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سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد: 

قيمت دارو به هيچ وجه افزايش نمی يابد

 ترامپ: خواستم پیامی به روسیه و ایران بدهم!

یه سور به  متحدانش  و  یکا  آمر هوایی  حمله 

  

به گزارش زمان، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس پیش بینی کرد با تکمیل 
فاز اول زنجیره تولید هر یک از فازهای 13، 14 و 22-24 پارس جنوبی در 
نیمه اول سال 97،در مجموع شاهد برداشت روزانه سه میلیارد فوت مکعب 

6گاز )معادل 84 میلیون مترمکعب( از میدان مشترک پارس جنوبی باشیم.

افزایش برداشت گاز ایران از 
میدان مشترک پارس جنوبی

اینکه 8 دهم درصد  بیان  با  وزیر آموزش و پرورش  به گزارش زمان، 
دانش آموزان در معرض خطر اعتیاد هستند و این شامل یک بار استفاده 
از مواد مخدر است، گفت: مسئله سیگار نیز رو به ازدیاد است و یک درصد 

دانش آموزان دوره متوسطه را شامل می شود.

به گزارش زمان،  علی اکبر صالحی گفت: در برجام؛ ُمتّولی بازطراحی رآکتور 
اراک، خود ایران اســت و ما طراحی ها را انجام و در معرض بررســی چینی 
ها قرار می دهیم و آن ها نیز طرح ها را بررســی می کنند و اگر اشــکاالتی به 

نظرشان برسد با کارشناسان ما مطرح می کنند و اصالح می شود. 5

دانش آموزان در معرض خطر 
اعتیاد هستند

اتمام بازطراحی رآکتور اراک 
به صورت مفهومی
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رهبر معظم انقالب: هدف امریکا ضربه زدن به اسالم است

آمریکا در سوریه شکست خواهد خورد
دریچه

یورش به سوریه برای 
احیای حیثیت برباد رفته

نگاه روز

   شوک ارزی
 به بازار دارو

»کار کثیف« فیلمی اجتماعی 
با موضوع کار و مهاجرت 

آمریکا در تنگنایی خودســاخته و برای 
فرار از بار ســنگین یک عقب نشــینی 
آشکار، حمالتی را به خاک سوریه انجام 
داد؛ یورشــی که بنا بر اعــالم مقامات 
نظامــی آمریکا بــا پرهیــز از هرگونه 
اصطکاک با روس ها صورت گرفته و به 
نظر نمی رسد تاثیری بر اوضاع میدانی 
سوریه داشته باشــد.آمریکا با همراهی 
فرانســه و انگلیس بامداد روز شنبه در 
حمالتی هوایــی و موشــکی به خاک 
ســوریه تجاوز کرد تا خــود و متحدان 
اروپایی را از سرشکستگی بین المللی در 
عرصه سوریه و در برابر رقیب شرقی رها 
سازد.پس از این حمالت بود که »جیمز 
متیــس« وزیر دفــاع آمریــکا از پایان 

عملیات نظامی در سوریه خبر داد...
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 احتمال ممنوعیت کشت برخی
 از محصوالت کشاورزی 

مرتضی کوه مسکن

به گزارش زمان، رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند که رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیر انگلیس جنایتکارند.حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی دیروز در دیدار 
جمعی از مسئوالن نظام، سفرای کشورهای اسالمی و قشرهای مختلف مردم، حمله سحرگاه امروز امریکا و دو کشور غربی به سوریه را جنایت دانستند و با دروغ خواندن ادعای آنها مبنی بر مخالفت با استفاده 

از سالح شیمیایی، تأکید کردند: جمهوری اسالمی همچون گذشته در کنار گروه های مقاومت حاضر خواهد بود و آمریکا نیز قطعاً در اهداف خود در منطقه، شکست خواهد خورد.

در پی تامین آب شرب کشور؛

          مناقصه شماره :97-3
 فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای » تخریب و آزاد سازی 

اعیانی های غیر مجاز در بخشی از بستر و حریم رودخانه های کرج و شاهرود «

شرکت سهامی آب منطقه ای البرز در نظر دارد فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی 
یک مرحله ای »تخریب و آزاد سازی اعیانی های غیر مجاز در بخش از بستر و حریم رودخانه های کرج و 
شاهرود« از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری فراخوان شامل دریافت 
 www.setadiran.ir و تحویل اسناد مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 

تاریخ 97/1/26می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه از طریق سامانه قابل دریافت می باشد.
مهلت دریافت اسناد:تا ساعت 19مورخ 97/1/29
مهلت ارسال پاسخ: تا ساعت 19 مورخ 97/2/8

زمان بازگشایی پاکات: ساعت 10صبح مورخ 97/2/9
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار: کرج- مهرشهر-بلوار امام خمینی)ره(-روبروی مصلی-خیابان بوستان- 

شرکت سهامی آب منطقه ای البرز- کد پستی 3186717598-تلفن310-320- 02633332300
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 27313131، 021 دفتر ثبت نام: 

88969737 و 85193768 -021

 نوبت اول

 شرکت سهامی
 آب منطقه ای البرز

معــاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان برنامه و 
بودجه گفت: امسال برای ایجاد یک میلیون و 33 
هزار فرصت شغلی در کشــور برنامه ریزی کردیم 

که سهم استانها باید در این زمینه مشخص شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمدباقر نوبخت 
اظهار داشت: در ســطح ملی که توسعه را برای 
ســال 97 دنبال مــی کنیم، رشــد اقتصادی و 
کاهش نرخ بیکاری همراه با افزایش اشــتغال از 
برنامه های راهبردی دولت است که الهام گرفته 
از ششم توسعه اســت.وی بیان کرد: برای اینکه 
بتوانیم به رشد مورد نظر برسیم، بر اساس فرموده 
رهبــر معظم انقالب، دو فراز و هدف اشــتغال و 
تولید باید متمایز از ســایر اهداف و سیاستهای 
اقتصاد مقاومتی باید دنبال شــود بنابراین برای 

این دو هدف، ارزیابی مقدماتی داریم تا برای سال 
97 بتوانیم برنامه های خود را اعالم و اجرا کنیم.

نوبخت ادامه داد: در سال گذشته برای دستیابی 
به رشــد تولید و اشتغال از مسیر سرمایه گذاری 
عمل کردیم، ســرمایه گذاری در سال گذشته از 
دو مســیر انجام شــد، از یک مسیر فعال سازی 
واحدهای بخش خصوصی از طریق تســهیالت 
بانکــی که 18 هزار میلیارد تومان به بیش از 24 
هزار واحد تولیدی اعطای تســهیالت شد که به 
هــر واحد کمتر از یک میلیــارد تومان پرداخت 
شــد.وی ادامه داد: مســیر دیگر سرمایه گذاری 
مــا، معطوف به طرح های عمرانی دولتی بود که 
اعتبارات دولتی از خزانه به آنها اعطا شــد و 42 
هزار و 1۰۰ میلیارد تومان از خزانه برای این امر 

اختصاص دادیم البته هزار و 2۰۰ میلیارد تومان 
دیگران برای مواد 1۰ و 12 که عمدتا مربوط به 
حوادث در طرح های عمرانی است، صرف کردیم 
و بــا توجه به برخی هزینه های دیگر، در ســال 
گذشته در مجموع ۵۰ هزار میلیارد تومان برای 
طرح های عمرانــی دولتی هزینه کردیم.نوبخت 
خاطرنشان کرد: محصول این دو هزینه در بخش 
دولتی و خصوصی ســبب شد که ما در  9 ماهه 
اول سال گذشــته از بین 83۶ هزار نفر که وارد 
بازار کار شدند، برای 819 هزار نفر فرصت شغلی 
ایجــاد کنیم البته 18  هزار نفر هم نتوانســتند 
مشــغول به کار شوند که به تعداد بیکاران قبلی 

ما اضافه شدند.
ادامه در ص 7

معاون رئیس جمهورخبر داد:

برنامه ریزی برای ایجاد یک میلیون و 33 هزار فرصت شغلی 

جزئیات سه شیوه فروش ارز صادرکنندگان

برخورد با سودجویان بازار ارز
از ایــن پس صادرکننده به ســه روش ایفای تعهد 
خواهد کرد که شــامل فروش به بانکها در ســامانه 
نیمــا، واردات از محــل ارز صادراتــی و فروش به 

واردکننده با نرخ توافقی است.
بــه گزارش زمان به نقل ازمهر، بر اســاس آنچه که 
دولت تصمیم گرفته و در بخشنامه خود ابالغ خواهد 
کرد، ســه حالت بــرای ایفای تعهد ارزی از ســوی 
صادرکنندگان در مکانیزم جدید در نظر گرفته شده 
اســت که بر این اساس، صادرکننده باید ارز خود را 
یا به بانک یا به صرافی معرفی شــده از سوی بانک 
مرکزی به فروش برســاند که مکانیزم عرضه ارز در 
این حالت، ســامانه نیما خواهد بــود.در روش دوم، 
صادرکننــده می تواند با نام خــود واردات کاالهای 
مشــخص و مورد نیاز کشور را که در کتاب مقررات 
واردات و صادرات به ثبت رسیده و واردات آنها مجاز 
است، ثبت سفارش کرده و با توجه به سیستم ثبت 
ســفارش، واردات کاالهای خود را اظهار نموده و ارز 
حاصل از صــادرات خود بابت واردات کاالهای مورد 
نیاز کشور استفاده کند.در حالت سوم، صادرکننده 
به واردکننده متقاضــی، ارز حاصل از صادرات خود 
را به نرخ توافقی و ثانویه به فروش می رســاند و در 
واقــع، ارز حاصل از صادرات خــود را به واردکننده 
دیگری واگذار می کنــد و در مقابل، کوتاژ صادراتی 

را بــه واردکننــده اعالم نمــوده و واردکننده آن را 
در ســامانه جامع تجارت آن را به ثبت می رساند و 
در نهایت صادرکننده نیز شــماره کوتاژ وارداتی را 
به دولت اظهار می کند.این در شــرایطی اســت که 
صادرکنندگان با اعالم دولت مبنی بر اینکه آنها باید 
با مکانیزم جدید، ارز حاصل از صادرات خود را اظهار 
کنند، نگران شــده بودند که مبادا پیمان ســپاری 
ارزی، مجدد احیا شــود، امــا اکنون دولت در روش 
کنونی قائل به اجرای پیمان ســپاری ارزی به شیوه 
گذشــته نیســت و می خواهد که روش جدیدی از 
تعهد صادراتی را پیاده سازی کند که به گفته فعاالن 
اقتصادی روشــی کامال معقول اســت. یعنی پیمان 
سپاری ارزی جای خود را به تعهد ارزی داده است.

برخورد با سودجویان بازار ارز
رئیس ســازمان تعزیرات حکومتی ضمــن تاکید به 
صرافی ها برای اجرای مصوبات ارزی هیات دولت، از 
برخورد قاطع و بدون اغماض این سازمان با متخلفان 
و برهــم زنندگان آرامش بازار ارزی کشــور خبر داد.

جمال انصاری معاون وزیر دادگستری در مورد نقش 
این سازمان در کنترل وضعیت اقتصادی عرضه ارز و 
جلوگیری از سودجویی دالالن در این بازار، گفت: به 
صرافان محترمی که در این بازار فعال هســتند تاکید 
می کنیم که پیگیر اجــرای مصوبات هیات دولت در 

خصوص ارز باشــند چراکه آن دسته از صرافی هایی 
که برخالف این مصوبات عمل کنند متخلف هستند 
و برابر قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز با آنان برخورد 
می شــود.وی همچنین از استقرار شــعب ویژه این 
سازمان در بازار ارز خبر داد و گفت: با توجه به اینکه 
ســازمان تعزیرات حکومتی بــازوی اجرایی دولت در 
کنترل وضعیت اقتصادی اســت، در این شرایط بازار 
ارز که شــدیدا آرامش بازار و مردم را تحت تاثیر قرار 
داده دستورات الزم برای برخورد با تخلفات صادر شده 
و حتی شعب ویژه رسیدگی به این تخلفات به صورت 
شبانه روزی در بازار ارز مستقر هستند.وی تاکید کرد: 
تمامی افراد حقیقی و حقوقی که اخاللی بر نظم بازار 
ارز و برهم خوردن آرامش این بازار دارند تحت تعقیب 
و پیگیری دستگاه های نظارتی هستند و بدون چشم 

پوشی و برابر قانون با این افراد برخورد می شود.

 حمله هوایی آمریکا و متحدانش به سوریه

ترامپ: خواستم پیامی به روسیه و ایران بدهم!
 رئیس جمهوری آمریکا در توضیح دلیل تهاجم 
نظامی علیه ســوریه مدعی شد خواستم ضمن 
تاکید بر منع اســتفاده از تسلیحات شیمیایی، 

پیامی هم به 2 کشور حامی بشار اسد بدهم.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، دونالد ترامپ رئیس 
جمهوری آمریکا در پیامی تلویزیونی ضمن اعالم 
خبر حمله به ســوریه، در توجیه اقدام ناشایستی 
که مغایر با اصول بین الملل اســت، مدعی شد: به 
نیروهای مســلح آمریکا دســتور آغاز حمالت به 
مواضعی در سوریه که با توانمندی های شیمیایی 

بشار اسد مرتبط هستند را صادر کردم .
ترامپ در ادامه توجیهات دروغین خود افزود: عالوه 
بر ایــن، پیامی هم برای 2 دولتی دارم که بیش از 
همه مســئول حمایت، تجهیز و تامین مالی رژیم 
جنایتکار اسد هستند.وی بدون اشاره به بالیی که 
عربستان ســعودی با مجوز آمریکا و انگلیس سر 
مردم بیگناه یمن می آورد و بی آنکه اشــاره ای به 
حمایت گسترده واشنگتن از گروه های تروریستی 
مستقر در سوریه بکند، گفت: من از ایران و روسیه 
می پرســم چگونــه ملت هایی ممکن اســت خود 

را شــریک کشــتار جمعی مردان، زنان و کودکان 
بی دفاع کنند. ملت ها با دوستانی که برمی گزینند، 
شناخته می شــوند و هیچ کشوری در درازمدت با 
حمایت از رژیم های مستبد، موفق نمی شود. روسیه 
باید تصمیم بگیرد که آیا مایل به ادامه این مســیر 
تاریک هســت یا به ملت های متمدن می پیوندد. 
شاید روزی با روسیه و حتی ایران به تفاهم برسیم 

حال آنکه شاید این اتفاق نیفتد.

حمله هوایی آمریکا و متحدانش به سوریه
منابــع محلــی از حمــالت ســه گانه آمریکا و 
متحدانش به ســوریه خبر دادند. متجاوزان این 
حمــالت را "هدفمند و محــدود" خوانده اند.

دیروز صدای انفجارهای شدید از چندین نقطه 
دمشــق ، پایتخت ســوریه و نقاط دیگیر از این 
کشور به گوش رسید. آمریکا، انگلیس و فرانسه 
در حمالتــی ۵۰ دقیقــه ای مناطق متعددی از 
دمشق و دیگر بخش های ســوریه را هدف قرار 
دادند.بنا بر اعالم خبرگزاری فرانسه اولین انفجار 
ســاعت 4 بامداد به وقت محلی روی داده است. 
تلویزیون سوریه نیز از مقابله پدافند هوایی این 
کشور درباره تجاوز آمریکا و متحدانش خبر داد.
دولت ســوریه نیز اعالم کرده که پدافند هوایی 
ارتش این کشور بیش از 1۵ موشک را در اطراف 
دمشــق رهگیری و منهدم کرد.این حمالت به 
بهانه اســتفاده ارتش سوریه از سالح شیمیایی 
در شــهر دوما انجام شــده در حالــی که هیچ 
منبع مستقلی تاکنون موضوع استفاده از سالح 

شیمیایی را تایید نکرده است.

ابالغ کاهش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی 
وزیر صنعــت، معدن و تجارت، از ابــالغ مصوبه کاهش تعرفــه واردات خودروهای 
هیبریدی به دستگاه های اجرایی خبر داد. »محمد شریعتمداری« با اشاره به مصوبه 
جدید دولت برای تعرفه خودروهای هیبریدی، اظهار داشــت: مصوبه قبلی دولت که 
فاصله تعرفه خودروهای هیبریدی مختلف را کم کرده و شرایطی را فراهم کرده بود 
که شاید اشتیاق برای ورود خودروهای هیبریدی کم شده بود، تغییر یافت.وی با بیان 
اینکه با مصوبه جدید دولت فاصله بین تعرفه واردات انواع مختلف خودرو بیشتر شد، 
افزود: این مصوبه به این منظور تصویب شــد که خودروهای هیبریدی تولید شده به 

صورت سه نوع موازی، سری و سری موازی را مورد حمایت قرار دهیم.
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یورش به سوریه برای احیای حیثیت برباد رفته

آمریکا در تنگنایی خودساخته و برای فرار از بار سنگین یک عقب نشینی آشکار، 
حمالتی را به خاک ســوریه انجام داد؛ یورشــی که بنا بر اعالم مقامات نظامی 
آمریکا با پرهیز از هرگونه اصطکاک با روس ها صورت گرفته و به نظر نمی رسد 

تاثیری بر اوضاع میدانی سوریه داشته باشد.
آمریکا با همراهی فرانسه و انگلیس بامداد روز شنبه در حمالتی هوایی و موشکی 
به خاک ســوریه تجاوز کرد تا خود و متحدان اروپایی را از سرشکســتگی بین 
المللی در عرصه سوریه و در برابر رقیب شرقی رها سازد.پس از این حمالت بود 
که »جیمز متیس« وزیر دفاع آمریکا از پایان عملیات نظامی در سوریه خبر داد و 
»جوزف دانفورد« رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا اعالم کرد اهداف حمله چند 
ســاعت پیش، برای جلوگیری از درگیری با نیروهای روسیه شناسایی شده بود.

نگاهی به فضای بین المللی طی روزهای اخیر، انگیزه مهاجمان و شرایط یورش 
به سوریه را برای کشورهای غربی، موقعیتی ناگزیر به تصویر می کشد، چنان که 
»ترزا می« نخست وزیر انگلیس نیز در ارتباط با این رخداد اعالم داشت گزینه ای 
به جز حمله به سوریه پیش روی آمریکا، انگلیس و فرانسه نبوده است.گریزناپذیر 
بــودن این حمله را البته بیش از هر چیز باید ناشــی از تبلیغات فراوان »دونالد 
ترامپ« رییس جمهوری آمریکا برای نشــان دادن چهره ای عملگرا و قاطع در 
عرصه بین المللی دانست. در مقابِل فضاسازی های جنگ طلبانه، واکنش قاطع 
روسیه به پیام های توییتری و سخنان تحریک آمیز ترامپ، وی را به سمت تعلل و 
انفعال سوق داد و حتی اسباب ریشخند رییس جمهوری آمریکا را از سوی مقامات 
روسیه و بسیاری از ناظران و رسانه های بین المللی فراهم ساخت. این در حالی 
بود که رهبران فرانسه و انگلیس مجدانه به دنبال اقناع و اجماع داخلی به منظور 
نشان دادن ضرب شستی کاری به روسیه بودند.به عبارتی دیگر، رییس جمهوری 
آمریکا که بی اعتنا به قواعد سیاست ورزی بین المللی، اصول مذاکره و چانه زنی 
دیپلماتیک و حتی آموزه های »رئالیسم راهبردی« نظیر باقی گذاشتن جایی برای 
بازگشت از مواضع سرسختانه، تنها یک گزینه را پیش رو می دید، در انتخاب این 
گزینه نیز شــاهد فشارهایی پیرامونی بود.از دید برخی تحلیلگران، عقب نشینی 
آمریکا و کشورهای اروپایی در برابر روسیه بر سر بحران سال 2۰14 اوکراین، تکرار 
این عقب نشینی را در سوریه به منزله سرافکندگی تمام عیار غرب در برابر قدرت 
روزافزون مسکو به ثبت می رساند و همین موضوع سبب شد در مقاطعی سران 
پاریس و لندن برای حمله به سوریه و رویارویی با روس ها گوی سبقت را از ترامپ 
بربایند.از ســوی دیگر قول و قرارهای رییس جمهوری آمریکا با سران سعودی و 
صهیونیستی برای شدت عمل در برابر محور مقاومت موجب شد تا ترامپ مجبور 
شود به رغم همه تمایالت شخصی خود به همکاری و روابط حسنه با مسکو، به 
قول روس ها مسیر سناریویی از پیش تعیین شده را بپیماید.با وجود اقدام آمریکا 
و متحدان اروپایی واشــنگتن برای انجام حمله ای کوتاه و ســریع به سوریه که 
تاثیرچندانی هم بر تحوالت میدانی و روند شکســت های پیاپی تروریست ها در 
این کشــور نخواهد داشت، این رخداد همچنان که مقامات مسکو تصریح داشته 
اند تبعاتی جدی به دنبال خواهد داشت.آنچه مشخص است این که توقف فرایند 
پاکسازی نهایی سوریه از گروه های تروریستی و معارضان دولت و نیز جلوگیری 
از تحقق پیروزی نهایی برای دمشق و همپیمانان »بشار اسد«، مهمترین عاملی 
بود که مهاجمان را برای عملیاتی نظامی در سوریه برانگیخت، اما شرایط به وجود 
آمده در روزهای اخیر این عملیات را به شــکل یک اجبار و نه یک انتخاب برای 
غربی ها ظاهر ساخت.رخدادهای بامداد دیروز برای برخی یادآور موقعیتی نظیر 
ســاقط کردن جنگنده سوخوی روسی از سوی ترکیه بود که موقعیتی دشوار را 
بین دو کشــور و در عرصه سوریه پدید آورد. خودداری روسیه از پاسخ عجوالنه 
و اعمال فشار حساب شده مسکو اما در ادامه آنکارا را در موقعیت عذرخواهی از 
این رخداد قرار داد.به نظر می رسد روسیه نیز برای پاسخ به این حمالت، در ابتدا 
نیرویی مضاعف را در همکاری با ارتش و دولت سوریه به منظور یکسره کردن کار 
گروه های تروریستی وابسته به اتحاد عبری- عربی- غربی به کار بسته و در ادامه 

به تسویه حساب عملی و بین المللی با رقبای غربی خواهد پرداخت.    
Email :  Info@zamandai ly. i r

 رایزنی تلفنی ظریف
 با وزیرخارجه سوریه 

 محمدجواد ظریف با همتای ســوری خود در 
مورد آخرین تحوالت این کشور و حمله اخیر 
آمریکا به ســوریه رایزنــی و گفت وگو کرد.به 
گزارش زمان به نقل ازایســنا، به دنبال تجاوز 
بامداد دیروز آمریــکا و برخی از متحدانش به 
ســوریه، محمدجواد ظریف در تماس تلفنی 
با ولید معلم وزیر امور خارجه ســوریه ضمن 
محکومیت این اقدام جنایتکارانه و غیرقانونی 
از مقاومت مردم سوریه تمجید کرد.وزیر امور 
خارجه کشورمان اقدام نظامی و یکجانبه علیه 
سوریه با هدف ادعای کاربرد سالح شیمیایی 
پیش از آغاز به کار و گزارش بازرسان سازمان 
منع سالح شــیمیایی را نشانه بارزی از  بهانه 
تراشی آمریکا و اخالل در روند صلح و کمک به 

تروریست ها خواند و آن را محکوم کرد.

محکومیت شدید حمله آمریکا به 
سوریه توسط  ایران

 وزارت امــور خارجه جمهوری اســالمی ایران، 
حمالت موشکی آمریکا و متحدانش را به خاک 
ســوریه، به شدت محکوم کرد و نسبت به آثار و 
تبعات منطقه ای و فرامنطقه ای آن هشدار داد.

بــه گزارش زمان به نقل از صداوســیما، در این 
بیانیه آمــده اســت:این تجاوز، نقض آشــکار 
قوانیــن و موازین بین المللــی و نادیده گرفتن 
حق حاکمیــت ملی و تمامیت ارضی ســوریه 
است.جمهوری اســالمی ایران بر اساس موازین 
شــرعی، قانونی و اخالقی، مخالف کاربرد سالح 
های شیمیایی است و در عین حال بهانه تراشی 
برای تجاوز به کشوری مستقل را به شدت غیر 
قابل قبول و محکوم می داند.بی شــک، آمریکا 
و متحدانش که بدون وجود هیچگونه ســند و 
مدرک اثبات شده ای و قبل از اعالم نظر نهایی 
ســازمان منع و گسترش سالح های شیمیایی، 
علیه ســوریه اقدام نظامی کرده اند و خود را در 
جایگاه قاضی و پلیــس جهانی فرض کرده اند، 
مســئول تبعات و عواقب منطقه ای و فرامنطقه 
ای این ماجراجویی هســتند و باید پاسخگوی 

پیامدهای آن باشند.

اخبار

سرمقاله

نماز مایه تقرب هر پرهیزگاری 
به خداست.

