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رهبر معظم انقالب:
فلسفه باید در حوزه  علمیه قم و تهران

 رواج پیدا کند

در نشست هیأت دولت تصویب شد : 

دولت کارکنان  حقوق  یب  ضر افزایش  میزان  تعیین 

  

به گزارش زمان ، رویا سلیمی پنجمین روز از جشنواره جهانی فجر 
در مقایسه با روزهای گذشته، از استقبال بیشتر مخاطبین برخوردار بود. 
در در این روز، جشنواره با برنامه فشرده و پشت سرهمی، در بخش نمایش 

8بازار که مختص فیلمهای ایرانی حاضر در جشنواره است.

فیلم اولی ها، مضامین

 دست یافتنی و البته کم دردسر!
به گزارش زمان ، هم اکنون ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی 
ایران حدود 63.7 میلیون تن بوده که با بهره برداری و آغاز تولید 
تولید  ظرفیت  امسال  می شود  بینی  پیش  جدید  طرح  هفت  از 

پتروشیمی کشور به بیش از 76 میلیون تن برسد.

به گزارش زمان، رئیس ســازمان نهضت سوادآموزی با اشاره به باسواد 
کردن ۱۰ هزار معلول بیسواد گفت: طبق سرشماری سال ۹۵، باسوادی 
ایرانیان در گروه ۱۰ تا ۴۹سال باالی ۹۴ درصد است. دو میلیون و 3۰۰ 

هزار ایرانی بیسواد داریم. 6

7 طرح جدید پتروشیمی 

آماده بهره برداری می شوند

دریافت »گواهینامه رانندگی« 

و»پروانه کسب« به شرط باسوادی
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سرمقاله
بازی ترامپ 

 دیپلماسی تهران

نگاه روز

توطئه جدید عربستان و امارات 
در سوریه

مسئله دالر و انسجام 
اجتماعی ایران

برخالف همه گمانه ها دربــاره خروج ایاالت 
متحده از برجام در ۲۲ اردیبهشت )۱۲ ماه مه( 
نویسنده این سطور براین نظر است که ترامپ 
هم چنــان به بازی کج دار و مریــز خود ادامه 
می دهد. بنابراین برجام با همان اصرار برقید و 
بندهایی که پیشتر نیز به آنها اشاره می شد، از 
جانب »دونالد ترامپ« تأئید می شود.دو دلیل 
برای گمانه باال هســت، نخست اینکه ایاالت 
متحده باور کرده اســت که میان سلطه گری 
در جهان یک قطبــی و رهبری قدرتمندانه 
در جهان چند قطبی، به اجبار باید به گزینه 
نخست تن دهد. تجربه همه سال های پس از 
جنگ سرد این انتخاب را به واشنگتن تحمیل 
کرده است. شرکای اروپایی و آسیایی از جمله 
ژاپن، کره جنوبــی، هند و نیز دیگر قدرت ها 

مانند چین و روسیه ...
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3 جالل خوش چهره

3

شما جیره خوار 
دیگران هستید

علی دماوندی کناری 

روحانی خطاب به امریکا: 

 مناقصه شماره :96-14
فراخوان جهت برگزاری تجدید  مناقصه عمومی یک مرحله ای آزاد سازی بستر 

و حریم رودخانه های واقع در ساوجبالغ و نظر آباد

شرکت سهامی آب منطقه ای البرز در نظر دارد  فراخوان جهت برگزاری تجدید مناقصه عمومی »آزاد سازی بستر 
و حریم رودخانه های واقع در ساوجبالغ و نظر آباد« از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان شامل دریافت و تحویل اسناد مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
انجام خواهد شد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت   www.setadiran.ir به آدرس  دولت 
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 97/2/4می باشد.اطالعات و اسناد مناقصه از طریق سامانه قابل 

دریافت می باشد.
مهلت دریافت اسناد:تا ساعت 19مورخ 97/2/7

مهلت ارسال پاسخ: تا ساعت 19 مورخ 97/2/17
زمان بازگشایی پاکات:ساعت 14 مورخ 97/2/18

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 دوم

 شرکت سهامی
 آب منطقه ای البرز

آگهی مناقصه یک مرحله ای
شهر  اسالمی  96/8/20شورای  96/5/137مورخ  مصوبه  استناد  به  چلگرد  شهرداری 
شرایط  واجد  خصوصی  بخش  رابه  چلگرد  شهر  شهری  خدمات  دارد  درنظر  چلگرد 

واگذار نماید.
1ـ عملیات جمع آوری و دفن زباله شهری،رفت و روب خیابان ها و معابر عمومی،  پاک 
سازی جداول و مسیل های سطح شهر،شست و شوی معابر،گارد ریل، پخش شن و نمک 
در فصل زمستان ،نگهبانی و نگهداری از ساختمان های اداری و خدماتی شهرداری و 
آبیاری فضای سبز شهر و میادین و بلوارها و ستاد حوادث غیر مترقبه، تامین راننده 
نیروی  تامین  اداری،  های  ساختمان  ،نظافت  ،تایپیست  سرایدار  نیروی  تامین  لودر، 

انسانی به تعداد نیاز )اولویت با نیروهای شرکتی شهرداری چلگرد می باشد(
2- میزان سپرده شرکت کننده در مناقصه به مبلغ 192000000ریال میباشد. 

3- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
4- چنانچه برندگان اول، دوم و سوم مناقصه حاضربه انعقاد قرارداد نشوند سپرده 

آنها به نفع شهرداری ضبط می گردد.
5- تاریخ دریافت اسناد از تاریخ درج آگهی به مدت ده روز می باشد.

6- هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
شهرداری چلگرد
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  همه ساله سازمان ثبت احوال با انتشار آماری از وضعیت 
ازدواج و طالق در کشور، این هشدار را گوشزد می کند که 

سایه »سونامی« طالق هر سال پر رنگ تر می شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، با تغییر سبک زندگی و گرایش 
به زندگی مشابه کشورهای صنعتی، توقعات از داشتن زندگی 
مرفه در جامعه باال رفته و در عین حال، تفاهم زوجین رنگ 
باخته است. در همین حال، علل دیگری برای بروز طالق 
در کشور نام برده می شود که مهم ترین آن، اعتیاد است. 
معضلی که برخی خانواده ها را گرفتار ساخته و در نتیجه، 
منجر به جدایی زوجین از یکدیگر می شود. شاید در نگاه 
اول، طالق و جدایی زوجین از یکدیگر یک اتفاق ناخوشایند 
فردی تلقی شود. اما، وقتی به تبعات طالق در جامعه نگاه 
می کنیم، می بینیم که بیشترین آسیب های اجتماعی ناشی 
از طالق و اعتیاد است. به عبارتی، می توان گفت که اگر 
نتوانیم برنامه ای جامع برای کنترل آسیب های اجتماعی 
در جامعه داشته باشیم، می بایست منتظر تنزل جایگاه 
خانواده در کشور بود که آسیب های آن به مراتب ویرانگر 
تر از تحریم های اقتصادی خواهد بود.سخنگوی سازمان 
ثبت احوال، در گفتگو با خبرنگار مهر، از ثبت ۱7۴ هزار 
و ۵۹7 واقعه طالق در سال گذشته خبر می دهد.سیف اهلل 
ابوترابی تشکیل خانواده های جدید را عاملی برای افزایش 
تعداد افراد در معرض خطر طالق دانسته و می گوید: با 
افزایش ازدواج ها و تشکیل خانواده های جدید هر سال 

بر تعداد افراد در معرض خطر اضافه می شود.وی معتقد 
است افزایش آمار طالق در جامعه نیاز به بررسی و تحلیل 
کارشناسان دارد و نمی توانیم بگوییم دلیل آن فقط مربوط 
به یک موضوع است و یا اینکه بحرانی در جامعه باعث این 
مساله شده است.براساس آمارهای سازمان ثبت احوال در ۹ 
ماهه سال گذشته، میانگین زندگی مشترک برای زوجین 
طالق گرفته ۹ سال بوده است و در 67 درصد طالق های 
ثبت شده، عمر ازدواج کمتر از ۱۰ سال بوده و همچنین 
در ۴۵ درصد طالق های ثبت شده نیز پایداری ازدواج ها 
کمتر از ۵ سال بوده است.همچنین ۱۱ درصد طالق ها در 
یک سال اول زندگی رخ داده است و میانگین سن مردان 
هنگام ثبت طالق 36 سال و ۵ ماه و زنان نیز 3۱ سال و 

7 ماه بوده است.سلمان خدادادی عضو کمیسیون اجتماعی 
مجلس، با عنوان این مطلب که پیش از این فقر، عامل اصلی 
بیشترین میزان طالق در کشور بود، می گوید: براساس 
آخرین آمار در تهران تنها 3۱ درصد جدایی ها ناشی از فقر 
بوده است، چرا که بیشترین میزان طالق در شمال شهر به 
ویژه منطقه شمیرانات ثبت شده است که اغلب این زوج ها 
از خانواده های متمول جامعه بوده اند.سیدحسن موسوی 
چلک رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران نیز در مورد 
آمار طالق گفت: واقعیتی که وجود دارد این است که کشور 
ما در چند سال اخیر با روند رو به رشد آمار طالق مواجه بوده 
است و بر اساس آمارهای منتشر شده به ازای هر 3.۹ ازدواج 
یک طالق در سال ۹6 ثبت شده این در حالی است که در 
سال ۹۵ در ازای هر ۴.۴ ازدواج، یک طالق به ثبت رسیده 
بود و در مجموع هر ساعت ۲۰ نفر طالق می گیرند، البته 
این در حالی است که  آمارهای منتشر شده درست باشد، 
بنابراین با توجه به آمارهای موجود باید به موضوع طالق و 
این آسیب اجتماعی توجه جدی شود.وی گفت: در زنان 
سرپرست خانوار که یک دوم آنها به دلیل طالق، سرپرست 
خانوار شده اند نیز مشکالتی وجود دارد و بسیاری از آنها 
به چرخه حمایت بهزیستی وارد شده اند، بنابراین طالق 
جزیره نیست، بلکه تحت تاثیر شرایط اجتماعی، اقتصادی 

و فرهنگی ایجاد شده است.
ادامه در صفحه ۵

طالق دومین آسیب اجتماعی کشور

کابوس سونامی» طالق«  در کشور
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد : 

حل مشکالت مبارزه با قاچاق با الیحه جدید    
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: الیحه جدید مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
۹۰ درصد مشکالت این زمینه را حل می کند.به گزارش زمان به نقل از صدا و سیما، محمدرضا 
پورابراهیمی افزود: در صورت تصویب این الیحه هیچ عذر و بهانه ای از دولت پذیرفته نیست، 
زیرا کلمه به کلمه با هماهنگی دولت تهیه شده است.وی با بیان اینکه باید تالش کرد کاالهای 
قاچاق ضبط شده برای بازگشت ارز صادر شود، گفت: یکی از مشکالت حوزه قاچاق بحث اطاله 
رسیدگی به پرونده های قاچاق است.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی افزود: 
در الیحه جدید مبارزه با قاچاق کاال و ارز حوزه نظارتی و حمایتی برای عملیاتی شدن آن وارد 
شده است.پور ابراهیمی گفت: تحوالت خوب و اساسی در مدیریت مبارزه قاچاق کاال و ارز تا 
پایان امسال خواهیم دید و تا پایان تابستان هیچ عذری درباره راه اندازی سامانه های کنترل و 
کشف کاالی قاچاق پذیرفتنی نیست.وی افزود: اصالح قانون قاچاق کاال و ارز که در سال ۹۲ 
تصویب شد به دلیل اصرار هیئت دولت و نامه نگاری وزرای اقتصاد، صنعت و معدن و راه و 
شهرسازی دولت یازدهم به سران قوا برای معطل ماندن این قانون بود.وی گفت: اعتقاد داریم 
هر قانونی ۱۰ سال برای مشخص شدن اشکاالت آن باید اجرا شود، اما وزرای دولت یازدهم 
از ابتدا اعالم کردند قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مشکل دارد. تحوالت خوب و اساسی در 

مدیریت مبارزه قاچاق کاال و ارز تا پایان امسال خواهیم دید و تا پایان تابستان هیچ عذری درباره 
راه اندازی سامانه های کنترل و کشف کاالی قاچاق پذیرفتنی نیست.پور ابراهیمی افزود: بخش 
زیادی از آنچه که دولت به عنوان اصالحات قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز در الیحه جدید ارائه 
کرده بود محتوایی نبود، اما اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در یک سال و 
نیم گذشته این موارد را در الیحه لحاظ کردند.وی گفت: این الیحه اسفند به هیات رئیسه ارائه 
شده و از ریاست مجلس درخواست شده است در نخستین هفته کاری و نخستین دستور کار 
این الیحه در صحن علنی مجلس ارائه شود.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
افزود: یکی از اصالحاتی که مجلس شورای اسالمی در این الیحه قرار داده است حضور نماینده 
ویژه رئیس جمهور در جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اختیارات اصل ۱۲7 و ۱3۸ 
قانون اساسی است.پور ابراهیمی گفت: جلوگیری از قاچاق و ترویج آن در فضای مجازی نیز از 
جمله مباحثی است که مجلس در الیحه جدید لحاظ کرده است.وی افزود: دولت باید ضامن 
هزینه های اجحاف در حق افرادی باشد که به اشتباه به عنوان قاچاقچی کاال و ارز دستگیر شده 
اند.وی گفت: بخش زیست محیطی و قاچاق چوب و صادرات صوری از جمله موضوعاتی است 

که مجلس شورای اسالمی در الیحه جدید قاچاق کاال و ارز در نظر گرفته است.

چالش کوتاه شدن عمر زندگی مشترک؛

کابوس سونامی »طالق« درکشور
هرساعت۲۰»طالق«درکشورمیشود
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مسئله دالر و انسجام اجتماعی ایران

علی دماوندی کناری 

ایران در صف دالر؛ اگر بخواهیم از التهابات ارزی کشور و خرید شتاب 
آلود و سراسیمه دالر را در جامعه در فروردین ماه سال جاری توصیفی 
داشــته  باشیم ، این عبارت مناســب توصیف آن خواهد بود. در این 
نوشتار قصد پرداختن به دالیل پیدا و پنهان و چرایی افزایش نرخ دالر 
را در هفته های اخیر کشور ندارد، بلکه مقصود  از این نوشتار، پرداختن 
به مقوله ای به نام انســجام اجتماعی است که کمتر در جامعه  ما به 
ویژه - در ابعاد اقتصادی - خود را نشــان می دهد.ازدحام برای خرید 
ارز در جلوی صرافی ها و نمایش گســترده آن در رســانه ها -اعم از 
رســانه های مکتوب و مجازی-  و در سطح گســترده تر و کالن تر، 
تحقیر شرایط اقتصادی کشــورریال تحقیر ارزش پول ملیریال حمله 
به مسئوالن اقتصادی کشورریال مقایسه پول ملی با پول دیگر کشور 
هاریال این پرسش را مطرح می کند که چرا ما به دست خودمان به یک 
مشکل عمومی دامن می زنیم.دامن زدن هر چه بیشتر به این مساله،  
سقوط  -از کاهش ارزش پول ملی تا شان اجتماعی- جامعه  را بیشتر 
می کند. از  افرادی که جلوی صرافی ها صف می بندند تا بازیگری که 
تصویر بی ارزش شدن پول فالن کشور را منتشر می سازد و یا سلبریتی 
هایــی که ابراز ندامت می کنند، همه و همه در میدان این وحشــت 
آفرینی حضور دارند.این اشتیاق ویرانگر عمومی به خرید و احتکار دالر، 
تبدیل ریال به دالر و خروج دالر از کشور قطعا آسان ترین راه برای یک 
فروپاشــی اقتصادی و ورشکستگی تمام عیار ملی است .تحوالت بین 
المللی و سیاسی در چند ماه اخیر، روندی را شکل داد که صاحبان پول 
و سرمایه در یک حرکت خزنده و آرام، شروع به خروج سرمایه خود از 
کشور کردند . دالر حاصل از تبدیل دارایی، یا مستقیما برای مهاجرت و 
سکونت در خارج از کشور استفاده می شده و یا  در حساب های ارزی 
دبی و اســتانبول برای در امان ماندن از نوسانات و بی ثباتی ها سپرده 
گذاری شده که در این میان حوادث دی ماه سال گذشته روند خروج 
سرمایه از کشور را شتاب بیشتری بخشید.این نخستین بار نیست که 
اقتصاد ایران دچار بحران ارزی می شود؛ هر چه رئیس جمهور و دیگر 
مقامات  به مردمی که از ترس کاهش ارزش دارایی های خود وارد بازار 
دالر شده بودند ، هشدار دادند، توصیه کردند که دالر نخرید، واکنش ها 
حرکت در مسیر عکس این هشدار، درخواست ها و توصیه ها بوده است.

در مقابل این موج عظیم انتقاد تند و تیز از شرایط برخی از اقتصاددانان 
گرفته تــا کاربران فضای مجازی بودند که در جهت دیگر حرکت می 
کردند. اینان در نوشــته ها و پویش هایی ماننــد »نه به دالر«،  »دالر 
نمی خریم« سعی کردند که بخشی از مسوولیت اجتماعی شهروندان 
را یاد آور شــوند که در چنین شرایطی، گام های عملی برای حمایت 
از پول ملی بردارند. در جایی که صحبت از فرو ریختن اعتماد عمومی 
مطرح است، وجود همین اقلیت که بر همکاری و همدلی میان مردم 
و مســووالن تاکید دارد، جای امیدواری است.به نظر می رسد سنگ 
بنای موفقیت یک اقتصاد در مقابله با بحران های مالی و ارزی، داشتن 
انسجام و سرمایه اجتماعی است که زیر بنای آن نیز بحث  اعتماد است. 
انسجام اجتماعی یک کشور، شرط اساسی برای اعتماد سازی مورد نیاز 
در پیشــرفت و توسعه است. به حساب آوردن تمام جمعیت کشور در 
تصمیم گیری ها می تواند به انسجام  اجتماعی، کمک فراوان کند.مراد 
از مفهوم  انسجام اجتماعی این است که  افراد چه  در زمان بروز بحران 
یا در زمان فرصت ها، قابلیت همکاری با یکدیگر را داشته باشند و این 
همکاری تا چه حد در شــکل دادن به عملکرد آن ها نقش دارد. مثال 
شگفت آوری از انسجام اجتماعی را به هنگام بحران مالی ۱۹۹7 در کره 
جنوبی می تواند دید که مردم، با اهدای ثروت خانوادگی اعتقاد خود را 
به تاثیر کمک های ناچیز فردی، ثابت می کردند.در بحران مالی سال 
۱۹۹7، دولت کره جنوبی برای حل بحران موسوم به بحران IMF )اخذ 
بزرگتریــن وام تاریخ به میزان ۵۸ میلیارد دالر از صندوق بین المللی 
پــول( برای بازپرداخت وام پویشــی را راه انداخت که یکی از باالترین 
نمایش های وطن پرستی و از خود گذشتگی تاریخ محسوب می شود. 
در نهایت به طور متوسط، هر فرد کره ای 6۵ گرم طال معادل 6۴۰ دالر 
بــه ارزش همان زمان به دولت کمک کرد.در کمتر از دو ماه، ۲۲6 تن 
طال به ارزش ۲.۲ میلیارد دالر جمع آوری شــد که تمامی آن ذوب و 
در قالب شمش به صندوق بین المللی پول تحویل داده شد. اگرچه این 
میزان بخشــی از بدهی ۵۸ میلیارد دالری کره بود؛ اما به خوبی نشان 
دهنده اتحاد و وطن پرســتی ملی است. جایی که چنین انسجامی در 
کار نباشد، نظیر اندونزی در همان مقطع  واکنش به بحران کندتر بوده و  
بحران های سیاسی را به دنبال داشت . بحران هایی از این نوع در نهایت  
به تعمیق شکاف های اجتماعی منجر می شود.اینکه اشتباه های ریز و 
درشتی وجود دارد، حرفی نیست؛ اما واقعیت این است که برون داد یک 
جامعه )در سطح کالن( از مجموع عملکرد تک تک افراد آن جامعه )در 
سطح خرد( به دست می آید. بر این اساس نمی توانیم به بهانه عملکرد 
ضعیف کلیت یک جامعه از مسوولیت فردی شانه خالی کنیم. تا وقتی 
ایران را بر خود مقدم نشماریم، وضع به  همین منوال خواهد بود. باید 

از خودمان شروع کنیم و یادمان باشد همه به ایران عزیز بدهکاریم.  

