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آیت اهلل جنتی: مردم صبر کنند

می توان جلوی قاچاق را گرفت 
و تولید را باال برد 

 سخنگوی شورای نگهبان :

طلبان اصالح  شرکت  عدم  یا  شرکت 
است مربوط  خودشان  به  انتخابات  در   
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خودروسازان فرانسوی در ایران

 ماندنی شدند   

فراخوان دولت به ۲۵۰ هزار بیکار

 با طرح نوسازی بافت های فرسوده

 پیش بینی افزایش ۲ برابری سطح 

روابط اقتصادی ایران و قزاقستان
روزهای  در  شده  منتشر  اخبار  برایند   ، زمان  گزارش  به 
برجام،  از  آمریکا  خروج  علی رغم  که  می دهد  نشان  اخیر 
خودروسازان مطرح بین المللی از جمله خودروسازان فرانسوی 

پژو، سیتروئن و رنو در ایران مانده...

به گزارش زمان ، معاون وزیر راه و شهرسازی با اعالم برنامه ساالنه 
نوسازی 100 هزار مسکن در بافت های فرسوده وناکارآمد شهری، 
گفت: ساالنه 2۵0 هزار فرصت شغلی در طرح نوسازی بافت های 

فرسوده ایجاد و این برنامه ارتباط مستقیمی...

به گزارش زمان ، وزیر صنعت در حاشیه اجالس بین المللی اقتصاد 
)آستانه فروم(  گفت: اگر از دو موافقت نامه کنسولی و بانکی ایران 
و قزاقستان درست استفاده شود و روابط کارگزاری بین بانک های 

ایران و قزاقستانی در حوزه یورو برقرار شود... 737

 توافق ۳ کشورامضاکننده برجام

 با تجارت بدون دالر با ایران

قیمت مصوب تمام داروها

 در دسترس مردم قرار دارد

شکل گیری ذهنیت مردم در 

شبکه های اجتماعی دنبال می شود
به گزارش زمان ، وزیر امور خارجه روسیه از توافق کشورهای انگلیس، 
فرانسه و آلمان برای ایجاد روند تجارت بدون دالر با ایران خبر داد. 
وزیر خارجه روسیه اعالم کرد که سه کشور اروپایی امضاکننده برجام 

با حفظ تجارت با ایران بدون نیاز به دالر موافقت کرده اند.

امکان  از  دارو  و  غذا  سازمان  سخنگوی   ، زمان  گزارش  به 
دسترسی مردم به قیمت مصوب تمام اقالم دارویی خبر داد 
و گفت: مردم، کمبودها یا مغایرت قیمت داروها را به سامانه 

تلفنی 190 اعالم کنند.

به گزارش زمان ، رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: دشمنان 
با استفاده از نرم افزارهای خاص اسم و آدرس تمامی افراد هدف 
را به دست می آورند و می توانند بفهمند در کازرون یا خرمشهر 

چه کسی با چه چیزی مخالف است 352

7

7

سرمقاله
ضرورتهمصدایی
بخشخصوصی

نگاهروز
سیاستهایارزی،بازار

ثانویهوچندنکته

تکذبشایعهاستعفای
معاوناولرئیسجمهوری

تمرکز درآمدهــای نفتی در ایــران، قدرت 
شــنوایی بخش دولتی برای شنیدن سخنان 
بخش خصوصی را کاهش داده است. ادبیات 
یک طرفه و سرشــار از آمارهای گزینشــی 
و گاه دســتکاری شــده، موضوعی است که 
در اکثــر دولتمردان، صرف نظر از خاســتگاه 
سیاســی و اجتماعی آنها دیده می شــود. در 
چنین شــرایطی، تقویت هم صدایی بخش 
خصوصی و ایجاد هارمونی در سمفونی بخش 
خصوصی اقتصاد کشور، می تواند گرد و غبار 
غفلت را از گوش تصمیم ســازان بزداید و به 
بهبود شــنوایی و بینایی آنها کمک کند. هر 
چند سیاست های کلی نظام، مجموعه قوانین 
باالدستی و سیاست های راهبردی دولت، بر 
تقویت بخش خصوصی و مشورت گیری از آن 

در تصمیم های اقتصادی تاکید دارد...
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2 کیوان کاشفی 

7بهمن آرمان   

سه اقدام دولت برای ساماندهی
 بازار خودرو    

مردم در یک نظرسنجی خواستار شدند ؛

اشد مجازات با سوءاستفاده کنندگان از ارز دولتی

 خودروسازان مکلف شده اند همه تولیدات خود را وارد بازار کنند؛       

 اداره کل خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن 
گروه  در  خود  خردادماه  ارزشیابی  براساس  تجارت  و 
خودروهای سبک به ۱۳ نوع و در قسمت خودروهای 

سنگین به هفت نوع خودرو چهار ستاره کیفی داد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت گزارش خردادماه ارزشیابی خودروهای ساخت 
داخل در اداره کل خودرو و نیرو محرکه را منتشر کرد.

خودروهای  سواری  بخش  در  گزارش،  این  اساس  بر 
بهمن  شرکت  نیومزدا۳  خودرو،  ایران   ۲۰۰۸ پژو 
خودرو  ایران  شرکت  ویتارا  گرند  سوزوکی  و  موتور 
میلیون  هزار  یک  از  بیش  قیمتی  گروه  در  خراسان 
ریال، چهار ستاره کیفی به دست آوردند. این خودروها 
در ارزشیابی پیشین )اردیبهشت ماه( نیز چهار ستاره 
یک  تا  میلیون   ۷۵۰ قیمتی  گروه  بودند.در  گرفته 
۲۰i کرمان  هزار میلیون ریال نیز خودروهای هیوندا 
شرکت  کیاسراتوی  و  موتور  بهمن   H۲ هاوال موتور، 
شدند. کیفی  ستاره  چهار  دریافت  به  موفق  سایپا 

و  موتور  کرمان   JAC-S۵ و  خودرو  مدیران  تیگو۵ 
کسب  با  خراسان  خودرو  ایران  اتوماتیک   S۷ هایما 

رده  گرفتند.در  قرار  بعدی  رتبه  در  کیفی  ستاره  سه 
از   B۳۰ ریال  میلیون   ۷۵۰ تا  میلیون   ۵۰۰ قیمتی 
گرفت.آریزو  کیفی  ستاره  چهار  موتور  بهمن  شرکت 
۵ مدیران خودرو، آریواتوماتیک و آریو دنده ای سایپا 
برلیانس  و  سیتروئن  سایپا-   CS۳۵ چانگان  بن رو، 
ستاره  سه  توانستند  خودرو  پارس  شرکت   H۳۳۰
لیفان  قیمتی  کالس  این  آوردند.در  دست  به  کیفی 
X6۰ کرمان موتور ۲ ستاره کیفی را به خود اختصاص 
میلیون   ۵۰۰ تا  میلیون   ۲۵۰ قیمتی  دامنه  در  داد. 
ریالی چهار ستاره کیفی به رنو ساندرو و پارس تندر 
پارس خودرو و همچنین پژو۲۰۷ و پژو۲۰۷ اتوماتیک، 
تندر۹۰ پالس و تندر۹۰ پالس اتوماتیک ایران خودرو 
 ۲۰6SD رسید.تندر۹۰، رانا، دنا پالس، پژو۲۰6 و پژو
نیز  خودرو  پارس  تندر۹۰  همراه  به  خودرو  ایران  از 
سه ستاره کیفی را به خود اختصاص دادند.همچنین 
سورن  خودرو،  مدیران   NEW MVM۳۱۵ خودرو 
تبریز، پژو پارس  ایران خودرو  تبریز شرکت  و سمند 
خودرو  ایران  پارس  پژو  فردا،  خودروسازی  صنایع 
مازندران، پژوپارس ایران خودرو کرمانشاه و پژو ۴۰۵ 

ایران خودرو خراسان ۲ ستاره به دست آوردند.دنا و 
تیبا۲  خودرو،  ایران  محصوالت  از   H30 فنگ  دانگ 
تیبا و ساینای شرکت سایپا-  شرکت سایپا به همراه 
سیتروئن نیز ۲ستاره ای شدند.در کالس قیمتی کمتر 
از ۲۵۰ میلیون ریال نیز X۱۳۱ و X۱۳۲ شرکت سایپا 
دست  به  ستاره   ۲ خودرو  پارس   X۱۳۱ همچنین  و 
آوردند.یک ستاره نیز نصیب X ۱۱۱ شرکت سایپا شد.

رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه 
هستند،  بگیر  حداقل  اجتماعی  تامین  بازنشستگان  از  درصد   6۰
از  بگیران  مستمری  حقوق  سازی  همسان  قانون  اجرای  گفت: 

خواسته های بازنشستگان است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، علی اصغر بیات با تبریک فرارسیدن 
هفته تامین اجتماعی به تمامی بیمه شدگان، کارگران، بازنشستگان، 

مستمری بگیران و کارکنان این سازمان افزود: این سازمان با نیمی 
از جمعیت کشور ارتباط دارد و خدمات و تعهدات گسترده ای را 
تامین  اینکه  بیان  با  کند.وی  می  ارائه  پوشش  تحت  جمعیت  به 
داشت:  اظهار  است،  النسلی  بین  و  مشاع  سازمان  یک  اجتماعی 
تامین معیشت  امنیت روانی و اجتماعی و  تامین  این سازمان در 
ذینفعان آن نقش مهمی دارد و تشکل ها کارگری و بازنشستگی 
اشاره  با  دارند.بیات  تاکید  سازمان  این  منابع  استقالل  بر  همواره 
بگیر  اجتماعی حداقل  تامین  بازنشستگان  از  درصد  اینکه 6۰  به 
هستند، گفت: اجرای قانون همسان سازی حقوق مستمری بگیران 
با همکاری دولت از خواسته های بازنشستگان است.وی در ادامه 
اشاره  بازنشستگان  حوزه  در  اجتماعی  تامین  سازمان  اقدامات  به 
کرد و گفت: انعقاد قرارداد های بیمه تکمیلی و بیمه عمر، اعطای 
و  کرامت رضوی  های  اجرای طرح  و  رفاه  بانک  توسط  تسهیالت 
بر ۸۰  بالغ  افزود:  اقدامات است.بیات  این  از جمله  نسیم سالمت 
در  اخیر  سالهای  در  بگیران  مستمری  و  بازنشستگان  از  نفر  هزار 
قالب طرح کرامت رضوی به صورت رایگان از سوی سازمان تامین 
اجتماعی به مشهد مقدس مشرف شده اند که چنین برنامه ای در 
سالهای گذشته اصاًل وجود نداشت.رئیس کانون عالی بازنشستگان 
سالمتی  و  نشاط  افزایش  برای  گفت:  اجتماعی  تامین  سازمان 
می  برگزار  بانوان  و  آقایان  ویژه  ورزشی  المیپادهای  بازنشستگان 
شود. همچنین قصد داریم برنامه های ورزش های همگانی و پیاده 
روی را مختص به روز  تکریم بازنشسته ) ۲۵ ذی الحجه( نشود و 

در تمام طول سال اجرا شود.

کیفی 4ستاره  با  خردادماه  در  سواری  وهای  خودر 6۰ درصد از بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل بگیر هستند 

دستورالعمل جدید واردات در مقابل صادرات 
با موضوع تبادل ارز صادراتی با نرخ توافقی 

که ۱۴ گام را در برمی گیرد، ابالغ شد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، دولت از بیست 
و یکم فروردین ماه یکسان سازی نرخ ارز را 
با اعالم قیمت هر دالر ۴۲۰۰ تومان کلید 
زد و با تهیه و تصویب دستورالعمل هایی، 
شیوه های تخصیص ارز را اعالم کرد.بر این 

رییس  اول  معاون  تیرماه  یازدهم  اساس، 
ارز  فروش  نحوه  دستورالعمل  جمهوری 
حاصل از صادرات و واگذاری پروانه صادراتی 
به واردکنندگان را ابالغ کرد.رییس سازمان 
دستورالعمل  در  نیز   ایران  تجارت  توسعه 
جدید واردات در مقابل صادرات، به موضوع 
نحوه  توافقی،  نرخ  با  صادراتی  ارز  تبادل 
واردات  ضوابط  و  صادراتی  پروانه  انتقال 

برای  را  آن  و  پرداخت   )۳( گروه  کاالهای 
اجرا ابالغ کرد.»مجتبی خسروتاج« یادآوری 
کرد: فهرست شرکت های تولید محصوالت 
پتروشیمی و فرآورده های نفتی، محصوالت 
فوالدی و فلزات رنگین که موظفند ارز خود 
را در سامانه نیما و با نرخ مصوب به فروش 
رسانند، سیزدهم خردادماه در بخشنامه وزیر 

صنعت، معدن و تجارت ابالغ شده است.

اعالم دستورالعمل جدید واردات در مقابل صادرات
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ضرورتهمصداییبخشخصوصی

کیوان کاشفی 
تمرکز درآمدهای نفتی در ایران، قدرت شنوایی بخش دولتی برای شنیدن 
سخنان بخش خصوصی را کاهش داده است. ادبیات یک طرفه و سرشار 
از آمارهای گزینشی و گاه دســتکاری شده، موضوعی است که در اکثر 
دولتمردان، صرف نظر از خاستگاه سیاسی و اجتماعی آنها دیده می شود. 
در چنین شرایطی، تقویت هم صدایی بخش خصوصی و ایجاد هارمونی در 
سمفونی بخش خصوصی اقتصاد کشور، می تواند گرد و غبار غفلت را از 
گوش تصمیم سازان بزداید و به بهبود شنوایی و بینایی آنها کمک کند.

هر چند سیاست های کلی نظام، مجموعه قوانین باالدستی و سیاست های 
راهبــردی دولت، بر تقویت بخش خصوصی و مشــورت گیری از آن در 
تصمیم های اقتصادی تاکید دارد؛ ولی در عمل مشــاهده می کنیم که 
بی اعتنایی به اطالعات، تجربه ها، مطالبات و مشورت های بخش خصوصی، 
هزینه های متعدد و متنوعی را به اقتصاد کشور تحمیل می کند. از یک سو 
شاهد غافلگیر شدن دولتمردان در مواجهه با پدیده هایی هستیم که بخش 
خصوصی با آینده نگری، نسبت به وقوع آن هشدار داده بود و از سوی دیگر، 
تصمیم های غافلگیرانه ای را مشاهده می کنیم که بدون اطالع قبلی فعاالن 
اقتصادی و به صورت یک شــبه اتخاذ و ابالغ می شود و تبعات آن، دامن 
اقتصاد کشور به ویژه فعاالن اقتصادی را می گیرد.در متون متعدد قانونی 
پیش بینی شده که همه تصمیم ها با مشورت بخش خصوصی باشد. در 
قانون اتاق بازرگانی، بر نقش اتاق به عنوان مشاور قوای سه گانه تاکید شده 
است. قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار نیز، صدور بخشنامه ها را موکول 
به مشورت با تشکل های حرفه ای حوزه کاری متاثر از آن بخشنامه می داند. 
با این حال، شاهد آن هستیم که بسیاری از تصمیم های دولتی، در فضایی 
دیگر و تحت عناوینی مانند مصلحت اقتصادی، الزام های شرایط بحرانی و 
... اتخاذ می شود و دیدگاه های بخش خصوصی در این تصمیم ها، جایگاه 
موثری ندارد. این در حالی است که هم مصلحت اقتصاد کشور و هم راهبرد 
پرهیز از بحران یا عبور از آن، مستلزم بهره گیری از ظرفیت فکری بخش 
خصوصی است.با این که عملکرد دولت ها در این زمینه، قابل نقد است؛ 
اما نمی توان نقش خود بخش خصوصی در نادیده گرفتن ظرفیت هایش 
را انکار کرد. هم صدایی و مطالبه گری، راهکارهایی هستند که اگر با دقت 
توسط بخش خصوصی اجرا شــود، تصمیم سازان چاره ای جز مشارکت 
دادن این بخش در فرایندهای تصمیم سازی نخواهند داشت.هم افزایی 
تشــکل ها و همگرایی آن ها دررسیدن به اهداف کالن بخش خصوصی، 
اهمیــت ویژه ای دارد. البته در زنجیره تولیــد و تجارت، هر بخش دارای 
منافع خاص خود است و نمی توان انتظار داشت که بخش های مختلف 
اقتصاد، مثل هم فکر کنند. اما هم صدایی اقتضا می کند که فعاالن اقتصادی، 
دیدگاه هایی را در فضای عمومی دنبال کنند که جمع بندی تضارب آرای 
آنهاست و منافع مشترک شان را تامین می کند و حل و فصل اختالف های 
فیمابین را در فضای داخلی اتاق دنبال کنند. بدین ترتیب، دولت و بقیه 
تصمیم سازان نمی توانند به دلیل چند صدایی بخش خصوصی، از مشورت 
و مشارکت این بخش پرهیز کنند. اتاق ایران می تواند جلسات منظمی با 
تشکل های مرتبط با هر زنجیره اقتصادی برگزار کند تا از مجموعه این 
جلسات، نظرات واحدی در بیاید. برای مثال، در مجموعه هایی همچون 
طیور، فوالد، تجارت فرامرزی و...، نوع نگاه به فرآیند تولید و تجارت در هر 
بخش متفاوت است. اتاق ایران باید بتواند نظرات این تشکل ها را بشنود و 
برای انسجام آن ها چاره ای بیاندیشد. مهم ترین راهکار در این زمینه، ارتباط 
مستمر، گفت وگو کردن و درنهایت اجماع تشکل ها باهم است.برای انسجام 
بخش خصوصی، باید اکثریت بنگاه دارها در تشــکل های مختلف بخش 
خصوصی حضور داشته باشند و تشکل های موازی و کوچک با همدیگر 
ادغام شوند و به  صورت سیستمی کار کنند. اما در خیلی از قسمت های 
بخش خصوصی، زنجیره های مختلف تولید، منافع مختلف و متفاوت دارند 
که این، مانع از همگرایی می شود. این در حالی است که باید در مجموعه 
اتاق ایران شــرایطی فراهم شود که بخش خصوصی، مطالبات خود را به  
صورت واحد عنوان کنند. به عنوان مثال گاهی اتاق بازرگانی برای رایزنی 
در خصوص مســاله ای مهم و حیاتی برای بخش خصوصی، از مسووالن 
مرتبط دعوت می کند که در نشست مشترک حضور یابند ولی نماینده 
یکی از تشکل ها، با طرح مسایل فرعی، انسجام آن نشست را از بین برده 
و مطالبه ای اصلی را فدای مطالبه ای فرعی می کند و موجب نشــنیدن 
سخنان مهم دیگر تشکل ها می شــود.انتظار می رود با اجرای دقیق تر و 
کامل تر مسوولیت های اتاق در زمینه نظم تشکلی، از جمله مستندسازی 
و انتقال تجربه کاری تشکل های پیشتاز به سایر تشکل ها، فراگیر شدن 
مشارکت فعاالن هر قسمت اقتصاد در تشکل مربوطه، ادغام تشکل های 
موازی، ایجاد تشــکل برای حوزه های فاقد تشکل، ایجاد فدراسیون ها و 
کنفدراسیون های فرادستی و همچنین فراهم کردن فضای مذاکره مستمر 
تشکل های مرتبط، چنین پدیده هایی مدیریت شوند. به بیان دیگر، شاخص 
ارزیابی مدیریت تشکل های اقتصادی اقتصادی، نه افزایش تعداد آنها بلکه 
فراگیری، اثربخشی و هم صدایی آنهاست.نمایندگان اتاق و تشکل های عضو 
در نهادهای تصمیم ساز به ویژه شورای گفت وگو، باید توجه داشته باشند 
که آنها نماینده منافع کلیت بخش خصوصی کشور هستند نه زیرشاخه ای 
که کسب و کار خودشان در آن قرار دارد. به همین دلیل، در طرح مطالبات 
از بخشــی نگری پرهیز کرده و نگاه کالن بخش خصوصی را مورد توجه 
قرار دهند. این نکنه بویژه از این نظر اهمیت دارد که هر گاه بخش دولتی، 
دریچه ای های مشارکت و مشورت گیری از بخش خصوصی را باز می کند، 
این بخش خصوصی است که می توان با ارتقای کیفیت مشورت دهی خود، 
این دریچه ها را بازنگه داشته و موقعیت مشاور بودن خود را تثبیت کند. اما 
اگر شاهد تشتت آرا و ارایه نظرات متناقض باشیم، دولتمردان به این دلیل و 
شاید هم به این بهانه، بار دیگر فرایند تصمیم سازی را به اتاق های دربسته و 

بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی هدایت خواهند کرد.   

واکنشپمپئوبهگانگستریخواندنمذاکرهباکرهشمالی

 وزیر خارجه آمریکا به بیانیه پیونگ یانگ در خصوص اینکه مذاکرات آمریکا 
و کره شمالی را گانگستری توصیف کرده بود واکنش نشان داد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، »مایک پمپئو« از این کشور و سفر وی به 
ژاپن،در واکنش به بیانیه کره شمالی که روند مذاکرات با وزیر امور خارجه 
آمریکا را تاسف انگیز خوانده و خواسته های واشنگتن از پیونگ یانگ را 
گانگستری توصیف کرده بود، گفت: اگر خواسته های این چنینی گانگستری 
باشند، جهان یک گانگستر است.او در ادامه گفت که سازمان ملل متحد 
یک صدا خواستار خلع سالح اتمی کره شمالی است.پمپئو روزهای جمعه 
و شــنبه )6 و ۷ ژوئیه( در پیونگ یانگ، پایتخت کره شــمالی، مذاکرات 
فشرده ای با کیم یونگ چول، رئیس پیشین سازمان اطالعاتی این کشور، 
انجام داد. کیم از افراد نزدیک به کیم جونگ اون، زمامدار کره شمالی است.

پمپئو روز شنبه در پایان مذاکرات خود در کره شمالی اشاره کرد به اینکه 
گفت وگوها درباره قصد کره شمالی برای کنار گذاشتن برنامه هسته ای خود 
بسیار سازنده بوده است. اما کره شمالی تازه ترین دور گفت وگوها با آمریکا 
بر سر خلع سالح شبه جزیره کره را »بسیار مایوس کننده« خواند.سخنگوی 
وزارت امور خارجه کره شمالی نتیجه مذاکرات را بسیار نگران کننده ارزیابی 
کرد و آمریکا را متهم کرد به اینکه خواسته های طمع کارانه دارد، زیرا به 
طور یک جانبه به دنبال خلع سالح اتمی کامل، غیرقابل بازگشت و قابل 
راستی آزمایی کره شمالی است.در بیانیه وزارت امور خارجه کره شمالی 
در این باره آمده است که آمریکا کره شمالی را برای متوقف کردن برنامه 

تسلیحات اتمی اش تحت فشار قرار داده و شیوه تفکری گانگستری دارد.

تدوینبرنامهجامعتحریم
ناپذیریایران

 مرکز پژوهش های مجلس برنامه جامع تحریم ناپذیری 
ایران را تدوین کرد و در اختیار نمایندگان و قوای سه گانه 
قــرار داد.به گــزارش زمان به نقل ازمهــر، برنامه جامع 
تحریم ناپذیری ایران بــه صورت غیرعمومی با همکاری 
بازوی تحقیقاتی مجلس و کارشناســان خارج از آن در 
دانشــگاه ها و مؤسسات پژوهشی تدوین شــده و برای 
مطالعه در اختیار نمایندگان و قوای سه گانه قرار داده شده 
اســت.همچنین برای تدوین این بسته از ظرفیت برخی 
فعاالن کســب وکار نیز استفاده شده است. بسته مذکور 
تاکنون هفت  بار ویرایش عمده و یا جزئی شــده و برای 
برخی مراجع داخلی و تحقیقاتی ارائه شده و به طور مداوم 
درحال بهبود اســت.اطالعات به دست آمده از این بسته 
جامع حاکی است، این برنامه به موازات برنامه تحریمی 
آمریکا و در خالف جهت آن تنظیم شده به طوری که: اوالً 
در مقابل برنامه تضعیف تدریجی اقتصاد ایران در فرصت 
۹۰ و ۱۸۰ روزه مورد نظر آمریکا، برنامه تقویت متناسب 
پیشنهاد داده اســت )عمدتاً اقتصادی، زیرساختی و در 
برخی جنبه ها، اجتماعی و فرهنگی(.ثانیا اهرم های فشار 
مشخص )عمدتاً فنی هسته ای، امنیتی و سیاسی( موقت 
زمان دار تعریف کرده و براساس این تهدیدها، برای طرف 
مقابل معافیت متصور شده است که براساس صالحدید 
مسئوالن، این معافیت ها می تواند تمدید، متوقف یا لغو 
شــود. برنامه مذکور در دو زمان بندی ۹۰ تا ۱۲۰ روزه 
و ۱۸۰ تا ۲۱۰ روزه تدوین شــده و شــامل بخش های 
متعددی از جمله پولی و بانکی و ارزی، مدیریت جریان 
نقدینگی و جلوگیری از حمالت ســفته بازانه، مدیریت 
بهینه ذخایر ارزی، تســهیل انتقال وجوه در فضای بین 
المللی، کاهش نیاز به استفاده از ارزهای واسط، کاالهای 
استراتژیک، منابع و مصارف بودجه،  انرژی، کسب و کار، 
تجارت، ســاختاری، فرهنگی، اجتماعی و رسانه ای و در 

نهایت حقوقی است.

