
     یکشنبه
     20 خرداد 1397  

   25 رمضان  1439 
 10June 2018   

     د      ور جد      ید       سال چهاردهم 
    شماره 3775    

            1000 تومان 
            8  صفحه

روزانهم صبح اریان

 چهارمحال وبختیاری 
بیکارترین 
استان کشور

تمدید مهلت 
ثبت نام الکترونیکی 

 کتاب درسی

مجوز فروش
 ایرباس به ایران 

در آستانه لغو
752

واعظی در واکنش به اهانت به رئیس سازمان انرژی اتمی؛

امیدوارم باور کنند منطق بهتر از توهین است

 صدراعظم آلمان :

زد تش  آ و  آب  به  باید  برجام  حفظ  برای   
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 پیشنهادات ارزی بخش خصوصی 

برای مدیریت واردات و رونق صادرات

ساالنه 11 هزار ایرانی

 به دلیل مصرف دخانیات می میرند

باخت والیبال ایران مقابل

 قهرمان المپیک در جدالی پایاپای
به گزارش زمان ، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران از ارائه 2 
پیشنهاد بخش خصوصی برای ساماندهی ارز مورد نیاز واردات و 
حاصل از صادرات خبر داد و گفت: معتقدم با اجرای آنها، واردات 

مدیریت می شود و صادرات رونق می گیرد.

ایران ساالنه حدود 55  ابریشمی: در  رامین   ، زمان  گزارش  به 
میلیارد نخ سیگار مصرف می شود که عالوه بر هزینه های مستقیم، 
موجب صرف هزینه حدود 30 هزار میلیارد تومان جهت درمان 

بیماری های ناشی از سیگار می شود.

به گزارش زمان ، تیم ملی والیبال ایران در روزی که بیشتر از 
بازیکنان جوان خود بهره می برد، در جدالی پایاپای و درخشش 
جوانان خود، مقابل برزیل قهرمان المپیک ریو سه بر دو نتیجه را 

واگذار کرد. 751
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سرمقاله
سرِو خوراکی های طالیی، 

دغدغه ای به نام فخر!

نگاه روز

پیامدهای تاخیر در تحقق 
دولت الکترونیک

حسن روحانی با 
والدیمیر پوتین دیدار کرد

پیشترها که طال را در 
قالِب انگشتری و آویزی 
میخریدند و این گوهر 
هم  گرانقیمت،  نسبتا 
به عنوان زینت به شمار 
گاهی  هم  و  رفت  می 

ناِم  اندازی بود برای آینده، در مکانی به  پس 
جواهرفروشی خرید و فروِش آن انجام می شد. 
اما از آنجا که این روزها هیچ چیز در جای خودش 
قرار ندارد؛ ِمنویی برای خوردن طال نیز باز شده 
که این ُدر زرین را جدای از خریِد زینتی، در 
کافی شاپ های فخرانه، می خرند و نوش جان 
می کنند. وقتی از جوامع متمدن و پیشرفته 
صحبت به میان می آید، عوامل و کاراکترهای 
که شود  می  مطرح  زمینه  این  در   متعددی 

 بی شک هریک به تنهایی نمی توانند برای به 
وجود آوردِن شرایط ایده آل، مثمر واقع شوند...
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2  الهام آمرکاشی

7
آغازپذیرهنویسیصندوقسرمایهگذاری

مبتنیبرسکهطالدربورس

به گزارش زمان،وزیر نفت، مصوبه شورای اقتصاد را درباره افزایش تولید از ۲۹ میدان نفتی تشریح کرد و گفت: با اجرای این طرح، ظرف سه سال، ۴۶۰ میلیون بشکه به تولید ۲۹ میدان نفتی اضافه 
می شود.  بیژن زنگنه با اشاره به مصوبه شورای اقتصاد برای افزایش برداشت از ۲۹ میدان نفتی، اظهار کرد: ۲۹ طرح برای نگهداشت و افزایش تولید میدان های در حال بهره برداری در ایالم، خوزستان، 

گچساران، فالت قاره و فارس طراحی شده که منابع مالی آن قرار است از طریق مردم تامین شود.

بهمدت۵روزکاریصورتمیگیرد؛

وزیرنفتخبرداد:

خیزایرانبرایافزایشبرداشتاز2۹میداننفتی

آگهیمزایده
 جایگاه CNG شهرداری جونقان

CNG جایگاه  واگذاری  به  نسبت  درنظردارد  جونقان  شهرداری 
واقع درشهرک صنعتی جونقان رابه صورت اجاره به مدت یکسال به 
شرکت های واجد شرایط ومورد تایید شرکت نفت استان واگذارنماید. 
اسنادمزایده   دریافت  آید جهت  به عمل می  ازمتقاضیان دعوت  لذا 
شهرداری  واحدامورمالی  به   97/3/29 لغایت   97/3/20 ازتاریخ 

جونقان مراجعه نمایند . 
-قیمت پایه واگذاری هرماه 60/000/000)شصت میلیون ریال ( 

-هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
اسکندرازندـشهردارجونقان

راضی  امتیازی  دریافت  بدون  ترامپ  دونالد   
را  تا خود  اون شده،  کیم جونگ  با  مذاکره  به 
کند.  معرفی  تاریخی«  »پیشرفت  یک  قهرمان 

اما آیا واقعا چنین است؟
روزنامه  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
به  اشاره  با  تحلیلی  در  گاردین  انگلیسی 
رهبران  میان  )سه شنبه(  ژوئن   ۱۲ مذاکرات 
»سه  نوشت:  سنگاپور  در  کره شمالی  و  آمریکا 
روز دیگر یکی از افسانه های سرسخت سیاست 
کنونی به محک گذاشته می شود: افسانه دونالد 
ترامپ، استاد مذاکره .ترامپ سه شنبه در دیدار 
کره شمالی  رهبر  اون،   کیم جونگ  با  رو  در  رو 
را  خودش  خودستایی  استعداد  تا  دارد  فرصت 
دو  این  روز  آن  در  بگذارد.  نمایش  معرض  به 
زرادخانه های  با  پیش بینی  قابل  غیر  شخصیت 
یکدیگر  با  است  قرار  وحشتناک خود  هسته ای 
بیشتر آشنا شوند. اولین غریزه کسانی که صلح 
که  است  این  می دهند  ترجیح  جنگ  به  را 
این  کنند.  موفقیت  آرزوی  رهبر  دو  این  برای 
مساله حتی برای کسانی که از دیدن دیکتاتور 
برده دار  کشور  یک  اون(  جونگ  موروثی)کیم 
مردم  به  دادن  گرسنگی  و  شکنجه  سابقه  با 
خودش منزجر می شوند، صدق می کند. مذاکره 
بهتر از جنگ است. شما با دشمنان خود صلح 

می کنید، نه دوستان خود. 
هر  اگر  است.اما  انزوا  از  بهتر  مشارکت همیشه 
کاخ  در  اکنون  ترامپ  از  غیر  رئیس جمهوری 
سفید بود، تمام این استدالل ها منطقی می شد. 
طبق شواهد، جلسه سه شنبه در سنگاپور حس 
آن  دلیل  و  تحریک می کند  را  مفرطی  بدبینی 

به این واقعیت مربوط است که دونالد ترامپ به 
عنوان یک معامله گر، سابقه بسیار ناخوشایندی 
دارد. حتی کودکی که در زمین بازی به دنبال 
یک وسیله بازی است می داند که نباید خودش 
به  دشمنتان  اگر  دهد.  نشان  مشتاق  آنقدر  را 
نیت شما پی ببرد، این برای شما هزینه بر است. 
تاکنون  ترامپ  شخصی  پروژه های  شکست 
موجب شده تا او شش بار ورشکسته شود. حتی 
و  بُّرندگی  دیگر  او  که  معتقدند  ترامپ  حامیان 
نفوذ اوسط دهه ۸۰ میالدی را ندارد. دو ضعف 
در آستانه نشست سنگاپور خودنمایی می کند؛ 
ترامپ برعکس اون وارد جزئیات نمی شود. این 
می گوید  کره شمالی  رهبر  که  است  حالی  در 
کامال بر جزئیات فنی برنامه هسته ای کشورش 
اشراف دارد و مساله دیگر اینکه او )ترامپ( به 
و  می کند  درک  را  پول  جز  انگیزه ای  سختی 
سیاست  در  نداند  او  که  می شود  منجر  همین 
چه چیزی ممکن یا غیر ممکن است.هیچ کدام 

از این ها فرضی نیست. 
در  ترامپ  مدیریت  معیار،  یک  اساس  بر 
بوده  فاجعه  یک  پیونگ یانگ،  با  مذاکرات 
گزینه های  ارزشمندترین  از  یکی  او  زیرا  است 
معامالتی ایاالت متحده را به هدر داد؛ جلسه ای 
با شرایط یکسان با رئیس جمهوری آمریکا و در 

مقابل چیزی هم به نفع خود نگرفت.
برای کسانی گوش زد  باید  ویژه  به  را  امر  این   
ترامپ  توئیتری  تهاجم  می کنند  فکر  که  کرد 
میز  پای  به  اون  جونگ  کیم  تا  شد  منجر 
مذاکره بیاید.کره شمالی برای ۲۵ سال مشتاق 
برگزاری چنین نشستی و مشروعیت حاصل از 

آن بود. کلینتون، بوش یا اوباما هم می توانستند 
به  پدرش  یا  کیم  با  نشست  برگزاری  با 
کار  این  گرفتند  تصمیم  اما  برسند  »پیروزی« 
را نکنند چون معتقد بودند که پیونگ یانگ به 
ارائه نمی دهد.  قبال آن  اندازه کافی چیزی در 
همانطور که رابرت ال کلی، تحلیلگر کره ای در 
دستاورد  به  نهایتا  ترامپ  است،  نوشته  توییتی 

چشمگیری دست پیدا نمی کند.
آب  از  درست  هم  سه شنبه  امر  همین 
صلح  معاهده  یک  سه شنبه  او  آمد؛  درخواهد 
می کند  اعالم  را  کره جنوبی  و  کره شمالی  بین 
»پیشرفت  یک  را  آن  او  رسانه ای  مبلغان  و 
تاریخی« قلمداد می کنند و این در حالی است 
که کیم جونگ اون در مقابل حتی سازش های 
این  نیست،  مذاکره  این  است.  نکرده  جدی 
فقط جایزه دادن به اون است. این هنر معامله 
ترامپ  است!  دادن  دست  از  هنر  این  نیست، 
همین کار را هم با به رسمیت شناختن قدس 
بدون  او  داد.  انجام  اسرائیل  پایتخت  عنوان  به 
اینکه امتیازات جایگزین چندانی از اسرائیلی ها 
بگیرد، قدس را از دست داد.خطر آشکار است. 
آنها  کرد.  خواهد  بازی  ترامپ  با  کره شمالی 
قطعا کتاب »هنر معامله« ترامپ را خوانده اند و 
می دانند که چطور او را بازی بدهند. ترامپ با 
عدم تمایل به مشورت گرفتن از مشاوران، عدم 
بر  نگاهی  نیم  بدون  آماده شدن و  برای  تمایل 
جزئیات در آستانه شکست قرار دارد و حتی به 

این مساله واقف نیست.
را  مشکل  مهم ترین  زیاد  احتمال  به  این 
بگوییم  بگذارید  می آورد.  ارمغان  به  برایمان 
نمی کند.  چندانی  عقب گرد  اون  جونگ  کیم 
ترامپ  که  کند  تصور  می تواند  کسی  آیا  اما 
از  نوامبر،  ماه  دوره ای  میان  انتخابات  از  قبل 
بیاید  بیرون  پیروزی  بدون  سنگاپور  نشست 
را  خودمان  تالش  تمام  »ما  که  کند  اذعان  و 
ستاره  این  نشدیم؟«  موفق  اما  دادیم  انجام 
تلویزیونی سابق هم اکنون فیلمنامه مصوری از 
مصافحه ها و امضاها و بعد هم گفت وگو درباره 
نوبل  جایزه صلح  و یک  تاریخی  پیشرفت  یک 

را برای خود تدارک دیده است. 
به عبارت دیگر، حتی اگر او امتیازات خاصی از 
کرده  چنین  که  می گوید  عمل  در  نگیرد،  اون 
کرده  همواره  که  می کند  را  کاری  او  است. 
می زند.  جا  پیروزی  جای  را  شکست  او  است؛ 
آغاز  از  پیش  حتی  اون  تا  می شود  باعث  این 
استاد  ترامپ  باشد.  پیروز  سه شنبه  نشست 

مذاکره نیست؛ او شیاد است.«

تیم ملی والیبال ایران در روزی که بیشتر از بازیکنان جوان خود بهره می برد، در 
جدالی پایاپای و درخشش جوانان خود، مقابل برزیل قهرمان المپیک ریو سه بر دو 

نتیجه را واگذار کرد.
به گزارش ایرنا، ملی پوشان ایران دیروز در شهر »اوفا« روسیه در هفته سوم لیگ ملت های 
والیبال به مصاف برزیل رفتند.ست های اول و سوم این مسابقه با امتیازات ۲۵ بر ۱7 و ۲۵ 
بر ۱۹ به سود برزیل رقم خورد، اما ایران در ست های دوم و چهارم خوش درخشید و با 
امتیازات ۲۵ بر ۲3 و ۲۵ بر ۲۱ حریف خود را شکست داد تا کار به ست سرنوشت ساز 
پنجم کشیده شود. ست پنجم هم با وجود نمایش خوب بازیکنان ایران با نتیجه ۱۵ بر ۱3 
به سود برزیل رقم خورد تا این تیم پیروز میدان شود.»ایگور کوالکوویچ« سرمربی تیم ملی 
والیبال ایران، در این مسابقه تیم خود را با ترکیب جوانی به میدان فرستاد. سعید معروف، 
صابر کاظمی، امیرحسین توخته، مسعود غالمی، فرهاد قائمی، مرتضی شریفی و محمدرضا 
حضرت پور بازیکنان اصلی ایران در این مسابقه بودند. پایین بودن تجربه بازیکنان ایران، تاثیر 
آشکاری در عملکرد آنها در ست اول داشت. اشتباهات فردی ملی پوشان ایران در این ست 
بسیار زیاد بود و به خصوص در اسپک و دریافت بسیار پر اشتباه بودند. معروف و قائمی دو 
بازیکن با تجربه ایران وظیفه سنگینی برای روحیه دادن به سایر بازیکنان داشتند و عملکرد 
خوبی هم ارائه کردند، اما بازی پر اشتباه دیگران باعث شد ایران ست نخست را با اختالف 
نسبتا زیادی به حریف قدرتمند خود واگذار کند. کوالکوویچ هم که می خواست اعتماد 
به نفس بازیکنانش را باال ببرد، به رغم به وجود آمدن فاصله زیاد با حریف، دست به هیچ 
تعویضی نزد.بازیکنان جوان ایران با اعتماد به نفسی که در ست اول کسب کرده بودند، در 
ست دوم عملکردی به مراتب بهتر ارائه کردند. سرویس و دفاع روی تور بازیکنان ایران در 

مقایسه با ست اول، شرایط بهتری پیدا کرد و تعداد اشتباهات بازیکنان نیز کمتر شد. اگرچه 
در اواخر این ست برزیلی ها توانستند فاصله امتیازی را جبران کنند و حتی از ایران پیش 
بیفتند، در نهایت هوشمندی کوالکوویچ با درخواست یک وقت استراحت به موقع و معروف 
با زدن یک سرویس دقیق، پیروزی ست دوم را از آن ایران کرد.اگرچه بازیکنان ایران در اوایل 
ست سوم با عملکرد خوبی که در دفاع روی تور داشتند، توانستند حریف خود را تحت فشار 
بگذارند، اما در ادامه، باال رفتن تعداد اشتباهات شاگردان کوالکوویچ در دریافت و اسپک 
باعث شد امتیازات زیادی برای ایران از دست برود. کوالکوویچ در اواخر ست تالش کرد با به 
میدان فرستادن میالد عبادی پور و علی شفیعی به جای شریفی و غالمی، روند بازی را تغییر 
دهد، اما در این راه ناکام بود.از آغاز ست چهارم، عبادی پور در ترکیب اصلی تیم قرار گرفت 
تا شرایط دریافت ایران بهتر شود. شاگردان کوالکوویچ در این ست در سرویس و دفاع روی 
تور، درخشان بودند و در دریافت هم عملکرد خوبی داشتند. نمایش خوب بازیکنان ایران، 
برزیلی ها را غافلگیر کرد و خیلی زود فاصله امتیازی زیادی به سود ایران رقم خورد که همین 
موضوع باعث شد بازیکنان ایران با اعتماد به نفس باالتری به بازی خود ادامه بدهند. اگرچه 
اواخر ست بازی به شدت پرفشار شده بود، اما فاصله امتیازی خوبی که ملی پوشان ایران ایجاد 
کرده بودند، باعث شد راه سختی برای رسیدن به پیروزی نداشته باشند. ست پنجم محک 
تجربه بازیکنان دو تیم بود. برزیلی ها با دریافت های خوب، بیشتر از پاس های سرعتی در 
حمالت خود استفاده می کردند. برونو رزنده پاسور این تیم عملکرد بسیار خوبی در این ست 
داشت. در این ست مانند بقیه ست های بازی، تعداد اشتباهات فردی بازیکنان ایران بیشتر از 
برزیلی ها بود.تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۱۸:3۰ امروز )یکشنبه( در سومین مسابقه خود 

از هفته سوم لیگ ملت های والیبال، به مصاف روسیه می رود.   

»تـرامپ،بازندهواونبرنـده
مذاکراتسنگاپـور«

باختوالیبالایران
مقابلقهرمانالمپیکدرجدالیپایاپای
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سرِو خوراکی های طالیی، دغدغه ای به نام فخر!

*الهامآمرکاشی

پیشترها که طال را در قالِب انگشتری و آویزی 
هم  گرانقیمت،  نسبتا  گوهر  این  و  میخریدند 
به عنوان زینت به شمار می رفت و هم گاهی 
ناِم  به  مکانی  در  آینده،  برای  بود  اندازی  پس 

جواهرفروشی خرید و فروِش آن انجام می شد. اما از آنجا که این روزها هیچ 
چیز در جای خودش قرار ندارد؛ ِمنویی برای خوردن طال نیز باز شده که 
این ُدر زرین را جدای از خریِد زینتی، در کافی شاپ های فخرانه، می خرند 
و نوش جان می کنند. وقتی از جوامع متمدن و پیشرفته صحبت به میان 
 می آید، عوامل و کاراکترهای متعددی در این زمینه مطرح می شود که

 بی شک هریک به تنهایی نمی توانند برای به وجود آوردِن شرایط ایده آل، 
مثمر واقع شوند و چیدمان یکایک موارد مرتبط در کنار یکدیگر از الزامات 
هر جامعه ای محسوب می شود. در عصر حاضر، تمدن و توسعه یافتگی از 
جمله موارد اهمی است که برای بروزرسانی و تحول، نیازمند بسترسازی ها 
و اقدامات مفید در این زمینه است و ضرورِت ایران و ایرانی جماعت است 
که در این مسیر قدم بردارد. اما درست در زمانی که آمار، خبر از کارکردن 
های جوانان ژاپنی می دهد که در شبانه روز تنها ۴ساعت استراحت دارند و 
برای دگرگونِی خود و کشورشان سر از پا نمیشناسند، اخباری در خبرگزاری 
های داخلِی کشورمان خودنمایی می کند با عناویِن متعدِد بستنی با روکِش 
طال، دونات طالیی، پستانک طالیی و ... که گویی جواناِن ما نیز برای به رخ 

کشیدِن تََمول، نَه تحول زندگی شان، سر از پا نمیشناسند.
حاال در این گیر و دارِ شدید اقتصادی و بعد از ماجرای خروج آمریکا از 
برجام و آغازِ دوباره تحریم ها علیه ایرانیان و نیمه تعطیلِی بسیاری از ادارات 
 و شهرک های صنعتی که اکثریت آحاد جامعه را به خود درگیر کرده، 
عده ای افراد با به وجود آوردِن فضا و مکان هایی خاص برای عده ای قلیل، 
درحاِل بزرگ تر کردِن شکافی در جامعه هستند که راه های مواصالتی برای 
توسعه یافتگی را مسدود می نماید. دراکثریت مقاالت و آمار، "منابع انسانی" 
مهمترین رکن رشد و پیشرفت پایدار جوامع محسوب ذکر شده که انکار 
نشدنی و قابل تأمل برای جوامع در حال پیشرفت است، تا بتوان از ظرفیت 
های الزم در این زمینه استفاده کرد.  در این میان معیار توسعه یافتگِی یک 

کشور از نظر برنده نوبل اقتصاد، قابل توجه است. 
"داگالس نورث- برنده جایزه نوبل اقتصاد، معیار جالبی برای پیش بینی 
آینده یک کشور ارائه می دهد؛ معیاری که ربطی به زیر و رو کردن شاخص 
ها و آمارهای گیج کننده اقتصادی ندارد. "نورث" مي گوید:»اگر مي خواهید 
بدانید کشوري توسعه مي یابد یا نه اصال الزم نیست سراغ فناوري ها و 
ابزارهایی که در کارخانه های آن کشور استفاده مي شود، بروید چرا که تمام 
این فناوری ها و ابزارها را می توان خرید یا کپی کرد یا حتی دزدید«.این 
برنده جایزه نوبل اقتصاد می گوید:»براي ارزیابی توسعه و پیش بینی آینده 
یک کشور به پیش دبستانی ها و دبستان های آن بروید و ببینید کودکانشان 
را چگونه آموزش مي دهند«.به عقیده وی» بیش از آنکه مهم باشد چه 
چیزي آموزش داده می شود، این مهم است که این آموزش چگونه انجام 
می شود؛ اگر کودکان را پرسشگر، خالق، صبور، نظم پذیر، خطر پذیر، اهل 
 گفتگو و تعامل و داراي روحیه مشارکت جمعي و همکاري بار می آورند، 

می توان امیدوار بود همین نسل در آینده کشورشان راتوسعه دهند."
اینک با این توضیحات ساده، کودکان و جوانان پرتوقع جامعه امروزی را 
دریابید که اگر نتوانند بستنی طالیی نوش جان کنند با عقده های روانی 
خود را تصور میکنند و از سویی برای آنان که دستشان به دهنشان می رسد 

و خوراِک طالیی تناول می کنند، توقعات، رو به افزایش است.
فرهنگی–  مناسب  بسترسازِی  ایجاد  پُرمخاطره،  بازه  این  در  تردید  بی 
اجتماعی برای جوانان و تشکیل و تعمیِم الگوپذیری های معقول و سنجیده 
از ضرورت هایی است که مسئولین ذیربط فرهنگی باید اقدامی شایسته انجام 
دهند تا بتوان از بروز و ظهورِ توقع ها و تجمالتی چون دونات و بستنی های 
طالیی جلوگیری کرد، چرا که هیچ ضرورت و بایسته ای وجود ندارد که در 
عده ای از کافی شاپ های گرانقیمت پایتخت و استان های همجوار، خوراکی 
های طالیی سرو گردد و مورد تبلیغات قرار گیرد! و صد البته جای سوال و 
ابهاِم عمیقی برجاست که با چنین ایده آل هایی که در جامعه در حال ظهور 
و گسترش است و نوجوانانی که با این دیدگاه ها حرکت می کنند، در آینده 
چه توسعه گرایی در کشور دیده خواهد شد جز شکاف و گسست میان اقشار 
جامعه و طبقات مختلف با نگرش ها و توقعات و دغدغه هایی به نام فخر و 

زندگی الکچری!!
بی شک با ترویِج گوشی های طالیِی چند میلیونی، شماره های تلفن همراه 
چند صد میلیونی، تبلیِغ پستانک های طالیی برای سیسمونی و رواِج 
بستنی و دونات های طالیی، این مسیر طالیِی توقع زا ادامه خواهد داشت 
و اگر با فرهنگسازی و بسترسازِی الگوهای حقیقی نتوان رویکردها و مسیر 
اصلی آینده جوانان را به آنها نشان داد، نه تنها از توسعه یافتگی محروم 
می شویم، با قشری روبرو خواهیم بود، تجمل گرا و مصرف زده و جامعه 
ای نه تنها توسعه نیافته، پردغدغه، آسیب پذیر و شکننده. در سال هایی 
اینچنین با مواضع محکم اقتصاد مقاومتی و مقابله با تحریم ها، خودنمایِی 
 چنین اخباری دور از شأن و تفکر ایران و ایرانی جماعت است. انتظار جدی 
می رود مسئولین اجتماعی- فرهنگی جامعه با براهین الزم و رویکردهای 
جامع، با هرآنچه کشور را به سمت تجمل، مصرف گرایی و تقلید اروپایی 
ها می کشاند، برخورد نمایند و کشوری مقتدر، عدالت محور و هدفمند در 

زیرشاخه های فرهنگی را برای خود و جهانیان ترسیم نماییم.
elhamamerkashi@ymail.com

روحانی با پوتین دیدار کرد

حسن روحانی رئیس جمهوری اسالمی ایران که به 
منظور شرکت و سخنرانی در هجدهمین اجالس 
سازمان همکاری شانگهای به چین سفر کرده است، 
دیروز با 'والدیمیر پوتین' همتای روســی خود در 

'چینگ دائو' دیدار کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، روسای جمهوری دو 
کشور در این دیدار بر توسعه و تقویت روابط سیاسی 
و اقتصادی تاکید و در مورد موضوعات مورد عالقه 
دو طرف بحث و گفت و گو کردند.برخی از مسائل 
منطقه ای و همچنین آخرین وضعیت حول محور 

برجام در دیدار روحانی و پوتین بررسی شد.

