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به گزارش زمان، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: 
در سال جدید دولت، مجلس و قوه قضاییه با تالش و حرکت و 
کنار گذاشتن اختالفات سلیقه ای و جناحی و توجه به منافع 

2ملی نظام باید برای پیشرفت کشور گام بردارند.

 تنها راه نجات کشور

 تامین امنیت سرمایه گذاری 
از  پس  خود  اطالعیه  نخستین  در  مرکزی  بانک  زمان،  گزارش  به 
اعالم یکسان سازی نرخ ارز، از دارندگان حداکثر 10 هزار یورو یا 
به  پایان فروردین ماه نسبت  تا  ارزها خواست  به سایر  معادل آن 

سپرده گذاری ارز در بانک ها یا فروش آنها اقدام کنند.

به گزارش زمان، معاون اول رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری 
در جلسه شــورای عالی اشتغال، ، ایجاد فرصت های شغلی را از 
اصلی ترین اولویت های کاری کشور دانست و گفت: تثبیت شغل 

یکی از برنامه های جدی دولت است. 1

دارندگان ارز تا آخر فروردین مهلت 

فروش یا سپرده گذاری دارند

تثبیت شغل از برنامه های جدی 

دولت است
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رييس سازمان برنامه و بودجه مطرح کرد:

درگیر یک جنگ اقتصادی هستیم 
سرمقاله

اقتصاد دستوری با تعیین 
دالر دستوری 

نگاه روز

 دیپلماسی و فناوری
 دو روی یک سکه

تغییر نرخ ارز تاثیری بر 
قیمت دارو نداشته است

روزهای گذشته شاهد افزایش بیش از 
پیــش دالر بوده ایم. روزهای پر التهاب 
برای اقتصاد،  فراز و نشیب برای مردمی 
که بدون تفکر دســت به هیجان های 
زود گذر زدند و بــا خرید دالر، بازار را 
دچار التهاب کردنــد. دیدن صف های 
طوالنی در صرافی هــا و بحث و گفت 
گوی مردم با عوامل فروش دالر و یورو 
همگی نشــان از تنش و التهاب در بازار 
ارز داشــت که جای بسی تاسف است. 
نوســان ارز در روزهای گذشــته که با 
دستور باال و پایین می رود، نوید خوشی 
برای اقتصاد ایران نیست. شب گذشته با 
تشکیل جلسه ای جهانگیری معاون اول 
رئیس جمهور اعالم کرد که نرخ دالر به 

4200تومان برگردد. 
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2 خانی نژاد
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 آمریکا به دنبال بهانه جویی
 رحمان قهرمانپور برای دخالت در سوریه

 انجام حراج
 سکه فقط 

روزهای زوج

 حمایت از
  کاالی ایرانی

 در پتروشیمی

»انزوا« پاداش 
 خروج آمریکا

 از برجام
763

2

7

سیفاعالمکرد:»یورو«جایگزین»دالر«میشود

 ایجاد سامانه درآمدها و مصارف ارزی
در کشـور

مجلس  نمایندگان  قاطع   حمایت 
داخلی تولید  از 

به گزارش زمان، رییس سازمان برنامه و بودجه گفت:» آنچه در بازار ارز اتفاق افتاد، قابل دفاع نیست،اما نباید اتفاقات بازار ارز را با کل شاخص ها معادل کنیم.« محمدباقر نوبخت در نشست خبري با اشاره 
به وضعیت بازار ارز،خطاب به رسانه ها اظهار داشت: من از شما رسانه ها خواهش مي کنم به عنوان افراد مطلع، به مردم بگویید که درست است که بازار ارز بازار موثري است، اما به نابه ساماني کل اقتصاد 

ارتباط ندهیم.وي افزود: البته به این معنا نیست که وضع اقتصاد خوب است و مردم در رفاه هستند، اما باید ببینیم که مسیر اقتصاد رو به بهبود است. 

معاون سیاســی وزیر خارجه گفــت: برجام برای 
دولت آمریکا نیست که هر تصمیمی بخواهد بگیرد 
برجام متعلق به جامعه بین الملل و همه کشورهایی 

است که مذاکره کردند.
بــه گزارش زمان به نقل ازایســنا، ســید عباس 
عراقچی در ادامــه افزود: برجام یک توافق مهمی 
بود که روســیه یکی از طرف هــای قوی آن بود 
همانقدر که برجــام به ایران متعلق اســت و به 
روســیه و به بقیه اعضای 1+5 متعلق است. وی 
که با شــبکه راشــاتودی گفت وگو کرده اســت، 
هم چنین با اشــاره به تحوالت سوریه گفت: رژیم 
صهیونیســتی به دنبال افزایش تنش در منطقه 
اســت و فکر می کنــم همه طرف هــای درگیر 
باید نســبت به این قضیه بســیار هوشیار باشند. 
پیروزی های دولت ســوریه در مقابلــه با عوامل 
تروریست و اقتدار مجدد سوریه بر اراضی خودش 
مسلما بر دشمنان سوریه گران تمام خواهد شد و 
آنها تمام تالش خود را برای ایجاد مجدد تنش و 
گسترش درگیری ها انجام خواهند داد و همه باید 
نسبت به این قضیه هوشیار باشند.وی در بخشی 
از ایــن گفت وگو اظهار کــرد: پیروزی های دولت 
سوریه در آن کشور و در مقابله با عوامل تروریست 

و اقتدار مجدد ســوریه بر اراضی خودش مسلما 
برای دشمنان ســوریه گران تمام خواهد شد.وی 
افــزود:  آنها تمام تالش خود را برای ایجاد مجدد 
تنش و گسترش درگیری ها  انجام خواهند داد و 
همه باید نسبت به این قضیه هوشیار باشند.معاون 
سیاسی وزیر خارجه هم چنین گفت: روابط ایران و 
روسیه از یک اهمیت بسیار زیادی برای دو کشور 

برخوردار اســت و روابط بسیار مستحکمی است 
و حوزه هــای مختلفی اعم از سیاســی، اقتصادی 
و اســتراتژیک را در برمی گیرد. همکاری های دو 
کشــور به لحاظ دوجانبه، منطقه ای و بین المللی 
بســیار موثر اســت و به این همکاری هــا ادامه 
خواهیم داد.وی افزود: در مورد ســوریه همکاری 
بســیار نزدیکی در قالب روند آستانه و به صورت 
دوجانبه داریم. در موضوع برنامه هسته ای ایران، 
روسیه یک شــریک بسیار مطمئن از ابتدا بوده و 
هنوز هم هست. بســیاری از برنامه های هسته ای 
ما در مشــارکت و همکاری با دولت روسیه پیش 
می رود. برجام یک توافق مهمی بود که روســیه 
یکی از طرف های قوی آن بود.وی خاطرنشان کرد: 
همانقدر که برجام به ایران متعلق است، به روسیه 
و به بقیه اعضای 1+5 متعلق است.عراقچی گفت: 
برجام برای دولت آمریکا نیست که هر تصمیمی 
بخواهد بگیرد. برجام متعلق به جامعه بین الملل و 
همه کشورهایی است که مذاکره کردند.وی تاکید 
کرد: به روابط مســتحکم خود با روسیه در همه 
عرصه هــا ادامه خواهیم داد. این روابط روز به روز 
شکل بهتری به خود می گیرد و مطمئن هستم در 

همین جهت حرکت خواهیم کرد.

عراقچی: برجام متعلق به جامعه بین الملل است

دارندگان ارز تا آخر فروردین مهلت فروش یا سپرده گذاری دارند

بانک مرکزی در نخستین اطالعیه خود پس از اعالم 
یکسان سازی نرخ ارز، از دارندگان حداکثر 10 هزار 
یورو یا معادل آن به ســایر ارزها خواســت تا پایان 
فروردین ماه نسبت به سپرده گذاری ارز در بانک ها 

یا فروش آنها اقدام کنند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، در راســتای اجرای 
تصمیم ستاد اقتصادی دولت مبنی بر یکسان سازی 
نرخ ارز با بهــای 4200 تومان برای هر دالر آمریکا 
که باهدف تثبیت بازار ارز اتخاذ شــد، بانک مرکزی 
مطالبی را برای پاسخگویی به پرسش های احتمالی 
هموطنان و تبیین جزئیات تصمیم یاد شده منتشر 
کرده اســت.بانک مرکــزی اعالم کــرده که آماده 

پاسخگویی به پرســش ها و ابهامات احتمالی همه 
هموطنان اســت و در صورت لــزوم، اطالعیه های 
تکمیلی توسط این بانک منتشر خواهد شد.براساس 
اطالعیه بانک مرکزی، از تاریخ 21 فروردین امسال، 
بانک مرکزی نسبت به تامین ارز برای همه نیازهای 
قانونی تجاری و تولیدی در چارچوب قوانین و مقررات 
صادرات و واردات و مقررات ارزی کشور بر مبنای هر 
دالر 42000 ریال اقدام می کند.همچنین بر اساس 
بنــد )خ( ماده 2 قانون مبارزه بــا قاچاق کاال و ارز، 
هرگونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و 
صرافی های مجاز، قاچاق محسوب شده و نهادهای 
ذیصالح با مرتکب براساس قوانین و مقررات جاری 
از جملــه قانون مبارزه با قاچــاق کاال و ارز برخورد 
می کنند. بانک مرکزی اعالم کرده، میزان ارز قابل 
نگهداری توسط هر شــخص براساس دستورالعمل 
صادره توســط بانک مرکزی در تاریخ 21 فروردین 
پارسال، حداکثر 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر 
ارزها بوده و در صورت کشــف میزان بیش از آن در 
اختیار هر شخص، با مرتکب بر اساس قانون برخورد 
خواهد شد.براســاس این اطالعیه، همه افرادی که 
در گذشــته اقدام به خرید ارز به صورت اســکناس 
کرده انــد و در تاریخ صدور ایــن اطالعیه بیش از 
10 هزار یــورو یا معــادل آن ارز در اختیار دارند، 
حداکثر تا پایان ماه جاری نسبت به سپرده گذاری 

ارز در بانک های یادشده یا فروش آن به بانکها اقدام 
کنند.براساس بخشنامه 26 اسفند ماه 1396 بانک 
مرکزی، در صورت ســپرده گــذاری ارزی در بانک 
ها، ســود ارزی بر اســاس مقررات بانک مرکزی به 
سپرده های یادشده پرداخت خواهد شد. بازپرداخت 
اسکناس به سپرده گذاران ارزی در صورت مطالبه 
آنها تضمین می شود.بانک مرکزی همچنین اعالم 
کرده که تامین ارز همه واردات به کشور پس از ثبت 
سفارش انجام می شــود؛ ضمن آنکه ثبت سفارش 
تنها با پرداخت از طریق مســیر بانکی مجاز است.

در این اطالعیه همچنین آمده اســت: بانکها عالوه 
بر انجــام حواله توســط خود، مــی توانند پس از 
تشــکیل پرونده و اخذ تعهد از وارد کننده، نسبت 
به ثبت درخواســت ارز به صورت حواله در سامانه 
نیما و همچنین حواله ارز از طریق صرافی ها اقدام 
کنند. بانک مرکزی تاکید کرده، همه صادرکنندگان 
موظفند ارز حاصل از صادرات را به جز مواردی که 
صرف واردات توسط خود، بازپرداخت بدهی ارزی و 
یا سپرده گذاری می کنند، از طریق سامانه نیما به 
بانک ها و صرافی های مجاز بفروشند. براساس این 
اطالعیه، ضوابط مربوط به تامین ارز برای مسافران 
به خارج از کشور، دانشجویی و درمانی و سایر موارد 
در مبادی خروجی همزمان با فراهم شدن تمهیدات 

آن اطالع رسانی خواهد شد.

مرکز آمار اعالم کرد:

نرخ بیکاری زمستان ۱٣٩٦ به ۱۲.۱ درصد رسید
 بررســی روند تغییرات نرخ مشــارکت اقتصادی 
کل کشور نشان می دهد که این شاخص، نسبت 
به فصل مشــابه در ســال قبل )زمستان1395(، 
0.۸ درصد افزایش و نســبت به فصل گذشــته 

)پاییز1396(، 0.4 درصد کاهش داشته است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، مرکز آمار ایران نرخ 
بیکاری زمستان سال گذشته را 12.1 درصد اعالم 
کرد. بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی 
کل کشور نشــان می دهد که این شاخص، نسبت 
به فصل مشــابه در ســال قبل )زمستان1395(، 
0.۸ درصــد افزایش و نســبت به فصل گذشــته 
)پاییز1396(، 0.4 درصد کاهش داشــته اســت.

نتایج طرح آمارگیری نیروی کار زمســتان 1396 
منتشر شد. بررســی نرخ بیکاری افراد 10 ساله و 
بیش تر نشان می دهد که 12.1 درصد از جمعیت 
فعال )شــاغل و بیکار(، بیکار بوده اند. بررسی روند 
تغییرات نرخ بیکاری کل کشــور نشــان می دهد 
که این شــاخص، نســبت به فصل مشابه در سال 
قبــل )زمســتان 1395(، 0.4 درصــد کاهش و 
نســبت به فصــل گذشــته )پاییــز 1396( 0.2 
درصد افزایش داشــته است.درزمســتان 1396، 
39,٧ درصد جمعیت 10 ســاله و بیش تر از نظر 

اقتصادی فعال بوده اند، یعنی در گروه شــاغالن یا 
بیکاران قرار گرفته اند. بررســی روند تغییرات نرخ 
مشارکت اقتصادی کل کشــور نشان می دهد که 
این شاخص، نســبت به فصل مشابه در سال قبل 
)زمســتان1395(، 0.۸ درصد افزایش و نسبت به 
فصل گذشــته )پاییــز1396(، 0.4 درصد کاهش 
داشــته اســت.نرخ بیکاری جوانان 29- 15 ساله 
نیز حاکی از آن اســت که 25.2 درصد از جمعیت 
فعال 29- 15 ســاله بیکار بوده اند. این شــاخص 

در بین زنان نســبت به مردان و در نقاط شــهری 
نسبت به نقاط روستایی بیش تر بوده است. بررسی 
روند تغییـــرات نرخ بیکاری جوانان 29-15 ساله 
نشان می دهد که این شاخص نیز نسبت به فصل 
مشابه در سال گذشته 0.3 درصد کاهش و نسبت 
به فصل قبل0.2درصد افزایش پیدا کرده اســت.

بررسی سهم اشــتغال ناقص نشان می دهد که در 
زمســتان 1396، 11,5 درصد جمعیت شاغل،  به 
دالیل اقتصــادی )فصل غیــرکاری، رکود کاری، 
پیــدا نکردن کار با ســاعت بیش تر و…( کم تر از 
44 ســاعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام 
کار اضافی بوده اند. این در حالی اســت که 36.4  
درصد از شاغلین 15 ســاله و بیش تر، 49 ساعت 
و بیش تر در هفته کار کرده اند.بررســی اشتغال در 
بخش های عمده فعالیت اقتصادی نشــان می دهد 
کــه بخش خدمات بــا 52.1  درصــد بیش ترین 
سهم اشــتغال را به خود اختصاص داده است. در 
مراتب بعدی بخش ــهای صنعت بــا 32.6 درصد و 
کشــاورزی با 15.3 درصد قرار دارند.خاطر نشان 
می ســازد اطالعات نتایج طــرح مذکور به صورت 
 تفصیلی به ــزودی در درگاه ملی آمار به نشــانی
 www.amar.org.ir  قابل دسترس خواهد بود.
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اقتصاد دستوری با تعیین دالر دستوری 

*  خانی نژاد
از  بیش  افزایش  شاهد  گذشته  روزهای 
پیش دالر بوده ایم. روزهای پر التهاب برای 
اقتصاد،  فراز و نشیب برای مردمی که بدون 
تفکر دست به هیجان های زود گذر زدند و با 
خرید دالر، بازار را دچار التهاب کردند. دیدن 

صف های طوالنی در صرافی ها و بحث و گفت گوی مردم با عوامل 
فروش دالر و یورو همگی نشان از تنش و التهاب در بازار ارز داشت 
با  که  روزهای گذشته  در  ارز  نوسان  است.  تاسف  بسی  که جای 
دستور باال و پایین می رود، نوید خوشی برای اقتصاد ایران نیست.

رئیس  اول  معاون  جهانگیری  ای  جلسه  تشکیل  با  گذشته  شب 
نقش  برگردد.  4200تومان  به  دالر  نرخ  که  کرد  اعالم  جمهور 
بانک مرکزی چه کارایی  اقتصاد چیست؟  وزارت  و  بانک مرکزی 
و کاربردی در اقتصاد ایران دارد؟ سواالتی که از ذهن ها گذشت و 

نمی توان پاسخ درستی برای آن جستجو کرد.
قطعیت  وعدم  بی ثباتی  نشان دهنده  واقعی  ارز  نرخ  های  نوسان 
در روند قیمت های نسبی بین کشورهاست. این نوسان ها موجب 
ایجاد فضایی بی ثبات و نامطمئن در اقتصاد شده و اگر چنانچه بازار 
ارتقای سطح  به ثبات برسد موجب فراهم شدن فضای رقابتی و 
رقابت پذیری ملی و زمینه ساز ورود به فرایند جهانی شدن است. 
رقابت پذیری از طریق حاکمیت بازار و شکل گیری فعالیت ها بر پایه 

مزیت نسبی و رقابتی حاصل می شود. 
کوتاه مدت  در  که  می دهد  نشان  کارشناسان  تحلیل  بر  نگاهی  با 
دارای  داخلی  ناخالص  محصول  و  نقدینگی  نفتی،  درآمدهای 
تأثیر مثبت و کسری بودجه دارای تأثیر منفی بر نرخ ارز واقعی 
می باشند. همچنین در بلندمدت درآمدهای نفتی و کسری بودجه 
داخلی  ناخالص  محصول  و  نقدینگی  حجم  و  منفی  تأثیر  دارای 
ارز واقعی در  ارز واقعی می باشند. نرخ  بر نرخ  تأثیر مثبت  دارای 
)کاهش  بوده  افزایش  حال  در  همواره  سالها  طی  ایران  اقتصاد 
باعث کاهش شاخص رقابت پذیری  به موازات  ارزش پول ملی( و 
ارز  نرخ  بر  معنی دار  و  مثبت  تأثیر  تورم  نرخ  اختالف  است.  شده 
نیز  اسمی  ارز  نرخ  بر  این متغیر  تأثیر مثبت  اسمی داشته است. 
قدرت  از  کشور،   در  تورم  نرخ  افزایش  با  که  است  بدین صورت 
برای کاالهای  تقاضا  و  رقابت پذیری کاالهای داخلی کاسته شده 
به  خود  نوبه ی  به  امر  این  است.  کرده  پیدا  افزایش  خارج  کشور 
اتفاقی که طی سالهای  است.  منجر شده  اسمی  ارز  نرخ  افزایش 
اقتصادی  تیم  توسط  اساسی  راهکاری  و  داده  رخ  کرات  به  اخیر 

دولت یازدهم و دوازدهم در آن ندیده اند.
با توجه به اینکه هرچه عوامل تجارت خارجی کشور خطر گریزتر 
باشند و سهم تجارت خارجی در تولید ناخالص ملی بیشتر باشد، 
نوسان های نرخ ارز تأثیر بیشتری بر تولید داخلی خواهد گذاشت، 
متغیرهای  ارز،  نرخ  های  نوسان  کاهش  جهت  می شود؛  توصیه 
رشد  و  تجاری  کسری  بودجه،  )کسری  ها  نوسان  این  بر  موثر 
از  راهکارهای عملی  از  استفاده  با  نقدینگی( کنترل گردد. دولت 
کاهش  و  جامعه  در  نقدینگی  شدید  افزایش  از  جلوگیری  قبیل 
اقدام  تورم  نرخ  کاهش  به  نسبت  ریال،  به  نفتی  دالرهای  تبدیل 
مقایسه  تولید در  افزایش هزینه های  از  تا ضمن جلوگیری  نماید 
و بخش های  ملی  اقتصاد  رقابت پذیری  با کشورهای دیگر، قدرت 
برابر سایر کشورهای دنیا، کمتر تضعیف شود.  تولیدی کشور در 
از طرف دیگر مسئوالن باید جهت ارتباط با نهادهای بین المللی و 
رفع تحریم ها به ثبات ارزش پول ملی و در نتیجه افزایش قدرت 

رقابت پذیری کشور کمک نمایند.
برابر  در  که  دستوری  اقتصاد  کردن  پیشه  دانان  اقتصاد  نگاه  از 
که  گفته می شود  اقتصادی  نظام  به  تعریف می شود؛  آزاد  اقتصاد 
طبق دستور یک سازمان یا یک نهاد غیر خصوصی شکل گرفته 
باشد که این امر راهکار اساسی نیست و نمی توان از آن بعنوان 
راهبردی اساسی در حل مسائل اقتصادی استفاده کرد چرا که در 

این راهکار اقتصاد دولتی شکل می گیرد.
قیمت گذاری دستوری دولت ها در میان مدت نه تنها فایده یی 
آنها  به  زیان عمده یی  بلکه  ندارد،  برای مردم و مصرف کنندگان 
ادبیات  کردن  پیشه  از طرفی  است.  ناپذیر  جبران  که  کرده  وارد 
کردن  دار  خدشه  همچون  بزرگتری  فاجعه  اقتصاد  در  دستوری 
اخالق عمومی و حرفه ای است که با دستور دولت قیمت گذاری 

ها صورت می گیرد.
واقعیت این است که در اقتصاد دولتی با این توجیه که نباید به 
مصرف کننده فشار وارد شود، معتقدند با این کار به مردم خدمت 
می کنند، اما بیاد داشته باشیم که در بلندمدت و با سست کردن 
های  اقتصاد  در  آمد.  خواهد  بار  به  فاجعه ای  چه  عمومی  اخالق 
بزرگ برای تولید رونق بدون تورم، هدف گذاری صادراتی صورت 
از  ارزی حاصل  درآمد  کاهش  به  توجه  با  هم  دولت  و  گیرد  می 
سرمایه  با  اشتغال  ایجاد  واسطه  به  رونق  دنبال  به  نفت  فروش 
بود. فرصت هایی  اقتصاد  افزایش قدرت جذب  و  گذاری خارجی 
که پس از برجام ایجاد شد، می توانست با ترمیم درآمدهای ارزی 
و کاهش ریسک در کشور افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی و 
رونق بدون تورم شود این فرصت بدست ایران برسد که متاسفانه 
سیستم  مقایسه  است  مسلم  آنچه  اما  نگرفت.  صورت  کار  این 
که  راهی  اما  نیست  درستی  راه  کشورها  سایر  با  ایران  اقتصادی 
آنها رفته اند و تجربیاتی که کسب کرده اند در بکار گیری بهبود 
بازار  ایجاد  از طرفی  اما  ایران بسیار مهم است  اقتصادی  وضعیت 
رقابتی تنها با مالکیت خصوصی آنهم نه به گونه ای که در نظام 
اقتصادی ایران حاکم است تحقق می یابد ایجاد نظام مالیاتی در 
ایران نه تنها دریافت مالیات از دانه ریزها بلکه افرادی که به منابع 
از پرداخت مالیات شده  اما گریزان  مالی بسیاری دستیابی دارند 
ایران نادیده  اند که همین امر موجب شده تا خدمات رفاهی در 
گرفته شود. دستیابی به اقتصاد پویا با آرمان گرایی و شعار میانه 
ای نداشته و تنها در چارچوب یک نظام اقتصاد آزاد صورت می 
گیرد. اگر چنانچه آموزش و فرهنگ نیز همگام با اقتصاد رفاهی 
رشد داشت می توان انتظار داشت اقتصاد ایران به پویایی دست 
بدون شائبه  و  با دولت شفاف  و مردم  با مردم  رابطه دولت  یابد. 
باشد اگر چنانچه با کوچکترین نوسانی بازار فراز و فرود داشت این 
مشکل را می توان در آموزش و فرهنگ جستجو کرد که در نبود 

آن شاهد صف های طوالنی ارز خواهیم بود.
محصول  که  نیست  فرآیندی  توسعه  ایرانی  روشنفکران  نگاه  از 
نگرش های بازاری باشد چرا که  اقتصاد بر اساس مکانیسم بازار 
و یا سرمایه داری،  است پس نمی توان با دستور و تحکم بازار را 

کنترل کرد.
o.khaninezhad@yahoo.com

وزیر دفاع: دشمنان قدرت دفاعی 
ایران را امتحان نکنند

وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به 
قدرت روز افــزون بازدارندگی ایران، به دشــمنان 
جمهوری اســالمی توصیه کرد بهتر اســت قدرت 
دفاعــی ایــران را امتحان نکنند چــون در صورت 
هرگونه اشــتباه و محاسبه های غلط ، پاسخ دندان 

شکنی دریافت خواهند کرد.
به گزارش زمــان به نقل ازایرنا، امیرســرتیپ امیر 
حاتمی افزود: امروز با همه شیطنت ها و خباثت های 
دشــمنان نظام و انقالب، بیــش از هر زمان دیگری 
خون شــهدای واالمقام هشت ســال دفاع مقدس 
در رگ تــک تک مردم و بــه خصوص جوانان ایران 
اسالمی جاری اســت و روحیه دفاع از کیان میهن 
اسالمی روز به روز بیشــتر می شود.وی اظهار کرد: 
ایران اســالمی با تمام توان و قوای خود با سربازانی 
جان بر کف که سالح شان را ما تامین خواهیم کرد 
در برابر هر گونه شیطنت دشمنان مقابله و آنها را از 
کرده خود پشیمان خواهند کرد.امیر حاتمی با اشاره 
به ایجاد و پرورش داعش و گروه های تکفیری توسط 
دشــمنان ایران در منطقه، یادآور شد: آنها این گروه 
ها را بزرگ کردند تا در مرزهای کشــورمان تهدید 
جدیــد به وجود آورند و در این راه جنایات زیادی را 
مرتکب شدند ، اما بار دیگر ایران با بازدارندگی فعال 
پیش رفت و همه نقشه های آنها را خنثی نمود.وی 
با بیان اینکه حمله به اقتصاد کشــور از برنامه ها و 
دسیسه های دشمنان علیه جمهوری اسالمی است، 
بیان کرد: بر همین اســاس 500 نفر از کارشناسان 
آمریکائی شــبانه روز به دنیال طراحی سناریوهایی 
برای ضربه زدن به اقتصاد کشــور و ایجاد مانع برای 
رشد اقتصادی جمهوری اسالمی ایران هستند، چون 
احســاس می کنند ایران در زمینه های مختلف در 
حال پیشرفت است، غافل از اینکه همین راه را سال 

های سال رفته اند و نتیجه ای حاصل نکرده اند.

تنها راه نجات کشور؛ تامین امنیت 
سرمایه گذاری 

رئیس کمیســیون صنایع و معادن مجلس گفت: در 
ســال جدید دولت، مجلس و قوه قضاییه با تالش و 
حرکت و کنار گذاشتن اختالفات سلیقه ای و جناحی 
و توجه به منافع ملی نظام باید برای پیشرفت کشور 
گام بردارند.بــه گزارش زمان به نقل ازایســنا، عزیز 
اکبریان در نطق میان دستور در جلسه علنی دیروز 
بیان کرد: ســال 96 با تمام فراز و نشیب های خود 
به اتمام رســید در این سال شــاهد اوج بدعهدی و 
پیمان شکنی های آمریکا نسبت به ملت ایران بودیم 
و نشــان داد آمریکا پایبند هیچ معاهده بین الملی 
نیســت و نباید به آن ترحم داشــته باشیم. از دیگر 
حوادث سال 96 پیروزی بر شجره داعش بود که در 
سوریه و عراق با مدیریت ایران و تالش سردار قاسم 
سلیمانی به ثمر رسید.نماینده مردم کرج در مجلس 
بیــان کرد: در ســال جدید دولــت و مجلس و قوه 
قضاییه با تالش و حرکت و کنار گذاشتن اختالفات 
ســلیقه ای جناحی و توجه به منافع ملی نظام باید 
برای پیشــرفت کشــور گام بردارند. مسئولین باید 
منافع ملی را بــر منافع جناحی خود ترجیح دهند.

اکبریان خاطرنشان کرد: حمایت از کاالی ایرانی باید 
تالش سه قوه را همراه داشته باشد.سران سه قوه باید 

عزت ملت ایران را نشان دهند.

اخبار

سرمقاله

کرم و جوانمردی بیش از 
خویشاوندی مهر می آورد.