تدوینبرنامهعملیاتیساماندهی
بازارمسکن

مدیرعامل بانک مسکن از تدوین برنامه عملیاتی ساماندهی 
بازار مسکن با همکاری شرکت های تابعه وزارت راه خبر 
داد.به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، ابوالقاسم رحیمی 
انارکی گفت: در مجموعه ی فعالیت های گروه متناسب 
با تغییراتی که در اهداف و راهبردهای بانک مسکن طی 
برنامه ی راهبری ۱۴۰۰ و برنامه ی عملیاتی ۹۷ ایجاد 
شد، ضرورت داشت در مجموعه گروه نیز متناسب با این 
برنامه ها تغییراتی ایجاد شــود.مدیرعامل بانک مسکن 
افزود: مدیرعامل گروه ســرمایه گذاری مسکن طی دو 
سال گذشته از حداکثر توان خود برای فعالیت در گروه 
و ارتقای جایگاه شــرکت استفاده کرد اما در انتها گروه 
سرمایه گذاری مسکن باید از تراز فعلی فعالیت خود به 
یک تراز باالتر شیفت کند که در حال حاضر شرکت گروه 
سرمایه گذاری نیازمند یک جهش است.رحیمی انارکی 
ادامه داد: بانک رهنی ایران در زمان تاسیس به عنوان یک 
بانک توسعه ای همیشه پیش گام ارتقای تراز به سطح 
باالتر بوده اســت که این ارتقای جایگاه همواره همراه با 
منظومه ای از نهادها در اطراف خود مانند شرکت های 
پس انداز، شرکت های ســاختمانی و سرمایه گذاری و 
صنایع وابســته بوده است و فرهنگ سازی در زمینه ی 
افزایش تراز فعالیت ها در همه ابعاد تا کنون در دســتور 
کار بوده اســت.مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به اینکه 
اقدامات قابل توجهی طی ۴ سال گذشته تاسیس شرکت 
تامین ســرمایه، فعالیت گروه مالی بانک مسکن و بهره 
گیری از صندوق های سرمایه گذاری انجام شده است، 
افزود: در دوران مدیریت گروه ســرمایه گذاری طی دو 
سال گذشته شاهد یک شفاف سازی در اطالعات مالی 
شرکت بودیم.رحیمی انارکی ادامه داد: با توجه به اینکه 
گروه سرمایه گذاری مسکن یک شرکت بورسی است باید 
کار بزرگی در این زمینه انجام شود که این فعالیت جدید 
باید آغاز شود.وی گفت: همچنین با توجه به دستور وزیر 
راه و شهرسازی یک برنامه عملیاتی در حال تدوین است 
تا در حوزه سیاســت گذاری مسکن توانایی های وزارت 
راه و شهرســازی، سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت 
عمران شــهرهای جدید به کار گرفته شود؛ ما به عنوان 
بانک مسکن نیز تمام دارایی های خود را از جمله صندوق 
پس انداز مسکن یکم به کار خواهیم برد.رحیمی انارکی 
تاکید کرد: بانک مسکن آمادگی دارد تا تسهیالت خود 
را با ســودهای 6 و ۸ درصد وارد طرح های شرکت گروه 
ســرمایه گذاری مسکن کند تا از این محل قیمت تمام 
شــده طرحها را کاهش دهیم. از طرفی تسهیالت ۱۷.۵ 
درصدی از محل اوراق حق تقدم را برای پیش خرید طرح 
ها می توانیم در اختیار شــرکت سرمایه گذاری مسکن 
قرار دهیم.مدیرعامل بانک مســکن در ادامه به سیاست 
های جدید گروه ســرمایه گذاری مســکن با مدیریت 
جدید گفت: گروه سرمایه گذاری مسکن باید یک وجه 
تمایز ویژه نســبت به سایر شرکت های سرمایه گذاری 
در عرصه ی ســاختمان سازی داشــته باشد که در این 
زمینه مدیریت جدید برنامه های عملیاتی کوتاه مدت، 
میان مدت و بلند مدت دارد.مدیرعامل بانک مسکن ادامه 
داد: موضوع تعیین تکلیف دارایی های راکد و همچنین 
تعیین تکلیف تسهیالت گران قیمت نیز باید در دستور 
کار قرار گیرد.انارکی همچنین با تاکید بر اینکه شرکت 
گروه سرمایه گذاری مسکن باید عالوه بر تسهیالت بانکی 
بتواند از ظرفیت های بازار سرمایه نیز استفاده کند گفت: 
بهبود ساختار شرکت گروه و همچنین شرکت های تابعه 

باید در دستور کار قرار گیرد 

اخبار

سرمقاله

 برترين بخشندگي بخشش
 در تنگدستي است

کالمامیر

رئیس مجلس شورای اسالمی در دیدار با سفیر 
از  منطقه  مسائل  گفت:  تهران  در  قطر  فعلی 

طریق رایزنی قابل حل است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، علی الریجانی 
سفیر  السلیطی  حمد  بن  علی  با  دیدار  در 
خداحافظی  دیدار  که  تهران،  در  قطر  فعلی 
سفیر فعلی قطر در تهران بود، از فعالیت های 
وی ضمن مدت خدمتش تشکر کرد و گفت: 

شما طی مدت فعالیت خود تالش در افزایش 
سطح ارتباطات دو کشور به خصوص در حوزه 
های سیاسی و اقتصادی داشتید.وی در ادامه 
محاصره قطر را اقدامی نادرست دانست و افزود: 
کلیه مسائل منطقه باید از طریق گفت و گو و 
رایزنی حل شود.رئیس مجلس شورای اسالمی 
به  نباید  همچنین  کرد:  خاطرنشان  پایان  در 
قدرت های خارج از منطقه اجازه دخالت داد تا 

دولت ها و ملت ها را گرفتار توطئه های خود 
در  قطر  سفیر  السلیطی  حمد  بن  کنند.علی 
از حمایت های دولت  تهران نیز ضمن تشکر 
و ملت ایران گفت: از جمهوری اسالمی برای 
اینکه در زمان محاصره قطر از سوی کشورهای 
کنیم. تشکر می  نگذاشتند،  تنها  را  ما  عربی، 

داشت:  اظهار  پایان  در  تهران  در  قطر  سفیر 
سفیر بعدی قطر که به تهران اعزام می شود 

نیز فردی فعال است که ادامه راه توسعه روابط 
را در حوزه های سیاسی و اقتصادی پیگیری 
از این رو به گسترش بیش از پیش  می کند 
امیر  امیدواریم.با حکم  روابط دو کشور  سطح 
عنوان  به  الهاجری   الفهید  محمد سعد  قطر، 
انتخاب  تهران  در  کشور  این  فوق العاده  سفیر 
علی سلیطی  عنوان جانشین  به  و  است  شده 

در ایران مشغول به کار خواهد شد.

الریجانی: مسائل منطقه از طریق رایزنی قابل حل است

نظارت استصوابی شورای نگهبان از هنگامی که در مجلس 
پنجم ، نمایندگان سرگرم بررسی و تصویب آن به جای نظارت 
استطالعی بودند، محل مناقشه احزاب و شخصیت های سیاسی 
به طوری که  پا برجاست  این مناقشه  تاکنون  بود که  وقت 
حجاریان با تردید از شرکت اصالح طلبان درانتخابات سخن 
می گوید اما در مقابل کدخدایی اصالح طلبان را برای شرکت یا 

عدم شرکت مخیر می داند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، نمایندگان مجلس پنجم در دهه 
هفتاد که اکثریت آن با طیف راست سنتی که امروزه به اصول 
گرایان در ادبیات سیاسی کشورمان تغییر نام یافته اند، همراه 
بود ، طرح مناقشه برانگیزی را برای افزایش اختیارات شورای 
نگهبان قانون اساسی از تصویب خود گذرانده اند که دامنه 
مناقشات آن همچنان تا به امروز گسترده است.شاید علی اکبر 
ناطق نوری و حسن روحانی که در آن دوره )۱۳۷۴ - ۱۳۷۸( 
ریاست و نایب رییسی مجلس شورای اسالمی را برعهده داشتند 
هرگز تصور نمی کردند که این طرحی که تحت ریاست آنان به 
تصویب می رسد روزی خود پرسشگر آن باشند و حتی فراتر از 
آن وجود چنین مصوبه ای سبب احراز نشدن صالحیت آیت اهلل 
فقید اکبر هاشمی رفسنجانی برای انتخابات ریاست جمهوری 
، حجت االسالم و المسلمین سید حسن خمینی در انتخابات 
مجلس خبرگان رهبری و نیز ده ها شخصیت سیاسی و مذهبی 
دیگر در کشور شود.البته پس از عدم احراز صالحیت آقای سید 
حسن خمینی از شورای نگهبان عباسعلی کدخدایی آن هنگام 
در مصاحبه ای گفته بود آقای سید حسن خمینی رد صالحیت 
نشدند، ایشان در آزمون علمی شرکت نکردند، پس سهم او را 
گردن ما نگذارید، چون ایشان دعوت به آزمون شدند - البته آن 
موقع من عضو شورای نگهبان نبودم- ولی برای آزمون تشریف 
نیاوردند. این مثل این است که شما وقتی برای امتحان کنکور 
دعوت می شوید، روز جمعه حاضر  نشوید، در این صورت آیا 
جزو ردی  های کنکور محسوب می شوید؟ بله، البته دانشگاه 
نمی روید.سخنگوی شورای نگهبان دوم مرداد ۱۳۹۵ در مورد 
چرایی رد صالحیت برخی چهره ها مانند سید حسن خمینی، 
مینو خالقی و مرحوم آیت اهلل هاشمی ، گفته بود : اطالع  رسانی 
خوبی در این رابطه انجام نشده و من با این موضوع که اقدامات 
شورای نگهبان کارشناسی نبوده موافق نیستم. قطعا شورای 
نگهبان بر اساس مستندات، پرونده های افراد را بررسی می  کند. 
سعی کردیم که دالیل رد صالحیت را خدمت همه کسانی که 
نامزد بودند اعالم کنیم. در این دوره به خود افراد ابالغ شده است 
و اینکه گفته می شود شورای نگهبان کار کارشناسی را انجام 

نمی  دهد، انصاف نیست.در نظارت استطالعی که تا انتخابات 
باقی  مجلس پنجم و ریاست جمهوری هفتم به قوت خود 
بود بررسی صالحیت کاندیداهای مناصب نمایندگی ، ریاست 
جمهوری و نمایندگی خبرگان رهبری با استعالم از ارگان هایی 
نظیر نیروی انتظامی ، وزارت اطالعات و نهادهای قضایی احراز 
یا رد می شد اما با تصویب نظارت استصوابی در مجلس پنجم 
از آن پس، شورای نگهبان قانون اساسی این اختیار را یافت 
که عالوه بر این اطالعات دریافتی از این ارگان ها ، صالحیت 
کاندیداها را بنا به تشخیص استصوابی شورا تایید یا رد کند. 
شورای نگهبان به موجب مصوبه مجلس پنجم که اکثریت 
نسبی آن در اختیار راست سنتی یا محافظه  کاران بود صاحب 
حق »نظارت استصوابی« شد و طبق تفسیری که این شورا از 
این قانون می کند خود را موظف به ارایه مدرک و پاسخ به هیچ 
نهادی در برابر تصمیم  های خود نمی داند. بسیاری از حقوق 
دانان و شخصیت های اصالح  طلب با استناد برخی اصول قانون 
اساسی که همه نهادها را برابر مردم یا نمایندگان آنها پاسخگو 
از چنین حقی برخوردار  نگهبان  می  داند، معتقدند شورای 
نیست و باید در برابر تصمیم های خود، به  ویژه در مواردی که 
صالحیت نامزدهای انتخاباتی را تایید نمی  کند، دالیل متقن 
و کافی ارایه کند. در زمان دولت اصالحات وزارت کشور در 
سال ۱۳۸۱ برای رفع ابهام در تفسیر قانون انتخابات مصوب 
مجلس پنجم، الیحه تغییر قانون انتخابات را به مجلس ارایه 
کرد که طبق آن نظارت استصوابی حذف می  شد و درصورت 
تصویب آن، شورای نگهبان حق نداشت بدون در اختیار داشتن 
مدارکی از دستگاه های مسئول )وزارت اطالعات، قوه قضاییه 
و نیروی انتظامی( صالحیت داوطلبان را رد کند.عباس علی 

کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان که بارها در این ارتباط از 
اجرای قانون توسط این شورا در زمینه نظارت استصوابی سخن 
گفته بود این بار نیز در واکنش به اظهارات اخیر سعید حجاریان 
که گفته بود با وجود نظارت استصوابی و احتمال رد صالحیت 
گسترده اصالح طلب ها در انتخابات پارلمانی دور یازدهم و 
ریاست جمهوری دور سیزدهم زمینه برای شرکت اصالح طلبان 
وجود ندارد و به همین خاطر در انتخابات شرکت نخواهند کرد 
، می گوید : شرکت یا عدم شرکت کاندیداهای اصالح طلبان در 

انتخابات به خودشان بستگی دارد.
پاسخ وی درباره این که برخی می گویند با توجه به رد صالحیت 
گسترده اصالح طلبان در دوره های گذشته ، اگر در انتخابات 
۹۸ مجلس یا ۱۴۰۰ ریاست جمهوری هم وضع به همین منوال 
باشد در انتخابات شرکت نخواهیم کرد، گفت: آنها خودشان می 
دانند که شرکت کنند یا نه ، ولی شورای نگهبان وظیفه قانونی 
خود را انجام داده و در آینده هم بر اساس وظایف قانونی خود 

عمل می کند.
وی به صراحت می گوید: این شورا خیلی توجهی نخواهد کرد 
به این که برخی افراد می گویند در انتخابات شرکت می کنیم 
یا شرکت نمی کنیم. بهتر است همه به قانون تمکین کنیم و 
هر چه قانون می گوید و براساس قانون حرکت کنیم. کدخدایی 
در باره این که نوک پیکان انتقاد آنها نظارت استصوابی شورای 
نگهبان و این که معتقدند نظارت استصوابی یک نوع ابزار سیاسی 
برای اعمال سلیقه شده است؟ گفت : مصادیق اگر داشتند حتما 
بررسی می شود ولی همه کارهایی که تا االن انجام شده در 
چارچوب وظایف قانونی شورای نگهبان بوده است. شما شورای 

نگهبان را در وظایف قانونی خود تحلیل کنید.

سخنگوی شورای نگهبان :

شرکت یا عدم شرکت اصالح طلبان در انتخابات به خودشان مربوط است

رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: دشمنان 
با استفاده از نرم افزارهای خاص اسم و آدرس 
و  آورند  می  دست  به  را  هدف  افراد  تمامی 
می توانند بفهمند در کازرون یا خرمشهر چه 

کسی با چه چیزی مخالف است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سردار غالمرضا 
جاللی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور 
در جمع طالب حوزه علمیه سراسر کشور در 
اردوی آموزشی، تربیتی، بصیرتی الحقان والیت 
در آبعلی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 
گرانقدر انقالب اسالمی، شهدای ۸ سال دفاع 
و  فضا  درباره  حرم  مدافع  شهدای  و  مقدس 
معماری سایبری جهان و تاثیر آن بر انقالب 
اسالمی و تهدیدات و فرصت موجود در این 
فضا، گفت: در مقطعی از زمان قرارگرفته ایم 
انتقال داده ها  و  انفعاالت  و  که سرعت فعل 
بسیار افزایش یافته است.وی ادامه داد: اگر به 
سالهای قبل از ۲ هزار میالدی نگاه کنیم می 
بینیم بعد از جنگ جهانی دوم از سال۱۹۹۰ 
حدودا ۴۰ سال دنیا بر نظام دو قطبی شرق و 
غرب می چرخید و به دو قسمت کمونیست 
و امپریالیسم تقسیم شده بود و نظام امنیتی 
جهان نیز بر اساس این دو حوزه شکل گرفته 
و دنبال می شد.سردار جاللی با بیان اینکه رشد 
فناوری موجب تحوالت عظیم در حوزه امنیتی 
جهان شده، افزود: رشد فناوری و همزمانی آن با 
فروپاشی شوروی و نابودی قطب شرق، جهان به 
سمت نظام تک قطبی با محوریت آمریکا پیش 
رفت. رشد فناوری در حوزه های مختلف موجب 

شکل گیری حوزه های جدید و ایجاد فرصت 
و تهدیدات مختلف شد. این تحوالت در حوزه 
نظامی جنگ ها و تهدیدات را تغییر داد و ماهیت 
جنگ نیز تغییر کرد. بخشی از این تهدیدات به 
حوزه رسانه آمده و نظام امنیتی جهان را تغییر 
اساسی داد و شاخص های قدرت نیز تغییرات 
اساسی یافت.رئیس سازمان پدافند غیر عامل 
کشور اظهار داشت: در سال ۸۸ که فتنه پیش 
آمد یکی از اساتید به من گفت می تواند براساس 
داده های اس ام اس موبایل ها، نتایج انتخابات 
را تحلیل کند. بعد از آن یک مجله علمی به من 
نشان داد که همه گروه های سیاسی ایران را 
بررسی و سازماندهی کرده بود که به واسطه این 
اطالعات می توانند نقشه سیاسی انتخابات ما را 
تهیه کنند و پیش بینی کنند که چه گروهی 
درپایان انتخابات رای می آورد. در پنج انتخابات 
اخیر دنیا از جمله انتخابات گذشته ایران، این 
سیستم های نرم افزاری توانسته اند با دقت ۹۸ 
درصدی، یک هفته قبل از انتخابات نتیجه را 

 big data ،پیش بینی کنند. به این اطالعات
گفته می شود که با تحلیل هوش مصنوعی به 
دست می آید. همین تاکسی های هوشمند و 
اسنپ، همه داده های شما را جمع آوری می 
کند و محل های رفت و آمد شما را ذخیره 
می کند.وی در ادامه به نرم افزار مکان یاب و 
راهنما اشاره کرد و گفت: دشمنان ما با استفاده 
از نرم افزارهای خاص اسم و آدرس تمامی افراد 
و هرکسی که هدف باشد را با جزئیات کامل به 
دست آورده، که کیست؟ و کجا می رود؟ در 
اینجا با مفهوم داده های حجیم روبرو هستیم، 
اگر به شما بگویند که اطالعات شما به واسطه ی 
نرم افزارهای گوشی همراهتان در دست دیگران 
قرار می گیرد، شما شاید بگویید خوب مگر من 
چه کاره هستم و اطالعات من به درد کسی 
نمیخورد! اما زمانی که این داده ها توسط هوش 
مصنوعی به هم ربط پیدا می کند یک حجم 
بزرگ اطالعاتی ایجاد می کند. به شکلی که 
دارنده این داده ها، اطالعات بسیار دقیق و ریزی 

نسبت به جزئی ترین موضوعات کشور هدف در 
اختیار دارند. یعنی می توانند بفهمند در کازرون 
یا خرمشهر چه خبر است و چه کسی با چه 
چیزی مخالف است.وی افزود: اطالعات این داده 
ها در اختیار دولت ما نیست، اینها در اختیار 
صاحبان شبکه های اجتماعی هستند. بنابراین 
اشراف اطالعاتی کامل و دقیقی نسبت به جامعه 
دارند و می توانند ابزار کنترل کشور و مردم را در 
دست داشته باشند. آنها می دانند عالیق مردم 
چیست، الگوهای رفتاری، تفکر و روش زندگی 
یک ملت را می توانند به دست بیاورند و به 
تعبیر ساده تر می توانند مدیریت اداره مردم را 
در اختیار بگیرند. به همین دلیل به آن اینترنت 
و مردم می گویند، اینکه چگونه مردم را در آینده 
اداره و کنترل کنند.سردار جاللی تصریح کرد: 
یکی از موضوعاتی که بسیار مهم است و باید 
به آن پرداخته شود اداره مردم، شکل گیری 
ذهنیت مردم، الگوی تفکر سیاسی و اجتماعی 
مردم و روش زندگی است که در شبکه های 
اجتماعی دنبال می شود. این شبکه اثرات بسیار 
مهم و دگرگون کننده ای بر دیگر حوزه ها 
دارد و ممکن است نظام آموزش و پرورش را 
نیز عوض کند. مثال اثر این تکنولوژی بر شغل 
این است که مکان شغل را حذف می کند یا در 
حال بررسی هستند که مکان تحصیل حذف یا 
به حداقل برسد و تحصیل از طریق شبکه و از 
داخل منزل شکل بگیرد. پس اگر این حوزه را به 
خوبی نشناسیم و بر آن تسلط پیدا نکنیم غفلت 

بزرگی است.

سردارجاللیمطرحکرد:

شکل گیری ذهنیت مردم در شبکه های اجتماعی دنبال می شود
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تکذبشایعهاستعفای
معاوناولرئیسجمهوری

 در پی انتشار برخی شایعات در بعضی رسانه ها مبنی بر رقابت میان 
برخی اعضا کابینه و استعفای معاون اول رئیس جمهوری، یک منبع 
آگاه ضمن رد این شایعات تاکید کرد: هدف خبرسازی های دروغین و 
غیرواقعی و موهوم اخیر به امید ایجاد فضا برای انتخابات آینده، ناامید 
کردن مردم و حرکت در مســیر خواســته بیگانگان و آب به آسیاب 

دشمن ریختن است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، به گفته این منبع آگاه بر خالف آنچه 
در متن گزارش های ادعایی منتشر شده درباره نقش آفرینی افراد در 
عزل و نصب ها در دولت کذب اســت.این منبع آگاه تاکید کرد: درباره 
انتخــاب وزرا و هرگونه تغییرات در کابینــه، همانطوری که قبال هم 
توضیح داده شده صرفا رئیس جمهوری شخصا تصمیم می گیرد.وی 
ادامه داد: اعضای دولت با صمیمت و منسجم تر از هر زمان با مدیریت 
و تدبیــر رئیس جمهوری در حال انجام وظایف محوله در جهت حل 
مشکالت مردم در شرایط تحریمی و تحمیلی فعلی به ویژه در مواجهه 
فعال و هوشیار با بدخواهی های دشمنان هستند.این منبع آگاه ادامه 
داد: تصویرســازی های غیرواقعی از رقابت های خیالی درون دولت به 
نحوی که گویی جریانات مختلفی در دولت مشغول مبارزه مستمر با 
یکدیگر هستند و یا کابینه به مثابه یک شرکت سهامی است آنهم در 
شرایطی که کشور درگیر جنگ اقتصادی تحمیلی از سوی بدخواهان 
جهانی و منطقه ای است و دولت متمرکز به حل مشکالت مردم است 
اقدامی ناپسند و خالف مصالح ملی است.به گفته این منبع آگاه حفظ 
وحدت ملی و یکپارچگی برای حل مشکالت مردم و ایستادگی در برابر 
توطئه های دشمنان اصلی ترین راهبرد دولت است و تک تک اعضای 
کابینه در شرایط فعلی به چیزی جز حل مشکالت مردم نمی اندیشند. 
وحدت و انســجام مهمترین مولفه پیروزی راهبــردی دولت و ملت 
بزرگ ایران است که همواره از سوی رئیس جمهوری مورد تاکید قرار 
گرفته است.به گفته این منبع آگاه و در صورت استمرار شایعه پراکنی، 
پیگیری های حقوقی و قضایی علیه منتشرکنندگان شایعات اخیر از 

سوی مراجع ذیربط دنبال خواهد شد.   

ارائهتسهیالت5درصدی
برایایجاداشتغالدرمناطقمرزی

وزیر کشــور گفت: برای ایجاد اشــتغال و تولیــد درمناطق مرزی 
تسهیالت ۵ درصدی و در مناطق خارج از محدوده مرزی، تسهیالت 

۹ درصدی پرداخت می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی اظهار داشت: 
هر سرمایه گذاری که در مناطق مرزی سرمایه گذاری کند و به دالیل 
امنیتی با مشکلی روبرو شود، ضرر و زیان او از سوی دولت پرداخت 
خواهد شــد.وی افزود : یک واحد تولیدی نباید به دلیل مشکل در 
بازپرداخت اقساط تسهیالت، تعطیل شود.وزیر کشور ادامه داد: برای 
رونق تولید در کشــور باید همه دست در دست یکدیگر دهیم تا به 
پیشرفت های مدنظر برسیم.وی گفت: مدیران باید با غیرت و تعصب 
مشکالت واحدهای تولیدی خودشان را برطرف کنند.رحمانی فضلی 
بیان کرد: همه مناطق جغرافیای کشور امکان استقالل اقتصادی خود 

را دارند و باید این فرصت در اختیار آنها قرار داده شود.

توافق۳کشورامضاکنندهبرجام
باتجارتبدوندالرباایران

 وزیر امور خارجه روسیه از توافق کشورهای انگلیس، فرانسه 
و آلمان برای ایجاد روند تجارت بدون دالر با ایران خبر داد.به 
گزارش زمان به نقل ازمهر، »سرگئی الوروف« وزیر خارجه 
روسیه اعالم کرد که سه کشور اروپایی امضاکننده برجام یعنی 
فرانسه، انگلیس و آلمان با حفظ تجارت با ایران بدون نیاز به 
دالر موافقت کرده اند.بر اساس گفته های الوروف، این توافق 
شامل شرکت های کوچک و متوسط شده و کشورهای 
اروپایی در حال ایجاد مکانیزم هایی برای حمایت از شرکت 
های خود در معامله با ایران از تحریم های آمریکا هستند.

الوروف در ادامه گفت: همه با این موضوع موافق هستند که 
تحریم های آمریکا یک سیاست غیرقانونی و غیر قابل پذیرش 
است. اما مطمئنا آن را به سختی می توان تغییر داد و به 
موجب آن )تحریم ها( به قدر کافی مشکل در فضای تجارت، 
اقتصاد و سیاست وجود دارد.وزیران خارجه کشورهای امضا 
کننده برجام بدون آمریکا روز جمعه گذشته در وین با وزیر 
خارجه ایران دیدار و در مورد راه های حفظ برجام در صورت 
حفظ منافع ایران رایزنی کردند.پیشتر عنوان شده بود که 
اتحادیه اروپا در این خصوص بسته ای را به ایران ارائه می 
کند اما در پایان نشست روز جمعه بیانیه ای ۱۰ بندی در 

خصوص آن منتشر شد.

دشمنمیخواهد
مردمرابهنظامبدبینکند

 معاون نیروی زمینی ارتش گفت: اگر امروز دشمن فشار 
را بر اقتصاد مردم گذاشته است و تحریم های اقتصادی 
برای  برنامه ریزی و تدارک دیده است  را  ناجوانمردانه ای 
اینکه مردم را نسبت به  نظام بدبین کند.به گزارش زمان 
به نقل ازمهر، امیر سرتیپ دوم علی سامانی افزود: اگر 
امروز در کشور ما امنیت، آرامش روحی و روانی و اقتدار 
در منطقه وجود دارد آن را مدیون جان سپاری و فداکاری 
شهیدان هستیم.وی اظهار داشت: امام )ره( بنیانگذار انقالب 
اسالمی، بزرگ مردی بود که روح مقاومت، ایثار، فداکاری 
و شهادت طلبی را در وجود ملت عزیز ایران دمید و اُبهت 
استکبار و ابرقدرت های شرق و غرب را در هم شکست و 
موجب بیداری ملتها شد.او همچنین بیان داشت: بهترین 
سند برای اثبات والیت مداری مردم این شهرستان، این 
است که همواره یاور انقالب بوده اند و ۲۲۰ شهید را تقدیم 
و  حکومتها  همه  در  افزود:  کرده اند.وی  اسالمی  انقالب 
نظام های حاکمیتی، اساس نظام بر پایه هایی استوار است 
و اگر بخواهیم برای نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
ارکان و پایه های اصلی را نام ببریم می توانیم به سه ستون 
محکم والیت و رهبری، مردم و نیروهای مسلح اشاره نماییم.

امیر سرتیپ دوم سامانی همچنین گفت: اگر امروز دشمن 
فشار را بر اقتصاد مردم گذاشته است و تحریم های اقتصادی 
ناجوانمردانه ای را برنامه ریزی و تدارک دیده است برای اینکه 
مردم را نسبت به  نظام بدبین کند اما مردم ما پای نظام خود 
ایستاده اند و هیچگاه رهبری نظام و اهداف و آرمان های 

انقالب را رها نخواهند کرد

خبرخبر

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی گفت: باید 
است  بیت المال دست شان  و  قدرت  از عده ای که 
طلبکار باشیم که چرا وضعیت این چنین است. مردم 

صبر کنند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، آیت اهلل جنتی در 
سـتاد  تخصـصی  های  کارگـــروه  نـــشــست 
چــهلمین ســالگرد پــیروزی انــقالب اسالمی 
اظهار کرد: باید بشناسیم در چه حال و وضعیتی 
هستیم. از نظر هجمه های دشمن، از نظر نیروهای 
انقالبی، دولتی ، فرهنگی ، اقتصادی در چه شرایطی 
هستیم. اول باید این شرایط را بشناسیم و بعد وظایف 
خود را مشخص کنیم.وی افزود: وظیفه ما سنگین 
است. چهل سال از پیروزی انقالب اسالمی می گذرد 
که  انقالبی  داشته ایم.  گوناگون  همیشه مشکالت 
می خواهد دگرگونی ایجاد کند با آرامی روبه رو نیست؛ 
اما مسئله این است که دشمن روز به روز مسائل را 
بیشتر می کند و عده ای هم به دشمن می پیوندند.

وی ادامه داد: باید نقشه های دشمنان را بشناسیم، 
در داخل وضعیت خود را بشناسیم ببینیم نیروها 
چقدر فعال هستند. آن قشری که با دشمن همکاری 
بیینیم در چه حالی هستند. مسئله  را  می کنند 
رهبری را باید ببینیم و فرمایشات شان را بپذیریم و 
مطیع ایشان باشیم.رئیس شورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی تاکید کرد: راه ما پر مشکل است و باید آن 
طی کنیم. یک مسئله این است که به داخلی های 
خود بفهمانیم انقالب اسالمی چه کمکی به این 
از جوان ها مشکالت  مملکت کرده است. تعدادی 
را می بینند ، بیکاری، بی سوادی وضعیت اقتصادی 
حاکم است و داد این جوانان در می آید. می خواهند 
بگویند ما مشکل داریم و کسی به داد ما نمی رسد. 
اساس این است و القائات دشمن هم هست. ما باید 

به این ها بفهمانیم برادر و خواهر مشکل مملکت و 
شما با شیشه شکستن و اغتشاش حل نمی شود؛ اگر 
بخواهید کاری شود باید از راه ای معقول پیش بروید.