انهدام یک تیم تروریستی 
توسط رزمندگان قرارگاه حمزه 

سیدالشهدا )ع(

رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا )ع(، یک تیم 
تروریستی را در منطقه شمال غرب کشور منهدم 

کردند.
به گزارش زمان به نقل ازســپاه نیوز، قرارگاه حمزه 
سیدالشهدا)ع( نیروی زمینی سپاه در اطالعیه ای 
اعالم کرد: مقارن با شــامگاه جمعه ۱۸ خرداد ۹7 
یک تیم تروریستی مسلح که با برنامه ریزی و هدایت 
از منطقه شمال عراق، قصد نفوذ به خاک کشور و 
انجام اقدامات خرابکارانه و ضد امنیتی را داشتند، با 
اشراف اطالعاتی و عملیاتی دقیق رزمندگان قرارگاه 
حمــزه سیدالشــهدا )ع( در دام رزمندگان گرفتار 
و طی یک درگیری در منطقه مرزی اشــنویه، این 
تیم تروریستی به طور کامل منهدم شد.این اطالعیه 
می افزایــد: در این درگیری تمامی 7 عضو این تیم 
تروریستی کشته و زخمی شده و مقادیری سالح، 
مهمات و تجهیزات از آنان کشــف و ضبط شد.این 
اطالعیه یادآور شده است: رزمندگان اسالم پس از 
انجام این عملیات موفق، ســالم به پایگاه های خود 
بازگشــتند.این اطالعیه در پایان با تاکید بر اینکه  
اجازه عرض اندام به ضد انقالب و عناصر وابسته به 
ایادی اســتکبار و دشمنان ملت ایران داده نخواهد 
شد، خاطرنشان کرده است: رزمندگان غیور و شجاع 
قرارگاه حمزه سیدالشــهدا)ع( با آمادگی و اشراف 
اطالعاتی همه جانبه، در همراهی با سایر نیروهای 
اطالعاتی، امنیتی، نظامی و انتظامی، هرگونه تحرک 
اشرار و گروهک های تروریستی را رصد و در صورتی 
که کوچکترین تعرضی صورت بپذیرد، با قاطعیت با 

آن برخورد خواهند کرد.

مجوز فروش ایرباس
 به ایران در آستانه لغو

مدیرعامل شرکت هواپیماسازی بوئینگ گفت: این 
شــرکت از لغو قرارداد فروش هواپیما به ایران ۲۰ 

میلیارد دالر ضرر می کند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، نیویورک تایمز نوشت: 
موریس مولِینبرگ مدیرعامل شرکت هواپیماسازی 
بوئینگ در نشست باشگاه اقتصادی واشنگتن اعالم 
کرد این شرکت به دلیل لزوم تبعیت از دستور رئیس 
جمهور آمریکا برای فسخ قرارداد با ایران، ۲۰ میلیارد 
دالر ضرر می کند.وی با ایــن حال تأکید کرد: ما 
)بوئینگ( در هر حال از دستور دولت آمریکا تبعیت 
خواهیم کرد.گفتنی است نیویورک تایمز در پایان 
همین خبر اعالم کرد: مقامات رســمی آمریکا می 
گویند به زودی مجوز اوفک ایرباس رقیب بوئینگ 

نیز باطل خواهد شد.

اخبار

سرمقاله

همانا پاداش دانشمند از شخص 
روزه دار و شب زنده دارکه در راه 

خدا جهاد می کند بیشتر است

کالمامیر
رئیس دفتر رئیس جمهوری با اشاره به سردادن شعارهایی توهین 
آمیز از ســوی عده ای به رئیس ســازمان انرژی اتمی اظهار کرد: 
امیدوارم آنان که نظرات متفاوتی دارند، باور کنند که منطق، بهتر 

و کارسازتر از توهین است.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، محمو واعظی رئیس دفتر رئیس 
جمهــوری در حســاب کاربری خود در اینســتاگرام با اشــاره به 
ســردادن شعارهایی توهین آمیز از سوی عده ای به رئیس سازمان 
انرژی اتمی در راهپیمایی روز قدس نوشــت: » متاسفانه در حین 
راهپیمایــی روز جهانی قدس که همه باید علیــه رژیم جنایتکار 
صهیونیســتی و حامیان آمریکایی و منطقه ای اش فریاد بکشند؛ 
برخی افراد به جناب آقای دکتر صالحی بی احترامی کردند. والیت 
پذیری، عشــق به کشــور و مردم، همچنین تالش های صادقانه و 
ارزنده ایشان در پیشبرد فناوری هسته ای کشور، بویژه در سالهای 
اخیر، انکار ناپذیر اســت.بی تردید حتی اگر عده ای چشم در برابر 
حقیقــت ببندند؛ آیندگان تالش های این همــکار خدوم و صبور 
دولت برای ایران را خواهند ســتود و اجرشــان نزد خداوند متعال 
و قدرشناسی شان توسط ملت شــریف ایران محفوظ خواهد بود.

امیدوارم آنان که نظرات متفاوتی دارند، باور کنند که منطق، بهتر و 
کارسازتر از توهین است.«

در واکنش به اهانت به رئیس سازمان انرژی اتمی

امیدوارمباورکنند
منطقبهترازتوهیناست

آگهیمناقصهعمومییکمرحلهای
بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان شرقی در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه 
عمومی به شرکت ها و پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید، لذا از کلیه عالقمندان شرکت در 
مناقصه دعوت می شود تا مورخ 97/03/27 جهت دریافت اسناد مناقصه و فرم ارزیابی کیفی به 

دبیرخانه بیناد مسکن انقالب اسالمی استان واقع در چای کنار شمالی، خیابان فارابی، ما بین زیرگذر آبرسان و پارک شمس تبریزی 
مراجعه نمایند. آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت تا پایان وقت اداری 97/04/06 می باشد. پیشنهادهای واصله راس ساعت 12 مورخ 

97/04/09 در کمیسیون مناقصه استان افتتاح خواهد شد. 

ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 36595303 تماس یا به سایت بنیاد مسکن به آدرس: www.eabm.ir و یا سایت 
پایگاه ملی مناقصات کشور به آدرس : http://iets.mporg.ir رجوع فرمایند. 
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درمناقصه)ریال(

174/300/000

2۹0/400/000

مفقودی
 کارت شناسایی و برگ  سبز سواری هاچ بک مدل ۹۶ با شماره پالک ۴۶۶و۱۱ایران ۶۶ با شماره 
NAAE۴CFZ۰HX۰۱۴۴۸۱۵مالک  شاسی  شماره  FA۱73B۰۰3۲۲33با  موتور 

خانم حمیده شاکری منصور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل

مفقودی
 سند کمپانی موتور سیکلت پیشرو تیپ ۱۲۵ مدل ۹۵ با شماره انتظامی ایران ۵۸۶-

۴۸۴۶۹با شماره موتور ۸۱۵7۲۲33و شماره تنه NCR *** ۱۲۵H۸۹7۱۵۴7 بنام 
عباس آخوندی ترکی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

بابل

آگهیاصالحی
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقد

سندرسمی
آگهیموضوعماده3قانون

وماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقد
سندرسمی

برابر رای شماره ۱3۹3۶۰3۱۶۰۰7۰۰۰77۴  مورخ ۲3 / 7 / ۹3  هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در حوزه 
ثبتی شهرستان روانسر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جهانگیر مرادی به شماره 
درخواست  محمدمراد  فرزند   ۴۹۵۹7۶۶۱۹۰ کدملی  روانسر  از  صادره    7۱۱ شناسنامه 
رسیدگی به قولنامه عادی خریداری خود وصدور سند مالکیت نموده است که پرونده نیز 
تحت کالسه ۹۱/۴۸۲ تشکیل وبه هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع وهیئت پس از 
رسیدگی برابر رای فوق مستندا به ماده 3 قانون وماده ۱3 آیین نامه قانون مزبور رای به صدور 
سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه ساختمان را به مساحت -/۱۰۰،۱۶ مترمربع به نام آقای 
جهانگیر مرادی از پالک ۵3 اصلی روانسر بخش ۱۲ کرمانشاه واقع در روانسر خیابان بهار 
کوچه ۱۲ خریداری از قباد رضایی و مع الواسطه از آقای سلطانعلی اردالن می باشد صادر 
نموده ، که در آگهی قبلی نام مالک اولیه از قلم افتاده است لذا مراتب در یک نوبت به فاصله 
یک ماه آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت صدور سند مالکیت مورد تقاضا اعتراض 
دارند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت یک ماه اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم و 
رسید دریافت نمایند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد، لذا معترض باید ظرف  مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت  
انقضاء مدت مذکوروعدم  وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد صدور 
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .تاریخ انتشار   ۲۰   /  3 /  ۱3۹7  

یدالهکاظمی-رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانروانسر

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهای
فاقدسندرسمی

آگهیموضوعماده3قانون
وماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقد
سندرسمیبرابر رای شماره ۱3۹۶۶۰3۱۶۰۴۶۰۰۰۰7۴  مورخ  ۹7/۲/۲7  هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
حوزه ثبتی شهرستان روانسر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبداله صیداحمدی 
به شماره شناسنامه 3۹۹  صادره از روانسرکدملی ۵۹۶۹۶۸۵۱۲7 فرزند مارفدرخواست 
رسیدگی به قولنامه عادی خریداری خود وصدور سند مالکیت نموده است که پرونده نیز 
از  ارجاع وهیات پس  الذکر  قانون فوق  تحت کالسه ۹۲/3۶۸تشکیل وبه هیات موضوع 
رسیدگی برابر رای فوق مستندا به ماده 3 قانون وماده ۱3 آیین نامه قانون مزبور رای به 
صدور سند مالکیت ششدانگ یک دستگاهساختمانرا به مساحت ۱۲۵،7۱۸ مترمربع به 
نام آقای عبداله صیداحمدیاز پالک ۵3اصلی روانسرواقع در بخش ۱۲ کرمانشاهواقع در 
روانسر خیابان شاهد خریداری از حسن پرتافته و مع الواسطه از آقای سلطانعلی اردالن 
می باشد صادر نموده استلذا مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود تا چنانچه 
کسانیکه نسبت به صدور سند مالکیت مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول 
این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم ورسید دریافت نمایند 
تاریخ تسلیم  از  باید ظرف  مدت یک ماه  ارسال گردد،لذا معترض  به دادگاه صالحه  تا 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت  انقضاء 
مدت مذکوروعدم  وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
یدالهکاظمی-رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانروانسر

تاریخ انتشار نوبت اول۲۰ / 3   / ۱3۹7 تاریخ انتشار نوبت دوم۶  /  ۴ /  ۱3۹7

 صدراعظم آلمان در آســتانه نشســت 
وزرای خارجــه ســه کشــور اروپایی با 
نمایندگانــی از ایران با توجه به یکجانبه 
گرایی آمریکا در نقض برجام تاکید کرد 
که باید برای حفظ توافق هسته ای ایران 

به آب و آتش زد.
به گــزارش زمان به نقــل ازمهر، وزرای 
خارجه سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس 
قرار است روز دوشــنبه با نمایندگانی از 
ایران با هدف بررسی راهکارهای الزم به 
منظور حفظ توافق هسته ای ۲۰۱۵ دیدار 
کنند.»آنگال مرکل« صدراعظم  و گفتگو 

آلمان در سخنانی در آستانه این نشست 
اظهار داشت: باید توافق هسته ای با ایران 
پابرجا بماند و برای این منظور باید به آب 
و آتش زد، زیرا این توافق متضمن امنیت 
و ثبات اســت. وی تاکید کــرد: تا زمانی 
که ایران به توافق هسته ای پایبند باشد، 
اروپــا نیز به تعهدات خود عمل می کند.

این در حالی است که »فدریکا موگرینی 
« مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
پس از نقض برجام از سوی آمریکا گفت 
که این توافق دســتاورد مهم ۱۲ ســال 

دیپلماسی بوده است. 

مشــاور فرمانده کل قوا در حــوزه صنایع 
دفاعی و پشتیبانی تاکید کرد: اگر قرار باشد 
برجــام رفع تحریم ها را به همراه نداشــته 
باشــد موضوعیتی هم ندارد و آنچه رهبری 
فرمودند این اســت که ما هیچ محدودیتی 

برای انجام اقداماتمان قائل نیستیم.
بــه گزارش زمان به نقل ازایســنا، ســردار 
حســین دهقان اظهار کــرد: همان طور که 
دقت کردید رهبــری اقدامات در چارچوب 
برجام را توصیه کردند، لذا بنایی برای خروج 
از برجــام نداریم.وی تصریــح کرد:اگر قرار 
باشد برجام برای مردم ایران، رفع تحریم ها 

و گشایش اقتصادی را به همراه نداشته باشد 
برجام موضوعیتی ندارد.وی همچنین بیان 
کرد: امروز آمریکایی ها به دنبال ایجاد یک 
فضای جدیدی هســتند که امتیازاتی را از 
ملــت ایران بگیرند، اما ملت ایران در جهت 
تامین منافع خود محکم ایستاده و به کسی 
امتیازی را نخواهد داد.وی گفت: آنچه منافع 
مــا اقتضاء می کند همان چیزی اســت که 
رهبری و مسئولین نظام دنبال می کنند ، لذا 
آنچه رهبری فرمودند این است که ما هیچ 
منع و محدودیتی برای انجــام اقداماتمان 

قائل نیستیم.

وج  خر برای  بنایی 
یم  ندار برجام  از 

برجام  حفظ  برای 
زد تش  آ و  آب  به  باید 

اینکه  بیان  با  بورس  سازمان  معاون   
معامله گران در بازار سرمایه باید با در نظر 
میزان  و  مالی  ابزارهای  ریسک های  گرفتن 
کنند،  معامله  به  اقدام  خود  ریسک پذیری 
خواهد  برگزار  بورس  ستارگان  لیگ  گفت: 

شد.
سعید  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
فالح پور با اشاره به برگزاری لیگ ستارگان 
باید  بورس  معامالت  داشت:  اظهار  بورس 

سرمایه  بازار  ریسک های  گرفتن  نظر  در  با 
ریسک های  از  معامله گران  و  گیرد  صورت 
ابزارهای مالی نیز مطلع باشند تا در نهایت 
با در نظر گرفتن میزان ریسک پذیری خود، 
اقدام به انجام معامله نمایند.معاون نظارت بر 
نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار 
ادامه داد: اجرای لیگ ستارگان در بورس از 
سال قبل آغاز شده و یک فرصت مؤثر برای 
فرهنگ سازی و ارتباطات صنعت و دانشگاه 

است، چرا که از دانشجویان دعوت می شود 
با استفاده از تئوری هایی که در دانشگاه فرا 
گرفته اند، بتوانند در بازار سرمایه ورود کرده 
اساس هدف  این  بر  کارآفرینی کنند که  و 
است.وی  موضوع  این  تشویق  سازمان،  این 
تصریح کرد: در این مسابقات نهادهای مالی 
و فعاالن بازار، پدیده هایی را کشف می کنند 
منابع،  به  دسترسی  عدم  دلیل  به  که 
نمایند،  عرضه  را  خود  ایده های  نتوانستند 
بر این اساس سال گذشته ۱۵ نفر از افراد 
برنده در لیگ ستارگان بورس به استخدام 
نهادهای مالی درآمدند و توانستند ایده های 
خود را به منصه ظهور برسانند.فالح پور در 
شناسایی  خود  سخنان  از  دیگری  بخش 
نخبگان بازار سرمایه را از جمله اهداف این 
این  برگزاری  زمان  گفت:  و  دانست  لیگ 
یافته،  افزایش  ماه  دو  به  ماه  یک  از  لیگ 
کشور  دانشگاه   3۰ از  امسال  اینکه  ضمن 
نیز برای حضور، دعوت به عمل آمده است.

معاون سازمان بورس و اوراق بهادار  افزود: 
در  را  ستارگان  لیگ  برگزاری  زمان  برخی 

که  می دانستند  نامناسب  گذشته  سال 
برگزاری  به  توجه  با  امسال  اساس  این  بر 
عماًل  شهریور،  پایان  تا  ماه  دو  ظرف  لیگ 
مشکل مجامع حل شده و با توجه به اینکه 
مرور  به  اما  می روند،  مجامع  به  شرکت ها 
باز  آنها  نماد  برگزاری لیگ،  در طول زمان 

می شود.
این مقام مسئول در سازمان بورس و اوراق 
در  معامله گران  امسال  اینکه  بیان  با  بهادار 
کل هفته و روزهای معامالتی می توانند به 
رقابت بپردازند، گفت: مجموعه مقرراتی از 
ستارگان  لیگ  سیاستگذاری  شورای  سوی 
بورس تهیه شده که تدوین آن مراحل آخر 
را  به صورت شفاف ضوابط  و  را می گذراند 
تخلفی  اگر  اینکه  ضمن  کرد،  خواهد  بیان 
برخورد  آن  با  ناظر  نهادهای  گیرد،  صورت 
کلیه  کرد:  خاطرنشان  کرد.وی  خواهند 
و  بورس  سازمان  کنار  در  بورس  ارکان 
فعالیت  روند  بر  نظارت  کار  بهادار،  اوراق 
بررسی  را  لیگ  این  در  شرکت کنندگان 

خواهند کرد.

معاون سازمان بورس :

مردممراقبریسکهایبازارسرمایهباشند
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آتشسوزینخیالتدغدغهنخلداران؛

 کمبود امکانات اطفا حریق در روستاهای 
هرمزگان

آتش سوزی  اینکه  بیان  با  مجلس  در  بندرعباس  مردم  نماینده 
گرما  فصل  در  هرمزگانی  داران  نخل  اساسی  دغدغه  نخیالت 
است،گفت:کمبود امکانات اطفای حریق در روستاها نگران کننده 

است.
براثر درجه  نخیالت  آتش سوزی  درباره وضعیت  مرادی  احمد   
گرما در استان هرمزگان،گفت:با توجه به فرارسیدن فصل گرما در 
استان هرمزگان و افزایش درجه دما شاهد آتش گرفتن نخیالت 
هستیم؛اما متاسفانه کمبود امکانات مانع  امداد رسانی به موقع به 

کشاورزان برای کاهش خسارات می شود.
آباد، خمیر در  بندرعباس، قشم،ابوموسی، حاجی  مردم  نماینده 
برای  امدادرسان  نیروهای  کرد:  تصریح  اسالمی  شورای  مجلس 
مقابله با آتش سوزی نخیالت با توجه  به صعب العبور برخی از 
مناطق با فاصله زمانی باال به محل وقوع حادثه می رسند که این  

امر مسلما میزان خسارت کشاورزان را افزایش می دهد .
مرادی افزود:عدم پرداخت به موقع خسارت نخلداران براثر آتش 
گرفتن نخیالت، اقتصاد نخل داران را تحت تاثیر قرارداده است و 
این در حالی است که بسیاری از کشاورزان برای ورود به چرخه 
تولید خرما  از بانک ها وام اخذکردند؛ بنابراین با عدم پرداخت به 
موقع خسارت به کشاورزان بدیهی است که تولید کنندگان  را 

درشرایط نامناسب اقتصادی  قرار می گیرند.
 وی ادامه داد:کمبود ماشین های آتش نشان در روستاها بسیار 
به روستاییان در زمانی  امددرسانی  امر کار  این  و  مشهود است 
که نخل ها آتش می گیرد را بسیار دشوار می کند؛زیرا برخی از  

مسیر روستاها بسیار صعب العبور هستند.
باید  کرد:دولت  تصریح  درمجلس  بندرعباس  مردم  نماینده   
پشتیبان کشاورزان در حوادث غیرمترقبه از جمله سیل و آتش 
سوزی باشد تا کشاورزان پس از جبران خسارت به چرخه تولید 
بازگردنند؛زیرا کشاورز  تنها منبع  درآمدش  تولید در  صنعت 

کشاورزی است. 
نخیالت  سوزی  آتش  بیاناینکه  با  مجلس  انرژی  عضوکمیسیون 
شده  هرمزگانی  نخلداران  برای  اساسی  دغدغه  به  تبدیل 
اثر  بر  که  نخیالت  حریق   اطفای  برای  است؛یادآورشد:امکانات 

گرما آتش گرفته اند،بسیارمحدود است.

کمبود مشاوره آموزشی؛ مانع هدایت تحصیلی 
کاربردی برای دانش آموزان

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه کمبود 
دانش  برای  کاربردی  تحصیلی  هدایت  مانع  آموزشی  مشاوره 
آموزان است، گفت: کمبود مشاوره آموزشی مانع هدایت تحصیلی 

دانش آموزان است.
در   آموزشی  مشاوره  کمبود  درباره  درازهی   باسط  محمد 
منفی  اثرات  مدارس  در  آموزشی  مشاوره  کمبود  مدارس،افزود: 
می گذارد  آموزان  دانش  تحصیلی  رشته های  تعیین  کیفیت  بر 
بنابراین باید این خالء هرچه سریعتر برطرف شود تا دانش آموزان 

تنها به یک رشته خاص  برای تحصیل عالقه نشان ندهند.
نماینده مردم سراوان، سیب، سوران و زابلی در مجلس شورای 
هدایت  در  مدارس  در  آموزشی  مشاوران  اینکه  بیان  با  اسالمی 
تصریح  هستند،  تاثیرگذار  بسیار  آموزان  دانش  موفق  تحصیلی 
کرد: آموزش و پرورش نه تنها در حوزه مشاورین بلکه در بسیاری 

از بخش ها با کمبود نیرو روبرو است.
توانایی ها،  برمبنای  باید  آموزان  دانش  کرد:  تاکید  درازهی 
انتخاب  را  تحصیلی  رشته های  اشتغال  فرصت های  و  استعدادها 
آموزی هدایت  علم  راستای  در  منطقی  در  یک مسیر  تا  کنند 
نیستیم که دانشجویان  ما مایل  این در حالی است که  و  شوند 
نخبه را بدون در نظر گرفتن عالقه به رشته های مختلف هدایت 
کنیم بلکه مبنا باید استعدادیابی و فرصت های اشتغال پیش  رو 
برای دانش آموزان باشد. درازهی ادامه داد: اگر هدایت تحصیلی 
از  دانش آموزان در مسیر علمی قرار نگیرد، دانش آموزان پس 
ورود به دانشگاه نیز به جهت اینکه تعامل منطقی با رشته های 
آموزشی ندارند از ادامه تحصیل در رشته پذیرفته شده نیز انصراف 
می دهند؛ زیرا زمانی که فرد ارتباط مناسبی با رشته تحصیلی اش 

برقرار نکند، در سطح نمرات نیز با تزلزل روبرو می شود.
با  مشورت  بدون  آموزان  دانش  از  برخی  اینکه  بیان  با  وی 
این  که  می کنند  انتخاب  را  تجربی  رشته  آموزشی  مشاوره های 
کند،  تضمین  را  آموزان  دانش  تحصیلی  آینده  نمی تواند  امر 
افزود: کمبود مشاوره آموزشی مانع هدایت منطقی استعدادهای 
انباشت  توقف  زمینه  و  می شود  پرورش  و  آموزش  در  تحصیلی 

دانش آموزان در رشته خاص را فراهم خواهد کرد.