کالمامیر

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت:» آنچه در بازار ارز اتفاق 
افتاد، قابل دفاع نیســت،اما نباید اتفاقات بــازار ارز را با کل 

شاخص ها معادل کنیم.«
به گزارش زمان به نقل ازخبرآنالین، ، محمدباقر نوبخت در 
نشســت خبري دیروز با خبرنگاران با اشاره به وضعیت بازار 
ارز،خطاب به رســانه ها اظهار داشــت: من از شما رسانه ها 
خواهــش مي کنم به عنوان افراد مطلع، به مردم بگویید که 
درست است که بازار ارز بازار موثري است، اما به نابه ساماني 

کل اقتصاد ارتباط ندهیم.وي افزود: البته به این معنا نیست 
که وضع اقتصاد خوب است و مردم در رفاه هستند، اما باید 
ببینیم که مســیر اقتصاد رو به بهبود است. آنچه در بازار ارز 
اتفاق افتاد، قابل دفاع نیســت. اما نباید اتفاقات بازار ارز را با 
کل شــاخص ها معادل کنیم.ما درگیر یک جنگ اقتصادي 
هستیم و دشمنان دنبال این هستند که اقتصادمان را دچار 
مشــکل کنند. ما که نباید با مارش آنهــا پا بکوبیم. ما باید 
واقعیت ها را بگوییم، اما مســایلي که گفته مي شود، غیر از 
این است.او اضافه کرد: دشمن مي خواهد که با عربده کشي 
هــاي ترامپ، جو رواني ایجاد کرده ولــي ما نباید با مارش 
دشــمن پا بکوییم، بنابراین انتظار ندارم که غیر از واقعیت، 
رســانه ها اعالم کنند؛ البته باید قبول کرد که بازار ارز را با 
مماشــات اداره کردیم و در نهایت، تصمیم قاطعي را اتخاذ 
کردیم.وی با ارائه گزارشــي درباره وضعیت بازار ارز، گفت: 
براي این که اوضاع پرنوســان بازار ارز را کنترل کنیم، باید 
بدانیم چه عواملي باعث این بي ثباتي شــد تا بتوانیم بازار را 
متعادل کنیم.در مجموع تقاضاي ارز در بازار داخلي، حدود 
٧5 تا ۸0 میلیارد دالر اســت. ایــن مجموعه نیازهاي ارزي 
متعارف اقتصاد ایران است که در سال هاي گذشته نیز بوده 
است. چون بین تقاضا و عرضه تعادل وجود داشت، پیش از 
این هیچ نوسان شــدیدي در بازار نداشتیم.رییس سازمان 
برنامه و بودجه گفت: اما از نیمه دوم سال 96 اتفاق دیگري 
رخ داد.غیر از آنچه که تقاضاي متعارف اقتصاد وجود داشت، 

نیاز بیشتري به صورت تقاضا به این بازار تحمیل شد.بخشي 
از آن به دلیل این که به سمت پایان سال میالدي مي رفت، 
افزایش نسبي اي داشت، اما رخداد دیگري که در کل وجود 
داشت؛ غیر از اندکي واردات بیشتر خودرو، کساني وارد بازار 
ارز شدند که این ارز را نه براي واردات کاال و نه براي واردات 
خدمات مي خواســتند. وقتي افراد پس انداز خود را به بازار 
ارز مي برند، نشــان مي دهد که افراد به دنبال حفظ ارزش 
ریال خود هســتند.نوبخت اظهار داشــت: براي این که این 
مشکل رفع شود، بانک مرکزي سیاست هاي جدیدي اتخاذ 
کرد. البته عده اي تحلیل مي کردند که کاهش نرخ ســود 
ســپرده بانکي به 15 درصد باعث شــد که افرادي که پول 
داشته باشند، اقدام به خروج خود از بانک و بردن به بازار ارز 
کردند. ما براي این که این نگراني برطرف شود و این بخش 
از تقاضا که به تقاضاي متعارف در بازار اضافه شــد، کنترل 
شــود، بانک مرکزي پیشنهاد انتشــار اوراق سپرده ریالي با 
نرخ 20 درصد کرد. 200 هزار میلیارد تومان نقدینگي براي 
خرید گواهي سپرده ریالي آمد.وی عنوان کرد: آن زمان این 
راهکارها منطقي بود که بخشــي از فشــار تقاضا را از بازار 
بگیرد. اما کم کم بنا به هر دلیلي که در اقتصاد کشور وجود 
داشــت و با توجه به مباحث داخلــي و خارجي، عده اي ارز 
را به صورت سرمایه از کشــور خارج کردند.اطالعاتي که از 
خروج ســرمایه داده شد، نشــان از این است که بخشي از 

دارایي ها به صورت سرمایه ارزي خارج مي شود.

رییسسازمانبرنامهوبودجه:

درگیر یک جنگ اقتصادی هستیم 

 آمريکا به دنبال بهانه جويی
 برای دخالت در سوريه

تثبيت شغل از برنامه های جدی 
دولت است

وزیر امــور خارجه حمالت شــیمیایی در 
ســوریه را محکوم کرد و گفت: به نظر می 
رســد دولت آمریکا به دنبــال بهانه جویی 

برای دخالت در این کشور است.
به گزارش زمــان به نقل ازایرنا، محمد جواد 
ظریــف دیروز در بــدو ورود بــه برزیل در 
جمع خبرنگاران در پاســخ به سوالی درباره 
اتهام زنی آمریکا به ایران مبنی بر مشارکت 
در حمله شــیمیایی در ســوریه و همچنین 
حمالت رژیم صهیونیســتی به این کشــور 

ایران موضع  اظهارداشت: جمهوری اسالمی 
بســیار صریحی علیه سالح شیمیایی دارد و 
ما هر گونه اســتفاده از تسلیحات شیمیایی 
توسط هر کس و علیه هر کس را محکوم می 
کنیم.وی با بیان این که رژیم صهیونیستی و 
آمریکا در مراحل مختلف برای دادن روحیه به 
تروریست ها وارد میدان شده اند، خاطرنشان 
کرد: وضعیت تروریســت های مورد حمایت 
آمریکا در سوریه وضعیت خوبی نیست و هر 
روز دچار شکســت جدید می شوند.رییس 
دستگاه دیپلماسی ایران یادآور شد: حمالت 
اخیر رژیم صهیونیستی در گذشته نیز سابقه 
داشته و هر زمان تروریست ها دچار شکست 
می شــدند، رژیم صهیونیســتی دســت به 
عملیات می زدند.ظریف تاکید کرد: اطالعات 
موثقی در دســت است که آمریکا تروریست 
هــای داعش را به مناطــق دیگر منتقل می 
کند تا از آن سرمایه گذاری خطرناکی که در 
ســوریه کرده بتواند در سایر مناطق استفاده 
کند.وی همچنین گفت: این نوع سیاست ها 
و نتایج آن برای صلح و امنیت منطقه و بین 
الملل و هم برای خود آمریکا خطرناک است.

معاون اول رییس جمهوری ، ایجاد فرصت 
های شــغلی را از اصلی ترین اولویت های 
کاری کشــور دانست و گفت: تثبیت شغل 

یکی از برنامه های جدی دولت است.
به گزارش زمــان به نقل ازایرنا، اســحاق 
جهانگیری دیروز در جلســه شورای عالی 
اشــتغال، با بیان این مطلــب بر ضرورت 
اشــتغال زایی در کنار صیانت از مشــاغل 
موجود تاکید کرد.وی با بیان اینکه سرعت 
و دقت در پرداخت تسهیالت طرح اشتغال 
زایی روســتایی ضرورت دارد، گفت: روند 
اجرای این طرح باید با ســرعت بیشتری 
انجام شــود و همه مکلف هســتیم تا گره 
ها را از زندگی مــردم باز کنیم.معاون اول 
رییس جمهوری ادامه داد: البته باید توجه 
داشــته باشــیم که دقت کار نباید فدای 
سرعت شــود و این تســهیالت در اختیار 
عده ای رانت جو قــرار گیرد.جهانگیری با 
بیان اینکه ســرعت فعلی در پرداخت این 
تسهیالت قابل قبول نیست از وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی خواست تا هفته آینده 
جلســه ای در این خصوص برگزار و موانع 

موجود را برطرف کنند. دبیر شورای عالی 
اشتغال ضمن تشریح تحوالت بازار کار در 
سال 96 گزارشی از وضعیت اشتغال کشور 
و وضعیت برنامه و بودجه اشتغال برای سال 
9٧ ارائه کرد.وی همچنین از تدوین ســه 
برنامه برای صیانت از اشــتغال موجود در 
کشــور خبر داد و گفت: برای تثبیت شغل 
و جلوگیری از ریزش نیروهای شــاغل سه 
برنامه پیشنهاد شــده که پس از تأیید در 

دستور کار قرار خواهد گرفت.

آگهی احضار متهم 
با توجه به شکایت خانم فاطمه جعفری فرزند عبدالحسین متهمه خانم 
راحله رضایی فرزند حبیب  اله فعال مجهول المکان بوده و در دسترس 
نمی باشد بنا به تجویز ماده 1۸0 قانون آئین دادرسی کیفری و حسب 
دستور دادگاه در یک نوبت از طریق روزنامه ابالغ می شود جهت دفاع 
از اتهام انتسابی خود مبنی بر در دسترس قرار دادن عکس در تلگرام 
در پرونده کالسه 9610٧6 این شعبه در تاریخ 9٧/04/9 ساعت 10 
صبح در شعبه 101 دادگاه کیفری 2 حاضر شوند عدم حضور مانع از 

رسیدگی قضایی نبوده و دادگاه غیابا رای مقتضی صادر خواهد نمود .
م الف 031خ – شعبه 101 دادگاه کيفری دو شهرستان ورامين 

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی نظر به اینکه خواهان آقای محمد شیرافکن  با وکالت رحمت 
جواد  محمد  طرفیت  به  وجه  مطالبه  خواسته  به  دادخواستی  خدابخشی 
جلیلیان فرزند ناصر در این شعبه تسلیم نموده که پس از انجام مقدمات 
قانونی به کالس 2/110٧/96 ثبت و برای مورخه9٧/2/25 ساعت 10 صبح 
تعیین وقت گردیده است لذا به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و تقاضای 
خواهان  به استناد ماده ٧3 آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار درج و به خوانده ابالغ می گردد که در وقت رسیدگی 
در شعبه دوم حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمایم آن به دفتر شعبه دوم مراجعه نماید در غیر اینصورت مفاد دادخواست 

و ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی به عمل  خواهد آمد 
مدير دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان بابل 

گواهی حصر وراثت 
سید کلثوم صالحی میر  به شناسنامه 52٧ به استناد شهادت 
به  درخواستی  ورثه   شناسنامه  فتوکپی  فوت  گواهی  و  نامه 
داشته  اشعار  چنین  نمود  دادگاه  این  4/3۸/9٧تقدیم  شماره 
است که شادروان سید شکراهلل صالحی میر به شماره شناسنامه 
اقامتگاه دائمی خود در گذشته و رثه حین  20504395٧1در 

الفوت به عبارتند از
 1- سید عبداهلل صالحی میر فرزند سید شکراهلل و شهربانو به شماره 

شناسنامه ۸ متولد 133۸ صادره از بابل فرزند متوفی 
2-سید محمد صالحی میر  فرزند سید شکراهلل و شهربانو  به شماره 

شناسنامه 4 متولد 1343 صادره از بابل پسر متوفی 
3-میر عباس صالحی میر فرزند شکراهلل  و شهربانو به شماره 

شناسنامه 4۸39 متولد 1352 صادره از بابل فرزند متوفی 
4-سیده بنین صالحی میر فرزند سید شکراهلل و شهربانو به شماره 

شناسنامه 26 متولد 1343 صادره از بابل دختر متوفی 
5-سیده خورشید صالحی میر  فرزند سید شکراهلل و شهربانو به 

شماره شناسنامه 2٧ متولد 1344 صادره از بابل دختر متوفی 
6-سیده زهرا صالحی میر فرزند سید شکراهلل و شهربانو به شماره 

شناسنامه 2۸ متولد 1346 فرزند متوفی
٧- سید کلثوم صالحی میر فرزند سید شکراهلل و شهربانو شماره 

شناسنامه 52٧ متولد 1353 صادره از بابل فرزند متوفی 
۸-سید ام البنین محمدیان فرزند سید باقر و ام سلمه با شماره 

شناسنامه 1۸ متولد 1329 صادره از بابل 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 وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان بابل

مفقودی
پراید  (ماشین سواری  )اعالم وضعیت  برگه سبز  ومفقودی  مخدوشی 
صبا جی تی ایکس مدل 13٧٧به رنگ قرمز صدفی متالیک بشماره 
نرگس  s14122٧٧563149بنام  شاسی  موتور000٧۸696شماره 

جعفری مفقود گردیده ازدرجه اعتبارساقط می باشد
.جويبار 

مفقودی
رنگ  پژوپارسXU٧به  سواری  وضعیت(ماشین  سبز)اعالم  برگه 
شاسی 124شماره   K0416696موتور بشماره  سیرمتالیک  آبی 

NAAN01CA9EH1220٧2شماره پالک 614  ه ۸9 بنام آرش 
جويبار مختاری فرمفقودگردیده ازدرجه اعتبارساقط می باشد

مفقودی
شاسی  شماره  سفیدشیری  رنگ  به  صبا  خودروپراید  سندسبزمالکیت   
ایران  پالک 9۸2ج32  موتور 9۸٧14شماره  s14122٧٧5٧9026شماره 

٧2 بنام علی اکبرشادفرمفقودگردیده ازدرجه اعتبارساقط می باشد.
جويبار 

مفقودی
خاکستری  رنگ  پژو206به  سواری  مادرماشین  سندکمپانی 
متالیک مدل 1394 بشماره موتورB00٧4419 163وشماره 
پالک  NAAP13FE0EJ49036٧شماره  شاسی 
امیری رودباری مفقود گردیده  119س19ایران ۸2بنام علی 

جويبار ازدرجه اعتبارساقط می باشد.

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای محمد کرمی به موجب وکالتنامه شماره 1۸050مورخه 96/۸/10 دفتر 
خانه 1196تهران ازطرف آقای مهدی طالب   ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه 
تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به 
مساحت   1000  متر مربع به شماره پالک ۸124 فرعی از      13٧ اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 2044 فرعی قطعه 520تفکیکی جزء حوزه ثبتی 
شهرستان ساوجبالغ به نام مهدی طالب ذیل صفحه 593دفتر ٧39ثبت وصادر 
گردیده است و به علت سرقت    مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت 
المثنی نموده است. لذا مراتب به استناد به ماده 120آیین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و 
یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این اگهی به مدت ده 
روز اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات 

عمل گردد. م.الف: 14    تاریخ انتشار: 1/22/9٧
محمد افخمی - رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ 

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و نسخه ثانی اخطاریه و دادخواست و ضمائم 

بدینوسیله به آقای کریم عالء الدینی فرزند ضیغم مجهول المکان ابالغ 
میگردد بنیاد نیکوکاری قائم دادخواستی به خواسته ی تقاضای صدور حکم 
بر رفع تصرف به طرفیت نام برده تسلیم دادگاه عمومی طالقان نموده که 
پس از ثبت به کالسه 960555 حقوقی برای روز 9٧/3/06 ساعت10صبح 
تعیین وقت گردیده است .لذا مراتب در اجرای ماده ٧3 قانون آئین دادرسی 
مدنی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار درج تا نامبرده جهت دریافت 
نسخه ثانی اخطاریه و ضمائم به دفتر دادگاه عمومی طالقان مراجعه در 
غیابا  دادگاه  عدم حضور  دادگاه حاضر شود.در صورت  رسیدگی  جلسه 

رسیدگی خواهد نمود. م.الف:4592   تاریخ انتشار: 2/22/9٧

آگهی ابالغ 
اخطاريه تبادل لوايح

علی  فرزند  محرابی  فاطمه  خانم  به  بدینوسیله 
بخش مجهول المکان ابالغ می گردد در خصوص 
تجدید نظر خواهی آقای رحمان قلی محرابی به 
طرفیت  شما نسبت به دادنامه شماره 960363 
ثانی  نسخه  پیوست  به  شعبه  این  از  -صادره 
به شما  دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهی 
ماده 346  است حسب  مقتضی  ابالغ می گردد 
قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف 
ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به تقدیم الیحه 
دفاعیه اقدام نماید در غیر این صورت پرونده به 
می  ارسال  تجدیدنظر  مرجع  به  کیفیت  همین 
کثیر  جراید  از  دریکی  نوبت  یک  مراتب  گردد. 
االنتشار آگهی می گردد تا در موعد مقرر نسبت 

به تبادل لوایح اقدام گردد.
 م.الف:4590   

تاریخ انتشار: 1/22/9٧

دادنامه 

شماره پرونده ٧٧٧/96شماره دادنامه 102٧-96/11/29خواهان هادی شیرزاد با وکالت علیرضا ابراهیم تبار و منیژه بابا نتایج 
محمود  المکان  مجهول  جلودار  پور  کمالی  رضا  سید  خواندگان  وکالت  دفتر  جامع  مسجد  روبروی  شهدا  خیابان  فریدونکنار 
حسینی فریدونکنار میدان درنا خیابان پاسداران اول انتهای خیابان دفتر مهندسی خواسته مطالبه وجه رای شورا در خصوص 
دعوی خواهان هادی شیرزاد با وکالت علیرضا ابراهیم تبار و منیژه بابانتاج به طرفیت خوانده سید رضا کمالی پور جلودار و 
محمود حسینی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 30 میلیون ریال نظر به اینکه مستند ابرازی خواهان یک فقره چک به شماره 
455066مورخ 96/4/25عهده بانک ملی ایران میباشد و مطابق اصول حاکم برای اسناد تجاری و بقای  اصول سند در ید خواهان 
دارنده ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده خوانده دارد و خواندگان ردیف اول و خوانده ردیف دوم به عنوان ظهرنویس دعوی نیز 
در مقابل مستند ابرازی خواهان ایراد و دفاع موثر ی به عمل نیاورده اند بدین جهت شورا ضمن پذیرش ادعای خواهان مستند 
به ماده 310 و 313 قانون تجارت و مواد 19۸ و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان تضامنا  را به پرداخت مبلغ 
30 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و 100 هزار ریال بابت هزینه دادرسی و محاسبه تاخیر تادیه  از سررسید 
چک لغایت  زمان اجرای حکم در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی در شورا و 

ظرف 20 روز قابل  تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی فریدونکنار می باشند
 قاضی شورای حل اختالف واحد دوم شهرستان فريدونکنارمحمدی 

حمايت قاطع نمايندگان 
مجلس از توليد داخلی

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در بیانیه ای در حمایت 
از تولید کاالی ایرانی تاکید کردند: حمایت از تولید ملی، 
و  بیکاری  کاهش  و  اشتغال  افزایش  موجب  ایرانی  کاالی 

تقویت بنیان های اقتصاد مقاومتی می شود.
دراین بیانیه آمده است: حمایت از تولید ملی و کاالی ایرانی 

موجب افزایش اشتغال و کاهش بیکاری و تقویت بنیان های 
طریق  از  تورم  کاهش  صادرات،  افزایش  مقاومتی،  اقتصاد 
تقویت  سبب  و  جامعه  در  سرگردان  سرمایه های  جذب 
روحیه و عزم ملی مردم و در شرایط اقتصادی فعلی باعث 
رقابتی شدن قیمت و افزایش کیفیت خواهد شد.این بیانیه 
می افزاید: حمایت از کاالهای ایرانی و تولید ملی مستلزم 
حرکتی سه  جانبه است، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
کاالهای ایرانی ائم از دولت، مجلس و نهادهای دیگر هر کدام 
وظایفی برعهده دارند، تحقق شعار امسال و انجام آن منوط 
به انجام این وظایف در اسرع وقت است. تولید رقابت پذیر، 
و  مرغوب  محصوالت  عرضه  و  کیفیت  وری،  بهره  ارتقاء 
ارائه نشان های تجاری معتبر بر عهده تولیدکننده ها است. 

همچنین مصرف کاالهای ایرانی با کیفیت به منظور تشویق 
تولیدکنندگان و عزم ملی برای حمایت از کاالی ایرانی و 
تولید ملی به عهده مصرف کننده ها است، همچنین نهایت 
حمایت های بیمه ای، بانکی و گمرکی و تعرفه ای از یک سو 
زدودن  و  کار  و  کسب  فضای  بهبود  و  تولید  موانع  رفع  و 
است.بیانیه  گرفته  قرار  حاکمیت  عهده  بر  ضایع  مقررات 
نمایندگان می افزاید: در این میان وظیفه دولت به عنوان 
سکاندار اجرایی کشور سنگین تر است و بقیه قوا با عزم ملی 
باید در این راستا همکاری کنند، ما نمایندگان در لبیک به 
شعار سال 9٧ از سوی رهبری آمادگی خویش را در جهت 
استفاده از ابزار نظارتی مجلس و در صورت نیاز قانونگذاری 

و اصالح و ویرایش قانون اعالم می کنیم.
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دیپلماسی و فناوری دو روی یک سکه
 رحمان قهرمانپور

برجام به مرحله حساســی رسیده اســت. تقریباً یک ماه بعد دولت امریکا 
باید درباره ماندن یا خروج از توافق هسته ای تصمیم گیری کند. در چنین 
شــرایطی سابقه ای که از شخص ترامپ و دولت اش وجود دارد وضعیت را 
بیش از پیش مبهم می ســازد.رئیس جمهوری کشورمان به قطعیت اعالم 
کرد ایران نخستین کشــوری نخواهد بود که برجام را ترک می کند و اگر 
قرار اســت یکی از طرف ها از برجام خارج شــود باید هزینه این خروج را 
بپردازد. بنابر این در حال حاضر سیاست رسمی ایران خارج شدن از برجام 
نیســت و تنها پس از اعالم تصمیم واشــنگتن تهران نیز تصمیم خود را 
اعالم خواهد کرد.اگر چه طبیعتاً هر کشــوری تالش می کند تا از داشته ها 
و امتیازهــای خود برای گرفتن حداکثر امتیــاز و تأمین منافع خود بهره 
گیرد. اما برگزاری روز ملی فناوری هســته ای در بحبوحه تهدیدات امریکا 
و انتصابات جدید ترامپ برای تقویت جریان نومحافظه کار و جنگ طلب 
در کاخ ســفید دارای بار معنایــی خاصی بود.اظهارات مقامات رســمی 
جمهوری اسالمی ایران در این مراسم نشان داد که ایران نیز به دنبال برگ 
های برنده  خود اســت. یکی از این برگ های برنده بی شک پیشرفت های 
کشــورمان در حوزه فناوری هســته ای و به طور ویژه غنی سازی به عنوان 
حساس ترین و پیچیده ترین آنها اســت.ایران در گذشته پس از دستیابی 
به امکان غنی ســازی 3/5 درصد به تکنولوژی غنی سازی 20 درصد دست 
یافت. پیشــرفتی که از نظر فنی دارای اهمیت ویژه اســت. زیرا به گفته 
مهندسان هسته ای کشــوری که بتواند به این سطح از غنی سازی دست 
پیدا کند براحتی می تواند به غنی ســازی در سطوح باالتر نیز دست پیدا 
کند.بنابرایــن ایران این آمادگی فنی را دارد در صورتی که امریکا از برجام 
خارج شــود و توافق هسته ای منتفی شــود در کوتاه ترین زمان ممکن به 
همان نقطه ای که در آن فعالیت های هســته ای اش را به صورت داوطلبانه 
تعطیل کرده بود، بازگردد.بنابر این دولت ایران با برگزاری این مراســم به 
شــکل ویژه این پیام را به کاخ ســفید و طرف های اروپایی اش ارسال کرد 
که همچنان از توان هســته ای مطلوبی برخوردار اســت و اگر چه به طور 
داوطلبانه برخی فعالیت ها را متوقف ساخته و نیز به تعهدات خود در برجام 
تاکنون پایبند بوده اســت، اما بیش از گذشته از ساختار و دانش هسته ای 
برخوردار اســت و هر زمان اراده کنــد می تواند به وضعیت پیش از برجام 
بازگردد.این موضوعی اســت که بی شک برای کشورهای اروپایی و امریکا 
در قالب آنچه آنها تحت عنوان »نقطه بازگشت ناپذیر هسته ای یا نقطه فرار 
هسته ای« مطرح می کنند، اهمیت دارد. زیرا اگر ایران بتواند به میزانی از 
فناوری هســته ای دست پیدا کند دیگر امکان بازگشت از آن نقطه وجود 
ندارد.بنابر این جمهوری اسالمی ایران روز گذشته به نحوی نشان داد که 
این تنها وجود برجام است که محدودیت هایی را در برنامه هسته ای ایران 
ایجاد کرده اســت و اگر وجود نداشته باشــد ایران برای پیشرفت با موانع 
فناورانه مواجه نیســت. اما در نهایت چنان که رئیس جمهوری کشورمان 

نیز اشاره داشتند دیپلماسی و فناوری دو روی یک سکه اند. 
بر خالف تصور بسیاری برجام به معنای توقف پیشرفت های فناورانه نبوده 
اســت. موارد متعددی از وجوه فناوری هســته ای از قبال برجام توســعه 
یافته اند. از جمله تســهیل همکاری های ایران و آژانس بین المللی انرژی 
اتمــی در زمینه پراهمیت ایمنی هســته ای که تا پیش از برجام منوط به 
توافق جامع پادمانی و بعضاً پروتکل الحاقی شده بود.فناوری هسته ای یک 
فناوری پیشرفته و به روز اســت و طبیعتاً کشورهای پیشرفته دسترسی 
بیشــتری به آن دارند و بنا به اقتضای سیاســت بین الملل سعی می کنند 
دانش خود را به دیگر کشــورها منتقل نکنند. با این حال ســازمان های 
بین المللی مجرایی هســتند که می توانند به کشورهای در حال توسعه در 
این زمینه یاری کنند. امری که با وجود برجام تا حدود قابل توجهی موانع 
آن از برابر ایران برداشته شد و بی شک در پیشرفت فناوری هسته ای ایران 

تأثیر مثبت خواهد گذاشت.    

واگذاری زمین به بنیاد مسکن 
جهت اجرای مسکن اجتماعی

مدیرعامل ســازمان ملی زمین و مســکن از ابالغ 
واگذاری زمین به بنیاد مســکن انقالب اســالمی با 

هدف اجرای طرح مسکن اجتماعی خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازســازمان ملی زمین و مسکن، 
حمیدرضا عظیمیان در خصوص پیشرفت طرح مسکن 
اجتماعی گفت: هیئت وزیران در تاریخ 2 اســفند سال 
95 با هدف حمایت دولت از تأمین مســکن گروه های 
کم درآمد و در راســتای اجرای سیاســت های دولت 
یازدهم در بخش مســکن طی ســال هــای 1396 تا 
1400 برنامه ای در دو قالب مسکن اجتماعی و مسکن 
حمایتی را مصوب کرد.وی ادامه داد: در این طرح برنامه 
ریزی برای اجرای 100 هزار واحد مســکونی طی سال 
های مذکور صورت گرفته که به منظور اجرایی شــدن 
مصوبه هیئت وزیران و طرح مسکن اجتماعیـ  حمایتی 
و بر مبنای نیاز اعالم شــده جهت اجرای برنامه جدول 
توزیع استانِی تهیه شــده از سوی بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی در اسفند ماه سال 95 به کلیه ادارات کل راه و 
شهرســازی استان ها در قالب ضوابط و مقررات مندرج 
در مــاده 3 و 4 آیین نامه اجرایی قانون ســاماندهی و 
حمایت از تولید و عرضه مسکن ابالغ شده است.معاون 
وزیر راه و شهرســازی افزود: متعاقب این ابالغ مجمع 
عمومی ســازمان ملی زمین و مسکن نیز در تاریخ 2٧ 
شــهریور ماه 96 بنا به پیشــنهاد وزیر راه و شهرسازی 
بــه عنوان رئیس مجمع این ســازمان، به منظور ایجاد 
تسهیالت و تســریع در اجرای برنامه مسکن اجتماعی 
موضوع تصویــب نامه هیئت وزیــران، واگذاری زمین 
های در اختیار ســازمان ملی زمین و مسکن به مسکن 
سازان جهت ساخت مسکن ملکی و استیجاری از طریق 
واگذاری زمین به بنیاد مســکن انقالب اســالمی و به 
قیمت تمام شــده را تصویب و جهــت اجرا ابالغ کرده 
اســت.وی ادامه داد: ادارات کل راه و شهرسازی استان 
ها به تناســب میزان تقاضا و امکانات موجود، به مکان 
یابی و شناسایی اراضی مستعد برای واگذاری زمین به 
بنیاد مســکن انقالب اسالمی اقدام کرده اند؛ کما اینکه 
به این موضوع مهم در برنامه اجرایی سنواتی ابالغی به 
ادارات کل راه و شهرســازی استان ها پرداخته شده و 
تأکید به واگذاری ســهمیه های تعیینی به عمل آمده 
اســت.مدیرعامل ســازمان ملی زمین و مسکن گفت: 
بدیهی است الزمه  اجرایی شدن مصوبه هیئت وزیران، 
شناسایی و اعالم اقشار هدف با توجه به ساز و کار پیش 
بینی شده در خود تصویب نامه توسط وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی با همکاری بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
و ســایر نهادهای مربوط بوده که بر مبنای تشــخیص 
مزبور ادارات کل استانی قادر به انعقاد قرارداد واگذاری 
باشــند.عظیمیان یادآور شد: الزم به توضیح است که تا 
کنون در باب معرفی و اعالم افراد واجد شرایط، اقدامی 
از ســوی نهاد های ذی ربط صــورت نپذیرفته و قطعاً 
با تعامل ســازنده و عزم جدی، اجــرای طرح مزبور در 
صورت ایجاد بسترهای الزم )شناسایی گروه هدف( و با 
همکاری بنیاد مسکن انقالب اسالمی محقق خواهد شد.