رهبر انقــالب اســالمی خاطرنشــان کردند که کالمامیر
رئیس جمهــور آمریــکا، رئیس جمهور فرانســه و 

نخست وزیر انگلیس جنایتکارند.
به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر 
مقــام معظم رهبری، حضرت آیــت اهلل خامنه ای 
رهبر معظم انقالب اسالمی دیروز در دیدار جمعی 
از مســئوالن نظام، سفرای کشــورهای اسالمی و 
قشرهای مختلف مردم، حمله سحرگاه امروز امریکا 
و دو کشور غربی به ســوریه را جنایت دانستند و 
بــا دروغ خواندن ادعای آنهــا مبنی بر مخالفت با 
استفاده از سالح شیمیایی، تأکید کردند: جمهوری 
اسالمی همچون گذشته در کنار گروه های مقاومت 
حاضر خواهد بود و آمریکا نیز قطعاً در اهداف خود 
در منطقه، شکست خواهد خورد.در این دیدار که 
به مناسبت خجسته عید مبعث برگزار شد، رهبر 
انقالب اسالمی ضمن تبریک سالروز بعثت پیامبر 
اســالم)ص(، بازگشــت به توحی د و حاکم شدن 
علم و قــدرت و فیض و هدایت الهــی بر زندگی 
انســان و مقابله با منّیت و دیکتاتوری و استبداد را 
اصلی ترین پیام بعثت دانستند و گفتند: توحید در 
بردارنــده کلیات و اصول مبارزه با ظلم و زورگویی 
اســت و بر همین اساس، جبهه حق باید همواره با 
باطل مبارزه کند و در این مبارزه، سرنوشت محتوم 
باطل، عقب نشــینی است.حضرت آیت اهلل خامنه 
ای مهمترین وظیفه امت اســالمی را بازگشت به 
پیام بعثت یعنی توحید، برشــمردند و خاطرنشان 
کردند: اگر به توحید اعتقاد داشــته باشیم زیر بار 
ظلــم نمی رویم و از مظلوم حمایت می کنیم و به 
همین دلیل است که هر جا مظلومی نیازمند یاری 
باشد، جمهوری اسالمی در آنجا حاضر خواهد بود.
ایشــان فلسفه اصرار جمهوری اســالمی ایران در 
حمایت از موضوع فلسطین را در همین چارچوب 
ارزیابی کردند و افزودند: ایستادگی در مقابل ظالم، 
قطعاً منجر به پیشــرفت خواهد شد که نمونه بارز 
آن، ملت فلسطین است که در ابتدا ملتی ضعیف 
بودند اما براثر ایســتادگی، اکنون آن ملت ضعیف 
به یک فلســطین قدرتمند تبدیل شده است که 
رژیم صهیونیســتی را تهدید می کند و این رژیم 
در مقابل ملت فلســطین احســاس ضعف و عجز 
می کند.رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: در این 

رویارویی، بدون تردید، فلسطینی ها بر صهیونیست 
ها غالب خواهند شد و سرزمین فلسطین به ملت 
آن باز خواهد گشــت.حضرت آیت اهلل خامنه ای، 
حضور جمهوری اســالمی ایــران در منطقه غرب 
آســیا و در کنار گروههای مقاومت و در سوریه را 
در چارچوب حمایت از مظلوم دانســتند و گفتند: 
اینکه گفته می شود جمهوری اسالمی ایران توسعه 
طلب اســت، ســخنی دروغ و خالف واقع است و 
ایراِن بزرگ و آباد و یکپارچه، قصد توســعه طلبی 
در منطقه و هیچ نقطه ای از دنیا را ندارد.ایشــان 
افزودند: علت حضور ایران در ســوریه و در منطقه 
غرب آسیا، یاری رســاندن به مقاومتی بود که در 
مقابل ظلم وجود داشت و جبهه مقاومت به برکت 
یاری و کمک هایی که شــد و با شجاعت نیروهای 
سوری توانست بر تروریست هایی که بوسیله آمریکا 
و غربی ها و مزدوران آنها همچون سعودی بوجود 
آمــده بود، غلبه کند و آنها را شکســت دهد.رهبر 
انقالب اســالمی با اشاره به ســخنان بامداد امروز 
رئیس جمهور آمریکا که مدعی مقابله با داعش و 
شکست آن در سوریه شده بود، گفتند: این سخنان 

یک دروغ آشکار و فضاحت بار است زیرا آمریکایی 
ها با پول سعودی و امثال آن، این موجودات خبیث 
را در عراق و ســوریه به وجــود آوردند و هر جا که 
الزم بود از تروریست ها حمایت کردند و هنگامی 
هم که عناصر اصلی داعش در محاصره بودند، آنها 
را نجات دادند.حضرت آیــت اهلل خامنه ای تأکید 
کردنــد: برغم حمایت های امریــکا و عوامل آنها، 
اما جبهه مقاومت توانست سوریه و عراق را نجات 
دهند.ایشــان حمله بامداد امروز به سوریه را یک 
جنایت خواندنــد و افزودند: بنده صریحاً اعالم می 
کنم رئیس جمهور امریکا، رئیس جمهور فرانسه و 
نخست وزیر انگلیس جنایتکار هستند.رهبر انقالب 
اســالمی با تأکید بر اینکــه امریکایی ها همچون 
سرنوشت عراق و افغانستان، از اینگونه جنایات در 
سوریه، سودی نخواهند برد، گفتند: رئیس جمهور 
امریکا چندی پیش اعالم کرد که در منطقه غرب 
آسیا، هفت تریلیون دالر هزینه کرده اند و چیزی 
عاید آنها نشده است. این سخن، صحیح است و از 
این پس هم امریکا هر قــدر تالش و هزینه کند، 
چیزی عاید آن در منطقه نخواهد شد.حضرت آیت 

اهلل خامنه ای، لزوم هوشــیاری و بیداری ملت ها، 
کشــورها و دولت های اســالمی را در مقابل این 
حوادث گوشزد کردند و افزودند: هدف امریکایی ها، 
فقط ســوریه و عراق و افغانستان نیست بلکه آنها، 
بدنبال ضربه زدن به امت اسالمی و اسالم هستند، 
بنابراین دولت های اسالمی نباید خود را در خدمت 
اهداف امریکا و برخی کشورهای متجاوز غربی قرار 
دهند.ایشان خاطرنشــان کردند: برای یک کشور 
اسالمی همچون سعودی افتخار نیست که رئیس 
جمهور کنونی امریکا در تبلیغات انتخاباتی اش علناً 
در مورد آنها بگوید »گاو شیرده«. ذلت از این باالتر 
نمی شــود که پول یک کشور را بگیرند و با چنین 
تعبیری آن را خطاب کنند.حضرت آیت اهلل خامنه 
ای با اشاره به دروغ گویی رئیس جمهور امریکا مبنی 
بر اینکه حمله به ســوریه برای مقابله با بکارگیری 
سالح های شیمیایی بوده اســت، افزودند: آنها با 
بکارگیری سالح شیمیایی و یا هر سالح دیگر ضد 
ملتهای اسالمی و ملتهای مظلوم مخالفتی ندارند، 
همچنانکه از بمباران روزانه علیه مردم یمن حمایت 
می کننــد و در دوران جنگ تحمیلی نیز از صدام 
جنایتکار که با اســتفاده از سالح شیمیایی هزاران 
نفر از مردم ایران و عراق را به شــهادت رساند و یا 
مصدوم کرد، حمایت کردند.رهبر انقالب اسالمی، 
رفتارهای امریکا و برخی کشورهای غربی را ناشی 
از اهداف استعماری و »دیکتاتورِی بین المللی« آنها 
دانستند و خاطرنشان کردند: البته دیکتاتورها در 
هیچ کجای دنیا کامیاب نخواهند شد و امریکا نیز 
قطعاً در اهداف خود در منطقه، شکســت خواهد 
خورد.حضــرت آیــت اهلل خامنه ای با اشــاره به 
ایســتادگی ملت ایران و پایدارتر شدن آن به دلیل 
تجربه 4۰ ســاله مقاومت و ایستادگی، گفتند: این 
تجربه به ما آموخته است که عقب نشینی، مشوق 
دشمن است و ایســتادگی، موجب عقب رفت آن 
خواهد شد.ایشــان در پایان با تأکید بر اینکه عقب 
نشینِی استکبار و زورگویان عالم به دلیل ایستادگی 
و مقاومت در مقابل آنها، یک »سنت الهی« است، 
ابراز امیدواری کردند ملت های عراق، افغانســتان، 
سوریه، فلسطیِن مظلوم، میانمار و مردم کشمیر در 
آینده نه چندان دور، با مقاومت خود، دشــمنان را 

به عقب برانند.

رهبر معظم انقالب: هدف امریکا ضربه زدن به اسالم است

 آمریکا در سوریه شکست خواهد خورد

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی به آقای جانمراد شیخ ابوالحسنی فرزند شاه مراد

شیخ  یلدا    ، کبری   ، زهرا  خانمها  و  تبار  کاووسی  پاره  گل  خانم  شاکی  
ابوالحسنی شکایتی به طرفیت خوانده آقای جان مراد شیخ ابوالحسنی مبنی 
بر تهدید و ترک نفقه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
اردل)1۰1  دو شهرستان  کیفری  دادگاه  9۶۰99838171۰۰219شعبه 1۰1 
تعیین   12 ساعت   1397/۰3/۰2 مورخ  رسیدگی  ووقت  (ثبت  سابق  جزایی 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری 
نوبت در یکی  المکان بودن متهم مراتب یک  به علت مجهول   مصوب1392 
ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا متهم در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد.
جواد کمالی دادرس دادگاه شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری  دو شهرستان اردل)۱۰۱ جزایی سابق(

متن آگهی 
دادخواست  شرح  به  فرزندحسن  صمنبرمرادی  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان 
دادگاه  این  کالسه9۶۰99838۵۵7۰۰8۵7از  به  شده  ثبت  تقدیمی 
سیده  شادروان  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست 
878سرانجام  شناسنامه  شماره  به  فرزندسیدعبداله  دشتکی  موسوی  کبری 
بدرود حیات گفته وورثه حین  اقامتگاه دائمی خود  تاریخ1397/1/12 در  در 
شماره  فرزندحسن  1-صمنبرمرادی   : به  منحصراست  مرحوم  آن  الفوت 

شناسنامه177)مادرمتوفی(
اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور یک نوبت آگهی می گرددتا 
چنانچه شخصی اعتراضی داردویا وصیت نامه ای ازمتوفی نزداومی باشد از تاریخ 
نشرآگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادرخواهدشد. 
زهراقنبری-متصدی اموردفتری دادگاه شورای حل اختالف شماره۱شهرستان اردل

  متن آگهی
بدینوسیله به اطالع آقای مصطفی بشول فرزند منوچهر فعالً مجهول المکان که در پرونده 9۶۰82۶شعبه 
اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اردل  به اتهام 1ـ  سرقت یک دستگاه گوشی تلفن همراه متعلق به 
آقای اکبر رئیسی ,تحت تعقیب می باشد .می رساند نظر به اینکه هیچگونه آدرسی ازنامبرده در دست نبوده 
با تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392مراتب نشر میگردد تا متهم جهت دفاع از 
اتهام انتسابی ظرف یک ماه در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اردل حاضر گردند 

در غیر اینصورت وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهدشد.
جاسم اسالمی دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اردل

اجراییه
مشخصات محکوم له / محکوم لهم 

چهارمحال  استان  شعب  مدیریت  ـ  مسکن  بانک 
ـ  وبختیاری  چهارمحال  نشانی  به  وبختیاری  
شهرکرد خیابان طالقانی ـ مجتمع ادارات ـ جنب 

سازمان تامین اجتماعی استان 
مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم

به  اهلل   فرزندسیف  الکویی   1-وحیدکریمی 
نشانی  استان چهارمحال و بختیاری – شهرستان 
شهرکرد ـ شهرشهرکرد ـ منظریه محله 3۶ بلوک 

۵1  طبقه دوم پالک 7
نشانی  فرزنداردشیربه  مرادی    2-احسان 

چهارمحال و بختیاری – اردل ـ الیکو ه
نشانی  فرزندطاهربه  اسدی     3-حسینعلی 

چهارمحال و بختیاری – اردل ـ الیکو ه
محکوم  قانونی   مقام   قایم  یا  نماینده  مشخصات 

له  / محکوم علیه 
1ـ مهدی رییسی نافچی فرزندعبدالکریم به نشانی 
خیابان  شهرکرد  ـ  وبختیاری  چهارمحال  استان 
بانک مسکن  مدیریت  ـ  ادارات  مجتمع  ـ  طالقانی 
 / له  محکوم  ـ  قانونی  نماینده   : رابطه   نوع  ـ   
استان  بانک مسکن ـ مدیریت شعب  لهم:  محکوم 

وبختیاری   چهارمحال 
حکم  اجرای  درخواست  موجب   : به  محکوم 
دادنامه  9۶۰4۶۶وشماره  شماره  به  مربوطه 

م  9محکو ۶ ۰ 9 9 7 3 8 1 ۶ 1 ۰ ۰ 9 ۶ 1 ط بو مر
تضامنی  پرداخت  به  علیهامحکومند 
خواسته  اصل  بابت  مبلغ89/۰۰۰/۰۰۰ریال 
تاتاریخ  آن  از  تاتاریخ139۶/۰4/17وپس 
مبلغ43/89۰ریال به عنوان جریمه تاتاریخ اجرای 
ازباب  پرداختی  دادرسی  های  ونیزهزینه  حکم 
نماینده  الوکاله  حق  مبلغ  ونیزپرداخت  نسبیب 
حقوقی وفق تعرفه قانونی بااسنادبه تبصره3۰قانون 
وهمچنین  له  محکوم  سال1339درحق  بودجه 
دولت  صندوق  درحق  عشردولتی  نیم  پرداخت 

میباشدرای صادره غیابی است.
محکوّم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه :

1-ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی ( 

2-ترتیبی برای پرداخت محکوّم به بدهد   
3-مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوّم 
به از آن میسر باشد . چنانچه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال 
اموال  قیمت همه  و  مقدار  یا  تعداد  را شامل  خود 
بر  مشتمل  مشروح  طور  به   ، غیرمنقول  و  منقول 
ها  بانک  نزد  عنوان  هر  به  که  نقدی  وجوه  میزان 
و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد 
به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه 
داردو  ثالث  اشخاص  نزد  نحو  هر  به  او  که  اموالی 
فهرست  نیز  و  ثالث  اشخاص  از  او  مطالبات  کلیه 

اموال  تغییر دیگر در  نوع  انتقاالت و هر  و  نقل 
مذکوراز زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار 
ارائه  مقام قضائی  به  اعسار  دادخواست  به ضمیمه 
بازداشت می  له  به درخواست محکوم  اال  و  نماید 
اجرای محکومیت  نحوه  قانون   3 ) مواد 8 و  شود 

مالی 1394( 
کامل صورت  اعالم  از  علیه  محکوم  خودداری   -4
اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد.) ماده 34 قانون اجرای 
قانون   1۶ ماده  و  ق.م.ا   2۰ ماده  و  مدنی  احکام 

نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(
انگیزه  با  نحو  هر  به  دیگری  به  مال  انتقال  ۵ـ 
اموال  باقیمانده  که  نحوی  به  دین  ادای  از  فرار 
مجازات   موجب  نباشد  کافی  دیون  پرداخت  برای 
نصف  معادل  نقدی  جزای  یا  درجه شش  تعزیری 
ماده 21  یا هر دو مجازات  می شود)  به  محکوم 

قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394  (
روز  سی  مهلت  از  پس  اموال  صورت  چنانچه  ۶ـ 
به  منوط  زندان  از  علیه  محکوّم  آزادی  شود  ارائه 
موافقت محکوّم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 
توسط محکوّم علیه خواهد بود .) تبصره 1 ماده 3 

قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 (

شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی(
 دادگستری شهرستان اردل

فقدان سند
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابررای 
شماره 139۶۶۰3۰1۰۵9۰۰3192/94/38۰ مورخ 139۶/11/18 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی اسالمشهر تصرفات مالکانه بال 
معارض متقاضی خانم الزمه عیوضی  خانشیر  فرزند علی  شماره شناسنامه 1۰23 صادره از اردبیل   به 
شماره ملی ۶۰392۵9221   نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 1۰2  متر 
مربع به  پالک 28۰۰  فرعی از 8  اصلی مفروز و مجزی شده  در قسمتی از پالک ۵89   فرعی از اصلی 
مرقوم واقع در قریه قاسم آباد خشکه  بخش 12 تهران خریداری از مالکیت رسمی آقای خسرو ثمیریان   
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 4۵  تاریخ انتشار نوبت اول : 97/۰1/2۶  تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/۰2/1۰
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  اسالمشهر سادات حسینی

مفقودی
با   82 ایران  پالک 1۵8ج9۶  شماره  با   9۰ مدل  زامیاد  نیسان   وانت  سبز  برگ   
شماره موتور 8۰۰28۵۰2و شماره شاسی NAZDL1۰4TKA۰327۶۶بنام منور 

احمدی منصور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

آگهی موضوع ماده 3 قانون

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

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره139۶۶۰331۰۵7۰۰444۰هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه 
دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضاخلیفه قلی فرزند صدراله بشماره شناسنامه 78۶ 
صادره از رزن در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 11۵/۰۰ مترمربع پالک ۶97 فرعی 
از 3۶1 اصلی واقع در محمدشهرخریداری از مالک رسمی آقای سید محمود حداد محمدآبادی 
محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت  بدیهی است در صورت 

صادر خواهد شد./ ۶19م/الف
نوبت اول : 97/۰1/2۶ - نوبت دوم : 97/۰2/۰9

ایرج فهیمی
رئیس ثبت اسناد و امالک

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی پراید  مدل 78 با شماره پالک ۵۶3ج7۵ ایران 72 با 
شماره موتور ۰۰11۶3۵7و شماره شاسی S1412278۵9۵772 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

 مفقودی 
با   82 ایران   79 پالک ۵24ص  با شماره   8۶ مدل  پارس  پژو  سواری  سبز  برگ   
نژاد  نام منصوره علی  شماره موتور1248۶19۶۵۶9 شماره شاسی ۵۰۵۰7219به 

سماکوش مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

آگهی مفقودی 
مدارک ماشین  )سند - برگ سبز و کارت ماشین( لکسوز سفید مدل 2۰۰9با شماره پالک 3۵4ط 38ایران99 - با شماره موتور=۰۶87۰8 

GRJ 2- با شماره شاسی – JTBK 11 A A692 05827 به نام وحید روستاآزاد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای زانیار رستمی دارای شماره شناسنامه -- شماره ملی 381۰2141۶7 به شرح دادخواست به کالسه 9۶1۵92 از این 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین رستمی به شناسنامه 2۵1 و شماره ملی 
۶4۶9227481 در تاریخ 139۶/9/2۶ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 

افراد مشروحه زیر:
1- فریده ابراهیمی شماره شناسنامه 28۰ تاریخ تولد 1338/9/1 و شماره ملی ۶4۶919۵172 همسر متوفی.

2- شیرکو رستمی دارای شماره شناسنامه 438 تاریخ تولد 13۵8/۶/1 و شماره ملی 382113۵4۶8 پسر متوفی.

3- شیرزاد رستمی دارای شماره شناسنامه ۵۶۰ تاریخ تولد 13۶۰/7/1 و شماره ملی 382114۶1۵9 پسر متوفی.
4- زانیار رستمی دارای شماره شناسنامه -- تاریخ تولد 1338/9/1 و شماره ملی 381۰2141۶7 پسر متوفی.

۵- شبنم رستمی دارای شماره شناسنامه 149 تاریخ تولد 13۵7/۶/1 و شماره ملی 3821129417 دختر متوفی.
به غیر از نامبردگان وارث دیگری ندارد.

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

م-الف 4۶44 - رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

مفقودی 
-M1۵ برگ سبز تیبا مدل 9۵  با شماره پالک 178م49 ایران 82 با شماره موتور
8327۵89و شماره شاسی NAS8211۰۰G1۰۵7797ابوالقاسم غالمی احمدی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای کمال پریزادی دارای شماره شناسنامه ۶۰8 شماره ملی 37311۵8۵23 به شرح دادخواست به 
کالسه 9۶1۶۰4 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمد امین پری زاده به شناسنامه 298 و شماره ملی 37311۵۵4۶1 در تاریخ 139۶/11/27 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر:

1-  فانوس حسینی ش ش 1۶1 ت ت 1334/1/1 شماره ملی 38۵9۶38۵31 همسر متوفی.
2- کمال پریزادی دارای ش ش ۶۰8  ت ت 13۵۶/12/2۰ شماره ملی 37311۵8۵23  پسر متوفی.

3- بلور پریزادی دارای ش ش ۶۰7  ت ت 13۵4/4/3 شماره ملی 37311۵8۵1۵  دختر متوفی.
4- چنور پریزادی دارای ش ش 28278  ت ت 13۵8/12/1 شماره ملی 373۰281283  دختر 

متوفی.
۵- شراره پریزادی دارای ش ش --  ت ت 13۶2/4/1 شماره ملی 3732۵81۰98  دختر متوفی.

۶- هیوا پریزادی دارای ش ش 32۶1  ت ت 13۶2/12/3 شماره ملی 3732۶29872  دختر متوفی.

7- سروه پریزادی دارای ش ش 3888  ت ت 13۶۵/2/22 شماره ملی 3733114272  دختر متوفی.
8- هانا پریزادی دارای ش ش --  ت ت 13۶9/۶/24 شماره ملی 372۰182۶49  دختر متوفی.

به غیر از نامبردگان وارث دیگری ندارد.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 4۶4۵ - رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

آیت اهلل امامی کاشانی:

عربستان و صهیونیسم می خواهند 
جهان اسالم را از باورها خالی کنند

خطیب نمــاز جمعه گفت: با قدرت آمریــکا از یک طرف و 
سیاست صهیونیست ها و همچنین پول و قدرت ایدئولوژی 
که در عربســتان وجود دارد، می خواهند جهان اسالم را از 
اعتقــادات غنی خالی کنند.به گــزارش زمان به نقل ازمهر، 
آیت اهلل محمد امامی کاشــانی در خطبه های نماز جمعه این 
هفتــه تهران با تبریک فرا رســیدن عید مبعث گفت: قرآن 
و رســول اکرم )ص( تجلی خداوند بر روی زمین هســتند 

که انســان را نجات و آن را به ســوی کمال می برند. تکامل 
بشری با وجود همه توقف ها و کندی ها در مسیر خود پیش 
می رود تا روزی که به ظهور حضرت مهدی )عج(، این تکامل 
کامل شــود.وی انقالب اسالمی به رهبری امام خمینی )ره( 
در سال ۵7 را یک تجلی برای کمال بشری دانست و افزود: 
همانطور که دشمنان مقابل رسول اکرم )ص( ایستادند، در 
مقابل انقالب اسالمی نیز عده ای ایستاده اند و با آن مخالفت 
می کنند.خطیب نماز جمعه تهران با اشــاره به دشمنی ها با 
اسالم در تاریخ گفت: از 3۰۰ سال پیش انگلستان تالش هایی 
را برای به انحراف کشیدن جامعه اسالمی آغاز کرد و 1۰ نفر 
را برای انحراف مســلمانان به کشورهای اسالمی فرستاد. از 
8۰ سال پیش نیز وهابیت در عربستان شکل گرفت و خیانت 
آنها به اسالم کم کم برای جهانیان مشخص شد.امامی کاشانی 

تصریح کرد: امروز مثلث شــوم آمریکا، آل سعود و تل آویو، 
دشمنی های بســیاری را علیه جهانیان به کار گرفته  است. 
حرکتی که این مثلث شوم و جنایاتی که در سوریه، لبنان، 
عراق، یمن، آفریقا و دیگر نقاط دنیا انجام می دهد، بر کسی 
پوشیده نیست. آنها مدارسی را برای تربیت تروریسم تشکیل 
داده و آنها را آموزش می دهند و با تبلیغات، تروریســم را به 
دیگران نسبت می دهند.وی تصریح کرد: با قدرت آمریکا از 
یک طرف و سیاست صهیونیست ها و همچنین پول و قدرت 
ایدئولوژی که در عربســتان وجود دارد، می خواهند جهان 
اســالم را از اعتقادات و باورهای درست و غنی خالی کنند؛ 
وظیفه ماســت که در برابر این مثلث شوم، وحدت کلمه را 
حفظ کنیم و بدانیم تمام تالش مستکبرین برای محو قرآن 

و پیامبر اسالم )ص( است.
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اتمام بازطراحی رآکتور اراک به صورت مفهومی

 رئیس سازمان انرژی اتمی: بازطراحی رآکتور اراک برنامه ای ۵ ساله داشت 
که ما نســبت به برنامه ریزی خود جلوتر هســتیم. به گزارش زمان به نقل 
ازخانه ملت، علی اکبر صالحی در تشریح آخرین وضعیت بازطراحی رآکتور 
اراک، گفت: در برجام؛ ُمتّولی بازطراحی رآکتور اراک، خود ایران اســت و ما 
طراحی ها را انجام و در معرض بررســی چینی ها قرار می دهیم و آن ها نیز 
طرح ها را بررسی می کنند و اگر اشکاالتی به نظرشان برسد با کارشناسان ما 
مطرح می کنند و اصالح می شود و نسخه نهایی به امضای آنها می رسد.وی با 
بیان اینکه بازطراحی رآکتور اراک به صورت مفهومی به اتمام رسیده است و 
چینی ها آن را تایید کرده اند، افزود: طراحی پایه رآکتور نیز تمام شده است 
و مهر تایید آن را زده اند، همچنین طراحی جزیی رآکتور در جریان است و 
بخش قابل توجهی از آن تمام شده است که آن ها در حال بررسی این بخش 
هستند و کارشناسان دو کشــور با یکدیگر مذاکرات تخصصی را انجام می 
دهند که به زودی، این مرحله نیز مهر تایید می گیرد و پس از آن به ساخت 
تجهیزات موردنیاز می رسیم.صالحی گفت: به صورت کلی؛ بازطراحی رآکتور 
اراک برنامه ای ۵ ساله داشت که ما نسبت به برنامه ریزی خود جلوتر هستیم 

و امیدواریم که ظرف سه سال و نیم باقی مانده بازطراحی به اتمام برسد.

اقدامات سران آل سعود نتیجه ای برایشان ندارد

  فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: سران آل سعود فکر می کنند که می توانند 
بــا ایران مقابله کنند و به همین دلیل کشورشــان را به زرادخانه ای تبدیل 
کردند، اما اقدامات آنها، نتیجه ای برایشان ندارد.به گزارش زمان به نقل ازمهر، 
امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: ما امروز در ارتشی 
خدمت می کنیم که مطیع والیت و در اقتدار کامل است.وی ادامه داد: ارتش 
انقالبی و والیی که با ابتکار و بصیرت امام راحل، جان جدیدی پیدا کرد، پاسخ 
مناســبی به عنایات ایشان داد و در عرصه های مختلف چون جنگ تحمیلی 
با اهدای بیش از 48 هزار شهید توانست سربلند باشد.امیر حیدری 48 هزار 
شهید ارتش را چراغی دانست که موجب می شود ارتشیان راه پیروی از والیت 
را گم نکنند و افزود: در ابتدای انقالب شــاهد هجمه های بســیار به ارتش و 
تالش برای نابودی آن بودیم. امروز هم همین تالش ها از ســوی دشــمنان 
برای آسیب رساندن به  وحدت سپاه و ارتش و همچنین توان دفاعی و قدرت 
موشکی صورت می گیرد.وی اظهار داشت: ملت ایران امروز نیروهای مسلحی 
دارند که دارای ویژگی های منحصر به فرد از جمله والیتمداری، اقتدار و عدم 
وابستگی به دیگران است. امروز همه تجهیزات دفاعی در داخل کشور تولید 
می شود و کشور ما با وجود قرار گرفتن در منطقه ناامن، در امنیت کامل است.

وی مسئوالن عربستان را کم ِخَرد خواند و گفت: سران آل سعود فکر می کنند 
که می توانند با ایران مقابله کنند و به همین دلیل کشورشان را به زرادخانه ای 
تبدیل کردند، اما اقدامات آنها، نتیجه ای برایشان ندارد. البته به نظر من خرید 
این تجهیزات از ســوی آنها خوب اســت، زیرا با ظهور امام زمان )عج(، این 
تسلیحات به دست اهلش می افتد.امیر حیدری در پایان تأکید کرد: نیروهای 
مسلح ایران در اقتدار کامل به سر می برند و این اقتدار دارای سه ضلع رهبری 
خردمند، مردم همیشــه در صحنه و نیروهای مسلح مقتدر است؛ پس باید 

با پیروی از رهبری و پاسداشت خون شهدا، این راه را با اقتدار ادامه دهیم.

مسیر انقالب؛  دلیل تهدیدها و 
تحریم ها علیه ایران

سخنگوی شــورای نگهبان با اشاره به اینکه دشمنان 
خارجی هجمه های زیادی به جمهوری اسالمی ایران 
وارد می کنند، گفت: چون جامعه  اسالمی ما در ایران 
همان راه پیامبر عظیم الشأن )ص( را می پیماید و احکام 
قرآنــی را به اجرا درمی آورد، مورد غضب و هجمه های 

دشمن قرار گرفته است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، عباسعلی کدخدایی وی 
با اشاره به اینکه هر جامعه ای دارای مشکالت متعددی 
از جمله مشــکالت اقتصادی است، افزود: جامعه ی ما 
نیز مستثنی از این مشکالت نیست و کسی نمی خواهد 
این مشــکالت را نادیده بگیرد؛ اما اگر مشکالت فعلی 
ما با دیگر جوامع و یا با قبل از انقالب مقایســه شود، 
می بینیم رشد، توسعه و پیشــرفت بسیاری در ایران 
اســالمی بوجود آمده اســت؛ به عنوان مثال قبل از 
انقــالب در حالی کــه روزانه ۶ میلیون بشــکه نفت 
فروخته می شد اما 4۶ درصد از جمعیت 27 میلیونی 
کشور زیر خط فقر زندگی می کردند، اما اکنون کشور 
ما با 8۰ میلیون جمعیت ضریب جینی خیلی بهتری 
نسبت به آن زمان دارد.وی با اشاره به اینکه دشمنان 
خارجی هجمه های زیادی به جمهوری اسالمی ایران 
وارد می کننــد، تصریح کرد: چون جامعه ی اســالمی 
مــا در ایران همــان راه پیامبر عظیم الشــأن )ص( را 
می پیماید و احکام قرآنــی را به اجرا درمی آورد، مورد 
غضب و هجمه های دشمن قرار گرفته است؛ لذا همه ی 
تهدیدها و تحریم ها به دلیل مسیر انقالب و استقالل 
جمهوری اسالمی ایران است.سخنگوی شورای نگهبان 
به رایزنی های اخیر ولیعهد عربستان سعودی اشاره کرد 
و گفت: این جوانک سعودی که راه افتاده و این طرف 
و آن طرف می رود و پول هزینه می کند تا کشورهای 
خارجی حمایتش کنند، اگر روزی پول نداشته باشند، 
همین کشورهای غربی کمترین اعتنایی به او نخواهند 
کرد؛ چنانچه رئیس جمهور بی عقل آمریکا این مطلب 
را یادآور شد که هدفشان جز دوشیدن عربستان نیست. 
امروز عربســتان با هزینه های کالن به خیال خودش 
به دنبال خرید ثبات و امنیت در منطقه اســت؛ زهی 
خیال باطل.وی ضمن اشــاره به ثبات و امنیت ایران 
اســالمی در منطقه، ادامه داد: امنیت حقیقی را ما در 
جمهوری اسالمی ایران داریم که حاصل ایثارگری های 
شــهدا، جانبازان و مردم خوب میهن اســالمی است 
که نه آمریکا و نه هیچ کشــور دیگری، نمی تواند علیه 
امنیت ایران غلطی بکند؛ لذا امروز شاهد این هستیم 
که همه ی معادالت منطقه به دلیل همین ایثارگری ها 

و فداکاری ها به هم ریخته است.

