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 نوبت دوم

 شرکت سهامی
 آب منطقه ای البرز

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی از سقوط 
قیمت جوجه یکروزه به ٥٠٠ تومان در بازار خبر داد 
و گفت:صادرات مرغ و تخم مرغ متوقف شده است.به 
گزارش زمان به نقل ازمهر، محمد یوسفی از کاهش 
شدید قیمت جوجه یکروزه در بازار خبر داد و گفت:از 
حدود یک ماه و نیم قبل روند کاهشی قیمت جوجه 
آغاز شده و نرخ آن که یک ماه و نیم قبل ١٨٠٠ 
تومان بوده هم اکنون به ٥٠٠ تومان رسیده است.

وی درباره دلیل این مساله افزود: چون قیمت مرغ 
کاهش زیادی داشته، مرغداران نیز ترجیح می دهند 
جوجه ریزی نکنند به همین دلیل نرخ جوجه افت 
شدیدی کرده است.رییس انجمن پرورش دهندگان 
مرغ گوشتی کشور اضافه کرد: روز گذشته)پنج شنبه( 

قیمت مرغ در میادین میوه و تره بار به ٦٢٥٠ تومان 
رسید و نرخ آن در میدان بهمن بین ٥٨٠٠ تا ٦٠٠٠ 
تومان بود.یوسفی دلیل این مساله را تولید زیاد مرغ 
رمضان  ماه  امید  به  مرغداران  افزود:  و  کرد  عنوان 
جوجه ریزی کردند اما در ماه مبارک رمضان امسال 
نه تنها قیمت افزایش نیافت بلکه با کاهش نیز همراه 
بود.وی ادامه داد: قرار شده شرکت پشتیبانی امور دام 
مقدار بیشتری مرغ مازاد را جمع آوری کند تا بازار 
متعادل شود.یوسفی درباره صادرات نیز اضافه کرد: 
تقریبا صادرات تعطیل شده است.وی گفت: کاهش 
قیمت مرغ در حالی است که قیمت نهاده های دامی 
مرتب در حال افزایش است؛  وزارت جهاد کشاورزی 
بازار  سازی  متعادل  راستای  در  اقدامی  است  مایل 

نهاده ها انجام دهد اما انگار بیش از این نمی تواند! 
دام  امور  پشتیبانی  شرکت  کرد:  تصریح  یوسفی 
مقداری نهاده عرضه می کند اما کافی نیست.وی با 
بیان اینکه کمبودی وجود ندارد و مرغی گرسنه نمی 
ماند، افزود: اما قیمت ها بسیار باالست، ذرت درب 
مرغداری حدود ١٣٠٠ تومان و کنجاله سویا حدود 
٣٠٠٠ تومان است؛ در یک ماه اخیر حدود ١٥ درصد 
به قیمت این نهاده ها افزوده شده است. یوسفی درباره 
دالیل این مساله توضیح داد: به دلیل تغییرات نرخ 
ارز، واردات با مشکل مواجه شد و در زمینه نهاده های 
دامی با کمبود مواجه شدیم ضمن اینکه قیمت های 
جهانی نیز باال رفته، بی انصافی فروشندگان داخلی نیز 

بر این مساله بی تاثیر نبوده است.

اعطای وام ۵۰ میلیونی نوسازی مسکن 

به توسعه گران بافت های فرسوده  

اعالم شرایط ورود بدون کنکور

 دانش آموزان به دانشگاه ها 

بهره برداری از دومین ردیف شیرین سازی 

گاز پاالیشگاه فاز ۱۳ پارس جنوبی
شهری  بازآفرینی  شرکت  مدیرعامل   ، زمان  گزارش  به 
از  تومان  میلیارد   2500 تخصیص  از  عشایری  ایران،هوشنگ 
تومانی  میلیون   50 تسهیالت  یارانه  عنوان  به  امسال  بودجه 

نوسازی مسکن به توسعه گران بافت های فرسوده خبر داد.

به گزارش زمان ، وزیــر علوم و تحقیقات اعالم کرد که ضوابط 
در  کنکــور  بدون  دانشــگاه  به  آموزان  دانش  ورود  اولویت 
کارگروه های مشترک وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم 

تعیین می شود.

به گزارش زمان ، دومین ردیف شیرین سازی گاز پاالیشگاه فاز 
13 پارس جنوبی به بهره برداری رسید. این ردیف شیرین سازی 
که هم اکنون با تولید حدود 7 میلیون متر مکعب گاز در روز در 

مدار بهره برداری قرار دارد. 756
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سرمقاله

آیا به زودی با عراق تازه ای
 مواجه خواهیم شد؟

بله! با یک واقعیت 
روبه رو شده ایم

نگاه روز

بهره وری بهینه مصرف رکن 
اصلی رشد اقتصادی  

ناوگان »شکست محاصره« 
راهی غزه می شود 

برای در موقعیت اجرایی و مدیریتی آتی )یا 
با تشکیل مستقیم دولت یا مشارکت در آن(، 
مقتدا و ائتالف وی چه کارنامه ای از خود ارائه 
خواهند داد که می تواند متفاوت از آن چیزی 
باشد که امروز منتقد آن هستند!؟ این سوال 
از  برداشت دو گانه  این  بسیار مهمی است. 
صدر از موضع سیاسی الزاما نگرشی منفی به 
وی تلقی نمی شود. اگر البته این قاعده را قبول 
کنیم )شاید اخالقی نباشد اما حتما کاربردی 
انتخابات  زمان  در  سیاستمداران  که  است( 
شعارها و وعده های زیاد و قشنگی به مردم و 
هوادارانشان می دهند. فعال فقط با یک جمله 
می توان عراق پس از ١٢ مه ٢٠١٨ را توصیف 

کرد »بله! این یک واقعیت است« ...
ادامه در صفحه ٢
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عراقچی: به حفظ برجام مطمئن تر شدیم  7

به گزارش زمان،امام جمعه موقت تهران گفت: اگر ایران تمام سالح ها را کنار بگذارد و مانند فلسطین با سنگ دفاع کند، دشمن ابدا رها نمی کند.»آیت اهلل محمد امامی کاشانی« در خطبه های نماز 
عبادی - سیاسی جمعه در جمع نمازگزاران افزود: ایران اکنون در مسیر اوج و عزت قرار گرفته است و دشمنان از اسالم، دینداری مردم و رشد جوانان ناراحت هستند.امامی کاشانی با بیان این که اصال 

بحث دشمنان ما، موشک نیست بحث آنها اسالم و دین مرم ایران است.

  با توجه به تعهد کشورهای اروپایی درنشست برجام بدون آمریکا؛

آیت اهلل امامی کاشانی: باسنگ هم دفاع کنیم،دشمن رهانمی کند

 بحث موشک نیست،ازاسالم ناراحتند

سید عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران دیروز 
پس از پایان نشست کمیسیون مشترک برجام در 
وین با اشاره به تعهد کشورهای اروپایی به تامین 
برجام  حفظ  برای  که  اظهارکرد  ایران  خواسته 
اطمینان بیشتری حاصل شده است.به گزارش زمان 
به نقل ازایرنا، عراقچی در گفت وگو با خبرنگاران 
افزود: نشست فوق العالده کمیسیون مشترک برحام 
به درخواست ایران برای بررسی خروج آمریکا از این 
توافق، عواقب خروج آمریکا و اینکه آیا بقیه اعضاء 
برجام قادر هستند این توافق را بدون آمریکا حفظ و 
منافع ایران را در برجام تامین کنند، برگزار شد.وی 
افزود: قبل از این نشست، گروه کاری تحریم ها را 
تشکیل دادیم و جلسات متعدد کارشناسی هم با 
کارشناسان اتحادیه اروپا هم با کارشناسان سه کشور 
اروپا و کارشناسان چینی و روسی جلسات بسیار 
کمیسیون  جلسه  همینطور  داشتیم؛  ای  فشرده 
انجامید.عراقچی  مشترک که سه ساعت به طول 
جلسه  مجموع  در  که  کنم  می  فکر  داد:  ادامه 
باقی  اعضاء  تمامی  که  جهت  این  از  بود  خوبی 
مانده در برجام موضع کامال متحد خودشان را در 

خصوص ادامه تعهداتشان در برجام اعالم کردند ؛ 
آنها همچنین از خروج آمریکا ابراز تاسف و اعالم 
و  برجام  ایران در  تامین خواسته های  کردند که 
عادی سازی همکاری های اقتصادی با ایران برای 
بقای برجام یک امر کامال ضرور است. وی گفت: انها 
بر تعهد خودشان به مذاکرات فشرده با ایران تاکید 
کردند، و تالش دارند در زمینه های مختلفی از جمله 
نفتی و بانکی، بحث های مربوط به سرمایه گذاری 
و تجارت، بیمه، مالی و بانکی بتوانند به راهکارهای 
عملی برای تامین خواسته های ایران برسند.معاون 
وزیر خارجه کشورمان اضافه کرد: نشست دیروز ابراز 
اراده بسیار خوبی بود و موضع کشورهای باقی مانده 
در برجام کامال متحد بود و تاکید کردند که خواهان 
ادامه برجام و تامین نظرات ایران در برجام هستند. 
طی چند هفته آینده مذاکرات ما در همه سطوح 
سطح  با  اولویت  البته  که  کرد  خواهد  پیدا  ادامه 
بندی  یک جمع  به  بتوانیم  که  است  کارشناسی 
برسیم و یک تصویر کامال روشنی پیدا کنیم که 
ادامه مسیر چگونه خواهد بود. وی گفت: بعد از طی 
این مراحل جمهوری اسالمی ایران تصمیم خواهد 

گرفت که آیا در برجام باقی خواهد ماند یا خیر.یکی 
از اعضای شرکت کننده در نشست کمیسیون برجام 
گفت: با توجه به ناموجه بودن اعالم دولت امریکا 
در خروج یک جانبه از برجام و با توجه به گزارش 
جدید مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی که 
برای یازدهمین بار پایبندی ایران به تعهداتش را 
تایید نمود ؛انتظار می رود که کمیسیون مشترک 
برجام با صدای واحد با اقدام یک جانبه غیرقانونی 
امریکا مخالفت نماید و برعزم کشورهای باقیمانده بر 
ضرورت ادامه برجام و اتخاذ تدابیر مقتضی جهت 
تامین مطالبات ایران تاکید کند.تلویزیون المیادین 
اروپا  اتحادیه  امور خارجه  نیز گزارش داد: وزیران 
خرداد(  هفتم  )دوشنبه  ماه  این  هشتم  و  بیست 
نشستی را برای بررسی تحوالت توافق هسته ای 
ایران برگزار می کنند. نماینده روسیه در نشست 
وین گفت: رئیس آژانس انرژی اتمی در نشست وین 
بار دیگر پایبندی ایران را به بندهای توافق هسته ای 
تایید کرد. اولیانوف گفت هنوز برای سخن گفتن 
از نتایج مشخصی برای نشست وین زود است و ما 

هنوز در آغاز راه اما در مسیری درست قرار داریم.

با توجه به تعهد کشورهای اروپایی درنشست برجام بدون آمریکا؛ 

عراقچی: به حفظ برجام مطمئن تر شدیم
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آیا به زودی با عراق تازه ای مواجه خواهیم شد؟
بله! با یک واقعیت روبه رو شده ایم

متین مسلم  
ادامه از صفحه ١ 

برای بســیاری از تحلیل گران امور عراق و امنیت منطقه خلیج فارس، 
نتیجه انتخابات پارلمانی این کشور که به پیروزی سیاسی روحانی نسبتا 
جوان شیعه مقتدا صدر منجر گردید، تعجب آور و شگفتی ساز شد. این 
شگفتگی نه از جنبه کارکرد مکانیکی و تاثیر نتیجه انتخابات در پارلمان 
یعنی کســب ٥۴ کرسی از ٣٢۹ کرسی نمایندگی، که بیشتر از جنبه 
نتایج سیاسی و ساختاری آن بر آینده عراق است که اهمیت پیدا کرده. 
در واقع هرچند فاصله ائتالف تحت نظر مقتدا صدر »سائرون« با ائتالف 
»النصر« به رهبری حیدر العبادی نخست وزیر تنها ٢ کرسی و با ائتالف 
الفتح هادی عامری سازمان بدر صرفا ٥ کرسی نمایندگی است. اما همین 
تفاوت اندک که توازن سیاسی عراق را برهم زده به دلیل توصیف واضحی 
که از الیه های پنهان جامعه عمومی عراق در برابر ما قرار می دهد، آشکارا 
دو نکته را در برابر ما قرارمی دهد: نخســت، برخی نیروهای ســنتی و 
شناخته شده سیاسی حاکم فعلی بر عراق به دالیل مختلفی که صدر 
از آنها یاد کرده )فساد و ناکارآمدی(، باید صحنه اجرایی و سیاسی این 
کشور را ترک کنند، آن گونه که صدر خواستار شده. دوم، شرایط عراق 
پس از شکســت داعش و قدرت گرفتن دولت مرکزی الزاما نمی تواند 
تضمین کننده سیطره دولت مرکزی و ادامه حاکمیت کسانی باشد که 
قدرت و کارآمدی شــان در زمان جنگ با داعش و ناآرامی های داخلی 
معنایی محدود داشــت، اما از دید مقتدا اینک باید خاتمه یافته و جای 
خــود را به تکنوکرات ها و بورکرات های حرفه ای بدهند. در واقع از دید 
صدر و ائتالف تحت ســیطره اش، عراق پس از داعش برای ادامه حیات 

خود به ٣ عنصر هم وزن برای رهایی از شرایط کنونی نیاز مبرم دارد:
١- نیروهــای تازه نفس تکنوکرات و بورکرات حرفه ای سیاســی برای 

تشکیل دولت کارآمد فراگیر ملی.
٢- عناصر به توصیف مقتدا صدر »پاک و سالم سیاسی در بدنه جامعه و 

ساختار عمومی و کالن دولت«.
٣-نیروهای عمومی وحدت بخش ملی با دو ویژگی غیروابستگی به خارج 

و وفادار به حفظ وحدت جغرافیایی و مرزی عراق.
مقتدی صدر و ائتالف او درست یا غلط معتقدند بسیاری از عناصر قبلی 
و کنونی دولت)عمدتا نوری مالکی و تا کمتر حیدر عبادی( فاقد چنین 
ویژگی هایی هستند، خصوصا در جناح نوری مالکی و وفادران او در مرکز 
و جنوب کشــور. اما این که صدر و ائتالف سائرون در آن چه گفته اند و 
منجر به پیروزی شان در انتخابات ١٢ ماه مه شد تا چه میزان از صداقت 
برخوردار هستند!؟ )حداقل در موقعیت اجرایی و اداره دولت(، نکته ای 
اســت که چگونگی آن برای بسیاری از تحلیل گران سیاسی امور عراق 
روشن نیست. اوال، سابقه و پیشینه خود مقتدا صدر که او را نزد بسیاری 
یک روحانی جوان ماجراجو که بیشــتر پشت تبار خانوادگی اش پنهان 
شــده جلوه می داد، تضمینی نمی دهد در آینده الزاما رفتار و سیاست 
ثابتی ارائه دهد، البته احتماال!ثانیا، در موقعیت اجرایی و مدیریتی آتی 
)یا با تشکیل مستقیم دولت یا مشارکت در آن(، مقتدا و ائتالف وی چه 
کارنامه ای از خود ارائه خواهند داد که متفاوت از آن چیزی باشد که امروز 
منتقد آن هستند!؟ این سوال بسیار مهمی ست. این برداشت دوگانه از 
صدر از موضع سیاسی الزاما نگرشی منفی به وی تلقی نمی شود. اگر البته 
این قاعده را قبول کنیم )شاید اخالقی نباشد اما حتما کاربردی است( 
که سیاستمداران در زمان انتخابات شعارها و وعده های زیاد و قشنگی به 
مردم و هوادارانشان می دهند.ظاهرا مقتدا صدر در شرایط کنونی ٣ گزینه 
پیش رو دارد و باید دید کدام را انتخاب خواهد کرد:١- ائتالف او دولت 
را مستقال تشکیل خواهد داد؟ ولی فکر می کنم در شرایط فعلی این کار 
را نخواهد کرد. ٢- به صورت مشارکتی و از موضع باال در قسمت هایی از 
ساختار سیاسی و امنیتی دولت عناصر خود را وارد کابینه خواهد کرد. 
این محتمل ترین و شاید حتمی ترین مفروض باشد. ٣- با توجه به وزن 
تعیین کننده ائتالف سائرون در مجلس، صدر از موضع یک مرشد سیاسی 
و نسبتا مذهبی، فعال به همین دستاورد انتخابات اکتفا کرده و موقعیت 
آپوزیشــنی خود را حفظ کند و شمیشر داموکلسی انتقاد را باالی سر 
دولت حاکم نگه دارد. به تعبییر یک روزنامه نگار مصری بازی با آب بدون 
خیس شدن!بعید است صدر فرض سوم را هم انتخاب کند. چرا که از سه 
جبهه سنگین در محاصره پاسخ گویی قرار دارد: نخست، باید پاسخ گوی 
افکارعمومی و رأی دهندگانش برای اصالح آن چه باشــد که منتقد آن 
است. دوم، الزم است پاسخ گوی دولت باشد که خواهان همکاری او برای 
اصالح امور و وحدت سیاسی است. مالقات عبادی و سایر عناصر دولت 
با صدر در هفته گذشته بی علت نبوده. سوم، بسیاری از عناصر متشکل 
و متحد در ائتالف سائرون مانند رائد فهمی چندان بی میل به مشارکت 
در دولت نیستند. با توجه به موقعیت شخصی، تعداد کرسی ها ائتالف 
سائرون و نهایتا نداشتن پیش زمینه سیاسی فعال و گسترده )البته فعال(، 
مقتدا صدر قادر به انتخاب نخست وزیر و تشکیل دولت مستقل نخواهد 
بود. لذا برای او بهترین و محتمل ترین گزینه حضور مشارکتی و ائتالفی 
در دولت آتی اســت. در لندن نیز روزنامه عربی زبان »العربی الجدید« 
روز شــنبه افشا کرد »نمایندگان ائتالف سائرون )که حتما صدر از آن 
مطلع بوده( از روز شــنبه تماس های خود با تعدادی از احزاب سیاسی 
برنده انتخابات با هدف تشکیل بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی که بتواند 
نخســت وزیر عراق را معرفی و دولت جدید عراق را تشکیل دهد آغاز 
کرده اســت«. یک عضو دیگر برنده انتخابات از ائتالف سائرون نیز که 
نخواسته نامش فاش شود گفته »تایید نامزد نخست وزیری عراق باید از 
سوی ١٦٥ نماینده مجلس عراق انجام گیرد که این مسئله برای ائتالف 
ســائرون با ٥۴ کرسی آسان نخواهد بود. هم پیمانی ائتالف ما با ائتالف 
النصر به رهبری حیدر العبادی که ٥٢ کرسی پارلمانی به دست آورده از 
طریق تفاهم بین طرفین دشوار نخواهد بود. ولی پافشاری ائتالف النصر 
برای نامزدی دوباره حیدر العبادی برای یک دوره دیگر نخســت وزیری 
عراق، گفت وگوهای طرفین را متوقف خواهد کرد، چرا که جریان صدر 
و کمونیست های هم پیمان آن معتقدند که در تعیین نخست وزیر جدید 
عراق نباید شتاب کرد«.از سوی دیگر رائد فهمی نماینده پیروز انتخابات از 
ائتالف سائرون روز شنبه در جمع خبرنگاران گفت »سائرون تماس هایی 
با ائتالف الوطنیه به رهبری ایاد عالوی، القرار العراقی به رهبری اسامه 
النجیفی، معاون رئیس جمهوری عراق، جنبش نسل نو کردستان و حزب 
دمکرات به رهبری مســعود بارزانی انجام داده است«. اگر آن چه فهمی 
گفته صحت داشته باشد فکر می کنم اثر مثبتی روی حیدر العبادی و 
توافقات احتمالی او با مقتدا صدر نداشــته باشد. چرا که عبادی حضور 
آن ها خصوصا عالوی در دولت را تنش زا می داند. این موضوع تا حدودی 
برای صدر مسئله ساز هم خواهد شد که گفته بی میل به ادامه کار آقای 
عبادی به عنوان نخست وزیر نیست.اما فارغ از شرایط گذشته عراق که 
منجر به بروز چنین نتیجه شگفت آوری شده، تصور می کنم آن چه طی 
یک هفته گذشته در این کشور رخ داد، صرفا برآوردگی ملموس شرایطی 
اســت که مقتدی صدر صرفا یک نماد اعتراضی آن است. اما آینده چه 
خواهد شــد؟ حتی در مرحله گذار از صدر! دقیقا مشخص نیست. اما 
هرچه هست و یا باید باشد! جامعه بین المللی و کشورهای منطقه با یک 
واقعیت غیرقابل  انکار و غیرقابل بازگشت در عراق روبه رو شده اند. عراق 
دیگر آن کشور سابق که تصور می کردیم و یا می خواستیم نخواهد بود. 

باید این واقعیت را پذیرفت. 
   matinmos@gmail.com

نوبخت کسری بودجه 8 میلیارد 
دالری ایران را رد کرد

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش صندوق 
بین المللی پول مبنی بر کسری بودجه ٨ میلیارد 
دالری ایــران در آینده را رد کرد.به گزارش زمان به 
نقــل ازخانه ملت، محمدباقر نوبخت در واکنش به 
گزارش صندوق بین المللی پول مبنی بر کســری 
بودجه ٨ میلیارد دالری ایران در آینده، گفت: شاید 
منظور این صندوق از کسری بودجه، تحقق نیافتن 
منابع دولت باشــد همانگونه که در سال ۹٦ حدود 
٢٦ هزار میلیارد تومان از رقم پیش بینی شــده در 
بودجه محقق نشــد.معاون رییس جمهوری تاکید 
کرد: بنابراین این رقم به معنی کسری بودجه نیست 
زیرا دولت به میــزان درآمد خود مصرف می کند.

سخنگوی دولت اظهار داشت: در سال ۹٦ به برخی 
از طرح ها که اولویت داشــت، زودتر از موعد مقرر 
تنخواه پرداخت شد تا سریعتر فعال شوند که رقم 
آن حدود هزار میلیارد تومان بود.رئیس ســازمان 
برنامه و بودجه ادامه داد: به هر میزان که منابع پیش 
بینی شده در بودجه تحقق نیابد، مصارف را کمتر 
تخصیص می دهیم.نوبخت با تاکید بر اینکه منابع 
دولت مدیریت می شود، تصریح کرد: هیچ سالی به 
طور دقیق نتوانسته ایم براساس آنچه که در قانون 
آمده پول و منابع به دســت بیاوریم چون به طور 
معمول مجلس در زمان تصویب بودجه مواردی به 
الیحه دولت می افزاید و بنابراین دولت ســعی می 
کند با تخصیص های کمتر، منابع را مدیریت کند.

وی یادآور شد: سال گذشته متوسط تخصیص منابع 
کشور به هزینه های جاری و عمرانی ۹٦ درصد بود.

ناوگان "شکست محاصره"
 راهی غزه می شود

رئیس کمیته بین المللی شکســت محاصره نوار 
غزه اعالم کرد که کشــتی های ناوگان "شکســت 
محاصره" غزه به بندر شهر کیل در آلمان رسیده اند.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، زاهر بیراوی، رئیس 
کمیته بین المللی شکست محاصره نوار غزه اعالم 
کرد که این ناوگان در حال حاضر در آلمان حضور 
دارد و در اوایل ماه میالدی آتی به بندر آمســتردام 
در هلند می رسد.بیراوی عنوان داشت، کشتی هایی 
که لوگــوی "حق آینده عادالنه فلســطین" را به 
همراه دارند، در اقیاونــوس اطلس حرکت کرده و 
سپس از دریای مدیترانه به تعدادی از بنادر اروپایی 
می روند و برنامه هایی برای همبستگی با نوار غزه و 
راه پیمایی های بزرگ بازگشت برگزار می کنند.وی 
ابراز امیدواری کرد که این کشتی ها بتوانند به نوار 
غزه برســند.ائتالف ناوگان آزادی متشکل از چند 
ســازمان از آمریکا، کانادا، آفریقای جنوبی، مالزی، 
ســوئد، نروژ، اســپانیا، ایتالیا، فرانسه و همچنین 
سازمان IHH ترکیه و کمیته بین المللی شکست 

محاصره غزه است.

احتمال بازبینی
 فرآیند تست خودروها

 رییس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط 
زیست با تاکید بر این که در حال حاضر برای تست 
آالیندگی خودرو و موتورســیکلت ها محدودیتی 
نداریم، اظهار کرد: کلیه خودروهای بنزینی تولیدی 
و وارداتی کشور در داخل تست آالیندگی می شوند، 
اما بــرای خودروهای دیزلی هنوز امکانات تســت 
آالیندگی نداریم.به گزارش زمان به نقل ازایســنا، 
مسعود زندی در بیست و هشتمین جلسه کارگروه 
ملی آلودگی هوا در مورد تجهیزات سازمان محیط 
زیست برای تست و پایش تولیدات خودرویی، اظهار 
کرد: یک مرکز تســت آالیندگی در محور قزوین 
داریم که یکی از بهترین مراکز تست آالیندگی است 
که تا ســطح استاندارد یورو ٥ تست های مربوط به 
آالیندگی را انجام دهد، البته این مرکز امکان تست 
موتورســیکلت ها را دارد.وی با اشاره به این که قرار 
است امسال با مرکز تحقیقات سایپا هم همکاری 
داشته باشیم، بیان کرد: در این مرکز امکانات تست 
آالیندگی وجود دارد و قصد داریم از این مرکز هم 
برای تســت های مربوط به خودرو استفاده کنیم. 
افزون بــر اینها یک مرکز تســت آالیندگی برای 
موتورسیکلت ها در تهران داریم، بنابراین در حوزه 
تجهیزات برای تست آالیندگی مشکل چندانی در 
سازمان مدیریت وجود ندارد.رییس مرکز ملی هوا 
و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست تاکید کرد: تنها 
برای تست موتورســیکلت های یورو ۴ محدودیت 
داریم که قرار شــده با زمان بندی مشخص تست 
این دستگاه ها انجام شود. در حال حاضر تست های 
آالیندگی از طریق بخش خصوصی انجام می شود. 
الزم به ذکر است تست مربوط به استاندارد یورو ٥ را 
نداشتیم که امسال راه اندازی شده است.زندی اظهار 
کرد: برای خودروهای بنزینــی تولیدی و وارداتی 
کشور هیچ مشکلی در حوزه تست آالیندگی نداریم، 
اما بــرای خودروهای دیزلی هنوز امکانات تســت 
آالیندگی در کشور وجود ندارد براساس مستنداتی 

است که از کشور سازنده ارسال می شود.