وی یادآور شد: مقام معظم رهبری از ابتدای انقالب 
مجاهدانه و علی وار کار کرده اند. عده ای از افراد که 
مطیع ایشان، پیرو راه ایشان هستند. همه دارند کار 
می کنند تا مملکت را از این وضعیت بیرون بیاورند. 
اگر این نظام دگرگونی پیدا کند ببینید دشمن چه 
بالهایی به سر مردم می آورد.وی سپس گفت: این که 
می گویند نه غزه و نه لبنان ؛ اگر خدمات اسالمی 
نبود چه می شد؛ آمریکا، اسرائیل ، منافقین و داعش 
چه می کردند؟ چه برای ما می گذاشتند؟ اگر ما در 
غزه، لبنان، سوریه و عراق نبودیم چه می شد؟ این 
داعشی ها درنده و وحشی بودند این ها با برادر ما 
در عراق و سوریه چه می کردند؟ حاضر شده بودند 
که به مرزهای ما بیایند. اگر امروز ناموس ما محفوظ 
است برای همین است. ما در جاهای مختلف به ندای 
مظلومین لبیک گفتیم.جنتی همچنین گفت: اگر 
فقط فکر خودمان هم بودیم باید به جنگ داعشی می 
رفتیم. اسرائیل چقدر آدم کشت، این ها قاتل هستند، 
سراغ ما هم می آمدند. فقط این نیست که می خواهیم 
کمک به مظلومین بکنیم که البته جزو اصول ما است 
، ما می خواهیم دین و اعتقاد و خودمان را حفظ کنیم 
. باید کار فرهنگی کرد.وی ادامه داد: صدا و سیما در 
درجه اول ، رسانه های دیگر در درجه دوم و سایر 
نهادها دست در دست هم بدهیم تا ببینیم چقدر 
کار شده است. آدم های منفعت طلب کار نکردند، 
سپاهی ها و بسیجی ها و انقالبیون کار کردند. مشکل 
آب خرمشهر را دیدیم ، سپاهی ها به میدان آمدند 
و مشکل را حل کردند، کارها زیاد شده است و به 
دست این نیروها پاسخ می گیریم. این ها خیال می 

کنند که وقتی به امثال بسیج توهین می کنند مردم 
یادشان می رود آن ها چه کردند؛ این همه شهید 
دادند تا جلوی بعثی ها و صدامی ها و شرارت شان 
گرفته شود. اگر این بسیجی ها نبودند مال و ناموس 
مردم را غارت می کردند.وی گفت: باید از یک عده ای 
طلبکار باشیم. از کسانی که باید به این ملت خدمت 
کنند و نمی کنند. مقام معظم رهبری بارها گفته اند 
امکانات مملکت زیاد است. باید کاری کنیم که تولید 
و ثروت کشور افزایش پیدا کند. مشکل این است 
که این کارها دست کسانی است که نمی خواهند کار 
کنند کسانی هم می خواهند کار کنند کار را به آن ها 
نمی دهند. باید طلبکار باشیم از این ها؛ به فکر دنیا و 
جریانات سیاسی هستند. اقتصاد مقاومتی مطرح شد، 
چه قدر این مرد بزرگ و عزیز سخنرانی کرد، نوشت، 
راه کشور  تنها  ابالغ کرد و ستاد تشکیل داد که 
اجرای اقتصاد مقاومتی است. چه کسانی باید انجام 
بدهند ؟ همین ها که قدرت و بیت المال دست شان 
است. چرا کار نمی کنید؟ از وزیر سوال کنید. باید 
مجاهدانه و مخلصانه کار کرد. چه کسی مسئول 
وضعیت فعلی است؟ وی گفت: عده ای به براندازی 
فکر می کنند که این نظام برود و نظام دیگری بیاید 
. باید گفت می شود جلوی قاچاق و فساد را گرفت. 
می توان جلوی قاچاق را گرفت، تولید را باال برد و 

اشتغال ایجاد کرد. چه کسی باید بکند؟ دولت. مردم 
جای طلبکاری احساس نا امیدی می کنند. باید به 
مردم امید دهیم.وی خاطرنشان کرد: دیگر از زمان 
جنگ بدتر چیست؟ خداوند کمک می کند. تا جایی 
که می توانیم باید جوانان را توجیح کنیم، باید بفهمند 
باید تحمل کنند این مسائل را؛ چراکه قابل حل است. 
آن خدایی که چهل سال انقالب را حفظ کرد باز 
هم حفظ می کند. درجه اول خداست و سپاهی ها 
و بسیج لشگر خدا هستند. باید مواظب باشیم بی 
اعتمادی و نا امیدی بر بچه های ما حاکم نشود.وی 
افزود: خیال نکنند که حاال تنها راه اغتشاش و در 
و پنجره شکستن است. نه! این ها جز ضرر هیچی 
ندارد. گرفتاری اضافه برای تان ایجاد می کند . ما باید 
به این ها امید بدهیم. ما مشکل داریم اما قابل حل 
هستند. به شرط این که کار را به دست مجاهدین داد. 
مشکل زیاد داریم اما مشکل نیروی انسانی است، اگر 
نیروی انسانی نبود همه نفت را هم بفروشیم و ثروت 
دنیا را داشته باشیم هدر می رود. یکی از کارهایی که 
کم کردیم، کار کادرسازی است. در جاهای مختلف 
رهبری بارها بر این موضع تکیه کردند که باید انقالبی 
حرکت کرد.جنتی در پایان گفت:باید در همه چی 
ازجمله برق و گاز صرفه جویی کنیم. مردم ما باید 

قانع باشند و بفهمند باید صبر کنند.

آیتاهللجنتی:مردمصبرکنند

می توان جلوی قاچاق را گرفت و تولید را باال برد

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی

مناقصه شماره )97-436(
سازمان قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد اجرای عملیات با اطالعات عمومی به شرح ذیل را از طریق مناقصه و پس از ارزیابی کیفی 

به شرکت واجد شرایط و صالحیت دار واگذار نماید: 
1- کارفرما : سازمان قطارشهری تبریز و حومه

2- عنوان پروژه: »انجام خدمات مهندسی )طراحی(، تامین مصالح و تجهیزات، حمل و نصب و راه اندازی سیستم تهویه فازهای دوم و سوم خط یک قطارشهری تبریز  
)به صورت طرح و ساخت(، «

3- محل اجرای پروژه : خط یک قطارشهری تبریز 
4- مشاور: مهندسین مشاور سامان انرژی اصفهان 

۵- صالحیت مورد نیاز: گروه مشارکت متشکل از شرکت پیمانکاری تشخیص صالحیت شده در پایه 1 رشته تاسیسات و تجهیزات و شرکت مشاوره تشخیص 
صالحیت شده در پایه 1 تخصص تاسیسات برق و مکانیک 

6- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه : مطابق آیین نامه تضمین در معامالت دولتی )مصوبه شماره 123402/ت ۵06۵9 هـ مورخ 1394/9/22 هیات وزیران(
7- محل و زمان فروش اسناد ارزیابی کیفی: اسناد از تاریخ 1397/4/19 لغایت 1397/4/2۵ )در ساعات اداری( بفروش می رسد. واجدین شرایط جهت خرید اسناد با 
ارائه معرفی نامه کتبی و رسید واریز مبلغ 300/000 ریال به حساب جاری 910006۵ به نام سازمان قطارشهری تبریز نزد بانک سپه شعبه 29 بهمن تبریز )کد ۵18(، به 

آدرس تبریز بلوار 29 بهمن سازمان قطارشهری تبریز و حومه – طبقه 3- امور قراردادها مراجعه نمایند. )تلفن : 041-33290427(
8- محل و زمان تحویل اسناد تکمیل شده ارزیابی کیفی : محل تحویل اسناد به آدرس تبریز – بلوار 29 بهمن دبیرخانه سازمان قطارشهری تبریز و حومه و حداکثر 

تا ساعت 30: 11 روز سه شنبه مورخ 1397/۵/9 می-باشد. 
9- مدت اعتبار پیشنهادها : 180 روز از آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها 

ضمنا این آگهی در سایت سازمان به نشانی www.Tabrizmetro.ir درج می گردد و هزینه چاپ 2 نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
سازمان قطارشهری تبریز و حومه شناسه آگهی : 2023۵9

 نوبت دوم

) آب یعنی زندگی (

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
شرکت آب و فاضالب روستایی استان هرمزگان در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شدو الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
موضوع مناقصه :خرید اتصاالت مورد نیاز جهت تعمیر و نگهداری شبکه های آبرسانی در سطح روستاهای استان مطابق با مشخصات 

پیوست اسناد مناقصه 
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:122/831/000 ریال 

نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:ارائه ضمانت نامه های مقرر در ماده 4 آئین نامه تضمین معامالت دولتی سال 94 بشرح مندرج در اسناد مناقصه 
قیمت اسناد مناقصه و شماره حساب : واریز مبلغ ۵00/000 ریال به حساب سپرده شماره 219۵21۵49100۵ بانک صادرات شعبه سه راه آزادگان بندرعباس بابت فروش 

اوراق مناقصه ،تا تاریخ )1397/4/2۵( از طریق سامانه ستاد 
مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت :1397/4/19 لغایت 1397/4/2۵

مهلت زمان ارائه پیشنهاد:تا ساعت 19 مورخ 1397/۵/6
تاریخ بازگشایی پیشنهادات:ساعت 9 مورخ 1397/۵/7 

محل بازگشایی پیشنهادات :سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب روستایی استان هرمزگان 
پیشنهاددهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه را از طریق سامانه ستاد به ادرس  www.setadiran.ir دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک الزم 

را شامل پاکات الف، ب و ج تهیه و به صورت فایل های Pdf درسامانه فوق درج نمایند.
حداقل تعداد مناقصه گران جهت بازگشایی پیشنهادات تحویل دو پیشنهاد در سامانه می باشد .

سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است .
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف :الف :آدرس :بندرعباس-بلوار امام حسین )ع(جنب اداره 

استاندارد –شرکت آب و فاضالب روستایی استان هرمزگان –تلفن 076-33338002-3
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس تهران 021-41934

شرکت آب و فاضالب روستایی استان هرمزگان م/ الف 202647

 نوبت اول

آگهی مفقودی
 برگ سبز و کارت ماشین سواری هاچ بک سایپا مدل ۱۳۹6 به شماره شهربانی ۸۲-

 NAS۴۳۱۱۰۰H۵۷۰۷۸۴6 ۵۸۱۲۳۱۱ به شماره شاسی/M۱۳ 6۱۷م6۳ و شماره موتور
به نام سید مجتبی ساداتی هریکنده مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

بابل

اگهی مفقودی  نوبت دوم
بدین وسیله اعالم می داریم یک فقره اصل پروانه ساخت بهداشتی فراورده سوسیس 
بهداشتی ساخت ۴۹/۱۴۴۵۳  پروانه  به شماره  دود  با طعم  قرمز  ۷۰درصد گوشت 

مربوط به شرکت فرآورده های گوشتی اروئی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است .
بابلسر

شرکت آب و فاضالب 
روستایی استان هرمزگان 

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اخراج دو دیپلمات ایرانی از 
هلند ضمن محکومیت این اقدام گفت: جمهوری اسالمی ایران 
این تصمیم را اقدامی غیر سازنده در روابط دو کشور ارزیابی 

می کند. 
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، بهرام قاسمی افزود: دستیار وزیر 
با احضار سفیر هلند در تهران مراتب  امور خارجه بالفاصله 
اعتراض رسمی دولت جمهوری اسالمی ایران را نسبت به این 
تصریح کرد: جمهوری  ابالغ کرد.قاسمی  غیر دوستانه  عمل 
اسالمی ایران خواهان حفظ و گسترش روابط با تمام کشورها 
بر مبنای حسن تفاهم و احترام متقابل است و در عین حال به 
عنوان قربانی اقدامات تروریستی بر موضع اصولی خود در مبارزه 
قاطع و غیرتبعیض آمیز تمام اعضای جامعه جهانی با تروریسم 

را مجددا تاکید مورد تاکید قرار می دهد.سخنگوی وزارت امور 
خارجه ضمن غیر منطقی و فاقد وجاهت قانونی دانستن اقدام 
دولت هلند افزود: انتظار داریم مقامات این کشور به جای ایراد 
اتهامات ناوارد و ناروا به دیگران، باید به تعهدات بین المللی خود 
در قبال دستگیری و محاکمه عناصر تروریستی که حتی از 
 )Red Notice( سوی پلیس اینترپل هم برای آنها اخطار قرمز
صادر شده است، عمل کرده و در خصوص پناه دادن به اعضای 
تروریست و جنایتکار گروهک منفور منافقین که دست آنان 
به خون مردم ایران آلوده است، توضیح دهد.سخنگوی وزارت 
امور خارجه تاکید کرد: همان گونه که قبال نیز به نماینده دولت 
پادشاهی هلند ابالغ شد، جمهوری اسالمی ایران حق خود را 

برای عمل متقابل محفوظ می دارد.

درخواست ایران از همه دولت ها جهت توجه جدی تر 
به پدیده تغییرات آب و هوایی

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، خواستار توجه جدی 
همه دولت ها و کشورها به پدیده هولناک تغییرات آب و هوایی 
و اقلیمی و اجرای تعهدات خود شد.بهرام قاسمی با ابراز تاسف 
از مرگ دهها تن در کانادا بر اثر گرما و همدردی با مردم این 
کشور، خواستار توجه جدی همه دولت ها و کشورها به تغییرات 
آب و هوایی و اقلیمی و تبعات آن  که ساالنه جان هزاران انسان 
و دیگر گونه های گیاهی و جانوری را می گیرد و آینده زمین را 
با چالش جدی روبرو کرده است  و اجرای تعهدات خود در زمینه 
مقابله با این پدیده هولناک شد.این دیپلمات ارشد کشورمان با 
تقبیح خروج آمریکا از معاهدات جهانی همچون پیمان زیست 
محیطی پاریس و زیر پا گذاشتن تعهدات بین المللی خود، بر 
لزوم  پایبندی کشورهای بزرگ صنعتی که سهم بسیاری در 
تولید و انتشار گازهای گلخانه ای و دیگر آالینده ها و در نتیجه 
گرمایش زمین و دیگر پدیده ها همچون خشکسالی و طوفان 

های گرد و غبار دارند، شد.

سخنگویوزارتامورخارجه:

اخراجدودیپلماتایرانیازهلندغیرسازندهوغیردوستانهاست
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 ۹۱ درصد از پمپ بنزین های البرز
 ممتازند

امحاء بیش از یک تن موادغذایی و بهداشتی 
فاسد در اردبیل 

نفتی  مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های 
پمپ  عملکرد  ارزیابی  با  گفت  البرز  استان 
بنزین های استان البرز در ابتدای سال جاری 
۹۱ درصد از آنها موفق به اخذ درجه ممتاز 

شدند
راستای  در  داشت  اظهار  توسلی  ابراهیم 
خدمات  کمی  و  کیفی  ارتقاء سطح  و  حفظ 
قابل ارائه در پمپ بنزین های تحت پوشش 
و فعال استان البرز عملکرد آنها  هر شش ماه 
یکبار به صورت منسجم و  برنامه ریزی شده 
قرار می گیرد و میزان کارمزد  ارزیابی  مورد 
به  بستگی  ها  بنزین  پمپ  این  به  پرداختی 

میزان فروش و درجه کسب شده دارد.
توسلی افزود در نیمه اول سال جاری از تعداد 
باب   ۵۴ شده  ارزیابی  بنزین  پمپ  باب   ۵۹
ممتاز ۴ باب درجه یک و تنها یک باب پایه 

هستند.
وی اشاره کرد پمپ بنزین هایی که موفق به 
اخذ درجه ممتاز نشده اند می توانند با برنامه 
ریزی و استاندارد سازی فعالیت ها و خدمات 
قابل ارائه طبق شاخص های تعریف شده به 

درجه های باالتر و ممتاز ارتقاء یابند.
نفتی  مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های 
استان البرز گفت طرح درجه بندی برای پمپ 
بنزین هایی اجرا می شود که تحت مالکیت 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی نبوده 
و یا در قالب شرکت های صاحب نشان )برند( 

فعالیت نمی کنند.
درجه  طرح  های  شاخص  مهمترین  توسلی 
بندی پمپ بنزین ها را زیباسازی، تجهیزات، 
 HSE عملیات جایگاه،  با مشتریان،  ارتباط 
پدافند  و  زیست  محیط  ایمنی،  )بهداشت، 
معرفی  تشویقی  های  شاخص  و  غیرعامل( 
توسط  ها  شاخص  این  از  یک  هر  که  کرد 
سامانه  بازرگانی،  واحدهای  از  نمایندگانی 
هوشمند سوخت، خدمات مهندسی، HSE و 
ادارات شهرستانی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

بنزین فعال  باب پمپ  از 6۷  در حال حاضر 
در استان البرز 6۰ باب تحت مالکیت بخش 
ملی  شرکت  مالکیت  در  باب   ۲ خصوصی، 
قالب  باب در  نفتی و ۵  پخش فرآورده های 

شرکت های صاحب برند قرار دارند.

همزمان با هفته مبارزه با قاچاق کاال بیش از 
یک هزار و ۷۰۰ کیلوگرم انواع موادغذایی و 
لوازم آرایشی و بهداشتی و دارویی کشف شده 

در اردبیل امحاء شد
  به نقل از ایسنا، مدیر کل تعزیرات حکومتی 
مراسم  برگزاری  جریان  در  اردبیل  استان 
امحای این میزان مواد فاسد و غیراستاندارد 
کشف شده در اردبیل اظهار کرد: ارزش این 
مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی ۵۰۰ میلیارد 
ریال بوده است که به شکل قاچاق و اغلب 
و  توزیع  چرخه  وارد  گذشته  مصرف  تاریخ 
و  گشت ها  تالش  با  که  بود  شده  مصرف 
اکیپ های کنترل و نظارت کشف و تعدادی 

نیز در این زمینه دستگیر شدند. 
حسین نجف زاده خاطرنشان کرد: ما در کنار 
نیروها و اکیپ های نظارتی بهداشت و صنعت، 
معدن و تجارت به صورت مستمر بر عرضه 
مواد غذایی، دارویی و بهداشتی نظارت داریم 
اما به رغم این نظار ت ها برخی افراد سودجو 
کاالهای  کردن  وارد  درصدد  فرصت طلب  و 

نظر  به  که  هستند  غیراستاندارد  و  قاچاق 
می رسد مصرف کنندگان باید در این زمینه 

دقت کنند. 
وی ادامه داد: به هیچ وجه کاالهای قاچاق از 
استانداردها و تضمین های بهداشتی برخودار 
نیست و اگر مراقبت نکنیم ورود بی رویه این 
وارد  افراد  سالمت  به  جدی  آسیبی  کاالها 
می کند.  مدیر کل تعزیرات حکومتی استان 
اردبیل گفت: ماهانه ۱۰۰ پرونده قاچاق کاال 
مورد  اردبیل  استان  حکومتی  تعزیرات  در 
رسیدگی قرار می گیرد و ما در سال حمایت از 
کاالی ایرانی به جد با متخلفان در این حوزه 
برخورد می کنیم. نجف زاده میزان پرونده های 
رسیدگی شده در این حوزه را در سال گذشته 
تصریح  و  اعالم  ریال  میلیارد   ۷۰ از  بیش 
تعزیرات  اولویت های  از  کرد: همچنان یکی 
حکومتی رسیدگی به پرونده قاچاق کاال و ارز 
است که در این زمینه بدون تاخیر و تعلل به 
تمامی پرونده های ارجاعی رسیدگی کردیم و 

آمار ما در این حوزه به روز است.

تشکیلشورایمشارکتهای
مردمیادارهکلنوسازیمدارس

درگیالن

شورای  بار  اولین  برای  رشت؛   منکویی- 
مشارکتهای مردمی اداره کل نوسازی مدارس 
استان در بین ادارات کل نوسازی مدارس استان 

ها در استان گیالن تشکیل شد.
مردمی  مشارکتهای  شورای  جلسه  نخستین   
اداره کل نوسازی مدارس استان گیالن باحضور 
استان،مدیر  مدارس  نوسازی  محترم  مدیرکل 
عامل مجمع خّیرین مدرسه ساز استان،رئیس 
اداره مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی 
اداره کل آموزش و پرورش استان، معاونین مدیر 
کل نوسازی مدارس استان و مسئول حراست 

اداره کل برگزار شد.
مهندس مقدم مدیر کل  نوسازی مدارس استان 
گیالن در این جلسه با اشاره به اهمیت تشکیل 
مشارکتهای  توسعه  و  پیشبرد   در  شورا  این 
مردمی تصریح نمود: باید از ظرفیت های موجود 
برای توسعه زیر ساخت های آموزشی استفاده 

کنیم.
وی بر تشکیل منظم جلسات این شورا تاکید 
کردو یادآور شد: همه باید کمک کنیم شورای 
مشارکتهای  مردمی اداره کل به رسالت و اهداف 

از پیش تعیین شده خود برسد.
نهادینه  بر  باتاکید  ادامه  در  مقدم  مهندس 
کردن کار ارزشمند خیرین مدرسه ساز اذعان 
داشت:در مرکز استان یکی از خیابان ها شهر 
به نام خیرین مدرسه ساز نامگذاری خواهد شد، 
امیدوارم شهرستانها نیز در راستای ماندگاری 
اقدام تحسین برانگیز خیرین محترم همین کار 

را انجام دهند.
وی جذب خیرین مدرسه ساز را از اولویت های 
خواستار  و  برد  نام  پرورش  و  آموزش  اساسی 
اقدام جدی آموزش و پرورش و روسای آموزش 
و پرورش ادارات و نواحی استان در این زمینه 

بسیار مهم شد.
 گفتنی است شورای مشارکتهای مردمی اداره 
کل نوسازی مدارس استان گیالن  به صورت 
مدارس  نوسازی  کل  ادارات  بین  در  ابتکاری 
گیالن  استان  در  بار  اولین  برای  ها   استان 
تشکیل و امروز اولین جلسه این شورا در دفتر 

مدیر کل محترم تشکیل شد.

خبر

اجراییشدنمنشورگفتگویسیاسیمدیرانارشد
بااحزابوگروههادرکرج

در راستای اجرایی شدن منشور گفتگوی سیاسی توسط مدیران ارشد دولت 
با احزاب و گروه ها، سلسله نشست های فرماندار ویژه شهرستان کرج با طیف 

های سیاسی کماکان برگزار می شود.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی معاونت استانداری البرز و فرمانداری 
ویژه شهرستان کرج؛ یکی از برنامه های دولت دوازدهم تحقق مفاد منشور 
سیاسی و اجرایی شدن زمینه گفتگو و تعامل بیشتر فعاالن این عرصه با 
مدیران ارشد دولت بوده است. »سیروس شفقی« فرماندار ویژه شهرستان کرج 
نیز در راستای تحقق این مهم نشست های فصلی خود را با احزاب و گروه 
های سیاسی تداوم بخشیده است. رییس سازمان عدالت و آزادی به همراه 
جمعی از اعضای شورای مرکزی این سازمان، با »سیروس شفقی« فرماندار 
ویژه شهرستان کرج ، دیدار کردند. در این نشست و گفت و شنود دو جانبه، 

مهمترین اولویت ها و مطالبات احزاب سیاسی مورد بررسی قرار گرفت.

افزایشجایگاهوارتقاءشرکتگازدرسطحملی

بهادری- اصفهان: معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران،در جمع 
مدیران و روسای شرکت گاز استان اصفهان گفت: خوشبختانه در حال حاضر 
شرکت ملی گاز ایران، در بین مردم، دولت و مجلس از محبوبیت و خوشنامی 
باالیی برخوردار است که این نتیجه ی ۵۰ سال تالش منسجم، فعالیت کیفی، 

نیروی انسانی متعهد، تحقق اهداف و ... در سطح کشور است.
حمید رضا عراقی، با اشاره به  نقش گاز در میزان ارز آوری کشور افزود: در حال 
حاضر حجم باالیی از ارز کشور وابسته به صادارات گاز و همچنین تامین  ۷۵ 

درصدی سوخت داخلی کشور از طریق این انرژی پاک می باشد. 
وی، بیان داشت: بطور میانگین بالغ بر ۳۰ تا ۴۰ درصد یارانه مردم از طریق 
فروش گاز تامین می شود، جایگزینی گاز به جای سوخت های میان تقطیر 
و از سویی افزایش حجم صادرات بنزین، گازوئیل و مازت و کمک به کاهش 
آلودگی محیط زیست، همه و همه بیانگر موقعیت استراتژیک گاز در جامعه 
جهانی  است. وی افزود: شرکت ملی گاز مراحل مختلفی را در طی عمر ۵۰ 
ساله ی خود سپری کرده که در مرحله نخست تنها صادر کننده گاز به روسیه 

بود، اما اکنون در مرحله مدیریت تامین گاز کشور قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، تامین گاز مستمر، پایدار و ایمن را  وظیفه 
اصلی این شرکت، برشمرد و افزود: دو محور اساسی که در این شرکت باید  
مورد توجه  قرار بگیرد و خوشبختانه شرکت گاز استان اصفهان از شرکت های 
پیشتاز در این راستا بوده،  یکی توانمند سازی و دیگر فرایند سازی است،که 
اگر همه ما ظرفیت وجودی خود و سازمان را در این راستا بکار بگیریم به 
موفقیت خواهیم رسید. عراقی، مأموریت  دیگر این شرکت  را حضور فعال در 
فرصت های مناسب تجارت جهانی گاز دانست و گفت: باید تالش کنیم، با ایجاد 

فرصت های رقابتی حضور فعال در این بازار داشته باشیم.
وی، با تاکید بر  مدیریت تجدید ساختار صنعت گاز اظهار کرد: در افق ۱۴۰۴ 
صنعت گاز کشور باید به صنعت رقابتی و کار با مشارکت بخش خصوصی 

تبدیل شود و این ماموریت در صنعت گاز کشور باید اجرایی شود. 

خبر

منتخب اول شورای اسالمی شهر گرگان در نطق پیش از دستور هفتاد و 
هفتمین جلسه رسمی و علنی شورا از شهردار گرگان خواست تمام توان 
خود را نسبت به حفاظت از بیت المال، انتخاب مدیران شایسته در واحدهای 
مختلف شهرداری، شفاف سازی امور و امانت داری برای مردم به کار بگیرند.

به گزارش زمان به نقل از مرکز اطالع رسانی شورای اسالمی شهر گرگان، 
ناصر گرزین با اشاره به اینکه گرگان به عنوان شهر دارالمومنین نیازمند توجه 
بیش از پیش به ارائه خدمات شایسته است، گفت: به عنوان منتخب اول 
مردم خود را نماینده و متعهد و پاسخگو به همه ی مردم می دانم و معتقدم 
گرگان  فقط یک یا چند منطقه خاص نیست و باید زیرساخت ها و امکانات 

شایسته زندگی در سرتاسر آن در دسترس باشد.   
وی با اشاره به اینکه شهر گرگان ظرفیت های شناخته و ناشناخته بسیاری 
دارد و با تکیه بر سرمایه های معنوی و مادی این شهر به آینده ای روشن 
برای گرگان می توان امیدوار بود، افزود: شهروندان گرگانی خواستار تغییر و 
بهبود زندگی و منزلت شهروندی و زندگی بهتر هستند و می خواهند که از 
فقر، فساد و تبعیض به دور باشند، شهروندان خواهان عدالت و برابری اند و 
خواستار شفافیت، فساد ستیزی و قانون گرایی می باشند  و می خواهند به 

آینده ی این شهر برای زندگی فرزندانشان مطمئن و امیدوار باشند. گرزین 
ادامه داد: شهروندان گرگانی خواستار شایسته ساالری و جایگزین شدن 
ضابطه بجای رابطه و ترجیح منافع ملی و شهری بجای منافع شخصی 

و جناحی اند که این خواسته ها به حق است و به عنوان منتخب مردم از 
شهرداری می خواهم که تمام توان خود را برای خدمتگزاری به مردم بکار 
گیرند، منافع عمومی را به منافع شخصی ترجیح دهند، به قانون عمل کنند 

و حافظ بیت المال باشند.
گرزین در بخش دیگری از نطق پیش از دستور خود با بیان اینکه اگرچه 
آینده روشن و  افق های  اما  فراوان است  تنگناها و مشکالت شهرداری، 
امیدبخش می باشند، اظهار داشت: الزمه تقویت پایگاه اجتماعی شهرداری 
پای بندی، وفاداری، راست گویی و امانت داری در برابر مردم است که در شما 
وجود دارد و متعهد به آن هستید. وی ادامه داد: رسانه ها و فعاالن رسانه ای 
نیز بهترین فرصت برای ایجاد جریان آزاد اطالعات و شفاف نمودن فضای 
تصمیم گیری در اداره امور شهر توسط شورا و شهرداری هستند، دست 
یاری به سوی یکایک رسانه های مسئول و متعهد به اطالع رسانی برای 
حفظ حقوق شهر،شهروندان و شهرداری دراز می کنم و می خواهم با نقد 
و بررسی اقدامات و فعالیت های شورا و شهرداری زمینه های قدم برداشتن 
در مسیر »گرگان  شهرآرامش بخش برای  زندگی« را برای من و همکاران 

ارجمندم فراهم کنند.