یادداشتخبر

فرمانده کل ســپاه غلبه انقالب اسالمی بر مسائل 
دفاعی و امنیتی که امروز زبانزد دوســت و دشمن 
اســت را از دســتاوردهای بزرگ نظام اســالمی 
برشمرد و تصریح کرد: نگاه مبتنی بر اسالم مردم، 
از ابتدای انقالب، باعث حفظ نظام و انقالب اسالمی 

شده است.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی کل سپاه، 
سردار سرلشــکر پاسدار محمدعلی جعفری دیروز 
ســه شنبه در جمع مسئولین و مدیران نمایندگی 
ولی فقیه در ســپاه از وجود نگاه غیر اســالمی به 
عنــوان آفت انقالب یــاد کرد و گفــت: در طول 
ســال های پس از پیروزی انقالب اســالمی حتی 
در دوران دفــاع مقدس شــاهد وجود دیدگاه های 
انحرافی و مغایر با اســالم بودیم و دیدیم که بنی 
صدر با نگاه مــادی و در نظر نگرفتن توان مردمی 
و مــدد و نصرت الهی بیش از 3 ماه در اداره جنگ 
با ابزار و ادوات مادی دوام نیاورد، اما مدیریت نگاه 
انقالبی پس از فرار بنی صــدر در جبهه ها حاکم 
شــد.وی افزود: بــا صراحت باید ایــن واقعیت را 
بازگو کرد که تغییر مدیریت و حاکم شــدن تفکر 
متناسب با انقالب اسالمی و نه تفکر انحرافی مغایر 
که موجب ایجاد دوگانگی وبن بســت می شــود، 
پیروزی هــای غرورانگیز دوران دفاع مقدس را رقم 
زد.فرمانده کل ســپاه پاســداران انقالب اسالمی 
برخورداری جامعه از رشد سیاسی را از نکات مهم 

و قابل توجه دانست و تصریح کرد: در شرایطی که 
دشمنان در دی ماه سال گذشته قصد موج سواری 
بــر برخی اعتراضات مردم نســبت به مشــکالت 
اقتصادی را داشــتند، ملت ایران با هوشــمندی و 
بصیرت صف خود را از آشوبگران جدا کرد و کسانی 
که حتی دغدغه های معیشتی نیزداشتند در دفاع 
از انقالب اســالمی راهپیمایی و در برابر دشمنان 
ایستادند.سرلشــکر جعفری در ادامه خاطرنشــان 
کرد: یکی از دالیلی که مقام معظم رهبری)مدظله 
العالی( بر ســرمایه جوان انقالب تاکید دارند این 

است که برغم تالش و هجمه همه جانبه دشمنان 
،دلبســتگی عمیق این جمعیت جــوان به انقالب 
نسبت به نســل قبلی بیشتر اســت و این اتفاقی 
به معجزه شــبیه می باشــد.وی با تاکید بر اینکه 
تفکر منطبق بر اســالم و انقــالب و اصول انقالبی 
و هماهنگ با دیدگاه های اســالم ناب و ولی فقیه 
می تواند کشور را به سمت پیشرفت و سربلندی و 
اقتدار هر چه بیشتر سوق دهد، اظهار کرد: اعتقاد 
اصلی مردم به اصل نظام و انقالب که مبتنی بر نگاه 
دینی آنان اســت انقالب اسالمی را تاکنون حفظ 

کــرده و به فضل الهــی در آینده نیز حفظ خواهد 
کرد.فرمانده کل ســپاه با اشــاره به تاکیدات مقام 
معظم رهبری برمقوله اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه 
متأسفانه در مقام عمل درک عمیقی نسبت به این 
موضوع وجود ندارد، گفت: بر اساس اصول اسالمی 
و انقالبی و نگاه به درون با نگاه اقتصاد مقاومتی در 
عرصه اقتصاد و معیشت مردم، می توان مشکالت را 
مرتفع کرد.سرلشکر جعفری با بیان اینکه حرکت 
در مســیر حق وباور اصول قرآنی و اسالمی بدون 
شک نصرت الهی را در پی خواهد داشت، گفت: در 
سال گذشته برغم شدت گرفتن هجمه و فشارهای 
دشمنان علیه جبهه انقالب اسالمی ، دستاوردها و 
نتایج ارزشمند و تعیین کننده ای را درعرصه های 
مختلف به دســت آوردیم و به فضل الهی در چهل 
سالگی انقالب، با عبور از این مقطع حساس، شاهد 
مرحله جدیدی از پیشرفت و توسعه انقالب اسالمی 
خواهیم بود.فرمانده کل ســپاه در پایان با اشاره به 
انتصاب نماینده جدید ولی فقیه در ســپاه، گفت: 
امیدواریم در مجموعه نمایندگی که عهده دار نقش 
اساســی و تعیین کننده در حــوزه قدرت اصلی و 
اقتدار سپاه یعنی ارتقای مسائل معنوی واعتقادی 
پاسداران اســت، اقدامات خوبی که صورت گرفته 
بهتر و بیشتر دنبال شــده و با استمرار روند های 
موجود به بهترین نحو بتوانیم به ایفای نقش خود 
در پاسداری از انقالب و دستاوردهای آن بپردازیم.

سرلشکرجعفری:

نگاه اسالمی مردم، نظام و انقالب را حفظ کرده است

عدم امنیت در پیام رسان داخلی 
کذب محض است

»انزوا« پاداش خروج آمریکا از 
برجام است

سیدحســین نقوی حســینی گفــت: اینکه گفته 
می شــود پیام رســان های داخلــی دارای امنیت 

نیستند، کذب محض است و واقعیت ندارد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، ســید حسین نقوی 
حسینی در تشریح نشست دیروز این فراکسیون با 
مســئولین اطالعات سپاه در حوزه فضای مجازی، 
اظهار داشــت: در این جلســه مطرح شد که پیام 
رسان های خارجی فقط نقش ارتباطی را ایفا نمی 
کنند بلکه با اســتفاده از کانال ها نقش رســانه ای 
دارند و باید گفته شــود که تلگرام و فضای مجازی 
در هیچ کشــوری مثل کشــور ما رها نیست.وی 
افزود: در این جلســه گفته شــد که نظام سلطه 
برای کشــور ما برنامــه دارد و هدفمند پیش می 
رود، اینگونه نیست که فضای مجازی در کشور ما 
نیز مثل سایر کشورها باشد.نقوی حسینی با بیان 
اینکه50 درصد کاربران تلگرام ایرانی هستند، ادامه 
داد: اغلب کشورها کامال مسلط بر تلگرام هستند و 
انتظار این است که مراجع ذی ربط در حوزه فضای 

مجازی کشور، به وظیفه انقالبی شرعی و ملی خود 
عمل کنند چون فضای مجازی در خدمت آمریکا 
و رژیم صهیونیســتی است و باید مردم را از چنگ 
آن ها نجات داد.وی گفت: ایجاد شبکه ملی فضای 
مجازی و حمایت و تقویت پیام رسان های داخلی 
در راس فعالیــت های دولت قــرار گرفته و وزارت 
ارتباطات در این زمینه مسئول اجرای موارد ابالغ 

شده که به طور جدی نیز ورود پیدا کرده است. 

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: آمریکا در 
صورت خروج از برجام با مشــکالت بین المللی 

روبرو می شود و در انزوا قرار می گیرد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، بهروز کمالوندی 
دیروز درمورد تهدیدهای آمریکا مبنی بر خروج 
از برجام اظهار داشت: آنان هر بار یک حرف می 
زنند، هنوز مشــخص نیست، ولی اگر بخواهند 
از برجــام خارج شــوند، این موضوع مســائل 

و مشــکالت سیاســی و بین المللی برای آنها 
بدنبال خواهد داشت.وی افزود: 22 اردیبهشت 
ماه مهلتی اســت که ترامپ باید اسقاطیه های 
تحریــم را امضا کنــد، در دوره های قبلی هم 
همین طور بود، رییس جمهوری آمریکا پیش از 
این می گفت این کار را نمی کنیم، اکنون هم 
چندین بار است که این صحبت ها را می کند 
ولی قطعا اگر ترامــپ برجام را تمدید نکند در 
عرصه سیاسی در انزوا قرار می گیرد. کمالوندی 
ادامه داد: این دفعه نخســت نیست که ترامپ 
تهدید کرده که ما امضا نمی کنیم، در گذشته 
هم چندین بار ایــن صحبت ها را مطرح کرده 
ولی در نهایت مجبور شده امضا کند.کمالوندی 
یادآور شــد: برجام ضمیمــه قطعنامه 2231 
شورای امنیت ســازمان ملل است، اگر ترامپ 
برجام را تمدید نکند، در انزوای سیاســی قرار 
می گیرد، البته این که چه اتفاقاتی بعد آن رخ 

می دهد، بحثی جداست. 

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری سایپا 132 به شماره پالک ایران ٧2-54٧ق92 و شماره 
موتور 394942۸ و شماره شاسی S5420090034۸٧4 مفقود و فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی مفقودی
ملی  شماره  به  مهدی  فرزند  صرامی  امیرحسین  اینجانب  دانشجویی  کارت 
12٧25939۸3 دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و فناوری مازندران 
واحد بهشهر و شماره دانشجویی 96125561 مفقود واز درجه اعتبار فاقد می باشد.
بهشهر

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
نظر به اینکه متهم آقای علیرضا نوری فرزند محمد حسین به اتهام ایراد صدمه بدنی 
غیر عمدی )ناشی از قصور در امر پزشکی (و موضوع شکایت آقای مهدی محمدی 
فیروزآباد در پرونده کالسه 96099۸6611200625 تحت تعقیب می باشند فلذا در 
اجرای ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به متهم مذکور ابالغ می شود 
که در جلسه رسیدگی مورخ 139٧/3/2۸ ساعت 09:00 صبح در شعبه 102 دادگاه 
کیفری دو خرم آباد به نشانی خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی 
تامین اجتماعی جهت دفاع از اتهام انتسابی حضور بهم رساند بدیهی است در صورت 

عدم حضور وفق مقررات قانونی تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد .
مدير دفتر شعبه 102 دادگاه کيفری دو خرم آباد – هادی عيدی . 

اگهی وقت رسیدگی 
بدینوسیله آقایان 1-سعید علی نیا فرزند علی عباس 2-رسول دلفان فرزند عیسی 
فعال مجهول المکان با توجه به محتویات پرونده کالسه 594/104/96/ک 2 کیفری 
آیت  ویترین مغازه شاکی موضوع شکایت  به تخریب  باشند  این دادگاه متهم می 
 9٧/02/01 تاریخ  در  اتهامی  پرونده  به  رسیدگی  وقت  تعیین  به  نظر  که  پهلوانی 
ساعت 9:30 صبح مراتب در اجرای ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری یک نوبت 
در جراید کثیر االنتشار آگهی تا نامبرده در وقت مقرر در جلسه دادگاه حضور و از 
اتهام انتسابی خود دفاع نماید بدیهی است در صورت عدم حضور نامبرده دادگاه در 

اجرای ماده 406 قانون صدور الذکر اتخاذ تصمیم می نماید . 
مدير دفتر شعبه 104 دادگاه کيفری 2 خرم آباد – سعيد سهرابی چگنی . 

اگهی وقت رسیدگی 
بدینوسیله آقای حمید سیاه منصور فرزند سبز بوده فعال مجهول المکان با توجه 
به  است  متهم  دادگاه  این  کیفری   2 29/104/9٧/ک  کالسه  پرونده  محتویات  به 
خیانت در امانت موضوع شکایت مهدی همه وند که نظر به تعیین وقت رسیدگی به 
پرونده اتهامی در تاریخ 9٧/02/22 ساعت 10:30 صبح مراتب در اجرای ماده 344 
قانون آیین دادرسی کیفری یک نوبت در جراید کثیر االنتشار آگهی تا نامبرده در 
وقت مقرر در جلسه دادگاه حضور و از اتهام انتسابی خود دفاع نماید بدیهی است 
در صورت عدم حضور نامبرده دادگاه در اجرای ماده 406 قانون صدور الذکر اتخاذ 

تصمیم می نماید . 
مدير دفتر شعبه 104 دادگاه کيفری 2 خرم آباد – سعيد سهرابی چگنی .

آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه 95099۸6612300٧95 در خصوص شکایت آقای سید احمد مدنی 
فرد فرزند سید ابوالقاسم علیه محمد رضا رخش بهاری فرزند کرامت اله دائر بر تهدید 
و توهین از طریق ارسال پیامک به واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم و در راستای 
ماده 1٧4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نامبرده از تاریخ نشر آگاهی تا 
ظرف 30 روز در شعبه یازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب حاضر گردد در 

صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار نظر بعمل می آید . 
شعبه يازدهم دادياری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد . 

اجرائیه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم

- بانک کارآفرین - کرج - چهارراه کارخانه قند - جنب شهرداری منطقه 2 کرج 
- بانک کارآفرین 

مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم 
1- شاپور جعفری فرزند احد 2- محمد علی سیفی فرزند علی به نشانی ........

مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم علیه 
 - تهران  شهرستان   - تهران  استان  نشانی:  به  ابراهیم  فرزند  پور  ابراهیم  هدایت 
 13 واحد   -  55 پ   - عبده  خ   - فاطمی  تقاطع   - ولیعصر  خیابان   - شهرتهران 

- نماینده حقوقی بانک کارآفرین 
محکوم به :
بسمه تعالی

مربوطه  دادنامه  شماره  ........و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب 
96099٧303٧500۸5۸ محکوم علیهما به صورت تضامنی محکوم اند به پرداخت 
مبلغ ۸3/119/6۸0 ریال بابت اصل دین و تاخیر تادیه تا تاریخ 96/۸/3 و پرداخت 
تاخیر تادیه روزانه 16/٧01 ریال از تاریخ 96/۸/3 لغایت اجرای حکم که از سوی 
اجرای احکام محاسبه خواهد شد و مبلغ 1/060/000 ریال هزینه دادرسی در حق 

خواهان و پرداخت حق االجراء /م/الف 2۸52
مسئول دفتر شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان فرديس - سرآبادانی تفرشی 

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول 
به موجب پرونده کالسه 9601٧6 این اجراء و دادنامه و اجرائیه صادره از شعبه دوم 
دادگاه حقوقی فردیس له / شیرین عزیزی و علیه علی مالیی محکوم علیه محکوم 
است به پرداخت مبلغ 600/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1۸/000/000 
ریال هزینه دادرسی و مبلغ روزانه دویست هزار ریال از تاریخ 94/3/16 لغایت یوم 
الوصول بعنوان دیر در همراه 100/000/000 ریال طبق بند 2-5 قرارداد در حق 
محکوم له و مبلغ 5 درصد محکوم به نیم عشر دولتی باتوجه به اینکه اجرائیه صادره 
به محکوم علیه ابالغ شده و در مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است 
بنا به درخواست محکوم له به منظور استیفای محکوم به و هزینه اجرائی اموال غیر 
منقول متعلق به یک واحد آپارتمان قولنامه ای به کد رهگیری 131100۸0052٧9 
معرفی از سوی محکوم علیه از سوی این اجراء توقیف و توسط کارشناس رسمی 
دادگستری به شرح زیر توصیف و ارزیابی شده و مقرراست در مورخ 9٧/1/2۸ از 
از طریق  الی 12 در محل اجرای احکام مدنی دادگاه حقوقی فردیس  ساعت 11 
مزایده به فروش برسد. مزایده از مبلغ 910/000/000 ریال نظریه کارشناسی شروع 
نماید  پیشنهاد  را  قیمت  باالترین  و حقوقی که  به هر شخص حقیقی  و  می شود 
فروخته خواهد شد. ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک 
از وی وصول خواهد  الباقی ظرف مدت یک ماه  از خریدار اخذ و  بانکی تضمینی 
شد و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار 
منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید 
سپرده وی پس کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد 
کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت 
خواهد شد طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام 
دادگاه  از سوی  اعتراض  به  تا رسیدگی  این صورت  نمایند که در  اعتراض  مزایده 
مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد. ضمنا« طالبین به شرکت در مزایده 
می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده با اطالع این اجراء از مال مورد مزایده بازدید 
نمایند چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعد در همان ساعت و 
بدین  کارشناس  نظر  بهای آن طبق  و  مزایده  مورد  مال  برگزار خواهد شد.  مکان 
شرح است:  مورد ارزیابی عبارت است از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی 
قولنامه ای به مساحت ٧0 مترمربع که طی مبایعه نامه با کد رهگیری به شماره 
131100۸0052٧9- 93/2/29 به آقای علی مالئی انتقال گردیده است. )توضیحا« 
اطالعات فوق براساس تصور مبایعه نامه ارائه شده از سوی متقاضی ارائه گردیده، 
بدیهی است احراز مالکیت ملک فوق می بایست از طریق سامانه اطالعات مدیریت 
امالک و مشاور کشور استعالم گردد. واحد فوق در یک مجتمع مسکونی 9 واحدی 
در چهار طبقه دو واحد مسکونی مشتمل بر دو خواب - هال و پذیرایی - آشپزخانه 
اپن با کابینت ام دی اف - کف سرامیک - دیوار نقاشی با سازه اسکلت بتنی و نمای 
آجر سه سانتی و با قدمت بیش از 10 سال و همچنین دارای انشعابات آ مشاعی 
- گاز بشماره کنتور 02926965 - برق بشماره کنتور ۸223265 و یک خط تلفن- 
بازدید تحت  زمان  و در  باشد.  آبی می  بخاری و سرمایش کولر  سیستم گرمایش 
اجاره نامه بشماره 2311010039410 - 94/3/10 بین آقای علی مالئی )بعنوان 
موجر( و آقای سید رضا خوجه ملک ) بعنوان مستاجر( از تاریخ 94/3/13 لغایت 
ریال   3/000/000 مبلغ  ماهیانه  و  رهن  ریال   100/000/000 مبلغ  با   95/3/13
بعنوان مستاجر سکونت دارند. نظریه کارشناسی : باعنایت به بازدید و بررسی های 
بعمل آمده مراتب فوق و در نظر گرفتن جمیع جهات موثر در ارزیابی ملک قولنامه 
ای فوق به نرخ پایه مزایده بنظر اینجانب به مبلغ 910/000/000 ریال )نهصد و ده 
میلیون ریال(  معادل نود و یک میلیون تومان بدون احتساب مبلغ رهن ارزیابی و 

اعالم می گردد.م/الف 2۸56
آدرس ملک مورد مزایده : جاده مالرد - شهرک هفده شهریور- خیابان اول غربی - 

روبروی مجتمع مسکونی فیروزه - ساختمان مهر - واحد 3 
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان فرديس – کوليوند

مفقودی
 برگ سبز پیکان وانت مدل 92 با شماره پالک ٧44ص63 ایران ۸2 با شماره موتور 
11۸p001٧۸۸٧با شماره شاسی NAAA36AA0DG625953ربابه عباس پور 

هریکنده ای مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب حجت حالل خور فرزند عبداهلل به شماره شناسنامه 
46۸ صادره از بابل در مقطع کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی صادره از  واحد 
اعتبار  فاقد  و  است  گردیده  13۸915600690مفقود  شماره  با  بابل  دانشگاهی 
می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل به 

نشانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل ارسال نمایید
 بابل 

دادنامه
شماره  نهایی  تصمیم  سوم  96099۸020٧300211شعبه  کالسه  پرونده 

96/11/21-96099٧020٧30152۸
خواهان :خانم مریم موری فرزند محمد با وکالت خانم نعیمه معاف فرزند عبد الرضا به 
نشانی ورامین میدان امام حسین – روبروی تاالر بهاران –جنب زور خانه – ساختمان 
احسان – ط اول واحد اول  خوانده : آقای هادی موری فرزند رمضانعلی به نشانی تهران 
– محالتی –بلوار ابوذر – بین پل دوم و سوم –نبش بوستان )معروف به منبع آب (

شیرینی سرای مهدی موری   خواسته :اثبات زوجیت 
گردشکار :دادگاه با عنایت به اقدامات صورت گرفته و بررسی پرونده ختم دادرسی را اعالم 

و بشرح ذیل مبادرت بصدور رای میبنماید . 
)رای دادگاه (

در خصوص دادخواست خانم مریم موری با وکالت خانم نعیمه معاف به طرفیت آقای 
هادی موری به خواسته اثبات زوجیت موقت که خواهان علت خواسته خود را ازدواج 
موقت با خوانده در سال ٧۸ به مدت شششماه که نتیجه این ازدواج یک فرزند مشترک 
می باشد ذکر نموده و گواهی محلی ارائه کرده و با توجه به اینکه طرفین از بستگان 
نزدیک یکدیگر می باشند مطلعین هم گواهی داده اند خوانده با نشر آگهی در دادگاه 
حاضر نشده و الیحه ای ارسال نکرده است دادگاه با عنایت به مدارک ارائه شده و اظهارات 
مطلعین و عدم حضور خوانده دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستند به ماده 
10٧5 قانون مدنی حکم به اثاث زوجیت خانم مریم موری با آقای هادی موری در سال 
٧۸ که نتیجه آن به اظهارخواهان یک فرزند مشترک می باشد صادر و اعالم مینماید رای 
صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد .

م الف  035خ – محمدی - رئيس شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی ( دادگستری ورامين 

متن اگهی
احمدیان  اله  روح  آقای  خوانده  به  بدینوسیه  جراید  در  منتشر  های  آگهی  پیرو 
یونکی فرزند نجفقلی مجهول المکان می باشد ابالغ می گرددکه در پرونده پرونده 
دادگستری  حقوقی  عمومی  دادگاه  دوم  کالسه96099۸6130200990شعبه 
حیدری  جمال  گردید.خواهان:آقای  صادر  نهایی  تصمیم  ماهشهر  بندر  شهرستان 
جمی فرزند عبداهلل به نشانی استان خوزستان-شهرستان بندر ماهشهر-شهر بندر 
ماهشهر –خیابان امام کوچه رسالت پالک42.خوانده:آقای روح اله احمدیان  یونکی 
خسارت2-استرداد  ها:1-مطالبه  المکان.خواسته  مجهول  نشانی  به  نجفقلی  فرزند 
تمن معامله3-ابالغ عقد بیع،رای دادگاه:در خصوص دادخواست تقدیمی آقای جمال 
حیدری جمی فرزند عبداله به طرفیت خوانده روح اله احمدیان فرزند نجف قلی به 
خواسته1-صدورحکم بهاعالم ابطال عقد بیع موضوع مبایعه نامه مورخ94/10/2به 
ثمن  به21000000ریال2-مطالبه  مقوم  فعال  مبیع  آمدن  در  الغیر  مستحق  علت 
معامله به مبلغ ۸00000000ریال3-مطالبه خسارت ناشی از کشف فسادوکاهش 
انضمام  به  کارشناس  نظر  جلب  با  به21000000ریال  مقوم  فعال  ثمن  ارزش 
مالک  جابرشریفی  آقای  که  است  حاکی  پرونده  دادرسی،محتویات  خسارات  کلیه 
احمدیان  اله  روح  آقای  به  را  آن  که  است  الوند)فوتن(بوده  اتومبیل  دستگاه  یک 
فروخته،آقای روح اله احمدیان اتومبیل را به خواهان این پرونده فروخته و وی نیز 
آن را به آقای محمد صادق حیدری پورویس فروخته است به استناد دادنامه29-

روح  آقای  شهرضا  کیفری2شهرستان  شعبه101دادگاه  از  96مورخ96/1/15صادره 
اتومبیل مذکور در حق  به مسترد نمودن  اله احمدیان کالهبردار شناخته شده و 
96/631مورخ96/5/1٧صادره  دادنامه  همچنین  است  شده  محکوم  شریفی  آقای 
گردیده  تحویل  شریفی  جابر  آقای  به  مذکور  اتومبیل  که  حاکیست  شعبه  ازاین 
است در جلسه یوم جاری خوانده که از طریق نشرآگهی  روزنامه فرهنگ جنوب 
به شماره3٧۸0به تاریخ96/10/3به شعبه دعوت شده اما حضور پیداد نکرده است 
خواهان در شعبه حاضر شده خواسته خودراتکرار کرد دادگاه باعنایت به محتویات 
پرونده از جمله دادخواست  تقدیمی و اظهارات خواهان وکپی مصدق دادنامه های 
اتومبیل  شماره139مورخ94/10/2نمایشگاه  قولنامه  مصدق  کپی  ونیز  الذکر  فوق 
کدخدایی که طی آن  آقای روح اله احمدیان مبادرت به فروش اتومبیل موضوع 
پرونده به آقای جمال حیدری کرده است و خوانده نیز هیچگونه دفاعی در خصوص 
آیین  قانون  مواد19۸-502-503-515از  به  مستندا  نکرده  مطرح  خواهان  ادعای 
مواد390-366-365- ونیز  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی 

392از قانون مدنی عالوه برحکم به ابطال عقد بیع مورخ94/10/2بین طرفین پرونده 
خوانده را به پرداخت مبلغ۸00000000ریال به عنوان ثمن معامله و کلیه خسارات 
دادرسی وفق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می نماید این بخش از رای غیابی 
است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن 
ظرف مهلت مقرر قانونی قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان 
خوزستان می باشد همچنین در خصوص مطالبه خسارت ناشی از کشف فساد در 
به  عنایت  با  کارشناس  نظر  با جلب  به21000000ریال  مقوم  ثمن  ارزش  کاهش 
استناد  به  است  داشته  مسترد  خصوص  این  در  خودرا  دادخواست  خواهان  اینکه 
بندالف ماده10٧قانون صدرالذکر قرار ابطال دادخواست صادر واعالم می شود این 
بخش از رای حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی 

در دادگاه های تجدید نظر استان خوزستان می باشد.شماره م الف:)16/11(
دادرس ماموريتی شعبه دوم حقوقی دادگاه ماهشهر-سيد هدايت اله علوی

آگهی حصروراثت
ازشوشتردرخواستی  پدراحمدبشناسنامه۸53صادره  کیانام  خسرویوسفی  آقای 
علی  مرحوم  پسرش  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
یوسفی کیابشناسنامه1۸٧0215303صادره شوشتردرتاریخ1396/10/21درفریدون

کنارفوت ورثه اش عبارتنداز:1-متقاضی بامشخصات فوق الذکر)پدرمتوفی(2-کبری 
لرستانی بشناسنامه953صادره ازشوشتر)مادرمتوفی(والغیر.تشریفات قانونی مراتب 
مینمایدتاهرکس  آگهی  مرتبه  یک  ماهی  یک  بفاصله  متوالی  نوبت  مزبوررادریک 
اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرنخستین آگهی ظرف یک 
ماه به شوراتقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه بجزسری ورسمی که بعدازاین 

تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبار ساقط است.    شماره م.الف)16/4(
رئيس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان گتوند
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 ذوب آهن اصفهان در سال 96
 به سود رسید

 بازدید اصحاب رسانه از پروژه های شرکت 
آبفا اهواز

اختصاص تجهیزات برای محل دفن 
زباله سراوان

مدیریت  سازمان  رئیس  رشت:  منکویی- 
پسماندهای شهرداری رشت گفت: یکی از برنامه 
های اصلی بهسازی محل دفنگاه زباله ی سراوان 
ما  همیشگی  دغدغه ی  که  اهالی  نگرانی  رفع  و 
است، کنترل و جلوگیری از تکثیر حشرات موذی 
در این دفنگاه بوده و هست که در راستای این هدف 
سراوان  ی  زباله  دفنگاه  بهسازی  برای  تجهیزاتی 
اختصاص یافته است که بهره گیری از آنها ما را در 
جهت اجرای بهتر برنامه های سازمان در لندفیل 
سراوان کمک می کند. به گزارش روابط عمومی 
رشت،  شهرداری  پسماندهای  مدیریت  سازمان 
علیرضا حاجی پور در تشریح این خبر گفت:  یک 
خودروی تویوتا هایلوکس دو کابین جفت دیفرانسیل 
و سه دستگاه سمپاش موتوری 100 لیتری  برای 
کنترل و از بین بردن حشرات دفنگاه زباله ی سراوان 

و بهسازی لندفیل اختصاص داده شد.
وی ادامه داد: همچنین نیز یک دستگاه تراکتور مدل 
399 و همچنین یک دستگاه سمپاش ۸00 لیتری 
مدل بتا توربوی سه مخزنه سوارشونده و دو دستگاه 
سمپاش دودزا تهیه شده و برای کنترل حشرات این 
دفنگاه استفاده می شود. علیرضا حاجی پور ادامه 
داد: ما در راستای جلب رضایت اهالی و رفع نگرانی 
آنها از هیچ کوشش و اقدامی که بتواند به بهسازی 

لندفیل منتهی شود دریغ نخواهیم  کرد.

 ادامه طرح گل گشت نوروزی 
در استان مرکزی 

داودی- اراک: معاون فنی و عملیاتی منطقه استان 
مرکزی از اجرای طرح گل گشت نوروزی در منطقه 

استان مرکزی خبر داد. 
حسین نجمی معاون فنی و عملیاتی منطقه استان 
مرکزی گفت:  از نیمه دوم اسفند 1396تا کنون 
در قالب گروه های معین و طرح نظارت بر مجاری 
عرضه در ایام نوروز تمامی جایگاه های عرضه سوخت 
استان مرکزی مورد بازدید قرار گرفتند. ایشان اعالم 
ادامه  پایان تعطیالت نوروزی  تا  کرد:  طرح فوق 
خواهد یافت و در این طرح بر سوخت رسانی به 
موقع در سطح مجاری عرضه، توجه به نمازخانه های 
بین راهی و سرویسهای بهداشتی و همچنین تکریم 
مراجعین مورد تاکید قرار خواهد گرفت. وی خاطر 
نشان کرد عالوه بر گروه های فوق توسط بازرسان 
عملیاتی و روابط عمومی ستاد و همچنین تیمهای 
مشترک دستگاه های استانی نیز این گونه نظارتها 
و کنترلها ادامه دارد. این مقام مسئول گفت:  استان 
و  دارد  قرار  استراتژیک  موقعیت  یک  در  مرکزی 
سالیانه میزبان بسیاری از هموطنان گرامی در ایام 
نوروز خواهد بود. نجمی به پاسخگویی شکایات در 
ایام نوروز اشاره کردو گفت:  خوشبختانه از نیمه دوم 
اسفند تا کنون فقط شاهد یک مورد شکایت تلفنی 
به واحد روابط عمومی و دو مورد شکایت از طریق 
سرور 0962٧بوده ایم که برای رضایت شاکیان در 

این خصوص تالش بعمل آمده است. 

خبر

 برگزاری ۵۰ برنامه به مناسبت سالروز ارتش
 در گرگان

سلیمانی- گلستان: ارشد نظامی آجا در استان گلستان و فرمانده 
مهدی  ستاد   2 سرتیپ  امیر  گرگان   30 لشکر  عملیاتی  قرارگاه 
معمارباشی در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تبریک سال نو 
و هفته ارتش اظهار کرد: با پیروزی انقالب اسالمی در 22 بهمن 5٧، 
دشمنان انقالب و کسانی که سالها در کشور ما حضور داشتند، منافع 
خود را به خطر دیدند و درصدد مقابله با این نهال نوپا که راهبردهای 

منطقه و خاورمیانه را برهم زده بود، برآمدند.
معمارباشی به عوامل موثر در پیروزی انقالب اشاره کرد و گفت: رهبری 
ارزشمند حضرت امام، حضور یکپارچه مردم و نقش ارزشمند ارتش و 
پیوستن نیروی دفاعی کشور به ملت در بحبوحه انقالب تاثیر بسیاری 

در پیروزی انقالب داشت.
وی با گرامیداشت یاد شهید صیاد شیرازی بیان کرد: باید یاد و نام 
ایشان و سایر شهدا که حلقه اتصالی بین رهبری نظام و بدنه ارتش 

بوده و جزیی از ملت سرافراز بودند، زنده نگه داشته شود.
وی خاطرنشان کرد: تشکیل کمیته های انقالبی برای رساندن پیام 
انقالب از جمله اقدامات این عزیزان بود و باعت شد بصیرت و آگاهی 
بخشی ارزشمندی در بدنه ارزش به وجود آورد که این کار در نهایت 

باعث پیروزی اتقالب و شکست طاغوتیان شد.
ارشد نظامی آجا در گلستان ادامه داد: دشمنان و معاندان انقالب با 
انقالب بود مخالفت می کردند و شعار  پدیده ارتش که رکن رکین 
ارتش بی طبقه توحیدی و انحالل ارتش را در تجمعات اوایل انقالب 

سر می دادند.
معمارباشی تصریح کرد: حضرت امام در 2۸ فروردین 5۸ با اعطای 
درفش ارتش به این نهاد تولد دیگری را برای ارتشیان سرافراز رقم 
انقالب  فرزندان  از  با صالبت  با حضور  کردند  اعالم  ملت  به  و  زدند 

دفاع کنند.
وی ادامه داد: حسن اعتماد حضرت امام به فرزندان خود پاسخ در خور 
شانی درپی داشت و تحرکات ضدانقالب و غائله های سال های نخست 

پیروزی انقالب خاتمه پیدا کرد.
وی گفت:تقدیم بیش از 4۸ هزار شهید در دفاع مقدس برگی دیگر از 

عشق و دلدادگی ارتشیان سرافراز به نظام و مردم است.
فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر 30 گرگان در ادامه به ویژه برنامه های 
سالروز ارتش اشاره کرد و گفت: امسال بیش از50 برنامه گرامیداشت 
قرارگاه عملیاتی لشکر 30 و تیپ 230 شهید  ارتش توسط  سالروز 

متاجی گرگان برگزار می شود.
امیر سرتیپ 2 ستاد مهدی معمارباشی از حضور پرشور ارتشیان در 
ورزشی،  مسابقات  برگزاری  فقیه،  ولی  نماینده  با  دیدار  نماز جمعه، 
دیدار با خانواده شهدا، برگزاری یادواره شهدای ارتش و اجرای مراسم 
و  گنبد  گرگان،  شهرهای  در  ارتش  و  مسلح  نیروهای  رژه  مشترک 

آزادشهر از مهمترین برنامه های هفته ارتش نام برد.