اخبار

سرمقاله

بي ارج ترين دانشها آن است که 
بر سر زبان بماند، و پر ارج ترين 

آنها دانشي است که بر اعضا و 
جوارح انسان آشکار باشد

کالمامیر
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
در دیدار سران قوا و جمعی از مسئوالن و کارگزاران 
نظام،با اشاره به دشمنی مبنایی، عمیق و مستمر آمریکا 
تأکید  ایران  ملت  و  اسالمی  نظام جمهوری  اصل  با 
کردند: شکست آمریکا در ماجرای اخیر درصورت ادای 

وظایف مسئوالن، قطعی و بدون تردید خواهد بود.
به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رسانی دفتر مقام 
معظم رهبری، رهبر انقالب اسالمی در این دیدار در 
»رفتار صحیح در قبال  سخنان مهمی در دو محورِ 
های  ضرورت  و  »لوازم  نیز  و  اروپا«  و  برجام  امریکا، 
حرکت راهگشای اقتصادی در داخل کشور«، چندین 
تجربه عبرت آموز در روابط ایران و غرب را یادآوری و 
تضمین های الزم اروپا برای ادامه یافتن برجام را تشریح 
کردند. رهبر انقالب اسالمی در ابتدای سخنان خود از 
ماه مبارک رمضان به عنوان فرصت خاص برای طراوت 
بخشیدن روح ایمان و معنویت یاد و خاطرنشان کردند: 
این فرصت برای همه مردم فراهم است اما این ماه برای 
نخبگان و مدیران کشور یک امتیاز مضاعف دارد تا با 
ارتباط بیش از پیش با خدا و تضرع و دعا، معنویت خود 
را جهت انجام رسالت سنگین مسئولیت، تقویت کنند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای سپس وارد بحث اصلی خود 
جمهوری  نظام  مختلف  مقاطع  به  اشاره  با  و  شدند 
اسالمی و آزمون های مهم در هر یک از این مقاطع 
گفتند: جمهوری اسالمی در چهل سال گذشته همه 
مقاطع و حوادث گوناگون آنها را با قدرت و استقامت و 
با تدبیر پشت سرگذاشته و مقطع فعلی را نیز با قدرت و 
تدبیر، پشت سرخواهد گذاشت و مسیر پیشرفت خود را 
ادامه خواهد داد.ایشان افزودند: از ابتدای انقالب اسالمی 
و در همه این مقاطع، رژیم امریکا دشمن اصلی ملت 
سیاسی،  ترفندهای  و  ابزارها  همه  از  و  بوده  ایران 
اقتصادی امنیتی، نظامی و تبلیغاتی نیز استفاده کرده 
است اما در همه موارد هم شکست خورده است.رهبر 
انقالب اسالمی با اشاره به تکرار تعبیر »براندازی« در 
صحبت های مقامات امریکایی گفتند: این تعبیر، جدید 
ابتدای پیروزی انقالب  نیست و مقامات امریکایی از 
رئیس  همان  حتی  بردند.  می  بکار  را  آن  اسالمی، 
جمهوری که می گفت بدنبال براندازی نیستم، به دنبال 
براندازی بود و نیت و اهداف او نیز مشخص شد.ایشان با 
تأکید بر اینکه بر اساس سنت الهی، در شکست دشمن 
هیچ تردیدی وجود ندارد، خاطرنشان کردند: سرنوشت 
رئیس جمهور کنونی امریکا بهتر از سرنوشت اسالف 
خود همچون بوش و ریگان نخواهد بود و همانند آنها در 
تاریخ گم خواهد شد.رهبر انقالب اسالمی افزودند: البته 
براساس سنت الهی وظایفی هم بر عهده ما است و اگر 
درخصوص  توان  نمی  ندهیم،  انجام  را  وظایف  این 
رسیدن به نتایج مورد نظر، اطمینان داشت.حضرت آیت 
اهلل خامنه ای الزمه انجام وظایف و اتخاذ تصمیم صحیح 
در مقطع فعلی را بهره مندی از تجربه های گذشته 
دانستند و بر همین اساس به بیان ٦ تجربه و درس مهم 
در خصوص امریکا پرداختند.ایشان در بیان تجربه اول 
گفتند: مجموعه برخوردهای امریکا از ابتدای مذاکرات 
هسته ای تاکنون، این تجربه مهم را به دست می دهد 
که جمهوری اسالمی ایران نمی تواند با امریکا تعامل 
کند زیرا امریکا پایبند به تعهدات خود نیست.رهبر 
انقالب اسالمی تأکید کردند: برخی نگویند که پایبند 
نبودن به تعهدات، مربوط به این رئیس جمهور و به این 
دولت امریکا است، خیر؛ دولت قبل هم که با ما مذاکره 
کرد، تقریباً به همین روش عمل کرد و آنها نیز برجام را 
نقض و ایران را تحریم کردند.ایشان با اشاره به سخنان 
دیپلمات های کشور درباره نقض مکرر روح و جسم 
برجام از جانب امریکا افزودند: با دولتی که معاهدات بین 
المللی را به راحتی و همانند آب خوردن، نقض می کند، 
نمی توان تعامل کرد. تجربه برجام، جواب آن کسانی 
است که بارها می گفتند چرا با امریکا، مذاکره و تعامل 
نمی کنید. بنابراین همه باید از این تجربه درس بیاموزند 
و بدانند که نمی توان با چنین دولتی تعامل و مذاکره 
کردند:  خاطرنشان  ای  خامنه  اهلل  آیت  کرد.حضرت 
تجربه بدعهدی امریکا فقط مختص ایران نیست بلکه 
همچون  خود  نوکر  و  تسلیم  افراد  با  حتی  امریکا 
محمدرضا پهلوی و حسنی مبارک نیز چنین رفتاری 
داشته و دارد.ایشان آشکار شدن عمق دشمنی امریکا با 
جمهوری اسالمی ایران را دومین تجربه برشمردند و 

گفتند: در مذاکرات سالهای اخیر و بعد از برجام، کاماًل 
و  هسته ای  همچون  موضوعاتی  که  شد  مشخص 
موشکی، مسئله اصلی نیستند بلکه مخالفت و دشمنی 
عمیق امریکا با اصل نظام اسالمی و ملت ایران به دلیل 
سربلندی این نظام در منطقه حساس و توسعه روحیه 
مقاومت و مخالفت بی مالحظه با ظلم های امریکا و بلند 
کردن پرچم اسالم است و آنها می خواهند نظام اسالمی 
را از مؤلفه های قدرت و اقتدار خود تهی کنند.ایشان به 
یک تجربه دیگر اشاره کردند و گفتند: هرگونه انعطاف 
در مقابل امریکا، به دلیل مصلحت سنجی های موسمی 
نه تنها دشمنی او را کمتر نخواهد کرد بلکه این دشمن 
را گستاخ تر خواهد کرد.رهبر انقالب اسالمی به انعطاف 
های دولت ایران در زمان بوش دوم اشاره و خاطرنشان 
کردند: در آن زمان برغم این انعطاف ها، بوش، جمهوری 
اسالمی ایران را محور شرارت نامید.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای به تحریم های دولت امریکا بعد از برجام نیز 
اشاره کردند و افزودند: در مقابل بسیاری از این تحریم 
ها اعتراض شد اما هیچ اقدام قوی انجام نگرفت و نتیجه 
این شد که رئیس جمهور امریکا، گستاخ تر و وقیحانه تر 
سخن می گوید.ایشان با تأکید بر اینکه راه جلوگیری از 
دشمنی امریکا، انعطاف و کوتاه آمدن نیست، گفتند: این 
موضوع فقط مختص امریکایی ها نیست، همه غربی ها 
عمدتاً همین گونه هستند و ما فراموش نمی کنیم دوره 
ای را که رئیس جمهور ما طرفدار نرمش با غرب بود اما 
همین رئیس جمهور بر اساس موضوعاتی بی اساس، از 
طرف آلمان به دادگاه احضار شد.رهبر انقالب اسالمی 
در تبیین چهارمین تجربه تأکید کردند: ایستادگی در 
مقابل غربی ها، امکان بسیار زیاد عقب نشاندن آنها را 
بوجود می آورد.حضرت آیت اهلل خامنه ای برای این 
تجربه به قضایای هسته ای در سالهای ٨٣ و ٨۴ اشاره 
کردند و گفتند: در آن سالها، برای آنکه پرونده هسته ای 
ایران در آژانس عادی شود، پذیرفته شد که تأسیسات 
هسته ای تعطیل و مهر و موم شوند اما آنها در مقابل 
نرمش ها و عقب نشینی های آن زمان، به هیأت ایرانی 
گفتند که باید تمام تأسیسات هسته ای ایران، جمع 
آوری و نابود شوند.ایشان افزودند: در آن زمان، آنها حتی 
اجازه راه اندازی دو یا سه سانتریفیوژ را هم نمی دادند 
اما از زمانی که در مقابل زیاده خواهی های آنها ایستادیم 
و مهر و موم ها را شکستیم و جوانان مؤمن و انقالبی ما 
انجام دادند، غربی ها به  غنی سازی بیست درصد را 
التماس افتادند و ضمن قبول غنی سازی ٣.٥ درصد، با 
ادامه فعالیت پنج تا شش هزار سانتریفیوژ نیز موافقت 
کردند.رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: البته منشأ به 
رسمیت شناختن حق غنی سازی ایران، مذاکره نیست 
بلکه پیشرفت دانشمندان جوان ما و دستیابی به غنی 
سازی بیست درصد است وگرنه با مذاکره هیچ گاه حق 
ما را به رسمیت نمی شناختند.حضرت آیت اهلل خامنه 
ای در جمع بندی این تجربه گفتند: باید در مقابل زیاده 
خواهی طرف مقابل، حرکت شجاعانه انجام داد.ایشان، 
پنجمین تجربه درس آموز را، همراهی اروپا با امریکا در 
مهمترین موارد برشمردند و افزودند: ما بنای دعوا با اروپا 
را نداریم اما این سه کشور اروپایی نشان داده اند که در 
حساس ترین مواقع، با امریکا همراهی می کنند.رهبر 
انقالب اسالمی حرکت زشت وزیر امور خارجه فرانسه 
در مذاکرات هسته ای و تقسیم نقش پلیس بد و پلیس 

خوب با امریکا و همچنین مانع تراشی دولت انگلیس در 
قبال حق خرید کیک زرد براساس برجام را نمونه هایی 
با امریکا برشمردند و تأکید کردند:  از همراهی اروپا 
اروپایی ها حرفهایی می زنند اما تاکنون ندیده ایم که به 
باشند. ایستاده  امریکا  مقابل  در  کلمه  واقعی  معنی 

حضرت آیت اهلل خامنه ای در بیان ششمین تجربه مهم 
در قضایای برجام گفتند: در سالهای اخیر، این درس 
گرفته شد که گره زدن حل مسائل کشور بخصوص 
مسائل اقتصادی به برجام و خارج از کشور، یک خطای 
مسائل  ما  که  هنگامی  افزودند:  است.ایشان  بزرگ 
اقتصادی و کسب و کار را به برجام گره می زنیم، نتیجه 
این می شود که صاحبان کار و سرمایه چند ماه منتظر 
امضا شدن یا نشدن برجام می مانند و بعد از آن هم 
منتظر اجرا شدن و یا اجرا نشدن آن هستند و سپس نیز 
منتظر اینکه آیا امریکا در برجام می ماند یا نمی ماند و 
در نهایت دستگاه فعال اقتصادی کشور همیشه معطل 
خارجی ها است.رهبر انقالب اسالمی در جمع بندی 
مباحث مربوط به تجربه های برجام تأکید کردند: باید 
در قضایای بعدی مراقب بود تا این تجربه ها تکرار نشوند 
و از یک سوراخ، دو بار گزیده نشویم.رهبر انقالب دل 
خوش کردن به مسائلی نظیر بی آبرو شدن امریکا و یا 
بروز اختالف ظاهری میان امریکا و اروپا در ماجرای اخیر 
را نافی استفاده از تجربیات خواندند و افزودند: اینها 
واقعیات است اما مگر ما برای این چیزها مذاکره کردیم 
که حاال به آنها دلخوش کنیم.ایشان خاطرنشان کردند: 
هدف از مذاکرات هسته ای برداشته شدن تحریم ها بود 
که بسیاری از آنها برداشته نشد، ضمن اینکه اخیراً 
تهدید می کنند تحریم ها را با وجود تأکید قطعنامه 
سازمان ملل باز می گردانند.رهبر انقالب همچنین در 
نکته ای مهم و اساسی با پرهیز دادن »عناصر سیاسی، 
مدیریتی و مطبوعاتی« از سرزنش یکدیگر درباره برجام 
تأکید کردند: نقد صحیح، منصفانه و عاقالنه ایراد ندارد 
و مسئوالن هم باید به آنها توجه کنند اما اهانت، هتک 
حرمت، اتهام و ایجاد دو قطبی بر سر برجام نباید صورت 
گیرد و وحدت و همزبانی نباید نقض شود.حضرت آیت 
اساسی  سؤال  یک  طرح  به  سپس  ای  خامنه  اهلل 
پرداختند: نحوه صحیح مواجهه با برجام بعد از خروج 
امریکا چیست؟ایشان با بیان چند نکته در پاسخ به این 
سوال گفتند: نکته اول این است که باید مسائل را واقع 
بینانه ببینیم و بدون دلخوش کردن به احتماالت، آنها را 
صریح و واقع بینانه با مردم در میان بگذاریم.رهبر انقالب 
در همین زمینه به تصور باطل ورود ١٠٠ میلیارد دالر 
به کشور پس از انعقاد برجام اشاره کردند و افزودند: 
متأسفانه برخی این تصور واهی را به مردم هم منتقل 
کردند.دومین نکته ای که رهبر انقالب درباره »نحوه 
مواجهه صحیح با برجام در شرایط فعلی« بیان کردند 
»برجام  راه  از  را  کشور  اقتصاد  که  بود  واقعیت  این 
اروپایی« نمی توان درست کرد.ایشان افزودند: برجام 
اروپایی البته مسئله ای است اما قرائن فراوان از جمله 
انصراف و تردید شرکت های بزرگ اروپایی و نیز سخنان 
مسئوالن سه کشور اروپایی نشان می دهد اقتصاد کشور 
را از راه برجام اروپایی نمی توان به جلو برد.حضرت آیت 
اهلل خامنه ای با اشاره به بدعهدی و بی صداقتی ٣ کشور 
ای  هسته  مسئله  سر  بر  دهه ٨٠  اوایل  در  اروپایی 
افزودند: اروپایی ها باید ثابت کنند که این بار قصد تکرار 

آن بدعهدی را ندارند.رهبر انقالب اعتراض نکردن ٣ 
کشور اروپایی به امریکا در نقض مکرر روح و جسم 
برجام را مورد انتقاد قرار دادند و افزودند: اگر آنها به 
امریکا اعتراض می کردند ممکن بود کار به اینجا نرسد، 
اروپایی ها باید این غفلت را جبران کنند.حضرت آیت 
اهلل خامنه ای خروج امریکا از برجام را نقض قطعنامه 
٢٢٣١ سازمان ملل خواندند و افزودند: اروپایی ها باید 
قطعنامه ای علیه امریکا به شورای امنیت ببرند و به این 
حرکت امریکا اعتراض کنند.رهبر انقالب اسالمی در 
تبیین شرایط الزم برای ادامه برجام با اروپایی ها تأکید 
کردند: سران ٣ کشور باید متعهد شوند و قول دهند که 
بحث موشک و حضور منطقه ای ایران را مطلقاً مطرح 
نخواهند کرد.حضرت آیت اهلل خامنه ای مقابله صریح 
اروپایی ها با هرگونه تحریم امریکا علیه ایران را از دیگر 
شرایط ضروری برشمردند و خاطرنشان کردند: همه 
بدانند جمهوری اسالمی از مؤلفه های قدرت خود از 
جمله دفاع از راه دور قطعاً دست نمی کشد.ایشان عمق 
راهبردی را از دیگر مؤلفه های اقتدار ایران خواندند و 
افزودند: حضور در منطقه و طرفداری ملتها از جمهوری 
اسالمی، عمق راهبردی ماست و هیچ دولت عاقلی از 
کند. نمی  نظر  بخش صرف  قدرت  های  مؤلفه  این 

حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین اتحاد و اجتماع 
شعارهای  به  نظام  افتخار  و  اسالم  پرچم  زیر  مردم 
اسالمی را مایه قوام و استحکام کشور دانستند.رهبر 
انقالب اسالمی در باب تضمین های الزم اروپایی ها 
برای ادامه برجام افزودند: اگر امریکایی ها توانستند در 
فروش نفت ایران خلل وارد کنند اروپایی ها باید خرید 
نفت از ایران به مقدار مورد نیاز ما را تضمین کنند.

تضمین بانکهای اروپایی درباره دریافت و پرداخت وجوه 
تجارت دولتی و خصوصی با جمهوری اسالمی از دیگر 
نکاتی بود که حضرت آیت اهلل خامنه ای در همین 
زمینه بیان کردند.ایشان خاطرنشان کردند: ایران با ٣ 
کشور اروپایی دعوا ندارد بلکه با توجه به سابقه اروپایی 
ها، ما به آنها اعتماد نداریم و به همین علت آنها باید 
تضمین های واقعی بدهند.رهبر انقالب اسالمی تأکید 
کردند: اگر اروپایی ها در پاسخ به مطالبات ما تعلل 
کردند حق ایران برای آغاز فعالیتهای تعطیل شده هسته 
ای محفوظ است.ایشان مسئوالن سازمان انرژی اتمی را 
فعالیتها  اینگونه  احتمالی  شروع  برای  آمادگی  به 
فراخواندند و افزودند: االن غنی سازی ٢٠ درصد را آغاز 
نمی کنیم ولی باید آماده باشید که اگر الزم شد و دیدیم 
برجام فایده ندارد فعالیتهای تعطیل شده بواسطه برجام 
از سرگرفته شود.بخش دوم سخنان رهبر انقالب در 
دیدار مسئوالن نظام به مسائل داخلی اختصاص داشت.

ایشان مسئله اول کشور را مسئله اقتصادی خواندند و 
افزودند: فعالیتهای دولت باید با گسترش خدمات ادامه 
پیدا کند اما با همه تالشها وضع اقتصادی کشور تعریفی 
و  گرانی  شدید  فشار  در  مردم  از  بسیاری  و  ندارد 
حل  ای  خامنه  اهلل  آیت  هستند.حضرت  مشکالت 
مشکالت اقتصادی را در درجه اول در گرو اعتقاد قلبی 
مسئوالن به چند مسئله دانستند و افزودند: باید عمیقاً 
باور کنیم که مشکالت اقتصادی با تکیه بر ظرفیتهای 
فراوان داخل کشور قابل حل است و نسخه های غربی 
نه در زمینه اقتصاد و نه در عرصه های دیگر نظیر 

جمعیت، حاّلل مسائل و دشواریهای کشور نیستند.

رهبر معظم انقالب: در شکست دشمن شک نداریم

 7 شرط جمهوری اسالمی 
برای مذاکره با اروپا

امام جمعه موقت تهران گفت: اگر ایران تمام سالح ها را کنار 
بگذارد و مانند فلسطین با سنگ دفاع کند، دشمن ابدا رها 

نمی کند.
امامی  محمد  اهلل  »آیت  مهر،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
در  سیاسی جمعه   - عبادی  نماز  های  در خطبه  کاشانی« 
در  اکنون  ایران  افزود:  تهران  دانشگاه  در  نمازگزاران  جمع 
اسالم،  از  دشمنان  و  است  گرفته  قرار  عزت  و  اوج  مسیر 
دینداری مردم و رشد جوانان ناراحت هستند.امامی کاشانی با 
بیان این که اصال بحث دشمنان ما، موشک نیست بحث آنها 
اسالم و دین مرم ایران است گفت: حاال بیایید فرض کنیم 
ایران تمام سالح هایش را کنار گذاشت و مثل مردم فلسطین 

تنها با پرتاب سنگ برابر زورگویی آمریکایی ها ایستاد اما باز 
هم آنها دست از دشمنی برنمی دارند.امام جمعه موقت تهران 
اظهار داشت: دشمنان از پیشرفت کشور در دانش و تکنولوژی 
ناراحتند بنابراین اگر همه متحد و در کنار هم روی توان و 
ظرفیت های داخلی خود ایستادگی و مقاومت کنیم، دشمنان 
نمی توانند به کشور آسیب بزنند.امامی کاشانی با بیان اینکه 
و  صبر  لزوم  بر  است،  شده  داده  اهمیت  امید  به  اسالم  در 
وحدت در کشور تاکید کرد و گفت: امید به آینده، کشور را 
ادامه داد: اگر به سرمایه های داخلی،  سربلند می کند.وی 
ظرفیت ها، منابع و جوانان تحصیلکرده خود اتکا کنیم، کشور 
سربلند خواهد شد و عزت می یابد.خطیب نماز جمعه تهران 
با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار 
باید  اینکه  بر  مبنی  نظام،  کارگزاران  و  مسئوالن  رمضانی 
اعتماد  به دشمنان  نباید  افزود:  بشناسیم،  را  دشمنان خود 
کنیم بلکه باید از تجربه های تاریخ درس بگیریم و با تکیه 

اقتصادی و معیشت مردم،  به ظرفیت های داخلی، مسائل 
اشتغال و ازدواج جوانان را حل کنیم.امامی کاشانی از همه 
مسئوالن کشور در قوای سه گانه خواست تا متحد و در کنار 
هم، راه حل مشکالت مردم را پیدا کنند، با حمایت از بخش 
خصوصی و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، 
بردارند.امام  گذاران  سرمایه  راه  سر  از  را  مشکالت  و  موانع 
جمعه موقت تهران با اشاره به آیات قرآن مجید و احادیث 
امامان معصوم)ع( تصریح کرد: کسانی که با کافران و دشمنان 
ما همراهی می کنند نیز دشمن ما هستند و هرگز نباید به 
آن ها نیز تکیه و اعتماد کرد؛ آنها می خواهند جوانان بیکار 
باشند و کشوری با جوانانی معتاد و عقب افتاده داشته باشیم 
و اقتصاد و امنیت ما دچار مشکل باشد.امامی کاشانی تاکید 
کرد: ما باید دشمنان خود را به خوبی بشناسیم و راه درست 
را انتخاب کنیم که همان ایمان به جوانان تحصیلکرده و با 

تقوای کشور و تکیه بر ظرفیت های داخلی است. 

آیت اهلل امامی کاشانی: باسنگ هم دفاع کنیم،دشمن رهانمی کند

بحث موشک نیست،ازاسالم ناراحتند

رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش جمهوری 
دقیقی  اطالعاتی  اشراف  ایران گفت:  اسالمی 
غافلگیر  دشمن  مقابل  و  داریم  منطقه  بر 

نمی شویم.
سرتیپ  امیر  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
خوشبختانه  کرد:  اظهار  پوردستان  احمدرضا 
ارتش  که  هایی  توانمندی  با  حاضر  حال  در 
حرکت  تمامی  دارد  ایران  اسالمی  جمهوری 
ها در اطراف مرزها و منطقه رصد می شود.

آوری  از جمع  پس  الزم  اطالعات  افزود:  وی 
و  شده  تحلیل  ارتش  کارشناسان  توسط 
متناسب با تهدیدها ظرفیت های دفاعی الزم 
تدبیر می شود.رئیس مرکز مطالعات راهبردی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران بیان کرد: تدابیر 
اندیشید شده است و  الزم برای هر شرایطی 
ایران  مسلح  نیروهای  باشند  مطمئن  مردم 

کرد:  تصریح  شد.پوردستان  نخواهند  غافلگیر 
اشراف اطالعاتی ما در منطقه به حدی است 
در  نیروهای داعش  تعداد  که در حال حاضر 
این  هستیم  مطلع  و  دانیم  می  را  افغانستان 
افراد چه اقداماتی را در آن کشور انجام داده 
و سرکردگانشان چه افرادی هستند.وی افزود: 
های  پایگاه  در  دانیم  می  دقیقا  ما  همچنین 
هوایی کشورهای عربی از جمله پایگاه هوایی 
الظفره چند هوایپما از چه نوعی وجود دارد. 
همچنین تمامی شناورهایی که در آب های 
خلیج فارس و منطقه در تردد هستند رصد 
شده و قابلیت های هر کدام برای ما مشخص 

ارتش  راهبردی  مطالعات  مرکز  است.رئیس 
جمهوری اسالمی ایران گفت: ارتش جمهوری 
که  هایی  ظرفیت  با  متناسب  ایران  اسالمی 
را  الزم  ریزی  برنامه  دارد،  اختیار  در  دشمن 
خودمان  و  رسانده  انجام  به  توانمندی  برای 
را آماده نگاه می داریم.پوردستان تاکید کرد: 
ایران دنبال تجاوز به هیچ  جمهوری اسالمی 
نظام  این  از  دفاع  برای  ولی  نیست  کشوری 
مقدس در هر جغرافیایی که الزم باشد برای 
انجام  را  الزم  اقدام  دشمنان  تهدید  با  مقابله 
با  خوشبختانه  امروز  گفت:  داد.وی  خواهیم 
کارآمد  دفاعی  صنایع  و  دانشمندان  وجود 

بومی، سالح های مورد نیاز خودمان را تولید 
می کنیم. در حال حاضر فاصله ایده تا محصول 
بسیار کوتاه شده است و آنچه که فرماندهان 
صحنه نیاز دارند در کوتاه ترین زمان ساخته و 
در اختیار آنها قرار داده می شود.رئیس مرکز 
اسالمی  جمهوری  ارتش  راهبردی  مطالعات 
ایران تصریح کرد: ما هیچگاه به دنبال جنگ 
و تسلط بر هیچ جغرافیای خارجی نبودیم و 
ارتقاء  به معنای عدم  راهبرد  این  اما  نیستیم 
که  چرا  نیست  ایران  دفاعی  های  توانمندی 
خودمان  دهد  می  دستور  ما  به  کریم   قرآن 
را در برابر دشمنان آماده نگه داریم.پوردستان 
اظهار کرد: ما درس های زیادی از دفاع مقدس 
و انقالب آموختیم و تالش ما به عنوان سربازان 
نظام این است که به گونه ای عمل کنیم که 

در پیشگاه ملت ایران سربلند باشیم.

امیر سرتیپ پوردستان:

 اشراف اطالعاتی دقیقی بر منطقه داریم
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 باید یک سپر جدی اقتصادی داشته باشیم

دبیر کل جامعه اسالمی مهندســین گفت: در کنار سپر دفاعی 
موشکی قوی، باید یک ســپر جدی اقتصادی هم داشته باشیم 
و اســتراتژی آن اقتصاد مقاومتی اســت و غیــر از این، انتخاب 

دیگری نداریم.
به گزارش زمان به نقل از ایرنا، محمدرضا باهنر در مراسم افطاری 
جامعه اســالمی مهندسین که در مجتمع آدینه برگزار شد، اظهار 
کرد: وظیفه کنشــگران سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در وهله اول 
داشتن تحلیلی واقع بینانه از اتفاقات روز جهان و کشور است. وی با 
اشاره به خروج آمریکا از برجام، ادامه داد: آمریکا مثل برخی پیمان 
های دیگر، یکجانبه خروج خود از برجام را اعالم کرد و باید به آثار 
واقعی و تبلیغاتی این اقدام دقت کنیم و وظیفه خودمان را بدانیم. 
دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین با بیان اینکه دیوار بی اعتمادی 
بلندی بین ایران و آمریکا است، گفت: استراتژی ها و سیاست های 
دولتمردان آمریکا با هم تفاوتی ندارد، شاید روش هایشان فرق کند. 
باهنر ادامه داد: تشنج و تغییرات مداوم در همکاران ترامپ حاکی از 
این است که می خواهند تاکتیک های دیگری داشته باشند اگرچه 
آمریکایی ها همواره دنبال برخوردهای اســتکباری و زورگویانه با 

غیرآمریکایی ها هستند. 
باهنر با اشاره به اینکه وزیر خارجه جدید آمریکا و دیگر مقامات این 
کشور عمدتا تحلیل های خود را از زبان منافقان می گیرند، تصریح 
کرد: آنها جنایت های عظیمی انجام دادند و بیش از ١٨ هزار شهید 
ترور داریم. ما از ٣٥ سال پیش با روحیه داعشی های که امروز دنیا 

با آن مواجه شده است، آشنا شدیم. 
دبیر کل جامعه اسالمی مهندسین تصریح کرد: دولتمردان آمریکا 
در دوره هــای مختلــف تمام تالش خود را علیــه نظام جمهوری 
اســالمی به کار بردند اما راه به جایی نبردند. وی یادآورشد: مدت 
هاســت که جنگ علیه ایران از وزارت دفاع به وزارت خزانه داری 
منتقل شده است و امیدشان به موفقیت در تحریم ها بسیار باالست 
و در دوره گذشــته هم از عنوان تحریم های فلج کننده، استفاده 
کردند و فشــارهایی هم به مردم آمد و یک چهارم این فشارها در 
کشــورهای دیگر موجب شده که آنها تسلیم شــوند اما در مورد 
ملت ایران اینگونه نیست. باهنر خاطرنشان کرد: در طول ۴٠ سال 
گذشــته هیچ زمانی نبوده که مورد تحریم نباشیم بعضی وقت ها 
تحریم ها افزایش یافته و در برخی موارد کمرنگ شده است. اکنون 
مجددا یک جنگ جدی اقتصادی است و دنبال این هستند که به 
اصطالح خودشــان حکومت را فلج کنند. دبیر کل جامعه اسالمی 
مهندسین در عین حال گفت: برخی نارضایتی داخل هم که اتفاق 
می افتد از بی تدبیری و کم تدبیری بعضی مسئوالن است که باعث 
می شود دشمنان فکر کنند که تحریم ها اثر داشته است. باهنر در 
بخش دیگری از سخنانش به مطالبات ایران در برجام اشاره کرد و 
افزود: مطالبات ما در برجام کامال روشن و تعریف شده است و هیچ 

جای تفسیر و کم کردن ندارد.
 دبیر کل جامعه اسالمی مهندسین تصریح کرد: محدوده مذاکرات 
برجام بوده و برجام دو، سه و چهارم نداریم و در مورد قدرت دفاعی 
و نفــوذ منطقه ای هم به هیچ وجه بحث را برای مذاکره وارد نمی 
دانیم و پنجره ای برای مذاکره قائل نیســتیم و این مسائل مربوط 

به خودمان است. 
وی به ترویج ناامیدی در کشــور اشاره کرد و گفت: تریبون های 
رســمی نظام که از خزانه نظام اســتفاده می کنند، تبدیل شده 
اند به تریبونــی که ضعف را تزریق می کنند و به ناکارآمدی می 
پردازند. باهنر اضافه کرد : در پایش میدانی متوجه می شویم که 
بســیاری از این ناامیدی و یاس ها را خود تریبون های رســمی 
نظام به بهانه اینکه حرف مردم را بزنند یا ضعف مسئوالن بگویند، 

تبلیغ می کنند.  

