱۰۰ میلیون تومان به بانک ها 

برگردانده شده است، بنابراین در این زمینه تجربه خوبی داریم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه رئیس جمهور 
نیز خواهان تسویه حساب بدهکاران با بانک ها هستند، اظهار داشت: سال 
گذشته ۶۰ درصد بخشودگی سود وام های زیر ۱۰۰ محقق شد و با تمدید 
این مورد در قانون بودجه 4۰ درصد باقی مانده این وام های پرداخت می شود.

عضو فراکسیون امید پیشنهاد داد:

رای گیری رئیس مجلس درباره فیلترینگ

که  گفت  پیشنهادی  طرح  با  امید  فراکسیون  مرکزی  شورای  عضو  یک 
رئیس مجلس فردا درباره فیلترینگ تلگرام از نمایندگان رای گیری کند.

به نقل از ایسنا، علیرضا رحیمی در مطلبی روز گذشته در توئیتر خود با 
واکنش به فیلتر تلگرام نوشت: »در جلسه فردا، رئیس مجلس برای اطالع 
سران قوا از واقعیات جامعه فیلترینگ تلگرام را در صحن رای گیری کند.

نتیجه رای نمایندگان مهم است. رئیس مجلس وظیفه دارد از حقوق ملت 
به شایستگی دفاع کند.« هفته پیش تلگرام به دستور بازپرس دادسرای 
فرهنگ و رسانه فیلتر شد که در این ایام مجلس برای سرکشی نمایندگان 
به حوزه های انتخابیه تعطیل بود. فردا اولین جلسه مجلس بعد از تعطیالت 

برگزار می شود.

۹۰ درصد از نابسامانی های اقتصادی 
به عملکرد مدیران میانی باز می گردد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، معتقد است که 9۰ 
درصد مشکالت و نابسامانی های اقتصادی به عملکرد 

مدیران میانی و رده دوم به پایین باز می گردد.
سید ناصر موسوی الرگانی در گفت وگو با خبرگزاری 
خانه ملت، با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر ترمیم 
کابینه دولت، گفت: ترمیم اقتصادی کابینه در دولت 
یازدهم نیز مطرح شده بود و بارها از زبان دولتی ها 
و حتی چند مرتبه از سخنگوی دولت عنوان شد، اما 

شاهد ترمیمی در این باره نبودیم.
اسالمی،  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
با بیان اینکه اکنون بار دیگر بحث ترمیم اقتصادی 
کابینه دولت مطرح شده اما به فوریت عملیاتی نمی 
شود، افزود: دولت برای رفع مشکالت اقتصادی کشور 
برنامه ریزی داشته باشد، چراکه اداره مسائل اقتصادی 
کشور تنها برعهده وزیر اقتصاد نیست، بلکه چند وزیر 
اقتصادی باید مسائل حوزه اقتصادی کشور را مدیریت 
می کنند و هر ترمیمی که باید در این  زمینه صورت 
گیرد نباید ذهن ها را به سمت و سوی وزارت اقتصاد 

سوق دهد.
وی با تاکید بر اینکه 9۰ درصد مشکالت و نابسامانی 
های اقتصادی به عملکرد مدیران میانی و رده دوم به 
پایین باز می گردد، ادامه داد: گاهی اوقات در انتخاب 
وزرا و اقدامات آنان مشکلی وجود ندارد، بکه مشکل از 
مدیران رده پایینی است، چراکه نمونه های زیادی سراغ 
دارم که وزیر و معاونان وی دستوری برای انجام کاری 
صادر کرده اند، اما مدیران رده پایینی سرپیچی کرده 
و حتی برخی مواقع اظهار می کنند که شخصی که 

دستور صادر کرده خودش آن را اجرایی کند.
نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی، 
یادآور شد: گاهی اوقات قانونی در مجلس تصویب شده 
و زمانی که مردم برای درخواست اجرای این قانون به 
دستگاه ها مراجعه کرده اند مسئوالن اظهار می کنند 
کرده  مصوب  را  قانون  که  ای  نماینده  همان  به  که 

مراجعه کنید.
وی با بیان اینکه تمام مشکالت اقتصادی کشور به یک 
فرد باز نمی گردد، افزود: اگر از فردا وزیر پر توان و 
قدرتمندی به کار گمارده شود، اما زیرمجموعه های ان 
وزارتخانه همکاری الزم را نداشته باشند، وزیر توانمند 

نمی تواند مشکالت را حل کند.
اینکه مشکالت کنونی  بر  تاکید  با  موسوی الرگانی 
اقتصادی با ترمیم و تغییر کابینه رفع نمی شود، ادامه 
داد: باید فکری برای مدیرانی که در وزارتخانه ها رسوخ 
کرده و سبب نارضایتی مردم شده اند، کرد و سپس 

برای ترمیم در وزارتخانه ها اقدام کرد.
وی با بیان اینکه چند سال قبل هزینه سنگینی برای 
کشور با کوچک کردن بدنه دولت ایجاد شد، اظهار 
داشت: ۲۲ وزارتخانه به ۱7 وزارتخانه کاهش یافت تا 
خدمات رسانی بهتر شده و هزینه های دولت کاهش 
یابد، لذا تمام وزارتخانه های ادغامی ساختمان ها و 

امکاناتشان را فروخته اند.
 این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به اینکه 
کاهش بوروکراسی اداری از حجم مشکالت اقتصادی 
کشور می کاهد، افزود: مشکل اساسی در حال حاضر 
ادغام وزارتخانه ها نیست، بلکه مسائلی بوده که در 
انجام نمی شود، چراکه  و  وزارتخانه ها رقم نخورده 
ظاهرا برخی ماموریت دارند که افراد را در وزارتخانه 
ها و ادارات کل استان ها و شهرستان ها ناراضی کنند.

و  کشور  اداری  بیمار  سیستم  بیماری  که  زمانی  تا 
توان  نمی  نشود  مدیران حل  کارایی  مشکالت عدم 

مشکالت کشور را رفع کرد.
وی ادامه داد: هزینه سنگینی برای ادغام وزارتخانه ها 
پرداخت شده است، لذا اگر دوباره تفکیک شوند و اراده 
جدی برای فعالیت وجود نداشته و بوروکراسی اداری 

ادامه یابد، مشکالت کشور و مردم رفع نمی شود.
موسوی الرگانی با بیان اینکه صدور مجوز برای یک 
فعالیت دو سال زمانی می برد، تاکید کرد: اگر پنجره 
واحد عملیاتی شود، می توان مشکالت اقتصادی مردم 
را با مدیریت صحیح رفع کرد و دیگر نیازی به تفکیک 

مجدد وزارتخانه های اقتصادی نیست.
اسالمی،  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
تصریح کرد: تا زمانی که بیماری سیستم بیمار اداری 
کشور و مشکالت عدم کارایی مدیران حل نشود نمی 

توان مشکالت کشور را رفع کرد.

خبرخبر

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه 
به  جهانی  جامعه  اعتماد  جلب  خواهان  آمریکا 
با این هدف  نقش دیپلماسی است، گفت: ترامپ 
و امتیازگیری از دو کره شمالی و جنوبی در برجام 

می ماند.
شهروز برزگر کلشانی در واکنش به اظهارات یکی از 
نزدیکان ترامپ مبنی بر عدم خروج آمریکا از برجام 
و تمدید توافق برای مدت کوتاهی، گفت: آمریکا به 
برجام نیاز دارد از اینر و به راحتی از آن خارج نخواهد 
شد. پیش از برجام قطعنامه های متعددی بر اساس 
منشور ملل متحد علیه ایران به تصویب می رسید اما 

با برجام شرایط به نفع جامعه جهانی شد.
نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسالمی، 
تصریح کرد: ترامپ کاروان تبلیغاتی برای حمله به 
اوباما به راه انداخت، اوباما نشان داد که دنیا را بدون 
جنگ و با بهره گیری از دیپلماسی می  توان اداره کرد 
اما ترامپ به دنبال خدشه دار کردن توافق هسته 

ای است تا سیاست خارجی اوباما را زیر سوال ببرد.
تا به  افزود: ترامپ برجام را زیر سوال می برد  وی 
رقیب خود )اوباما( ضربه بزند و در انتخابات پیروز 
شود، بعد از روی کار آمدن هم برای توجیه کارهای 
کرده و نکره خود مخالفت با برجام را فریاد زد و با 
نقض عهدهای مکرر این توافق را زیر سوال برد.برزگر 

کلشانی یادآور شد: ترامپ علی رغم ماندن در برجام 
به هیچ کدام از تعهدات آمریکا در قِبال توافق پایبند 
نماند تا نشان دهد برجام کارایی ندارد، این در حالی 
است که دنیا به دنبال تاثیر دیپلماسی و کارایی آن 
در موضوع برجام و هسته ای است بنابراین ترامپ 
برای مذاکره با رهبران دو کره شمالی و جنوبی و 
اثبات تاثیر دیپلماسی برای امتیازگیری از دو کره 
از برجام را خارج نخواهد شداین نماینده مردم در 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه ایران هیچ گاه 

به دنبال ساخت بمب اتمی نبوده و این موضوع بارها 
در گزارش های سازمان انرژی اتمی مورد تایید قرار 
گرفته است، ادامه داد: این در حالی است که کره 
لذا  است  بمب هسته ای  دنبال ساخت  به  شمالی 
مذاکره با کره شمالی برای آمریکا از اهمیت بسیار 
در  آمریکا  ماندن  است:  معتقد  است.وی  برخوردار 
برجام به تاثیر و نقش دیپلماسی کمک بسیار خواهد 
کرد، از این رو با ماندن در برجام می تواند اعتماد دو 
کره و سایر کشورهای جهان را به سمت خود جلب 

کند، از این رو خروج آمریکا از برجام بعید به نظر 
نمی رسد.برزگر تاکید کرد: ماندن تنهای آمریکا در 
برجام کافی نیست و با ماندن در توافق بهتر است به 
آن عمل کند و اجازه گشایش های اقتصادی و بانکی و 
تجاری را دهد تا برجام کارایی خود رانشان دهد.عضو 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی، تصریح کرد: رفتارهای ترامپ را از دو 
بُعد می توان تحلیل کرد؛ بحث خروج آمریکا از برجام 
موضوع تبلیغاتی بود و از سوی دیگر ماندن آمریکا 
در توافق راهی برای کسب اعتماد جامعه جهانی به 
دیپماسی است، با توجه به این دو بُعد آمریکا نمی 
تواند از برجام خارج شود. البته ایران هراسی از خروج 
آمریکا ندارد زیرا به فعالیت گذشته هسته۲ای خود 
خواهد پرداخت.مارک میدوز، نماینده جمهوریخواه 
که  است  کرده  اعالم  آمریکا  نمایندگان  مجلس 
توافق هسته ای خارج نمی شود و  از  آمریکا فعال 
برجام احتماال برای مدت کوتاهی تمدید خواهد 
شد. بر اساس گفته میدوز، ترامپ به نظر می رسد 
کره  رهبر  با  خود  آتی  دیدار  بر  متمرکز  بیشتر 
شمالی و موضوع سیاست تجاری با چین است، از 
این رو ترامپ نمی خواهد خروج از برجام به عنوان 
مانع در مسیر گفتگوها با دو کشور کره شمالی و 

چین قرار گیرد..

مجلس در مقابل افزایش تعرفه 
پزشکان می ایستد

نماینده مردم گرمی:

 معلمی بازنشستگی ندارد

از  انتقاد  با  مجلس،  بهداشت  کمیسیون  عضو 
اظهارنظر برخی مبنی بر تکرار معضل زیرمیزی در 
پی افزایش 5درصدی تعرفه پزشکان از آن تحت 
عنوان اقدامی غیر قابل تحمل یاد کرد که مجلس در 

مقابل آن محکم خواهد ایستاد.
سیامک مره صدق، در واکنش به اظهار نظر برخی 
مبنی بر اینکه افزایش 5 درصدی تعرفه های پزشکی 
می تواند بار دیگر معضل زیرمیزی پزشکان را ایجاد 
نمی تواند  اقتصادی  مشکالت  وجود  گفت:  کند 
دلیلی بر زیاده خواهی هر صنفی باشد، کما اینکه 
حقوق معلمان نیز افزایش زیادی نداشته است در 
این شرایط باید از دانش آموزان زیرمیزی بگیرند؟ 
نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسالمی ادامه 
که  نیست  این  بر  دلیلی  اقتصادی  داد: مشکالت 
و  بدانند  بافته  جدا  تافته  را  خود  پزشکان  صنف 
تصمیم نداشته باشند که برای رفع این معضل هیچ 
نقشی ایفا کنند، چرا که عموم مردم درگیر مشکالت 
مالی هستند و همگان باید در جهت رفع آن سهمی 
داشته باشند. وی تاکید کرد: اینکه برخی پزشکان 
سعی دارند در شرایط کنونی کشور معضل زیر میزی 
را چماق کنند و مردم را از آن بترسانند باید یکبار 
برای همیشه حل شود که البته قرار بود اجرای طرح 

تحول سالمت به تحقق این مهم منتهی شود.
اعتبارات  باشد  قرار  اگر  کرد:  تصریح  مره صدق 
بسیاری به اجرای طرح تحول سالمت تخصیص 
داده شود که کار صحیح و منطقی هم بوده اما 
برخی دریافت زیرمیزی را چماق باالی سر مردم 

قرار دهند قابل تحمل نیست، چرا که ما در مجلس 
از طرح تحول سالمت حمایت کرده ایم تا پدیده 
شوم زیر میزی به زباله دان تاریخ بپیوندد، بنابراین 
اگر کسی تصمیم داشته باشد که این جنازه را بار 
دیگر از گور بیرون بیاورد و مردم را با آن بترساند 
قطعا قانون روبروی این اقدام خواهد ایستاد. این 
نماینده مردم در مجلس دهم، خاطرنشان کرد: 
به هیچ فردی  بی تردید نظام جمهوری اسالمی 
اجازه باج خواهی نخواهد داد، ضمن اینکه وضعیت 
اقتصادی کنونی کشور شرایط دشواری را ایجاد 
اتحاد  آن  رفع  برای  الزم  شرط  که  است  کرده 

عمومی است.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به 
نامگذاری چهارمین روز هفته معلم، گفت: معلمی 
تنها شغلی است که بازنشستگی ندارد، چراکه 
هرچه فرد با تجربه تر شود، می توان از او بیشتر 

بهره برد.
نامگذاری  به  اشاره  با  میرزاده  حمایت  سید   
چهارمین روز هفته معلم، گفت: چهارمین روز این 
هفته به نام »معلم و پیشکسوتان تعلیم و تربیت« 
نامگذاری شده است؛ معلمی تنها شغلی است که 
بازنشستگی ندارد، چراکه هرچه فرد با تجربه تر 

شود می توان از او بیشتر بهره برد.
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسالمی 

افزود: معلمان با تجربه در طول خدمت، فکر و 
اندیشه ای به دست می آورند که نمی توان آن را 
با هیچ دانشی یکسان دانست؛ ما همیشه به وجود 
معلمان بازنشسته و با تجربه نیاز داریم تا با حضور 
در کالس های درس تجربیات خود را در اختیار 
سایر معلمان و مسئوالن آموزش و پرورش قرار 

دهند.
میرزاده بیان کرد: باید از تجربه معلمان بازنشسته 
در تالیف کتاب های درسی و کتاب هایی که فن 
از  کرد؛  استفاده  می دهند  آموزش  را  تدریس 
سوی دیگر می توان از این عزیزان در کارگاه های 
آموزشی که برای دوره های ضمن خدمت برگزار 

می شود یا در دانشگاه فرهنگیان بهره برد.
وی با بیان اینکه معلمان باتجربه می توانند نقش 
مشاوره ای خوبی در مراکز تربیت معلم و سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی درسی داشته باشند، اظهار 
کرد: ما نباید این گنجینه های ارزشمند تعلیم و 
تربیت را فراموش کنیم چراکه بیش از آنچه آنها 

به ما نیاز داشته باشند ما به آنها نیاز داریم.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
اینکه هر چه  بیان  با  پایان  در  اسالمی  شورای 
بیشتر از این قشر استفاده کنیم می توانیم تحول 
اساسی بهتری در نظام آموزشی داشته باشیم، 
افزود: بسیاری از معلمان باتجربه پس از سال ها 
خدمت درمی یابند شیوه های آموزشی جدیدی 
وجود دارد که تاثیرگذارتر است و باید راه و روش 

تدریس را تغییر داد.

فراخوان مناقصه عمومی
اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه زیر را از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت برگزار نماید.
پروژه بهسازی  حوزه پیرامونی میدان امام شهر دیواندره با مبلغ برآورد 13.677.826.794 ریالدر شهرستان دیواندره با 

فهرست بها ابنیه سال 97
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند. اطالعات دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
آدرس: کردستان - سنندج – بلوار آزادگان - اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان – تلفن 087-31802297

تاریخ دریافت اسناد مناقصه: تا 14 روز بعد از نشر آگهی
هزینه چاپ کلیه آگهی ها بعهده برنده مناقصه می باشد.

نوبت دوم
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

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

برابر رای شماره۱39۶۶۰33۱۰57۰۰48۰8هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم صغری 
ابراهیم بشماره شناسنامه 44 صادره از کرج در ششدانگ یک باب  ظریفی فرزند 
ساختمان به مساحت ۱5۰/۰۰ مترمربع قسمتی از قطعه 5۶۶ تفکیکی از 9 اصلی 
واقع در ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقای احمد ظریفی محرز گردیده است. 
لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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.۶۲4 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱397/۰۲/۰۱ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱397/۰۲/۱۶

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

نوبت دوم
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

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

برابر رای شماره۱39۶۶۰33۱۰57۰۰4775هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  های  و ساختمان  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
عزیزعزیزی فرزند علی بشماره شناسنامه 4 صادره از سراب در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت ۱۲۱/۲7 مترمربع پالک ۱89 فرعی از ۱۶5 اصلی واقع در 
به  لذا  ایرج شهاب محرز گردیده است.  آقای  از مالک رسمی  محمدشهرخریداری 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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.۶۲3 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول :  97/۰۲/۰۱  تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/۰۲/۱۶

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

 نوبت اول

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس 
شورای اسالمی گفت: توسعه صنعتی در اراک با 

تهدید مواجه است.
علی اکبر کریمی در جلسه بررسی مشکالت ایجاد 
منطقه ویژه اقتصادی امیرکبیر اراک، به موقعیت 
صنعتی اراک در مقایسه با سایر نقاط استان و کشور 
اشاره کرد و گفت: طی دو دهه گذشته موقعیت 
روند  موجود  ارقام  و  آمار  براساس  اراک  صنعتی 

نزولی به خود گرفته است.
وی با اشاره به رشد صنعتی و سرمایه گذاری های 
جدیدی که در استان صورت گرفته، ظرفیت هایی 
که برای نیروی کار و متخصص و بویژه حلقه های 
وجود  و  دارد   وجود  اراک  در  صنعتی  موجود 
حلقه هایی در سایر زنجیره های تولید، اظهار کرد: 
برای جبران عقب ماندگی های توسعه ای در حوزه 
صنعتی نیازمند استقرار منطقه ویژه اقتصادی در 
مرکز استان با کارکردهای خاص آن هستیم که 
سایر  مانند  آن  مواهب  از  مرکزی  استان  مردم 

استان های کشور برخوردار شوند.

وی عنوان کرد: در بین شهرک های صنعتی ایجاد 
شده در سطح استان، شهرک صنعتی خیرآباد به 
دلیل عدم برخورداری از ظرفیت توسعه ای امکان 
رو  این  از  ندارد،  اقتصادی  ویژه  منطقه  استقرار 
شهرک صنعتی شماره چهار اراک در مجاورت شهر 
جدید امیرکبیر با مصوبه هیئت وزیران برای استقرار 

منطقه ویژه اقتصادی پیش بینی شده است.
وی دلیل تاخیر در استقرار منطقه ویژه اقتصادی 
در این منطقه را مسایل زیست محیطی بیان کرد 
که با پیگیری های صورت گرفته مشکالت زیست 
محیط  سازمان  موافقت  و  برطرف  آن  محیطی 
زیست نیز احصا شده است و چهار هزار هکتار از 
اراضی منطقه 7۰ قله اراک برای استقرار شهرک 
صنعتی شماره چهار و نیز منطقه ویژه اقتصادی 

در مجاورت شهر امیر کبیر اختصاص یافته است.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی در ادامه گفت: مناطق ویژه اقتصادی و آزاد 
برای کشور یک امکان و مزیت اقتصادی به شمار 
می رود و از آنجاکه استان مرکزی جزو استان های 

مرزنشین نیست امکان برخورداری از منطقه آزاد 
در آن وجود ندارد، اما به دلیل سایر شاخص ها از 
جمله صنعتی بودن ظرفیت الزم را برای استقرار 
منطقه ویژه اقتصادی دارد. وی با اشاره به ایجاد 
هفت منطقه آزاد در کشور اظهار کرد: در حال 
حاضر دولت الیحه ایجاد هشت منطقه آزاد دیگر 
را به مجلس تقدیم کرده است که با تصویب این 
به منطقه  تمام وسعت مرزی کشورمان  مناطق 
آزاد تبدیل خواهد شد. کریمی گفت: در برخی 
از استان های کشور شاهد ایجاد پنج منطقه ویژه 
اقتصادی هستیم که از مواهب آن استفاده می کنند 
و جای بسی تاسف است که در گذشته در استان 
کاوه در  اقتصادی  ویژه  تنها سه منطقه  مرکزی 
ساوه، سرزمین ایرانیان در زرندیه و شهرک مبلمان 
در  است  داده شده  قانون مجوز  براساس  زرندیه 
حالیکه مرکز استان علیرغم برخورداری از حجم 
باالی مبادالت تجاری و صنعتی بودن، از این مزیت 

محروم است.
وی گفت: ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در مرکز 

استان با مصوبه هیئت وزیران یک فرصت است که 
باید به صورت جدی پیگیری و نتیجه مطلوب از آن 
حاصل شود و هیچ تعللی در به نتبجه رسیدن این 

مزیت اقتصادی برای اراک پذیرفتنی نیست.
وی سابقه صنعتی و تجاری استان مرکزی به دلیل 
اینکه قطب صنعتی کشور به شمار رفته و از مزیت 
های گمرکی برخوردار است را از جمله ظرفیت های 
مناسب برای استقرار منطقه ویژه اقتصادی در مرکز 
استان  اینکه  به  توجه  با  و گفت:  دانست  استان 
مرکزی در ترانزیت حمل و نقل مرکز کشور قرار 
داشته و در حوزه ترانزیت و بارانداز کاال از مزیت 
باالیی برخوردار است لذا لزوم احداث منطقه ویژه 

اقتصادی ضرورتی انکارناپذیر است.
وی تاکید کرد: با استقرار منطقه ویژه اقتصادی در 
شهر جدید امیرکبیر اراک سرریز توسعه جمعیتی 
اراک که هدف از ایجاد شهر جدید امیرکبیر بوده 
کانون  یک  عنوان  به  و  شد  خواهد  محقق  نیز 
جمعیتی با برخورداری از این مزیت، زمینه توسعه 

صنعتی فراهم می شود.