لزوم جلوگیری از اقدامات سخت گیرانه 
در معاینه متقاضیان استخدامی

عملکرد  از  مجلس  در  الیگودرز  مردم  نماینده 
دلیل  به  لرستان  استان  انتظامی  نیروی  بهداری 
اقدامات سختگیرانه و نامعقول در معاینه متقاضیان 
الیگودرزی در زمینه استخدام در نیروی انتظامی به 

شدت انتقاد کرد.
نیروی  بهداری  عملکرد  درباره  خدابخشی  محمد 
انتظامی استان لرستان درمعاینه متقاضیان استخدام  
در نیروی  انتظامی،گفت: عملکرد  بهداری  نیروی 
انتظامی  استان لرستان به دلیل اقدامات سخت 
گیرانه و نامعقول در  زمینه استخدام  متقاضیان  
الیگودرزی در نیروی انتظامی به شدت مورد  انتقاد 
است بنابراین  طی تماس تلفنی با سردار مهدیان 
خواستار  لرستان،  انتظامی  نیروی  فرمانده  نسب 

تجدید نظر در این خصوص شده ام.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسالمی 
بابیان اینکه ضمن تقدیر از سردار مهدیان نسب 
به دلیل نگاه مثبت ایشان در جهت حل مشکالت 
الیگودرز درحوزه انتظامی،افزود:در صورتی که جلوی 
اجحاف در حق متقاضیان الیگودرزی گرفته نشود، 
موضوع را از طریق فرمانده انتظامی کشور پیگیری 
خواهم کرد و درهمین راستا با معاون پارلمانی نیروی 

انتظامی نیز طرح موضوع شده است.

  دور زدن تحریم های هواپیمایی ایران 
در مذاکرات برجام لو رفت

خانه ملت؛ عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس 
شورای اسالمی طریقه لو رفتن دور زدن تحریم های 

هواپیمایی ایران در برجام را  شرح داد.
روسی،  سوئیفت  خصوص  در  ابوترابی  ابوالفضل 
اظهار داشت: بعد از آنکه آمریکا، ۵۰ تحریم را علیه 
روسیه اجرائی کرد، این کشور به سمت سوئیفت 
روسی رفت و بسیاری از کشورها به سوئیفت روسی 
پیوسته اند و ایران نیز می تواند از ظرفیت سوئیفت 

روسیه استفاده کند.
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای 
اسالمی ضمن هشدار نسبت به پیوستن ایران به 
را دچار دردسری  نباید خود  بیان کرد:   ،FATF
با دست  را نجات دهیم و  نتوانیم خود  کنیم که 

خودمان به باتالق برویم.
در خصوص  رهبری  معظم  مقام  بارها  افزود:  وی 
تاکید  سایر کشورها  با  دوجانبه  ارزی  معاهدهات 
داشتند ولی متاسفانه دولت در اجرای برنامه ششم 
توسعه نیز به این موضوع توجهی نکرد و این انتقاد 
را از دولت داریم زیرا قانون را نیز در این زمینه مورد 

بی توجهی قرار داد.
را   FATF با عجله نیز  اکنون  ادامه داد:  ابوترابی 
ایران به عضویت آن  تا  با عجله بررسی می کنند 
درآید، اما باید توجه داشت که این موضوع بسیار 
خطرناک تر از برجام است، در FATF تمام جزئیات 
قرار  جاسوس ها  اختیار  در  را  کشور  بانکی  نظام 
خواهیم داد، مشابه اشتباهی که در جریان برجام یک 
بار در زمینه دور زدن تحریم های خرید تجهیزات و 

هواپیما مرتکب شدیم.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسالمی 
گفت: در۴۰ سال گذشته بیش از 3۰۰ هواپیما به 
کشور وارد کردیم که در این مدت قطعات را با کمی 
قیمت گران تر تهیه می  کردیم و سازمان سیا به دنبال 
آن بود که ما چگونه توانسته ایم قطعات هواپیما را 

تهیه کنیم؟ ولی هیچ گاه متوجه نشدند.
وی افزود: در جریان برجام آمریکایی ها به ما گفتند 
این  در  هواپیما  کردن 3۰۰  وارد  طریقه  اگر  که 
۴۰ سال را بگویید، با ایران قرارداد فروش ایرباس 
و بوئینگ را منعقد می کنیم، که 3 هواپیما با این 
قرارداد به ایران دادند ولی اکنون شاهد هستیم که 

اجرای همه توافقات را متوقف کردند.
در  کشور  امورداخلی  و  شوراها  کمیسیون  عضو 
مجلس شورای اسالمی گفت: متاسفانه راه های وارد 
کردن قطعات هواپیما را به آ مریکایی ها گفتیم و در

FATF نیز دقیقا همین بال را به سر خود می آوریم 
و من تعجب می کنم که چرا با دست خود این 

محدودیت ها را ایجاد می کنیم.

خبرخبر

اینکه  بیان  با  مجلس  در  رشت  مردم  نماینده 
تولید برنج درکشور صنعتی نیست،گفت: هزینه 
تولید برنج ایرانی در گیالن مانع رقابت با کاالی 

مشابه خارجی است.
غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی درباره وضعیت 
به  توجه  با  استان گیالن،گفت:  در  برنج  تولید 
موقعیت آب وهوایی استان گیالن تولید برنج در 
شمال کشور از نظر موقعیت تولید بسیار منحصر 
به فرد است؛ اما برای رسیدن به خودکفایی برنج 

کشاورزان انگیزه الزم برای تولید برنج  ندارند.
خرید  با  گیالن  شده  رها  مزارع  از  بسیاری 

تضمینی برنج  توسط دولت احیا می شوند
نماینده مردم رشت درمجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه بسیاری از مزارع رها شده برنج توسط 
کشاورز با خرید تضمینی دولت،آباد می شوند تا 
موجبات خوکفایی برنج در استان گیالن مهیا 
صرفه  عدم  برای  کرد:کشاورزان  شود،تصریح 
اقتصادی برنج انگیزه تولید کافی برای کشت را 

ندارند.

جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه تولید برنج 
صنعتی نیست،تصریح کرد: هزینه  تولید باالی 
برنج ایرانی در گیالن مانع رقابت با کاالی مشابه 
خارجی  است و این در حالی است که دولت باید 
دستگاه های دولتی را مجاب کند  که در سال 

تولید داخلی تنها  از برنج ایرانی استفاده کنند.

پیش خرید برنج توسط دولت انگیزه تولید برنج 
را برای کشاورز افزایش می دهد.

دولت  توسط  برنج  خرید  داد:پیش  ادامه  وی 
راهکاری اساسی برای افزایش انگیزه تولید برنج 
درراستای خوکفایی است و اما علی رغم حمایت 
از کاالهای ایرانی برخی  از نهادها و ارگان ها برنج 

خارجی را  مصرف می کنند,اما بنا بود در سال 
مصرف  خارجی  داخلی،برنج  تولید  از  حمایت 

نکنند.
الهی  جعفرزاده ایمن آبادی افزود:باران رحمت 
کسری منابع آبی برنج را برطرف کرد؛بنابراین 
نباید به بهانه خشکسالی برنج وارد کشور شود و 
این درحالی است که وزارت کشاورزی اقداماتی 
را که در راستایی خوکفایی گندم عملیاتی کرده 
است را اگر درباره برنج نیز تکرار کند، می توانیم 

به خودکفایی برنج  نیز  نایل شویم.
نیازمند  کشور  شمال  در  برنج  خودکفایی 

اختصاص مشوق های صادراتی
ومحاسبات  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
مجلس با بیان اینکه خودکفایی برنج در شمال 
کشور نیازمند اختصاص مشوق های صادراتی و 
افزایش انگیزه  کشاورز برای ماندگاری در تولید 
برنج است ، یادآورشد:خرید تصمینی برنج توسط 
دولت در سال حمایت از تولید داخلی ما را به 

خودکفایی برنج می رساند.

هزینهتولیدبرنجمانعرقابتباخارجیها

فراخوانشناساییپیمانکار
 ذیصالح جهت  مدیریت  و توزین  هوشمند پسماند

راستای  در  رشت  شهرداری  پسماندهای  مدیریت  سازمان 
افزایش بهره وری بمنظور مدیریت همزمان کلیه فرایندهای ثبت 
اطالعات و فراهم آوری  یک سیستم جامع مدیریت پسماند در نظر دارد نسبت  
به شناسایی و ارزیابی متقاضیانی که از توانمندی فنی و مالی  الزم  اجرای طرح 

برخوردار می باشد اقدام  نماید.
 عنوان طرح :  طرح جامع توزین ؛ نظارت ؛ کنترل و مدیریت  پسماند

توضیح : برای  دریافت  اطالعات بیشتر و شرح  خدمات  به آدرس  اینترنتی 
/http://rasht-bazyaft.   مراجعه  فرمایید.

علیرضاحاجیپور-رییسسازمانمدیریتپسماندشهرداریرشت
ش.م:1219 تاریخ انتشار:97/3/20

آگهیمزایدهمرحلهاول
سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری بابل برابر درخواست شماره 7910مورخه 96/12/14 در 

نظر دارد مشخصات ذیل برگزار نمایند 1- موضوع  مزایده :اجاره منابع درآمدی پارک بانوان 
2- مبلغ  پایه اجاره بها ءماهیانه برای بوفه آب میوه بستنی و گل فروشی به مبلغ 14/400/000 ریال بوفه 
مرکزی با کاربری اغذیه و فست فود به مبلغ 18/000/000 ریال زمین بازی برای بازی های ترامپولین و قصر بادی به مبلغ 
20/400/000 ریال زمین مناسب برای ماشین شارژی به مبلغ 36/000/000 ریال پیست دوچرخه سواری به مبلغ 12/000/000 

ریال که مبلغ پایه کارشناسی جمعا به مبلغ 100/800/000 ریال می باشد 
3- مدت بهره برداری :12 ماه کامل شمسی 

4-  کل مبلغ مزایده 1/209/600/000 ریال 
5- مبلغ تضمین شرکت در مزایده 60/480/000 است که می بایست رسید بانکی وجه مزبور به حساب سپرده سازمان سیما 

منظر و فضای سبز شهری به شماره 0109478020003بانک ملی شعبه بابل به دستگاه مزایده گذار تسلیم نماید 
6-  سازمان در رد یا قبول پیشنهاد مختار است 

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

8-  واجدین شرایط می بایست پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ 97/4/7 به سازمان ارائه نمایند 
9- تاریخ بازگشایی پاکت های دریافتی روز شنبه مورخ 97/4/9 می باشد

 10- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده درج گردیده است
به  قرارداد نسبت  از عقد  ماند و پس  باقی خواهد  نزد سازمان  قرارداد  تا زمان عقد  اول دوم سوم مزایده  نفر  11- سپرده 

استرداد آن اقدام خواهد شد 12
12-  هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد

 شماره تماس سازمان جهت کسب اطالعات 18-32319616-011می باشد 
مهیاربابازاده-سرپرستسازمانسیمامنظروفضایسبزشهری

 مسافران جام جهانى
 و چالش ارز

 فروش مواد مخدر در برخى
 از کیوسک های روزنامه  فروشى

مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس  نایب 
شورای اسالمی بر لزوم رفع مشکل تامین ارز 
طرفداران تیم ملی فوتبال جمهوری اسالمی 
ایران برای سفر به روسیه و تماشای بازی های 

تیم ملی در جام جهانی تاکید دارد.
ملی  تیم  گفت:هواداران  موسوی    سیدفرید 
فوتبال که از مدت ها قبل خود را برای رفتن به 
جام جهانی و مشاهده مسابقات تیم ملی آماده 
کرده اند این روزها و در آستانه سفر با معضل 
وجود  اند.با  روبرو شده  مسافرتی  ارز  دریافت 
ایرانی  انجام شده همچنان مسافران  اقدامات 
جام جهانی با مشکل دریافت ارز مسافرتی روبه 
اقتصادی  رئیس کمیسیون  نایب  رو هستند. 
مجلس شورای اسالمی، ادامه داد: طبق قوانین 
جدید ارزی که از سوی بانک مرکزی در حال 
کشور  از  هنگام خروج  در  مسافران  اجراست 
ارائه ویزا و بلیط خود می توانند ۱۰۰۰  با  و 
یورو دریافت کنند که با توجه به اینکه روسیه، 
جزءکشورهای  جهانی  جام  مسابقات  میزبان 
میزان  این  قانون  طبق  است  ایران  مرز  هم 
ارز به ۵۰۰ یورو کاهش پیدا می کند و حال 
سوال اینجاست که آیا این مقدار ارز می تواند 
تامین کننده نیازهای مسافران در طول مدت 

برگزاری مسابقات باشد یا خیر؟

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر 
اسالمی،گفت:  شورای  مجلس  در  پردیس  و 
که  بود  این  داشت  دیگری که وجود  مشکل 
روسیه  به  سفر  المللی  بین  معاهدات  طبق 
نیازی به اخذ ویزا ندارد و یکی از مدارک الزم 
در زمان دریافت ارز مسافرتی وجود ویزاست 
که این مشکل با همکاری وزارت امور خارجه و 

بانک مرکزی حل شد.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: 
خال  قانونی دیگری که وجود دارد این است 
ارز مسافراتی   ، ارزی  قوانین جدید  که طبق 
در طی یک سال فقط یکبار به یک شخص 
داداه می شود و اکنون بسیاری از مسافران جام 
جهانی که در طی سال سفر دیگری نیز داشته 
اند دیگر قادر به دریافت ارز مسافرتی نیستند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی، یادآور شد: با توجه به حضور تیم ملی 
ایران در جام جهانی و لزوم حمایت همه جانبه 
از تیم ملی کشورمان در این رویدادبزرگ،در 
اسرع وقت باید این مشکالت حل شود و نباید 
طرفداران تیم ملی فوتبال اصطالحا اسیر این 
اداره و آن اداره و یا این شعبه و آن شعبه شوند، 
در هرصورت باید سریعا ابعاد مختلف مشکل 
مرتفع و تصمیمات مقتضی اتخاذ و ابالغ شود.

نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
گفت: برخورد با اقدامات خالف قانون در دکه های 
روزنامه فروشی بر عهده وزارت صنعت، معدن و 

تجارت است.
با  حجت  اتمام  درباره  قربانی  محمدحسین 
اقالم  کیوسک داران درجهت ممنوعیت فروش 
درحال  گفت:  دخانیات،  ویژه  به  غیرمطبوعاتی 
وجود  خصوص  دراین  قانونی  ابهام  هیچ  حاضر 
نداشته و وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در نظارت بر عملکرد کیوسک های مطبوعاتی 
به عنوان متولی ساماندهی بازار با محوریت اتاق 
اصناف مشخص است، بنابراین باید همه اصناف 
فروش  های  دکه  جمله  از  جامعه  در  موجود 
آستانه  مردم  نماینده  شوند.  مدیریت  روزنامه 
اشرفیه درمجلس شورای اسالمی، با اشاره به اینکه 
متاسفانه مصلحت اندیشی هایی دربحث برخورد 
با کیوسک داران متخلف صورت می گیرد، افزود: 
درحال حاضر بسیاری از دکه ها مجوز فعالیت 
نداشته و برخی کیوسک ها خارج از چارچوب و 
فضای تعریف شده مشغول فعالیت هستند؛ ضمن 
اینکه برخی کیوسک ها به نام فروش مطبوعات 
تبدیل به سوپرمارکت شدند. وی با بیان اینکه 
حتی  و  غیرضروری  محصوالت  از  بسیاری 
قاچاق به عنوان عامل خطر برای سالمت افراد 

در کیوسک های مطبوعاتی به فروش می رسد، 
تصریح کرد: برخورد با اقدامات خالف قانون در 
دکه های روزنامه فروشی بر عهده وزارت صنعت 
و معدن است، البته شهرداری ها هم می توانند 
دراین حوزه نظارت کنند؛ اما هم اکنون فروش 
محصوالت آسیب زای سالمت ازجمله دخانیات 

به راحتی درکیوسک ها انجام می شود.
قربانی با تاکید بر اینکه ممنوعیت فروش دخانیات 
به افراد کمتر از ۱۸ سال در دکه ها رعایت نمی 
شود، گفت: قوانین به میزان کافی دراین حوزه 
اجرایی  های  دستگاه  ضعف  اما  دارد،  وجود 
درحوزه اجرا مشکالتی را به وجود آورده است؛ 
افراد جامعه مسئله ای  اما به طورحتم سالمت 
نیست که به توان به راحتی از کنار آن عبور کرد. 
نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، 
با اشاره به اینکه برنامه و دستورالعمل اجرایی قابل 
قبولی دراین حوزه وجود ندارد، افزود: ضمن اینکه 
بخش  این  برای  هم  مشخصی  نظارت  سیستم 
وجود ندارد، چرا که به طورحتم استفاده از نیروی 
انسانی درهمه شرایط ضرورتی ندارد؛ زیرا ممکن 
است رانت، فاسد به دست همین نیروی انسانی 
که  است  دولت  وظایف  از  بنابراین  شود؛  ایجاد 
اقالم غیرمطبوعاتی  و مفسده درفروش  رانت  با 

درکیوسک ها برخورد کند.

قانون  اجرای  گفت:  مجلس  بهداشت  کمیسیون  عضو 
تعرفه گذاری خدمات پرستاری به نفع وزارت بهداشت است.

محمد نعیم امینی فرد در واکنش به درخواست دبیرکل خانه 
پرستار برای پاسخگویی مجلس در رابطه با دلیل عدم اجرای 
قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری بعد از گذشت ۱۱ سال 
از تصویب آن گفت: پرستاران مطالبات به حقی دارند و هیچ 
تردیدی هم در این مورد وجود ندارد، اما ما باید در قالب 
مقدورات این مهم را بررسی کنیم که تاکنون چه اندازه از این 

قانون اجرا شده است.
نماینده مردم ایرانشهر درمجلس شورای اسالمی، ادامه داد: 
به تحقق  اخیر توجه جدی  بهداشت در سال های  وزارت 
مطالبات جامعه پرستاری داشته است هم از لحاظ شأنی که 
برای این عضو مهم تیم پزشکی باید قائل شود و هم در روند 
اجرای طرح تحول سالمت درصدی از این مطالبات محقق 
شده است. وی تاکید کرد: هم اکنون در صندوق هایی که در 
طرح تحول سالمت تشکیل شده است که برای هر بخشی 
سهمی را در نظر گرفته برای جامعه پرستاری نیز سهمی 

در نظر گرفته شده است، هر چند در این زمینه باید تعادلی به نفع این 
قشر ایجاد شود. 7۰ درصد خدمات حوزه سالمت در بخش دولتی ارائه 

می شود امینی فرد تصریح کرد: تعرفه گذاری جامعه پرستاری در عمل 
به این مهم برمی گردد که باید اعتبارات الزم را برای اجرای آن ببینیم 
که بخشی از آن حاصل از درآمدهای اختصاصی بوده و بخشی هم از 

منابع عمومی تامین می شود، ضمن اینکه تاجاییکه اطالع دارم 
کمیسیون بهداشت نیز پیگیر اجرای آن بوده و وزارت بهداشت 
هم با تعرفه گذاری در این بخش موافق است، اما مشکلی که وجود 
دارد این است که برای تعرفه گذاری باید منابع آن نیز دیده شود.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه بیش از 7۰ درصد خدمات در 
بخش دولتی ارائه می شود قطعا تعرفه گذاری خدمات پرستاری به 
نفع وزارت بهداشت هم بوده، چراکه درصدی از این تعرفه ها در 
بخش دولتی هزینه می شود، بنابراین تنها دلیل معوق ماندن آن 

مربوط به عدم تامین اعتبار است.
قانون  اینکه در  یادآوری  با  نماینده مردم درمجلس دهم،  این 
پرستاری  تعرفه گذاری خدمات  قانون  برای  ردیفی  بودجه ۹7 
پیش بینی نشده است اظهار کرد: آنچه مسلم است حوزه سالمت 
از نظر تامین منابع به شدت تحت فشار است، بنابراین ما باید 
تالش کنیم که در این زمینه قانون را گام به گام اجرا کنیم. 
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، یادآورشد: امسال هم 
در کمیسیون تلفیق بودجه و هم سازمان برنامه و بودجه این عزم 
وجود دارد که موضوعقانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری به طور 
جدی پیگیری شود تا از طریق برنامه ریزی بتوان این قانون را به صورت 

مرحله ای اجرا کرد.

عزمجدیمجلسبرایاجرایقانونتعرفهگذاریخدماتپرستاری
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 برداشت  بی رویه آب معضلی 
در تامین آب شرب اصفهان

 تعمیر و راه اندازی مجدد خط 200 میلی متری
 در نصیرشهر 

بهادری- اصفهان: مدیرعامل شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشور در نشست بررسی راهکارهای 
در حال  اصفهان گفت:  استان  تامین آب شرب 
در  که  است  استانهایی  از  یکی  اصفهان  حاضر 
مرحله بحران کم آبی قرار دارد  برای برون رفت 
از این شرایط باید مسئواالن امر  درصدد شناسایی 
منابع جدید و مجزا  آبی باشند. مهندس حمیدرضا 
اصفهان  آبرسانی  طرح  مدیران  جمع  در  جانباز 
بزرگ اعالم کرد: شناسایی منابع آبی بدون شریک 
که تنها بهره بردار آن صنعت آبفا باشد راهگشای 
اینکه  با بیان  مشکل آبی در اصفهان است. وی 
باید تمام نقطه نظرات  به سمتی برود که مجاب 
اولویت  مهمترین  شرب  آب  منابع  تامین  شوند 
است، اعالم کرد: باید مردم حس کنند که تمام 
تالش ها در جهت تامین آب شرب است و این 
اطمینان به مردم داده شود که  تامین آب شرب 
یکی از اولویت های حائز اهمیت است. مدیرعامل 
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور تبیین نظام 
بهره برداری نوین از منابع آبی را بسیار موثر در 
شرایط خشکسالی برشمرد و خاطرنشان ساخت: 
در شرایط خشکسالی که چگونگی  مدیریت هر 
قطره آب بسیار مهم قلمداد می شود باید نظام بهره 
برداری نوین وماندگار از منابع آبی در دستور کار 
قرارگیرد. وی برداشت  بی رویه آب در باال دست 

تامین آب شرب در اصفهان  از معضالت  رایکی 
دانست و تصریح کرد: برداشت های بدون کنترل 
آب در باالدست یکی از مهمترین معضالت تامین 
آب شرب در اصفهان است اما با این وجود باید با 
حفر چاهها و شناسایی منابع جایگزین ،کمبود آب 
طرح را جبران کرد. در ادامه این نشست معاون 
راهبری و نظارت بربهره برداری شرکت مهندسی 
آب وفاضالب کشورگفت: استان اصفهان ۵ سال 
متوالی ست که در مرحله تنش آبی قراردارد که 

امسال این تنش تشدید یافته است.
مهندس پاکروح افزود: باید با حفر وتجهیز  چاهها 
،اجاره کردن و در اختیار گرفتن منابع آبی دیگر 
در اصفهان مانند ،منابع آبی شهرداری و کشاورزی  
سعی در صدد تامین منابع جدید  آب شرب باشید 
.تا بتوان بر بحران آب که در پیش دارید غلبه کنید 
وی افزود: در حال حاضر گذر از بحران کم آبی فقط 
مختص نیمه اول سال نیست چرا که در فصل پاییز 
هم شرایط تامین آب شرب دراصفهان دارای چشم 
انداز مطلوبی نیست اما باید تالش شود تبعات چالش 
کم آبی را به حداقل رساندمهندس هاشم  امینی 
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان گفت: 
تمام کارکنان شرکت آب وفاضالب استان اصفهان با 
تمام تالش با انگیزه کافی و با نشاط کامل درصدد 

کاهش تبعات بحران کم آبی در اصفهان هستند.