ایران، اظهارات وزیر امور خارجه 
مراکش را رد کرد

ســخنگوی وزارت امور خارجه با رد ادعاهای 
وزیر امور خارجــه مراکش آن را موهوماتی بر 

اساس قصه نویسی دیگران خواند.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، بهرام قاسمی 
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اظهارات 
وزیر امور خارجه مراکش در مصاحبه با فاکس 
نیــوز آمریکا، ضمن رد ادعاهای مطرح شــده 
در این مصاحبــه گفت: تالش و اصرار مقامات 
مراکشــی به تکرار ادعاهای کــذب خود برای 
قطع روابط دیپلماتیک با ایران و مطرح کردن 
مکرر اتهامات بی پایه و اساس علیه کشورمان 
صرفا اقدامی برای خوشایند برخی طرف های 
ثالث از آن هاست. وی افزود: وزیر امور خارجه 
مراکش خود به خوبی می داند اتهاماتی که به 
ناروا روا می دارد تماما نادرست، کذب و بر پایه 
موهومات و قصه نویسی های دیگرانی است که 
صرفا بر مبنای منافع نا مشروع خود دست به 
این گونه تحریــکات می زنند و کاری با منافع 
واقعی مردم آن کشور ندارند. تکرار این اتهامات 
و اصرار بر آن ها نیز تالشی بی ثمر و در نهایت 

به زیان کشورهای اسالمی است.

تاکید اردوغان بر تشدید روند 
عملیات نظامی در سوریه

 رئیس جمهوری ترکیه طی ســخنرانی خود 
اعــالم کرد که در صورت پیــروزی حزبش در 
انتخابات، کشــورش عملیات نظامی خود در 

سوریه را ادامه خواهد داد.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه طی سخنرانی 
در مراســم معرفی نامزدهــای حزب »عدالت 
و توســعه« در انتخابات پارلمانی این کشــور 
که همزمان با انتخابات ریاســت جمهوری در 
٢۴ ژوئن برگزار می شــود، اظهار کرد: تا زمان 
پاکسازی خاک سوریه از تمامی تروریست ها، به 
اقدامات خود در این کشــور ادامه خواهیم داد.

ترکیه طی دو سال گذشته میالدی دو عملیات 
نظامی گسترده را در شمال سوریه علیه کسانی 
که آنها را تروریست می خواند، انجام داده است. 
رئیس جمهوری ترکیــه در ادامه افزود: هدف 
بعدی ترکیه و همپیمانانش در سوریه، منطقه 
»تل رفعت« و شــهر »منبج« است. تل رفعت 
و منبــج در حال حاضر تحت کنترل نیروهای 
ســوریه دموکراتیک که بیشترشــان را کردها 
تشــکیل می دهند و مورد حمایت آمریکا نیز 
هســتند، قرار دارند.از سوی دیگر، اردوغان که 
رهبری حزب عدالت و توسعه را بر عهده دارد، 
تأکید کرد: تا زمان دست یابی مردم فلسطین به 
وطن آزادشان و برقراری صلح و آرامش در شهر 
قدس به عنوان قبله  گاه نخســتمان، به تالش 

خود ادامه خواهیم داد.

خبرخبر

 رئیس جمهور با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 
واال مقام انقالب اسالمی، دفاع مقدس و مدافعان 
و در  دارند  واالیی  مقام  حرم، تصریح کرد: شهدا 
تاریخ انقالب و دفاع مقدس، روزها و ایام مهم و 

سرنوشت سازی را آفریدند و جایگاه واالیی دارند.
حجت االسالم  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
یازدهمین  مراسم  در  روحانی  والمسلمین حسن 
فتح  شهدای  ویژه  ایثارگران،  از  تجلیل  کنگره 
سالروز  خرداد  سوم  با  همزمان  که  خرمشهر 
و  ایثار  مقاومت،   ملی  روز  و  خرمشهر  آزادسازی 
پیروزی برگزار شد، گفت: ماه رمضان، ماه غفران 
و رضوان الهی و ماه نزول قرآن، شب های قدر و ماه 
امام مجتبی)ع( و موالیمان امیرالمؤمنین علی)ع( 
است.رئیس جمهور با بیان اینکه ماه رمضان این 
پیام را دارد که زمان در تاریخ گر چه از لحاظ ظاهر 
مانند یکدیگر است، اما در باطن، روزها و شب ها 
ایام، جایگاه خاص و  با هم تفاوت دارند و برخی 
ویژه ای دارند، گفت: ما در زندگی، ساعات، روزها 
و لحظات سرنوشت ساز بسیاری داریم و گاهی یک 
لحظه باالتر از همه عمر بوده و سرنوشت انسان در 
آن لحظه تغییر می کند.روحانی با بیان اینکه باید 
باشیم،  زندگی مان  سرنوشت ساز  لحظات  قدردان 
گفت: حضرت علی)ع( در جنگ احزاب تنها دقایقی 
در برابر دشمن ایستاد، اما عمل او در آن میدان 
موجب پیروزی و سرنوشت ساز بود به گونه ای که 
پیامبر)ص( هنگامی که حضرت علی)ع( به میدان 
می رفت، فرمود: تمام ایمان در برابر تمام شرک و 
کفر ظاهر شده است.رئیس جمهور با بیان اینکه 
عمل انسان گاهی به منزله کل اسالم و ایمان بوده 
او معادل  اقدام، عمل و کالم  و حضور، فداکاری، 

پیامبر)ص(  انسان ها می شود، گفت:  عبادت همه 
خندق،  در جنگ  علی)ع(  جهاد حضرت  از  پس 
فرمود: »یا علی با کار تو غرور و افتخار در خانه هر 
مسلمان بوجود آمد و ذلت به خانه هر کافر رفت.«

ملت ها  و  ایران  ملت  کرد:  تأکید  روحانی  دکتر 
و  مهم  لحظاتی  در  گاهی  اسالمی  رهبران  و 
سرنوشت ساز قرار می گیرند که باید در آن تصمیم 
و عمل سرنوشت ساز داشته باشند. دکتر روحانی 
شهدای  اسالمی،  نهضت  ابتدای  از  اینکه  بیان  با 
فراوانی در حوادث گوناگون از جمله حادثه فروردین 
۴٢ در فیضیه و پس از آن در سال ٥7 و دوران دفاع 
مقدس داشته ایم، گفت: شهدای انقالب اسالمی و 
انقالب نقش آفرین  دفاع مقدس همگی در تاریخ 
ارزش های  و  ایمان  ملت،  شرف،  عزت،  از  و  بوده 
کشور، دفاع کردند. رئیس جمهور با تأکید بر اینکه 
اگر فداکاری و ایثار رزمندگان وجود نداشت و اگر 
آنها ایستادگی و دفاع نکرده و از مرز و بوم، حیثیت، 

اسالم و انقالب دفاع نمی کردند، امروز معلوم نبود 
در چه شرایط و جایگاهی قرار داشتیم، گفت: در 
چند سال اخیر دیدید که عده ای تروریست در عراق 
و سوریه با جان، مال و ناموس مردم چه رفتاری 
داشتند. روحانی با بیان اینکه عزت، عظمت و آبرو 
از هر چیز دیگری برای یک ملت، باالتر است، افزود: 
اگر ملتی ثروتمند و پرجمعیت داشته باشیم، اما در 
برابر یک ابرقدرت، ذلیل باشیم، به جایی نخواهیم 
رسید. رئیس جمهور با اشاره به اینکه رئیس جمهور 
جدید آمریکا مردم عربستان را گاو شیرده می نامد 
و با وقاحت اعالم می کند که باید آنها را دوشید، 
گفت: ثروت و زندگی زیبا برای یک ملت ارزشمند 
است، اما باالتر از آن جایگاه و آبروی یک ملت است.

روحانی تأکید کرد: امروز ملت ایران به عنوان ملتی 
بزرگ و عزیز در دنیا مطرح است، چرا که یک تنه 
و با اتکاء به خدا و توسل به پیامبر و ائمه در برابر 
بیان  با  ایستاد و دفاع کرد.رئیس جمهور  دشمن 

اینکه در دوران دفاع مقدس، شرق و غرب، در برابر 
ما قرار داشت و همه گونه امکانات در اختیار دشمن 
قرار می دادند، گفت: ملت ایران در این جنگ ٨ ساله 
بسیار مظلوم بود و رزمندگان ما به تنهایی ایستادند 
و روزهای پرافتخار زیادی را بوجود آوردند.روحانی 
با بیان اینکه اولین عملیات بزرگ و غرور آفرین ما 
در دوران مقدس، عملیات ثامن االئمه بود که منجر 
به شکست حصر آبادان شد و پس از آن عملیات 
بستان، عملیات فتح المبین و علمیاتی بود که در 
سوم خرداد منجر به آزادی خرمشهر عزیز گردید، 
گفت: در آزادسازی خرمشهر همه ملت ایران اعم از 
ارتش، سپاه، بسیج، عشایر و نیروی انتظامی، تالش 
کردند.رئیس جمهور تأکید کرد: پیام سوم خرداد 
این است که دنیا در فتح خرمشهر پذیرفت، ایران 
شکست ناپذیر است. دکتر روحانی با بیان اینکه در 
دوران دفاع مقدس هیچ روزی مردم ایران را  از روز 
این  نکرد، گفت:  آزادسازی خرمشهر خوشحال تر 
غرور و افتخار متعلق به شهدا، جانبازان، ایثارگران 
و خانواده های آنان است که توانستند شادی و غرور 
را برای ملت به ارمغان بیاورند.رئیس جمهور تصریح 
معظم  خانواده  برای  دولت  که  اقدامی  هر  کرد: 
شهیدان و ایثارگران انجام دهد، یک تشکر ساده 
در برابر کار عظیمی است که آنها با نثار عزیزانشان 
برای کشور انجام دادند و از خدا می خواهیم تا به 
خادمان مردم توفیق دهد که بتوانیم به وظیفه خود 
به درستی عمل کنیم. همچنین روحانی در این 
مراسم از ١٢ خانواده شهید و برگزیده یازدهمین 
از جمله خانواده  ایثارگران  از  کنگره ملی تجلیل 
شهید حاج احمد متوسلیان و خانواده شهید آیت 

اهلل اشرفی اصفهانی تقدیر کرد.

روحانی: ملت ما ملتی بزرگ در دنیا است

 در فتح خرمشهر دنیا پذیرفت ایران شکست ناپذیر است

آگهي تجدید مناقصه عمومي تامین نیرو
 97/1/30 مورخ   12 شماره  مصوبه  با  برابر  دارد  نظر  در  دشت  مشکین  شهرداری 
تامین  مناقصه  تجدید  به  مورخ 97/3/3  و صورتجلسه شماره 97/3/01/758 
نیروی انسانی مورد نیاز خود از طریق مناقصه عمومی به شرح ذیل اقدام نماید. 

آگهی
شماره دادنامه :۹7٠۹۹7٢٢۹٠7٠٠١١٦

تاریخ تنظیم :١٣۹7/٢/٣ شماره پرونده :۹۴٠۹۹٨٢٢۹٢٢٠٠٥٢7
شماره بایگانی :۹٦١۴٥٨

انتظام ٦ پالک ١٦٥  انتظامی  شاکی :میثم عباسی نژاد رباط کریم خیابان نیروی 
طبقه دوم 

متهم :محمد بغدادی فعال مجهول المکان 
اتهام :انتقال مال غیر 

گردشکار : به تاریخ ١٣۹7/٢/٣ در وقت فوق العاده شعبه ١٠٢ کیفری دو شهرستان 
رباط کریم به تصدی امضاء کننده ی ذیل تشکیل و پرونده پیوست تحت نظر است 
از درگاه  استعا نت  ،با  اعالم  پرونده،ختم رسیدگی  اوراق و محتویات  به  ،با عنایت 
خداوند متعال و تکیه بر وجدان قضایی به به شرح زیر مبادرت به صدور رای می 

گردد 
))رای دادگاه ((

اتهام آ قای محمد بغدادی فرزند حسن متولد ١٣۴٨ به شماره ملی  در خصوص 
٠٠۴٥٢٠١۹١۹ فعال متواری دایر بر انتقال ما ل غیر شش دانگ یک باب آ پارتمان 
به مساحت ٦٠ متر مربع از پالک ثبتی ٣۴٦٨ فرعی از ١٥٥ اصلی واقع در رباط 
کریم موضوع شکایت میثم عباس نژاد ،با عنایت به محتویات پرونده ،شرح شکایت 
شاکی که بیان داشته ملک مورد نظر را به پرداخت مبلغ چهل و هشت میلیون و 
پانصد هزار تومان در سال ١٣۹٢ خریداری نموده و متهم در سال ١٣۹٣ واحد مورد 
نظر را به هادی دولتی واگذار نموده و با مالحظه  ی مبایعه نامه مبنی بر انتقال ملک 
مورد نظر به شاکی در تاریخ ١٣۹٢/٦/٢ به شماره مبا یعه نامه ٥٣۴۴٢و قرار داد 
انتقال همین ملک به مالک معارض هادی دولتی در تاریخ ١٣۹٣/٣/٥ به شماره مبا 
یعه نامه ١٢۴٠٢٨ به مبلغ هفتاد و هشت میلیون تومان و اظهارات گواهان تعرفته 
شده و گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی و مال حظه ی نظریه ی کارشناسی که 
مصون از اعتراض باقی مانده است و عدم حضور متهم با وصف ابالغ احضاریه و عدم 
ارائه ی دفاع از اتهام انتسابی و تحقیقا ت معلوله در دادسرا و کیفر خواست اصداری 
از سوی آن مرجع و سایر قراین و امارات موجود در پرونده ،بزهکای ایشان را محرز 
انتقال مال غیر و  به  قانون مجازات راجع  از  به ماده ١  و مسلم دانسته و مستندا 
ماده ١ از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختالس و کالهبرداری حکم بر 
محکومیت متهم به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ هفتادو هشت 
میلیون تومان به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعالم می گردد 
و در خصوص تعیین مجازات رد مال با توجه به این مهم که متهم بدواواحد مذ کور 
را به شاکی واگذار نموده و پس از ان اقدام به انتقال آ ن به ثالث نموده است و با 
صحت این امر شاکی مالک ملک مورد نزاع محسوب می گردد لذا با این وصف مالی 
از ایشان برده نشده و شعبه در این خصوص مواجه با تکلیفی نمی باشد .رای صادره 
نسبت به محکوم علیه غیابی محسوب و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین شعبه بود و پس از آن ظرف ٢٠ روز پس از ابالغ قابل واقعی تجدید نظر 

خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است  م الف ۴٠۴ 
رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان رباط کریم 

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

از  را  عادی خود  قولنامه  به  فرزند خداداد درخواست رسیدگی  مرادی  فریبا  خانم 
پالک ١٠٨ فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ١٣کرمانشاه معروف به زمین 
چمن که از آقایان محمدمرجوش خریداری درخواست سند مالکیت نموده پرونده 
ارجاع و  الذکر  قانون فوق  نیز تحت کالسه ۹٦ - 7٥ تشکیل و به هیئت موضوع 
هیئت پس از رسیدگی برابر رأی  شماره ١٣۹٦٦٠٣١٦٠٠7٠٠٠٠۴۹  مورخ  ١٨ 
/ ٣ / ۹7 حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت ۴١ / ٦٥ متر مربع 
به نام خانم فریبا مرادی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان 
وراث حسین وکیلی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله ١٥روز آگهی می شود 
تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول 
این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه 
ارسال گردد، معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره محل 
تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند 
مالکیت مورد تقاضا به نام خانم فریبا مرادی صادر خواهد نمود. صدور سند مالکیت 

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

تاریخ انتشار اول  ٥  /  ٣ /  ١٣۹7  تاریخ انتشار دوم  ٢٠  /  ٣ /  ١٣۹7 

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

آقایان آرمان،آرام و آرش قادریفرزندان عبدالعزیزدرخواست رسیدگی به قولنامه عادی 
خود را از پالک  ١۴٦ فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ١٣کرمانشاه معروف به 
قطاره توت که از آقای عبدالعزیز قادری خریداری و درخواست سند مالکیت نموده پرونده 
نیز تحت کالسه های  ۹7 -١٣و ١٢ و ١١ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر 
ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر آراء شماره ٦۹ و ٦٥ و ١٣۹7٦٠٣١٦٠٠7٠٠٠٠٦7 
مورخ ١٨/ ٢/ ۹7  حکم به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان به مساحت ١٥/١٥۹ 
متر مربع به نام آقایان مذکور هر یک دو دانگ صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک 
مزبور آقایان وراث مرحوم محمدامینی غفوری می باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 
١٥روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ 
انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا 
به دادگاه صالحه ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه 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 آقایان آرمان،آرام و آرش قادری صادر خواهد نمود صدور 

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

تاریخ انتشار اول ٥ /  ٣ /   ١٣۹7   تاریخ انتشار دوم٢٠ /  ٣ /  ١٣۹7  

آگهی مزایده

در پرونده کالسه ۹٦١٠۴۴اجرای احکام مدنی حل اختالف محکوم علیه آقای کاظم 
طالبی زرین کالیی فرزند قربان .ملک توقیف شده دارای سند دستدارمی به متراژ 
١٠٠٠متر مربع به نشانی جویبار روستای باالزرین کال اراضی شالیزاری جنب کانال 

آبیاری فاقد هرگونه حصار وبدون امتیاز آب و برق و گاز و تلفن .
شماال متصل به کانال آب - جنوبا متصل به زمین نجفعلی رمضانی - غربا متصل به 

شالیزاری علی طالبی و شرقا متصل به زمین جلیل طالبی 
موعد و زمان مزایده شنبه ١۹/٣/۹7ساعت ۹ صبح

اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف جویبار 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی دادخواست و ضمائم به آقای محسن ابراهیمی فرزند ابراهیم و علی ابراهیمی 
و مهدی رفیعی و احمد رفیعی و داریوش هاشم پور و خواهان بانک رفاه کارگران دادخواستی 
به طرفیت خواندگان به خواسته مطالبه طلب مطرح  که به این شعبه ارجاع به شماره پرونده 
کالسه ۹٦٠۹۹٨١١١٠٦٠٠٦٥١شعبه ٦ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابلسر و وقت 
رسیدگی مورخ۹7/٥/٢٠ ساعت دوازده و نیم تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 7٣ قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان  بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن  اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی 

دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد
 مدیر دفتر شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل احمد عباسی

1( داوطلبان و عالقمندان به شرکت در مناقصه حداکثر 10 روز پس از چاپ نوبت دوم آگهی به آدرس 
مشکین دشت تقاطع بلوار شهید صیاد شیرازی امور قراردادها مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت کنند. 

2( هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود 3( شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار می 
باشد 4( مبلغ سپرده شرکت در مناقصه بصورت ضمانت نامه بانکی که به مدت 45 روز حداقل دارای اعتبار 
و قابل تمدید می باشد و یا واریز نقدی به شماره حساب 0107195292009 نزد بانک ملی شعبه مشکین 
دشت 5( برندگان نفر اول و دوم هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان بترتیب ضبط خواهد شد 
6( شرکت کنندگان در مناقصه می بایست کلیه فرمها و اطالعات مورد درخواست شهرداری را تکمیل و به 
همراه سایر اسناد مناقصه در پاکت مربوطه قرار دهند بدیهی است پیشنهادات مناقصه می بایست الک و 
مهر شده تا پایان وقت تعیین شده در اسناد به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل و رسید آن را دریافت 

نمایند. 7( سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد. 
سید علیرضا مساعد- شهردار مشکین دشت

عنوان پروژه 

محل اجرای پروژه

محل توزیع اسناد 

مدت انجام پروژه

زمان توزیع اسناد 

میزان سپرده شرکت در مناقصه 

محل تحویل اسناد 

صالحیت پیشنهاد دهندگان 

مبلغ پروژه

تعداد نفرات

تامین نیروی انسانی

شهر مشکین دشت

شهرداری مشکین دشت- واحد امور قراردادها 

از تاریخ عقد قرارداد به مدت یکسال 

10 روز پس از چاپ نوبت دوم آگهی 

مبلغ 3/150/000/000 سه میلیارد و صد و پنجاه میلیون ریال 

شهرداری مشکین دشت- واحد دبیرخانه 

مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی 

63/000/000/000 شصت و سه میلیارد ریال 

134 نفر 

 نوبت اول

شهرداری مشکین دشت

رییس کنفدراسیون صادرات گفت: درحال 
حاضر ارزش کاالهای صادراتی تولید داخل 
که مواد اولیه آن ١٠٠ درصد داخلی است 
مانند خشکبار، فرش، روده و پوست، متاثر 

از بازار غیر رسمی و دچار ابهام است.
محمد  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
جدید  العمل  دستور  به  اشاره  با  الهوتی 
معاون  دستورالعمل  در  گفت:  دولت  ارزی 
اول رییس جمهوری در راستای تصمیمات 
ارزی و شروع فعالیت سامانه »نیما«، بندی 
از  درصد   ٨٠ آن  طبق  که  دارد  وجود 
به واحدهای  کاالهای صادراتی که مربوط 
دولتی، شبه دولتی و عمده می شود باید 
در این سامانه عرضه و ٢٠ درصدی بقیه بر 
اساس فهرستی که قرار بود توسط وزارت 
صنعت، معدن و تجارت تهیه شود، متمایز 
امکان  »نیما«  سامانه  از  خارج  تا  شوند 
فروش مستقیم به وارد کنندگان را داشته 
باشد.وی با اشاره به اینکه متاسفانه بیش از 
یک ماه از زمان این دستورالعمل گذشته و 
هنوز فهرستی ارائه نشده است، ادامه داد: 

ارزی که در »نیما« عرضه می شود، غالبا ارز 
مربوط به فروش پتروشیمی ها، کارخانجات 
فوالد و شرکت های بزرگ است و درحال 
که  داخل  تولید  کاالهای  صادرات  حاضر 
است  داخلی  درصد   ١٠٠ آن  اولیه  مواد 
پوست  و  روده  فرش،  خشکبار،  مانند 

رسمی  غیر  بازار  از  متاثر  ارزشان  کماکان 
کنفدراسیون  است.رییس  ابهام  دچار  و 
اینکه  خصوص  در  کرد:  تصریح  صادرات 
٢٠ درصد کاالها باید با نرخ توافقی یا نرخ 
وجود  ابهام  شود  فروخته  تومانی   ۴٢٠٠
با  آینده  روزهای  طی  امیدواریم  که  دارد 

از  ارائه فهرست مربوط، تکلیف این دسته 
صادرکنندگان روشن شود تا بدانند بر چه 
اساس برنامه ریزی و سفارش های خود را 
 ٢٠ این  داشت:  اظهار  کنند.وی  مدیریت 
درصد کاالهای سنتی، صنعتی و کشاورزی 
عمدتا مربوط به بخش خصوصی بوده است 
اما  دارند  صادرات  کل  از  کوچکی  سهم  و 
اینکه اظهارنامه صارداتی قیمت پیدا خواهد 
کرد و یا تفاوتی که بابت اظهارنامه صادراتی 
از  حاصل  درآمد  عنوان  به  کننده  صادر 
صادرات اخذ می کند، هنوز روشن نیست.

الهوتی بر لزوم نظارت دولت در برگشت ارز 
حاصل از صادرات تاکید کرد و افزود: دولت 
حتما باید نظارت داشته باشد تا ارز حاصل 
از فروش در واردات غیر رسمی و خروج از 
اینکه رشد  بیان  با  نگیرد.وی  قرار  سرمایه 
صادرات طی ۴ ماه گذشته بدلیل افزایش 
تراز  گفت:  است،  گرفته  سرعت  ارز  نرخ 
تجاری کشور در فروردین مثبت بوده است 
که می طلبد قوانین و مصوبات متناسب با 

رشد صادرات باشد.

رییس کنفدراسیون صادرات مطرح کرد:

ابهام در ارزش گذاری 
کاالی صادراتی ۱۰۰ درصد داخلی
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متن آگهی 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقایان و خانم ها١-منصور٢-

جانمحمد  مرحوم  فرزندان  زاده  ابول  همگی  طال۴-زینب  طال(٣-گل  جهان)شاه 
کیا(7- مرداسی)جاویدان  ٦-اکبر  محمد  جان  مرحوم  همسر  گتوندی  ٥-گالبتون 

١٣-آمنه١۴-مهدی  ١٢-خدیجه  ١١-جعفر  ١٠-رمضان  جهانگیر٨-یداله۹-جنگی 
همسر  مرداسی  ١٥-گودرز  صدتومانی  مرحومه  فرزندان  مرداسی  همگی  شهرت 
١۹-اکرم٢٠-سارا٢١-زینب  ١٦مریم١7-زهرا١٨-اعظم  صدتومانی  مرحومه 
مرحومه  فرزند  فاطمه  مرحومه  فرزندان  پیدنی  همگی  شهرت  ٢٢-رضا٢٣-صادق 
٢٦-غالمرضا  فاطمه٢٥-علیرضا  مرحومه  همسر  پیدنی  ٢۴-علیمراد  صدتومانی 
مرحومه  فرزندان  صالحی  بختیار  همگی  شهرت  ٢7-بهرام٢٨-قمر٢۹-خدیجه 
و خانم ها ٢-سمیرا٣  فرزند مرحوم رجب  زاده  ابول  فرزاد  منیژه-خواهان:١-آقای 
–مرجان۴-سمیه همگی توسلی نیا فرزندان مرحوم رجب٥-فاطمه مکوندی فرزند 
شعبان دادخواستی به طرفیت خواندگان آقایان و خانم ها ١-منصور٢-جهان)شاه 
٥-گالبتون  جانمحمد  مرحوم  فرزندان  زاده  ابول  همگی  طال۴-زینب  طال(٣-گل 
کیا(7-جهانگیر٨- )جاویدان  مرداسی  ٦-اکبر  محمد  جان  مرحوم  گتوندی همسر 

شهرت  ١٣-آمنه١۴-مهدی  ١٢-خدیجه  ١٠-رمضان١١-جعفر  یداله۹-جنگی 
مرحومه  همسر  مرداسی  تومانی١٥-گودرز  صد  مرحومه  فرزندان  مرداسی  همگی 
-٢٣ ٢٠-سارا٢١-زینب٢٢-رضا  ١٦-مریم١7-زهرا١٨-اعظم١۹-اکرم  تومانی  صد 
صادق شهرت همگی پیدنی فرزندان مرحومه فاطمه فرزند مرحومه صدتومانی٢۴-

علیمراد پیدنی همسر مرحومه فاطمه ٢٥-علیرضا ٢٦-غالمرضا ٢7-بهرام ٢٨-قمر 
خواسته  به  منیژه  مرحومه  فرزندان  صالحی  بختیار  همگی  شهرت  ٢۹-خدیجه 
به  مقوم  دادرسی  هزینه  لحاظ  از  زاده  ابول  نبی  مرحوم  ماترک  تقسیم  تقاضای 
های  پرونده  دادرسی  خسارات  کلیه  انضمام  به  صدهزارریال  و  میلیون  دویست 
کالسه۹١٠٦7۹و۹٦٠٢٠٦و فعلی ودر صورت عدم قابلیت تقسیم فروش امال مطرح 
پرونده کالسه ۹7٠۹۹٨٦١٦٨١٠٠٠۹٣شعبه  به شماره  و  ارجاع  این شعبه  به  که 
اول دادگاه عمومی )حقوقی(دادگستری شهرستان گتوندثبت ووقت رسیدگی مورخ 
قانون  ماده 7٣  ١٣۹7/۴/١٦ساعت ۹تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع 
آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب 
یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
اعالم نشانی کامل خود،نسخه  به دفتردادگاه مراجعه و ضمن  انتشارآگهی  ازتاریخ 
دردادگاه  رسیدگی  مقررفوق جهت  ودروقت  دریافت  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی 

حاضرگردد.          شماره م الف:١٦/٣١
 منشی شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی(دادگستری
 شهرستان گتوند-سید رحمان موسوی نیا

آگهی مفقودی
رنگ  ١١١SXبه  تیپ  بک  هاچ  سواری  سبزماشین  وبرگ  ماشین  کارت 
بنزین،شماره  سوخت  ایران١۴-۴١٦ق٥٦،نوع  پالک  ١٣۹١،شماره  سفید،مدل 
مصطفی  سید  نام  S٥۴٣٠٠۹١7١٦١٦٢به  شاسی  ۴٦٨٨٦٨۴،شماره  موتور 
تولد١٣٦٣/١٠/١7،محل  ١٠۴٣،تاریخ  شناسنامه  پدرمرتضی،شماره  موسوی،نام 
صدوراهواز،شماره ملی ١7٥٦٣١٣١١٣،کدپستی٦١۹7٥١٣٣۴١مفقود گردیده و از 

درجه اعتبارساقط می باشد.
 اهواز

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم

عظیمی  علی  بطرفیت  یاردادخواستی  علی  فرزند  باندری  محمدنژاد  آقای  خواهان 
وسند  پالک  وانتقال  حضوردردفترخانه  به  خوانده  الزام  خواسته  به  ولی  فرزند 
خودروسواری پیکان به شماره انتظامی٦٨٨س٢٣ایران١٣تقدیم نموده که به شعبه 
ثبت  ح   ١١7/٢/۹7 کالسه  به  و  ارجاع  باغملک  شهرستان  اختالف  حل  ٢شورای 
برای تاریخ ۹7/۴/٣ساعت۹/٣٠تعیین وقت گردیده وچون خوانده آقای علی عظیمی 
ودستورشورا  خواهان  تقاضای  شده،لذابرحسب  اعالم  المکان  مجهول  ولی  فرزند 
کثیراالنتشاردرج  ازجراید  دریکی  نوبت  یک  مراتب  م  د  آ  ماده7٣ق  به  مستندا  و 
وازتاریخ نشرآگهی به مدت سی روزدعوت می شود که ازتاریخ نشرآگهی ظرف مدت 
آدرس  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  دریافت  وبا  مراجعه  دفترشورا  به  ماه  یک 
محل اقامت خودرااعالم درغیراینصورت مفاد دادخواست و ضمائم ووقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی وشورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود وچنانچه بعدا نیازی به 

درج آگهی باشد فقط یک نوبت ومدت ده روزخواهد بود.شماره م الف:7/۹7/7۹
قاضی شورای حل اختالف شهرستان باغملک-اباذر دلیری

آگهی حصروراثت
بشناسنامه١۹۹٠٨٦٦۴٨۴صادره  پدرحسنعلی  نام  یساری  سجاد  آقای 
توضیح  و  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  درخواستی  ازدزفول 
بشناسنامه١١٠۹صادره  یساری  حسنعلی  مرحوم  که۹7٠١٥۴/١/۹7ح  داده 
عبارتنداز١- اش  ورثه  فوت  دائم  اقامتگاه  دزفول  درتاریخ۹7/٢/٢٥در  دزفول 

بشناسنامه١۹۹١٢٣٦٠٨٥دزفول)پسران  یساری  باال٢-محمدامین  از  متقاضی 
کمالی  علی  بشناسنامه٥٣7دزفول)دخترمتوفی(۴-مهین  یساری  متوفی(٣-الهام 
درشورا  کالسه۹7٠١٥۴/١/۹7ح  متوفی(والغیر.پرونده  بشناسنامه١٦٣دزفول)زوجه 
می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  اینک  شد.  ثبت 
نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که 

بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه یکم شورای حل اختالف دزفول-محمد رضا عبدی دزفولی

دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
شرکت تعاونی کارکنان اداره کل پست استان البرز

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم( شرکت تعاونی کارکنان 
اداره کل پست استان البرز در روز شنبه  مورخ 1397/3/19 ساعت 
برگزار  البرز   استان  پست  کل  اداره  اجتماعات  سالن  محل  در   15 
می گردد از کلیه اعضاء شرکت دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم 
نسبت به موضوعات ذیل در جلسه حضور بهم رسانند. در صورتی 
که حضور عضوی در مجمع میسر نباشد می تواند می تواند حق رای 
االختیار  تام  نماینده  یا  دیگر  عضو  به  وکالتنامه  موجب  به  را  خود 
خود واگذار نماید. تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر 

شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود. 
رسمیت  تعاونی  اعضا  از  تعداد  هر  حضور  با  عمومی  مجمع  این   -

خواهد یافت. 
دستور جلسه :  1- طرح و تصویب اساسنامه جدید تعاونی منطبق 

هیات مدیره با قانون بخش تعاون 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه )نوبت دوم (
شرکت تعاونی کارکنان پست استان البرز

به اطالع اعضاء محترم شرکت تعاونی می رساند، مجمع عمومی عادی ساالنه 
)نوبت دوم( این شرکت تعاونی رأس ساعت 15روز شنبه مورخ 1397/3/19 در 
محل سالن اجتماعات اداره کل پست استان البرز واقع در کرج چهارراه طالقانی 

تشکیل می گردد حضور بهم رسانید. 
یادآوری می شود: 1- در صورتی که حضور عضوی در مجمع میسر نباشد می 
تواند حق حضور و  اعمال رای از سوی خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار 
نماید در این صورت هیچ کس نمی تواند نمایندگی بیش از سه عضو را بپذیرد 
و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد داشت. اضافه می شود برگه های 
نمایندگی مزبور با امضاء اکثریت هیات مدیره و بازرس تعاونی معتبر خواهد بود. 
بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف مدت 10 روز از 
تاریخ انتشار این آگهی به همراه نماینده خود با در دست داشتن مدارک موید 
عضویت در تعاونی و کارت شناسائی معتبر در محل دفتر تعاونی حاضر و پس از 
احراز هویت طرفین، عضویت متقاضی و اهلیت نماینده، برگه نمایندگی مربوطه 
توسط مقام مذکور تایید و برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد. 