توسعه صنعتی در اراک در مواجهه با تهدید

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

آمـریکا در بـرجام مـی مـاند
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ساخت 550کیلومتر بزرگراه در خوزستان  جدیت در سمپاشی دفنگاه زباله ی سراوان

وحیدی فر-اهواز: معاون وزیر راه و شهرسازی 
و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
جنوب  در  بزرگراه  55۰کیلومتر  گفت:  کشور 
،شرق و شمال شرق خوزستان در دست ساخت 

است.
خیرا... خادمی در جمع خبرنگاران در شهرستان 
شوش با بیان اینکه خوزستان از نظر حمل و نقل 
از نظر حمل مسافر رتبه چهارم را  رتبه دوم و 
باالی  ظرفیت  به  توجه  افزود:با  دارد  کشور  در 
گردشگری  و  ، صنعت  کشاورزی  در  خوزستان 
لذا توسعه زیر ساخت هایی چون جاده در این 
باید در این راستا برنامه  استان ضروری بوده و 

ریزی مناسبی صورت گیرد.
راه  کردن  خطه   ۲ ریلی  بخش  در  افزود:  وی 
آهن اهواز - اندیمشک که بخش عمده آن در 
شهرستان شوش است در حال اجراست که این 
طرح نقش مهمی در افزایش ظرفیتی ریلی استان 
خوزستان دارد ضمن اینکه رفع گلوگاه های ریلی 
برنامه  در  نیز  کشور  مرکز  سمت  به  خوزستان 

وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.
مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای 

کشور همچنین به بازدید صورت گرفته از جاده 
ترانزیتی اندیمشک - شوش - اهواز و نیز جاده 
و  کرد  اشاره  شوش  شهرستان  روستایی  های 
گفت: با توجه به ظرفیت بسیار باالی شهرستان 
لذا  کشاورزی  و  گردشگری  بخش  در  شوش 
توسعه جاده ها از جمله جاده های روستایی در 
در  نقش مهمی  و  بوده  این شهرستان ضروری 
تثبیت جمعیت روستایی و رونق اقتصادی این 
منطقه دارد. خادمی رفع نقاط حادثه خیز، احداث 
زیرگذر ، تعریض جاده های روستاهای شمال و 
جنوب جاده ترانزیتی و نیز جاده حاشیه رودخانه 
های کرخه و دز را در شهرستان شوش ضروری 
ریزی  برنامه  با  کرد  امیدواری  ابراز  و  دانست 
مشترک از محل اعتبارت ملی و استانی این طرح 
ها اجرا شوند. معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: 
در بخش مشارکتی نیز با شهرداران و دهیاران 
شهرستان شوش توافق شد تا در بخش روسازی 
و زیرسازی جاده های تعدادی از روستاهای این 
شهرستان اقدام شود که بخشی از این اعتبار از 
محل اعتبارات استانی و بخش دیگری از سوی 

وزارت راه و شهرسازی تامین خواهد شد.

منکویی- رشت: معاون دفع و پردازش سازمان 
مدیریت پسماندهای شهرداری رشت از آغاز کار 
سمپاشی با تراکتور مخزن دار در محل دفنگاه زباله 

سراوان خبر داد.
محمود بهرام خواه در توضیح این خبر گفت: هر 
چند پیش از این کار سمپاشی زباله ها با سمپاشهای 
دستی به میزان  5۰۰ تا یکهزار لیتر در روز انجام می 
شده اما بهره گیری از تجهیزات جدید و به روز میزان 
سمپاشی را به دو تا سه هزار لیتر در روز رسیده 
است.  وی ادامه داد: تراکتوری که برای سمپاشی از 
آن استفاده می شود یک مخزن 8۰۰ لیتری دارد و 
هم اکنون ما به طور متوسط روزانه از دو هزار لیتر 
سموم مختلف همچون کلروپروفوس، دلتامترین، 
سپتامترین و... برای مبارزه با حشرات موذی استفاده 

می کنیم.
سمپاشی  با  همزمان  کرد:  تاکید  همچنین  وی 
به وسیله ی تراکتور مخزن دار؛ کار سمپاشی با 
موتورهای سمپاش دستی  هم انجام می شود و 
از چهار دستگاه سمپاش دستی  آن  با  همراستا 
۱۰۰ لیتری و یک دستگاه ۲۰ لیتری و یک دستگاه 
سمپاش دودزا یا مه پاش هم بهره گیری می شود. 

بهرام خواه خاطر نشان کرد: برخی مسیرهایی در 
محل دفنگاه وجود دارند که تراکتور نمی تواند از آنجا 
عبور کند، به همین دلیل در این نقاط از دستگاه 
های سمپاش دستی استفاده می شود. این دستگاه 
ها با داشتن شیلنگ 5۰ متری می توانند داخل 
زباله هایی را که تراکتور امکان عبور از آن مناطق 
را ندارد، سمپاشی کنند و مکمل کار تراکتور مخزن 

دار سمپاش هستند.
  وی افزود: کار سمپاشی هر روز بین ساعتهای هشت 
صبح تا دو بعدازظهر انجام می شود و این کار هر روز 
بدون وقفه با برنامه ی مشخص تداوم دارد. وی خاطر 
نشان کرد: برای اینکه اهالی سراوان متوجه کار باشند 
و در جریان اقداماتی که در زمینه ی سمپاشی برای 
کنترل حشرات در دفنگاه سراوان صورت می گیرد، 
قرار گیرند تالش کرده ایم برای انجام سمپاشی از 
اهالی منطقه ی سراوان استفاده کنیم. معاون دفع 
و پردازش سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری 
رشت سپس خاطر نشان کرد: ما در چهار ماه از سال 
یعنی ماه های فروردین، اردیبهشت، مهر و آبان که 
تکثیر حشرات زیاد است سمپاشی ها را تا چندین 

برابر افزایش می دهیم.

برگزاری جشن نیمه شعبان ویژه 
کودکان و نوجوانان در اسالمشهر

نوری- اسالمشهر: به مناسبت اعیاد شعبانیه، جشن 
با  بزرگ نیمه شعبان ویژه گروه سنی 3 تا 7 سال 
حضور جمعی از خانواده ها و کودکان و نوجوانان شهر 
اردیبهشت ماه در فرهنگسرای شهید  چهاردانگه 9 

چمران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اسالمشهر، قرائت قرآن، دکلمه ، نور افشانی ،توزیع هزار 
بادکنک میان کودکان و خردساالن، اجرای نمایش 

های طنز و ... از بخش های مختلف این برنامه بود. 
گفتنی است: در ادامه این مراسم که با حضور جمع 
کثیری از خانواده ها و عاشقان اهل بیت )ع( برگزار 
شد ، یکی از مداحان به اجرای مولودی خوانی پرداخت. 
شایان ذکر است: سخنرانی، برگزاری مسابقه فرهنگی، 
مداحی و اهداء جایزه به برندگان و شرکت کنندگان در 

مراسم از دیگر بخش های این برنامه بود.
یادآور می شود: این مراسم به همت حوزه مقاومت 
بسیج ۲84 عفاف و همکاری اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی برگزار شد.

کشف گورخمره ای مربوط به دوره 
اشکانی در چهارمحال وبختیاری

کل  مدیر  بختیاری:  و  چهارمحال  مصطفوی- 
استان  میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
چهارمحال و بختیاری از کشف گورخمره ای مربوط به 
دوره اشکانی در بخش منج از توابع شهرستان لردگان 

خبر داد.
بهمن عسگری سوادجانی با اعالم این خبر اظهار داشت: 
روز گذشته و با توجه به بارش های اخیر و فرسایش 
خاک و فرو رفتن آب سیالب در زمین،  این خمره 
از خاک بیرون زده است.وی با اشاره به اینکه مردم 
این بخش با اطالع به یگان حفاظت میراث فرهنگی 
استان پیدا شدن این گور خمره را اطالع دادند، افزود: 
فرهنگی گور خمره کشف شده  میراث  کارشناسان 
را برای انجام کار کارشناسی به مرکز استان منتقل 
کردند.عسگری خاطر نشان کرد : این گور خمره بعد از 

تعمیرات وبازسازی به موزه منتقل خواهد شد.
بقایای  یا  از اسالم جسد  وی گفت: در دوران پیش 
اسکلت متوفی در خمره های سفالین قرار می گرفت 

و دفن می شد.
الزم به ذکر است بخش منج ۶5 روستا و ۲۰ هزار نفر 
جمعیت دارد، این بخش در ۲۰ کیلومتری لردگان در 

استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.

خبر

شهرداری اراک عقب ماندگی ها را جبرا ن می کند

داودی- اراک:  مهندس تاجران شهردارکالنشهر اراک در نخستین جلسه 
هم اندیشی شهرداری با سرمایه گذاران شهر اراک گفت: شهرداری اراک به 
دنبال تعامل و همکاری عقب ماندگی های شهر اراک است تا  در  مدت کوتاه 
جبرا ن نماید. نخستین جلسه هم اندیشی شهرداری باسرمایه گذاران شهر 
اراک با حضور مهندس آقازاده استاندار استان مرکزی، مهندس زندیه وکیلی 
معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری، رییس و اعضای شورای شهر  و شهردار 
اراک،مدیران ومسوولین استانی و جمعی از سرمایه گذاران شهر اراک  درمحل 
استانداری مرکزی برگزار گردید. مهندس تاجران شهردار کالنشهر اراک بیان 
داشت: در شهرداری اراک بارویکرد جدیدی که اعضای شورا شهر مبنی بر 
شکستن چهارچوب و قالب های گذشته داشتند کار شروع شد و در ابتدای امر 
مدیریت شهری به دنبال دلجویی ازشهروندان اراکی بابت سختی ها و دست 
اندازهای اداری بود و تالش شد تا حد امکان جهت  تسریع امور شهروندان 
تحوالتی ایجادشود. شهردار اراک گفت: پروژه 58 متری که نزدیک به ۱5 
سال رها شده بود با برگزاری جلسات متعدد درشهر اراک و  تهران،بانک ها و 
مسوولین استانی، شهرداری به دنبال تعیین و تکلیف هرچه سریعتر آن بود و 
در نهایت حاصل این جلسات  برگزاری جسله هم اندیشی با سرمایه گذاران می 
باشد و سعی داریم ابتدا از توان سرمایه گذاران داخل استان، بعد در کشور و 

سپس خارج ازکشور جهت اجرای این پروژه  استفاده نماییم.
مهندس تاجران شهردارکالنشهر اراک بابیان اینکه شهرداری به دنبال استفاده 
از ظرفیت سرمایه گذاران می باشد،گفت: تسهیالت  الزم برای اجرای پروژه 
58 متری از جمله اینکه پروانه5۱ بلوک واقع شده درمسیر صادر شده، شیوه  
نامه های ده گانه آماده شده که گزینه های مختلفی برای انجام کارمی باشد و 
همچنین معافیت های خوبی بامصوبه شورای شهر از 4۰تا 5۰ درصد عوارض 
برای این پروژه در نظر گرفته، همچنین مزایای خوبی برای سرمایه  گذاران 
دیده شده است ازجمله اینکه وام ها کم سود وتسهیالت بافت های فرسوده 
در اختیار ایشان قرار می گیرد.الزم به ذکر است، توجه به سود برای شهروندان 
نیزلحاظ شده است. مهندس آقازاده استاندار استان مرکزی نیز خاطر نشان 
ساخت: شهر اراک به چندین کار بزرگ از جمله المان معرفی شهر اراک نیاز 
دارد و در چند ماه گذشته کارهایی برای که برای طرح امیرکبیر انجام شده طی 
۱5 سال گذشته انجام نشده است و شورای شهر، شهرداری، استانداری برای 
اجرای این طرح نیاز به حمایت سرمایه گذاران دارد و با پشتیبانی استانداری، 
تمامی دستگاه های دولتی به حمایت اجرای این طرح بر می خیزند و درست 
که کار بسیار مشکل می باشد اما در سایه تعامل و همکاری قابل اجرا می باشد.

استاندار استان مرکزی تصریح کرد: 8۰۰ پالک در مسیر این طرح واقع شده 
که ابتدا باید 4۰۰ پالک کف معبر را در اولویت کاری قرار داد و جبهه کاری را 
در اراک باز نماییم و به واسطه آن هزاران زمینه ایجاد شغل را فراهم خواهیم 

نمود و شهروندان در آینده به ضرورت اجرای این طرح پی خواهند برد.

خبر

حسن زاده- بابل: هشتمین جشنواره بهارنارنج با 
حضور پرشور شهروندان و مسئولین شهرستانی در 

بابل برگزار شد.
هشتمین جشنواره ملی بهارنارنج با حضور مهندس 
کبود شهردار بابل، اعضای محترم شورای اسالمی،  
مسئولین شهرستانی، معاونین و مدیران شهرداری 
و با شرکت پرشور مردم شهر بهارنارنج در بوستان 

نوشیروانی بابل برگزار شد. 
جشنی که تجربه هشت ساله را گذرانده و امسال 
که  شد  برگزار  حالی  در  هرسال  از  تر  نیزپرشور 
چنداز  تنی  میزبان  جشنواره  این  برگزارکنندگان 
خادمین بارگاه امام رضا بودند که عطر خاصی به 
این برنامه داده بود. دراین جشنواره که برنامه های 
جانبی متنوعی نیز برگزار شد هر ساله میزبان هزاران 

گردشگر به شهر بهار نارنج نیز هستند.
در این آئین مهندس کبود شهردار بابل با سخنانی 
ضمن خوش آمدگی به حضار و همچنین تقدیر 
برگزاری  از  هدف  مردم  پرشور  از حضور  تشکر  و 

جشنواره بهارنارنج را برپایی جشن و نشاط دربین 
مردم و رونق اقتصادی عنوان کرد و گفت: امیدوارم  
هشتمین جشنواره ملی بهارنارنج را بهتر و پرشورتر 
از سالهای گذشته و آنچه  در شان مردم و شهر بابل 

است برگزار نماییم.
و  اردیبهشت  ماه  رسیدن  با  کرد:  عنوان  ایشان 

پیچیدن عطر بهارنارنج در کوچه ها و خیابان ها شهر 
همه ما بابلی ها به یاد جشنواره بهارنارنج می افتیم.

وی با اشاره به اهداف موردنظر در این جشنواره گفت؛ 
هدف اصلی از برگزاری جشنواره این بود که جشنی 
در کنار شما مردم عزیز داشته باشیم و دومین هدف 
ما که بسیار مهم حائز اهمیت است، بحث رونق 

اقتصادی، پیوست فرهنگی و اشتغال زایی از فرآورده 
های بهارنارنج است و باید تمام توان و تالشمان را 
بکار بگیریم تا از  این برند استفاده اقتصادی و برای 
جوانان شهر ایجاد اشتغال نماییم و امیدواریم بتوانیم 

این ظرفیت خدادادی را رونق ببخشیم.
مهندس کبود با ذکر این نکته که تمام  گیاهان برای 
نشاط و شادابی بشر بوجود آمدند افزود: نباید برای 
استفاده شخصی با چوب به جان درختان بیفتیم 
و باید با آنها مهربان باشیم . وی درخصوص پروژه 
های عمرانی شهرداری گفت: پروژه ورودی غربی 
شهر )موزیرج( و همچنین عملیات الیروبی بابل رود 
مطمئنا باعث رونق  گردشگری در شهر بابل خواهد 
شد . وی در پایان گفت: با اتحاد و همدلی بین مردم 
و مسئولین خواهیم توانست پروژه های در دست 
احداث شهرداری همچون فاز دوم کمربندی شرقی، 
احداث پارک ها و احداث فاز چهارم جاده  ساحلی را در 

کوتاه ترین زمان به انجام برسانیم. 
در خاتمه عنوان خادمی افتخاری بارگاه ملکوتی امام 

رضا)ع( به شهردار جوان وپرتالش بابل اهداشد.

هشتمین جشنواره بهارنارنج در بابل برگزار شد
اهداعنوان خادمی افتخاری بارگاه ملکوتی امام رضا)ع( به شهردار جوان بابل

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

آقای ظهراب شبرندی فرزند رستم درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از 
پالک 934 و ۱58 و ۱5۶ فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱3کرمانشاه 
مالکیت  سند  درخواست  خریداری  عزتی  مراد  علی  آقای  از  که  قرگه  به  معروف 
نموده پرونده نیز تحت کالسه 95-8۱ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر 
ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رای شماره ۱39۶۶۰3۱۶۰۰7۰۰۱9۲3 مورخ 
۱۶/۱۲/9۶ حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت 53/55  متر مربع 
به نام آقای ظهراب شبرندی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقای 
منصور حسینی میباشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله ۱5روز آگهی میشود تا 
چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این 
به دادگاه  تا  اداره تسلیم دارند  این  به  را کتباً  اعتراض خود  به مدت دوماه  آگهی 
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 ثبت 
محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات 
سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای ظهراب شبرندی صادر خواهد نمود. صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی

تاریخ انتشار اول 97/۲/۱  تاریخ انتشار دوم97/۲/۱۶

اگهی ابالغ 
اگهی ابالغ و ضمائم و جلسه به رسیدگی و مجهول المکان بودن عزیز قره باقری 

ترکی فرزند مهدی 
بدینوسیله به مجهول المکان فوق الذکر ابالغ می گردد خواهان مریم خسروی دائر 
بر مطالبه وجه چک بطرفیت شما در این شورا مطرح که حسب ارجاع و پس از ثبت 
بکالسه ۱۲/۱۲۱/97 جهت رسیدگی بروز 97/3/۲8 ساعت ۱۱ صبح  تعیین وقت 
گردیده لیکن یدلیل عدم دسترسی به نشانی شما مراتب ابالغ وفق  ماده73قانون 
آئین دادرسی مدنی و حسب   تقاضای خواهان یکبار در یکی از روزنامه های کثیر 
االنتشار صادر تا پس از اطالع قبل از حلول دادرسی جهت اعالم نشانی کامل خود 
و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم   حاضر شوید.در غیر این صورت شورا 
غیابا رسیدگی و تصمیم شایسته را اتخاذ خواهد نمود ضمنا چنانچه منبعد نیازی به 

انتشار آگهی باشد فقط یک نوبت و مدت آن ده روز می باشد 
شعبه 12 حل اختالف بابل 

آگهی اصالحی 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 

رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

و ماده ۱3 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند 
هیات    9۲/۱۲/۱۲ مورخ   شماره ۱39۲۶۰3۱۶۰۰7۰۰4۱57   رای  برابر  رسمی 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در حوزه ثبتی شهرستان روانسر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
از روانسر کد ملی 59۶9۶۱9۰78  نعمت خرمي به شماره شناسنامه 5۲  صادره 
فرزند محمدکریم درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خریداری خود وصدور سند 
مالکیت نموده است که پرونده نیز تحت کالسه 34۶/9۱ تشکیل وبه هیئت موضوع 
قانون فوق الذکر ارجاع وهیئت پس از رسیدگی برابر رای فوق مستندا به ماده 3 
قانون وماده ۱3 آیین نامه قانون مزبور رای به صدور سند مالکیت ششدانگ یک 
دستگاه ساختمان را به مساحت۱۱9/۲7 مترمربع به نام آقای نعمت خرمی از پالک 
53 اصلی روانسر بخش ۱۲ کرمانشاه واقع در روانسر خیابان بهار کوچه ۱7 پالک 
...خریداری  از آقای سلطانعلی اردالن صادر نموده است است در آگهی قبلی نام 
مالک اولیه از قلم افتاده است لذا مراتب در یک نوبت به فاصله یک ماه آگهی می 
از  اعتراض دارند  تقاضا  تا چنانچه کسانیکه نسبت صدور سند مالکیت مورد  شود 
تاریخ انتشار این آگهی به مدت یکماه اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم و 
رسید دریافت نمایند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد، لذا معترض باید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
بدیهی است درصورت  انقضاء مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مالکیت  سند  صدور  شد  خواهد  صادر  مالکیت 

نخواهد بود . تاریخ انتشار   97/۲/۱۶
 یداله کاظمی  -  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان روانسر

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه 97/75/۱ شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود آقای 
هادی احمدی درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است و بیان داشته شادروان 
علی احمدی در تاریخ  ۲3/۱/97 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثهاش عبارتند از:

حمیده کریمی زایچه : ۶۶99 - ۱34۶  کد ملی  3۲3۰۰۶۲۱۱۶ همسر متوفی
ایوب احمدی   زایچه:  ۱3۰۰ - ۱3۶3 کد ملی  3۲57۲۶794۰  پسرمتوفی
محمداحمدی   زایچه: ۶347 - ۱3۶5 کد ملی 3۲58957۰88 پسر متوفی