کسب نشان برتر ترویج فرهنگ نماز در شرکت آبفای 
روستایي چهارمحال و بختیاری

مصطفوی- چهارمحال و بختیاری: به گزارش روابط عمومي شرکت 
آب و فاضالب روستایي استان، این شرکت به عنوان دستگاه برتر در 
زمینه توسعه و ترویج فرهنگ نماز در بین دستگاه های استان معرفي 

شد. 
در مراسمی با حضور مسوالن ستاد اقامه نماز استان و کارکنان این 
و  استان  در  فقیه  ولي  محترم  نماینده  طرف  از  تقدیر  لوح  شرکت، 
استاندار محترم به مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایي استان به 
پاس خدمات ارزنده در زمینه اشاعه فرهنگ نماز و نمازخواني اهدا شد. 

خبر

خانی نژاد - خبرنگار زمان؛ مدیر کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان البرز بودجه سال گذشته این 
استان را 6 میلیارد و  400 میلیون تومان عنوان 
کرد که تنها 50 میلیون تومان آن صرف کارهای 

فرهنگی می شود.
روز  مطبوعاتی  نشست  اولین  در  مقدم  ناصر 
گذشته که در سالن جلسات برگزار شد، گفت: 
بودجه سال گذشته 6 میلیارد و 400 میلیون 
تومان بود که تنها 50 میلیون تومان آن صرف 
فعالیت های فرهنگی شده و این در حالی است که 
باید تالش کنیم تا بودجه سال جاری افزایش یابد.

وی افزود: با چنین بودجه ای در واقع هیچ گونه 
فعالیت فرهنگی انجام نشده و در حد صفر بوده و 
امیدواریم با رایزنی های به عمل آمده این بودجه 
افزایش یابد. وی توضیح داد: در نظرداریم امسال 
در حوزه فرهنگ و هنر استان گام های بیشتری 
برداریم که این امر نیازمند تعامل سایر دستگاه ها و 

هنرمندان استان است.
ناصر مقدم با اشاره به نامگذاری سال 139٧ خاطر 
نشان کرد: رسانه ها نقش مهمی در ترویج فرهنگ 
مصرف کاالی ایرانی دارند که باید به عنوان چشم 
بینای حوزه فرهنگ و هنر در جهت ترویج مصرف 

کاالی ایرانی و ارتقا فرهنگ تالش مضاعفی داشته 
باشند. 

این مسئول با برشمردن رویکرد وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی که از سوی وزیرفرهنگ و ارشاد 
اسالمی تبین شده افزود: یازده رویکرد در راستای 
تحقق اهداف فرهنگی نظام و تحقق برنامه های 
دولت تدبیر و امید توسط وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی به مجلس شورای اسالمی ارائه داده است. 
برنامه محور بودن فعالیت ها نخستین رویکرد ما 

خواهد بود. سعی خواهیم کرد هر ساله به تبع 
برنامه های عالی مقام وزارت برنامه های ساالنه را 
تدوین کنیم و بر روی آن برنامه ها حرکت کنیم.

روی  پیش  برنامه های  به  اشاره  با  مسئول  این 
اداره کل ارشاد در سال جاری ابراز کرد: برگزاری 
مفاخر  انجمن  اندازی  راه  وطن،  شعر  جشنواره 
استان، برگزاری جشنواره فرهنگی، هنری اقوام 
ایرانی، برگزاری جشن شایستگان عرصه هنر و 
رسانه  تنها بخشی از برنامه های سال جاری است.

برنامه های  تعداد  افزایش  برای  کرد:  اظهار  وی 
فرهنگی و هنری استان در نظر داریم تا از ظرفیت 
بال  کنون  تا  که  دستگاه ها  سایر  افزاری  سخت 

استفاده مانده بهره بگیریم.
مقدم توضیح داد: هنرمندان برای خلق و ارائه آثار 
جدید در رشته های مختلف به فضای مناسب نیاز 
دارند که دستگاه ها می توانند بخشی از این نیاز را 
برآورده کنند. وی دربخش دیگری از صحبت های 
خود به تالش برای برگزاری کنسرت در استان 
این شاهد  از  پیش  اشاره کرد وگفت: هر چند 
استان  در  سنتی  موسیقی  کنسرت  برگزاری 
بوده ایم ولی امید است با تعامل و رایزنی بتوانیم 
نیز  موسیقی  رشته های  سایر  در  کنسرت هایی 
داشته باشیم. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
نیز  رسانه  اهالی  از  حمایت  خصوص  در  البرز 
توضیح داد: بیمه خبرنگاران از سوی دفاتر نشریات 
صورت می گیرد که بابت افرادی که بیمه می 
شوند از سوی وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی به 

مدیران مسئول پرداخت می شود.
ناصر مقدم در پایان اظهار امیدواری کرد باافزایش 
بودجه فرهنگی فعالیت های بیشتری در خصوص 

اعتالی فرهنگ این استان تالش کرد.

اداره کردن فرهنگ استان البرز با 50 میلیون تومان؟!  

شرکت تعاونی ايثارگران ميثاق کرج 
دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول

از کلیه اعضاء محترم تعاونی دعوت بعمل می آید در مجمع 
میثاق  ایثارگران  تعاونی  شرکت  اول  نوبت  عادی  عمومی 
بلوار  ماهدشت  در   18 1397/2/14ساعت  جمعه  روز  کرج 
ماهدشت  الزهراء خیابان والیت مصلی  امام خمینی خیابان 

تشکیل می شود حضور بهم رسانید. 
دستور جلسه : 

1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس
2- طرح و تصویب صورت های مالی سال 96 

3- طرح و تصویب بودجه 97
4- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره

5- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرس
مدیر عامل تعاونی 

اصالحیه
آگهی شرکت تعاونی مصرف کارکنان موسسه اصالح 
بذرچغندرقند کرج که درتاریخ 15 فروردین 1397 به 
شماره نشریه 3725 صفحه 3به چاپ رسیده دعوت 
مجمع عادی نوبت اول صحیح می باشد که بدینوسیله 

اصالح می گردد.

بهادری- اصفهان: سعیدامیدقائمي معاون 
مالي واقتصادي شرکت در گفتگو با خبرنگار 
این حوزه در سال 96  ما در مورد عملکرد 
بدهی  کل  تهاتر  همچون  مهمی  موارد  به 
های مالیاتی، تهیه صورت های مالی تلفیقی 
EPSمصوب  به  دستیابي  بار،  اولین  برای 
شرکت طي ده ماهه اول سال  بدون فروش 
از  برخی  وی  نمود.  اشاره  و....  ثابت  دارایي 
اقتصادی  و  مالی  فعالیت های مهم معاونت 
شرکت در سال 96 را بدین شرح بیان کرد 
:  دریافت مجوز انتشار 3/000 میلیارد  ریال 
تأمین   براي  استاندارد  موازي  سلف  اوراق 
از  آزادسازي 40 درصد  سرمایه در گردش، 
چهار  تهیه  شرکت،  پرسنل  ترجیحي  سهام 
سال  پایان  شرکت  مالي  هاي  صورت  دوره 
95 وسه دوره سه ماهه اول ودوم وسوم سال 
96 ، در پایان سال ٧34 میلیارد تومان زیان 

تبدیل به سود شده است .
شرکت  سالیانه  عمومي  مجمع  برگزارس 
با  تیرماه  در   95 مالي  صورتهاي  وتصویب 
قانوني  وبازرسي  بندهاي حسابرسي  حداقل 
،تهاتر کل بدهي هاي  مالیاتي به مبلغ 409 
جهت  نهایي  اقدامات  انجام  تومان،  میلیارد 
سازي  خصوصي  سازمان  به  بدهي  تهاتر، 
تهیه صورتهاي  تومان،  میلیارد  از 50  بیش 
شرکت،  بار  اولین  براي  تلفیقي  مالي 
ده  طي  شرکت  EPSمصوب  به  دستیابي 

ثابت،  دارایي  فروش  بدون  سال   اول  ماهه 
دستیابي به سود عملیاتي وسود خالص طي 
نه ماهه اول سال جاري پس از گذشت 33 
ماه، مختومه نمودن پرونده مالیاتي سالهاي 
 ، حقوق  مالیات  از  اعم   1394 الي   1392

مالیات تکلیفي و مالیات عملکرد شرکت.
مبلغ  به  شرکت  مالیاتي  هاي  بدهي  تهاتر   
4094 میلیارد ریال با اداره کل امور مالیاتي 

استان اصفهان.
صنعتي  شهرک  تاسیس  اخذمجوز  پیگیري 
خصوصي ذوب آهن، صرفه جویي حاصل از 
بانکهاي صادرات  در  اخذ بخشودگي جرایم 
ریال،  میلیارد  مبلغ 3۸2  جمعاً  پاسارگاد  و 
صرفه جویي حاصل از حذف جرایم و کاهش 
 1154 بمبلغ  جمعاً  تسهیالت،  موثر  نرخ 
میلیارد ریال در بانکهاي پاسارگاد، کشاورزي، 
اقتصاد نوین و توسعه صادرات، کاهش مانده 
بدهي  تسهیالت سررسید گذشته در سال 
 20۸1۸ مبلغ   از    95 سال  به  نسبت   96
میلیارد ریال به 6254 میلیارد ریال، کاهش 
نرخ تسهیالت  در بانکها بطوریکه نرخ موثر 
صادرات،کشاورزي،  بانکهاي  در  تسهیالت 
پاسارگاد، توسعه صادرات، کشاورزي و نیمي 
از تسهیالت بانک رفاه کارگران به 1۸ درصد 
کاهش یافت و در بانک اقتصاد نوین نیز نرخ 
کاهش  درصد   24 به   26,٧5 از  تسهیالت 

یافت.

و  خبرنگاران  از  جمعی  فر-اهواز:  وحیدی 
عکاسان به دعوت از سوی روابط عمومی شرکت 
هدف  با  و  خوزستان  استانداری  و  اهواز  آبفا 
بررسی وضعیت پروژه های آب و فاضالب اهواز 

در محل دو پروژه آب و فاضالب حضور یافتند.
همگانی  آموزش  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
با حضور سعید  بازدید  این  آبفا اهواز،  شرکت 
رضوانی مدیرکل اداره روابط عمومی و اموربین 
الملل استانداری و جمعی از مسئولین شرکت 

آّبفا اهواز انجام شد.
در حاشیه این بازدید، سعید رضوانی در گفتگو 
با خبرنگاران نسبت به برگزاری این بازدیدها 
ابراز خرسندی نمود و آن را الگویی برای دیگر 

دستگاه های اجرایی برشمرد.
مدیرکل روابط عمومی استانداری خوزستان با 
اشاره به تحوالت گسترده ای که در حوزه آب 
و فاضالب در اهواز با روی کار آمدن فردوس 
اتفاق  مجموعه  مدیرعامل  عنوان  به  کریمی 

افتاده است ،گفت: اقدامات بسیار تاثیرگذاری 
از سال گذشته تا کنون در کالنشهر اهواز در 
زمینه خدمات آب و فاضالب صورت گرفته است 
که جای تقدیر و تشکر دارد. اجرای پروژه های 
حیاتی همچون تکمیل تصفیه خانه فاضالب 
شرق، توسعه و ساخت تصفیه خانه فاضالب 
غرب، اتصال تصفیه خانه گروه ملی به شبکه 
تکمیل  و مالشیه،  غربی گلستان  آب جنوب 
ایجاد  مترمکعبی، طرح  مخزن 50هزار  پروژه 
خطوط جمع کننده فاضالب در ساحل غرب 
و شرق کارون و ساخت ایستگاه های پمپاژ و 
آغاز عملیات اجرایی پروژه های آب و فاضالب 
از  اهواز  در  کمتربرخوردار  مناطق  در  ویژه  به 
جمله اقداماتی بودند که رضوانی آن ها را مرهون 
زحمات مدیرعامل آبفا اهواز و تیم متخصص وی 
دانست. پروژه اتصال مخازن آب کارون به شبکه 
آب شرب مناطق مرتفع شرق اهواز اولین پروژه 

مورد بازدید اصحاب رسانه بود.

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی به آقای عباس ابراهیمی کمالوند فرزند صید عباس 

شاکی آقای مرتضی قاسمی علیه متهم آقای عباس ابراهیمی کمالوند به اتهام بی 
احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمد مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 96099۸6619۸004۸۸ شعبه 105 دادگاه کیفری 
دو شهر خرم آباد )105 جزایی سابق ( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 2/31/139٧ 
ساعت 10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 344 قانون آیین 
دادرسی کیفری به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا متهم ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
رئيس شعبه 105 دادگاه کيفری 2 خرم آباد – پرويز پور هادی  اجرائیه 

مشخصات محکوم له /محکوم لهم : 
1-عشرت الله رخی فرزند محمد علی به نشانی : استان لرستان –شهرستان خرم 

آباد –شهر خرم آباد قاضی آباد خ اول پ10 
مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم :  1-سید محمد حسن جعفری الجزایری 

فرزند سید محمد حسین به نشانی :مجهول المکان 
دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب   : به  محکوم 
به   ) علیه  )محکوم  خوانده  محکومیت  به  حکم   96099٧6610500۸99 مربوطه 
حضور در احد از دفاتر اسناد رسمی تنظیم سند رسمی انتقال مقدار 400 متر به 
نحو مشاعی از سه دانگ از شش دانگ پالک ثبتی 1 فرعی از 2 اصلی بخش 4 خرم 
آباد به نام خواهان صادر و اعالم می گردد همچنین حکم به محکومیت خوانده به 
ابالغها در  آگهی  انتشار  و هزینه  بابت هزینه دادرسی  ریال  پرداخت ٧44/000/1 
روزنامه کثیر االنتشار که توسط اجرای احکام محاسبه می گردد در حق خواهان 

صادر و اعالم می گردد هزینه اجرا بر عهده محکوم علیه می باشد . 
مدير دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – بهروز همتی کاله کج 

تاريخ :1397/1/18  شماره :97/پ/119

آگهی رونوشت حصر وراثت
هاجر زندی باغچه مریم دارای شماره شناسنامه 261 فرزند محمد علی متولد 1356 
صادر از دهقالن بشرح دادخواست و به کالسه 9٧/پ/119از این شورا در خواست 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح دادکه شادروان مرحوم شاکر منصوری هانیس 
فرزند محمد میرزا به شماره شناسنامه 954 در تاریخ 96/12/20 در اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت آ ن مرحوم منحصر است به :
نسبت  به شماره شناسنامه 562  فرزند محمد سعید  1-خدیجه منصوری هانیس 

مادر متوفی 
نسبت   261 شناسنامه  شماره  به  علی  محمد  فرزند  مریم  باغچه  زندی  2-هاجر 

همسر متوفی 
به شماره شناسنامه 3٧20651223نسبت  فرزند شاکر  3-شیما منصوری هانیس 

دختر متوفی 
4-شیوا منصوری هانیس فرزند شاکر به شماره شناسنامه 4900654094 نسبت 

دختر متوفی 
نسبت   3٧2052٧1٧4 شناسنامه  شماره  به  شاکر  فرزند  هانیس  منصوری  5شنو 

دختر متوفی 
اینک به تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را دریک نوبت آ گهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آ گهی طرف 
مدت یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد م/ الف 44

حوزه مرکزی شورای حل اختالف شهر جديد پرند 

رو نوشت اگهی حصر وراثت 
اقای مرتضی خدایاری دارای شماره شناسنامه 14 به شرح دادخواست به کالسه 
این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده  از   5/5/9٧
 92/11/22 تاریخ  در   920 شناسنامه  شماره  به  خدایاری  سلطانعلی  شادروان  که 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آ ن مرحوم منحصر 

است به :
1مرتضی خدایاری فرزند سلطانعلی تاریخ تولد 1364 به شماره شناسنامه 14 نسبت 

پسر متوفی 
2-رعنا خدایاری فرزند سلطانعلی تاریخ تولد 1349 به شماره شناسنامه 123 نسبت 

دختر متوفی 
3-نوروز علی خدایاری فرزند سلطانعلی تاریخ تولد 1353 به شماره شناسنامه 924 

نسبت پسر متوفی 
 926 شناسنامه  شماره  به   135٧ تولد  تاریخ  سلطانعلی  فرزند  خدایاری  4-تیمور 

نسبت پسر متوفی 
 921 شناسنامه  شماره  به   1345 تولد  تاریخ  سلطانعلی  فرزند  خدایاری  5-سیاره 

نسبت دختر متوفی 
شناسنامه 9۸0  به شماره  تولد 1361  تاریخ  سلطانعلی  فرزند  خدایاری  6-مهدی 

نسبت پسر متوفی 
به شماره شناسنامه 925  تولد 1355  تاریخ  فرزند سلطانعلی   یاری  ٧-علی خدا 

نسبت پسر متوفی 
 962 شناسنامه  شماره  به   1360 تولد  تاریخ  سلطانعلی  فرزند  خدایاری  ۸-رضیه 

نسبت دختر متوفی 
 922 شناسنامه  شماره  به   134٧ تولد  تاریخ  سلطانعلی   فرزند  خدایاری  9-پری 

نسبت دختر متوفی 
10-عصمت اسکندری فرزند عزتاله تاریخ تولد 1323 به شماره شناسنامه 430٧ 

نسبت همسر نتوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مذبور را در یک نوبت آ گهی می نماید 
نشر  تاریخ  از  باشد  نزد وی  از متوفی  نامه  یا وصیت  و  دارد  اعتراضی  تا هر کسی 

نخستین آ گهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و االگواهی  صادر خواهد شد 
م ال 46 قاضی شعبه 10 شورای حل اختالف

تاريخ :1397/1/19  شماره : 97/3/3 
اگهی رو نوشت حصر وراثت 

متولد  اله  خیر  فرزند   296 شناسنامه  شماره  دارای  میانجی  زاده  غنی  فریده 
1342/1/15 صادره از میانه بشرح دادخواست و به کالسه 9٧/3/3 از این شورا در 
خواست حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدی ثابت کار فرزند 
اژدر به شماره شناسنامه 1699در تاریخ 96/12/1۸ در اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته و ورثه حین الفوت آ ن مرحوم منحص است به :
مادر  نسبت   296 شناسنامه  شماره  به  خیراله  فرزند  میانجی  زاده  غنی  1-فریده 

متوفی 
پسر  011155466٧نسبت  شناسنامه  شماره  به  مهدی  فرزند  کار  ثابت  2-ماهان 

متوفی 
اینک به انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آ گهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آ گهی 

طرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد 
م الف 47 شورای حل اختالف مرکزی رباط کريم 

فقدان سند
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و 
 139660301059003199/93/225 شماره  برابررای  رسمی  سند  فاقد 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات   1396/11/19 مورخ 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی اسالمشهر تصرفات مالکانه بال 
معارض متقاضی آقای محمد بابائی  فرزند امان اهلل شماره شناسنامه 152 صادره 
از ری  به شماره ملی 55699304٧٧  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت 1٧۸/20  متر مربع پالک 36۸43  فرعی از 42 اصلی مفروز و 
مجزی شده  از پالک 16۸62  فرعی از اصلی مرقوم واقع در قریه قاسم آباد شاهی   
بخش 12 تهران خریداری از مالکیت رسمی آقای اصغر محمد قاسم  محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود، 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
ثبت اسناد و امالک اسالمشهرتسلیم نموده و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است در صورت انقضاء مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم گواهی تقدیم دادخواست طبق مقررات سند 

مالکیت متقاضی صادر خواهد شد. م/الف 35
تاریخ انتشار نوبت اول : 9٧/01/22 تاریخ انتشار نوبت دوم: 02/06/9٧

رئيس اداره ثبت اسناد و امالک  اسالمشهر سادات حسينی

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده 

کالسه پرونده:1/96 ش/1544 وقت رسیدگی:9٧/1/29 ساعت 11
خواهان:مهدی شیرازی با وکالت نعیمه معاف 
خوانده:نسرین حسینی خواسته:مطالبه وجه 

اول  شورای حل  به حوزه  نموده که جهت رسیدگی  تسلیم  دادخواستی  خواهان 
المکان  ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده علت مجهول  اختالف ورامین 
بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده ٧3 قانون آئین 
تا  میشود  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  مدنی  دادرسی 
خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید .و در وقت مقرر 
باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند چنانچه بعدا ابالغی به وسیله آگهی الزم شود 

فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
م.الف 034خ- دبير حوزه اول  شورای حل اختالف ورامين

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای بهزاد عابدی فرزند عوض

خواهان آقای سامان نورمحمدی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای بهزاد عابدی 
این شعبه  به  که  مطرح  بها  اجاره  مطالبه  و  باالبر  دستگاه  یک  عودت  به خواسته 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9٧099۸0495۸00034 شعبه 2۸ شورای حل 
اردبیل ثبت و وقت رسیدگی مورخ 139٧/2/30 ساعت 9:00  اختالف شهرستان 
تعیین که حسب دستور طبق موضوع ماده ٧3 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 یکماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
دبير شعبه 28 شورای حل اختالف شهرستان اردبيل- يلدا باستانی

مفقودی 
با شماره موتور  ایران ٧2  برگ سبز پژو آردی مدل ۸٧با شماره پالک 633ج95 
116۸60909۸4و شماره شاسی 163۸4293بنام علی اکبر اصغر نیا مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 
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برای حذف کنکور با سازمان سنجش  به نتیجه نرسیده ایم

وزیر آموزش و پرورش گفت: »هنوز با سازمان سنجش آموزش کشور 
به نتیجه نرسیده ایم و جدول زمان بندی حذف کنکور توسط وزارت 
علوم در حال تدوین است و ما هم اعالم آمادگی کرده ایم که بخش 
های مربوط به آموزش و پرورش برای حذف کنکور را به طور کامل 
اجرا کنیم.« به گزارش پیام زمان  وزیر آموزش و پرورش، سید محمد 
بطحایی، در حاشیه همایش تبیین آیه سال انجمن های اسالمی دانش 
پیام رسان های خارجی  اینکه  بر  تاکید  با  آموزان در جمع خبرنگاران 
صدمات تربیتی بسیاری برای کودکان و نوجوانان دارد، از دانش آموزان 

خواست پیام رسان های داخلی را جایگزین نمونه های خارجی کنند.
او به سیاست جایگزینی پیام رسان های داخلی در آموزش و پرورش اشاره 
کرد و گفت: »بخشنامه ای چند روز قبل به تمامی واحدهای اداری 
ارسال و در آن تاکید شده است که با توجه به سیاست های کلی نظام، 

نباید برای پیام رسان های خارجی انحصار وجود داشته باشد.«
وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه تمام واحدهای اداری زیرمجموعه 
این وزارتخانه باید برای امور اداری از پیام رسان  داخلی استفاده کنند، 
خاطرنشان کرد: برخی اختالالت فنی پیام رسان های داخلی در حال 
مرتفع شدن است و به زودی جایگزین پیام رسان های خارجی در آموزش 
و پرورش خواهد شد. او در خصوص نتیجه جلسات با سازمان سنجش 
درباره حذف کنکور گفت: »هنوز با سازمان سنجش آموزش کشور به 
نتیجه نرسیده ایم و جدول زمان بندی حذف کنکور توسط وزارت علوم 
در حال تدوین است و ما هم اعالم آمادگی کرده ایم که بخش های 
مربوط به آموزش و پرورش برای حذف کنکور را به طور کامل اجرا 
کنکور پس  بندی حذف  زمان  کرد: »جدول  عنوان  بطحایی  کنیم.« 
از تصویب به اطالع دانش آموزان خواهد رسید.« او خاطرنشان کرد: 
»احتساب سنوات تحصیلی در کنکور همانند سال های قبل است و 
اصرار داریم تعداد دروس امتحان نهایی کاهش یابد تا فشار کمتری به 
دانش آموزان وارد شود اما وزارت علوم معتقد است کاهش تعداد دروس 
اعتبار نمرات برای احتساب سنوات تحصیلی و حذف کنکور را دچار 
مشکل می کند.« وزیر آموزش و پرورش در خصوص وضعیت ادامه کار 
مدارس سمپاد در متوسطه اول نیز عنوان کرد: »امروز در شورای عالی 

انقالب فرهنگی با موضوع مدارس سمپاد جلسه داریم.«

باند قاچاق انسان در جنوب تهران منهدم شد

 رییس کالنتری 1٧6 حســن آباد گفت: باند قاچاق انسان که در 
حال انتقال غیر مجاز 1۸ تبعــه بیگانه به پایتخت بود، در جنوب 
تهران منهدم شــد.به گزارش زمان به نقل ازمهر، ســرهنگ علی 
حسینی در جمع خبرنگاران از دستگیری اعضای باند قاچاق انسان 
در شهرســتان ری خبر داد و گفت: اعضای اصلی این باند از سوی 
ماموران شناسایی و دستگیر شــدند.وی افزود: این باند نسبت به 
قاچاق اتباع بیگانه غیرمجاز از مرزهای شرقی کشور به تهران اقدام 
می کردند.رییس کالنتری 1٧6 حسن آباد در تشریح چگونگی این 
اقدام ادامه داد: ماموران پس از مشکوک شدن به 2 خودروی پراید 
و پژو اقدام به ایست و بازرسی خودروها کردند.وی همچنین گفت: 
از خــودروی پرایــد ۸ تبعه افغان و از خودرو پــژو 10 تبعه دیگر 
که مخفی بودند، شناســایی شدند.حســینی تصریح کرد: در این 
راستا تعداد 1۸ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز در حال انجام اقدامات 
برای بازگشــت به کشورشان هستند و این افراد به همراه 2 راننده 

خودروهای پژو و پراید به کالنتری انتقال داده شدند.

خبر

 تأثیر تغییر سبک زندگی
 در ابتال به کبد چرب 

بین المللی  اجرایی سی و چهارمین کنگره  دبیر 
رادیولوژی با اشاره به تأثیر تغییر سبک زندگی در 
ابتال به کبد چرب گفت: زمانی که این مشکل با 
دیابت و فشار خون همراه شود، ریسک بیماری 
بنابراین  می کند  برابر  چندین  را  مرگ  خطر  و 
حائز  افراد  در  بیماری  این  موقع  به  تشخیص 

اهمیت است.
دکتر  کنگره،  دبیرخانه  از  زمان  پیام  گزارش  به 
سی  برگزاری  آستانه  در  عبداللهی فرد  کوروش 
ایران  رادیولوژی  بین المللی  کنگره  چهارمین  و 
رادیولوژیست ها در تشخیص  نقش  با  ارتباط  در 
بیماری های  داشت:   اظهار  گوارشی  بیماری های 
گوارشی امروزه بسیاری از مردم جامعه را گرفتار 
کرده که بخشي از آن مربوط به مشکل کبد چرب 
افراد،  زندگی  سبک  در  تغییر  افزود:  وی  است. 
کاهش تحرک و افزایش وزن سبب نشست چربی 
از طریق سونوگرافی می توان به  در کبد شده و 
در  چرب  کبد  میزان  وتوصیفي  عددي  صورت 
فرد رامشخص کرد. معاون اجرایی و برنامه ریزی 
انجمن رادیولوژی ایران با بیان اینکه کبد چرب 
در اولین نظر شاید نگران کننده نباشد، ادامه داد: 
زمانی که این مشکل با دیابت و فشار خون همراه 
شود، ریسک بیماری و خطر مرگ را چندین برابر 
می کند. عبداللهی فر دبا اشاره به ضرورت شناسایی 
به موقع کبد چرب اضافه کرد: شناسایی، کنترل 
وظایف  جزو  کبد  در  چربی  نشست  بررسی  و 
رادیولوژیست ها بوده که در این کنگره موضوعات 
مرتبط با آن مورد بحث و گفت وگو قرار می گیرد، 
همچنین موضوعات بدخیمی های گوارشی از دیگر 

مباحثی بوده که در کنگره مدنظر قرار دارد.
سرطان  همچون  سرطان هایی  داشت:  بیان  وی 
سرطان های  جزو  معده  و  مری  بزرگ،  روده 
غربالگری  که  است  گوارش  دستگاه  در  شایع 
اقدامات رادیولوژیست ها  این سرطان ها از طریق 
صورت می گیرد و جزو برنامه های مورد بحث در 
کنگره است. دبیر اجرایی سی و چهارمین کنگره 
بین المللی رادیولوژی عنوان کرد:  این سرطان ها 
سیتی  یا  حاجب  ماده  با  رادیوگرافی  طریق  از 
اسکن قابل تشخیص است و انجام کولونوسکپي 
این  تشخیص  در  مربوطه  متخصصین  طریق  از 
سرطان ها امری مهم به شمار می رود، همچنین 
فعالیت رادیولوژیست ها در این زمینه در تشخیص، 
پیگیری عود، کنترل بیماری و مسیر بهبود مدنظر 
اینکه درزمانهاي  بیان  با  قرار دارد. عبداللهی فرد 
و  اشراف  مورد  در  بیشتر  کبد چرب  ابتال  قدیم 
است،  بوده  می کردند  مصرف  الکل  که  کسانی 
گفت:  متأسفانه در چهل سال اخیر به دلیل تغییر 
سبک زندگی و کاهش تحرک، ابتال به این بیماری 

افزایش یافته است. 