روزنهخبر

رییس جمهــوری با تاکید بر اینکــه تجاوزهای 
آمریــکا در منطقه چیزی جز نابــودی و ویرانی 
نخواهــد داشــت و آنها از شکســت در ســوریه 
عصبانی اند، گفت: امــروز ایران بیش از هر زمان 
دیگر در زمینه های اقتصادی، سیاسی، دیپلماسی 
و فعالیت های هســته ای آماده  بوده و هر توطئه 

دشمن را در نطفه خفه خواهد کرد.
به گــزارش زمان به نفل از پایگاه اطالع رســانی 
ریاســت جمهوری، حجت االســالم والمسلمین 
حســن روحانی دیروز در مراسم دیدار مسئوالن 
نظام و سفیران کشورهای اسالمی با رهبر معظم 
انقــالب به مناســبت عید ســعید مبعث، گفت: 
پیامبر)ص( به عنوان بزرگمرد تاریخ به ســن 4۰ 
سالگی رســیده و آماده شــنیدن پیام الهی بود؛ 
پیامی که آمــد، از رحمانیت و رحمت الهی، آغاز 
شده و از قرائت، خواندن، خلقت انسان، قلم و علم 
و دانش سخن می گوید.وی تاکید کرد: همین آغاز 
پیام الهی روشــن است که این دین، دین سلم و 
رحمت برای عالمیان اســت.رئیس جمهوری به 
اهمیت پیامبر)ص( بر مشــورت با مردم اشاره و 
خاطرنشــان کرد: پیامبر)ص( اینکه مردم بتوانند 
نظر خود را بگویند و پاســخ آن را بشــنوند و در 
محضر او ســوال کنند را حق مردم می دانســت 
و هنگامــی که حتی گاهی ســخن ها بلند و ناروا 
بــود، آنها را تحمل می کرد.وی افزود: پیامبر)ص( 
حتی تهمت، افترا و استهزاء را تحمل می کرد  اما 
با روی گشــاده با مردم ســخن می گفت و با آنها 
مشورت می کرد.روحانی با بیان اینکه پیامبر)ص( 
با وجود آنکــه از درون افراد آگاهی داشــت، اما 
اسرار مردم را حفظ می کرد، افزود: ایشان با وجود 
آنکه نسبت به برخی از افراد می دانست در آینده 
چه اقداماتی نســبت بــه او و خاندان و اهل بیت 
پیامبــر)ص( انجام می دهند، امــا قصاص قبل از 

جنایت نکرد.رئیس جمهوری با اشــاره به اینکه 
پیامبر اسالم)ص( با اخالق توانست جامعه و امت 
اسالمی را بسازد، تأکید کرد: اگر در ایران بتوانیم 
همه اهداف اســتقالل، آزادی، جمهوری اسالمی 
و احکام خــدا را پیاده کنیم، امــا خدای ناکرده 
دل های ما نسبت به هم مهربان نبوده، برادری از 
جامعه رخت بسته و کالم ما نسبت به هم، همراه 
با تحقیر دیگران باشــد به هدف جامعه اسالمی 
دســت نخواهیم یافت؛ و در این راستا همه باید 
تالش کنیم.روحانــی با بیان اینکه جهان امروز و 

منطقه از نبود اخالق در رنج اســت، گفت: همه 
بحران های سیاســی و نظامی در جهان ریشــه 
در مســأله اخالق دارد وگرنه چگونه همه اصول 
بین المللی زیرپا گذاشــته می شود و بدون مصوبه 
ســازمان ملل متحد، زمانی که گروهی از ســوی 
این سازمان مأمور می شــوند تا موضوع استفاده 
از سالح شــیمیایی در ســوریه را بررسی کنند، 
عده ای به بهانه های واهی به کشــوری مســتقل 
حمله می کنند که دارای حکومت و مردمی آزاد 
اســت.رئیس جمهوری با طرح این پرسش که آیا 

آمریکا، رژیم صهیونیســتی و حامیان آنها بویژه 
انگلیس و فرانســه از حوادث 17 سال گذشته در 
منطقه درس نگرفتند، گفت: تجاوزهای آمریکا در 
منطقه نتیجه ای جز نابــودی و ویرانی به دنبال 
نخواهد داشــت و آنها می خواهند با این تجاوز ها 
حضورشــان در منطقه را توجیــه کنند.روحانی 
تأکید کرد: آنها امروز از اینکه تروریست های تحت 
حمایت شــان در غوطه شرقی شکست خورده اند، 
عصبانی اند.وی با بیان اینکه مردم سوریه سال ها 
در برابر تجاوز بیگانگان ایستاده و باز هم مقاومت 
خواهنــد کرد، گفــت: جمهوری اســالمی ایران 
همواره حامی ملت های مظلــوم منطقه و جهان 
بوده و خواهد بود و به درخواست کمک دولت های 
منطقه برای مبارزه با تروریسم، پاسخ مثبت داده 
و حمایت خود را دنبال می کند.رئیس جمهوری با 
بیان اینکه توطئه های دشــمنان علیه ملت ایران 
همواره با ایســتادگی و هوشــیاری مردم خنثی 
شده اســت، افزود: این بار دشمنان قصد داشتند 
با توطئه اقتصادی در کشور اخالل ایجاد کنند، اما 
نتوانستند به اهداف خود برسند و بنده از وحدت 
و یگانگی همه قوا، نهادها و رســانه ها در مقابله با 
توطئه اخیر و تالش در راستای ساماندهی اقتصاد 
کشور تشــکر می کنم.روحانی ادامه داد: بی شک 
حمایــت های رهبر معظم انقــالب و هدایت ها و 
ارشادهای ایشان مددکار دولت بوده و خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه دشمنان چشم طمع به برهم 
زدن اوضاع اقتصادی در کشــور داشــتند و ما در 
بهترین شرایط دست به اقدامی زدیم تا دشمنان 
را مأیــوس کنیم، گفــت: امروز نظــام و دولت 
جمهوری اسالمی ایران بیش از هر زمان دیگر در 
زمینه اقتصادی، سیاسی، دیپلماسی و فعالیت های 
هســته ای آماده تر بوده و هر توطئه دشمن را در 

نطفه خفه خواهد کرد.

روحانی خبر داد: شکست توطئه اقتصادی در کشور

آمریکا و حامیانش از شکست در سوریه عصبانی اند

آگهی مفقودی
سند کمپانی خودرو سواری پراید تیپ جی تی ایکس آی به رنگ نقره ای –متالیک 
موتور19899۵7،شماره  24-447ل4۶،شماره  ایران  پالک  138۶،شماره  ،مدل 
پدرحمید،شماره  ،نام  معتوقی  تابع  محسن  نام  شاسیS141228۶341844به 
شناسنامه ۵282،شماره ملی۶۶2994۶928،صادره ازرامشیرمفقود گردیده وازدرجه 

اعتبارساقط می باشد.
شهرستان شادگان

متن آگهی
بازپرسی  نهم  شعبه   9۵۰998۶۶129۰۰9۵1 شماره  پرونده  محتویات  حسب 
اتهام  به  علیپور  ایمان  آقای  آباد  خرم  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
کالهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع تحت تعقیب میباشد به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت و به تجویز ماده 11۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است ظرف یکماه از 
تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم 

حضور در مهلت تعیین شده تصمیم قانونی اتخاذ خواهد گردید. 
بازپرس شعبه نهم دادسرای خرم آباد – یونس آزاد پور . 

متن آگهی 
محکوم له : مریم بیرانوند فرزند مراد به نشانی لرستان – خرم آباد خ انقالب نبش 

کوچه مصطفی خمینی 
محکوم علیه : امیر زند فرزند حجت اله به نشانی :مجهول المکان 

پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به امیر زند فرزند حجت اله که مجهول 
المکان می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره 9۶1۰42۶۶۵۶3۰۰232 از شعبه 
13 در پرونده کالسه 9۶۰33۰ به موجب دادنامه شماره 9۶۰997۶۶۵۶3۰۰489 
مبلغ  پرداخت  به  محکوم  علیه  محکوم   13 شعبه  از  صادره   139۶/1۰/1۰ مورخ 
۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 1/3۶۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی 
لغایت صدور حکم وفق شاخص  تاریخ چک  از  تادیه  ونیز پرداخت خسارت تاخیر 
اعالمی از سوی بانک مرکزی 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 ازمحکوم له 
یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت 
در اجرای ماده 73 آ. د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیر 
االنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد 
به  نسبت  مقررات  احکام طبق  اجرای  واحد  اینصورت  غیر  در  اقدام گردد  اجرائیه 

اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه ۱3 شورای حل اختالف مجتمع خانواده 
شهرستان خرم آباد – شیرین اکبری .

دادنامه
پرونده کالسه 9۶۰998۶۶۵۵۶۰۰318 شعبه ۶ شورای حل اختالف مجتمع امام 
 97۰997۶۶۵۵۶۰۰۰۰8 شماره  نهایی  تصمیم  آباد  خرم  شهرستان  )ره(  خمینی 
خواهان :آقای امین کرمی نژاد فرزند خدایار با وکالت آقای میالد نظری فرزند محمد 
صاحب  کوچه  مطهری  باالیی  راه  سه  روبروی  انقالب  خیابان  آباد  خرم  نشانی  به 
الزمان )عج( پالک 22 –خوانده :آقای امیر زند فرزند حجت اله به نشانی خرم آباد 

۶۰ متری –خ آپادانا مخملکوه 2 –خواسته :مطالبه وجه سفته 
رای قاضی شورا : در خصوص دادخواست امین کرمی نژاد با وکالت میالد نظری به 
طرفیت امیر زند به خواسته مطالبه مبلغ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل ۶/۰۰۰/۰۰۰ 
تومان بابت وجه یک فقره سفته به شماره 8۵۶۶73 به انضمام هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و تصویر مصدق سفته و 
خوانده  ذمه  اشتغال  بر  داللت  که  مدعی  ید  در  اصل سفته  بقاء  و  نامه  واخواست 
ابالغ در جلسه شورا حضور  علیرغم  اینکه  و  دارد  را  بقاء دین سابق  استصحاب  و 
نیافته و دفاع موثر و موجهی دال بر برائت ذمه خود ارائه ننموده و مالحظه نظریه 
مشورتی اعضاء شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد 3۰7 و 3۰9 
به  حکم  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   ۵22-۵19-۵1۵-198 مواد  و  تجارت  قانون 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت وجه یک فقره سفته 
به شماره 8۵۶۶73 و مبلغ 1/۶۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق 
الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ واخواست 
9۶/8/2۵ ) بعنوان تاریخ مطالبه (لغایت اجرای حکم بر اساس نرخ شاخص اعالمی 
بانک مرکزی که در مرحله اجرا محاسبه می گردد در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این 
مرجع و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 

شهرستان خرم آباد می باشد . 
قاضی شورای حل اختالف خرم آباد – فرود رضایی . 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1392۶۰31۶۰۰7۰۰4۰۶3 مورخ 
92/11/29 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در حوزه ثبتی شهرستان روانسر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای حبیب اله مظفری به شماره شناسنامه 192 صادره از روانسر کد ملی 
قولنامه عادی خریداری  به  ۵9۶977۵241 فرزند محمدعلی درخواست رسیدگی 
خود و صدور سند مالکیت نموده است که پرونده نیز تحت کالسه 91/28۵ تشکیل 
رای  برابر  رسیدگی  از  پس  هیئت  و  ارجاع  الذکر  فوق  قانون  موضوع  هیئت  به  و 
فوق مستندا به ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون مزبور رای به صدور سند 
مالکیت ششدانگ یک دستگاه ساختمان را به مساحت -199/77 متر مربع به نام 
آقای حبیب اله مظفری از پالک ۵3 اصلی روانسر واقع در بخش 12 کرمانشاه واقع 
در روانسر خیابان بهار کوچه بهار 11 خریداری از حسین فیضی و رضا علی ویسی 
و مع الواسطه از آقای سلطانعلی اردالن می باشد صادر نموده است لذا مراتب در 
یک نوبت به فاصله یک ماه آگهی می شودتا چنانچه کسانیکه نسبت صدور سند 
مالکیت مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت یک ماهاعتراض 
خود را کتبا به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند تا به دادگاه صالحه ارسال 
گردد،لذا معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار: 1397/1/2۶
یداله کاظمی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان روانسر 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره139۶۶۰331۰۵7۰۰4771هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضوان 
سلیمانی فرزند محمدبشماره شناسنامه 4۵3 صادره از تهران در ششدانگ یک قطعه 
از ۶اصلی  بنای احداثی به مساحت 49۵۵/72 مترمربع پالک 127فرعی  با  زمین 
واقع در عباس آباد خریداری از مالک رسمی آقای حسینعلی دانش محرز گردیده 
است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۶1۵ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/۰1/2۶  تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/۰2/1۰

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره139۶۶۰331۰۵7۰۰4437هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  های  و ساختمان  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
عسکرعلی میرزائی حسنعلی بشماره شناسنامه ۵11 صادره از خدابنده در ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 9۶/۰۶ مترمربع پالک 181۰فرعی از 9 اصلی واقع در 
ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقای عیوض ممتاز محرز گردیده است. لذا  به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۶1۶ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/۰1/2۶  تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/۰2/1۰

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  شماره139۶۶۰331۰۵7۰۰44۰1هیات  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی تاری 
قلی فرزند کلبعلی بشماره شناسنامه 31۰ صادره از رزن در ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت 1۰۰۶/۰۰ مترمربع قسمتی از قطعه 779 از پالک 9 اصلی 
واقع در ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقای محمود عباسی محرز گردیده است. 
لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۶17 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/۰1/2۶  تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/۰2/1۰

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره139۶۶۰331۰۵7۰۰4۶۰1هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  های  و ساختمان  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
از  صادره   397۰۰۶۵232 شناسنامه  محمدیاربشماره  فرزند  وحیدعبدالملکی 
تویسرکان در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 4۵۵ مترمربع 
آقای  رسمی  مالک  از  محمدشهرخریداری  در  واقع  3۶۰اصلی  از  ۶1فرعی  پالک 
غضنفر بخشی زاده تاج آبادی محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  بدیهی است در صورت 

سند مالکیت صادر خواهد شد.۶18 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/۰1/2۶  تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/۰2/1۰

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

حمله سه کشور غربی به سوریه حمایت آشکار از تروریسم 
حجت االســالم و المسلمین حســن روحانی دیروز در تماس تلفنی "بشار اسد" رئیس جمهور 
سوریه با بیان اینکه این تجاوز نقض آشکار موازین بین المللی از جمله منشور ملل متحد است، 
گفت: این تجاوز آشکار، تنها تجاوز به خاک سوریه نبوده بلکه به ثبات و استقرار کل منطقه تجاوز 
شده است.رئیس جمهور، حرکت تجاوزکارانه سه کشور علیه دولت و ملت سوریه را اقدامی عملی 
برای تقویت تروریسم در منطقه دانست و تاکید کرد: نادیده گرفتن حق حاکمیت ملی یک کشور 

به معنای تالش برای  ایجاد بی ثباتی و ناآرامی در منطقه است.

ممنوعیت کشت برخی از محصوالت 
کشاورزی در پی تامین آب شرب

با تشــدید بحران آب در کشــور احتمال ممنوعیت کشــت برخی از 
محصوالت کشــاورزی قوت یافته تا جایی که بر اساس گفته های وزیر 
نیــرو با توجه به کاهش بارندگی ها و اولویت تامین آب شــرب، قطعا 
محدودیت برای بخش های مختلف کشــاورزی ایجاد می شود، اما این 

مسئله به معنای نادیده گرفتن حقوق کشاورزان نیست.به گزارش زمان 
به نقل ازایســنا، با توجه به اینکه بخش کشــاورزی بیش از نود درصد 
منابع آبی کشور را مصرف می کند دولت تصمیم دارد با ساماندهی این 
بخش وضعیت منابع آبی را سامان بخشد. البته تا کنون نیز طرح های 
متعددی برای سر و سامان دادن به این حوزه ابالغ و عملیاتی شده اما 
تا کنون اقدامات جدی در این زمینه صورت نگرفته است.این در حالی 
اســت که با شکل گیری گارگروه ســازگاری با کم آبی و حضور وزارت 
جهاد کشــاورزی بر سر میز بحران آب، به نظر می رسد که این بار حل 
بحران به طور جدی تری مورد بحث قرار گرفته است چراکه مساله حل 

تنش آبی در ایران تنها به دست یکی از وزارتخانه ها امکان پذیر نیست.
در همین راستا با تشدید بحران آب الزم است تصمیمات جدی در حوزه 
مصرف آب محصوالت کشاورزی اتخاذ شود که یکی از این تصمیمات 
طبق اعالم رضا اردکانیان، وزیر نیرو احتمال ممنوعیت کشت برخی از 
محصوالت کشــاورزی است.وی معتقد است زمانی که آب وجود ندارد 
طبیعتا خود کشاورزان نیز متوجه می شوند، البته در دوره های گذشته 
نیز ترسالی و خشکسالی وجود داشت، بحث کنونی این است که در زمان 
خشکسالی اگر دولت دخالت نکرده و خشکی به نسبت متعارفی تقسیم 

نشود، عدم تعادل را باید با منابع مالی جبران کند.
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افتتاح ۲۷ پروژه حوزه بهداشتی 
 همزمان با هفته سالمت
 در چهارمحال وبختیاری

معاون  بختیاری:  و  چهارمحال  مصطفوی- 
و  شهرکرد  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی 
و  چهارمحال  استان  بهداشت  مرکز  رئیس 
بختیاری از افتتاح 27 پروژه در حوزه بهداشتي 
همزمان با هفته سالمت در این استان خبر داد.
به گزارش وب دا؛ دکتر عبدالمجید فدایی افزود: 
شده  بیني  پیش  های  برنامه  اعالم  به  توجه  با 
هفتم  لغایت  )یکم  هفته سالمت  در  اجرا  براي 
اردیبهشت ماه(، افتتاح چندین پروژه بهداشتي 
برنامه  تابعه  هاي  شهرستان  و  استان  مرکز  در 

ریزي شده است.
سالمت  جامع  خدمات  مرکز  کرد:  تصریح  وی 
سودجان، در شهرستان شهرکرد، خانه بهداشت 
خدمات  کز  مر  فارسان،  شهرستان  در  گوجان 
جامع سالمت شماره 2 )مرحومه مژگان هادی 
پور( و اورگان و افتتاح ستاد شبکه بروجن، خانه 
پزشک فرادنبه،  اورگان ،  دستگرد فرادنبه،  آقبالغ 
شماره 2 بروجن و پایگاه سالمت ضمیمه مرکز 
فرادنبه،  غیر ضمیمه مرکز شماره  شبانه روزي 
اورژانس 11۵  و   ) بروجن)حضرت سجاد)ع(   1
فرادنبه در شهرستان بروجن از جمله پروژه هاي 
پیش بیني شده براي افتتاح در هفته سالمت در 
استان هستند. دکتر فدایی گفت: خانه بهداشت 
و خانه پزشکی کاهکش و مارکده در شهرستان 
گل  و  امیرآباد  دزک،   بهداشت  خانه  سامان، 
سفید در شهرستان کیار ،  مرکز خدمات جامع 
صالح  بهداشت  خانه  و  مورز  روستایي  سالمت 
پروژه  دیگر  از  کوهرنگ  شهرستان  در  کوتاه 
هفته  در  افتتاح  براي  شده  بیني  پیش  هاي 
اردل  افزود: در شهرستان  سالمت هستند. وی 
نیز خانه بهداشت بارده سمی و پایگاه سالمت و 
در شهرستان لردگان اورژانس 11۵ همزمان با 

هفته سالمت افتتاح می شوند.
و  چهارمحال  استان  بهداشت  مرکز  رئیس 
بختیاری گفت: در مجموع پیش بیني مي شود 
همزمان با هفته سالمت ۵ مرکز خدمات جامع 
سالمت، 8 خانه بهداشت، 9 خانه پزشک، 3 پایگاه 
این  در  اي  جاده   11۵ اورژانس   2 و  سالمت 

استان به بهره برداري برسد.

خبر

۸۰۰ مورد بازدید در سطح جایگاه ها و مجاری 
عرضه در نوروز 

از  بازدید  8۰۰مورد  از  مرکزی  استان  منطقه  مدیر  اراک:  داودی- 
جایگاهها و مجاری عرضه در ایام نوروز خبر داد. 

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
استان مرکزی، عبداله گیتی منش مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه استان مرکزی گفت: از تاریخ 1۵اسفند 9۶تا 17فروردین 
97توسط تیمهای متشکله مختلف بیش از 8۰۰مورد بازدید از جایگاه 
رفاهی،  خدمات  های  مجتمع  و  مرکزی  استان  سوخت  عرضه  های 
نمازخانه های بین راهی و سرویسهای بهداشتی و همچنین مصرف 
کنندگان عمده بعمل آمده است . وی گفت بر اساس دستورالعملهای 
صادره از ستاد شرکت عالوه بر گشتهای درون سازمانی توسط بازرسهای 
عملیات و روابط عمومی ستاد نیز از جایگاهها و نمازخانه های بین راهی 
الحمداهلل  که  آْمد  بعمل  بازدید  مرکزی  استان  مواصالتی  های  مسیر 

گزارشات آنها حکایت از مطلوب بودن مکانهای فوق الذکر بوده است . 
ایشان به گشتهای مشترک استان نیز اشاره کردو گفت در نیمه دوم 
اسفند کارشناسان دستگاههای اجرایی استان شامل اداره کل میراث 
فرهنگی و گردشگری، ستاد اقامه نماز استان ، دانشگاه علوم پزشکی 
استان و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه استان مرکزی از 
جایگاه های عرضه سوخت استان و مجتمع خدمات رفاهی و نمازخانه 
های بین راهی بازدید نمودند که در امر بهبود فرآیندها بسیار موثر بوده 
این مقام مسئول  یادآوری کردند در استان مرکزی 91باب    . است 
جایگاه عرضه سوخت مایع و ۶2باب جایگاه عرضه سوخت cngوجود 
دارد که در طول ایام نوروز در خدمت مسافران  نوروزی در امر توزیع 
سوخت فعالیت داشته اند. مهندس گیتی منش گفت: استان مرکزی 
یکی از استانهای پر تردد در ایام نوروز 97میباشد که با کمترین شکایات 
مردمی در ایام فوق روبرو بوده است . مدیر منطقه استان مرکزی تعداد 
شکایات واصله در طول ایام تعطیل را ۵مورد ذکر کرد و گفت تالش 

گردیده رضایتمندی شاکیان جلب گردد . 

تالش برای تأمین آب منابع آبی برخی شهرهای 
خوزستان از طریق دریا

وحیدی فر-اهواز: مدیرعامل آبفا خوزستان گفت: یکی از تفاهم نامه های 
مطرح شده شرکت آبفا خوزستان با سرمایه گذاران هلندی تأمین آب 

شهرهای بندر امام، ماهشهر و هندیجان از منابع آبی دریا است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب خوزستان، صادق حقیقی 
پور  در جلسه با سرمایه گذاران کشور هلند، اظهار کرد: دولت نگاه ویژه ای 
به خوزستان دارد و برای رفع مشکالت آب و فاضالب خوزستان نزدیک 

به 3 میلیارد دالر سرمایه گذاری کرده است.
وی افزود: با توجه به شرایط خشک سالی امسال و کاهش ۶۰ درصدی 
برای تأمین آب در دستور کار  بارندگی امسال سیاست های جدیدی 
قرارگرفته است. مدیر عامل آبفا خوزستان بیان کرد: بسیاری از شهرهای 
ما در خوزستان در نوار ساحلی قرار دارند و اکثر شهر ها فاصله نزدیکی 
با دریا دارند و در تالش هستیم از این ظرفیت برای تامین آب شرب با 
کیفیت استفاده کنیم. حقیقی پور تصریح کرد:  یکی از تفاهم نامه های 
مطرح شده شرکت آبفا خوزستان با سرمایه گذاران هلندی تامین آب 

شهر های بندر امام، ماهشهر و هندیجان از منابع آبی دریا است.

خبر

جلسه شورای هماهنگی مدیران استانی وزارت 
اتاق  مدیره  هیات  با  ودارایی  اقتصادی  امور 
تعاون استان البرز در سالن جلسات اداره کل 
امور اقتصادی و دارایی استان البرز برگزار شد.

عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان البرز، 
مدیرکل  و  وزیر  نماینده  فالح«  »ابوالفضل 
امور اقتصادی و دارایی استان البرز ضمن ابراز 
بین  شده  ایجاد  همدلی  و  وفاق  از  خرسندی 
مدیران دستگاه های تابعه وزارت امور اقتصادی 
مشکالت  حل  درجهت  البرز  استان  دارایی  و 
بمنظور  جلسات  برگزاری  و  استان  اقتصادی 
مرتفع نمودن موانع پیش روی فعاالن اقتصادی 
بخش خصوصی گفت: با عنایت به منویات مقام 
معظم رهبری درخصوص محقق شدن اقتصاد 
ایرانی ، جلسات  از کاالی  مقاومتی و حمایت 
از  خصوصی  بخش  های  تشکل  با  مشترکی 
اتاق تعاون استان  جمله اعضای هیئت مدیره 
البرز و با هدف ر سیدگی به مشکالت فعاالن 

اقتصادی در بخش تعاون تشکیل شده است.
بیان  و  اشاره  اقتصاد  کردن  مردمی  به  وي 
کرد : تعاونی ها به عنوان بنگاه های اقتصادی 
با  و  مردم  برای  مردم،  سرمایه  که  نهاد  مردم 
مدیریت مردم فعالیت می نمایند ؛ می توانند 
نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی استان 
نمایند. فالح خاطرنشان ساخت:  ایفا  و کشور 
تعاونی ها در کشورهای توسعه یافته در حال 
گسترش هستند و این رشد  تعاونی ها مبتنی 
بر مشارکت ، توانمندی،هم افزایی و عقالنیت 

جمعی است.
مختاری«  »محمد  جلسه  این  در  همچنین   
از  گزارشی  البرز  استان  تعاون  اتاق  رئیس 
تعاون  بخش  توسط  آمده  بعمل  اقدامات 

افزود: در حال حاضر  ارائه کرد و  البرز  استان 
حدود12۰۰ تعاونی فعال در استان البرز حضور 
دارند که از آنجمله می توان به تعاونی سهام 
نفر  هزار  اشاره کرد که درحدود 8۵۰  عدالت 
بر  مشتمل  و  دارد  عضو  کرج  شهرستان  در 
اجرایی،  های  دستگاه  شاغلین  و  بازنشستگان 
های  خانواده  حمایتی،  نهادهای  مددجویان 
خبرنگاران،  جانبازان،  و  ایثارگران  شهدا، 
تامین  بازنشستگان  و  فصلی  طالب،کارگران 
های  تعاونی  باشند.همچنین  می  اجتماعی  
 ... و  مسکن  های  تعاونی   ، کارکنان  مصرف 
از ظرفیت های  استفاده  برای  مناسبی  مرجع 
مردمی در قالب تعاونی در حوزه های اجتماعی، 

فرهنگی و اقتصادی می باشند.
دولت   ، وزارت  رویکرد  اینکه  به  اشاره  با  وی 
و جذب  تربیت   ، تقویت   ، تعاون  اتاق های  و 
مدیران توانمند در تعاونی هاست؛ خاطرنشان 
در  دارد  قصد  البرز  استان  تعاون  ساخت:اتاق 
شرکت  سه  تشکیل   به  نسبت  جاری  سال 

توسعه عمران شهرستانی در استان البرز اقدام 
نماید و مردم همان شهرستان باید عضو تعاونی 

های مذکور باشند.
بناساز«  اصغر  »علی   ، جلسه  این  ادامه  در 
البرز گفت:شرکتهای  سرپرست گمرک استان 
تعاونی و تولیدی  می توانند با ارائه مدارک و 
مستندات و با توجه به میزان واردات و صادرات 
و حجم فعالیت ها در لیست شرکتهای فعال 
اقتصادی ثبت نام نمایند و از تسهیالت گمرکی 

استفاده نمایند .
اینکه پذیرش ضمانت  به  با توجه   : افزود  وی 
انجام می شود  بهمن هر سال  تا 1۵  نامه ها 
برای  نامه  ضمانت  پذیرش  محدودیت  ولیکن 
اقتصادی  فعال  شرکتهایی که جزء شرکتهای 
باشند،وجود ندارد. همچنین در بحث صادرات 
نیز اگر جز شرکتهای فعال اقتصادی باشند ، 
می توانند از تسهیالت ارزیابی از محل استفاده 
نموده و مامورین گمرک در تمام ساعات شبانه 
انبارهای  یا  تولید  ارزیابی در محل  روز جهت 

صادرکننده حضور  می یابند.
مدیربیمه  نژاد«  طبیعی  همچنین»محمدباقر 
ایران در استان البرز به تحت پوشش قراردادن 
ارائه  و  تعاون  بیمه  توسط  تعاونی  شرکتهای 
طی  تعاون  توسعه  بانک  توسط  تسهیالت 
ایران  بیمه  افزود:  و  داد  خبر  اخیر  سالهای 
الزم  خدمات  ارائه  جهت  را  خود  آمادگی  نیز 
تعاونی  شرکتهای  به  سنگین  خسارتهای  در 
اعالم می نماید. »سیدمجتی تقوی« مدیرکل 
امور مالیاتی استان البرز نیز با اشاره به نقش 
لزوم  بر  کشورها،  اقتصاد  در  ها  تعاونی  مهم 
های  تعاونی  سمت  به  ها  تعاونی  دادن  سوق 
از  تقدیر و تشکر  تاکید کرد و ضمن  تولیدی 
همکاری اتاق تعاون استان البرز جهت حضور 
نمایندگان این اتاق در جلسات هیئت های حل 
اختالف مالیاتی ، از برگزاری دوره های مشترک 
آموزشی با اتاق تعاون استان البرز از جمله دوره 

آموزشی مالیات برارزش افزوده خبر داد.
بنابراین گزارش ، در این جلسه مشکالت مطرح 
شده توسط رئیس اتاق تعاون استان البرز در 
حوزه های بانکی گمرک و امورمالیاتی با حضور 
 ، دارایی  و  اقتصادی  امور  ادارات  کل  مدیران 
گمرک، امورمالیاتی ، بورس  منطقه ای البرز 
و  بحث  مورد  ایران  ملی  بانک  و  ایران  ،بیمه 

بررسی قرار گرفت .
شایان ذکر است در راستای برگزاری جلسات 
استانی  مدیران  هماهنگی  شورای  مشترک 
های  تشکل  با  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت 
بخش خصوصی استان البرز ، پیش از این نیز 
با انجمن صنفی نساجی و پوشاک  جلسه ای 
موانع و  و رفع  بررسی  با هدف  و  البرز  استان 
مشکالت پیش روی فعاالن اقتصادی این حوزه 

تشکیل شد.

در راستای برگزاری جلسات مشترک با تشکل های بخش خصوصی برگزار شد؛

جلسه شورای هماهنگی مدیران استانی وزارت اقتصاد با اتاق تعاون البرز

آگهی تجدید مزایده و شرایط واگذاری امالک
شهرداری ماهدشت به استناد مجوز شماره 96/1332 مورخ 96/11/5 شورای اسالمی 

شهر ماهدشت در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 21 قطعه از امالک )زمین( متعلق به 
خود به شرح : 

از طریق مزایده کتبی واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت آگاهی از سایر شرایط و دریافت اسناد 
مالی شهرداری  امور  به  مورخ 97/2/3  روز دوشنبه  اداری  وقت  پایان  تا  آگهی حداکثر  انتشار  تاریخ  از  مزایده 

ماهدشت مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 37309790-026 تماس حاصل فرمایید. 
شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است هزینه کارشناسی، درج آگهی و نقل و انتقال دفترخانه 

اسناد رسمی و مالیات به عهده برنده یا برندگان می باشد. 
شهرداری ماهدشت

شهرداری ماهدشت

 نوبت دوم

             آگهي مناقصه عمومي
 یک مرحله ای شماره 96/9

اداره کل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان یزد در نظر دارد اجراي پروژه های ذیل را از طریق درگاه 
سامانه الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار نماید:

•تاریخ و مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 1397/01/26 لغایت 1397/01/30  به آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشاني 
www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

•تاریخ و مهلت تحویل اسناد : مناقصه گران باید پس از دریافت اسناد ، اسناد دریافتي را تکمیل وتا ساعت 8 صبح مورخ 15/ 1397/02 درسایت 
ستاد بارگذاري  نمایند . پاکات مناقصه ساعت  9 صبح مورخ 15/ 1397/02 در کمیسیون مناقصه در محل سالن جلسات اداره کل راهداري وحمل 
ونقل جاده اي باز و خوانده مي شود حضوریک نفر نماینده با معرفي کتبي از طرف شرکت ، در جلسه افتتاح پیشنهادها آزاد است.)آگهي در دو نوبت 

، بفاصله دو روز در روزنامه چاپ خواهد شد(.
•اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131  دفتر ثبت نام88969737 و 8519376

•اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار : یزد - بلوار شهید پاکنژاد - نرسیده به میدان باهنر - تلفن گویای شبانه روی37245256 - نمابر 37246160

ردیف

1

2

3

4

نام پروژه

اجرای زیراساس و روکش آسفالت محور 
پرک - بهاباد

بهسازی و روکش آسفالت سطحی محور 
دهشیر-تنگ حوضکی

بهسازی و روکش آسفالت محور مهریز-انار 
قطعه2

راه دسترسی مجتمع خدماتی و رفاهی ولی 
عصر بافق )شبنم شهسواری(

مدت پیمان )ماه(

10

4

12

2

برآورد اولیه )ریال(

33.471.826.213

25.897.727.725

52.079.035.019

2.794.780.234

مبلغ  تضمین )ریال(

1.680.000.000

1.130.000.000

2.370.000.000

140.000.000

ارزیابی کیفی

دارد

دارد

دارد

ندارد

 نوبت اول

اداره کل راهداري وحمل 
ونقل جاده اي استان یزد

هنری  حوزه  رئیس  گلستان:  سلیمانی- 
بهمن  در  که  نشستی  گفت:طبق  گلستان 
شهر  اسالمی  شورای  با   139۶ سال  ماه 
از  شهری  طراحی های  در  تا  داشتیم  گرگان 
توانمندی های هنرمندان گلستان استفاده شود 
در  که  صورتی  در  شد  گفته  شورا  اعضای  وبه 
نشود  استفاده  داخلی  هنرمندان  از  طراحی ها 

اعتراض خود را اعالم خواهیم کرد.
 سینماهای گلستان نیاز به بازسازی دارند

درجمع  هنر  هفته  بمناسبت  محمدنژاد  نقی 
اصحاب رسانه اظهار داشت:امروزه حوزه سینما 

در حال زیان  دهی است اما سیاست کشور این 
بودجه  سینما  بازسازی  و  ساخت  در  که  است 
دولتی لحاظ نشود و بخش خصوصی وارد شود .

وی گفت:در حال حاضر برای نوسازی سینماها 
در گرگان و گنبدکاووس بخش خصوصی وارد 
شده و در سال 1397 سینمای بهمن گرگان 
مورد بازسازی و ساخت سالن چند منظوره قرار 

خواهد گرفت.
بااینکه  افزود:  گلستان  هنری  حوزه  رئیس 
مسئوالن مدیریت شهری و مدیران دستگاه های 
مساعدت  سینما  این  ساخت  برای  اجرایی 

هنری  حوزه  نظر  از  داشتنداما  همکاری  و 
سینماهای استان ایمن نیستند .

محمدنژاد با بیان اینکه بیش از ۵ دهه از عمر 
سینماهای گلستان می گذرد،بیان کرد: سینماها 
یادآور  وی  دارند.  بازسازی  به  نیاز  استان  ی 
شد:متاسفانه باتوجه به عدم استفاده از ظرفیت 
هنرمندان استان ،این هنرمندان در برنامه های 

برون  مرزی و کشوری خوب میدرخشند.
توجه  شد:  یادآور  گلستان  هنری  حوزه  رئیس 
به هنرمند در ابعاد مختلف سبب تولید بهتر و 
شکوفا شدن هنر استانی و ملی می شود و برای 

این موضوع بهتر است برنامه  ریزی دقیق تری 
صورت گیرد.

وی گفت:فعالیت ما در ۶ بخش هنری می باشد 
و تقریبا یک هزار و 1۰۰ هنرمند در سطح استان  
با حوزه هنری همکاری دارند که قطعا فراتر از 

این تعداد هستند.
کرد:طی  تاکید  گلستان  هنری  حوزه  رئیس 
نشستی با هیئت مدیره خانه مطبوعات بنا شد 
اصحاب رسانه  استان بتوانند از سینماهای که 
تحت نظر حوزه هنری  است به صورت نیم بهاء 

استفاده کنند.

رئیس حوزه هنری گلستان:

درطراحی مبلمان شهری از هنرمندان بومی گلستان استفاده نمی شود

آگهی
پرونده کالسه 9/2/97ح مطروحه درشعبه 2شهری شورای حل اختالف شهرستان 
مختاربه  فرزند  پژدم  امین  طرفیت  به  محب  فرزند  جغتایی  جعفر  آقای  هندیجان 
شماره ملی 249134۶۵4۰دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ 74/۰۰۰/۰۰۰ریال 
بابت خرید کاال تقدیم شورا نموده با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده دراجرای 
مقررات ماده73قانون آیین دادرسی مدنی به نامبرده ابالغ می گردد درروزسه شنبه 

مورخ 97/2/18ساعت 9:3۰دراین شعبه حضور یابد.
رئیس شعبه2شورای حل اختالف شهرستان هندیجان

آگهی مفقودی
به رنگ سفید روغنی  131SEسیستم سایپا  پراید تیپ  برگ سبزماشین سواری 
،مدل 139۵،شماره پالک ایران14-229ط48،شماره موتورM13/۵۶۵1773شماره 
ملی  موسوی،شماره  راهی  هادی  سید  نام  شاسیNAS4111۰۰G124۰۵72به 

1989۶۵۶498مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می باشد.
اهواز

آگهی
بدینوسیله اعالم می گردد کارگاه بسته بندی خرمای بهمنشیرتولید کننده خرما 
درشادگان به منظور تکمیل کادرفنی خود نیازبه یک نفرکارشناس دررشته صنایع 
مهندسی شیمی  تغذیه  غذایی-علوم  گرایش صنایع  با  غذایی-مهندسی کشاورزی 
گرایش صنایع غذایی جهت احراز پست مسئول فنی کارگاه دارد.واجدین شرایط 
می توانند با شماره ۰۶1۵332۵391معاونت غذا وداروآبادان تماس حاصل نمایند.

نوبت اول:2۶ /1397/1-نوبت دوم:1۰ /1397/2
شهرستان شادگان

متن آگهی 
خواهان خانم سهیال قادری دادخواستی به طرفیت خوانده آقای علی کرمی فرزند 
محمد کریم به خواسته طالق تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده 
آباد  که جهت رسیدگی به شعبه اول  دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم 
واقع در خرم آباد خیابان امام میدان عدالت دادگستری کل استان لرستان ارجاع و 
به کالسه 9۶۰998۶۶1۰3۰۰931 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/3/19 
و ساعت 9 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن  به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم 
آباد –بهناز رحمتی . 

متن آگهی 
محکوم له : مریم بیرانوند فرزند مراد به نشانی لرستان – خرم آباد خ انقالب نبش 

کوچه مصطفی خمینی 
محکوم علیه : یاسر اسکندرزاده فرزند علی به نشانی :مجهول المکان 

فرزند  اسکندرزاده  یاسر  به  بدینوسیله  جراید  در  منتشره  های  آگهی  پیرو 
صادره  اجرائیه  طبق  شود  می  ابالغ  باشد  می  المکان  مجهول  که  علی 
موجب  به   9۶۰332 کالسه  پرونده  در   13 شعبه  از    9۶1۰42۶۶۵۶3۰۰23۵
از شعبه 13  مورخ 139۶/1۰/1۰ صادره  دادنامه شماره 9۶۰997۶۶۵۶3۰۰488 
و  خواسته  اصل  بابت  ریال   ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  پرداخت  به  محکوم  علیه  محکوم 
نیز پرداخت 1/۶1۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک 
لغایت صدور حکم وفق شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی 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 ازمحکوم له یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم 
علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ. د.م و ماده 9 
قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیر 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. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه ۱3 شورای حل اختالف مجتمع خانواده 
شهرستان خرم آباد – شیرین اکبری . 
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انتقال پایتخت اداري راه حل مشکل تهران نیست

 معاون وزیر راه با تأکید بر اینکه رفع مشکالت تهران جزو اولویت های 
اساسی نظام سیاسی کشور محسوب می شود، گفت: قطعا ساماندهی 

مسائل تهران نیاز به مطالعات دقیق دارد.
حبیب اله طاهرخانی در سمینار تجربه کره جنوبی در انتقال پایتخت 
اداری که با حضور هیئت کره ای برگزار و به بررسی تجارب این کشور 
در انتقال پایتخت پرداخته شــد اعالم کرد: قطعا آوردن این نشســت 
به دانشــگاه تهران دارای یک هدف ثانویه است چراکه انتقال پایتخت 
اداری در ایران موضوعی قابل بحث و کامال تأمل انگیز به شمار می رود.

طاهرخانی در ادامه با تأکید براینکه ما هم اکنون در تهران با مشکالت 
بســیار جدی روبه رو هســتیم گفت: متأسفانه این مشــکالت دائما 
رو به رشــد هستند، مشــکالتی که به عقیده من ناشی از عدم توقف 

تمرکزگرایی در کالنشهر تهران است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه با توجه به سرشماری سال 9۵ 
همچنان اســتان تهران و البرز به عنوان جذاب ترین منطقه برای رشد 
جمعیت در کشــور محسوب می شوند گفت: متأسفانه با وجود مسائل 
زیســت محیطی بسیار در کشور پیش بینی می شــود که در دهه های 
آینده نیز این روند با حفظ شــرایط فعلی همچنان ادامه داشته باشد.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید همچنین اعالم کرد: درحال 
حاضر همزمان با تمرکز و اســتقرار جمعیت در تهران شــاهد افزایش 
تمرکز اقتصادی و ســایر شاخص های جمعیتی در آن هستیم.به گفته 
وی بدون شــک موضوع انتقال پایتخت اداری امروز نمی تواند راه حل 
قطعی در رفع مشکالت تهران باشــد چراکه شواهد نشان می دهد ما 
همچنان نیازمند تأمل بیشتری در این حوزه و در این منطقه هستیم.

 پرداخت وام 4 میلیونی به ۲5 هزار بازنشسته 
در هر ماه

مدیرعامل صندوق بازنشســتگی از پرداخت وام 4 میلیونی به 2۵ 
هزار نفر از بازنشستگان کشوری در هر ماه خبر داد.به گزارش زمان 
به نقل ازایســنا، جمشید تقی زاده مدیرعامل صندوق بازنشستگی 
گفت: افزایش قدرت خرید بازنشستگان از اهداف صندوق در سال 
جاری اســت، در این راستا پرداخت وام ضروری قرض الحسنه می 
تواند به تحقق این هدف کمک شایانی کند.وی افزود: با برنامه ریزی 
انجام شده در هر ماه به قریب 2۵ هزار نفر از بازنشستگان وام چهار 
میلیونی تومانی،با کارمزد 4 درصد و با اقساط 3۶ ماهه پرداخت می 
گردد.مدیرعامل صندوق بازنشســتگی کشوری اعالم کرد: تاکنون 
وام چهار میلیون تومانی به 18۰ هزار نفر از بازنشستگان متقاضی  
پرداخت شــده  و پیش بینی می شــود  تاپایان شهریورماه سال 
جاری این وام  به حساب 3۰۰ هزار نفر از بازنشستگان و موظفین 
واجدالشــرایط که اسامی آنها از طریق ســایت در دسترس است، 
واریز گردد.تقی زاده در پایان تاکیدکرد: توجه به نیازهای اقتصادی 
بازنشســتگان و بهبود معیشــت آنان از اولویت های اصلی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق بازشســتگی کشوری است و 
در این زمینه برنامه هایی در دســت تهیه است که در آینده اعالم 

خواهد شد.

دریچه

آغاز پرداخت وام ١۰۰میلیون 
توماني به سمن ها

مدیرکل مشــارکت های اجتماعــی وزارت ورزش و 
جوانان گفت: تولیدات داخلــی باید کیفیت الزم را 
پیدا کنند تا بتوانند با مشــابه خارجی، رقابت داشته 
باشند. در این زمینه سازمان های مردم نهاد جوانان 
می توانند نقش آفرین باشند. رضا حجتی در آغاز با 
بیان اینکه وزارت ورزش و جوانان متولی امور جوانان 
در حوزه اجتماعی است، گفت: این وزارتخانه با توجه 
به مسئولیتش، به طور تخصصی با سازمانهای مردم 
نهاد جوانان در ارتباط اســت. ســعی می کنیم این 
سازمان ها را توانمند کنیم تا در چرخه های اجتماعی 
بخصوص در زمینه اشــتغال قرار بگیرد زیرا اولویت 
نخست در میان خواسته های جوانان، موضوع اشتغال 
اســت.وی عنوان کرد: فکر می کنم جوانان به لحاظ 
فرهنگی می توانند حساســیت زایی کنند. به دلیل 
سیاست های اشــتباه و همچنین بی توجهی و البته 
غفلت هایی که صورت گرفتــه، تولید کاالی داخلی 
آسیب دیده است و تولید کشور در وضعیت مناسبی 

صورت نمی گیرد.

ارائه خدمات اجتماعي به دختران 
آسیب دیده

رئیس اورژانــس اجتماعی از ارائــه خدمات متنوع 
اجتماعی، روانــی، حقوقی، بهداشــتی و رفاهی به 
دختران در معرض آســیب و آسیب دیده اجتماعی 

به شکل شبانه روزی در 31 مرکز استان خبر داد.
رضا جعفری با اشــاره به فعالیت 11 مرکز »ندای مهر« 
بــرای ارائه خدمــات روانی و اجتماعی بــه دختران و 
خانواده ها از سال 94 تا کنون گفت: از جمله برنامه های 
ســازمان بهزیســتی در ســال جدید این است که این 
مراکز در تمام استانهای کشــور راه اندازی شوند.وی با 
بیان اینکه دختران و زنــان به عنوان نیمی از جمعیت 
جامعه، به دالیل گوناگون ازجمله وابســتگی اقتصادی 
و مالی به سرپرســتان، قوای جسمانی، نگرش فرهنگی 
بــه زنان و دختــران به عنوان جنــس دوم، تبعیض و 
شکاف جنسیتی، فرصت های نابرابری در حوزه آموزش 
و اشــتغال از جمله آســیب پذیرترین اقشــار گروهای 
اجتماعی در جامعه هستند، گفت: این در حالی است که 
تحقق اهداف توسعه پایدار نیازمند مشارکت کامل زنان 
و دختران در عرصه های گوناگون زندگی و تامین امنیت 
روانی واجتماعی آنان با توجه به نقش بی بدیل آنها در 
جامعه پذیری و تربیت و پرورش نســل آینده و انتقال 
میراث فرهنگی و تامین فضای آرامش در خانواده است.

خبر

سرپرســت اداره کل امور اداری و تشــکیالت وزارت آموزش 
و پرورش در پاســخ به اینکه امســال چه تعداد نیرو به سن 
بازنشســتگی رســیده و از آمــوزش و پــرورش خداحافظی 
می کنند؟ گفت: حداقل 4۰ هزار نفر در سال جاری بازنشسته 
می شــوند و در تالشیم تا کمبود نیرو در سال تحصیلی پیش 
رو نداشته باشیم.ناصر ســلیمان زاده ، با بیان اینکه بخشنامه 
تبدیل وضعیت خدمتــی نیروهای قراردادی ایثارگر در هفته 
جاری ابالغ خواهد شد، درباره تبدیل وضعیت سایر کارکنان 
به ایســنا گفت: در برنامه ششم توسعه اجازه تبدیل وضعیت 
خدمتی نیروهای قراردادی ایثارگر به ما داده شده است و فعال 

همین را اجرایی می کنیم.

دســتیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: در دولت 
قائل به این هســتیم که انحصار اســتفاده از پیام رسان خارجی 
شکسته شود، اما این حق را نیز برای شهروندان باید قائل باشیم 
که بتوانند از میان گزینه های مختلف داخلی و خارجی انتخاب 
داشــته باشند.شــهیندوخت موالوردی  درباره این که آیا دولت 
حق انتخاب شهروندان برای استفاده از پیام رسان های داخلی و 
خارجی را مورد توجه قرار می دهد؟ به ایسنا گفت: در مجموعه 
دولت قائل به این هســتیم که انحصار اســتفاده از پیام رســان 
خارجی شکسته شود، اما این حق را نیز برای شهروندان و مردم 
باید قائل باشــیم که بتوانند از میان گزینه های متعدد داخلی و 

خارجی انتخاب داشته باشند.

ســخنگوی وزارت بهداشــت تاکید کرد که به جــز تغییرات 
دوره ای هر ســال، در ســال جاری تغییــری در قیمت داروها 
نخواهیم داشــت. ایرج حریرچی در یک برنامه رادیویی، درباره 
تاثیر نوســانات ارزی بر قیمــت دارو، اظهار کرد: باتدابیری که 
دولت اندیشــیده است، به جز تغییرات معمولی که در هر دوره 
از ســال انجام می شود، انشااهلل هیچ تفاوتی در مورد تهیه دارو، 
ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشــکی در سال جاری نخواهیم 
داشت.وی با تاکید بر اینکه دارو به هیج وجه گران نخواهد شد، 
ادامه داد: قبال واردات دارو با ارز مبادله ای حدود 38۰۰ تومان 
انجام می شــد اما دولت تصویب کرد کــه مابه التفاوت 42۰۰ 

تومان پرداخت شود. 

وزیر آمــوزش و پرورش با بیــان اینکه 8 دهم 
درصد دانش آمــوزان در معرض خطــر اعتیاد 
هســتند و این شامل یک بار اســتفاده از مواد 
مخدر است، گفت: مسئله سیگار نیز رو به ازدیاد 
است و یک درصد دانش آموزان دوره متوسطه را 

شامل می شود.
 به گزارش پبام زمان؛سید محمد بطحایی وزیر 
آموزش و پرورش در دیــدار با آیت اهلل مکارم 
شیرازی ضمن ارائه گزارشــی از فعالیت های 
یکساله وزارت آموزش و پرورش، اظهار داشت: 
در 8 مــاه اخیر با اســتقرار دولــت دوازدهم 
تالش هایــی را آغاز کرده ایــم؛ مأموریت های 
ما نباید صرفاً در حد مأموریت های آموزشــی 
باشــد، باید ایــن ماموریت هــا را تغییر داد و 
بخشی از آن معطوف به مهارت هایی باشد که 

جامعه به آن نیاز دارد.
رئیس ســتاد همکاری های حوزه های علمیه و 
آموزش و پرورش افزود: »مهارت های زندگی«، 
»سبک زندگی اســالمی و ایرانی« و »چگونگی 
مواجهه با تهدیدات و خطــرات« از موضوعاتی 
اســت که نظام آموزش و پرورش باید وارد این 
حوزه ها شــود؛ بایــد حجم فعالیت هــا را برای 
مهارت های شــناختی کاهش دهیم و وارد این 
نوع مهارت ها شــویم تا دانش آمــوزان مواجهه 
منطقی با خطرات داشــته باشــند، لذا بر این 
اســاس برنامه هایی را تنظیم کرده ایم.بطحایی 

ادامــه داد: یکی از راهبردهای مهــم، تعامل با 
خانواده هاســت؛ به ویــژه در فضای مجازی این 
ارتباطات گســترده با خانواده ها امری ضروری 
اســت چراکه عدد و رقم های نگــران کننده ای 
در خصوص آســیب های اجتماعی ارائه می شود 
البته اگر این آمار حتی اگر کم باشد باز زیبنده 
نظام آموزشــی ما نیست.وزیر آموزش و پرورش 
با اشــاره به برخی از این معضالت اظهارداشت: 
»اســتفاده از مواد توهم زا«، » مواد مخدر« و » 
خودکشــی« هر چند با درصدهای بسیار اندک 
است اما از مسائل جدی است که در دستور کار 
وزارتخانه قرار دارد.وی در پاسخ به سوال آیت اهلل 
مکارم شیرازی که »آمار نوع این معضالت به چه 

میزان است؟«، افزود: 8 دهم درصد دانش آموزان 
در معرض خطر اعتیاد هستند و این شامل یک 
بار استفاده از مواد مخدر است؛ مسأله سیگار رو 
به ازدیاد اســت و یک درصد دانش آموزان دوره 
متوسطه را شامل می شــود.بطحایی ادامه داد: 
طی آسیب شناسی که انجام گرفت، بخش زیادی 
از بروز این آســیب ها در داخل خانواده است که 
بر اثر طالق، فقر و خشــونت خانواده ها، فراوانی 
زیادی دارد. همچنین آسیب های فضای مجازی 

بسیار جدی است.
وی خاطرنشــان کرد: از اســفندماه برنامه ای را 
تحــت عنوان محیــط خانــواده تولید و پخش 
کرده ایم؛ با توجه به محدودیت در صدا و ســیما 

در پخــش این برنامه ها، شــبکه ملــی را برای 
آموزش و پــرورش راه انــدازی کرده ایم که از 

اردیبهشت ماه رونمایی خواهد شد.
وزیــر آموزش و پرورش ادامــه داد: مخاطبان 
این شــبکه، خاص هســتند در واقع مادران 
دانش آمــوزان متوســطه، مدیران و رؤســای 
مناطق با یوزر و پســورد خاصی وارد برنامه ها 
می شــوند تا با آزادی عمل بیشتری واقعیات 
را بیان کنند.بطحایی افزود: در حوزه حجاب و 
عفاف عالوه بر مبانی دینی به مبانی اجتماعی 
این موضوع پرداخته ایم و آثار تربیتی حجاب 
و عفاف را از منظر اجتماعی بررسی می کنیم؛ 
از ســوی دیگر قبح برخــی ناهنجاری ها در 
جامعه ریخته است و حتی در مواردی افتخار 
نیز محسوب می شــود؛ با خانواده ها و حضور 
روانشناسان این مسائل و ناهنجاری ها بررسی 
می شود و ما امیدواریم در این حرکت جدید 
بتوانیم موثرتر، مهارت ها در حوزه اجتماعی و 

ایمانی و اعتقادی ورود پیدا کند.
وی ادامه داد: به حمدهلل طی این سال ها همکاری 
خوبی را با حوزه های علمیه آغاز کرده ایم؛ البته 
از گذشته این ســنت حسنه وجود داشته است 
ولی همه تالشــمان آن است که بتوانیم از همه 
ظرفیت حوزه های علمیه در پیشبرد اهداف عالی 
وزارت آموزش و پرورش بهره مند شویم تا بتوانیم 

با این برنامه ها، گره ها و مشکالت را بگشاییم.