هادی احمدی زایچه: ۱3۶8 کد ملی 3۲4۰۰33593 پسر متوفی
نبی احمدی  زایچه: ۱375  کد ملی  3۲4۱۶8۱35۱  پسر متوفی

اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تا هر کس اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت یک ماه به این 
شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و هر گونه اعتراضی یا وصیتنامهای 

جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

نوبت دوم
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

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

تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  شماره۱39۶۶۰33۱۰57۰۰479۲هیات  رای  برابر 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  دو  ناحیه   - ملک کرج  ثبت  ثبتی حوزه 
محمدمرادبیات فرزند محمدرضابشماره شناسنامه 5 صادره از تویسرکان در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 3۰۰/۰۶ مترمربع پالک 7۱۱ و ۱48۲ فرعی از 3۶۲ 
اصلی واقع در محمدشهرخریداری از مالک رسمی آقای علیرضا زارع بیدکی محرز 
گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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. ۶۲7م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱397/۰۲/۰۱ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱397/۰۲/۱۶

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

نوبت دوم
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

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

تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  شماره۱39۶۶۰33۱۰57۰۰47۶9هیات  رای  برابر 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  دو  ناحیه   - ملک کرج  ثبت  ثبتی حوزه 
در ششدانگ  رزن  از  بشماره شناسنامه ۲۶7 صادره  ابراهیم  فرزند  محمودافتخاری 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 5۰3/4۰ مترمربع پالک ۲۰۰3 فرعی 
از9 اصلی واقع در ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقای علی رضائی محرز گردیده 
است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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.۶۲5 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱397/۰۲/۰۱ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱397/۰۲/۱۶

 ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی ابالغ
ابالغ وقت رسیدگی و ضمائم به اقای / خانم علی فوالدین فرزند مسعود 

جمال  خانم   / اقا  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  براری  اقا  حسن  اقای  خواهان 
ریال  مبلغ ۶4۰/۰۰۰/۰۰۰  به  وجه  مطالعه  به خواسته  فوالدین  علی  و  قاسم  پور 
پرونده کالسه 94۰998۱۱۱۰9۰۱۰5۲  وبه شماره  ارجاع  ثبت  این  به  که  مطرح 
شعبه 9 دادگاه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل ثبت  و وقت رسیدگی مورخ 
موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  که  تعیین  صبح   9 ساعت۰۰/   ۱397/۰4/۰5
ماده73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان  بودن  خوانده   اقای علی 
فوالدین و در خواست خواهان مراتب  یک نوبت  در یکی  از  جراید   کثیر االنتشار آگهی 
می  گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود،نسخه دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد.
استان مازندران – شهرستان بابل – میدان والیت – دادگستری شهرستان بابل 

مدیر دفتر شعبه 9دادگاه عمومی حقوقی بابل – علیرضا ذبیح اله نژاد 

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالسه 9۶۱۱۶۲ دادسرای عمومی و انقالب ورامین آقایان ۱-رحیم ساکت خسرو شاهی 
۲-هادی ساکت خسرو شاهی متهم هستند به انتقال مال غیر موضوع شکایت خانم اکرم درویشی اوره 
چون بواسطه معلوم نبودن محل اقامت وی ابالغ احضاریه ممکن نگردیده در اجرای ماده ۱74 آیین 
دادرسی کیفری مراتب برای یک نوبت در جراید کثیر اال نتشار آگهی میگردد تا متهم مذکور ظرف 
مهلت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی به این شعبه دادسرا جهت پاسخگویی و اخذ دفاع و آخرین از اتهام 

انتسابی مراجعه نماید. بدیهی است عدم حضور مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم قضایی نخواهد شد .
م الف 205خ – حبیب شاهسون- بازپرس شعبه ششم دادسرای عمومی و انقالب ورامین 

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان طالقان

آگهی
اقای  سید رضا میر حسینی  برابر وکالتنامه 459۱9 مورخ 9۶/۰8/۰4 دفتر خانه  ۱۱87  
تهران  و گواهی  حصر وراثت  بشماره  دادنامه 3۱8 مورخ 89/5/۲3 شورای حل اختالف 
تهران طی درخواست شماره وارده 9۶/5/4۲3۰7 مورخ  ۱39۶/4/۱۱ ضمن تسلیم دو 
برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده اند که سند مالکیت ششدانگ یک  باب عمارت 
به مساحت 5۰،۲87 متر مربع میباشد به پالک 47۰  فرعی از ۲7  اصلی نامبرده واقع 
درگلینک حوزه ثبتی شهرستان طالقان به شماره چاپی 789۱۲7 که ذیل دفتر ۱۲ صفحه 
4۱ شماره ثبت ۲488 به نام سید نظام میر حسینی )مالک اولیه( ثبت و صادرگردید، به 
علت سهل انگاری مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده اند لذا 
مراتب به استناد تبصره یک اصالحی  به ماده ۱۲۰ ائین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک 
مذکور میباشد از تاریخ انتشار این اگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت به این اداره تسلیم نماید بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل 
نشود و یا در صورت اعتراض اصل  سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی برابر مقررات به 

متقاضی  تسلیم خواهد شد. م/الف:4۶37  تاریخ انتشار:97/۲/۱۶
رسول مالمیر  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان طالقان

رونوشت آگهی حصر وراثت
به  به  شرح دادخواست  خانم مهناز آسانی سرابی دارای شناسنامه شماره 48۰4 
کالسه 97۰۱۲3/3/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
تاریخ  در   3۱4۶ شماره  بشناسنامه   چالوک  علیرضا  شادروان  که  داده  توضیح 
آن  الفوت  حین  ورثه  گفته،  زندگی  بدرود  را  خود  دائمی  اقامتگاه   ۱39۶/۱۲/۲۲

مرحوم منحصر است به:
۱. مهناز آسانی سرابی فرزند جلیل - ش ش 48۰4- ت ت  ۱35۰ ص از تهران- 

همسرمتوفی 
از  ص   ۱37۱ ت  ت   -۰۰۱473۰57۱ ش  -ش  علیرضا  فرزند  چالوک  آرمین   .۲

تهران - پسرمتوفی
 اینک با انجام تشریفات مقدماتی، درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م/الف 3۱۱۰
رئیس شعبه 3  شورای حل اختالف شهرستان فردیس

متن آگهی
خواهان محمد شرفی دادخواستی به طرفیت خواندگان حمزه و حسین و حیدر وعلی وفاطمه 
شهرت همگی القاسمی وخدیجه خلفی نجف واداره مسکن وشهرسازی به خواسته اثبات 
وقوع بیع و الزام خواندگان به واگذاری و انتقال مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 97۰998۶۱4۱3۰۰۰37شعبه3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهرثبت 
ووقت رسیدگی مورخ۱397/3/۲7ساعت9:۰۰تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع 
ماده73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان حمزه وحسین 
وحیدروعلی ووفاطمه شهرت همگی القاسمی وخدیجه خلفی نجف ودرخواست خواهان مراتب 
یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می گرددتاخواندگان ظرف یک ماه پس ازتاریخ 
انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضرگردد.شماره م الف:)9/۱۱7(
دفترشعبه سوم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان خرمشهر-جواد ایمانیان

آگهی دعوتنامه
نام:حسین نام خانوادگی:عیدیوندی نام پدر:علی شغل آزاد شهرت:-اقامتگاه استان-

روستا:-محل  المکان-بخش:-شهرستان:-کوچه:-کوی:-پالک:-  خیابان:مجهول 
شعبه  –دادگستری  نشانی:گتوند  شماره۱-به  شعبه  اختالف  حل  حضور:شورای 
حضور:دعوی  حضور:مورخ:97/4/4ساعت۱۲:3۰-علت  مرادی-وقت  آقای  دادستانی 
اکبرطاهری علیه شما درحضورقاضی محترم آقای مرادی دادگستری جهت استماع  

شهادت شهود درحضور قاضی  حاضر شوید.شماره م الف:)۱۶/۱8(
دبیرشورای حل اختالف شعبه1 گتوند

ابالغ وقت
 رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای روح اله پوالب فرزند برانازار 

پوالب   اله  روح  آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  بهرامی  ایران  خانم  خواهان 
پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  نامه  مبایع  ابطال  خواسته  به 
کالسه 97۰998۶۶۱۰4۰۰۱۰۱  شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان  خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱397/۰3/۱۱  ساعت ۱۱:۱5تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –مظفر پذیرش  

نوبت دوم
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

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

برابر رای شماره۱39۶۶۰33۱۰57۰۰4778هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حاجعلی 
از بزینه رود در ششدانگ یک  رحمانی فرزند نقی بشماره شناسنامه 88۱ صادره 
باب ساختمان به مساحت ۱۲4/۱4 مترمربع پالک ۱4۶3 فرعی از 9 اصلی واقع در 
ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقای ابراهیم گروسی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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.۶۲۶ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱397/۰۲/۰۱ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱397/۰۲/۱۶

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

نوبت دوم
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

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

برابر رای شماره۱39۶۶۰33۱۰57۰۰48۰7هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم صغری 
ابراهیم بشماره شناسنامه 44 صادره از کرج در ششدانگ یک باب  ظریفی فرزند 
ساختمان به مساحت ۱5۰/۰۰ مترمربع قسمتی از قطعه 5۶۶ تفکیکی از 9 اصلی 
واقع در ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقای احمد ظریفی محرز گردیده است. 
لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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.۶۲8 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱397/۰۲/۰۱ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱397/۰۲/۱۶

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک
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خودکشی های نگران کننده با »قرص برنج«

معاون اجتماعی وزیر بهداشت ضمن تشریح اقدامات انجام شده در حوزه 
سالمت روان، خودکشی و سایر آسیب های اجتماعی، گفت: باید توجه کرد که 
آسیب های اجتماعی طی چند دهه در جامعه ریشه دوانده و مشکالت زیادی 
را ایجاد کرده اند و ممکن است دهه ها زمان ببرد تا بتوانیم آنها را برطرف کنیم.

دکتر سیدمحمد هادی ایازی درباره اقدامات معاونت اجتماعی وزارت بهداشت 
در حوزه رفاه اجتماعی و همکاری با وزارت رفاه در این زمینه، به ایسنا  گفت: به 
نظر می رسد که حتما باید جلساتی را با معاونت اجتماعی وزارت رفاه در زمینه 
بحث های مربوط به رفاه اجتماعی داشته باشیم و هماهنگی هایی را با آنها انجام 
دهیم. البته در بخش های مختلف حوزه رفاه اجتماعی با سازمان بهزیستی 
اسناد متعددی را به تصویب رساندیم؛ اسنادی چون سند ملی سالمندی که 
نزدیک به یک دهه محل اختالف بود، اما با هماهنگی که با سازمان بهزیستی 

و وزارت رفاه انجام دادیم، این سند به تصویب رسید.
در این زمینه وزارت راه و شهرسازی به عنوان دبیر رسیدگی به این موضوع 
شناخته شد و در حوزه اعتیاد ستادمبارزه با مواد مخدر اقدامات الزم را پیش 
می برد. ایازی با بیان اینکه در شورای اجتماعی کشور برای سایر آسیب های 
اجتماعی هم یک متولی  مشخص شد، گفت: به عنوان مثال در موضوع سالمت 
روان و خودکشی وزارت بهداشت به عنوان متولی شناخته شد و ما طی دو 
جلسه هم در حضور رییس جمهور و وزیر کشور گزارشی را از وضعیت سالمت 
روان در کشور ارائه داده ایم. در زمینه وضعیت خودکشی نیز گزارشی را تنظیم 
و اعالم آمادگی کردیم که در شورای اجتماعی کشور  این گزارش را ارایه و 
توضیح دهیم که چه اقداماتی باید انجام شود.  معاون اجتماعی وزیر بهداشت 
با بیان اینکه در موضوع سالمت روان یک کارگروه کنترل و کاهش آسیب های 
اجتماعی را در وزارت بهداشت راه اندازی کردیم که  هر دو هفته یکبار جلساتش 
تشکیل می شود، افزود: تاکنون طی چهار دوره گزارش هایی از وضعیت سالمت 
روان جمع آوری شده است. به عنوان مثال طبق این گزارش ها ۲3.4 درصد از 
گروه سنی ۱5 تا ۶5 سال نشانگانی از اختالالت روانی را دارند و افسردگی در 

زنان ایرانی حدود ۱۶ درصد و در مردان حدود ۱۲ درصد است. 

تأثیر ۵۵ درصدی شرایط اجتماعی بر سالمت افراد

رئیس انجمن علمیـ  پزشکی روان تنی ایران با اشاره به اینکه شرایط اجتماعی 
55 درصد از سالمت افراد را تعیین می کند، گفت کنار آمدن با استرس با کمک  
روانپزشک و دریافت مشاوره، رواندرمانی، و در مواردی درمان دارویی و آموزش 

مدیریت استرس قابل تسهیل است.
به گزارش زمان  سیداحمدعلی نورباال در نشست خبری اولین همایش ساالنه 
انجمن علمیـ  پزشکی روان تنی ایران اظهار داشت: عوامل روانشناختی بر روی 
سالمت جسم افراد تأثیر می گذارد و این مسئله توجه به آن بسیار حائز اهمیت 
است بر همین اساس ۲4 دانشگاه علوم پزشکی که در حوزه روانپزشکی فعالیت 

دارند مسئله روان تنی در آنها مدنظر قرار گرفته است.
وی با اشاره به راه اندازی فلوشیپ روان تنی در کشور در سال های گذشته افزود: 
بر اساس ارزیابی ملی سالمت روان در کشور در سال ۱378،  ۲۱ درصد جامعه 
ایرانی دچار مشکالت روان شناختی بود که این مسئله نیاز به ورود  جامعه 
روانپزشکی و مشارکت آنها داشت. رئیس انجمن علمی ـ پزشکی روان تنی 
ایران ادامه داد: بر اساس ارزیابی دیگری در سال ۱39۰ این آمار ۲3.۶ و در 
سال 9۶، ۲3.44 بود و اضطراب، افسردگی، جسمانی سازی مشکالت روانی و 

بد کارکردی اجتماعی 4 عالمت مهم مشکالت روانشناختی بود.

خبر

شکل گیری »خانواده تفردی« در ایران

مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه 
نگاه سیاسی به حوزه زنان آسیب رسان است، گفت: بر 
اساس یک پژوهش گفتگو در خانواده های ایرانی به زیر 
3۰ دقیقه رسیده است و یک نوع جدیدی از خانواده در 
ایران به نام »خانواده تفردی« داریم که نوع وحشتناکی 
از خانواده است. فریبا نظری میرغضنفری در نشست با 
جمعی از بانوان معلم و کارگر شهرستان رودبار که در 
فرمانداری برگزار شد، با بیان اینکه خودم گیالنی هستم 
و خیلی از مشکالت مناطق مختلف گیالن را می دانم 
و برایم قابل لمس هست، اظهار کرد: شورای معاونین 
وزارت کشور ارتباط هفتگی با وزیر دارند و خیلی از موارد 
مطرح شده زنان رودباری را آنجا بازگو کرده و دیگر 
موارد مرتبط با وزارتخانه های دیگر را انتقال می دهم. 
مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده افزود: انتصاب 
مدیران زن اتفاق خاصی در گیالن نیست و در تربیت 
خانواده های گیالنی تبعیضی بین پسر و دختر نیست و 

اگر غیر از این باشد باید تعجب کنیم.
نظری ضمن تشکر از انتصابات زنان به مدیریت ها، 
گفت: انتظارات خیلی بیشتر از این است، نباید به زن 
بدلیل زن بودن یک پست مدیریتی داد طبیعی است 
که باید توانمندی و شایستگی داشته باشند و سلسله 
مراتب را طی کرده باشند،اما مردان مدیر جامعه باید 
بپذیرند که اولین اشتباه زنان آخرین اشتباه او نباید 
تلقی شود. مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده، به 
داشتن جامعه ای باثبات، امیدوار و پر نشاط تاکید کرد 
و گفت: بر اساس یک پژوهش گفتگو در خانواده های 
ایرانی به زیر 3۰ دقیقه رسیده است و یک نوع جدیدی 
از خانواده در ایران به نام خانواده تفردی داریم که نوع 
وحشتناکی از خانواده است. وی با بیان اینکه همه را 
تقصیر فضای مجازی نگذاریم،گفت: وقتی این فضا 
وجود نداشت خانم خانواده احتمال داشت آشپزی کند 
و آقای خانواده روزنامه بخواند و یا هرکدام تلویزیون 
نگاه کنند. مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده 
بیان کرد: در حوزه زنان رویکرد من این است که کار 
در حوزه زنان و خانواده فر ابخشی و سیاسی است و 
این را ابالغ هم کرده ام. نظری افزود: همه ما نگرش 
سیاسی  رویکرد  و  سیاسی  نگاه  ولی  دارم  سیاسی 
داشتن به حوزه زنان آسیب رسان است و مسائل زنان 
و خانواده را باید فراتر از هر بخش و دستگاه و فارغ از هر 
جناحی پیگیری کنیم. وی همچنین گفت: مشکالت 

شهرستان رودبار را به حوزه های مربوطه میرسانم.
فاطمه رفیعی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری 
و  گذاری  سرمایه  برای  گفت:  نشست  این  در  هم 
بازاریابی تولید زنان و خانواده ها، نمایشگاه بین المللی 
توانمندی بانوان با محوریت غذا مرداد ماه سالجاری در 

انزلی برگزار می گردد.

خبر

سخنگوی سازمان غذا و دارو در واکنش به شایعاتی در مورد داروی 
چینی در ایران، گفت: در ایران داروی چینی نداریم، قصدی هم برای 
صدور مجوز ورود به داروی چینی وجود ندارد و مطالبی که متاسفانه هر 

از گاهی عنوان می شود، پایه و اساسی ندارد.
دکتر کیانوش جهانپور در این باره افزود: این موضوع شاید لزوما ارتباطی 
به کیفیت داروی تولیدی این کشور هم نداشته باشد؛ چرا که حداقل 
جمعیت یک و نیم میلیاردی این کشور و حتی برخی مقاصد آن، این 
داروها را مصرف می کنند. وی افزود: بزرگ ترین مقصد داروهای چینی 
هم ایاالت متحده، استرالیا، آلمان،   کره جنوبی و هنگ کنگ هستند، 
لیکن این مورد در ایران ضرورتی نداشته و قصدی هم برای واردات 
دارویی از این کشور در سازمان غذا و دارو وجود ندارد. بنابر اعالم روابط 
عمومی سازمان غذا و دارو، جهانپور در پایان تاکید کرد: فارماکوپه چین 
از دارونامه رسمی ایران محدودتر است و چین با تمایلی که به توسعه 
فارماکوپه و داروهای های تک و بایوسیمیالر نشان می دهد، می تواند 
واردکننده بسیاری از داروهای های تک ایران باشد و به عنوان یک بازار 

بالقوه برای داروی ایرانی فرا روی شرکت های ایرانی به شمار می رود.

محمدعلی اسفنانی ، در خصوص گرانفروشی محصوالت لبنی به 
فارس گفت: بحثی که در گرانفروشی محصوالت لبنی مطرح شده 
این موضوع است که کارخانه ها مدعی هستند به لحاظ اینکه سازمان 
حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان باید از قبل قیمت شیر را 
تعیین می کردند و سه سال است که تعیین قیمت جدیدی صورت 

نگرفته، آنها خودشان اقدام به افزایش قیمت کردند.
وی افزود: برخی از کارخانه های تولید محصوالت لبنی می گویند با 
توجه به افزایش ساالنه دستمزد کارگران و مواد اولیه برخی مواد 

مصرفی همچون پاکت شیر حق افزایش قیمت را دارند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران ادامه داد: این در حالی است 
که چون مبنای ما قیمت سازمان حمایت است، تا زمانی که آنها 
قیمت جدید را اعالم نکنند، فروش محصوالت لبنی باالتر از قیمت 

سابق گرانفروشی محسوب می شود.
وی با بیان اینکه در استانداری جلسه نظارتی سازمان تعزیرات برگزار 
شده است، گفت: ما در آنجا موضوع را مطرح کردیم و قرار بر این شد 

که تمهیداتی در این زمینه صورت گیرد.