خبر

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: مشکالتی در حلقه زنجیره 
تامین دارو )متاثر از ارز یا بدون تاثیر از ارز( داریم که اقداماتی 
برای اصالح آن آغاز شده است چرا که اصالح این فرآیند در 

دستور کار این سازمان است.
فرآیند های اصالح  به تدریج  اظهار کرد:   کیانوش جهانپور 
زنجیره تامین دارو انجام می شود و گزارش اقدامات انجام شده 

طی ماه های آتی اعالم خواهد شد.
وی با اشاره به تغییرات ارزی اخیر، یادآور شد: تغییرات ارزی 
اخیر موجب به وجود آمدن کمبود دارویی نشد چرا که همواره 
ذخیره داروی کافی )برای داروهای حیاتی تا 6 ماه( در شرکت 
های تولیدکننده ، واردکننده و پخش و توزیع وجود دارد و 

مشکلی نیز در ماه های آتی نخواهیم داشت.
سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: بخشی از داروها با تعامل با 
بانک مرکزی از طریق ارز خاص تامین می شود و ما نگرانی در 

حوزه تامین دارو نخواهیم داشت اما به هرحال 
سخنگوی سازمان غذا و دارو این نکته را نیز خاطرنشان کرد 
که فراز و فرودهای بازار دارویی ایران نظم ذهنی تولید کننده و 

وارد کننده را مخدوش می کند.
نقدینگی و تورم شاهد  به کمی  با توجه  ادامه داد:  جهانپور 
تنهایی  به  شاید  آن  خود  که  هستیم  ارزی  قیمت  تغییرات 
اهمیت نداشته باشد اما ثبات یا افزایش آن به تدریج بر بازار 

دارویی تاثیر دارد.

پایان  کارت  دارندگان  کرد:  اعالم  اجتماعی  تامین  سازمان 
خدمت سربازی می توانند برای بیمه پردازی اختیاری در شعب 

این سازمان اقدام کنند تا بیمه پرداز تامین اجتماعی شوند.
 به گزارش  پیام زمان از سازمان تامین اجتماعی، با توجه به 
قانون اصالح تبصره ماده 14 قانون کار و قانون استفساریه آن، 
مدت خدمت نظام وظیفه مشموالن قانون تامین اجتماعی به 
عنوان سابقه خدمتی پذیرفته می شود و دارندگان کارت پایان 
خدمت که متقاضی بیمه اختیاری هستند می توانند نسبت به 

ادامه بیمه پردازی خود اقدام کنند.
این سازمان اعالم کرد: بر این اساس متقاضیان ادامه بیمه به 
طور اختیاری در صورت تمایل می توانند با مراجعه به هریک از 
شعب تامین اجتماعی و ارائه کارت پایان خدمت، با احراز سایر 
شرایط مقرر نسبت به ارائه درخواست و انعقاد قرارداد بیمه 

اختیاری اقدام کنند.
براساس این گزارش، این افراد می توانند با پرداخت حق بیمه 
متعلقه تحت پوشش مقررات تامین اجتماعی قرار بگیرند و 
بازنشستگی،  شامل  مربوطه  قانونی  تعهدات  از  آن  تبع  به 

ازکارافتادگی، فوت و خدمات درمانی بهره مند شوند. 
سازمان تامین اجتماعی 42 میلیون بیمه شده دارد که 14 
میلیون نفر از آنها بیمه شده اصلی که بیمه پردازی به این 
سازمان را دارند و حدود سه میلیون نفر آنها نیز مستمری 

بگیران و بازنشستگان هستند.

 با رای اکثریت اعضای شورای شهر تهران محمدعلی نجفی 
شهردار تهران پس از گذشت هفت ماه و 21 روز از ساختمان 

بهشت رفت.
اعضای شورای شهر تهران سرانجام پس از مذاکرات فراوان با 
استعفای دوم محمدعلی نجفی شهردار تهران موافقت کردند و 

نجفی با رأی اعضا از ساختمان بهشت رفت.
نجفی که در اولین روز از شهریورماه سال گذشته با قرائت 
سوگندنامه شهردار شانزدهم تهران شده بود، به دلیل ابتال به 
بیماری جدید از سمت خود استعفا داد، هرچند اعضای شورای 
شهر تهران در پذیرش استعفای اول نجفی مقاومت کرده و به 
استعفا رای منفی دادند اما تنها چند ساعت بعد از رد استعفای 
اول، نجفی مجددا دست به قلم شد و این بار بااشاره به آغاز 
روند درمانی اش از شورای شهر خواست که اقدامات الزم را 

برای انتخاب شهردار و یا سرپرست انجام دهند.
دیروز با رأی اکثریت آرا، اعضای شورای شهر با استعفای نجفی 
موافقت کردند وپس از رای گیری اعضای شورای شهر و رفتن 
نجفی از شهرداری اعضای شورا با رای اکثریت مکارم معاون وی 

را به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب کردند.
پس از وصول پیشنهادات محسن هاشمی گفت: تنها دو نفر از 
اعضای شورای شهر حقانی را به عنوان سرپرست پیشنهاد داده 
و مابقی مکارم حسینی معاون شهردار را به عنوان سرپرست 

پیشنهاد دادند .

وزیر بهداشت با بیان این که نوسانات بازار ارز 
حتما بر دسترسی، قیمت مواد اولیه و تجهیزات 
پزشکی در بازار، تاثیر گذار است، گفت: تا کنون 
حوزه  بر  ارز  بازار  نوسانات  که  نداده ایم  اجازه 

سالمت و محصوالت آن، اثرگذار باشد.
از  بازدید  حاشیه  در  هاشمی  حسن  سید 
الغدیر  خیریه  ساخت  حال  در  بیمارستان 
بومهن، در خصوص تاثیر نوسانات ارز بر قیمت 
تجهیزات پزشکی، گفت: با تصمیم رئیس جمهور 
اقتصادی دولت، وظایف دستگاه ها  و مسئوالن 

مشخص شد.
وزیر بهداشت با اشاره به تامین مواد اولیه دارو و 
تجهیزات پزشکی با استفاده از ارز خارجی، یادآور 
شد: نوسانات بازار ارز حتما بر روی دسترسی و 
بازار،  اولیه و تجهیزات پزشکی در  قیمت مواد 
به  ها  بیمه  هم،  و یک طرف  است  گذار  تاثیر 
باید  و حتما  عنوان خریداران خدمات هستند 

تدبیر جدیدی اندیشیده شود.
هاشمی تصریح کرد: اجازه نداده ایم که نوسانات 

بازار ارز بر روی حوزه سالمت و محصوالت آن، 
منطقی  خیلی  هم  اقدام  این  اما  باشد  اثرگذار 
نیست چون وارد کننده باید با قیمت روز، دالر، 
خرید کند و فشار هم تا اندازه ای قابل تحمل 
است و تصمیمات ما باید علمی و منطقی باشد 

اما امیدواریم که با توجه به اراده دولت که اعالم 
شد، مشکلی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی 

پیش نیاید.
وزیر بهداشت همچنین با اشاره به بازدید خود 
الغدیر  از بیمارستان در حال ساخت خیریه  از 

بومهن گفت: یکی از مشکالت تهران این است 
که شهرستان هایی در آن ایجاد شده که هیچ 
جمله  از  آنها  نیاز  مورد  خدمات  برای  فکری 

خدمات بهداشتی و درمانی نشده است.
 200 بیمارستان  این  داشت:  اظهار  هاشمی 
یکی  انصاری  جابر  مرحوم  توسط  تختخوابی 
از خیرین بزرگوار بنا شده و تا چند ماه آینده 
به بهره برداری می رسد و اگر این بیمارستان 
ساخته نمی شد، هیچ امکانات درمانی در این 
تهران  به  باید  مردم  و  نداشت  وجود  منطقه 

مراجعه می کردند.
وزیر بهداشت تصریح کرد: برای جمعیت بیش 
از نیم میلیون نفر در سالهای آینده، با همکاری 
و  نیاز  مورد  زمین  تامین  در  تهران  استانداری 
و  تهران  نمایندگان  توسط  بودجه  بینی  پیش 
سازمان برنامه و بودجه در بودجه سنواتی، باید 
بیمارستانی با ظرفیت تخت باال ساخته شود تا 
این نیاز اساسی مردم در نزدیک ترین مکان به 

محل زندگی آنها، ارائه شود.

وزير بهداشت:

تغییر نرخ ارز تاثیری بر قیمت دارو نداشته است

اختیاری بیمه  قرارداد   انعقاد 
 با کارت پایان خدمت

 »نجفی« شهردار تهران
 از بهشت رفت

فرآیند اصالح زنجیره تامین 
و آغاز شد دار

آگهی مزایده اموال غیر منقول
در خصوص پرونده های اجرائی متعدد)حدود 16 فقره پرونده(صادره از شعبه اول 
دادگاه اول دادگاه عمومی روانسر به نفع آقایان فارص کالنتری،فرزاد صبوری،حبیب 
دایر  زالوآبی ف ولی محمد  اصغر مرادی  آقای علی  زیان  به  و   ... و غیره  محمدی 
بر محکومیت مالی واحد اجرای احکام مدنی دادگستری روانسر در نظر دارد مال 
غیرمنقول موصوف در زیر را مطابق ماده 13٧ قانون اجرای احکام مدنی بفروش 
اتوماتیک  نیمه  مرغداری  واحد  یک  منقول:ششدانگ  غیر  مال  برساند.مشخصات 
دهستان  در  واقع  مربع  متر  هزار  ده  بمساحت  زمینی  در  ای  قطعه   20/000
رسمی  کارشناسان  توسط  مذکور  ملک  باشد.  می  تیلکوه  مزرعه  روستای  زالوآب 
راه و ساختمان و برق و تاسیسات با در نظر گرفتن جمیع جهات آن ارزش ملک 
مذکور را ٧50/000/000 تومان )هفتصدو پنجاه میلیون تومان(برآورد کرده اند و 
هیچگونه سند و مدرکی دال بر مالکیت مرغداری در دسترسنمی باشد.لذا مزایده 
پایه(شروع می شود.ساعت و روز و محل مزایده:  از ٧50/000/000 تومان)قیمت 
139٧/2/19 راست ساعت 9 صبح در محل اجرای احکام حقوقی شهرستان روانسر 
برگزار می شود.طالبین و خریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این 
اجرا واقع در روانسر –میدان اورامان دادگستری مراجعه تا ترتیب مالحظه آنها از 
مال موضوع اگهی فراهم شود.مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هر کس 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و برنده مزایده 
به حساب  بعنوان سپرده  المجلس  را فی  بهای پیشنهادی  مکلف است 10 درصد 
سپرده دادگستری تودیع و رسید دریافت و باقیمانده آن را حداکثر ظرف مهلت یک 
ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند.در صورت عدم پرداخت بقیه بهای مال 
در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از 

کسر هزینه مزایده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.
مدير اجرای احکام حقوقی شهرستان روانسر-شکری

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به عبدالرضا ابوالحسنی

کالسه پرونده:9٧/٧/9 
وقت رسیدگی:9٧/3/20 ساعت 9 صبح 

به آدرس خیابان مازیار جنب پست  بابائی  با وکالت عالمرضا  بابائی  خواهان: علی 
بانک دفتر وکالت 

خوانده: عبدالرضا ابوالحسنی )مجهول المکان( 
خواسته: مطالبه وجه به مبلغ 150/000/000 ریال است و یک فقره چک بانک سپه 

به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه 
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
نهم ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده 
به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین 
آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتردادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی 

حضور بهم رساند.
مدير دفتر شعبه نهم شورای حل اختالف بابل

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
قطعه يک ايالم 

اول/  هیأت   1396  /02/0٧ مورخ   139660315001003562 شماره  رأی  برابر 
هیأت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رحیم 
بادپا، فرزند ابراهیم، به کد ملی 450102٧142 به مقدار16سهم مشاع از 30 سهم 
مترمربع، پالک شماره 391  به مساحت ٧6/151  باب ساختمان،  )ششدانگ(یک 
فرعی از 12٧۸ اصلی، واقع در ایالم- نام دنانان- خ شهید کرم پور–خریداری شده 

از پیام دوستی و منتسب به مالکیت حیدر عباسپور.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ی 15 روز اگهی می شود در 
صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی،اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول : 9٧/01/22 تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم:02/06/9٧

صفری رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ايالم

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی به خانم مطهره بزرگی فرزند جمشید

عبدالحین  وکالت  با  قاسم  فرزند  راد  کاشانی  مسعود  آقای  خواهان  اینکه  به  نظر 
فیروزیان جامی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت مطهره بزرگی فرزند 
کالسه  به  قانونی  مقدمات  انجام  از  پس  که  نموده  تسلیم  شعبه  این  در  جمشید 
12/33/9٧ ثبت و برای مورخه 9٧/3/٧ ساعت 9:00 صبح تعیین وقت گردیده است 
لذا به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و تقاضای خواهان به استناد ماده ٧3 قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج و 
به خوانده ابالغ میگردد که در وقت رسیدگی در شعبه دوازدهم حاضر و قبل از آن 
جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه دوازدهم مراجعه 
نماید در غیر اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی 

به عمل خواهد آمد.
مدير دفتر شعبه دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
قطعه يک ايالم 

اول/  هیأت   1396  /12/19 مورخ   139660315001003٧94 شماره  رأی  برابر 
هیأت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جواد 
اسد بیگی، فرزند ابراهیم، به کد ملی 450102۸06۸ ششدانگ یک باب ساختمان، 
از 1252 اصلی، واقع در  به مساحت 2٧5/59 مترمربع، پالک شماره 619 فرعی 
ایالم- خ توحید– جنب مجتمع آب و فاضالب، خریداری شده از محمد شیخی و 

منتسب به مالکیت صالح کمریان.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ی 15 روز اگهی می شود در 
صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی،اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول : 9٧/01/22 تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم:02/06/9٧

صفری رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ايالم

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
نظر به اینکه خواهان آقای هدایت سایی فرزند جهانبخش دادخواستی به خواسته 
مطالبه وجه به طرفیت سعید پوررستم قادی با وکالت کوروش کیایی فرزند غریب 
رضا در این شعبه تسلیم نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به کالسه 1/3۸/9٧ 
به  لذا  است  گردیده  وقت  تعیین  مورخه 9٧/3/2 ساعت 9:00 صبح  برای  و  ثبت 
قانون   ٧3 ماده  استناد  به  خواهان  تقاضای  و  خوانده  بودن  المکان  مجهول  لحاظ 
از روزنامه های کثیر االنتشار درج  آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی 
و به خوانده ابالغ میگردد که در وقت رسیدگی در شعبه اول حاضر و قبل از آن 
جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه اول مراجعه نماید 
در غیر اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی به 

عمل خواهد آمد.
مدير دفتر شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و استماع گواهی گواهان به آقای بهرام گودرزی 

آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  پناه  فرزند  نژاد  عادلی  محمد  آقای  شاکی 
بهرام گودرزی به خواسته مطالبه طلب مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
مجتمع  اختالف  حل  شورای   15 شعبه    9٧099۸6656500006 کالسه  پرونده 
خانواده شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی و استماع گواهی گواهان  مورخ 
ماده  موضوع  دادگاه طبق  دستور  که حسب  تعیین  139٧/02/22 ساعت 09:00 
٧3  قانون آیین دادرسی کیفری به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفترشورا  مراجعه و ضمن اعالم نشانی 

کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 15 شورای حل اختالف مجتمع خانواده 
شهرستان خرم آباد –سيده ثريا شاهرخی 

آگهی فقدان سند مالکیت
 پالک 1710/23 اصلی

 96/12/22 شماره2465٧مورخه  وارده  درخواست  طی  فرد  صادقی  رستم  آقای 
منضم به دو برگ استشهاد محلی که به تایید دفتر اسناد رسمی شماره 10 ایالم 
رسیده مدعی است سند مالکیت ششدانگ یک بابخانه پالک باقیمانده 1٧10/23 
اصلی بعلت نقل و مکان گم گردیده است که برابر پرونده ثبتی سند مالکیت المثنی 
دفتر  ثبت 1٧054 صفحه 1۸1  ذیل  اصلی  یکبابخانه پالک 1٧10/23  ششدانگ 
جلد 4۸9 بنام رستم صادقی فرد صادروتسلیم گردیده، ، لذا مراتب در اجرای تبصره 
ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت اعالم تا هرکس که سند مالکیت نزد وی بوده 
و یا مدعی انجام معامله می باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اصل 
سند مالکیت و یا سند معامله را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم ارائه 
نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت قانونی نسبت به صدور سند مالکیت 

المثنی اقدام قانونی بعمل خواهد آمد.
صفری - رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان ايالم

ابالغ اجرائیه
 به آقای بهمن کشاورز مجهول المکان 

محکوم له :1-طیبه خسروی چگنی فرزند رضا علی 2-محمد مهدی کشاورز فرزند 
بهمن به نشانی خرم آباد گلدشت شرقی خ چهار باغ ک چهار باغ 3 محکوم علیه 

:بهمن کشاورز فرزند غالم عباس مجهول المکان 
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به بهمن کشاورز فرزند غالم عباس که 
مجهول المکان می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره به شماره 9٧/000٧ از 
شعبه 1٧ شورای حل اختالف مجتمع خانواده خرم آباد در پرونده کالسه 960250 
به موجب دادنامه 960/3٧5 مورخ 9٧/1/15 صادره از شعبه 1٧ شورای حل اختالف 
تاریخ  از  نفقه خواهان  به پرداخت  آباد محکوم علیه محکوم  مجتمع خانواده خرم 
96/3/16 لغایت96/10/1۸ از قرار ماهیانه 3/300/000 ریال و پرداخت نفقه فرزند 
قرار  از  پایان سال جاری  لغایت   ) دادخواست  )تقدیم  تاریخ 23/٧/96  از  مشترک 
ماهیانه 2/000/000 ریال و پرداخت مبلغ 960/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
پرداخت مبلغ 1/300/000 ریال بابت حق الزحمه کارشناس در حق محکوم له می 
باشد پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می 
باشد بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم اجرای حکم غیابی منوط به معرفی 
ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم 
علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده ٧3 آ. د. م و ماده 
9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید االنتشار درج می گردد تا ظرف ده 
روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت 
واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه 

اجرایی اقدام خواهد نمود. 
دبير شعبه 17 شورای حل اختالف مجتمع خانواده شهرستان خرم آباد – هنگامه صادقی . 

آگهی فقدان سند مالکیت
 پالک 1284/2/43 اصلی

خانم گلنام یوسفی طی درخواست وارده شماره24۸۸0مورخه 96/12/23 مورخه 
رسمی  اسناد  دفتر  تایید  به  که  محلی  استشهاد  برگ  دو  به  منضم   96/12/20
شماره 41 ایالم رسیده مدعی است سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان 
ثبتی  پرونده  برابر  که  است  گردیده  گم  جابجایی  بعلت  اصلی  پالک 12۸4/2/43 
سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان پالک 12۸4/2/43 اصلی ذیل ثبت 
گردیده  صادروتسلیم  یوسفی  گلنام  بنام   104 جلد  دفتر   15٧ صفحه   131155
دفتر   94/11/۸ مورخ   1۸3۸2 سند  بموجب  مذکور  پالک  ششدانگ  است سپس 
باشد  می  صادرات  بانک  رهن  در  ریال   ٧00/000/000 مبلغ  قبال  در  ایالم   12
سپس بموجب نامه شماره 139605۸015001000100 مورخه 96/2/6 در قبال 
مبلغ ٧00/000/000 ریال به نفع شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری ایالم 
بازداشت می باشد، ، لذا مراتب در اجرای تبصره ذیل ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت اعالم تا هرکس که سند مالکیت نزد وی بوده و یا مدعی انجام معامله می باشد 
ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اصل سند مالکیت و یا سند معامله را به 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم ارائه نماید در غیر اینصورت پس از انقضای 

مهلت قانونی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام قانونی بعمل خواهد آمد.
صفری - رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان ايالم

اجرائیه 
مشخصات محکوم له / محکوم لهم : 

1-اتحادیه تعاونی روستایی خرم آباد به مدیریت طاهر سلیمانی به نشانی : لرستان 
– خرم آباد – شقایق روبروی کارخانه آرد اتحادیه تعاونی روستایی خرم آباد 

مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم : 
1-شرکت نیکان سازان خرم به نشانی : لرستان – خرم آباد  60 متری پشت ثبت 

اسناد و امالک استان –شرکت نیکان سازان خرم 
2-شرکت راه و ساختمان مالگه به مدیریت محمد حسین جمالی پور به نشانی : 
لرستان –خرم آباد خیابان انقالب روبروی بیمارستان عشایر کوچه شادی پالک 31 

مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه : 
مطهری  خ  آباد  –خرم  لرستان   : نشانی  به  علی  رحمت  فرزند  زاده  روشن  مجید 
روبروی کوچه انتقال خون نوع رابطه وکیل اتحادیه تعاونی روستایی خرم آباد به 

مدیریت طاهر سلیمانی . 
محکوم به : بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9٧10096655400005 
و شماره دادنامه مربوطه 96099٧6655400412 محکوم علیهما خواندگان ردیف 
اول و سوم )1-شرکت نیکان سازان خرم 2-شرکت راه و ساختمان مالگه ( متضامنا 
به  سفته  فقره  یک  وجه  بابت  ریال   100/000/000 مبلغ  پرداخت  به  محکومند 
پرداخت حق  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  مبلغ 2/500/000  و  شماره 46٧303 
الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ واخواست 
1396/5/23 )به عنوان تاریخ مطالبه ( لغایت اجرای حکم در حق خواهان و پرداخت 

نیم عشر دولتی . 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 4 شورای حل اختالف مجتمع امام خمينی )ره(
شهرستان خرم آباد – ايراندخت گودرزی . 

دادنامه 
پرونده کالسه 96099۸66124003۸2 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر خرم 
آباد )103 جزایی سابق(تصمیم نهایی شماره 9٧099٧6613٧00012 –شاکی : 
خانم مریم صادق نیا فرزند حسینعلی به نشانی استان لرستان – شهرستان خرم 
گودرز چراغ  آقای   : متهم   – روستای سراب سیری  کمالوند  آباد  آباد شهر خرم 
زاده فرزند محمد به نشانی تهران –خ ولیعصر باالتر از میرداماد خ قبادیان پالک 
الفاظ  بکارگیری  با  توهین   : اتهام   – پویش  کاج کوچه  تهران شهر قدس خ   33

رکیک از طریق ارسال پیامک 
ختم  اعالم  با  پرونده  محتویات  و  اوراق  جمیع  به  توجه  با  دادگاه   : کار  گردش 
می  رای  انشای  به  مبادرت  ذیل  بشرح  متعال  از خداوند  استعانت  با  و  رسیدگی 

نماید .
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای گودرز چراغ زاده فرزند محمد دائر بر توهین 
حسین  فرزند  نیا  صادق  مریم  خانم  به  نسبت  تلفنی  پیام  ارسال  با  فحاشی  و 
آباد  خرم  دادسرای   9610436611005213 شماره  خواست  کیفر  موضوع  علی 
شماره  تلفن  خط  از  که  های  پیام  متن  صورتجلسه  شاکی  شکایت  به  عنایت  با 
09195٧9961۸٧متعلق به متهم برای خط تلفن شاکی ارسال و حاوی مطالب 
متهم  بنام  که  مخابرات  شرکت  از  شده  انجام  استعالم  است  فحاشی  و  توهین 
)گودرز چراغ زاده فرزند محمد (می باشد و اینکه متهم در تمام مراحل تحقیقات 
حضور  ابالغ  علیرغم  نیز  دادگاه  رسیدگی  جلسه  در  و  نکرده  شرکت  دادسرا  در 
به  مستند  لذا  است  محرز  وی  بزهکاری  است  نکرده  ارسال  ای  الیحه  و  نیافته 
به تحمل 36 ضربه شالق  نامبرده  به محکومیت  تعزیرات حکم  قانون  ماده 60۸ 
تعزیری با رعایت مقررات مربوطه به نحوه اجرای شالق تعزیری در واحد اجرای 
احکام صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ قابل 
واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاه 

تجدید نظر استان لرستان می باشد .
رئيس شعبه 103 دادگاه کيفری 2 خرم آباد – سيد رضا موسوی . 

مفقودی
مدل1369بشماره  مشکی  رنگ  هوندا125به  موتورسیکلت  سندسبزمالکیت   
بنام  125_256۸4ایران  پال  شماره   691۸005 شاسی   موتور2133203شماره 

عرفان ذبحی مفقود ازدرجه اعتبارساقط می باشد
جويبار

آگهی فقدان مدرک تحصیلی نوبت سوم 
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب حمیدرضا شعبانی اسرمی  فرزند رجبعلی به شماره 
شناسنامه 14 صادره از نکا در مقطع کارشناسی رشته آموزش زبان انگلیسی صادره  
اعتبار  فاقد  و  است  گردیده  ۸5/2926مفقود  شماره  با  نکا  آزاد  دانشگاه  واحد  از 
می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک به دانشگاه آزاد اسالمی واحد نکابه 

نشانی  نکا روبروی روستای کلت دانشگاه آزاد اسالمی واحد نکا ارسال نماید
 نکا 
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نفت ٦٩ دالر شد 
قیمت هر بشکه نفت برنت دیروز با 3٧ سنت، معادل نیم درصد افزایش 

نسبت به رقم پایانی جلسه قبل به 69 دالر و 2 سنت رسید.
است  ممکن  اینکه  به  ها  امیدواری  دنبال  به  گزارش،  این  اساس  بر 
اختالفات تجاری آمریکا و چین بدون وارد آمدن آسیب عمده به اقتصاد 
جهانی حل و فصل شود، بازارهای نفت دیروز شاهد افزایش قابل توجه 
قیمت ها بود. با این وجود با توجه به اینکه همچنان مازاد عرضه در 
بازار وجود دارد و این مسئله تولید کنندگان را وادار می سازد تا برای 
به دست آوردن سهم بیشتر از بازار قیمت های رقابتی تری را پیشنهاد 
کنند، قیمت نفت همچنان نوسان محدودی را شاهد است. بر اساس این 
گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت دیروز با 3٧ سنت، معادل نیم درصد 
افزایش نسبت به رقم پایانی جلسه قبل به 69 دالر و 2 سنت رسید. 
قیمت نفت خام آمریکا نیز دیروز با 42 سنت، معادل 0,٧ درصد افزایش 
به 63 دالر و ۸4 سنت رسید. پس از افت قیمت 2 درصدی نفت در روز 
جمعه، قیمت ها در معامالت ساعت های اروپایی و آمریکایی روز دوشنبه 

بیش از 2 درصد رشد داشت.
نگرانی ها از تداوم اختالفات تجاری بین آمریکا و چین و نامشخص بودن 
توازن عرضه و تقاضا در بازارهای نفت منجر به آشفتگی در معامالت شده 
است. بانک آمریکایی جی پی مورگان در گزارشی نوشت: »ریسک وقوع 
جنگ تجاری بین آمریکا و چین بازارهای جهان از جمله بازار کاالها را 
آشفته کرده است.«»عالوه بر ریسک ناشی از سیاست های حمایتگرایانه، 
شاهد تغییرات مهمی در دولت ترامپ بوده ایم که ریسک تحریم های 
احتمالی علیه کشورهای مهم صادر کننده نفت یعنی ایران، ونزوئال و 
روسیه را افزایش داده است.«تجار گفتند، آمارهای میزان ذخایر نفتی 
آمریکا که طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه منتشر می شود، احتماال 

وضعیت بازار نفت را روشن تر خواهد کرد.

چین خرید نفت از عربستان را کاهش می دهد
شرکت ساینوپک چین در اعتراض به افزایش قیمت رسمی فروش نفت 
عربستان، واردات نفت از این کشور را در ماه می سال جاری میالدی 

کاهش می دهد.
یونیپک،  شرکت  مسئوالن  از  یکی  مهر،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
زیرشاخه معامالتی شرکت ساینوپک چین که بزرگ ترین پاالیشگر نفت 
انتظار قیمت رسمی  از  افزایش بیش  در آسیاست، اعالم کرد در پی 
فروش نفت از سوی شرکت سعودی آرامکو عربستان، ساینوپک قصد 
دارد در ماه مه سال جاری میالدی خرید نفت از عربستان را 40 درصد 
کاهش دهد. وی که خواست نامش فاش نشود، گفت: پاالیشگاه های ما 
باور دارند که این قیمت نامعقول است، زیرا از سازوکار قیمت گذاری 
پیروی نمی کند.افزایش پیش بینی نشده قیمت نفت خام سبک عربی 
برای مشتریان آسیایی از سوی عربستان سبب سردرگمی بسیاری از 
واکنش  آرامکو درباره  این در حالی است که  معامله گران شده است. 

شرکت ساینوپک، اظهار نظری نکرده است.