2- اعضای که تمایل به کاندیدا توری هیات مدیره/بازرسان را دارند درخواست 
کتبی )فرم مشخصات( حداکثر ظرف مدت )7(روز از تاریخ انتشار آگهی دعوت 
مجمع عمومی به همراه داشتن مدارک الزم )کپی صفحات شناسنامه – مدرک 
تحصیلی، تخصصی و تجربی – کارت ملی – کارت پایان خدمت )آقایان( و 2 قطعه 

عکس( در به دفتر تعاونی تحویل نمایند. 
3- این مجمع با هر تعداد از اعضاء رسمیت یافته و مصوبات آن در صورت 
عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه اعضاء اعم از خاص و غایب نافذ و 

معتبر خواهد بود. 
دستور جلسه :  1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان 

2- طرح و تصویب صورت های مالی 1396 
3- طرح و تصویب بودجه سال 1397 

رئیس هیئت مدیره4- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرسان 

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
موضوع  اول  هیات   ۹٦/١٠/٥ مورخ   ١٣۹٦٦٠٣٣١٠٠۹٠٠٢۴۴٠ شماره  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج -  ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای عبدالحمید بیات فرزند بهزاد بشماره شناسنامه ١٨ به صورت ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ١٥٠ مترمربع مفروز از پالک 77۹ فرعی از 
١٥٥ اصلی واقع در جوادآباد خریداری از مالک رسمی آقای امیرحسین پور حقیقت 
نامبرده در صفحه ٥77 دفتر ٢٥٢ محرز گردیده  ای که مالکیت  قولنامه  به طور 
آگهی می  روز  فاصله ١٥  به  نوبت  دو  مراتب در  اطالع عموم  به منظور  لذا  است. 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
به  را  اعتراض خود  ماه  به مدت دو  اولین آگهی  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می 
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.  

۹7/٨۹۹٣/ف م/الف 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹7/٣/٥ تاریخ انتشار نوبت دوم : ٣/٢٠/۹7

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
برابررأی شماره١٣۹7٦٠٣٣١٠١٠٠٠٠۴٠۹ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ایوب اشکانی پیله رود 
فرزند یعقوب به شماره شناسنامه ٢٣۹٣ کد ملی ٠٠۴٢٦٣٠٦۹١ صادره ازتهران 
درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ١٨/٢77 
مترمربع پالک ٦۹7٣ فرعی از ١٦٣ اصلی واقع در جاده مالرد- خیابان پیک - کوی 
نیلوفر٢7- پالک ٥١ خریداری از مالک رسمی کیومرث مهرورز و فری وزیری محرز 
گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ١٥ روز آگهی 
اعتراضی  متقاضی  مالکیت  به صدور سند  اشخاص نسبت  می شود. درصورتی که 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/

الف ٣٢٢٠
تاریخ انتشار نوبت اول: ٣/٥/۹7 

تاریخ انتشار نوبت دوم: ٣/٢٠/۹7
محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

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

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

رسمی
برابررأی شماره١٣۹7٦٠٣٣١٠١٠٠٠٠۴٠7 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ناهید باقری نیارکی فرزند علی به شماره شناسنامه 
٢۴١٣ کد ملی ٥٨٨۹7٢١۴٨٨ صادره از نیارک در سه دانگ مشاع  از ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت ٢77/١٨ مترمربع پالک ٦۹7٣ فرعی از ١٦٣ اصلی واقع در 
جاده مالرد- خیابان پیک - کوی نیلوفر٢7 - پالک ٥١ خریداری از مالک رسمی کیومرث 
مهرورز و فری وزیری  محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  
فاصله ١٥ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ٣٢٢١
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹7/٣/٥ تاریخ انتشار نوبت دوم: ٣/٢٠/۹7 

محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

آگهی حصروراثت
درخواستی  ازتهران  بشناسنامه7٨7صادره  پدرحسین  نام  سفیدزاده  مهدی  آقای 
حسین  که۹7٠١٣7مرحوم  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
دائمی  اقامتگاه  درتاریخ۹٦/١٢/١٨دردزفول  دزفول  بشناسنامه٣۹٨٣٦صادره  سفیدزاده 
بشناسنامه٣١٨دزفول٣- سفیدزاده  باال٢-رحیم  عبارتنداز١-متقاضی  اش  ورثه  فوت 

سفیدزاده  متوفی(۴-صدیقه  بشناسنامه٥٢٨٣7دزفول)پسران  عبدالمحمدسفیدزاده 
بشناسنامه7٣٣دزفول)دخترمتوفی(٥-بتول رخسار بشناسنامه77٠دزفول)زوجه متوفی(

والغیر. اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس 
اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه 
تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود 

ازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی دزفول-مرتضی سواری

 پرداخت 8۰ میلیارد مقرری بیمه بیکاری 
در استان مرکزی

 مودی مداری و اعتماد آفرینی رویکرد اصلی
 نظام مالیاتی در سال 9۷

اجتماعی  تامین  مدیرکل  اراک:  داودی- 
استان مرکزی گفت: تامین اجتماعی استان 
در سال گذشته با کسری ١٠۴ میلیارد تومانی 

منابع مواجه شده است. 
محمدرضا بیدهندی با اشاره به پوشش ٦٥ 
درصدی جمعیت استان مرکزی توسط تامین 
اجتماعی بیان کرد: از مجموع جمعیت یک 
مرکزی  استان  نفری  هزار   ۴٣٠ و  میلیون 
۹٣7 هزار و ٥۹١ نفر از خدمات بیمه و درمان 

تامین اجتماعی بهره مند هستند. 
مستمری  درصدی  رشد 7  کرد:  عنوان  وی 
 بگیران در سال ۹٦ نسبت به سال ۹٥ از سایر 
گروه های بیمه ای چشمگیرتر بوده است که 
علیرغم افزایش میانگین سن امید به زندگی 
در کشور همچنان شاهد کاهش میانگین سن 
بازنشستگی  بویژه در گروه های  بازنشستگی 
پیش از موعد و در راس آن مشاغل سخت 
و زیان آور هستیم که این موضوع بر خالف 
تمامی استانداردها و محاسبات بیمه ای است و 
همین امر به شدت تعادل بین منابع و مصارف 

را در این صندوق بیمه ای بر هم زده است. 
در  متعدد  مشکالت  به  اشاره  با  بیدهندی 
حوزه های کارفرمایی که باعث کاهش منابع 
تعداد  افزایش  طرفی  از  و  شده  درآمدی 
تامین  در  را  مصارف  رشد  که  بازنشستگان 
اجتماعی استان مرکزی در پی داشته است، 
افزود: در سال ۹٦ منابع و درآمدهای بخش 

به  مرکزی  استان  اجتماعی  تامین  بیمه ای 
هزار و ٣۹٠ میلیارد تومان و میزان هزینه ها 
به هزار و ۴۹۴ میلیارد تومان رسیده است که 
نشان دهنده ١٠۴ میلیارد تومان کسری منابع 

در این اداره کل است. 
مقرری  تومان  میلیارد   ٨٠ پرداخت  وی 
دیگری  بخش  را  سال ۹٦  در  بیکاری  بیمه 
از تعهدات ارائه شده به بیمه شدگان دانست 
تعداد   ۹٦ سال  اسفندماه  پایان  تا  گفت:  و 
هزار  عدد ٥  به  بیکاری  بیمه  مقرری بگیران 
و ٦٨٥ نفر رسیده است که نسبت به مدت 
مشابه سال ۹٥ با کاهش اندکی معادل ١۴ 

نفر مواجه بوده ایم. 
به  مرکزی  استان  اجتماعی  تامین  مدیرکل 
کاهش تعداد بیمه شدگان اجباری و افزایش 
تعداد بیمه شدگان خاص اشاره کرد و افزود: 
حق  ای  بیمه  معافیت های  اعمال  دلیل  به 
بیمه سهم دولت در بیمه های خاص همانند 
رانندگان،  ساختمانی،  قالیبافان،  کارگران 
کمیته  مددجویان  خانوار،  سرپرست  زنان 
امداد و ...  انتقال و تمایل از بیمه اجباری به 
سمت بیمه شدگان خاص کامال مشهود است 
به طوری که هم اکنون ٣١ درصد از مجموع 
بیمه شدگان استان مرکزی در این گروه قرار 
گرفته اند که این موضوع یکی از عوامل اصلی 
و منشاء بدهی های دولت به سازمان تامین 

اجتماعی نیز هست. 

مصطفوی- چهارمحال و بختیاری : مدیر کل 
امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری مودی 
مداری و اعتماد آفرینی را رویکرد اصلی نظام 

مالیاتی در سال ۹7 دانست. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی 
استان، کورش بیگدلی در اجالس مدیران اداره 
کل امور مالیاتی استان خاطرنشان کرد: نظام 
مالیاتی و اداره کل امور مالیاتی استان با ارائه 
اطالع  های  وفعالیت  مالیاتی  مناسب  خدمات 
رسانی وفرهنگ سازی سعی در تشویق مودیان 

به رعایت قوانین و تمکین مالیاتی نموده است. 
بیگدلی با اشاره به نقش تاثیر گذار اصحاب رسانه 
در آگاهی بخشی و اطالع رسانی به شهروندان 
و تسهیل مسیر اجرای قوانین، تاکید کرد: برای 
ریشه کنی فرار مالیاتی باید همه مسئولین و 
دستگاه ها و رسانه های جمعی کشور و استان 

هم صدا و همراه شوند. 
مدیر کل امور مالیاتی استان تصریح کرد: فرار 

مالیاتی یک پدیده ناپسند است و کسانی که 
مرتکب فرار مالیاتی می شوند به مردم و جامعه 
ظلم می کنند، چرا که از همه مواهب موجود 
در این کشور از جمله امنیت، حمایت از سرمایه 
  گذاری، فضای مساعد کسب و کار، خدمات 
عمومی و... استفاده می کنند و به جای پرداخت 
مالیات، از همه راهکارهای قانونی و غیرقانونی 
استفاده می کنند تا مالیات و سهم خود را از 

هزینه های جامعه پرداخت نکنند. 
برکاالهای  مالیات  افزایش  با  گفت:  بیگدلی 
وارداتی می توان به رونق هر چه بیشتر تولیدات 
داخلی و به وجود آوردن شغل برای جوانان کشور 

اقدام نمود. 
بیگدلی افزود: بی شک مهمترین عامل تاثیرگذار 
در ایجاد اعتماد و اقناع افکار عمومی، معرفی 
مصادیق عینی صرف مالیات است تا شهروندان 
بتوانند آثار پرداخت مالیات را بطور ملموس در 

زندگی روزمره شان مشاهده نمایند.

تسریع در اجرای راه آهن برقی 
نوار ساحلی دریای خزر

پیگیری  با  باید  گفت:  مازندران  استاندار 
آهن  راه  در  گذاری  سرمایه  فراخوان  جدی، 
نوار  برقی  آهن   راه  و  شمال  تهران-  برقی 

ساحلی هر چه سریع تر منتشر گردد . 
به نقل از ایسنا؛ وی در نشست مرکز خدمات 
سرمایه گذاری خارجی مازندران اظهار کرد:  
با پیچیدگی فرآیندها سرمایه گذار را فراری 
ندهیم و جذب سرمایه گذار به معنای واقعی 

عملیاتی شود. 
وی خواستار فعالیت بیشتر و جدی تر مرکز 
شد  استان  خارجی  گذاری  سرمایه  خدمات 
وخاطرنشان کرد : باید سرمایه گذاری داخلی 

و خارجی را توامان دنبال کنیم . 
مقام عالی دولت در مازندران بر ساده سازی 
فرآیندها برای جذب سرمایه گذاری خارجی 
کاربری  تغییر  برای  یادآورشد:  و  کرد  تاکید 
پروژه های زیرساختی و زیربنایی باید برنامه 
وقت مجوزها  اسرع  در  تا  دقیقی شود  ریزی 

صادر شود. 
نیروگاه  : در حوزه سرمایه گذاری  افزود  وی 
 ٢ تولید  زمینه  باید  کوچک  مقیاس  با  ها 

هزارمگاوات برق جدید فراهم شود. 
تسهیالت  دقیق  پایش  خواستار  اسالمی 
سرمایه  توسط  تعهد  تحقق  برای  اراضی  و 
گذاران  سرمایه  کرد:  تصریح  و  شد  گذاران 
بسیاری در حال مراجعه برای سرمایه گذاری 
مرکز  و  شده  هدایت  خوب  باید  اما  هستند، 
خدمات سرمایه گذاری خارجی نیز باید فعال 

تر به میدان بیاید. 
با  باید  کرد:  خاطرنشان  استاندارمازندران 
در  گذاری  سرمایه  فراخوان  جدی،  پیگیری 
راه آهن برقی تهران- شمال و راه آهن  برقی 

نوار ساحلی هر چه سریع تر منتشر گردد. 
برای  میانکاله  ظرفیت  از  استفاده  بر  وی 
سرمایه گذاری در شرق استان تاکید کرد و 
گفت: سه استان روسیه برای توسعه مناسبات 
اعالم  ایران  شمالی  استان های  با  تجاری 
سرمایه گذاری  مرکز  باید  و  کرده اند  آمادگی 

خارجی فعاالنه تر وارد میدان شود.

خبر

تشکیل اولین کمیته استاندارد سازي کاال و خدمات 
در استانداري البرز

از  بازرسي  موضوع  با  خدمات  و  کاال  سازي  استاندارد  کمیته  اولین   
آسانسورهاي اماکن دولتي و عمومي در استانداري البرز به ریاست ارتقایي 
معاون هماهنگي عمراني استانداري و دبیري فتانه شکرالهي مدیر کل 

استاندارد استان البرز تشکیل شد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومي اداره کل استاندارد استان البرز، 
در ابتدا مدیر کل استاندارد استان  دستور جلسه و خالصه اي از مباحثي 
که مي بایست مورد بحث قرار داده شوند را قرائت نمودند؛ سپس عبدي 
معاونت اداره کل به شرح اقدامات انجام شده توسط دستگاه هاي اجرایي 
مبتني بر مصوبات ششمین کارگروه پرداختند. همچنین آماري از وضعیت 
استانداردسازي آسانسورهاي دستگاه هاي اجرایي و مراکز درماني و آموزشي 
استان البرز،  وضعیت تجهیزات و زمین هاي بازي استان و وضعیت معاینه 
فني موتورخانه هاي دستگاه هاي اجرایي به دلیل حساسیت موضوع اصالح 

معیارهاي مصرف انرژي ارائه شد.
 ارتقایي معاون هماهنگي امور عمراني استانداري ضمن تشکر از اقدامات 
صورت گرفته توسط اداره کل مقرر نمودند. پس از یک نوبت اخطار نهایي 
و تعیین مهلت چند روزه  نسبت به پلمپ آسانسورهاي فاقد گواهینامه 
بازرسي معتبر اقدام گردد. همچنین استانداري بخشنامه اي در خصوص 
اخذ مجوز استاندارد پیش از صدور مجوز بهره برداري زمین هاي بازي به 
کلیه شهرداري ها، فرمانداري ها و شوراهاي استان ابالغ نمایدو در پایان 
مقرر شد اداره گاز نسبت به قطع گاز مشترکین دولتي و عمومي فاقد 

گواهینامه معاینه فني معتبر اقدام نماید.

بابل به دوربین پالک خوان سیار مجهز می شود 

پلیس  رئیس  رئیسی  علی  سرهنگ   زاده:  فاطمه حسن  بابل- 
با  رسانه  اصحاب  با  خود  نشست خبری  در  بابل  راهور شهرستان 
بیان اینکه استفاده از ابزارهای مدرن و به روز کنترل ترافیک سبب 
شهرستان  سطح  در  تصادفات  آمار  نتیجه  در  و  تخلفات  کاهش 
از  یکی  سیار   هوشمند  خوان  پالک  دوربین  گفت  می شود  بابل 
عمل  مرحله ی  در  را  خود  امتحان  که  است  مدرن  ابزارهای  این 
پس داده است وی افزود این خودرو که با توان مهندسی سازمان 
بابل  در شهرستان  مازندران  استان  در  بار  نخستین  برای  ترافیک 
راه اندازی شده و مزایای زیادی دارد رئیسی اضافه کرد از جمله 
مزایای این خودرو کاهش تخلفات ساده و رانندگی که باعث انسداد 
عبور و مرور می شود بوده و قابلیت ارسال تخلفات رانندگان مرکز 
ارجائیات  پلیس راهور را دارا است رئیس پلیس راهور بابل درباره 
تاثیرگذار این سیستم در ماموریت های پلیس راهور اظهار  نقش 
عالوه  که  بوده  بازدارنده  یک سیستم  پالک خوان  دوربین  داشت 
بر ارتقاء ریسک ارتکاب تخلف برای رانندگان نا بهنجار را کاهش 

می دهد.
در  مهمی  نقش  ها  رسانه  داشت:  اظهار  پایان  در  رییسی  سرهنگ 
امر فرهنگ سازی رانندگی و ترافیکی را برعهده دارند لذا وضعیت 
وضعیت  استاندارد  نرم  با  اما  است  بهبودی  به  رو  رانندگی  فرهنگ 
شهروندان  همه  راهور  پلیس  در  ما  داریم.  فاصله  کماکان  مطلوب 
عزیز را به پایبند بودن قانون که بازخورد این عمل به خودشان برمی 
گردد دعوت می کنیم و معتقدیم برای ساختن شهر آرمانی به سه 
نقاط هندسی  قانون و اصالح  اجرای  ترافیک  اصل آموزش فرهنگ 

نیازمندیم.

خبر

نوری- اسالمشهر: به منظور بهسازی شبکه و ارتقاء 
کمی و کیفی آب آشامیدنی شهروندان و مشترکین  
عملیات اصالح شبکه در بخشی از مناطق شهر واوان 
در حال انجام است  و  با اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد 
ریال، پروژه اصالح شبکه و انشعاب در شهر واوان 

اجراء می گردد. 
فاضالب  و  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
جنوب غربی استان تهران، مدیر امور آبفای شهر 
واوان با اعالم خبر مذکور اظهار داشت: با عنایت به 
قدمت و پوسیدگی شبکه و انشعابات آب شرب و 
پایین بودن قطر خطوط مذکور در برخی از مناطق 
این شهر و از طرفی به لحاظ توسعه محدود مسکونی 
و تراکم جمعیتی باال که موجب بروز مشکالتی در 
امر تامین و توزیع مطلوب آب آشامیدنی شهروندان 
و مشترکین محترم می گردد. لذا در همین راستا و 
به منظور تامین و توزیع آب آشامیدنی شهروندان 
با کمیت و کیفیت مناسب عملیات اصالح شبکه و 

انشعابات بخشی از مناطق شهر واوان در دستور کار 
قرار گرفته و در حال انجام می باشد. 

پرویز عبدی ضمن تشریح پروژه مذکور خاطر نشان 
ساخت: این عملیات با اعتباری معادل ۴ میلیارد و 

پانصد میلیون ریال از محل اعتبارات عمرانی، جاری 
و امانی و با استفاده از لوله های پلی اتیلن سایز 
١٦٠ و ١١٠ میلی متری در خیابان ارغوان و کوچه 
های منشعب جمعا به طول ١١۴٠ متر از اواسط 

اردیبهشت ماه جاری آغاز شده و همزمان با انجام این 
پروژه تعداد ٢٣٠ رشته انشعاب نیز اصالح و بهسازی 
می شود و انتظار می رود مطابق برنامه زمانبندی 
شده و تعهدات پیمانکار مجری طرح کل عملیات 
)صالح شبکه و انشعابات( حداکثر اواسط خرداد ماه 

سالجاری به اتمام و مرحله بهره برداری برسد.
آب  حاضر  حال  در  شد:  یادآور  عبدی  مهندس 
آشامیدنی شهروندان و مشترکین محترم شهر واوان 
با کمیت و کیفیت مطلوب و مطابق بااستانداردهای 
الزم تامین و توزیع می گردد و مقدمات الزم در 
خصوص تامین مطلوب آب شرب برای فصول گرم 
و اوج مصرف آب فراهم شده است و امیدواریم با 
رعایت الگوی مصرف و پرهیز از مصارف غیر ضرور 
استمرار  شاهد  شهروندان  توسط  آشامیدنی  آب 
وضعیت فعلی بدون کمترین چالش و مشکل در 
ارتباط با آب شرب در منطقه و مخصوصا شهر واوان 

باشیم.

به منظور بهسازی شبکه و ارتقاء کمی و کیفی آب آشامیدنی صورت می گیرد؛

عملیات اصالح شبکه در شهر واوان
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فرسایش ساالنه دومیلیارد تن خاک ایران

عرصه  از  هکتار  میلیون  معادل ۹١  کشور  مساحت  درصد  حدود ٥/٥٥ 
حوزه های آبخیز کشور سیل خیز است همچنین این عرصه ها در تولید هرز 
آب های سطحی که به سرعت از دسترس خارج می شوند، نقش دارند و در 

تشدید فرسایش و ایجاد سیالب های مخـرب موثر هستند.
بر جنگل، مرتع، خاک و زمین، روند روزافزون شهرنشینی  انسان  فشار 
و توسعـه سطوح غیر قابـل نفوذ هر روز احتمال سیل خیزی در مناطق 
مسکونی را افزایش می دهد. از این رو آبخیزداری ضرورتی اجتناب ناپذیر 
فهرست  در  ایران   ٢٠٢٥ سال  تا  ملل  سازمان  پیش بینی  بنابر  است. 
این رو  از  شد.  خواهد  مواجه  آب  کمبود  با  که  می گیرد  قرار  کشورهایی 
با  می تواند  که  است  اقداماتی  مهمترین  از  آبخیزداری  پروژه های  اجرای 
کاهش خسارات سیل و فرسایش خاک موجب تغذیه آبخوان ها و تولید 

مواد غذایی شود و ما را از این نگرانی رهایی بخشد.
حدود ۹٠ تا ۹٥ میلیون هکتار از مساحت کشور را مناطق کوهستانی و 
شیب دار و حدود ٦۹ تا 7۴ میلیون هکتار را مناطق کم شیب و دشت ها 
تشکیل می دهند.بر اساس گزارش سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
میزان فرسایش خاک در ایران حدود ٢ میلیارد تن در سال برآورد شده 
در  تن   ٦ تا   ٥ جهانی  شاخص  با  که  هکتار(  در  تن   7/١٦ است)حدود 
بالغ  خاک  فرسایش  میزان  این  اثرات  دارد.  زیادی  بسیار  فاصله  هکتار، 
به  و  سدها  پشت  مخازن  در  رسوب گذاری  مکعب  متر  میلیون  بر ٢٣٦ 
میزان حدود ٥٠٠ میلیون متر مکعب رسوب گذاری در شبکه های آبیاری 
و زهکشی مدرن و سنتی و از دسترس خارج شدن هزاران هکتار اراضی 

مزروعی است.
اهمیت اقدامات آبخیزداری زمانی بیشتر مشخص می شود که بدانیم در 
وضعیت فعلی حدود ٢٥٥ شهر معادل ٥/۴١ درصد کل شهرهای کشور، 
یک  حدود  و  کشور  آبادی های  درصد   7/١٢ معادل  پارچه آبادی   ٨٦٥٠
اراضی آبی و دیم واقع در  باغات،  اراضی زراعی شامل  از  میلیون هکتار 
دشت ها و حاشیه رودخانه ها، ٢٠ هزار رشته قنات و بخش قابل مالحظه ای 

از جاده ها و راه های ارتباطی در معرض خطر سیل قرار دارد.
میزان  به  می تواند  آبخیزداری  فعالیت  هکتار  هـزار  هـر ١٥٠  همچنین 
٣٠ تا ٥٠ درصد خطر سیل گیری یک شهر، ٢٠ روستا و ٢٠٠٠ هکتار 
اراضی زراعی و بخش قابل توجهی از جاده ها و راه های ارتباطی و سایر 
تأسیسات زیر بنایی را کاهش دهد.عواملی مانند فقدان آمایش سرزمین، 
بهره برداری بیش از توان زادآوری)تولید( به پوشش گیاهی، وقوع دوره های 
خشکسالی متوالی و عدم تناسب اعتبارات تخصیصی با حجم فعالیت مورد 
انتظار از جمله عوامل چالش های مدیریتی در مدیریت آبخیزهای کشور 
است. همچنین فشارهای روزافزون افراد غیر متخصص بر اجرای پروژه ها و 
عدم تمرکز بر فعالیت های جامع و یکپارچه، فقدان تحقیقات کاربردی به 
ویژه در امر ارزیابی میزان موفقیت طرح ها و ناهماهنگی بین دستگاه های 
اجرایی منطقه برای اجرای فعالیت های جامع آبخیزداری از جمله عوامل 

دیگر چالش های مدیریتی در این حوزه است.