رهبر معظم انقالب:
فلسفه باید در حوزه  علمیه قم و 

تهران رواج پیدا کند

 
بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار دست اندرکاران 
همایش حکیم تهران )نکوداشت مرحوم آقاعلی مدرس 
زنوزی( که در تاریخ 3 اردیبهشت ۹7 برگزار شده بود، 
دیروز در محل این همایش منتشر شد.به گزارش زمان 
به نقل ازایسنا، حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار 
با ابراز خرسندی از رونق علوم عقلی در حوزه های علمیه 
پس از انقالب اسالمی، نقادی و نوآوری را موجب ترویج و 
اعتالء این شاخه از علوم برشمردند و افزودند: از خصوصیات 
برجسته مرحوم آقاعلی زنوزی همین روحیه نقادی و بیان 
حرف نو در علوم عقلی است و این گونه بزرگداشت ها صرفاً 
بزرگداشت یک شخص نیست بلکه در واقع تکریم و ترویج 

یک جریان فکری و اندیشه ورزی است.
ایشان با یاد کردن از برخی بزرگان فلسفه و تأکید بر لزوم 
شناساندن شخصیت و آراء آنان به جامعه علمی، اهمیت 
تدوین خالصه ای قابل فهم از نظرات فلسفی و عمیق این 
بزرگان را یادآور شدند و گفتند: دعوت جوانان به علوم عقلی 
و توجه حوزه های علمیه به علوم عقلی و بویژه فلسفه بسیار 

مهم است.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: حذف فلسفه از حوزه علمیه 
قم موجب خواهد شد افرادی سطحی و کم عمق، متصدی 
تبیین و تدریس این علم شوند، بنابراین فلسفه باید در حوزه  
علمیه قم و همچنین حوزه علمیه تهران که روزگاری مرکز 

فلسفه بوده است، رواج پیدا کند.
عالی  مجمع  و  فلسفه  مدرسان  از  همچنین  ایشان 
حکمت اسالمی و حضرات آیات جوادی آملی، سبحانی و 
مصباح یزدی که هدایت و نظارت بر این مجمع را برعهده 

دارند، تقدیر و تشکر کردند.

تعیین میزان افزایش ضریب 
حقوق کارکنان دولت

هیأت وزیران، میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت 
در سال ۱3۹7 را تعیین کرد.

به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رسانی دولت، بر 
اساس  این  تصمیم که در جلسه دیروز هیأت وزیران به 
ریاست  معاون اول رییس جمهور اخذ شد، حقوق مقامات 
و همترازان مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری، 
رؤسای دستگاه  و  مدیره  اعضای هیأت  و  عامل  مدیران 
 های اجرایی، استانداران، شهرداران مراکز استان  ها و اعضای 
شورای اسالمی شهر مراکز استان  ها در سال ۹7 افزایش 

نمی  یابد.
حقوق دیگر کارکنان دولت به تناسب حقوقی که سال قبل 
دریافت می  کردند، به صورت پلکانی بین 6 تا ۱۲ درصد 
افزایش می  یابد و در هر صورت پرداختی به هیچ  یک از 
کارکنان دولت در سال ۹7 از مبلغ ۱۲ میلیون ریال کمتر 

نخواهد بود.
به سال  نیز در سال ۱3۹7 نسبت  بازنشستگان  حقوق 
قبل به میزان ۱۰ درصد افزایش می  یابد و هیچ یک از 
بازنشستگان بعد از افزایش سنواتی و همسان  سازی حقوق، 

کمتر از ۱۲ میلیون ریال دریافت نخواهند کرد.

اخبار

یادداشت

نماز مايه تقرب هر پرهيزگاري به 
خداست. و حج جهاد هر ناتواني است. وهر 
چيز زکاتي داردو زکات بدن روزه است. و 

جهاد زن خوب شوهرداري کردن است.

کالمامیر

رئیس جمهور با انتقاد از سیاست های آمریکا در 
منطقه خاورمیانه و غرب آسیا گفت: برخی فکر 
می کنند این منطقه باید طبق اراده آنها حرکت 
کرده و کاخ سفید برای خاورمیانه تصمیم بگیرد.

به گزارش زمان به نقل ازایســنا، حجت االسالم 
و المســلمین حســن روحانی دیروز درمراسم 
افتتاحیه رسمی رویداد بین المللی تبریز ۲۰۱۸ 
اظهار کرد: بسیاری از مشکالت منطقه به خاطر 
دیــد ناصحیح و ســخنان ناصحیح نســبت به 
ملت هاســت. بعضی فکر می کنند برای همیشه 
یک رژیــم غاصب ظالــم باید بر مــردم برخی 
کشورها مسلط شــوند. فکر می کنند کاخ سفید 
باید برای خاورمیانه تصمیم بگیرد. فکر می کنند 
از این طریــق می توانند همه ذخایر دنیای عرب 
را بــه یغما ببرنــد.وی خطاب بــه آمریکا اظهار 
کرد: چشــم طمع شماها به کجاهاست؟به طالی 
سیاه زیر زمینی یا حساب های صدها میلیاردی 
برخی از کشورهای عرب منطقه؟ این طمع عقل 
را از شــما ربوده است؟ هر روز سخنی می گویید 
که نه با شــان منطقه و نه شان مردم و نه شان 
قرن جدید ســازگار است. به صراحت می گویید 
بــا پول دیگران می مانید. پس شــما جیره خوار 
دیگران هستید. ارتش شما به دنبال منبعی است 
تا بدزد و ارتزاق کند این برای شما حیثیت شد؟ 
می گویید پول بدهید در ســوریه می مانیم و اگر 
پول ندهید می رویم. اگر ما نباشــیم شما در یک 
هفته نیســتید چرا نیســتند؟ ما حافظ عراقیم . 
ملت عراق حافظ عراق اســت. ما آماده ایم حافظ 
عربستان باشیم. ملت عربستان حافظ عربستان 
است. اتفاقا اگر شــما تشریفتان را برای همیشه 
ببرید امنیت کامل را در منطقه برقرار می شــود.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: این همه هواپیما 
و بمب در اختیار عربســتان گذاشــتید؛ امنیت 
آوردیــد ؟ چرا نگاهتان غلط اســت. امان از دید 

غلــط و امــان از زبانی که به درســتی گردش 
نمی کند و ســخنانی می گویید کــه برای مردم 
ادامه داد: می گویید  ایجاد می کند.وی  مشــکل 
با فالن رهبر کشــور اروپایی بــرای یک قرارداد 
هفت جانبه تصمیــم می گیرید؛ با چه اجازه ای؟ 
ما حســن نیت خود را به دنیا نشــان دادیم. به 
دنیا نشــان دادیم که ایران هراسی دروغ بود. ما 
خواســتیم به جهان بگوییم پرونده سازی برای 
ایــران تحت عنوان PMD دروغ بوده اســت و 
بر خــالف عدل و قانون مــا را ذیل فصل هفتم 
شــورای امنیت بردید.روحانی سپس گفت: ما با 
این پیمان و توافق تهمت ها را نشــان دنیا دادیم 
و ثابــت کردیم که آمریکا و اســراییل طی دهها 
سال دروغ می گفتند. ما راستگویی ایران را تحت 
عنوان برجام ثابت کردیــم.وی همچنین اظهار 
کرد: شــما به دنیا نشــان دادید که به عهدتان 
پایبند هستید و یا نشــان دادید که به عهدتان 
پایبند نیســتید؟ این که بانکهــای دنیا را برای 
کار با ایران تهدید می کنید، اینکه مانع ســرمایه 

گذاری کارآفرینان هستید، این که هر روز با یک 
بیان نادرست نســبت به مردم مسلمان از جمله 
ایران برایشان مانع می تراشید بر خالف عهدتان 
در جامعه است.روحانی با بیان اینکه کسانی که 
بدهکار هســتند حاال طلب وام جدید می کنند 
گفــت: اول آنچــه را که امضــاء کردید؛ رئیس 
جمهور ســابق و وزیر خارجه سابقتان گفتند را 
اجرا کنید بعد حــرف از موضوعات جدید بزنید. 
می گویید قرار داد بســیار بدی امضاء شده است، 
چــرا قبلی هایتان ایــن را نفهمیدند؟ شــما که 
سررشــته ای از سیاســت و  حقوق ندارید؛ یک 
کاسب، یک تاجر، یک ساختمان ساز و یک برج 
ساز در مورد این قرارداد حرف می زند.وی افزود: 
دنبال چه هســتید؟ دنبال این هستید که ایران 
و ملت های منطقه را تهدیــد کنید. از خدا باید 
بخواهیم دیدها را در جهان اصالح و زبان ها را در 
مسیر درست بچرخاند. مشکل ما در دنیای امروز 
مشکل  مواجه شدن با سیاست مدارانی است که 
ابعاد سخن خود را درک نمی کنند.وی با اشاره به 

اینکه ما دنبال تعامل سازنده و گسترده با جهان 
هســتیم و این تعامل فقط منحصــر در قرارداد 
هســته ای نیســت، اظهار کرد: همواره گفته ایم 
راه حــل صحیح برای مســائل، راه حل برد ـ برد 
اســت. اگر کســی فکر کند که باید به نفع خود 
و ضرر دیگری عمل کند توافقی پایدار نمی ماند.

رییس جمهــور همچنین با بیــان اینکه یکی از 
راه های تعامل ســازنده با دنیا، گردشگری است، 
تصریح کرد: گردشــگری هم ارتباط با گذشــته 
اســت، هم امروز و هم ارتباط برای فردای جهان 

است. 
گردشــگری می تواند برای ما اشــتغال و رونق 
اقتصادی ایجاد کرده و زندگی مردم را بهتر کند.

روحانی با تاکید بر اینکه همه ما باید کاری کنیم 
که جاذبه های گردشــگری ما دائمی شود، گفت: 
به مردم تبریز و مســئوالن این استان می گویم 
کاری کنند کــه جاذبه دائمــی در تبریز ایجاد 
شــود. بگذارید تبریز مرکز گردشگری برای همه 
دهه ها و قرن ها باشــد.وی با اشاره به جاذبه های 
گردشــگری تبریز، تصریح کــرد: اولین جاذبه 
گردشــگری، اخالق مردم است. برخورد مناسب 
در ذهن گردشــگر می ماند. همه شهرهای ایران، 
شهرستان های آذربایجان و همه کوچه های تبریز 
مملو از شــرف و انسانیت اســت. تبریز پایتخت 
گردشگری است نه برای امروز و فردا بلکه برای 

همیشه تاریخ.
 تبریــز دروازه اتصال ایران به غرب و جهان بوده 
و در مســیر اصلی جاده ابریشم است و شرق را 
به غرب متصل کرده است. اگر می خواهیم تبریز 
قطب گردشگری بماند باید از آن مراقبت کنیم. 
برخورد مناسب مامور فرودگاه، راننده تاکسی و 
اتوبــوس و هتلداران و مردم در ذهن گردشــگر 
می ماند. برخورد مناســب ما، تمدن ما را به دنیا 

معرفی می کند.

روحانی خطاب به امریکا: شما جیره خوار دیگران هستید

آمریکا و اسراییل بزرگترین ناقض امنیت جهان

آگهی مزایده عمومی 
سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای مالرد و صفادشت در نظر دارد به استناد مجوز هیات مدیره 

به شماره 2705/س پ د/96 مورخ 96/12/24 نسبت به فروش یک دستگاه لودر مدل 2007 تیپ 
ZL150EXK  از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت 
دریافت اسناد مزایده در بازه زمانی مشخص شده به دفتر امور پیمان و قراردادهای سازمان پسماند 

مراجعه نمایند. 
شرایط شرکت در مزایده :  1- برآورد پایه مزایده 1/300/000/000 ریال 

3- سپرده شرکت در مزایده 65/000/000 ریال که می بایست همراه اسناد مزایده تحویل گردد. 
4- برندگان اول و دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 

5- کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی با ارائه معرفی نامه معتبر جهت دریافت اسناد مزایده و 
کسب اطالعات بیشتر از تاریخ 97/01/30 لغایت 97/02/09 از ساعت 9 لغایت 12/30 به امور قراردادهای سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری های مالرد و صفادشت مراجعه و از تاریخ 97/02/06 لغایت 97/02/16 ساعت 13 پیشنهادهای خود را 
تحویل سازمان مدیریت پسماند شهرداری های مالرد و صفادشت نمایند. زمان گشایش پیشنهادها روز دوشنبه مورخ 

97/02/17 ساعت 13 می باشد. 
6- هزینه نقل و انتقال، آگهی و کارشناس به عهده برنده مزایده می باشد. 

7- متقاضیان می بایست جهت دریافت اسناد معرفی نامه )به همراه کارت شناسایی ملی( و اصل فیش واریزی به مبلغ 
500/000 ریال به حساب شماره 0108733015009 سیبا بانک ملی به نام سازمان مدیریت پسماند شهرداری های مالرد و 
صفادشت تحویل امور قراردادها نمایند.  8- سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.  9- سایر اطالعات و 

جزییات در اسناد مزایده مندرج است. 
بهرامعلی فتحی – مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند 

 نوبت دوم

سازمان مدیریت پسماند 
شهرداریهای مالرد و صفادشت

آگهی حصر وراثت
آقای محمود اختری طاقوسطانی دارای شناسنامه شماره 3۲۵۰3۰7۵۵6 به شرح دادخواست 
به کالسه ۹7۰۰37 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
شادروان زهرا خادمی به شناسنامه 7-3۲۵۱۰۰3۹۱ در تاریخ ۹7/۱/۱6 اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته، ورثه آن مرحوم منحصر است به :
۱.محمود اختری طاقوسطانیشماره ملی: 3۲۵۰3۰7۵۵6   تاریخ تولد  ۱33۲نسبت پسر متوفی

۲.حسین اختریشماره ملی: 3۲۵6۲۰۴3۵۱   تاریخ تولد  ۱3۴۲ نسبت پسر متوفی
3.مجید اختری طاقوسطانیشماره ملی: 3۲۵۰3۰7۵6۴  تاریخ تولد  ۱336نسبت پسر متوفی

۴.محمدعلی اختریشماره ملی:3۲۵76۱67۵۹   تاریخ تولد  ۱3۵3 نسبت پسرمتوفی
۵.گل چهره اختری طاقوسطانیشماره ملی: 3۲۵6۲۲۸۹76   تاریخ تولد  ۱3۴6  نسبت دختر 

متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکسی 
اعتراض دارد و یا وصیتنامه  از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به 

دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان روانسر-امین محمدی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی  قطعه یک ایالم 
دوم  هیأت  اول/  هیأت   ۱3۹6  /۰۲/۰7 مورخ   ۱3۹66۰3۱۵۰۰۱۰۰3۵6۲ شماره  رأی  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رحیم بادپا، فرزند ابراهیم، به کد ملی 
۴۵۰۱۰۲7۱۴۲ به مقدار۱6سهم مشاع از 3۰ سهم )ششدانگ(یک باب ساختمان، به مساحت 
۱۵۱/76 مترمربع، پالک شماره 3۹۱ فرعی از ۱۲7۸ اصلی، واقع در ایالم- نام دنانان- خ شهید 

کرم پور–خریداری شده از پیام دوستی و منتسب به مالکیت حیدر عباسپور.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ی ۱۵ روز اگهی می شود در صورتیکه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ظرف مدت دو 
ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی،اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی نوبت اول : ۹7/۰۱/۲۲ تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم:۹7/۰۲/۰6
صفری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

آگهی ابالغ  وقت رسیدگی 
خواهان آقای رضا سبزواری فرزند پیر علی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محمود فرامرزی نسب 
فرزند عیدی به خواسته مطالبه وجه سفته  بانضمام کلیه خسارات دادرسی و قانونی مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹6۰۹۹۸66۱۰۱۰۰6۵۵ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 
دادگستری شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱3۹7/3/۱۹  ساعت ۰۹:۰۰تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 

ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد . 
منشی شعبه اول حقوقی شهرستان خرم آباد – زهرا زینی وند . 

آگهی ابالغ وقت دادرسی
در پرونده ۹7۰۰37 شعبه ۱۰7 دادگاه کیفری دو سننج، آقای عطا خانی فرزند صدیق، 
که مجهول المکان می باشند به دستور ریاست محترم دادگاه، وفق ماده 3۴۴ قانون آیین 
دادرسی کیفری، مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج، تا نامبرده در 
جلسه رسیدگی مورخ ۱3۹7/۰3/3۰ ساعت ۹:3۰ شرکت نماید در صورت عدم حضور، 

دادگاه غیابا مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
م الف:4886 مدیر دفتر شعبه 107 دادگاه کیفری دو شهرستان سنندج

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای روح اله اختیارزاده و آمنه رحیمی و رضا تیموری  
خواهان آقای یاسر علوی مهر دادخواستی به طرفیت خواندگان به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹6۰۹۹۸66۱۰۸۰۰77۸    شعبه هشتم 
دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان  خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱3۹7/۰۲/۱۰ 
ساعت ۱۰:۰۰تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می گردد تا خواندگان  ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –سعید ولی پور .

مفقودی
پالک ۲۱۸ د 7۸ ایران ۸۲ با شماره   سند کمپانی سواری هاچ بک جک مدل ۹۴ با شماره  
NAKSH73۱۸FB۱۰6۴۴۵بنام  شاسی  شماره  HFC۴GA3۱DF3۰۲۰۱6۹و  موتور 

 بابلعبداهلل عسگری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اینکه  بر  تاکید  با  قضاییه  قوه  رییس 
جدی  مقوله  کارها  انجام  بر  نظارت 
معظم  رهبر  تاکید  مورد  و  قضا  دستگاه 
انقالب است، گفت : این موضوع با هدف 
عدالت  مسیراجرای  در  درست  انجام 

تکالیف انجام می شود.
به گزارش زمان، آیت اهلل آملی الریجانی 
کاال  قاچاق  وضعیت  اینکه  به  اشاره  با 
 : افزود  ریخته،  بهم  را  کشور  ،اقتصاد 
با  برخورد  در  قضایی  دستگاه  معتقدم 
وی  است.  کرده  کوتاهی  مساله  این 
متولی  قضایی  دستگاه  هرچند   : گفت 
اصلی این موضوع نیست اما می توانست 
زمینه  این  در  قانونی  اختیارات  براساس 
ورود جدی تری داشته باشد. رییس قوه 
قضاییه به قاچاق ۲۵ میلیارد دالری کاال 
و ارز در کشور اشاره کرد و افزود : وارد 
کردن ُمهر و تسبیح از کشورهای مختلف 
به کشورمان ، یک فاجعه است.وی همه 
را مسئول برخورد با پدیده قاچاق کاال و 
ارز دانست و اظهار داشت : این موضوع به 
تواند  نمی  دستگاه  یک  توسط  و  تنهایی 
حل شود.آملی الریجانی از دادستان های 
کل کشور خواست تا حساسیت خاصی را 
در مقوله مبارزه قاچاق کاال و ارز داشته 
باشند.به گفته وی، براساس گزارش های 
های  استان  از  برخی  در  حتی  دریافتی 
کشور که مرزهای گمرکی دارند برخورد 

جدی ازسوی دستگاه قضایی برای پرونده 
اینکه   : قاچاق کاال نشده است.وی گفت 
جرم در قاچاق کاال و ارز رخ می دهد اما 
دستگاه قضایی برخورد جدی انجام ندهد 
باید  نشانه کوتاهی و بی توجهی است و 
مقدم  درخط  دولتی  مسئوالن  کنار  در 

مباره با قاچاق کاال و ارز باشیم.
ها  گزارش   : داشت  اظهار  همچنین  وی 
در  گمرکات  مبادی  در  دهد  می  نشان 
بندها  و  زد  با  کشور  های  استان  برخی 
انواع  گمرکی  حقوق  پرداخت  بدون 
واردات کاالهای قاچاق صورت می گیرد.

به  ارز  در  خواری  رانت  به  همچنین  وی 
در  آن  قیمت  اختالف  بودن  باال  دلیل 

بازارهای دولتی و خصوصی اشاره کرد.

نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی 
اتمی گفت: برجام به هیچ وجه قابل مذاکره 
مجدد نیست، آمریکا اعتبارش را از دست 
داده است و برای هیچ توافقی قابل اعتماد 
نیست.به گزارش زمان به نقل ازمهر، رضا 
نجفی در دومین نشست کمیته مقدماتی 
گسترش  منع  معاهده  بازنگری  کنفرانس 
سازمان  مقر  در  که  هسته ای  سالح های 
ملل در ژنو، مشکل اصلی عدم پیشرفت در 
اهداف معاهده به ویژه خلع سالح هسته ای 
و  اقدامات  خصوص  به  گرایی  یکجانبه  را 
که  برشمرد  آمریکا  یکجانبه  برنامه های 
مهمترین خطر را برای آینده NPT و هدف 
هسته ای  سالح های  از  عاری  دنیای  غایی 
ایجاد کرده است. وی گفت: دو سال دیگر 

NPT پنجاه ساله می شود، اما سیاست و 
برنامه های تسلیحاتی و وجود زرادخانه های 
تسلیحات هسته ای برخی کشورها به ویژه 
اصلی  اهداف  تحقق  مانع  تنها  نه  آمریکا، 
به  نیل  دورنمای  بلکه  است  شده  معاهده 
به  سال ۱۹7۰  از  دورتر  اهداف حتی  این 
نظر می رسد. نجفی افزود: تا زمانی که این 
یکجانبه  برنامه های هسته ای  و  سیاست ها 
پیشرفتی  هیچ  دارد،  ادامه  آمریکا  گرایانه 
نخواهد  حاصل  هسته ای  سالح  خلع  در 
شد و انتظار می رود شاهد اشاعه سالح های 

هسته ای در همه ابعادش نیز باشیم.
کشورمان  پایدار  تعهد  بر  تاکید  با  وی   
برنامه  وجود  معاهده،  اهداف  پیشبرد  به 
را  صهیونیستی  رژیم  هسته ای  تسلیحات 
مهمترین عامل جلوگیری از شکل گیری 
هسته ای  سالح های  از  عاری  خاورمیانه 
دستان  در  هسته ای  تسلیحات  و  برشمرد 
امنیت  و  صلح  برای  خطری  را  رژیم  این 
منطقه و جهان اعالم کرد و آن را برخاسته 
کشورهای  برخی  دوگانه  استانداردهای  از 
هسته ای به ویژه آمریکا در حمایت از برنامه 
تسلیحات هسته ای این رژیم دانست. وی با 
اشاره به عدم پایبندی آمریکا به تعهداتش در 
ذیل برجام، گفت: برجام به هیچ وجه قابل 
مذاکره مجدد نیست، آمریکا اعتبارش را از 
دست داده است و برای هیچ توافقی قابل 

اعتماد نیست.