کوتاهازانرژی

توتال ۷۰۰ میلیون یورو مناقصه برای 
طرح توسعه فاز ۱۱ برگزار کرد 

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از جمع بندی 
نتایج مناقصه های فرعی طرح توسعه فاز 11 پارس 
این پروژه خبر داد و  جنوبی ازسوی پیمانکاران 
شرکت  که  مناقصه هایی  مجموع  ارزش  گفت: 
فرانسوی توتال برگزار کرده ٧00 میلیون یوروست. 
به گزارش زمان به نقل از شانا، محمد مشکین فام 
با بیان این که نتایج برخی از مناقصه های فرعی 
فاز 11 پارس جنوبی به کارفرما )شرکت نفت و 
بیشتر  کرد:  اظهار  است،  اعالم شده  پارس(  گاز 
برندگان مناقصه های فرعی این طرح، شرکت های 
ایرانی هستند که به زودی نتایج آن اعالم می شود.  
وی ارزش مجموع مناقصه هایی را که توتال برگزار 
کرده ٧00 میلیون یورو عنوان کرد و افزود: با اعالم 
نهایی اسامی برندگان، امضای قرارداد با شرکت ها 

آغاز می شود.
حفاری، جکت، تاپ ساید، خط لوله دریایی، سکو و 
نصب آن از بخش هایی هستند که از سوی توتال 

برای آن مناقصه برگزار شده است. 
قرارداد فاز 11 پارس جنوبی 12 تیرماه پارسال 
عرف  اساس  بر  شد.  تنفیذ  مردادماه  در  و  امضا 
جدید  الگوی  یا  متقابل  )بیع  نفتی  قراردادهای 
قراردادهای نفتی( ابتدا باید طراحی پایه، تعیین 
مشاور، مطالعات زیست محیطی و امور اولیه از 
سوی پیمانکار انجام شود. پس از انجام اقدام های 
فرعی  پیمانکاران  و  آغاز  مناقصه  فرآیند  اولیه، 
انتخاب می شوند. در واقع میانگین 15 تا 16 ماه 
فرعی  قراردادهای  اصلی،  قرارداد  امضای  از  پس 

واگذار و اجرایی می شوند. 
طرح  دالری  میلیون   ۸٧9 و  میلیارد   4 قرارداد 
توسعه فاز 11 پارس جنوبی 12 تیرماه پارسال در 
قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی، میان شرکت 
ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از توتال 
فرانسه، شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین 
)سی ان پی سی آی( و پتروپارس امضا شد. سهم 
توتال در این پروژه 50,1 درصد، شاخه بین المللی 
 30 )سی ان پی سی آی(  چین  نفت  ملی  شرکت 
درصد و پتروپارس ایران 19.9 درصد تعیین شده 
است. تولید روزانه 56 میلیون مترمکعب گاز غنی 
و 12  تا ۸   6 فاز  پاالیشگاه های  به  انتقال  برای 
به منظور بهره گیری از ظرفیت کامل پاالیشی از 

اهداف این طرح است. 

خبر

گفت:از  ایران  نفتکش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
تحریم ها  لغو  با  و  میالدی   2016 سال  ژانویه 
در  را  خود  سهم  کوتاهی  مدت  در  توانستیم 
افزایش  درصد   50 حدود  به  جهانی  بازارهای 

دهیم.
نصرا...  نفت،  از وزارت  نقل  به  به گزارش زمان 
دردناکی  سال   1396 سال  گفت:  سردشتی 
برای خانواده بزرگ شرکت ملی نفتکش، جامعه 
دریایی و دریانوردی کشور و مردم ایران بود و 
این مدت در فراق 32 همکار عزیزمان از نفتکش 

سانچی به سختی و با غمی سنگین گذشت.
وی با بیان این که باید از حادثه کشتی سانچی 
درس بگیریم، اظهار کرد: با استفاده از تجارب 
این حادثه تلخ و دردناک، باید برای رفع نواقص 
احتمالی و ارتقای ایمنی اقدام کنیم. مدیرعامل 
این که سهم  یادآوری  با  نفتکش  ملی  شرکت 
شرکت ملی نفتکش ایران از بازارهای بین المللی 
تا پیش از تحریم ها حدود ۸0 درصد بود، اظهار 
کرد: این سهم در مدت کوتاهی از ژانویه سال 
2016 میالدی که تحریم ها لغو شد در بازارهای 

جهانی به حدود 50 درصد افزایش یافت.

نوسازی ناوگان شرکت ملی نفتکش ايران
ایران، عضویت  نفتکش  مدیرعامل شرکت ملی 
انجمن  ها  در  ایران  نفتکش  ملی  شرکت  دوباره 
و نهادهای مهم بین المللی را به عنوان یکی از 
دستاوردهای این شرکت در سال 96 عنوان کرد 
و افزود: این شرکت پارسال به عضویت دوباره در 

شورای دریانوردی بین المللی و حوزه دریای بالتیک 
)BIMCO(، اتحادیه بین المللی مالکان مستقل 
 )INTERTANKO( نفتکش  کشتی های 
نفتی  شرکت های  بین المللی  دریایی  انجمن  و 

)OCIMF( درآمد.
وی افزود: همچنین شرکت ملی نفتکش ایران 

و   9001:2015    ISO گواهینامه  پارسال 
موسسه  از  را   14001:2015  ISO گواهینامه 
اقدام ها  این  کرد.  دریافت   DNV.GLرده بندی
دستاورد قابل توجهی برای این شرکت به منظور 

بازگشت به بازارهای بین المللی است.
عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفتکش ایران، به 
نوسازی ناوگان این شرکت نیز اشاره کرد و افزود: 
برای نوسازی ناوگان در سال 96، چهار فروند از 
اوراق شد و این در  کشتی های قدیمی شرکت 
حالی است که اوراق 2 فروند دیگر نیز طبق برنامه 

مصوب در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به وضع بازارهای بین المللی و پایین  
بودن نرخ اجاره کشتی ها یادآور شد: در مدتی که 
در بخش بازرگانی شرکت ملی نفتکش ایران فعال 
بودم در چند نوبت رکود بازار را تجربه کردیم، اما با 
تدابیر اتخاذ شده این شرایط را کنترل و به سالمت 
پشت سرگذاشتیم. مدیرعامل شرکت ملی نفتکش 
با بیان این که براساس پیش بینی ها، وضع بازار در 
سال 2019میالدی رو به بهبود خواهد گذاشت، 
افزود: امیدواریم بتوانیم از شرایط رکود کنونی با 

موفقیت و کمترین آسیب عبور کنیم.

مديرعامل شرکت ملی نفتکش ايران خبر داد:

سهم 50 درصدی ناوگان ایران از بازارهای جهانی

آگهی مفقودی
دانشجویی  شماره  به  مهدی  فرزند  عبادی  فاطمه  اینجانب  دانشجویی  کارت 
96125606 و کدملی 2050910169 دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر مقطع 
اعتبار  درجه  واز  مفقود  بهشهر  واحد  مازندران  فناوری  و  علم  دانشگاه  کارشناسی 

فاقد می باشد.
بهشهر

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پراید به شماره شاسی S14122۸469٧9٧5 و شماره موتور 

بهشهر01356۸96 و شماره پالک ایران ٧2-٧25ق65 مفقود و فاقد اعتبار می باشد.

آگهی ابالغ
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محمد علی سلطانی ده ده بیگلو فرزند علی

خواهان آقای سامان نورمحمدی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محمدعلی سلطانی 
ده ده بیگلو به خواسته عودت یک دستگاه باالبر و مطالبه اجاره بها مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9٧099۸0495۸00035 شعبه 2۸ شورای حل اختالف 
شهرستان اردبیل ثبت و وقت رسیدگی مورخ 139٧/2/30 ساعت 9:30 تعیین که حسب 
دستور طبق موضوع ماده ٧3 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 یکماه 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 

دبير شعبه 28 شورای حل اختالف شهرستان اردبيل- جودیدر دادگاه حاضر گردد.

شماره 03/97/518 پيوست 2851845
آگهی قانون تعیین تکلیف

 وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه 
ثبتی بابل

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20/9/1390 ،امالک 
متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر 
بال  و  مالکانه  تصرفات  و  رسیدگی  مورد  بابل  ثبتی  واحد  در 
معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم 

به شرح ذیل آگهی می گردد :
واقع در علمدار و کتی پالک اصلی 2۸15  امالک متقاضیان 

بخش 1
٧91٧ فرعی: حرمت اله داداش پور آهنگر نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 345.33 متر مربع 

خریداری بدون واسطه از خسرو کیایی مالک.
یک  ششدانگ  به  نسبت  حبیبی  حسین  علی  فرعی:   ۸٧51
مربع  متر   13۸.26 مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه 

خریداری بدون واسطه از محمد رضا احمدی مالک.
امالک متقاضیان واقع در حمزه کال پالک اصلی 2326 بخش 

2
10٧29فرعی مفروز و مجزی شده از ٧4فرعی: اسمعیل عبداله 
زاده حمزه کالئی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت 1٧2.6٧ متر مربع خریداری بدون واسطه 

از حسین عبداله زاده حمزه کالئی مالک.
امالک متقاضیان واقع در بازگیرکال پالک اصلی 250۸ بخش 

2
496 فرعی مفروز و مجزی شده از 35فرعی: راضیه ولی الهی 
به  احداثی  بنای  با  به ششدانگ یک قطعه زمین  بشه نسبت 
مبارکه  از  واسطه  بدون  خریداری  مربع  متر   255 مساحت 

ابراهیمی بازگیر مالک.
امالک متقاضیان واقع در اوشیب پالک اصلی 3624 بخش 2

2٧16 فرعی مفروز و مجزی شده از 11۸فرعی: ثریا گرانسایه 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
201.10 متر مربع خریداری بدون واسطه از حبیب اله میثاقی 

مالک.
امالک متقاضیان واقع در دیوکال پالک اصلی 4۸62 بخش 2

13٧0 فرعی مفروز و مجزی شده از 224 فرعی: سکینه پریانی 
بزرگی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 144.45 متر مربع خریداری بدون واسطه از علی اکبر 

نعمتی مالک.

13٧1فرعی مفروز و مجزی شده از 190فرعی: عباس فالحت 
بیشه نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
از محمد  بدون واسطه  مساحت 360.10 متر مربع خریداری 

طاهرنسب مالک.
مهدی  سید  446فرعی:  از  شده  مجزی  و  مفروز  13٧2فرعی 
زمین  قطعه  یک  ششدانگ  به  نسبت  دیوکالئی  پور  میرکریم 
با بنای احداثی به مساحت 326.۸٧ متر مربع خریداری بدون 

واسطه از سید محمود میرکریم پور مالک.
از 446فرعی: سید مهدی  13٧3 فرعی مفروز و مجزی شده 
مغازه  باب  یک  ششدانگ  به  نسبت  دیوکالئی  پور  میرکریم 
از سید  واسطه  بدون  مربع خریداری  متر  به مساحت 32.۸6 

محمود میرکریم پور مالک.
امالک متقاضیان واقع در شهاب الدین کال پالک اصلی 4۸63 

بخش 2
علی  محمد  160فرعی:  از  شده  مجزی  و  مفروز  60٧فرعی 
بترتیب  کشتلی  پور  نعمت  هما  و  الدینی  شهاب  محمودپور 
نسبت به سه و نیم و دو و نیم دانگ نسبت به ششدانگ یک 
مربع  متر   15٧.62 مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه 

خریداری بدون واسطه از محمد رضا شادمند مالک.
6٧٧فرعی مفروز و مجزی شده از 1۸۸فرعی: مهناز حسینیان 
امیری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
احمد  از  واسطه  بدون  خریداری  مربع  متر   126.23 مساحت 

حسینیان مالک.
امالک متقاضیان واقع در ولیکدان پالک اصلی 4۸64 بخش 2

399 فرعی: مهین کالگر درونکال نسبت به ششدانگ یک باب 
خانه بانضمام 23 سیر و 13 مثقال و 14 نخود و 33/10 نخود 
ششدانگ عرصه آن که باقیمانده عرصه آن وقف اوقاف و هالل 
به مساحت 16۸.50 متر مربع خریداری بدون  احمر میباشد 

واسطه از حسینجان باقرزاده کاسمانی مالک.
امالک متقاضیان واقع در بندارکال پالک اصلی 4۸65 بخش 2

اعیانی  ششدانگ  به  نسبت  فر  موسوی  فرزین  فرعی:   3241
یکبابخانه بانضمام 13 سیر و 11 مثقال و 9 نخود عرصه که 
باقیمانده عرصه معادل 5دانگ و 1 سیر و ۸مثقال و 6 نخود 
وقف هالل احمر و 23 سیر و ۸ مثقال و 11 نخود وقف عام و 1 
سیر و 3 مثقال و 22 نخود ثلث باقی است به مساحت 129.09 

متر مربع خریداری بدون واسطه از سودابه نواده مالک.
از  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  اصغرپور  خشایار  فرعی:   3411
و  مثقال   11 و  سیر   13 بانضمام  یکبابخانه  اعیانی  ششدانگ 
9 نخود عرصه که باقیمانده عرصه معادل 5دانگ و 1 سیر و 
۸مثقال و 6 نخود وقف هالل احمر و 23 سیر و ۸ مثقال و 11 
نخود وقف عام و 1 سیر و 3 مثقال و 22 نخود ثلث باقی است 

به مساحت 15۸.42 متر مربع خریداری بدون واسطه از رضا 
اولیا و غیره مالک.

3420 فرعی: فاطمه شیخ االسالمی امیری نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 143.35 متر مربع 

خریداری بدون واسطه از زهرا نور محمدپور امیری مالک.
امالک متقاضیان واقع در رمنت پالک اصلی 4۸٧2 بخش 2

1۸99فرعی مفروز و مجزی شده از 494/2فرعی: آسیه طالئی 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
تبحری  محمد  از  واسطه  بدون  خریداری  مربع  متر   126.50

مالک.
امالک متقاضیان واقع در روشن آباد پالک اصلی 1 بخش 6

12۸ فرعی: صفیه عیسی زاده روشن نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی در آن که 92 سیر مشاع از 240 
سیر ششدانگ عرصه آن وقف میباشد به مساحت 52۸.۸5 متر 

مربع خریداری بدون واسطه از محمد علی عیسی زاده مالک.
امالک متقاضیان واقع در گلچوب پالک اصلی 12 بخش 6

20 فرعی: رضا جهانفر نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت 1313.69 متر مربع خریداری بدون 

واسطه از خلیل جهانفر مالک.
امالک متقاضیان واقع در نوشیروانکال پالک اصلی ۸ بخش ٧

پور  حمزه  آسیه  و  شیروانی  زاده  علی  گداعلی  فرعی:   123
قطعه  یک  ششدانگ  به  نسبت  مشاع  دانگ  سه  در  هرکدام 
خریداری  مربع  متر   3٧3 مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین 

بدون واسطه از حسنجان علیزاده مالک.
امالک متقاضیان واقع در شیردارکال پالک اصلی ٧ بخش ۸

690 فرعی: مهدیه مهرابی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت 1٧٧.50 متر مربع خریداری بدون 

واسطه از عشرت لطیفی مالک.
 9۸ اصلی  پالک  بابلکنار-امیرکال  در  واقع  متقاضیان  امالک 

بخش ۸
6 فرعی: مریم زمانی امیر نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت ٧1۸.35 متر مربع خریداری بدون 

واسطه از جهانبخش اکبری مالک.
امالک متقاضیان واقع در کروکال پالک اصلی 9 بخش 10

31۸ فرعی: سیده خدیجه هاشمی کروئی نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 11۸0 متر مربع 

خریداری بدون واسطه از سید علی هاشمی مالک.
امالک متقاضیان واقع در تاج الدوله پالک اصلی 25 بخش 11

25 فرعی: محسن رمضانی تاجی نسبت به ششدانگ یک قطعه 
به مساحت 1205 متر مربع خریداری  بنای احداثی  با  زمین 

بدون واسطه از شعبان رمضانی تاجی مالک.

امالک متقاضیان واقع در کلنگا پالک اصلی 44 بخش 11
5 فرعی: قنبر و پرویز رضازاده هرکدام بترتیب در 4 و 2 دانگ 
مشاع نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در 
آن که 4 دانگ و 10 سیر مشاع از ششدانگ عرصه آن وقف 
میباشد به مساحت 111٧.00 متر مربع خریداری بدون واسطه 

از رمضان رضازاده مالک.
امالک متقاضیان واقع در موزیرج پالک اصلی 53 بخش 11

4۸۸4 فرعی: سیده انبیا حسینی نسبت به ششدانگ یک قطعه 
از 13 سهم ششدانگ  احداثیکه 4 سهم مشاع  بنای  با  زمین 
مربع  متر   ٧1.9۸ مساحت  به  میباشد  باقی  ثلث  آن  عرصه 

خریداری بدون واسطه از شیداله میری مالک.
امالک متقاضیان واقع در ترک محله پالک اصلی 5٧ بخش 11

104٧ فرعی: زهرا علی زاده بالی نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت 1٧5.50 متر مربع خریداری 

بدون واسطه از حمید رضاپور مالک.
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه 
این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه 
محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر 
انتشار آگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
تا دو ماه  الصاق در محل  تاریخ  از  اولین آگهی و در روستاها 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که 
در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 

است و در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور 
سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه 
ثبتی  نامه  اظهار  قبال  که  امالکی  از  قسمتی  مورد  در  مذکور 
پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه 
حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید 
حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به 
امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی 
آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید. 

م.الف٧53/100/96
تاریخ انتشار نوبت اول: 139٧/01/22 تاریخ انتشار نوبت دوم: 02/06/139٧

شهرام خسروی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک بابل

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم سکینه نصراهلل پور فرزندرمضان به شرح درخواستی که به شماره 9٧/1٧/1این 
شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده واعالم داشته که 
رمضان نصراهلل پور فرزندابراهیم به شماره شناسنامه 2٧ صادره از جویبار در تاریخ 
12/1/139٧در اقامتگاه دائمی خود شهرستان جویبار فوت نموده وورثه / وراث حین 

الفوت وی عبارتند از / عبارتست از : 
1- محسن نصراهلل پور فرزندرمضان به شماره شناسنامه 2۸3 فرزندذکور متوفی

-مصطفی نصراهلل پور فرزند رمضان به شماره شناسنامه 2۸52 فرزندذکور متوفی2-
- جابرنصراهلل پور فرزندرمضان به شماره شناسنامه 241 فرزند ذکور متوفی3-
- مولود نصراهلل پور فرزند رمضان به شماره شناسنامه ٧1 فرزند اناث متوفی4-
- محبوبه نصراهلل پور فرزند رمضان به شماره شناسنامه ۸ فرزند اناث متوفی5-

– 6-منصوره نصراهلل پور فرزند رمضان به شماره شناسنامه ۸66۸ فرزند اناث متوفی
اشرف نصراهلل پور فرزند رمضان به شماره شناسنامه 1٧1 فرزند اناث متوفی٧-

سکینه نصراهلل پور فرزند رمضان به شماره شناسنامه 202 فرزند اناث متوفی۸- 
والغیر ، اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می 
باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال 

گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف جويبار

آگهی درخواست گواهی حصروراثت
شماره  به  که  درخواستی  شرح  به  اله  فرزندفیض  دیوکالیی  نصری  لیال  خانم   
1/2/9٧این  شوراثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصاروراثت نموده واعالم 
شناسنامه  شماره  قلی    فرزنداله  جویباری    سلمانی  علی  مرحوم  که  داشته 
خوددرشهرستان  دائمی  96/12/21اقامتگاه  ازجویباردرتاریخ  301۸صادره 
لیالنصری  عبارتنداز1_   وی  الفوت  حین  /وراث  وورثه  نموده  جویبارفوت 
غیرنامبرده  به  که  3۸4مادرمتوفی  شناسنامه  بشماره  اله  فرزندفیض  دیوکالیی 
فوق ورثه دیگری نداشته وندارد والغیراینک شوراپس ازانجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبوررایک نوبت آگهی می نمایدتاهرکسی اعتراضی داردویاوصیت نامه 
مراجعه  شورا  این  به  یکماه  ظرف  انتشارآگهی  باشدازتاریخ  نزداومی  ازمتوفی  ای 

وتقدیم نمایدواالگواهی صادرخواهدشد 
قاضی شعبه اول شهری شورای حل اختالف شهرستان جويبار 

آگهی مزايده به روابط عمومی دادگستری
 آگهی مزایده

حمزه  علی  آقای  علیه  محکوم  متمرکز،  مدنی  9600٧9اجرای  کالسه  پرونده  در 
ای به پرداخت 2۸1.533.۸٧0ریال بابت اصل خواسته د رحق خانم عذرا نورسی 
علیه،اموال  محکوم  درخواست  به  بنا  اجرا  این  است.لذا  گردیده  محکوم    شورکایی 
وی را جهت تامین آن توقیف واز طریق مزایده با حضور نماینده دادستان و مدیر 
اجرای احکام دادگستری شهرستان جویبار تحت شرایط زیر بفروش میرساند.مال 
مورد مزایده زمین به مساحت 4٧5.50متر مربع با حدود اربعه : شماال متصل به 
زمین و خانه مسکونی محکوم علیه، شرقا متصل  به زمین خیابان آسفالته روستا) 
شهید علی مدانلو( ، جنوبا متصل به زمین آقای فتحعلی حمزه ای، غربا متصل به 

زمین آقای قربان قدیمی
به آدرس : جویبار روستای شورکا خیابان شهید علی مدانلو

قیمت کارشناسی شده : مبلغ32۸.650.000ریال)سیصدو بیست و هشت میلیون و 
ششصدو پنجاه هزار ریال ( می باشد.

2- مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع ، کسانیکه باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند برنده مزایده محسوب می گردند.

3- موعد وزمان فروش ، روز سه شنبه 9٧/2/1۸ساعت 9 صبح در دفتر اجرای احکام 
ازروزهای  یکی  در  مزایده  مال  از  بازدید  باشد.زمان  می  جویبار  دادگستری  مدنی 

اداری پس از انتشار میباشد.
دادورزاجرای احکام مدنی دادگستری جويبار- افتاده

از  حمایت  درباره  پتروشیمی  امور  در  نفت  وزیر  معاون 
ساخت داخل نیز گفت: امسال چهارمین سال است که 
مقام معظم رهبری عنوان سال را با رویکرد اقتصادی و 
تولید انتخاب کرده اند، زیرا نبود شغل و معیشت امکان اداره 
کشور و ایجاد امنیت را مختل می کند. هم اکنون زمینه کار 
به لحاظ مهندسی فراوان است و ظرفیت باالیی در این 
باره وجود دارد و ما باید با تامین شرایط و زیرساخت ها، به 
شرکت های مهندسی مشاور کمک کنیم تا روی پای خود 
بایستند. محقق شدن این شعار نیازمند عزم ملی است که 
مسئوالن به دنبال تامین کاال از داخل باشند. به گزارش 
زمان به نقل از وزارت نفت، رضا نوروززاده درباره قرارداد 
تضمین لیسانس بین شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 
اواخر پارسال امضا شد، گفت:  ایرلیکویید که  و شرکت 
ایرلیکویید توافق کرده است که با ما همکاری کند و در 
صورت خرید لیسانس از شرکت مشترک آنها با شرکت 
پژوهش و فناوری پتروشیمی، پاسخگوی اجرای لیسانس 
باشد و تضمین کند که لیسانس به تولید محصول با کیفیت 
قابل ارائه در بازارهای جهانی منجر می شود. معاون وزیر نفت 
در امور پتروشیمی گفت:شرکت انگلیسی ایرلیکویید متعهد 
شده تا در صورت خرید لیسانس از این شرکت توسط یک 
ایرانی-انگلیسی، از تولید کاالی ایرانی  شرکت مشترک 
حمایت کند.  نوروززاده گفت: چنانچه کشور در زمینه تولید 
دانش و گسترش واحدهای تحقیق و توسعه اقدام نکند و 
به امید دریافت دانش فنی از کشورهای خارجی باشد، با دو 

مشکل نبود همکاری یا کمبود توان مهندسی الزم برای 
فهم دانش و انتقال اطالعات اولیه به مهندسی تفصیلی 
روبه رو خواهد بود. وی با بیان این که هم اکنون ظرفیت های 
الزم برای دریافت دانش فنی در کشور وجود دارد، افزود: 
پارسال در صنعت پتروشیمی با همکاری مرکز پژوهش و 
فناوری پتروشیمی به دانش تولید کاتالیست های زیادی 
دست یافتیم که هم اکنون در واحدهای پتروشیمی استفاده 
می شود.  مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره 
به این که صنعت پتروشیمی بدون کاتالیست یا عامل انجام 
فنی  دانش  افزود:  باشد،  داشته  تولید  نمی تواند  فرآیند 
کاتالیست را به قرارداد تبدیل کردیم، به طوری که سال 96 
قرارداد تولید انبوه کاتالیست برای تولید پلی اتیلن سنگین 
که وارداتی بود بین شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و 

شرکت پتروشیمی اراک امضا شد.
درباره  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  مدیرعامل 
دستاوردهای صنعت پتروشیمی در سال 96 گفت: صنعت 
انتقال  زمینه  در  زیادی  موفقیت های  پتروشیمی شاهد 
دانش فنی و امضای قراردادهای مهندسی با شرکت های 
خارجی بود و پس از برجام شرکت های خارجی با توان  
کیفیت  با  محصوالت  تولید  و  ایرانی  شرکت های  باالی 
روبه رو و متوجه شدند که می توانیم استمرار تولید داشته 
باشیم، بر همین اساس قبول کردند که دانش فنی را به 
واحدهای داخلی منتقل کنند و با دانش فنی آنها تولید 

داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: با هدف 
کاهش مشکالت مربوط به جایگاه داران و سوخت رسانی، امسال ۸5 
شرکت برند و زنجیره ای کار توزیع و پخش فرآورده های سوختی در کشور 

را برعهده می گیرند.
به گزارش زمان به نقل از ایرنا، سید محمدرضا موسوی خواه افزود: با اجرای 
این طرح سود حاصل از فروش روزانه به صورت مستقیم به جیب جایگاه 
داران واریز می شود و از وابستگی به دولت نجات می یابند. وی اظهار 
کرد: این طرح مشکالت جایگاه داران و سوخت رسانی فرآورده های نفتی 
کشور را تا حد زیادی کاهش می دهند. موسوی خواه همچنین گفت: 
در حال حاضر 62 درصد ناوگان نفتکش کشور مازاد هستند و به همین 
دلیل از سال 94 اطالعیه عدم پذیرش نفتکش های جدید را صادر کرده 
ایم. وی اضافه کرد: امروزه نفت کش های کشور هر پنج روز یک بار برای 
جابه جایی بار حرکت می کنند که این موضوع اصال برای آنها به صرفه 
نیست. مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: سه هزار و 
600 جایگاه در سطح کشور وجود دارد که به صورت سنتی مشغول ارائه 
خدمات به مردم هستند و ماهیانه یک هزار و 600 میلیارد ریال کارمزد 
جایگاه هاست. وی با بیان اینکه با دریافت بودجه از دولت کارمزد جایگاه 
ها را پرداخت می کنیم،افزود: با توجه به مشکالت نقدینگی بیش از 2 ماه 
تاخیر در حقوق جایگاه داران ایجاد شده و این مشکل را باید اتخاذ تدابیر 

الزم مدیریت کرد.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران افزود: مقابله با 
مفاسد را در دستور کار قرار دادیم و در نتیجه کلیه تخلفات اداری در 

سیستم فروش صفر شده است.

8۵ شرکت برند فرآورده های 
نفتی کشور را توزیع می کنند

مديرعامل شرکت ملی صنايع پتروشيمی خبر داد:

حمایت از کاالی ایرانی در صنعت پتروشیمی
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 ابالغ وام ۲۵ میلیونی ساخت مسکن روستایی
 با سود ۵ درصد 

مسکونی  واحد  هزار  ساخت 200  مصوبه  ابالغ  از  مسکن  بنیاد  رئیس 
روستایی با وام 25 میلیون و سود 5 درصد و سفته زنجیره ای از سوی این 

بنیاد در سال جاری خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، علیرضا تابش رئیس بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی گفت: امسال قرار است طرح بازنگری که پروسه ای شبیه طرح 
هادی است در سه هزار و 44۸ روستا اجرا شده و در 99۸ روستا نیز طرح 
هادی جدید اجرا شود.وی با بیان اینکه از مجموع 3۸ هزار روستای کشور 
در 1٧ هزار و 342 روستا، طرح هادی اجرا شده است، بیان کرد: در سال 
96، در سه هزارو ۸44 روستا این طرح به صورت نیمه تمام اجرا شد که 
امسال تکمیل می شود.رئیس بنیاد مسکن ادامه داد: تاکنون برای 30 
میلیون و 200 هزار واحد مسکونی روستایی، سند مالکیت صادر کرده 
ایم که امسال برای 200 هزار واحد دیگر این سند صادر خواهد شد. از 
آنجایی که در سه سال اخیر صدور سند مالکیت شهرهای زیر 25 هزار 
نفر نیز به بنیاد مسکن واگذار شده، در مجموع برای 5 هزار و 900 شهر 
و روستا باید سند مالکیت صادر شود.تابش با اشاره به تالش این بنیاد 
برای بهبود کیفیت آسفالت روستاها تصریح کرد: تاکنون 9۸0 هزار تومان 
قیررایگان به بنیاد مسکن داده شد تا بهسازی آسفالت معابر روستایی را 
به پایان برسانیم.رئیس بنیاد مسکن با اشاره به بهسازی و نوسازی یک 
میلیون و 630 هزار مسکن روستایی از سوی بنیاد مسکن، اظهار داشت: 
در طول سالهای گذشته، 350 هزار واحد مسکونی را نیز بازسازی کردیم 
که مجموعاً به حدود 2 میلیون واحد می رسد. احداث و تعمیر واحدهای 
مسکونی روستایی از محل 15 هزار و 400 میلیارد تومان تسهیالت بانکی 
بوده است.به گفته تابش، امسال قرار است با وام 25 میلیون تومانی مسکن، 
200 هزار واحد مسکونی با سفته زنجیره ای)ضمانت زنجیره ای افراد برای 
یکدیگر( و سود 5 درصد احداث شود. تضامین الزم را از سازمان برنامه و 
بودجه اخذ کرده و به بانک مرکزی ارائه داده ایم.وی خاطرنشان کرد: با 
هدف بهینه سازی مصرف سوخت در واحدهای مسکونی روستایی قرار 
است در دو هزار و 50 روستا، آبگرمکن خورشیدی با استفاده از وام های 

کوچک نصب شود.

ابالغ نرخ های جدید عوارض خروج از کشور به 
واحدهای بانک ملی ایران

نرخ های جدید عوارض خروج از کشور به واحدهای بانک ملی ایران ابالغ 
شد.