ناصر گرزین در نطق پیش از دستور خود تاکید کرد؛

حفاظت از بیت المال، انتخاب مدیران شایسته و شفافیت در امور شهرداری

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم خد یجه علیزاده فنائلو دارای شناسنامه شماره۳۲ بشرح دادخواست به کالسه  
۹۷۰6۱۹/ش۳  این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
۹۷/۳/۲۸اقامتگاه  تاریخ  در  بشناسنامه  ۱۷۵۵  فر  مراد  هدایت  شادروان  که  داده 
دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱- علی مراد فر فرزند  
هدایت –ش ش ۲۷۹۱۵۳۳۱۸۴   خوی –پسر متوفی/۲-  فاطمه مراد فر فرزند 
فنائلو  علیزاده  متوفی/۳-  خدیجه  هدایت -ش ش  ۲۷۹۱۸۹6۱۷۱ خوی-دختر 
فرزندحسن ش  ش ۳۲ –خوی-همسر متوفی/۴- ناصرمرادفر  فرزندعلی ش ش ۴   
-خوی-پدر متوفی/۵- زهرا علیزاده فنائلو فرزند قربان   ش ش ۳۸۸خوی- مادر 
متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در 
پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

و اال گواهی صادر خواهد شد./ 
جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

رونوشت آگهی حصر وراثت
۲۰۵۰6۸۸6۷۹به  شماره  شناسنامه  شماره  دارای  فیروزجایی  مهری  میثم  آقای   
شرح دادخواست به کالسه۸.۵۰۱.۹۷  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد حسن مهری فیروزجایی و شناسنامه 
۹۵۱ در تاریخ۹۷.۴.۷ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به
شماره  به  عالیه  و  محمدحسن  فرزند  فیروزجایی  مهری  میثم   -۲

شناسنامه۲۰۵۰6۸۸6۷۹ پسر متوفی
شناسنامه  شماره  به  عالیه  و  حسن  محمد  فرزند  فیروزجایی  مهری  کلثوم    -۲  

۲۰۵۰۵۴۰۸۹۲دختر متوفی
۳-  عالیه مهری فیروزجایی فرزند پنجعلی و ثریا به شماره شناسنامه ۴۲۳ همسر 

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

خواهد شد
 قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف بابل 

رونوشت آگهی حصر وراثت
به  دادخواست  بشرح     ۲۰۱۰ شماره   شناسنامه  دارای  خدایاری  وسمه   خانم  
این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین  کالسه۹۷۰666/ش۳ 
 ۹۷/۳/۱۵ تاریخ  در   ۹۲۹ بشناسنامه   خواه  علی  صمد  شادروان  که  داده  توضیح 
اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱- اصغر علی 
خواه فرزند صمد –ش ش ۱۵۷۰۳۱۳۷۱۷مرند  –پسر متوفی/۲- محمد علی خواه 
فرزند صمد -ش ش  ۲۷۹۰۸۴۳۴۸۱  خوی-پسر متوفی/۳- رعنا  علی خواه فرزند 
صمد -ش  ش ۱۵۷۰۰۵۳۹۹۵ –مرند دختر متوفی/۴- زهرا علی خواه فرزند صمد  
ش ش ۲۷۹۰۸۴۸۹۲۰ -خوی-دختر متوفی/۵- وسمه  خدایاری فرزندخدایار ش 
انجام تشریفات مقدماتی در خواست  با  –همسر متوفی/  ینک  ش  ۲۰۱۰  ماکو 
مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض 
دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد./ 
جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی تصمیمات شرکت
 سهامی خاص مپعم  به شماره ثبت ۲۴۳۰۱ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
سالیانه مورخه۹۷.۳.۲۰ واصل گردید خانم مهندس هاجر باقرپور طهرانی به صورت 
بازرس اصلی و مهندس سمانه احمد علی نژاد به صورت بازرس علی البدل برای 
انتخاب گردید آقایان پرویز و محمد احمد علی نژاد عضو اعضای  مدت یک سال 
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند آقایان پرویز احمد علی نژاد به 
سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و محمد احمدعلی  نژاد به سمت 
نایب رئیس  مدیره  تعیین گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور با 
امضاء متفق مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و یا با امضای منفرد مدیر عامل 

همراه با مهر شرکت معتبر میباشد
 مدیرعامل شرکت سهامی خاص

رای هیئت /نوبت دوم
اگهی موضوع ماده 3 قانون

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹66۰۳۰۱۰6۰۰۰6۵6۸ 
و  تعیین  قانون  اول/موضوع  هیات   ۱۳۹۷6۰۳۰۱۰6۰۰۰۱۱۴۳ اصالحی  رای  و 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
توکلی  اعظم  خانم  متقاضی/  بالمعارض  مالکانه  تصرفانه  ورامین  ملک  ثبت  حوزه 
چالسپاری فرزند محمد ولی  بشماره شناسنامه ۳۴۲۸ صادره از تهران  در ششدانگ 
/یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن /به مساحت ۱۲۰متر مربع پالک ۱۵6فرعی 
از ۱۰۵اصلی  واقع در قریه کهنه گل  ورامین  خریداری از مالک رسمی آقای  حسن 
بیلچی کنگرلو  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:۱۳۹۷/۴/۵ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۷/۴/۱۹

م.الف 166 ث  محمد رحیم پور راینی رءیس ثبت اسناد و امالک ورامین

رونوشت  نظریه آگهی حصر وراثت
به  دادخواست  شرح  به  شماره۴  شناسنامه  دارای  محمدی  تاجیک  محسن  آقای 
کالسه ۱/۹۷ ش /۵۱۷ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
بشناسنامه شماره ۹ در  فرد  آبادی  رعیت سلمان  ایران  داده که شادروان  توضیح 
آن  الفوت  ورثه حین  گفته  زندگی  بدرود  را  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ ۹۷/۲/۱۲ 

مرحوم منحصر به:
۱-متقاضی فوق الذکر محسن تاجیک محمدی نام پدر حسن شماره شناسنامه ۴ 

متولد ۱۹
۲-حسن تاجیک محمدی نام پدر محسن شماره شناسنامه ۳۵۹ متولد ۴۷

۳-رضا تاجیک محمدی نام پدر محسن ۳6۰۵ متولد ۵۳ 
۴-حسین تاجیک محمدی نام پدر محسن ۹۸۹۵ متولد 6۲

اینجانب با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی داردو یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 622 خ – رئیس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین 

رای هیئت /نوبت دوم
اگهی موضوع ماده 3 قانون

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۷۰۳۰۱۰6۰۰۰۱۲۰۲ 
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  و  تعیین  قانون  اول/موضوع  هیات 
مالکانه  تصرفانه  ورامین  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر 
بالمعارض متقاضی //شرکت تعاونی خدماتی رفاهی فراز البرز جاوید فرزند بشماره 
به   // ان  در  احداثی  بابنای  زمین  قطعه  یک   // ششدانگ  در  از  صادره  شناسنامه 
مساحت ۱۳۱۱۰/۷۲ متر مربع پالک فرعی از ۲۲ –اصلی واقع در ...قریه قوئینک 
... شرکت تعاونی  از مالک رسمی و مشاعی متقاضی  .... خریدار ی  زهری ورامین 
و    ۱۳۹۷/۳/۷ مورخه   ۹۷/۲۱/۳۵۵۳۴ جهد  نامه  و  جاوید  البرز  رفاهی  خدماتی 
۹۷/۲۲۰/۱6۹۹۱ مورخه ۱۳۹۷/۲/۱۱ ...    محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
از  اداره تسلیم و پس  این  به  را  اعتراض خود  به مدت دو ماه  اولین آگهی  انتشار 
اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۷/۴/۵ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۷/۴/۱۹

م.الف 189 ث  محمد رحیم پور راینی رءیس ثبت اسناد و امالک ورامین

شماره:2760  تاریخ : 97/3/30
آ گهی ماده 3 قانون 

تعیین تکلیف و ضعیت ثبتی و اراضی و ساختما نهای فاقد سند رسمی 
نظر به اینکه به استناد مفاد رای بشماره ۱۳۹۷6۰۳۰۱۰۲۲۰۰۰۱۳۷مورخ ۹۷/۲/۸ 
هیئت رسیدگی به استناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم بر 
حسب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضیعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مبنی بر تاکید انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی داودامانی قوشه بالغ 
به شش دانگ یک  میانه نسبت  به شماره شناسنامه یک صادراز  فرزند سبز علی 
از  و مجزی شده  مربع مفروز  به مساحت ۷۰/۹۰متر  احداثی  بنای  با  قطعه زمین 
پالک  فرعی مفروز از قطعه ۵ تفکیکی از ۱۵۳ اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان 
رباط کریم از مالکیت رسمی امیر علی اصغری محرز گردیده لذا منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فا صله ۱۵ روز آ گهی می شود در صورتیکه شخص یا شاخصی 
تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذا 
نماید تا به دادگاه صالحه احاله و اقدامات موکل به ارائه حکم قطی دادگاه گردد بد 
یهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراضی طبق مقررات سند 
مالکیت صادرخواهد شد و در در هر حال صدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود م الف 6۱۹
تاریخ انتشار نوبت اول آ گهی : ۹۷/۴/۴ تاریخ انتشار دومین آ گهی : ۹۷/۴/۱۹ 
ریس اداره ثبت اسناد رباط کریم منوچهر کاظم اصالنی  

رای هیئت /نوبت دوم
اگهی موضوع ماده 3 قانون

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۷6۰۳۰۱۰6۰۰۰۱۲۲۸ 
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 اقای/ اکبر پور حاتمی فرزند علی اصغر بشماره شناسنامه ۳۴۴۳ صادره از 
تهران در ششدانگ // یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن // به مساحت ۴۹۰ متر 
مربع پالک ۲6۳ فرعی از ۱۲ اصلی واقع در ... قریه خیر آباد ورامین ... خریداری 
از مالک رسمی آقای // ...ناصر تفرشی ...  محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
از  اداره تسلیم و پس  این  به  را  اعتراض خود  به مدت دو ماه  اولین آگهی  انتشار 
اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۷/۴/۵ 

تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۷/۴/۱۹
م.الف 183 ث  محمد رحیم پور راینی رءیس ثبت اسناد و امالک ورامین

ابالغ
مشخصات ابالغ شونده حقیقی: تقی مهران نژاد           کدملی: ۱۳۷66۲۱۷۷۰ 

 نام پدر: صالح             نشانی: مجهول المکان 
نماز-  میدان  از  بعد  اسالمشهر-  روز- محل حضور:   ۱ ابالغ:  ازتاریخ  مهلت حضور 

خیابان شهید صیاد شیرازی- مجتمع قضایی اسالمشهر
تاریخ ۹۷/۵/۲۷  در  ثبتی ۴۷/۷۰6۷  از پالک  االرث شما  مزایده سهم  به  توجه  با 

ساعت ۹:۳۰ در این اجرا حضور یابد.م/الف ۷۸۵
شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اسالمشهر

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه   به  دادخواست  بشرح   66۴۰ شماره  شناسنامه  دارای  اینانلو  نوبخت  آقای  
۹۷۰6۳۹/ش۳     این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان کرم اینانلو بشناسنامه ۲۲   در تاریخ ۹۷/۳/۱۴  اقامتگاه دائمی 
خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-ریحانه  اینانلو فرزند  کرم 
–ش ش ۲۷۹۱۴۷۴۹۳۵   خوی –دختر متوفی/۲-ارکیا  اینانلو فرزند کرم -ش ش 
۲۷۹۱۳۱۸۱6۱  خوی-دختر متوفی/۳- رقیه داش دمیر فرزند قدیر ش  ش ۱۱۸  
–خوی-همسر  متوفی/۴-  نوبخت اینانلو فرزند بهلول  ش ش66۴۰    -خوی-پدر 
متوفی/۵- مدینه علی محمدی فرزند عباداله  ش ش ۸۲۵ خوی- مادرمتوفی/ اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک 
او  از متوفی نزد  نامه  مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد./ 
جعفرزاده چهراقی/رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
تقاضای  ۹۷/۲/۱۳به  مورخه   ۱۰۰۰۲66 شماره  رای  و   ۳۵6/۹6 کالسه  ۱-پرونده 
عزیز ملکی کرد علیوند فرزند مراد نسبت به ششدانگ  یکباب عمارت به مساحت 
۱۹۹/6۷متر مربع مجزی شده از پالک  ۳۸ اصلی واقع در بخش ۲شهرستان خرم 

آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( پاپی میر دریکوندی 
تکلیف  تعیین  قانون   ۳ ماده  اجرای  در  مراتب  گردیده  انشاء  و  تائید  و  رسیدگی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع 
مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و 
اعتراض  تقاضا  به مورد  تا چنانچه اشخاص نسبت  الصاق  بر آن در روستاها  عالوه 
دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض 
خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر 
مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
تقدیم دادخواست  اقدام و گواهی  به مراجع قضایی ذیصالح  تقدیم دادخواست  به 
تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول 
اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد 
شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد 

بود. م الف ۴۱۵۵۰۴۳
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۷/۴/۴

 تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۳۹۷/۴/۱۹ 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد –ملک نیاز اسداللهی .

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ اجرائیه کالسه ۹۷۰۰۴۲6 بدینوسیله به آقای حسین اجرائی کرکرق 
بدهکار پرونده کالسه ۹۷۰۰۴۲6 که برابر گزارش مامور پست به نشانی کرج 
اید  باال کوچه شهید حسینی شناخته نگردیده  خ آزادی شهرک حصار کوچه 
اردبیل  برابر سند رهنی ۳۴۵۲۸- ۹6/۲/6 دفترخانه ۱۲۲  ابالغ می گردد که 
مبلغ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به آقای نوید شیفته بدهکار می باشید که بر اثر عدم 
پرداخت وجه؛ بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی 
اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده ۱۸ آئین 
نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که 
تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج 
و منتشر می گردد ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و 
در غیر اینصورت بدون انتشار آگهی دیگری  عملیات اجرائی طبق مقررات علیه 

شما تعقیب خواهد شد.
رئیس واحد اجرای اسناد رسمی اردبیل

اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
خدیجه  تقاضای  به   ۹۷/۳/6 مورخه   ۱۱۳6 شماره  رای  ۵۵۴و  کالسه  ۱-پرونده 
مساحت  به  عمارت  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  محمد  نور  فرزند  بیرانوند  بارانی 
بخش  در  واقع  اصلی  از۴۴  فرعی   ۵۹ پالک   از  شده  مجزی  مربع  ۳۱۲/۰۴متر 
سقاء  نوراله  )رسمی(  اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی  آباد  خرم  ۲شهرستان 
تکلیف  تعیین  قانون   ۳ ماده  اجرای  در  مراتب  گردیده  انشاء  و  تائید  و  رسیدگی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع 
مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و 
عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض 
ماه  دو  مدت  به  الصاق  تاریخ  از  روستاها  در  و  آگهی  اولین  نشر  تاریخ  از  دارند 
اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند 
و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
تقدیم  گواهی  و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت 
ارائه حکم  به  ثبتی موکول  ادامه عملیات  و  نماید  اسناد  دادخواست تحویل ثبت 
غیر  باشد در  نهایی می  ارائه حکم  با  متقاضی  اینصورت  غیر  باشد در  نهایی می 
انقضای مدت  از  ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس  با  اینصورت متقاضی 
رای  مدلول  اساس  بر  تقاضا  مورد  مالکیت  اعتراض سند  عدم وصول  یا  و  مذکور 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۱۱۷
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۷/۴/۴ 

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۷/۴/۱۹ 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد –ملک نیاز اسداللهی .
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ثبتاطالعات۷۴میلیونایرانیدرپرونده
الکترونیکسالمت

پرونده  طرح  پیشرفت  به  اشاره  با  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
ایرانی در  الکترونیک سالمت، گفت: تا کنون اطالعات ۷۴ میلیون 

سامانه پرونده الکترونیک سالمت ثبت شده است.
دکتر علیرضا رییسی  با اشاره به برنامه وزارت بهداشت برای اجرای 
اجرای طرح پزشک  پایان سال ۹۷، گفت:  تا  طرح پزشک خانواده 
خانواده جزو الزامات برنامه ششم توسعه بوده، بنابراین زیرساختهای 

الکترونیک آن برای نظام ارجاع باید تا پایان  سال ۹۷ فراهم شود.
وی درخصوص سامانه یکپارچه بهداشت در این رابطه، اظهار کرد: 
سامانه یکپارچه بهداشت پیشرفت های خوبی داشته به گونهای که 
سطح یک آن تا پایان سال کامل شده و اطالعات ثبت شده جهت 

ارجاع، راستی آزمایی و دقیق میشوند.
وی با اشاره به تعریف ۱۲ گام برای اجرای طرح پزشک خانواده، گفت: 
۱۲ گام برای اجرای طرح پزشک خانواده تعریف شده که طی یک 
برنامه ۵ تا ۸ ساله و بر اساس میزان اعتبارات تخصیص یافته اجرا 

میشود.
رییسی با اشاره به »یک دوم« بودن اعتبار سال ۹۷ نسبت به سال ۹۵ 
تصریح کرد: اعتبارات  امسال نسبت به سال ۹۵ تقریبا نصف شده، به 
عبارت دیگر سال ۹۵، اعتباری معادل ۲هزار میلیارد در اختیار پزشک 
خانواده شهری قرار گرفت که این اعتبار در سال ۹6 و ۹۷ به یک هزار 

میلیارد تومان کاهش یافت.
 وی با اشاره به مشکالت اعتباری پیش آمده، تصریح کرد: سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی قول داده که ۱۰۰ درصد این اعتبار تخصیص 
داده میشود که در این صورت براساس برنامه پیش بینی شده پنج 

ساله پیش میرویم.
معاون وزیر بهداشت در پایان با اشاره به ثبت ۷۴ میلیون نفر در سامانه 
پرونده الکترونیک سالمت، به ایسنا گفت: حدود ۷۲ درصد از افراد 
ثبت شده حداقل یک بار خدمت گرفتهاند و امیدواریم با توجه به این 

پیشرفت خوب، تا پایان امسال باالی ۹۰ درصد ثبت داشته باشیم.

کاهشمدارسچندشیفتهوافزایشنرخ
باسوادیدرکشور

خّیرین  مشارکت  به  اشاره  با  مجلس  آموزش  کمیسیون  رئیس 
و  تعامل  این  حاصل  گفت:  متمادی  سالیان  طول  در  مدرسه ساز 
و  شیفته  چند  مدارس  کاهش  مدرسه ساز،  خّیرین  همکاری خوب 

افزایش نرخ باسوادی در کشور بوده است.
محمدرضا عارف رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس 
شورای اسالمی در جلسه ای که با حضور مهراله رخشانی مهر رئیس 
سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و همچنین جمعی از 
خیرین مدرسه ساز برگزار شد، اظهار کرد: رفع کمبود فضاهای آموزشی 
کشور با مشارکت خیرین و برنامه ریزی دولت شتاب می گیرد و در این 
راستا باید دولت با عملکرد خود، انگیزه فعالیت خیرین مدرسه ساز را 

افزایش دهد.
وی با اشاره به مشارکت خیرین مدرسه ساز در طول سالیان متمادی 
افزود: حاصل این تعامل و همکاری خوب خیرین نیکوکار مدرسه ساز، 
کاهش مدارس چند شیفته و افزایش نرخ باسوادی در کشور بوده 

است.
عارف با تأکید بر رفع موانع فعالیت خیرین مدرسه ساز و تشویق و 
ترغیب آنان برای ادامه کارهای نیکوکارانه، تصریح کرد: استفاده از 
ظرفیت خیرین در ساخت و توسعه فضاهای آموزشی به عنوان یک 

الگو و تجربه موفق ملی بوده است.
 نماینده مردم تهران، ری،شمیرانات، اسالمشهر و پردیس همچنین 
در ادامه با اشاره به وضعیت نامناسب فضاهای آموزشی تهران افزود: 
بازسازی و مقاوم سازی مدارس تهران عالوه بر عزم و اراده مسؤوالن 
نیازمند مشارکت های مردمی و ورود خیرین نیکوکار مدرسه ساز نیز 

است.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس با بیان اهمیت تعامل و همکاری 
دولت برای تسریع در رفع کمبود فضاهای آموزشی کشور، اظهار کرد: 
عدم تخصیص به موقع اعتبارات دولتی در پروژه های مشارکتی دولت 
و خیرین دلیل بر بی توجهی دولت به این مسئله نیست، بلکه عامل 

مهم محدودیت های اعتباری است.
وی با تأکید بر اینکه فراهم آوردن شرایط و امکانات تحصیل رایگان 
برای همه جز وظایف دولت است، خاطرنشان ساخت: در شرایط کنونی 
دولت می تواند با رفع موانع و مشکالت پیش روی خیرین مدرسه ساز و 

افزایش انگیزه فعالیت آنان در این راستا بسیار موثر عمل کند.
عارف گفت: عالوه بر مشارکت خیرین در بحث ساختمان مدارس، 
مشارکت در تأمین تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی هم که امروزه 

جز نیازمندی های اساسی دانش آموزان است، بسیار ارزشمند است.

خبر

آغازطرحکارورزیومشوقهای
بیمهایدرحوزهگردشگریبه

دستوروزیر

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز به کار طرح 
کارورزی و مشوق های بیمه ای در حوزه گردشگری 

خبر داد.
به گزارش پیام زمان از  مرکز روابط عمومی و اطالع 
رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی ربیعی 
در جلسه امضای تفاهم نامه ایجاد اشتغال در حوزه 
اگر در  تحریم  ما در دوران  اظهار کرد:  گردشگری 
بخش  در  شدیم،  کاستی  دچار  بخش ها  از  برخی 
به  را  موجود  جذابیت های  می توانیم  گردشگری 
اشتغال  بزرگ،  بسته  این  از  بخشی  که  ببریم  کار 
ظرفیت های  از  استفاده  با  که  است  گردشگری  در 

گردشگری محقق می شود.
وی همچنین تاکید کرد: در دوران تحریم، بسته های 
گردشگری می تواند همچنان برای ما اشتغال زا باشد.

ربیعی افزود: در تفاهم نامه امروز با سازمان میراث 
مجازی،  فضای  از  استفاده  با  شد  مقرر  فرهنگی 
تعداد ۵۰ هزار نفر از فارغ التحصیالن دانشگاهی را 
بدون محدودیت رشته تحصیلی به عنوان بازاریاب 
به کار  به عنوان راهنما  نتیجه  و درصورت حصول 

بگیریم.
وی با اشاره به اینکه از این امکانات آژانس ها بهره مند 
استخدام  بیشتری  تورلیدرهای  و  شد  خواهند 
می شوند، گفت: بعد از دو سال این شغل به شغل 

پایدار تبدیل خواهد شد.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: این افراد 
با  ماهه   6 دوره  یک  در  رسمی،  فعالیت  از  پیش 
همکاری سازمان فنی و حرفه ای، آموزش می بینند 
و آژانس ها برای جذب آنها به عنوان راهنمای تور 
)تور لیدر( ۲۷۰ تا ۳۰۰ هزار تومان، کمک مزد و 
مشوق های بیمه مسئولیت مدنی و حوادث دریافت 
خواهند کرد. ربیعی ضمن اشاره به رشد خانه صنایع 
خالق بیان کرد: فکر می کنیم با همکاری سازمان 
فنی حرفه ای بتوانیم ایجاد مشاغل قابل توجهی را 
تضمین کنیم و این شغل ها در سال ۹۸ و ۹۹ به 

اشتغال پایدار تبدیل شوند.

افزایشکمکهزینهسفر
بازنشستگان

از افزایش  مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری 
کمک هزینه سفر از 66۰ به ۷۴۰ هزار تومان برای هر 
بازنشسته و یک نفر همراه خبر داد و گفت: پیش بینی 
می کنیم امسال ۲۰۰ هزار بازنشسته در برنامه های 

گردشگری و سیاحتی شرکت کنند.
سفر  برنامه های  اعالم  به  زاده   تقی  جمشید 
جمله  از  گفت:  ایسنا  به  و   پرداخت  بازنشستگان 
نشاط  افزایش  رویکرد  با  که  فرهنگی  فعالیت های 
بازنشستگان  فراغت  اوقات  اجتماعی و غنی سازی 

طراحی شده سفرهای زیارتی و سیاحتی است.
هزار   ۱۰6 از  بیش  گذشته  سال  در  افزود:  وی 
بازنشسته به مراکز زیارتی و سیاحتی رفتند و پیش 
بینی می کنیم این عدد در سال جاری به ۲۰۰ هزار 
نفر برسد. مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری 
ضمن اعالم این که کمک هزینه سفر به ازای هر 
بازنشسته و یک نفر همراه از 66۰ هزار تومان به ۷۴۰ 
برای عتبات  یافته است گفت:  افزایش  تومان  هزار 
عالیات نیز پیش بینی می شود در سال جاری ۱۰ 
هزار اعزام داشته باشیم. در سال گذشته بیش از ۸ 

هزار نفر به کربالی معلی اعزام شدند.
وی همچنین به گسترش خانه های امید اشاره کرد و 
افزود : تاکنون ۴۳ خانه امید در ۲۳ استان تاسیس 
شده است. بر اساس مصوبات هیئت دولت خانه های 
امید با واگذاری زمین توسط شهرداری های استان ها 
و توسط صندوق بازنشستگی کشوری احداث می شود 
برای آن دسته از استان هایی که خانه امید ندارند در 

صدد توسعه هستیم.

خبر

معاون مرکز درمان و کنترل دخانیات دانشگاه 
طبق  گفت:  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم 
مطالعاتی که در مناطق مختلف شهر تهران انجام 
دادیم ۱۷.۵ درصد از جمعیت باالی ۱۵ سال در 
شهر تهران قلیانی دائمی هستند که آمار هشدار 

دهنده و قابل تاملی است.
دکتر زهرا حسامی درباره مصرف قلیان، افزود: 
این تحقیقات مشخص شد که ویژگی های  در 
مصرف کنندگان قلیان کامالً نسبت به جوامع 

سنتی تغییر کرده است.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر شاهد افزایش 
شیوع مصرف قلیان در رده های سنی ۱۸ تا ۲۹ 
سال هستیم. ضمن اینکه تمایل قشر تحصیلکرده 
و خانم ها نیز به مصرف قلیان بیشتر شده است.