قاچاق، وضع اقتصادي را
 به هم ریخته است

آمریکا برای هیچ توافقی
 قابل اعتماد نیست
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بازی ترامپ، دیپلماسی تهران
جالل خوش چهره

برخالف همه گمانه ها درباره خروج ایاالت متحده از برجام در ۲۲ اردیبهشت 
)۱۲ ماه مه( نویسنده این ســطور براین نظر است که ترامپ هم چنان به 
بازی کج دار و مریز خود ادامه می دهد. بنابراین برجام با همان اصرار برقید و 
بندهایی که پیشتر نیز به آنها اشاره می شد، از جانب »دونالد ترامپ« تأئید 
می شود.دو دلیل برای گمانه باال هست، نخست اینکه ایاالت متحده باور کرده 
است که میان سلطه گری در جهان یک قطبی و رهبری قدرتمندانه در جهان 
چند قطبی، به اجبار باید به گزینه نخست تن دهد. تجربه همه سال های پس 
از جنگ سرد این انتخاب را به واشنگتن تحمیل کرده است. شرکای اروپایی 
و آسیایی از جمله ژاپن، کره جنوبی، هند و نیز دیگر قدرت ها مانند چین و 
روسیه حاضر به قبول وضعی نیستند که سیاست های یکجانبه گرای واشنگتن 
به آنها و بالتبع جامعه بین المللی تحمیل می کند. بنابراین دونالد ترامپ به رغم 
ـ حتی  همه تند گویی هایش علیه برجام، نمی تواند مخالفان خروج از برجام را 
ـ نادیده بگیرد. دلیل دوم، ولع سوداگرانه  در درون نظام سیاسی ایاالت متحده 
ترامپ از نتایجی است که در تجربه شاخ و شانه کشیدن با "کیم جونگ اون" 
در کره شمالی حاصل شد. مروری بر سه تأئیدیه گذشته ترامپ درباره برجام 
و تکرار تهدیدهای ثابت در این باره یک هدف روشــن را دنبال کرده است؛ 
ـ آسیایی آن در استمرار و گسترش  بالتکلیف کردن ایران و شرکای اروپایی 
همکاری های اقتصادی و نیز ایجاد اخالل در اجرای برنامه های اقتصادی دولت 
ایران. در واقع واشنگتن می کوشد با تعقیب سیاست فرسوده سازی، تهران را 
در بهره مندی از مزایای برجام باز دارد. عالوه براین، درپی محدودسازی نفوذ و 
حضور ایران در منطقه دنبال در دستور کار قرار دارد. اروپائیان، به ویژه فرانسه، 
بریتانیا و آلمان نیز علیرغم مخالفت ها با خروج امریکا از برجام، تهدیدهای 
ترامپ را دراین باره به فرصتی برای وارد آوردن فشار بیشتر به ایران در توقف 
برنامه های موشکی و محدود سازی نفوذ منطقه ای این کشور تبدیل کرده اند. 
ـ اقتصادی  آنها با ارائه شروطی خارج از توافقنامه برجام، نگرانی های امنیتی 
خود را درباره آینده منطقه در قالب پیشنهاد های مجاب ساز به ترامپ ارائه 
داده اند. اگرچه ترامپ تاکنون به این پیشنهادها پاسخ موافق نداده اما همچنان 
به عنوان ابزار فشار روانی علیه تهران مورد استفاده قرار می گیرد.شیوه عمل 
ترامپ، تکرار سیاست های"دونالد ریگان"رئیس جمهور سابق ایاالت متحده 
در دوران جنگ سرد است. این شیوه، سیاست "تهدید تا لبه پرتگاه" را دنبال 
می کند؛ همانگونه که در طرح جنگ ستارگان، اتحاد جماهیر شوروی سابق را 
دچار فرسودگی کرد. ترامپ در آستانه دیدار و توافق احتمالی با "کیم جونگ 
اون" در باره توقف و تعطیل فعالیت های هسته ای کره شمالی به خطر خروج 
از برجام تن نمی دهد. اگرچه گفته می شود که او غیر قابل پیش بینی است، 
ولی اورا بیشتر تاجری می شناسند که هزینه و فایده را خوب می فهمد. ترامپ 
البته هدف مجاب سازی شرکای خود را علیه برجام با قلدری دنبال می کند، 
اما اوضاع به تمامی آنگونه نیســت که نظرات او تأمین شود. ایاالت متحده 
به درستی دریافته است که عصر سلطه گری پایان یافته و باید "اجماع" را 
جایگزین یک سو نگری کند.آنچه تهران باید در دستور کار دیپلماسی خود 
قرار دهد، خروج از وضع بالتکلیفی است که ترامپ می کوشد نه تنها به برجام، 
بلکه اقتصاد ایران تحمیل کند. نگاه به تجربه گفت وگوهای هسته ای و فرایند 
منجر به برجام، الگوی موفقی در این باره است؛ اگرچه دو عنصر زمان و برخی 

تغییرات در اوضاع، کار دیپلماسی را سخت تر از گذشته کرده است.    
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

تامین کاالهای مورد نیاز جامعه
 در ماه رمضان 

 معــاون اول رییس جمهــور با تاکید بــر اینکه هیچ 
کمبودی در کشــور در زمینه تأمین کاالهای اساسی و 
دارو ایجاد نخواهد شد، گفت: کاالهای مورد نیاز جامعه 
در ماه رمضان تامین شده است.به گزارش زمان به نقل 
ازمهر، اســحاق جهانگیری معــاون اول رئیس جمهور 
دیروز در ادامه سلسله جلسات اقتصادی ساماندهی امور 
ارزی با اشــاره به تداوم ورود کاالهای اساسی به کشور، 
گفت: دولت ما به التفاوت ارز کاالهای اساســی و دارو 
را به ســرعت پرداخت خواهد کــرد و بانک ها موظف 
شده اند نســبت به پرداخت مابه التفاوت ارز کاال های 
اساســی و دارو را به ازاء هــر دالر ۴۰۰ تومان به تجار 
و وارد کنندگان پرداخــت کنند و وارد کنندگان نباید 
در این زمینه هیچگونه نگرانی داشته باشند.وی با ابراز 
خرسندی از تحوالت اخیر بازار ارز و سکه اظهار داشت: 
ورود تدریجــی بنگاه های اقتصــادی به نظام یکپارچه 
معامالت ارزی )نیما(، بازگشت ارز حاصل از صادرات به 
چرخه اقتصاد کشور، شیب نزولی قیمت سکه، کاهش 
قاچاق لوازم خانگی و قطعات خودرو، بهبود مدیریت ارز 
کشــور از نتایج مطلوب سیاست های نوین ارزی است 
که باید با دقت و ســرعت ادامه یابد.جهانگیری با اشاره 
به گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تامین 
کاالهای مورد نیاز جامعه بویژه برای ماه مبارک رمضان 
و پر بودن انبارها از کاالهای اساســی ابــراز امیدواری 
کرد؛ بــا توجه به تحوالت اخیر و حمایت های دولت از 
صادرکنندگان میزان صادرات کشور در سال ۹7 از سال 

قبل پیشی گیرد.
 وی افزود: کارگروه ویژه رصد بازار ارز باید روزانه تشکیل 
جلسه دهد و برای حل مسائلی که ممکن است در خالل 
اجرای سیاســت ها پیش بیاید راهکار تهیه و بالفاصله 
تصمیم گیری و برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابالغ 

کند.

حمایت  نمایندگان مجلس از 
شکستن انحصار تلگرام

۱۸۲ نماینده مجلس شــورای اســالمی در بیانیه ای از 
اقدام دبیر شــورای عالی فضای مجازی و وزیر ارتباطات 
در شکستن انحصار پیام رسان تلگرام و تقویت و تشویق 
پیام رسان های داخلی حمایت کردند.به گزارش زمان به 
نقل ازایرنا، احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رییســه 
درجلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی بیانیه ۱۸۲ 
نفر از نمایندگان را در حمایت از اقدام دبیر شورای عالی 
فضای مجازی و وزیر ارتباطات در شکستن انحصار پیام 

رسان تلگرام قرائت کرد. 

سرمقالهخبر

با  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
آمریکا  خروج  ایران  اینکه  بیان 
کرد،  خواهد  تالفی  را  برجام  از 
دیگر  صورت  این  در  گفت: 
در  ایران  که  بود  نخواهد  توافقی 
زمان  گزارش  بماند.به  باقی  آن 
محمدجواد  ازایسنا،  نقل  به 
خارجه  امور  وزیر  ظریف 
منظور  به  که  کشورمان 
در  اجالسی  در  شرکت 
سازمان ملل به نیویورک 
در  است،  کرده  سفر 
با خبرگزاری  گفت وگو 
با  آسوشیتدپرس 
تهدید  به  اشاره 
ترامپ  دونالد 
رییس جمهور آمریکا 
برای خروج از توافق 
داد  هشدار  هسته ای 
از  واشنگتن  خروج  که 
کره  با  مذاکرات  توافق  این 
خواهد  تضعیف  را  شمالی 
می کند  ثابت  که  چرا  کرد 

با  نیست.ظریف  پایبند  تعهداتش  به  آمریکا 
بیان اینکه در صورت خروج آمریکا، ایران نیز 
تصریح  می شود،  خارج  توافق  این  از  احتماال 
کرد: در صورتی که آمریکا توافق را کنار بگذارد 
ایران دیگر به تعهدات بین المللی خود در برجام 
اجازه می دهد  به ما  امر  این  عمل نمی کند و 
محدودیت های  از  فراتر  را  خود  غنی سازی  تا 
توافق هسته ای از سر بگیریم. وی تاکید کرد 
آمریکا  رییس جمهور  سوی  از  اقدامی  هر  که 
برای بازگرداندن تحریم هایی که با اجرای برجام 
لغو شده اند، منجر به نابودی این توافق خواهد 
توافق  از  آمریکا  اگر  کرد:  خاطرنشان  شد.وی 
هسته ای خارج شود یکی از پیامدهای فوری آن 
این است که ایران احتماال تالفی خواهد کرد و 
از توافق خارج خواهد شد. در واقع دیگر توافقی 
وجود ندارد که ایران در آن باقی بماند.وی در 
ایران خواهان کاهش  اینکه  بر  تاکید  با  ادامه 
تنش در شبه جزیره کره است، گفت: اما ترامپ 
به جهان نشان می دهد که آمریکا یک شریک 
اطمینان  قابل  و  اعتماد  قابل  مذاکره کننده 
نیست.ظریف تاکید کرد که اعتبار آمریکا در 
هر  تا  آمده اند  آنها  افزود:  دارد.وی  قرار  خطر 
آنچه شما به دست آورده اید را از شما بگیرند 

داده اند  توافق  در  که  را  خود  تعهدات  سپس 
زیر پا بگذارند. چنین کاری آمریکا را به یک 
شریک غیرقابل اعتماد در توافقات بین المللی 
تبدیل می کند.وزیر امور خارجه کشورمان در 
ادامه این گفت وگو درباره ادعاها مبنی بر اینکه 
ایران به دنبال دستیابی به ظرفیت تولید سالح 
هسته ای بوده است، گفت که آنهایی که نگران 
می کند،  حرکت  بمب  سمت  به  ایران  بودند 
اگر دیگر محدودیتی بر غنی سازی و فرآوری 
باید بیشتر  باشد  این کشور وجود نداشته  در 
وضعیتی  این  کرد:  تصریح  باشند.وی  نگران 
کامال متفاوت از منظر کسانی که درباره برنامه 
راه  به  زیادی  صدای  و  سر  ایران  هسته ای 
انداختند، خواهد بود.ظریف همچنین گفت که 
اگر ترامپ در توافق هسته ای با ایران باقی نماند، 
گزینه دیگر برای این کشور خروج از معاهده 
منع گسترش تسلیحات هسته ای خواهد بود هر 
چند که دولت ایران مایل به چنین کاری نیست 
اما برخی در ایران وجود دارند که از این گزینه 
حمایت می کنند.این مقام ارشد کشورمان در 
آسوشیتدپرس  با  وگو  از گفت  دیگری  بخش 
درباره جنگ یمن، گفت که ایران از همه می 
خواهد تا به حمله به مناطق غیرنظامی در یمن 

پایان دهد.وی درباره ادعاهای نماینده آمریکا در 
سازمان ملل مبنی بر اینکه موشک های شلیک 
ساخت  عربستان  به  ها  حوثی  سوی  از  شده 
ایران بوده است، اظهار داشت: من نمی گویم 
که سفیر هیلی در حال جعل شواهد است اما 
افرادی در حال جعل شواهدی هستند که وی 

به نمایش می گذارد.ن
ملل   سازمان  در  آمریکا  نماینده  هیلی  یکی 
از  باقیمانده  قطعات  نمایش  با  این  از  پیش 
سعودی  عربستان  به  شده  شلیک  موشک 
مدعی شد که این قطعات ثابت می کند موشک 
حوثی ها ساخت ایران است.ظریف لوگوی حک 
شده روی این موشک ها را کامال ساختگی و 
جعلی توصیف کرد و گفت: این جور لوگو زدن 
مخصوص پفک های پنیری است نه یک سالح 
نظامی. این نشان کیفیت است. مردم وقتی می 
خواهند چیزی را خریداری کنند، نگاه می کنند 
ببینند آیا مورد تائید سازمان استاندارد است یا 
نه . این عالمت می گوید که پفک های شما 

موجب دل درد نمی شود.
وی در ادامه تاکید کرد که هیچ کس عالمت 
موشک  یک  از  ای  قطعه  روی  را  استاندارد 

حک نمی کند.

هشدار دوباره محمدجواد ظریف به ترامپ؛ 

خروج آمریکا از برجام را تالفی می کنیم

توطئه جدید عربستان و امارات در سوریه موگرینی: برجام موفق بوده و باید حفظ شود

پایگاه خبری 'باســنیوز' فاش کرد: عربســتان و 
امارات در حال اجرای توطئه جدیدی در سوریه 
به منظور گســترش نفوذ تروریستها در مناطق 
شمالی این کشور هستند.به گزارش زمان به نقل 
ازایرنا، یک منبع آگاه کرد گفته است که مذاکرات 
منطقه ای و بین المللی با مشــارکت عربستان و 
ترکیه برای تحویل شهر 'الرقه' به گروه تروریستی 
'جیش االسالم' در جریان است. وی که باسنیوز 
به نامش اشاره نکرده، افزود: تحویل شهر الرقه به 
تروریستهای جیش االسالم اولین مرحله از عقب 
راندن نیروهای کرد ســوری از مناطق شــمالی 
سوریه اســت. این منبع اضافه کرد که بر اساس 
توافق صــورت گرفته، کردهای ســوریه مناطق 
تحت تســلط خود را در شــرق فرات از دســت 
خواهند داد. وی گفت: بــه زودی مناطق تحت 
تسلط 'نیروهای دمکراتیک سوریه' در شرق رود 
'فرات' که ســتون فقرات آن را 'یگان های مدافع 

خلق'تشکیل می دهند نیز شاهد تحوالت جدیدی 
خواهد بود. این منبع کرد اضافه کرد: مرحله دوم 
در این باره تحویل مناطق شــرق فرات به عشایر 
عرب با پشتیبانی عربستان، امارات و قطر است. 
بر این اساس کردهای سوریه فقط کنترل مناطق 
با اکثریت کــرد را در اختیار خواهند داشــت و 
خودگردانی جدیدی را در این مناطق ایجاد می 
کنند.'مضر حماد االسعد' هماهنگ کننده 'مجلس 
اعالی عشایر و قبایل ســوریه' نیز گفت: ترکیه 
تالش می کند با فشار سیاسی و نظامی، آمریکا 
را به خروج از شــهر 'منبج'، شرق فرات و منطقه 

'الجزیره' در شمال سوریه وادار کند.

مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا با 
موفــق خواندن توافــق هســته ای ایران و 
کشورهای ۱+۵، بر لزوم حفظ آن تاکید کرد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، فدریکا موگرینی 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا توافق 
جامع هســته ای بین ایران و کشورهای ۵+۱ 
را توافقــی موفق نامید. موگرینی در گفتگو با 
خبرنگاران در بروکســل با اشاره به اظهارات 
»امانوئل ماکرون« در دیدار با »دونالد ترامپ« 
گفت: از این ســخنان مشخص می شود که 
توافق با ایران موفق بــوده و باید آن را حفظ 
کــرد. وی که پیش از شــرکت در کنفرانس 

»آینده ســوریه و منطقه« ســخن می گفت 
آنچه مسلم است این است که در حال حاضر 
یک توافق موجود داریــم. به گفته موگرینی 
این توافق توانسته از دستیابی ایران به سالح 
هســته ای جلوگیری کند. وی توجه مقامات 
آمریکا و اروپا را به مفــاد برجام جلب کرد و 
گفت اگر آن را به دقت بخوانید متوجه خواهید 
شــد که طبق توافق، ایران ســالح هسته ای 
تولید نخواهد کرد. مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا اعــالم کرد: ماکرون نیز در کاخ 
سفید به روشنی گفت که به اعتقاد ما اجرای 
کامل برجام برای امنیت اروپا و منطقه ضروری 
است و اروپا به آن پایبند خواهد بود. وی افزود: 
اینکه در آینده چه اتفاقی ممکن اســت روی 
دهد بعدا مشخص می شود اما در زمان حاضر 
یک توافق موجود است، توافقی که موفق بوده 

و باید حفظ شود.

متن آگهی 
احتراما با توجه به مجهول المکان بودن متهم و در راستای ماده ۱7۴ قانون آیین دادرسی 
کیفری خیانت در با چاپ آگهی در روزنامه رسمی متهم به اسم حسین حافظی فرزند فرضی 
به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو موضوع شکایت گلمراد گنجی فرزند قباد ظرف 

یکماه از تاریخ نشر آگهی جهت تفهیم اتهام در این شعبه احضار گردد. 
بازپرس شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در پرونده کالسه ۹6۱۱۸7 این دادگاه متهم آقای محمد اهلل رضایی فرزند باقر که مجهول 
المکان می باشند و به تجویز ماده 3۴۴ ق آ د ک مصوب سال ۱3۹۲ مراتب در یک نوبت 
در روزنامه آگهی تا نامبرده در جلسه رسیدگی ۱3۹7/3/۵ ساعت ۱۰ صبح در این دادگاه 
حضور یابد. این آگهی به منزله ابالغ وقت رسیدگی محسوب و در صورت عدم حضور دادگاه 

بصورت غیابی به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
م الف:4888 مدیر دفتر شعبه 108 دادگاه کیفری 2 سنندج

آگهی ابالغ وقت دادرسی
بموجب پرونده کالسه ۹6۰۹۵۱ شعبه ۱۰۲ کیفری دو سنندج شکایت غزال فتحیان فرزند 
محمد خالد علیه محمد سمیر ملکی فرزند محمد حسین به اتهام ترک انفاق، متهم تحت تعقیب 
قانونی میباشد ومشارالیه درنشانی اعالمی شناخته نشده است و بنا علیهذا به  به استناد ماده ۱۸۰ 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب ۱37۸ به نامبرده ابالغ 
میگردد که به منظور رسیدگی به اتهام انتسابی  در مورخه ۱3۹7/۰6/۰۵ راس ساعت ۱۱ صبح 
در جلسه این دادگاه حضور یابند انتشار این آگهی بمنزله ابالغ وقت دادرسی محسوب می شود در 

صورت عدم حضور دادگاه بصورت غیابی رای مقتضی را صادر خواهند نمود.
م الف: 4880 مدیر دفتر شعبه 102 دادگاه کیفری دو سنندج

مفقودی
موتور  شماره  با   7۲ ایران  ۵۲۱ص۱۵  پالک  شماره  با   ۸3 مدل   ۲۰6 پژو  سبز  برگ   
۱۰FSS۱۴۸۸۵۹۴۵و شماره شاسی ۸36۵6۰۵۵ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
رامسر 

مفقودی
 سند کمپانی وانت آریسان مدل ۹۵ با شماره پالک ۵۲۱ج7۴ایران 7۲ با شماره 
موتور ۱۱۸J۰۰۱۹7۱۸و شماره شاسی NAAB66PE۰GV6۵33۵۰بنام 

 بابل رضا رنجبری شاره مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
زهرا رمضان دوست فرزند محمد حسین به شرح درخواست که به شماره۹7/۹۱ این شعبه 
ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشت که هیبت اهلل 
صادقی فرزند احمد به شماره شناسنامه 377۵ صادره از نور در تاریخ ۹7/۲/۱در اقامتگاه 
دائمی خود شهرستان نور فوت نموده و وراث حین الفوت وی عبارتند از  ۱-زهرا رمضان 
دوست فرزند محمدحسین به شماره شناسنامه ۱۴۴ صادره از املش همسر متوفی  ۲-امیر 
رضا صادقی فرزند هیبت اهلل به شماره ملی ۲۲۲۰۲6۹67۱صادره از نور پسر متوفی     اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد  م. الف ۹7/۱6۱
 قاضی شعبه اول شورای حل اختالف نور گلبرار زاده