نوری- اسالمشهر؛ با تالش و همکاری نیروهای 
ترمیم و رفع  آبفای نصیرشهر،  امداد و حوادث 
شکستگی خط ۲۰۰ میلی متری در این شهر 

انجام گردید. 
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
آبفای  امور  مدیر  تهران  استان  غربی  جنوب 
در    : گفت  خبر  این  اعالم  ضمن  نصیرشهر 
یکی  توسط  برداری  گود  عملیات  اجرای  پی 
رعایت  عدم  بلحاظ  متاسفانه  و  شهروندان  از 
احتیاطات الزم در خیابان شهید اخوان نصیر شهر، 
موضوع منجر به شکستگی خط انتقال ۲۰۰ میلی 
متری آزبست در این خیابان گردیده و موجب 
قطعی و افت فشار آب آشامیدنی بخشی از مناطق 
نصیر شهر شده بود . علیهذا به محض اطالع و 
پس از بستن شیر فلکه خط اصلی عملیات ترمیم 
و بازسای شکستگی مذکور با همکاری و تالش 

نیروهای امداد و حوادث در کمترین زمان ممکن 
توزیع  مدار  وارد  مجددا  شده  یاد  و خط  انجام 

گردید. 
مذکور  عملیات  تشریح  ضمن  صبری  اصغر 
خاطرنشان ساخت: با توجه به اینکه بخش قابل 
توجهی از عملیات انتقال و توزیع آب آشامیدنی 
شهروندان و مشترکین محترم نصیرشهر از طریق 
همین خط انتقال ۲۰۰ میلی متری صورت می 
پذیرد. لذا به منظور سرعت عمل در کار و عدم 
شهروندان،  آشامیدنی  آب  مدت  بلند  قطعی 
عملیات ترمیم و بازسازی شکستگی ایجاد شده 
کوتاهترین  در  و  استیل  کلمپ  از  استفاده  با 
امداد  زحمتکش  نیروهای  توسط  ممکن  زمان 
و حوادث آبفای نصیر شهر انجام گردید و خط 
راه  مجددا  ساعت  چند  ظرف  حداکثر  مذکور 
اندازی گردید.  مدیر امور آبفای نصیرشهر یادآور 
شد: آب آشامیدنی شهروندان ومشترکین محترم 
نصیر شهر با استفاده از ۵ حلقه چاه موجود در 
این شهر و همچنین خط منشعب از خط انتقال 
الغدیر جمعا به میزان ۱۱۰ لیتر بر ثانیه با کمیت و 
کیفیت مطلوبی تامین و توزیع میگردد و مقدمات 
الزم در خصوص ارتقاء دبی موجود در فصل گرم 
و پیک مصرف آب فراهم شده است که امیدواریم 
شاهد کوچکترین مشکلی در این خصوص نباشیم 

ساخت ترانس اندازه گیری ولتاژ 
ژنراتور توسط متخصصان داخلی

شعار  تحقق  راستای  در  رشت:  منکویی- 
سال ۹7»حمایت از کاالی ایرانی«، متخصصان 
گیری  اندازه  ترانس  ساخت  به  موفق  داخلی 

ولتاژ ژنراتور نیروگاه لوشان شدند.
عامل  مدیر  آبادي«  بلبل  »عظیم  مهندس 
در  گیالن  اي  منطقه  برق  سهامي  شرکت 
آسیب  پی  در  گفت:  موفقیت  این  خصوص 
ولتاژ  اندازه گیری  ترانس های  از  یکی  دیدن 
ژنراتور واحد یک نیروگاه لوشان که منجر به 
عملکرد راه های حفاظتی ژنراتور و خروج واحد 
شد و به دلیل اینکه ترانس مذکور قدیمی و از 
نوع خشک بوده و دارای نسبت تبدیل خاصی 
می باشد که در بازار موجودی نداشت ، لذا کار 
ساخت ترانس مشابه در دستور کار قرار گرفت.

توسط  شده  انجام  استعالمات  با  افزود:  وی 
شرکت  ؛  لوشان  برق  نیروی  تولید  شرکت 
نیروی رخش کردستان و چند شرکت خارجی 
، اعالم آمادگی نمودند که نظر به حمایت از 
صنایع داخلی ، کار ساخت آن به شرکت ایرانی 
سپرده شد. که با ساخت ترانس و انجام تست 
های الزم ، ترانس مذکور به خوبی و با موفقیت 
مورد بهره برداری قرار گرفت. با ساخت ترانس 
اندازه گیری ولتاژ ژنراتور نیروگاه لوشان توسط 
متخصصان داخلی ضمن این که پایداری واحد 
با تجهیز جدید افزایش یافته است ، نسبت به 
سفارش نمونه های خارجی صرفه جویی نیز 

صورت گرفته است.
آبادی در خصوص رشد میزان  بلبل  مهندس 
گفت:  لوشان  بهشتی  شهید  نیروگاه  تولید 
۹۵؛   سال  در  لوشان  بهشتی  شهید  نیروگاه 
)۱,۴۹۵,۶۰۲( مگاوات ساعت تولید داشت که 
این مقدار در سال ۹۶ به ۱,۶۴۰,3۸7 مگاوات 
ساعت افزایش یافت. به عبارتی مقایسه میزان 
تولید انرزی برق نیروگاه شهید بهشتی لوشان 
در سالهای ۹۵ و ۹۶ نشان می دهد که میزان 
تولید این نیرو گاه در سال ۹۶ نسبت به سال 

۹۵ ،   ۹,۶۸ درصد رشد داشته است.
گفتنی است که نیروگاه شهید بهشتی لوشان 
در استان گیالن و در کیلومتر ۹۰ جاده قدیم 
این  تولید  دارد. ظرفیت  قرار  – رشت  قزوین 
نیروگاه 3۶۰ مگاوات است که شامل ۲ واحد 
گازی ۶۰ مگاواتی و ۲ واحد بخار ۱۲۰ مگاواتی 

می باشد.

خبر

افزایش ظرفیت پست های برق  کهگیلویه و بویراحمد

شرکت  برق  های  پست  ظرفیت  توسعه  راستای  در  فر-اهواز:  وحیدی 
برق منطقه ای خوزستان در استان کهگیلویه و بویر احمد، عملیات توسعه 
ترانس سوم پست ۱3۲ کیلو ولت دهدشت به ظرفیت ۵۰ مگاولت آمپر 
و عملیات توسعه پست ۱3۲ کیلو ولت دنا با نصب دو فیدر 33 کیلو ولت 

OUTDOOR به پایان رسید و برقدار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان، مدیر عامل 
شرکت برق منطقه ای خوزستان در خصوص پروژه های بهره برداری شده این 
شرکت در استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: در سه سال اخیر ۱۹۰ مگاولت 
آمپر به ظرفیت های موجود استان کهگیلویه و بویراحمد اضافه شد و در سال 
۹7 نیز بالغ بر ۲۰۰ مگاولت آمپر به این ظرفیت ها اضافه می شود که توسعه 
دو پست دهدشت و دنا در همین راستا انجام شده است. محمود دشت بزرگ 
اظهار کرد: سرمایه گذاری انجام شده در توسعه پست های دهدشت و دنا شامل 
تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی بالغ بر ۴۴ میلیارد ریال بوده است. 
وی هدف از توسعه پست دنا را تامین برق شرکت گاز پاتاوه دانست و افزود: 
افزایش ضریب اطمینان و توسعه شبکه برق جهت مشترکین خانگی و صنعتی، 
افزایش پایداری، کاهش محدودیت و احتمال خاموشی شبکه توزیع و افزایش 
تعداد فیدرهای خروجی و قابلیت مانور در شبکه از دیگر اهداف توسعه پست 

های دهدشت و دنا در استان کهگیلویه و بویر احمد است.

حمایت از بخش خصوصی در راه اندازی خط مسافری 
بندرلنگه به قطر

مدیر اداره بنادر و دریانوردی لنگه مجموعه بنادر غرب هرمزگان را کانون ثقل 
تجارت دریایی در منطقه خلیج فارس دانست و از آمادگی این مجموعه برای 
حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی در زمینه گردشگری دریایی، حمل 

و نقل و راه اندازی خط مسافری لنگه به قطر خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از واحد اطالعات و اخبار روابط عمومی اداره کل 
بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، »قاسم عسکری نسب« در دیدار با یک 
بنادر  اقتصادي  هاي  زیرساخت  داشت:  اظهار  داخلی  گذار  سرمایه  هیأت 
غرب هرمزگان براي سرمایه گذاران را فراهم است.  وی ضمن استقبال از 
مشارکت سرمایه گذاران داخلی و اعالم آمادگی کامل برای خدمات رسانی 
و ارائه هرگونه تسهیالت به منظور تسهیل فرآیند سرمایه گذاری گفت: بنادر 
غرب هرمزگان کانون ثقل تجارت دریایی در منطقه خلیج فارس و گزینه ای 
مناسب برای سرمایه گذاری در زمینه گردشگری دریایی، حمل و نقل و راه 
اندازی خط مسافری لنگه به قطر است. مدیر اداره بنادر و دریانوردی لنگه با 
بیان اینکه زیرساختهاي مناسب اقتصادي و واردات و صادرات در این مجموعه 
براي سرمایه گذاران فراهم است، افزود: گسترش گردشگری دریایی، حمل 
و نقل و راه اندازی خط مسافری لنگه به قطر نه تنها به عنوان فرصتی برای 
بهره وری اقتصادی سواحل و ایجاد شغل در این منطقه دارای اهمیت است بلکه 
با تقویت بخش خصوصي در بنادر غرب هرمزگان مي توانیم به رشد و توسعه 
اقتصادي دست یابیم. شایان ذکر است، سرمایه گذاران داخلی ضمن بازدید از 
بخش های مختلف بندرلنگه، هدف از سفر خود به این بندر را بررسی وضعیت 
توانمندی های اقتصادی و زیر ساخت های موجود برای فعالیت های تجاری در 

این بندر مطرح کردند.

خبر

و  بانوان  امور  مدیرکل  گلستان؛  سلیمانی- 
نمایشگاه  گفت:  گلستان  استانداری  خانواده 
محل  در  تیرماه   7 تا   3 از  خانگی  تولیدات 
نمایشگاه های بین المللی گلستان در گرگان 
برگزار می شود. کلثوم غفاری توران در جلسه 
گروه کاری اشتغال با موضوع برپایی نمایشگاه 
اهمیت  اینکه  به  اشاره  با  زنان  توانمندیهای 
مشاغل خانگی بر کسی پوشیده نیست، اظهار 
کرد: یکی از فاکتورهای رسیدن به توسعه پایدار 

حمایت از مشاغل خانگی و توسعه آن است.
وی با بیان اینکه نقش زنان در بحث توسعه ی 
مشاغل خانگی پر رنگ و تاثیر گذار است، افزود: 
امورات  به  توانند در کنار رسیدگی  زنان می 

منزل، دست به تولید و اشتغال بزنند.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گلستان 

تصریح کرد: تولیدات خانگی بدلیل هزینه تمام 
شده کمتر و صرفه جویی در وقت، مقون به 

صرفه هستند و تمامی اعضای خانواده نیز می 
توانند خصوصا در اوقات فراغت کمک کنند .

تولیدات  نمایشگاه  اینکه  به  اشاره  با  غفاری 
برگزار  روز  پنج  به مدت  تیرماه  از 3  خانگی 
می شود، گفت: در راستای حمایت از تولیدات 
خانگی بویژه بانوان تولید کنندگانی که از سوی 
دفتر بانوان استانداری به شرکت نمایشگاه های 
بین المللی استان معرفی شوند تنها یک سوم 

هزینه غرفه را پرداخت خواهند کرد.
وی خاطرنشان کرد: پیش بینی می کنیم ۱۰۰ 
و  تولیدات  به  مربوط  نمایشگاه  این  در  غرفه 

مشاغل خانگی باشد . 
جلسه ای با حضور کارشناسان اشتغال دستگاه 
های اجرایی مرتبط با حوزه اشتغال و کارآفرینی 
در دفتر امور بانوان و خانواده استانداری برگزار و 
در خصوص برگزاری نمایشگاه تولیدات خانگی 

بحث و تبادل نظر شد.

برپایینمایشگاهتولیداتخانگیدرگلستان

آگهیابالغ
 وقت رسیدگی ودادخواست و ضمائم به آقای فریدون منصور فرزند مهدی سیمین منصور  
فرزند مهدی مهین منصور فرزند مهدی خواهان آقای عباس نفری فرزند لطیف دادخواستی 
به طرفیت خواندگان فریدون منصور فرزند مهدی سیمین منصور فرزند مهدی مهین منصور  
فرزند مهدی به خواسته تسلیم مبیع مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
۹۶۰۹۹۸۱۹۸۴۲۰۰۴۲۱شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میاندرود ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ ۹7/۶/۱۸ساعت ۱۱ تعیین که حست دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان  بودن خواندگان و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خواندگان ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر خود جهت رسیدگی در دادگاه حاضرگردد 
دفترشعبهدومدادگاهعمومیوحقوقیشهرستانمیاندرود

آگهیابالغوقترسیدگی
خواهان آقای محمد توحیدی راد با وکالت محمدرضا عبدلی دادخواستی به طرفیت خوانده 
این شعبه  به  به خواسته مطالبه مطرح که  فرزند صفرعلی  آقای هادی شاه محمدزاده 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹7۰۹۹۸3۰37۸۰۰۲۲۰ شعبه ۸ شورای حل اختالف 
شهرستان فردیس ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱3۹7/۴/۲7 ساعت ۹:۰۰  تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 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 ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضرگردد.م/الف ۱۲3۰
مسئولدفترشعبه8شورایحلاختالفشهرستانفردیس-قراتپهلو

آگهیحصروراثت
بخواسته  ازرامهرمزدرخواستی  بشناسنامه۸۹صادره  پدرخش  نام  البوغبیش  بانوحمیده 
البوغبیش  خش  مرحوم  پدرم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی 
بشناسنامه۴7۸۱صادره خرمشهردر تاریخ۱3۹7/۱/۱۰دربندرماهشهراقامتگاه غیردائمیش 
فوت ورثه اش عبارتنداز۱-متقاضی با مشخصات فوق الذکر)دخترمتوفی(۲-سعیدالبوغبیش 
مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  اینک  بشناسنامه۱۱۴۶خرمشهر)پسرمتوفی(والغیر. 
ازمتوفی  نامه  وصیت  داردیا  اعتراض  نمایدتاهرکس  می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک 
نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت 
نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.        شماره 

م الف)۹/۲۵۲(
رئیسشعبههفتمشورایحلاختالفخرمشهر-سیدمحمدمحمدی

متنآگهی
شماره  خواست  کیفر  موجب  به  آباد  خرم  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
نام  به  برای متهم  ۹7۱۰۴3۶۶۱۱۰۰۰7۱۹ در پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۶۶۱3۰۰۰7۰3 
حمید حمزه فرزند حامد به اتهام توهین از طریق ارسال پیامک تقاضای کیفر نموده که 
رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی یبرای مورخه ۱3۹7/۴/۲۶ ساعت 
۰۸:۰۰ تعیین گردیده با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در 
اجرای مقررات ماده 3۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم 

جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. 
منشیشعبه103دادگاهکیفریدوخرمآباد–مجتبیحسنوند.

آگهیدرخواستگواهیحصروراثت
 آقای محمد حسینی فرزند فتح اهلل به شرح درخواستی که به شماره ۹7/۰۱۵7این شورا 
ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که زهرا علیزاده 
فرزند سلیمانقلی  به شماره شناسنامه ۶۰۲ صادره از نور در تاریخ ۹۲/۲/۲۹ در اقامتگاه 
دائمی خود شهرستان نور فوت نموده و ورثه/ وراث حین الفوت وی عبارتند از /عبارتست 

از: ۱_محمد حسینی فرزند فتح اله شماره شناسنامه ۲۲۱۲ صادره از نور پسر متوفی 
۲_ عنایت اهلل حسینی فرزند فتح اهلل شماره شناسنامه ۲۶۴3 صادره از نوع پسر متوفی 

3_ رحیم حسینی فرزند فتح اله شماره شناسنامه 37۵۲ صادره از نور پسر متوفی 
 ۴ _سیف اهلل حسینی فرزند فتح اله شماره شناسنامه 7۱7۱ صادره از نور پسر متوفی 
 ۵ _طیبه حسینی فرزند فتح اله شماره شناسنامه ۲۲۸7 صادره از نوع  دختر متوفی 

۶_ راظیه حسینی فرزند فتح اله شماره شناسنامه 3۵۵7 صادره از نور دخترمتوفی 
7_ منیژه حسینی فرزند فتح اله شماره شناسنامه ۴۴۲7۰ صادره از نور دختر متوفی 

۸_ نیره حسینی فرزند فتح اله شماره شناسنامه ۵۵۱۶ صادره از نور دختر متوفی 
 و الغیر، اینکه شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ 
انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید و اال گواهی صادر خواهد 

شد م. الف ۹7/۲۵۲
قاضیشعبهسومشورایحلاختالفنوررضارضاییمقد

متنآگهی
خواهان آقای فرشاد قنبری فرزند شیر علی دادخواستی به طرفیت خوانده خانم فاطمه پور 
رحیمی فرزند ناصر به خواسته لغو حضانت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد واقع 
در خرم آباد خیابان امام میدان عدالت دادگستری کل استان لرستان ارجاع و به کالسه 
۹7۰۹۹۸۶۶۱۰3۰۰۴۴۰ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱3۹7/۰۵/۰۶ و ساعت ۹ 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن  به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.حضور شما در جلسه 
رسیدگی دادگاه جهت اخذ توضیحات در مورد ادعاهای خواهان و استماع اظهارات گواهان 

خواهان و بررسی ادعاهای ایشان ضروری است . 
شعبه1دادگاهخانوادهدادگستریشهرستانخرمآباد)سومحقوقیسابق(

آگهی
شماره های بایگانی ۹7۰۱۱۸و۹۶۰۶۲۹و۹۵۰3۹۴

خانه  طرفیت  به  دادخواستی  زاده  حسین  علیرضا  وکالت  با  باباپور  حمیدرضا  خواهان 
خواندگان داریوش کاشانچی و علی کاشانچی فرزند علی نقی و مینو کاظمی و حسن 
نانکلی و حسین نانکلی به خواسته به خواسته اثبات عقد صلح مورخ ۸۶/۴/۲7 و ابطال 
انتقال ۵3۹۹7 و... تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان نور نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور واقع در استان مازندران_ شهرستان نور 
ارجاع و به کالسه ۹۵۰۹۹۸۱۹۶۴۲۰۰3۸۵ ثبت گردیده و نیز دعوای خواهان حمیدرضا 
باباپور  با وکالت علیرضا حسین زاده دادخواستی به طرفیت مینوکاظمی با وکالت مانیا 
قربانپور و به طرفیت حسن نانکلی و حسین نانکلی و صادق محبی و حسین محبی و افسانه 
رامین و سام و سینا و طاهره همگی درویش نارنج بن و به طرفیت عبدالرحیم و امیرحسین 
و امیر عباس و رویا بهاره همگی درویش نارنج بن با وکالت ایرج غالمی و حسین رستمی و 
به طرفیت عطااله و فاطمه و کیومرث و شروین و فهیمه همگی درویش و شاهین لهراسب 
و رامین و ستار و فرزین و مریم درویش نارنج بن و به طرفیت به خواسته اثبات عقد صلح 
مورخه ۸۶/۴/۲7و ابطال انتقال ۵3۹۹7 مورخه ۹۱/3/۲۸ و ۵۸۸۹3مورخه ۹۴/۲/۱۰ و 
که جهت  نموده  نور  عمومی شهرستان  های  دادگاه  تقدیم  مورخه ۹۵/۱/۲۸    7377۴
رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور واقع در استان مازندران_ 

شهرستان نور ارجاع و به کالسه ۹۶۰۹۹۸۱۹۶۴۲۰۶۱3
ثبت گردیده و نیز دعوای جلب ثالث خواهان حمیدرضا باباپور با وکالت علیرضا حسین زاده 
دادخواستی به طرفیت داریوش و الهه و فرشته کاشانچی فرزندان علی آقا و مینو کاظمی 
فرزند ابوالفتح و حسن نانکلی و حسین نانکلی و صادق محبی و حسین محبی و سایرین به 
خواسته اثبات عقد صلح تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان نور نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور واقع در استان مازندران شهرستان نور 
ارجاع و به کالسه  ۹7۰۹۹۸۱۹۶۴۲۰۱۱۵ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۹7/۰۴/۲۵ 
المکان بودن خوانندگان حسن  ساعت ۱۰:3۰ صبح تعیین شده است به علت مجهول 
نانکلی و حسین نانکلی و صادق محبی و حسین محبی  و مینو کاظمی داریوش و الهه و 
فرشته کاشانچی و به درخواست وکیل خواهان  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانندگان حسن نانکلی و حسین نانکلی و صادق 
محبی و حسین محبی و غیره پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد م. الف ۹7/۲۵۱
مدیرشعبهدومدادگاهعمومی)حقوقی(شهرستاننورهادیصادقی

آگهیابالغ
وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به

کالسه پرونده:۹3۰3۱۰
وقت رسیدگی:۹7/۴/۹ ساعت  ۱۲ظهر

بلوار  الهی به نشانی تهران  با وکالت مجید روح  خواهان:فریدون پور یزدان پناه کرمانی 
دستواره مجتمع ثمین پ ۱۹۹

خوانده:خدا ورد منصوری نشانی مجهول المکان 
خواسته:ابطال اسناد رسمی تنظیمی به شماره ۱3۹3۴۱و۱3۹3۴3 مورخ ۱3۹۱/۹/۱۶ و 

سپس تنظیم سند رسمی از پالک ۱3/۱۱۹ واقع در خیر اباد ورامین 
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی  نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم 
حقوقی دادگستری ورامین ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده علت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 73 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.
مالف412خ-دفترشعبه2حقوقیدادگستریورامین

آگهیمزایده
است  علی محمدی خان قشالقی  محکوم  آقای  اجرایی  اجرا ۹۵۰۶۴۶/۲    پرونده  در 
مبلغ  و  ندا شفاعتی  آزادی  در حق خانم  بهار  تمام  تعداد ۱۵۰ عدد سکه  پرداخت  به 
۱/۰۵۰/۰۰۰ ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت حسب تقاضای محکوم له اموال به 
شرح زیر: یک دستگاه خودرو سواری پراید تیپ صبا آبی رنگ مدل ۱3۸۰ با شماره موتور 
۰۰۲۸۲۱۸۲ و شماره شاسی ۰7۴۶۶7۴ فاقد بیمه می باشد چهار حلقه الستیک فرسوده 
و به شماره انتظامی ۲۶۸/۲۱ ب ۶7 می باشد که ارزش ریالی خودرو توسط کارشناس 
رسمی دادگستری به مبلغ سی و پنج میلیون ریال معادل سه میلیون و پانصد هزار تومان 

ارزیابی گردیده و خودرو مذکور در پارکینگ قائم نسیم شهر می باشد.
۱-توقیف و ارزیابی آن بوسیله کارشناس انجام گردیده که اموال مزبور به منظور استیفای 
حق محکوم له از طریق مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع می گردد. ۲- محل فروش اموال: 
از  توان ۵ روز قبل  احکام مدنی ۲ دادگستری اسالمشهر است. 3- هر کس می  اجرای 
مزایده با هماهنگی اجرا از اموال بازدید و در مزایده شرکت نماید روز انجام مزایده چهارشنبه 
۹7/۰3/3۰ از ساعت ۱۱:۰۰ الی  ۱۲:۰۰ می باشد برنده مزایده ده در صد قیمت پیشنهادی 
را فی المجلس به عنوان سپرده نقدا می بایست پرداخت نماید. مال متعلق به کسی است که 
باالترین قیمت را پیشنهاد کرده است و بقیه بها در فرجه قانونی که از یک ماه تجاوز نخواهد 
کردپرداخت خواهد شد. ضمنا چنانچه روز مزایده به عللی مصادف با تعطیلی باشد فردای 

همان روز در همان مکان و همان ساعت مزایده انجام خواهد شد. م/الف۵۵7 
دادورزشعبه2حقوقیمحاکمعمومیاسالمشهر

آگهیابالغمفاداجرائیه
به موجب دادنامه شماره .... محکوم علیه ....محکوم است به پرداخت مبلغ ...به عنوان اصل 
خواسته و مبلغ ... به عنوان هزینه دادرسی و اوراق تقدیمی به دادگاه و حق الوکاله وکیل 
وقف تعرفه مصوب در حق محکوم له و نیز پرداخت مبلغ ... از بابت نیم عشر دولتی در 
حق دولت لذا مفاد اجرائیه یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین ۱۱۹ و ۱۱۸ قانون اجرای 
احکام مدنی اگهی میگردد و ده روز پس از آن بموقع اجرا گذاشته میشود و بر اساس ماده 
۹ قانون مذکور برای عملیات اجرایی ابالغ با اخطار دیگری به محکوم علیه نخواهد شد مگر 
اینکه محل یا اقامت خود را اعالم نماید .به موجب دادنامه شماره ۲۱-۹7/۱/۲۱ محکوم  
علیه آقای محمد رضا قنبری فرزند فرضعلی محکوم است به استرداد خودرو پژو۴۰۵ مدل 
۱3۸۴ به شماره انتظامی ۴7۴ م ۹3 ایران ۲۱ و پرداخت مبلغ 3۱7/۵۰۰ ریال هزینه 
دادرسی در حق محکوم له خانم رقیه رهگوی فرزند علی مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان 