بــه گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، به موجب قانون بودجه ســال 
139٧ کل کشــور، عوارض خروج از کشور موضوع ماده 45 قانون مالیات 
بر ارزش افزوده برای هر مسافر از کلیه مرزهای کشور به شرح زیر تعیین 

شده است:

خبر

 آمادگی ایران برای تجارت آزاد
 با ازبکستان

رییس سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: فرآورده های 
دارویی، محصوالت پتروشیمی، فرآورده های نفتی، 
با صنعت فوالد، محصوالت و  محصوالت مرتبط 
مصالح ساختمانی، پی وی سی و انواع تایر و تیوپ 
از جمله کاالهایی است که ممکن است ایران در 

صادرات آنها به ازبکستان دارای مزیت باشد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، همایش تجاری ایران 
و ازبکستان دیروز با حضور رییس سازمان توسعه 
تجارت و وزیر تجارت خارجی ازبکستان به همراه 
رییس اتاق بازرگانی این کشور و نایب رییس اتاق 
بازرگانی ایران برگزار شد.  در این همایش مجتبی 
خسروتاج - معاون وزیر صنعت، معدن و  تجارت - با 
اشاره به آمادگی دو کشور برای همکاری های تجاری 
اظهار کرد: تجارت آزاد میان ایران و ازبکستان از 
آمادگی  ایران  و  است  برخوردار  ویژه ای  اهمیت 
خود برای ورود به این عرصه را اعالم کرده است.

وی همچنین به لزوم تسهیل رفت و آمد تجار دو 
کشور و روند دریافت ویزا اشاره کرد و مسائل بانکی 
را از دیگر موضوعاتی دانست که در تجارت دو کشور 

نقش مهمی ایفا می کند.

حراج سکه فقط در روزهای زوج 
انجام می شود

  حراج ســکه در بانک کارگشایی تنها در روز های 
زوج انجام می شود.

به گزارش زمان به نقل ازپژوهشکده پولی و بانکی،  
طبق دستور بانک مرکزی حراج سکه در روز جاری 
در بانک کارگشــایی انجام نمی شود و این حراج از 
امروز تنها در روزهای زوج انجام می شــود. رییس 
بانک کارگشــایی گفت: ساعت حراج سکه در بانک 
کارگشــایی به ساعت 15 تا 1٧ روزهای زوج تغییر 
کرد.یادآور می شــود، هر چند حراج سکه در سال 
گذشــته در روز های زوج و ســاعت 14 انجام می 
شــد اما این حراج در ســال 9٧ بــه روزانه تبدیل 
شــده و ســاعت آن در ســال جاری به ساعت 15 
تغییر کــرد. اما طبق اعالم بانک مرکزی این حراج 
دوباره همانند سال گذشته در روزهای زوج )شنبه، 
دوشنبه و چهارشــنبه( انجام می شود.حراج سکه 
که در تعطیالت نوروزی متوقف شــده بود، در سال 
جاری دوباره در بانک کارگشایی از سر گرفته شد. 
از چهارم آذر ماه ســال گذشته تا پایان سال حدود 
440 هزار قطعه ســکه در حراج هــای این بانک 
فروخته شــد.در دوره جدید حراج، سکه های نیم 
و تمام بهار آزادی در بسته های 50، 100  و 200 

قطعه ای فروخته شد. 

خبر

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه عوامل روانی بر نوسانات بازار 
ارز تأثیر دارد، از ایجاد سامانه ای برای ثبت درآمدها و مصارف 

ارزی کشور خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، ولی اهلل سیف رئیس کل بانک مرکزی 
در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی که به بررسی نوسانات 
و التهابات بازار ارز اختصاص داشت، در سخنانی با بیان اینکه عامل 
»انتظارات« در شرایط بازار بسیار موثر است، اظهار داشت: در خرداد 
ماه سال 92 که انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، نرخ ارز حدود 
سه هزار و ۸00 تومان بود اما به محض اعالم نتیجه و بدون اینکه 
دولت تشکیل شده باشد، نرخ ارز روند نزولی گرفت و در مرداد ماه آن 
سال به زیر سه هزار تومان رسید.وی افزود: به همین ترتیب، عوامل 
منفی هم باعث انتظارات منفی و بی اعتمادی می شود و البته دشمن 
هم این را خوب می داند و از او انتظاری جز دشمنی کردن نیست.

وی ادامه داد: اما در داخل کشور باید روشی را در پیش بگیریم که 
التهاب ایجاد نشود چرا که ما در شرایط عادی نیستیم.سیف با اشاره 
به تصمیم دولت گفت: تصمیم دولت این است که تمام امکانات کشور 
در خدمت تأمین واقعی نیازهای اقتصادی باشد و سامانه ای ایجاد 
شود که در آن تمام ارزهای نفتی و غیرنفتی وارد شده به کشور و 
نیز مصارف ارزی درج شود.وی عنوان کرد: بررسی های ما نشان می 
دهد که کشور در یک شرایط تعادل قرار دارد  و التهاب آفرینی های 
دشمن در فضای مجازی به این بی انضباطی دامن می زند.رئیس کل 
بانک مرکزی اظهار داشت: در سالهای گذشته تا 15 فروردین هیچ 
تحرکی در بازار ارز نبود و فقط در فضای مجازی تحرکاتی ایجاد می 
شد، امسال هم به خاطر همین پیش بینی ها، تیم اقتصادی ما بسیج 
شدند و از پنجم فروردین ماه به بازار، ارز ارائه می کردند.سیف با انتقاد 
از معامالت غیرواقعی و تأثیر عوامل روانی در بازار تأکید کرد: اجازه 
ندهیم اقتصادمان تحت تأثیر این عالئم غلط اقتصادی قرار گیرد؛ 
اخیرا برخی دوستان پیشنهاد افزایش نرخ سود سپرده را برای کنترل 
این وضعیت ارائه کردند که من به هیچ وجه آن را به نفع اقتصاد 
کشور نمی بینم و کار مشابهی هم که انجام شد، فقط برای یک 
بازه زمانی دو هفته ای بود.وی در ادامه گفت: تعادل الزم در منابع 
و مصارف ارزی کشور وجود دارد؛ نباید در این فضا نرخ ارز چنین 
نوساناتی داشته باشد. جای پاهایی از توطئه های کشورهای همسایه 
وجود دارد. در امارات و عربستان برای ایجاد التهابات در بازار ارز 
برنامه ریزی می شود. ما باید آرامش خود را حفظ کنیم و اجازه ندهیم 
دشمنانمان امید ببندند.رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در مدلی 
که تعادل منابع و مصارف وجود دارد و 4200 تومان مبنای نرخ ارز 
اعالم شده است، قرار نیست نرخ 4200 تومان ثابت بماند تا اشتباه 

گذشته تکرار شود. نرخ ارز با متغیرهای اقتصادی حرکت می کند و 
ممکن است 60-50 درصد هم نوسان داشته باشد.وی نقطه قوت 
مدل دولت برای مدیریت بازار ارز را اولویت گذاری برای واردات خواند 
و گفت: واردات اولویت گذاری و طبقه بندی می شود و متناسب با توان 
تأمین ارز در کشور، ارز اختصاص می یابد. اگر وضعیت ارزی کشور 
متعادل باشد، دامنه اختصاص ارز افزایش می یابد.سیف تصریح کرد: 
حیف است منابع ارزی کشور به واردات کاالی قاچاق یا واردات مواد 
مخدر اختصاص یابد. چرا اجازه دهیم ثروت ملی بی حساب و کتاب 
از کشور خارج شود و نگران فشار تقاضا باشیم که قیمت را افزایش 
می دهد؟ چرا خود را موظف بدانیم که بدون اینکه مقصد ارز را بدانیم، 

خود را موظف به تأمین آن کنیم؟
در ادامه علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی خطاب به 
سیف گفت: بنابراین شما نرخ ارز را 4200 تومان اعالم کرده اید، 
بازار چه می شود؟ سیف در پاسخ به این  نرخ های مبادله ای در 
تذکر اظهار داشت: نرخ ارز 4200 تومان است، نرخ مبادله ای نیز 
4200 تومان خواهد بود؛ با این نرخ همه نیازهای منطقی کشور 
تأمین می شود و بانک ارزهای مورد نیاز دانشجویان، بیماران و 
حتی مسافران را تأمین می کند.رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: 
صرافی های غیرمجاز همگی تعطیل می شوند، تعداد صرافی های 
مجاز نیز زیاد است.در ادامه الریجانی گفت: وقتی شما همه نیاز 
کشور را تأمین می کنید، این صرافی های زیاد، باز مشکلی مانند 

به  پاسخ  ایجاد می کند.سیف در  برای کشور  اعتباری  مؤسسات 
این انتقاد تصریح کرد: علیرغم گشایش های ایجاد شده در روابط 
بین المللی بعد از برجام، اما هنوز تبادالت بانکی ما مطلوب نیست؛ 
در بخش هایی که مشکل داریم، صرافی ها ورود می کنند.الریجانی 
در ادامه گفت: وقتی شما نرخ ارز را فیکس می کنید و همه نیازها 
را نیز تأمین می کنید، ارزی که بیرون می ماند، ارز کمی است.

پرداخت  برای  داشت:  اظهار  الریجانی  انتقاد  به  پاسخ  در  سیف 
نداشته  وجود  بانکی  کانال  است  ممکن  مردم  منطقی  نیازهای 
البته در این خصوص  از کانال صرافی ها استفاده کنیم.  باشد و 
یک مشکل قانونی داریم. ما نمی توانیم کسی را که متقاضی مجوز 
صرافی است، منع کنیم. باید بتوانیم سختگیری بیشتری انجام 
دهیم. شرایط و ضوابط سخت تری را داشته باشیم تا بتوانیم در 
تعداد صرافی ها محدودیت ایجاد کنیم و اگر مجلس اجازه دهد، 
این کار را انجام می دهیم.در ادامه الریجانی تأکید کرد: باید بانک 
مرکزی سپرده های ارزی را تضمین کرده و سودی را نیز برای 
آنها برنامه ریزی کند.در ادامه رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک 
مرکزی این کار را انجام داده و به کل نظام بانکی بخشنامه کرده 
است. گفته می شود در خانه های مردم مقدار زیادی ارز وجود دارد. 
هیچ کس متر ندارد دقیقاً این ارز را اندازه گیری کند، اما باز هم این 
بخشنامه صادر شد تا اگر احیاناً چنین وضعیتی وجود دارد، منابع 
جذب سیستم بانکی شود.در ادامه علی الریجانی رئیس مجلس 
شورای اسالمی اظهار داشت: ایجاد محدودیت ها در بازار ارز موجب 
می شود منابع به سمت بازار سکه سوق یابد؛ برای مدیریت این 
بازار برنامه ای دارید؟رئیس کل بانک مرکزی گفت: در این خصوص 
تصمیم گیری الزم را خواهیم کرد اما مبنای ارزش گذاری ما دالر 
4200 تومانی است، زیرا قیمت سکه تحت تأثیر نرخ ارز است.

یورو جایگزین  بعد تصمیم گرفتیم  به  از سال 92  افزود:  سیف 
دالر شود و این تصمیم در سال 9٧ قاطع تر گرفته شده است، 
چون امروز دالر نقشی در مبادالت ما ندارد، خدمت حضرت آقا 
نیز این موضوع را عرض کردم؛ ایشان استقبال کردند.رئیس کل 
بانک مرکزی در واکنش به انتقاد الریجانی مبنی بر اینکه ایراداتی 
به کار شما وارد است، چرا این تصمیمات را قباًل نگرفته اید؟ گفت: 
همیشه در پایان سال میالدی، روند صعودی نرخ ارز وجود دارد و 
پس از دی ماه، روند نزولی آغاز می شود؛ اما در سال 96 التهابات 
بین المللی و عدم امکان استفاده از کارت های بین المللی موجب 
شده که التهابات افزایش یابد.سیف افزود: دشمن اصلی ما تالش 
می کند از هر فرصتی استفاده کند، اما این مدل ابزار الزم را به ما 

می دهد تا در برابر این التهاب آفرینی ها مقاومت کنیم.

سیف اعالم کرد: »یورو« جایگزین »دالر« می شود

ایجاد سامانه درآمدها و مصارف ارزی

آگهی احضارمتهم
بدینوسیله طبق ماده 1٧4  قانون آئین دادرسی کیفری به متهمین مجهول المکان حسام 
عباسی فرزند علیرضا و مرتضی رستمی فرزند علیرضا که به اتهام کالهبرداری و خیانت 
در امانت در پرونده کالسه  96140۸/ب 4 در شعبه چهارم باز پرسی دادسرای عمومی و 
انقالب اسالمشهر تحت تعقیب می باشد مراتب طی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
به وی ابالغ می گردد تا ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شده و 
از خود دفاع نماید، در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل 
این شعبه به صورت غیابی اقدام به رسیدگی نموده و قرار مقتضی صادر می نماید بدیهی 

است تاریخ انتشار آگهی تا روز محاکمه نباید کمتر ازیکماه باشد. م/الف 56
احمديه- بازپرس شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر 

شماره :15348 تاريخ: 1396/12/20 
آگهی ماده 3 قانون 

تعيين تکليف وضعيت ثبتی واراضی و ساختما نهای فاقد سند رسمی 
نظر به اینکه به اسناد مفاد رای بشماره 1396603010220064٧6مورخ 96/11/1۸ 
هیئت رسیدگی به اسناد عادی مستقر در اداره ثبت اسنا د و امالک شهرستان رباط 
کریم بر حسب ماده قانون3 تعیین تکلیف و ضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی بهرام نوروزی  سند رسمی مبنی برتاکید 
فرزند حسینعلی  به شماره شناسنامه 9  صادره از میانه نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 104/2۸  متر مربع مفروز و مجزی شده 
قسمتی از پالک 104٧  فرعی مفروز از قطعه -- تفکیکی از 115  اصلی واقع در 
حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم از مالکیت رسمی محمد علی قنبری محرز گردیده 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در 
صورتیکه شخص یا اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا به دادگاه صالحه ا حاله و اقدامات موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه گردد بدیهی است در صورت انقضای مد ت مذ کور 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 دادگاه نخواهد بود  م الف 2606
تاریخ انتشار اولین  آگهی :9٧/01/22 تاریخ انتشار دومین آ گهی :02/05/9٧                
 رييس اداره ثبت اسناد رباط کريم منوچهر کاظم اصالنی 

رای هيئت /نوبت اول
آگهی موضوع ماده 3 قانون

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آیین  ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
13966030106001020٧ هیات اول/موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
بشماره  فرزند حاجی  /باقر خانی  اقای  بالمعارض متقاضی  مالکانه  ورامین تصرفانه 
شناسنامه 593 صادره از ورامین در ششدانگ یک باب خانه / به مساحت 160/3۸ 
 ... ورامین  اباد  خیر  قریه   ... در  واقع  اصلی   12 از  فرعی   2142 پالک  مربع  متر 
....  محرز گردیده است .  خریداری از مالک رسمی و مشاعی آقای /.... باقر خانی 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 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:139٧/1/22 تاریخ انتشار نوبت دوم:2/5/139٧

م.الف 007ث  محمد رحيم پور راينی رءيس ثبت اسناد و امالک ورامين

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
طرفیت  به  دادخواستی  رجبی  فرشید  آقای  وکالت  با  داسگر  آقای حسن  خواهان 
خوانده آقای محمدصادق ترابی  به خواسته اعتراض ثالث اجرائی مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 96099۸303٧201213 شعبه 2 شورای 
ساعت   139٧/3/5 مورخ  رسیدگی  وقت  و  ثبت  فردیس  شهرستان  ختالف  ا  حل 
9:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ٧3 قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت 
دریکی 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 
دادگاه حاضر  در  فوق جهت رسیدگی  وقت  در  و  دریافت  را  و ضمائم  دادخواست 

گردد. م/الف 2۸40
مسئول دفتر شعبه 2 شورای حل اختالف شهرستان فرديس- مريم نظری

دادنامه
پرونده کالسه 95099۸30309006۸1 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

فردیس تصمیم نهایی شماره 96099٧3030901294
 - البرز  استان   : نشانی  به  کرمعلی  فرزند  خجسته  وحدت  مهدی  آقای  خواهان: 
شهرستان کرج - شهر کرج - مشکین دشت - خ طباطبایی - خ زعفرانیه - کوچه 

الدن 1 - انتهای کوچه درب سمت راست - واحد ۸
خواندگان:1-  حسن بهنود ، محسن بهنود ، الله بهنود هرسه  فرزندان  علی اصغر 
2- عباداله طاهری شکیب فرزند غالمعلی 3- مهدی سرخوش فرزند غالمرضا همگی 

به نشانی ......
خواسته ها:  1. مطالبه خسارات دادرسی 2. الزام به تنظیم سند رسمی ملک  

بسمه تعالی
با عنایت به اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 

صدور رای می گردد. 
 ))رای دادگاه((

مهدی   -1 طرفیت  به  کرمعلی  فرزند  خجسته  وحدت  مهدی  دعوای  درخصوص 
 ، حسن   -3 غالمعلی  فرزند  شکیب  طاهری  عباداله   -2 غالمرضا  فرزند  سرخوش 
محسن و الله  هرسه با نام خانوادگی بهنود فرزندان علی اصغر به خواسته صدور 
به  مشاعی  زمین  قطعه  دو  رسمی  سند  تنظیم  بر  مبنی  خواندگان  الزام  بر  حکم 
متراژ 243 مترمربع از پالک ثبتی 164/36 با احتساب هزینه های دادرسی مقوم 
به 51 میلیون ریال باتوجه به اینکه عالوه برخواندگان فوق مطابق نتیجه استعالم 
ثبتی شماره 2/141064 مورخ 95/9/23 اعالم گردیده سه دانگ از سند ملک بنام 
بهمن و الدن وجدانی )هرکدام 1/5 دانگ مشاع( می باشد سهم ایشان برابر نامه 
شماره  نامه  و  کرج  عمومی  دادستان   91/12/2 مورخ   90٧3/3۸90/300 شماره 
14۸6/2/۸٧ ب مورخ ۸۸/4/10 شعبه 10 بازپرسی کرج بازداشت می باشد. بنابراین 
خواهان بایستی مشارالیهم را نیز جزو خواندگان قرار و به طرفیت ایشان نیز طرح 
دعوی می نمود که چنین نکرده از طرفی سهم ایشان بازداشت و به داللت ماده 
56 قانون اجرای احکام مدنی هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و رهنی و شرطی 
نسبت به مال توقیف شده باطل و بال اثر است لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابل 
دادرسی  آیین  قانون  از  ماده 2  و  مزبور  قانونی  به مستند  استناد  با  نبوده  استماع 
مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می گردد. رای صادره حضوری بوده ظرف مدت 
20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان البرز می 

باشد.م/الف 2۸4٧
 رئيس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فرديس - داود برادری 

آگهی حصروراثت
اکبربشناسنامه1900216523صادره  پدرعلی  نام  محمدخواجوی  آقای 
داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  ازرامهرمزدرخواستی 
رامهرمزدرتاریخ10/ صادره  رهداربشناسنامه104  محترم  مرحوم  شادروان  که 
عبارتنداز1-متقاضی1- اش  ورثه  فوت  غیردائمیش  13۸9/11دراهوازاقامتگاه 
بشناسنامه92٧وکدملی1910200٧61 فرزندحسین  اصغرخواجوی  علی 
بشنا فرزندحسین  اکبرخواجوی  ازرامهرمز2-علی  صادره  متولد٧/1340/2 
رامهرمز3- از  133٧/1/1صادره  سنامه90۸وکدملی19102005٧3متولد 

متولد  بشناسنامه۸54وکدملی1910200034  فرزندحسین  خواجوی  رقیه 
1333/4/16صادره ازرامهرمز4-خدیجه خواجوی فرزندحسین بشناسنامه5وکدملی 
فرزندحسین  ازرامهرمز5-نصرت خواجوی  1911049٧55متولد133۸/4/24صادره 
ازرامهرمز6-کبری  وکدملی19102014٧2متولد1345/٧/5صادره  بشناسنامه996 
خواجوی فرزندحسین بشناسنامه1063وکدملی1910202142متولد134۸/1/4صا

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

بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.   شماره م الف)12/16(
رئيس شعبه دادگاه عمومی شهرستان رامهرمز-حسن رئيسی زاده

آگهی موضوع ماده3قانون
 وماده13آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
موضوع  اول   13966031٧1۸00010۸4مورخ96/12/5هیات  شماره  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقردر 
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  اهواز  سه  اداره  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
باب  دریک  از  به شماره شناسنامه 1٧33صادره  یوسف  فرزند  کریم جادری  آقای 
اهواز  واقع در  از 15٧9اصلی  فرعی  به مساحت 215/16مترمربع پالک  ساختمان 
اتوبان گلستان-بقایی شهرک پیام خیابان 5خریداری از سید سعید نعمتی نژاد به 
وکالت از ورثه مرحوم سیدکریم نعمتی نژادمحرز گردیده است.لذا به منظوراطالع 
عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدورسندمالکیت متقاضی  اعتراضی داشته باشندمی توانند از تاریخ انتشاراولین 
از اخذ رسیدظرف  اداره تسلیم وپس  این  به  اعتراض خودرا  به مدت دوماه  آگهی 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم  از  مدت یک ماه 
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  درصورت  است  بدیهی  نمایند 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.شماره م الف:)5/103( 
تاریخ انتشار نوبت اول:9٧/1/22-تاریخ انتشار نوبت دوم:2/5/9٧

بهنام قادريان-رئيس ثبت اسناد و امالک

آگهی دادنامه
شهرستان  حقوقی  عمومی  96099۸6195۸0066۸شعبه20دادگاه  کالسه  پرونده 
اهواز تصمیم نهای شماره.خواهان :آقای بانک مهراقتصاد به مدیریت آقای سید ضیاء 
ایمانی با وکالت آقای وحید حقیقی فرزند محمدعلی به نشانی استان خوزستان-
شهرستان اهواز-اهواز –خیابان طالقانی دفتر وکالت آقای سعید صلیح.خواندگان:1-

خانم کوکب خسروی کیالنی فرزند حسنقلی به نشانی استان خوزستان-شهرستان 
اهواز-اهواز-کوی رمضان خیابان 2پالک21   2-آقای مرتضی نوروزی فرزندایوب به 
نشانی استان خوزستان –شهرستان اهواز-اهواز –مهدیس خیابان بنکداران کارگاه 

جوشکاری نوروزی.خواسته:تامین خواسته. 
بانک  از  وکالت  به  حقیقی  وحید  آقای  درخواست  خواسته:درخصوص  تامین  قرار 
کیالنی  خسروی  ایوب2-کوکب  فرزند  نوروزی  1-مرتضی  طرفیت  به  مهراقتصاد 
چک  فقره  یک  به  نسبت  خواسته  تامین  قرار  صدور  خواسته  به  حسنقلی  فرزند 
دادگاه  443/000/000ریال  میزان  به  سپه  بانک  4٧21٧۸عهده  شماره  به  بانکی 
توجها به محتویات پرونده و تصویر چک برگشتی،گواهینامه عدم پرداخت پیوست 
پرونده و با عنایت به اینکه چک از جمله اسناد تجاری می باشند به استناد بند ج 
ماده 10۸قانون آیین دادرسی مدنی قرارتامین خواسته راصادرواعالم می نماید.این 
قرارقبل ازابالغ قابل اجرا می باشدو ظرف ده روزازتاریخ ابالغ قابل اعتراض دراین 

يونس عليمرادی-قاضی شعبه بيستم دادگاه عمومی حقوقی اهوازدادگاه می باشد.

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 قسمتی ازپالک دواصلی بخش سه رامهرمز

نظربه اینکه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
آقای  مفروزی  وتصرفات  رامهرمزمالکیت  مستقردرثبت  سندرسمی  فاقد 
عبدالستارپلیمی نسب فرزند احمد دارای کد ملی 1911060511بشناسنامه9صادره 
ازرامهرمزرابرابر رای شماره13966031٧005004۸٧٧ مورخه 96/11/14تائید نموده 
و آگهی های ماده3قانون تعیین تکلیف انتشاریافته لذا تحدید حدود پالک موصوف 
بنام مشارالیه تحت عنوان ششدانگ یکباب خانه به مساحت 2٧35/۸۸مترمربع به 
آدرس رامهرمزاول بلوارکیمه درروزیکشنبه مورخه139٧/2/23ازساعت 9الی 12ظهربه 
استناد ماده14قانون ثبت انجام می گیرد.لذا بدینوسیله به موجب این آگهی بمالکین 
یا مجاورین و صاحبان حقوق ارتفاقی اخطارمی گرددکه عملیات تحدید حدود و نقشه 
برداری درساعت وروزمقرردرآگهی انجام و شروع خواهد شد واعتراض نسبت به حدود 
یا حقوق ارتفاقی با توجه به ماده20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید 

حدود به مدت 30روز پذیرفته خواهد شد.شماره م الف:)12/13(
شيری-رئيس ثبت اسناد و امالک رامهرمز

متن آگهی
فرزند. محمودفاضلی  آقای  به  وضمائم  ودادخواست  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی 

کشاورزی  تعاونی  ازشرکت  وکالت  به  صاکی  فتلی  سیامک  آقای  خواهان 
آبادان2- طبیعی  منابع  اداره  آقای1-  خوانده  طرفیت  به  سبزایثارگردادخواستی 

ثبت  خرمشهر3-محمودفاضلی4-فرهادمعرفاوی5-اداره  جهادکشاورزی  مدیریت 
اصالت  دادنامه  به  نسبت  اصلی  ثالث  اعتراض  خواسته  خرمشهربه  اسنادوامالک 
دادگستری  حقوقی  اول  ازشعبه  ۸4/2109مورخ۸4/10/19صادره  شماره  سندبه 
خواندگان  اوالبرمحکومیت  ۸4/1/2142وصدوررای  کالسه  پرونده  خرمشهرموضوع 
ردیف دوم وسوم به اعالم بطالن رااصالت سندفوق الذکروسپس رابرمحکومیت خوانده 
ثبتی1/333واقع  پالک  درخصوص  صادره  سندمالکیت  دایربرابطال  پنجم  ردیف 
ثانیاتقاضای  دادرسی  خسارات  کلیه  انضمام  بخش۸خرمشهربه  منیخ  درقریه 
کالسه96036۸مطروحه  درپرونده  ودوم  اول  ردیف  ردیف  خواندگان  ثالث  جلب 
درشعبه اول حقوقی دادگستری خرمشهرمطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره 
شهرستان  حقوقی  عمومی  شعبه1دادگاه  کالسه96099۸6141100٧14  پرونده 
خرمشهرثبت ووقت اجرای قرارکارشناسی مورخ139٧/3/9 ساعت10:30تعیین که 
حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده٧3قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
دریکی  نوبت  یک  مراتب  خواهان  ودرخواست  سوم  ردیف  خوانده  بودن  المکان 
ازجرایدکثیر االنتشارآگهی می گرددتاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی 
به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم 

رادریافت ودروقت مقررفوق جهت راجرای قرارکارشناسی دردادگاه حاضرگردد. 
مديردفتردادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان خرمشهر-پريساعباسی

دادنامه
پرونده کالسه 96099۸6195۸00665شعبه 20دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
آقای  مدیریت  به  اقتصاد  مهر  بانک  .خواهان:آقای  شماره  نهایی  تصمیم  اهواز 
استان  نشانی  به  محمدعلی  فرزند  وحیدحقیقی  آقای  وکالت  با  ایمانی  ضیاء  سید 
خوزستان –شهرستان اهواز-اهواز-خیابان طالقانی –دفتر وکالت آقای سعید صلیح.
خواندگان:1-خانم ایران خسروی تلخ آبی فرزند هادی به نشانی استان خوزستان-

مارکت خسروی2-آقای  اهلل)ص(-سوپر  رسول  محمد  ایذه-ایذه-خیابان  شهرستان 
ایذه- –شهرستان  خوزستان  استان  نشانی  به  حسن  فرزند  نژاد  خسروی  منصور 

ایذه-روستای بردگپی-کوچه نیلوفر3-خانم زری خسروی نسب فرزند عباسقلی به 
نشانی استان خوزستان –شهرستان ایذه-ایذه-خیابان محمد رسول اهلل)ص(-کوچه 
وحدت-شرکت قائم بتن خوزستان4-آقای قاسم خسروی تلخ آبی فرزند عیسی قلی 
تاکسی  ایذه-ایذه-خیابان ستارخانه-روبروی  استان خوزستان-شهرستان  به نشانی 

سرویس –منزل خسروی.خواسته:تامین خواسته.
بانک  از  وکالت  به  آقای وحید حقیقی  تامین خواسته:در خصوص درخواست  قرار 
نژاد3-زری  خسروی  آبی2-منصور  تلخ  خسروی  1-قاسم  طرفیت  به  اقتصاد  مهر 
خواسته  صدورقرارتامین  خواسته  به  آبی  تلخ  خسروی  نسب4-ایران  خسروی 
میزان  به  مسکن  بانک  400395عهده  شماره  به  بانکی  فقره چک  یک  به  نسبت 
برگشتی  چک  تصویر  و  پرونده  محتویات  به  توجها  دادگاه  6٧5/000/000ریال 
اسناد  از جمله  اینکه چک  به  عنایت  وبا  پرونده  پیوست  پرداخت  ،گواهینامه عدم 
تجاری می باشند .به استناد بند ج ماده 10۸قانون آیین دادرسی مدنی قرارتامین 
خواسته را صادرو اعالم می نماید.این قرارقبل ازابالغ قابل اجرا می باشد و ظرف ده 

روزازتاریخ ابالغ قابل اعتراض دراین دادگاه می باشد.
يونس عليمرادی-قاضی شعبه بيستم دادگاه عمومی حقوقی اهواز آگهی مفقودی

کارت هوشمندراننده حرفه ای به شماره2٧16636بنام داریوش کریمی پوربشماره 
وازدرجه  گواهینامه911012۸054مفقودگردیده  1۸415٧0291شماره  ملی 

اعتبارساقط می باشد.
شهرستان باغملک

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای سعید مجلسی فرزند

آقای/خانم  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  امید  زیارتی  ایمان  آقای/خانم  خواهان 
سعید مجلسی و سعید توکلی به خواسته تنفیذ وصیت نامه مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 96099۸2611000۸95 شعبه 10 دادگاه عمومی 
حقوقی کرج ثبت و وقت رسیدگی مورخ 139٧/02/19 ساعت 30: 10 تعیین که 
علت  به  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   ٧3 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی کرج- آرزو تأثيری
شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی کرج

آگهی مفقودی
برگ سبزوسندکمپانی ماشین سواری پراید جی تی ایکس آی به رنگ سبززیتونی-

ایران24-322ه32،شماره  پالک  بنزین،شماره  سوخت  13۸9،نوع  متالیک،مدل 
عثمانی،نام  فاطمه  نام  شاسیS14122۸9623۸0۸به  موتور3610۸96،شماره 
پدرناصر،شماره شناسنامه2101،کد ملی 1۸993551۸9،محل صدورشادگان،کدپ

ستی643514٧434مفقود گردیده و ازدرجه اعتبارساقط می باشد.
اهواز

مشاور وزیر و مدیرکل استانهای وزارت امور اقتصادی و دارایی، 
تحقق رونق اقتصادی را در گرو جذب سرمایه گذاری خارجی 
و  حمله  با  کشورها  اقتصادی  مشکل  زمانی  گفت:  و  دانست 
استعمار بر یک کشور مرتفع می شد اما امروز این مساله با تقویت 

امنیت داخلی و خارجی ممکن می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، سیدجواد هاشمی با بیان اینکه 
هر کشوری اگر بتواند شرکت های بزرگ و بین المللی اقتصادی 

خواهد  مصون  نیز  نظامی  تهاجم  نظر  از  کند  خود  جذب  را 
ماند،افزود: امکان ندارد شرکت های چندملیتی به دلیل سرمایه 
گذاری های خود اجازه تهاجم را به سایر دولتمردان بدهند. به 
گفته وی، این مساله برای کشور ما ضمن پرداختن به تقویت 
بنیه دفاعی کشور، می تواند کمک حال بزرگی در حوزه استقرار 

امنیت خارجی آن باشد. 
هاشمی ادامه داد: در بخش امنیت داخلی نیز توجه به بورس 
بسیار حایز اهمیت بوده تا جایی که در بسیاری از کشورها از هر 
2 تا سه نفر، یک تن آنها سهامدار بورس است و همین مساله 
می تواند جلوی بسیاری از ناهنجاری های اقتصادی از جمله 
اعتصابات، شورش ها و رکود تولید را بگیرد. هاشمی، درآمدهای 

حاصل از توریسم در برخی کشورها را باالتر از درآمدهای اوپک 
دانست و گفت: توجه به این مساله و رونق بخشیدن بورس به 
همراه جذب سرمایه گذاری های خارجی می تواند کشور ما را 
اقتصادی خود، به خصوص رفع معضل  به اهداف  در رسیدن 
بیکاری و تولید پایدار رهنمون سازد. مدیرکل امور استانهای 
وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه بخش مهم و 
پررنگی از فرمایش مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی 
و حمایت از کاالی ایرانی به این وزارتخانه باز می گردد ،ادامه داد: 
اگر می خواهیم به درآمدهایی غیر از نفت بیاندیشیم و از اقتصاد 
تک قطبی خارج شویم باید به سایر بخش های اقتصادی از جمله 

مالیات و سرمایه گذاری های خارجی توجه خاصی کنیم.