 گواهی حصر وراثت
 آقای اصغر شعبانی به شناسنامه شماره ۲3۲ به استناد شهادت نامه و گواهی فوت و 
رونوشت شناسنامه ورثه درخواست شماره۹7۰۰66 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار 
داشته است که شادروان اکبر شعبانی شناسنامه شماره 3۵3 در تاریخ شنبه ۱7 بهمن 

۱3۸۸ درگذشته  ورثه وی در هنگام درگذشت عبارتند از
۱- سمیه میرزاجانی فرزند علی شماره شناسنامه 3۲63 همسر متوفی

۲- فاطمه مقصودی فرزند جان آقا به شماره شناسنامه 3۴6 مادر متوفی 
3-اصغر شعبانی فرزند شعبان به شماره شناسنامه ۲3۲ پدر متوفی 

۴-اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد م. الف ۹7/۱6۰
قاضی شورای حل اختالف بخش چمستان شعبه حکمی سید احمد اصغری 

آگهی مزایده نوبت اول 
در پرونده به کالس ۹6۰67۵ اجرای احکام مدنی محکوم علیه شرکت پارس کرم 
خزر محکوم به پرداخت مبلغ ۸۰۸7۱۰۰۰ریال اصل خواسته و محکوم له در حق 
کیوان سیاوشی و مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ریال بابت هزینه اجرایی در حق دولت محکوم 
با  اقدامی ننموده است و  به بدهی خود هیچ  تاکنون نسبت  گردید محکوم علیه  
معرفی یک اموال و توقیف آن و برابر طبق نظر کارشناسی یک دستگاه ماشین تراش 
ساخت مشور بلغارستان  با مار ک MASHSTROy ساخت ۱۹۸۸ دهنه کار 
کیر ۲ متر با توجه به عدم فعالیت شرکت قابل تست نبوده سالم و قابل استفاده بر 
ارزش 7۰۰۰۰۰۰۰ریال برآورد شده اموال مذکور در مورخه ۹7/۲/۲6روز چهارشنبه 
ساعت ۱۰ الی ۱۱ در احکام مدنی دادگستری میان رود به مزایده و به فروش می 
به  برگزاری مزایده جهت اطالعات بیشتر  از  رسد متقاضیان می توانند ۵ روز قبل 
دفتر اجرای احکام میاندرود مراجعه نمایند مزایده از قیمت کارشناسی فوق شروع 
و برنده آن کسی است که باالترین قیمت را قبول کرده باشد از برنده مزایده فی 
دریافت  دیگر  ماه  بقیه حداکثر یک  و  اخذ  پیشنهادی  بهای  المجلس  ۱۰ درصد 
خواهد شد و برنده  باید بقیه  مبلغ را به صورت کامل پرداخت نماید در صورت عدم 
پرداخت سپرده تودیعی  پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد 

بدیهی است  تحویل مال مورد مزایده تابع تشریفات قانونی خواهد بود
 مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری میاندرود هادی آزرده

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

 وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی حوزه ثبتی بابل

نظر به دستور مواد ۱ و 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
در  که  متقاضیانی  ،امالک  مصوب ۲۰/۹/۱3۹۰ 
مستقر  مذکور  قانون  یک  ماده  موضوع  هیات 
تصرفات  و  رسیدگی  مورد  بابل  ثبتی  واحد  در 
مالکانه و بال معارض آنان محرز و رای الزم صادر 
گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی 

می گردد :
امالک متقاضیان واقع در علمدار و کتی پالک 

اصلی ۲۸۱۵ بخش ۱
آهنگر  پور  داداش  اله  حرمت  فرعی:   7۹۱7
بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  به  نسبت 
احداثی به مساحت 3۴۵.33 متر مربع خریداری 

بدون واسطه از خسرو کیایی مالک.
به  نسبت  حبیبی  حسین  علی  فرعی:   ۸7۵۱
به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
بدون  خریداری  مربع  متر   ۱3۸.۲6 مساحت 

واسطه از محمد رضا احمدی مالک.
امالک متقاضیان واقع در حمزه کال پالک اصلی 

۲3۲6 بخش ۲
۱۰7۲۹فرعی مفروز و مجزی شده از 7۴فرعی: 
به  نسبت  کالئی  حمزه  زاده  عبداله  اسمعیل 
به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
بدون  خریداری  مربع  متر   ۱7۲.67 مساحت 
واسطه از حسین عبداله زاده حمزه کالئی مالک.

امالک متقاضیان واقع در بازگیرکال پالک اصلی 
۲۵۰۸ بخش ۲

3۵فرعی:  از  شده  مجزی  و  مفروز  فرعی   ۴۹6
یک  ششدانگ  به  نسبت  بشه  الهی  ولی  راضیه 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۵۵ متر 
مربع خریداری بدون واسطه از مبارکه ابراهیمی 

بازگیر مالک.
اصلی  پالک  اوشیب  در  واقع  متقاضیان  امالک 

36۲۴ بخش ۲
۲7۱6 فرعی مفروز و مجزی شده از ۱۱۸فرعی: 
قطعه  یک  ششدانگ  به  نسبت  گرانسایه  ثریا 
زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۰۱.۱۰ متر 
مربع خریداری بدون واسطه از حبیب اله میثاقی 

مالک.
اصلی  پالک  دیوکال  در  واقع  متقاضیان  امالک 

۴۸6۲ بخش ۲
۱37۰ فرعی مفروز و مجزی شده از ۲۲۴ فرعی: 
یک  ششدانگ  به  نسبت  بزرگی  پریانی  سکینه 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۴۴.۴۵ 
اکبر  علی  از  واسطه  بدون  خریداری  مربع  متر 

نعمتی مالک.
۱37۱فرعی مفروز و مجزی شده از ۱۹۰فرعی: 
یک  ششدانگ  به  نسبت  بیشه  فالحت  عباس 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 36۰.۱۰ 
محمد  از  واسطه  بدون  خریداری  مربع  متر 

طاهرنسب مالک.
۱37۲فرعی مفروز و مجزی شده از ۴۴6فرعی: 
به  نسبت  دیوکالئی  پور  میرکریم  مهدی  سید 
به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
بدون  خریداری  مربع  متر   3۲6.۸7 مساحت 

واسطه از سید محمود میرکریم پور مالک.
۱373 فرعی مفروز و مجزی شده از ۴۴6فرعی: 
به  نسبت  دیوکالئی  پور  میرکریم  مهدی  سید 
 3۲.۸6 مساحت  به  مغازه  باب  یک  ششدانگ 
متر مربع خریداری بدون واسطه از سید محمود 

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

اصلی ۴۸63 بخش ۲
۱6۰فرعی:  از  شده  مجزی  و  مفروز  6۰7فرعی 
هما  و  الدینی  شهاب  محمودپور  علی  محمد 
نیم  و  به سه  نسبت  بترتیب  پور کشتلی  نعمت 
و دو و نیم دانگ نسبت به ششدانگ یک قطعه 
بنای احداثی به مساحت ۱۵7.6۲ متر  با  زمین 
رضا  محمد  از  واسطه  بدون  خریداری  مربع 

شادمند مالک.
۱۸۸فرعی:  از  شده  مجزی  و  مفروز  677فرعی 
مهناز حسینیان امیری نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۲6.۲3 
احمد  از  واسطه  بدون  خریداری  مربع  متر 

حسینیان مالک.
واقع در ولیکدان پالک اصلی  امالک متقاضیان 

۴۸6۴ بخش ۲
به  نسبت  درونکال  کالگر  مهین  فرعی:   3۹۹
ششدانگ یک باب خانه بانضمام ۲3 سیر و ۱3 
ششدانگ  نخود   33/۱۰ و  نخود   ۱۴ و  مثقال 
اوقاف  وقف  آن  عرصه  باقیمانده  که  آن  عرصه 
 ۱6۸.۵۰ مساحت  به  میباشد  احمر  هالل  و 
از حسینجان  واسطه  بدون  خریداری  مربع  متر 

باقرزاده کاسمانی مالک.

اصلی  بندارکال پالک  واقع در  متقاضیان  امالک 
۴۸6۵ بخش ۲

به  نسبت  فر  موسوی  فرزین  فرعی:   3۲۴۱
و  سیر   ۱3 بانضمام  یکبابخانه  اعیانی  ششدانگ 
۱۱ مثقال و ۹ نخود عرصه که باقیمانده عرصه 
نخود   6 و  ۸مثقال  و  سیر   ۱ و  ۵دانگ  معادل 
 ۱۱ و  مثقال   ۸ و  سیر   ۲3 و  احمر  هالل  وقف 
نخود وقف عام و ۱ سیر و 3 مثقال و ۲۲ نخود 
مربع  متر  مساحت ۱۲۹.۰۹  به  است  باقی  ثلث 

خریداری بدون واسطه از سودابه نواده مالک.
سه  به  نسبت  اصغرپور  خشایار  فرعی:   3۴۱۱
یکبابخانه  اعیانی  ششدانگ  از  مشاع  دانگ 
بانضمام ۱3 سیر و ۱۱ مثقال و ۹ نخود عرصه 
و  سیر   ۱ و  ۵دانگ  معادل  عرصه  باقیمانده  که 
احمر و ۲3 سیر  ۸مثقال و 6 نخود وقف هالل 
و ۸ مثقال و ۱۱ نخود وقف عام و ۱ سیر و 3 
مساحت  به  است  باقی  ثلث  نخود   ۲۲ و  مثقال 
۱۵۸.۴۲ متر مربع خریداری بدون واسطه از رضا 

اولیا و غیره مالک.
امیری  االسالمی  شیخ  فاطمه  فرعی:   3۴۲۰
بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  به  نسبت 
احداثی به مساحت ۱۴3.3۵ متر مربع خریداری 
بدون واسطه از زهرا نور محمدپور امیری مالک.

اصلی  پالک  رمنت  در  واقع  متقاضیان  امالک 
۴۸7۲ بخش ۲

۱۸۹۹فرعی مفروز و مجزی شده از ۴۹۴/۲فرعی: 
آسیه طالئی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
مربع  متر   ۱۲6.۵۰ مساحت  به  احداثی  بنای  با 

خریداری بدون واسطه از محمد تبحری مالک.
امالک متقاضیان واقع در روشن آباد پالک اصلی 

۱ بخش 6
۱۲۸ فرعی: صفیه عیسی زاده روشن نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن 
که ۹۲ سیر مشاع از ۲۴۰ سیر ششدانگ عرصه 
آن وقف میباشد به مساحت ۵۲۸.۸۵ متر مربع 
خریداری بدون واسطه از محمد علی عیسی زاده 

مالک.
اصلی  پالک  گلچوب  در  واقع  متقاضیان  امالک 

۱۲ بخش 6
ششدانگ  به  نسبت  جهانفر  رضا  فرعی:   ۲۰
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک 
از  واسطه  بدون  خریداری  مربع  متر   ۱3۱3.6۹

خلیل جهانفر مالک.
پالک  نوشیروانکال  در  واقع  متقاضیان  امالک 

اصلی ۸ بخش 7
۱۲3 فرعی: گداعلی علی زاده شیروانی و آسیه 
حمزه پور هرکدام در سه دانگ مشاع نسبت به 
به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
مساحت 373 متر مربع خریداری بدون واسطه 

از حسنجان علیزاده مالک.
امالک متقاضیان واقع در شیردارکال پالک اصلی 

7 بخش ۸
به ششدانگ  نسبت  مهرابی  مهدیه  فرعی:   6۹۰
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک 
از  واسطه  بدون  خریداری  مربع  متر   ۱77.۵۰

عشرت لطیفی مالک.
امالک متقاضیان واقع در بابلکنار-امیرکال پالک 

اصلی ۹۸ بخش ۸
ششدانگ  به  نسبت  امیر  زمانی  مریم  فرعی:   6
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک 
از  واسطه  بدون  خریداری  مربع  متر   7۱۸.3۵

جهانبخش اکبری مالک.
اصلی  پالک  کروکال  در  واقع  متقاضیان  امالک 

۹ بخش ۱۰
3۱۸ فرعی: سیده خدیجه هاشمی کروئی نسبت 
به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت ۱۱۸۰ متر مربع خریداری بدون واسطه 

از سید علی هاشمی مالک.
امالک متقاضیان واقع در تاج الدوله پالک اصلی 

۲۵ بخش ۱۱
به  نسبت  تاجی  رمضانی  محسن  فرعی:   ۲۵
به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
مساحت ۱۲۰۵ متر مربع خریداری بدون واسطه 

از شعبان رمضانی تاجی مالک.
امالک متقاضیان واقع در کلنگا پالک اصلی ۴۴ 

بخش ۱۱
۵ فرعی: قنبر و پرویز رضازاده هرکدام بترتیب در 
۴ و ۲ دانگ مشاع نسبت به ششدانگ یک قطعه 
با بنای احداثی در آن که ۴ دانگ و ۱۰  زمین 
سیر مشاع از ششدانگ عرصه آن وقف میباشد 
به مساحت ۱۱۱7.۰۰ متر مربع خریداری بدون 

واسطه از رمضان رضازاده مالک.
اصلی  پالک  موزیرج  در  واقع  متقاضیان  امالک 

۵3 بخش ۱۱
به  نسبت  حسینی  انبیا  سیده  فرعی:   ۴۸۸۴
احداثیکه  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
از ۱3 سهم ششدانگ عرصه آن  ۴ سهم مشاع 
ثلث باقی میباشد به مساحت 7۱.۹۸ متر مربع 

خریداری بدون واسطه از شیداله میری مالک.
پالک  محله  ترک  در  واقع  متقاضیان  امالک 

اصلی ۵7 بخش ۱۱
به  نسبت  بالی  زاده  علی  زهرا  فرعی:   ۱۰۴7
به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
بدون  خریداری  مربع  متر   ۱7۵.۵۰ مساحت 

واسطه از حمید رضاپور مالک.
تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  موجب  به  لذا 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده ۱3 آئین نامه مربوطه این آگهی 
این  طریق  از  روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در 
روزنامه محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر 
رای  آگهی،  انتشار  بر  عالوه  روستاها  در  و 
ذینفع  اشخاص  صورتیکه  در  تا  الصاق  هیات 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید 
روستاها  در  و  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از 
اعتراض  ماه  دو  تا  محل  در  الصاق  تاریخ  از 
تسلیم  ملک  وقوع  ثبت محل  اداره  به  را  خود 
یک  ظرف  باید  معترض  نمایند.  اخذ  رسید  و 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
و  نماید  محل  عمومی  دادگاه  به  دادخواست 
محل  ثبت  اداره  به  دادخواست  تقدیم  گواهی 
ثبت  اقدامات  صورت  این  در  که  دهد  تحویل 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در 
واصل  قانونی  مهلت  در   اعتراض  که  صورتی 
دادخواست  تقدیم  گواهی  معترض  یا  نگردد 
ثبت  اداره  نکند  ارائه  محل  عمومی  دادگاه  به 
و  نماید  می  مالکیت  سند  صدور  به  مبادرت 
متضرر  مراجعه  از  مانع  مالکیت  سند  صدور 
 ۱3 ماده  برابر  است  بدیهی  نیست.  دادگاه  به 
امالکی  از  قسمتی  مورد  در  مذکور  نامه  آئین 
که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد 
اظهارنامه  تنظیم  از  پس  هیات  رای  با  ثبتی 
حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی 
همزمان  صورت  به  حدود  تحدید  و  نوبتی 
امالک  به  نسبت  و  رساند  می  عموم  باطالع 
حدود،  تحدید  سابقه  فاقد  و  ثبت  جریان  در 
صورت  به  را  حدود  تحدید  آگهی  ثبتی  واحد 

نماید. می  منتشر  اختصاصی 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹7/۰۱/۲۲
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹7/۰۲/۰6

م.الف7۵3/۱۰۰/۹6
 شهرام خسروی رئیس اداره 
ثبت اسناد و امالک بابل
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امدادرسانی به عشایر گرفتار سیل در  چهار محال و بختیاری کسب رکورد جدید تولید  در فوالد خوزستان

مصطفوی- چهارمحال و بختیاری: عشایر و 
روستاییان گرفتار در سیل و بارش شدید باران 
توسط امدادگران و نجاتگران استان چهار محال و 

بختیاری امدادرسانی شدند.
احمر  هالل  جمعیت  عمومی  روابط  گزارش  به 
استان، سید احمد مرتضوی مدیر عامل جمعیت 
هالل احمر استان با یبان این موضوع گفت: با 
توجه با وسعت بارشهای اخیر در چهار محال و 
بختیاری طی ساعت های اخیر که موجب سیل و 
آب گرفتگی درشهرستان های کوهرنگ، فارسان، 
عملیاتی  تیم   ۲۹ ، گردید  اردل  کیارو  لردگان، 
متشکل از ۱۱۰ نفر از امدادگران و نجاتگران با 
استفاده از ۱7 دستگاه آمبوالنس وخودرو کمک 
دار وبا تجهیزات کامل امدادی به مناطق تحت 

تاثیر اعزام شدند.
مرتضوی افزود: در این حوادث که شامل طغیان 
رودخانه و همچنین با رعد و برق و صاعقه همراه 
بود، متاسفانه 3 نفر از هم استانیهای عزیز جان 
خود را از دست دادند که ۲ نفر از روستای چبد 
بخش بازفت که در رودخانه غرق شدند و یک 

نفر در سرمور میانکوه که بر اثر صاعقه جان خود 
را از دست داد. مرتضوی  در ادامه از آماده سازی 
۲۰۰ پک اقالم امدادی جهت ارسال به مناطق 
سیل زده چهارمحال و بختیاری خبر داد و اظهار 
کرد: این اقالم شامل مواد خوراکی از جمله قند، 
روغن، حبوبات و... است که تا یک ساعت دیگر 

توسط بالگرد به مناطق سیل زده ارسال می شود.
وی با بیان اینکه ۱۹ حادثه سیل و آبگرفتگی و 
۲ حادثه کوهستان در چهارمحال و بختیاری رخ 
داده است، افزود: مجموعأ به ۴۹۲ آسیب دیده در 
این حوادث امدادرسانی شده است و همچنین 
۱۰7 امدادگر و نجات گر در قالب ۲۹ تیم عملیاتی 

به سیل زدگان خدمت رسانی کردند.
و  چهارمحال  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
اینکه ۸۲ خانوار  به  اشاره  با  ادامه  در  بختیاری 
تحت تأثیر این سیل قرار گرفته اند، گفت: در۲۴ 
نان،  پتو، 6۲۵قرص  ساعت گذشته ۲۵3 تخته 
۱3۱7 انواع کنسرو، 76کیلوگرم خرما، ۵6 کیلو 
بین  در  بسکوییت  انواع  بسته  و۴۹۰  کشمش 

سیل زدگان توزیع شد.

وحیدی فر-اهواز: به گزارش خبرنگار روابط 
ازمهندس  نقل  به  خوزستان،  فوالد  عمومی 
غالمرضا طالبی مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید 
میزان تولید شمش در فروردین ماه۹7 به میزان 
3۴۲هزار و ۸6۲ تن که رکوردی جدید و نو 
برای تولید محصول شرکت می باشد، درحالی 
که رکورد پیشین در دی ماه ۹6 ، 3۲۹ هزار و 

۲۱۸ تن به ثبت رسیده بود.
همچنین میزان تولید مذاب کوره ها در فروردین 
ماه سال جاری، 3۵۲هزار و 3۵۸ تن بوده، با 
ماه  شهریور  در  قبل  تولید  رکورد  وجودیکه 
سال۹6 به رقم  337۸37 تن رسیده بوده است.

در واحد ریخته گری بیلت یک در فروردین ماه 
رکوردی معادل  ۸۵هزار و 7۴۴ تن ثبت شد که 
رکورد پیش از آن به میزان ۸3 هزار و 3۴۹ تن 

در شهریور سال ۹۲ رسیده است.
همچنین در قسمت تولید ریخته گری اسلب 
۲، رکورد تولید در فروردین امسال به میزان ۸۲ 
هزار و 6۰۹ تن بوده، این امر در حالی است 
که رکورد پیش از آن 76 هزار و ۴3۲ تن در 

فروردین ماه ۹6 بوده است.
تولید ریخته گری های اسلب ۱6۸ هزار و3۵۵ 
تن بوده که رکورد پیش از آن ۱63 هزار و ۹3 

تن در فروردین ۹6 بوده است.
رکورد تولید در بخش تولید مدول 3احیا۲، به 
میزان 6۵ هزار و یکصد و دو تن بود که رکورد 
پیش از آن 63 هزار و 3۹۴ تن در فروردین ماه 
۹3 میباشد. رکورد تولید گندله سازی یک به 
میزان 3۲۴ هزار و 3۹ تن  بود، در حالیکه رکورد 
قبل از آن 3۱۹ هزار و 3۸6 تن دراردیبهشت ماه 

۹۴ رقم خورده است.
شرکت در تولید گندله نیز به حد نصاب جدیدی 
معادل  6۱۱ هزار و ۵3۴ تن رسید . و این امر در 
شرایطی است که رکورد قبلی  6۰7 هزار و ۸۸۲ 

تن در خرداد ۹6 به ثبت رسید.
تصریح  این گفتگو  انتهای  در  طالبی  مهندس 
کرد: تحقق این رکوردها بیانگر تالش، کوشش، 
البته دانش فنی کارکنان فداکار و  و  همدلی 
متخصص فوالد خوزستان بوده و زحمات این 

عزیزان ستودنی است.