نیم عشر محاسبه می گردد.
مالف398خ–یزدانیزاده-رئیسحوزهشعبهدومشورایحلاختالفورامین

متنآگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی به۱-خانم زینب نظارات فرزندعظیم ۲-آقای علی اصغرقدرت 
زارع۶-خانم  یوسف  شوری۵-آقای  کوه  ناصر  زنگنه۴-آقای  کرد  محسن  زاده3-آقای 
طرفیت  به  دادخواستی  مولوی  زاده۲-یعقوب  دیلمی  ۱-حمید  بهزادی-خواهان:آقایان 
زاده3-آقای  قدرت  اصغر  علی  عظیم۲-آقای  فرزند  نظارات  زینب  ۱-خانم  خواندگان 
محسن کرد زنگنه۴-آقای ناصرکوه شوری۵-آقای یوسف زارع۶-خانم بهزادی به خواسته 
انتقال سند مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده  الزام خوانده به تنظیم و 
کالسه ۹۶۰۹۹۸۶۱3۰۱۰۱3۵۲شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی(دادگستری شهرستان 
حسب  که  ۱3۹7/۴/۲۶ساعت۱۱تعیین  مورخ  رسیدگی  وقت  و  ثبت  بندرماهشهر 
المکان  به علت مجهول  مدنی  دادرسی  آئین  ماده 73قانون  دستوردادگاه طبق موضوع 
بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر االنتشار آگهی 
می گرددتا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت 

رسیدگی دردادگاه حاضر گردد.شماره م الف)۱۶/۱7۵(
منشیدادگاهحقوقیشعبهاولدادگاهعمومی)حقوقی(دادگستری

بندرماهشهر-معصومهارزانی

رایهیئت/نوبتدوم
اگهیموضوعماده3قانون

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقد
سندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱3۹7۶۰3۰۱۰۶۰۰۰۰3۹3 هیات 
اول/موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفانه مالکانه بالمعارض متقاضی /خانم 
مژگان شماعی فرزند محمد رضا بشماره شناسنامه ۲7۰۵ صادره از تهران در ششدانگ 
یک باب خانه / به مساحت ۵۰/۹۰ متر مربع پالک ۱۸۴ فرعی از ۱۲ اصلی واقع در .... 
قریه خیر اباد ورامین .... خریداری از مالک رسمی / خانم ....فاطمه حسن زاده  ..... محرز 
گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱3۹7/3/۶ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱3۹7/3/۲۰

م.الف100ثمحمدرحیمپورراینیرءیسثبتاسنادوامالکورامین

آگهیابالغوقتدادرسی
نظر به اینکه متهم آقای ابوذر سبزعلی فرزند مطار به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با 
چاقو و حمل و نگهداری غیر مجاز افشانه اشک آور و موضوع شکایت آقای کرم خدا احمد 
بیگی فرد در پرونده کالسه ۹7۰۹۹۸۶۶۱3۰۰۰۰۸۶ تحت تعقیب می باشد فلذا در اجرای 
ماده 3۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱3۹۲ به متهم مذکور ابالغ می شود که در جلسه 
رسیدگی مورخ ۱3۹7/۰۵/۰۶ ساعت ۰۸:3۰ صبح در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو خرم 
آباد به نشانی خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی جهت 
دفاع از اتهام انتسابی حضور بهم رساند بدیهی است در صورت عدم حضور وفق مقررات 

قانونی تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 
مدیردفترشعبه102دادگاهکیفریدوخرمآباد–هادیعیدی.

رایهیئت/نوبتدوم
اگهیموضوعماده3قانون

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقد
سندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱3۹7۶۰3۰۱۰۶۰۰۰۰۵7۴ هیات اول/

موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفانه مالکانه بالمعارض متقاضی /آقای بابا علی 
یوسف پور فرزند جلیل بشماره شناسنامه ۴ صادره از اردبیل در ششدانگ /یک قطعه زمین 
با بنای احداثی در آن / به مساحت ۶۶ متر مربع پالک ۵۹۹ فرعی از ۱۰۰ اصلی واقع در ....

قریه عمر اباد ورامین .... خریداری از مالک رسمی آقای /..... محمد تقی شیر کوند .... محرز 
گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱3۹7/3/۶ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱3۹7/3/۲۰

م.الف99ثمحمدرحیمپورراینیرءیسثبتاسنادوامالکورامین

آگهیحصروراثت
ازرامهرمز درخواستی بخواسته  ،بشناسنامه ۸۹صادره  البوغبیش،نام پدرخش  بانوحمیده 
دارمی  خادم  سلیمه  مرحوم  مادرم  که  داده  توضیح  و  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی 
بشناسنامه ۲373صادره آبادان درتاریخ ۱3۹۱/۱/۱۰درشادگان اقامتگاه غیر دائمیش فوت 
ورثه اش عبارتنداز ۱-متقاضی با مشخصات فوق الذکر)همسرمتوفی(۲- سعید البوغبیش 
بشناسنامه ۴7۸۱خرمشهر  البوغبیش  )پسرمتوفی(3- خش  بشناسنامه ۱۱۴۶خرمشهر 
)همسرمتوفی(و الغیر. اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می 
نماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری و رسمی که بعداز 

این تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است .شماره م الف)۹/۲۵۲(
رئیسشعبههفتمشورایحلاختالفخرمشهر-سیدمحمدمحمدی
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 جریمه 50هزار تومانی برای چراغ های نامتعارف 
در خودروها

رییس مرکز اطالع رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ نسبت به 
استفاده  از چراغ های نامتعارف برای خودروها هشدار داد.

سرهنگ علی اصغر شریفی ، درباره استفاده از چراغ های غیرمجاز در خودروها 
گفت: تغییر در میزان نور و رنگ استاندارد چراغ های وسیله نقلیه مصداق 
فرد  برای  را  تومانی  نقص فنی محسوب می شود و جریمه ۵۰ هزار  بارز 

متخلف در پی خواهد داشت.
رییس مرکز اطالع رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با اشاره به 
ماده ۱۵۱ آئین نامه راهنمایی و رانندگی، تصریح کرد: استفاده از چراغ های 
چشمک زن و رنگارنگ در وسایل نقلیه ممنوع است.وی در این رابطه مواردی 
را برشمرد که رانندگان ملزم به رعایت آن هستند و ادامه داد: رنگ چراغ های 
جلوی وسیله نقلیه سفید یا زرد و رنگ چراغ های عقب و ترمز باید قرمز باشد. 
همچنین رنگ چراغ کوچک پالک عقب سفید و رنگ چراغ دنده عقب باید 
سفید یا زرد باشد. رنگ چراغ راهنما و چراغ خطر نیز باید در قسمت جلوی 
خودرو زرد و در قسمت عقب وسیله نقلیه نیز زرد یا قرمز باشد. شریفی تأکید 
کرد: استفاده از چراغ با نور خیره کننده و همچنین چراغ هایی با نور سفید در 

عقب وسیله نقلیه و نور قرمز در جلوی خودرو اکیداً ممنوع است.

 مهلت ثبت نام الکترونیکی کتاب درسی
 تا ۸ تیرماه تمدید شد

سرپرست اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی از تمدید مهلت 
ثبت نام الکترونیکی کتاب درسی تا ۸ تیرماه خبر داد و گفت: بیش از ۸۰ 
درصد دانش آموزان، ثبت نام الکترونیکی کتاب درسی شان را انجام دادند.

احمدرضا امینی سرپرست اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی 
اظهار کرد: برابر برنامه زمانی قبلی، پایان مهلت ثبت نام الکترونیکی کتاب 
درسی ۱۸ خرداد اعالم شده بود، ولی به دلیل تأخیر در راه اندازی اولیه 
سامانه، مهلت ثبت نام الکترونیکی کتاب درسی برای سال تحصیلی ۹7-۹۸ 
تا تاریخ هشتم تیرماه ۹۴ تمدید شد. وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۸۰ 
درصد دانش آموزان در سطح کشور، ثبت نام الکترونیکی کتاب درسی شان 
انجام شده است. امینی افزود: انتظار می رود دانش آموزان و مدیران مدارس 
کتاب درسی  الکترونیکی  ثبت نام  به  نسبت  هفته ای،  فرصت سه  این  در 
اقدام کنند.وی تأکید کرد: تمدید مهلت ثبت نام الکترونیکی ویژه کتاب های 
ابتدایی، پایه های یازدهم و دوازدهم شاخه  درسی پایه های دوم تا ششم 
فنی وحرفه ای و کاردانش، پایه های یازدهم و دوازدهم رشته معارف اسالمی 
و پایه های هشتم و نهم کتاب های درسی تکمیلی دوره اول متوسطه ویژه 

دانش آموزان استعدادهای درخشان است.

7۸ مجوز سقط درمانی در فروردین صادر شد

اداره کل پزشکی قانونی استان تهران اعالم کرد: در فروردین ماه امسال۱۵۶نفر 
برای دریافت مجوز سقط درمانی )جسمانی( به مراکز پزشکی قانونی این 
استان مراجعه کردند که 7۸ نفر از آنان مجوز سقط درمانی را دریافت کردند. 
به گزارش از اداره کل پزشکی قانونی استان تهران، شمار مراجعه کنندگان 
برای سقط درمانی در فروردین ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
)۱3۹۶( با ۱۴3 مورد ۹ درصد افزایش یافته است.سازمان پزشکی قانونی 
کشور مرجع رسیدگی به درخواست و صدور مجوزهای قانونی یا سقط جنین 
درمانی است؛ بر همین اساس در سال ۱3۹۲ فهرست مصادیق قطعی سقط 
درمانی برای مراکز پزشکی قانونی استان ها ارسال شد. براساس قانون، مجوز 
سقط درمانی تنها در صورت داشتن شرایط خاص برای مادر باردار صادر 
می شود که مهمترین آن سن بارداری کمتر از ۱۹ هفته است.عالوه بر سن 
بارداری باید وجود ناهنجاری در جنین که بعد از تولد موجب حرج مادر شود 
و یا بیماری مادر به نحوی که ادامه بارداری برای او خطر جانی به همراه 
داشته باشد توسط سه پزشک متخصص به تایید برسد تا پزشکی قانونی 
نسبت به صدور مجوز اقدام کند بنابر این، این تصور که تمام ناهنجاری های 
موجود در جنین و یا هر بیماری مادر به صدور مجوز سقط می انجامد 
تصوری کامال نادرست است زیرا تنها ناهنجاری های جنینی که موجب حرج 
مادر شود و یا بیماری هایی که در صورت ادامه بارداری برای مادر خطر جانی 

به همراه داشته باشد به صدور مجوز منجر خواهد شد.

خبر

 زنگ خطرزندگی مجردی زنان 
در کشور به صدا درآمده است 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از اینکه 
زندگی مجردی در  از  ناشی  اجتماعی  آسیب های 
و ۸۰۰ زن  میلیون  از وجود ۲  است  افزایش  حال 

سرپرست خانوار در کشور خبر داد.
آمارهای  اساس  بر  اینکه  بیان  با  خدادادی  سلمان 
موجود زندگی تجردی در میان زنان کشور افزایش 
یافته است، گفت: همچنین سن ازدواج نیز در حال 
افزایش است؛ متاسفانه تمایل جوانان به تنها زیستی 
به سمت  را  کشور  جمعیت  ازدواج  سن  افزایش  و 
کشور  استان  در ۲۱  سویی  از  و  داده  سوق  پیری 
جمعیت خانواده های تک فرزندی بیشتر از خانواده 

های دو فرزندی است.
نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسالمی، با 
صورت  به  کشور  جمعیت  اینکه  به  نسبت  هشدار 
غیرمنطقی در حال پیشروی به سمت پیری است، 
ادامه داد: در ۲۵ سال آینده با بحران نیروی انسانی 
مواجه خواهیم شد این در حالی است که در اروپا طی 

صد سال به این بحران می رسد.
وی افزود: فاصله فرزندآوری که در گذشته 3 تا ۵ 
سال بود در حال حاضر در حال افزایش به 7 سال 
است و این زنگ خطری جدی است زیرا شاخص 
انسانی  منابع  اساس  بر  دنیا  یافتگی  توسعه  های 
صورت می گیرد و به طور قطع اگر ما به این سمت 
و سو پیش برویم کشور با چالش های اساسی روبرو 

می شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم، از رواج زندگی 
مجردی در کشور انتقاد کرد و یادآور شد: متاسفانه 
میان  در  تنهازیستی  و  مجردی  زندگی  به  تشویق 

خانواده های متدین و مذهبی نیز دیده می شود.
خدادادی با بیان وجود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار زن 
سرپرست خانوار در کشور، گفت: این زنان به دلیل 
فوت همسر یا طالق تنها زندگی می کنند؛ در واقع 
ساالنه ۱7 هزار نفر در سنین ۲۵ تا 3۲ جان خود را 
در تصادفات رانندگی از دست می دهند و با فوت 
زیادی  فرزندان  و  زنان  زندگی  نفر  هزار   ۱7 این 
تحت تاثیر قرار می گیرد. نماینده مردم ملکان در 
مجلس دهم، تصریح کرد: مطلقه ها، زنان سرپرست 
خانوار، مجردهای سن باال و افرادی که تمایلی به 
ازدواج ندارند افرادی هستند که به تنها زیستی روی 
آورده اند. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای 
اسالمی، با بیان اینکه آسیب های اجتماعی ناشی از 
زندگی مجردی در حال افزایش است، افزود: مهترین 
آسیب های زندگی مجردی، پیری جمعیت، افزایش 

سن ازدواج و کاهش ازدواج است.
وی با بیان اینکه زندگی های مجردی به ندرت به 
تشکیل خانواده منجر می شود، گفت: مقام معظم 
درباره  ای  ماده  کلی ۲۰  های  در سیاست  رهبری 
خانواده بر لزوم توجه به اهمیت خانواده تاکید و آن 
را به عنوان یک نیاز اساسی توصیف کردند. نماینده 
مردم ملکان در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه زندگی 
مجردی ریشه در اقتصاد دارد، ادامه داد: برخی جوانان 
به دلیل مشکالت اقتصادی از شروع زندگی متاهلی 

واهمه و ترس دارند و توان اداره خانواده را ندارند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی، 
افزود: از این رو دولت باید در مسیر رفع مشکالت 
معضل  حل  با  و  بردارد  جدی  گامی  ها  خانواده 
بیکاری، افزایش درآمد جوانان و رونق کسب و کار 
و کارآفرینی رغبت جوانان را به ازدواج افزایش دهد.

خبر

استنادی  پایگاه  سرپرست  دهقانی،  محمدجواد  دکتر 
علوم جهان اسالم )ISC( گفت: نتایج رتبه بندی سال 
۲۰۱۹ کیو اس که به تازگی منتشر شده، نشان از حضور 
۶ دانشگاه صنعتی شریف با رتبه ۴3۲ ، دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر با رتبه ۴۹۸ ، دانشگاه علم و صنعت ایران با رتبه 
۶۵۰-۶۰۱ ، دانشگاه تهران با رتبه 7۵۰-7۰۱ و دانشگاه 
های شهید بهشتی و دانشگاه شیراز با رتبه ۸۰۱-۱۰۰۰ 

می باشند. 
اداره کل روابط عمومی وزارت  از  به گزارش  پیام زمان 
علوم به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسالم، دکتر 
دهقانی افزود: دانشگاه شیراز اولین حضور خود را در رتبه 
کند  می  تجربه   ۲۰۱۹ سال  در  اس  کیو  جهانی  بندی 
همچنین دو دانشگاه صنعتی شریف و صنعتی امیرکبیر 

دارای رشد رتبه نسبت به سال گذشته بوده اند.
کیو  اسالم گفت:  علوم جهان  استنادی  پایگاه  سرپرست 
اس در سال ۲۰۱۹ تعداد دانشگاه های مورد رتبه بندی 
خود را از ۹۵۹ دانشگاه در سال ۲۰۱۸ به ۱۰۰۰ دانشگاه 
ارتقا داده است و بدین ترتیب سهم ایران از دانشگاه های 
برتر جهان از ۵ دانشگاه در سال گذشته به ۶ رسیده است.

وی افزود: کیو اس به عنوان یکی از معتبرترین نظام های 
رتبه بندی بین المللی شناخته می شود که دانشگاه های 

جهان را رتبه بندی می کند.

بخشودگی  قانون  از  مندی  بهره  برای  محترم  کارفرمایان 
جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب در اسرع وقت به 
شعب تامین اجتماعی این سازمان مراجعه تا از مزایای این 
قانون برخوردار شوند.  به گزارش پیام زمان از سازمان تامین 
دارند  مهلت  تیرماه  دهم  تا  گرامی  ،کارفرمایان  اجتماعی 
درخواست خود را برای استفاده از مزایای بخشودگی جرائم 
بیمه ای به شعب تامین اجتماعی ارائه تا شعب این سازمان 

نسبت به بررسی آنها اقدام کنند.
به کارفرمایان توصیه می شود استفاده از شرایط بخشودگی 
جرائم بیمه ای را به روزهای آخر این قانون موکول نکنند 
تامین  به شعب  از آن  بهره مندی  برای  و در اسرع وقت 

اجتماعی مراجعه و مدارک و مستندات الزم را ارائه کنند.
خاطر نشان می سازد، کارفرمایان باید دالیل بحران خود را 
که منجر به عدم پرداخت حق بیمه به این سازمان شده و 
به تایید وزارت صنعت، معدن، بازرگانی و یا فرمانداری ها و 
استانداری ها رسیده است را به شعب تامین اجتماعی ارائه 
کنند. قانون بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش 
تولیدی،  معدنی،  کارگاههای  کارفرمایان  شامل  حساب 

خدماتی و صنعتی و اشخاص حقیقی و حقوقی است.
نداشته  را  بدهی  یکجا  پرداخت  توان  کارفرمایان  چنانچه 
باشند ، می توانند درخواست تقسیط بدهی خود را ارائه 

دهند .

عضو کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر، 
راهکارهایی را برای کاهش مصرف سیگار در کشور ارائه کرد 
و گفت: ایران از معدود کشورهایی است که در آن سیگار به 
صورت نخی فروخته می شود و از طرفی فروش سیگار بدون 
هیچ کنترل سنی انجام می شود؛ به طوریکه یک بچه ۱۱ 

ساله هم می تواند سیگار بخرد.
دکتر امیرحسین تکیان با اشاره به لزوم کاهش مصرف سیگار 
در کشور، گفت: شواهد متقن جهانی نشان می دهد که اگر 
مالیات بر سیگار افزایش یابد، مصرف آن کاهش می یابد. 
متاسفانه در کشور ما بیشترین کسانی که از سیگار استفاده 
می کنند، جزو صدک های پایین و نابرخوردار جامعه هستند. 
بر همین اساس مطالعات متعددی داریم که نشان می دهد 
افزایش مالیات بر دخانیات، درصد و میزان مصرف آن را 
در گروه های پایین جامعه که بیشترین مصرف کنندگان این 

مواد هستند، کاهش می دهد.
وی با بیان اینکه در عین حال ایران از معدود کشورهای دنیا 
است که می توانیم سیگار را به صورت نخی بخریم، گفت: از 
طرفی فروش سیگار بدون هیچ کنترل سنی در ایران انجام 
می شود؛ به طوریکه یک بچه ۱۱ ساله هم می تواند سیگار 
بخرد. همچنین یکی از ارزان ترین رنج قیمتی سیگار در دنیا 
متعلق به ایران است. در صورتی که بتوانیم این عوامل را 
کنترل کنیم، در کاهش مصرفش بسیار کمک کننده است. 

پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
برابر آمار موجود ساالنه  آزاد اسالمی گفت: 
حدود ۱۱ هزار نفر در ایران به دلیل مصرف 

دخانیات می میرند.
 به گزارش پیام زمان  از انجمن متخصصین 
ابریشمی  رامین  ایران،  بالینی  داروسازی 
افزود: در ایران ساالنه حدود ۵۵ میلیارد نخ 
سیگار مصرف می شود که عالوه بر هزینه های 
مستقیم، موجب صرف هزینه حدود 3۰ هزار 
بیماری های  درمان  جهت  تومان  میلیارد 

ناشی از سیگار می شود.
و  قوانین  امر،  مسووالن  داشت:  اظهار  وی 
کلینیک های  ایجاد  برای  را  الزم  تسهیالت 
مدیریت  داروسازان  توسط  که  سیگار  ترک 

می شود، ایجاد کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد 
اینکه حدود ۱۱ درصد  به  اشاره  با  اسالمی 
بر  داد:  ادامه  هستند،  سیگاری  ایران  مردم 
اساس آمار جهانی 7۰ درصد مرگ های ناشی 
از سیگار در کشورهای در حال پیشرفته رخ 
می دهد و در دنیا ساالنه پنج میلیون نفر به 

دلیل مصرف سیگار از بین می روند.
به گفته ابریشمی، علل مرگ ناشی از سیگار 
انسدادی  بیماری های  ریه،  سرطان  شامل 
مزمن ریه، همچون برونشیت مزمن و آمفیزم 
مغزی  سکته  و  کرونر  عروق  بیماری های  و 

است.
اینکه  بیان  با  بالینی  داروسازی  متخصص 
علت  پیشگیری ترین  قابل  کشیدن  سیگار 
سیگار  همچنین  گفت:  دنیاست،  در  مرگ 
باعث آسیب به قسمت های مختلف بدن از 
جمله آسیب به چشم شده و آب مروارید را 

به همراه دارند، ریزش مو، پیر شدن پوست 
مغزی  و  قلبی  پوست، سکته های  و چروک 
بیماری های، لثه بیماری های ریه، اختالالت 
جنسی در آقایان و خانم ها، پوکی استخوان 
و سرطان های مختلف اعم از معده، مثانه، 

کلیه، ریه، دهانه رحم و غیره می شود.
سیگاری ها  درصد   7۰ اینکه  بیان  با  وی 
در  آنها  از  نیمی  و  دارند  ترک  به  تمایل 
اقدام  سیگار  ترک  جهت  گذشته  یک سال 
کرده اند، افزود: ترک سیگار خطر مرگ ناشی 
کاهش  را  سیگار  با  مرتبط  بیماری های  از 
ترک  برای  مختلفی  های  روش  و  می دهد 
سیگار شامل ترک ساده، ترک به کمک روان 

درمانی و ترک دارویی وجود دارد.
کمک  به  ترک  کرد:  نشان  خاطر  ابریشمی 
دارو درمانی و روان درمانی موثر ترین روش 
ترک سیگار است و ترک ساده در واقع بدون 
و  بوده  روانشناسی  و  دارو  از  گرفتن  کمک 
تا ۶ درصد ترک موفقیت  به 3  فقط منجر 

سیگار می شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد 
اسالمی گفت: در مطالعات ثابت شده است 
که مصاحبه و ایجاد انگیزه در فرد سیگاری به 
شرط اینکه توسط افراد آموزش دیده انجام 
توانند  می  دقیقه  سه  مدت  به  حتی  شود 
ابریشمی  به ترک موفق سیگار شود.  منجر 
همچون  سیاست هایی  کرد:  خاطرنشان 
اماکن  در  دخانیات  استعمال  ممنوعیت 
قیمت  افزایش  همگانی،  آموزش  عمومی، 
های  رسانه  دخانیات،  بر  مالیات  و  سیگار 
جمعی و ممنوعیت استعمال دخانیات توسط 
شرکت ها و محیط های شغلی همگی می تواند 

بر کاهش مصرف دخانیات موثر باشد.
عضو کمیته علمی هجدهمین کنگره آسیایی 
داروسازی بالینی و نهمین همایش داروسازی 
بالینی ایران یادآور شد: مطالعات ثابت کرده 
است که داروسازانی که در زمینه ترک سیگار 
آموزش کافی دیده باشند، می توانند بر ترک 

سیگار نقش موثری ایفا کنند.
جهت  متفاوتی  داروهای  ابریشمی  گفته  به 
ترک موفق سیگار وجود دارد که اکثریت آنها 
در ایران موجود است و یک داروساز آموزش 
دیده می تواند با تسلط کافی بر شرایط بیمار 
همچون مدت زمان اعتیاد به سیگار، تعداد 
سیگار روزانه، سایر بیماری های فرد، عوارض 
رژیم  بهترین  دارویی  تداخالت  و  جانبی 
درمانی را انتخاب و رژیم درمانی مناسب را 
لحاظ کند. این متخصص داروسازی بالینی 
دسترسی  اینکه  به  توجه  کرد:با  تصریح 
شکل  راحت ترین  به  داروساز  به  بیماران 
بنابراین پایش روند  ممکن صورت می گیرد 
شده  ایجاد  مشکالت  رفع  و  سیگار  ترک 
و  بود  خواهد  آسان تر  موفق تر،  ترک  جهت 
در این راستا الزم است مسووالن امر قوانین 
و تسهیالت الزم را برای ایجاد کلینیک های 
مدیریت  داروسازان  توسط  که  سیگار  ترک 

می شود را ایجاد کنند. 
و  ایران  بالینی  داروسازی  همایش  نهمین 
بالینی  داروسازی  آسیایی  کنگره  هجدهمین 
داروسازی  بالینی،  داروسازی  محوریت  با 
بیمارستانی، فارماکواپیدمیولوژی، فارماکواکونومی 
فارماکوکینتیک،  فارکاکوژنومیکس،   ،
در  تیر  اول  تا  خرداد   3۰ فارکاکودینامیک 
سخنرانانی  حضور  با  رازی  های  همایش  مرکز 
کانادا،  آمریکا،  انگلستان،  آلمان،  کشورهای  از 
چین، سنگاپور، اندونزی، فیلیپین، هند مالزی، 
ویتنام،  پاکستان،  عربستان،  امارات،  تایلند، 
نپال و نیجریه برگزار می شود. عالقمندان می 
سایت به  بیشتر  اطالعات  کسب  برای   توانند 

www.clinicalpharmacy.ir مراجعه کنند.
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هبره مندی از بخشودیگ جرامئ بیمه 
ای را به روزهای آخر موکول نکنید

نبود كنرتل سين در فروش 

سيگار

حضور ۶ دانشگاه ایران در رتبه 
بندی دانشگاه های برتر دنیا

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمان 
هایفاقدسندرسمی

آگهیموضوعماده3قانون
وماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمان های

فاقدسندرسمی
موضوع  اول  هیات   ۹۶/۱۰/۵ مورخ   ۱3۹۶۶۰33۱۰۰۹۰۰۲۴۴۰ 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 ۱۸ به صورت ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۵۰ مترمربع مفروز از پالک 77۹ فرعی از 
۱۵۵ اصلی واقع در جوادآباد خریداری از مالک رسمی آقای امیرحسین پور حقیقت 
نامبرده در صفحه ۵77 دفتر ۲۵۲ محرز گردیده  ای که مالکیت  قولنامه  به طور 
آگهی می  روز  فاصله ۱۵  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.  