 وزیر آموزش و پرورش: 

دانش آموزان در معرض خطر اعتیاد هستند

مردم ابيد حق انتخاب پيام 
رسان داخیل را داشته ابشند

قميت دارو به هيچ وجه 
افزايش منی ايبد

ابزنشستیگ حداقل۴۰هزار 
فرهنیگ در سال ۹۷

آگهی حصر وراثت  
این شورا  از  خانم رقیه عاشقان ش ش 2۰ به شرح دادخواست به کالسه 217۰ 
درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلی 
کالنتری ش ش 2 در تاریخ 9۶/11/29 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضی-همسر متوفی2-رضا ش 
ش 79   3-روزیتا ش ش 4۵۰8   4-معصومه ش ش 1312 همگی کالنتری   نام 
پدر: محمدعلی صادره ساری-فرزندان متوفی  ، اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس اعتراضی دارد یا وصیت نامه 
ای از متوفی نزداو می باشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم نمایدوااّل 

گواهی صادر خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه اول شورای حل اختالف ساری

اگهی مزایده 
آقای هادی مطلبی  علیه  متمرکز محکوم  مدنی  پرونده کالسه 9۵۰3۰۵اجرای  در 
بدون در نظر گرفتن  بابت اصل خواسته  به  پرداخت 21۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  سراجی 
خسارت تاخیر تادیه و قابل محاسبه در اجرای احکام مدنی در روز اجرای حکم در 
حق آقای ابوالحسن قجر جویباری محکوم گردیده است لذا این  اجرا بنا به درخواست 
محکوم علیه اموال وی را جهت تامین آن توقیف و طریق مزایده با حضور نماینده 
دادستان و مدیر اجرای احکام دادگستری شهرستان جویبار تحت شرایط زیر به فروش 
می رساند مال مورد مزایده سبدهای میوه 2۰ و 18 و 14 کیلویی آدرس بازدید سبدها 
جویبار پهناب روبروی تاالر پذیرایی ستاره شمال  الف سبد  2۰ کیلویی دست دوم 
وزن 1۵۰۰ گرم به تعداد 4۰92 سبد 18 کیلویی دست دوم وزن 8۰۰ گرم به تعداد 
72۰ عدد سبد 14 کیلویی نور وزن ۵۰۰ گرم به تعداد ۵4۰ عدد قیمت کارشناسی 
شده جمعا به مبلغ 178/34۰/۰۰۰ریال یکصد و هفتاد و هشت میلیون و سیصد و 
چهل  هزار ریال می باشد مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع کسانی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده محسوب می شوند موعد و زمان فروش روز شنبه 
97/2/1۵ساعت 9 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری جویبار می باشد زمان 

بازدید از مال مزایده در یکی از روزهای اداری پس از انتشار می باشد 
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار 

آگهی مزایده دوم 
در پرونده های کالسه 9۶۰۰38و9۶۰۰39اجرای  احکام مدنی متمرکز محکوم علیهما  
کیوان حاجی زاده و کمال الدین رضوانی به پرداخت مبلغ 8۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت 
اصل خواسته بدون در نظر گرفتن خسارت تاخیر تادیه و قابل محاسبه در اجرای 
احکام مدنی در روز اجرای حکم در حق ورثه محمد ابراهیم رضوانی محکوم گردیده 
اند لذا این اجرا بنا به درخواست محکوم له اموال محکوم علیهما را جهت تامین آن 
توقیف و از طریق مزایده به حضور نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام دادگستری 
شهرستان جویبار تحت شرایط زیر به فروش می رساند مال مورد مزایده یکدستگاه 
ساختمان مسکونی یک طبقه روی همکف با اسکلت فلزی و نمای سنگ با مساحت 
عرصه 2۶3 متر مربع با  مساحت اعیانی همکف 1۰۵ متر مربع و طبقه اول 11۵ متر 
مربع می باشد به آدرس جویبار کال گر محله کوچه شامیان اولین بن بست سمت 
چپ انتهای بن بست قیمت کل کارشناسی به مبلغ 1/1۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال می باشد 
مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 
برنده مزایده محسوب خواهد شد موعد و زمان فروش روز97/2/1۶ ساعت 9 صبح 
در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری جویبار می باشد زمان بازدید از مال مزایده 

در یکی از روزهای اداری پس از انتشار میباشد 
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری جویبار افتاده 

 آگهی احضار متهم 
مالوردی  احمدی  سیروس  شعبه  9۶۰998129۵۶۰۰۰73این  کالسه  پرونده  در 
فرزند خداداد به اتهام توهین و فحاشی تهمت و تهدید از طریق تلفن حسن شکایت 
آتنا زارع تحت تعقیب قرار گرفته است با عنایت به مجهول المکان بودن  متهم در 
اجرای مقررات ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا مهلت یک ماه از  انتشار این اگهی  جهت دفاع 
از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق 

مقررات رسیدگی به عمل خواهد آمد 
دادیار شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان جویبار  محمد باقر فقیه 

آگهی
از پالک  ناطق مالک قسمتی  آقای محمدرضا  اینجانب  به اطالع می رساند  آگهی 
ثبتی 17۰ فرعی از سنگ 1۰8 اصلی واقع در قریه طهنه  به نشانی فیروزکوه طهنه 
محدوده گرو متقاضی تعیین بستر و حریم در داخل و مجاورت پالک ثبتی فوق 
الذکر می باشد و حسب  اعالم امور آب فیروزکوه بر اساس ضوابط و مقررات جاری 
تعیین بستر و حریم منوط به مراجعه کلیه مالکین مشاعی به امور آب و تکمیل 
پرونده می باشد لذا کلیه مالکین مشاعی تقاضا میشود با در دست داشتن مدارک 
مالکیت خود ظرف مدت 1۰ روز از تاریخ انتشار آگهی امور آب فیروزکوه به نشانی 
مراجعه  عدم  است   بدیهی  نمایند  مراجعه  ترمینال  روبروی  بسیج  بلوار  فیروزکوه 
مالکین مشاعی ظرف  مهلت مقرر فوق نافی اقدامات شرکت آب منطقه ای تهران 
مالکین مشاعی الزم  کلیه  برای  اعالمی  و حریم  بستر  و  نبوده  فیروزکوه  آب  امور 

الرعایه می باشد

 رونوشت آگهی حصر وراثت 
 محمد قلی زاده طوری  دارای شناسنامه شماره یک به شرح دادخواست به کالس  
8/۶7/97از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان رمضان. قلی زاده  طوری به  شناسنامه 13 در تاریخ 9۶/1۰/11در اقامتگاه  

دائمی خود بدرود زندگی گفته و رثه  حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1-  محمد قلی زاده طوری فرزند رمضان و زهرا به شماره شناسنامه یک پسر متوفی 
2- حسین قلی زاده طوری فرزند رمضان و زهرا به شماره شناسنامه 12۵1 فرزند 

متوفی
3- محمد حسن قلی زاده طوری فرزند رمضان و زهرا به شماره شناسنامه 1893 

فرزند متوفی
4- سکینه قلی زاده طوری فرزند رمضان و زهرا به شماره شناسنامه 382 دختر 

متوفی
۵-  زهرا قلی زاده طوری فرزند جمال و ام سلمه به شماره شناسنامه سه همسر 

متوفی
 اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید که هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال  گواهی صادر خواهد شد 
قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف شهرستان بابل عباسی

دادنامه
 پرونده کالسه 9۶۰9981982۶۰۰811شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
شهرداری  9۶۰99711982۶۰1۶2۵خواهان  شماره  نهایی  تصمیم  فریدونکنار 
تبار   ابراهیم  با وکالت آقای علیرضا  با نمایندگی محمد ظاهر محمدی  فریدونکنار 
نشانی  به  اسماعیل همگی  فرزند  دیوکالیی  نتایج  بابا  منیژه  و خانم  بهمن   فرزند 

فریدونکنار خیابان شهدا مقابل مسجد جامع پاساژ ولیعصر طبقه فوقانی 
خوانده آقای علی اصغر با بویی  به نشانی مجهول المکان  خواسته مطالبه وجه

محمد  آقای  نمایندگی  با  فریدونکنار   دعوای شهرداری  در خصوص  دادگاه  رای 
ظاهر محمدی با وکالت آقای علیرضا ابراهیم تبار و خانم منیژه بابا نتایج به طرفیت 
با  184/۰۵۰/۰۰۰ریال  مبلغ  به  وجه  مطالبه  بر  مبنی  بویی   با  اصغر  علی  آقای 
لغایت  تاریخ دادخواست   از زمان  تادیه  احتساب کلیه خسارت دادرسی و تاخیر 
تاخیر  و  و  دادرسی  کلیه خسارت  تامین خواسته  بدوا صدور  احکام  اجرای  زمان 
تادیه از  زمان تاریخ دادخواست زمان اجرای وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی 
 184/۰۵۰/۰۰۰ مبلغ  مخابراتی  و  رادیویی  تجهیزات  جهت  موکل   داشت  بیان 
ریال وجه نقد به خوانده پرداخت نموده است  تا تجهیزات خریداری نمایند ولی 
این  این مبلغ را عودت دهد ولی  تا عید 9۵  تجهیزات خریداری نکرده قرار شد 
کار را نکرده و تقاضای محکومیت خوانده به ستون خواسته مورد استدعا  است با 
توجه به محتویات پرونده و اظهارات وکیل اداره خواهان و گواهی گواهان تعرفه 
شده از سوی وکیل خوانده دادگاه ادعای وی را  ثابت تشخیص که به استناد مواد 
198 و ۵19 و ۵22 قانون آیین دادرسی مدنی و بند ب ماده 22۰ همان قانون 
قانون دادگاه خوانده را به پرداخت 184/۰۵۰/۰۰۰ریال بابت اصل خواسته و نیز 
مکلف  احکام  اجرای  دایره  و  نماید  می  محکوم  خواهان  حق  در  دادرسی  هزینه 
است خسارت تاخیر تادیه را  محاسبه و از خوانده دریافت و به خواهان پرداخت 
نمایند این رای غیابی و ظرف 2۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان  سپس ظرف 2۰ روز 

مازندران می باشد 
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی فریدونکنار محمد علی محمدی

رای اصالحی
 پرونده کالسه 9۶۰9981982۶۰۰811شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
شهرداری  9۶۰99711982۶۰172۵خواهان  شماره  نهایی  تصمیم  فریدونکنار 
تبار   ابراهیم  با وکالت آقای علیرضا  با نمایندگی محمد ظاهر محمدی  فریدونکنار 
نشانی  به  اسماعیل همگی  فرزند  دیوکالیی  نتایج  بابا  منیژه  و خانم  بهمن   فرزند 

فریدونکنار خیابان شهدا مقابل مسجد جامع پاساژ ولیعصر طبقه فوقانی 
المکان  خواسته مطالبه وجه  نشانی مجهول  به  بویی   با  اصغر  آقای علی  خوانده 
دادنامه شماره 9۶۰99711982۶۰1۶2۵این  اینکه در  به  نظر  بابت رای اصالحی 
دادگاه در پرونده کالسه مذکور ذکر حق الوکاله وکیل سهوا  از قلم افتاده لذا بنا به 
درخواست وکیل خواهان در الیحه به شماره 1414-9۶1مورخه 9۶/1۰/23 ثبت 
دفتر گردیده است و به استناد ماده 3۰9 قانون آیین دادرسی مدنی از جمله خوانده  
را به پرداخت حق الوکاله بمیزان تعرفه به عنوان قسمتی از خسارت دادرسی در 
دادنامه مذکور تصحیح و اصالح می گردد رای صادره ظرف 2۰ روز پس از ابالغ قابل 
رونوشت  تسلیم   باشد  مازندران می  استان  اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر 
رای صادره ظرف 2۰ روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر 
استان مازندران می باشد تسلیم  رونوشت رای  اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی 

ممنوع است 
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی فریدونکنار محمدعلی محمدی

قوه قضاییه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

دفتر اسناد طالق، شماره یک حوزه نظراباد      
 کد )۱3(اختصاصی)2-84(ت

اخطاریه دفتر خانه 
نام و نام خانوادگی مخاطب : محمد کوکبی

شغل: ..
اقامتگاه و ادرس: مجهول المکان         

    با سالم     جناب اقای محمد کوکبی  بدینوسیله به اطالع می رساند: خانم زهرا 
نوروزی فرزند جمشید با حکم قطعی طالق به این دفتر                                        مراجعه 
نموده و در خواست اجرای دادنامه را دارد، لذا از شما دعوت می گردد ظرف مدت 
یک هفته از تاریخ انتشاراگهی جهت ثبت و اجرای طالق به ادرس: نظراباد خیابان  
شهید مطهری روبروی بانک کشاورزی مراجعه نمایید در غیر اینصورت وفق مقررات 

اقدام خواهد شد. تاریخ چاپ اگهی :1397/1/2۶
سر دفتر طالق شماره۱ نظراباد حجت کورش نیا

آگهی
آقای مرتضی رحیمی فرزند مصطفی مجهول المکان همسر شما مولود بیات فرزند 
علی قلی برابر دادنامه شماره 9۶۰9972۶132۰1317 مورخ 9۶/1۰/3۰ و قطعیت 
مورخ 9۶/1/۵ صادره از شعبه 1۰ دادگاه خانواده کرج تقاضای ثبت و اجرای صیغه 
طالق بائن یائسه را نموده است. لذا الزم است ظرف مدت یک هفته پس از انتشار 
امام خمینی  خیابان   - کمالشهر    - کرج   آدرس  به  دفترخانه  این  در  آگهی  این 
)ره(  - نبش میالد 24 )چهارراه عرفان (- ساختمان اداری پارسه  - طبقه 2 واحد 
2 حاضر شوید. در غیر این صورت طبق مقررات اقدام خواهد شد و اعتراض بعدی 

شما مسموع نخواهد بود.  97/7۰81/ف م/الف
 سردفتر رسمی 4۶ ازدواج و 9 طالق کرج- کمالشهر

سردفتر حسین فرجی

دادنامه
پرونده کالسه 9۶۰9982۶918۰۰3۵1  شعبه 34 شورای حل اختالف کرج )18 

سابق(  - مجتمع شماره 2 )شهید ملک زاده( تصمیم نهایی شماره 
خواهان : آقای علی قدیمی فرزند نعمت به نشانی استان البرز  - شهرستان کرج  
- شهر کرج  - حصارک باال  - خ آزادگان  - خ امام حسین- ک نساجان  - پ 

14  - ط 1- و 1
خوانده : آقای رحیم ایمانی فرزند اکبر به نشانی مجهول المکان

 -3 تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه    -2 دادرسی  خسارات  مطالبه   -1  : ها  خواسته 
مطالبه وجه بابت ...

رای شورا
در خصوص دعوی آقای علی قدیمی به طرفیت رحیمی ایمانی مبنی بر مطالبه مبلغ 
هفت میلیون و پانصد هزار تومان با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
شورا با توجه به محتویات و مندرجات پرونده تعیین وقت دادرسی علی رغم ابالغ 
وقت به طرفین خوانده در جلسه حاضر نشده وکیلی معرفی ننموده الیحه ای نیز 
ارسال نگردیده است نظر به اینکه خواهان به گواهی گواهان استناد کرده و در جلسه 
رسیدگی از گواهان استماع شهادت شده و به ادعای خواهان شهادت دادند و خوانده 
دفاع موثری به عمل نیاورده مدرک و دلیلی دال بر پرداخت و برائت ذمه خویش و 
بی حقی خواهان به شعبه ارائه ننموده است بنابراین شورا دعوی مطروحه را وارد 
دانسته مستندا به ماده 198 و ۵19 ق.آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ مذکور بابت اصل خواسته و 1/۰۰۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی در حق خواهان 
صادر و اعالم می گردد و در خصوص مازاد بر محکوم به )خسارت تاخیر تادیه( به 
دلیل عدم احراز جمیع جهات مندرج در ماده ۵22 ق.آ.د.م حکم بر بی حقی خواهان 
صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 2۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

حقوقی کرج می باشد.    97/7۰72/ف م/الف 
انواری  - قاضی شعبه 34 شورای حل اختالف کرج

رونوشت آگهي حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   ۶۵ شماره  شناسنامه  داراي  دهقان  طاهره  خانم 
7/۶7/97 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان سکینه نجفی بشناسنامه شماره 9 در تاریخ 1397/1/1 اقامتگاه دائمي خود 

بدرود زندگي گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-محمد دهقان متولد 13۶۰/۶/29 شماره شناسنامه 3417 صادره از تهران نسبت 

فرزند پسر
از  2-مصطفی دهقان طزرجانی متولد 134۶/۵/12 شماره شناسنامه 371 صادره 

مراغه نسبت فرزند پسر
3-صدیقه دهقان طزرخانی متولد 1348/2/4 شماره شناسنامه 449 صادره از تهران 

نسبت فرزند دختر
از کرج  4-طاهره دهقان طزرجانی متولد 13۵۶/۶/۶ شماره شناسنامه ۶۵ صادره 

نسبت فرزند دختر
۵-مرضیه دهقان متولد 13۵۰/۵/1۵ شماره شناسنامه ۶۰۵۰ صادره از تهران نسبت 

فرزند دختر
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید 
تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.  97/7۰۵۶/ف 

م/الف
رئیس شعبه شورای حل اختالف شعبه 67 کرج - مسلم بهزادی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در پرونده کالسه 9۶۰2۶4۰ این شعبه آقای طالب رستمی فرزند عبداهلل دادخواستی 
به طرفیت آقای خسرو اسکندریان فرزند غالمحسین به خواسته الزام به انتقال سند 
مطرح نموده و دادگاه نیز به منظور استماع اظهارات اصحاب دعوی وقت رسیدگی 
مورخه 94/4/27 ساعت 12 ظهر تعیین نموده است. با توجه به اینکه خوانده ی 
بنا به درخواست خواهان و به تجویز ماده 73  المکان میباشد لذا  پرونده مجهول 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف: 4655 مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان سنندج

آگهی ابالغ
دادیاری  سوم  شعبه   9۶۰99887132۰۰871 کالسه  پرونده  در  اینکه  به  نظر 
دادسرای عمومی و انقالب سنندج آقای حسین محمدزاده فرزند محمد از طرف این 
دادسرا به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدین وسیله در اجرای ماده 174 
قانون آئین دارسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار 
آگهی در شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب سنندج جهت پاسخگویی 
به اهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی 

اقدام قانونی معمول خوهد شد.
م الف:464۱ دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب سنندج

مفقودی 
موتور  با شماره  ایران 82  با شماره شهربانی 143ج92  پراید مدل 82  برگ سبز 
درجه  از  و  گردیده  مفقود   S14122821۶8۶94 شاسی  شماره  با   ۰۰۶21137

اعتبار ساقط می باشد
 بابل
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رشد 45 درصدی درآمد نفتی دولت در ١١ ماهه ۹۶ 

بر اساس گزارش عملکرد بودجه، تا بهمن ماه سال 9۶، منابع حاصل از فروش 
نفت نسبت به مدت مشابه سال 9۵ ، رشد 4۵ درصدی داشته است. به گزارش 
زمان به نقل از تسنیم، بررســی داده های مربوط به گزیده آمارهای اقتصادی 
نشــان می دهد، در یازده ماهه منتهی به بهمن ماه 9۶، منابع حاصل از ارزش 
نفت خام در بودجه نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 4۵ درصدی همراه 
بوده اســت. به این ترتیب که در یازده ماهه ســال 9۵ این منابع نفتی حدود 
43 هزار میلیارد تومان بوده و در یازده ماهه ســال 9۶ حدود ۶2 هزار میلیارد 
تومــان و به این ترتیــب منابع حاصل از نفت در بودجه عمومی با رشــد 43 
درصدی مواجه شــده است. گفتنی است، بر اساس قانون بودجه 3۰ درصدی 
کل درامدهای نفتی مربوط به صندوق توســعه ملی و 14,۵ درصد نیز متعلق 
به وزارت نفت می باشــد. درآمد نفت در بودجه سال 9۶ با دو سناریو ۵۵ و ۵۰ 
دالری لحاظ شــده بود که در نهایت قیمت میانگین یعنی ۵3 دالر طی سال 
9۶ محقق شد. کل رقم مربوط به واگذاری داراییهای سرمایه ای حدود 83 هزار 
میلیارد تومان می باشــد که نسبت به ۶۰ هزار میلیارد تومان سال 9۵  با رشد 

تقریبی 37 درصد مواجه شده است.

تولید ماهانه نفت ایران افزایش یافت

طبق جدیدترین گزارش ماهانه اوپک، تولید نفت ایران طی ماه میالدی گذشته 
33۰۰ بشکه در روز افزایش داشت. به گزارش زمان به نقل از ایسنا، آمار اوپک بر 
مبنای اطالعات منابع ثانویه نشان داد که تولید نفت ایران در مارس به 3.814 
میلیون بشــکه در روز رســید که در مقایسه با 3.81۰ میلیون بشکه در روز در 
فوریه، 33۰۰ بشــکه در روز افزایش داشــت. میانگین تولید نفت ایران در سه 
ماهه اول سال میالدی جاری 3.813 میلیون بشکه در روز بود که در مقایسه با 
3.822 میلیون بشکه در روز در سه ماهه چهارم سال میالدی گذشته کمتر بوده 
است. تولید نفت ایران در ســال 2۰17 به طور میانگین 3.811 میلیون بشکه 
در روز در مقایســه با 3.۵1۵ میلیون بشــکه در روز در سال 2۰1۶ بود. قیمت 
گرید ایران هوی در مارس به ۶2.1۵ دالر در هر بشــکه رسید که در مقایسه با 
۶2.27 دالر در فوریه، 12 ســنت یا معادل ۰.2 درصد کاهش داشت. میانگین 
قیمت ایران هوی از ابتدای ســال 2۰18 تاکنون ۶3.48 دالر در هر بشکه بوده 
که در مقایسه با میانگین ۵1.71 دالر در مدت مشابه سال 2۰17 افزایش نشان 
می دهد. مجموع تولید نفت اوپک متشــکل از 14 عضــو در مارس به 31.9۶ 
میلیون بشــکه در روز رسید که 2۰1 هزار بشکه در روز نسبت به فوریه کاهش 
داشت، در حالی که تولید در آنگوال، ونزوئال، الجزایر و عربستان سعودی کاهش 

یافت این کاهش با تولید باالتر در امارات متحده عربی جبران شد.

لهستان از ایران نفت خرید 

بزرگترین پاالیشگاه نفت لهستان اعالم کرد، یک محموله نفت خام 13۰ هزار تنی 
از ایران را در بندر گدانسک در ساحل دریای بالتیک دریافت کرده است. بر اساس 
این گزارش، بزرگترین پاالیشگاه نفت لهستان اعالم کرد، یک محموله نفت خام 
13۰ هزار تنی از ایران را در بندر گدانسک در ساحل دریای بالتیک دریافت کرده 
است. بخش عمده نفت پاالیش شده در پاالیشگاه های لهستان از طریق خط لوله 
از روسیه تامین می شود، اما پاالیشگاه های دولتی پی کی ان اورلن و لوتوس در 

حال افزایش خرید نفت از منابع دیگر از جمله ایران و آمریکا هستند. 

کوتاه از انرژی

تولید بنزین کشور به روزانه ۹۶ 
میلیون لیتر افزایش می یابد

مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی با 
اشــاره به وارد مدار شدن فاز سوم پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس تا پایان امســال، گفــت: با راه اندازی 
ایــن فاز و افزایــش تولید بنزین کشــور به روزانه 
9۶ میلیون لیتر با مازاد تولید بنزین مواجه شــده 
و عالوه بر قطع واردات مــی توان بنزین نیز صادر 
کرد.به گزارش زمان به نقل از ایرنا، سید محمدرضا 
موسوی خواه درباره میزان تولید بنزین کشور اظهار 
داشــت: با وارد مدار شدن فاز دوم پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس، میزان تولید بنزین کشور به روزانه 84 
میلیون لیتر می رســد.وی اضافه کرد: همچنین با 
راه اندازی فاز سوم این پاالیشگاه حدود 12 میلیون 
لیتر دیگر نیز به تولید بنزین کشــور افزوده شده و 
در مجموع میــزان تولید به روزانه 9۶ میلیون لیتر 

خواهد رسید.
 قطع واردات و آغاز صادرات بنزین 

مدیرعامل شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
دربــاره واردات بنزیــن نیــز بیان داشــت: میزان 
واردات اکنــون کمتر از پنج میلیــون لیتر در روز 
است که براســاس برنامه ریزی انجام شده، امسال 
بایــد میانگین واردات به روزانــه 4,۵ میلیون لیتر 
باید کاهش یابد.وی به وارد مدار شــدن فاز ســوم 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس تا پایان امسال اشاره 
کــرد و افزود: با راه اندازی این پاالیشــگاه، با مازاد 
تولید بنزین مواجه شــده و بدین ترتیب، عالوه بر 

قطع واردات، می توان بنزین نیز صادر کرد.
 ثبت رکورد تاریخی در مصرف بنزین

مدیرعامل شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
درباره میزان مصرف بنزین در کشور، گفت: رکورد 
تاریخی مصرف بنزین در کشــور به 28 اسفند ماه 
9۶ به میزان 11۶ میلیون لیتر تعلق دارد.وی، علت 
افزایش مصرف بنزین در تعطیالت نوروزی را رشد 
میزان تولید خودرو و همچنین افزایش مســافرتها 
بیان کرد.وی با یادآوری اینکه ســاالنه حدود یک 
میلیون خودرو در کشــور تولید می شــود، اضافه 
کرد: میزان مصرف بنزین در نوروز امسال نسبت به 
مشابه پارسال حدود 13 درصد افزایش داشته است.

مدیرعامل شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
خاطرنشــان کرد: رکوردهای پیشین مصرف بنزین 
در کشور به روز وقوع زلزله در تهران با 1۰8 میلیون 
لیتر و پایان ماه مبارک رمضان و آغاز مسافرت های 
برون شــهری با 1۰۶ میلیون لیتر تعلق داشت.وی 
درباره پیش بینی مصرف بنزین در ســال 97 
نیز گفت: میانگین مصرف پارســال روزانه 8۰ 
میلیون و ۵۰۰ هزار بود که پیش بینی می شود 
امسال به بیش از 88 میلیون لیتر افزایش یابد.