اصفهان را از آالینده ها نجات دهیم

بهادری- اصفهان: شهردار اصفهان گفت: نجات شهر 
از آالیندگي منحصر به توسعه حمل و نقل عمومي 
نیست؛ بلکه ریزگردها شهر را نیز تهدید مي کند لذا 
الزم است همه به میدان بیایند تا شهر براي زیست 

مطمئن و پاک مهیا شود.
قدرت ا... نوروزی در مراسم افتتاحیه اولین نمایشگاه 
تخصصی حمل و نقل پاک اظهار کرد: این نمایشگاه 
عالوه بر به نمایش گذاشتن وسایل نقلیه پاک که 
به رفع آلودگی ها کمک می کند، به طور خاص بر 
برای هفته  که  تصمیماتی  و  فرهنگی  روی مسایل 
فرهنگی اصفهان گرفته شده متمرکز شده است.وی 
با بیان اینکه امروزه شهرها برای توسعه با معضالتی 
مواجه هستند، تصریح کرد: شهرهای توسعه یافته به 
جهت فضاهای شهری، تغییر کاربری ها و استفاده 
های نامناسب با مشکالتی روبه رو شده اند، وقتی 
این مسایل به وجود می آید طبیعی است که ترددها 
افزایش و استفاده از خودروهای شخصی مورد اقبال 
عمومی قرار می گیرد و به دنبال آن ترافیک و آلودگی 
هوا ایجاد می شود و در نتیجه شهرها با معضل زیست 
بیان  با  ترافیکی مواجه خواهند شد.وی  و  محیطی 
اینکه نمایشگاه حمل و نقل پاک برگزار شده تا نتایج 
آن در مدیریت شهری تاثیر گذار باشد، افزود: فراموش 
نکنیم که برای نجات اصفهان ناگزیر به استفاده از 
ها  زیرساخت  نقل عمومی هستیم.نوروزی  و  حمل 
برای استفاده از حمل و نقل عمومی را در دو بخش 
ترویج  ها  بخش  این  از  یکی  افزود:  و  کرد  خالصه 
استفاده از دوچرخه برقی و استفاده از وسایل نقلیه 
فرهنگ  میان  این  در  اما  است،  پاک  و  هیبریدی 
سازی نقش مهمی دارد و در این راستا صدا و سیما، 
دانشگاه ها، مدارس و سایر بخش های جامعه برای 
استفاده از وسایل نقلیه عمومی به گونه ای عمل کنند 
تا این خواسته به اراده ای برای عملیاتی شدن تبدیل 
شود.شهردار اصفهان گفت: نجات شهر از آالیندگی ها 
منحصر به حمل و نقل عمومی نیست، زیرا ریزگردها 
و آلودگی های ناشی صنایع نیز شهر اصفهان را تهدید 
می کند.شهردار اصفهان با ابراز خرسندی از اینکه 
پلیس راهور با قدرت در بخش های مربوطه کمک 
می کند، گفت: همه به میدان بیایند تا شهر برای 

زیست مطمئن و پاک مهیا شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان در ادامه 
این مراسم اظهار کرد: همه با مشکالت اصفهان در 
زمینه آلودگی هوا آشنا هستیم به همین خاطر اینجا 
جمع شده ایم تا راه حل های رفع آلودگی هوا را ارائه 

دهیم.

خبر

تکریم جانبازان ، تکریم ارزش ها

مازندران- ثریا لطیفی: مدیرعامل شرکت گاز مازندران در جشن روز جانباز 
گفت: تکریم شما جانبازان عزیز، تکریم ارزش ها ، خوبی ها و ایثارگری ها است 
و نظام اسالمی ما در سایه ی این تفکر و فرهنگ ناب به بار نشسته و به عنوان 

الگوی حکومت مردم ساالر دینی به جهانیان معرفی شده است.
آنان ضمن پاسداشت همه   جعفر احمدپور »در جمع جانبازان و خانواده 
جانفشانی ها و استقامت جانبازان سرافراز، ایام خجسته شعبانیه و مناسبت 
های فرخنده این ماه را تبریک گفت و افزود: شما جانبازان عزیز با ایثارگری و 
جانفشانی در طول دوران انقالب و جنگ تحمیلی بیشترین نقش را در ترویج 

فرهنگ ایثار و شهادت داشته و دارید.
وی تصریح داشت: روز جانباز تجلی گر راستین ایثارگری ها، مجاهدت ها و از 
خودگذشتگی های جانبازان عزیز و صبوری است که در مکتب بزرگ جانباز 
دشت کربال و سید و موالی خود درس ایثار و وفاداری خوانده اند و در لبیک به 
دعوت پیر و مرادشان جان های خویش را سپر تیر دشمنان اسالم کردند و از 
آب و خاک میهن اسالمی حراست نمودند. احمدپور با اشاره به جایگاه شهدا و 
جانبازان در نزد مردم اظهار داشت: امروز جانبازان نزد مردم جایگاه بسیار رفیعی 
دارند به نحوی که وقتی نامی از جانبازان به میان می آید مردم یاد ایثار، فداکاری، 
والیت مداری می افتند. همچنین با آمدن نام جانباز همه مردم به یاد حضرت 
عباس )ع( می افتند و این نشان از جایگاه رفیع آنان در نزد مردم و خداوند دارد.

گفتنی است، جشن روز جانباز ویژه جانبازان شرکت گاز مازندران با حضور سردار 
ملکی مدیرکل حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس استان ، جمعی از جانبازان، 

خانواده های آن ها و خانواده معظم شهدا در ساری برگزار شد

افتتاح مجتمع پذیرایی فردوس در اراک 

داودی- اراک: مراسم افتتاح مجتمع فرهنگی پذیرایی فردوس واقع در 
ابتدای آرامستان اراک با حضور تنی چند از اعضای شورای چهارم و پنجم به 

همراه شهردار و کارشناسان شهرداری اراک تشکیل شد.
در این آیین مهندس تاجران شهردار کالنشهر اراک، ضمن اشاره به اهمیت 
داشتن روحیه و انگیزه خدمت به خلق در دوران مسوولیت هر مدیر؛ اظهار 
داشت: مدیران می بایست در دوران کاری خود اثرگذار باشند و در راه 

رسیدن به نتیجه مطلوب فداکاری و از خود گذشتگی کنند.
وی افزود: در این مسیر سخت کنار گذاشتن ترس ها بسیار مهم است چرا که 
موفقیت بعد از مواجهه با ترس ها طلوع می کند. مهندس تاجران ضمن اشاره 
به نقش سرمایه گذار در پیشبرد اهداف شهرداری عنوان کرد: این مجتمع به 
صورت مشارکت شهرداری با سرمایه گذار احداث شده است. شهردار اراک 
تاکید کرد: در همین راستا در سال پیش رو توجه به سرمایه گذار از اهداف 
اصلی مجموعه شهرداری خواهد بود و برای سرمایه گذاران فرش قرمز پهن 

خواهد شد.
وی با اشاره به شعار امسال تحت عنوان »سال تولید کاالی ایرانی« بیان کرد: 
از آنجایی که امسال سال پر درآمدی نخواهیم داشت جذب سرمایه گذار 
در اولویت قرار دارد، در همین جهت از تمامی سرمایه های خرد و کالن 
بهره برداری خواهد شد تا رونق اقتصادی جهت حرکت تولید و کارآفرینی 

ایجاد گردد. 

خبر

سلیمانی- گلستان: فاضل رئیس دانشگاه علوم 
از  شعبانیه  اعیاد  تبریک  ضمن  گلستان  پزشکی 
حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران تشکر کرد و ابراز 
حوزه  اهداف  ها  رسانه  همکاری  با  کرد  امیدواری 
سالمت و بهداشت و درمان تحقق یابد و امیدواریم 
در  فاضل  گردد.  بیشتر  همفکری  و  تعامل  این  
ارتباط با عملکرد و نحوه خدمات دهی به بیماران 
المومنین )ع( کردکوی گفت:  در بیمارستان امیر 
فعالترین  جزء  کردکوی  المونین  امیر  بیمارستان 
مراکز  فوق تخصصی قلب و عروق هم سطح خود 
در کشور است که  قریب به 6۰۰۰ هزار آنژیوگرافی 
و۴۲۱ جراحی قلب باز در سال ۹6 صورت گرفته 
است و رشد ۱۵ درصدی نسبت به سال ۹۵ داشتیم 

دراین بیمارستان داشتیم. 
 در ادامه نشست نعیمی، معاونت توسعه ومنابع بیان 
کرد که از سال ۹۲ مجوز تاسیس پردیس بین المللی 
را گرفتیم و در رشته های دندانپزشکی وپیراپزشکی با 
۵7۰ دانشجو که از این تعداد 67 دانشجو خارجی می 

باشد ، شروع به فعالیت کرده است . فاضل در خصوص 
غیر استاندارد بودن محیط  بیمارستان طالقانی اذعان 
داشت: مشکالت این بیمارستان را در سطح وزرات 
تمهیداتی  در صدد  و  ایی هم مطرح کردیم  خانه 
هستیم که این مشکل را برطرف کرد. وی افزود:در 
اجتماعی  وتامین  ارتش   ، بیمارستانهای خصوصی 
هیچ تخت مختص اطفال نداریم طی تعامالتی که با 

استانداری وسایر دستگاهها داریم امیدواریم 3۰ الی ۴۰ 
تخت در بیمارستانها به اطفال اختصاص یابد. بدخشان 
معاون درمان نیز گفت :در سطح بندی یک بیمارستان 
۵۰۰ تختی دولتی و 3۰۰ تختی نیمه دولتی در گرگان 
و یک بیمارستان 3۰۰ تخت مختص گنبد با همکاری 
معاونت توسعه ومدیریت منابع در حال پیگیری است  
و همچنین بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی علوم پزشکی 

گرگان که از این تعداد تخت ۲۵۰ تخت مختص 
اطفال خواهد بود. صلبی معاونت داروغذا دانشگاه در 
مورد نحوه نظارت بر داروخانه ها و مشکالت تعرفه های 
دارویی  بیماران گفت: داروخانه ها یکی ازواحدهایی 
هستند که بیشترین ارتباط را با مردم دارند و در این 
امر سخترین و حساسترین نظارت بر دارو خانه ها 
داریم .داروخانه ها اعم از دولتی و غیر دولتی موظفند 
مطابق مقررات و قوانین رعایت کنند و مراجعه کننده 
ها درصورت مشاهده تخلفات در داروخانه ها با شماره 
شد.  خواهد  رسیدگی  وقطعا  بگیرند  تماس   ۱۹۰
محمد  نعیمی ،معاونت توسعه ومدیریت منابع گفت: 
پروژه احداث اورژانس مرکز آموزشی درمانی ۵آذر در 
گرگان از آذر ۹۵ با اعتبار مورد نیاز ۵۰۰ میلیار ریال 
کلنگ زنی شده است پیش بینی زمان بهره برداری 
بهمن ۹7 شده است وبا متراژ بنا ۱۰۵۰۰ متر مربع 
وتخصیص  ۱۴۰ تخت که تاکنون ۴۰ درصد  پروژه 
پیشرفت فیزیکی  داشته ۱۲و نیم میلیار ریال اعتبار 
تاکنون هزینه شده است  واین پروژه دهه ی فجر ۹7 

افتتاح می گردد.

درنشست خبری رییس دانشگاه علوم پزشکی گلستان مطرح شد؛

بیمارستان امیر المومنین کردکوی فعالترین مراکز  فوق تخصصی قلب و عروق 

آگهی مفقودی
شناسنامه مالکیت)برگ سبز(وفاکتورفروش)سند کمپانی(خودروهیوندای توسان مدل۲۰۱۴به 
رنگ سفید به شماره انتظامی اروند3736۲به شماره موتورG۴NCDU۱7۹۹37وشماره 
وازدرجه  گردیده  مفقود  احمدی  سعیده  نام  شاسی KM۸JTCAFOEU۸۱۱۰۵۱به 

اعتبارساقط است. نوبت اول:۱3۹7/۲/6-نوبت دوم:۱3۹7/۲/۸
شهرستان دزفول

آگهی مفقودی
شیری- سفید  رنگ  (به  ایکس  تی  )جی  صبا  پراید  سواری  خودرو  سبز  برگ 

۸۲،شماره  ۱۴-۴۱۹م  ایران  پالک  بنزین،شماره  سوخت  ۱3۸۲،نوع  معمولی،مدل 
حویزه،نام  علی  نام  S۱۴۱۲۲۸۲۹۹۴۸7۹به  شاسی  موتور۰۰۵36۱7۵،شماره 
۱7۴۰۱۵۹۱۱۱،کدپستی  شناسنامه  صدوراهواز،شماره  پدرحبیب،محل 

 اهواز6۱۹۹۱7۵33۹مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.

اجراییه 
سنندج-  کردستان-  نشانی  به  یداهلل  فرزند  عباسی  محمد   -۱/ له  محکوم  مشخصات 

روستای حسن آباد پشت بانک کشاورزی ت ۰۹۱۸۰6۱۹۵۸6
مشخصات محکوم علیه/ ۱- حامد میرزا مرادی به نشانی: سنندج- شهرک حسن آباد 

منزل مسکونی اشرف علیخانی
محکوم به: بموجب درخواست اجرای حکم مربوط به شماره ۹6۱۰۰۹۸7۵۲7۰۱3۵6 و 
شماره دادنامه مربوطه ۹6۰۹۹7۸7۵۲7۰۰۴۸3 محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
/۰۰۰3۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۸6۵/۰۰۰ریال بابت هزینه دادرسی و 
خسارات تاخیر تادیه را از زمان تقدیم دادخواست ۹6/3/۲ لغایت اجرای حکم در حق 

محکوم له و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت..
م الف:۴۸۸۵    مسئول دفتر شعبه 7 شورای حل اختالف شهرستان سنندج

محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجراییه :
۱_ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده 3۴قانون اجرای احکام مدنی( ۲_ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد 3_مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از 
آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه 
اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی 
یا خارجی دارد همراه با مشخصات دقیق حسایهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود 
)مواد ۸ و 3 قانون اجرای محکومیت مالی ۱3۹۴(۴_خودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد )ماده 
3۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق. م.ا و ماده ۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی ۱3۹۴( ۵_انتقال مال به دیگری به هر نحو یل انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش با 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی ۱3۹۴( 6_چنانچه صورت اموال پس از سی روز ارائه شود آزادی محکوم 
علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه 

خواهد بود )تبصره ۱ ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱3۹۴)

دادنامه 
پرونده کالسه ۹6۰۹۹۸66۱3۵۰۰۰۴۴ شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان خرم 
آباد )۱۰۱ جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره ۹7۰۹۹766۱3۵۰۰۰۰۲ – خواهان : 
آقای محمد حسنوند فرزند ملک محمد به نشانی لرستان – خرم آباد – خواندگان : 
آباد  ۱-خانم سیده حدیث شاهنشاهیوند فرزند سید کاظم به نشانی لرستان – خرم 
میدان استانداری روبروی درمانگاه شهید رحیمی فروشگاه صنایع چوب شکرانیان ۲- 
آقای ملک نیاز بهرامی فرزند محمود به نشانی لرستان –خرم آباد میدان بسیج بانک 
کشاورزی طبقه باالی اسپی3- آقای بهروز اکبری فرزند علی۴ آقای یونس قائد رحمتی 
فرزند علیرضا ۵- آقای بهمن حسنوند فرزند فتاح همگی به نشانی لرستان خرم آباد خ 
انقالب بین کوچه ۹ و ۱۰ آراسته بیمه ملت نمایندگی حسنوند باالی نمایشگاه اتومبیل 
یاران6- خانم معصومه شکرائی خرم آبادی فرزند شکراله به نشانی لرستان – خرم آباد 
میدان استنانداری روبروی درمانگاه شهید رحیمی فروشگاه لوازم ادارای شکرانی7- آقای 
حامد مریدی فرزند صید به نشانی لرستان –خرم آباد میدان انوش روبروی علوم پزشکی 

بیمه کار افرین –خواسته : اعسار از پرداخت محکوم به 
دادگاه در وقت مقرر به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه پیوست تحت 
نظر است و اینکه پس از مطالعه پرونده مالحظه اظهارات و مداقه الزم در مندرجات 
پرونده پایان دادرسی را اعالم و با تکیه بر وجدان و شرف به شرح زیر انشاء رای می 

نماید . 
به طرفیت  فرزند ملک محمد  آقای محمد حسنوند  : در خصوص دعوی  دادگاه  رای 
آقایان ۱-حامد مریدی فرزند امید ۲-بهمن حسنوند فرزند فتاح 3-بهروز اکبری ۴-یونس 
قائدرحمتی فرزند علی رضا ۵- خانم معصومه شکرایی فرزند شکر اهلل 6-سیده حدیث 
شاهنشاهی وند فرزند سید کاظم 7-ملک نیاز بهرامی فرزند محمود به خواسته اعسار به 
تقسیط محکوم به مندرج در رای شماره ۹۲۰۹۹766۱3۵۰۰7۸۴ صادره از همین شعبه 
که به موجب آن و به اتهام کالهبرداری به پرداخت مبلغ ۲3۱/۱۱7/۰۰۰ ریال در حق 
خواندگان محکومیت قضایی حاصل نموده است با توجه به اینکه خواهان مدعیست که به 
جهت فقر و تنگدستی قادر به پرداخت اقساط محکوم به نمی باشد و شهود معرفی شده 
نیز در جلسه این دادگاه بر صحت و درستی عرایض خواهان شهادت داده اند و اظهار 
داشته اند که خواهان فاقد تمکن و بضاعت مالیست و استشهادیه تنظیم شده توسط 
اهالی محل اقامت خواهان و همچنین پاسخ استعالمات به عمل آمده از ادارات ثبت و 
بانک ملی داللت بر تایید همین ادعا دارد و از ناحیه خواندگان دلیل معارضی که اعتبار 
مستندات خواهان را مخدوش نماید و بیانگر تمکن مالی وی باشد ارایه نشده از این رو 
دادگاه خواسته خواهان را صحیح تشخیص و ضمن پذیرش معافیت وی از پرداخت یک 
جای محکوم به مستند به مواد ۱- ۲3 و 37 از قانون اعسار خواهان را ملزم می نماید تا از 
تاریخ قطعیت این دادنامه هر ماه یک میلیون ریال پیش پرداخت پنج میلیون ریال بابت 
هر یک از خواندگان تا استیفای کامل محکوم به در حق هر یک از خواندگان تودیع نماید 
رای صادره حضوری مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

تجدید نظر استان لرستان است . 
رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان خرم آباد – آرش قاسمی . 

دادنامه 
پرونده کالسه ۹6۰۹۹۸66۱3۵۰۰۰۴۴ شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان خرم 
آباد )۱۰۱ جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره ۹7۰۹۹766۱3۵۰۰۰7۱ –خواهان : آقای 
محمد حسنوند فرزند ملک محمد به نشانی لرستان –خرم آباد –خواندگان : ۱-آقای 
ملک نیاز بهرامی فرزند محمود به نشانی لرستان –خرم آباد میدان بسیج بانک کشاورزی 
طبقه باالی اسپی ۲-خانم معصومه شکرائی خرم آبادی فرزند شکراله به نشانی لرستان – 
خرم آباد میدان استنانداری روبروی درمانگاه شهید رحیمی فروشگاه لوازم ادارای شکرانی 
3-آقای یونس قائد رحمتی فرزند علیرضا ۴-آقای بهمن حسنوند فرزند فتاح ۵- آقای 
بهروز اکبری فرزند علی همگی به نشانی لرستان خرم آباد خ انقالب بین کوچه ۹ و ۱۰ 
آراسته بیمه ملت نمایندگی حسنوند باالی نمایشگاه اتومبیل یاران 6-آقای حامد مریدی 
فرزند صید به نشانی لرستان –خرم آباد میدان انوش روبروی علوم پزشکی بیمه کار 
افرین 7- خانم سیده حدیث شاهنشاهیوند فرزند سید کاظم به نشانی لرستان – خرم 
آباد میدان استانداری روبروی درمانگاه شهید رحیمی فروشگاه صنایع چوپ شکرانیان – 

خواسته : اعسار از پرداخت محکوم به 
دادگاه در وقت مقرر به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه پیوست تحت نظر 
است و اینکه پس از مطالعه پرونده مالحظه اظهارات و مداقه الزم در مندرجات پرونده پایان 

دادرسی را اعالم و با تکیه بر وجدان و شرف به شرح زیر انشاء رای می نماید . 
رای دادگاه : پیرو دادنامه شماره ۹7۰۹۹766۱3۵۰۰۰۰۲ صادره از همین شعبه با توجه 
فرزند ملک  آقای محمد حسنوند  اعسار  اینکه مبلغ پیش پرداخت خواهان دعوی  به 
محمد نسبت به هریک از خواندگان دو میلیون ریال می باشد که اشتباها حین تایپ 
دادنامه این مبلغ پنج میلیون ریال عنوان شده لذا دادگاه در اجرای ماده 3۰۹ از قانون 
آیین دادرسی مدنی دادنامه مذکور را به شرح فوق اصالح و مبلغ پیش پرداخت اقساط 
هر یک از خواندگان را از پنج میلیون ریال به دو میلیون ریال کاهش می دهد این رای 

در اصالح و تکمیل دادنامه بدوی صادر و ابالغ آن بدون ابالغ رای اصلی ممنوع است .
رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان خرم آباد – آرش قاسمی . 