۹7/۸۹۹3/ف م/الف 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹7/3/۵ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹7/3/۲۰

عباسعلیشوش پاشارئیسثبتاسنادوامالک

آگهیمفقودی
مشخصات  )فاکتورفروش(وکارت  کمپانی  مالکیت(سند  سبز)شناسنامه  برگ 
انتظامی  شماره  به  سفید  رنگ  ۱3۹3به  ،پژوسواری۲۰۶SD-TU۵مدل  خودرو 
شاسی  شماره  ۱۶3B۰۰۴۴۲7۶و  موتور  شماره  3۴-۴۵3ص۸3به  ایران 
وازدرجه  گردیده  فردمفقود  موسوی  علی  سید  نام  NAAP۴۱FD۱EJ۶۶۰۱7۴به 

اعتبارساقط است.
شهرستاندزفول

آگهیمادهسهقانون
تعیینتکلیفووضعیتثبتیوساختمانهایفاقدسندرسمی

خانم فریبا مرادی فرزند خداداد درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک ۱۰۸ 
فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱3کرمانشاه معروف به زمین چمن که از آقایان 
محمدمرجوش خریداری درخواست سند مالکیت نموده پرونده نیز تحت کالسه ۹۶ - 7۵ 
تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی  شماره 
۱3۹۶۶۰3۱۶۰۰7۰۰۰۰۴۹  مورخ  ۱۸ / 3 / ۹7 حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه 
به مساحت ۴۱ / ۶۵ 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 ۱۵روز 
آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت 
اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال 
گردد، معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره محل تحویل دهد. بدیهی 
است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام خانم 
فریبا مرادی صادر خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانجوانرود-عزیزی

تاریخ انتشار اول  ۵  /  3 /  ۱3۹7  تاریخ انتشار دوم  ۲۰  /  3 /  ۱3۹7

رونوشتآگهیحصروراثت
آقای عبداهلل شیعه دارای شناسنامه شماره ۱۱۰ به  شرح دادخواست به کالسه ۲۲۱/۸/۹7 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کبری مفتخری 
خرقان افکن بشناسنامه  شماره 3۰۴۵ در تاریخ ۱3۹۶/۱۲/۲۸ اقامتگاه دائمی خود را بدرود 

زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱. عبداهلل شیعه فرزند جعفر - ش ش ۱۱۰- ت ت  ۱3۲۱ ص ازهمدان - همسرمتوفی 
۲. شهاب شیعه  فرزند عبداله -ش ش ۱۶۵۶- ت ت ۱3۶۴ ص از همدان - پسرمتوفی

3. محمدجعفر شیعه فرزند عبداله - ش ش ۵7۵۲ - ت ت  ۱3۶۲ ص از تهران - پسرمتوفی 
۴. الهام شیعه  فرزند عبداله - ش ش ۵3۴۱- ت ت ۱3۶۱ ص ازتهران - دخترمتوفی 
۵. الهه شیعه فرزند عبداله - ش ش 3۸۰- ت ت  ۱3۵۹ ص از تهران - دخترمتوفی 

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

به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م/الف ۱۲۲۵
رئیسشعبه8شورایحلاختالفشهرستانفردیس

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهای
فاقدسندرسمی

آگهیموضوعماده3قانون
وماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقد
سندرسمیبرابررأی شماره۱3۹7۶۰33۱۰۱۰۰۰۲73 هیات اول/دوم 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 بیگدلی یگانه فرزند 
صفرعلی به شماره شناسنامه ۴3۶۰۱۰۹۰3۲ صادره از خدابنده درششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۰7 مترمربع پالک 3۱7۵ فرعی از ۱۶3 اصلی واقع 
درفردیس خریداری از مالک رسمی کمیته امداد امام خمینی)ره( محرز گردیده است، لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، 

سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 3۲۱۰
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹7/3/۵ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹7/3/۲۰

محمدسلیمانیرئیسثبتاسنادوامالکشهرستانفردیس

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهای
فاقدسندرسمی

آگهیموضوعماده3قانون
وماده13آییننامهتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقد

سندرسمی
قانون  موضوع  هیات   ۹۶/۱۲/۶ مورخ     ۱3۹۶۶۰3۱۶۰۴۶۰۰۰۴۴۴ شماره  رای  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در حوزه 
ثبتی شهرستان روانسر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای فریدون لطفی به شماره 
شناسنامه ۲۵۰۶ صادره از روانسر کدملی ۵۹۶۹۴۹۲۱3۲  فرزند محمدعزیز درخواست 
رسیدگی به قولنامه عادی خریداری خود وصدور سند مالکیت نموده است که پرونده نیز 
تحت کالسه  ۹۲/333 تشکیل وبه هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع وهیئت پس از 
رسیدگی برابر رای فوق مستندا به ماده  3  قانون وماده ۱3 آیین نامه قانون مزبور رای به 
صدور سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه ساختمان را به مساحت-/۱۹۸،۵۰  مترمربع به 
نام آقای فریدون لطفی از پالک ۵۲  اصلی گرمخانی بخش ۱۲ کرمانشاه واقع در روانسر 
خیابان فاروقیه خیابان دانش ۲ کوچه هیرو خریداری از علی مرادی و مع الواسطه از وراث 
عباس گویری صادر نموده است لذا مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود تا 
چنانچه کسانیکه نسبت  صدور سند مالکیت مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار 
نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم ورسید دریافت 
نمایند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد،لذا معترض باید ظرف  مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت  انقضاء 
مدت مذکور و عدم  وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
یدالهکاظمیرئیسثبتاسنادوامالکشهرستانروانسر

تاریخ انتشار اول   ۱3۹7/3/۲۰ تاریخ انتشار دوم  ۱3۹7/۴/۵

آگهیابالغ
شماره پرونده:۱3۹7۰۴۰۱۶۰۴۵۰۰۰37۱/۱

شماره بایگانی پرونده:۹7۰۰3۹۶
شماره آگهی ابالغیه:۱3۹7۰3۸۱۶۰۴۵۰۰۰۰۵۱

تاریخ صدور:۱۰خرداد۱3۹7
دفترخانه ازدواج۴۱وطالق3۶شهرکرمانشاه استان کرمانشاه

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
شناسنامه۱۶۰ساکن  فرزندخدادادشماره  آبادی  هاشم  اسمعیلی  کافیه  به  وسیله  بدین 
کرمانشاه ابالغ می شودکه خانم پریسارنجبرهشیالنی جهت وصول تعداد۱۴سکه بهارآزادی 
علیه  شماره۲۲۴۴دفتر۴۱کرمانشاه  درسندازدواج  مندرج  استنادمهریه  جدیدبه  طرح 
شده،محل  تشکیل  اداره  دراین  فوق  کالسه  به  اجرائی  وپرونده  صادرنموده  شمااجرائیه 
اقامت شمابه شرح متن سندشناخته نشده،لذابنابه تقاضای بستانکارطبق ماده۱۸آئین نامه 
اجرامفاداجرائیه فقط یک مرتبه دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشارمحلی آگهی می شود 
وچنانچه ظرف مدت ده روزازتاریخ این آگهی که روزابالغ  محسوب می گرددنسبت به 

پرداخت  بدهی خوداقدام ننمایید،عملیات اجرائی جریان خواهدیافت. مجوزارشاد:۲3۹۲
رئیساجرایاسنادرسمیکرمانشاه

آگهیمادهسهقانون
تعیینتکلیفووضعیتثبتیوساختمانهایفاقدسندرسمی

آقایان آرمان،آرام و آرش قادریفرزندان عبدالعزیزدرخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود 
را از پالک  ۱۴۶ فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱3کرمانشاه معروف به قطاره 
توت که از آقای عبدالعزیز قادری خریداری و درخواست سند مالکیت نموده پرونده نیز 
تحت کالسه های  ۹7 -۱3و ۱۲ و ۱۱ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع 
و هیئت پس از رسیدگی برابر آراء شماره ۶۹ و ۶۵ و ۱3۹7۶۰3۱۶۰۰7۰۰۰۰۶7 مورخ 
۱۸/ ۲/ ۹7  حکم به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان به مساحت ۱۵۹/۱۵ 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 ۱۵روز 
آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت 
اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه 
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. 
رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانجوانرود–نعمتعزیزی

تاریخ انتشار اول ۵ /  3 /   ۱3۹7 
  تاریخ انتشار دوم۲۰ /  3 /  ۱3۹7  

دادنامه
پرونده کالسه ۹۵۰۹۹۸۰۲۰7۲۰۰۵۶7 شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری 

شهرستان ورامین شهرستان ورامین تصمیم  نهایی شماره ۹7۰۹۹7۰۲۰7۲۰۰۲7۴
خواهان :  خانم فاطمه صفر پور فرزند مهدی به نشانی استان تهران – شهرستا ن ورامین 

– خیر اباد – خ مخابرات – بعد از امور مشترکین –ک نور- پ ۶ 
خوانده :آقای حجی بابا قربانی فرزند رمضانعلی به نشانی ورامین خیر اباد تاالر گلها جنب 

سوپر مارکت کابینت سازی حجی باب قربانی
خواسته :مطالبه اجرت المثل اموال 

گردشکار :با توجه به محتویات پرونده دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 
به صدور رای می نماید. 

رای دادگاه 
در خصوص دادخواست فاطمه صفر پور به طرفیت حجی بابا قربانی به خواسته تقاضای 
اجرت المثل ایام تصرف یکدستگاه خودروی پژو ۴۰۵ به شماره ایران ۲۱-۱۴۶س۹۲ از 
مورخ ۹3/۴/۹ لغایت اجرای حکم نهائی با جلب نظر کارشناس با احتساب هزینه دادرسی 
با استناد به مفاد پرونده کالسه ۹3/ش۱۹۶/۸ و کارت شناسایی به  و هزینه کارشناسی 
شرح دادخواست ،نظر به اینکه سند مالکیت و پاسخ استعالم مالکیت از پلیس راهنمایی 
و رانندگی حاکی از مالکیت خواهان نسبت به خودرو مذکور است و پرونده های کیفری 
و شورای حل اختالف و گزارش کالنتری  در پرونده شعبه ۱۰3 دادگاه کیفری ۲ ورامین 
حاکی از تصرف خوانده نسبت به خودرو مذکور است و استناد به اصل استصحاب بقای تصرف 
خوانده اثبات می شود فلذا دادگاه ارزیابی و تعیین میزان اجرت المثل را به کارشناسی ارجاع 
نموده و نظریه کارشناسی مصون از تعرض طرفین ماند علی هذا دادگاه خواهان را در دعوای 
مطروحه محق دانسته مستندا به مواد ۲،۱۹۸،۵۱۵،و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 
3۰7،3۰3و3۲۰و 337و  ۱۲۵۸ قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ذیل در حق خواهان 
محکوم می نماید.الف(مبلغ 3۸۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف طبق نظر 
کارشناس  ب( مبلغ ۱/۱۶۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی ج( مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت 
دستمزد کارشناس . ضمنا اجرای حکم وصدور اجرائیه منوط است به پرداخت الباقی هزینه 
دادرسی توسط خواهان به ماخذ محکوم به :این رای غیابی بوده  و از تاریخ ابالغ ظرف بیست 
روز قابل واخواهی در این دادگاه و از تاریخ انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل 

تجدید نظر خواهی در دادگاههای تجدید نظر استان تهران است .
مالف408-یاسردانیالی–دادرسشعبهدومدادگاهعمومیورامین

رونوشتآگهیحصروراثت
خانم ساناز طالشی  دارای شناسنامه شماره ۰3۱۱۵۶۰77۶ به  شرح دادخواست به کالسه 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که  از   ۲7۶/۸/۹7
شادروان مرتضی طالشی بشناسنامه  شماره ۶3۰ در تاریخ ۱3۹7/۲/۱۹ اقامتگاه دائمی 
خود را بدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: ۱. ساناز طالشی 

فرزند مرتضی - ش ش ۰3۱۱۵۶۰77۶- ت ت  ۱37۵ ص از کرج - دخترمتوفی 
۲. زهرا کاظمی  فرزند غالمحسین -ش ش ۱۸- ت ت ۱3۲۹ ص از میانه - مادر متوفی

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

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م/الف ۱۲۲۲
رئیسشعبه8شورایحلاختالفشهرستانفردیس
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پیامدهای تاخیر در تحقق دولت الکترونیک

طرح ملی دولت الکترونیک در حالی بر اساس ارزیابی شورای فناوری 
اطالعات از رشد 3۸,۹۵ درصدی تا پایان پارسال برخوردار شد که به 
تشخیص سازمان امور اداری و استخدامی، ۹3 دستگاه اجرایی باید 

خدمات خود را از این طریق ارایه کنند.
بموقع،  خدمت  ارائه  و  رسانی  اطالع  معنای  به  الکترونیک  دولت 
دقیق و کارا در همه ساعت های شبانه روز از طریق وسایل ارتباطی 
بکارگیری  که  است  اجتماعی  های  و شبکه  اینترنت  تلفن،  شامل 
آن در بخش های مختلف دولت برای افزایش بهره وری و ارتقای 
سطح خدمات رسانی بوده و مهم ترین نتیجه آن، افزایش رضایت 
مردم و پیشگیری از بروز فساد است. بر این اساس با هدف ایجاد 
تغییر بنیادین در ساختار قدیمی نظام اداری کشور، سازمان فناوری 
اطالعات طرح ملی دولت الکترونیک را که از سال ها پیش متوقف 
مانده بود، احیا و اقدام های الزم برای الکترونیکی سازی را آغاز کرد.

ایران مصوب شورای  الکترونیک در  آیین نامه اجرایی تحقق دولت 
عالی اداری و براساس طرح توسعه کاربردی فناوری اطالعات- تکفا- 
مربوط به پانزدهم تیرماه سال ۱3۸۱ است که براساس آن دولت 
مکلف به ارائه خدمات غیرحضوری به مردم با هدف بهبود کیفیت، 
کاهش هزینه ها و گردش سریع اطالعات بین دستگاه های اجرایی 
شد.اکنون برای تحقق دولت الکترونیک با آفتی روبرو شده ایم که 
مربوط به وجود سامانه های متعدد در دستگاه های مختلف و بی 
سازمان  ارزیابی  آخرین  است.براساس  دیگری  از  کدام  هر  خبری 
اجرایی  های  دستگاه  الکترونیکی  بلوغ  از  ایران  اطالعات  فناوری 
که  دستگاه  الکترونیکی ۹3  های  درگاه  وضعیت  سال ۱3۹۶،  در 
خدمات آنها توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور شناسایی 
شده است، امتیاز ۶۲ درصدی را کسب کرده که قابل قبول است؛ 
پشت  باید  زیادی  مراحل  نهایی  امتیاز  به  رسیدن  تا  هنوز  گرچه 
فناوری  سازمان  عامل  هیات  عضو  اصل،  باقری  شود.رضا  سرنهاده 
اطالعات ایران چندی پیش مدل ارزیابی پنج مرحله ای بلوغ منطبق 
ملل  سازمان  مدل  از  برگرفته  را  الکترونیکی  دولت  ویژگی های  بر 
»وب،  در  حضور  نظر  از  سازمان ها  از  یک  هر  گفت:  و  کرد  اعالم 
تعاملی، تراکنشی، یکپارچگی و مشارکتی« ارزیابی شدند.بر پایه این 
ارزیابی، در ۹3 دستگاه شناسایی شده، وضعیت حضور در »وب« تا 
پایان پارسال ۴7,3۲ درصد رشد کرد. یکی دیگر از شاخص های 
ارزیابی یعنی »جنبه تعاملی« با رشد۴۲,۵۴ درصدی مواجه شده 
است. دستگاه های اجرایی در بعد تراکنشی رشدی ۲7,۸7 درصدی 
داشتند و در بعد یکپارچگی ۴۰,۶۸ درصد که بیانگر آن است که 
این دستگاه ها کمترین یکپارچگی در ارائه خدمات الکترونیک را 
نقطه  این  الکترونیک در  اصلی دولت  افت  و  اند  یکدیگر داشته  با 
اعالم  آیین  در  و  خردادماه  هشتم  اصل  است.باقری  شده  متمرکز 
الکترونیک گفت: هر  ارزیابی دستگاه های اجرایی در دولت  نتایج 
چقدر دولت الکترونیک پیشرفت کند اما سازمان ها در ارائه خدمات 
یکپارچه عمل نکنند این فناوری به مقصد خود نرسیده است.بر پایه 
گزارش سال ۲۰۱۶ سازمان ملل، ایران از نظر دولت الکترونیک در 
جایگاه یکصد و ششم جهان قرار گرفت و نسبت به سال ۲۰۱۴ یک 
رتبه تنزل کرد. شاخص توسعه دولت الکترونیک، یک شاخص اندازه 
 گیری ترکیبی برای سنجش تمایل و ظرفیت استفاده یک دولت از 
عمومی  خدمات  ارائه  برای  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  ابزارهای 
است.  براساس داده های موسسه امور اقتصادی و اجتماعی سازمان 
ملل متحد )UNDESA( انگلیس، اتریش، کره جنوبی، سنگاپور، 
فنالند و سوئد باالترین میزان این شاخص را به خود اختصاص دادند. 
این شاخص براساس بررسی جامع توسعه برخط ۱۹3 کشور عضو 
سازمان ملل متحد صورت گرفت و در آن ویژگی های فنی وبسایت 
های ملی و همچنین سیاست ها و راهبرد های دولت الکترونیک برای 
ارائه خدمات ضروری ارزیابی شد. مقایسه آمارهای مربوط به وضعیت 
دولت الکترونیک ایران در فاصله سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ میالدی 
نشان می دهد جایگاه ایران از یکصد و دوم در سال ۲۰۱۰ به رتبه 
یکصدم در سال ۲۰۱۲ و سپس یکصد و پنجم در سال ۲۰۱۴ رسید.

به نظر می رسد با توجه به عزم دولت برای تحقق دولت الکترونیک 
و نقش آن در سطح بین المللی، سایر قوا نیز باید پا پیش گذاشته 
و برای پیوند جزایر پراکنده خدمات دهی الکترونیکی آستین باال 
بزنند؛ زیرا تاخیر در اجرای این مهم می تواند به آشفتگی در بخش 
اطالع رسانی دامن زده و در نهایت به ضرر حقوق شهروندی و کشور 

تمام شود.

آغازعملیات توسعه ای بندر چابهار توسط هند 

مقامات وزارت کشتیرانی هند اعالم کردند با وجود تصمیم آمریکا 
برای اعمال تحریم های جدید علیه ایران پس از خروج واشنگتن از 
برجام، قصد دارند از هفته آینده عملیات توسعه ای بندر راهبردی 

چابهار را آغاز کنند.
تایمز‹ گزارش  ›هندوستان  روزنامه  ازایرنا،  نقل  به  زمان  به گزارش 
انجام  برای  را  ایران  کاوه  دریایی  بنادر و خدمات  داد: هند شرکت 
عملیات توسعه ای بندر چابهار به مدت ۱۸ ماه انتخاب کرده است. 
در این مدت این کشور به دنبال انتخاب یک شرکت هندی برای 
مدیریت طوالنی مدت بندر چابهار خواهد بود.هند در سفر حسن 
این کشور در بهمن ماه گذشته  به  ایران  روحانی رئیس جمهوری 
کنترل فاز اول بندر چابهار )اسکله شهید بهشتی( را بر عهده گرفت 
و تعهد کرد که عملیات های توسعه ای این بندر را قبل از ۱7 ژوئن 
)۲7 خرداد( آغاز کند.شرکت بین المللی بنادر )ای پی جی ال( هند 
در سال ۲۰۱۵ توسط دولت هند برای توسعه بنادر در خارج از این 
کشور ایجاد شده است.این شرکت در ماه مه )اردیبهشت( سال ۲۰۱۶ 
برای تجهیز و اداره ترمینال های چند جانبه و کانتینری اسکله چند 
منظوره شهید بهشتی در فاز اول بندر چابهار ایران با شرکت آریا بندر 
ایران قرارداد امضا کرد. بر اساس این قرارداد این شرکت با سرمایه 
را  بهشتی  شهید  اسکله  اداره  دالر،  میلیون  معادل ۸۵,۲۱  گذاری 
 Gopal( به مدت ۱۰ سال بر عهده خواهد داشت.گوپال کریشنا
Krishna( معاون وزارت کشتیرانی هند گفت: ما توانسته ایم برای 
آغاز عملیات موقت در بندر چابهار آماده شویم. این عملیات به زودی 
آغاز خواهند شد.دولت هند همچنین انجام مناقصه های جدید برای 
انتخاب یک شرکت همکار جهت اداره، مدیریت و نگهداری از بندر 
چابهار را آغاز کرده است.در مناقصه پیشین به دلیل شرایط سخت، 
ادانی، جی اس دبلیو و  از جمله  از شرکت های هندی  هیچ کدام 
شرکت بین المللی زیرساخت ها و ترمینال های باری انتخاب نشدند. 
بود که شرکت منتخب در  این  از شرایط درنظر گرفته شده  یکی 
مناقصه باید ۸,۵۲ میلیون دالر در ابتدای قرارداد پرداخت می کرد.