رییس فراکسیون زنان مجلس از در نظر گرفتن حداقل سن ۱۶ 
سالگی برای ازدواج دختران در طرح اصالح قانون سن ازدواج خبر 
داد. پروانه سلحشوری با اشاره به اینکه طرح اصالح قانون سن ازدواج 
دختران با قید یک فوریت به هیات رییسه مجلس تحویل داده شده 
است، گفت: پس از اینکه طرح در دستور کار صحن علنی قرار گرفت 
درخصوص بررسی فوریت دار آن رای گیری می شود، اگر یک فوریت 
آن به تصویب نرسید، بررسی طرح به صورت عادی در دستورکار قرار 
می گیرد. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس 
درمجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه درطرح مذکور حداقل سن 
ازدواج دختران ۱۶ سال و برای پسران ۱8 سال در نظر گرفته شده 
است، افزود: اما برای ازدواج دختران با سنینی میان ۱3 تا ۱۶ سال باید 
اذن ولی، دادگاه صالحه و تایید پزشکی قانونی مبنی بر توانایی جسمی 
برای ازدواج نیز دریافت شود.  وی تصریح کرد: باید درگام اول خالء 
های قانونی را برطرف کرد، ضمن اینکه باید آگاهی بخشی و فعالیت 
اجتماعی نیز انجام شود، بنابراین تصویب یک قانون به تنهایی بازدارنده 

نبوده و دربسیاری شرایط ازدواج ها درسنین پایین ثبت نمی شود.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی گفت: در حال حاضر ۱.5 میلیون نفر 
ایرانی ناقل ویروس هپاتیت B و 35۰ هزار نفر ناقل 

ویروس هپاتیت C هستند.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی گفت: در حال حاضر ۱.5 میلیون 
نفر ایرانی ناقل ویروس هپاتیت B و 35۰ هزار نفر 
ناقل ویروس هپاتیت C هستند. دکتر رضا ملک زاده 
در نشست خبری هفته سالمت گوارش در سالن 
پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم 
پزشکی تهران افزود: یکی از برنامه های مهم وزارت 
بهداشت، ریشه کنی و کنترل کامل بیماری های 

هپاتیت B و C در کشور است.
وی ادامه داد که قبل از اجرای طرح واکسیناسیون 
هپاتیت B در کشور ) سال ۱37۰ ( ، افراد ناقل این 
بیماری حدود ۲ میلیون نفر بودند که این تعداد در 

حال حاضر به ۱.5 میلیون نفر رسیده است.
رئیس هفته سالمت گوارش با اشاره به اینکه اکثر این 
افراد از ناقل بودن بیماری خود اطالعی ندارند، گفت: 
حدود ۱۰ درصد این افراد شناسایی شده و تحت 

درمان قرار گرفته اند.
وی ساده ترین راه شناسایی این بیماری را اهدای 
خون اعالم کرد و گفت: سازمان انتقال خون ایران 

پس از دریافت خون اهدایی، هپاتیت B و C را چک 
می کند و به این ترتیب افراد ناقل بیماری شناسایی 
می شوند. معاون وزیر بهداشت بیان کرد: افرادی که 
امکان اهدا خون را ندارند با یک آزمایش می توانند 
این بیماری را شناسایی کرده و مسیر درمان آن را 
طی کنند. وی به گروهای پرخطر این بیماری اشاره 
کرد و گفت: معتادان تزریقی، بیماران خونی مانند 
هموفیلی و تاالسمی، حجامت غیربهداشتی و افرادی 
که خالکوبی می کنند، در معرض ابتال به این بیماری 

هستند.
افرادی  ملک زاده به قمه زنی اشاره کرد و گفت: 

که قمه زنی می کنند از گروه های پرخطر ابتال به 
بیماری هپاتیت هستند. دندانپزشکی تجربی هم می 

تواند محلی برای انتقال این بیماری باشد.
معاون وزیر بهداشت به افرادی که با اشیا نوک تیز 
سروکار دارند نیز توصیه کرد که به شدت مراقب 
باشند تا آسیبی به دست یا سایر نقاط بدن آنها وارد 

نشود تا در معرض ابتال به این بیماری قرار نگیرند.
وی به موثر بودن طرح واکسیناسیون هپاتیت B در 
کشور اشاره کرد و گفت: نوزدان واکسینه شده دارای 

ایمنی کامل در مقابل هپاتیت هستند.
دکتر ملک زاده متوسط هزینه درمان یک فرد مبتال 

به هپاتیت در کشورهای اروپایی و آمریکا را حدود 7۰ 
هزار دالر اعالم کرد و گفت: این هزینه در ایران حدود 
۱۰۰ دالر است که برای یک دوره درمان ۶ ماهه 
هزینه می شود. وی ایران را جزو پاک ترین کشورها 
از لحاظ ابتال به هپاتیت C دانست و گفت: در ایران 
ابتال به این بیماری کمتر از نیم درصد است اما شیوع 
این بیماری در مصر حدود 3۰ درصد و در آذربایجان 

نزدیک به ۲۰ درصد است.
ملک زاده به درمان موفق هپاتیت های B و C در 
با  داروهای  با  اقدام  این  اشاره کرد و گفت:  کشور 

کیفیت ایرانی انجام می شود.
معاون وزیر بهداشت گفت: در سال 94 در کشور 5 
هزار و ۱5۰ نفر براثر ابتال به سیروز کبدی جان خود 
را از دست داده اند که از این تعداد هزار و ۶5۰ نفر 
مبتال به هپاتیت B ، هزار و ۱۰۰ نفر دچار هپاتیت 
C و هزار 5۰۰ نفر چاق و مبتال به کبد چرب بودند.

دبیر علمی هفته سالمت گوارش به تولید داروهای 
خوراکی ایرانی برای درمان هپاتیت C اشاره کرد 
و گفت: درمان این بیماری با داروهای ایرانی تقریبا 
98 درصد پاسخ داده است. دکتر حسین پوستچی 
در ادامه این نشست خبری افزود: هرچند هپاتیت 
C واکسن ندارد اما با تولید داروهای جدید اتفاقات 

خوبی در درمان این بیماری رخ داده است.

 B 1/5 میلیون ایرانی، ناقل ویروس هپاتیت

وشی محصوالت لبنی  گرانفر
قابل قبول نيست

حداقل سن ازدواج در مجلس 
مشخص شد

وی چينی در ايران  دار
يم  ندار

مفقودی
شهربانی  شماره  به   4۰5SLX-TU5 پژو  خودرو  مالک  امامی  ابراهیم  اینجانب 
شماره  و   NAAM3۱FC۲FK7۰۲3۰۰ بدنه  شماره  و   ۲9 ایران   8۲5 ل   ۶5
موتور ۱۶4B۰۰۰89۰8 به علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی سند 
کمپانی خودرو مذکور را نموده، لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور 
دارد ظرف مدت ۱۰ روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در 
پیکانشهر ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت مذکور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
کرمانشاه

آگهی ماده سه قانون 
تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی

 و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آقای علی بهرامی نیا فرزند عبداله درخواست رسیدگی به قول نامه عادی خود را از 
پالک ۱۲8  فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱3کرمانشاه معروف به کانی 
خال خاص که از آقای صالح الدین یاری خریداری درخواست سند مالکیت نموده 
و پرونده نیز تحت کالسه  94-۱۰3  تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر 
ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی شماره ۱39۶۶۰3۱۶۰۰7۰۰۱۶97  مورخ 
9۶/۱۱/۲۶حکم به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان به مساحت 74/۱45 متر 
مربع بنام آقای علی بهرامی نیا  صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور 
آقای عبداله شاهوردی میباشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5روز آگهی میشود 
تا چنانچه کسانی که 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 یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
اداره  به  را  دادخواست  تقدیم  گواهی  و  نماید  محل  عمومی  دادگاه  به  دادخواست 
محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات 
سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای علی بهرامی نیا صادر خواهد نمود. صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود-عزیزی

تاریخ انتشار اول  97/۲/۱ تاریخ انتشار دوم97/۲/۱۶

آگهی حصروراثت
ازخرمشهردرخواستی  پدروحیدبشناسنامه۱۰4صادره  نام  صمدوحیدی  آقای 
مرحوم  پدرم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
اقامتگاه  تاریخ9۲/9/۲۶درآبادان  خرمشهردر  بشناسنامه۱۶۶صادره  وحیدوحیدی 
فوق ۲-مدینه وحیدی  بامشخصات  عبارتنداز۱-متقاضی  اش  ورثه  فوت  غیردائمی 
بشناسنامه۲۲8۲صادره  وحیدی  ازخرمشهر3-خدیجه  بشناسنامه۱4۱3صادره 
اینک  ندارد.  دیگری  وارث  فوق  بجزنامبردگان  متوفی(متوفی  )دختران  ازخرمشهر 
باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض 
دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  وصیت  داردیا 
تاریخ  بعدازاین  نامه به جزسری ورسمی که  تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت 

ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است. شماره م الف)9/۱۱3(
سیدمحمدمحمدی-رئیس شعبه7شورای حل اختالف خرمشهر

نوبت دوم
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

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

برابر رای شماره ۱39۶۶۰33۱۰57۰۰477۰   هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  دو  ناحیه   - ملک کرج  ثبت  ثبتی حوزه 
جوادشاهسواری فرزند محمود علی بشماره شناسنامه 775 صادره از رزن در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت ۱۰۰/۲7 مترمربع پالک 3۰۱ فرعی از 3۶۱ اصلی واقع 
در محمدشهرخریداری از مالک رسمی آقای قاسم مردانی کمالی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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.۶۲۲ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول :  97/۰۲/۰۱  تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/۰۲/۱۶

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

رونوشت نظریه  اگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   93۲۶ شماره  شناسنامه  میرزائی  خدیجه  خانم 
۱/97ش/۱49 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان مهدی مشتاقی هنرمند  بشناسنامه 5۰۱متولد ۱359  در تاریخ 
94/۱۲/5 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصراست به:
شناسنامه  شماره  پدرعلی   نام  هنرمند   مشتاقی  الذکرمحمد  فوق  ۱-متقاضی 

۰87۰9۲۶3۱4متولد ۱33۰
۲-عذرا اردستانی  نام پدر عباس  ش.ش ۰4۲۱۲۶۲85۰ متولد ۱338

اینجانب با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی دارا باشد  از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
م.الف 212خ- رئیس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین

ابالغیه 
مشخصات ابالغ شونده حقیقی : 

۱-آیدا سپهوند فرزند .... به نشانی : مجهول المکان 
تاریخ حضور :۱397/3/۲7 یکشنبه ساعت ۰9:۰۰ محل حضور خرم آباد خیابان امام 

)ره( میدان عدالت دادگستری کل استان لرستان 
در خصوص دعوی احد سواری پور به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در این شعبه حاضر شوید . 
شعبه 6 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره( شهرستان خرم آباد .

آگهی حصروراثت
پدرمحمدرضابشناسنامه۱99۰۰5۰۶۲۱صادره  فردنام  فرزادرحمانی  آقای 
داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  درخواستی  ازاندیمشک 
الیگودرز  بشناسنامه۲۱۰۱۰صادره  طالمرادمالئی  بی  بی  که73۰-3-9۶۰مرحوم 
عبارتنداز۱-متقاضی  اش  ورثه  فوت  دائمی  اقامتگاه  درتاریخ9۶/۱۰/۲3دردزفول 
پسر  های  دزفول)نوه  فردبشناسنامه۱99۰784879صادره  رحمانی  باال۲-علی 
ی  دزفول)نوه  فردبشناسنامه۱99۰35۲3۶7صادره  رحمانی  متوفیه(3-فروزان 
دخترمتوفی(والغیر. پرونده دراین شعبه ثبت گردید. اینک باانجام تشریفات قانونی 
نامه  وصیت  داردیا  اعتراض  نمایدتاهرکس  می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب 
ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی 
ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  جزسری  به  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.    
رئیس شعبه یکم شورای حل اختالف شهرستان دزفول

دادنامه 
دو شهر خرم  کیفری  دادگاه  پرونده کالسه 9۶۰998۶۶۱۱5۰۰747 شعبه ۱۰3 
آباد  )۱۰3 جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره 97۰997۶۶۱37۰۰۰54 شاکی : 
آقای صید رضا بهاروند فرزند محمد به نشانی لرستان – خرم آباد – ماسور روستای 
قدس کوچه مریم 3 –متهم : آقای ابوذر سبزعلی بیرانوند به نشانی – اتهام ها : 

۱-تهدید ۲-توهین و فحاشی 
گردشکار :دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده با اعالم ختم رسیدگی و 

با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت به انشای رای می نماید . 
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای ابوذر سبزعلی بیرانوند فرزند محمد دائر بر توهین 
و فحاشی و تهدید نسبت به آقای صید رضا بهاروند فرزند محمد موضوع کیفر خواست 
شماره 9۶۱۰43۶۶۱۱۰۰5959 دادسرای خرم آباد با عنایت به شکایت شاکی مبنی 
بر اینکه )آقای ابوذر سبز علی بیرانوند در طول یک ماه به کرار به وسیله خط تلفن 
شماره ۰9۱۶7۱3۶۱۲۰ با ارسال پیام ضمن توهین و فحاشی بنده و فرزندانم را به 
مرگ تهدید نموده است ( استعالم انجام شده از شرکت مخابرات که خط تلفن مذکور 
بنام متهم می باشد صورت جلسه متن پیامهای که از خط تلفن متهم برای خط شاکی 
ارسال شده است و حاوی مطالب توهین و فحاشی و تهدید نسبت به شاکی است و 
اینکه متهم در تمام مراحل تحقیقات متواری بوده و علیرغم ابالغ اخطاریه از طریق 
نشر در روزنامه در جلسه رسیدگی دادگاه شرکت نکرده است بنابراین بزهکاری وی 
محرز است لذا مستند به ماده ۱34 قانون مجازات اسالمی در خصوص نحوه تعیین 
مجازات در تعدد جرائم تعزیری و فقط اجرای مجازات اشد و موارد ۶۰8 و ۶۶9 قانون 
تعزیرات حکم به محکومیت نامبرده به تحمل 74 ضربه شالق تعزیری بابت توهین 
و فحاشی و تحمل 74 ضربه شالق تعزیری با رعایت مقررات مربوط به نحوه اجرای 
مجازات شالق تعزیری بابت تهدید صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف بیست روز قابل 

تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان لرستان می باشد . 
رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری 2 خرم آباد – سید رضا موسوی . 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
شماره  به  که  درخواستی  شرح   به  محمد  فرزند  گرجی   رستمی  احمد  آقای 
97۰۰85این شماره ثبت گردیده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده 
و اعالم داشته که نعمت رستمی  فرزند احمد به شماره شناسنامه 9۰۶7 صادره از 
جویبار در تاریخ 9۶/7/۲7اقامتگاه دائمی خود شهرستان قائمشهر فوت نموده و ورثه 

حین الفوت  وی عبارتند از
۱- احمد رستمی گرجی  فرزند محمد به شماره شناسنامه 8۲۲ پدر متوفی 

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

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

متن آگهی 

شماره  به  حافظی  محمدرضا  آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  خواهان 
9۶۰998۶۶۱۰8۰۰۶۱3 بایگانی 9۶۰۶85  به خواسته خلع ید تقدیم که پس از 
جلسه رسیدگی حسب دستور رئیس شعبه به کارشناسی ارجاع که پس از انجام 
المکان بودن خوانده )محمد  مراحل کارشناسی نظریه تقدیم که به علت مجهول 
رضا حافظی ( طی یک مرحله نشر آگهی به خوانده ابالغ خوانده موظف است پس از 
7 روز از زمان ابالغ ظرف مهلت مقرر نظریه را مطالعه و خوانده در صورت اعتراض 

الیحه اعتراض خود را ظرف مهلت مقرر تقدیم نماید. 
منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – سعید ولی پور

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان آقای سعید خسروبد  دادخواستی به طرفیت خواندگان وراث مرحوم محمد 
شاه محمدی بنام های احمد - اکبر - امیر - علی - محسن - مرضیه همگی شاه 
محمدی و همسر متوفی خانم فاطمه احمدی به خواسته تقاضای الزام خواندگان 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه  این شعبه  به  .....مطرح که  بر تنظیم سند  مبنی 
9۶۰9983۰3۰9۰۰459 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فردیس ثبت و 
وقت رسیدگی مورخ ۱397/4/۲۶ ساعت 9:۰۰ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشارآگهی می گردد 
تا خواندگان ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.م/الف3۰9۰
منشی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان فردیس- منظوری

متن آگهی 
شماره  خواست  کیفر  موجب  به  آباد  خرم  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
97۱۰43۶۶۱۱۰۰۰۱8۱ در پرونده کالسه 98۰998۶۶۱۱7۰۰977 برای سامان 
سیاهپوش فرزند حشمت اله به اتهام توهین و ضرب و جرح عمدی تقاضای کیفر 
برای مورخه  و وقت رسیدگی  ارجاع  این شعبه  به  به موضوع  نموده که رسیدگی 
۱397/3/۲۰ ساعت ۰9:۰۰ تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن و 
عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری 
مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه 

حاضر گردد. 
منشی شعبه 103 دادگاه کیفری دو خرم آباد –مجتبی حسنوند 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱39۶۶۰33۱۰۰9۰۰3۰3۶ مورخ 9۶/۱۲/۱5 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  یک  ناحیه    - کرج  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در 
صورت  به   7 شناسنامه  بشماره  رجب  فرزند  پور  خیری  سلیمان  آقای  متقاضی 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱8۱/۶۱ مترمربع مفروز از 
پالک ۱۲9۰ فرعی از ۱5۲ اصلی واقع در حیدرآباد خریداری از مالک رسمی آقای 
حبیب کمال نژاد به طور قولنامه ای که مالکیت نامبرده در صفحه 3۱8 دفتر ۱4۱7 
فاصله ۱5  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز 
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.  97/8۰۶۲/ف م/الف 
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/۲/۱۶ تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/۲/3۱

عباسعلی شوش پاشا رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

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

سند رسمی
موضوع  اول  ۱39۶/8/۲۲هیات  مورخ  شماره۱39۶۶۰33۱۰۱۰۰۰49۶5  برابررأی 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - شهرستان فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم سکینه معزی خصوصی فرزند رحیم در ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت ۱9۲ مترمربع مفروز و مجزی شده از ۱۲59 فرعی از ۱۶3 اصلی واقع در 
سرحدآباد خریداری از مالک رسمی جمعه یونسی محرز گردیده است، لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱5 روز آگهی می شود. درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت دو ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
و عدم وصول  انقضای مدت مذکور  بدیهی است در صورت  نمایند.  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف3۰97
تاریخ انتشار نوبت اول:97/۲/۱۶ تاریخ انتشار نوبت دوم:97/۲/3۱

محمد سلیمانی   کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای مرتضی اکبری دارای شناسنامه شماره 3۱873 به شرح دادخواست به کالسه 
۱4۲.8.97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان امامعلی اکبری به شناسنامه شماره 49۰ در تاریخ ۱39۲.7.۱۲ اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱( کریم اکبری فرزند امامعلی ش ش ۲779 ت ت ۱358 صادره بستان آباد نسبت 

پسر متوفی 
۲( مصطفی اکبری فرزند امامعلی ش ش 5۰79 ت ت ۱3۶4 صادره تهران نسبت 

پسر متوفی
3( مرتضی اکبری فرزند امامعلی ش ش 3۱873 ت ت ۱3۶۶ صادره تهران نسبت 

پسر متوفی
نسبت  تهران  امامعلی ش ش ۱۰3۰۶ ت ت ۱3۶۱ صادره  فرزند  اکبری  لیال   )4

دختر متوفی
امامعلی ش ش ۰۰۱۱3583۰۰ ت ت ۱3۶8 صادره کرج  5( مریم اکبری فرزند 

نسبت دختر متوفی
۶( ملیحه اکبری فرزند امامعلی ش ش ۰۰۱37۲8۱۰5 ت ت ۱37۰ صادره تهران 

نسبت دختر متوفی
7( ناری قلی زاده فرزند ایوب ش ش ۱۱۶۶ ت ت ۱34۰ صادره بستان آباد نسبت 

همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید، 
تا هر کسی اعتراض 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 شد.
رئیس شعبه هشت شورای حل اختالف فردیس
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توجیه وزیر نیرو در خصوص گرانی آب و برق 

وزیر نیرو گفت: افزایش 7 درصدی قیمت آب و برق روی قبوض 
قیمت یک  اندازه  به  ماه  در هر  برای هر خانواده  مردم  مصرفی 

نان بربری است.
بر اساس این گزارش، رضا اردکانیان اظهار داشت: با مصوبه دولت 
ماه  اردیبهشت  ابتدای  از  برق  و  آب  قیمت  درصدی   7 افزایش 
اجرایی شده که این افزایش قیمت در سبد اقتصاد خانوار بسیار 

ناچیز است.
قبوض  روی  برق  و  آب  قیمت  درصدی   7 افزایش  افزود:   وی 
مصرفی مردم برای هر خانواده در هر ماه به اندازه قیمت یک نان 
بربری است. وزیر نیرو با بیان اینکه ما هیچ گاه موافق گران شدن 
قیمت  به  باید  نیستیم گفت: هر چیزی  هیچ کاالیی در جامعه 
خودش عرضه شود و اگر با قیمت پایین تر از قیمت تمام شده 
عرضه شود مطمئنا آن کاال وابسته به یارانه خواهد بود و امروز ما 
برای مصرف آب و برق یارانه بسیاری پرداخت می کنیم که این 

منجر به مصرف بی رویه شده است و این درست نیست.
اردکانیان ادامه داد: این خود مردم هستند که با این روند مصرف 
بی رویه هزینه بیشتری را در مجموع پرداخت خواهند کرد چرا 
که اختالف قیمتی که بابت یارانه پنهان مصرف آب و برق از سوی 
دولت پرداخت می شود از جیب همین مردم است و سرمایه هایی 
است که باید صرف توسعه شود. این عضو کابینه دولت تصریح 
کرد: اگر قیمت برق را واقعی نکنیم کشور وارد چرخه ای می شود 
که  هزینه ای  شود؛  خاموشی  موجب  است  ممکن  نهایت  در  که 
به  کرد  خواهند  پرداخت  خاموشی  تحمل  برای  مردم  تک  تک 
مراتب بیشتر از افزایش قیمت است. وزیر نیرو با بیان اینکه برای 
و مسئوالن تالش می کنیم گفت:  مردم  معنادار  ارتباط  افزایش 
افزایش قیمت آب و برق در وهله فعلی که قیمت عرضه آنها با 
قیمت تمام شده تولید بسیار فاصله دارد به معنای اصالح قیمت 
آب و برق است که بیش از هر چیز با هدف اثرگذاری بر اصالح 
مصرف صورت می گیرد. وی در پاسخ به اینکه آیا خشکسالی ها 
در سال جاری موجب بروز خاموشی خواهد شد گفت: تمام تالش 
که  است  این  واقعیت  و  ندهد  رخ  اتفاق  این  که  است  این  ما 
اتکای ما به خود مردم است. یعنی مردم می بایست  اصلی ترین 
از همین امروز به خود بگویند که نه می خواهیم آب قطع شود 
و نه می خواهیم خاموشی داشته باشیم پس روند مصرف خود را 

اصالح می کنیم.
اردکانیان افزود: تالش ما این است که آب های خاکستری وارد 
چرخه مصرف شود؛ در حال حاضر 3 میلیارد متر مکعب پساب 
داریم که تصفیه نمی شود بلکه موجب آلوده شدن آب های موجود 
نیز می شوند که در تالشیم با جمع آوری و تصفیه آنها و بازچرخش 
این پساب به بهره وری بیشتر در بخش آب اقدام کنیم. وزیر نیرو 
در پایان خاطر نشان کرد: اگر ۱۰ درصد بهره وری آب را ارتقاء 
دهیم یعنی مردم در مصرف خود ۱۰ درصد اقدام به صرفه جویی 
کنند به اندازه بیش از آنچه نیاز داریم آب خواهیم داشت. البته 
صرفه جویی  اگرهای  و  اما  به  تنها  که  نیست  این  معنی  به  این 
بسنده کنیم بلکه به فکر منابع آبی جدید و استفاده از تکنولوژی 
جدید برای دسترسی به منابع غیرمتعارف نیز هستیم. اما در کل 

صرفه جویی حرف اول را در مدیریت منابع آبی کشور می زند.