دادنامه
پرونده کالسه ۹۵۰۹۹۸3۸۴۴۸۰۰۲۹۵شورای حل اختالف شماره ۸ شهرستان شهرکرد 
تصمیم نهایی شماره۹۵۰۹۹73۸۴۴۸۰۰73۴ خواهان:بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم 
مریم شمس فرزند رحیم به نشانی شهرکرد خیابان ۱۲ محرم جنوبی ساختمان مالصدرا 
طبقه چهارم واحد ۱۱ و آقای صالح روشن قیاس دهکردی فرزند غالمرضا به نشانی 
شهرکرد خیابان دوازده محرم جنوبی ساختمان مالصدرا طبقه ۴واحد ۱۱ خوانندگان 
:۱.آقای عباس رحیمی فرزند سیف اله به نشانی چهارمحال بختیاری شهرکرد -مهدیه 
بلوار رهبر نبش کوچه ۲۰ ارزانسرای کفش۲ـ آقای سید محمد رضا صالحی زاده فرزند 
راه سینما کفش فروشی  از سه  تر  پایین  به نشانی شهرکرد-خیابان ولیعصر  اله رحم 

صالحی زاده خواسته:مطالبه 
گردشکار-خواهان درخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از 
ارجاع به این شورا وثبت بکالسه فوق وجری تشریفات قانونی در وقت مقرر حوزه بتصدی 
امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از اخذ نظریه کتبی اعضاء 

ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.
)رای شورا(

در خصوص دادخواست بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم مریم شمس و آقای صالح روشن 
قیاس دهکردی به طرفیت۱.آقای عباس رحیمی فرزند سیف اله ۲.آقای سید محمدرضا 
صالحی زاده فرزند اله رحم خواسته مطالبه مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال وجه چک 
عهده  بانک کشاورزی شعبه ناغان به شماره۴۲۸۰6۱ به انضمام خسارات دادرسی و 
خسارات تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل به شرح متن دادخواست تقدیمی شورا با عنایت 
به رونوشت مصدق چک، گواهینامه عدم پرداخت از ناحیه بانک محال علیه و نظر به 
اینکه اصل سند تجاری درید دارنده حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشتغال 
ذمه وی دارد و نظر به عدم حضور خوانده به جهت ارائه دلیل و پرداخت مافی الذمه 
خودوبا احرازاشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین فلذا مستندا به ماده ۹ قانون شوراهای 
حل اختالف مصوب۱3۹۴و مواد 3۱۰و3۱۱و3۱3از قانون تجارت تبصره الحاقی مصوب 

مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده ۲ قانون صدور چک 
مدنی  درامور  وانقالب  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  ومواد۱۹۸و۵۱۹و۵۲۲ازقانون 
مصوب ۱37۹حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصدوپنجاه میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید ۹۵/6/۲7تااجرای کامل 
حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت مبلغ ۵۲۵۵۰۰۰ریال 
بابت هزینه دادرسی درحق خواهان صادر و اعالم می گردد.رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه وظرف مهلت بیست روز 

دیگراز تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی شهرکرد می باشد.
محمد خسروی فارسانی - قاضی شعبه 8 شورای حل اختالف شهرکرد
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تاثیر اوضاع اقتصادی بر افزایش بیماری های 
روحی و روانی

رئیس سازمان بهزیستی کشور اوضاع اقتصادی را موثر در افزایش بیماریهای 
روحی و روانی دانست. به گزارش پیام زمان، انوشیروان محسنی بندپی در اولین 
جشنواره روانشناسی و مشاوره که در سینما سپهر ساری برگزار شد، با بیان 
اینکه هر نوزادی که در خانواده متولد شد، از همان ابتدا با استرس و اضطراب 
مواجه می شود، اظهار کرد: خانواده ها در مقایسه کودکان و یا شرکت در کنکور 
و حتی بیدار شدن صبح زود برای مدرسه از ابتدا تنش و استرس را به فرزندان 
منتقل می کنند و در این راستا برنامه ریزی برای کاهش آسیب ها در جامعه 
و یا کاهش ساعات آموزشی از سوی خانواده ها، دستگاه های مربوطه و آموزش 
و پرورش نیازمند بازنگری است. وی با اشاره به اینکه سازمان بهزیستی کشور 
متولی سالمت اجتماعی است، تصریح کرد: پایمال شدن حقوق شهروندی، 
کاهش سرمایه اجتماعی و ضعف مهارت های زندگی باعث افزایش بیماری های 

روحی روانی می شود.
رئیس سازمان بهزیستی کشور یادآور شد: درصد باالیی از عوامل بروز بیماری ها 
به مسائل انسانی، اجتماعی و غیره بر می گردد و سن و جنسیت در ایجاد 
بیماریهای روحی و روانی نقش موثری دارد، بطوریکه  3.۱ دهم درصد بانوان 
در این زمینه مستعدتر بوده و در افزایش بیماری های روحی روانی  پیران هم 

آمار زیادی را به خود اختصاص می دهند.
محسنی بندپی اوضاع اقتصادی را موثر در افزایش بیماریهای روحی و روانی 
عنوان کرد و گفت: راهبردهای سازمان بهزیستی کشور که نگاه سیستمی و 
علمی به سالمت کشور دارند طراحی شده و در این راستا توانستیم در قانون 
برنامه ششم توسعه، سالمت اجتماعی را  بهبود بخشیده و به عنوان اولین 
راهبرد وضعیت سالمت در جامعه و کشور را رشد داده و به نظام سالمت و 
اجتماعی توجه کنیم. وی افزود: وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، نیروی 
انتظامی، آموزش و پرورش و ... باید بستری مناسب برای سالمت اجتماعی 
تهیه و تدوین کنند و بهزیستی نیز باید راهبردهایی را اتخاذ کرده تا نسبت به 

شناسایی به موقع و کاهش روند افزایش بیماری ها اقدام شود.

مراکز جامع بیماران خاص و صعب العالج 
راه اندازی می شود

تحول سالمت خدمات  طرح  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزارت  درمان  معاون 
ارزنده ای در جهت ایجاد دسترسی مردم به خدمات درمانی داشته است، گفت: 
راه اندازی مراکز جامع بیماران خاص و صعب العالج، راه اندازی اورژانس هوایی و 
درمان سکته های قلبی و مغزی از جمله اقداماتی است که به دسترسی مردم به 

خدمات سالمت و ارائه خدمات باکیفیت به بیماران کمک شایانی کرد.
دکتر قاسم جان بابایی با اشاره به موضوع هفته سالمت امسال و اقدامات حوزه 
درمان در راستای تحقق شعار سالمتی برای همه، اظهار داشت: یکی از خدمات 
ارزنده ای که در راستای ایجاد دسترسی عادالنه به خدمات سالمت و حفاظت 
مالی از بیماران صورت گرفته است، پوشش درمانی بیماران خاص و صعب 
العالج است که در این راستا می توان به توسعه مراکز سرطان در کشور و 
ارائه خدمات پرتو درمانی و شیمی درمانی و همچنین خدمات جراحی به 
این بیماران نام برد. وی با بیان اینکه ایجاد دسترسی برای تشخیص و درمان 
بیماری سرطان از اقدامات ارزنده ای است که رضایتمندی مردم را جلب کرده 
است، گفت: در طرح تحول سالمت، با ایجاد شبکه جامع تشخیص زودرس و 
درمان سرطان در سه سطح، توجه ویژه ای به بیماران سرطانی انجام شد که 
سطح اول ارائه این خدمات شامل خدمات تشخیصی، غربالگری و خدمات 
درمانی سرپایی است که در این سطح ۱3۱ مرکز غربالگری و ۵۲ مرکز شیمی 

درمانی سرپایی این خدمات را ارائه می کنند.

خبر

تصویب الیحه تامین امنیت زنان 
در برابر خشونت در سال 97

زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت:  امور  معاون 
تالش جدی ما در این معاونت در سال ۹7 به نتیجه 
رساندن و تصویب الیحه تامین امنیت زنان در برابر 

خشونت است.
زنان و  امور  اعالم معاونت  از  پیام زمان  به گزارش   
خانواده ریاست جمهوری، معصومه ابتکار روز سه شنبه 
در نشست با فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی 
افزود: برای تکمیل این الیحه باید مهارت های زندگی 
و آموزش های حقوقی در سطوح مختلف آموزش داده 

شود.
»الیحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت 
یازدهم )معاونت امور زنان و خانواده( تدوین شده که 
بنا به ماهیت قضایی آن، از سوی شورای نگهبان، برای 
بررسی و تدوین نهایی به قوه قضاییه ارجاع شده است.

این الیحه در ۵ فصل و ۹۰ ماده به منظور جلوگیری 
از بی عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم 
و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده و همچنین 
پیش بینی راهکارها و ضمانت های قانونی و جلوگیری 
از افراط و تفریط در این زمینه از طرف مرکز امور زنان 

و خانواده دولت یازدهم تدوین شد.«
ابتکار اظهار کرد: امیدواریم امسال در ادامه همکاری 
های سال ۹6 مباحث خوب و مفیدی را میان دولت 
و مجلس داشته باشیم. منظور از این جلسه همفکری 
تا در  تعیین مسیر حرکت در سال ۹7 است  برای 
فعالیت ها هم افزایی داشته باشیم و به نتیجه برسانیم.

معاون رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان 
خود به امضای تفاهم نامه ای میان معاونت زنان و 
های  مهارت  راستای  در  پرورش  و  آموزش  وزارت 
با  نامه ای که  تفاهم  افزود: در  اشاره کرد و  زندگی 
آموزش و پرورش به امضا رسیده، آموزش ها مد نظر 
قرار گرفته و عالوه بر آن به تقویت ورزش و نشاط نیز 

تاکید داشته ایم.
ابتکار در حمایت از اقدام وزارت آموزش و پرورش در 
حذف آزمون هایی که نتیجه آن استرس، اضطراب و 
حمل کیف های سنگین برای دانش آموزان است اظهار 
کرد: تجربه خانواده ها از این آزمون ها اغلب آثار منفی 
روحی و جسمی بر دانش آموزان و خانواده های آنان 
بوده است. وی همچنین از اقدامات سازمان بهزیستی 
در تقویت و گسترش اورژانس های اجتمای و ۱۲3 
تقدیر کرد و از نمایندگان مجلس شورای اسالمی نیز 
خواهان حمایت از این اورژانس شد. وی صندوق های 
اعتبارات خرد برای زنان روستایی را که دولت برای 
استقرار و استحکام آنها تالش کرده است را یکی از 
موفق ترین اقدامات در زمینه اشتغال روستایی دانست.

ابتکار از مهمترین برنامه های این معاونت را تشویق و 
حمایت از فعالیت زنان در عرصه ICT و IT به عنوان 
ابزار توانمند سازی آنان دانست و افزود: قرار است با 
همکاری وزارت ارتباطات و کارگروه کارآفرینی معاونت 

این مسائل پیگیری شوند.

خبر

ادامه از صفحه ۱
سیاستگذاری  به  طالق  از  بخشی  یک  گفت:  وی 
ها و یک بخشی از آن نیز به مهارت های زوجین 
)همسرداری، مهارت های زندگی و ... ( مربوط می 
شود و در برخورد با این آسیب اجتماعی هم خانواده 
تا  کنند  تالش  یکدیگر  کنار  در  باید  دولت  هم  و 
شاهد نتیجه دلخواه بود در غیر این صورت نتیجه 
بخش نخواهد بود.موسوی چلک با اشاره به اینکه 
در گذشته برای حفظ خانواده تالش بیشتری انجام 
می شد، تاکید کرد: متاسفانه امروزه این گونه نیست 
و اخالق در درون خانواده، حس مسئولیت پذیری و 
مدارا در زندگی کمتر از قبل است.وی گفت: شاید 
گذشتگان ما تحصیالت ما را نداشتند اما درایت و 
سواد زندگی کردن را از ما بهتر بلد بودند و روابط 
اجتماعی قوی و گسترده ای داشتند و همچنین 
مراقب زندگی و حفظ خانواده خود بودند اما امروزه 
با توجه به صنعتی و شهری شدن، ارتباطات ضعیف 
شده و مسئولیت اجتماعی کمرنگ تر شده است.وی 
با اشاره به اینکه اعتیاد مهمترین عامل طالق است، 
گفت: در حال حاضر ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در 
کشور درگیر اعتیاد هستند که این خود می تواند 
باعث ایجاد خشونت و آسیبهای مختلف شود.رئیس 
انجمن مددکاری اجتماعی ایران تاکید کرد: سوءظن، 
روابط نامشروع، نارضایتی از روابط زناشویی و ... در 
کنار عوامل اقتصادی می تواند عاملی برای طالق 
باشد.براساس آمارهای وزارت بهداشت، در تهران از 
هر 3 نفر یک نفر دچار اختالل روانی است که این 

آمار در کشور از هر ۴ نفر یک نفر را شامل می شود. 
ایفای  در  تواند  نمی  دارد  روانی  اختالل  که  کسی 
نقش خود در زندگی همانند فرد سالم عمل کند و 
این گونه به مشکالتی برمی خورد و از سوی دیگر 
6 میلیون نفر نیز در جامعه دچار افسردگی هستند 
که این موضوع نیز می تواند هم در روابط فردی و 
هم در روابط زناشویی تاثیرگذار باشد.رئیس سازمان 
بهزیستی، معتقد است؛ طالق دومین آسیب اجتماعی 
در کشور شناخته شده است که بعد از اعتیاد قرار 
دارد و بر اساس مطالعات انجام شده، اعتیاد خود باعث 

افزایش طالق، کودک آزاری، رها شدن کودکان کار و 
خیابان، فرار و ... می شود.به گفته محسنی  بندپی، بعد 
از طالق، زندگی فرزندان و والدین از هم پاشیده و هر 
یک با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم می کنند و 
در این مرحله نیاز به اقدامات روانشناسی و مداخالت 
این  به گستردگی  توجه  با  که  دارد  وجود  بهنگام 
موضوع، باید نهادهای مرتبط همکاری های الزم را 
انجام دهند.وی به طرح جلوگیری از طالق که در 
سازمان بهزیستی انجام می شود، اشاره می کند و می 
افزاید: این طرح در برخی از استان ها مانند یزد انجام 

شده و تا حدودی توانسته ایم باعث کاهش آمار طالق 
در استان ها شویم. همچنین در دادگاه های خانواده 
نیز مشاوران سازمان حضور دارند که آنها نیز می توانند 
در جلوگیری از بروز آسیب طالق نقش داشته باشند.

رئیس سازمان بهزیستی ادامه می دهد: همچنین 
راستای  در  نیز  ازدواج  از  بعد  و  قبل  مشاوره های 
توانمندسازی خانواده ها و همچنین کاهش طالق و 
جلوگیری از فروپاشی زندگی زوجین انجام می شود 
که این طرح ها در تمامی استان ها در دست اجراست 
و امیدواریم بتوانیم با برنامه ریزی و اقدامات انجام شده، 
آمار طالق را در کشور کاهش دهیم.رئیس انجمن 
مددکاری اجتماعی ایران به برنامه ششم و کاهش ۲۵ 
درصدی آمار طالق اشاره کرد و افزود: در ماده ۸۰ 
برنامه ششم توسعه پیش بینی شده که دولت ساالنه 
۲۵ درصد از آمار طالق را کاهش دهد در حالی که 
با این هدف گذاری غیرمنطقی و غیرکارشناسی نمی 
توانیم نتیجه مثبتی در ماده ۸۰ برنامه ششم توسعه 
پیش بینی شده که دولت ساالنه ۲۵ درصد از آمار 
طالق را کاهش دهد در حالی که با این هدف گذاری 
غیرمنطقی و غیرکارشناسی نمی توانیم نتیجه مثبتی 
در جامعه را مشاهده کنیمدر جامعه را مشاهده کنیم، 
چرا که باید زیرساخت ها، برنامه ریزی ها و اقدامات 
الزم ابتدا انجام و به مرور در جهت کاهش طالق اقدام 
شود نه اینکه فقط در حد طرح و برنامه هدفگذاری 
کنیم و مطمئنا این گونه موفق نخواهیم شد. البته 
در قانون توجه به این موضوع خوب است اما هدف 

گذاری مان واقعی نیست.

طالق دومین آسیب اجتماعی

کابوس سونامی جدایی در کشور

دادنامه
پرونده کالسه ۹6۰۹۹۸۸7۱۲6۰۰۰3۱ شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنندج 

تصمیم نهایی شماره ۹6۰۹۹7۸7۱۲6۰۰۱۸۸ 
خواهان: اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان با نمایندگی آقای شهرام ملکی فرزند 
سهراب به نشانی استان کردستان- شهرستان سنندج – سنندج – بلوار آزادگان- اداره کل 

راه و شهرسازی استان کردستان
خوانده: آقای فاروق ایزدی به نشانی مجهول المکان 

خواسته : ۱- مطالبه وجه چک ۲- مطالبه خسارت دادرسی3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه
گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از 
ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده دادگاه  
بتصدی امضاء کننده زیرتشکیل است با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به 

شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه- در خصوص دعوی اداره راه و شهرسازی استان کردستان بطرفیت آقای فاروق 
ایزدی بخواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره ۸۰۸7۰۹ مورخ ۱3۹۵/۹/3 عهده بانک 
ملی به مبلغ ۵۹/6۰۰/۰۰۰ ریال با احتساب کلیه خسارات تاخیر تادیه، دادگاه با عنایت به 
اینکه حسب گواهینامه عدم پرداخت چک مورخ ۹۵/۹/3۰ چک فوق توسط خوانده صادر 
و به علت عدم موجودی منتهی به صدور گواهینامه عدم پرداخت گردیده است. خوانده نیز 
دفاعی مبنی بر پرداخت وجه آن به عمل نیاورده علهذا دعوی را ثابت تشخیص مستندا به 
مواد ۲۴۹و۲۱۴و3۱۵ قانون تجارت و قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور 
چک و مواد ۵۱۵و۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ ۵۹/6۰۰/۰۰۰ ریال اصل وجه چک و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۱3۹۵/۹/3۰ لغایت 
زمان پرداخت آن و پرداخت مبلغ ۲/7۵۸/۰۰۰ ریال خسارت دادرسی صادر و اعالم می گردد 
رای صادره غیابی بوده ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و ظرف ۲۰ روز 

پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان کردستان می باشد.
م الف:4900 دادرس شعبه دوازدهم دادگاه حقوقی سنندج

اجراییه 
مشخصات محکوم له /۱- محمد کشاورزی فرزند کریم به نشانی کردستان- سنندج- ۲/۱7 

بهاران – کوچه هفدهم – منزل آقای کشاورزی
آباد  علی  بیضاء  شیراز  نشانی:  به  کامیاب  پرویز   -۱ علیه/  محکوم  مشخصات 

سرتل۰7۱۱۸3۱۴7۱۰
۲- رایه بیگانه فرزند داداهلل

محکوم به: بموجب درخواست اجرای حکم مربوط به شماره ۹7۱۰۰۹۸7۵۲6۰۰۰۵۹ و 
شماره دادنامه مربوطه ۹6۰۹۹7۸7۵۲6۰۰۸۵۹ محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
تضامنی مبلغ/۰۰۰6۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت هزینه 
دادرسی و خسارات تاخیر تادیه را از تاریخ سر رسید چک ۹۵/۱۲/۱۵ در حق محکوم له و 

پرداخت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت..
م الف:۴۸۸7    قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف شهرستان سنندج

محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجراییه :
۱_ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده 3۴قانون اجرای احکام مدنی( ۲_ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد 3_مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از 
آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه 
اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی 
یا خارجی دارد همراه با مشخصات دقیق حسایهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود 
)مواد ۸ و 3 قانون اجرای محکومیت مالی ۱3۹۴(۴_خودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد )ماده 
3۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق. م.ا و ماده ۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی ۱3۹۴( ۵_انتقال مال به دیگری به هر نحو یل انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش با 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی ۱3۹۴( 6_چنانچه صورت اموال پس از سی روز ارائه شود آزادی محکوم 
علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه 

خواهد بود )تبصره ۱ ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱3۹۴)

آگهی حصر وراثت
آقای معتصم محمودی دارای شناسنامه شماره 3۲3۰۲۲۲۵۲۰  به شرح دادخواست به 
کالسه ۹7۰۰3۹ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
شادروان مصطفی محمودی  به شناسنامه 3۲3۰۲۱۴76۵ در تاریخ ۱۲ / ۸ / ۱3۹3  