هفت استان کشور در معرض سو تغذیه

مدیرکل امور کودکان و نوجوانان بهزیستی کشور از اجرای طرح تامین 
یک وعده غذای گرم برای کودکان در روستا مهدها خبر داد و گفت: این 

برنامه برای 7 استانی که در معرض سوء تغذیه قرار دارند، اجرا می شود.
محمد نفریه از اجرای طرح تامین یک وعده غذای گرم برای کودکان در 
به  تغذیه ای در کودکان  روستا مهدها خبر داد و فارس گفت: مراقبت 
ارتقای شاخص های رشد و ایجاد باورها و عادات صحیح غذایی در کودکی 

و بزرگسالی منجر می شود.
وی ادامه داد: بنابراین کمک به بهبود تغذیه و آموزش کودکان زیر ٦ سال 
خانواده های نیازمند در مناطق محروم و روستایی و هم چنین ارتقای 
آگاهی و بهبود تغذیه ای اولیای کودکان و مراقبین آنان در جامعه از عوامل 
اصلی تأمین کننده سالمت غذایی است که مبنای عمل در طرح ارایه یک 

وعده غذای گرم در روستامهدها است.
مدیرکل امور کودکان و نوجوانان بهزیستی کشور گفت: در حال حاضر 
بیش از ١7 هزار مهد کودک در کشور وجود دارد که ٨ هزار مرکز در 
مناطق حاشیه ای شهری و روستایی تاسیس شده که تقریبا برابر با یک  
کرد: حدود  تصریح  است.نفریه  کشور  کودک  مهدهای  تمام  میزان  دوم 
٢٠٠ هزار کودک در این ٨ هزار روستا مهد و حاشیه مهد با سرانه روزانه 
٢ هزار تومان برای ١٣٠ روز در سال،مشمول طرح یک وعده غذای گرم 
استان در  تا 7  بود  بهزیستی موظف شده  اند.وی گفت:  بهزیستی شده 
معرض سوءتغذیه را نیز به طور ١٠٠ درصدی از طریق روستا مهدها و 

حاشیه مهدها تحت پوشش یک وعده غذای گرم قرار دهد.

خبر

افزایش تصادفات موتورسواران 

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیــس راهور تهران 
بــزرگ وضعیــت ترافیکی پایتخت در ســومین 
پنج شــنبه بدون اجرای طرح ترافیک و زوج و فرد 
را تشریح کرد.محمد رازقی  درباره  وضعیت ترافیکی 
تهران در روز پنج شنبه اظهار کرد: حجم ترافیک در 
برخی از معابر مرکزی در مقایسه با روزهای گذشته 
سال کمی بیشتر است، اما احتمال سنگینی ترافیک 
در ســاعات نزدیک به ظهر وجود دارد.وی با بیان 
این که در حال حاضر مشــکل ترافیکی خاصی در 
معابر تهران نیست به ایسنا گف: با توجه به این که 
در ماه مبارک رمضان هســتیم پیش بینی ما این 
اســت که ترافیک عصرگاهی در معابر را داشــته 
باشیم، از این رو از شهروندان می خواهیم که زمان 
سفر خود را توزیع و مدیریت کرده و آن را به یکی 
دو ساعت به اذان مغرب موکول نکنند.رئیس مرکز 
کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ همچنین 
با تاکید بر این که تردد موتورسیکلت ها در تونل های 
شهری ممنوع است، ادامه داد: متاسفانه در چند روز 
اخیر تصادف های مرتبط با موتورسیلکت سواران در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل کمی افزایش داشته 
است، از این رو تاکید می کنیم که موتورسواران به 
هیچ عنوان از تونل های شهری عبور نکرده و حتما 
کاله ایمنی به همراه داشته باشند.رازقی افزود: حمل 
بار با موتورسیکلت، عبور از پیاده رو و معابر ممنوعه 
و نیز انجام حرکات نمایشی با موتورسیلکت نیز از 
جمله تخلفاتی است که پلیس حتما با آن برخورد 

می کند.

توزیع دیزل یورو ۴ آغاز شد

دبیر کارگروه ملی آلودگی هوا ضمن اشاره به آغاز 
توزیع دیزل یورو ۴ در سراســر کشور از راه اندازی 
وب سایت اطالع رسانی دبیرخانه کارگروه آلودگی 
هوا خبر داد و گفت: از این پس کلیه مصوباتی که 
توسط دستگاه ها اجرا نمی شود روی این وب سایت 
قرار داده خواهد شد تا شهروندان در جریان دقیق 

اجرای مصوبات قرار گیرند.
به گزارش ایسنا، وحید حسینی، دبیر کارگروه ملی 
آلودگی هوا در بیست و هشتمین جلسه این کارگروه 
که با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف از جمله 
وزارت نفت، وزارت صنعت، وزارت کشــور و وزارت 
بهداشت برگزار شد، اظهار کرد: توزیع سوخت دیزل 
یورو ۴ از اول خردادماه آغاز شــده است. بر اساس 
گــزارش وزارت نفت، دیزل یورو ۴ در ۴٠٠ جایگاه 

توزیع می شود. 
٢٢٠ جایگاه در کالنشــهرها و مابقی در جاده ها و 
محورهای مواصالتی اصلــی و برخی از محورهای 
فرعی است.وی ادامه داد: تعدادی از جایگاه ها توزیع 
سوخت دیزل یورو ۴ را از اول خردادماه شروع کرده 
و تعداد دیگری هم از اول تیرماه آغاز خواهند کرد.

دبیر کارگروه ملی آلودگی هوا با اشــاره به این که 
اقدام وزارت نفت در توزیع ســوخت دیزل یورو ۴ 
اقدام بســیار مثبتی است، گفت: توزیع دیزل یورو 
۴ در شــرایط کنونی کار بسیار سختی است و این 
وزارتخانه باید سوخت را که قبال با خط لوله منتقل 
می کرد، با کامیون انتقال دهد که جای تشکر دارد.

حسینی تأکید کرد: هزینه توزیع سوخت در وزارت 
نفت نســبت به گذشته ٢٠ میلیارد تومان افزایش 
یافته است. در جلسه ای که با آقای زنگنه، وزیر نفت 
داشــته ایم، ایشان تأکید کردند به هیچ وجه امکان 
تولید دیزل یورو ۴ بیش از آنچه تولید می شــود، 
وجــود ندارد اما بــرای حل مشــکل آلودگی هوا 

می توانند روند توزیع را اصالح کنند.

خبر

بر اســاس اعالم مرکز آمار ایران سهم جمعیت جوان )٢۹-
١٥ ســاله( از سال ١٣۹٦ تا ســال ١۴٠٥ از ٢٣/۹درصد به 
١۹/٦ درصد کاهش یافته و ســپس تا سال ١۴١٥ به٢١/٨ 
درصد افزایش می یابد. با توجــه به اهمیت و برنامه ریزی 
های مختلف در سطوح خرد و کالن در سطح کشور، آگاهی 
نســبت به آینده جمعیت از نظر تعداد، ســاختار و ترکیب 
جمعیت در ســطوح مختلف جغرافیایی ضرورت می یابد. 
لذا مرکز آمار ایران نســبت به پیش بینی جمعیت کشور به 
تفکیک اســتان و برحسب ســن و جنس تا سال ١۴١٥ بر 
اساس آخرین نتایج سرشماری نفوس و مسکن ١٣۹٥ اقدام 
کرده اســت.بر اساس پیش  بینی فوق سهم جمعیت ٠-١۴ 
ســاله از ٢۴/٣ درصد در سال ١٣۹٦ به١۹/7درصد در سال 
١۴١٥ کاهش خواهد یافت.ســهم جمعیت جوان )٢۹-١٥ 
ســاله( از سال ١٣۹٦ تا سال ١۴٠٥ از ٢٣.۹ درصد به٦/١۹ 
درصد کاهش یافته و سپس تا سال ١۴١٥ به ٢١.٨ درصد 
افزایش می یابد.سهم جمعیت میانسال )٦۴-٣٠ ساله( نیز از 
سال ١٣۹٦ تا ســال ١۴٠٥ از ۴٥/٦ درصد به ۴٨/٨درصد 
افزایش یافته و سپس تا سال ١۴١٥ به ۴7/٥ درصد کاهش 
می یابد.جمعیت سالمندان ٦٥ ساله و بیشتر از ٦/١ درصد در 

سال ١٣۹٦ به ١١ درصد در سال ١۴١٥ افزایش می یابد.

مدیرکل پزشــکی قانونی اســتان مازندران گفت: سال گذشته 
تعداد، ٨٨ نفر براثر مسمومیت با قرص برنج جان خود را از دست 
دادند.»علی عباســی« در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در ســال 
گذشته تعداد، ٨٨ نفر براثر مسمومیت با قرص برنج جان خود را از 
دست دادند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٣١ 
درصد افزایش یافته است و از کل فوت شدگان ناشی از مسمومیت 
با قرص برنج در سال گذشــته ۴۹ مرد و ٣۹ زن و ٥۹ متأهل و 
مابقی مجرد هســتند.وی افزود: بر اساس این آمار بیشترین آمار 
فوتی در دی ماه با ١١ مورد و کمترین در فروردین ماه باچهار مورد 
ثبت شده است و سنین ٢١ تا ٣٠ با ٣٢ نفر بیشترین و سنین ١٦ 
تا ٢٠ با دو نفر کمترین فوتی را به خود اختصاص دادند.مدیرکل 
پزشکی قانونی استان تصریح کرد: شهرستان های ساری با ٢١ ، 
بابل با ١٣ و آمل با ١١ نفر به ترتیب بیشــترین و شهرستان های 
تنکابن و سوادکوه هرکدام با یک مورد کمترین شهرهایی هستند 
که فوت با قرص برنج در آن به ثبت رســید.قرص برنج یا همان 
فسفید آلومینیوم از سمی ترین آفات شیمیایی است که علی رغم 
ممنوعیت واردات، خریدوفروش، توسط کشاورزان برای مقابله با 
آفت برنج استفاده می شود، عالئم استفاده از قرص برنج که هیچ 
پادزهر مشخصی هم ندارد بعد از ١٠ تا ١٥ دقیقه نمایان می شود 

و ممکن است شش ساعت پس از مصرف آن، مرگ اتفاق بیافتد.

وزیــر علوم و تحقیقات اعالم کرد که ضوابط اولویت ورود 
دانش آموزان به دانشــگاه بدون کنکــور در کارگروه های 
مشترک وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم تعیین می 
شود.به گزارش گروه اجتماعی پیام مان، منصور غالمی در 
مورد اقدامات وزارت علوم برای حذف کنکور گفت: »ما در 
وزارت علوم و تحقیقات همکاری الزم را با وزارت آموزش و 
پرورش داشته  و دار«.«او تصریح کرد: »اکنون در آموزش و 
پرورش کارگروه هایی تخصصی شاخص ها و ضوابط ارزیابی 
دانش آموزان در دوره متوسطه را بررسی می کنند. پس از 
اینکه این فعالیت ها در آموزش و پرورش به نتیجه رسید، 
مجموعه کارشناســی در وزارت علوم با شاخص هایی که 
برای انتخاب دانشــجو تعریف کرده اند با همکاران وزارت 
آموزش و پرورش نشستی مشترک خواهند داشت و پس 
از توافــق، ضوابط ورود دانش آموزان به دانشــگاه ها بدون 
کنکــور فراهم می شــود.«او در پایان خاطر نشــان کرد: 
»حدف کنکور یک قانون و تکلیفی اســت که باید انجام 
شود اما به هر حال برای دانشگاه ها و رشته های پر طرفدار 
یک مســابقه وجود دارد و باید ضابطه ای تعیین شــود تا 
بتوانیم مشــخص کنیم چه فردی اولویت بیشتری برای 

ورود به این دانشگاه و رشته خاص را دارد.«

رییس مجلس شورای اســالمی با تقدیر از تالش ها و خدمات 
ارزنده کمیته امداد امام خمینی)ره( در راستای کمک به محرومان 
جامعه گفت: باید زمینه تحصیل و اشتغال برای مددجویان این 

نهاد فراهم شود.
علی الریجانی  در مراســم افطاری جمعی از ایتام تحت پوشش 
کمیته امــداد امام خمینی)ره( قم در مجتمع فرهنگی حضرت 
معصومه)س( این استان با بیان این که مددجویان کمیته امداد 
و بویژه جوانان افتخار کشــور ما هستند، افزود: باید زمینه رشد، 
پیشرفت و زندگی راحت برای مددجویان کمیته امداد ایجاد شود، 
چراکه وظیفه اصلی این نهاد و همچنین بهزیستی همین است.

وی اضافه کرد: بعد از پیروزی انقالب اســالمی اقدام های خوبی 
در زمینه تحصیل و اشــتغال محرومان جامعه انجام شده است.

الریجانی برگزاری این گونه جلسه ها را باعث نزدیک شدن دل 
ها به هم دانست و افزود: با حضور در این جمع درک شرایط برای 
همه ساده تر می شود.رییس مجلس شورای اسالمی گفت: کمک 
به نیازمندان با ابتکارهای کمیته امداد، عالقه زیادی را در کشور 
بوجود آورد تا افراد به همنوعان خود کمک کنند و آنها را دریابند. 
وی افزود: این یک ســنت دینی است و در روایت های اسالمی 

آمده که هر مسلمانی باید از وضع همسایگان خود مطلع باشد، 
اگرچه در زندگی شهر نشینی امروز این اقدام خیلی سخت شده 
است ، اما کمیته امداد روشی را درپیش گرفت که عواطف به هم 
نزدیک شوند. به گفته الریجانی، از خانواده هایی که ایتام در آنها 
نگهداری می شــوند از سوی کمیته امداد حمایت هایی صورت 
گرفت تا آنها از جنبه های مختلف از جمله تحصیل رشــد پیدا 
کنند.نماینده قم در مجلس شورای اسالمی اضافه کرد: این اقدام 

ها خوب است و مجلس شورای اسالمی نیز به کمیته امداد کمک 
می کند تا این مسیر را دنبال کند.الریجانی خطاب به مددجویان 
کمیته امداد گفت: رهبر معظم انقالب نیز دلســوزانه برای شما 
دغدغه و مسئوالن کشور هم عالقه دارند که در این مسیر زندگی 
راحتی داشته باشید.مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( قم نیز 
در این مراسم با اشاره به اجرای طرح زندگی دوباره در این استان، 
گفت: بر اســاس این طرح جمعی از زوج هایی که متارکه کرده 
بودند، به لطف مشاوره های صورت گرفته بار دیگر با هم ازدواج 
نموده و زندگی جدیدی را آغاز کردند.اکبر میرشکار با بیان این 
که برای این زوج ها زمینه بازگشــت مجدد به زندگی مشترک 
از طریق ایجاد شغل و پاکســازی از اعتیاد فراهم شد، افزود: در 
اســفندماه سال ۹٦ مراسم جشن ازدواج ١٥٠ تن از این زوج ها 
برگزار شد و حدود ٨٠ زوج دیگر نیز تا پایان ماه رمضان امسال به 
زندگی مشترک خود بازخواهند گشت.٢٠ هزار و ٥۹٢ خانوار با 
جمعیت ٣٥ هزار و ٥٣۹ تن در استان قم زیر پوشش کمیته امداد 
امام خمینی)ره( هستند که ٢.٨ درصد از جمعیت کل استان را 
شامل می شود؛ از این تعداد ١٥ هزار و ٨٢٠ خانوار فقط کمک 

های موردی دریافت می کنند.

الریجانی: 

زمینه تحصیل و اشتغال محرومان جامعه فراهم شود

مرگ ٨٨نفر
 براثر قرص هاي برنج

اعالم رشایط ورود بدون کنکور 
دانش آموزان به دانشگاه ها

كاهش جمعيت جوان
 ات سال١٤٠٥

فقدان سند
آگهی موضوع ماده 3 قانون

اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده ١٣  و   
مورخ    ١٣۹٦٦٠٣٠١٠٥۹٠٠٣۴٦7/۹٣/٣۴٦ شماره  برابررای  رسمی  سند  فاقد 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات   ١٣۹٦/١٢/٢٠
مالکانه  فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی اسالمشهر تصرفات  ساختمانهای 
بال معارض متقاضی آقای  فیض اله یعقوبی سلطان آباد فرزند علیحسین شماره 
بنای  با  از هشترود نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین  شناسنامه ۴١7  صادره 
احداثی به مساحت ١٠۹/٥١   متر مربع به  پالک ٣٦٥٦٥    فرعی از ۴٢  اصلی 
بصورت مفروز و مجزی شده  در قسمتی از پالک ۴۹٦   فرعی از ۴٢ اصلی مذکور 
واقع در قریه قاسم آباد شاهی بخش ١٢ تهران خریداری از مالکیت رسمی آقای سید 
ابوالفضل موسوی زاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ١٥ روز آگهی میشود، در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهرتسلیم نموده و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم گواهی 
تقدیم دادخواست طبق مقررات سند مالکیت متقاضی صادر خواهد شد. م/الف ٣٨7

تاریخ انتشار نوبت اول : ۹7/٠٣/٠٥ تاریخ انتشار نوبت دوم: ٠٣/١۹/۹7
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  اسالمشهر سادات حسینی

آگهی مفقودی)نوبت دوم(
سالح  ١٢شماره  کالیبر  پرچخماقی  ته  لول  تک  زنی  ساچمه  اسلحه  مجوزحمل 
١،شماره  ،بشناسنامه  بخش  علی  بازاحمدی،فرزند  علی  نام  به  ترکیه  ١٨٣۴ساخت 

ملی۴٨١۹٦٦۴٥٦٥،صادره ازباغملک مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.
شهرستان باغملک

مفقودی
پالک  شماره  با   ٨٥ مدل  ماکسیما  نیسان  سواری  سبز  برگ  و  کمپانی  سند   
شاسی  شماره  VQ٣٠٦١7٥٥٦Bبا  موتور  شماره  با   ٨٢ ٣۹٢ط٢٨ایران 
PKLHA٣٣CDL٥١١۹٣7بنام محسن نصیری مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

 بابل ساقط می باشد

مفقودی 
 ١٢٥ پیشتاز  سیکلت  موتور  فروش  قولنامه  و  شناسایی  کارت  و  کمپانی  سند 
بدنه  شماره  NEG١٠٨٥٥٦٣و  موتور  شماره  ٢١٦٣7/٥٨٦با  پالک  شماره   به 
A٨۹١٦7۴٢ ١٢٥بنام حسینعلی آب خون فرزند باب اهلل مفقود گردیده و از درجه 

نکااعتبار ساقط می باشد

 آگهی فراخوان جذب مشارکت و سرمایه گذاری
شهرداری بندرعباس در نظر دارد با مشارکت و سرمایه گذاری  بخش خصوصی نسبت به طراحی، 
پیشنهادی  بسته   2 بصورت   BRT تندرو شهری  اتوبوس  پیاده  عابر  های  پل  نصب   ساخت، 
)پل عابرپیاده برابر جانمایی و مشخصات فنی مندرج در اسناد فراخوان( در قبال استفاده از 

تبلیغات محیطی عرشه پلها اقدام نمایند.
  لذا متقاضیان واجدالشرایط مي توانند جهت دریافت فرم و اسناد فراخوان در ساعات اداری  از تاریخ درج آگهي حداکثر به 

مدت ده روز  به امور قراردادهاي شهرداري واقع در بلوار امام خمیني )ره( مراجعه نمایند . 
)ازتاریخ 97/3/5 لغایت 97/3/19(

الزم به ذکر است:
1-هزینه نشر آگهي بعهده برنده فراخوان  مي باشد . 

2-میزان سپرده شرکت در فراخوان بازاء شرکت در هر بسته پیشنهادی به مبلغ 700/000/000ریالبه صورت واریز نقدي به 
حساب سپرده شهرداري و یا ضمانتنامه معتبر بانکي داراي حداقل سه ماه اعتبار دارد.سه ماه اعتبار مي باشد. )چک تضمین 

شده بانکی یا اسناد مطالبات قابل قبول کمیسیون  نمی باشد.(
3-چنانچه برندگان اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنان  به ترتیب اولویت به نفع صندوق شهرداري 

ضبط خواهد شد.
4-شهرداري در رد یا قبول هر یک از  پیشنهادات مختار است.

5-پیشنهاد دهندگان بایستی تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 97/3/23 پیشنهاد خود را که از حیث مبلغ مشخص، 
معین و بدون ابهام بوده  در پاکتهای مربوطه بصورت الک و مهر شده در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.

6-شرکت در فراخوان و دادن پیشنهاد بمنزله قبول شروط  و تکالیف موضوع ماده 10 آیین نامه مالي شهرداری میباشد.
7-پیشنهادات رسیده ساعت 12 صبح روز  یکشنبه مورخه 97/3/27 در کمیسیون عالی معامالت  که در محل شهرداری 
تشکیل میگردد بازگشائی و قرائت می شود.حضور شرکت کنندگان در روز برگزاری کمیسیون مجاز می باشد.بدیهی است 

عدم حضور مانع از تشکیل و یا تصمیم گیری کمیسیون نخواهد بود. 
8-این آگهی برابر آیین نامه معامالت جدید شهرداری تهران  میباشد و صرفا یک نوبت منتشر می گردد .

9-مدت شروع قرارداد از تاریخ تحویل کارگاه و مدت اجرای پروژه 4 ماهمی باشد.
10-سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضا  و به 

پیشنهاد خود ضمیمه  تسلیم نمایند .
روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به

کالسه پرونده:٦/۹7ش/۴۹   وقت رسیدگی:۹7/۴/7 ساعت ١١
خواهان:بهاره لحافی خوانده:محمد ولی همتی

خواسته:مطالبه وجه
حل  شورای   ٦ حوزه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  تسلیم  دادخواستی  خواهان 
اختالف ورامین ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده علت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 7٣ قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا 
خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید .و در وقت 
مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند چنانچه بعدا ابالغی به وسیله آگهی 

الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
م الف 314خ- دبیر حوزه ۶ شورای حل اختالف ورامین

متن آگهی 
بدینوسیله احضاریه به متهم آقای یداله نظری فرزند نظر ابالغ می شود تا در تاریخ 
دفاعیات خود موضوع  ارائه  و  اتهام  به  ١٣۹7/۴/١٠ ساعت ٠۹:٣٠ جهت رسیدگی 
شکایت اداره منابع طبیعی شهرستان دوره به آدرس استان لرستان شهرستان سراب 
دوره چگنی خیابان ولی عصر )عج( دادگستری شهرستان دوره طبقه دوم در شعبه 
صد و یک دادگاه کیفری دو حضور بعمل آورید بدیهی است در صورت عدم حضور 

برابر مقررات در غیاب شما رسیدگی انجام خواهد شد. 
 مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه 101 دادگاه کیفری

 دو شهرستان دوره چگنی )101 جزایی سابق ( –مجتبی قبادی

آگهی فقدان مدرک
 )نوبت سوم(

به شماره شناسنامه  فرزند حسن  اینجانب خدیجه جعفری  التحصیلی  فارغ  مدرک 
واحد  از  صادره  حسابداری  رشته  کارشناسی  مقطع  در  کرج  از  صادره   ١٠٢7
دانشگاهی قم با شماره ٦٦٠٦ مفقود گردیده وفاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا 
می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم به نشانی قم- پردیسان 
التحصیالن  فارغ  اداره   ٣٦۴/٣7١٨٥ پ  ص  دانشگاهی  مجتمع   – دانشگاه  بلوار 

ارسال نماید.

مفقودی
 کارت هوشمند راننده به شماره سریال ١٣٥۴٣١۴بنام محمد اسماعیل چمانی فرزند 
حسین جان به شماره شناسنامه ٣۴۴ متولد ١٣٥٦با کد ملی ۴۹۹۹۴٣٠7۴٦مفقود 

 نکاگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به این 
که گاهی آمارهای نادرست و بی اساسی را حتی 
افزایش خودکشی در کشور  از مسئوالن درباره 
می شنویم، گفت: آمار خودکشی در کشور حدود 
٣٨٠٠ تا ۴٠٠٠ مورد می باشد که معادل نصف 
میانگین جهانی است.به گزارش از پایگاه اطالع 
در  وندی«  رستم  »تقی  کشور،   وزارت  رسانی 
نشست بررسی وضعیت تاثیر شبکه های اجتماعی 
با حضور  زندگی مردم که  و فضای مجازی در 
تعدادی از مدیران کانال های خبری برگزار شد، 
تاکید کرد: به جای تکرار آمارهای ناامید کننده، 
گفتمان تشویقی را در دستور کار قرار دهیم.معاون 
وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور 
گفت: فعاالن حوزه فضای مجازی می توانند نقش 
مهمی در امید آفرینی، مدیریت افکار عمومی و 
مقابله با برنامه های دشمنان نظام برای ایجاد یاس 

داشته باشند.رئیس سازمان امور اجتماعی کشور 
تاکید کرد: یکی از آسیب هایی که متوجه فضای 
عمومی و افکار عمومی ما شده است، پمپاژ آمار 
است. ناقص  و  نادرست  اطالعات  ناامید کننده، 

رستم وندی با بیان اینکه هر فردی به میزان توان 
خود باید برای کاهش آسیب های اجتماعی در 
جامعه تالش کند،  گفت:  این جلسات و نشست 
ها نیز می تواند زمینه ای برای کمک به جامعه 
باشد.وی در ادامه گفت: براساس آمار، در کشور 
نزدیک به ٢ هزار مورد قتل در سال رخ می دهد 
و به رغم اینکه آمار منازعات در کشور طی یک 
دهه گذشته چهار برابر شده، اما آمار قتل افزایش 
نیافته است، که فی نفسه آمار خوبی است. زمانی 
که خبر یک قتل چندین بار در هر رسانه منعکس 
می شود و در مراحل مختلف دستگیری، محاکمه 
و کیفر مجرم دوباره همان خبر تکرار می شود، در 

نتیجه این تفکر در ذهن مردم تداعی می شود 
که آمار قتل در جامعه افزایش یافته است.معاون 
وزیر کشور افزود: با توجه به تحوالتی که از ابتدای 
امسال و به ویژه در ماه های پایانی سال گذشته 
به وجود آمد، در فضای اجتماعی کشور به تحرکی 
جدی نیاز داریم.رستم وندی با بیان اینکه وزارت 
کشور هم به دلیل گستردگی محدوده فعالیتی 
همانند فعاالن فضای مجازی در تحوالت جامعه 
نقش دارد، خاطرنشان کرد:  برگزاری کارگروه ها، 
نشست های تخصصی و گفت وگو و تبادل افکار 
های  چالش  و  مسائل  کشور،  مقتضیات  درباره 
پیش روی و ایجاد زمینه های همکاری و کمک 
دو طرف به یکدیگر می تواند در جهت مدیریت 
افکار عمومی کشور نقش بسزایی داشته باشد.

رستم وندی ماموریت های این دوره نشست ها را 
در چند بخش اعالم کرد و گفت: بخش اول تبادل 

اطالعات است؛ وزارت کشور مجموعه ای است که 
اطالعات و اخبار زیادی در اختیار دارد و فعاالن 
فضای مجازی هم در جریان مسائل و موضوعات 
تبادل  و  دوجانبه  تعامل  این  و  هستند  جامعه 
اطالعات می تواند بسیار مهم باشد.وی ماموریت 
دوم را تحلیل این اخبار و اطالعات اعالم کرد و 
گفت: هر دو گروه می توانند در این حوزه فعال 
باشند و با گذر از اطالعات خام،  تحلیلی درست 
آورند.رستم وندی  به دست  واقعیت  با  مطابق  و 
وجود  هم  خودکشی  درباره  موضوع  این  افزود: 
دارد و ما آمارهای نادرست و بی اساسی را حتی 
از مسئوالن درباره افزایش خودکشی در کشور 
می شنویم، در حالی که در ایران حدود ٣٨٠٠ 
تا ۴٠٠٠ خودکشی در سال ثبت می شود که 
نصف  هنوز  ولی  است  افزایش  به  رو  هرچند 

میانگین جهانی است.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور:

آمار خودکشی در ایران نصف میانگین جهانی است
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هفت شرکت انرژی ایتالیایی
 تیرماه امسال به تهران می آیند

سفیر ایتالیا در تهران تاکید کرد »این کشور به ادامه همکاری بلندمدت 
با ایران عالقه مند است و تیرماه امسال هفت شرکت ایتالیایی فعال در 

زمینه انرژی های تجدیدپذیر به تهران سفر می کنند.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نیرو، »مائورو کنچاتوری« در دیدار با 
مشاور وزیر نیرو در امور بین الملل افزود: در حاشیه این سفر، یک سند 
امضا  انرژی های تجدیدپذیر  ایتالیا در زمینه  و  ایران  همکاری توسط 
ایتالیایی در زمینه انرژی های  می شود.به گفته وی، این شرکت های 
تجدیدپذیر، مدیریت آب و همچنین شیرین سازی آب دریا فعالیت 

می کنند.
وی گفت: خلیج فارس می  تواند منبع بزرگ تامین آب برای ایران باشد.

سفیر ایتالیا اضافه کرد: در ارتباط با موضوعات مهم دیگری همچون 
احیای دریاچه ارومیه نیز زمینه های خوبی برای همکاری وجود دارد.