خبر

صادرات نفت ایران به باالترین 
رقم در ۲ سال گذشته رسید 

 ۲.48 به  آوریل  ماه  در  ایران  نفت  صادرات 
میلیون بشکه در روز رسید که باالترین رقم از 
از دو سال  بیش  لغو تحریم ها در طی  زمان 

گذشته است.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، ایران در ماه 
گذشته میالدی شاهد رشد قابل توجه صادرات 
نیست که  معنا  بدان  این  اما  بوده،  نفت خود 
تولید نفت این کشور نیز روند مشابهی را تجربه 
کننده  تولید  سومین  نفت  صادرات  کند.  می 
بزرگ عضو اوپک در ماه آوریل به باالترین رقم 
از زمان لغو تحریم ها در طی بیش از دو سال 
گذشته رسید. این جهش صادراتی تنها چند 
هفته قبل از تصمیم احتمالی دولت آمریکا به 
خروج از برجام اتفاق افتاده، که احتماال موجب 
کاهش چند صد هزار بشکه ای صادرات نفت 

ایران خواهد شد.
آمارهای رفت و آمد کشتی ها نشان می دهد 
میزان صادرات نفت ایران در ماه گذشته میالدی 
به ۲.48 میلیون بشکه در روز رسیده در حالی 
که این رقم در ماه مارس ۲.۰۶ میلیون بشکه 
بوده است. آمارهای تانکری نشان می دهد که 
این افزایش صادرات با کاهش 4 میلیون بشکه 
ای حجم نفت ذخیره شده ایران بر روی دریا 
همزمان بوده است. آمارهای موسسه کپلر نشان 
می دهد: »ایران توانسته صادرات نفت خود را 
قابل مالحظه  میزان  به  ماه  به  ماه  به صورت 
افزایش عمدتا ناشی  این  افزایش دهد که  ای 
از آزادسازی ذخایر روی دریای این کشور بوده 
اسپکتس هم  انرژی  است.« موسس مشورتی 
گفته عملیات تعمیر و نگهداری پاالیشگاه ها نیز 
عامل دیگر در دسترس بودن نفت بیشتر برای 
صادرات بوده است. ریچارد مالینسون، تحلیلگر 
ایران  نفت  صادرات  افزایش  گفت،  نفت  بازار 
نشان دهنده تعطیلی حدود ۱۰۰ هزار بشکه 
از ظرفیت پاالیشگاهی ایران است، نه افزایش 

تولید نفت این کشور.
وی افزود، تولید نفت ایران در حال حاضر در 
رقم حدود 3.8 میلیون بشکه تقریبا ثابت است. 
»مطمئنا ما اعتقاد نداریم که تولید نفت ایران در 

حال افزایش است.«
موجب  ایران  علیه  ها  تحریم  تشدید  احتمال 
شده تا بسیاری از شرکت های نفتی بین المللی 
از ورود به ایران امتناع کنند و مانع از تحقق 
بلندپروازی های تهران برای افزایش تولید خود 

شوند. 

کوتاه از انرژی

جنوبی  پارس   ۱4 فاز  توسعه  طرح  مجری 
 ،۱4A سکوی  از  بهره برداری  با  گفت: 
برداشت گاز ترش از نخستین سکوی طرح 

توسعه فاز ۱4 پارس جنوبی آغاز شد.
و  نفت  شرکت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
با  همزمان  مسعودی  پارس، حمیدرضا  گاز 
 ۱4A اولیه گاز ترش سکوی  برداشت  آغاز 
اظهار کرد: بهره برداری از این سکو پیش از 
موعد اعالم شده و با تالش شبانه روزی گروه 
کارفرما و پیمانکاران طرح انجام شده است. 
 ۱4A مسعودی ظرفیت تولید گاز ترش سکوی
را 5۰۰ میلیون فوت مکعب معادل ۱4.۲ میلیون 
مترمکعب در روز عنوان کرد و افزود: این مقدار 
گاز ترش از طریق خط لوله ای 3۲ اینچی به 
بخش خشکی انتقال می یابد. وی با اشاره به 
راه اندازی این خط لوله و همچنین خط انتقال 
مابین واحد دریافت گاز )U-۱۰۰( فاز ۱4 و 
پاالیشگاه نهم )فاز ۱۲( تصریح کرد: هم اکنون 
این خط لوله با تالش کارفرما و شرکت های 
ایزوایکو، شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات 
نوسازی  و  گسترش  سازمان  و  ایران  دریایی 
صنایع ایران )ایدرو( به عنوان لیدر کنسرسیوم و 

پیمانکاران طرح در وضع عملیاتی قرار گرفته و 
بهره برداری شده است.

پارس جنوبی،  فاز ۱4  توسعه  مجری طرح 
فراساحل  بخش  از  بهره برداری  اولویت 
طرح ها، ادامه فعالیت های اجرایی موجود در 
ساخت ردیف و واحدهای پاالیشگاه فاز ۱4 

فرآورشی موجود  از ظرفیت های  استفاده  و 
در فاز ۱۲ را دلیل انتقال گاز ترش سکوی 
فاز ۱4 اعالم کرد و افزود: توسعه بخش های 
باقیمانده در حوزه فراساحل فاز ۱4 پارس 
جنوبی مطابق برنامه درحال اجراست، ضمن 
بخش  در  توسعه ای  فعالیت های  که  این 

خشکی هم اکنون در مسیر مناسبی پیش 
فاز ۱4 جنوبی  پارس  توسعه  می رود. طرح 
نخستین طرحی است که در آغاز امسال با 
بهره برداری از سکوی اصلی خود در بخش 

فراساحل به تولید گاز ترش  می رسد.
فاز  توسعه  طرح  مجری  اعالم  اساس  بر 
سکوی  است  قرار  جنوبی،  پارس   ۱4
تا  فاز  این  اقماری  سکوی  عنوان  به   ۱4C
نصب  مرحله  به  امسال  ماه  شهریور  پایان 
طرح  این  نخست  فاز  و  برسد  راه اندازی  و 
مکعب  فوت  میلیارد  یک  تولید  بر  مشتمل 

گاز ترش عملیاتی شود.
به  جنوبی  پارس   ۱4 فاز  توسعه  طرح 
با  پارس  گاز  و  نفت  شرکت  کارفرمایی 
 ۶۰۰ و  میلیون   5۶ روزانه  تولید  هدف 
هزار مترمکعب گاز ترش و 75 هزار بشکه 
اقتصادی  ویژه  منطقه  در  گازی  میعانات 
انرژی پارس در حال اجراست. تولید ساالنه 
بیش از یک میلیون گاز مایع، یک میلیون 
پتروشیمی  واحدهای  مصرفی  اتان  تن 
دیگر  از  گوگرد  تن   4۰۰ روزانه  تولید  و 

تولیدات این فاز خواهد بود.

تولید گاز از نخستین سکوی فاز 14 پارس جنوبی آغاز شد 

با  دیر  سیراف انرژی  پتروشیمی  مدیر 
میلیون   7۰۰ گذاری  سرمایه  به  اشاره 
متانول  جدید  طرح  ساخت  برای  دالری 
پیشرفت  اکنون  هم  کرد:  اعالم  ایران، 
درصد   37 حدود  به  طرح  این  فیزیکی 

رسیده است.
به گزارش زمان به نقل از انجمن صنفی 
»حسین  پتروشیمی،  صنعت  کارفرمائی 
احداث  وضعیت  آخرین  درباره  پیش بر« 
گفت:  سیراف،  متانول  پتروشیمی  طرح 
در  سیراف  متانول  پتروشیمی  مجتمع 
زمینی به مساحت 54 هکتار  با ظرفیت 
در   روز  در  متریک  تن  هزار  پنج  تولید  
بندر دیر در حال احداث  ۱۰ کیلومتری 

است. 
مدیر سایت پتروشیمی سیراف انرژی دیر 
پیشرفت  حاضر  حال  در  اینکه  اعالم  با 

درصد   37 حدود  به  طرح  این  فیزیکی 
رسیده است، تصریح کرد: بر اساس برنامه 
زمان بندی پیش بینی می شود این طرح 
بهره  مدار  در   99 سال  تا  متانول  تولید 

برداری قرار بگیرد.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه حدود 
7۰۰ میلیون دالر برای اجرای این پروژه 
انجام  مقاومتی  اقتصاد  راستای  در  که  
با  است،  شده  گذاری  سرمایه  می شود، 
اشاره به اولویت جذب نیروهای بومی در 
این پتروشیمی، اظهار داشت: از ۲5۰ نفر 
به  نزدیک  این شرکت،  در  نیروی شاغل 
هستند.  دیر  شهرستان  درصدبومی   4۰
گفتنی است، مجتمع پتروشیمی متانول 
سیراف در صورت بهره برداری از ظرفیت 
تولید ساالنه یک میلیون و ۶5۰ هزار تن 

متانول برخوردار است. 

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور گفت: بر اساس ماده 8 مصوبه هیات 
وزیران که در کارگروه سازگاری با کم آبی 
مورد تایید قرار گرفته مشترکان پرمصرف 
آبی جریمه خواهند شد. به گزارش پیام 
آشنا به نقل ا ز ایسنا، حمیدرضا جانباز با 
بیان اینکه با توجه به شرایط بحران آب 
در  پرمصرف  مشترکان  جریمه  کشور  در 
بعد مالی و قطع آب خواهد بود، گفت: در 
حال حاضر وضعیت منابع آبی به گونه ای 
است که مجبور به انجام این کار هستیم. 
به گفته وی اگر مشترکان رعایت الگوی 
مصرف نداشته باشند، مجبور خواهیم بود 
آب  مشترکان  سایر  آب  تامین  برای  تا 
بر  را قطع کنیم.  از مشترکان  این دسته 
اساس این گزارش، چندی پیش نیز مدیر 
دفتر مدیریت مصرف و نظارت بر کاهش 

فاضالب  و  آب  شرکت  آب  رفت  هدر 
کشور اعالم کرد: امسال بر اساس شرایط 
داده ایم  تغییر  را  مصرف  الگوهای  فعلی 
پرمصرف  مشترکان  با  برخورد  برای  و 
از  پس  که  شده  اخذ  جدی  تصمیمات 
این  با کم آبی  کارگروه سازگاری  تصویب 

تصمیمات اجرایی خواهد شد.
به گفته مدیرعامل شرکت مهندسی آب 
و فاضالب کشور در گذشته الگوی مصرف 
مترمکعب   ۲8 تا  مترمکعب   ۱8 حداقل 
در ماه برای هر خانوار بود که اکنون باید 
این اعداد مورد بازنگری دقیق قرار گیرند، 
باشند.  شرایط  با  منطبق  که  گونه ای  به 
پیشنهاد  این  بر  عالوه  داد:  ادامه  جانباز 
برابر   ۱.5 از  سنگین  جرایم  که  داده ایم 
مشترکان  برای  باال  به  برابر   ۲.5  ،۲ تا 

پرمصرف اعمال شود.

سرمایه گذاری 700 میلیون دالری برای 
ح جدید متانول ایران ساخت طر

 مشترکان پرمصرف آبی
یمه می شوند  جر

  آگهی قانون تعیین تکلیف
 وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند  رسمی رسمی 

حوزه ثبتی چمستان 
نظر به دستور مواد ۱ و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
9۰/9/۲۰امالک  مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
متقاضیانی که در هیات موضوع ماده ۱ قانون مذکور مستقر 
در واحد ثبتی چمستان مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و 
بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردید جهت اطالع عموم 

به شرح ذیل آگهی می گردد
مرحله یک  سال 97

 بخش یک  
امالک متقاضیان واقع در قریه بریکال  پالک 4 اصلی بخش یک 
4۱ فرعی خانم شهال پرندا نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۱۰/8۰مترمربع واقع بریکال  

خریداری از مجتبی عبادی مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه سنگتاب  پالک ۶ اصلی بخش 

یک 
49 فرعی خانم اشرف اسالمی نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداث ای به مساحت ۲۲5/5۰متر مربع که مقدار 
4۰ سیر مشاع عرصه وقف  می باشد واقع در قریه سنگتاب 

خریداری از امیر بخشنده مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه امیرآباد پالک 8 اصلی بخش یک  
۲45 فرعی آقای محمد احمدی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین به مساحت ۲3۱/۶۶مترمربع واقع در قریه امیرآباد 

خریداری از رستم فالح مالک رسمی 
۲4۶ فرعی آقای حمزه حیدری نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۶۶78/57مترمربع واقع در 

قریه امیرآباد واگذاری از مهر علی حیدری مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه گیالنده پالک 9 اصلی بخش ۱

به  نسبت  اندواری  زاده  محسن  حسین  آقای  فرعی   3۱4  
شش دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
مهدی  از  خریداری  گیالنده  قریه  در  واقع  ۲47/۱7مترمربع 

مقصودی مالک رسمی
 3۱5 فرعی آقای مهدی مقصودی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 7۰۰/94مترمربع 
واقع در قریه گیالنده موروثی از مرحوم نادر  مقصودی مالک 

رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه حاجیکال پالک ۱۲ اصلی بخش 

۱
۶۲ فرعی آقای رضا بابایی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت ۲۰۲/7۲مترمربع که مقدار ۱5۲ 
سیرمشاع عرصه وقف  می باشد واقع در قریه حاجیکال خریداری 

از پرویز مهدوی مالک رسمی 
 امالک متقاضیان واقع در قریه سعادت آباد پالک ۱4 اصلی 
بخش ۱ ۱۰4 فرعی خانم تهمینه محمدی صالح  نسبت به 
شش دانگ یک قطعه زمین  با ساختمان احداثی به مساحت 
۲۶5/45مترمربع به مقدار ۱۲۰ سیر مشاع عرصه وقف  می باشد 
واقع در قریه سعادت آباد خریداری از حسن توسلی مالک رسمی

 ۱۰5 فرعی آقای عبدالعلی رجبی قهنویه  نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با اتاق احداثی به مساحت ۲7۲/85متر مربع 
که مقدار ۱۲۰ سیر مشاع عرصه وقف  می باشد واقع در قریه 

سعادت آباد خریداری از محمد عباسی مالک رسمی 
۱۰۶ فرعی آقای رضا علیان نژادی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با  ساختمان احداثی  به مساحت ۲۰۲۰/۰۰متر 
مربع  که مقدار ۱۲۰ سیر مشاع عرصه وقف  می باشد واقع در 
قریه سعادت آباد خریداری از بهمن قراگزلو  و عبداهلل عابدی 

مالک رسمی 
۱۰7 فرعی خانم زهرا سلطان مزینانیان نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۲44/4۱مترمربع 
رمضان  از  الواسطه   مع  آباد خریداری  قریه سعادت  در  واقع 

قاسمی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه کچلده پالک ۱5 اصلی بخش ۱ 

۱98 فرعی خانم نرگس نیکوکالم عظیم  نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 344/98متر 
مربع که مقدار 4۰ سیر مشاع عرصه وقف  می باشد واقع در قریه 

کچلده خریداری از نبی اهلل نبی پور  مالک رسمی
 ۱99 فرعی آقای مهدی کبیری نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به  مساحت ۲53/۱3متر مربع که 
مقدار 4۰ سیر مشاع عرصه وقف  می باشد واقع در قریه کچلده  

خریداری از محمدرضا فرج زاده و افسانه مهرنیا مالک رسمی
 ۲۰۰ فرعی خانم لیال علی خورزمان نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین به مساحت ۲9۶/۰3مترمربع واقع در قریه کچلده  

خریداری از ربیع اله  اعظمی مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه کنسپا  پالک ۱7 اصلی بخش ۱

34 فرعی آقای مصطفی رضایی نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت 8۰3/4۶مترمربع واقع در 

قریه کنسپا واگذاری از حسین رضایی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه کیابسر پالک ۱8 اصلی بخش ۱

93 فرعی آقای عبدالرضا عوض  لشکریانی نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
4۲۶/43مترمربع واقع در قریه کیابسر خریداری از قاسم مهدوی 

مالک رسمی
 93 فرعی خانم میترا محافظت کار سرشکه  نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای  احداثی به مساحت 
4۲۶/43مترمربع واقع در قریه کیابسر خریداری از قاسم مهدوی 

مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه باریکال پالک ۲۰ اصلی بخش ۱ 

۱3۶ فرعی آقای محمدعلی صالح عجمی نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 4۱8/33مترمربع 
واقع در قریه باریکال خریداری از محمد ارمغان باهر مالک رسمی 
۱37 فرعی آقای سید سجاد حسینی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲47/۰7مترمربع واقع 

در قریه باریکال خریداری از سید عباس حسینی مالک رسمی
 ۱38 فرعی خانم شمس الملوک خوشبخت نسبت به شش 
دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  به مساحت ۲۰۶/8۶ 

متر مربع 
واقع در قریه باریکال خریداری ازمحسن حیدری مالک رسمی

 ۱39 فرعی آقای حسین حیدری نسب به شش دانگ یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۲۲4/۰۰مترمربع واقع در 

قریه باریکال خریداری از فرهاد سلیمانی مالک رسمی
 ۱4۰ فرعی آقای سید خشایار حسینی نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی  به مساحت ۱۱۲۰/4۶مترمربع 
واقع در قریه باریکال خریداری از  سید خلیل حسینی  مالک 

رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه ورازده علیا پالک ۲۱ اصلی 

بخش ۱ 
۱۱7 فرعی  خانم فریبا ایمانی نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت 35۰/۰۰مترمربع واقع در 

قریه ورازده علیا خریداری از کورش  جمالی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه دار کال پالک ۲۲ اصلی بخش 
به  نسبت  جمالی  بنی  سادات  مریم  خانم  فرعی   یک ۱8۲ 
شش دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
۲۶3/۶۲مترمربع واقع در قریه دارکال خریداری از صادق ناییجی 

مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه رزک پالک ۲4 اصلی بخش یک 
 89 فرعی خانم هما نصوهی دهنوی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۲53/۰9متر مربع 
که مقدار 8۰ سیر مشاع عرصه وقف  می باشد واقع در قریه رزک  

خریداری از بهنام قاسمی مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه رمشی  پالک ۲8 اصلی بخش 
یک  ۱74 فرعی خانم زهرا مهر یار نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۲3/83مترمربع واقع در 

قریه رمشی خریداری از حسن  خاکزاد مالک رسمی
 ۱75 فرعی خانم افسانه پیله ور مغانجوقی نسبت به سه دانگ 

مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با  ساختمان احداثی به 
مساحت 7۰۱/95مترمربع واقع در قریه رمشی  خریداری از 

حافظ شالیکار مالک رسمی
 ۱75 فرعی  خانم رقیه پیله ور مغانجوقی نسبت به سه دانگ 
به  احداثی  با ساختمان  زمین  قطعه  از ششدانگ یک  مشاع 
مساحت 7۰۱/95مترمربع واقع در قریه رمشی  خریداری از 

حافظه شالیکار مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه بلویج  پالک 3۰ اصلی بخش یک

۱۰7فرعی  خانم مینا رحیمی لرکی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت 444/۱۰مترمربع 
واقع در قریه بلویج خریداری از نوشین طاهری لرکی  مالک 

رسمی
 ۱۰8 فرعی آقای غالم عباس طاهری لرکی نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با اتاقک احداثی به مساحت 444/۲۶مترمربع 

واقع در قریه بلویج  خریداری از عباس تقی زاده مالک رسمی
 ۱۰9 فری آقای احسان سالمه زاده زواره  به نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت۲۶4/۶۱مترمربع 

واقع در قریه بلویج  خریداری از حسن چمن آرا مالک رسمی
 ۱۱۰ فرعی آقای حسن محمدپور نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به  مساحت 
جمشید  از  خریداری  بلویچ  قریه  در  واقع  3۱۲/۰۰مترمربع 

صداقت مالک رسمی
دانگ  سه  به  نسبت  زاده  عباس  الهام  خانم  فرعی   ۱۱۰  
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با  ساختمان احداثی به 
از  خریداری  بلویج  قریه  در  واقع  مترمربع  3۱۲/۰۰مساحت 

جمشید صداقت مالک رسمی
 ۱۱۱ فرعی آقای محمدرضا ئی نسبت به  شش دانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی  به مساحت ۲5۰/۱5مترمربع واقع در قریه 

بلویج خریداری از ریحانه رضایی مالک رسمی
۱۱۲ فرعی خانم فروغ فروغی نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین با سا ختمان احداثی به مساحت ۲۲۰/۰۰مترمربع واقع 
در قریه بلویچ خریداری از مریم فری و میثم بیات مالک رسمی 