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته، ورثه آن مرحوم منحصراست به :
۱-معتصم محمودی   شماره ملی  3۲3۰۲۲۲۵۲۰   تاریخ تولد ۱3۴۸ نسبت پسرمتوفی

تولد ۱3۵۴ نسبت پسر  ۲-محمدرئوف محمودی  شماره ملی  3۲3۰۲۲3۴۱۱تاریخ 
متوفی

3-عالیه محمودی  شماره ملی  ۴۹۵۹63۸۱33  تاریخ تولد ۱33۹ نسبت خواهر متوفی
۴-عایشه محمودی  شماره ملی  3۲3۰۲۱۹۵6۲  تاریخ تولد ۱33۹ نسبت دختر متوفی
۵-فاطمه محمودی  شماره ملی 3۲3۰۲۲۰3۲3   تاریخ تولد ۱3۴3  نسبت دختر متوفی
6-حیات محمودی  شماره ملی 3۲3۰76۲7۰3  تاریخ تولد  ۱36۱  نسبت دختر متوفی

تاریخ تولد  ۱3۱۸  نسبت همسر  7-ربابه محمدویسی  شماره ملی 3۲3۰7۴۵۹۲۲ 
متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر 
کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یکماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان روانسر-امین محمدی

متن آگهی 
پرونده کالسه ۹6۰۹۹۸66۱۰۱۰۰7۴۴ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 

شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره ۹7۰۹۹766۱۰۱۰۰۰36 
رای دادگاه : در خصوص دعوی شرکت دارو تجهیز غرب تابان با وکالت آقای سعید رحیمی 
و خانم بی تااسمعیل بیگی به طرفیت آقای احمد چراغی نیا به خواسته مطالبه مبلغ 
۱/۱۰7/۵۰۰/۰۰۰ ریال وجه ۲3 فقره چک به شماره های ۱/۰۰۴7۰۹ ، ۵۵7/۵6۲۵۴۵ 
 ، ۱/۰۰۲۵۲۰ ، 6767۸3 ، 6767۸۲ ، ۱/۰۰۲۵۲۱ ، ۱/۰۰۲۵۲۸ ، ۵۵7/۵6۲۵۲۸ ،
 ،  ۵۵7/۵6۲۵۰۲ ، ۵۵7/۵6۲۵۰۱ ، ۵۵7/۵6۲۵۰۴ ، ۵۵7۵6۲۵۰3 ، ۵۵7/۵6۲۵۲۲
 ۱/۰۰۴7۰۲ ، 3۰۲۴3۰ ، ۱/۰۰۴7۰۰3 ، ۱/۰۰۴7۰۴ ، 3۰۲۴۲۹، 6767۸۸ ، 3۰۲۴۴۱
، 3۰۲۴۲7 ،3۰۲۴۲۸ و ۵۵7/۵6۲۵۲3 عهده بانک های سپه و مسکن به انضمام کلیه 
خسارات دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم 
بدین شرح که وکالء خواهان در بیان خواسته در دادخواست تقدیمی و جلسه رسیدگی 
اظهار داشته اند که چک های استنادی توسط خوانده دعوی بابت خرید کاال صادر شده 
است و تا کنون علی رغم مراجعه و صدور گواهی نامه های عدم پرداخت وجه موضوع 
اسناد را پرداخت ننموده است و حال محکومیت یاد شده حسب ستون خواسته مورد 
استدعا است خوانده دعوی علی رغم ابالغ قانونی به عمل آمده در جلسه حضور نیافته و 
یا وکیل خود را به جلسه گسیل نداشته و الیحه ای نیز ارسال ننموده است دادگاه پس 
از وارسی تمامی اوراق پیوستی با عنایت به اینکه ادعای خواهان مستند به اسناد تجاری 
و گواهی نامه عدم پرداخت است که تصویر مصدق آنها پیوست شده است و وجود اصول 
اسناد در ید خواهان داللت بر ایجاد و استمرار اشتغال ذمه خوانده به عنوان صادر کننده 
دارد و در مقابل با فرض آگاهی خوانده از دعوی مطروحه و جلسه رسیدگی دفاعی که 
صحت و اعتبار اسناد را مخدوش سازد و یا ایفاء تعهد را اثبات نماید ارائه نشده و در 
راستای کشف حقیقت )در محدوده استنادی هریک از طرفین ( موضوع ماده ۱۹۹ قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب ۱37۹ نیز دلیل یا قرینه 
ای مخالف با صحت ادعای مطروحه یافت نگردیده در نتیجه دادگاه دعوی خواهان را وارد 
دانسته و به استناد مواد 3۱۰ ، 3۱3 و 3۱۴ قانون تجارت مصوب ۱3۱۱ مواد ۲-۱۱ و ۱7 
قانون صدورچک مصوب ۱3۵۵ با اصالحات بعدی ماده واحده استفساریه تبصره الحاقی 
به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد ۱۹۸-

۵۰۲-۵۱۵-۵۱۹-۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
مصوب ۱37۹ خوانده را به پرداخت وجه چک های صدرالذکر به مبلغ ۱/۱۰7/۵۰۰/۰۰۰ 
ریال به عنوان اصل خواسته مبلغ ۴۲/۱3۲/۲۹6 ریال به عنوان هزینه دادرسی مبلغ 
۲7/۱3۵/۰۰۰ ریال به عنوان حق الوکاله وکالء و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور هر 
یک از چک های مربوطه تا زمان اجرای حکم که بر اساس شاخص بهاء کاال و خدمات 
مصرفی )شاخص تورم ( اعالمی از سوی بانک مرکزی و توسط واحد اجرای احکام مدنی 
محاسبه خواهد شد محکوم مینماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل اعتراض واخواهی نزد این مرجع و با انقضاء مهلت واخواهی ظرف مهلت بیست 

روز قابل تجدید نظر خواهی نزد دادگاههای محترم تجدید نظر استان لرستان است . 
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – مهدی مرادی . 

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با اشاره به باسواد 
کردن ۱۰ هزار معلول بیسواد در چندسال اخیر 
گفت: طبق سرشماری سال ۹۵، باسوادی ایرانیان 
در گروه ۱۰ تا ۴۹سال باالی ۹۴ درصد است. دو 
میلیون و 3۰۰ هزار ایرانی بیسواد داریم که حدود 

3۰۰ هزار نفر از آنها آموزش ناپذیرند.
علی باقرزاده ضمن حضور در جمع خبرنگاران در 
بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزارت  الفبای  استودیو 
اینکه امروز هر دانش و مهارتی که به انسان کمک 
کند زندگی خوبی را تجربه کند سواد محسوب 
می شود گفت: انواع سواد به انسان کمک می کنند 
در این دنیای پیچیده مشکالت خود را حل و فصل 
کند. وی افزود: طبق قوانین ما با سواد کسی است 

که توانایی خواندن و نوشتن داشته باشد.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با اشاره به اینکه 
ما در سازمان نهضت مسئول سوادآموزی هستیم 
به  اتکاء  با  ایران  ولی وضعیت سواد را مرکز آمار 
نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن مشخص 

می کند اظهار کرد: گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال عمدتا 
در دنیا برای مهارت آموزی در مرکز توجه قرار دارند.

باقرزاده افزود: گروه سنی ۲۵ تا 6۴ سال، بزرگساالن 
هستند و اگر شخصی فرصت آموزش را در سنین 
فاز سوادآموزی می شود.  وارد  از دست داد  پایین 
طبق مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی روی گروه 
سنی ۱۰ تا ۴۹ سال متمرکز هستیم و روی گروه 
سنی باالی ۵۰ سال کمتر سرمایه گذاری می کنیم.

وی با اشاره به باسواد کردن ۱۰ هزار معلول بیسواد 
در چندسال اخیر گفت: طبق سرشماری سال ۹۵، 
باسوادی ایرانیان در گروه ۱۰ تا ۴۹سال باالی ۹۴ 
درصد است. دو میلیون و 3۰۰ هزار ایرانی بیسواد 
آموزش  آنها  از  نفر  هزار   3۰۰ حدود  که  داریم 
ناپذیرند. رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با اشاره 
به افزایش ۲.۸۵ درصدی نرخ باسوادی در سالهای 
۹۰ تا ۹۵ عنوان کرد: در سال های ۸6 تا ۹۰ نرخ 
باسوادی رشد ۰.۲ درصدی داشت و ۱۱6 هزار نفر 
از آمار بیسوادان کاسته شد ان در حالیست که تعداد 

بیسوادان ۱۲ استان افزایش یافت. از سال ۹۰ تا ۹۵ 
آمار باسوادی ۲.۸۵ درصد رشد یافت و ۱.۵ میلیون 

نفر از آمار بیسوادان کاسته شد.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با اشاره به وجود 
سه میلیون اتباع مجاز رسمی و غیررسمی گفت: 
است.  درصد   ۵۰ افغانستان  در  باسوادی  درصد 
تخمین زده می شود ۱.۵ میلیون اتباع افغان بیسواد 
در کشورمان داشته باشیم که البته در آمار های 
رسمی ۴۰۰ هزار نفر ذکر شده است. باقرزاده نرخ 
باسوادی ایران و جهان را با یکدیگر مقایسه کرد و 
افزود: در گروه سنی جوانان ۱۵ تا ۲۴سال میانگین 
باسوادی جهان ۹۰ درصد و ایران ۹7.۴ درصد است. 
در گروه سنی ۲۵ تا 6۴ سال میانگین باسوادی در 
جهان ۸6 درصد اما در ایران۸۸.۱ درصد است. در 
گروه سنی 6۵ سال و باالتر میانگین باسوادی در 

جهان 7۸ درصد و در ایران ۴۰ درصد است.
باقرزاده ادامه داد: در این مصوبه دریافت گواهینامه 
رفتن  پوشش  تحت  و  کسب  پروانه  و  رانندگی 

نهادهای خدماتی و حمایتی به شرط باسوادی بود 
که از سوی مجلس به آن ایراد وارد شد و در نهایت 

تعیین تکلیف نشد و اکنون امکان اجرایی ندارد.
وی با بیان اینکه نباید محدودیتی برای ثبت نام هیچ 
فردی وجود داشته باشد ولو اینکه مدرک هویتی 
اوراق  آنها که  برای  باسوادی  باشد گفت:  نداشته 
هویتی ندارند در آموزش و پرورش امکان پذیر است 
اما برای دریافت مدرک فارغ التحصیلی اشکاالتی 
وجود دارد و حتما نیازمند اوراق هویتی است. باید 

مشکل ایرانیان فاقد شناسنامه حل شود.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با اشاره به ایجاد 
پایگاه اطالعاتی سواد گفت: اکنون به میزان سواد 
اکنون طبق  داریم.  ایرانیان دسترسی  ۹۵ درصد 
آمار رسمی دو میلیون و 7۰۰ هزار بیسواد مطلق 
داریم که ۴۰۰ هزار نفر اتباع خارجی اند، 3۰۰ هزار 
نفر آموزش ناپذیرند. ۵۰۰ هزار نفر نیز خودشان در 
سرشماری اعالم کرده اند بیسواد مطلق اند اما از آنها 
سابقه تحصیلی در پایگاه اطالعاتی ثبت شده است. 

وانه کسب« به شرط باسوادی یافت »گواهینامه  رانندگی« و»پر در
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توضیحات وزارت نفت درباره یک خبر؛ 

صادرات نفت ایران به هند در ماه آوریل رکورد می زند 

اداره کل روابط عمومی وزارت نفت به دنبال انتشار خبری با عنوان »خرید نفت 
هند از ایران ۱۵ درصد کاهش یافت« توضیح داد: صادرت نفت ایران به هند در 
ماه آوریل به حدود 7۰۰ هزار بشکه در روز می رسد. به گزارش زمان به نقل از 
وزارت نفت، در این توضیحات آمده است:  هند پس از چین، دومین مشتری 
نفت خام ایران است. این کشور در دوران تحریم، خرید نفت از ایران را قطع نکرد، 
اگرچه آمریکا برای کم کردن خرید نفت از ایران فشار زیادی بر دهلی نو وارد کرده 
بود. این کشور همچنین یکی از بازارهای رو به رشد نفت در آسیاست. پاالیشگران 
هندی در سال مالی ۲۰۱۸ – ۲۰۱7 به طور میانگین روزانه ۴۵۰ هزار بشکه نفت 
از ایران خریداری کردند. پاالیشگران این کشور همچنین در ژوئیه سال ۲۰۱7، 
۵۰۰ هزار بشکه نفت از ایران خریداری کرده بودند که یک رکورد در سال ۲۰۱7 
محسوب می شد. صادرات نفت ایران به هند اگرچه در سال مالی ۲۰۱۸- ۲۰۱7 
نسبت به سال مالی پیش از آن به دلیل کاهش خرید نفت از سوی پاالیشگران 
دولتی با کاهش همراه بوده است، اما این کشور، در سال مالی جدید ۲۰۱۹-

۲۰۱۸ میانگین خرید نفت از ایران را افزایش خواهد داد. پاالیشگران دولتی و 
خصوصی هند در ماه آوریل ۲۰۱۸ که نخستین ماه آغاز سال مالی جدید هند 
محسوب می شود، خرید نفت از ایران را به رقم بی سابقه حدود 7۰۰ هزار بشکه 
در روز رساندند که این حجم از فروش نفت ایران به این کشور بی سابقه محسوب 
می شود. در پایان باید عنوان شود فروش نفت تابعی از مسائل داخلی و بین المللی 
است و بازار نفت جای دوراندیشی، تدبیر و البته دیپلماسی است. وزارت نفت پس 
از اجرای برجام تمام تالش خود را برای بازپس گیری سهم ایران از بازار نفت به 
بهترین شکل ممکن انجام داده است و با استفاده از همه ابزارها و تدابیر الزم در 
مقابل برخی از کشورهای منطقه که حاضرند به هر قیمتی جایگاه ایران را در بازار 

نفت تضعیف و سهم کشورمان را غصب کنند، ایستاده است.

قیمت نفت کاهش یافت

قیمت نفت دیروز تحت تاثیر افزایش ذخایر نفت و تولید آمریکا، از رکورد باالیی 
که در معامالت روز سه شنبه داشت عقب نشینی کرد. بر اساس این گزارش، بهای 
معامالت آتی نفت برنت ۱۲ سنت نسبت به روز گذشته کاهش یافت و به 73.7۴ 
دالر در هر بشکه رسید. نفت برنت روز دوشنبه تا رکورد 7۵.۴7 دالر در هر بشکه 
صعود کرده بود که باالترین قیمت از نوامبر سال ۲۰۱۴ بود. بهای معامالت آتی 
وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 7 سنت کاهش، به 67.63 دالر در هر بشکه 
رسید. نفت آمریکا نیز دو روز قبل تا مرز 6۹.۵6 دالر در هر بشکه صعود کرده بود 
که باالترین قیمت از اواخر سال ۲۰۱۴ بود. با وجود کاهش قیمت روز چهارشنبه 
که معامله گران می گویند نتیجه سودگیری پس از رکورد قیمت باالی اخیر بوده 
است، بسیاری از تحلیلگران اظهار می کنند دوره مازاد عرضه که در سال ۲۰۱۴ 
آغاز شد، اکنون به دلیل اختالالت در عرضه و تقاضای قوی خاتمه یافته است. 
این مساله تحت تاثیر توافق کاهش تولید اوپک و غیراوپک بوده که از ابتدای سال 
۲۰۱7 با هدف تقویت قیمت ها آغاز شده بوده است، اما ریسک سیاسی مختل 
شدن عرضه در خاورمیانه، ونزوئال و آفریقا نیز بی تاثیر نبوده است. به گفته لوکمان 
اوتونوگا، تحلیلگر شرکت کارگزاری FXTM، فضای بازار نسبت به نفت مثبت 
شده است. با این وجود تداوم روند صعودی همچنان یک مساله عامل نگرانی 
مانده است، زیرا تا حد زیادی تحت تاثیر ریسک سیاسی در خاورمیانه بوده است. 
با توجه به این که رشد تولید شیل آمریکا همچنان یک موضوع مهم است که 
قیمت های نفت را تحت فشار منفی قرار می دهد، جالب خواهد بود ببینیم نفت 

پیش از این که روند نزولی پیدا می کند تا چه سطحی افزایش خواهد یافت.

کوتاه از انرژی

قطع آب مشترکان پرمصرف جدی می شود

مدیر دفتر مدیریت مصرف و نظارت بر کاهش هدررفت 
آب شرکت آب و فاضالب کشور گفت: امسال براساس 
شرایط فعلی الگوهای مصرف را تغییر داده ایم و برای 
برخورد با مشترکان پرمصرف تصمیمات جدی اخذ 
با  از تصویب کارگروه سازگاری  شده است که پس 

کم آبی این تصمیمات اجرایی خواهد شد.
الگوهای  گذشته  در  که  این  بیان  با  سیدزاده  علی 
مصرف حداقل ۱۸ مترمکعب تا ۲۸ مترمکعب در ماه 
برای پنج خانوار بود، اظهار کرد: این اعداد مورد بازنگری 
دقیق قرار گرفت و با توجه به این که منطبق با شرایط 

فعلی نبود، تغییر کرد.
به گفته وی، در حال حاضر با توجه به شرایط فعلی 
و کم آبی حداقل الگوی مصرف برای هر خانوار در ماه 
۱۴ مترمکعب و حداکثر ۲۰ مترمکعب بسته به شهر و 

موقعیت آب و هوایی تعیین شده است.
کاهش  بر  نظارت  و  مصرف  مدیریت  دفتر  مدیر 
هدررفت آب شرکت آب و فاضالب کشور ادامه داد: 
عالوه بر این پیشنهاد کرده ایم که اعمال جرائم سنگین 
از ۱.۵ برابر تا دو برابر و ۲.۵ برابر به باال برای مشترکان 

پرمصرف اعمال شود.
سیدزاده در خصوص میزان جریمه اعالم کرد: هنوز 
عدد دقیق جریمه تعیین نشده، اما قطعا عددی خواهد 
بود که این احساس برای مشترکان به وجود آید که 

باید رعایت مصرف داشته باشند.
وی با تاکید بر این  مساله که در تمام استان های دارای 
تنش آبی مشترکان پرمصرف شناسایی شده اند، گفت: 
به تمام این مشترکان اخطارهای الزم داده شده است 
که اگر رعایت نکنند قطعا مشکالتی برای آنها به وجود 
خواهد آمد. مدیر دفتر مدیریت مصرف و نظارت بر 
کاهش هدررفت آب شرکت آب و فاضالب کشور با 
اشاره به شهر اصفهان گفت: یکی از تصمیمات اخذ 
شده در این راستا این است که در شهر اصفهان به هیچ 
عنوان در روزهایی که با پیک مصرف روبه رو هستند 
استخری آبگیری نشود. اگر استخری نیز در یک مقطع 
آبگیری شد باید به صورت استفاده مجدد و بازچرانی 
مورد استفاده قرار بگیرد. سیدزاده تصریح کرد: این 
مساله برای منازل مسکونی نیز صدق می کند، چرا که 
از طریق کنتورها می توان تشخیص داد که در منازل از 
استخر استفاده می شود و اقدامات الزم را برای مقابله 
با آنها انجام داد. وی با بیان این مساله که اگر مردم 
مانند گذشته روند مصرف را ادامه دهند قطعا جریمه 
خواهند شد، اظهار کرد: با توجه به این که کارگروه 
سازگاری با کم آبی اختیارات زیادی دارد و وزیر نیرو 
اختیارات ماده  ۱3۸ قانون اساسی را دریافت کرده، اگر 
این موضوع در کارگروه تصویب شود می توان آن را به 
طور کامل اجرایی کرد و دیگر نیازی به اخذ مجوز از 

مجلس نیست.

خبر

هم اکنون ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی 
ایران حدود 63.7 میلیون تن بوده که با بهره 
برداری و آغاز تولید از هفت طرح جدید پیش 
بینی می شود امسال ظرفیت تولید پتروشیمی 

کشور به بیش از 76 میلیون تن برسد.
 به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
پتروشیمی،  صنعت  کارفرمائی  صنفی  انجمن 
سال گذشته با تولید بیش از ۵3 میلیون و 63۰ 
هزار تن محصول پتروشیمی و فرآورده پلیمری، 
رکورد تولید در تاریخ صنعت پتروشیمی ایران 
شکسته شد و پیش بینی می شود امسال هم 
محصوالت  تولید  جدید  رکورد  یک  ثبت  با 
پتروشیمی کشور به حدود 6۰ تا 63 میلیون تن 

افزایش یابد.
 همزمان با برنامه ریزی به منظور افزایش تولید 
محصوالت پتروشیمی در سال ۹7، این احتمال 
وجود دارد که امسال به یکی از رویایی ترین سال 
های حیات صنعت پتروشیمی ایران تبدیل شود 
و احتمال آغاز تولید و بهره برداری از هفت طرح 
جدید در صنعت پتروشیمی ایران قوت گرفته 

است.