کنچاتوری یادآوری کرد: پیش از این یک شرکت ایتالیایی گام نخست 
است  برداشته  قشم  جزیره  در  را  خورشیدی  انرژی های  تولید  برای 
تر در  بزرگ  برای طرح  های  بعدی  که می تواند زمینه ساز قدم های 
ایران باشد.مشاور وزیر نیرو در امور بین الملل نیز در این دیدار گفت: 
تا  اروپا هستیم  با کشورهای  بویژه  در پی گسترش روابط بین المللی 
افزایش سطح روابط و توسعه آن در آینده رقم بخورد.»فرهاد یزدان 
تاکید  بین ٢ کشور  اعتباری  از خط  بهینه  استفاده  لزوم  بر  دوست« 
کرد و افزود: ایتالیا می تواند در زمینه تحقیقات بازچرخانی آب، تصفیه 
فاضالب برای صنعت و کشاورزی، شیرین سازی آب دریا و تولید برق 
از منابع تجدیدپذیر و بهره وری انرژی همکاری خوبی با ایران داشته 
باشد.وی درباره برنامه امضای سندی بین ٢ کشور در زمینه انرژی  های 
تجدیدپذیر گفت: این سند می تواند قدم نخست برای حرکت به سمت 

فعالیت های بزرگ تر باشد.
و  سال  در  آفتابی  روز  از ٣٠٠  بیش  با  ایران  گزارش،  این  اساس  بر 
توجه  قابل  ظرفیتی  باد،  از  برق  تولید  برای  مهیا  مناطق  همچنین 
برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر دارد.ظرفیت کنونی نیروگاه های 
تجدیدپذیر کشور در حالی ٥٢7 مگاوات اعالم می شود که کارشناسان 
حوزه انرژی معتقدند در ایران توان تولید برق از طریق انرژی های نو تا 
7٠ هزار مگاوات وجود دارد.پارسال حجم مبادالت تجاری ایران و ایتالیا 
یک هزار و ٨٥١ میلیون دالر بود و تراز تجاری ما با این کشور اروپایی 

منفی یک هزار و ٥ میلیون دالر است.

کوتاه از انرژی

مدیر توتال:
امید چندانی به معافیت تحریمی 

آمریکا برای ماندن در ایران ندارم 

مدیر شرکت نفت و گاز توتال گفت، امید چندانی به دریافت 
معافیت از دولت آمریکا برای ادامه سرمایه گذاری در میدان 
گزارش،  این  اساس  ندارد.بر  ایران  جنوبی  پارس  گازی 
پاتریک پویان- مدیر شرکت فرانسوی توتال در شهر سن 
پترزبورگ روسیه با اشاره به تهدید مایک پمپئو، وزیر امور 
خارجه آمریکا به وضع »شدیدترین تحریم های تاریخ« 
علیه ایران گفت: »ما در ایران نیاز به معافیت از تحریم های 
آمریکا داریم. شما هم مثل من حرفای اخیر آقای پمپئو را 
شنیدید. آیا شما واقعا فکر می کنید او قصد دارد معافیت 
اعطا کند؟«توتال روز ١٦ ماه می اعالم کرد، در صورتی که 
نتواند از دولت آمریکا بابت حضور خود در ایران معافیت 
تحریمی بگیرد، از قرارداد چند میلیارد دالری توسعه فاز 
١١ پارس جنوبی کنار خواهد کشید.توتال گفته، هرگونه 
معافیتی باید تحریم های ثانویه دولت آمریکا که ممکن 
است علیه شرکت هایی که به فعالیت در ایران ادامه می 

دهند، وضع شود را نیز شامل شود.

پیش بینی مدیر بریتیش پترولیوم؛
صادرات نفت ایران ۳۰۰ هزار تا 

۱ میلیون بشکه کم می شود 

مدیر شرکت بی پی گفت: »خروج آمریکا از توافق هسته 
ای بین ٣٠٠ هزار تا یک میلیون بشکه از فروش روزانه 
نفت ایران خواهد کاست.«باب دادلی، مدیر شرکت بی پی 
گفت، صادرات نفت ایران ممکن است تا یک میلیون بشکه 
در روز کاهش یابد. این رقم حدود نیمی از میزان متوسط 
فروش نفت ایران را تشکیل می دهد.دادلی در حاشیه 
مجمع اقتصادی بین المللی سن پترزبورگ گفت: »خروج 
آمریکا از توافق هسته ای بین ٣٠٠ هزار تا یک میلیون 
بشکه از فروش روزانه نفت ایران خواهد کاست.«بر اساس 
اعالم وزارت نفت ایران، میزان صادرات نفت ایران در ماه 
آوریل و در آستانه اعالم تحریم های جدید دولت آمریکا به 
رقم بی سابقه ٢.٦١7 میلیون بشکه در روز رسید. اما یک 
ماه قبل از آن، صادرات نفت ایران ١.۹۴ میلیون بشکه در 
روز بود. بنابراین اگر پیش بینی دادلی درست باشد، ایران 
تقریبا نیمی از صادرات نفت خود را از دست خواهد داد.

رئیس شرکت بی پی مشخص نکرد که چه کشورهایی 
تحت فشار تحریم ها خرید نفت خود از ایران را کاهش 
خواهند داد، اما مشتریان سنتی نفت ایران را کشورهای 
چین، هند، کره جنوبی و ژاپن تشکیل می دهند که در ماه 
آوریل ٦٠ درصد نفت ایران را خریداری کردند. چین و هند 
به تنهایی در ماه آوریل روزانه حدود ١.۴ میلیون بشکه نفت 
از ایران خریداری کرده اند.بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران 
گفته، اگر اروپا به تحریم های آمریکا نپیوندد، فروش نفت 

ایران از اقدام اخیر آمریکا تاثیری نخواهد پذیرفت.

نفت در جهان

منابع کشتیرانی گفتند، با توجه به تعطیلی برخی 
پاالیشگاه های ایرانی برای انجام تعمیرات، میزان 
صادرات ال پی جی ایران در ماه می حدود ١٠٠هزار 

تن نسبت به ماه آوریل افزایش خواهد داشت.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، در آستانه آغاز 
فصل تعمیرات بهاره پاالیشگاه های ایران که از اواخر 
ماه مارس تا پایان ماه ژوئن ادامه می یابد، میزان 
صادرات ال پی جی این کشور در ماه ژانویه به ٥٢٠ 
هزار تن رسید که بیشترین رقم صادرات این کشور 

از زمان لغو تحریم ها در ژانویه ٢٠١٦ بود.
به گفته منابع بازار، صادرات ال پی جی ایران در ماه 
فوریه به ۴٠٠ هزار تن کاهش یافت، اما در ماه های 
مارس و آوریل روندی افزایشی داشت و به ۴۴٠ و 

٥٠٠ هزار تن رسید.
کل  میزان  می،  ماه  در  ایران  ال پی جی  صادرات 
صادرات این کشور از ابتدای سال جاری میالدی 

را به ٢.٢٦ میلیون تن خواهد رساند. در این ماه 
به کشورهای چین،  ایران  ال پی جی  محموله های 

هند، پاکستان، تایوان، اندونزی و تایلند صادر شده یا 
خواهد شد.این گزارش حاکی است، تاکنون 7 تانکر 
حامل ال پی جی بنادر ایران را ترک کرده اند، و ۴ 
تانکر دیگر نیز قرار است در روزهای آینده بنادر ایران 
را ترک کنند یا هنوز برای بارگیری به بنادر ایران 

نرسیده اند.
به گفته منابع تجاری، با توجه به برقراری تحریم های 
جدید آمریکا علیه ایران، تجار نگران انعطاف پذیری 
محدود خریداران در زمینه تداوم خرید ال پی جی 
از ایران هستند که موجب افزایش هزینه واردات 
در  آگاه  منابع  شد.  خواهد  آنها  برای  ال پی جی 
شرکت های کشتیرانی هم گفتند، نگران مشکالت 
پرداخت  و  ایران  محموله های  حمل  به  مربوط 

پوشش های بیمه ای این محموله ها هستند.

صادرات ال پی جی ایران علی رغم تحریم، رکورد می زند 

آگهی مفقودی
سفیدصدفی- رنگ  ١٣۹٠،به  تیپ١٦٠٠OHV،مدل  پیکان  وانت  کمپانی  سند 

بنزین-گازCNG،شماره  سوخت  پالک،ایران٢۴-٨۴٢ه٢7،نوع  روغنی،شماره 
موتور١١۴۹٠٠۹١۹١٦به  NAAA۴٦AA٣CG٣٢٢٨٦۹،شماره  شاسی 
،شماره  ازشادگان  ٦٢/١١/7،صادره  جوید،متولد  مطرودی،فرزند  سعید  نام 
شناسنامه٢7١١٥،شماره ملی ١٨۹٨۴۹٠٠٨٢،مفقود گردیده و ازدرجه اعتبارساقط 

می باشد. 
شادگان

آگهی حصروراثت
از دزفول درخواستی بخواسته  نام پدرعلی بشناسنامه صادره  آقای یونس دودانگه 
دودانگه  سجاد  که۹7٠٠٨7مرحوم  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی 
اقامتگاه  درتاریخ١٣۹7/٢/٨دردزفول  دزفول  بشناسنامه١۹۹٠۴۹٣١7٣صادره 
بشناسنامه٦٨١٢صادره  دودانگه  علی  عبارتنداز١-متقاضی  اش  ورثه  فوت  دائمی 
دزفول)پدرمتوفی(٢-صدیقه دودانگه بشناسنامه١٠صادره دزفول)مادرمتوفی(والغیر.

پرونده دراین شعبه ثبت گردید. اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک 
نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ 
به  نامه  صادروهروصیت  داردواالگواهی  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی 

جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان دزفول

آگهی احضار متهم 
آقای سید علی اکبر موسوی حسب کیفرخواست ۹۴١٠۴٦١٢7٠٠١۴٥۹ دادسرای 
عمومی وانقالب شهرستان باغملک دائربرمداخله درامورپزشکی وایراد صدمه بدنی 
می  جهان  روشن  حوریحان  خانم  خصوصی  شاکی  شکایت  موضوع  غیرعمدی 
مورخه  برای  ثبت  دو  ۹٥٠٨۹١/١٠١کیفری  کالسه  به  شما  اتهامی  پرونده  باشید 
۹7/۴/۹ساعت١٠:٠٠صبح تعیین وقت رسیدگی شده باتوجه به عدم دسترسی به 
آدرس محل سکونت شما به استناد ماده ١٨٠قانون آئین دادرسی کیفری با درج 
تا دروقت وساعت مقررجهت  ابالغ می شود  مراتب درروزنامه کثیراالنتشاربه شما 
است  بدیهی  حاضرشود  باغملک  دادگستری  دو  درشعبه١٠١کیفری  رسیدگی 
درصورت عدم حضوردادگاه مستندا به ماده٢١7قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه 
های عمومی وانقالب غیابا به موضوع رسیدگی کرده ورای صادرخواهدنمود.شماره 

م الف:٨١/7/۹7
 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای رئیس شعبه101دادگاه کیفری2شهرستان باغملک –سیدعبدالعلی مرتضوب

فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی

برابررأی شماره١٣۹7٦٠٣٣١٠١٠٠٠٠۴١٣ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
زاده  حبیب  یادگار  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فردیس  ملک  ثبت 
چوگانلو فرزند ایمان به شماره شناسنامه 7٦٠ کد ملی ١٦٠١۹٦٥٣٠٣ صادره از 
چاراویماق درششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ١٠۴ مترمربع 
پالک ١٢۴٣ فرعی از ١٦٣ اصلی واقع در کرج- فردیس- کانال غربی - خ ١٦ متری 
امام خمینی - کوچه گلستان یکم شرقی - پ ٢٦١ خریداری از مالک رسمی محمد 
قاضی سعیدی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  
فاصله ١٥ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر 

خواهد شد.م/الف ٣٢٣٢
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹7/٣/٥ تاریخ انتشار نوبت دوم: ٣/٢٠/۹7

محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

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

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

سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات  شماره١٣۹٦٦٠٣٣١٠١٠٠٠٨١٥٢  برابررأی 
واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  های  و ساختمان  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
نفیسه  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فردیس  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
گل محمدی داریانی فرزند عباسعلی به شماره شناسنامه ۴۹٣٨ صادره از تهران در 
ششدانگ یک قطعه باغ با بنای احداثی به مساحت ٢۴٠٣/7٥ مترمربع پالک ۴٥١٥ 
از مالکین رسمی خود متقاضی و  از ١٦٣ اصلی واقع در فردیس خریداری  فرعی 
خانم جان پایدار محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  
سند  به صدور  نسبت  اشخاص  که  درصورتی  شود.  می  آگهی  روز   ١٥ فاصله  به  
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، 

سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ٣٢۴٥
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹7/٣/٥ تاریخ انتشار نوبت دوم: ٣/٢٠/۹7

محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

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

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

برابررأی شماره١٣۹7٦٠٣٣١٠١٠٠٠٠٢7۹ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رسول فرشچی فرزند 
همدان  از  صادره   ٣٨7٣٣7٦٢۴٥ ملی  کد   ٢۹۴ شناسنامه  شماره  به  تقی  محمد 
درششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ٣٢٥٢/١١ مترمربع پالک از 
١۴٨ فرعی از ۴ اصلی واقع در کرج- محمدشهر- زیبا دشت مرکزی - خیابان سعدی 
شمالی - قطعه 7٥ خریداری از مالک رسمی خود متقاضی محرز گردیده است، لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ١٥ 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 
به  را  اعتراض، دادخواست خود  تاریخ تسلیم  از  ماه  اخذ رسید، ظرف مدت یک  از 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ٣١۹٥
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹7/٣/٥ تاریخ انتشار نوبت دوم: ٣/٢٠/۹7 

محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

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

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

سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات  شماره١٣۹7٦٠٣٣١٠١٠٠٠٢7٣  برابررأی 
واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  های  و ساختمان  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
رسول  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فردیس  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
بیگدلی یگانه فرزند صفرعلی به شماره شناسنامه ۴٣٦٠١٠۹٠٣٢ صادره از خدابنده 
درششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ٢٠7 مترمربع پالک ٣١7٥ 
امام  امداد  کمیته  رسمی  مالک  از  خریداری  درفردیس  واقع  اصلی   ١٦٣ از  فرعی 
خمینی)ره( محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  
فاصله ١٥ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر 

خواهد شد.م/الف ٣٢١٠
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹7/٣/٥ تاریخ انتشار نوبت دوم: ٣/٢٠/۹7

محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی ودادخواست و  ضمائم به خانم سیمین کهزادی نیا فرزند علی 

سیمین  خانم  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  مقدم  شرفی  مجید  آقای  خواهان 
و  ارجاع  این شعبه  به  که  مطالبه چک مطرح  به خواسته  علی  فرزند  نیا  کهزادی 
اختالف  پرونده کالسه ۹7٠۹۹٨٦٦٥٦٣٠٠٠۴۹ شعبه ١٣ شورای حل  به شماره 
 ١٣۹7/٠۴/٠۹ مورخ  رسیدگی  وقت  و  ثبت  آباد  خرم  شهرستان  خانواده  مجتمع 
ساعت ٠۹:٠٠ تعیین که مفاد دادخواست بدین شرح می باشد تقاضای صدور حکم 
مطالبه مبلغ ٣٢/٠٠٠/٠٠٠ ریال طی سه فقره چک به شماره های ٠٢١7٢٨/۹٣٠۴ 
تادیه  زیان  و  –ضرر  و ۹٣٠۴/٠٢١7٢7 و ۹٣٠۴/٠٢١7٢٢ و کل هزینه دادرسی 
که  است  نموده  را  اجرای حکم  تا  سایر خسارات  و  آن  از  ناشی  –تاخیر خسارات 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 7٣ قانون آئین 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 شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در شورا حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 13 شورای حل اختالف مجتمع خانواده 

شهرستان خرم آباد – شیرین اکبری . 

متن آگهی 
ابالغ می شود  فرزند کرم شاه  بهمن شاهیوند  آقای  متهم  به  احضاریه  بدینوسیله 
دفاعیات  ارائه  و  اتهام  به  تاریخ ١٣۹7/۴/١٠ ساعت ٠٨:٣٠ جهت رسیدگی  تا در 
خود موضوع شکایت اداره منابع طبیعی شهرستان دوره به آدرس استان لرستان 
شهرستان سراب دوره چگنی خیابان ولی عصر )عج( دادگستری شهرستان دوره 
طبقه دوم در شعبه صد و یک دادگاه کیفری دو حضور بعمل آورید بدیهی است در 

صورت عدم حضور برابر مقررات در غیاب شما رسیدگی انجام خواهد شد. 
مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان دوره چگنی )101 جزایی 

سابق ( –مجتبی قبادی کیا .

تاریخ: 97/2/31 شماره: 97/ن/88
آگهی ابالغ

 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
کالس پرونده: ۹7/ ن / ٨٨              وقت رسیدگی: ۹7/۴/٥            ساعت: ٠٠:١۴

خواهان: هادی قمالقی خوانده: محمد رضا بابا شمس      خواسته: محکومیت خوانده به 
پرداخت وجه خواهان دادخواستی تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه هفتم شورای 
حل اختالف نصیر شهر رباط کریم ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 7٣ قانون 
آئین نامه دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میشود تا 
خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک هفته به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر   فوق جهت رسیدگی 

حضور بهم رساند. م الف ۴٠٥   
دبیر خانه حوزه دهم شورای حل اختالف نصیر شهر رباط کریم

تاریخ: 97/2/31 شماره: 11/97پ/221
آگهی رونوشت حصر وراثت

معصومه محمدی دارای شماره شناسنامه ١۴٦۴٠ فرزند فرزعلی متولد ١٣٦٢ صادره از 
تهران بشرح دادخواست و به کالس ١١/۹7پ/٢٢١ از این شورا درخواست حصر وراثت 
نموده و جنین توضیح داده که شادروان مجید ستناروند فرزند رضا به شماره شناسنامه 
٥٣٥ در تاریخ ۹7/٢/١٥ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به. ١-نام ونام خانوادگی معصومه محمدی فرزند فرز علی به شماره 

شناسنامه ١۴٦۴٠ نسبت همسر متوفی 
٢-نام ونام خانوادگی امیر رضا ستاروند فرزند مجید به شماره شناسنامه ٠١١١١٦۴٠۹٥ 

نسبت پسر متوفی
٣-نام ونام خانوادگی فاطمه ستاروند فرزند مجید به شماره شناسنامه ٠١١١7٠7٦٢٥ 

نسبت دختر متوفی
۴-نام ونام خانوادگی محمد ستاروند فرزند مجید به شماره شناسنامه ٠١٥٥٠۹7٣٣٨ 

نسبت پسر متوفی
٥-نام ونام خانوادگی اکرم کربالی اسمیل زاده فرزنده حبیب به شماره شناسنامه ١١٥٢٨ 

نسبت مادر متوفی
اینک به انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تا هرکس 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. م الف ۴٠١
حوزه مرکزی شورای حل اختالف شهر جدید پرن

شماره: 97/ه/907 تاریخ: 97/2/31
برگ اجرائیه

اقامت  نشانی محل  مریم موسوی  نام خانوادگی سید  و  نام  له:  مشخصات محکوم 
:رباط کریم –پرند –کشکر ٣٣ شهرآباد خ امام خمینی پ ۴٦

بموجب دادنامه شماره ۹٦/ه/١۴٠٨ مورخ ۹٦/١٢/٨ دادگاه رباط  قطعیت حاصل 
کرده است . محکوم علیه محکوم است به مفاد دادنامه درحق محکوم له و پرداخت 

نیم عشر دولتی درحق صندوق.
 : اقامت  نشانی محل  اسکندری  داود  ونام خانوادگی  نام   : علیه  مشخصات محکوم 

مجهول المکان 
محکوم علیه مکلف است  از تاریخ ابالغ اجرائیه:

١-پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد.
٢-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.

در  و  میسرباشد  آن  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  که  کند  معرفی  ٣-مالی 
صورتیکه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت 
جعم دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا« اعالم نماید 
هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم 
را معرفی  اموال خود  فرار در پرداخت  برای  لیکن  اید.  بوده  به  و پرداخت محکوم 
نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی 
از مفاد اجرئیه متعسر باشد به مجازات حبس از٦١ روز تا ٦ ماه محکوم خواهید شد.

۴-عالوه بر مواد باال که قسمتی از ماده ٣۴ قانون اجرای احکام مدنی میباشد به 
و  دادرسی مدنی مصوب ١/٢١/7۹  آئین  قانون  و  احکام  اجرای  قانون  از  موارد ی 
همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ١٠ آبان ١٣77 که 

ظهر برگه اجرائیه در ج گردیده است . توجه نموده و به عمل نماید. م الف ۴٠٣

آگهی ابالغ 
ماده ١٨ آئین نامه اجرای اسناد رسمی 

تولد:  تاریخ  اله   قدرت  پدر:  نام  بادی  بخت  جوان  اسداله  آقای  به  بدینوسیله 
١٣٥١/٠٦/٠٢  شماره ملی: ٠۴۹٠٢۴٦٢٥7 شماره شناسنامه: ٢٥۹٠٠  به نشانی: 
علی  آقای  که  شود  می  ابالغ  اصلی  خ  آباد  نظام  سجاد  امام  خیابان  اسالمشهر- 
شماره  چک  استناد  به  ریال   ١٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ مبلغ  وصول  جهت  پور  مهدی 
۴٢٢٢١٠ بعهده بانک کشاورزی شعبه اسالمشهر علیه شما اجرائیه صادر نموده و 
پرونده اجرائی به کالسه ۹7٠٠٠٨٠در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 
١٣۹7/٠٢/٢۴ مامور پست، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا 
بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده ١٨ آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز 
از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود 

اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. م/الف ۴١7
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی اسالمشهر- فریدون فتحی 

اگهی مفقودی
ایران 7٢-۴۹7ق٨٥ و شماره  برگ سبز خودرو سواری پژو ٢٠٦ به شماره پالک 
موتور ١٦٣B٠٢٢٨٨٠۴ و شماره شاسی NAAP١٣FE٣GJ٨٥٠7۹7 مفقود و 

فاقد اعتبار است.
بهشهر

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

از  را  خود  عادی  قولنامه  به  رسیدگی  درخواست  محمود  فرزند  داودکریمی  آقای 
پالک ٢٦٠١ فرعی از ١٢٢ ازیک اصلی جوانرود واقع در بخش ١٣کرمانشاه معروف 
به زمین شهری صدیقی که از آقای منصور محمدی نژاد خریداری درخواست سند 
مالکیت نموده پرونده نیز تحت کالسه ۹٦-٨٦ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق 
الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی  شماره ١٣۹7٦٠٣١٦٠٠7٠٠٠٠7١  
مورخ  ١٨ / ٢ / ۹7 حکم به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان به مساحت ۹ 
/ ٦۹ متر مربع به نام داود کریمی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور 
لذا مراتب در  ، محمدصالح و عبدالمحمدصدیقی می باشد  ، محمود  آقایان محمد 
دو نوبت به  فاصله ١٥روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را 
کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یکماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواست را به اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای 
مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای داود کریمی 

صادر خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی

تاریخ انتشار اول  ٥  /  ٣ /  ١٣۹7  تاریخ انتشار دوم  ٢٠ /  ٣ /  ١٣۹7

وزیر نیرو با تاکید بر لزوم ایجاد ظرفیت الزم 
برای مهار آب ها در سطح کشور گفت: ایران 
کشور کم آبی اســت و باید مدیریت خوب و 
مناسبی در استفاده از آب داشته باشیم.رضا 
اردکانیان با بیان اینکه کشور کم آبی هستیم، 
اضافه کرد: کشور ما دارای یک تمدن بسیار 
بزرگ اســت که خیلی ها بــه این وضعیت و 
موقعیت کشــور ما رشک می ورزند.وزیر نیرو 
تصریح کــرد: وظیفه عمومی همه مردم این 
اســت که با تمام وجود با کم آبی ســازگاری 
داشته باشیم و نحوه برخورد با آب و مدیریت 
و مصرف آن را کنترل داشــته باشــیم و این 
وظیفه ای است که هر ایرانی باید به درستی 
انجام دهد. وی با اشــاره به فرمایشات رهبر 
معظم انقالب اسالمی در دیدار با مسئوالن،  
بیان کرد: وظیفه داریم تا نقاط روشــنی که 
در کارنامه جمهوری اســالمی وجود دارد را 

روشــن نگاه داریم و با برخی کوتاهی ها اسیر 
بازی های بزرگ و پیچیده دیگران در بیرون 

از مرزها نشویم.
اردکانیان با بیان اینکه ایجاد ظرفیت الزم برای 
مهار آب های این سرزمین یک ضرورت است، 
خاطرنشان کرد: اجرای پروژه های بزرگ نباید 
تحت تاثیر مشکالت قرار گیرد.وی به وضعبت 
ساخت سد در سطح کشور و جهان اشاره کرد 
و ادامه داد: در نیمه اول قرن بیســتم بیش از 
۴٦ هزار سد بزرگ در دنیا ساخته شد و بعد 
از آن به سایر مسائل مهم بین المللی پرداخته 

شد.
وزیر نیرو افــزود: از ابتدای دولت یازدهم ٢٦ 
ســد بزرگ با حجم ۴ میلیارد و ٣٠٠ میلون 
متر مکعب وارد مدار بهره  برداری شــد و در 
ســال گذشته هم ١7 سد بزرگ آبگیری و یا 

بهره برداری شد.

دومین ردیف شیرین سازی گاز پاالیشگاه فاز ١٣ 
پارس جنوبی به بهره برداری رســید. این ردیف 
شیرین ســازی که هم اکنون بــا تولید حدود 7 
میلیون متر مکعب گاز در روز در مدار بهره برداری 
قرار دارد، به تدریج و با رسیدن به ظرفیت کامل، 
روزانــه ١۴.٢ میلیون متر مکعــب برابر با ٥٠٠ 
میلیون فوت مکعب گاز را شیرین ســازی و به 
شبکه سراسری ارسال خواهد کرد.بر اساس این 
گزارش، این ردیف هم اکنــون روزانه ۹ میلیون 
مترمکعب گاز ترش فازهای ٦ تا ٨ پارس جنوبی 
را فرآوری و به شــبکه سراسری ارسال می کند. 
با بهــره برداری از دومین ردیف شیرین ســازی 
این طرح، پاالیشــگاه فاز ١٣ پارس جنوبی برای 
رسیدن به نیمی از ظرفیت نهایی خود در دریافت 
گاز ترش آماده می شــود.در نهایت با تکمیل دو 
ردیف شیرین سازی دیگر و با احتساب مجموع 

چهار ردیف فرآورش گاز شــیرین این طرح تا 
پایان شهریور ماه امسال، ظرفیت نهایی تولید 
گاز در فاز ١٣ پــارس جنوبی به بیش از ٥٠ 

میلیون متر مکعب در روز خواهد رسید.
با اجرایی شدن عملیات نصب و راه اندازی سکوهای 
این فاز تا پیش از پایان آبان ماه امسال، تولید گاز از 
بخش فراساحل فاز ١٣ آغاز و جایگزین گاز ترش 
فازهای ٦ تا ٨ می شود.طرح توسعه فاز ١٣ پارس 
جنوبی برای استخراج روزانه ٥٦ میلیون مترمکعب 
گاز ترش از ٣٨ حلقه چاه دریایی و برداشت روزانه 
٥٠ میلیون مترمکعب گاز شیرین، ٢۹٠٠ تن گاز 
مایع )LPG(، ٢7٥٠ تن اتان، 7٥ هزار بشــکه 
میعانات گازی و ۴٠٠ تن گوگرد در حال اجراست. 
ردیف نخست شیرین ســازی پاالیشگاه فاز ١٣ 
پارس جنوبی نیز پیش از این و در ٢۹ اسفندماه 

سال گذشته راه اندازی شد بود.

وزیر نیرو خبر داد:

ایجاد ظرفیت الزم برای مهار آب های کشور
بهره برداری از دومین ردیف شیرین سازی

 گاز پاالیشگاه فاز 13 پارس جنوبی

مدیر شرکت لوک اویل گفت، بعد از تصمیم دولت 
آمریکا به وضع تحریم های جدید علیه ایران، این 
شرکت در حال ارزیابی مجدد ریسک فعالیت در 

ایران است.واگیت آلکپروف، مدیر شرکت لوک اویل 
گفت، بعد از تصمیم دولت آمریکا به وضع تحریم 
های جدید علیه ایران، این شرکت در حال ارزیابی 
مجدد ریسک فعالیت در ایران است.آلکپروف در 
حاشیه مجمع اقتصادی بین المللی سن پترزبورگ 
به خبرنگاران گفت، هرچند از تحریم های جدید 
علیه ایران که از روز ٥ نوامبر به اجرا گذاشته خواهد 
شد آشفته شده ایم، اما »گفت وگوهای فنی« در 
زمینه همکاری ها با ایران همچنان ادامه دارد.پیش 
از این شرکتهای لوک اویل، مرسک دانمارک و 

پرتامینای اندونزی یادداشت تفاهمی را در زمینه 
توسعه بلوک آب تیمور ایران به امضا رسانده اند.