دانشگاه  دخانیات  کنترل  درمان  مرکز  معاون 
شهید بهشتی یادآور شد: متاسفانه بخش عمده 
ای از اماکنی که در آن قلیان مصرف می شود 

رستوران ها و کافی شاپ ها است.
وی در ادامه مطلب تصریح کرد: ما در این مرکز 

اینکه  ضمن  نداریم.  اجرایی  قدرت  دانشگاهی 
کاربردی سازی تحقیقات در کشور ضعیف است 
بهداشت  متولی  بهداشت  وزارت  فقط  چراکه 
جامعه نیست و باید سیستم های مختلفی برای 

اجرای قانون جامع کنترل دخانیات ورود کنند.
برنامه  یک  در  خود  سخنان  ادامه  در  حسامی 
رادیویی با بیان اینکه نمایندگان مجلس باید در 
با اجرای این قانون راهکارهایی را پیش  رابطه 

از  پیشگیری  راهکار های  بیان  به  بینی کنند، 
شیوع مصرف قلیان در کشور پرداخت و گفت: 
در  قلیان  مصرف  شیوع  اجتماعی  های  ریشه 
افراد  غلط  باور  وجود  و  آگاهی  عدم  به  کشور 

مبنی بر کم ضرر بودن قلیان برمی گردد.
وی در ادامه افزود: بسیاری از خانواده ها تصور 
می کنند قلیان کشیدن فرزندان شان کار قبیحی 
نیست و حتی در مواردی به صورت خانوادگی 
مصرف می کند بنابراین یکی از مسائلی که باید 
در پیشگیری از این معضل توجه کنیم آموزش و 

اطالع رسانی است.
معاون درمان مرکز درمان تحقیقات پیشگیری 
و کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی شهید 
مصرف  برای  بستر  وقتی  داشت:  بیان  بهشتی 
و  جوانان  است  مهیا  ها  خانه  قهوه  در  قلیان 
رغبت  ها  مکان  این  به  رفتن  به  هم  نوجوانان 
می کنند متاسفانه قانون جلوگیری و ممنوعیت 
استفاده از دخانیات در اماکن عمومی خیلی کم 

اجرا شده و سلیقه ای عمل می شود.

شیوع نگران کننده مصرف قلیان در پایتخت

سردار حسین رحیمی با اشاره به امنیت محله محور در تهران گفت: 
تالش ما این است که در برنامه های امنیت محله محوری که به طور 
دائم داریم، محله ها را از لوث وجود انواع و اقسام مجرمین و تخلفات 

پاکسازی کنیم.
وی افزود: ما هر روزه بحث عملیات پاکسازی مناطق آلوده، امنیت 
محله محور توسط کالنتری ها و پلیس های تخصصی و مقابله با 
ایجاد مزاحمت توسط آن ها  پاتوق ها و  اوباش در  اراذل و  حضور 

را داریم.
رئیس پلیس پایتخت در پاسخ به این سوال که سه موضوع جرم 
خیزی در تهران بر اساس بسامد کدام هستند، گفت: قطعا سرقت 
اولویت اول و دغدغه مردم و بیشترین آمار جرم در تهران به شمار 

می رود.
وی با اشاره به طرح های پلیس برای مقابله با سرقت و اوباش گری 
گفت: به عنوان مثال طرح رعد برای مقابله با جرایم از سوی پلیس 
پیشگیری در کالنتری ها اجرا می شود. براساس این طرح ماموران 
از محالت  ویژه سرقت  به  انواع جرایم  با  مقابله  برای  کالنتری ها 
اقدامات خود را تشدید کرده و به برخورد با سارقان، مالخران و 

مزاحمان آسایش مردم می پردازند.
سردار رحیمی اضافه کرد: بعد از سرقت، موضوع مهم دیگر، مواد 
مخدر است که به شدت روی آن ها برنامه ریزی می کنیم و مقابله با 
تولید و توزیع کنندگان مواد مخدر از اولویت های همیشگی ماست.

سرقت در صدر جرايم 
پايتخت 

 متیل فنیدات با نام تجاری ریتالین از مشتقات گروه آمفتامین ها 
بر  پزشکان  و  دارد  تاثیر  مرکزی  اعصاب  سیستم  بر  که  است 
وابستگی روانی و نیاز به افزایش میزان مصرف آن، اتفاق نظر 
دارند؛ این دارو از سوی دانشجویان در فصل امتحانات جهت بهبود 
تمرکز و کاهش خواب بدون توجه به عوارض آن مورد استفاده 

قرار می گیرد.
سهیال عبدلی سرپرست واحد نظارت بر امور دارویی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی در این باره اظهار داشت: داروی ریتالین 
حتما باید با نسخه پزشک تحویل بیمار داده شود اما دانشجویان 
طریق  از  یا  آزاد  بازار  از  تهیه  جمله  از  مختلف  های  روش  به 
داروخانه های متخلف اقدام به خرید می کنند که این موضوع از 
نگاه بازرسان پنهان نمانده و در صورت مشاهده، برخورد قانونی با 

داروخانه های متخلف صورت می گیرد.
وی به خانواده های دانشجویان توصیه کرد تا نظارت کامل بر 
رفتار فرزندان خود داشته باشند تا با استناد به حرف های بی پایه 

و بی اساس به سمت مصرف قرص ریتالین نروند.
وی اضافه کرد: به تازگی مصرف خودسرانه این دارو در کشورها 
رو به افزایش است و گزارش های متعددی وجود دارد که برخی 
از افراد برای بیدار ماندن در شبهای امتحان از قرص های ریتالین 
استفاده می کنند تا بتوانند چندین ساعت متوالی بیدار مانده و 

تمرکز خود را حفظ کنند.

 فروش بي نسخه ريتالين 
ممنوع شد

زهرا عبداللهی در کارگاه آموزشی و همایش یک روزه »بهبود تغذیه 
در جامعه نیروی انتظامی« اظهار داشت: کمبود ویتامین D در بروز 

آسم و آلرژی، دیابت نوع دو، ام اس و انواع سرطان ها موثر است.
نیز  آهن  و  روی   ،A ویتامین  زمینه  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کمبود هایی در افراد جامعه مشاهده می شود، افزود: برای پیشگیری 
و کنترل اشکال مختلف سوء تغذیه، سه راهکار مکمل یاری، غنی 

سازی و تغییرات غذایی همزمان با هم در حال انجام است.
عبداللهی ادامه داد: مردم از مکمل های تولید داخل استفاده کنند، 
زیرا فرموالسیون تولید آن ها تحت نظر وزارت بهداشت است، این در 

حالی است که مکمل های خارجی فاقد این ویژگی هستند.
مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، معضل چاقی و اضافه 
وزن را یکی دیگر از مشکالت تغذیه ای جامعه برشمرد و گفت: در 
حال حاضر 6۰ درصد افراد زیر ۱۸ سال کشور دچار این مشکل 

هستند، در حالی که در سال ۱۳۹۰ این میزان ۵۰ درصد بود.
عبداللهی تصریح کرد: ۲۰ درصد از کودکان دچار چاقی شکمی 
هستند، زیرا مصرف روغن، نمک، قند و شکر بیش از حد مجاز و 

مصرف میوه و سبزی و لبنیات کمتر از میزان الزم است.
وی ادامه داد: در زمینه کمبود ید و شیوع گواتر هم، با اقدامات انجام 
شده در کشور از 6۸ درصد در سال ۱۳6۸ به کمتر از ۵.6 درصد 
رسیده ایم. مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، اظهار 
داشت: اولین ریسک فاکتور بیماری های غیر واگیر، الگوی غذایی و 

تغذیه نامناسب در کشور است.

٦٠درصد افراد زير ١٨سال 
اضافه وزن دارند

امکان  از  دارو  و  غذا  سازمان  سخنگوی 
دسترسی مردم به قیمت مصوب تمام اقالم 
دارویی خبر داد و گفت: مردم، کمبودها یا 
تلفنی  سامانه  به  را  داروها  قیمت  مغایرت 

۱۹۰ اعالم کنند.
و  درمان  بهداشت،  وزارت  از  گزارش   به 
بیان  با  جهانپور  کیانوش  پزشکی  آموزش 
اینکه قیمت مصوب تمام داروها در دسترس 
مردم قرار گرفت، اظهار داشت: با توجه به 
ضرورت اطالع رسانی به هنگام درخصوص 
دارویی  اقالم  مصوب  قیمت  و  فهرست 
و  درمان  بهداشت،  وزیر  دستور  حسب  و 
آموزش پزشکی و تاکید رییس سازمان غذا 
و دارو، جزئیات لیست و قیمت مصوب تمام 
اقالم دارویی قابل عرضه در داروخانه های 
دارو،  جستجوی  قسمت  در  کشور  سراسر 
سامانه اطالعات دارویی سازمان غذا و دارو 
http://irc.fda.gov. اینترنتی  نشانی  به 

ir/nfi قابل جستجو و بازیابی است. 
سخنگوی سازمان غذا و دارو افزود: همچنین 

فهرست و قیمت مصوب اقالم مورد اشاره از 
اپلیکیشن  دارویی  اطالعات  قسمت  طریق 

TTAC به صورت برخط، قابل جستجو و 
در دسترس خواهد بود. 

جهانپور با اشاره به اینکه این سامانه قابلیت 
دارد،  را  همراه  های  گوشی  روی  بر  نصب 
گوشی  روی  بر  سامانه  این  کرد:  تصریح 
های تلفن همراه قابل نصب بوده و همزمان 
استعالم اصالت و سالمت کاال، دسترسی به 
دارویی  اطالعات  از  گیری  بهره  و  اطالعات 
اعم از قیمت و... از امکانات این نرم افزار به 

صورت آنالین است.
همچنین  دارو  و  غذا  سازمان  سخنگوی 
می کنیم  درخواست  مردم  از  کرد:  تأکید 
هر موردی چه در حوزه کمبود دارو و چه 
در حوزه مغایرت قیمت را از طریق سامانه 
تلفنی ۱۹۰ به همکاران ما در معاونت های 
غذا داروی سراسر کشور اطالع دهند، قطعا 
پیگیری شده و چنانچه تخلف محرز باشد با 

آن شدیدا برخورد می شود. 

قیمت مصوب تمام داروها در دسترس مردم قرار دارد

مفقودی
لنگوری  اللهی  ذبیح  آمنه  خانم  نام  به  سبز  وبرگ  کمپانی  المثنی سند 
مالک وانت مزدا به شماره شهربانی 6۳۱ م ۲۸ایران  ۸۲ شماره موتور 
۰۸۱۰۴۲ شاسی 6۸6۰۰۰۹ مدل ۱۳6۸ به رنگ آبی متالیک اعالم می 
سند  المنثی  صدور  تقاضای  خودرو  مالکیت  سند  فقدان  علت  به  دارم 
مذکور رانموده ام لذا چنانکه شخصی حقیقی یاحقوقی ادعای در مورد 
با در دست  تاریخ نشر آگهی  از  خودرو مذکور دارد ظرف مدت ده روز 
داشتن مدارک کافی به سازمان فروش گروه بهمن واقع درکیلومتر ۱۳ 

جاده مخصوص کرج مراجعه نماید
بابل 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پل دختر

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   ۱۳ ماده  و   
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابررای شماره ۲6۲  مورخ ۱۳۹۷/۳/۰۷ 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پلدختر تصرفات 
بشماره  رضا  غالم  فرزند  لطفی  مهدی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
باب  یک  اعیان  و  عرصه  در ششدانگ  ازپلدختر  صادره  شناسنامه۱6۲6 
عمارت مسکونی به مساحت  ۱۲۵ متر مربع پالک ۱فرعی از ۱۱6 اصلی 
واقع در کاوکالی پلدختر بخش ۷ خرم آباد خریداری از مالک رسمی آقای 
احمد نادری  محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراض  متقاضی  مالکیت  سند  صدور 
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 نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۷/۴/۴ 
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۷/۴/۱۹

 رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پل دختر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون

فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   ۱۳ ماده  و   
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ مورخ   ۲۱۳ شماره  برابررای  رسمی  سند 
تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
علی  فرزند  مرادیانی   آقای مختار  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  پلدختر  ثبت ملک 
زمان بشماره شناسنامه ۵۴۴۷ صادره ازپلدختر در ششدانگ عرصه و اعیان یک باب واحد 
تجاری به مساحت  ۱۳۳/۵6 متر مربع پالک ۱فرعی از ۱۱6 اصلی واقع درکاوکالی پلدختر  
لذا  است  گردیده  محرز  محمود جشن  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  آباد  ۷خرم  بخش 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
تاریخ  از  اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
تقدیم  به مراجع قضایی  را  اعتراض دادخواست خود  تاریخ تسلیم  از  ماه  ظرف مدت یک 
نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۷/۴/۴ 

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۷/۴/۱۹ 
 رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پل دختر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابررای شماره ۳۲۷ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۳ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نورالدین حسینی فرزندروح اله  
بشماره شناسنامه ۱۴۴۸صادره ازپلدختر در ششدانگ عرصه و اعیان یک باب گلخانه به 
مساحت  ۱۴۰۰۰متر مربع پالک ۱۴۹فرعی از ۸ اصلی واقع درسراب جهانگیر  پلدختر  
بخش ۸خرم آباد خریداری از مالک رسمی آقای نورالدین حسنی محرز گردیده است لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 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 
نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۳۹۷/۴/۴ 

 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۷/۴/۱۹ 
 رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

آگهی حصروراثت
درخواستی  ازدزفول  بشناسنامه۱۲صادره  پدرسلطان  نام  چغاسبزی  شفیعی  حسن  آقای 
بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که مرحوم هادی شفیعی چغاسبزی 
ورثه  فوت  دائمی  اقامتگاه  درتاریخ۱۳۹6/۸/۱۲دردزفول  دزفول  صادره  بشناسنامه۱6۷۴ 
بشناسنامه۱۰۴۹صادره  صفرچغاسبزی  باال)پدرمتوفی(۲-طاهره  عبارتنداز۱-متقاضی  اش 
ازدزفول)زوجه  بشناسنامه۴۵۲۴صادره  عیسوندزیبائی  ازدزفول)مادرمتوفی(۳-فاطمه 
ازدزفول۵- بشناسنامه۱۹۹۱۵6۵۷۲۰صادره  چغاسبزی  متوفی(۴-محمدجوادشفیعی 
متوفی( ازدزفول)پسران  صادره  بشناسنامه۱۹۹۲۰۱۰۴۴۷  چغاسبزی  شفیعی  محمدحسن 

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

اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف شعبه8دزفول-تقدسی فر

آگهی حصروراثت
ثبت  تقدیمی  دادخواست  شرح  به  خشکه  توه  نجفی  محترم  خواهان 
گواهی  شورادرخواست  کالسه۹۷۰۹۹۸۸6۰۸۱۰۰6۱۸ازاین  به  شده 
ش  بیاتی  شام  فریدون  شادروان  که  داده  توضیح  وچنین  نموده  حصروراثت 

ش:۳۳۸مورخه۱۲مهر۱۳۹6دراقامتگاه
دائمی خود درشهرکرمانشاه بدرودحیات گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتنداز:

۱_محترم نجفی توه خشکه فرزندقلی نسبت بامتوفی همسر،ش ش:۵۹۱
۲_کامیاب شام بیاتی فرزندفریدون نسبت بامتوفی فرزند،ش ش:۳۲۴۱۵۴۱۲۰۷
۳_کیهان شام بیاتی فرزندفریدون نسبت بامتوفی فرزند،ش ش:۳۲۴۱۷۸۰۵۱۱

۴_ترکی رحیمی دارتوتی فرزندشیرزادنسبت بامتوفی مادر،ش ش:۱۹۵
اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوریک نوبت آگهی می گردد تاچنانچه 
نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف  ازمتوفی  ای  نامه  اعتراضی داردیاوصیت  شخصی 

مدت یکماه به این شوراتقدیم داردواالگواهی صادرخواهدشد. مجوزارشاد:۳6۲۹
رئیس شعبه1حصروراثت شورای حل اختالف شهرستان کرمانشاه

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم مریم اسمعیل آبادی دارای شناسنامه شماره ۱۲۰۵ به  شرح دادخواست به 
کالسه ۴۴۵/۳/۹۷ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
 ۱۳۹۲/۱۲/۱6 تاریخ  در   ۱۳۰6 شماره  بشناسنامه   نفر  سکینه  شادروان  که  داده 
منحصر  مرحوم  آن  الفوت  ورثه حین  گفته،  زندگی  بدرود  را  دائمی خود  اقامتگاه 

است به:
۱. مریم اسمعیل آبادی فرزند رضا - ش ش ۱۲۰۵- ت ت  ۱۳۵۳ ص از کرج - 

دخترمتوفی 
 - کرج  از  ۱۳۴۹ ص  ۱۵۴۸- ت ت  رضا -ش ش  فرزند  آبادی  اسمعیل  قمر   .۲

دخترمتوفی
کرج-  از  رضا- ش ش ۱۵۴۵- ت ت  ۱۳۴۵ ص  فرزند  آبادی  اسمعیل  پری   .۳

دخترمتوفی 
۴. فاطمه اسمعیل آبادی فرزند رضا - ش ش ۱۵۴6- ت ت ۱۳۴۵ ص از کرج- 

دخترمتوفی 
۵. زینب اسمعیل آبادی فرزند رضا - ش ش ۱۹۵۸6- ت ت  ۱۳۵6 ص از کرج- 

دخترمتوفی 
از  - ص  - ت ت ۱۳۵۹  - ش ش ۱۹۵۸۷  رضا  فرزند  آبادی  اسمعیل  سعید   .6

کرج- پسر متوفی 
۷. وحید اسمعیل آبادی فرزند رضا - ش ش ۱۴۱۴ - ت ت ۱۳6۱ ص از کرج - پسر 

متوفی 
۸. تیمور اسمعیل آبادی فرزند رضا - ش ش ۱۵۴۷ - ت ت ۱۳۴6 ص از کرج - 

پسرمتوفی
 - کرج  از  - ت ت ۱۳۵۴ص  رضا- ش ش ۱۲۰۴  فرزند  آبادی  اسمعیل  زهرا   .۹

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 ۱۴6۷
رئیس شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان فردیس

مفقودی
متالیک  ای  نقره  ۱۳۸۸رنک  مدل  مگان  رنو  سواری  سبز  برگ  و  کمپانی  سند   
شاسی موتورK۴MD۸۱۲D۹۱۲۱ش  ایران۸۲ش  ۵۱۷ط6۳  شهربانی  ش 

NAPLM۱BOF۸۱۰۰۱۹۴۷ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 
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نحوهمحاسبهکارمزدجایگاهدارانسوخت
تغییرکرد

مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران از تغییر نحوه محاسبه 
کارمزد جایگاه داران سوخت خبر داد و گفت: با شیوه جدید جایگاه داران حق 
العمل خود را هنگام عرضه فرآورده بصورت مستقیم از مردم دریافت می کنند.

به گزارش زمان به نقل از تسنیم، محمدرضا موسوی خواه با اعالم این خبر 
افزود: از این پس کارمزد جایگاه داران به صورت حق العمل محاسبه شده 
و جایگاه داران می توانند حق العمل خود را به صورت مستقیم از مصرف 

کنندگان دریافت کنند.
وی با بیان اینکه سالیان طوالنی شرکت پخش فرآورده های نفتی درگیر 
پرداخت کارمزد به جایگاه داران بود گفت: با تالش های وزارت نفت و سازمان 
برنامه و بودجه امسال در آیین نامه تبصره ۱۴ قانون بودجه مصوبه ای گنجانده 
شد که بر اساس آن از این پس شاهد پرداخت حق العمل به جایگاه داران 

خواهیم بود.
موسوی خواه در توضیح بیشتر این مسئله گفت: در حال حاضر بیش از سه 
هزار و 6۰۰ جایگاه سوخت در کشور فعال است که تاکنون کارمزد آنها با 
توجه به مبادی تامین سوخت، پراکندگی جغرافیایی و سطح جایگاه محاسبه و 
پرداخت می شد که این مسئله چه از نظر نیروی انسانی و چه از نظر عملیات 
حسابداری وقت و انرژی بسیاری از ما می گرفت. مدیرعامل شرکت پخش 
فرآورده های نفتی ایران افزود: اما با شیوه جدید جایگاه داران حق العمل خود 
را هنگام عرضه فرآورده بصورت مستقیم از مردم دریافت می کنند. وی با بیان 
اینکه درحال حاضر، ماهانه بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان به عنوان کارمزد به 
جایگاه داران پرداخت می شود گفت: پیش از این ما فرآورده را با نرخ تکلیفی 
هر لیتر هزار تومان به جایگاه دار می فروختیم و مبلغ آن را وصول و به خزانه 
واریز می کردیم سپس بعد از حدود یک ماه دوباره به خزانه مراجعه و بودجه 
ای را برای پرداخت کارمزد جایگاه داران دریافت می کردیم و پس از محاسبات 
دقیق مالی کارمزد جایگاه داران پرداخت می شد. وی با بیان اینکه این شیوه 
بسیار هزینه بردار و وقت گیر بود گفت: ما برای پرداخت کارمزد جایگاه داران 
در هر دوره ناچار بودیم بیش از ۳ هزار و 6۰۰ رقم چک، سند حسابداری و 
اسناد مالی صادر کنیم و از آنجایی که این اسناد باید مادام العمر نگهداری شود 
مشکالت متعددی را برای ما چه از لحاظ نیروی انسانی و چه از نظر نگهداری 

اسناد به وجود آورده بود.
موسوی خواه افزود: اما در شیوه جدید ما سوخت را با رقمی پایین تر از نرخ 
تکلیلفی -به عنوان مثال ۹6۰ تومان -به جایگاه دار می فروشیم و جایگاه دار 
فرآورده را با نرخ تکلیفی ۱۰۰۰ تومان به مصرف کنندگان عرضه می کند و 
بدین ترتیب تفاوت آن که مثال ۴۰ تومان می شود به عنوان کارمزدهنگام 
عرضه فرآورده به مردم دریافت می کند. وی اجرای این طرح را بسیارمهم 
ارزیابی کرد و افزود: با این کار بخش مهمی از مشکالت مالی جایگاه داران 

برطرف شده و بخش عمده ای از محاسبات مالی ما نیز کاسته خواهد شد.

قیمتنفتافزایشیافت

قیمت نفت روز دوشنبه که سرمایه گذاران به محدود شدن عرضه در بازار 
متمرکز شده بودند افزایش پیدا کرد.

بر اساس این گزارش، بهای معامالت آتی نفت برنت ۳۷ سنت یا ۰.۵ درصد 
افزایش یافت و به ۷۷.۴۸ دالر در هر بشکه رسید. بهای معامالت آتی نفت 
آمریکا با ۲۹ سنت یا معادل ۰.۴ درصد افزایش، در ۷۴.۰۹ دالر در هر بشکه 
معامله شد. آمار رسمی که پنجشنبه گذشته منتشر شد نشان داد ذخایر نفت 
در کاشینگ اوکالهاما که هاب تحویل معامالت آتی نفت آمریکا است، به 

پایین ترین حد در سه سال و نیم اخیر کاهش یافته است.
سرمایه گذاران همچنین به میزان افزایش صادرات عربستان سعودی و سایر 

کشورهای حاشیه خلیج فارس معطوف شده اند.
اوپک و متحدانش ماه ژوئن با تسهیل محدودیت های عرضه که از ابتدای 
سال ۲۰۱۷ به اجرا گذاشته شده است و افزایش عرضه به میزان یک میلیون 
بشکه در روز، موافقت کردند. عربستان سعودی عالوه بر کاهش قیمت فروش 
خود برای اوت، به اوپک اعالم کرده که تولیدش را ماه گذشته حدود ۵۰۰ 
هزار بشکه در روز افزایش داده است. تولیدکنندگان آمریکایی نیز دکل های 
انرژی  خدمات  شرکت  گزارش  می کنند.  اضافه  را  بیشتری  نفت  حفاری 
»بیکرهیوز« نشان داد شمار دکل های حفاری نفت آمریکا در هفته منتهی به 

ششم ژوییه، پنج حلقه افزایش یافته و به ۸6۳ حلقه رسیده است.

کوتاه از انرژی

ایرانتنگههرمزراببندد،نفت
۲5۰دالرمیشود

راشاتودی در گزارشی نوشت چنانچه ایران تهدید 
خود مبنی بر بستن تنگه هرمز را عملی کند، بازار 
نفت باید خود را برای قیمت ۲۵۰ دالر برای هر 

بشکه آماده کند.
گزارش  در  مهر،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
راشاتودی آمده است: تهران تهدید کرده است که 
در صورتی که صادرات این کشور مختل شود، 
تنگه هرمز، که یک شاه راه حیاتی برای ترانزیت 
نفت از خاورمیانه است را مسدود خواهد کرد. این 
منجر به افت بخش عظیمی از عرضه نفت جهان 

خواهد شد و قیمت ها را به اوج می رساند.
ایران،  عربستان سعودی،  نفت  بیشتر صادرات 
امارات متحده عربی، کویت و عراق، از مسیر تنگه 
هرمز عبور می کند. همچنین این تنگه مسیر 
گاز  صادرکننده  بزرگترین  صادرات  تمام  عبور 

مایع جهان، قطر، است.
روز پنج شنبه فرمانده سپاه پاسداران ایران گفت: 
تنگه هرمز یا برای همه است یا برای هیچ کس. از 
سوی دیگر ناوگان پنجم آمریکا که در پایگاه آنها 
بحرین است، به حفاظت از کشتی های تجاری 

این منطقه تخصیص داده شده اند.
والدیمیر روجانکوسکی، تحلیل گر سرمایه گذاری 
در شرکت گلوبال اف اکس، به راشاتودی گفت: 
حدود ۱۴  هرمز  تنگه  عبوری  اسمی  ظرفیت 
نفت کش در روز یا ۱۷ میلیون بشکه در روز است، 
که این حدود نیمی از صادرات روزانه نفت خام 
دنیاست. اگر صادرات از این تنگه متوقف شود، 
قانون عرضه و تقاضا قیمت نفت را دوبرابر خواهد 
کرد و به ۱6۰ دالر برای هر بشکه خواهد رساند.

 این تحلیل گر اضافه کرد: اگر این تنگه یک یا 
نفت  تاجران  است  بماند، ممکن  بسته  ماه  دو 
دچار وحشت شوند و تمام قراردادهای موجود 
پیش خرید نفت را بخرند و قیمت ها را تا ۲۵۰ 

دالر باال ببرند.
هم  تله ترید،  ارشد  تحلیل گر  اویلوف  ارتم 
پیش بینی کرد که در صورت بسته شدن تنگه 
دالر جهش  به ۲۵۰  می توانند  قیمت ها  هرمز 
تردید دارم که سپاه  البته من  او گفت:  کنند. 
پاسداران ایران عرضه نفت از تنگه هرمز را برای 

چند هفته یا چند روز قطع کنند. 
یک مهمان دیگر راشاتودی، میخائیل ماشچنکو- 
تحلیل گر شرکت ای تورو، معتقد است حتی اگر 
این تنگه بسته شود هم قیمت نفت به شکلی 
قیمت  چراکه  نمی رود،  باال  آسمان خراش گونه 

برنت تا به حال از ۱۵۰ دالر باال تر نرفته است.
او می گوید: اقدامات ترامپ برخالف خواست او 
برای پایین آوردن قیمتها، آنها را باال می برد. اگر 
او این قدر فعال به دنبال قطع صادرات و منزوی 
ترس  از  هم  سرمایه گذاران  نبود،  ایران  کردن 
کسری عرضه در آینده، دست به خرید مقادیری 

سنگین نمی زدند تا قیمت ها باال برود.