پس از شکایت شرکت های حاضر در این مناقصه، وزارت کشتیرانی 
برای  گرفت.هند  خواهد  درنظر  را  جدیدی  شرایط  کرد  اعالم  هند 
میلیون   ۵۰۰ گذاری  سرمایه  به  متعهد  ایران  چابهار  بندر  توسعه 
دالری شده است. فاز اول این بندر در ماه دسامبر سال گذشته با 
حضور روحانی و نمایندگانی از هند و سایر کشور های منطقه افتتاح 
شد.از طرف دیگر ایران و افغانستان در حال تایید ایجاد یک کریدور 
حمل و نقل بین المللی هستند به طوریکه نخستین محموله گندم 

هند از طریق بندر چابهار به افغانستان ارسال شد.

نگاه روز

منازل قولنامه ای سنددار می شوند

در نشست ستاد ملی بازآفرینی شهری تصویب شد تا 
برای خانه های واقع در بافت های ناکارآمد شهری با 
همکاری سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی 

شهری ایران اسناد مالکیت صادر شود.
به گزارش زمان به نقل ازوزارت راه و شهرسازی، عباس 
آخوندی در چهل و دومین جلسه ستاد ملی بازآفرینی 
تسهیالت  از  استفاده  زمینه  در  اقدامات الزم  از  یکی 
مسکن را پیگیری بحث سنددار کردن منازل مسکونی 
قولنامه ای واقع در بافت های ناکارآمد شهری برشمرد و 
گفت: تعاونی های مسکن در ایران از تعریف صحیحی 
برخوردار نیست و این تعاونی ها در اصل می بایست به 
جای تعاونی تولید مسکن، تعاونی های ساماندهی مصرف 
مسکن باشند و نام تعاونی تولید مسکن را به تعاونی 
سرمایه گذاری مسکن و یا تعاونی تأمین مسکن تغییر 
دهیم.وی همچنین تأکید کرد که می بایست الزامات 
قانونی اتخاذ شود تا تعاونی ها اجازه ورود به بحث ساخت 

و ساز را نداشته باشند.

دالیل افزایش قیمت مسکن

دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن با اشاره به دالیل 
افزایش قیمت مسکن گفت: اگر می توانستیم به نحوی در 
بازار مسکن فعالیت کنیم که ساخت و ساز، متناسب با 
نیاز جامعه صورت بگیرد قطعا امروز شاهد افزایش بیش 

از حد قیمت مسکن در بازار نبودیم.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، فرشید پورحاجت در 
خصوص عوامل تاثیرگذار افزایش قیمت مسکن اظهار 
بازار مسکن  با رکودی در  کرد: در پنج سال گذشته 
مواجه بودیم و این مساله باعث شد تا قیمت مسکن در 
طول آن سال ها افزایش پیدا نکند اما بخشی از افزایش 
قیمت مسکن از سال گذشته تا کنون به دلیل انباشت 
تورمی بوده که در سال های قبل، خود را در بازار مسکن 
نشان نداده بود.وی با بیان این که تورم بر روی قیمت 
مسکن مانند سایر کاالها، اثرگذار است، افزود: این تورم 
در طول دوران رکود انباشته و خود را در قیمت ها نشان 
نداده بود اما اکنون و در دوران رونق، انباشت تورم های 
دوران گذشته باعث افزایش قیمت مسکن شده است.وی 
تصریح کرد: این که با رشد قیمت ها در بازار مسکن مواجه 
شده ایم، بخشی از آن به دلیل نوسانات قیمت ارز و دالر 
است. همچنین رکود در صنعت ساختمان، عدم تمایل 
به ساخت و ساز مسکن و کاهش عرضه مسکن در بازار 
از دیگر عوامل افزایش قیمت مسکن هستند. پورحاجت 
بیان کرد: اگر می توانستیم به نحوی در بازار مسکن 
فعالیت کنیم که ساخت و ساز، مناسب با نیاز جامعه 
صورت بگیرد قطعا امروز شاهد افزایش بیش از حد قیمت 
مسکن در بازار نبودیم. اینکه تولید مسکن متناسب با 
نیاز بازار نیست، یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن در 
بازار است. وی ادامه داد: یکی دیگر از عواملی که اکنون 
باعث تشدید قیمت ها در بازار مسکن شده است، منحرف 
شدن پول های سرگردان به سمت بازار مسکن است زیرا 
با نوساناتی که در بازار ارز به وجود آمد، بخشی از پول های 
سرگردان به سمت بازار مسکن روانه شدند و این موضوع 
باعث افزایش قیمت مسکن شده است.وی گفت: کمبود 
زمین در بازار مسکن نیز از دیگر عوامل افزایش قیمت 
مسکن است زیرا متناسب با تقاضایی که برای ساخت و 
ساز وجود دارد، زمین برای واگذاری نیست و این موضوع 
بر روی قیمت ها اثرگذار است. همچنین مشاوران امالک 
نیز در این تالطم قیمت ها بسیار نقش آفرینی کرده اند و 

در افزایش قیمت مسکن در بازار اثرگذار بوده اند.

گزارش بانک جهانی از رشد اقتصادی و 
کاهش تورم ایران

بانک جهانی اعالم کرد تورم ایران تا پایان ماه آوریل به ۸ 
درصد کاهش یافته است.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، بانک جهانی در گزارش 
جدید خود از چشم انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و 
شمال آفریقا اعالم کرده است رشد اقتصادی این منطقه 
در ماه های ابتدایی سال ۲۰۱۸ به نسبت سال پیش از 
آن بهبود یافته است. به گفته بانک جهانی، بسیاری از 
اصالحات ساختاری  به  منطقه دست  این  کشورهای 
گسترده ای در اقتصاد خود زده اند که به تدریج می تواند 
منجر به ارتقای بهره وری در این کشورها شود، اما رشد 
این کشورها توسط تنش های ژئوپلتیکی و تعدیالت 
مالی به چالش کشیده شده است.  در بخش دیگری از 
این گزارش از کاهش نرخ تورم در بسیاری از کشورهای 
منطقه استقبال شده است. با وجود اعمال مالیات بر ارزش 
افزوده در عربستان و امارات، متوسط نرخ تورم کشورهای 
عضو شورای همکاری خلیج فارس زیر 3 درصد است. 
در مصر تورم به نحو قابل مالحظه ای از 3۰ درصد در 
ژوئیه ۲۰۱7 به ۱3 درصد در آوریل ۲۰۱۸ کاهش یافته 
است که به بانک مرکزی این کشور اجازه داده است در 
حمایت از کارایی بیشتر، ۲ مرتبه نرخ بهره را کاهش 
دهد.بانک جهانی در ادامه با اشاره به موفقیت ایران در 
کاهش نرخ تورم می افزاید نرخ تورم از ۱۰ درصد در 
اواخر سال گذشته به ۸ درصد در ماه آوریل رسیده است.

هم چنین بانک جهانی پیش بینی کرده است با توجه 
به تداوم بهبود اوضاع اقتصادی کشورهای صادرکننده 
نفت پس از کاهش شدید بهای نفت، متوسط رشد تولید 
ناخالص داخلی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به 3 
درصد در سال ۲۰۱۸ برسد و این رشد در سال های 
۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ نیز با افزایشی خفیف ادامه داشته باشد. 
بانک جهانی اعالم کرده است کشورهای واردکننده نفت 
در منطقه رشد کمتری از کشورهای صادرکننده خواهند 
داشت.بیشترین نرخ رشد پیش بینی شده بانک جهانی 
از کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 
۲۰۱۸ متعلق به جیبوتی با ۶.۵ درصد است و پس از 
این کشور مصر با ۵.3 درصد قرار دارد. ایران با ۴.۱ درصد 
دارای سومین رشد سریع اقتصادی در سال ۲۰۱۸ در 
بینکشورهای منطقه خواهد بود. بانک جهانی پیش بینی 
کرده است رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ نیز بدون 

تغییر و در سطح ۴.۱ درصدی باقی بماند.

خبر

بر  مبتنی  سرمایه گذاری  صندوق  پذیره نویسی 
سکه طال از دیروز به مدت ۵ روز کاری آغاز شد.

پذیره نویسی  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
از  طال  سکه  بر  مبتنی  سرمایه گذاری  صندوق 
کاری)از  روز  پنج  مدت  به  جاری  هفته  ابتدای 
۱۹ تا ۲3 خردادماه( آغاز می شود.متقاضیان برای 
خرید و ثبت سفارش در نماد عیار می توانند از 
طریق پلت فرم های معامالتی یا مراجعه به شعب 
اقدام کنند. تمامی کارگزاری های معتبر کشور 

صندوق طالی عیار نوعی از صندوق های کاالیی 
سرمایه های  که  است  بورس  در  معامله  قابل 
جمع آوری شده از مشتریان را در گواهی سپرده 
طال و اوراق مبتنی بر طال سرمایه گذاری می کند.

کلیه کارمزدهای خرید واحدهای صندوق عیار در 
دوره پذیره نویسی مشمول تخفیف ۱۰۰درصدی 
تا   ۸:3۰ ساعت  از  که  متقاضیانی  می شود. 

صندوق  این  واحدهای  خرید  به  ۱۵:3۰موفق 
شوند، از این تخفیف بهره مند خواهند شد.براساس 

از صندوق  واحد  هر  اسمی  ارزش  گزارش،  این 
عیار یک هزار تومان اعالم  شده است. معامالت 

این صندوق از طریق کارگزاری های عضو بورس 
کاالی ایران و با داشتن کد معامالتی امکان پذیر 
عیار  سرمایه گذاری  صندوق  است  است.گفتنی 
در  مستقیم  مزیت های سرمایه گذاری  بر  عالوه  
طال، از ارزش های متعدد دیگری همچون پوشش 
اثرات تورمی،  ارز، پوشش ریسک  نرخ  نوسانات 
سرمایه گذاران  برای  باال  امنیت  و  نقدشوندگی 
برخوردار است.همچنین صندوق سرمایه گذاری 
سنتی  روش  به  نسبت  طال،  سکه  بر  مبتنی 
پس انداز و نگهداری طال، دارای مزایایی همچون 
حذف ریسک نگهداری، کاهش ریسک نوسانات 
ناگهانی و ترکیب با سرمایه گذاری در اوراق مشتقه 
جهت کاهش ریسک سرمایه گذاری است و برای 
آن دسته از سرمایه گذارانی که وقت و دانش کافی 
برای فعالیت مستقیم در بازار سکه و طال ندارند، 

بهترین گزینه سرمایه گذاری به حساب می آید.

بهمدت۵روزکاریصورتمیگیرد؛

آغازپذیرهنویسیصندوقسرمایهگذاریمبتنیبرسکهطالدربورس

طراحى قوانین جدید فرودگاهى 

ایران با الگوبرداری از اتحادیه اروپا

 پیشنهادات ارزی بخش خصوصى 

برای مدیریت واردات و رونق صادرات

سازمان  هوانوردی  عملیات  بر  نظارت  مدیرکل 
هواپیمایی کشوری گفت: قوانین جدید فرودگاهی 
این سازمان با الگوبرداری از قوانین اتحادیه اروپا 

طراحی شده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمد سعید شرفی 
درباره قوانین جدید فرودگاهی سازمان هواپیمایی 
بر  که  فرودگاهی  قوانین جدید  گفت:  کشوری 
مبنای قوانین اتحادیه اروپا است، هم دقیق تر است 
و هم فرآیندها و جزئیات را هم بررسی می کند.

فرودگاهی سازمان  قوانین سابق  داد:  ادامه  وی 
را  خروجی  و  نتیجه   تنها  کشوری  هواپیمایی 
بررسی می کرد. اما مطابق قوانین و مقررات جدید، 
فرایندها، ساختار سازمانی، کیفیت منابع انسانی، 
مورد  را  فرودگاه ها  رفتار  جزییات  و  تجهیزات 
بازرسی و نظارت قرار می دهیم.شرفی  ممیزی، 
تامین  در  ها  فرودگاه  نقش  شدن  پررنگ تر  از 
ایمنی هوانوردی بر اساس قوانین جدید خبرداد 
در  فرودگاه ها  نقش  سابق  قوانین  در  گفت:  و 
اجرای استانداردها و پاسخگویی کمتر بود. اکنون 
هم به فرودگاه ها جایگاه نظارتی اعطا شده و هم 
مسئولیت هایشان در این حوزه افزایش یافته است.

وی درباره نقش فرودگاه ها در تهیه استانداردهای 
سابق  قوانین  اساس  بر  داد:  توضیح  ایمنی 
استانداردهای ایمنی فرودگاهی صفر و یکی بود. 
اما با توجه به اینکه فرودگاه ها در شرایط مختلف 
و اقلیم های مختلف قرار دارند و نوع ترافیکشان 
فرودگاهی  اگر  است،  متفاوت  یکدیگر  از  هم 
نتواند یکی از استانداردهای سازمان  هواپیمایی 
قوانین  اساس  بر  کند،  پیاده سازی  را  کشوری 
جدید می تواند یک روش اصالحی را به به سازمان 

ارئه کند و توضیح دهد که با این روش اصالحی 
می تواند ایمنی را تضمین کند.شرفی افزود: در 
قوانین جدید برای فرودگاه ها نقش قائل شدیم 
دهند.  به خرج  نوآوری  و  می توانند خالقیت  و 
البته به شرط آنکه به سازمان هواپیمایی کشوری 
ثابت کنند با روش جدید ایمنی تضمین می شود.

مدیرکل دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی سازمان 
هواپیمایی کشوری اول ژانویه سال ۲۰۱۹ میالدی 
را ضرب االجل اجرای قوانین جدید فرودگاهی در 
فرودگاه های بین المللی کشور اعالم کرد و گفت: 
مهلت  اما  شده  ابالغ  فرودگاهی  جدید  قوانین 
اجرایی به فرودگاه ها اعطا شده است. فرودگاه های 
بین المللی فرصت ۶ تا 7 ماهه، فرودگاه های مرز 
داخلی  فرودگاه های  و  طوالنی تر  مهلت  هوایی 
هم فرصت بیشتری خواهند داشت که خود را 
با مقررات تطبیق دهند.شرفی افزایش ایمنی و 
را نتیجه اجرای قوانین جدید  کاهش هزینه ها 
و  اجرا  درست  قوانین  این  اگر  افزود:  و  دانست 
پیاده سازی شوند، ایمنی فرودگاه ها قطعا باالتر 
خواهد رفت. هزینه های ایمن سازی فرودگاه ها 
هم بسته به خالقیت و نوآوری فرودگاه ها کاهش 
خواهد یافت. این قوانین همچنین سطح فرودگاه 
های کشور را از منظر استاندارد به فرودگاه های 
اتحادیه اروپا نزدیک می کند.وی ادامه داد: اکنون 
7۰ درصد فرودگاه های دنیا که خارج از اتحادیه 
اروپا هستند، قوانین خود را از قوانین فرودگاهی 
این اتحادیه اقتباس کرده اند. فرودگاه های حاشیه 
خلیج فارس و شرق آسیا از این جمله هستند. 
چراکه این قوانین خیلی ریز و جزء به جزء به 

استانداردسازی خدمات فرودگاهی ورود می کند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران از ارائه ۲ 
پیشنهاد بخش خصوصی برای ساماندهی ارز 
مورد نیاز واردات و حاصل از صادرات خبر 
داد و گفت: معتقدم با اجرای آنها، واردات 
مدیریت می شود و صادرات رونق می گیرد.

»محمد  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
الهوتی« افزود: این پیشنهادها از طرف اتاق 
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  های 
کنفدارسیون  همچنین  و  تهران  و  ایران 
خطاب  نامه  چند  قالب  در  ایران  صادرات 
رئیس  اول  معاون  و  جمهوری  رئیس  به 
داد:  ادامه  است.وی  شده  تقدیم  جمهوری 
نخستین پیشنهاد اینکه »شرکت های دولتی 
و وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، ارز 
حاصل از صادرات خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان 
به سامانه نیما وارد کنند و از آن برای ثبت 
سفارش واردات کاالهای اساسی، واسطه ای 
و سرمایه ای استفاده شود.« وی با یادآوری 
دستورالعمل ارزی دولت - که براساس آن 
۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات باید به سامانه 
نیما عرضه شود و بقیه خارج از سامانه نیما 
و بین صادرکننده و واردکننده منتقل شود - 
گفت: براساس پیشنهاد بخش خصوصی، نرخ 
ارزی که قرار است خارج از سامانه نیما و بین 
صادرکننده و واردکننده مبادله شود، توافقی 
که  دولت  ارزی  دستورالعمل  باشد.براساس 
توسط معاون اول رئیس جمهوری ابالغ شد، 
صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات 
از چهار روش »واردات در  خود را به یکی 
ارزی  بدهی  »پرداخت  صادرات«،  مقابل 
خود«، »فروش ارز به بانک ها و صرافی های 

مجاز« و »سپرده گذاری نزد بانک ها« هزینه 
کنند.وی، روش »واردات در مقابل صادرات« 
را به عنوان یکی از چهار راه هزینه ارز حاصل 
این  مضمون  گفت:  و  برشمرد  صادرات  از 
توافقی  قیمت  نرخ،  این  که  بود  این  روش 
بود؛  وارد کننده خواهد  و  بین صادرکننده 
این است که کاالها در  این برداشت  دلیل 
دستورالعمل به ۸۰ و ۲۰ درصد تقسیم شده 
اند.الهوتی گفت: براساس این دستورالعمل، 
به  باید  صادرات  از  حاصل  ارز  درصد   ۸۰
سامانه نیما عرضه می شد اما برای ۲۰ درصد 
باقیمانده، امکان واگذاری ارز به واردکنندگان 
توسط صادرکننده خارج از سامانه نیما به 
رسمیت شناخته شده بود.وی گفت: اما با 
گذشت ۴۰ روز از ابالغ دستورالعمل، هنوز 
هیچ مسئول دولتی نسبت به بحث توافقی 
آنکه  ضمن  نکرده؛  نظر  اعالم  ارز،  مبادله 
تائید و  این نرخ،  توافقی یا دستوری بودن 
رد نشده است.وی اظهار داشت: نکته دیگری 
را  ارزی  دستورالعمل  رسد  می  نظر  به  که 
اندکی با مشکل مواجه کند اینکه دولت نرخ 
ارز را ۴۲۰۰ تومان اعالم و برای تخصیص 
آن فهرست ۲۹ قلم کاالیی مشخص کرده 
است؛ بنابراین ارز تک نرخی نخواهد بود زیرا 
یک سری از خواسته ها خارج از این ۲۹ قلم 
اند و باید به آن تقاضاها پاسخ داده شود.وی 
اعالم کرد که با اجرای پیشنهادهای ارزی 
 - بخش خصوصی، صادرکنندگان کوچک 
که بخش خصوصی واقعی اند- حمایت می 
شوند و می توانند در بازارها حضور داشته 

باشند.

بررسی وضعیت شاخص های نیروی کار در 
استان  دهد،  می  نشان  کشور  استان های 
چهارمحال و بختیاری با نرخ بیکاری ۲3.7 
درصدی باالترین نرخ بیکاری استانی را به 
خود اختصاص داد و جایگزین کرمانشاه شد.

اساس  بر  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
جزئیات نتایج طرح آمارگیری نیروی کار به 
ماهه  دوازده  مدت  برای  استان  هر  تفکیک 
منتهی به زمستان ۹۶ که به تازگی توسط 
بررسی  ایران منتشر شده است،  آمار  مرکز 
استان های  بین  اقتصادی  مشارکت  نرخ 
کشور نشان می دهد، نرخ مشارکت اقتصادی 
استان   در  بیشتر  و  ساله   ۱۰ جمعیت 
که  است  درصد   ۴۴.۱ شمالی  خراسان 
فعال  جمعیت  باالترین  نخست  جایگاه  در 
شاخصی  اقتصادی  مشارکت  قراردارد.نرخ 
برای تعیین میزان جمعیت فعال یک جامعه 
است که مجموع جمعیت بیکار و شاغل را 
نشان می دهد. جمعیت غیرفعال نیز شامل 
به  بنا  که  شود  می  جامعه  یک  از  افرادی 
دالیلی از جمله خانه داری، تحصیل، درآمد 
از منابغ غیرکاری مانند سرمایه گذاری در 
شاغل  جمعیت  در  نه  مختلف،  های  بخش 
کار  بازار  به  ورود  متقاضی  نه  و  دارند  قرار 
افراد  غیرفعال  جمعیت  بنابراین  هستند. 
خارج از جمعیت بیکار و شاغل را شامل می 
استان  از  پس  گزارش،  این  اساس  شوند.بر 

نرخ  با  کردستان  استان  شمالی،  خراسان 
مشارکت ۴۲.۵ درصدی رتبه دوم را از نظر 
نرخ مشارکت اقتصادی بین استانهای کشور 
به خود اختصاص داده است.در مقابل استان 
سیستان و بلوچستان با 3۰.۵ درصد پایین 
اختیار  در  را  اقتصادی  مشارکت  نرخ  ترین 
از  درصد   7۰ حدود  که  معنا  این  به  دارد، 
یا  بیکاران  گروه  در  استان  این  جمعیت 
غیرفعال  جمعیت  و  ندارند  قرار  شاغالن 
مقایسه  این،  بر  شوند.عالوه  می  محسوب 
نسبت اشتغال بین استان های کشور نشان 
 3۹.۹ با  شمالی  خراسان  استان  دهد،  می 
خود  به  را  اشتغال  نسبت  باالترین  درصد 
و  سیستان  استان  و  است  داده  اختصاص 

ترین  پایین  درصد   ۲۶.۴ با  نیز  بلوچستان 
نسبت  دارد.  اختیار  در  را  اشتغال  نسبت 
معادل   ۹۶ سال  در  کشور  کل  اشتغال 
شاخص  بررسی  است.اما  بوده  درصد   3۴.۸
نشان  کشور  استان های  بین  در  بیکاری 
می دهد که استان چهارمحال و بختیاری با 
استان  بیکارترین  بیکاری ۲3.7 درصد  نرخ 
کشور محسوب می شود و پس از آن استان 
کرمانشاه با نرخ بیکاری ۲۲.۶ درصد دارای 
استان   3۱ بین  در  بیکاری  نرخ  باالترین 
کشور است؛ این در حالیست که در زمستان 
 ۲۴.۵ بیکاری  نرخ  با  کرمانشان  استان   ۹۵
درصدی بیکارترین استان کشور بود و پس 
نرخ  با  بختیاری  و  استان چهارمحال  آن  از 

داشت.همچنین  قرار  درصد   ۲۲.۶ بیکاری 
استان های مرکزی با 7.۵ درصد، سمنان با 
7.۶ درصد و هرمزگان با ۸.۵ درصد کمترین 
اند. داده  اختصاص  به خود  را  بیکاری  نرخ 

عالوه بر این مقایسه استان ها به لحاظ سهم 
اشتغال در عمده فعالیت اقتصادی حکایت از 
بیشترین  در بخش کشاورزی،  که  دارد  آن 
 )3۴.۶( استان خراسان شمالی  در  شاغالن 
استان  مقابل  و در  اند  بوده  کار  به  مشغول 
در  شاغالن  ترین  کم  درصد   ۰.7 با  تهران 
می  اختصاص  خود  به  را  کشاورزی  بخش 
در  کشاورزی  بخش  شاغالن  سهم  دهد؛ 
کل کشور ۱۵.3 درصد است.در فعالیت های 
یزد  استان  نیز  صنعت  بخش  با  مرتبط 
به طوریکه  است  داشته  را  بیشترین شاغل 
۴۵.7 درصد از جمعیت شاغل این استان در 
فعالیت های صنعتی مشغول به کار هستند. 
ضمن اینکه استان کردستان با ۲۱.۸ درصد 
کمترین  درصد شاغالن صنعتی را به خود 
بخش  شاغالن  سهم  است.  داده  اختصاص 
صنعت در کل کشور 3۲.۶ درصد بوده است.

همچنین در بخش خدمات، استان تهران با 
۶۵.۴ درصد باالترین و استان زنجان با 37.۵ 
درصد پایین ترین درصد شاغالن در بخش 
درصد   ۵۲.۱ دارند.  اختیار  در  را  خدمات 
های  فعالیت  در  کشور  شاغل  جمعیت  از 

خدماتی مشغول به کار هستند.

بازارکاراستانهابهروایتآمار؛

چهارمحالوبختیاریبیکارتریناستانکشور



خدایا قرار بده در این روز دوست دوستانت و دشمن 
دشمنانت و پیرو راه و روش خاتم پیغمبرانت ای نگهدار 

دل های پیامبران.

دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان

سنگ و گل را کند از ُیمن نظر لعل و عقیق 
 هرکه قدر نفس باد یمانی دانست

ای که از دفتر عقل، آیت عشق آموزی 
 ترسم این نکته به تحقیق ندانی دانست

امروز با حافظ

دومین رمان زهرا شاهی هم با 
چاشنی طنز منتشر شد

رمان »درازکش در ساعت خواب« نوشته زهرا شاهی 
با رویکرد اجتماعی و لحن طنز توسط انتشارات هیال 

منتشر و راهی بازار نشر شد.
به گزارش  مهر، رمان ایرانی »درازکش در ساعت 
خواب« نوشته زهرا شاهی به تازگی توسط انتشارات 
مراسم  است.  شده  نشر  بازار  راهی  و  منتشر  هیال 
نمایشگاه  و یکمین  این کتاب در سی  از  رونمایی 

بین المللی کتاب تهران برگزار شد.
در سال  رمان »پیچ«  این،  از  پیش  زهرا شاهی  از 
۹۶ توسط نشر چشمه به چاپ رسیده که روایتی 
طنزگونه داشت و درباره رابطه خاص یک زن و شوهِر 
آرمان گرا را شامل می شد. در »پیچ«، شخصیت اصلی 
در پی قهرمان خود برای فرارفتن از زندگی روزمره 
بود. بنابراین شروع به عکاسی در اماکن مختلف از 
جمله خیابان و مترو می کند. همین کار این شخصیت 
هم موجب رقم خوردن اتفاقاتی می شد... این رمان 
موقعیت های مردانه بسیاری دارد که با روایت زنانه 

ارائه شده اند.
در  »درازکش  داستان نویس،  این  جدید  رمان  اما 
ساعت خواب« با دو راوی نوشته شده و هرکدام از این 
راوی ها نماینده دو طبقه متفاوت از جامعه هستند. 

این رمان در ۱۵ فصل نوشته شده است.
لحن  و  روایت  هم  خواب«  ساعت  در  »درازکش 

طنزگونه دارد. در قسمتی از این رمان می خوانیم:
از آینه، شخصیت رو رصد می کنم. هنوز داره پایان نامه 
دانشجوش رو زیر و رو می کنه مثال واسه دفاع و این 
حرفاش. بدرقم اهل حساب کتابه. واسه سربه نیست 
کردنش هم باید از قبل باهاش قرارمدار بذارن که 
ُمردن رو بچپونه تو برنامه کاری ش. شخصیت قبلی 
عین خیالش نبود. ترور واسه ش بچه بازی بود. خوشم 
می اومد از کله خری ش. عشقی کار می کرد. حیف که 

سید من رو از اون جا کشید تو تیم خودش.
این کتاب با ۱۶7 صفحه،  شمارگان 77۰ نسخه و 

قیمت ۱۲ هزار تومان منتشر شده است.
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اوقات شرعی

 جایزه ویژه هیات داوران جشنواره  »کینولوب«
برای »بیست و یک روز بعد« 

فیلم سینمایی »بیست و یک روز بعد« محصول سازمان سینمایی حوزه هنری موفق به 
کسب جایزه از جشنواره»کینولوب« لهستان شد. 

به گزارش پیام زمان ازروابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری، فیلمسینمایی »بیست 
و یک روز بعد« به کارگردانی محمدرضاخردمندان جایزه ویژه هیات داوارن چهارمین دوره  

جشنوارهفیلم های کودکان و نوجوانان »کینولوب« لهستان را دریافت کرد.
این جشنواره که مختص فیلم های کودکان و نوجوانان ۴ تا ۱۸ سال است، در شهرها و 

دهکده های جنوبی لهستان برگزار شد.
در طول برگزاری جشنواره کارگاه های آموزش فیلم سازی،نمایشگاه های تکنولوژی های 

جدید فیلم سازی، کنسرت هایمتعدد و مالقات با فیلم سازان و هنرمندان برگزار شد. 
در بخش رقابتی بین ۴۰ تا ۶۰ اثر کوتاه و بلند به رقابتپرداختند و دو هیئت داوران 

بزرگساالن و نوجوانان جایزه هایفیلم سازان را تعیین کردند.

نخستین نشست هماهنگی کمیته فرهنگی و تبلیغات 
نماز عید سعید فطر برگزار شد

نخستین نشست هماهنگی کمیته فرهنگی و تبلیغات نماز عید فطر سال ۱3۹7 با حضور 
نمایندگان نهادهای فرهنگی در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار شد.

به گزارش پیام زمان از رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، نخستین 
نشست هماهنگی کمیته فرهنگی و تبلیغات نماز عید فطر سال ۱3۹7روز دوشنبه ۱۴ 
خرداد ماه با حضور نمایندگانی از نهادهای فرهنگی گوناگون در سازمان فرهنگی هنری 

شهرداری تهران برگزار شد. 
سعید اوحدی رییس کمیته فرهنگی و تبلیغات نماز عید سعید فطر و رییس سازمان 
فرهنگی هنری شهرداری تهران در این نشست گفت: امسال همانند سال های گذشته 
ستادی تشکیل شده که مسائل نماز عید فطر به خوبی مدیریت شود و کمیته ای نیز با 
عنوان کمیته فرهنگی و تبلیغات تشکیل شده که مسئولیت آن به عهده سازمان فرهنگی 

هنری است.
وی با اشاره به اهمیت نماز عید فطر عنوان کرد: امام علی )ع( پاداش نماز عید فطر را 
بازگشت به جایگاه بهشت ذکر می کنند و امام رضا )ع( نیز می فرمایند خداوند روز عید 
فطر را برای اجتماع بزرگ مسلمانان قرار داده است. این نشان دهنده اهمیت حضور 
جمعی مردم است و تاکید شده که مسلمانان در روز عید فطر اجتماعی باشکوه تشکیل 
دهند و نشاط داشته باشند. امسال در کمیته فرهنگی و تبلیغات در حوزه محتوایی باید 
آماده سازی مناسبی داشته باشیم. ظرفیت های گوناگونی داریم و سعی می کنیم با تقسیم 

وظایف از آن ها استفاده کنیم. 
رییس سازمان فرهنگی هنری ضمن تاکید بر حضور و اجتماع شهروندان در نماز عید 
فطر مصلی تهران گفت:   احادیث به صورت متواتر بر جمعی بودن این نماز تاکید دارد 
و باید به فکر جمع شدن مردم به شکل خانوادگی باشیم. در نشستی که با وزیر آموزش 
و پرورش داشتیم، به جمع بندی خوبی رسیدیم تا انگیزه حضور در نماز عید را در بین 

دانش آموزان تقویت کنیم. 
وی با اشاره به قرار داشتن در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی گفت: باید این 
مسئله را در کمیته محتوا در نظر بگیریم. فضای منطقه و کشور و تبلیغات گسترده ای 
که علیه نظام انجام می دهند، باید مورد توجه قرار گیرد و اقدامات فرهنگی برای تقویت 

سرمایه اجتماعی انجام شود. 

خبر

کاریکاتور

مخاطب   3۵۲ و  هزار   ۴ با  »جوجه تیغی«  نمایش های 
و »آنتی گون« با ۴ هزار و 3۶۰ مخاطب به ترتیب در 
اجرای  به  و ۱۲ خردادماه  و شنبه ۱۱  روزهای جمعه 

خود در سالن استاد سمندریان پایان دادند.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی و امور بین الملل 
و  »جوجه تیغی«  نمایش های  ایرانشهر،  تماشاخانه 
از روزهای شنبه و یکشنبه ۱۵و ۱۶  »آنتی گون« که 
اردیبهشت ماه ساعت های ۱۹ و ۲۱:3۰ اجرای عمومی 
آغاز  ایرانشهر  تماشاخانه  سمندریان  سالن  در  را  خود 
کرده بودند، شامگاه جمعه و شنبه ۱۱ و ۱۲ خردادماه 

به کار خود در این مجموعه پایان دادند.
به کارگردانی علی راضی در ۲7  نمایش »آنتی گون« 
اجرای خودپذیرای ۴ هزار و 3۶۰ مخاطب بود. از این 
تعداد مخاطب،3۶۲۲ مخاطب با بلیت های ۴۵ و 3۵ و 
 ۲۰ و   ۲۵ بلیت های  با  مخاطب  هزارتومانی، 333   3۰
نمایش نشستند. همچنین  این  به تماشای  هزارتومانی 
تعداد ۴۰۵ مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با 

بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.
طبق این آمار، فروش نمایش »آنتی گون« طی ۲7 اجرا 

مبلغ ۱۵۴ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان بوده است.
نیز  افشاری  بهرام  به کارگردانی  نمایش »جوجه تیغی« 
در 3۰ اجرای خودپذیرای ۴ هزار و 3۵۲ مخاطب بود. 
از این تعداد مخاطب، 3۴۴۴ مخاطب با بلیت های ۴۰ و 
3۵ و 3۰ هزارتومانی، ۴۵۸ مخاطب با بلیت ۲۵ و ۲۸ 
نمایش نشستند. همچنین  این  به تماشای  هزارتومانی 
تعداد ۴۵۰ مخاطب شامل مهمان های گروه، هنرمندان 

و اصحاب رسانه به تماشای این نمایش نشستند.
نمایش »جوجه تیغی« طی 3۰  فروش  آمار،  این  طبق 

اجرا مبلغ ۱3۸ میلیون و ۸۵۱ هزار تومان بوده است

اپیان دو منایش در متاشاخانه 
ایرانهشر

فراز و فرود سلبریتی ها!

 

نمایش »فلیک« به کارگردانی حسن معجونی و با حضور نوید 
محمدزاده، تیرماه در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می رود.

حسن معجونی بازیگر و کارگردان تئاتر ایران و سرپرست گروه 
تئاتر »لیو« قصد دارد تجربه ای جدید از این گروه نمایشی را در 
مقام کارگردان و بازیگر روی صحنه ببرد. معجونی در این تجربه، 
نمایشنامه »فلیک« نوشته آنی بیکر را که برنده جایزه پولیتزر سال 
۲۰۱۴ است، به اجرا درآورد. ترجمه این اثر توسط بهرنگ رجبی 
»فلیک« حسن  نمایش  اجرای  در  است  قرار  است.  انجام شده 
معجونی و نوید محمدزاده در کنار یکدیگر به ایفای نقش بپردازند 
که دومین تجربه همکاری این ۲ هنرمند بعد از اجرای نمایش 

»ستوان اینیشمور« به کارگردانی معجونی در سال ۹۴ است.
عالوه بر نوید محمدزاده، ستاره پسیانی نیز در جدیدترین اثر گروه 
تئاتر »لیو« حضور دارد و حسین حسینیان و برنا انصاری دیگر 

بازیگران نمایش »فلیک« هستند.
»فلیک« که قرار است از نیمه دوم تیرماه در پردیس تئاتر شهرزاد 

روی صحنه برود، به جزییات روابط آدم ها با یکدیگر می پردازد.
حسن معجونی پیش از این و در سال ۹۶ نمایش های »ماجرای 
مترانپاژ« و »سه خواهر« را در تماشاخانه پالیز و تماشاخانه ایرانشهر 
به صحنه برد و در بهار سال ۹7 نمایش »ماجرای مترانپاژ« را بار 

دیگر در پردیس تئاتر شهرزاد اجرا کرد.

حسن معجوین و نوید 
محمدزاده همبازی یم شوند

 

حسین امیری کارگردان عرصه فیلم کوتاه از ساخت اولین فیلم 
بلند خود با عنوان »جان دار« و حضور مسعود کرامتی در این 

اثر گفت.
حسین امیری کارگردان عرصه فیلم کوتاه در گفتگو بامهر درباره 
جدیدترین فعالیت های خود گفت: در حال حاضر من و پدرام 
پورامیری مشغول انجام پیش تولید اولین فیلم بلند سینمایی خود 
با عنوان »جان دار« به تهیه کنندگی کامران مجیدی هستیم که 
مراحل پایانی آن سپری می شود. این فیلم یک اثر اجتماعی است 

که با اتمام مراحل پیش تولید به زودی کلید می خورد.
وی با بیان اینکه تمام صحنه های این فیلم در تهران فیلمبرداری 
می شود، اظهار کرد: ما پیش از این با بازیگرانی همچون فاطمه 
معتمدآریا، حامد بهداد، باران کوثری، علی شادمان برای حضور 
در »جان دار« به نتیجه رسیده بودیم اما به تازگی مسعود کرامتی، 
محمدعلی محمدی، امیراحمد قزوینی و گیتی قاسمی نیز به جمع 

بازیگران این اثر پیوسته اند.
کارگردان »نسبت خونی« در پایان بیان کرد: قرار است هومن 

بهمنش مدیر فیلمبرداری این اثر را به عهده بگیرد.
حسین امیری دوماری، پدرام پور امیری و محمد داودی نویسندگان 
این پروژه هستند. همچنین نویسندگان و کارگردانان »جان دار« 
به عنوان نویسنده در فیلم سینمایی »ما همه با هم هستیم« به 

کارگردانی کمال تبریزی همکاری داشته اند.

مسعود کرامیت به »جان دار« 
پیوست

اشیای  گوید:  می  ایران  ملی  موزه  مدیر 
است  قرار  که  ایرانی  منتخب  باستانی 
درنتز  نمایشگاه  در  آینده  هفته  از 
)Drents( هلند به نمایش درآید به این 

موزه منتقل شده است.
نوکنده  جبرییل  ملی،  موزه  از  گزارش  به 
موزه  بین  تفاهم نامه  طبق  کرد:  اظهار 
 )Drents( درنتز  موزه  و  ایران  ملی 
نمایشگاهی با عنوان »ایران: مهد تمدن« 
 )Assen( آسن  شهر  درنتز،  موزه  در 
خواهد  گشایش  خردادماه   ۲۶ در  هلند 

یافت.
طبق  نمایشگاه  منتخب  آثار  افزود:  وی 
با  خردادماه   ۱7 پنجشنبه  روز  در  برنامه 
تمهیدات ویژه امنیتی در هر دو کشور به 

سالمت به موزه درنتز منتقل شده است.
نمایشگاه  این  برای  نوکنده،  گفته  طبق 

مکان  هفتاد  از  بیش  از  اثر   ۱۹۶ تعداد 
باستانی مربوط به دوره پارینه سنگی قدیم 
تا دوره صفوی از موزه ملی ایران انتخاب 
داد: کارشناسان دو  ادامه  شده است. وی 
مناسب  ای  مجموعه  کردند  تالش  موزه 
در خور  و  مختلف  های  دوره  از  متنوع  و 
شأن فرهنگ و تمدن ایران انتخاب کنند 
مربوط  نمایشگاه  این  اثر  ترین  قدیمی  و 
به »غار دربند رشی« در گیالن با قدمت 

بیش از ۲۰۰ هزار سال است.
این نمایشگاه از ۲7 خردادماه تا ۲7 آبان 
ماه امسال در معرض دید بازدیدکنندگان 

قرار دارد.
موزه درنتز با بیش از ۱۶۰ سال قدمت، در 
شهر آسن در استان درنته در شمال هلند 
قرار دارد و دارای آثاری از دوره های پیش 

از تاریخ تا هنر معاصر است.

منتخباشیایموزهملیایرانبههلندمنتقلشد

عضو  آموزان  دانش  نامه  قدس،  روز  با  زمان  هم 
آموزان  دانش  به  اسالمی  های  انجمن  اتحادیه 

فلسطینی به زبان های مختلف منتشر شد
أُِذَن لِلَِّذیَن یَُقاتَُلوَن بِأَنَُّهْم ُظلُِموا ۚ َوإَِنّ اهلَلّ َعلَیٰ نَْصِرِهْم 
لََقِدیٌر/به نام خالق شب های امنی که بد صفتان 
،امنیتش را در هم دریدند /به نام خالق کودکانی از 
جنس بهشت ، که جهنمیان نفسشان را بریدند /به 
نام خالق مردمان سرزمین فلسطین /و به نام مقاومت

سالم و درود خداوند بر شهدای بدر. سالم بر خون 
های پاک ریخته شده در خیبر. سالم بر رگ های 
بریده شده در عاشورا و سالم بر شهدای اسالم از ابتدا 
تا کنون/سالم و درود بر قدس و بر مسجداالقصی، 
اسرائیل  مقابل  در  خاسته  بپا  ملتهای  بر  درود 

جنایتکار و برشما  همسنگران  مومن و مجاهد 
اقتدا  حسین)ع(  و  پیامبر)ص(  به  که  فلسطینی 
نموده و مقاومت پیشه کرده اید.  خداوند منان در 
قرآن کریم فرمودند: ان تنصر اهلل ینصرکم و یثبت 
اقدامکم. شما که دین خداوند را یاری کرده و از 
قدس قلب تپنده ی جهان اسالم پاسداری میکنید 
به وعده ی الهی پیروز خواهید شد و این وعده ی 

خداست و وعده ی خدا تخلف ناپذیر است! 
ایران در طول  نوجوانان غیور فلسطینی! ما ملت 
سالیان متمادی مبارزه با مستکبرین عالم دریافته 
ایم که مقاومت رمز پیروزی ست. انقالب جمهوری 
اسالمی ایران و ۸ سال جنگ نابرابر ایران گواه این 
در  سرطانی  ی  غده  یک  صهیونیسم   مدعاست. 

جهان اسالم است و تنها راه  ریشه کن  کردن  این غده  
به  ایمان  و  مبارزه  مقاومت  و  سرطانی  خطرناک ، 
خد است . باید برای آزادی قدس از مسلسلهای متکی 
به ایمان استفاده کرد و بدانید تنها اهلل اکبر و ال اله اال 

اهلل است که میتواند قدس را نجات دهد. 
ستم  شاهد  تاریخ  فلسطینی  عزیز  آموزان  دانش 
مستکبرین بوده و ما مردم ایران همچون شما این 
ستم را کشیده و به خوبی درک می کنیم ناله ی 
مادرانی را که در غم فقان فرزند چه شب ها که به 
گریه سحر را به آسمان آوردند ، آری ما دردتان را 
تجربه کرده ایم. در طول ۸ سال جنگ تحمیل شده 
از سوی قدرت های مستکبر، 3۶۰۰۰ شهید دانش 
آموز ایرانی فی سبیل اهلل شهید شده اند و ثمره ی 

ما مسلمانان،  ایران شد.  پیروزی ملت  آنان  خون 
فرزندان مدرسه ای هستیم که در آنجا یاد گرفتیم 
آزاد زندگی کنیم، ما امنیت را از دشمن التماس و 
گدایی نمی کنیم؛ ما حق خود را با خونهایمان که 
برای سربلندی نذر شده و بر آزادگی ایستاده است، 
 ، فلسطین  و صابره های  باز پس می گیریم.صابر 
خدا با ماست و چه اندک گروه های بر حقی که 
بر خلق عظیمی پیروز شدند.  خواهران و برداران 
عرب! بدانید که ما مسئله ی فلسطین را طبق دستور 
ولی امر مسلمین جهان فریضه ی خود دانسته و 
معتقدیم تا بانگ ال اله اال اهلل و محمد رسول اهلل بر 
تمام جهان طنین نیفکند، مبارزه هست. و تا مبارزه 
در هر جاي جهان علیه مستکبرین هست ما هستیم. 

برایآزادیقدسازمسلسلهایمتکیبهایماناستفادهکنیم

آگهیمناقصهعمومی،شمارهف–۹7/6
کارفرما : اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان

اداره کل راه و شهر سازی استان لرستان در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه های مشروح در جدول ذیل را بر اساس شرایط ذکر شده به شرح اطالعات و جزئیات مندرج در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی به شرکت پیمانکاری واجد شرایط واگذار نماید . 
1-نام و نشانی مناقصه گزار : خرم آباد –بلوار بهارستان –جنب پایانه جنوب –خیابان بزرگ مهر )روبروی خیابان تمدن (-اداره کل راه و شهر سازی لرستان )ساختمان شماره 2( 

www.iets.mporg.ir  : 2-آدرس سایت الکترونیکی مناقصات
3-کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه ی تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ( به آدرس  www.setadan.ir انجام خواهد شد الزم است مناقصه گران در صورت عدم 

عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند 
●الزم است عالوه بر ارائه ی ضمانت نامه در بستر سامانه ی الکترونیکی ، اصل ضمانتنامه در قالب پاکت )الف (تهیه و به اداره ی حراست راه و شهر سازی استان واقع در تقاطع جالل آل احمد و بلوار 60 متری تحویل نمایند . 

●تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1397/3/20  ●مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه از 1397/3/20 تا تاریخ 1397/3/24  ●مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمتها حداکثر 1397/04/03  ●زمان بازگشایی پاکت ها 1397/04/04 
4-مدارک الزم شرکت در مناقصه : کلیه شرکت های مناقصه گر بایستی دارای گواهینامه صالحیت معتبر ثبت شده در سامانه ساجار باشند و نیز از آخرین آگهی تغییرات بیش از دو سال نگذشته باشد . )شرکتها باید کلیه شرایط ذکر شده در اسناد را دارا باشند ، در غیر اینصورت 

پاکات ارائه شده مردود اعالم می شوند ( 
5-سایر شرایط مناقصه گران :  الف (شرکت ها بایستی گواهینامه صالحیت معتبرثبت شده در سامانه ساجار را برای شرکت در مناقصه ارائه دهند )در غیر اینصورت از لیست مناقصه گران حذف می شوند .( 

ب (ارائه مدارک ثبتی شرکت شامل آگهی آخرین تغییرات شرکت )بیش از 2 سال از آن نگذشته باشد ( 
ج(تکمیل کلیه فرمهای ارزیابی مندرج در اسناد مناقصه به انضمام مدارک 

تذکرات مهم :  ●نوع تضمین بایستی مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتی )موضوع آیین نامه شماره 123402 مورخ 1394/9/22 ( باشد. )شماره حساب با تاییدیه ذیحسابی اداره کل راه و شهر سازی لرستان –تلفن تماس 06633201890 ( 
●پیمانکار موافقت می نماید مطالبات ناشی از کارکرد خود را به هر صورت که کارفرما صالح بداند )نقدی ، اسناد خزانه ،....( دریافت نموده و از این بابت حق اعتراضی نخواهد داشت 

●با توجه به ماهیت و پراکندگی کار و با بررسی های به عمل آمده مقرر شد در صورت مشارکت حداقل یک مناقصه گر ، پاکات پیشنهادی بازگشایی می شود . 
6-ضمانت نامه شرکت در مناقصه هم در بستر سامانه ی الکترونیکی و هم به صورت فیزیکی در پاکت الف  قرار داده شود و به اداره ی حراست راه و شهر سازی تحویل گردد .مدارک و مستندات مناقصه گر و اسناد ارزیابی و پیشنهاد قیمت فقط در بستر سامانه ی الکترونیکی در 

محل های ویژه پاکات ب و ج ارائه می گردد. 
-در جایگاه پاکت )ب (آخرین آگهی تغییرات ، گواهی نامه صالحیت و فهرست کلی از سوابق و فهرست ماشین آالت بار گذاری شود و از بارگذاری مدارک و مستندات غیر ضروری و اضافه بر موارد ذکر شده در اسناد ارزیابی جدا خودداری نمایید. 

-در جایگاه پاکت ج ، فرم پیشنهاد قیمت و جداول آنالیز بها ارائه شده بارگذاری شود . 

روابطعمومیادارهکلراهوشهرسازیاستانلرستان

ردیف

3

4

عنوانپروژه

بهسازیگذرفردوسی)راستهبروجردیها(محله
زیدبنعلیخرمآباد

مجموعهورزشیمحلهناصرالدینشهرستاندورود

مدتزمانپروژه

۹ماه

۹ماه

محلپروژه

شهرستانخرمآباد

شهرستاندورود

قیمتتقریبیبرآورد)ریال(

8/478/65۹/56۹ریال

6/312/124/063ریال

نحوهانعقادقرارداد

بهصورتزیربنایی)براساسیبخشنامهسرجمع(

بهصورتزیربنایی)براساسیبخشنامهسرجمع(

مبلغتضمینشرکتدر
مناقصه)ریال(

424/000/000ریال

316/000/000ریال

صالحیتموردنیازجهت
شرکتدرمناقصه

ابنیه

ابنیه

وزارتراهوشهرسازی
ادارهکلراهوشهرسازی

استانلرستان

نوبتاول