آلکپروف افزود، لوک اویل پیشنهادات خود برای 
آب تیمور را آماده کرده و در حال مذاکره برای 
قراردادهای بلندمدت جهت عرضه نفت خام ایران 
به پاالیشگاه های خود در اروپا و همچنین برای 
فرآورده های نفتی است.وی تاکید کرد، اما این 
ارزیابی  حال  در  و شرکت  نشده  امضا  قراردادها 
کرد،  تاکید  است.آلکپروف  موجود  های  ریسک 
شرکت وی که در دور قبلی تحریم ها علیه ایران، 

از پروژه های خود در این کشور کنار کشیده بود، 
»هیچگاه محدودیت های قانونی را نقض نکرده 
اخیرا  ایران  نفت  وزیر  زنگنه،  نامدار  است.«بیژن 
گفته، خروج شرکت های غربی نظیر توتال از ایران، 
ممکن است این کشور را برای توسعه میادین مهم 
نفتی و گازی اش به شرکت های چینی و روسی 
وابسته سازد. اما آلکپروف گفت، معتقد است خروج 
شرکت های غربی از ایران هیچ فرصت بیشتری 
وی  کرد.  نخواهد  ایجاد  روسی  شرکتهای  برای 

توضیح بیشتری در این باره نداد.

لوک اویل روسیه درحال 
ارزیابی مجدد ریسک 
فعالیت در ایران است
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بهره وری بهینه مصرف 
رکن اصلی رشد اقتصادی

بهره وری از ارکان اصلی رشــد اقتصادی هر کشــور به شمار می 
رود. با افزایش ســطح بهره وری و کارایی بخش های مختلف می 
توان میزان فعالیت های تولیدی را ارتقا بخشــید تا به رقابت در 
بازارهای داخلی و خارجی منجر شود و پیشرفت و توسعه  یافتگی 

کشور را به ارمغان آورد.
افزایش جمعیت و رقابت شــدید اقتصادی در گســتره جهانی از 
مهمترین اصول در حوزه بهره وری شــناخته می شود که رشد و 
توســعه اقتصادی، کنترل و کاهش تورم را به دنبال دارد و امکان 
دستیابی به سطح باالی استاندارد زندگی و رفاه عمومی را مسیر 

می سازد.
 از طرف دیگر بهینه ســازی مصرف،  از هدر رفتن ســرمایه ها و 
محصوالت تولید شــده جلوگیری می کند. اســتقرار چرخه بهره 
وری بهینه در کشور ســرآغاز حرکتی نوین در توسعه و تضمین 
کننده شایسته ســاالری در مدیریت خواهد بود که این موفقیت 
در گرو اعتقاد فردی و عمومی جامعه است. نامگذاری سال جاری 
از طرف آیت اهلل خامنه ای مقام معظم رهبری به عنوان »حمایت 
از کاالی ایرانی« فرصتی شایســته است تا با همدلی و وفاق ملی 
در جهت دســتیابی به این مهم حرکت کــرد و اینگونه با کمک 
مســووالن مربوطه به ٢ اصل اساســی بهره وری و بهینه سازی 
مصرف دست یافت و در راستای اهداف سند چشم انداز ٢٠ ساله 

گام برداشت.
نخســتین مرکز بهره وری در١۹٥٠ میالدی در فرانســه تشکیل 
شــد و پس از آن در١۹٦١ میالدی »سازمان بهره وری آسیایی« 
)APO( فعالیــت خویــش را آغاز کــرد. ایران نیــز در ١٣۴۴ 
خورشــیدی به این ســازمان پیوســت و در طول این سال ها بر 
فعالیت هــای اثربخش در این زمینه تاکید کرده اســت، پس از 
پیروزی انقالب اســالمی در ١٣٦7 خورشــیدی مجلس شورای 
اســالمی تمدید عضویت ایران در ســازمان بهره وری آسیایی را 
تصویب کرد و وزارت صنایع ســنگین وقت، مسوولیت دبیرخانه 
ای آن را به عهده گرفت تا اینکه تشــکیالت بهره وری به صورت 
مســتقل در ١٣7١ خورشیدی راه اندازی شد و سال بعد شرکت 
»دونا سنگ« وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 
به »سازمان بهره وری ملی ایران« تغییر نام داد و فعالیت خویش 
را در ایــن زمینه پیگیری کرد و پنج ســال بعــد بر پایه تصمیم 
شــورای عالی اداری کشــور این نهاد به »سازمان ملی بهره وری 

ایران« تغییر نام یافت.
ســازمان ملی بهره وری ایران در ١٣۹٠ خورشــیدی با توجه به 
ماده 7۹ قانون برنامه پنجم توســعه، موسســه دولتی وابسته به 
معاونــت برنامه ریــزی و نظارت راهبردی رییــس جمهوری به 
فعالیت پرداخت و پس از احیا و تجدید ســاختار دوباره سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشــور در ١٣۹٣ خورشــیدی، »سازمان 
ملی بهره وری ایران« به عنوان یکی از ســازمان های وابسته به 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور فعالیت خود را آغاز کرد.
اهمیت فرهنگ سازی و افرایش سطح آگاهی همگان در ارتباط با 
ضرورت توجه به بهینه سازی مصرف به عنوان مقوله ای اثرگذار 
در رشد و پیشرفت جامعه سبب شد تا یکم خرداد به عنوان »روز 
بهره وری و بهینه سازی مصرف« در تقویم کشور به ثبت برسد.بر 
پایه آمارها بهره وری در کشــور در مدت ۴٠ سال گذشته از رشد 
و تغییرهای الزم برخوردار نبوده است. بهره وری مفهوم و تعاریف 
متعددی دارد اما اینکه هر ســازمانی به منظور رسیدن به اهداف 
اثربخش چگونه از این موضوع بهره ببرد، مهم اســت. این مقوله 

باید در چارچوب یک نظام ارزشی قابل قبول باشد.
 ارتقای ســطح بهره وری بــه عنوان هدفی بــا اهمیت در کنار 
همکاری تمامی عوامل و مجموعه های اجرایی میســر می شود. 
بهره وری بهینه تنها به عملکرد دولت ها منوط نیســت بلکه در 
تفاهم میان نظام و مردم رشــد پیدا می کند، افراد باید با آموزش 
هــای الزم بتواننــد از منابع مختلف بهــره وری الزم و بهینه را 
بدســت آورند. برداشــتن گام های جدی در جهت ارتقای سطح 
بهــره وری از جمله برنامه های مختلف دولت ها به شــمار می 
رود زیرا شــناخت درســت از این مفهوم باید در جامعه به سطح 

مطلوبی برسد.
 شــناخت دقیق زوایای محیط کســب و کار به عنوان مهمترین 
مولفه بهره وری می تواند در این مهم اثربخش باشد که با هدایت 
و از راه نفوذپذیری، فرهنگ بهره وری در جامعه پرورش می یابد. 
دولــت به عنوان قوه مجریه به  تنهایــی در این وادی نقش آفرین 
نیســت و نباید این اصل را فراموش کرد که بدون رشــد کارآیی 

فردبه فرد مردم جامعه، امکان رشد این مقوله وجود ندارد. 
برای بهبــود وضعیت بهره وری باید کارآیی را بــاال برد. اگر قرار 
است در کشــور نظام بهره ور حاکم شــود، ضرورتی ندارد که از 
همیــن ابتدای امر، تشــکیالت عریــض و طویــل فناوری های 
جدیــد را در بخش های مختلف پیاده کــرد و می توان با همین 
سیســتم های سنتی هم به بهره وری دســت یافت. در واقع بدون 
ســرمایه گذاری های کالن می توان با تغییــر در مدیریت ها هم 
زمینه رشد بهره  وری را ایجاد کرد.حرکت تدریجی در رشد بهره 

 وری به نفع اقتصاد خواهد بود. 
در ایــن ارتباط آموزش صحیح به فرزنــدان از راه کانون خانواده 
اهمیت باالیی دارد. امروزه خانواده های ایرانی هم از نظر بهره وری 
وضعیت مناسبی ندارند. بسیاری از آنها نظام دخل وخرج درستی 
ندارنــد و نمی توانند نگاه بهــره ور را از همان زمــان کودکی به 

فرزندان خود آموزش دهند.
 همچنین نقش آموزش  وپرورش کشــور دارای اهمیت است که 
در این بخش هم با معضل های جدی روبرو هستیم. تربیت افراد 
با کارایی باال در نظام آموزش  وپرورش کشور بسیار مهم به شمار 

می رود.
 بنابراین ضعف در این بدنــه از نظام می تواند اثرهای مخربی را 
برجای بگذارد. دولت  ها می توانند با اصالح نظام آموزشی در این 

زمینه اثرگذار باشند و روش های جدیدی را اِعمال کنند.
 البتــه نمی توان انتظار داشــت که این روند بــه همین ترتیب و 
همین ســرعتی که بر زبان جاری می شــود، اصالح شــود، برای 
دســتیابی به این مهم زمان زیادی الزم اســت و باید اصالحات 
در همه بخش  ها به طور همزمان و از بطن جامعه صورت پذیرد. 
بنــگاه  های کوچک به این دلیل که منعطف  تر هســتند و امکان 
سازگاری بیشــتری دارند، خیلی راحت تر و سریع تر می توانند به 
بهره وری برسند. هرچند در سال های اخیر به دلیل آنکه دولت ها 
درگیر بنگاه های بزرگ و مادر بودند، نتوانســتند به این بخش از 
اقتصاد کمک کنند.شفافیت و دسترسی آزاد به اطالعات نیز یکی 
از ضرورت های افزایش بهره وری تلقی می شود.در هر کشوری که 
این مقوله به راحتی و با ســرعت انتشار پیدا کند، افراد به فراخور 
توانمندی خود خواهد توانست از اطالعات موجود استفاده کنند. 
بازنگری، اصالح قوانین و مقررات و تقویت نظام نظارتی می تواند 

به بهبود سطح بهره وری کمک کند.   

نگاه روز

افزایش۳۳ درصدی 
 معامالت مسکن 

رئیس اتحادیه مشــاوران امالک گفــت: 7٥ هزار 
و ۹۴٥ مبایعه نامه در اردیبهشــت ماه امسال در 
دفاتر مشاوران امالک سراسر کشور ثبت شد که در 
مقایسه با مدت مشابه پارسال، بیش از ٣٣ درصد 

رشد نشان می دهد.
به گزارش زمــان به نقل ازایرنــا، »مصطفی قلی 
خســروی« با بیان اینکه از ماه خرداد، بازار امالک 
اعم از اســتیجاری و فروش رونق می گیرد، افزود: 
اردیبهشــت ماه پارســال در مجمــوع ٥٦ هزار و 
۹۹١ مبایعه نامه در دفاتر مشاوران امالک سراسر 
کشور ثبت منعقد شــده بود. وی اظهار داشت: در 
اردیبهشت ماه امسال در مجموع ١٣٠ هزار و ٢7٨ 
قرارداد اجاره و مبایعه نامه در دفاتر مشاوران امالک 
در کشور تنظیم شده که در مقایسه با مدت مشابه 
ســال ۹٦ حدود ١۴ درصد افزایش یافته اســت.

نماینــده رئیس اتاق اصناف ایران در کمیســیون 
تخصصی مشاوران امالک کشور و رییس اتحادیه 
مشاوران امالک تهران بیان کرد: در اردیبهشت ماه 
سال جاری ٥٢ هزار و ٨٦٦ قرارداد اجاره مسکن در 
سطح کشــور به ثبت رسیده که در مقایسه با ٥٥ 
هزار و ۹٠۴ فقره قرارداد اجاره در همین ماه در سال 

۹٦ حدود ٥ درصد کاهش یافت.

اعالم فهرست
 کاالهای صادراتی مشمول 

دستورالعمل جدید ارزی به زودی  

به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، 
فهرست اقالم صادراتی که امکان فروش ارز خارج از 
سامانه نیما برای آنها وجود ندارد هفته آینده اعالم 
می شود.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، دستورالعمل 
ارزی جدید، دوم اردیبهشت امسال از سوی معاون 
اول رئیس جمهــور ابالغ و مقرر شــد ارز حاصل از 
صادرات و واردات در قالب سامانه نیما مدیریت شود. 
بر اســاس این دستورالعمل قرار شده دالر حاصل از 
صادرات اقالم عمده صادراتی در قالب سامانه نیما با 
نــرخ ۴٢٠٠ تومان جذب و معادل ریالی آن به تجار 
پرداخت شــود تا ارز مورد نیاز واردکنندگان از این 
طریق تامین شود.اسداهلل عسگراوالدی - عضو هیات 
نمایندگان اتاق بازرگانی ایران - در این زمینه گفت: 
بر اساس هماهنگی های صورت گرفته، مقرر شده 
هفته آینده فهرست محصوالت صادراتی که مشمول 
سیاســت الزام ارزی خواهند شد )کاالهایی که ارز 
حاصل از صادرات آنها به نرخ ۴٢٠٠ تومان در سامانه 
نیمــا جذب و معادل ریالی آن به تاجر پرداخت می 
شود( اعالم شود.وی افزود: با وجود گمانه زنی ها هنوز 
به صورت قطعی مشخص نیست که چه کاالهایی 
مشمول این سیاست ارزی خواهند شد.عسگراوالدی 
گفــت: دالر ۴٢٠٠ تومانی نمی تواند در اجرای این 
سیاســت ارزی موثر باشد؛ چراکه قیمت تمام شده 
محصوالت صادراتی بر اساس دالر ٥٠٠٠ تومانی و 
حتــی باالتر خواهد بود؛ بنابراین تعیین نرخ ۴٢٠٠ 
تومانی به صادرات غیر نفتی ضربه می زند.این عضو 
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: باید نرخ 
دالر در قالب سیاست ارزی جدید بر اساس توافق و 
تفاهم بین صادرکنندگان و واردکنندگان تعیین شود 

که روش بسیار بهتری خواهد بود.

مشارکت هزار شرکت 
حمل و نقل با گمرک 

گمرک ایران از مشارکت بیش از هزار شرکت حمل 
و نقــل بین المللی با گمرک برای تجارت ســالم و 
پیشــگیری از قاچاق کاال خبر داد. به گزارش زمان 
به نقل ازگمرک ایران، بر اساس این برنامه مشارکت 
شرکت های حمل و نقل ملزم به ارائه اطالعات دقیق 
و شفاف از فهرســت محموله ها هستند.فهرست 
محموله ها یا مانیفست بار شامل اطالعات محموله 
به تفکیک نوع کاال، وزن و دیگر مشخصات است که 
امروز کامال الکترونیکی و از طرف شرکت های حمل و 
نقل قبل از صدور ترخیصیه به گمرک ارسال می شود 
و این کار موجب شده تا اطالعات کامل تر، معتبر و 
قابل اعتمادی در اختیار گمرک قرار گیرد و به نوعی 
شرکت های حمل و نقل در تجارت سالم و پیشگیری 
از قاچاق کاال درگیر شده اند.اطالعات کاالها به محض 
حمل به صورت الکترونیکی به مقصد ارسال می شود، 
یعنی  به محض حرکت وسیله حامل کاال از مبدا و تا 
قبل از رسیدن به مقصد، ورود اطالعات و مشخصات 
کاالها به صورت الکترونیکی به گمرک ارسال و در 
پایگاه های اطالعاتی گمرک ثبت می شــود.در این 
جهت، همه شرکت های کشتیرانی و حمل و نقل برای 
صدور ترخیصیه، مانیفست کاالهای خود را به صورت 
الکترونیکی در سامانه جامع امور گمرکی و پنجره 
واحد تجارت فرامرزی ثبت می کنند. با کمک این 
فرآیندها، امکان ارسال اطالعات بارنامه و مانیفست 
پیش از اظهار از هر نقطــه ای از جهان وجود دارد و 
در کنترل های بعدی این اطالعات در سامانه جامع 
گمرکی با بارنامه الکترونیک، فاکتور و عدل بندی و 
اظهار الکترونیک، اطالعات ثبت ســفارش، گواهی 
بازرسی در مبدأ و اطالعات ایکس ری ها در گمرک 
تطبیق داده می شوند.با این اقدام، گمرک به راحتی 
و به صورت هوشمند بر اصالت اطالعات بارنامه ها 
و مانیفســت اظهارنامه ها پی می برد و در صورت 
مغایــرت در ورود اطالعات شــرکت های حمل و 
نقل، امکان ادامه فعالیت برای این شرکت ها وجود 
نخواهد داشت و گمرک عمال این شرکت ها را در 
برنامه تجارت سالم و پیشگیری از قاچاق کاال درگیر 

کرده است.

خبر

مدیرعامل شــرکت بازآفرینی شــهری ایران از 
تخصیص ٢٥٠٠ میلیارد تومان از بودجه امسال به 
عنوان یارانه تسهیالت ٥٠ میلیون تومانی نوسازی 
مسکن به توسعه گران بافت های فرسوده خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، هوشنگ عشایری 
در برنامه روی خط خبر شبکه خبر درباره مصوبات 
اخیر دولت در حوزه بازآفرینی شهری گفت: اجرای 
برنامه ملی بازآفرینی شــهری در سه ماه پیش از 
سوی رئیس جمهور صادر شــد و در آن زمان از 
ایشان برای تدوین برنامه های حقوقی و مالی آن 
فرصت سه ماهه خواســتیم که در این سه ماه، 
طرح نهایی طی ١٥ جلســه به ریاست معاونت 
اقتصــادی رئیس جمهور در حــوزه های مالی و 
حقوقی در قالب ٢٣ ماده تدوین و به هیئت دولت 
ارائه شد.وی افزود: هفته گذشته این پیشنهادات 
در هیئــت دولت مطرح و هر ٢٣ بند آن تصویب 
شد که مهمترین محورهای این برنامه تأکید بر 
محله محور بودن آن، اولویت داشــتن مشارکت 
مردمی و ورود تسهیل گران و نهایتاً محور اصلی 
بودن اجرای برنامه از ســوی توسعه گران است.

معاون وزیر راه و شهرســازی با بیــان اینکه در 

اجرای این برنامه شهرداران نقش کلیدی دارند، 
اظهار داشت: قرار است در این برنامه هزینه تمام 
شده ساخت و ســاز در محالت نابسامان شهری 
و بافت های فرســوده برای توسعه گران کمتر از 
ســایر بافت ها باشد. مثال اگر در منطقه ٥ تهران 
هزینه ساخت و ســاز متری یک میلیون و ٣٠٠ 
تا یک میلیون و ۴٠٠هزار تومان اســت، در بافت 
های هدف به کمتر از یک میلیون تومان برســد 
که نشان می دهد ٢٥ درصد ارزان تر از سایر بافت 
ها خواهد بود.عشایری تصریح کرد: برای دستیابی 
به ایــن هدف، هزینه های جانبــی مانند صدور 
پروانه ساختمانی، انشعابات آب و گاز و برق، حق 
نظارت نظام مهندسی، بیمه کارگران ساختمانی 
و ... تخفیف داده می شــود که نهایتاً متری ٢٠٠ 
تا ٣٠٠ هــزار تومان و مجموعاً ٢٥ درصد هزینه 
تمام شده ساخت و ســاز کمتر از سایر بافت ها 
خواهد شــد.مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری 
افزود: برای شتاب دهی به اجرای این برنامه همه 
دســتگاه های دولتی اراضی خود واقع در بافت 
های هــدف را به این برنامه اختصاص می دهند 
تا مصوبات مالی طرح بازآفرینی شهری به جریان 

بیفتد. در حال حاضر وزارت راه و شهرســازی و 
دســتگاه های تابعه آن، تمامی اراضی خود را در 
٢١ شــهر در اختیار برنامه قرار دادند که طراحی 
محالت فرسوده این ٢١ شــهر به اتمام رسیده، 
توسعه گر انتخاب شده و در حال امضای قرارداد 
هستیم.به گفته وی از دیگر مصوبات اخیر هیئت 
دولت درباره برنامه ملی بازآفرینی شهری، این بود 
که تمام مشوق هایی که به مناطق محروم تعلق 
می گیرد، به بافت های نابسامان شهری داده می 
شــود و امیدواریم اجرای این برنامه نهایتا به ٢٥ 
میلیون ساکن این بافت ها کمک کند.این مقام 
مسئول در وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: بانک 
مرکزی با اختصاص یک میلیارد دالر از صندوق 
توسعه ملی برای اختصاص به این برنامه موافقت 
کرده و منتظر تصویب آن در مجلس هستیم که 
پس از تصویب در مجلس، به صندوق توسعه ملی 
ابالغ خواهد شــد. همچنین از بخشی از بودجه 
عمومی سال ۹7 برای اجرای این برنامه استفاده 
می کنیم تا با استفاده از آن به توسعه گران به ازای 
هر واحد ٥٠ میلیون تومان وام نوســازی مسکن 
اختصاص یابد.عشایری یادآور شد:براساس مصوبه 

دولت ١٥٠٠ میلیارد تومان به شــرکت عمران و 
بهســازی شهری ایران پرداخت می شود تا صرف 
ساخت تأسیسات زیربنایی و روبنایی در محالت 
هدف شــود. همچنین ٢٥٠٠ میلیارد تومان نیز 
بابت پرداخت یارانه تســهیالت نوسازی مسکن  
داده خواهد شــد که به این مبالغ ١٥٠ میلیارد 
تومان نیز بابت ودیعه اســکان موقت افزوده می 
شود. به این صورت که اگر توسعه گر وارد محله 
ای شد و توانست با ساکنان محله برای نوسازی 
واحدهای مسکونی قرارداد امضاء کند، به ساکنان 
٢٠ میلیون تومان بابت اسکان موقت ودیعه داده 
می شود و پس از اتمام واحد مسکونی این ودیعه 

یک جا به دولت بازگردانده خواهد شد.
وی تصریح کــرد: امیدواریم مــردم از این طرح 
اســتقبال کنند. در حال حاضر ۴٠٠ هزار نفر در 
صندوق پس انداز مسکن یکم ثبت نام کرده اند 
تا از تسهیالت خرید مسکن استفاده کنند. بخشی 
از این تســهیالت به خرید مسکن در بافت های 
فرســوده با ســود ٦ درصد تعلق دارد که نشان 
دهنده افزایش تدریجی استقبال از طرح نوسازی 

و بازآفرینی است.

معاون وزیر راه تشریح کرد:

اعطای وام 50 میلیونی نوسازی مسکن
 به توسعه گران بافت های فرسوده

سخنگوی وزارت خرانه داری آمریکا بر اساس آنچه حمایت برخی ایرالین های ایرانی از آنچه 
این وزارتخانه آمریکایی، حمایت از تروریسم خوانده، تحریم های جدید علیه آنها اعمال کرده 
است.به گزارش زمان به نقل ازمهر، بلومبرگ نوشت: وزارت خزانه داری آمریکا تحریم های 
جدیدی علیه ۹ شرکت و فرد که در زمینه حمایت از شرکت های هواپیمایی ایرانی فعالیت 
دارند اعمال کرده است. وزارت خزانه داری آمریکا اعالم کرد: این تحریم های جدید به شرکت 
هواپیمایی ماهان به خاطر ایفای نقش در صادرات ادوات تأثیرگذار نظامی به سوریه اعمال شده 
است. استیون مونچین، سخنگوی وزارت خزانه داری آمریکا مدعی شد: هواپیمایی ماهان به 
طور روزمره جنگنده ها و تسلیحات را با هدف حمایت از نظام بشار اسد به سوریه منتقل می 
کند.این وزارتخانه آمریکایی مدعی شده است هواپیمایی ماهان از سال ٢٠١١ برای اجرای 
افزود:  است.مونچین  شده  دیده  تدارک  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  قدس  نیروی  اهداف 
کشورها و شرکت های سراسر دنیا باید در خصوص خطرات ارائه خدمات فرودگاهی و اجازه 
نشست و برخاست هواپیماهای متعلق به ایرالین های ایرانی که بر اساس ادعای وزارت خزانه 
داری آمریکا از توسعه تروریسم در منطقه حمایت می  کنند، هشدار داده است.این مقام مسئول 
در وزارت خزانه داری آمریکا اعالم کرد: تحریم های این وزارتخانه به همه بخش های مرتبط با 
ارائه خدمات حمل و نقل هوایی و تأمین قطعات هواپیما به ایرالین های ایرانی ماهان، کاسپین، 
معراج و پویا ایر تعلق می گیرد.از زمان خارج شدن آمریکا از برجام در دو هفته قبل، تحریم 
های جدیدی علیه برخی شرکت ها یا مقامات ایرانی از جمله ولی اهلل سیف رئیس کل بانک 
مرکزی و همچنین اخیراً ایرالین های ایرانی بر اساس آنچه آمریکا حمایت ایران از تروریسم می 
خواند، تعلق گرفته است.همچنین وزارت خزانه داری آمریکا ٣١ فروند هواپیمای متعلق به این 
۴ ایرالین ایرانی را به فهرست تحریم های خود اضافه کرده که شامل ٥ فروند هواپیمای معراج، 
۹ فروند متعلق به کاسپین، ٥ فروند از هواپیماهای پویا ایر و ١٢ فروند هواپیمای ماهان است.

معاون وزیر کشاورزی از پیش بینی خرید تضمینی ١٠.٥ میلیون تنی گندم در سال جاری خبر 
داد و گفت: اگر این پیش بینی محقق شود که شرایط اقلیمی گویای نوید وضعیت بهتری را 
نیز می دهد، می توانیم بیش از سه میلیارد دالر صرفه جویی ارزی کنیم.به گزارش زمان به نقل 
ازایسنا، خرید تضمینی محصوالت کشاورزی به ویژه گندم از اهداف و برنامه های دولت در 
هر سال است که طی سال های اخیر رو به افزایش می رود و خودکفایی گندم تکرار می شود.

امسال نیز به نظر می رسد به خودکفایی این محصول استراتژیک دست یابیم، چراکه یزدان 
سیف - معاون وزیر جهاد کشاورزی - با حضور در ایسنا، اظهار کرد: تولید گندم در سال جاری 
از پیش بینی های صورت گرفته بیشتر است، چراکه باران متناسب و مساعدی در مزارع گندم 
طی ماه های اخیر داشتیم و این مسئله سبب شد بسیاری از مزارع آبی هم اقدام به آبیاری 
نکنند.وی افزود: برای مزارع گندم باران در ماه های اسفند تا اردیبهشت ماه بسیار با ارزش است 
و خودکفایی گندم و خرید تضمینی این محصول استرتژیک نیز از اهمیت باالیی برخوردار است. 
چراکه اگر در طول یک سال ١٠ میلیون تن گندم خریداری شود به معنای صرفه جویی سه 
میلیارد دالری ارزی است و اگر این اتفاق می افتد یعنی باید به همین میزان پول خرج کنیم تا 
گندم به دست آوریم. به گفته وی، در سال زراعی جاری از ابتدای فصل برداشت تاکنون حدود 
یک میلیون و ٦٠٠ هزار تن گندم از کشاورزان تحویل گرفته ایم که ارزشی بالغ بر ۴٠٠ میلیون 
دالر دارد و پیش بینی می کنیم با توجه به وضعیت موجود حدود ١٠ میلیون و ٥٠٠ هزار تن 
گندم از کشاورزان به صورت تضمینی خریداری کنیم.سیف با بیان اینکه خرید تضمینی گندم 
نه تنها صرفه جویی ارزی برای کشور به ارمغان خواهد داشت بلکه کشاورزان را در روستاها 
امیدوار نگه داشته و می تواند تولید را در این مناطق زنده نگه دارد، ادامه داد: تاکنون ٥٠ درصد 
مطالبات کشاورزانی که اطالعاتشان در سامانه خرید تضمینی گندم به ثبت رسیده و محصول 

خود را تحویل داده اند، پرداخت شده است که به بیش از 7٣٣ میلیارد تومان می رسد.