تحقق رونق اقتصادی کشور با 
جذب سرمایه گذاری خارجی 



سیاستمداران ، بیشتر زمان ها ، پاسخگوی 
پرسش هایی هستند که دوست دارند .

 حکیم ارد بزرگ

سخن حکيمانه

به جانت ای بت شیرین دهن که همچون شمع 
 شبان تیره مرادم فنای خویشتن است

چو رای عشق زدی با تو گفتم ای بلبل 
 مکن که آن ُگل خندان برای خویشتن است

»فرنگیس« چاپ ششمی شد
اثر  »فرنگیس«؛  کتاب 
برگزیده جایزه کتاب سال 
دفاع مقدس به قلم مهرناز 
فتاحی با تغییر در جلد به 

چاپ ششم رسید.
کتاب  مهر،   گزارش  به 
آثار  از  یکی  »فرنگیس« 
در  زنان  تاثیرگذار  حضور  زمینه  در  تامل  قابل 
فرنگیس  خاطرات  که  است  دفاع مقدس  دوران 
حیدرپور، از زنان خطه گیالنغرب را با قلم مهناز 

فتاحی منعکس می کند.
 رهبر معظم انقالب در سفرشان به کرمانشاه به 
این بانوی بزرگ اشاره کرده و بر ثبت خاطراتش 
تاکید داشتند و این بهانه ای شد تا خاطرات این 

شیرزن به رشته تحریر درآید.
که  شده  تنظیم  فصل   12 در  فرنگیس  کتاب 
آن  پایان بخش  و  می شود  شروع  مقدمه  یک  با 
»کالم آخر« است.   فصل اول به دوران کودکی 
راوی می پردازد که در آن از جنگ و پیامدهای 
اما سایه فقر و محرومیت در  آن خبری نیست 
جایی که فرنگیس و خانواده اش زندگی می کنند 
بخوبی مشهود است. او در این فصل ماجرایی را 
تعریف می کند که قرار بوده به رغم مخالف خود 
به عقد یک مرد عراقی در شهر خانقین درآید که 
با دخالت گرگین خان، از بزرگان فامیل از اتفاق 

ناخواسته پیشگیری می شود.
مجاور،  روستای  از  خواستگاری  دوم،  فصل  در 
گورسفید برای فرنگیس می آید که این بار ازدواج 
نام علیمردان  به  با مردی  او  و  صورت می گیرد 
بعدی  را شروع می کند. فصل  زندگی مشترکی 
نشان می دهد این زن و شوهر جوان زندگی نسبتا 
خوشی را آغاز می کنند اما در ادامه که شرح آن 
در فصل چهارم آمده، اول زندگی مشترک این 
زوج جوان با آغاز جنگ تحمیلی حکومت بعثی 
عراق علیه جمهوری اسالمی ایران همزمان شده 
مرزها  از  زود  خیلی  عراقی  متجاوز  نیروهای  و 

گذشته و به روستای آنها نزدیک می شوند.
گروهی از مردهای روستا برای مقابله با دشمن 
به خط مقدم می روند و گروهی دیگر که برای 
به  همگی  می شوند  راهی  آنها  از  گرفتن  سراغ 
در  باقیمانده  مردان  و  زنان  می رسند.  شهادت 
روستا به کوه های اطراف پناه می برند و به این 
مقاومت  و  صورت صحنه های دهشتناک جنگ 
مناطق  غیور  مردان  و  زنان  حماسه آفرینی  و 
فرنگیس  بویژه  گیالنغرب  از جمله خطه  مرزی 
و خانواده اش یکی پس از دیگری خود را نشان 
و  صحنه ها  این  از  یکی  در  فرنگیس  می دهد. 
هنگامی که از پناهگاهی در کوه های اطراف روستا 
به خانه برگشته تا آذوقه بردارد، در بازگشت با 2 
سرباز عراقی مواجه می شود که یکی از آنها را با 

تبر می کشد و دیگری را اسیر می کند.
این کتاب در چاپ تازه با قیمت 15 هزار تومان 

عرضه شده است.

در دنيای کتاب
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بررسي عکسي که جهان را تکان داد

عکس مشهور »قحطی در اوگاندا« در برنامه »عکس هایی که جهان را تکان 
قرار  بررسی  مورد   )Pictures that shake the world( می دهد« 

می گیرد.
 تولید این اپیزود به تهیه کنندگی و کارگردانی کیانوش الطافی به پایان رسیده 

و در نوبت پخش از شبکه پرس تی وی قرار گرفته است.
اوگاندا« که در سال 19۸0 توسط  به بررسی عکس »قحطی در  برنامه  این 

مایک ولز، عکاس انگلیسی گرفته شده است، می پردازد.
این عکس حزن انگیز که به نمادی از بحران تغذیه در آفریقا تبدیل شد، دست 
یک کودک مبتال به سوء تغذیه و قربانی قحطی و گرسنگی در اوگاندا را در 

دستان یکی از اعضای نیکوکار یک سازمان خیریه به تصویر کشیده است.
برترین  بررسی  به  دهد«  می  تکان  را  جهان  که  »عکس هایی  مجموعه 
اقتصادی  تاثیرات گسترده اجتماعی، سیاسی و  عکس های خبری جهان که 

داشته اند، می پردازد.

زمان اکران »خجالت نکش« مشخص نیست 

کارگردان فیلم سینمایی »خجالت نکش« اعالم کرد هنوز زمان دقیق اکران 
این اثر سینمایی مشخص نیست.

رضا مقصودی کارگردان و فیلمنامه نویس در گفتگو با  مهر با اشاره به اینکه 
پروانه نمایش فیلم سینمایی »خجالت نکش« صادر شده است، گفت: هنوز 
زمان اکران دقیق فیلم مشخص نیست و باید دید تهیه کننده و پخش کننده 

چه برنامه ای برای نمایش آن در سینماهای کشور دارند.
وی ادامه داد: بی شک سعی می شود تا »خجالت نکش« در زمان مناسبی 
اکران شود و این احتمال وجود دارد که نمایش آن به بعد از برگزاری مسابقات 
جام جهانی موکول شود. مقصودی با اشاره به دیگر فعالیت های خود بیان 
کرد: در حال حاضر چند فیلمنامه در دست نگارش دارم که باید دید بعد از 
آماده شدن آنها، کارگردانی کدام یک را برعهده می گیرم. البته شکی نیست 
که فعالیت خود را در حوزه کارگردانی ادامه می دهم. »خجالت نکش« اولین 
اثر سینمایی رضا مقصودی به عنوان کارگردان است که در سی و ششمین 

جشنواره ملی فیلم فجر به نمایش درآمد.
»خجالت نکش« با مضمونی کمدی داستان زندگی زن و شوهری را روایت می 
کند که با داشتن عروس، داماد و نوه، در سن میانسالی بچه دار می شوند. این 
اتفاق آن هم در روستایی کوچک که هیچ چیز از دید اهالی پنهان نمی ماند، 
زن و شوهر را دچار اتفاقاتی کمیک و بامزه می کند. اتفاقاتی که در نهایت 
باعث جدال این دو با یکدیگر می شود. در این اثر سینمایی بازیگرانی چون 
احمد مهران فر، شبنم مقدمی، سام درخشانی، لیندا کیانی، شهره لرستانی و 

الناز حبیبی حضور دارند.

 حضور پنج فیلم کوتاه ایرانی در جشنواره 
آتالنتای آمریکا

پنج فیلم کوتاه ایرانی در چهل و دومین دوره جشنواره فیلم آنتالنتای آمریکا 
رقابت می کنند. جشنواره فیلم آتالنتا که یکی از معتبرترین جشنواره های فیلم 
در ایاالت متحده آمریکاست، هر ساله میزبان بسیاری از آثار شاخص کوتاه و 
بلند از سراسر دنیا است و برندگان بخش فیلم کوتاه این جشنواره برای ورود 

به رقابت اصلی فیلم کوتاه به آکادمی اسکار معرفی می شوند.
در این دوره جشنواره فیلم های کوتاه »هایالیت« به کارگردانی شهرزاد دادگر، 
فرزانه  کارگردانی  به  »بودن«  قاسمی،  علیرضا  کارگردانی  به  ناهار«  »وقت 
کارگردانی  به  سفید«  »خانه  دانمارک،  و  ایران  مشترک  محصول  امیدوارنیا 
کوتاه  فیلم  پنج  مظاهری  کاوه  کارگردانی  به  »روتوش«  مفاخری،  ارسطو 

ایرانی ای هستند که در بخش مسابقه اصلی جشنواره رقابت خواهند کرد.
چهل و دومین دوره جشنواره فیلم آنتالنتا از تاریخ 13 تا 22 آوریل برابر با 

24 فروردین تا 2 اردیبهشت در آمریکا برگزار خواهد شد.

خبر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی بنیاد امام رضا 
)ع( را دارای ظرفیت قابل توجه برای کارهای 
فرهنگی، هنری و ادبی جهان اسالم دانست 
برای  پایگاهی  تواند  می  بنیاد  این  گفت:  و 
گسترش ارتباطات در داخل و خارج از کشور 

باشد.
از  رونمایی  مراسم  در  صالحی  عباس  سید 
پوستر شانزدهمین جشنواره بین المللی امام 
رضا)ع( اظهار کرد: امام رضا )ع( کانون محبت 
همه  و  شیعیان  ایرانیان،  وجودی  عمق  و 

محبان اهل بیت)ع( است.
دهه  های  برنامه  از  یکی  اینکه  بیان  با  وی 
)ع(  رضا  امام  المللی  بین  جشنواره  کرامت، 
امام رضا )ع(  المللی  بین  بنیاد  افزود:  است، 
محبت  و  معرفت  تعمیق  و  گسترش  نگاه  با 

رضوی تاسیس شده است.
صالحی ادامه داد: این بنیاد با رویکرد توسعه 
فعالیت های رضوی در طول سال، امسال نیز 
به شکل جدی تر، برنامه های خود را ارائه کرد 
و در جلسه شورای معاونین وزارت فرهنگ و 
و  تغییرات  و  تحوالت  بر  نیز،  اسالمی  ارشاد 

ترویج برنامه های قبلی تاکید شد.
وی افزود: جشنواره امام رضا )ع( و بنیاد امام 
رضا )ع( در طول سال های متمادی مبتنی بر 
حرکت های چندگانه حرکت کرده که این امر 

به خاطر زحمات متمادی سالهای پیش بوده 
اتفاق در سال های  از این رو امیدواریم این 

آتی هم استمرار یابد.
و  استعداد  از  استفاده  بر  تاکید  با  صالحی 
ظرفیت داخلی بنیاد امام رضا)ع(، از ضرورت 
بهره گیری از ظرفیت حداکثری معاونت ها، 
سازمان ها و سازمان های وابسته و ادارات کل 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای این بنیاد 

سخن گفت.

وی اظهار داشت: بنیاد امام رضا )ع( یک ضلع 
کار و ضلع دوم تمام ظرفیت وزارت فرهنگ 
توانایی  با حداکثر  ارشاد اسالمی است که  و 
های موجود به خدمت این اتفاق بزرگ بیایند.

اینکه  بیان  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
مردمی  و  سازمانی  گسترده  های  مشارکت 
)ع(  رضا  امام  جشنواره  و  بنیاد  سوم  ضلع 
است، اضافه کرد: سازمان های مختلف داخلی 
و خارج از کشور و افراد حقیقی که به خاطر 

تعلق وجودی به حضرت رضا )ع( به این حلقه 
می پیوندند، نشان می دهد، این جشنواره و 
حرکت های بنیاد در طول سال توانسته حلقه 

اتصالی در میان این سه ضلع باشد. 
وی افزود: به نظر می رسد این ترکیب سازی 
یکی از عوامل توفیق بنیاد و جشنواره در سال 
های گذشته بوده از این رو امید است، از این 

ترکیب و تجمیع، استفاده بهتری کنیم.
جشنواره بین المللی امام رضا )ع( به صورت 
ساالنه از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در داخل و خارج از کشور به مناسبت میالد 
فاطمه معصومه )س( در دهه  و  امام هشتم 
امسال  که  القعده  ذی   11 تا  اول  از  کرامت 
است،  مرداد  سوم  تا  تیر   24 با  مصادف 
عضو  نهادهای  و  ها  دستگاه  همکاری  با 
جشنواره و با حمایت اقشار مختلف مردم و 
با پشتیبانی دولت و مجلس شورای اسالمی 
و با رهنمودهای مراجع عظام در یک فضای 

معنوی برگزار می شود.
المللی  بین  جشنواره  های  فراخوان  جدول 
امام رض ا)ع( در بخش های فرهنگی، هنری، 
پژوهشی، سینمایی، مطبوعاتی و دیجیتالی، 
کودک و نوجوان، دانشگاهیان و ویژه در پایگاه 
اطالع رسانی بنیاد بین المللی فرهنگی هنری 

امام رضا )ع( منتشر شده است. 

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی:

بنیاد امام رضا )ع( پایگاهی برای گسترش ارتباطات شیعیان است

کاریکاتور

کارگردان »شماره 1٧ سهیال« که فیلمش 2 سال است اکران 
نشده می گوید فیلم جدیدش را نمی سازد مگر اینکه کار قبلی 
اکران شود. محمود غفاری کارگردان سینما در گفتگو با مهر 
درباره زمان اکران فیلم سینمایی »شماره 1٧ سهیال« گفت: 
به  نسیم صبا  اثر که شرکت  این  کننده  اعالم پخش  طبق 
مدیریت سعید سعدی است، قرار است این فیلم در اردیبهشت 
ماه به نمایش عمومی گذاشته شود اما نمی دانم چقدر این 
موضوع قطعی باشد زیرا این چندمین بار است که به ما اعالم 
می شود »شماره 1٧ سهیال« به نمایش گذاشته می شود اما 
بعد از مدتی اکران آن کنسل می شود. وی با انتقاد از بدقولی 
ها در اکران توضیح داد: هر سال تعدادی فیلم به چرخه اکران 
اضافه می شود بنابراین آثاری مثل فیلم من که از چند سال قبل 
مانده اند دیگر آخرین شانس های خود را برای اکران امتحان 
می کنند از همین رو من دیگر به مناسب بودن زمان اکران فکر 
نمی کنم بلکه تنها امیدم این است که »شماره 1٧ سهیال« 

رنگ پرده را ببیند.
غفاری افزود: این وضعیت ما را به این راضی کرده است که تنها 
خواسته مان این باشد که فیلممان اکران شود و به موضوعات 
دیگر فکر نکنیم از سوی دیگر شرایطی مانند برگزاری مسابقات 
جام جهانی فوتبال و نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان وضعیت 
را سخت تر می کند با این وجود راضی ام که فیلمم اکران شود.

طنز  فیلم  یک  کنه«  ترک  باید  »داود  گفت:  پایان  در  وی 
اجتماعی درباره شرط بندی فوتبال است و همه سکانس های 

آن در تهران فیلمبرداری می شود.

عبدا... اسکندری گریمور معروف کشورمان با انتشار عکسی 
از گریم جدید ترانه علیدوستی رونمایی کرد.

ضبط بازی ترانه علیدوستی در فصل سوم سریال شهرزاد 
این  پخش  اما  است  رسیده  اتمام  به  او  خود  گفته  طبق 
سریال ادامه دارد و باید منتظر ماند و دید چه اتفاقاتی در 

قسمت های پیش رو رخ میدهد.
با توجه به اینکه ضبط سریال شهرزاد به اتمام رسیده است 
علیدوستی  ترانه  گریم  این  درباره  فراوانی  های  احتمال 
اعتقاد  ای  عده  پست  این  های  کامنت  در  و  شد  مطرح 
علیدوستی  ترانه  پیری  به  مربوط  گریم  این  که  داشتند 
در سریال شهرزاد است و عده ای از شباهت جالب ترانه 
علیدوستی در این گریم به الله اسکندری صحبت کردند.

به گزارش پیام زمان از روابط عمومی شبکه چهار سیما: فیلم 
»ماجرای نیمروز« دومین ساخته محمدحسین مهدویان بعد 
از »ایستاده در غبار« که به موضوع ترورهای کور اوایل دهه 
60 می پردازد، چهارشنبه 22 فروردین ساعت 20:30 از شبکه 

چهار سیما پخش می شود.
این فیلم به تهیه کنندگی سید محمود رضوی با کسب 5 
سیمرغ بهترین فیلم، بهترین فیلم از نگاه تماشاگران، بهترین 
فیلم از نگاه ملی، طراحی صحنه و لباس رکورد دار سی و 

پنجمین جشنواره فیلم فجر شد.
»ماجرای نیمروز« با محور قرار دادن ترورهای کور اوایل دهه 
شصت که منجر به شهادت رسیدن جمعی از چهره های نامی 
انقالب اسالمی شد، تالش گروهی از افراد در کمیته پیگیری 
و خنثی سازی این ترورها را به تصویر می کشد که سعی در 

کشف تیم ترور و جلوگیری از اقدامات خصمانه آنها دارند.
این فیلم یک تریلر پلیسی است که در بستر قصه به حوادث 
فیلم  با  نیمروز«  و وقایع سال 1360 می پردازد. »ماجرای 
قبلی این کارگردان به جهت قصه گو بودن و فضاسازی بسیار 
متفاوت است. تمام صحنه های »ماجرای نیمروز«در تهران و 

اطراف شهر فیلمبرداری شده است.
لیندا  حجازی فر،  هادی  مهرانفر،  احمد  صدیقیان،  مهرداد 
کیانی، جواد عزتی و مهدی پاکدل از جمله بازیگران این فیلم 
سینمایی هستند. عالقه مندان به تماشای »ماجرای نیمروز« 
توانند چهارشنبه ساعت  اثر می  این  و دیدن پشت صحنه 

20:30 به تماشای این فیلم بنشینند.

»مشاره ۱۷ هسیال« اکران 
نشود فیلم منی سازم 

 پخش ماجراي نميروز 
از شبکه چهار

 ترانه عليدوسيت اب چهره 
و گرمي جديد

تفریح پولدارهای ایرانی!

فرانکو نرو بازیگر ایتالیایی به ایران می آید و 
مهمان سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم 

فجر می شود.
ایتالیایی  بازیگر  نرو  فرانکو  زمان،  گزارش  به 
فیلم سینمایی  از 200  تاکنون در بیش  که 
و تلویزیونی بازی کرده است به عنوان مهمان 
ویژه در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم 
فجر حضور خواهد داشت.نرو سابقه همکاری 
لوئیس  هیوستن،  جان  چون  فیلمسازانی  با 
بونوئل، راینر ورنر فاسبیندر و فرانکو زفیرلی 
فیلم  در   1962 در  بار  اولین  وی  دارد.  را 
و  کرد  بازی  کوتاه  نقشی   »Pelle viva«
چهار سال بعد با بازی در نقش اصلی وسترن 
اسپاگتی معروف »جانگو« )سرجو کوربوچی، 
1966( به شهرت رسید. نرو نقش جانگو را 
در »جانگو دوباره می درخشد« )نلو روساتی، 
19۸٧( تکرار کرد. او سال ها بعد در »جانگوی 
از بند رسته« )2012، کوئنتین تارانتینو( که 
وام دار فیلم های وسترن اسپاگتی است، نقشی 

کوتاه ایفا کرد.

نرو در چند پروژه  انگلیسی مانند »نیروی 10 
از ناوارون« )19٧۸، گای همیلتون(، »نینجا 
و  گوالن(  مناخم   ،19۸1( می شود«  وارد 
نیز  هارلین(  رنی   ،1990(  »2 »جان سخت 

بازی کرد.
از دیگر فیلم های مهم وی می توان به »کتاب 
»جانگو«  هیوستن(،  جان   ،1966( مقدس« 
)1966، سرجو کوربوچی(، »سرباز حرفهای« 

»تریستانا«  کوربوچی(،  سرجو   ،196۸(
کولی«  و  »باکره  بونوئل(،  لوئیس   ،19٧0(
)19٧0، کریستوفر مایلز(، »راهب« )19٧2, 
لوچو   ،19٧3( »سپیددندان«  کایرو(،  آدو 
کاسترالی(،  انزو   ،19٧6( »کئوما«  فولچی(، 
»مهمان« )19٧9، جولیو پارادیزی(، »کرل« 
»دختر«  فاسبیندر(،  ورنر  راینر   ،19۸2(
)19۸٧، آرنه ماتسون(، »توسکانینی جوان« 
به  »نامه هایی  زفیرلی(،  فرانکو   ،19۸۸(
انیمیشن  وینیک(،  گری   ،2010( ژولیت« 
»ماشین های 2« )2011، جان لستر(، »شهر 
»جان  و  گری(  )201٧، جیمز  زد«  گمشده 
استالسکی(  چد   ،201٧(  »2 فصل  ویک: 
میالن،  فیلم  جشنواره های  از  کرد.نرو  اشاره 
مسکو، ترانسیلوانیا و تائورمینا جایزه یک عمر 

دستاورد دریافت کرده است.
فجر  فیلم  جهانی  جشنواره  ششمین  و  سی 
تا  فروردین   30(  201۸ آوریل   2٧ تا   19
سیدرضا  دبیری  به   )139٧ اردیبهشت   ٧

میرکریمی در تهران برگزار می شود.

فرانکو نرو بازیگر مطرح ایتالیایی به ایران می آید

 تجلیل از بازیگر »دانتون ابی« 
در جشنواره تلویزیونی کن

 »بهتاش« پایتخت با »فروتن« 
هم بازی شد

جشنواره تلویزیونی کن با تجلیل از میشل 
داکری نخستین جایزه نماد تنوع را به وی 
نخستین  ورایتی،  از  گزارش   کرد.به  اهدا 
تنوع جشنواره سریال های کن  نماد  جایزه 
شنبه شب در مراسم افتتاحیه این جشنواره 
به بازیگر انگلیسی اهدا شد.میشل داکربی با 
در سریال  کراولی  مری  لیدی  نقش  ایفای 
»دانتون ابی«  به شهرتی جهانی دست یافت.

دوران  از  جایزه  اهدای  مراسم  در  وی 
کودکی اش یاد کرد که با پدر و مادرش به 
تماشای تلویزیون می نشست و با برنامه های 
از  وی  می رفت.  فرو  خیال  دنیای  به  آن 
سریال درام پلیسی »مظنون اصلی« با بازی 
به عنوان  هلن میرن و جیمی مک گاورن 
او  الهام بخش  که  کرد  یاد  محبوبش  فیلم 

برای پا گذاشتن به دنیای بازیگر شد.
این بازیگر جایزه اش را به پدر و مادرش اهدا 
کرد. کن سریز یا جشنواره سریال های کن 
از ٧ آوریل شروع شده و تا 22 آوریل  که 
201۸ ادامه دارد اپیزودهای اول 10 سریال 
بین المللی را نمایش می دهد و در مراسم 
اهدای جوایز خود از میان شرکت کنندگان 
اهدا  بهترین ها  به  جایزه   6 رقابت  این  در 
می کند. هارلن کوبن نویسنده ریاست گروه 
پائوال  و  دارد  برعهده  را  دوره  این  داوری 
و  فیلمنامه نویس  فوشه  ادری  بازیگر،  بیر 
کارگردان، کریستوبل تاپیا دی ور آهنگساز، 
مایکل کنت ویلیامز بازیگر و ملیسا سوِزن 
تشکیل  را  آن  داوری  گروه  اعضای  بازیگر 

می دهند.

با پایان تدوین فیلم سینمایی »آقای سانسور« 
توسط نازنین مفخم، این فیلم به زودی وارد 

مرحله صداگذاری خواهد شد.
فیلم سینمایی »آقای سانسور« به کارگردانی 
غالمرضا  تهیه کنندگی  و  جبارزاده  علی 
گمرکی در حال حاضر در آخرین مراحل فنی 
قرار دارد و به زودی آماده نمایش خواهد شد.

نازنین  توسط  تازگی  به  فیلم  این  تدوین 
و  صداگذاری  و  رسیده  پایان  به  مفخم 
خواهد  آغاز  زودی  به  نیز  موسیقی  ساخت 
حسین  با  صداگذاری  برای  سازندگان  شد. 
ابوالصدق به توافق رسیده اند. این فیلم قرار 
است پس از جام جهانی در سینماهای سراسر 

کشور به نمایش عمومی درآید.
محمدرضا فروتن، بهرام افشاری، بهاره رهنما، 

محمود  روحانی،  امید  بختیاری،  بهنوش 
امیر  قاسمی،  پاک نیت، علی مثنوی، گیتی 
کربالیی زاده، صحرا اسدالهی، شاهین باباپور، 
علی ضیایی، حسن نوری، امیراشکان مثنوی 
و علی برقی همراه با هنرمند خردسال آریانا 
مثنوی، بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

»آقای سانسور« فیلمی اجتماعی با رگه هایی 
کمدی است و با توجه به مضمون متفاوت 
های  فیلم  از  یکی  می شود  بینی  پیش  آن 
جبارزاده  علی  باشد.  امسال  پرمخاطب 
فیلمنامه این فیلم را براساس فیلمنامه »پرده 
علی میرزایی  مهدی  نویسندگی  به  پوشی« 
به نگارش درآورده است. در خالصه داستان 
زندگی  شده  حاال  تا  است:  آمده  فیلم  این 

اطرافیانت رو بدون سانسور ببینی!؟

کتاب تازه بهبودی منتشر می شود
محسن مومنی شریف در مراسم تقدیر و تجلیل از 
هدایت اهلل بهبودی گفت: قدرت نویسندگی آقای 
بهبودی در سال های اخیر با انتشار کتاب »شرح 
از  را  امسال کتاب دیگری  و  اسم« مشخص شد 
امام  برای حضرت  که  بود  خواهیم  شاهد  ایشان 

خمینی)ره( نوشته اند.
به گزارش پیام زمان از پایگاه خبری حوزه هنری، 
مرتضی سرهنگی مدیر دفتر ادبیات پایداری حوزه 
هدایت اهلل  از  تجلیل  و  تقدیر  بخش  در  هنری 
و  اسالمی  انقالب  ادبیات  دفتر  مدیر  بهبودی، 
کرد:  اظهار  انقالب  ادبیات  پیش کسوت  نویسنده 
همه درباره بهبودی و چیزهایی که نوشته است 
صحبت می کنند؛ اما من می خواهم درباره چیزهایی 
داد:  ادامه  وی  کنم.  صحبت  است  زده  خط  که 
اگر آقای بهبودی نبود، نه دفتر ادبیات مقاومت و 
نه دفتر ادبیات انقالب اسالمی حوزه هنری وجود 
داشت و این را آقای بهبودی خط زده است. جایی 
گفته بودم آقای بهبودی معلم من است و از او یاد 
می گیرم؛ این را هم ایشان پاک کردند. جایی هم 
گفته بودم اگر بهبودی نبود دوهفته نامه »کمان« 
منتشر نمی شد و آن را هم ایشان خط زدند. خیلی 
چیزهای دیگر را هم خط زدند. سرهنگی تاکید 
کرد: خوشحالم در جمع نویسندگان تاریخ شفاهی 
و انقالب اسالمی و دفاع مقدس، در حوزه هنری 
حوزه  که  است  سال  است. 30  داشته  مرجعیت 
هنری هستم و تنها دلخوشی ما که از آن انرژی 
می گیریم، جوانانی هستند که به عنوان عقبه ادبیات 
انقالب و جنگ تحمیلی آمده اند. ما کارهایمان را 
کرده ایم و تنها به عشق این کار است که مانده ایم. 
محسن مومنی شریف نیز با اشاره به آیه ای که در 
ابتدای سخنانش قرائت کرد، عنوان داشت: به گفته 
قرآن کریم »آن چیزی که پیش خدا صعود می کند؛ 
کالم پاک است«؛ به شرطی که عمل صالح هم آن 

را همراهی کند و به آن ارتقاء ببخشد. 

خبر