نفت در جهان

هیچ  به  دولت  اینکه  بر  تاکید  با  نیرو  وزیر 
آب  فروش  و  انتقال  برای  برنامه ای  وجه 
ندارد،  همسایه  کشورهای  از  یک  هیچ  به 
گفت: مشکل کم آبی موجب شده تا برخی 
مرزها  این  از  خارج  در  کشور  دشمنان  از 
بیفتند  به هوس  مردم  به  فشار  ایجاد  برای 
مناطق  در  تنش  ایجاد  برای  را  شرایط  و 

مختلف مساعد ببینند.
اطالع  پایگاه  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
با  اردکانیان  رضا  نیرو)پاون(،  وزارت  رسانی 
حضور در برنامه نگاه یک به تشریح آخرین 
وضعیت آب و برق در کشور پرداخت و افزود: 
امسال در حالی آغاز  تابستان  روزهای گرم 
ابتدای  از  کشور  بارش های  میزان  که  شده 
تاکنون  مهرماه(  )ابتدای   ۹6-۹۷ آبی  سال 
با  مقایسه  در  که  رسیده  میلیمتر   ۱6۷ به 
درصد   ۲6 گذشته  سال  مشابه  زمان  مدت 
و در مقایسه با مدت متوسط دراز مدت ۳۰ 
بر  تاکید  با  درصد کاهش داشته است. وی 
اینکه کم بارشی همزاد با ماست، ادامه داد: 
و  وزارتخانه  سایر  همکاری  با  تا  درصددیم 
دستگاه های کشور کمتر در خصوص مقابله 
سازگاری  و  کنیم  صحبت  خشکسالی  با 
بدهیم.  قرار  کار  دستور  در  را  آبی  کم  با 
اجداد ما هزاران سال در یک اقلیم کم آب 
و  نکرده اند  کوچ  کرده اند،  زندکی  و خشک 
و  رونق  توسعه،  آبی  کم  با  سازگاری  طی 
فناوری  پیشرفته ترین  و  داشته اند  پیشرفت 
بهره برداری صحیح از منابع زیرزمینی یعنی 

قنات را به جهان معرفی کرده اند.
شایعات  برخی  ایجاد  به  اشاره  با  نیرو  وزیر 
در فضای مجازی در خصوص صادرات آب 
ایران به سایر کشورهای منطقه، گفت: افت 
جاری  آبی  سال  بارندگی های  سابقه  بی 
موجب شده تا برخی از دشمنان کشور در 

خارج از این مرزها برای ایجاد فشار به مردم 
ایجاد  برای  را  شرایط  و  بیفتند  هوس  به 
ببینند.  مساعد  مختلف  مناطق  در  تنش 
از نیز دو  اینکه پیش  با تاکید بر  اردکانیان 
بار مسئله صادرات آب ایران به کویت و سایر 
ادامه  کرده ام،  تکذیب  را  منطقه  کشورهای 
داد: با وجود این باز هم پیش بینی شده بود 
شد  خواهد  ادامه  سازی ها  شایعه  این  که 
چرا که نان برخی افراد در پرداختن به این 
شایعه هاست. وی به پیشینه مسئله انتقال 
آب به کویت اشاره کرد و افزود: در سال ۸۲ 
نیرو  امور آب وزارت  بنده معاون  زمانی که 
ایران  خصوصی  بخش  در  پیشنهادی  بودم 
برای  کویت  دولت  عالقه مندی  بر  مبنی 
مطرح شده  کشور  این  به  ایران  آب  انتقال 
بود و یادداشت تفاهمی در آن زمان نیز در 
این زمینه آماده و بخش خصوصی هم برای 
نیرو  وزیر  بود.  شده  فعال  قرارداد  تنظیم 
توجه  با  زمانی  یادآور شد: در همان مقطع 
به مباحثی که در خصوص تغییر اقلیمی به 

که  بود  شده  پیش بینی  و  بود  آمده  وجود 
کشور ما در آینده دچار خشکسالی خواهد 
از طرف بخش های  شد مخالفت های جدی 
مختلف به ویژه از سوی بنده برای انجام این 
طرح مطرح شد که خوشبختانه این موضوع 
به قرارداد منجرنشد و در همان زمان بحث 
کامال منتفی شد. اردکانیان خاطرنشان کرد: 
طبق قانون وزارت نیرو مسئول تخصیص آب 
از یک سد به یک دشت، شیرین کردن اب 
دریا و انتقال آن به داخل کشور، یا صادرات 
بار  چندمین  برای  است.  و...  آب  فروش  و 
به هیچ وجه دولت هیچ  تاکید می کنم که 
به هیچ  فروش آب  و  انتقال  برای  برنامه ای 
از  نباید  ندارد.  همسایه  کشورهای  از  یک 
این نکته مهم غافل شویم که برخی درصدد 
هستند از مشکل کم آبی برای ایجاد تنش 
کنند.  استفاده  مختلف  مناطق  مردم  بین 
وزیر نیرو به وضعیت شهرهای دارای تنش 
آبی اشاره کرد و گفت: از میان یک هزار و 
۱۵۷ شهر کشور ۳۳۴ شهر با جمعیتی بالغ 

بر ۳۴ میلیون نفر با مشکالت کم آبی مواجه 
یک  حدود  پیش  هفته  دو  دولت  هستند. 
هزار و ۲۰ میلیارد تومان به منظور اجرای 
هزار و ۱۹۵ پروژه در ۲۸۰ شهر برای کاهش 

تنش آبی اختصاص داده است.
از  استفاده  زمینه  در  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
اضافه  بدمصرفی هستیم،  آبی جامعه  منابع 
تمامی طرح  های  به  اینکه  با وجود  ما  کرد: 
آب  سازی  شیرین  همچون  آب  تامین 
سازی  بارور  سطحی،  آب های  مهار  دریا، 
ابرها، مطالعه پدیده آب های ژرف، استفاده 
بپردازیم  و...  آن  از  بازچرخانی  و  پساب  از 
شویم  غافل  مصرف خود  شیوه  از  نباید  اما 
نکنیم  اصالح  را  خود  بدمصرفی  اگر  چون 
این آب های جدید هم مشکل ما را برطرف 
نخواهد کرد و گویا که به داخل یک مشک 
اردکانیان  باشد.  شده  ریخته  آب  سوراخ 
مناطقی  در  ما  شهرهای  کرد:  خاطرنشان 
آن  اطراف  آب  منابع  که  است  شده  واقع 
محدود است و جمعیت چند میلیونی اطراف 
آن را به راحتی نمی توان منتقل کرد و باید 
این  و  کنند  زندگی  گذران  منابع  همین  با 
منابع پاسخگویی افزایش جمعیت آینده هم 
برای  نباید  بها  گران  منبع  این  از  ما  باشد. 
تامین  کنیم.  استفاده  و...  زمین  شستن 
العاده  فوق  فعالیت  شهرها  برای  شرب  آب 
با  جمعیت  این  و  دارد  سنگینی  و  پیچیده 
مصرف صحیح باید به زندگی مناسب خود 
ادامه بدهند. وزیر نیرو اظهار کرد: درصددیم 
کویری  مناطق  همچون  مناطق  برخی  در 
کولرهای آبی تبدیل به کولرهای گازی شود 
و آب صرفه جویی شده در این بخش صرف 
تا  درصددیم  همچنین  شود.  دیگر  مصارف 
تا  بدهیم  تغییری  آبی  کولرهای  همین  در 

مصرف آب و برق آن ها نیز کمتر شود.

وزیر نیرو:

صـادرات آب، شـایعه اسـت

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
پرونده کالسه ۸۸۹و رای شمار۱۰۰۱۰۷۴مورخه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳به تقاضای قدرت اله 
یعقوبی سرابی فرزند نوراله نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت ۱۰۰ متر 
مربع مجزی شده از پالک ۲۴ فرعی از ۲۰۹۱ اصلی واقع در بخش یک  شهرستان 
اولیه )رسمی( محمد حسین والیزاده معجزی  از مالکیت مالک  خرم آباد خروجی 
تکلیف  تعیین  قانون   ۳ ماده  اجرای  در  مراتب  گردیده  انشاء  و  تائید  و  رسیدگی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع 
مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و 
اعتراض  تقاضا  به مورد  تا چنانچه اشخاص نسبت  الصاق  بر آن در روستاها  عالوه 
دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض 
خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر 
مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
تقدیم دادخواست  اقدام و گواهی  به مراجع قضایی ذیصالح  تقدیم دادخواست  به 
تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول 
اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد 
شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد 

بود. م الف ۴۱۵۵۰۴۵
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۷/۴/۴ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۷/۴/۱۹ 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد –ملک نیاز اسداللهی 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
اله  فتح  تقاضای  ۹۷/۲/۱۹به  ۵۱۴مورخه  شماره  رای  ۱۰6۳و  کالسه  پرونده 
ابراهیمیان فرزند بدر نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت ۳۰۰/۳۸متر 
خرم  شهرستان   ۴ بخش  در  واقع  6اصلی  از  ۱فرعی  پالک  از  شده  مجزی  مربع 
و  تائید  و  ابراهیمیان رسیدگی  بدر  اولیه )رسمی(  مالک  مالکیت  از  آباد خروجی 
ساختمان  و  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون   ۳ ماده  اجرای  در  مراتب  گردیده  انشاء 
سایر  و  مالکین  اطالع  جهت  روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  رسمی  سند  فاقد  های 
صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در 
تاریخ  از  دارند  اعتراض  تقاضا  به مورد  اشخاص نسبت  تا چنانچه  الصاق  روستاها 
را  اعتراض خود  ماه  دو  به مدت  الصاق  تاریخ  از  روستاها  در  و  آگهی  اولین  نشر 
کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات 
معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
تحویل  دادخواست  تقدیم  گواهی  و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع  به  دادخواست 
ارائه حکم نهایی می باشد در  ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول 
اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد 
شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد 

بود. م الف ۴۱۵۵۰۴۴
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۷/۴/۴ 

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۷/۴/۱۹ 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – ملک نیاز اسداللهی 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پل دختر

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابررای شماره ۲۸۳ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۳ هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
کایید  پور  آقای علی  بالمعارض متقاضی  مالکانه  پلدختر تصرفات  ثبت ملک  حوزه 
فرزند آسا  بشماره شناسنامه ۲۵۹صادره ازپلدختر در ششدانگ عرصه و اعیان یک 
باب عمارت مسکونی به مساحت  ۱۱۲/۸۹متر مربع پالک ۱فرعی از ۱۱6 اصلی واقع 
درکاوکالی پلدختر  بخش ۷خرم آباد خریداری از مالک رسمی آقای عبدالعلی لرستانی 
محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 
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 نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۳۹۷/۴/۴   تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۷/۴/۱۹ 

 رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان خانم شیرین دهقان دادخواستی به طرفیت خوانده آقای رضا فرجی فرزند 
یحیی به خواسته مهریه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
وقت  و  ثبت  فردیس  شهرستان  خانواده  ۱دادگاه  شعبه   ۹۷۰۹۹۸۳۰۳۱۱۰۰۳۵۳
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق  رسیدگی مورخ ۱۳۹۷/6/۲۰ ساعت ۸:۳۰  
موضوع ماده ۷۳ 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 ۱۴۵۸
منشی دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان فردیس- طاهره غیاثوند  

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پل دختر

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
اراضی و ساختمانهای  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  نامه  آیین  و ماده ۱۳ 
فاقد سند رسمی برابررای شماره ۳۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ هیات اول موضوع قانون 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبت   وضعیت  تکلیف  تعیین 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم الهام 
در ششدانگ  ازپلدختر  شناسنامه ۳۷۱۱صادره  بشماره  فرزند کسعلی   شهسواری 
عرصه و اعیان یک باب عمارت مسکونی به مساحت  ۱۰۵متر مربع پالک ۱فرعی 
رسمی  مالک  از  خریداری  ۷خرم  بخش  پلدختر   درکاوکالی  واقع  اصلی   ۱۱6 از 
به منظور اطالع عموم مراتب در  لذا  پور محرز گردیده است  آقای منصور حاجی 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراض 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 نماید 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  بدیهی است در صورت 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۳۹۷/۴/۴  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۷/۴/۱۹ 

 رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

شماره :347 تاریخ : 97/4/12 
آگهی ماده 3 قانون

 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمان فاقد سند رسمی 
نظر به اینکه به اسناد مفاد رای بشماره ۱۳۹۷6۰۳۰۱۰۲۲۰۰۱۲۰۵ مورخ ۹۷/۴/۲ 
هیئت رسیدگی  به اسناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رباط 
کریم بر حسب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف و ضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای  
بهروز  متقاضی  مالکانه  تصرفات  و  عادی  انتقال  تاکید  بر  منبی  رسمی  سند  فاقد 
اصغری   فرزند امیر علی به شماره شنایسنامه یک صادر از کرج نسبت به سه دانگ 
مشاع از یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱۴۹۹۳/۳۴ متر مربع مفروز و مجزی 
شده از پالک  فرعی  مفروز از قطعه تفکیکی از ۱۱۸ اصلی واقع در حوزه ثبتی 
شهرستان رباط کریم مالکیت رسمی نصرت اله بهار لو محرز گردیده لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز اگهی می شود در صورتیکه شخص 
یا اشخاص نسبت به صدور سند ما لکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
رسید اخذا نماید تا به داد گاه صالحه احاله و اقدامات موکول به ارائه حکم قطی 
دادگاه گردد بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و در در هر حال صدور سند مالکیت جدید 

مانع از مراجعه متضرر به داد گاه نخواهد بود  م الف ۷۷۰
تاریخ انتشار اولین اگهی : ۹۷/۴/۱۹  تاریخ انتشار دومین اگهی ۹۷/۵/۳ 

رییس اداره ثبت اسناد رباط کریم منوچهر کاظم اصالنی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پل دختر

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابررای شماره ۲6۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین حیدریان 
فرزندعلی  بشماره شناسنامه ۵6۲صادره ازپلدختر در ششدانگ عرصه و اعیان یک 
باب عمارت مسکونی به مساحت  ۲۷۳متر مربع پالک ۱فرعی از ۱۱6 اصلی واقع 
درکاوکالی پلدختر  بخش ۷خرم آباد  خریداری از مالک رسمی آقای حبیب صادقی 
محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 
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 نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۳۹۷/۴/۴  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۷/۴/۱۹ 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پل دختر

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابررای شماره ۱۸۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی محمد نجفی 
فرزندحسین قلی  بشماره شناسنامه ۲۹صادره ازپلدختر در ششدانگ عرصه و اعیان 
یک باب عمارت مسکونی به مساحت  ۱۹۲/۵۰ متر مربع پالک ۱فرعی از ۱۱6 اصلی 
واقع درکاوکالی پلدختر  بخش ۷خرم آباد خریداری از مالک رسمی آقای حبیب صادقی 
محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 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 نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۳۹۷/۴/۴  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۷/۴/۱۹ 
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مفقودی
 ۸۲ ایران  پالک ۷6۲ص۳۵  شماره  با   ۷۳ مدل  پراید  کمپانی  سند  و  سبز  برگ   
وحید  بنام   S۱۴۴۲۲۷۳۱۰۳۵۰۹ شاسی  شماره  و   ۰۰۷۷۹۵۵۰ موتور  شماره  با 

رضاتبار لداری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
 برگ یبز و سند کمپانی وانت نیسان پاترول سواری مدا 6۷ با شماره پالک ۲۹۹ ج 
۷۸ ایران ۸۲ و شماره موتور ۲۴۰۴۹۵۱۴ و شماره شاسی ۲۵Z6۰۰۸۹۰بنام بهمن 

علی تبار ملکشاه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می نماید
 بابل

مفقودی
ای  نقره  رنگ  به   ۱۳۸۷ مدل  پراید  سواری  خودروی  سبز  برگ  و  کمپانی  سند   
موتور۲۳۳۴۹6۵ شماره شاسی ایران ۷۲ شماره  با شماره پالک۳۹۲ه۵6  متالیک 

s۱۴۱۲۲۸۷۷۴۰۰۰۷. به مالکیت اسماعیل کیائی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد

نکا

بار  اوج  ساعات  برق  تعرفه  محاسبه  نحوه  وزیران  هیات 
دستگاه های اجرایی و تعیین الگوی مصرف برق خانگی در 

ماه های گرم سال را تعیین کرد.
به گزارش زمان به نقل از پاون، پیرو تصمیمات اتخاذ شده 
مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  در جلسه ۲۸ خردادماه 
اقتصاد  ابالغی  های  سیاست  اهداف  تحقق  منظور  به  و 
مقاومتی و اصالح الگوی مصرف انرژی، وزارت نیرو با توجه 
جلوگیری  و  مصرف  مدیریت  به  نیاز  و  بحرانی  شرایط  به 
سال،  گرم  ایام  در  برق  بار  اوج  مصارف  بی رویه  رشد  از 
کرد  ارایه  وزیران  هیئت  در  تصویب  جهت  را  پیشنهادی 
که در جلسه ۱۰ تیرماه هیئت وزیران مورد تصویب قرار 
گرفت. در این تصویب نامه آمده است: تعرفه برق ساعات 
اوج بار دستگاه های اجرایی موضوع ماده)۱( قانون برگزاری 
خردادماه  اول  زمانی  بازه  در  مسلح  نیروهای  و  مناقصات 
به  نسبت   )۱.۲( ضریب  با  هرسال  شهریورماه  پایان  تا 
تعرفه اوج بار مصوب محاسبه و دریافت خواهد شد. کلیه 
برگزاری  قانون  یک  ماده  موضوع  اجرایی  دستگاه های 

مناقصات و نیروهای مسلح موظفند نسبت به نصب نصب 
لوازم کاهنده مصرف آب در ساختمان های اداری مربوط به 
خود ظرف یک ماه مشابه سال ۹6 اقدام کنند. در صورت 
عدم مدیریت نسبت به دوره مشابه سال قبل، حجم مصرف 

دریافت  و  محاسبه  موجود  تعرفه  برابر  دو  نرخ  با  اضافه 
آمده  نامه  تصویب  این  از  دیگری  بخش  در  شد.  خواهد 
است: کلیه واحدهای اداری و ستادی دستگاه های اجرایی 
موضوع ماده یک قانون برگزاری مناقصات و نیروهای مسلح 
موظفند صورت حساب آب و برق مصرفی خود را در مهلت 
عدم  صورت  در  نمایند.  پرداخت  قبوض  در  شده  تعیین 
پرداخت در مهلت مقرر با اعالم شرکت های مهندسی آب و 
فاضالب کشور و مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق 
ایران)حسب مورد( سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه 
داری کل کشور مکلفند نسبت به برداشت معادل هزنیه آب 
و برق مصرفی اعالم شده از اعتبارات دستگاه های اجرایی 
اقدام  مربوطه  شرکت های  حساب  به  پرداخت  و  بدهکار 
برای  تیرماه سال جاری  تاریخ ۱۳  این مصوبه در  نمایند. 
اجراء به وزارتخانه های نیرو، امور اقتصادی و دارایی، کشور، 
سازمان  تجارت،  و  معدن  صنعت،  کشاورزی،  جهاد  نفت، 
مرکزی  بانک  و  سیما  و  صدا  سازمان  بودجه،  و  برنامه 

جمهوری اسالمی ایران ابالغ شده است.

با ابالغ معاون اول رئیس جمهوری

تعرفه آب و برق دستگاه های اجرایی در تابستان تغییر کرد
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سیاستهایارزی،بازارثانویهوچندنکته
بهمن آرمان   

به نظر می رسد دولت برای اعمال سیاست های جدید ارزی چند نکته 
را باید مد نظر قرار دهد . به نظر می رسد برنامه ای برای وادار کردن 
صادر کنندگان کاالهای غیر نفتی به عرضه ارز حاصل از صادرات به 
قیمت ۴۲۰۰ تومان مد نظر است در حالی که  صنایع پتروشیمی و 
صنایع فوالد و صنایع معدنی در صورت عرضه ارز صادراتی به قیمت 

۴۲۰۰ تومان با مشکالت فراوانی روبرو می شوند. 
کنم چرا  یاد  فاجعه«  عنوان«  تحت  این سیاست  از  اگر  نیست  بیراه 
این  اتخاذ  مضرات  دهد  می  نشان  این صنایع  وضعیت  بر  تمرکز  که 
تصمیم چیست.واحدهای بزرگ فوالد سازی ایران طرح های توسعه ای 
مهمی را در دست دارند. در گروه فوالد مبارکه بالغ بر یک میلیارد و 
دویست میلیون یورو پروژه در دست اجراست و  در این راستا فاینانس 
از کشورهای خارجی با ارز ناشی از صادرات فوالد مبارکه بایستی تامین 
بشود . فوالد خوزستان نیز با چنین وضعیتی دارد . پس از سال ها با 
فوالد  تولید کننده  این دومین  ای  توسعه  ، طرح های  فراوان  تالش 
با آمدن  بایگانی خارج شده و   از  ایران و صادر کننده نمونه کشور  
تیم مدیریتی جدید در فوال خوزستان ، قرارداد افزایش ظرفیت از ۳.۲ 
میلیون تن فعلی به ۵.۲ میلیون تن امضا شده است. در عین حال فوالد 
خوزستان می خواهد سهم خودش را در افق ۱۴۰۴ حفظ کند و  این امر 
به معنای ۲ میلیارد یورو سرمایه گذاری است .حاال وضعیت ذوب آهن 
اصفهان را بررسی کنیم . می بینیم فعالیت واحدهای  زیر ۵ میلیون تن 
با ذغال سنگ، اقتصادی نیست و در نتیجه ظرفیت این واحد تولیدی 
و صنعتی نیز باید به 6 میلیون تن برسد.  این سه شرکت غول پیکر در 
گذشته ارز مورد نیاز خود را از طریق صادرات تامین می کردند. در فوالد 
مبارکه نیز که موفق ترین بنگاه اقتصادی کشور ،پس از شرکت نفت ، 
محسوب می شود ، ارزش محصوالت در حدود ۳.۵ میلیارد دالر است 
و این شرکت بدون دریافت وام از بانک یا اعتبار دولتی توانسته است 
ظرفیت خود را از ۲.۴ میلیون تن به ۷.۲ میلیون تن برساند . طرح های 
توسعه ای چنین مجموعه هایی بدون استفاده از ارز ناشی از صادرات 
امکان پذیر نیست .نکته اینجاست که بر اساس برنامه ریزی ها قصد 
داریم تولید خودمان را در حوزه فوالد از حدود 6۰ میلیون تن فعلی به 
۱۲۰ میلیون تن برسانیم که این رقم با ظرفیت کنونی عربستان برابری 
می کند . در ضمن عربستان قصد دارد ظرفیت خود را در سال ۲۰۳۰ 
به ۲۴۰ میلیون تن برساند . همین نکته ضرورت توجه به این صنعت را 
آشکار می کند.حال نگاهی اجمالی به صنعت پتروشیمی نیز نشان می 
دهد اهمیت توسعه این صنعت برای اقتصاد کشور چه میزان است.  در 
دولت اصالحات، شرکت های پتروشیمی بدون آنکه ضمانت نامه ای از 
بانک مرکزی دریافت کند با اتکا به صادرات خودشان توانستند ظرفیت 
سازی سنگینی در صنعت پتروشیمی انجام دهند . در چنین شرایطی 
وقتی آمار حاکی از آن است که هفتاد درصد صادرات غیر نفتی ایران 
را صنایع پتروشیمی، فوالد و  محصوالت معدنی تشکیل می دهند، 
چطور می توان این شرکت ها را مکلف به عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی 
کرد در حالی که طرح های توسعه ای این شرکت ها ممکن است در 
اثر اجرای این سیاست متوقف شود. به نظر می رسد با توجه به برنامه 
۱۴۰۴ ، ضرورت دارد مالحظاتی برای شرکت های دارای طرح های 
توسعه و نیازمند به  واردات تکنولوژی و ماشین آالت پیشرفته در نظر 
گرفته شود. در این شرایط ضمن استقبال از ایجاد بازار ثانویه ارز در 
بورس ، امیدوارم  تبدیل ارز صنایع فوالد ، پتروشیمی و صنایع معدنی 
در ایران الزام نشود چرا که این اقدام خروج سرمایه سنگینی را از کشور 
رقم می زند . کسانی که به دولت دارند فشار می آورند تا برای تنظیم 
بازار ، ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و فوالد را وارد بازار کنند تا 
التهاب فروکش نکند، رهنمود اشتباهی می دهند چرا که  ارز صادرات 
این واحدها که رقمی در حدود ۲۰ میلیارد دالر را تشکیل می دهد 
مستقیما در طرح ها توسعه آنها سرمایه گذاری می شود .باید توجه 
داشت سرمایه گذاری در این واحدها مصداق عملی اجرای فرمان مقام 
رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی است زیرا نباید فراموش کنیم این دو 
گروه تقریبا 6۰ درصد بازار سهام ایران را غیر مستقیم و مستقیم در 
اختیار دارند . به این ترتیب اگر نتوانند با ارز ناشی از صادرات خودشان 
طرح های توسعه اجرا کنند، بیکاری و کاهش تولید و در نتیجه کاهش 
صادرات غیر نفتی ارمغان سیاست اشتباه و زودگذر تنظیم بازار ارز با 

ارز ناشی از صادرات این ها خواهد بود.

مزایایهدایتنقدینگیبهبازارسرمایه

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه با هدایت نقدینگی به سمت 
بازار سهام تامین مالی مناسب و ارزان قیمت بنگاه ها اتفاق می افتد، 

نقدینگی سرگردان را عامل تورم و رشد قیمت ها در بازار اعالم کرد.
بانکی، کریم منصوری،  و  پولی  ازپژوهشکده  نقل  به  به گزارش زمان 
اظهار داشت: با توجه به رفتاری و شرایط بازار سرمایه و رشد شاخص 
بورس به نظر می رسد در صورت فراهم بود شرایط، شاخص بورس باز 
هم افزایش پیدا کند.این کارشناس بازار سرمایه در خصوص دالیلی که 
می تواند منجر به رشد شاخص بورس و صعود بیشتر آن شود اظهار 
داشت: یکی از مولفه هایی که این فرضیه را قوت می بخشد رکودی 
است که به تدریج در سایر بازارها حاکم خواهد شد؛ بنابراین بخشی از 
نقدینگی از بازارهایی مانند خودرو، ارز، سکه و مسکن می توانند وارد 
بازار سهام شوند.وی افزود: از سوی دیگر به تازگی تاکیدات زیادی بر 
فراهم  در صورت  که  شود  می  دولت  توسط  سرمایه  بازار  از  حمایت 
آوردن زیرساخت ها و همراهی دولت با بازار سهام، می توان شاهد رونق 
بیشتر معامالت در بورس و در پی آن رشد شاخص بود.این کارشناس 
بازار سرمایه تاکید کرد: البته نباید رشد شاخص بورس مالک سرمایه 
گذاری سهامداران به ویژه تازه واردان به بورس باشد، چرا که شاخص 
نمادی از میانگین رشد و کاهش قیمت تمامی نمادهای معامالتی در 
بورس است؛ بنابراین اگر سرمایه گذاری، قصد حضور در بازار سهام را 
دارد باید مولفه های بسیاری از جمله وضعیت بنیادی شرکت ها و نیز 
صنایع در داخل و خارج کشور را بررسی کرده و با آگاهی نسبت به 
مسایلی چون روانشناسی معامالت و همچنین استفاده از تجربه سایر 
معامله گران اقدام به دادوستد سهام در بورس کند.وی تصریح کرد: 
البته به سرمایه گذارانی که تجربه معامله در بازار سهام را ندارند توصیه 
می شود در صوت امکان از معامله مستقیم سهام تا به دست آدوردن 
تجربه کافی خودداری کنند و از ظرفیت های صندوق های سرمایه 
گذاری برای کسب سود و مهار ریسک خود استفاده کنند.منصوری 
ادامه داد: نگاهی به شراط کلی اقتصادی و کلی کشور نشان می دهد 
ادامه روند رو به رشد قیمت ها و شاخص بورس در بلندمدت امکان 
پذیر نیست؛ چرا که از یکسو رکود حاکم بر اقتصاد و تورم تحمیلی بر 
آن سودآوری شرکت های حاضر در بازار سهام را تحت تاثیر قرار داده و 
از طرف دیگر معماهایی همچون آینده برجام، اقتصاد و بازار سرمایه را 
تحت تاثیر خود قرار داده است.وی گفت: با توجه به اینکه حجم زیادی 
از نقدینگی در اقتصادی کشور سرگردان است، همین امر به یکی از 
دالیل اصلی تورم و گرانی بیش از حد در بازارهایی مانند مسکن، سکه، 
ارز، خودرو و ... تبدیل شده است؛ بنابراین به نظر می رسد در صورتی 
که سیاست های اقتصادی مبنی بر بازار سرمایه محوری شدن اقتصاد 
شود و تالش کنیم نقدینگی را به سمت بازار سهام هدایت کنیم، از 
یک طرف نقدینگی سرگردان، اقتصاد کشور را تهدید نمی کند و از 
سوی دیگر در پی تامین مالی مناسب و ارزان بنگاه ها از طریق بازار 
سهام می تواند شاهد بهبود وضعیت صنایع و اقتصاد بود.این کارشناس 
بازار سرمایه افزود: بر این اساس باید تالش کنیم عالوه بر تغیر مسیر 
سیاست های اقتصادی کشور به سمت بازار سهام، در درون این بازار نیز 

زیرساخت ها و شرایط حضور نقدینگی را فراهم کنیم.