خبر

مدیرعامل شــرکت نفت و گاز پارس در سفری دو 
روزه به عســلویه و بوشهر از مراحل پیشرفت طرح 
های توســعه پارس جنوبی و ســاخت عرشه های 
دریایی یارد صدرا بازدید کرد و ابراز امیدواری کرد 
تا ابتدای ســال 98 زنجیره دوم تولید طرحهای در 
حال توســعه میدان مشترک پارس جنوبی تکمیل 

و محقق شود.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی شرکت نفت 
و گاز پارس، محمد مشکین فام روز چهارشنبه، 22 
فروردین 97 به همراه مجریان، مدیران و پیمانکاران 
طرح های در حال اجرای پارس جنوبی با حضور در 
فازهای 13، 14 و 24-22 پارس جنوبی، در جریان 
آخرین جزئیات ساخت و راه اندازی طرحهای توسعه 
پارس جنوبی قرار گرفت.وی در دومین روز سفر خود 
با حضور در یارد شرکت صنایع دریایی ایران )صدرا( 
از روند پیشرفت ساخت سکوهای دریایی طرح های 
توسعه پارس جنوبی بازدید کرد. هم اکنون ساخت 
ده عرشــه دریایی فازهای 13، 14 و 22-24 پارس 
جنوبی در این شرکت در حال ساخت و از پیشرفت 
قابــل مالحظه ای برخوردار اســت، بــه طوری که 
سکوی دریایی 22، اسفندماه سال گذشته بارگیری 

شد و در مراحل نهایی مهاربندی قرار دارد. همچنین 
ســکوی 24A به زودی آماده بارگیری و نصب در 
آبهای خلیج فارس می شود.مدیرعامل شرکت نفت 
و گاز پارس، در این بازدید بر سرعت بخشی به روند 
اجــرای کار و بکارگیری نیروهــای متخصص برای 
بهــره برداری هرچه ســریعتر از فازهای باقی مانده 
میدان مشــترک پارس جنوبی تأکید کرد و گفت: 

ســال 97، ســالی پرکار برای صنعت نفت ایران و 
بخصوص شرکت نفت و گاز پارس خواهد بود و همه 
دست اندرکاران طرح های باقی مانده پارس جنوبی 
باید تالش کنند تا با توان و اســتفاده حداکثری از 
ظرفیت های موجود، بهره بــرداری از این طرح ها 
را به نتیجه برسانند. مشکین فام خواستار تمرکز بر 
مدیریت پروژه به منظور کاهش هزینه و زمان اجرای 

طرح های توســعه پارس جنوبی شد و گفت: همه 
تالش مان را به کار بسته ایم تا مشکاالت پیش روی 
پیمانکاران را برطرف کنیم.وی مراحل پیشرفت در 
توسعه این فازها را قابل قبول ارزیابی کرد و گفت: در 
سال گذشته تالش زیادی صورت گرفت و امسال نیز 
باید در مسیر توسعه کشور گامهای موثری برداشته 
شود. مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس پیش بینی 
کرد با تکمیل فاز اول زنجیره تولید هر یک از فازهای 
13، 14 و 22-24 پارس جنوبی در نیمه اول ســال 
97،در مجموع شــاهد برداشــت روزانه سه میلیارد 
فوت مکعــب گاز )معادل 84 میلیون مترمکعب( از 
میدان مشترک پارس جنوبی باشیم. وی همچنین 
ابراز امیدواری کرد تا ابتدای ســال 98 زنجیره دوم 
تولید طرحهای در حال توســعه میدان مشــترک 
پارس جنوبی تکمیل و محقق شود.از ابتدای توسعه 
میدان مشــترک پارس جنوبی تاکنون 72 میلیارد 
دالر در این میدان سرمایه گذاری شده است و پیش 
بینی می شــود این رقم به 87 میلیارد دالر افزایش 
یابد. در حال حاضر 7۰ درصد گاز مصرفی کشور از 
پارس جنوبی تأمین می شود که با تولید روزانه نفت 

خام کشور برابری می کند.

با تکمیل فاز اول زنجیره تولید از نیمه اول سال97

افزایش برداشت گاز ایران از میدان مشترک پارس جنوبی

آگهی احضار وقت دادرسی
بموجب پرونده کالسه 9۶1۰84 شعبه 1۰۶ کیفری دو سنندج آقای کمال جلبی 
و مستهجن در  مبتذل  تصاویر  ارسال  از طریق  تهدید  اتهام  به  الدین  فرزند محی 
فضای مجازی تحت تعقیب میباشد و نامبرده در آدرس شناخته نشده است بنابراین 
به استناد ماده 344 ق.آ.د.ک  مصوب 1392 به مشارالیه ابالغ میگردد که به منظور 
اتهامات وارده مورخه 1397/۰3/۰۵ در ساعت 9:3۰ صبح در جلسه  رسیدگی به 
این دادگاه حضور یابند. انتشار این آگهی بمنزله ابالغ وقت رسیدگی محسوب می 
شود در صورت عدم حضور دادگاه بصورت غیابی رای مقتضی را صادر خواهند نمود.
م الف: 4642 مدیر دفتر شعبه ۱۰6 دادگاه کیفری دو سنندج

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

آقای فرهاد ویسی فرزند عزیز درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک 
1۶۰ و 1۵9 فرعی از یکاصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف بهخوگالن 
که از آقای عزیز ویسی خریداری درخواست سند مالکیت نموده پرونده نیز تحت 
ارجاع و هیئت پس  الذکر  قانون فوق  به هیئت موضوع  کالسه 9۶-۵۵ تشکیل و 
برابر رأی  شماره 139۶۶۰31۶۰۰7۰۰1919مورخ 9۶/12/1۶ حکم  از رسیدگی 
به صدور سند مالکیت یک بابخانه به مساحت 99/9۰ متر مربع به نام آقای فرهاد 
ویسی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان احمد غفوری و سعید 
به  فاصله 1۵روز آگهی  نوبت  لذا مراتب در دو  امینی و غیرهمی باشد  و مصطفی 
انتشار  تاریخ  از  دارند  اعتراض  تقاضا  مورد  به  نسبت  کسانیکه  چنانچه  تا  می شود 
نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند 
تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را 
به اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر 
مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای فرهاد ویسی صادر خواهد نمود. صدور 

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

تاریخ انتشار اول  2۶/  1/  1397 تاریخ انتشار دوم 1۰/  2 /  1397

دادنامه
پرونده کالسه 9۶۰99887۵22۰۰۶97 شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان 

سنندج تصمیم نهایی شماره 9۶۰99787۵22۰1121 
شهرستان  کردستان-  استان  نشانی  به  محمد  فرزند  مرادی  توفیق  آقای  خواهان: 

سنندج- شهر سنندج – نایسر روبروی مخابرات ابتدای کوچه گلستان
خوانده: آقای سامان حسینی فرزند محمد سلیم مجهول المکان 

خواسته مطالبه وجه چک 
به شورا تقدیم  به خواسته فوق  به طرفیت خوانده  گردشکار: خواهان دادخواستی 
که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه باال و جری تشریفات قانونی در وقت 
مقرر شورا بتصدی امضاء کنندگان زیرتشکیل است با توجه به محتویات پرونده ختم 

رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
به  حسینی  سامان  طرفیت  به  مرادی  توفیق  دادخواست  خصوص  در  شورا-  رای 
خواسته مطالبه وجه 4۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه یک فقره چک موسسه مالی اعتباری 
کوثر به مشاره سریال 9۰/2821829 با احتساب خسارت دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه نظر به مفاد دادخواست خواهان و وجود اصل چک مستند دعوی در ید وی 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده داردو گواهی عدم پرداخت صادره از جانب بانک 
محال علیه و اینکه خوانده نیز دفاعی که رد ادعای خواهان را ایجاب نماید به عمل 
نیاورده است لذا شورا دعوی خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد ۵19-198-

۵22 ق.آ.د.م و مواد 31۰-313-32۰ قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 4۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/14۵/۰۰۰ ریال بابت 
هزینه دادرسی از باب تسبیب در حق مشارالیه را صادر می نماید همچنین دایره 
اجرای احکام حقوقی مکلف است خسارات تاخیر تادیه را از تاریخ سررسید چک 
139۶/3/۶ تا زمان اجرای حکم به نرخ شاخص بانک مرکزی محاسبه و از خوانده 
اخذ و بهخواهان بپردازد این رای غیابی تلقی و ظرف مدت 2۰ روز قابل واخواهی 
در این شعبه و سپس ظرف مدت 2۰ روز قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی 

سنندج می باشد.
م الف: 4643 قاضی شعبه 2 شورای حل اختالف سنندج

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در پرونده کالسه 9۶۰۶۶2 این شعبه آقای آزاد مفاخری فرزند ابراهیم دادخواستی به 
طرفیت آقایان عباس نور علی اکبری فرزند طهماسب، کیوان عنایتی فرزند رمضان، 
ناصح فرجی فرزند محمد صالح، فرزاد پیرویسیانی فرزند عبداهلل، پرویز مرادی فرزند 
میرزا مراد، جمال ورمزیار فرزند محمد علی، فرزاد محمد زاده فرزند عنایت، فرشید 
فرزند  فقیراللهی  صابر  محمد  احمد،  فرزند  قوامی  اشرف  امیدعلی،  فرزند  منصوری 
محمد جعفر، اقبال شبرندی فرزند عبدالحکیم، امین محمودی فرزند محمد رشید، 
خدامراد رحمتی فرزند عزیز و محمود شجاعی فرزند احمد  به خواسته مطرح نموده و 
دادگاه نیز به منظور استماع اظهارات اصحاب دعوی وقت رسیدگی مورخه 94/3/1۰ 
ساعت 1۰ صبح تعیین نموده است. با توجه به اینکه خوانده ی پرونده مجهول المکان 
میباشد لذا بنا به درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان سنندج

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

آقای سالم محمدی فرزند احمد درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک 
1۵۶ فرعی ازیک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به قرگه از آقای 
احمد محمدی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده و پرونده نیز تحت کالسه 
9۶–2۶تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی 
برابر رأی شماره 139۶۶۰31۶۰۰7۰۰1722  مورخ  29 /  11 / 9۶  حکم به صدور 
سند مالکیت یک باب خانه  به مساحت 119/8۶  متر مربع به نام آقای سالم محمدی 
صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقای برزو بیگ سلیمیمی باشد لذا 
مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد 
تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود 
را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد بدیهی است پس از انقضای 
مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای سالم محمدی 

صادر خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود - عزیزی
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آگهی حصر وراثت  
آقای سیدامیرحسین درگاهی ش ش 918 به شرح دادخواست به کالسه 97/23 از 
این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید 
رسول درگاهی ش ش ۵۰۶ در تاریخ 9۶/7/2 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
متوفی2- پسر  به:1-متقاضی-  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  ورثه حین   ، گفته 
اقدس پرتوی طویقون ف علی ش ش81 صادره قائم شهر-همسر متوفی3-سیده 
سحر درگاهی ف سیدرسول ش ش 2۰8۰143۶۶2 صادره ساری-دختر متوفی4-

سیده مهتاب درگاهی ف سیدرسول ش ش 484 صادره ساری-دختر متوفی، اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس 
اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزداو می باشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم نمایدوااّل گواهی صادر خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه اول شورای حل اختالف ساری

آگهی حصر وراثت  
خانم فائقه حیدری باالدهی ش ش 1173 به شرح دادخواست به کالسه 97/34 
از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
ابراهیم حیدری باالدهی ش ش 312 در تاریخ 9۶/12/18 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضی- دختر 
متوفی2-عالیه خوشکار ف محمود ش ش 3۵3 صادره ساری-همسرمتوفی3-علیرضا 
ش ش 789۰ صادره تهران4-محمدعلی ش ش 2۵7۰۵ صادره ساری۵-محمدهادی 
ش ش 183۶ صادره ساری۶-سپیده ش ش 3114 صادره تهران7-سیمینه ش ش 
78۰ صادره تهران همگی حیدری باالدهی  نام پدر: ابراهیم-فرزندان متوفی، اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس 
اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزداو می باشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم نمایدوااّل گواهی صادر خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه اول شورای حل اختالف ساری

آگهی حصر وراثت  
آقای سیدکمال تاکامی ش ش 8 به شرح دادخواست به کالسه 21۰۶ از این شورا 
درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیدصادق 
تاکامی ش ش 2 در تاریخ 41/۵/1۵ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ، 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضی-پسر متوفی2-سید موسی 
ش ش 227   3-سیده رقیه ش ش 2   4-حوریه ش ش 344۵   ۵-میراحمد 
ش ش 1۰   ۶-سیدمحمدحسین ش ش 291 همگی تاکامی   نام پدر: سیدصادق 
صادره ساری-فرزندان متوفی7-سیده خدیجه هاشمی ریگ چشمه ف میراحمد ش 
ش 19 صادره ساری-همسر متوفی ، اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
از  ای  نامه  یا وصیت  دارد  اعتراضی  تاهرکس  نماید  آگهی می  نوبت  را یک  مزبور 
نمایدوااّل  تقدیم  به شورا  ماه  آگهی ظرف یک  نشر  ازتاریخ  باشد  نزداو می  متوفی 

گواهی صادر خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه اول شورای حل اختالف ساری

 آگهی ابالغ
به  االئمه  ثامن  اعتبار  تعاونی  شرکت  آقای  خواهان  اینکه  به  نظر  دادرسی  وقت   
شماره ثبت 181۵47 با وکالت علی نقی زاده دادخواستی به خواسته مطالبه وجه 
به طرفیت بهداد ابوالقاسم زاده فرزند علیرضا عاطفه شادکام. وسطی کالیی  فرزند 
از  این شعبه تسلیم نموده که پس  احمد وسیروس محمودیان فرزند اسمعیل در 
انجام مقدمات قانونی به کالسه3/1۰۶8/9۶ ثبت و برای مورخه 97/2/3۰  ساعت 
1۰ و نیم یکشنبه صبح تعیین وقت گردیده است لذا به لحاظ مجهول المکان بودن 
خوانده و تقاضای خواهان به استناد ماده 73 قانون 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 سوم حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمایم آن به دفتر شعبه سوم مراجعه نمایند در غیر اینصورت مفاد دادخواست و 

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

یادداشــت تفاهم همکاری در زمینه واردات برق از آذربایجان به ایران 
در فصل تابستان امسال به امضا رسید.به گزارش زمان به نقل از وزارت 
نیرو، به دنبال ســفر رئیس جمهــوری و وزیر نیروی ایران به کشــور 
آذربایجان در نیمه اول فروردین ماه امســال، معاونان وزیر نیروی ایران 
و وزیرانرژی آذربایجان نشستی را در وزارت نیرو برگزار کردند و در این 
نشســت دو طرف برای تبادل 18۰ مگاوات برق در تابستان امسال به 
تفاهم رسیدند.در این نشست، یادداشت تفاهم واردات برق از آذربایجان 
به ایران در طول فصل تابستان در دو سطح معاونان وزیر و مدیران عامل 
شرکت های توانیر و آذرانرژی به امضا رسید.بر اساس این تفاهم نامه ها 
که ابتدا در سطح معاونان وزیر به امضای »همایون حائری« معاون وزیر 
نیروی ایران و »ناطق عباس اف« معاون وزیر انرژی آذربایجان رســید، 
دو طرف برای واردات 18۰ مگاوات برق در تابســتان به نتیجه قطعی 
رســیدند.همچنین این توافق نامه به امضای »آرش کردی« مدیرعامل 
شــرکت توانیر و »اعتبار پیروردیف« مدیرعامل شــرکت آذرانرژی به 
عنوان شــرکت های اصلی طرف قرارداد در انجام این ارتباط الکتریکی 
نیز رسید.حائری معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در این مراسم از 
گســترش روابط به ویژه در حوزه برق و انرژی میان دو کشور استقبال 
کرد و خاطرنشان ساخت که در آینده نزدیک مذاکراتی نیز برای توسعه 

روابط برقی به ویژه در خصوص اتصال شبکه های برق کشورهای ایران، 
آذربایجان، گرجستان و روسیه خواهیم داشت.وی همچنین تاکید کرد: 
وجود اشتراکات بسیار زیاد میان ایران و آذربایجان، گسترش روابط را 
میان دو طرف تسهیل می کند که باید از این ظرفیت به صورت کامل 
استفاده کرد.همچنین دراین نشســت »ناطق عباس اف« معاون وزیر 
انرژی آذربایجان با اشــاره به این که در دیدار روسای جمهور دو کشور 
که مدتی پیش انجام شــد، هیات های برقی دو کشورنیز مذاکراتی با 
هم داشتند که در آن نشست، برسر کلیات صادرات برق به ایران و نیز 
توسعه روابط درســایر زمینه های صنعت برق تفاهم نامه هایی حاصل 
شــده بود.در ادامه این نشست، »اعتبار پیروردیف« مدیرعامل شرکت 
آذرانرژی نیز از عالقمندی کشــورش برای ترانزیت برق از مسیرایران 
به کشــورهای ثالث خبرداد و اظهار امیدواری کرد که مذاکرات در این 
خصوص نیز به زودی آغاز و به نتایج مطلوبی دســت یابد.آرش کردی 
مدیرعامل شرکت توانیر نیز دستیابی به این توافق را مهم ارزیابی کرد 
و خاطرنشــان ساخت: ظرفیت های بســیاری برای همکاری در حوزه 
برق میان دو کشــور وجود دارد که خوشبختانه ازحمایت همه جانبه 
مقامات و دولت های دو کشور بهره می برد.دراین نشست همچنین دو 
طرف عالوه بر امضای این تفاهم نامه، در خصوص انجام مذاکرات ســه 

جانبه میان هیات های کارشناسی برقی کشورهای »ایران، آذربایجان 
و گرجســتان« و »ایران، آذربایجان و روسیه« برای بررسی راهکارهای 
ایجاد ارتباط الکتریکی و اتصال شبکه های برق این کشورها به بحث و 
تبادل نظر پرداختند.بر پایه این گزارش، با امضای این تفاهم نامه، ایران 
تا 18۰ مگاوات برق را در فصل پیک )تابســتان( از کشور آذربایجان از 
اول ژوئــن 2۰18 )11 خرداد 1397( وارد خواهد کرد.براســاس مفاد 
دیگر این تفاهم نامه، هیات های کارشناسی و فنی دو طرف برای بررسی 
فنی خطــوط انتقال برقی که واردات از آن طریق انجام خواهد شــد، 
در زمان مشخص شــده به بازدید از خطوط مذکور خواهند پرداخت.

در این تفاهم نامه همچنین نســبت به تمدید مــدت زمان اجرای این 
ارتباط الکتریکی و حتی تبادل یا ترانزیت آن نیز تاکید و پیشنهاد شد 
که مذاکرات جداگانه و جامعی در این خصوص برگزار شــود.همچنین 
در این نشســت مقرر شد به منظور تهیه یک قرراداد بلندمدت مبادله 
الکتریکــی نماینــدگان طرفین در ماه مــی 2۰18 در باکو آذربایجان 
مالقاتی داشــته باشــند.طرفین توافق کردند تا مالقاتی سه جانبه نیز 
در 2۶ آوریل جاری برای مذاکرات ســه جانبه فرآیند انتقال انرژی بین 
ایران و آذربایجان و روسیه برگزار کنند و نشست سه جانبه دیگری هم 

با حضور کشور گرجستان در ماه می 2۰18 در تهران برگزار کنند.

مبادله برق بین ایران و جمهوری آذربایجان قطعی شد 
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  شوک ارزی به بازار دارو

نوسانات شدید نرخ ارز در روزهای گذشته بازار دارو را دچار تکانه های قیمتی کرد و موجی 
از نگرانی نســبت به افزایش هزینه های تهیه دارو به ویژه برای مبتالیان به بیماری های 

خاص و صعب العالج را سبب شد .
تاثیرات منفی افزایش نرخ ارز که در ماه های اخیر بر بخش های مختلف اقتصادی کشور 
سایه افکنده بود، سرانجام به بازار دارو نیز کشیده شد.صعود نرخ دالر و مبادله آن در بازار 
آزاد تا رقم های باال ، نرخ بسیاری از داروها به ویژه داروهای خارجی و تجهیزات پزشکی 
را با افزایش چشــمگیری روبه رو ساخت.بازار پرتالطم دارو که فرازونشیب های بسیاری 
چون تحریم ها را پشت سر گذاشته است، اینک در طوفان ارزی گرفتار آمده و در انتظار 
تدبیر مسئوالن است. از زمان ورود به سال 97، صعود لحظه ای قیمت این اسکناس سبز 
آمریکایی ادامه داشت تا اینکه »اسحاق جهانگیری« معاون اول رئیس جمهوری شامگاه 
دوشنبه 2۰ فروردین ماه از تصمیم دولت برای تامین ارز مورد نیاز مردم با قیمت 42۰۰ 
تومان خبر داد.»سید حسن قاضی زاده هاشمی« وزیر بهداشت نیز در واکنش به افزایش 
نرخ ارز، اگرچه از غیرقابل انکار بودن تاثیر آن بر دسترسی، قیمت مواد اولیه و تجیهزات 
پزشکی در بازار سخن گفت اما وعده داد که دولت بازار قیمتی دارو را کنترل خواهد کرد.
این اطمینان خاطر وزیر بهداشت شاید تا اندازه ای از نگرانی بیماران و خانواده ها برای تامین 
دارو و عدم افزایش قیمت آن بکاهد اما باید توجه داشت که پیش از این نیز این بازار چالش 
های بسیاری را در بخش تامین، تولید و قیمت پشت سر گذاشته است.کمبودهای دارویی 
در سال های ابتدایی دهه 9۰ به دلیل اعمال تحریم های هسته ای غرب علیه ایران، جان 
بسیاری از بیماران را به خطر انداخت و فشار اقتصادی و روانی به خانواده ها وارد ساخت. 
بازار با کمبود 3۰۰ قلم دارو روبه رو شــد و حتی گزارش های غیررســمی از فوت برخی 
بیماران خاص به دلیل نبود دارو به گوش رسید. شرایط به گونه ای بود که نبود یا کمبود 
مواد اولیه برای ساخت دارو، مشکل جدی در کیفیت و تولید داروهای داخل ایجاد کرده و بر 
نگرانی ها افزوده بود. حاِل حوزه درمان در آن سال ها خوب نبود و آمارها از کاهش مراجعه 
مردم به مراکز خدماتی بهداشــت و درمان روایت می کرد.این گونه بود که دولت یازدهم 
ایجــاد ثبات در بازار دارو، تامین اقــالم دارویی و رفع تحریم ها را از اصلی ترین اهداف و 
شعارهای خود قرار داد. پس از رفع تحریم ها، کمبود دارویی به کمترین میزان یعنی حدود 
چند ده قلم رسید و فضا برای تامین مواد اولیه ساخت دارو فراهم شد. اگرچه در سال های 
اخیر مشکل کمبود دارو و مواد اولیه برای تولید بسیاری از داروها برطرف شده است اما آثار 
منفی تغییرات نرخ ارزی بر بازار دارو هنوز باقی است. از آنجا که به گفته یک مقام مسئول 
در وزارت بهداشت بیش از ۶۰ درصد از مواد اولیه داروهای تولیدی ایران نیز از خارج تامین 
می شود، این افزایش قیمت شامل حال داروهای داخلی هم خواهد شد.مسئوالن این حوزه 
از تالش برای کنترل قیمت دارو در پی تغییرات قیمت ارز سخن می گویند اما بررسی های 
میدانی و واکنش بسیاری از کاربران فضای مجازی نشان می دهد برخی داروهای خارجی 
با نرخی باالتر از یک هفته قبل تهیه می شود. در این شرایط بیماران خاص که مجبور به 
مصرف مداوم داروها آن هم از نوع خارجی هســتند، دچار مشکالت بیشتری شده اند.در 
دوشنبه ای که گذشت برخی خانواده بیماران در اعتراض به نایاب بودن و افزایش قیمت 
برخی داروها مقابل سازمان غذا و دارو تجمع کردند. مبتالیان به بیماری های نقص ایمنی 
در اعتراض به افزایش ناگهانی و شدید قیمت داروها از مسئوالن خواستند تا به داد آنان 
برسند.به گفته آنان، برخی داروها تا ۶ برابر افزایش قیمت داشت . اینکه دولت و مسئوالن 
حوزه دارو و درمان برای ایجاد ثبات در بازار دارو، کنترل قیمت و رهایی از تاثیرات نوسانات 
نرخ ارز، چه سازوکارهایی در پیش خواهند گرفت، پرسش و دغدغه کنونی بیماران است.بی 
مهری شرکت های بیمه نیز به این وضعیت دامن زده و هزینه های مضاعفی را به بیماران 
تحمیل کرده اند. کارشناسان کاستن از بار هزینه های تامین دارو برای بیماران خاص را 
در گروی تخصیص یارانه به برخی داروها و پوشش بیمه ای می دانند.به باور کارشناسان، 
تخصیص یارانه دارو از ملزومات این حوزه با هدف کاهش فشــار اقتصادی تامین دارو به 
بیماران و خانواده ها است. تا زمانی که ثبات و ساماندهی نرخ ارز صورت نگرفته است، بهتر 
است تا دولت به بیماران خاص یارانه دارو پرداخت کند.تولید و تامین 9۶ درصدی داروها 
در داخل کشور ایران را از واردات بسیاری از داروها بی نیاز ساخته است اما همچنان داروی 
بیماری های خاص و صعب العالج و تجهیزات پزشکی از خارج از کشور تامین می شود. 
در صورتی که قیمت تمام شده برای داروها و تجهیزات خارجی با افزایش همراه شود، فضا 
برای ورود تجهیزات بی کیفیت یا کم کیفیت چینی هموار خواهد شد که به طور حتم با 

اهداف حمایتی از تولید داخلی و کاالی ایرانی در تضاد خواهد بود.   

  نگاه روز

حمایت از کاالی ایرانی در گرو 
مهار قاچاق، رانت و فساد 

یک عضو کمیســیون صنایع و معــادن مجلس گفت: 
حمایــت از کاالی ایرانــی زمانــی اتفــاق می افتد که 
تولیدکننده حمایت شود تا کاالیی باکیفیت، رقابت پذیر 
و با هزینه تمام شــده پایین تولید کند، در این صورت 
اشتغال و صادرات هم رونق خواهد گرفت البته به شرط 
آنکه قاچاق، رانت و فساد اداری نیز به درستی مهار شود.

به گزارش زمان به نقل ازایســنا، سیدحمیده زرآبادی 
درباره شــعار ســال که حمایت از کاالی ایرانی است، 
اظهار داشت: حمایت از کاالی ایرانی تا زمانی که مسیر  
تولید با دســت اندازهای فراوان روبرو باشد و در عوض 
مسیر واســطه گری و داللی هموار باشد، راه به جایی 
نخواهد برد.وی ادامه داد: در دل شــعار سال 1397، 
شعارهای چند سال نام گذاری اقتصادی مستتر است. 
اگر اهداف مندرج در نام گذاری این سال ها به خصوص 
حمایت از تولید ملی، اشــتغال و اقتصاد مقاومتی به 
درستی محقق شده، شعار حمایت از کاالی ایرانی هم 

محقق خواهد شد.