بخش دو 
امالک متقاضیان واقع در قریه جوربند پالک ۲ اصلی بخش ۲

۱۰43فرعی  آقای حسن حامدی مفرد نسبت به  شش دانگ 
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۲۲۰/3۱مترمربع 

واقع در قریه جوربند خریداری از ناصر جعفری مالک رسمی 
۱۰44 فرعی خانم منیژه قنبریها نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین باساختمان اداری به مساحت ۲۶4/۲5مترمربع واقع در 

قریه جوربند خریداری از علی کریمی مالک رسمی 
۱۰45فرعی  آقای محمد رضا صادقی نوری نسبت به شش 
مساحت  به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
۲4۲/۰4مترمربع واقع در قریه جوربند خریداری از معین صادقی 

نوری مالک رسمی
 ۱۰4۶ فرعی آقای معین صادقی نوری نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین باساختمان احداثی  به مساحت۲5۱/۶9 مترمربع 
مالک  نوری  ازمسعودصادقی  قریه جوربند خریداری  در  واقع 

رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه میرنا پالک 4 اصلی بخش ۲

4۲فرعی  آقای سید مطلب حسینی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به  مساحت 4۱7/۰8مترمربع واقع در 

قریه میرنا خریداری از مالک دهقان مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه ایرکا پالک ۶ اصلی بخش ۲

78 فرعی آقای کیوان محسنی  نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۱9۲/5۰مترمربع واقع در 

قریه ایرکا خریداری از مجتبی یامی  مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه همصفا پالک 8 اصلی بخش ۲

5۰ فرعی آقای سعداهلل نائیجی نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت ۲3۲۰/89مترمربع واقع در قریه 

همصفا خریداری از آتکه چاپاتی مالک رسمی
 5۱فرعی  آقای رضا سلطانی فیروز نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای  احداث ای به مساحت ۲8۲/۰۰مترمربع 

واقع در قریه همصفا خریداری از سعداهلل نائیجی  مالک رسمی
 بخش یازده 

 امالک متقاضیان واقع در شهربند  پالک 7 اصلی بخش ۱۱ 
 35۲فرعی آقای علیرضا شالیکار نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت 454/55مترمربع واقع در 

قریه شهربند خریداری از محمد علی اکبری مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه سنگ چالک پالک ۱۶ اصلی 

بخش ۱۱ 
۱88 فرعی آقای علی تاجیک نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۲۰5/۰۰مترمربع واقع در 

قریه سنگ
چالک خریداری از علی خسروی مالک رسمی

 امالک متقاضی واقع در قریه مغانده پالک ۱8 اصلی بخش ۱۱ 
 9۲فرعی  خانم معصومه ارومیه چی ها نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۲۲۱/7۲متر 
مربع که مقدار 48 سیر مشاع عرصه وقف  می باشد واقع در قریه 

مغانده خریداری از محسن اسماعیلی مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه چمارکال  پالک ۱9 اصلی بخش 
۱۱ 39۰فرعی  آقای مهدی نظر پناه نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 437/۱۱مترمربع 
واقع در قریه چمارکال  خریداری از علیرضا صبا مهر مالک رسمی

 39۱ فرعی آقای غالمرضا خداداد نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین با  ساختمان احداثی به مساحت 
عباس  از  خریداری  چمازکال  قریه  در  واقع  4۶5/3۲مترمربع 

خداداد مالک رسمی
 39۱ فرعی آقای ابوالفضل خداداد نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان اداری به مساحت 
عباس  از  خریداری  چمازکال  قریه  در  واقع  4۶5/3۲مترمربع 

خداداد مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه مرداب پالک ۲4 اصلی بخش ۱۱ 
۲53 فرعی  خانم معصومه رسولی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به  مساحت 4۲۲/۰۰مترمربع 

واقع در قریه مرداب خریداری از نعمت اهلل توکلی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه واتاشان  پالک 3۲ اصلی بخش 
۱۱ 34 فرعی خانم خاطره منوری نسبت به  شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به  مساحت 34۲/۰۰مترمربع واقع در 

قریه واتاشان خریداری از علی کرد نادیج  مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه کرد آباد پالک 33 اصلی بخش 
۱۱ 899 فرعی آقای مهدی حافظیبافتی  نسبت  به شش دانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲34/54مترمربع 
واقع در قریه کرد آباد خریداری از میثم کرد آبادی مالک رسمی

 امالک متقاضیان واقع در قریه اسپی کال  پالک 34 اصلی بخش 
۱۱ 3۶۶ فرعی آقای سعید غالمی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای  احداثی به مساحت 33۱/7۰متر مربع واقع 

در قریه اسپی کال  خریداری از علی توکلی مقدم مالک رسمی
به  نسبت  سیاوشانی   مرادی  البنین  ام  خانم  فرعی   3۶7  
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ  شش 
338/55مترمربع واقع در قریه اسپی کال  خریداری از سعید 

غالمی مالک رسمی
 امالک متقاضی واقع در قریه سیدکال پالک 35 اصلی بخش ۱۱ 
دانگ یک  به شش  نوبخت نسبت  فریده  فرعی  خانم   5۲8
قطعه زمین به مساحت ۱۶۰/9۱مترمربع واقع در قریه سید 

کالخریداری از حسن شهریار پور مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه نانواکال پالک 38 اصلی بخش ۱۱

9۰فرعی  خانم بتول یاریان کوپانی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲94/۰۰مترمربع واقع در 

قریه نانواکال  خریداری از مظاهر خادمی مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه سنگین ده پالک 4۱ اصلی بخش 
۱۱ ۲۲۲ فرعی آقای مجید باغشاهی  نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۲3۶/8۶مترمربع 
واقع در قریه سنگین ده خرید اری  از عباس سلطانی پور اردکانی 

مالک رسمی

 امالک متقاضیان واقع در قریه عربخیل پالک 4۶ اصلی بخش 
۱۱ ۲۶3 فرعی آقای آرش نورانی نسبت به ششدانگ یک  قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت 34۶/87متر مربع که مقدار 
قریه عربخیل   واقع در  باشد  ۶4سیر مشاع عرصه وقف  می 

خریداری از حبیب اهلل کثیری مالک رسمی
 ۲۶4 فرعی آقای حبیب اهلل مکی پورنسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین به مساحت ۶۱۰/5۰متر مربع مقدار ۶4 سیر مشاع 
عرصه وقف  می باشد واقع در قریه عربخیل  خریداری از علی 

اکبر توکلی مالک رسمی
 ۲۶5 فرعی آقای سید جعفر طباطبایی نژاد نسبت به شش 
دانگ یک قطعه زمین با  بنای احداثی به مساحت ۲43/۶۰متر 
مربع که مقدار ۶4سیر مشاع عرصه وقف می باشد  واقع در قریه 

عربخیل  خریداری از اسفندیار نائیج نوری مالک رسمی
 ۲۶۶ فرعی  خانم ساناز سماواتی نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین به مساحت ۱۰4/5۶مترمربع که مقدار ۶4 سیر مشاع 
عرصه وقف می باشند واقع در قریه عربخیل  خریداری از سید 

سهیل علی نژاد مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه عبداهلل آباد پالک 47 اصلی بخش 
۱۱ 5۶۶فرعی  آقای محمود جابری نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین با  ساختمان احداثی  به مساحت 
۲33/۲4مترمربع واقع در قریه عبداهلل آباد خریداری از احمد 

مداحی مالک رسمی
 5۶۶ فرعی  خانم نسرین جابری نسبت به یک و نیم دانگ مشاع  
از شش دانگ یک قطعه زمین با  ساختمان احداثی به مساحت 
۲3۲/۲4مترمربع واقع در قریه عبداهلل آباد خریداری از محمود 

جابری مالک رسمی
 5۶۶ فرعی  خانم مهناز جابری نسبت به یک ونیم دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان اداری به مساحت 
۲33/۲4مترمربع واقع در قریه عبداهلل آباد خریداری از محمود 

جابری مالک رسمی
به شش  نسبت   حائری  بختیاری  ریحانه  خانم  فرعی   5۶7
مساحت  به  احداثی   ساختمان  با   زمین  قطعه  یک  دانگ 
587/3۶مترمربع واقع در قریه عبداهلل آباد خریداری از محسن 

محمدی و علی اکبر جعفرزاده مالک رسمی
 5۶8 فرعی  خانم زهره اکبری نسبت به شش دانگ یک قطعه 
قریه  در  واقع  مساحت ۱5۰۰/۰۰مترمربع  به  مزروعی  زمین 

عبداهلل آباد خریداری از علی حیدری مالک رسمی
 5۶9 فری آقای علی فتحی نسبت به  شش دانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت3۱۰/۰۰ مترمربع واقع در قریه 

عبداهلل آباد انتقالی از وراث نعمت اهلل فتحی مالک رسمی 
به  نسبت  باغبادرانی   پوالدی  علی  محمد  آقای  57۰فرعی  
شش دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
۲44/۰3مترمربع واقع در قریه عبداهلل آباد خریداری از رحمان 

حبیبی و ابراهیم گودرزی هرمزی  مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه عبدالده  پالک 5۰ اصلی بخش 

۱۱
47 فرعی آقای محمد علی کفاش نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 5۶۲/۱8مترمربع که 
مقدار 8۰سیر مشاع عرصه وقف  می باشد واقع در قریه عبدالده 

خریداری از عمران تقی زاده و احمد رضا کفاش مالک رسمی
 48 فرعی  عبداهلل یارمحمدی نسبت به ششدانگ یک  قطعه 
زمین با بنای احداثی به  مساحت 3۰۰/۲۲مترمربع که مقدار 8۰ 
سیر مشاع عرصه وقف  می باشد واقع در قریه عبدالده  خریداری 

از بهروز قاسمیان مالک رسمی 
اصلی  پالک 54  لسفیجان   قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک 
بخش ۱۱ ۲۱3 فرعی آقای ولی محمد ابراهیمیان نسبت به  
شش دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
۱۲4/۰۲مترمربع واقع در قریه لسفیجان خریداری از ولی اهلل 

توکلی مالک رسمی 
۲۱4 فرعی خانم زینب حسن پور نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت 358/8۱مترمربع واقع در قریه 

لسفیجان خریداری از کامران توکلی  مالک رسمی

 امالک متقاضیان واقع در قریه هالپان  پالک 5۶ اصلی 
بخش ۱۱ 3۱۱ فرعی علی کثیری نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین به مساحت ۲۱/۰۶مترمربع واقع در قریه هالپان  

خریداری از حسین کثیری مالک رسمی
 3۱۲ فرعی  خانم راضیه سلطان احمدی نسبت به ششدانگ یک  
قطعه زمین با بنای  احداثی  امغازه به مساحت ۱۲/۰۰مترمربع 
از حاج محمد علی سلطان  واقع در قریه هالپان  خریداری 

احمدی مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در شهر چمستان پالک 57 اصلی بخش 
۱۱ ۲۰33 فرعی آقای ابوالفضل محمودی نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 4۰۲/48مترمربع 
واقع در شهر چمستان صلح قطعی از نصرت اهلل محمودی مالک 

رسمی 
۲۰34 فرعی آقای محمد صادق هدایتی نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 344/37مترمربع 

واقع در شهر چمستان خریداری از حمزه طاهری مالک رسمی
 ۲۰35 فرعی آقای کامران خاکزاد  نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۱83/۱۶مترمربع 
واقع در شهر چمستان خریداری از حبیب اهلل خاکزاد  مالک 

رسمی
 ۲۰3۶ فرعی خانم فرح فالح نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۱۰9/45مترمربع واقع در 

شهر چمستان خریداری از حسن کریمی مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه نعمت آباد پالک ۱۰۰ اصلی 

بخش ۱۱
4۱۱ فرعی  آقای معین صادقی نوری نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با  ساختمان احداثی به مساحت 579/7۱مترمربع 
واقع در قریه نعمت آباد خریداری از مالک صادقی نوری مالک 

رسمی
 4۱۲ فرعی آقای یاسر ولی پور نسبت به شش دانگ یک قطعه 
آباد  به مساحت ۲۶۲/39مترمربع واقع در قریه نعمت  زمین 

خریداری از علی گل بخش نژاد مالک رسمی
 4۱3 فرعی آقای فردین نژاد مهربانیان  نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین به مساحت ۲۰5/9۱مترمربع واقع در قریه نعمت 

آباد خریداری از ابوالقاسم حسن زاده مالک رسمی
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد رسمی و ماده ۱3 آئین نامه مربوط این 
آگهی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز از طریق این روزنامه و 
محلی / کثیر االنتشار در شهر ها نتشر و در روستا ها رای 
هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم 
شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی 
و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است 
و در صورتی که اعتراضی در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید 
و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست 
بیهی است برابر ماده ۱3 آئین نامه مذکوردر مورد قسمتی از 
امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی 
با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود 
مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت 
با اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در  همزمان 
جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی 
تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید م.الف 

م. الف 78۰۰۰7/97
تاریخ انتشار نوبت اول ۲/۱/ 97  
تاریخ انتشار نوبت دوم 97/۲/۱5

سید عباد شانه دشتی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان
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جزئیات تنظیم بازار 
ماه مبارک رمضان

مدیرعامل شــرکت بازرگانــی دولتی ایران جزئیــات تنظیم بازار 
کاالهای اساسی ماه مبارک رمضان را تشریح کرد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، یزدان ســیف در نشستی خبری با 
اشاره به هماهنگی های انجام شــده برای تنظیم بازار ماه مبارک 
رمضان اظهارداشــت: با هماهنگی انجمــن های صنفی مربوطه از 
جمله انجمن روغن نباتی، انجمن شــکر، انجمن ماکارونی، انجمن 
فروشــگاه های زنجیره ای و انجمن برنج تــالش کردیم بازار کم 
تنش و بی تنشی را در ماه مبارک رمضان داشته باشیم.وی افزود: 
در این راســتا حدود 3۰ هزارتن برنج را در فروشگاه های زنجیره 
ای و تعاونی های مصرف با قیمت های مشــخص و مصوب توزیع 

خواهیم کرد.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران ادامه داد: همچنین حدود 
3۰ هزارتن شــکر به مناســبت این ایام توزیع می شــود که ۱۰ 
هزارتن آن به صورت بســته بندی شده از طریق فروشگاه ها و ۲۰ 
هزارتن از طریق صنوف برای مصارف شــیرینی و شکالت خواهد 
بود.ســیف افزود: حدود ۱۰ هزارتن روغن خــام و روغن نباتی از 
طریق فروشگاه های زنجیره ای توزیع می شود ضمن اینکه حدود 
۲۰ هزارتــن ماکارونی با قیمت ۱۰ الــی ۱5 درصد زیر نرخ بازار، 
به مصرف کنندگان عرضه می شــود.معاون وزیر جهاد کشاورزی 
تصریح کرد: در حوزه گوشــت مرغ، گوشــت قرمز و تخم مرغ نیز 
تدابیری اندیشــیده شده که در حوزه مسئولیت شرکت پشتیبانی 
امور دام اســت و این شــرکت به موقع اطالع رسانی های الزم را 

انجام خواهد داد.
ســیف گفت: قیمــت هرکیلوگرم برنج هنــدی ۱۱۲۱ تحویل به 
فروشندگان و فروشگاه های زنجیره ای 5۲۰۰تومان و برای مصرف 
کنندگان 55۰۰ تومان است، همچنین قیمت برنج هندی پی آر ۱۱ 
درب انبار عمده فروشی ۲3۰۰ تومان و برای مصرف کننده ۲۶۰۰ 
تومان است.به گفته وی قیمت هر کیلوگرم برنج تایلندی هومالی 
تحویل به فروشندگان 3۶۰۰ تومان و برای مصرف کنندگان 39۰۰ 
تومان اســت.وی افزود: طبق توافقات انجام شده روغن نباتی نیز با 
۱۰ درصد تخفیف عرضه می شــود ضمن اینکه عرضه شکر نیز با 
همین شرایط انجام خواهد شد.وی گفت: توزیع این اقالم از شنبه 

آینده، ۲۲ اردیبهشت ماه  در مراکز عرضه آغاز می شود.

افزایش سقف تسهیالت روستایی 
برای نوسازی بافت فرسوده

معاون بازســازی بنیاد مسکن : تسهیالت روستایی به ۲5 میلیون 
تومان افزایش یافت   و در بانک های عامل قابل پرداخت است.

به گزارش زمان به نقل ازصداوســیما، عزیزاهلل مهدیان گفت: طرح 
ویژه بهســازی مسکن روستایی از سال 84 آغاز شد و  ساالنه ۲۰۰ 
هزار واحد تسهیالت  به روستاییان پرداخت می شود.وی افزود: در 
سال 84  تسهیالت از   5 میلیون تومان با  کارمزد 5 درصد شروع شد 
و اکنون در سال 97سقف وام به ۲5 میلیون تومان رسید و تا پایان 
امسال به ۲۰۰ هزار واحد تسهیالت پرداخت می شود.وی ادامه داد: 
در سال گذشته تسهیالت ۱8 میلیون تومانی  به  ۱۲۰ هزار واحد و 
تسهیالت ۲۰ میلیون تومانی که مشمول نواحی مرزی کشور است 
به 8۰ هزار واحد پرداخت شد.وی درباره تضمین دریافت تسهیالت 
برای نوسازی واحد های روستایی گفت: این تسهیالت بسیار ساده 
و با سفته زنجیره پرداخت می شود.مهدیان افزود:  تاکنون از محل 
بهســازی مسکن روســتایی حدود یک میلیون و ۶5۰ هزار واحد 
تکمیل شــده اســت و 4۰۰ هزار واحد )در غالب بازسازی مسکن 
سانحه دیده (بازسازی شده است.وی تصریح کرد: بیش از ۲ میلیون 
و ۲۰۰ هزار واحد از 5 میلیون و 3۰۰ هزار مسکن روستایی مقاوم 

سازی شده است.
مهدیان افزود: پارسال   بدلیل مشکالت بانک ها،  پرداخت تسهیالت 
کمتر از حد تعیین شده )سالی ۲۰۰ هزار واحد( بود عالوه بر آن نیز 
سال گذشته حوادث زیادی از جمله سیل و زلزله در کشور صورت 
گرفت و  حدود  ۱۰۰ هزار واحد کار بازســازی انجام شــده است  و 
تالش می شود  تا پایان سال ۱4۰5 ،   85 درصد خانه ها مقاوم شود.

تخم مرغ گران نمی شود

رئیس اتحادیه مرغ تخم گذار اســتان تهــران با بیان اینکه قیمت 
نهاده های دامی طی ۱۲ روز گذشته حدود 4۰ درصد افزایش یافته 

است، گفت: تخم مرغ در ماه رمضان گران نمی شود.
به گــزارش زمان به نقل ازمهــر، ناصر نبی پــور میانگین قیمت 
هرکیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری را بین ۶4۰۰ تا ۶5۰۰ تومان 
اعالم کرد و اظهارداشت: با توجه به افزایش قیمت نهاده های دامی 
در بازار، قیمت تمام شــده تولید در همین حدود است.وی اضافه 
کرد: طی ۱۰ الی ۱۲ روز گذشته قیمت کنجاله سویا و ذرت حدود 
3۰ تا 4۰ درصد افزایش یافته است.رئیس اتحادیه مرغ تخم گذار 
اســتان تهران درباره وضعیت بازار تخم مرغ در ماه مبارک رمضان 
افــزود: قیمت تخم مرغ در ماه مبارک رمضان افزایش نمی یابد اما 

معموال مرغ در این ایام گران می شود.

خبر

پیش فروش شش ماهه
 سکه تمام شد

با دستور بانک مرکزی، پیش فروش شش ماهه 
ســکه هم بسته شــد.به گزارش زمان به نقل 
ازمهر،بانک مرکزی که با اوج گرفتن التهابات 
بازار ســکه، پیش فروش سکه تمام بهار آزادی 
را در مقاطع یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه، 
یکساله و دوساله را آغاز کرده بود، به مرور و با 
تکمیل ظرفیت ثبت نام، پیش فروش های سکه 
در مقاطع یک ماهه و سه ماهه را متوقف کرد. 
از دیروز هم با تکمیل ثبت نام ها، پیش فروش 
شــش ماهه سکه نیز به اتمام رسید.نرخ سکه 
تحویــل یک ماهه یک میلیــون و 59۰ هزار 
تومان، ســه ماهه یک میلیــون و 54۰ هزار 
تومان، شــش ماهه یک میلیون و 475 هزار 
تومان، نه ماهه یک میلیون و 4۱۰ هزار تومان، 
یک ســاله یک میلیون و35۰ هزار تومان، ۱8 
ماهــه یک میلیون و ۲45 هــزار تومان و ۲4 
ماهــه یک میلیون و ۱۱۶ هــزار تومان اعالم 

شده بود.   