نگاه روز

بررسیمجدد
همهکارتهایبازرگانی

 وزیــر صنعت، معدن و تجارت در ابالغیه ای تایید 
کارت بازرگانــی بدون اطمینان کامــل از هویت 
متقاضی و احراز شرایط دریافت را ممنوع اعالم کرد 
و خواستار رسیدگی مجدد به همه کارتهای صادره 
گذشته شد.به گزارش زمان به نقل ازوزارت صنعت، 
معدن و تجارت، در ابالغیه صادر شده از سوی محمد 
شریعتمداری آمده است: با توجه به اینکه تایید کارت 
بازرگانــی از وظایف ســازمانهای صنعت، معدن و 
تجارت استانی اســت، تایید حتی یک فقره کارت 
بازرگانی بدون اطمینان کامل از هویت متقاضی و 
احراز شرایط دریافت، ممنوع و تایید کننده و مقامات 
باالتر آن مسئول خواهند بود.بر اساس دستور وزیر 
صنعت، معدن و تجارت، ضروری است در کارگروه 
مشترکی با اتاق بازرگانی و گمرک محل نسبت به 
رســیدگی مجدد به همه کارتهای صادره گذشته، 
اقدام و در اسرع وقت کارتهای غیرواجد شرایط تعلیق 

یا باطل و گزارشهای اقدامات ارائه شود.

آمارسهماههتولیدخودرو
درسالجاری

 آمار سه ماهه تولید انواع خودرو تا پایان خردادماه 
امســال ۳۳6 هزار و 6۹۹ دستگاه بود که با توجه 
به آمار مدت مشــابه ســال گذشــته افزایش ۹.۴ 
درصدی داشــت. به گزارش زمان به نقل ازمهر، بر 
اســاس گزارش دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت آمار تجمعی تولید 
خودروی سواری تا پایان خردادماه امسال ۳۱۷ هزار 
و ۸۱۰ دســتگاه بود که با توجه به آمار تجمعی تا 
پایان خردادماه ۱۳۹6 )۲۹۰ هزار و ۸۸۷ دستگاه( با 
۹.۳ درصد افزایش همراه بود.بر همین اساس تا پایان 
خردادماه امســال ۲۴۴ دستگاه ون در کشور تولید 
شد که با توجه به تولید ۲۱۰ دستگاه ون در مدت 
مشابه سال گذشته با افزایش ۱6.۲ درصدی روبه رو 
بودیم.در زمینه تولید وانت نیز تا پایان خردادماه ۱۴ 
هزار و ۸۰ دستگاه تولیدی داشتیم که با احتساب ۱۳ 
هزار و ۹ دستگاه تولیدی تا خردادماه سال گذشته، 
شاهد افزایش ۸.۲ درصدی بودیم.تولید مینی بوس 
و میدل باس کشور در خردادماه امسال نیز با افزایش 
۱۳۱.۳ درصدی همراه بود. بر این اســاس تا پایان 
خردادماه امســال ۴۸۸ دســتگاه خودرو در کشور 
تولید شد که با احتساب آمار تجمعی مدت مشابه 
سال گذشــته) ۲۱۱ دستگاه( به این افزایش تولید 
رسیدیم.در زمینه تولید کامیونت، کامیون و کشنده 
نیز در خردادماه امسال ۳ هزار و ۸۴۸ دستگاه خودرو 
تولید شد و این رقم در خردادماه گذشته ۳ هزار و 
۳۰ دستگاه بود که افزایش ۲۷ درصدی داشت.در 
مجموع آمار تجمعی تولید انواع خودرو در خردادماه 
امســال ۳۳6 هزار و 6۹۹ دستگاه بود که با توجه 
به آمار مدت مشابه سال گذشته)۳۰۷ هزار و 666 

دستگاه( با افزایش ۹.۴ درصدی همراه بود.

توقفپروازهایشرکتهواپیمایی
KLMبهایرانازاولمهر

شــرکت هواپیمایی هلندی KLM اعالم کرد: به 
دلیل اعمال تحریم های جدید از سوی آمریکا علیه 
ایران، ادامه فعالیت در ایران برای این شرکت چشم 
انــداز اقتصادی ندارد.به گزارش زمان به نقل ازمهر، 
روزنامه »استار تریبیون« نوشت: شرکت هواپیمایی 
هلنــدی KLM اعالم کرده اســت پروازهای این 
شرکت به ایران و نیز پروازها از ایران به هلند متوقف 
خواهد شــد.این شرکت  در وب سایت رسمی خود 
اعالم کرد: در پی بازگشت تحریم های ایران از سوی 
دولت آمریکا، ادامه پروازهای این شرکت به تهران، 
چشم انداز اقتصادی نداشــته و نتایج منفی به بار 
خواهد آورد.این شرکت هواپیمایی که بخشی از گروه 
هواپیمایی ایرفرانس است در بیانیه خود همچنین 
 KLM اعالم کرده است: آخرین پرواز هواپیماهای
از تهران به آمستردام ۲۲ سپتامبر )۳۱ شهریور( و 
پرواز برگشت به تهران ۲۳ سپتامبر )اول مهر( انجام 
خواهد شد.شــرکت KLM آخرین بار که صنعت 
هوانوردی ایران را ترک کرد، در سال ۲۰۱۳ و پس از 
اعمال تحریم های شدیدتر علیه برنامه هسته ای ایران 
بود اما پس از توافق ایران با ۱+۵ در سال ۲۰۱6، بار 
دیگر این شرکت به صنعت هوانوردی ایران بازگشت.

در یک نظرسنجی؛
مردمخواستاراشدمجازاتبا

سوءاستفادهکنندگانازارزدولتیشدند

 حدود ۷۹ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی 
دیشب برنامه پایش خواستار اشد مجازات برای کسانی 
شدند که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گرفتند ولی 
آن را در بــازار آزاد فروختند .به گزارش زمان به نقل 
ازمهر، برنامه پایش در سوال نظرسنجی خود پرسید 
: با کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گرفته 
اند ولی آن را در بازار آزاد فروختند، چه باید کرد؟ ۱- 
اشد مجازات ۲-جریمه و زندان ۳- هیچ، آنها مقصر 
نیستندبراساس نتایج این نظرسنجی،   ۷۸.۹۸ درصد 
از شرکت کنندگان خواستار اشد مجازات برای سوء 
استفاده کنندگان از ارز ۴۲۰۰ تومانی شدند، ۱۲.۲۵ 
درصد جریمه مالی و زندان را برای مجازات این افراد 
کافی دانسته اند و ۸.۷۷ درصد عنوان کرده اند هیچ 
مجازاتی نباید شامل این افراد شوند چون آنها مقصر 
نیستند.چندی پیش با انتشار لیست برخی از دریافت 
کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی مشخص شد که تعداد 
زیادی از این وارد کنندگان کاال را بارز ۴۲۰۰ خریده 

ولی در بازار با قیمت دالر آزاد فروخته اند.

خبر

معاون وزیر صنعت و رئیس هیات عامل ایدرو، 
اختصاص یک شناسه برای هر خریدار خودرو، 
تولیدات  همه  عرضه  برای  خودروسازان  الزام 
به بازار و پیگیری از واردکنندگان برای ورود 
همه خودروهایی که مسیر قانونی خود را طی 
کرده اند را سه اقدام دولت برای آرام کردن بازار 

خودرو برشمرد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، بازار خودروی 
کشور در ماه های اخیر روزهای پرالتهابی را 
تجربه کرد؛ خروج یک طرفه آمریکا از برجام و 
در پی آن زمزمه ها و احتمال کاهش یا قطع 
همکاری برخی شرکای خارجی خودروسازان 
ایرانی و نیز موافقت شورای رقابت با افزایش 
از  کمتر  که  داخل  تولید  خودروهای  قیمت 
۴۵ میلیون تومان قیمت دارند، سبب افزایش 
در  ها  قیمت  بازار شد.آشفتگی  در  ها  قیمت 
از ۲۱  آنکه  با وجود  بازار خودروهای خارجی 
فروردین تا پایان خرداد ماه امسال بیش از ۱۲۰ 
میلیون یورو به واردات این کاال اختصاص یافته 
بود، بیشتر است؛ البته از ابتدای تیرماه واردات 
خودروهای خارجی به کشور ممنوع شده است.

وزیر  معاون  معظمی«  پیوند »منصور  این  در 
صنعت معدن تجارت با بیان اینکه خودروسازان 
مکلف شده اند همه تولیدات خود را وارد بازار 
از جمله  اظهار داشت: برخی رویدادها  کنند، 
تغییر نرخ ارز، تعرفه های گمرکی، حجم باالی 
برخی  و  مردم  نزد  سرگردان  های  نقدینگی 
هفته  در  تا  شد  سبب  روانی  های  فضاسازی 
ها و ماه های اخیر شاهد هجوم اشخاص برای 
خرید خودرو باشیم.معاون وزیر صنعت، معدن 
و تجارت بیان داشت: با اتخاذ تدابیری از جمله 
اختصاص یک شناسه واحد برای خرید خودرو 
به هر متقاضی، درخواست از خودروسازان برای 
وارد کردن همه تولیداتشان به بازار و پیگیری از 

واردکنندگان برای وارد کردن همه تقاضاهایی 
که مسیر قانونی خود را طی کرده، برای آرام 
کردن فضای حاکم بر بازار خودرو تالش شده 
و  گسترش  سازمان  عامل  هیات  است.رئیس 
نوسازی صنایع ایران )ایدرو( تاکید کرد: مهم 
این است که بتوان جریان نقدینگی سرگردان 
جامعه را به سمت تولید هدایت کرد.معظمی 
قراردادهای  لحظه  این  تا  گفت:  همچنین 
همکاری خودروسازان ایرانی با شرکای خارجی 
آنها همچنان برقرار است و کارها طبق روال 
شریعتمداری  محمد  شود.پیشتر  می  انجام 
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرده بود: 
شرکت های خودروساز پژو و رنو هنوز به طور 
رسمی خروج از ایران را اعالم نکرده اند؛ زیرا در 
کشورمان سرمایه گذاری داشته و منافعی دارند.

رئیس هیات عامل ایدرو همچنین گفت: پارسال 
بیش از یک میلیون و 6۰۰ هزار دستگاه خودرو 
تولید شد و برای امسال نیز تولید یک میلیون 
و ۷۵۰ هزار دستگاه برنامه ریزی شده است.

معظمی با بیان اینکه در پنج سال گذشته تولید 

است،  بوده  همراه  رشد  با  داخلی  خودروهای 
افزود: در سه ماه نخست امسال در هم سنجی 
با پارسال، تولید خودروهای داخلی ۱۰ درصد 
رشد کرد.رئیس هیات عامل ایدرو با بیان اینکه 
شرایط کنونی صنعت همچون وضعیت اقتصاد 
کشور است، گفت: آنچه به عنوان واقعیت های 
شود،  می  مطرح  کالن  سطح  در  اقتصادی 
متفاوت از آن چیزی است که در اذهان عمومی 
وجود دارد؛ در حقیقت واقعییت اقتصادی بهتر 
از آن چیزی هست که ›القای روانی وضعییت 
اقتصادی › می نامیم.معظمی بیان داشت: این 
مطلب البته به معنای نبود مشکالت معیشتی و 
اجتماعی در جامعه نیست، اما باید گفت بخشی 
از مسائل موجود ناشی از تبعات فضای روانی 
نا  و  پمپاژ یاس  نتیجه  بر جامعه و در  حاکم 
افکنی در بین مردم است.این  ابهام  امیدی و 
مقام مسئول اظهار داشت: مشکالت اقتصادی 
در همه جای جهان وجود داشته و یک مساله 
علیرغم  نیز  است؛ مشکالت کشورمان  نسبی 
جدی بودن درسطحی از وخامت نیست که با 

تدبیر و هم افزایی منابع داخلی و سایر شرکای 
خارجی قابل حل نباشد.

وی خاطرنشان کرد: این روزها بسیاری شاخص 
نفت،  از جمله صادرات  اقتصادی کشور  های 
تولید و صادرات محصوالت پتروشیمی، تولید 
خودرو و کشت گندم با رشد و رونق همراه بوده، 
اما التهاب در اقتصاد جاری و تلقی عمومی از 
وزیر  است.معاون  دیگری  چیز  موجود  وضع 
صنعت، معدن و تجارت با اعالم اینکه بخشی 
از تلقی مردم از شرایط کنونی اقتصادی جامعه 
اختالف  و  اجتماعی  های  نابرابری  از  ناشی 
است،  جامعه  مختلف  طبقات  بین  درآمدی 
اظهار داشت: سیاست های دولت به گونه ای 
پایین  هست که تالش می شود دهک های 
عبارتی  به  ببینند؛  را  آسیب  کمترین  جامعه 
به دهک  هدف سیاست های حمایتی دولت 
نهم و دهم جامعه معطوف می  های هشتم، 
تلقی  از  دیگری  بخش  کرد:  اضافه  شود.وی 
حقیقت  در  جامعه  کنونی  شرایط  از  مردم 
نگرانی و دغدغه ای است که به وجود آمده و 
خود ناشی از عوامل تاثیرگذار خارجی و سوء 
مدیریت های داخلی است.معظمی یادآورشد: 
گذشته  از  متفاوت  شرایطی  با  کشور  امروز 
مواجه است و به همین دلیل باید رفتارهای 
مدیران از جمله در بخش صنعت و اقتصاد نیز 
مدیرانی  نیازمند  امروز  باشد؛  آن  با  متناسب 
تصمیم گیر با قدرت ریسک پذیری باال، اهل 
مطالعه و به دور از محافظه کاری در این حوزه 
ها هستیم.وی بیان داشت: یکی از مهمترین 
به  صحیح،  گیری  تصمیم  مدیران،  وظایف 
موقع و منطقی است، اما اگر مدیری در این 
زمینه کاهلی داشت آن وقت موضوع جابجایی 
تغییر  هرحال  به  شود؛  می  مطرح  تغییر  و 

مدیریت باید آخرین راهکار باشد.

خودروسازان مکلف شده اند همه تولیدات خود را وارد بازار کنند؛   

سه اقدام دولت برای ساماندهی بازار خودرو    

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از ایجاد شهرک صنعتی در منطقه آزاد ماکو تا ماه آینده خبر 
داد و اظهار کرد: بزرگترین منطقه ویژه اقتصادی کشور در نقطه صفر مرزی بانه ایجاد می شود.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، صادق نجفی - مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران با اشاره به ایجاد بزرگترین منطقه ویژه اقتصادی کشور در نقطه صفر مرزی بانه اظهار 
کرد: با ایجاد این منطقه ویژه اقتصادی شاهد کاهش میزان قاچاق خواهیم بود و از سوی دیگر 
با مونتاژ از واردات کاال و محصول تمام شــده به داخل جلوگیری می کنیم.وی ادامه داد: با ایجاد 
کارخانه های تولیدی که معاف از گمرک و مالیات هستند در این منطقه ویژه اقتصادی شاهد مونتاژ 
بهترین کاال و محصوالت خواهیم بود و عمده فعالیت ها در حوزه تولید لوازم خانگی خواهد بود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه منطقه ویژه اقتصادی بانه دارای مساحت ۱۰۰ 
هکتاری است، گفت: واحدهای تولیدی متقاضی هر محصول و کاالیی را که بخواهند به داخل یا 
خارج کشور عرضه کنند می توانند در این منطقه تولید کرده و با مونتاژ بهترین تولیدات از واردات 
محصول نهایی و نیز کاالی تمام شده به کشور جلوگیری نمایند.نجفی در ادامه از ایجاد شهرک 
صنعتی در منطقه آزاد ماکو خبر داد و اظهار کرد: توافقات اولیه جهت احداث این شهرک صنعتی 
بین سازمان منطقه آزاد ماکو و نیز سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران صورت گرفته 
است و تا یک ماه آینده شاهد عملیاتی شدن ایجاد این شهرک هستیم.وی ادامه داد: زیرساخت های 
الزم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در این شهرک صنعتی ایجاد خواهد شد تا کارآفرینان 
داخلی و خارجی جهت فعالیت در آن اقدام کنند. عالوه بر این با تولیدکنندگان کشور ترکیه نیز 
صحبت ها و جلسات مختلفی مد نظر قرار گرفته است و به دلیل نزدیکی مرزی ماکو و ترکیه شاهد 
فعالیت واحدهای تولیدی از این کشور نیز خواهیم بود.با توجه به تالش های اخیر آمریکا جهت 
اخالل در وضعیت اقتصادی ایران و جلوگیری از فروش نفت کشور، توجه به تولید داخل بیش از هر 
مقوله دیگری ضرورت پیدا کرده و در این بین سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 
بیش از هر نهاد دیگری باید در راستای ایجاد بستر مناسب جهت فعالیت صنایع کوچک و نیز رونق 
شهرک های صنعتی گام بردارد تا با تولید محصول باکیفیت و دارای مزیت رقابتی نسبت به سایر 
محصوالت خارجی بتواند رضایت مشتریان داخلی را فراهم کند و عالوه بر این با برنامه ریزی درست 

در راستای صادرات به سایر کشورها به ویژه کشورهای همسایه گام بردارد.

مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک  مرکزی با تشریح چگونگی فعالیت بازار ثانویه ارز گفت: 
عرضه و تقاضا تعیین کننده، نرخ ارز در بازار ثانویه خواهد بود.به گزارش زمان به نقل ازایرنا، مهدی 
کسرایی پوردرخصوص تقسیم بندی کاالهای دریافت کننده ارز و چگونگی تخصیص آن به هر 
کدام از گروه های کاالیی افزود: طبق اعالم رییس کل بانک مرکزی در چهارشنبه هفته گذشته، 
بازار ثانویه ارز تشکیل شده است و صادرکنندگان غیرنفتی با توجه به سیاست های ارزی جدید به 
۲ دسته  ۸۰ و ۲۰ درصدی تقسیم می شوند.وی ادامه داد: ۸۰ درصدی ها به طور عمده صادرکننده  
محصوالت پتروشیمی، مواد معدنی و فوالد هستند و ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه  نیما 
با نرخ بر مبنای ۴۲۰۰ تومان عرضه می کنند.وی افزود: صادرکنندگان ۲۰ درصدی نیز با تصمیم 
اخیــر دولت این امکان را یافته اند که ارز حاصل از صادرات خود و یا امتیاز واردات را یا از طریق 
توافقی و با استفاده از ظرفیت موجود در سامانه  سماصا )سامانه مدیریت ارز حاصل از صادرات( به 
یک واردکننده واگذار و یا در سامانه  نیما برای فروش با نرخ رقابتی اعالم آمادگی  کنند.وی اظهار 
داشت: طبق مقررات بانک مرکزی، صرافی های مجاز، به سامانه  نیما دسترسی دارند و می توانند این 
ارز را خریداری و آن را به واردکنندگان کاالهای گروه سوم که تقاضای خرید ارز دارند عرضه کنند.

وی یادآورشد: اولویت بندی کاالها در شرایط کنونی بدین صورت است که دارو و کاالهای اساسی 
در گروه نخست قرار دارند و ارز مربوط به آن از منبع بانک مرکزی حاصل از صادرات نفت و میعانات 
گازی تامین می شود.کسرایی پور افزود: گروه دوم، کاالهای واسطه ای و ماشین آالت هستند و منبع 
تامین ارز آن ارز حاصل از صادرات غیرنفتی ۸۰ درصدی است. وی ادامه داد: منبع تامین ارز گروه 
سوم کاالیی نیز که برخی از آنها کاالهای مصرفی هستند و اهمیت کمتری از ۲ گروه قبلی دارند، 
۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات گروه دوم صادرکنندگان )صادرکنندگان ُخرد( است.به گفته وی، 
چگونگی کاربری سامانه و آموزش های مربوط به آن در حال حاضر آماده شده و در سامانه جامع 
تجارت در دسترس است.کسرایی پور درباره شیوه تعیین نرخ ارز در بازار ثانویه نیز گفت: سازوکار 
پیش بینی شده به این صورت است که خریداران ارز یعنی همان واردکنندگان دارای ثبت سفارش 
کاالهای گروه سوم، در سمت تقاضا و صادرکنندگان ۲۰ درصدی یا ُخرد نیز در سمت عرضه قرار 
می گیرند.وی افزود: در این میان صرافان مجاز، به عنوان واسطه در خرید و فروش ارز ایفای نقش 

می کنند و این عرضه و تقاضا، قیمت را در بازار تعیین خواهد کرد.

ایجاد بزرگترین
 منطقه ویژه اقتصادی در بانه

چگونگی تعیین نرخ
 ارز در بازار ثانویه اعالم شد

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با تشریح آخرین 
وضعیت برگزاری مسابقات ملی مهارت که از ۲۴ تیرماه آغاز می 

شود، از تأسیس ۹6 مرکز مهارتی در جوار دانشگاه ها خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سلیمان پاک سرشت  در نشست 
خبری هجدهمین مسابقات ملی مهارت گفت: یکی از مأموریت 
های سازمان آموزش فنی و حرفه ای ارتقای توان مهارتی کشور 
است و به این ترتیب یکی از ابزارهایی که از سالیان گذشته در جهت 
ارتقای طرح مهارتی جوانان مورد توجه بوده، برگزاری مسابقات 
ملی مهارت است.وی با اشاره به اینکه سالیانه سه گروه مسابقات 
ملی مهارت، مسابقات آزاد مهارت توسط بنگاه های اقتصادی با 
مشارکت سازمان فنی و حرفه ای و مسابقات مهارتی معلوالن در 
جهت ارتقای مهارت آموزی جامعه برگزار می شود تأکید کرد: 
مسابقات ملی مهارت به دلیل ارتباط با رویداد جهانی که به صورت 
دو سال یک بار برگزار می شود به منظور ترویج مهارت آموزی و 
ارتقاء مهارت ها و شناسایی نقاط ضعف و قوت وضعیت مهارت 
آموزی، آشنایی کارشناسان با مسابقات جهانی مهارت و ارتباط 
بین مراکز آموزشی و صنعت از اهمیت ویژه ای برخوردار است 
و باید نگاه ویژه ای به این مسابقات توسط دستگاه های مختلف 
صورت گیرد.معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  با تأکید بر 
اینکه مسابقات ملی مهارت مقدمه ای برای ورود به مسابقات جهانی 
مهارت است، ادامه داد: امسال هجدهمین مسابقات ملی مهارت 
در بازه زمانی ۲۴ تا ۲۷ تیرماه برگزار می شود که در سال گذشته 

مراحل شهرستانی و استانی آن برگزار شد و امسال نیز در مرحله 
کشوری ۵۴۴ نفر در ۳۳ رشته به رقابت می پردازند.پاک سرشت با 
اشاره به افزایش تعداد ۴ رشته مهارتی گچ کاری، گل آرایی، تعمیر 
و نگهداری ماشین آالت سنگین و سازه های چوبی در مسابقات 
امسال خاطرنشان کرد: وجه تمایز مسابقات امسال نسبت به ادوار 
گذشته حضور ۱۳ نفر از کارشناسان، رقابت کنندگان و مسئوالن 
کشور روسیه به عنوان میزبان مسابقات جهانی مهارت برای شرکت 
در مسابقات ملی است. ضمن اینکه از مسئوالن سازمان جهانی 
مهارت نیز برای بازدید از مسابقات ملی به کشور دعوت شده اند.وی 
استفاده از تجهیزات مراکز مجری و داخلی سازمانی جهت تجهیز 
رشته ها و استفاده از توان صنعت  برای حمایت از مسابقات را از 
دیگر ویژگی های هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت عنوان 
کرد و اظهار داشت: مسابقات امسال در چهار مرکز تربیت مربی 
کرج، مرکز ۹ دی در اتوبان تهران-کرج، مرکز شماره یک شهید 
خدایی البرز و مرکز شماره سه شهید رهبری البرز برگزار می 
شود.در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به هفته ملی مهارت 
در بازه زمانی ۳۱ تیرماه تا 6 مردادماه گفت: این هفته فرصت 
خوبی است تا جامعه را نسبت به مسائل مهارت آموزی حساس 
کنیم. همچنین در این هفته مجال و فرصت بیشتری برای ورود 
به طرح های مهارت آموزی وجود دارد.معاون وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی با اشاره به مهمترین رویدادهای هفته ملی مهارت 
نیز افزود: در این هفته از مهارت آموختگان کارآفرین که نسبت به 

راه اندازی کسب و کار اقدام کرده اند، تقدیر به عمل خواهد آمد. 
همچنین برگزیدگان مسابقات ملی مهارت  مورد تقدیر قرار خواهند 
گرفت.وی همچنین از همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای با 
تشکل های خصوصی مانند کانون عالی کارفرمایی و اتاق بازرگانی 
برای واگذاری فعالیت های رسمی آموزشی به این تشکل ها خبر 
داد و یادآور شد: به دلیل ارتباط تشکل های تخصصی با بنگاه 
ها، واگذاری بخشی از فرآیندهای آموزش نیروی کار می تواند به 
شناسایی مزیت ها و فرصت های شغلی و همچنین ارتباط مهارت 
آموزان با صنعت فراهم شود.رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه 
ای در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت 
تأسیس آموزشگاه های مهارتی در جوار دانشگاه ها به منظور ارتقاء 
سطح مهارتی فارغ التحصیالن و دانشجویان اظهار داشت: تاکنون 
۹6 مرکز آموزش مهارتی در جوار دانشگاه ها تأسیس شده است 
که در قالب این مراکز، دانشجویان در کنار فعالیت های آموزشی، 
در کارگاه های متفاوت از فضای آکادمیک مهارت های الزم را می 
آموزند.پاک سرشت افزود: همچنین در سال گذشته تفاهم نامه ای 
بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه 
ای منعقد شد تا برخی از رشته های مهارتی مراکز آموزش فنی و 
حرفه ای قابلیت تطبیق با واحد درسی در دانشگاه ها داشته باشند 
که به عبارتی برخی واحدهای درسی با رشته های مهارتی مهارت 
آموزان معادل سازی می شوند و نیازی به گذراندن واحدهای درسی 

مربوطه در دانشگاه ها توسط این دانشجویان وجود ندارد.

معاونوزیرکارخبرداد:

رقابت ۵۴۴ مهارت آموز در مسابقات ملی مهارت از ۲۴ تیرماه



آدمی آنگاه از همه توان و نیروی خویش برای 
کاری بهره می گیرد که در آن ، آرزو و باورهای 

درونی خویش را ببیند.
 حکیم ارد بزرگ

سخن حکیمانه

زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست 
 پیرهن چاک و غزل خوان و ُصراحی در دست

نرگسش عربده جوی و لبش افسون کنان 
 نیم شب مست به بالین من آمد بنشست

امروز با حافظ

»ازعشقوشیاطیندیگر«
چاپششمیشد

ترجمه رمان »از عشق و شیاطین دیگر« نوشته 
گابریل گارسیا مارکز توسط نشر نگاه به چاپ ششم 

رسید.
به گزارش مهر، رمان »از عشق و شیاطین دیگر« 
جاهد  ترجمه  با  مارکز  گارسیا  گابریل  نوشته 
جهانشاهی به تازگی توسط نشر نگاه به چاپ ششم 
رسیده است. از این رمان، تا به حال ۵ ترجمه به 

فارسی در ایران عرضه شده است.
و  نوشته  افسانه  براساس یک  را  رمان  این  مارکز 
خالصه داستانش به این ترتیب است که  سگی هار، 
دختر نوجوانی را گاز می گیرد. مارکی کاسالدوئرو 
کلیسا  به  اسقف  اصرار  به  را  او  دختر،  این  پدر 
می سپارد. ولی وهم حلول شیطان در جسم و روح 
دخترک، کلیسا را وا میدارد کشیش ۳6 ساله ای را  

مامور شیطان ستیزِی او کنند...
این نویسنده در مقدمه و معرفی این رمان نوشته 
افسانه   از  مادربزرگم  کودکی  در  چون   ... است: 
دخترک دوازده ساله  اشراف زاده ای حکایت کرده 
بود که کمند گیسوانش را هم چون عروس به دنبال 
می کشید، دخترک از هاری جان باخته بود و در 
روستاهای کارائیب به خاطر معجزه های فراوانی که 
داشت از او به نیکی یاد می کردند. این فکر که گور 
یاد شده می توانست گور آن دختر باشد آن روز برایم 

در حکم خبر بود و سرآغاز این کتاب.
دارد  نام  ماریا  سییروا  رمان،  در  نظر  مورد  دختر 
که با بی توجهی والدینش مواجه شده و در کنار 
خدمتکاران با آداب رسوم آفریقایی بزرگ می شود تا 
جایی که زبان آنها را هم یاد می گیرد. روزی سییروا 
ماریا همراه یکی از خدمتکارانش در بازار مورد حمله 
و گزند یک سگ هار قرار می گیرد. این خبر به 
گوش اسقف منطقه می رسد و او مدعی می شود که 
روح این دختر در تسخیر شیطان قرار گرفته است. 
بنابراین از پدرش می خواهد که دختر را به صومعه 
تحویل دهد تا از او جن گیری کنند… در این بین 
پدر روحانی کایتانو دالورا عاشق ماریا شده است و 

در فکر نجات جان اوست...
چاپ ششم این کتاب با ۲۰۵ صفحه و قیمت ۱۸ 

هزار تومان عرضه شده است.
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چاپ: کارگر 

اوقات شرعی

فراخوان»رویدادخلقایده«منتشرشد

ایده های  ارتقای  هدف  با  ایده«  خلق  »رویداد  فراخوان 
سینمایی متکی به کار تیمی منتشر شد.