اتمام پرداخت سود سهام عدالت 
مشموالن در آینده نزدیک

 معاون سازمان خصوصی ســازی از نزدیکی به زمان 
اتمام پرداخت سود سهام عدالت کلیه مشموالن سهام 
عدالت خبر داد.به گــزارش زمان به نقل ازمهر، بنا بر 
اعالم سازمان خصوصی سازی، داود خانی عضو هیئت 
عامل و معاون این ســازمان اظهار داشــت:  پرداخت 
ســود مشمولین سهام عدالت که از چند ماه قبل آغاز 
شده اســت کماکان با نظم و برنامه مشخص در حال 
انجام است و آخرین گروه از مشموالن )گروه بیستم( 
که شــامل بازنشستگان کشــوری و لشکری و تامین 
اجتماعی و شاغلین دستگاه های اجرایی بوده اند نیز به 
تدریج در حال دریافت سود خود هستند.خانی گفت: 
از مجموع بانکهای 3۵ گانه ای که عملیات واریز سود 
مشمولین سهام عدالت از جمله  گروه آخر از مشمولین 
را عهده دار بودند، تا کنون بالغ بر 28 بانک با مشمولین 
تسویه حساب کرده اند و عملیات واریز سود به حساب 
باقی بانک ها جهت تســویه مانده سود سهام عدالت 
توســط آنها با مشــموالن طی چند روز کاری آینده 
خاتمه خواهد یافت و بدین ترتیب تمامی مشــموالن 
به صورت یک نوبت کامل سود مطالبات سهام عدالت 
خود را که ناشی از عملکرد سالی مالی 9۵ شرکتهای 
سرمایه پذیر است، را دریافت کردند.خانی یادآور شد 
اشــخاصی که طی دو الی سه ماه گذشته شماره شبا 
بانکی مربوط به خود را به ســامانه سهام عدالت اعالم 
و تایید دریافت کردند نیز می توانند از اردیبهشت ماه 
به صورت یکجا سود سهام خود را دریافت کنند و این 
گروه از مشموالن می بایستی منتظر باشند که در این 
خصوص اطالع رسانی مناسب هم از طریق سایت سهام 

عدالت و سایر منابع رسمی کشور اعالن خواهد شد.

خبر

ادامه از صفحه 1
.معاون رئیس جمهور ادامه داد: ما موفق شدیم 
نرخ بیکاری را از 12.3 درصد به 12.1 درصد 
برســانیم اما کار بیشتری را برای سال 97 در 
نظر داریم که در این کار استان یزد باید امشب 
سهم خود را مشخص کند.وی افزود: ما امسال 
کار به مراتب سخت تری داریم زیرا برای سال 
97 دیگر تصمیم نداریم که برای 84۰ هزار نفر 
جدید برنامه ریزی کنیم و مثال 819 هزار نفر 
مشغول به کار شوند بلکه قصد ما این است که 
نه تنها 84۰ هزار نفر مشغول به کار شوند بلکه 
بتوانیم برای کســانی که در سالهای گذشته 
شــغل پیدا نکردند را شــاغل کنیم به همین 
دلیل بــرای یک میلیــون و 33 هزار فرصت 
شــغلی برنامه ریزی کردیم که در این راستا 
12 برنامــه تعریف کردیــم و 73 هزار و 4۰۰ 
میلیارد تومان برای این میزان اشتغال سرمایه 
گذاری خواهیم کــرد.وی در بخش دیگری از 
سخنان خود یادآور شد: در سال گذشته از ۶8 
هزار میلیارد تومان برای امر اشــتغال استفاده 
کردیم در حالی که می خواهیم در ســال 97 
این رقم از یک ســو 73 هزار میلیارد تومان و 
از سوی دیگر 12۶ هزار میلیارد تومان سرمایه 
گذاریم که می توانیم انتظار داشــته باشیم با 
این ســرمایه گذاری ها یک جهش بزرگی در 

رشد تولید و اشــتغال ایران اسالمی ما فراهم 
شــود که اســتان یزد هم از آن ســهم قابل 
توجهی خواهد داشــت.نوبخت ادامه داد: البته 
در ابتدای امســال با یک شوک مواجه شدیم 
که این شــوک در واقع رهاوردی از سال قبل 
بود به نحوی که از تقریبا نیمه دوم سال قبل 
با یک نابســامانی در بازار ارز مواجه شدیم و 
برایمــان مهم بود که چرا این بازار ارز که طی 
چهار سال گذشته متعادل بود، تعادل خود را 
از دست داده و اقتصاد را تحت الشعاع قرار داده 
است.معاون رئیس جمهور بیان کرد: دو اتفاق 

افتاد؛ نخست اینکه یک کشور زورگو که با کله 
کار می کند نه مغز و بیشــتر با شاخ خود دنیا 
را تهدید می کنند، روســیه را با یک شیوه و 
کشور ما را نیز با شیوه دیگری تهدید می کنند 
همزمان امر دیگری اتفاق افتاد و ما برای اینکه 
سرمایه گذاری مقرون به صرفه شود، معتقدیم 
که باید نرخ سود بانکی را تقلیل دهیم و از 2۰ 
و 18 درصد حداقل اسمی هم که شده به 1۵ 
درصد کاهش دادیم.نوبخت تصریح کرد: گفته 
شد که کاهش نرخ سود سبب شد تا بسیاری 
از سرمایه داران پول خود را از بانکها بیرون و 

به بازار بیاورند که برای رفع این مشکل، 2۰۰ 
هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده با نرخ 
2۰ درصد منتشــر کردیم تا کسانی که نگران 
بازدهــی پول خود بودند، پــول آنها را جذب 
کردیم اما پنج درصد بار جدیدی به ما تحمیل 
شد که البته حاضر شــدیم این پنج درصد را 
پرداخت کنیم اما بازار ارز متعادل شــود.وی 
افزود: تالش کردیم با منطق اقتصادی بررسی 
کنیم و ببینیم چــرا تقاضاها در حال افزایش 
اســت و این تقاضاها را نیــز جذب کردیم اما 
باز هم بعد از یک مدت کوتاهی نوسان شروع 
شــد و نشان داده می شود که بیشتر از تقاضا 
برای واردات 7۵ میلیارد دالری کاال و خدمات، 
تقاضا وجود دارد که این تقاضا از دو جا نشأت 
می گیرد، نخست اینکه هرکسی فکر می کند 
نیاز اســت، ریال خود را تبدیل به دالر کند و 
یک گروه دیگر نیــز و ریالها را تبدیل به دالر 
کند و از کشــور خارج کند کــه البته برخی 
کشورهای عربی و کشورهای شمالی، تبلیغاتی 
برای جذب ســرمایه دارند.نوبخت خاطرنشان 
کرد: در چنین شــرایطی مجموعــه دولت و 
سایر قوا باید وارد عمل شوند و سیاست های 
جدیدی اعمال شــود؛ این سیاست ها در دو 
بخش خالصه می شود، بخش نخست مدیریت 

عرضه ارز و بخش دیگر مدیریت تقاضا است.

معاون رئیس جمهورخبر داد:

برنامه ریزی برای ایجاد یک میلیون و 33 هزار فرصت شغلی 

آگهی حصر وراثت  

آقای سید غالمرضا جعفری ش ش 19۶1 به شرح دادخواست به کالسه 97/2۰ 
از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
خود  دائمی  اقامتگاه  در   9۶/11/3۰ تاریخ  در   378۰ جعفری ش ش  زهرا  سیده 
بدرود زندگی گفته ، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضی- پدر 
متوفی2-هادی ملکی تکدام ف یوسف ش ش ۵۰4 صادره ساری-همسر متوفی3-
طهورا ملکی تکدام ف هادی ش ش 2۰81۵4۰1۶9 صادره ساری-دختر متوفی4-
مرصع نیک نقش ف نظرعلی ش ش 493 صادره ساری-مادر متوفی، اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس اعتراضی 
دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزداو می باشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم نمایدوااّل گواهی صادر خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه اول شورای حل اختالف ساری

آگهی حصر وراثت  
آقای مرتضی قاسمی زرین کالئی ش ش339 به شرح دادخواست به کالسه 33  
از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
اقامتگاه  در   9۶/2/۶ تاریخ  در  کالئی ش ش 2۰8۰794۶47  زرین  قاسمی  غزاله 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-

صادره  ش377  ش  اسحق  ف  آبادی  دولت  شعبانی  متوفی2-زینب  متقاضی-پدر 
یک  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک   ، متوفی  ساری-مادر 
نوبت آگهی می نماید تاهرکس اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزداو می 
باشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم نمایدوااّل گواهی صادر خواهد 

شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه اول شورای حل اختالف ساری

مفقودی
با   72 ایران  پالک 927م72  شماره  با  مدل 1384  کی  پی  خودروی  سبز  برگ   
زاده  ولی  اهلل  عین  ۰۵۰738بنام  شاسی  شماره  m131۰۶72۵1و  نوتور  شماره 

کریمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 فریدونکنار 

آگهی حصر وراثت  
آقای رحیم سهرابی ش ش 3۶۶ به شرح دادخواست به کالسه 97/3۵ از این شورا 
درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کریم سهرابی 
بورخیلی ش ش ۶۰۶ در تاریخ 9۶/12/11  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
متوفی2- به:1-متقاضی-پسر  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه   ، گفته 
مریم سهرابی ف  کریم ش ش 2۰924349۵۰ صادره ساری-دختر متوفی3-فاطمه 
سهرابی  دخت  متوفی4-آذر  ساری-دختر  صادره   22 ش  ش  کریم  ف  سهرابی 
سهرابی  شهر-دخترمتوفی۵-فرخنده  قائم  صادره   411 کریم ش ش  بورخیلی ف 
بورخیلی ف کریم ش ش 3 صادره قائم شهر-دختر متوفی۶-قربانعلی سهرابی ف 
کریم ش ش ۶۰۶ صادره ساری-پسر متوفی7-علی سهرابی ف کریم ش ش ۶۰۵ 
صادره سوادکوه شمالی-پسر متوفی ، اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
از  ای  نامه  یا وصیت  دارد  اعتراضی  تاهرکس  نماید  آگهی می  نوبت  را یک  مزبور 
نمایدوااّل  تقدیم  به شورا  ماه  آگهی ظرف یک  نشر  ازتاریخ  باشد  نزداو می  متوفی 

گواهی صادر خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه اول شورای حل اختالف ساری

 برگه اجراییه 
96/20/2 

 مشخصات محکوم له رضا کریم پور به نشانی بابلسر روستای رودبست مشخصات 
محکوم علیه منصور باقری مجهول المکان 

به موجب رای شماره 3۰3 تاریخ9۶/4/13 شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان 
است  یافته  قطعیت  بابل  اختالف  شورای حل  دوم  شعبه   2/2۰/9۶ شماره  رای  و 
و  خواسته  اصل  ریال  میلیون   ۵۰ مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم.  علیه  محکوم 
مبلغ1,33۰,۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور چک 

9۵/1/1۰لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر می باشد نیم عشر دولتی  
 شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان بابل 

اگهی  ابالغ
فرزند خواهان  نارویی  خان  امیر  آقای  با  و ضمائم  دادخواست  و   رسیدگی  وقت   
نارونی  خان  امیر  آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  زاده  هادی  هاجر  خانم 
کالسه  پرونده  شماره  به  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  نفقه  مطالبه  خواسته  به 
فریدونکنار  شهرستان  اختالف  حل  شورای  یک  شعبه   9۶۰9982۰721۰۰۰33
طبق  دادگاه  دستور  به  که  تعیین   9 ساعت  مورخ97/3/۶  رسیدگی  وقت  و  ثبت 
موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ نشر آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد 
مسئول دفتر شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان فریدونکنار لیال علیزاده مرزونی

آگهی احضار متهم 
به شماره  اتهام سرقت  به  نوری  فرزند  نیازی آق میونی  بهمن  آقای  اینکه  به  نظر 

پرونده کالسه 9۶۰998198۵۵۰۰212
از طرفین  این بازپرس  تحت تعقیب است  و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت او ممکن نگردیده است  بدین وسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین 
دادرسی کیفری مراتب به نام برده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی با 
جهت  میاندرود  دادسرای  بازپرسی  دوم  شعبه  در  است  جلب  حضور  عدم  نتیجه 
از  ماه  از یک  اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس  به  پاسخگویی 

تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد 
بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان میاندرود 

آگهی احضار متهم
 نظر به اینکه آقای حمید طریق فرزند جلیل به اتهام نگهداری مواد مخدر و شماره 
بازپرسی تحت تعقیب است  این  از طرف  پرونده کالسه 9۶۰998198۵۵۰۰43۰ 
و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن  نگردیده است بدین 
وسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به نام برد ابالغ ظرف 
با وصف نتیجه عدم حضور جلب است در شعبه دوم  انتشار آگهی  تاریخ  یک ماه 
بازپرسی دادسرای میاندرود جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت 

عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد 
محمد صابر بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان میاندرود

آگهی تحدید حدود اختصاصی
فرعی  پالک 172  مزروعی  زمین  قطعه  یک  عرصه  تحدید حدود ششدانگ  چون 
طلقان  ثبتی  حوزه  جزء  طالقان  شهرستان  باریکان   قریه  در  واقع  اصلی   29 از 
نامه  آئین   13 ماده  اجرای  در  آید  عمل  به  باید  پرونده  در  منعکس  علل  به  بنا 
قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی به استناد رای شماره 
تعیین حدود آن در ساعت 9  باریکانی  آقا رجب  139۶۶۰331۰13۰۰۰7۶2بنام 
صبح روز 2/2۶/ 97 در محل به عمل خواهد آمد لذا با انتشاره این آگهی از متقاضی 
تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور  و مالکین امالک مجاور دعوت می شود 
یافته و هر ادعایی نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن دارند به نماینده محدد اظهار 
دارند و کسانی که به عملیات تعیین حدود اعتراض دارند میتوانند به استناد ماده 
2۰ ق ث و در اجرای مواد 74و8۶ آیین نامه اصالحی قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتجلسه تحدیدی ظرف مدت سی روز اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد 
سی  مدت  ظرف  باید  نیز  و  نمایند  دریافت  رسید  و  نموده  ارائه  طالقان  امالک  و 
روز از تاریخ تسلیم این اعتراض به مراجع ذیصالح قضائی مراجعه و ضمن تقدیم 
دادخواست گواهی آن را اخذ و به این اداره  تسلیم نمایند در غیر اینصورت اقدام 

قانونی بنا به تقاضای ذینفع به عمل خواهد آمد.//
تاریخ انتشار:روز مورخه 97/1/2۶

رئیس ثبت اسناد وامالک طالقان رسول مالمیر

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پژو 2۰۶ به شماره موتور 1۰FSM847۰3817 و شماره 
اعتبار می  ایران 72-448ق۶3 مفقود و فاقد  شاسی 83۶1۰379 و شماره پالک 

باشد.
بهشهر

آگهی مفقودی
شماره  و  72-7۶3ق43  ایران  پالک  شماره  به  آریان   2۰۶ پژو  سواری  سبز  برگ 
مفقود   NAAP۶1ME۶AJ4۰7۵۵8 شاسی  شماره  و   13888۰۰19۵۵ موتور 

و فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی مفقودی
برگ سبز ماشین سواری پژو 4۰۵ مدل 1382 و شماره شهربانی ۶1-291ص۶7 
و شماره موتور 22۵۶82273۶4 و شماره شاسی 82۰2۶4۵7 به نام شیخ رحیمی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پراید جی تی ایکس آی به شماره پالک ایران 72-93۶ه29 
و شماره موتور ۰۰9۵14۶7 و شماره شاسی S1412283333187 مفقود و فاقد 

اعتبار است.
بهشهر

متن آگهی 
به  شده  ثبت  تقدیمی  دادخواست  شرح  به  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان 
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  کالسه97۰99838۵۵7۰۰۰۰۶از 
نموده و چنین توضیح داده شادروان بندر رباطی فرزند صفر به شماره شناسنامه 
328سرانجام در تاریخ1397/1/12 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصراست به :
1-سیامک رباطی فرزند بندر به شماره شناسنامه 4۶8۰۰421۵1)فرزندمتوفی(
2-یاسین رباطی فرزند بندر به شماره شناسنامه 4۶8۰۰79142)فرزند متوفی (

3-داود رباطی فرزند بندر به شماره شناسنامه 4۶89913773)فرزند متوفی(
4- مهدی رباطی فرزند بندر به شماره شناسنامه 4۶897921۵1)فرزند متوفی( 

۵-یاوررباطی فرزند بندر به شماره شناسنامه 4۶892۰۶724)فرزند متوفی( 
۶-اسمعیل رباطی فرزند بندر به شماره شناسنامه 4۶894۰۵9۵۶)فرزند متوفی( 

7-اسد رباطی فرزند بندر به شماره شناسنامه 4۶892۰۶732)فرزند متوفی( 
8-فریبا رباطی فرزند متوفی به شماره شناسنامه 4۶892۰484۵)فرزند متوفی( 

9-نازی جان بهرامی سرچاهی فرزند نیازعلی به شماره شناسنامه3) زوجه متوفی (
اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبویک نوبت آگهی می گرددتا چنانچه 
شخصی اعتراضی داردویا وصیت نامه ای ازمتوفی نزداومی باشد از تاریخ نشرآگهی 

ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادرخواهدشد.
فاطمه اسدی. متصدی امور دفتری دادگاه شورای حل اختالف شماره یک   شهرستان اردل    

 آگهی فقدان سند مالکیت
برگ  دو  ارائه  با  کاظم  محمد  فرزند  اردلی  رئیسی  علی  آقای  اینکه  به  نظر 
مسلسل  شماره  به  مالکیت  سند  نموداند  اعالم  شده  گواهی  محلی  استشهادیه 
2۵۵۵13الف/81مربوط به ششدانگ یک باب ساختمان تحت پالک 1۵8۶-فرعی 
از 13 1-اصلی واقع در شهر اردل شهرستان اردل- ناحیه پشتکوه -بخش ده استان 
چهارمحال و بختیاری به مساحت 3۵9/34مترمربع که در صفحه 19۰-دفتر امالک 
جلد 24-ذیل ثبت شماره 3۶1۶به نام نامبرده ثبت و سند مالکیت صادر گردیده 

,مفقود شده است .
نحوه گم شده یا از بین رفتن :در اثر سهل انگاری مفقود گردیده و درخواست صدور 
المثنی سند مالکیت نموده اند که طبق تبصره یک اصالحیه ماده 12۰-آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در 
این آگهی ذکر شده(نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مرزبورنزد خود باشد از تاریخ 
واعتراض خودراکتباضمن  اداره مراجعه  این  به  به مدت 1۰ روز  این آگهی  انتشار 
ارائه اصل سند مالکیت و سندمعامله تسلیم نمایند تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد۰واگرظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سندارائه نشودالمثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم 

خواهدشد.
رضا قلی شریفی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اردل

آگهی مزایده 
به اطالع عموم می رساند محکوم علیه آقای اردشیر غریبی فرزند مهدیقلی ساکن 
روستای ممسنی محکوم به پرداخت مبلغ 211/132/۵3۰ ریال بابت اصل خواسته 
و در حق محکوم له آقای گل محمد عسگر پور و مبلغ 9/2۵۰/۰۰۰ ریال بابت حق 
االجرای دولتی در حق صندوق دولت گردیده است .که اموال ذیل از نامبرده توقیف 
به  از طریق مزایده  اله غریبی تحویل گردیده که  آقای رحمت  امین  به شخص  و 

فروش می رسد 
لذا چنانچه کسانی که مایل هستند اموال را از طریق مزایده خریداری نمایند در 
تاریخ 1397/2/22 ساعت 11 به اجرای احکام شورای حل اختالف اردل مراجعه 

نمایند .
اموال به کسی تعلق می گیرد که باالترین قیمت را ارائه نمایند محل برگزاری مزایده 

در محل شورای حل اختالف اردل می باشد.
 : 1یک قطعه زمین واقع در روستای ممسنی حدودات اربعه شماالَ : خیابان شرقاَ 
به محوطه خانه بهداشت جنوباَ : به زمین منوچهر گنجی غرباَ : به زمین مرادعلی 
غریبی به مساحت 4۵۰ ) چهارصد و پنجاه ( متر مربع که مبلغ هر متر 4۰۰۰۰۰ 
ریال و کل عرصه 18۰۰۰۰۰۰۰ ریال معادل ) هجده میلیون تومان( ارزیابی گردید. 
کریمی - مدیر اجرایی احکام شورای حل اختالف شهرستان اردل 

آگهی فقدان سند مالکیت 
برگ  دو  ارائه  با  ولی  فرزند  دشتکی  سلیمانی  سیاوش  آقای  اینکه  به  نظر 
مسلسل  شماره  به  مالکیت  سند  اند  نموده  اعالم  شده  گواهی  محلی  استشهادیه 
92۰۵۰2الف/81مربوط به ششدانگ یک باب ساختمان تحت پالک 34۵-فرعی از 
198-اصلی واقع در شهر دشتک -شهرستان اردل ناحیه پشتکوه /بخش ده استان 
به مساحت ۶۰/۶8مترمربع که در صفحه 37-دفتر امالک  چهارمحال و بختیاری 
جلد23- ذیل ثبت شماره 34۰۰به نام نامبرده ثبت و سند مالکیت صادر گردیده 
مفقود شده است . نحوه گم شدن یا  از بین رفتن :در اثر سهل انگاری مفقود گردیده 
و درخواست صدور المثنی سند مالکیت نموده اند که طبق تبصره یک اصالحی ماده 
12۰- ایین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس  مدعی انجام معامله 
)غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده (نسبت به آن یاوجود سند مالکیت مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
مراتب  نمایندتا  معامله,تسلیم  سند  و  مالکیت  سند  اصل  ارائه  کتبا ضمن  را  خود 
صورت مجلس واصل سندبه ارائه کنندمسترد گردد. واگر ظرف مهلت مقرر اعتراض 
نرسد یادر صورت اعتراض اصل سندارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و 

به متقاضی تسلیم خواهدشد. 
رضا قلی شریفی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اردل

عضو هیــات مدیره کانون عالی کارفرمایان 
باتشــریح عوامل بــی اعتمــادی مصرف 
کننده به خریــد محصوالت تولیدداخل،به 
راهکارهای خرد و کالن موثر درجلب اعتماد 

مردم به کاالی ایرانی اشاره کرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، اصغر آهنی ها 
دربــاره نامگذاری امســال از ســوی رهبر 
انقالب به عنوان ســال حمایــت از کاالی 
ایرانی و علل بی اعتمادی مردم به کیفیت 
کاالهای داخلی گفت: فارغ از بررســی این 
موضوع از نگاه مصرف کننده، متاسفانه عده 
ای از مسئوالن و حتی تجار و بازرگانان در 
جامعه ما به دنبال واردات کاالهای خارجی 
و بــه اصطالح زرق و برق دار هســتند که 
برخالف تبلیغات، به مراتب کیفیت پایینی 
نسبت به کاالی داخلی دارند.آهنی ها ضعف 
در برندسازی کاالی ایرانی را یک خالء در 
فرایند بازاریابی توسط تولیدکنندگان عنوان 
کرد و افــزود: بر خالف نگاه عمومی مبنی 

بر بی کیفیتی همه کاالهای داخلی اما در 
بســیاری از صنایع از جمله لوازم خانگی، 
پوشــاک، کفــش و کاالهای ســاختمانی 
محصوالت داخلی بــه لحاظ کیفیت غنی 
تر از محصوالت مشابه خارجی هستند.وی 
با بیان اینکــه قوانین کار، تامین اجتماعی 
و مالیات بر ارزش افزوده اشــکاالت فراوانی 
دارند که بایــد در جهت حمایت از جامعه 
کار و تولید اصالح شوند گفت: در نگاه کالن 
نیز وضعیت قاچاق در کشور حاد است که 
تصمیم گیری عاجل ســران سه قوه را می 
طلبد.این فعــال کارفرمایی در پایان گفت: 
رفع موانع خارج از عهده تولیدکننده مانند 
قاچاق، نظام تعرفه گذاری، حذف و اصالح 
قوانین دست و پاگیر و حمایت نظام بانکی، 
در کنار الزام تولیدکننده به برندســازی و 
بازاریابی می تواند در سال حمایت از کاالی 
ایرانی، فعاالن اقتصادی و بخش خصوصی 

را به  تولید کاالی با کیفیت ترغیب کند.

یک مقام مسئول در سازمان بورس، اقتصاد 
ایــران را نیازمند هم افزایی در بخش مالی 
دانست و گفت: آینده اقتصاد، متکی به رشد 

دانش بنیان ها است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، یاســر فالح 
گفــت: در حال حاضر، بخــش اقتصادی و 
مالی کشــور نیازمند هم افزایی و همکاری 
های فی مابین اســت که بر این اســاس با 
توجه بــه برگزاری بزرگتریــن گردهمایی 
فعاالن بازار پول و ســرمایه، مقرر شــده تا 
عالوه بر موضوع فرهنگ ســازی و افزایش 
ســواد مالی در جامعه، به موضوع ارتباطات 
بین بخشی نیز توجه ویژه شده و با سپرده 
گذاران بانکی، بیمه گذاران و ســهامداران 
ارتباطــات رو در رو برقرار خواهد شــد تا 
روش های نویــن مالی را بــه آنها آموزش 
دهیم.مدیرعامل شــرکت اطالع رسانی و 
خدمات بورس سازمان بورس و اوراق بهادار، 
بخش های صنعــت مالی نیز با هم ارتباط 

خواهند گرفت و تالش داریم تا با خارجی ها 
هم تبادل ارتباط شود تا یک پیوند و فعالیت 
مالی در آینده، شــکل گیــرد.وی تصریح 
کرد: در راســتای حمایت از اســتارتاپ ها، 
فعالیــت جدیدی آغاز خواهد شــد که در 
کنار فعالیتهای استارتاپی برای شرکتهای 
دانش بنیان، دانــش آموزان دارای ایده نیز 
مــی توانند در این رویداد شــرکت کرده و 
اگر ایده نوینی دارند، آن را معرفی کنند.به 
گفته فالح، اقتصاد ایران طی سالهای آتی، 
وابستگی زیادی به شرکت  های دانش بینان 
خواهد داشت و بخش زیادی از اقتصاد ایران 
را به خود اختصاص می دهد؛ بنابراین دانش 
آموزانی که ایــده های نو مطرح می کنند، 
وارد مسابقه شده که از ایده های نوین کسب 
و کار حمایت نمایند. پس می خواهیم این 
پیام را به جامعه بدهیم که از سنین پایین 
باید بر روی ایده های استارتاپی کار شود و 
دانش آموزان، همه تبدیل به کارمند نشوند.

 ضعف تولیدکننده ایرانی 
در برندسازی

 بخش مالی نیازمند هم افزایی
 در اقتصاد



کنید زندگی  حقیقتاً  می خواهید  گر   ا 
ابتدا مردن را بیاموزید!  توکارام 

سخن حکیمانه

برو معالجه خود کن ای نصیحت گو 
 شراب و شاهد شیرین که را زیانی داد

گذشت بر من مسکین و با رقیبان گفت 
 دریغ حافظ مسکین من چه جانی داد

امروز با حافظ

»زمستان بی شازده« منتشر شد

رمان »زمستان بی شازده« 
نوشــته فاطمــه نفری و 
هفتمین  تقدیــری  رمان 
امیرحســین  جایزه  دوره 
فردی منتشــر شــد. به 
گزارش  مهر،  در رمان »زمســتان بی شازده«، 
قهرمان داســتان، از یک انقــالب بیرونی به 
یک انقالب درونی می رســد و انقالب اسالمی 
و وقایــع مرتبط با این رویــداد تاریخی منجر 
به ایجاد تحول در شــخصیت اصلی داســتان 
می شــود.فاطمه نفری درباره این رمان گفت: 
این رمان برای گروه سنی نوجوان با محوریت 
انقالب اسالمی نوشــته شده است. شخصیت 
اصلی این داســتان یک نوجوان اســت که در 
جریان انقالب و مبــارزات منتهی به پیروزی 
انقالب اسالمی و در یک پروسه مرد شدن قرار 

می گیرد و بزرگ می شود.
وی افزود: در حقیقت در داســتان این رمان، 
شــخصیت آن از یک انقــالب بیرونی به یک 
انقالب درونی می رســد و انقالب اســالمی و 
وقایع مرتبط بــا این رویــداد تاریخی منجر 
به ایجاد تحول در شــخصیت اصلی داســتان 
می شود.نویسنده »زمستان بی  شازده« گفت: 
این تحول در شــخصیت داستان اتفاقی است 
که در سال های انقالب بسیار شاهد آن بودیم 
که افراد در ســیر مبارزات انقالب دگرگونه و 

متحول می شدند.