صادرات بیش از ۲۲ میلیارددالری 
از مناطق آزاد و ویژه

رییس سازمان برنامه وبودجه گفت:مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی با داشــتن بیش از ۱3میلیون 
گردشــگر نقش مهمی در صــادرات غیرنفتی 
داشتندوبیش از ۲۲میلیارد دالرصادرات درسال 

گذشته از این مناطق انجام شده است.
به گزارش زمان به نقل ازپژوهشکده پولی و بانکی، 
تفاهمنامه همکاری مرکز آمار ایران و دبیرخانه 
شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور 
عصر امروز در ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشور امضا شد. در مراسم امضای این تفاهمنامه 
که با حضور امیدعلی پارســا، رئیس مرکز آمار 
ایران و مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور و دبیر 
شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور 
و بــا حضور محمدباقر نوبخت رئیس ســازمان 
مدیریــت برنامه و بودجه به امضا رســید مقرر 
شــد از این پس مرکز آمار ایران بر اساس قانون 
ششم توسعه، متولی اصلی و رسمی برای انتشار 
آمارهای مختلف در مناطق آزاد سراســر کشور 
باشد.در مراســم امضای این تفاهم نامه رئیس 
سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اهمیت مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی در توسعه اقتصادی کشور 
گفت: این مناطق با داشتن بیش از ۱3 میلیون 
گردشــگر نقش مهمی در صــادرات غیرنفتی 
داشــتند و بیش از ۲۲ میلیارد دالر صادرات در 
سال گذشته از این مناطق به دیگر کشورها انجام 
شده است.محمدباقر نوبخت افزود: پیش از این 
مرکز آمار در گزارش های آماری خود نسبت به 
انتشار آمار و عملکرد مناطق ویژه اقتصادی در 
خصوص اشــتغال، تورم و رشــد اقتصادی آمار 
مجزایی منتشــر نمی کرد اما با توجه به اینکه 
مرکز آمار ایران مرجع رســمی انتشــار آمار در 
کشور است با همکاری متقابل دو دستگاه، همه 
رخدادهای مالی و اقتصادی این مناطق در جهت 
توسعه اقتصادی در اختیار مرکز آمار ایران قرار 
می گیرد و مرکز آمار برای به روز رسانی اطالعات 
مناطق آزاد کشور اقدام خواهد کرد.وی تصریح 
کرد: این اطالعات برای سرمایه گذاران داخلی و 
خارجی بسیار مهم و حیاتی است چراکه آنها نیاز 
به اطالعات به صورت مســتند و رسمی دارند.

مرتضی بانک، دبیر شــورای عالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی کشور نیز در این مراسم با اشاره 
به تولید حجم انبوهی از این آمار و اطالعات در 
مناطق آزاد گفت: با توجه به سیاست های کالن 
اقتصادی کشور و از جمله قانون اقتصاد مقاومتی، 
خود را مکلف به سهیم بودن در این امر می دانیم 
و امیدواریم با این تفاهم نامه همکاری خوبی بین 
الملل مراکز آزاد بیــن مناطق آزاد و مرکز آمار 

ایران صورت پذیرد
.وی تصریح کــرد: در ســال 9۶ بیش از ۲8۰ 
هزار نفر به عنوان شاغل در مناطق آزاد فعالیت 
داشــتند که در مقایسه با ســال 95، حدود ۶ 
درصد افزایش جمعیت شاغالن را نشان می دهد 
و این امر در حالی است که جمعیت مناطق آزاد 

و ویژه اقتصادی کمتر از یک میلیون نفر است.

در اخبار اولی ها  وام مسکن  میزان  نماینده مجلس:     
شهر های بزرگ تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان افزایش 

یافته است.
به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، نماینده مردم 
گفت:  مجلس  در  خلیل آباد  و  بردسکن  کاشمر، 
تا  بزرگ  شهر های  در  اولی ها  مسکن  وام  میزان 
سقف ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.بهروز 
بنیادی افزود: میزان وام مسکن اولی ها بستگی به 
شهرشان دارد، اما از حداقل ۶۰ میلیون تومان تا 
۲۰۰ میلیون تومان اعطا می شود.وی افزود: در حال 
حاضر پیشنهاد الزم توسط وزیر مربوطه داده شده 
و به شورای پول و اعتبار برای بررسی و تصویب 
رفته است.وی به زمان اجرای این طرح اشاره کرد و 
گفت: زوج های جوان در شهر های بزرگ در صورت 
تصویب می توانند از این وام ها استفاده کنند و تا 
زمان اجرا احتماال چند ماهی طول می کشد. بنیادی 
در خصوص عدم حمایت بانک ها از طرح های اقتصاد 
مقاومتی و حمایت از کاالی ایرانی اظهار کرد: در 
حال حاضر بانک ها به طور مستقیم به بحث حمایت 
از کاالی ایرانی ورود پیدا نمی کنند و بانک ها یک 
نقش حمایت کننده بیرونی را دارند. وی ادامه داد: 
بانک ها به صورت شراکت نمی توانند سرمایه گذاری 
با  گردش  در  سرمایه  بحث  در  اما  باشند،  داشته 
توجه به نوع طرح و پروژه ای که توسط دستگاه های 
ذیربط، وزارت تعاون و در شهرستان ها ادارات تعاون 
کار و رفاه اجتماعی، نقش دبیرخانه اشتغال را دارند 
به بانک ها معرفی می شوند و در اختیار متقاضی قرار 

می گیرد. وی گفت: اخذ تسهیالت الزم از جمله 
مجوز ها و موافقت نامه ها توسط متقاضی برای بانک 

طرح هایی  زیرا  است،  الزامی  اشتغال  کارگروه  و 
معرفی می شوند که دارای پیوست باشند و میزان 

آورده و سرمایه گذاری طرح مشخص باشد و اشتغال 
الزم نیز در پروژه مذکور ایجاد شود.

ابالغ وقت رسیدگی
شماره  کیفرخواست  موجب  به  اسالمشهر  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه      
9۶۱۰43۲88۰۰۰۰5739   در پرونده کالسه 97۰۰۱9/۱۰۲  در مورد اتهام هاشم عباسی 
فرزند عباس به اتهام فروش مال غیر  با شکایت سیامک علی پور تقاضای کیفر نموده که 
رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه ۱397/۰4/۰۲ ساعت 
۰9:45 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و 
دراجرای مقررات مواد 344 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری 
مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر 
گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد 

آمد.م/الف ۲۲۲
منشی شعبه 102 دادگاه کیفری 2 دادگستری شهرستان  اسالمشهر  ) شعبه 102 دادگاه جزایی سابق( 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱39۶۶۰33۱۰57۰۰4795 هیات اول/ دوم موضوع 
سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه دوتصرفات 
محمدابراهیم  فرزند  جانی  توزنده  حسین  آقاي  بالمعارض  مالکانه 
بشماره شناسنامه5  صادره از نیشابور در  ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 5۰5/7۰مترمربع پالک ۶94 فرعی از 3۶۲ اصلی واقع در 
محرز  مذکور  آل  مهدی  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  محمدشهر 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱5 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
انتشار  تاریخ  از  توانند  مي  باشند  داشته  اعتراضي  متقاضي  مالکیت 
از  تسلیم و پس  اداره  این  به  را  اعتراض خود  ماه  به مدت دو  آگهي 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. ۶55م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:۱397/۰۲/۱۶

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱397/۰۲/3۱
رئیس ثبت اسناد و امالک - ایرج فهیمی

آگهی احضار متهم
در خصوص شکایت مطروحه آقای امیر محسن میرزائی و سایرین در پرونده با شماره 
بایگانی 9۶۰۰۰9  علیه متهم مجهول المکان آقای قاسم قاسمی الزم است متهم یاد 
شده ظرف مهلت 3۰ روز از تاریخ درج در جراید کثیر االنتشار جهت دفاع از اتهامات 
عمومی  دادگاه   ۱۰۱ شعبه  در  گوشی  و  خودرو  سرقت  در  مشارکت  به  دایر  انتسابی 
بخش چهاردانگه حضور یابد. عدم حضور بدون عذر موجه قانونی از موجبات جلب متهم 
خواهد بود یا دادگاه غیابی به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. ضمنا 
حق معرفی و استفاده از وکیل دادگستری برای متهم محفوظ است و در صورت تمایل 

می تواند در معیت یک نفر وکیل در محکمه حضور یابد. م/ الف ۲۲3
محمد جواد رضا زاده – دادرس  شعبه 101  دادگاه عمومی بخش چهاردانگه 

آگهی مفقودی
کارت هوشمندراننده باربری به شماره۱۲4۶89۰بنام ایرج زنگنه به شماره ملی۱84۰۰۶۲۲3۱ 

وشماره گواهینامه95۰۶4443۲9مفقودگردیدوازدرجه اعتبارساقط می باشد.
شهرستان باغملک

مفقودی 
برگ سبز و سند کمپانی و  تسلسل اسناد  سواری پی کی مدل 85 با شماره پالک 
۰599۱۰بنام  شاسی  شماره  M۱3۱353۱۱4و  موتور  شماره  با   8۲ ایران  9۱4ج89 

طاهر براری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 برگ سبز سواری سایپا ۱۱۱مدل 94 با شماره پالک 7۱9ج7۱ ایران 8۲ با شماره 
موتور 5437۲5۶و شماره شاسی NAS43۱۱۰۰F5837۲۱5بنام ابراهیم میر رحمتی 

لنگوری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
شماره  با   44 ایران  985ب۱5  پالک  شماره  با   8۱ مدل  ماکسیما  کمپانی  سند   
جاوید  PKLHA33CDL۱۰۰9۶5بنام  شاسی  شماره  VQ3۰5۲۶۰۰5Bو  موتور 

خداویردی زاده قهرمانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
با  با شماره پالک 953و5۶ایران 7۲  پارس مدل 95  پژو  برگ سبز  و   سند کمپانی 
NAAN۱۱FE8FH3۶۲۰88بنام  شاسی  شماره  ۱۶4B۰۰49۰۱۱و  موتور  شماره 

سید حمید رضا فرجی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

اگهی مفقودی 
شماره  و  موتور ۱5۲45۰۶  شماره  به  آی  تیپ ۱4۱  پراید  سواری  خودرو  سبز  برگ 
فاقد  و  مفقود   84 99۲ق   /7۲ ایران  پالک  شماره  و   s  ۱48۲۲85۱5۶7۶5 شاسی 

اعتبار است .
بهشهر 

مفقودی 
برگ سبز پراید مدل 94 با شماره پالک 7۱9ج7۱ ایران 8۲ با شماره موتور 5437۲5۶و 
لنگوری  رحمتی  میر  ابراهیم  سید  بنام   NAS43۱۱۰۰F5837۲۱5 شاسی  شماره 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل 

اصالحیه فقدان سند
آگهی فقدان سند به نام اقای عبد الحسین کیانی که در تاریخ 97/۲/8 در روزنامه پیام 
زمان  با شماره نشریه 3744چاپ گردیده با )شماره پالک ۱5587 فرعی از 3۱4 اصلی 

مفروز و مجزا شده ( صحیح میباشد. م/الف :45

بیان  با  اســتاندارد  رئیس سازمان ملی 
این که حمایــت از مصرف کنندگان در 
اولویت اول و حمایت از تولیدکنندگان 
در اولویت دوم قرار دارد، گفت: به طور 
حتم بــا تولیدکنندگان متخلف برخورد 

خواهد شد.
بــه گزارش زمان به نقل ازایســنا، نیره 
پیروزبخت در ارتباط با نقش ســازمان 
ملــی اســتاندارد ایــران در حمایت از 
کاالی ایرانی و اینکه برخی اعتقاد دارند 
با توجه به وجود قوانین ســخت گیرانه 
تصمیمات این ســازمان می تواند منجر 
بــه تعطیلی برخی واحدهــای تولیدی 
شــود، اظهار کرد: مقوله استاندارد جزو 
جدایی ناپذیــر حمایت از کاالی ایرانی 
اســت و مقام معظم رهبــری و رئیس 
جمهوری بر این مســاله تاکید دارند که 
افزایش کیفیــت کاالی ایرانی می تواند 
موجب اســتقبال مردم از این تولیدات 

شود.
وی ادامــه داد: در صورتی که شــاهد 
افزایــش کیفی تولید کاالهــای ایرانی 
نباشــیم، نمی توان توقع داشت مردم از 
محصوالت تولید شده داخلی حمایت و 

استقبال کنند.
پیروزبخت با اشاره به این که چند سالی 
اســتاندارد در حال  است سازمان ملی 
فعالیــت روی رویکرد نوین اســتاندارد 
ســازی اســت، گفت: در رویکرد نوین 
استانداردســازی کلیــه کاالهای ایرانی 
و محصوالتــی کــه در داخــل مــورد 
اســتفاده قرار می گیرد براساس بند 4 
سیاســت های اقتصاد مقاومتی شــامل 

استاندارد تعریف شده می شود.
وی در پاســخ به ســوال دیگری مبنی 

بــر این که چنین روند ســختگیرانه در 
ارتبــاط با صنعــت خــودرو در حوزه 
اســتاندارد رخ نداده و اگر به طور حتم 
شــاهد نظارت و عملکرد سختگیرانه تر 
ســازمان ملــی اســتاندارد در صنعت 
خودروسازی باشیم رضایت مردم بیشتر 
جلب خواهد شد و به طور حتم حمایت 
صــرف از تولید داخلــی منجر به ایجاد 
انحصار خواهد شد، رئیس سازمان ملی 
اســتاندارد اظهار کرد: خودروسازی در 
دنیا به عنوان یک صنعت اســتراتژیک 
تلقی می شــود و بســیاری از کشورها 
را می بینیــد که بــرای ارتقــا کیفیت 
خودروهــای داخلی خــود در حالی که 
ممنوعیت ایجــاد نمی کنند اما مقررات 

نانوشته ای دارند
.پیروزبخت با بیان این که ســازمان ملی 
اســتاندارد در وهلــه اول به عنوان یک 
مشاور در کنار تولید کنندگان قرار دارد 
و بــه آنها کمک خواهــد کرد که تولید 
آن ها همــراه با رعایت اســتانداردها و 

جلب رضایت مشتریان متوقف نشود.
  وی ادامه داد: اما اگر به نقطه ای برسیم 
کــه ببینیم تولید بــه مصرف کنندگان 
ضرر می رساند و ســالمت و ایمنی آنها 
را در معرض خطر قرار می دهد قطعا با 

آن برخورد خواهیم کرد.
رئیس ســازمان ملی استاندارد افزود: 
در راستای مدیریت واردات هماهنگی 
بــا ســایر ســازمان های ذیربــط در 
دســتور کار قرار گیــرد تا محصوالت 
تولیدی داخلی کــه از کیفیت باالیی 
برخوردارند و رضایت مشــتری را نیز 
به همراه دارند، مشابه خارجی آنها به 

کشور وارد نشود.

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس 
از خــروج بیــش از ۲.5 میلیارد دالر 
از کشــور تا به امروز به منظور خرید 

ارزهای مجازی خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازپژوهشکده 
پولی و بانکی، محمدرضا پورابراهیمی 
درباره ارزهای رمزینه و ایجاد ارز ملی 
مجازی گفت: یکی از پدیده های نوین 
که در تمامی دنیا مطرح شده به بحث 
ارزهای مجازی و البته ایجاد ارز ملی 
مجازی بــه دلیل تســهیل مراودات 
تحریم هــا  زدن  دور  و  اقتصــادی 
اختصــاص دارد. اعتقــاد دارم آینده 
اقتصاد جهان بر روی ارزهای دیجیتال 
رقم می خورد. پورابراهیمی ادامه داد: 
استفاده از ارزهای دیجیتالی خارجی 
به دلیل عدم شــفافیت و نداشــتن 
پشــتوانه معتبر می تواند برای کشور 
مخاطراتی جدی در سیســتم بانکی 
ایجاد کنــد؛ در واقع بــرای رفع این 
مشــکل باید در مســیر توســعه ارز 
دیجیتــال ملی گام برداشــت. وی با 
اشــاره بــه مزایای ارز ملــی مجازی 
ایران گفت: ارز ملی مجازی توســط 
کارشناســان کشور ساخته می شود و 
تنظیمــات ارز نیز به تبــع در اختیار 
رگوالتور است که باعث می شود ارز با 
چارچوب فعالیتی و پشتوانه مشخص 
در حوزه های مقرر شده قابل استفاده 
باشــد؛ این در حالی است که ارزهای 
خارجــی از جمله بیــت کوین صرفا 
در داخل کشــور معامله می شوند اما 
فعالیت اصلی آن در خارج از کشــور 
اســت. وی با بیان اینکه ارز دیجیتال 
ایران می تواند مراودات اقتصادی کشور 

را گسترش دهد گفت: ارز رمزنگاری 
شــده ملی می تواند یک بســتر برای 
پیمان های پولی چندجانبه میان ایران 
و کشورهایی باشد که عالقه همکاری 
اقتصادی با ایران دارند اما به ســبب 
تحریم هــا تا به امروز نمی توانســتند 
با ایران مــراودات اقتصادی داشــته 
باشند؛ لذا باید ســاختار این رمزینه 
پول برای فعالیت اقتصادی مناســب 
باشــد و  و در عین حــال به صورت 
بین المللی پذیرش شود. پورابراهیمی 
در خصوص ضد تحریم بودن ارزهای 
دیجیتالی خاطر نشــان کرد: یکی از 
مزایای ارز دیجیتال عــدم ارتباط با 
رگوالتور مالــی ایاالت متحده آمریکا 
است و همین مســئله باعث شده تا 
تحریم ها دور زده شود.وی تاکید کرد: 
با توجه به اینکــه هیچگونه ارز ملی 
مجازی فعال در کشــور طراحی نشده 
و موجود نیســت، بر اساس آمارهای 
دریافت شــده با وجــود اینکه بخش 
بســیار محدودی از مردم کشورمان 
مشــتری ارزهای مجازی و این بازار 
نوین هستند تا به امروز رقمی بیش از 
۲.5 میلیارد دالر به منظور خرید ارز 
دیجیتالی از کشور خارج شده و بیشتر 
فعاالن حوزه پول دیجیتالی به منظور 
سفته بازی و سودهای کالن وارد این 

عرصه می شوند.
پورابراهیمــی دربــاره نقــش بانک 
مرکزی اظهارداشت: بانک مرکزی به 
عنوان قانونگذار حوزه ارزی کشور باید 
نسبت به صدور مجوزهای الزم برای 
ایجاد ارز دیجیتالی ملی و بهره گیری 

از آن اقدام کند.

ماجرای خرید 
بیت کوین از سوی ایرانی ها

مدیریت واردات 
برای حمایت از تولید داخل

میزان وام بستگی به شهر دارد؛

افزایش تسهیالت 
مسکن اولی ها تا 2۰۰ میلیون



آگاهی تنها راه رسیدن به آزادی ست.
ارد بزرگ

سخن حکیمانه

به صورت از نظر ما اگرچه محجوب است 
 همیشه در نظر خاطر مرفّه ماست

اگر به سالی حافظ دری زند بگشای 
 که سال هاست که مشتاق روی چون َمه ماست

امروز با حافظ

داستان های تام هنکس به 
نمایشگاه کتاب رسید

کتاب »داستان های ماشین تحریر« نوشته تام 
هنکس با ترجمه محمد جوادی توسط نشر افق 

منتشر و راهی بازار نشر شد.
کتاب »داستان های ماشین تحریر« نوشته تام 
هنکس به تازگی و طی روزهای گذشته با ترجمه 
محمد جوادی توسط نشر افق منتشر و راهی 
بازار نشر شده است. این کتاب پنجاه و هشتمین 
مجموعه داستان از مجموعه »ادبیات امروز« است 
که این ناشر چاپ می کند. به گزارش مهر آذرماه 
سال 9۶ بود که خبر خرید کپی رایت این کتاب 
توسط نشر افق در خبرگزاری مهر منتشر شد. 
به این ترتیب این کتاب با امضای قرارداد اعطای 
حق کپی رایت توسط نشر افق و تام هنکس به 

چاپ رسیده است.
ماشین  آوری  جمع  به  خاصی  عالقه  هنکس 
تحریر دارد و انواع آن ها را از دهه های ۱93۰، 
۱94۰ و ۱95۰ جمع کرده است. او از ماشین 
از  روزانه  غیرضروری  نوشتن های  برای  تحریر 
جمله درست کردن فهرست کارهایی که باید 
انجام شوند استفاده می کند. به گفته خود این 
بازیگر، دستگاه های بزرگ فلزی را به این دلیل 
نسبت به پردازنده های کلمه امروز ترجیح می 
دهد که از ضربه زدن به کلیدهای آن و صدای 
بلندی که از آن ناشی می شود لذت می برد اما 
او ارتباطی عمیق تر با یکی از آن ها دارد که 
می  که  هنکس  است.  بوده  پدرش  به  متعلق 
خواست تجربه و اشتیاق خود درباره ماشین های 
تحریر را با دیگران به  ۱7 داستان کتاب پیش 
رو درباره زندگی، عشق، غم و خوشی با روایتی 
گاهی طنزآمیز هستند. هرکدام از این روایت ها 
به نوعی با ماشین تحریر ارتباط دارند. این ارتباط 
گاه بسیار پررنگ و گاه بسیار ظریف و نامحسوس 
است. این کتاب با 4۶4 صفحه، شمارگان هزار و 
۱۰۰ نسخه و قیمت 35 هزار تومان منتشر شده 

است.

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

»کوپال« تنها نماینده ایران در مکزیک شد

مکزیک  پوبر«  »سیِن  جشنواره  به  مالیی  کاظم  کارگردانی  به  »کوپال« 
راه پیدا کرد.

فیلم  تنها  به عنوان  به کارگردانی کاظم مالیی  فیلم سینمایی »کوپال« 
 Cine ایرانی در بخش مسابقه  آثار سینمایی شانزدهمین دوره جشنواره

Pobre مکزیک به نمایش در می آید.
جشنواره Cine Pobre مکزیک مجموعه ای از فیلم هایی را انتخاب 
از  کنند  می  سعی  و  نبوده  خاصی  قالب  و  سبک  به  مقید  که  کند  می 
در  منتخب  های  فیلم  این حال  با  ولی  بروند،  فراتر  محدوده جغرافیایی 
۲ چیز مشترک اند: تمایل قوی به داستان گویی و به اشتراک گذاشتن 

سبک شخصی.
»کوپال« اولین فیلم سینمایی کاظم مالیی است که این روزها در گروه 
»هنر و تجربه« در حال اکران است. این فیلم دیروز شنبه ۱5 اردیبهشت 
همراه  به  خود  تجربه«  و  »هنر  تور  برنامه   دومین  در  و  مشهد  شهر  در 
کارگردان کاظم مالیی و صداگذار حسین قورچیان به نمایش درآمده و 

مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

»دریای تلخ« به جشنواره ای در توکیو راه یافت

فیلم کوتاه »دریای تلخ« به کارگردانی فاطمه احمدی به جشنواره ای در 
توکیو راه یافت.