به گزارش پیام زمان ،  در فراخوان رویداد خلق ایده آمده 
است:«رویداد خلق ایده« نمونه ای از یک رویداد نوین و 
نوآورانه است که افراد به شرط داشتن یک ایده چند خطی 
مناسب برای نگارش یک فیلمنامه سینمایی، می توانند در 
آن شرکت کرده و سپس در محیطی پویا و خالق، به 

شکل گروهی و زیر نظر اساتید برجسته، با طرح ایده هایشان به فعالیت پرداخته و به 
نگارش طرح ۴صفحه ای حرفه ای بپردازند؛ تا در نهایت نتیجه  این تعامل و همکاری را در 
قالب یک رقابت هیجان انگیز و آموزشی، برای هیأت داوران، تهیه کنندگان، کارگردانان و 

مسئوالن سینمایی، ارائه کنند.
اهداف رویداد:ارتقای ایده های سینمایی با اتکا به کار تیمی، ایجاد طوفان افکار و بهره گیری 
از مشاوره اساتید-بستری برای کسب تجربه، افزایش آگاهی، شناسایی نیروهای خالق، 
و ترویج کار تیمی-بازاریابی و عرضه مستقیم ایده و طرح به تهیه کنندگان، کارگردانان 
و مسئوالن سینمایی-آشنایی رو در رو و بی واسطه با مدیران و صاحب نظران سینما و 

گسترش ارتباطات حرفه ای
روش داوری ایده ها در روز اول:در عصر روز نخست هر یک از شرکت کنندگان تنها یک 
دقیقه فرصت خواهد داشت که ایده خود را به بهترین و جذاب ترین شکل ممکن ارائه 
نماید؛ هر یک از شرکت کنندگان می بایست به ۲۰ ایده برتر از نظر خود رأی دهد؛ در 
این مرحله توسط شرکت کنندگان، ایده های برتر انتخاب شده و سپس توسط صاحب 
ایده و به کمک اساتید حاضر در رویداد برای هر ایده ی برگزیده یک تیم 6 نفره تشکیل 

خواهد شد.
روش داوری طرح ها در روز آخر:در عصر روز پایانی، از این رویداد سه روزه، هیأت داوران 
در محل رویداد حاضر شده و تیم های نویسندگی به قید قرعه برای ارائه طرح ۴صفحه ای 
انتخاب می شوند؛ آنها می بایست در ۵ دقیقه طرح خود را ارائه نموده و در ۲ دقیقه یک 

سوال چالشی که توسط یکی از داوران مطرح می گردد را پاسخ دهند.
ساز و کار حقوقی ایده ها:شما می توانید پیش از ورود به رویداد ایده خود را در خانه سینما 
ثبت نمایید؛ البته ما نیز ایده های برگزیده شده در روز اول و طرح های نگاشته شده در روز 
آخر را به نام خود شما در خانه سینما ثبت خواهیم کرد و مستندات تهیه شده در طول 

رویداد، در صورت نیاز برای اثبات مالکیت ایده در اختیارتان قرار خواهد گرفت.
شرایط اصلی شرکت کنندگان:گروه اول )ظرفیت ۴۰نفر(الف: تمامی اعضای خانه سینما 
و همه ی آنانی که حداقل یک فیلمنامه بلند  ساخته شده در سینما، تلویزیون و یا نمایش 
خانگی دارند.ب: ورودیه رویداد ۳۰۰هزارتومان است؛ برای گروه اول با ۵۰ درصد تخفیف 
ایده ی چند خطی  به رویداد، داشتن یک  برای ورود  تومان است.ج:  مبلغ ۱۵۰هزار 
الزامیست که می بایست نهایتاً در قالب ۵۰۰ کاراکتر در بخش ثبت نام نوشته شود.گروه 
دوم )ظرفیت ۴۰نفر(: ادبیات در دانشگاه ها، مؤسسات آموزشی مجاز و انجمن سینمای 
جوانان ایران.ورودیه رویداد ۳۰۰هزارتومان است؛ برای گروه دوم با ۳۵درصد تخفیف مبلغ 
۲۰۰هزار تومان است.برای ورود به رویداد، داشتن یک ایده ی چند خطی الزامیست که 

می بایست نهایتاً در قالب ۵۰۰ کاراکتر در بخش ثبت نام نوشته شود.
گروه سوم )ظرفیت ۴۰نفر(تمامی عالقه مندان به فیلمنامه نویسی و آنانی که ایده ای جذاب 

برای یک فیلم سینمایی دارند.
ورودیه رویداد برای این گروه از افراد ۳۰۰هزارتومان است.

برای ورود به رویداد، داشتن یک ایده ی چند خطی الزامیست که می بایست نهایتاً در قالب 
۵۰۰ کاراکتر در بخش ثبت نام نوشته شود.

*نکته: افراد در ابتدا با ارسال مشخصات، و بارگذاری مدارک در خواست شده و نگارش 
ایده ی خود در ۵۰۰ کاراکتر، اقدام به رزرو

در گروه مورد نظر کرده و در صورت صحت مدارک و پذیرفته شدن در آن گروه، در کمتر 
از ۲۴ ساعت، امکان واریز وجه و ثبت نام نهایی فراهم می شود.

لوح تقدیر و مبلغ  اول-  به تیم  جوایز اصلی:لوح تقدیر و مبلغ ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان 
۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان به تیم دوم-لوح تقدیر و مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان به تیم سوم

جوایز تشویقی:اهدای ۱۰ جایزه هریک به ارزش ۱میلیون تومان به انتخاب تهیه کنندگان 
حاضر در اختتامیه به ۱۰ تیم

جایزه ویژه:با حضور تیم داوران بنیاد سینمایی فارابی، از میان طرح های نگاشته شده با 
موضوعاتی همچون سینمای اجتماعی با رویکرد مصلحانه، سینمای مقاومت، سینمای 
معناگرا )معنویت گرا( ، سینمای کودک )برای کودک و خانواده( ، و هر آن طرحی که 
قصه ای جذاب و موثر برای عرضه در سینما داشته باشد، ۳ طرح  برگزیده شده و با عقد 

قرارداد جهت نگارش فیلمنامه یا خرید طرح ۴صفحه ای مورد حمایت قرار می گیرند.
گاه شمار رویداد:شروع ثبت نام در سایت: ۱۵ / ۴ / ۱۳۹۷

پایان ثبت نام در سایت: ۲۲ / ۴ / ۱۳۹۷
زمان برگزاری رویداد: ۳ ، ۴ و ۵ مردادماه ۱۳۹۷

www.startartweekend.ir :درگاه ثبت نام در رویداد
دبیرخانه و محل برگزاری رویداد:تهران؛ اتوبان آیت اهلل هاشمی رفسنجانی؛ پردیس 
سینماگالری ملت. برای کسب اطالعات بیشتر ما را در فضای مجازی با کلید واژه   @

startartweekend جستجو کنید.

حضور»دریایتلخ«درجشنوارهفیلمدوربانآفریقایجنوبی

فیلم کوتاه »دریای تلخ« به کارگردانی فاطمه احمدی در سی و نهمین جشنواره جهانی 
فیلم دوربان آفریقای جنوبی رقابت می کند.

به گزارش مهر، فیلم کوتاه »دریای تلخ« به کارگردانی فاطمه احمدی بعد از حضور 
در جشنوارههایی چون پانزدهمین دوره جشنواره فیلم کوتاه لندن، جشنواره ایست اند 
انگلستان و بیستمین دوره جشنواره بین المللی فیلم کوتاه Short Shorts ژاپن، در 

سی و نهمین جشنواره جهانی فیلم دوربان آفریقای جنوبی رقابت میکند.
»دریای تلخ« هفتمین حضور جهانی خود را از تاریخ ۱۹ تا ۲۹ جوالی در جشنواره دوربان 

تجربه خواهد کرد.
موسسه پوندی  هزار   ۱۵ حمایتی  جایزه  این  از  پیش  فیلم   این 

 »London Calling Plus« را دریافت کرده بود.
عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از نویسنده و کارگردان: فاطمه احمدی، تهیه کنندگان: 
فاطمه احمدی و امیلی پارسونز، مدیر فیلمبرداری: الکس گریگوراس، تدوینگر: ابوالفضل 
طالونی، صدابردار: بارنی بروکس، طراح صدا: راب شلیگا، آهنگساز: فیلیپ سیجانچ، طراح 
صحنه: زویی پاین، طراح لباس: امیلی یاکسیس، گریمور: دیاندرا فررا، انتخاب بازیگر: ایزابال 

اودوفین، بازیگران: آدا کاندسکو، جف میرزا، بل ماری اوکیانا، رغد شار.

خبر

از  انتقاد  با  رییس جمهور  معاون 
حوزه  در  ارز  وضعیت  نابسامانی 
برای  مرکزی  بانک  از  گردشگری، 
رقم  کرد؛  درخواست  دومین بار 
به  مسافرتی  ارز  یافته  تخصیص 

تفکیک مقصد را اعالم کند.
علی اصغر مونسان از پیگیری دوباره 
صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان 
اعالم  برای  گردشگری  و  دستی 
تفکیک  به  مسافرتی  ارز  تخصیص 
مقصد خبر داد و اظهار کرد: ما بارها 
کردیم  درخواست  مرکزی  بانک  از 
منابع  تامین  و  ارز  تبدیل  موضوع 
و  ورودی  گردشگران  برای  ارزی 
خروجی سامان پیدا کند و مدتی هم 
منتظر ماندیم، اما متاسفانه پاسخی 

در این زمینه دریافت نکردیم.
او که در حاشیه مراسم عقد تفاهم 

نامه با وزارت کار برای ایجاد ۵۰ هزار 
فرصت شغلی در حوزه گردشگری، 
در جمع خبرنگاران سخن می گفت، 
اشاره کرد و  ارز  به وضعیت کنونی 

افزود: در صورت برنامه ریزی درست 
این شرایط به نفع گردشگری تمام 
می شود، البته در صورتی که برنامه ای 
جامع، کامل و باثبات برای تبدیل و 

تامین ارز گردشگران تدوین و اجرا 
شود. در غیر این صورت فرصت پیش 
ایران  گردشگری  رونق  برای  آمده 

ممکن است به تهدید تبدیل شود.

ارز،  مونسان گفت: نرخ حال حاضر 
کرد  خواهد  ارزان  را  ایران  به  سفر 
برای  بانک مرکزی  از سوی  اگر   اما 
اقدامی  ارز  تبدیل  روند  سامان دهی 
عاجل نشود، این فرصت را از دست 
روابط  اعالم  بر  بنا  داد.  خواهیم 
فرهنگی،  میراث  سازمان  عمومی 
صنایع دستی و گردشگری، علی اصغر 
مونسان هفته پیش در توئیتی اعالم 
کرد؛ »به منظور شفاف سازی و اطالع 
ارز  تخصیص  نحوه  از  مردم  عموم 
مسافرتی، از بانک مرکزی درخواست 
تخصیص  ارز  میزان  که  است  شده 
داده شده به مسافران و گردشگران 
را به تفکیک مقصد اعالم کند« که 
با وجود گذشت نزدیک به یک هفته، 
بانک  سوی  از  اطالع رسانی  هنوز 

مرکزی در این باره نشده است.

کاریکاتور

 سریال رمضانی »رهایم نکن« با حضور محمد مهدی عسگرپور 
و علی پورکیانی نقد وبررسی می شود .

شبکه های  و  رسانه  فرهنگسرای  عمومی  روابط  از  نقل  به   
اجتماعی، نقد و بررسی »رهایم نکن« با حضورمحمد مهدی 
عسگر پور، کارگردان و علی پور کیانی، تهیه کننده سریال، روز 
سه شنبه )۲6 تیر ماه(  ساعت ۱۷ در فرهنگسرای رسانه و 

شبکه های اجتماعی برگزار می شود.
سریال »رهایم نکن« در ماه مبارک رمضان از شبکه سوم سیما 
پخش شد که ابتدا با نام »دستت را به من بده«، معرفی شده 
بود اما با  توافق  کارگران و تهیه کننده اثر به »رهایم نکن« 

تغییر نام داد.
امین تارخ، فریبا متخصص، محمدرضا هدایتی، مریم بوبانی، 
مارال فرجاد، نیما شعبان نژاد، دنیا مدنی، بابک بهشاد، علی 
استادی، معصومه قاسمی  پور، شیرین آقاکاشی، رحمان باقریان، 
نقش  ایفای  این سریال  در  ملکی  و حسین  هژیرآزاد  کاظم 

کرده اند .
داستان سریال درباره فردی به نام رسول توالیی است که به 
عنوان بزرگتر، محبوب و مورد اعتماد چند خانواده شناخته 
دار  بازخوانی گذشته خدشه  واسطه  به  اعتماد  این  می شود. 
می شود و خانواده هایی که هر کدام با مشکالتی دست و پنجه 

نرم می کنند و در پی یافتن مقصر اصلی هستند.

 »رهایم نکن« نقد
 و بررسی می شود

سلطان سکه دستگیر شد!

درخواست مونسان از بانک مرکزی؛ ارز مسافرتی را شفاف کنید

 

براساس  و  نمایشی خود  گروه  در  تغییراتی  با  پروژه »سی« 
داستان »سیاوش« بار دیگر اجرا می شود.

این پروژه که سال گذشته به کارگردانی علی اصغر دشتی در 
مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد به صحنه رفت، با توجه به 
بحث ها و نقطه نظرات مختلفی که نسبت به بخش نمایشی آن 
مطرح شد، این بار با تغییر کارگردان و براساس متنی از محمد 

چرمشیر و البته بدون حضور بهران رادان اجرا می شود.
طبق اعالم روابط عمومی کنسرت – نمایش »سی«، پروژه  
هنری »سی « به خوانندگی »همایون شجریان« و آهنگسازی 
»سهراب پورناظری« و کارگردانی »حسن معجونی«، با متنی 
از »محمد چرم شیر« بر اساس داستاِن »سیاوش« به مرحله  
ایفای  برای  بازیگران  و  شده   نزدیک  خود  نهایی  آمادگی 
نقش های سیاوش )مهدی پاکدل(، سودابه )سحر دولتشاهی(، 
کیکاووس )هوتن شکیبا(، شبرنگ )دلنیا آرام(، اسفندیار) بانیپال 
شومون( و فرنگیس )رعنا آزادی ور( و گروه 6 نفره  پریان و گروه 
سی نفره  رقص و حرکت از چهار ماه قبل انتخاب و وارد مرحله 

تمرین شده اند.
محل اجرا از کاخ »سعد آباد« به سالن »رویال هال« تهران با 
گنجایش ۲۵۰۰ نفر تغییر یافت؛ همچنین آهنگسازی پروژه و 
تمرین گروه موسیقی و آماده سازی های اولیه و طراحی و اجرای 
دکور، صحنه، لباس، ویدیو مپینگ و غیره همه تا مرحله نهایی 

پیش رفته اند و هزینه های اولیه انجام گرفته است.

 حسن معجونی
 کارگردان شد

سی وهفتمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر فجر، امسال پس از 
پایان جشنواره فیلم و همچنین دهه فجر برگزار می شود.

بدست اندرکاران جشنواره ی تئاتر فجر تصمیم گرفته اند امسال 
این رویداد را به دلیل همزمانی با ایام فاطمیه دیرتر برگزار 
کنند و از آنجا که این ایام از ۳۰ دی ماه شروع می شود و تا ۲۰ 
بهمن ماه ادامه دارد و از ۱۲ بهمن هم جشنواره فیلم فجر برگزار 
می شود، جشنواره تئاتر را به پایان جشنواره فیلم موکول کرده اند 

که تداخلی با هم نداشته باشند.
با این حال از آنجا که جشنواره تئاتر فجر قرار است از ۲۲ 
جشنواره  با  هم  باز  شود  برگزار  اسفند  چهارم  تا  بهمن ماه 
موسیقی فجر تداخل دارد که البته دبیر جشنواره این تداخل 
را به همزمانی با جشنواره فیلم فجر ترجیح داده است. در این 
بین پیش بینی می شود اگر تداخل زمانی جشنواره ی موسیقی 
و تئاتر اتفاق بی افتد، تاالر وحدت که در سال های گذشته برای 
قرار  استفاده  مورد  جشنواره  در  خارجی  گروه های  اجراهای 

می گرفت، در اختیار این رویداد نباشد.
تغییر زمان برگزاری جشنواره تئاتر فجر پیش از این هم سابقه 
داشته و سال ها قبل تالش زیادی شد که جشنواره های فیلم و 
فجر تداخلی با هم نداشته باشند به همین دلیل جشنواره تئاتر 
از یکم تا ۱۲ بهمن و جشنواره فیلم از ۱۲ تا ۲۲ بهمن برگزار 
می شد. جشنواره ی تئاتر فجر امسال به دبیری نادر برهانی مرند 

برگزار می شود.
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جلسه شورای اجرایی سی و یکمین جشنواره 
با  نوجوانان  و  کودکان  فیلمهای  بینالمللی 
حضور مدیران و دست اندرکاران این رویداد 
برگزار و پردیسهای سینمایی نمایش دهنده 
فیلمهای این رویداد بینالمللی معرفی شدند. 
ارتباطات  ازستاد  زمان  پیام  گزارش  به   
یکمینجشنواره  و  سی  رسانی  اطالع  و 
نوجوانان؛  و  کودکان  فیلمهای  المللی  بین 
علیزاده  اهلل  عزت  دبیر،  علیرضارضاداد 
احد  سید  ریزی،  برنامه  و  پشتیبانی  معاون 
میکاییلزاده معاون ارتباطات و اطالعرسانی، 
فرزاد اژدری مدیر دبیرخانه، فرزاد مهاجرانی 
مسئول دبیرخانه الکترونیک، عادل دهدشتی 
قائم مقام مدیراجرایی اصفهان و سید مهدی 
دفتراصفهان  دبیرخانه  مسئول  سجادزاده 
سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلمهای 
کودکان و نوجوانان، در جریان روند پیشبرد 
رویداد  این  برگزاری  به  مربوط  اجرایی  امور 

قرار گرفتند. 
مختلف  مراحل  جریان  در  رضاداد  علیرضا   

آماده سازی فنی و برنامه پیوستن ظرفیت های 
تجاری،  سینماییمجتمع  پردیس  نمایشی 
فرهنگی و گردشگری سیتی سنتر به جمع 
کشور  سینمایی  های  فیلم  نمایش  سامانه 
شامل  سنتر  سیتی  سینمای  گرفت.  قرار 
استانداردهای  به  مجهز  نمایش  سالن   ۱۰
مرکز  نخستین  سنتر  سیتی  است.  دنیا  روز 
تجاری، فرهنگی و گردشگری بعد از انقالب 
که  شود  می  محسوب  اصفهان  در  اسالمی 

به بهره برداری رسیده است. وجود مراکزی 
و  کودکان  برای  بازی  های  سالن  نظیر 
های  گالری  فرهنگی-هنری،موزه،  نوجوانان 
هنری و دانشکده هنر از دیگر شاخص های 

این مرکز است.
فرهنگی  تجاری،  مجتمع  سینمایی  پردیس 
به  اصفهان  سنتر  سیتی  گردشگری  و 
و  فرهنگی  تفریحی،  بزرگ  مجموعه  عنوان 
وارد  تیرماه  یکم  جمعه  روز  از  گردشگری 

شده  فیلم  فرهنگینمایش  های  مجموعه 
است.

سیدمصطفی حسینی مدیر پردیس سینمایی 
ساحل، گزارش الزم در خصوص آماده سازی 
دست  و  دبیر  اختیار  در  را  پردیس  این 
مجموعه  این  داد.  قرار  جشنواره  اندرکاران 
استانداردهای  و  تجهیزاتفنی  به  سینمایی 

روز دنیا در حوزه نمایش مجهز خواهد شد.
 گفتنی است در هر یک از این پردیس ها، 
فیلم های سی  نمایش  به  سه سالن سینما 
فیلمهای  المللی  بین  جشنواره  یکمین  و 
کودکان و نوجوانان اختصاص خواهد داشت. 
 باتوجه به اینکه پردیس سینمایی چهارباغ 
تمام  با  دارد  قرار  اصفهان  شهر  مرکز  در 
میزبان  جشنواره،  قبِل  دوره  مانند  ظرفیت 

این رویداد سینمایی خواهد بود.
سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان به دبیری علیرضا رضاداد 
اصفهان  شهر  در   ۹۷ شهریور   ۱۴ تا   ۸ از 

برگزار می شود.

معرفی میزبان های جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان و نوجوانان

»پدر« به آنتن رسید

شبکه دو سیما با آغاز پخش تیزرهای 
حامد  کنندگی  تهیه  به  »پدر«  سریال 
توفیقی،  بهرنگ  کارگردانی  و  عنقا 
سریال  این  پخش  زمان  نزدیکی  از 
و  طرح  با  که  سریال  این  داد.  خبر 
سال  زمستان  در  عنقا  از  فیلمنامه ای 
ماه  در  بود  بنا  خورد،  کلید  گذشته 
ویژه  سریال  عنوان  به  رمضان  مبارک 
شبکه دو روی آنتن برود اما با تغییرات 
رمضان،  از  پیش  شبکه  این  کنداکتور 

در نوبت نمایش ماند.
در  شب  شنبه  از  »پدر«  تیزر  پخش 

شبکه دو سیما آغاز شده و با شروع این 
سریال مهدی سلطانی با گذشت بیش 
او  از یک سال در حالی که محبوبیت 
سریال  در  خان  هاشم  نقش  ایفای  با 
دو  »شهرزاد«  خانگی  نمایش  شبکه 
این  جدیدی  کاراکتر  با  شده،  چندان 

بار به تلویزیون برمی گردد.
ماه  در  بود  بنا  که  سریال  این  ساخت 
تا   ۳۰ قسمت   ۳۰ در  رمضان  مبارک 
۳۲ دقیقه ای روی آنتن برود، پس از 
فراغ  با  رمضانی،  پخش  شدن  منتفی 
بال بیشتری پیگیری شد و اکنون ۳۰ 

قسمت ۴۵ دقیقه ای دارد.
تیتراژ  خواننده  قربانی  علیرضا 
لعیا  سلطانی،  مهدی  و  است  »پدر« 
فروتن،  مسعود  مهراد،  سینا  زنگنه، 
کاوه  مشیری،  مجید  رییسی،  نیما 
مژگان  رحمتی،  اکبر  خداشناس، 
پارسا،  ریحانه  طهموری،  الهام  ترانه، 
مهتاب  مهربان،  شهاب  طاری،  ساناز 
سیدحسام  سلطانزاده،  پوریا  شیروانی، 
آن  بازیگران  امکانیان  بیژن  و  میثاق 

هستند.

راه یابی »آلفابت« به بخش مسابقه ۲ جشنواره خارجی

کیانوش  ساخته  »آلفابت«  انیمیشن 
جشنواره   ۲ مسابقه  بخش  به  عابدی 

خارجی راه پیدا کرد.
کیانوش  ساخته  »آلفابت«  انیمیشن   
عابدی به بخش مسابقه جشنواره هایی در 

آمریکا و ایتالیا راه پیدا کرد.
»آلفابت« در ادامه حضور خارجی خود به 
بخش مسابقه دومین جشنواره انیمیشن 
»پالم اسپرینگز« در آمریکا راه پیدا کرد. 
این جشنواره از ۲۲ تا ۲6 آگوست برابر با 
ماه در کالیفرنیا  تا ۴ شهریور  ۳۱ مرداد 

برگزار می شود.
در  متقاضی حضور  فیلم  از ۲۷۰۰  بیش 

این جشنواره بوده اند.
مسابقه  بخش  به  »آلفابت«  همچنین 
هفتمین دوره جشنواره »نبرودی« ایتالیا 
تا   ۱۳ از  جشنواره  این  است.  یافته  راه 
تیرماه در  تا ۲۴  با ۲۲  برابر  ۱۵ جوالی 

مسینای ایتالیا برگزار می شود.
روایت  را  انسان هایی  زندگی  »آلفابت« 
می کند که زندگی کردن را فراموش کرده 
و از آگاهی و حقیقت دور مانده اند. به طور 
است  مردمانی  مورد  در  فیلم  این  کلی 

یاد  از  را  الفبای زیستن  که سال ها است 
و سخنی  نمی شنوند  نمی بینند،  برده اند، 
بر لب نمی سرایند، ولی کلمات بی قرار در 

انتظارند.
عبارتند  انیمیشن  این  ساخت  عوامل 
انیماتور:  عابدی،  کیانوش  کارگردان:  از 
فرنوش عابدی، رندر و کامپوزیت: مرتضی 
طراح:  پورکرمان،  حامد  ویژوآل:  نیتی، 
محدثه  بک گراند:  نوروزی،  امیرحسین 
عابدی،  سروش  موسیقی:  پیله وران، 
محصول: مرکز گسترش سینمای مستند 

و تجربی.

»شرایطخاص«تلویزیون
پسازجامجهانی

مراحل  زمان،  پیام  گزارش  به 
تدوین نهایی مجموعه تلویزیونی 
»شرایط خاص« توسط خشایار 
موحدیان پشت سر گذاشته شده 
ابوالصدق  حسین  اکنون  هم  و 
در  را  سریال  این  صداگذاری 

دست دارد.
هنری  زوج  با  تلویزیون  کمدی  سریال  تازه ترین 
کامبیز دیرباز و بهرام افشاری، مجموعه ای پربازیگر و 
پرلوکیشن است که در بیش از ۱۰۰ لوکیشن اصلی 
و فرعی در تهران و حومه جلوی دوربین رفته است.

تصویربرداری »شرایط خاص« به کارگردانی وحید 
امیرخانی و تهیه کنندگی سید مرتضی فاطمی اوایل 
خردادماه به پایان رسید و هم اکنون آخرین مراحل 
فنی آن در حال انجام است تا به زودی و پس از 
بازی های جام جهانی، در شب های تابستان به روی 

آنتن شبکه سه سیما برود.
کامبیز دیرباز، بهرام افشاری، پروانه معصومی، نادر 
سلیمانی، سیروس گرجستانی، کاظم سیاحی، مریم 
سعادت، شهره سلطانی، سوگل قالتیان، معصومه 
رحمانی، صحرا اسدالهی، مصطفی ساسانی، وحید 
سریال  بازیگران  ترکیب  یکتا  اسداهلل  و  آقاپور 

تلویزیونی »شرایط خاص« را تشکیل می دهند.
»شرایط خاص« که نگارش فیلمنامه آن برعهده 
حسین تراب نژاد و احسان لطفیان بوده، یک کمدی 
قصه گوی موقعیت است که نگاهی گذرا به دفاع 
مقدس دارد و مضامین اجتماعی با زبانی طنز در 

آن طرح می شود.

خبر