ابراهیم پشت کوهی جشنواره بین المللی 
تئاتر آذربایجان را افتتاح می کند

نمایــش »مکبــث زار« کاري از گــروه تئاتر 
»تي تووک« به کارگرداني ابراهیم پشت کوهي 
و تهیه کنندگــي ســولماز همــت زاده پس از 
درخشــش در مســکو هم زمان با روز جهاني 
تئاتر، برای اجرا به جشــنواره بین المللی تئاتر 

آذربایجان می رود.
به گزارش پیــام زمانــاز روابط عمومی گروه، 
نمایش »مکبث زار« بــا طراحی و کارگردانی 
ابراهیم پشــت کوهی و کاري از گــروه تئاتر 
»تي تووک«، روز هفتم فروردین سال جاری و 
هم زمان با روز جهانی تئاتر به مدیریت اجرایي 
ســولماز همت زاده در ســالن تئاتر گیتیس 
روســیه روي صحنه رفت و چنان با استقبال 
پرشور و بی سابقه تماشــاگران روبه رو شد که 

حدود ده دقیقه مورد تشویق قرار گرفت.
نمایش »مکبث زار« اکنون قرار است روز 23 
اردیبهشت و با حضور در جشنواره بین المللی 
تئاتر آذربایجان بــار دیگر روی صحنه برود و 

آغازگر این جشنواره باشد.
این نمایش که بیش از ده ســال از نخستین 
اجراي آن مي گذرد، تاکنون بیش از صد اجرا 
داشته و در کشورهاي مختلف اجرا شده است. 
اجرای »مکبث زار« در جشــنواره بین المللی 
آذربایجــان، دهمین حضــور بین المللی این 
نمایش خواهــد بود.در ایــن نمایش، محمد 
ســایباني، داوود اســالمي، بهروز عباســي، 
حســین اصیلي، بهنام پانیزه، الهام اسکندري، 
سارا شــاهمرادي و مجید کشــاورز به عنوان 
بازیگر ایفای نقش می کنند. همچنین بهرنگ 
عماد  اولي بندري،  مرتضا  عباسپور)آهنگساز(، 
زارعي، امین باســره و یاســمن آوخ )نوازنده( 
و عســل امین نیا)دســتیار کارگردان( گروه را 
همراهی خواهند کرد.گفتنی اســت جشنواره 
بین المللــی تئاتــر آذربایجــان از 23 تا 3۰ 

اردیبهشت ماه برگزار می شود.
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اوقات شرعی

»کار کثیف« فیلمی اجتماعی با موضوع کار و مهاجرت 
*مرتضی کوه مسکن/ بخش پایانی 

در فیلم "کارکثیف" شخصیتها برای بیننده ناشناخته هستند و تنها نشانه هایی دم 
دســتی و ســطحی برای نمایش وجوه قابل درک آنها ارائه میشود، کتابخوانی های 
مســخره فرهاد که با سایر رفتارهای نامعقول او ارتباطی ندارد، کاله خاص پدر الهام 
و فعالیتهای تبلیغاتی محســن تنها نشانه هایی است که از شخصیتها ارائه میشود و 
بدیهی است با این اِلمانهای تکراری، دریافتی از افراد درگیر ماجرا به وجود نمی آید، 
این شخصیت پردازی ضعیف در کنار نبود رابطه علت و معلولی میان رویدادها باعث 
میشود بیننده تا پایان اثر شخصیتها را پس بزند و با او همذات پنداری نکند و در واقع 
بیننده هیچگاه در طول فیلم به شــخصیتها  نزدیک نمیشود و دلیلی برای همراهی 
خود با اثر نمی یابد چون پرداخت درســتی روی شخصیتها علی الخصوص فرهاد به 
عنوان دانشجوی انصرافی حقوق صورت نگرفته است و نمیتوان به دلیل بیکاری اش 
توجیهی برای روی آوردنش به فروش مشــروبات الکلی  متصور شد و همین مساله 
باعث میشود مخاطب با او همراه نشود و جوان اول فیلم کار کثیف بیشتر از این که 
مشکل داشته باشــد، الکی خوش است و مخاطب در واقع در طول فیلم هیچ چیز از 
مشکالت او نمیبیند و شاید بهتر بود خسرو معصومی به دالیل بیکاری و انصراف از 
تحصیل فرهاد میپرداخت که هم به شخصیت پردازی بهتر فرهاد و به عمق بخشیدن 
محتوای فیلم کار کثیف کمک میکرد، دانســتن پیشینه ی شخصیتها بخشی از راه 
های شخصیت پردازی است که به نظر میرسد در این فیلم زیاد مورد توجه نویسنده 
قرار نگرفته است، به عنوان مثال شخصیت "محسن" و رابطه اش با "الهام" تا انتهای 
فیلم مبهم باقی میماند و این ابهام موجب بر هم خوردن روابط علی و معلولی برخی 

از قسمتهای داستان فیلم شده است.
از معایب دیگر فیلم میتوان به کش دادن بي جهت فیلم اشاره کرد چون فیلم "کار 
کثیف" یک کار مطّول است ، با اینکه ریتم فیلم در نیمه نخست که در ایران میگذرد 
قابل قبول است اما از نیمه به بعد از ریتم می افتد و فیلم هر چه پیش میرود کمی 
خسته کننده میشود و به محض ورود فرهاد به ترکیه ریتم فیلم الک پشتی میشود 
و سکانسها یک به یک تغییر میکند و بدون آنکه پیشرفت خاصی در روایت صورت 
بگیرد، حضور شــاهرخ ، دعواهای فرهاد با همسرش و اتفاقات دیگر چیزی بر فیلم 
نمی افزاید و معصومی برای جبران این خالء تالش میکند از ابزارهایی نظیر نماهای 
چشــم نواز شــهر آنکارا و همخوانی یک موسیقی توسط تیم بازیگری بهره ببرد که 
متاســفانه این گونه نشده اســت و این نماهای رها، دردی از اثر دوا نمیکند و مانند 
یک کلیپ از مقابل چشــم بیننده عبور میکند ، هرچند ریتم فیلم کند نیســت اما 
سکانســهای اضافی در آن وجود دارد و با اینکه نســخۀ اولیه آن 12۶ دقیقه بود و 
کارگردان به اتفاق تدوینگر فیلم را به 112 دقیقه تقلیل داده اســت اما همچنان در 
انتهای پرده دوم تأکید بسیاری بر ترسیم جزییات و افزایش عمق فاجعه به گونه ای 
میباشــد که از حوصله مخاطب خارج اســت و زمان فیلم را طوالنی تر از حد عادی 
میکند و فیلم در نیمه دوم ، آن قدر کم اتفاق است که میتوان ده تا پانزده دقیقه از 
آن کاســت بدون آنکه لطمه ای به داستان فیلم بزند ، موضوعی که البته در تدوین 
مجدد احتمالی فیلم و حذف نماهای اضافه برای نســخه اکران قابل رفع اســت و با 

یک تدوین مجدد و میتواند کار کثیف را به محصولی مطمئن در اکران بدل کند.
بازی تیم بازیگری در مجموع نمره قابل قبولی نمیگیرد که میتوان بخشــی از آن را 
ناشــی از ضعف شخصیت پردازی نقشها دانســت ، البته در این میان پدرام شریفی 
توانســته قدری از فضای ســایر آثار خود فاصله بگیرد و تا حدودی به آنچه فرهاد 
باید باشد نزدیک شود و اگر کمي در انتخاب بازیگران فیلم و دیالوگهاي فیلم دقت 
بیشــتري میشد شاید شــاهد فیلم بهتري بودیم ولی افسوس که فیلم دست روی 
موضوع خوبی گذاشته اما با انتخاب غلط در پرداخت، ضربه ی بسیار زیادی میخورد 
، امــا پایان بندی خوبــش باز مخاطب را تهییج میکند و نکته ی برجســته ی فیلم 
پایان بندی غافلگیرکننده آن است و اســتفاده از سکانسهای پایانی در ابتدای فیلم 
بــرای جذب مخاطب اقدامی به جا بوده که درام را به ســرمنزل مقصود میرســاند 
و مخاطب را نیز به جواب ســؤالهایش نزدیک میکند، این موضوع نتیجه شــناخت 
معصومی از مقتضیات درام اجتماعی است که توانسته با استفاده از عنصر غافلگیری، 

درام خود را تا آخرین لحظه جذاب نگه دارد.
در پیان میتوان گفت که معصومی از کارگردانهایی محســوب میشود که هیچ وقت 
اعتراض و یا واکنش مستقیمی به مســائل ندارد و سعی دارد با گرا دادنهای الصاق 
شده به فیلم در قامت یک معترض ظاهر شود، او نشان داده است که هم به بودجه 
عالقه مند اســت هم به ژست اپوزوسیون، هرچند او در رسیدن به هردوی عوامل تا 
حدودی موفق عمل کرده اســت اما برای نیل به این هدف فیلمهای خود را قربانی 
کرده است و اغلب آثارش تبدیل به فیلمهایی شده اند که در برزخی همیشگی باقی 
مانده اند، چه در فرم و چه در محتوا و فیلمهای ایشــان نه قدرت اعتراض اجتماعی 
دارد و نه ارزش ســاختاری قابل مالحظــه ای دارد و در نهایت این فضای بینابینی 
باعث میشود نه منتقدان به آثارش روی خوش نشان دهند و نه مخاطبان او را جدی 
بگیرند و بطورکلی از این ویژگیها باید نتیجه گرفت معصومی بیشتر دوست دارد یک 

فیلمساز محفلی باشد تا کارگردانی مستقل و صاحب اندیشه.

اصالحات چیزی از دلبری های »پاپ« کم نکرده است

فیلم سینمایی »پاپ« به کارگردانی احسان عبدی پور 
پس از چند ســال وقفه از 28 اسفندماه در گروه هنر و 
تجربه روی پرده رفته اســت. فیلمی اپیزودیک که سه 
داستان از اعضای یک خانواده سیاهپوست در بوشهر را 
در یک برش ثابــت زمانی روایت می کند که این فیلم 
هر بار از یک طرف تعریف می شود. حدیث چهره پرداز 
یکی از بازیگران فیلم »پاپ« درباره این فیلم و فعالیت 
های اخیرش به بانی فیلم گفت: مدتی که ایران نبودم. 

یعنی بعد از »پس کوچه های شــمرون« ایران نبودم و ضمن اینکه دوست 
دارم کاری بازی کنم که قبال خودم کار را دوســت داشته باشم.وی در ادامه 
بیان کرد: درباره اصالحات و تغییرات فیلم نیز متذکر شد: من شب گذشته 
فیلم را دیدم و فکر نمی کنم تغییرات عجیبی روی کار اعمال شــده باشد 
و به کلیت فیلم لطمه وارد کرده باشــد. به هر حــال اغلب فیلم ها درگیر 
اصالحات می شوند. اما تغییراتی که اعمال شده، چیزی از دلبری های فیلم 

کم نکرده است.

نگاه

دريچه

وزیر ارشاد گفت: سینما می تواند ابزار نفوذ 
فرهنگی ایران به جهان باشد.

به گزارش پیام زمان؛ ســیدعباس صالحی 
در نشستی با دست اندرکاران سی وششمین 
جشــنواره جهانی فیلم فجر که در موسسه 
رســانه های تصویــری برگزار شــد اظهار 
کــرد: بــا وجود جدایــی نه چنــدان دور 
جشــنواره جهانی فیلم فجر در مقایسه با 
ســایر جشــنواره ها کاری که در جشنواره 
رخ می دهد بســیار ســتودنی اســت. این 
جشنواره در ســطح اقداماتی که در بخش 
بین المللی انجام می دهد تمایزهایی با سایر 

جشنواره های بین المللی دارد.
او ادامــه داد: یکــی از وجــوه تمایــز این 
جشــنواره تمهیدات برگزاری آن در طول 
سال است و در طول یک یا چند ماه انجام 
نمی شود. جشــنواره جهانی فیلم فجر در 
این مدت کوتاه توانســته در تعداد میهمان 
و کشــورهای موثر اقدامــات خوبی انجام 
دهد و این خود یــک موضوع مهم و موثر 
است. متاسفانه در فضای بین المللی کشور 
ما کار مشــترکی به ایــن معنا که یک کار 
مشترک بین دو کشور یا حتی چند کشور 
رخ دهــد، انجام نمی شــود.وزیر فرهنگ و 
ارشاد اســالمی ابراز کرد: وقتی یک فرد یا 
گروهــی کار خود را عرضه کند ولی اتفاقی 
بین طرفین رخ ندهــد در اصل این کار را 
نمی توان بــا عنوان یک کار بین المللی نام 
گذاری کرد، اما درجشــنواره جهانی فیلم 
فجر دانشجویان مشترک، داوران مشترک 
و کار مشــترک در حال فعالیت هستند و 
ایــن همان عنصر بین المللی بودن اســت. 
رســیدن به نتایج مشترک در کارهای بین 

المللی امری مهم است و در واقع پایان یک 
جشــنواره بین المللی باید سرآغاز کارهای 
بین المللی دیگر باشــد.او با اشاره به اینکه 
جشــنواره جهانی فیلم فجر با یک نقشــه 
جامع در حال رســیدن به این معیار است، 
خاطرنشان کرد: این موضوع می تواند به ما 
یک مدل بدهد، به همیــن منظور هم در 
سطح کشور و هم در سطح وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســالمی می توان از تجارب بهتر 
استفاده کرد، ما اگر نخواهیم در قفس خود 
زندگی کنیم باید یــاد بگیریم چگونه کار 
بین المللی کنیم و در این یاد گرفتن و یاد 
دادن زیست جهانی خود را باید پیدا کنیم.

صالحی تصریح کرد: اینکه چگونه می توانیم 
دیپلماســی خود را با یک نقشه راه در این 
جشــنواره مطرح کنیم امری مهم است. ما 
نیاز به گفت وگوهای بیشــتری با کســانی 
داریــم که در جشــنواره جهانی فیلم فجر 

تاثیرگذار هستند. در وضعیتی که در حوزه 
بازار محصوالت فرهنگــی خودمان داریم، 
این جشنواره می تواند میزان قابل توجهی 
را در بازار ما به حرکت درآورد.وزیر فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی توضیــح داد: از طریق 
جشــنواره جهانی فیلم فجر می توانیم به 
فضای تولید ملی خود کمک کنیم، اینکه ما 
چگونه می توانیم از طریق فضای جشنواره 
جهانی فیلم فجر موضوعات و فضای داخلی 
کشور را تبادل کنیم تا در این فضا جشنواره 
ما هم جای خود را پیدا کند، حائز اهمیت 
است.صالحی گفت: گاهی اوقات دچار خالء 
موضوعــات و غلبه برخی ژانرها بر ســایر 
ژانرها می شویم و جشنواره جهانی فرصتی 
اســت که این پدیده را دچــار بازدارندگی 
کند، اینکه چگونه جشــنواره جهانی فیلم 
فجر برای پویا کردن سینمای خود ما کمک 
می کند نیز موضوعی اســت که می توان بر 

آن تامل کرد.وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
گفت: در گذشته در حوزه شعر توانسته ایم 
به جهان نفوذ کنیم و امروز سینما می تواند 
ابــزار نفوذ فرهنگی ایران به جهان باشــد، 
بنابراین جشنواره جهانی فیلم فجر می تواند 
به ایران، فرهنگ، هنر و سینمای ما کمک 
کنددر ادامه این نشســت رضا میرکریمی 
دبیر ســی و ششــمین جشــنواره جهانی 
فیلم فجر با بیان اینکه در این دوره سخت 
گیری های بیشتری را داشته ایم اظهار کرد: 
در این دوره چندین فیلــم برای اولین بار 
نمایش داده خواهد شد و سایر فیلم ها نیز 
یا در کشور خود تولید کننده نمایش داده 
نشــده است یا برخی فیلم ها تنها در کشور 

تولیدکننده به نمایش درآمده است.
دبیر ســی و ششــمین جشــنواره جهانی 
فیلــم فجر تاکیــد کــرد: از آنجایی که ما 
ســخت گیری برای حضور فیلم سازان در 
این جشــنواره داریم خیلی از فیلم سازان 
از حضور فیلم خود در ســایر جشــنواره ها 
منصرف شــدند تا فیلم آنها برای اولین بار 
در جشــنواره ما رونمایی شود.میرکریمی 
یادآور شد: خوشبختانه امروز اعتبار خوبی 
در جشــنواره های جهانی پیدا کرده ایم. در 
نقطه خوبی از دنیا قرار داریم که می توانیم 
از آن به عنوان بعد اقتصادی استفاده کنیم.

دبیر سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم 
فجر گفت: تمام کشورهای جهان می توانند 
قراردادهای بین المللی و جلسات خود را در 
یک سفر کوتاه و کم هزینه در این جشنواره 
انجــام دهند و همین امــر می تواند کمک 
کند تا ما در آینده به عنوان یک واسطه در 

قراردادهای جهانی فیلم ها باشیم.

سینما مي تواند ابزار نفرذ فرهنگي ایران به جهان باشد

کاريکاتور

با ادامه فیلمبرداری فیلم ســینمایی »دختر شــیطان« 
9۰ درصد فیلمبرداری این فیلم انجام شــد و فیلم قربان 
محمدپور به هفته آخر فیلمبرداری رسید.ســکانس جت 
اسکی سواری حمید فرخ نژاد در دریا جلوی دوربین رفت 
که فرخ نژاد بدون بدل این ســکانس را بازی کرد.»دختر 
شــیطان« با پایان فیلمبرداری در کشور هند دو جلسه 
فیلمبرداری در ایران خواهد داشــت. همچنین این فیلم 
جلوه های ویژه بصری زیادی دارد که قرار است ساخت آن 
بعد از فیلمبرداری آغاز شود.فیلمبرداری »دختر شیطان« 
پنج شــنبه آینده به پایان می رســد و تیم ایرانی سی و 
یکم فروردین به ایــران برمی گردند. عوامل فیلم عبارتند 
از:بازیگران: حمید فرخ نژاد - جکی شــروف- ســیمران 
میشــکروتی- ایشــا روات- فردین حفیظی. نویسنده و 
کارگــردان : قربان محمدپورمدیر فیلمبرداری: حســن 
پویا. مدیر هنری و طراح صحنه و لباس : مجید میرفخرایی

 طراح چهره پردازی: عبداهلل اســکندری.  مجری طرح و 
مدیر تولید : حســن نجاریان دریانی.  مدیربرنامه ریزی و 

دستیار اول کارگردان: امیرشهاب اسماعیلی و.....

فیلمــی از ایران در فهرســت فیلمهای بخش مســابقه 
کوتاه کن جای گرفت.با اعالم فهرســت فیلمهای بخش 
مسابقه کوتاه کن از بین هشت فیلم انتخاب شده ایران با 
»تاریکی« ساخته سعید جعفریان به این بخش راه یافت. 
»تاریکی« طی 9 روز در لوکیشنی در شهرک غرب تهران 
با بازی گلی )مهسا( عالفر و بانیپال شومون جلوی دوربین 
رفته اســت.همچنین در بخش »سینه فونداسیون« نیز 
فیلم کوتاهی از ایران پذیرفته شــده است.این فیلمها از 
بین 3943 فیلم که از سراســر جهان برای جشنواره کن 
فرستاده بودند، انتخاب شده اند. رییس هیات داوران این 
بخش، برتراند بنلو فیلمســاز مهم فرانسوی است .یادآور 
می شــود درسال گذشــته نیز از ایران دوفیلم کوتاه در 
همین دو بخش پذیرفته شــده بودند. فیلم کوتاه بیست 
دقیقه ای »مثل بچه آدم« ســاخته آریان وزیردفتری از 
ایران نیز در بخش ســینه فونداســیون دانشجویان کن 
پذیرفته شده اســت. این بخش نیز در قالب مسابقه ای 

برگزار می شود.

 

اجرای دوباره این کنســرت - تئاتر که به دلیل اســتقبال 
مخاطبان در اجرای اســفندماه برای 1 تا ۵ اردیبهشــت 
تمدید شده بود به دالیلی که امکان ذکر آن فراهم نیست 
لغو شد.به گزارش پیام زمان از ایلنا؛بازیگران این کنسرت 
-تئاتر عبارتنــد از آناهیتا درگاهی، پوریا رحیمی ســام و 
اشــکان خطیبی و تهیه کنندگی این اثر را موسسه آوای 
دوران)رســول ترابی( بر عهده دارد.از دیگر عوامل این اثر 
می توان به سهیل دانش اشراقی)مدیر هنری( اشکان آبرون، 
بردیا امیری، نیما رمضان، آرش ســعیدی، سروش عدل، 
هومن نامداری )نوازندگان(، تارا صالحی، گلناز نوروزی، منا 
شمس )همخوانان(، شکوفه داوودی )دستیار کارگردان(، 
ســارا حدادی )مدیر روابط عمومی، مشــاور رسانه ای و 
تبلیغات(، مصطفی پیرهادی)عکاس(، مهرداد تقوی)مدیر 
صحنه(، علی مولوی )ســاخت تیزر( اشــاره کرد.تمامی 
بلیت های خریده شــده توسط موسســه فرهنگی هنری 
ققنوس و ســامانه ی ایران کنســرت مرجوع خواهد شد و 
جهت هماهنگی می توانید با شماره ی ۰9124۵4319۵ 

یا ۰2122۶۵۵493 تماس حاصل کنید.

فرخ نژاد بدون بدل جلوی 
دوربین »دختر شیطان«

لغو كنسرت ده سال 
تنهايي به دليل نامعلوم

»تاریکی« ایران در 
فهرست فیلمهای کن ۲۰۱۸

هجو ائتالف غربی علیه سوریه

»به وقت شام« براي کساني که داعش را نمیشناسند
ابراهیم حاتمی کیا، در مراســم اکران ویژه فیلم »به وقت 
شام« در یزد که با حضور خانواده های شهدای مدافع حرم 
در یزد برگزار شد، اظهار داشت: همواره احساس می کردم 
که مدافعان حرم اعم از شــهدا و رزمندگان، مظلوم واقع 

شده اند بر این اساس اقدام به ساخت این فیلم کردم.
وی عنوان کرد: بسیاری از مدافعان حرم گمنام و غریبانه 
رفتند و برخی از آنها به صورت پنهانی و با نام های مستعار 

به خاک سپرده شدند که این برایم بسیار دردناک بود.
حاتمی کیا با مقایسه رزمندگانی که در طول هشت سال 
دفاع مقدس جنگیدند و رزمندگانی که در کسوت مدافع 

حرم جنگیدند، افزود: بسیاری از رزمندگان مدافع حرم، 
غریبانه و گمنام راهی سوریه شدند.

این کارگردان با ســابقه ســینمای ایران ادامه داد: حتی 
شــهرهای این دو جنگ نیــز با یکدیگر قابل مقایســه 
نیستند، شــاید وقتی اسم سوریه به میان می آید به یاد 
خرمشهر و آبادان بیفتیم اما واقعیت این است که اینها با 
هم تفاوت دارند زیرا امروز چیزی از ســوریه باقی نمانده 
است.وی با بیان اینکه بســیاری از مردم هنوز اطالعات 
درســتی از داعش ندارند و با عمق فعالیت ها و اهداف و 
جنایات این گروه تروریســتی آشنایی ندارند، بیان کرد: 

فیلم به وقت شــام در واقع پاســخی به ســئوال افرادی 
است که پدیده داعش را نمی شناسند.حاتمی کیا تصریح 
کرد: من »به وقت شــام« را تنها برای شهدای و خانواده 
های مدافع حرم نســاختم بلکه برای کسانی ساختم که 

شناختی از داعش ندارند.
وی ادامه داد: داعش با پرچم اسالم در حال جنایت است 
و حامیان آن در تالش برای ترویج اســالم هراســی در 
جهان هستند اما نســخه این جریان تروریستی پیچیده 
شد و امیدواریم هرچه سریعتر فضای آرام در کشورهای 

منطقه حاکم شود.

من« »پدر  با  حسنی   فرزاد 
گردد  بازمی  سه  شبکه  به   

ییزی  اسکور  مارتین 
میسازد کمدی  یال  سر نتفلیکس 

ناصر کریمان مدیر گروه اجتماعی شــبکه 
سه با اشــاره به برنامه جدید فرزاد حسنی 
بیان کرد که قرار است به زودی »پدر من« 
را به تولید برساند.ناصر کریمان مدیر گروه 
اجتماعی شبکه سه سیما در گفتگو با  مهر 
درباره برنامه های این شبکه بیان کرد: برنامه 
»حاال خورشــید« که از شنبه 2۵ فروردین 

پخش آن آغاز شــده وتا ابتدای ماه رمضان 
ادامه خواهد داشــت.وی درباره برنامه ای با 
اجرای فرزاد حسنی نیز گفت: این برنامه با 
نام »پدر من« و با محوریت پدرها در دستور 
کار قــرار دارد و دکور آن در حال ســاخت 
و نصب شــدن اســت.مدیر گروه اجتماعی 
شبکه ســه درباره اینکه چرا این برنامه که 
سال گذشــته هم زمزمه هایی از آن مطرح 
شده بود روی آنتن نرفت، توضیح داد: عوامل 
سال گذشته با مشکل استودیو مواجه بودند 
و این روزها فرزاد حسنی پیگیری های این 
برنامه را انجام می دهد تا به نتیجه برســد.
کریمان در بخش دیگری درباره جشــنواره 
»ســین ســیما« و برخی اعتــراض ها به 
نامزدهای بخش های مختلف در هر شبکه 
بیان کرد: نامزدهای هر شبکه توسط شورای 
مدیران شبکه ها انتخاب می شدند، ما هیات 
انتخابی نداشــتیم و هر انتخابی که صورت 
گرفته است توسط خود شبکه ها انجام شده 

و بعد وارد رای گیری شده است.

ارتباط کاری مارتین اسکورسیزی با شبکه 
نتفلیکس گســترش یافته و این فیلمساز 
قصد دارد یک کمدی ویژه برای این شبکه 
کارگردانی کند.این سریال کمدی که هنوز 
عنوانی بــرای آن تعیین نشــده نگاهی به 
دارد   »Second City Television«
که یک شوی کمدی به یادماندنی کانادایی 
اســت که از ســال 197۶ تــا 1984 روی 
آنتــن می رفت.اوژنی لوی، آنــدرا ماترین، 
مارتین شــورت، کاترین اوهارا، دیو توماس 
و جو فالتری حاضــران آن برنامه هفتگی 
13 ماه می در ســینما الگیــن تورنتو گرد 
می آینــد تا برابر مخاطبــان یک گفتگوی 
زنــده با عنوان »یک بعداز ظهر با ســریال 
بــا  را   »Second City Television
حضور اسکورســیزی ترتیــب دهند.برنامه 
»Second City Television« پاســخ 
کانادا به »Saturday Night Live« بود 
که اکنــون فصل 42 آن روی آنتن می رود.
 »Second City Television« شــوی

نامزد چندین جایزه امی شــد و این جایزه 
را برای دســتاوردهای ویژه در نویسندگی 
در ســال 1982 و 1983 دریافت کرد. این 
پروژه که جدیدترین پروژه اسکورســیزی 
اســت هنوز تاریخی برای نمایــش ندارد. 
آخرین فیلم سینمایی وی »سکوت« سال 

2۰1۶ اکران شده بود.