 Short جشنواره  به  احمدی  فاطمه  ساخته  تلخ«  »دریای  کوتاه  فیلم 
Shorts Film Festival & Asia در توکیو راه یافت.

جشنواره فیلم کوتاه کوتاه و آسیا ۲۰۱8 در فصل تابستان از 4 تا ۲4 ژوئن 
برگزار می شود.

نزدیک به ۱۰ هزار فیلم از ۱3۰ کشور به این جشنواره ارسال شده است 
که ۲5۰ فیلم از این میان در این دوره نمایش داده می شود.

این جشنواره کار خود را از سال ۱999 در توکیو شروع کرده است.
و  انگلیسی  زبان  به  و  انگلستان  محصول  ای  دقیقه   ۱5 کوتاه  فیلم  این 

رومانیایی است.
مهاجر  زن  یک  »ماریا  است:  آمده  تلخ«  »دریای  داستان  خالصه  در 
رومانیایی در لندن است که به دالیلی مجبور است دختر پنج ساله اش را 

سه روز از چشم صاحب خانه اش پنهان کند.«

جایزه بزرگ جشنواره فیلم کوتاه بوسان به »آرا« رسید

فیلم کوتاه »آرا« به کارگردانی یوسف کارگر جایزه بزرگ بخش مسابقه 
بین الملل سی و پنجمین دوره جشنواره فیلم کوتاه بوسان را دریافت کرد.

 بنا به اعالم جشنواره، فیلم کوتاه »آرا« که به تهیه کنندگی و کارگردانی 
یوسف کارگر ساخته شده و محصول انجمن سینمای جوانان ایران است 

موفق به کسب جایزه بزرگ جشنواره فیلم کوتاه بوسان شد.
جشنواره بین المللی فیلم کوتاه بوسان از امسال در لیست جشنواره های 
مورد تایید اسکار قرار گرفته است. این جشنواره در سی و پنجمین دوره 
خود 4۲ فیلم کوتاه را از 35 کشور در بخش مسابقه بین الملل خود به 

رقابت گذاشته بود که از بین 4953 فیلم انتخاب شده بودند.
به  این جایزه  اهدای  این جشنواره درباره دلیل  داوران  بیانیه هیات   در 
این در جشنواره بین المللی فیلم کرک  از  »آرا« آمده است: »آرا« پیش 
و  پنجاه  در  ایران  نماینده  تنها  عنوان  به  و  است  داشته  حضور  ایرلند 

هشتمین جشنواره فیلم کراکوف نیز حضور خواهد داشت.
سی و پنجمین دوره جشنواره فیلم کوتاه بوسان ۲4 تا ۲9 آوریل برابر با 

4 تا 9 اردیبهشت در شهر بوسان کره جنوبی برگزار شد.
اختتامیه  برای  که  ویدیویی  در  کوتاه  فیلم  این  کارگردان  کارگر  یوسف 
بیماری  درگیر  روزها  این  که  مادرش  و  پدر  از  است  فرستاده  جشنواره 
هستند، عوامل فیلم و آرش رصافی تشکر و جایزه را به فیلمسازان کوتاه 

ایران تقدیم کرد.

خبر

می  گلستان  کاخ  جهانی  مجموعه  مدیر 
گوید: ۲۱ حلقه فیلم دوره مظفرالدین شاه 
در برنامه ای با عنوان »مروری بر فیلم های 
کاخ گلستان« برای اولین بار نمایش داده می 

شود.
مسعود نصرتی اظهار کرد: زمان مظفرالدین 
صنعت  برای  خاصی  دوره  آغاز  شاه 
فیلمسازی ایران است، زیرا او عالقه خاصی 

به فیلمبرداری داشت.
وی افزود: از مدتها قبل مترصد بودیم پس از 
گذشت سالها و پیدا کردن فیلمهای مستند 
بر  مروری  دوره،  این  در  شده  فیلمبرداری 
فیلمهای کاخ گلستان داشته باشیم.نصرتی 
در ادامه این کزارش به ایرنا گفت:  به همین 
دلیل برنامه ای مد نظر داریم تا تصویربرداری 
و  قاجار  تاریخی  دوره  محور  ارزش  با  های 
را  معاصر  تا  پهلوی  که  قاجار  از  بعد  دوره 

شامل می شود در این نمایش بگنجانیم.
وی تاکید کرد: فیلم های ارزشمندی از کاخ 
گلستان مانده که در حال تهیه آرشیوی در 

این زمینه هستیم.
رئیس کل کاخ گلستان گفت: برای برگزاری 
برنامه »مروری بر فیلم های کاخ گلستان« با 
موزه سینما به تفاهم رسیدیم که در روز ملی 
سینما )۲۱ شهریورماه( این برنامه را هم در 

کاخ گلستان و هم موزه سینما برگزار کنیم. 
وی تصریح کرد: بررسی های اولیه نشان داده 
ما به جهت قدمت و ارزش ارگ سلطنتی 
کاخ گلستان در آن برهه تاریخی فیلم های 
زیادی داریم؛ حتی در نظر داریم فیلمهای 
مستند با ارزشی که مردم عادی هم تا به 
بایگانی  به  و  آوری  جمع  را  گرفتند  امروز 

اضافه کنیم.
هم،  تاریخی  فیلم  حوزه  در  گفت:  نصرتی 
حدود ۲۱ حلقه فیلم دوره مظفرالدین شاه 

را داریم که نیازمند مرمت هستند و احتماال 
های  فیلم  مرمت  باالی  کیفیت  دلیل  به 
تاریخی در البراتوار لوور فرانسه به مانند فیلم 
5۶ دقیقه ای قاجار که در سالهای گذشته 
برای مرمت به فرانسه فرستادیم و به نمایش 

درآمد این بار هم چنین کنیم.
وی یادآور شد: در ایران تکنیک الزم را برای 
اگر داشته  یا  و  نداریم  ها  فیلم  این  مرمت 
باشیم با این کیفیت و دقت نیست بنابراین 
ارزش تاریخی فیلم ها ما را به انجام این کار 

مجاب می کند.
پیش  گلستان  کاخ  جهانی  مجموعه  مدیر 
تر به خبرنگار ایرنا گفته بود: این مجموعه 
عالوه بر کالبد بی نظیرش، در داخل موزه 
ها حدود 8۲ هزار شیء در معرض نمایش 
دارد و موجودی مخازن آن در بخش اشیا و 
چه آثار فیلم و موسیقی از نظر تعداد چندین 
برابر است که هنوز همه این آثار به نمایش 

در نیامده است.
جای  به  یادگاری  گلستان،  کاخ  مجموعه 
اقامت  محل  تهران،  تاریخی  ارگ  از  مانده 
زیباترین  از  و  قاجار  زندیه و سلسله  سران 
و کهن ترین بناهای پایتخت ایران به شمار 
که  سلطنتی  ارگ  تاریخی  سابقه  می آید. 
به  شمال  از  آن  تاریخی  مکانی  محدوده 
سپه  )ره(،  خمینی  امام  میدان  و  خیابان 
سابق، از غرب به خیابان خیام، از شرق به 
از جنوب به خیابان  خیابان ناصر خسرو و 
پانزده خرداد و میدان ارگ محدود می شود، 

به روزگار صفویه می رسد.
کاخ گلستان در دوم تیرماه ۱39۲ هجری 
اجالس  هفتمین  و  سی  در  و  خورشیدی 
ساالنه کمیته میراث جهانی سازمان یونسکو 
عنوان  به  کامبوج  پایتخت  پن«  »پنوم  در 
میراث بشری از جانب یونسکو به ثبت رسید.

 نمایش 21 حلقه فیلم از دوره مظفرالدین شاه 

کاریکاتور

با رفع مشکل فنی، اکران فیلم سینمایی »رفتن« برادران 
محمودی در سینماهای »هنر و تجربه« آغاز خواهد شد.

به گزارش زمان به به نقل از روابط عمومی فیلم، پس از 
رفع مشکل فنی فیلم »رفتن« به کارگردانی نوید محمودی 
و تهیه کنندگی جمشید محمودی اکران این فیلم آغاز 

می شود.
 ۱9 آینده  هفته  چهارشنبه  از  »رفتن«  سینمایی  فیلم 
اردیبهشت ماه در سینماهای »هنر و تجربه« شروع می 

شود.
»رفتن« روایتگر داستان عشقی است که در پیچ و تاب 
رسیدن و نرسیدن در غبار گم می شود، قصه  عشقی که از 
همه چیزغیراز معشوق رنج می بیند، رفتن قصه درد است، 

درد خانه به دوشی، درد مهاجرت.
رضا احمدی، فرشته حسینی، بهرنگ علوی، نازنین بیاتی، 
محمودی،  محفوظ  سهیلی،  سینا  میرطاهری،  مسعود 
افشین اخالقی، بشیر احمد نیکزاد، امیر حسین بابائیان، 
محمد امین صاحب زاده، کاظم علیزاده و با حضور شمس 

لنگرودی در این فیلم نقش آفرینی دارند.

کارگردان فیلم سینمایی »رویای سهراب« بیان کرد مردم پیشنهاد 
ساخت فیلمی درباره سهراب سپهری را به من دادند.

علی قوی تن کارگردان سینما در گفتگو با  مهر با اشاره به فیلم 
سینمایی »رویای سهراب« که به تازگی پروانه ساخت گرفته است، 
گفت: به عنوان یک کارگردان دغدغه های خاص خود را دارم اما 
بی شک ساخت فیلم درباره شاعران جزو دغدغه های اصلی من به 
شمار نمی رود. وی ادامه داد: مساله اصلی که برای من طی سال 
های گذشته پیش آمده است این است که همیشه در کوچه و 
خیابان مردم به من گفته اند که شبیه زنده یاد سهراب سپهری 
شاعر کشورمان هستم و این پیشنهاد را بارها و بارها از سوی مردم 
دریافت کرده ام که چرا با این شباهت فیلمی درباره سهراب سپهری 
نمی سازم. همه این مسائل سبب شد تا طی این سال ها به این 
مساله فکر کنم که آیا فیلمی با موضوع سهراب سپهری بسازم یا 
خیر. این کارگردان توضیح داد: درباره ساخت چنین فیلمی سال 
ها فکر کردم تا بتوانم زاویه دیدی را برای به تصویر کشیدن چنین 
اثری انتخاب کنم تا بزرگی چنین شاعری را به تصویر کشم. در 
نهایت بعد از گذشت ۱۰ سال، در سال 97 تصمیم گرفتم تا این 

پروژه را جلوی دوربین ببرم.

پیام الریان از اجرای نمایش »شرق وحشی« در پاییز امسال در 
تاالر قشقایی خبر داد.

پیام الریان نویسنده و کارگردان تئاتر درباره فعالیت های در سال 
جاری به  مهر گفت: قرار است در فصل پاییز نمایشی را در تاالر 
قشقایی مجموعه تئاتر شهر به صحنه ببرم. این نمایشنامه نوشته 

خودم است و »شرق وحشی« نام دارد.
وی ادامه داد: اتفاقات این نمایش که تازه نگارش آن پایان یافته 
است در ایران و در مرز رازی که بین ایران و ترکیه است، رخ می 
دهد و در واقع نمایش یک وسترن جاده ای محسوب می شود. 
»شرق وحشی« 5 بازیگر مرد دارد و داستانش درباره خروج آثار 
باستانی از کشور است. این اثر نمایشی قصه ۲ برادر را روایت می 

کند که قصد دارند برادر دیگرشان را بفروشند ... .
کارگردان نمایش »و چند داستان دیگر« درباره دیگر فعالیت 
هایش توضیح داد: همچنین نمایشی را برای اجرا در تماشاخانه 
ایرانشهر پیشنهاد داده ام که احتماال در سال 98 در تماشاخانه 
سمندریان به صحنه خواهد رفت. نمایشنامه ای که برای اجرا 
پیشنهاد داده ام »تی اس تیز« اثر سنه کا است که البته متن 

توسط من و شهرام احمدزاده بازنویسی شده است.

 مشکالت فین »رفنت«
 برطرف شد

»رشق وحیش« را به صحنه 
یم برم

مردم پیشهناد ساخت فیلم 
هسراب سهپری را دادند

الکچری بازی مجازی!

این  گفت:  شام«  وقت  »به  فیلم  کارگردان 
تجربه ۱9  حاصل  تکنیکی  لحاظ  به  فیلم 
برای  به 4۰ سال  نزدیک  که  است  فیلمی 

ساخت آن ها وقت گذاشته ام.
فیلم سینمایی »به وقت شام« آخرین ساخته 
ابراهیم حاتمی کیا پنجشنبه، ۱3 اردیبهشت  
ماه با حضور کارگردان در سینما مهتاب و 
بهمن قزوین اکران شد. در ویژه برنامه اکران 
فیلم »به وقت شام« خانواده شهیدان مدافع 
و  مرادی«  سیاهکالی  »حمید  شهید  حرم 
شهید »روح اهلل رحیمی« از تیپ فاطمیون 

از این فیلمساز تقدیر کردند.
حاتمی کیا با ابراز خوشحالی از حضورش در 
قزوین و اینکه قبال در هیچ کدام از سینماهای 
این شهر فیلمی را تماشا نکرده بود، خطاب 
به تماشاگران خود گفت: امیدوارم فیلم را 
بپسندید و اگر از آن راضی بودید تماشایش 
را به دیگران نیز توصیه کنید. من فارغ از 

با  فیلمسازم و می توانم  فیلم یک  محتوای 
تصویر حرف بزنم؛ »به وقت شام« به لحاظ 
است  فیلمی   ۱9 تجربه  حاصل  تکنیکی 
که نزدیک به 4۰ سال برای ساخت آن ها 

خاطرنشان  کارگردان  این  گذاشته ام.  وقت 
کرد: تنوع تصویری و تکنیکی فیلم گاه به 
علت دیده شدن محتوای آن نادیده گرفته 
با  می کنم  ادعا  من  حال  این   با  می شود؛  

تماشای این فیلم مخاطب غرق در سینما 
ادامه گفت: مطلب  در  می شود. حاتمی کیا 
ابراهیم  عنوان  به   من  که  است  این  بعدی 
حاتمی کیا با چنین تکنیکی چه حرفی برای 
گفتن دارم؛ که حاصل همه حرف های من 

»به وقت شام« می شود.
وی با تقدیر از شهدای تیپ فاطمیون اظهار 
کرد: خانواده معظم شهدا که در این محفل 
تشریف دارند بدانند که من انگیزه اصلی خود 
را برای ساخت فیلم از این شهدا گرفته ام،  
از تیپ فاطمیون که حماسه های  شهدایی 
اتفاقات  است؛   شده  دیده  آن ها  از  بسیاری 
تا  باشم  داشته  عمر  امیدوارم  که  عجیبی 
بتوانم از آن حرف بزنم. این بچه های مظلوم 
در شرایطی که مدافع و پشتوانه ای نداشتند 
به خاطر غیرتی که دارند می روند در یک 
کشور دیگر و این گونه برای دفاع از حریم 

اهل بیت به شهادت می رسند.

حاتمی کیا: »به وقت شام«، حاصل تجربه بود

در  بی نهایت«  جنگ  »انتقام جویان:  فیلم 
میلیاردی ها  کلوپ  به  رکوردشکن  زمانی 
ملحق می شود. به گزارش از ورایتی، »انتقام 
جویان: جنگ بی نهایت« که تاکنون و تنها 
در 9 روز به رقم فروش 9۰۰ میلیون دالر 
سیده انتظار می رود تا پایان جمعه )شنبه 
صبح در نیمکره شرقی( و یا شنبه فروشش 
را به رقم یک میلیارد دالر برساند. به این 
یک  روز   ۱۱ یا   ۱۰ در  فیلم  این  ترتیب 
یک  حال  هر  در  که  می شود  میلیاردی 
رکورد محسوب می شود. »جنگ ستارگان: 
نیرو بیدار می شود« دیگر محصول دیزنی 
یک  فیلم  سریع ترین  عنوان  تاکنون  که 
میلیاردی شده را در اختیار داشت در ۱۲ 

روز این جایگاه را کسب کرده بود.
کرده  اعالم  »انتقام جویان«  دیزنی سازنده 
این فیلم پنجشنبه 48 میلیون دالر فروش 
کرد که ۱5.5 میلیون دالر آن از بازار آمریکا 
و 3۲ میلیون دالر از بازار بین المللی کسب 
شد. فروش داخلی این فیلم در هفته اول 
می رود  انتظار  و  بود  دالر  میلیون   338.4
تا پایان هفته )یکشنبه( به فروش آن در 
دیگر  دالر  میلیون   ۱۰۰ از  بیش  آمریکا 

افزوده شده باشد. این فیلم تاکنون در بازار 
 5۶۶.7 کننده  خیره  رقم  نیز  بین المللی 

میلیون دالر را کسب کرده است.
فیلم  و هشتمین  تاکنون چهل  فیلم  این 
پرفروش تاریخ سینماست و روز پنجشنبه 
از »اسپایدرمن 3« که 89۱ میلیون دالر 

فروخته بود گذر کرد.
»انتقام جویان: جنگ  این که  توجه  قابل 
که  رکوردی  با  پیش  هفته  بی نهایت« 
از رکورد  بیش  میلیون دالر  حداقل ۱۰۰ 
فیلم  بازار  وارد  است  قبلی  پرفروش  فیلم 

جهان شد.
این فیلم با فروش ۲5۰ میلیون دالری در 
میلیون   38۰ فروشی  و  شمالی  آمریکای 
آخر  اولین  جهان،  نقاط  دیگر  در  دالری 
هفته اکرانش را با رقم ۶3۰ میلیون دالر در 
جمع شروع کرد و در راس فهرست فروش 
فیلم در نخستین سه روز اکرانش در جهان 

نشست.
این در حالی است که این فیلم هنوز در 
چین به نمایش درنیامده و تا ۱۱ ماه مه 
چینی ها موفق به تماشای آن نخواهند شد.

می شود«  بیدار  نیرو  ستارگان:  »جنگ 

میلیون  فروشی ۲48  که  دیزنی  محصول 
دالری رادر بازار آمریکا  ثبت کرده بود تا 
پیش از این در راس فهرست پرفروش ترین 
فیلم در کم ترین زمان جای داشت. »سریع 
میلیون   54۱.9 رکورد  هم  خشمگین«  و 
دالری در سطح جهانی را پیش از این در 

اختیار داشت.
 3۰۰ بودجه ای  با  فیلم  این  اینها  همه  با 

میلیون دالری تولید شده و هزینه تبلیغات 
آن نیز میلیون دالری بوده است.

»انتقامجویان: جنگ بی نهایت« را برادران 
روسو کارگردانی کرده اند و ترکیبی از همه 
ابرقهرمانان مارول را گرد آورده است. این 
فیلم در عین حال برای گرامیداشت دهمین 
بر  استودیوز  مارول  شرکت  فعالیت  سال 

پرده سینماها رفته است.

»انتقام جویان« یک میلیاردی می شود 

بنیاد سینمایی فارابی با ۵۴ عنوان اثر 
در نمایشگاه کتاب تهران

انتشارات بنیاد سینمایی فارابی با 54 عنوان کتاب 
در سی و یکمین نمایشگاه کتاب تهران حضور دارد.

بنیاد  عمومی  روابط  از   نقل  به  زمان  گزارش  به 
سینمایی فارابی، در غرفه انتشارات بنیاد سینمایی 
فارابی در نمایگاه کتاب 39 عنوان کتاب در حوزه های 
مختلف سینمایی به همراه ۱5 عنوان فصلنامه  بنیاد 
سینمایی فارابی در معرض دید عالقمندان قرار گرفته 

است.
سینمایی  بنیاد  غرفه   در  شده  ارایه  کتاب های  از 
)جلد  داستانی  فیلم  در  »روایت  به  می توان  فارابی 
دوم(«  )جلد  داستانی  فیلم  در  »روایت  اول(«، 
عالءالدین  ترجمه  و  بُردوِل  دیوید  نویسندگی  به 
تصور  از  فیلم:  نما/کارگردانی  به  »نما  طباطبایی، 
دی کاتز  استیون  اثر  سینمایی«  تصویر  تا  ذهنی 
جاده ای«  »سینمای  گذرآبادی،  محمد  ترجمه   و 
مختلف  نویسندگان  مقاالت  مجموعه  از  متشکل 
به کوشش احسان نوروزی، »سینمای وودی آلن« 
متشکل از مجموعه مقاالت نویسندگان مختلف به 
کوشش احسان نوروزی، »اصول اساسی کارگردانی 
سینما« به نویسندگی نیکالس تی پروفرس و ترجمه  
داستان گویی  داستان/  »کارگردانی  عظیمی،  شاپور 
در  استوری بورد  طراحی  تکنیک های  و  حرفه ای 
باس  گله  فرانسیس  تالیف  انیمیشن«  و  زنده  فیلم 
زنگنه،  شیوا  و  نوروزی  داریوش  مشترک  ترجمه  و 
»جعبه ابزاری برای فیلم ساز، چگونه با بودجه ای اندک 
فیلمی حرفه ای بسازیم؟« به نویسندگی جیسن جی 

توماریک و ترجمه ی لیدا کاووسی، اشاره کرد.
فصلنامه های شماره 79 )میزانسن و دکوپاژ( و 8۰ 
)شخصیت و شخصیت پردازی( نیز از آثار جدید این 

بنیاد است.
سالن  در   )3 )غرفه  فارابی  سینمایی  بنیاد  غرفه 
شبستان و راهروی شماره ۶ این نمایشگاه قرار دارد.

سی و یکمین نمایشگاه کتاب تهران با شعار »نه به 
کتاب نخواندن« از تاریخ ۱۲ تا ۲۲ اردیبهشت در 

مصالی امام خمینی )ره( برگزار می شود.

خبر