علیه یکا  آمر جدید  یم  تحر
ایر پویا  و  معراج  کاسپین،  ماهان،   

گندم دوباره  خودکفایی 
دالری میلیارد   ۳ صرفه جویی  و   

مدیرعامل بورس کاال می گوید با همکاری وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده و بورس 
کاال، تولیدکنندگان به عنوان خریدار مواد اولیه از بورس، دائما در 
حال پایش و رصد هستند و در این زمینه همکاری انجمن ها نیز 
ضروری است.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، حامد سلطانی نژاد 
مدیرعامل بورس کاالی ایران و حسین دستجردی رئیس کانون 
انجمن های صنفی آرد ایران با حضور در یک برنامه تلویزیونی 
با موضوع »بورس کاال؛ معامالت نقدی و آتی« به بحث در این 
مورد پرداختند. حامد سلطانی نژاد مدیرعامل بورس کاالی ایران 
در ابتدا با اشاره به راه اندازی معامالت قراردادهای آتی زعفران 
برای نخستین بار در جهان در بورس کاال، اظهار کرد: کشورمان 
بزرگترین تولید کننده زعفران است و بالغ بر ۹٠ درصد زعفران دنیا 
در ایران تولید می شود، اما سهم ما از تجارت جهانی آن بسیار کم 
است.وی با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته دنیا که سهم قابل 
توجهی از تولید یا مصرف یک کاالی استراتژیک را داشته باشند، 
سعی می کنند بازار آن کاال را در کشورشان شکل بدهند، ادامه 
داد: در اقتصاد چرخه درآمد، پس انداز و سرمایه گذاری را داریم 
و در هر صنعتی حتی زعفران هم این صدق می کند؛ اگر درآمد 
حاصل از کشت زعفران تبدیل به پس اندازهای موثر نشود و اگر 
سرمایه گذاری مجدد در توسعه این محصول صورت نگیرد، برای 
زعفران هم سرنوشتی مشابه خیلی از محصوالت دیگر خواهیم 
داشت.سلطانی نژاد اضافه کرد: بایستی بازار منسجم و موثری وجود 
داشته باشد تا قیمت زعفران در آن بازار مبتنی بر عرضه، تقاضا و 
تامین منافع طرفین تعیین شود.مدیرعامل بورس کاالی ایران با 
اشاره به لزوم شناسنامه دار شدن فعاالن بازار، گفت: با راه اندازی 
معامالت آتی زعفران، فعاالن این حوزه امکان پیش بینی وضعیت 

با راه  بازار در آینده را خواهند داشت.وی یادآور شد: کشاورزان 
اندازی معامالت آتی زعفران می توانند بدانند که محصول آنان در 
ماه های آینده با چه قیمتی به فروش خواهد رسید.سلطانی نژاد 
به عرضه گندم در بورس کاال اشاره کرد و گفت: در هر سیستمی 
برای رفع انحصار در بازار چاره اندیشی می شود و در مورد گندم ما 
معتقدیم که عرضه کننده انحصاری داریم.وی اضافه کرد: امیدواریم 
کل  کننده  عرضه  که  شود  ایجاد  شرایطی  گندم  خصوص  در 
محصوالت خود را بیاورد و همه خریداران هم با حضور در معامالت 
بتوانند بخرند.مدیرعامل بورس کاالی ایران با اشاره به کارکردهای 
بورس کاال، ادامه داد: یکی از کارکردهای بورس کاال بحث تخصیص 
است به طوریکه همه خریداران گندم همانند صنف آرد، توان الزم 
را برای توافق با شرکت بازرگانی دولتی ندارند و بسیاری از مصرف 
کنندگان کوچک نیز دسترسی به این شرکت ندارد و عده ای از 
آنها هم در تهران نیستند. اما این مصرف کنندگان گندم می توانند 
بدون ارتباط مستقیم با تولیدکنندگان از طریق بورس کاال محصول 
مورد نیازشان را خریداری کنند.سلطانی نژاد تاکید کرد: خود دولت 
می گوید که می خواهم از ساختار انحصاری دولتی که مشکالتی 
را به وجود آورده است، به سمت ساختار مدرن بازاری حرکت کنم 
و بورس کاال هم امکان پایان انحصار و شفافیت و رقابت را فراهم 
می کند.وی تصریح کرد: بورس کاال سازوکار قانونی خود را دارد و 
سه روز برای تسویه کاالهای معامله شده، فرصت می دهد که اگر 
تسویه زودتر صورت بگیرد، کاال هم زودتر تحویل می شود.وی با 
تاکید بر اینکه ساختار قانونی حاکم بر بورس کاال اجازه تخلف به 
عرضه کننده را نمی دهد، گفت: شرکت بازرگانی دولتی بعضا به 
دالیلی موجه مجبور بوده کاال را دیر تحویل بدهد و از طرف بورس 
هم جریمه شده است.وی تصریح کرد: شرکت بازرگانی دولتی اول 

هر سال به ما برنامه عرضه می دهد و مثال می گوید هر هفته 
از این برنامه عرضه  چه مقدار گندم را عرضه می کند، لذا اگر 
تخطی صورت بگیرد خود شرکت بازرگانی دولتی پاسخگو خواهد 
بود و تاکنون هم هیچ اتفاقی در این حوزه نیفتاده است.مدیر عامل 
بورس کاالی ایران با اشاره به اینکه بورس ساختاری قانونی دارد 
و عرضه کننده باید در این بستر کیفیت کاالی خود را تعیین 
کند، در خصوص خرید برخی محصوالت با هدف واسطه گری 
در بورس، گفت: با تحوالتی که در بازار ارز رخ داد، تعیین قیمت 
پایه براساس نرخ ارز ۴٢٠٠ تومانی موجب شد برای خرید برخی 
محصوالت رقابت شکل گیرد و قیمت پایه محصوالت در بورس، 
پایین تر از بازار خارج از بورس باشد؛ این امر انگیزه برخی افراد شد 
تا به قصد خرید یا انبار کردن، در تالش برای خرید محصول از 
بورس باشند.وی افزود: در این زمینه بورس کاال به صورت دوره ای 
اسامی خریداران را به انجمن ها ارایه می کند تا خریدارانی که قصد 
سفته بازی دارند شناسایی شوند. در این رابطه، طی سال گذشته 
نیز ٣٥ شرکت در مناطق آزاد شناسایی و  از معامالت حذف شدند 
و تعاونی های  متخلفی که به جای تخصیص مواد به اعضای خود  
اقدام به تجارت مواد اولیه می کردند، با محدودیت هایی در خرید 

مواجه شدند.

همکاری ۳ جانبه برای پایش متقاضیان مواد اولیه در بورس کاال



خدایا قرار بده مرا در این روز از متوکالن بدرگاهت 
ومقرر کن در آن از کامروایان حضرتت ومقرر فرما 
نهایت  ای  احسانت  به  درگاهت  مقربان  از  آن  در 

همت جویندگان.

دعای روز نهم ماه رمضان

بیا که قصر امل سخت ُسست بنیاد است 
بیار باده که بنیاد ُعمر بر باد است

غالم همت آنم که زیر چرخ کبود
 ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است

امروز با حافظ

»ارث« ادبیات را به انتها رساند

قرن  رمان نویسان  مهم ترین  از  راث«  »فیلیپ 
درگذشت.  سالگي   ٨٥ سن  در  دیروز  بیستم 
نویسنده مطرح کشورمان  محمود دولت آبادي 
براي  راث«  »فیلیپ  فقدان  که  است  معتقد 
بود. دولت آبادي  امریکا دردناک خواهد  جامعه 
اعتقاد دارد که هر نویسنده و نمایشنامه نویس 
معتبري که از دنیا مي رود قطعا خسارت زیادي 

به حوزه ادبیات وارد مي شود.
 به گزارش اعتماد انالین ،محمود دولت آبادي با 
اشاره به درگذشت فیلیپ راث گفت: »من هم به 
تازگي این خبر را شنیده ام و به شدت از شنیدن 
آن ناراحت شدم. هر نویسنده یا نمایشنامه نویس 
معتبري که از دنیا مي رود قطعا خسارت زیادي 
به حوزه ادبیات وارد مي شود. به حدي این موضوع 
مهم است که شاید مردم به آن واقف نباشند. هر 
نویسنده یا استاد ادبیات گنجینه هایي در درون 
دارد که مي تواند یک جامعه را به تعالي برساند. 
فیلیپ راث از این قاعده مستثنا نبود و آثار او 
در طول سالیان دراز کمک زیادي به فرهنگ و 
ادبیات کشور امریکا کرد. راث از آن انسان هایي 

بود که ادبیات و نویسندگي را به انتها رساند.«
و  تئاتر  حوزه  در  راث  »فیلیپ  داد:  ادامه  او 
نمایشنامه نویسي هم آثار فوق العاده اي را خلق 
کرد. اخیرا با بچه هاي جوان که صحبت مي کردم 
را منتشر  قرار است مجله اي  متوجه شدم که 
کنند که در آن به آثار فیلیپ راث پرداخته شود. 
اما اکنون باید براي او ویژه نامه اي را ترتیب دهند 
و بزرگداشتي براي او برگزار کنند. راث از کساني 
است که توانسته بود جایزه »کافکا« را نیز کسب 

کند.«
و  بوکر  جوایز  برنده  و  نویسنده  راث،  فیلیپ 
پولیتزر و از مهم ترین رمان نویسان قرن بیستم 
میالدي بود. او که از سال ١۹7٥ عضو موسسه  
ملي هنر و ادبیات امریکا بوده  و تا سال ١۹٨۹ به 
عنوان ویراستار آثار ادبي با انتشارات »پنگوئن« 
را  از سال ١۹۹٢ وقت خود  همکاري مي کرد. 
با  سال ٢٠١٢  و  کرد  نویسندگي  صرف  فقط 

رضایت کامل این حرفه را کنار گذاشت.«
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عروسک های سفیر صلح
 در برج آزادی به تماشای عموم درآمدند

موزه  جهانی  روز  با  همزمان 
نفیس  عروسک  های  از  مجموعه ای 
و قدیمی ثبت ملی که سفیران صلح 
سیار به کشورهای دیگر نیز هستند، 
درگذر  »عروسک  نمایشگاه  در 
زمان« برای نخستین بار به تماشای 

عموم درآمده است.
از  عروسک   ۹، ایرنا  از  گزارش  به 
سوی دانشگاه تهران ٢ عدد عروسک 
سوی  از  پسرخاله(  و  قرمزی  )کاله 

و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  به  متعلق  عروسک   ٢٠ سینما،  موزه 
نوجوانان و 7٠ عروسک متعلق به بنیاد فرهنگی هنری رودکی به مدت 
تابلو   ٢٦ گرفت.همچنین  قرار  تماشاچیان  دید  معرض  در  هفته  یک 
سایه و ٣٠ عدد عروسک سایه از سوی اداره کل هنرهای نمایشی ، ٣ 
مجموعه  به  متعلق  عروسک  عدد   ٦ و  گنج  ماه  خانه  عروسک  عروسک 
عالوه  هستند.  تماشا  برای  موزه  این  شده  ارائه  دیگر  از  پایدار  طبیعت 
عروسک   ٦ بار  نخستین  برای  نمایشگاه  این  در  عروسک  ها  این  بر 
بازبازک«  »لیلی  قشم،  از  »دهتو دوک«  از خراسان جنوبی،  »دوتوک« 
کک«  »بی بی  ترکمن،  از  »قورچوق«  اردبیل،  از  »تکتم«  خوزستان،  از 
عروسک زرتشتیان به عنوان عروسک هایی که به عنوان میراث ناملموس 
ثبت شده اند برای عموم به نمایش درآمده است.این عروسک ها به عنوان 

موزه سیار سفیران صلح تاکنون به ۹ کشور سفرکرده اند.
بازدید  برای  هفته  یک  مدت  به  زمان«  گذر  در  »عروسک  نمایشگاه 
رایگان عالقمندان برپاست.در حاشیه این نمایشگاه کارگاه های آموزشی 

نیز برگزار می شود.

»آدم خانگی« به جشنواره فیلم
 »لنکستر« انگلیس راه یافت

فیلــم انیمیشــن »آدم خانگی« از 
تولیدات مرکز گســترش ســینمای 
مســتند و تجربــی بــه کارگردانی 
مرضیه ابرار پایدار به جشنواره فیلم 

»لنکستر« انگلیس راه یافت.
بــه گــزارش  از روابــط عمومــی 
مرکز گسترش ســینمای مستند و 
تجربی، نهمین دوره جشــنواره فیلم 
طــی   Lancaster »لنکســتر« 

روزهای دوم تا ســوم تیرماه ۹7 در شهر لنکستر انگلیس برگزار می شود و 
»آدم خانگی« ســاخته مرضیه ابرار پایدار در بخش فیلم های انیمیشن این 

جشنواره روی پرده می رود.
»آدم خانگی« داســتان یک مرد فروشــنده حیوانات است که در مغازه اش 
به خواب رفته اســت و خود را گرفتار در قفس حیوانات و کابوسی ترسناک 
می بینــد. او در پی نجات از حیوانات می گریزد، ولی هربار به مانعی برخورد 

می کند ...

حضور ۲ فیلم ایرانی در جشنواره رومانی

فیلم ســینمایی »ائو« بــه کارگردانی و 
تهیه کنندگی اصغر یوسفی نژاد و »هجوم« 
ساخته شهرام مکری به جشنواره ای در 

رومانی می روند.
به گــز ارش  از روابط عمومــی فیلم ائو، 
فیلم ســینمایی »ائو« بــه کارگردانی و 
تهیه کنندگی اصغر یوسفی نژاد از ٢٥ می 
تــا ٣ ژوئن برابر بــا از ۴ تا ١٣ خرداد در 
هفدهمین جشنواره فیلم »ترانسیلوانیا« 

در شهر کلوج رومانی حضور خواهد داشت.
»ائو« با حضور کارگردان فیلم در بخش مسابقه این جشنواره به نمایش در 
می آید همچنین فیلم »هجوم« ســاخته شهرام مکری با حضور وی و عبد 

آبست بازیگر فیلم در بخش غیررقابتی جشنواره حضور دارد.
محمد اطبایی پخش کننده بین المللی فیلم »ائو« امکان حضور فیلم در این 
جشــنواره ها را مهیا کرده است و کارگردان فیلم در روزهای آتی عازم شهر 

کلوج رومانی می شود.

خبر

کاریکاتور

نمایش »دریادالن« دوم تا ٢٠ خردادماه همزمان با سومین 
ســالگرد تفحص ١7٥ شهید غواص در محوطه تئاتر شهر 
اجرا می شــود.به گزارش پیام زمان از رسانه خبری سازمان 
فرهنگی شهرداری تهران، نمایش محیطی »دریادالن« به 
نویسندگی و کارگردانی امیرحسین شفیعی همزمان با ماه 
مبارک رمضان و سالروز آزادسازی خرمشهر روز مقاوت، ایثار 
و پیروزی و سومین سالگرد تفحص ١7٥ شهید غواص در 
بوستان دانشجو اجرا می شود.»دریا دالن« انتظار مادر شهیدی 
را که سال هاست در جست و جوی فرزند خود است روایت 
می کند و در این میان نقبی نیز به شهدای غواص کربالی ۴ 
و شهدای مدافع حرم می زند. این نمایش ترکیبی از موسیقی، 
حرکات فرم و روایت است. این نمایش که همزمان با تشییع 
شهدای غواص عملیات کربالی ۴ به همت سازمان فرهنگی 
هنری شــهرداری تهران و بــرای آیین افتتاحیه چهارمین 
جشنواره تئاتر شهر تدارک دیده شده بود؛ به دلیل استقبال 
فراوان مخاطبان چندین بار اجرای مجدد شد. علی براتی، 
رضا راد، روح اهلل سنایی،  سروش کریمی نژاد،  مهرداد آبجار،  
محمدامین وظایفی، میالد محمدزاده،  محمدرضا ابراهیمی،  
یونس حمزه لویی، آسف جاودانفرد،  علیرضا کاظم زاده،  آرمان 
صلحی، علی پناهی، سامان توحیدی،  پیمان گنجی، علی 
گلگزی، علی آبساالن، دانیال بیات، رضا خاکی، شاهین کیانی 
نژاد،  ارسالن محمدی، محسن قربانی، ایمان مسعود، دانیال 
ضیاعی فر، مجید جبلی، سعید بهادری تاج و رستا رضوی 
در نمایش »دریادالن« به ایفای نقش می پردازند.این نمایش 
دوم تا ٢٠ خرداد بعد از اذان مغرب در محوطه تئاتر شــهر، 

آبنمای بوستان دانشجو اجرا می شود.

منایش »دریادالن« در 
محوطه تئاتر هشر اجرا یم شود

 آمار ضد و نقیض مسئوالن از بیاکری!

تئاتر کودک و نوجوان
 در ایران قربانی 

بی توجهی شده است

به گزارش خبر آنالین ،برزو نیک نژاد درباره اشــتباهی که 
در یکی از ســکانس های سریال »ساخت ایران ٢« مرتکب 
شده اســت، در اینستاگرام نوشت:»گاهي اشتباهاتي پیش 
میاد، اشــتباه ربطي به ســهل انگاري نداره، میتونه هزاران 
دلیل داشته باشه اما قصدم توجیه اشتباهم نیست.ولي میشه 
معذرت خواهي کرد و امیدوار بود به بخشیده شدن، ممنون 
از عزیزاني که اشتباه این حقیر رو در یکي از سکانهاي سریال 
)ساخت ایران ( به بنده اعالم فرمودند، سپاس از اینکه براتون 
مهمه و خواهش میکنم بزرگي بفرمایید ، معذرت خواهي 
بنده را پذیرا باشــید.«گویا آنچه موجــب عذرخواهی این 
کارگردان شــده سکانسی از سریال بوده که در آن محسن 
کیایــی و امین حیایی در حال گفت و گو بودند و در تغییر 
زاویه دوربین گاه شخصیتی که کیایی نقش او را ایفا می کند 

با عینک دیده می شود و گاه بی عینک.

عذر خواهي كارگردان  
»ساخت ايران ٢«

به گزارش از ســایت جشنواره نشویل، فیلم »وقت نهار« 
ســاخته علیرضا قاسمی موفق به کســب دیپلم افتخار 
بهترین فیلم دانشجویی جشنواره فیلم نشویل آمریکا شد.

جشنواره فیلم نشویل که کار خود را از سال ١۹٦۹ شروع 
کرده با اهدای دیپلم افتخار به »وقت نهار«  از آن تجلیل 

کرد.
جشنواره فیلم نشویل امسال از ١٠ تا ١۹ ماه می برگزار 
شد و به مدت ١٠ روز، چهل و نهمین دوره خود را برگزار 

کرد.
»وقت نهار« که پیش از ایــن نامزد نخل طالی بهترین 
فیلم کوتاه هفتادمین دوره جشنواره فیلم کن بود، فیلمی 
١٦ دقیقه ای اســت و داستان دختر ١٦ ساله ای را روایت 
می کند که در بیمارستان حاضر می شود تا جسد مادرش 

را شناسایی کند.

ديپلم افتخار »نشويل« 
امريكا به »وقت هنار«

بازگشت تارزان
 به سينما هاليوود

نمایش »لس آنجلس_تهران«
 در فستيوال فينيکس

نخستین پوستر رســمی فیلم سینمایی 
»مووجــی« جدیدتریــن فیلــم »اندی 
ســرکیس« توسط کمپانی ســازنده این 
اثر رونمایی شــد.فیلم سینمایی »کتاب 
جنگل« به کارگردانی »اندی ســرکیس« 
به »مووجی« تغییر نام داد. ماه گذشــته 
فیلمبــرداری اثر پرســتاره »مووجی« به 
کارگردانی یک از مطــرح ترین بازیگران 
جلــوه های ویژه بــه پایان رســید.فیلم 
ســینمایی »مووجی« در ژانــر فانتزی و 
ماجراجویی بــا حضور بازیگــران بزرگ 
سینمای هالیوود ١۹ اکتبر ٢٠١٨ اکران 
خواهد شد.»اندی سرکیس« بازیگر پروژه 
های عظیمی همچون »ارباب حلقه ها«، 
»هابیــت«، »ســیاره میمونها« و »جنگ 
ستارگان« کارگردانی این فیلم را بر اساس 
فیلمنامه ای نوشــته »َکلــی کالوز« بر 
عهده دارد.«کلی کالوز« فیلمنامه »کتاب 
جنگل« را بر اساس مجموعه کتاب جنگل 

اثر »رودیارد کیپلینگ« نگاشته است.
در این فیلــم بازیگرانــی همچون روون 
َچند، اندی ســرکیس، بندیکت کامبربچ، 
کریســتین بیل، ادی مارسن، تام هالندر 

و کیت بالنشــت ایفای نقــش می کنند.
فیلمبــرداری ایــن فیلــم از ۹ مــارس 
٢٠١٥ آغــاز شــد و هم اکنــون پس از 
پایان فیلمبرداری مراحــل پس از تولید 
را پشت ســر می گذارد.این فیلم دومین 
تجربه اندی سرکیس بعد از فیلم »نفس 
کشیدن« است که ١ فوریه ٢٠١7 اکران 
خواهد شــد. »مووجی« توســط کمپانی 
وارنــر برادرز در ١٨ اکتبــر ٢٠١٨ اکران 

خواهد شد.

»لــس آنجلس-تهــران« ســاخته تینا 
پاکروان در فســتیوال کمدی فینیکس 
تورنتــو )فیلم های کمــدی ایرانی( به 

نمایش در می آید.
 فیلم ســینمایی »لس آنجلس-تهران« 
فســتیوال  در  پاکــروان  تینا  ســاخته 
های  )فیلم  تورنتــو  فینیکــس  کمدی 
کمــدی ایرانی( به نمایــش در می آید 
و این اولین نمایشــی اســت کــه تینا 
پاکروان و ژوبیــن رهبر مخاطبان فیلم 

را همراهی می کنند.
ایــن اولیــن نمایش »لــس آنجلس- 
تهران« اســت که در آن تینا پاکروان 
و ژوبیــن رهبر مخاطبــان را همراهی 
می کننــد. این نمایــش ١٠ ژوئن )٢٠ 
خرداد( ســاعت ١۹ در مــوزه آقا خان 

بود. خواهد 
ایــن فیلــم کمدی-فانتزی بازگشــت 
مجدد پرویز پرستویی به سینمای طنز 
اســت که هنوز در ایران اکران نشــده 

است.
 پرویز پرســتویی، مهناز افشــار، گوهر 
خیراندیش، شیرین یزدان بخش، زهیر 
برایان للی، امی  بانیپال شومون،  یاری، 
گواورا، جسی ننســی؛ با معرفی ژوبین 
رهبر و با هنرمندی ماهایا پطروســیان 
در »لــس آنجلس- تهــران« به ایفای 

می پردازند. نقش 
این فیلم ســینمایی در ایران و آمریکا 

است. فیلمبرداری شده 
تهیه کنندگی »لــس آنجلس- تهران« 
بر عهده تینا پاکروان با مشــارکت علی 

است. حسینی 

کارگردان و نمایشــنامه نویــس تئاتر گفت: 
نمایش کــودک و نوجــوان به عنــوان پایه 
فرهنگ تئاتر در ایران قربانی بی توجهی شده 
اســت.حمیدرضا نعیمی با بیــان اینکه تئاتر 
کودک در ایــن ایران قربانــی نادیده گرفته 
شدنها شده است، افزود: این بخش از نمایش، 
پایه فرهنگ و هنر است اما اعتراض های این 
قشر به دلیل نداشتن پایگاه های رسانه ای و 

خبری به گوش مدیران نمی رسد.
 وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، هنرمندان 
کودک و نوجــوان نیز انســجامی با یکدیگر 
ندارنــد، به حــال خود رها شــده اند و هیچ 
برنامه ریزی برای رشــد، ارتقا و رسیدگی به 
آنان وجود ندارد. نعیمی تاکید کرد: برگزاری 
جشــنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان 
همدان و برپایی کانون های پرورش فکری در 
تهران و چند شــهر دیگر تنها برای ارائه یک 
آمار و ابراز وجود از ســوی مدیران اســت اما 
این حرکت نه فراگیر شده و نه توانسته است 
تاثیری در بهبــود وضعیت این بخش از تئاتر 
داشته باشــد. کارگردان نمایش »سقراط« با 
اشاره به فعالیت تاالر هنر که مختص فعالیت 

تئاتــر کودک و نوجوان اســت، به ایرنا گفت: 
ایــن مکان به دلیل مدیریت های نامناســب، 
رویداد ویــژه ای رقم نمی زند و نمی تواند به 
این بخش از هنــر کمکی کند و این وضعیت 
موجبات ناخرسندی هنرمندان را فراهم کرده 
اســت. نعیمی با بیان اینکه تئاتر بزرگسال به 
واسطه هنرمندان و افراد موثر و صاحب رسانه 
ای جدی قلمداد می شــود، خاطرنشان کرد: 
در صورتی که به هنرمندان پیشکســوت بی 
توجهی شــود اصحاب رســانه نگاه مسئوالن 
را معطوف می کننــد اما این روند در نمایش 

کودک و نوجوان دیده نمی شود. 
وی افــزود: نمــی توان انتظار داشــت که در 
کشــوری، تئاتر کودک و نوجوان ساماندهی 
نشده باشــد اما تئاتر بالنده بزرگسال داشته 
یا نمایش ها برای مخاطب حرف موثری برای 
بیان داشــته باشــد. به گفته این کارگردان 
عرصه نمایش، اگر تئاتر کودک و نوجوان رشد 
نیابد مخاطب تئاترشــناس هم در جامعه به 
وجــود نمی آید و این در حالیســت که تئاتر 
از کودکی می تواند نقش بســزایی در شــکل 

گیری فرهنگ داشته باشد. 

رئیس کمیســیون اتــاق بازرگانی صنایع 
ایران با اشاره به مشــکالت و چالش های 
پیرامــون گرانی و کمبود کاغذ در کشــور 
از بازگشــت آرامش بــه بازارکاغذ مصرفی 
تحریــر و مطبوعات خبــر داد و گفت: این 
مهم دســتاوردی از تدبیر و امید مسئوالن 
درجهت رفع دغدغه اهالی رســانه و نشــر 

است.
ابوالفضــل روغنی گلپایگانی به نوســانات 
قیمــت ارز و نگرانــی های فــراوان برای 
اهالی مطبوعات وکتاب اشاره کرد و گفت: 
نشســت های متعدد با معاون مطبوعاتی 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و دیگر دست 
اندرکاران عرصه کاغذ تاکنون برگزار شده و 
به تصمیمات و نتایج خوبی نیز منتهی شده 

است.وی به نگرانی ها و دغدغه های بوجود 
آمده میان اهالی مطبوعات و همچنین قلم 
و نشر اشاره کرد و به ایرنا  گفت: متاسفانه 
قیمت هــای کاغــذ بطور نامعقولــی رو به 
افزایش گذاشت تا جائی که حتی به کمبود 
و نبود این کاال در بازار کاغذ منجرشده بود.

رئیس کمیسیون اتاق بازرگانی صنایع ایران 
اظهار داشت: با محوریت معاونت مطبوعاتی 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی آقای 
ســلطانی فر و ما به عنوان سندیکا از طرف 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، جلســات 
فراوانــی را با حضور ذی نفعــان برگزار و 
مشکالت اساسی و جدی اصحاب مطبوعات 

و نشر و قلم مطرح شد.
در  گلپایگانی خاطرنشــان کرد:  روغنــی 

این نشســت مشترک که شــماری از وارد 
کنندگان شرکت های بزرگ خارجی همراه 
با تولید کننده داخلی کاغذ و چوب استان 
مازنــدران و خانــم زهرا ســعیدی رئیس 
فراکسیون رســانه و روابط عمومی مجلس 
شورای اسالمی حضورداشتند موارد مهمی 
مطــرح و به نتایج خوبی رســیدیم.روغنی 
گلپایگانی ادامه داد: به طورمشخص پیش 
بینــی می کنیم قیمت کاغــذ کم و بیش 
ارزان ترخواهد شــد از این رو از دوســتان 
می خواهیم که نگران تامین کاغذ نباشند.

وی بــا تاکید بر اینکه چنانچه افرادی قصد 
نظارتی  باشند،  دستگاه های  تخطی داشته 
و تعزیــرات پیگیری خواهنــد کرد، اظهار 
داشت: این تصمیم در جهت آرامش خاطر 

شــرایط اصحاب مطبوعات گرفته شــده و 
صورت جلسه ای هم به امضا رسیده است.

تولیدکنندگان کاغذ و  رئیس ســندیکای 
مقوای ایران در ادامه، درباره چگونگی مبادله 
کاغذ در کشور نیز گفت: واردکنندگان هم 
اکنون این آمادگی را دارند که به هر میزان 
نیاز باشــد به اصحاب رســانه و مطبوعات 
کاغذ فروخته و بدین صورت دست واسطه 

ها و دالالن را کوتاه کنند.
روغنــی گلپایگانی تاکید کرد: با هماهنگی 
هایی که با ســندیکای کاغذ انجام شــده 
خوشبختانه شــاهد تثبیت قیمت کاغذ و 
مهار نوسانات مبادله این کاال دربازار آن را 

شاهد هستیم.
معــاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی نیز اعالم کرده بود: با هماهنگی و 
امضای توافقنامه با سندیکای کاغذفروشان 
توانســتیم تا حدود زیادی قیمت کاغذ را 
تثبیت و از کش و قوس های آن بکاهیم به 
همین دلیل کمبودی برای تهیه و استفاده 

از کاغذ احساس نمی شود. 

با امضای توافقنامه سندیکای 
کاغذفروشان ،آرامش به بازار کاغذ باز می گردد

»چهار انگشت« 
در کامبوج کلید خورد

فیلم سینمایی »چهار انگشت« با دریافت پروانه 
ساخت در کشور کامبوج مقابل دوربین رفت.

به گزارش از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی 
»چهار انگشت« به کارگردانی حامد محمدی با 
دریافت پروانه ساخت در کشور کامبوج مقابل 

دوربین رفت.
 با اضافه شدن امیر جعفری فهرست بازیگران 
این فیلم تکمیل شد تا در کنار جواد عزتی زوج 
اصلی »چهار انگشت« را تشکیل دهند. این ٢ 
پیش از این در »اکسیدان« ساخته قبلی حامد 

محمدی نیز حضور داشتند.
صحنه هایی از این فیلم قرار است در تایلند و 

ایران مقابل دوربین برود.
»چهار انگشت« اولین محصول مشترک ایران و 
کامبوج به حساب می آید و کمپانی کانتانا در 

تولید آن مشارکت دارد.

خبر