محصوالت  تولید  ظرفیت  فعلی  شرایط  در   
پتروشیمی  گرفتن  نظر  در  )بدون  پتروشیمی 
 63 حدود  به  فیلیپین(  آلیانس  شده  تعطیل 
در  که  است  رسیده  تن  هزار   73۵ و  میلیون 
پتروشیمی  طرح  هفت  از  بهره برداری  صورت 
صنایع  کیمیا  اول  فاز  مرجان،  متانول  شامل 
دوم  فاز  بوشهر،  پتروشیمی  اول  فاز  داالهو، 

پتروشیمی  متانول سبالن،  بوشهر،  پتروشیمی 
کاوه و پتروشیمی لردگان در مجموع با حدود 
۱۲ میلیون و 3۵۸ هزار تن ظرفیت تولید، در 
پتروشیمی  محصوالت  تولید  ظرفیت  مجموع 

ایران از مرز 76 میلیون تن عبور خواهد کرد.
 هم اکنون ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی 
در عربستان سعودی حدود 7۵ میلیون تن بوده 

جدید،  های  طرح  از  برداری  بهره  با  عمال  که 
در  سنتی  رقیب  این  از  موقتا  تواند  می  ایران 
صنعت پتروشیمی پیشی بگیرد. در حال حاضر 
پتروشیمی مرجان با ۹7 درصد، کیمیا صنایع 
داالهو با ۸۵ درصد، فاز اول پتروشیمی بوشهر 
درصد،   7۲ با  سبالن  متانول  درصد،   ۹۵ با 
پتروشیمی کاوه با ۱۰۰ درصد، فاز دوم پتروشیمی 
ایالم با ۹۱ درصد و پتروشیمی لردگان با ۸7 
درصد باالترین میزان پیشرفت اجرایی در بین 
طرح های در دست ساخت صنعت پتروشیمی 
باید  این هفت طرح  بر  دارند.  عالوه  را  کشور 
از طرح شیرین سازی نفتا در پتروشیمی بوعلی 
سینا و پروژه جداسازی برش سبک پتروشیمی 
نوری هم به عنوان مهمترین طرح های جدید 
درون مجتمعی صنعت پتروشیمی نام برد که 

امسال در مدار بهره برداری قرار می گیرند.
 باید به این نکته اشاره کرد که تا پایان فروردین 
تن  میلیون   ۵۵ حدود  مجموع  در  امسال  ماه 
و  پتروشیمی  محصوالت  تولید  جدید  ظرفیت 
فرآورده های پلیمری در قالب ۵۸ طرح در استان 

های محتلف کشور در دست ساخت است.

7 طرح جدید پتروشیمی آماده بهره برداری می شوند؛

 ایران آماده سبقت از عربستان شد

متن آگهی
آگهی  ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقایان علی گورونی فرزند خسرو / 

محمدعیسی وند فرزند میران 
زاده  اله رسولی  آقای حشمت  وکالت  با  دانه  ماهی رشد  تولید غذای  خواهان شرکت 
دادخواستی به طرفیت خواندگان آقایان محمد عیسی وند فرزند میران و علی گورونی 
وبه شماره  ارجاع  این شعبه  به  به خواسته مطالبه وجه چک مطرح که  فرزند خسرو 
عمومی)حقوقی(دادگستری  دادگاه  اول  ۹6۰۹۹۸3۸۲۱۴۰۰۵۸3شعبه  کالسه  پرونده 
که  تعیین  مورخ۱3۹7/۰۴/۰۲ساعت ۱۰:3۰  رسیدگی  ووقت  ثبت  فارسان  شهرستان 
حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول  
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجرایدکثیر االنتشار 
آگهی می گردد تا خوانندگان ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقررفوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.  
فریبرز محمودی-مدیر شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان فارسان

آگهی احضار متهم
اتهام )سرقت (موضوع شکایت  به  آقای سعید احمدی  پرونده کالسه ۱۲3/د۹6/۱  در 
اقامت نامبرده و به  جعفر نقدیان تحت تعقیب میباشد به واسطه معلوم نبودن محل 
تجویز ماده ۱7۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱3۹۲ مراتب در روزنامه آگهی تا 
ظرف 3۰ روز از تاریخ انتشار آگهی در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب خرم 
آباد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی 

و اظهار نظر بعمل می آید.
دادیار شعبه اول دادسرای خرم آباد – حسین عباسی مفرد . 

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی 
قطعه یک ایالم 

برابر رأی شماره ۱3۹66۰3۱۵۰۰۱۰۰37۹۴ مورخ ۱۲/۱۹/ ۱3۹6 هیأت اول/ هیأت دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جواد اسد بیگی، فرزند ابراهیم، به کد ملی 
۴۵۰۱۰۲۸۰6۸ ششدانگ یک باب ساختمان، به مساحت ۲7۵/۵۹ مترمربع، پالک شماره 
6۱۹ فرعی از ۱۲۵۲ اصلی، واقع در ایالم- خ توحید– جنب مجتمع آب و فاضالب، خریداری 
شده از محمد شیخی و منتسب به مالکیت صالح کمریان.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ی ۱۵ روز اگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتشار اولین 
آگهی،اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول : ۹7/۰۱/۲۲   تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم:۹7/۰۲/۰6

صفری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

متن آگهی
کالسه  به  شده  ثبت  تقدیمی  دادخواست  شرح  به  وراثت   حصر  رونوشت  خواهان 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  ۹7۰۹۹۸3۸۵۵7۰۰۰۰7ازاین 
توضیح داده که شادروان  علی رضا سلیمانی دشتکی فرزند ضرغام به شماره شناسنامه 
۴7۱۱۲3۱۲77سرانجام در تاریخ ۱3۹6/۱۲/۲3در اقامتگاه دائمی خود بدرودحیات گفته 

و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:
۱-زهره کازرونی فرزند حسن به شماره شناسنامه۴7۲۲۱۲3۸۵3)مادرمتوفی(

۴6۸۹۱۱۱6۸۵)پدر  شناسنامه  شماره  به  باباآقا  فرزند  دشتکی  سلیمانی  ضرغام   -۲
متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تاهرکسی اعتراضی دارد ویاوصیتنامه ازمتوفی نزداو می  باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یک ماه به این دادگاه  تقویم دارد واالگواهی صادرخواهدشد.
 فاطمه اسدی -متصدی امور دفتری دادگاه شورای حل اختالف شماره 1شهرستان اردل 

آگهی
تاریخ: ۹7/۲/3 شماره: 33/۹7 پیوست:۴۰/6/۹7

مرجع صدورنظریه:حوزه ششم
شاکی:زبیده عبدالمالکی

موضوع: مفقود سند خودرو پژوپارس 
گردشکار:پس از وصول پرونده وثبت آن به کالسه ۴۰/6/۹7 جلسه حوزه ششم شورای 

حل اختالف مرکزی رباط کریم
نظریه مشورتی شورا

در این پرونده آقای/خانم زبیده عبدالمالکی فرزند شیر مراد اعالمی دایر بر مفقودی برای 
خانم زبیده عبدالمالکی سند خودرو پژو پارس به شماره پالک ۹33ج ۴7 ایران ۲۱ مفقود 

گردیده است . صدور المثنا عدم سوء استفاده اقدام گردد.
این شورا نموده نظریه به این که حسب اظهارات اخذ شده از شاکی و اینکه موضوع 
معذونه فاقد وصف جزایی می باشد شورا در اجرای ماده ۱77 قانون آیین دادرسی کیفری 

درخواست صدور قرار منع تعقیب می نماید.
شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان رباط کریم  

آگهی
نالتی  شاهرخ  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  صبی  کمال  خواهان 
پوروجابرورضاوسهیالوالهام وجوادومرتضی وعلی همگی وجدانی وفدیغه مطوری پورمحرزی 
همگی وراث مرحوم حمیدوجدانی به خواسته انتقال سندرسمی ملک مطرح که به این 
پرونده کالسه ۹6۰۹۹۸6۱۴۱3۰۰77۲شعبه3دادگاه عمومی  وبه شماره  ارجاع  شعبه 
حقوقی شهرستان خرمشهرثبت ووقت رسیدگی مورخ۱3۹7/3/۹ساعت۹:۰۰تعیین که 
به علت مجهول  آئین دادرسی مدنی  ماده73قانون  حسب دستوردادگاه طبق موضوع 
وجدانی  همگی  وعلی  وجوادومرتضی  جابرورضاوسهیالوالهام  خواندگان  بودن  المکان 
وفدیغه مطوری پورمحرزی ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر 
االنتشارآگهی می گرددتاخواندگان ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه 
مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت 

مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
دفترشعبه سوم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان خرمشهر-جوادایمانیان

گواهی حصر وراثت
خانم نرگس بیات    شماره شناسنامه   ۲۵67۰    کد ملی ۰۰3۵7۲۴۴۱۲   فرزند 
جعفر    متولد ۴7/۰۹/۰۱  صادره از تهران   به استناد شهادت نامه گواهی فوت و فتوکپی 
شناسنامه ورثه در خواستی به شماره ۹7/ح۴6/۱   تقدیم این حوزه نموده چنین اشعار 
داشته است که شادروان خانم آراء بازدار فرزند محمد علی   شماره شناسنامه    63۲   
تاریخ  کد ملی ۴۸۴۹۱3۲۰۴۹     طبق گواهی فوت شماره  ۸۴۸۵۵۰ ف/ ۱۹  در 

۱3۹6/۱۱/۰7  دراقامتگاه دائمی خود در گذشته و ورثه حین الفوت عبارتند از: 
۱. نام و نام خانوادگی: غالمعباس بیات    متولد: ۱33۸/۰3/۰۵   نام پدر: جعفر           کد 
ملی: ۴۸۴۹77۴۴۵۸        شماره شناسنامه: ۲    صادره: الیگودرز         نسبت با 

متوفی پسر 
۲. نام و نام خانوادگی: فاطمه بیات    متولد: ۱3۵۱/۰6/۲۰   نام پدر: جعفر           کد ملی: 
۰۴۹۲۹7۹۰3۰         شماره شناسنامه: 3۵   صادره: چهاردانگه      نسبت با متوفی دختر 
3. نام و نام خانوادگی: علی  بیات    متولد: ۱3۵۰/۰۱/۰۱   نام پدر: جعفر           کد ملی: 
۰۰۵7۵77۵۲۸         شماره شناسنامه: ۴67     صادره: تهران          نسبت با متوفی پسر

۴. نام و نام خانوادگی: غالمرضا بیات    متولد: ۱3۴۱/۰6/۲   نام پدر: جعفر           کد 
ملی: ۴۸۴۹۱3۴۱۰6        شماره شناسنامه: ۸3۱     صادره: ازنا          نسبت با 

متوفی پسر
۵. نام و نام خانوادگی: اعظم  بیات    متولد: ۱3۵۵/۰۲/۱۰   نام پدر: جعفر           کد 
ملی: ۰۴۹۲۹۸76۱۰      شماره شناسنامه: ۱۴    صادره: ری         نسبت با متوفی دختر

6. نام و نام خانوادگی: غالمحسن بیات    متولد: ۱3۴۵/۰۵/3۱    نام پدر: جعفر           کد 
ملی: ۰۰۴۸3۰۹۱۵۱         شماره شناسنامه: ۱۵۰۲     صادره: تهران         نسبت با 

متوفی پسر
نام پدر: جعفر            بیات    متولد: ۱3۴3/۰۱/۰۵      نام خانوادگی: غالمحسین  نام و   .7
کد ملی: ۴۸۴۹7۹۸۴۱۱         شماره شناسنامه: ۵     صادره: چاپلق          نسبت با 

متوفی پسر
۸. نام و نام خانوادگی: سکینه خاتون بیات    متولد: ۱333/۰۴/۰6    نام پدر: جعفر           
کد ملی: ۴۸۴۹۱336۴۹       شماره شناسنامه: 7۸7     صادره: چاپلق          نسبت 

با متوفی دختر
۹. نام و نام خانوادگی: نرگس بیات    متولد: ۱3۴7/۰۹/۰۱   نام پدر: جعفر           کد 
ملی: ۰۰3۵7۲۴۴۱۲      شماره شناسنامه: ۲۵67۰    صادره: تهران          نسبت با 

متوفی دختر
انتشار در جرائد ارسال می شود تا یک  از انجام تشریفات مقدماتی جهت  اینک پس 
نوبت منتشرشود تا چنانچه هرکس اعتراضی دارد یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و ابالغ گواهی مربوط صادر خواهد 

شد. م/الف ۱۵6
خوارزمشاهی - رئیس شعبه یکم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه 

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: تا یک ماه 
آینده با حضور کارشناسان ایران و ترکمنستان، 
که  شود  می  بررسی  کشور  دو  گازی  اختالف 
امیدواریم به توافق دست یابیم تا این موضوع به 

دادگاه ارجاع نشود.
حمیدرضا  تسنیم،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
در  ایران  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل  عراقی 
گاز در  پایدار  تولید  حاشیه چهارمین همایش 
جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در اختالف گازی 
با ترکمنستان، در صورت پایین بودن کیفیت 
گاز ترکمنستان، جرایمی تخصیص می یابد، اما 
عشق آباد قول داده است که کیفیت گاز خود 
را افزایش دهد که ما نیز میزان جریمه را کاهش 

خواهیم داد.
وی افزود: تا یک ماه آینده با حضور کارشناسان 
کشور  دو  گازی  اختالف  ترکمنستان،  و  ایران 
بررسی می شود که امیدواریم به توافق دست 

یابیم تا این موضوع به دادگاه ارجاع نشود.
به  گاز  صادرات  خصوص  در  نفت  وزیر  معاون 

ترکیه گفت: بر اساس قرارداد فی مابین، روزانه 
3۰ میلیون مترمکعب گاز به ترکیه صادر می شود 
که درآمد حاصل از آن نیز به خزانه واریز می شود.

مدیر عامل شرکت ملی گاز درباره حذف آبونمان 
تامین  ما  از وظایف  از قبوض مشترکان گفت: 
آنها  اجرای  که  است  گاز  مطمئن  و  مطلوب 
مشروط به تامین منابع مالی الزم برای حفظ و 

نگاهداری شبکه گازرسانی است.
عراقی با بیان این که دیوان عدالت اداری، آبونمان 
قانونی دانسته  گاز را حذف کرده و آن را غیر 
هزار  یک  حدود  کار  این  با  کرد:  اضافه  است، 
میلیارد تومان از منابع بودجه شرکت گاز حذف 
شده است و منبع مالی دیگری برای جایگزینی 

آن نداریم.
امیدوارم  کرد:  خاطرنشان  نفت  وزیر  معاون 
دریافت  اسالمی،  شورای  مجلس  نمایندگان 
صورت  در  زیرا  کنند،  تصویب  را  گاز  آبونمان 
تصویب نشدن آن، در آینده قادر نخواهیم بود 
که خدمات مستمری را به مشترکان ارایه دهیم.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
آخرین وضعیت توزیع نفت گاز و بنزین یورو چهار 

را تشریح کرد.
موسوی  گزارش، سیدمحمدرضا  این  اساس  بر 
خواه درمورد توزیع بنزین یورو چهار در کالن 
شهرها و شهرهای کشور گفت: به غیر از هشت 
چهار  یورو  بنزین  ها  آن  در  که  شهری  کالن 
توزیع می شود، تا پایان سال بنزین یورو چهار 
در ۱۵ شهر توزیع می شود. وی افزود: این شهرها 
شامل شهرهایی در مسیر استان خراسان رضوی، 
شهرهایی از بندرعباس تا اصفهان،  اصفهان تا 
خوزستان و تهران تا خوزستان می شود. البته 
در حال حاضر نیز بنزین یورو چهار در برخی از 
شهرهای مذکور توزیع می شود. مدیرعامل شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی  از توزیع نفت گاز 
یورو چهار تا دوماه دیگر در سراسر کشور خبر داد 
و گفت: تا دو ما دیگر توزیع نفت گاز یورو چهار در 

جایگاه های کل کشور اجرایی می شود.
آبادی،  صادق  علیرضا  گزارش،  این  اساس  بر 

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده 
های نفتی در آخرین نشست خبری خود درباره 
تولید بنزین یورو ۴ در پاالیشگاه های اراک، تبریز، 
اصفهان و آبادان توضیح داد: در این پاالیشگاه ها 
روزانه 3۲ میلیون لیتر بنزین یورو ۴ تولید می شود 
که میانگین تولید روزانه پارسال ۲۸ میلیون لیتر 
بوده است، همچنین مقدار تولید بنزین یورو ۵ در 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس ۱۲ میلیون لیتر در 
روز است. بر این اساس مجموع تولید بنزین یورو 
۴ در پاالیشگاه اراک ۱7 میلیون، در پاالیشگاه 
تبریز ۱.۵ میلیون لیتر، در پاالیشگاه اصفهان ۱۲ 
میلیون لیتر و در پاالیشگاه آبادان ۱.۵ میلیون 
لیتر است. وی درباره تولید نفت گاز یورو ۴ توضیح 
داد: تولید نفت گاز یورو ۴ در پاالیشگاه های تهران، 
اراک، اصفهان و الوان روزانه ۲۸ میلیون لیتر است 
که میانگین روزانه تولید در سال ۹6، ۲6 میلیون 
لیتر بوده است؛ حجم تولید گازوئیل به ۱۰۵ تا 
۱۱۰ میلیون لیتر افزایش می یابد که 7۰ میلیون 

لیتر از آن یورو ۴ خواهد بود.

 توزیع گازوئیل یورو۴ در همه جایگاه ها
 تا دوماه آینده

اختالف گازی ایران و ترکمنستان تا ۱ ماه 
آینده بررسی می شود
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توقف صدور کارت بازرگانی 
برای افراد غیر تاجر

مدیر کل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: در الیحه 
برای  بازرگانی  کارت  صدور  امکان  کاال،  قاچاق  با  مبارزه  جدید 
به  ندارد.  وجود  اقتصادی  سنجی  رتبه  دلیل  به  تاجر  غیر  افراد 
گفت:  معصومی  علی  سید  ازصداوسیما،  نقل  به  زمان  گزارش 
رویکرد این ستاد پیشگیری از قاچاق کاال و ارز با مشارکت مردم 
افزود:  است.وی  اقتصادی  مختلف  بخش های  فعاالن  تجربیات  و 
ضمانت اجرای کارت های بازرگانی یکبار مصرف و مجازات برای 
این طریق  از  انتقال دهنده، گیرنده و ضبط کاالهای وارد شده 
در الیحه جدید مبارزه با قاچاق کاال و ارز پیش بینی شده است.

معصومی گفت: بر اساس الیحه جدید امکان صدور کارت بازرگانی 
برای افراد غیر تاجر به دلیل رتبه سنجی اقتصادی وجود ندارد. 
مدیر کل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز افزود: راه اندازی 
سامانه های پیش بینی شده در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و 
ایجاد ۴۰ سامانه زیر مجموعه این سامانه ها زمانبر است.وی گفت: 
برخی از این سامانه ها ایجاد شده و در راه اندازی برخی دیگر از 

برنامه عقب هستیم. 
معصومی افزود: بر اساس آیین نامه هیات وزیران کاالهای قاچاق 
ضبط شده یا باید برای بازگشت ارز صادر یا امحاء یا در صورت 
لطمه نزدن به تولید داخلی توزیع محدود شوند، اما تاکنون دولت 

هیچ مجوزی برای توزیع این کاالها در داخل نداده است.

دسترسی به خدمات الکترونیکی با ربات جامع 
اطالع رسانی بانک انصار

کلیه خدمات  به  انصار دسترسی  بانک  اطالع رسانی  جامع  ربات 
با  بانک انصار  اطالع رسانی  جامع  کرد.ربات  میسر  را  الکترونیکی 
در  الکترونیک  بانکداری  کلیه خدمات  به  ایجاد دسترسی  هدف 
بستر شبکه مجازی آماده استفاده مشتریان شبکه بانکی می باشد.

به گزارش زمان به نقل از  اداره کل روابط عمومی وتبلیغات ، ربات 
پیام رسان  بستر  در  هم اکنون  که  بانک انصار  اطالع رسانی  جامع 
قراردارد،  بانک  این  مشتریان  و  کاربران  دسترس  در  تلگرام 
کلیه  به  را  مشتریان  و  کاربران  دسترسی  بی درنگ  می تواند 
خدمات بانکداری الکترونیک  ، تسهیالتی ، مشاوره های پولی و 
مالی ، اطالعات تمامی شعب بانک ، کانال های ارتباطی و ... را 

فراهم کند و اطالعات مناسبی  در اختیار ایشان بگذارد.
یکی از ویژگی های ربات اطالع رسان بانک انصار وجود خدمات 
مشاوره ای است که مخاطبان شبکه بانکی می توانند با ورود به 
این بخش  نسبت به محاسبه نرخ سود سرمایه خود و همچنین 
محاسبه نرخ ، مبلغ و سود تسهیالت طبق مقادیر دلخواه ورودی، 

اطالعات مفیدی بدست آورند.
حاضر  درحال  انصار  رسان  اطالع  ربات  گزارش،  این  اساس  بر 
فراهم  محض  به  و  داشته  فعالیت  تلگرام  پیام رسان  بستر  در 
شدن امکانات مورد نیاز در پیام رسان های داخلی، به این پیام 
رسان ها کوچ خواهد کرد.شایان ذکر است که عالقه مندان می 
در   AnsarBank_IRbot@ آدرس  جستجوی  با  توانند 
پیام رسان اشاره شده و ورود به ربات اطالع رسان ، از خدمات 

بانک استفاده نمایند.

خبر

استانداردهای ایمنی خط قرمز خودرویی 
وزارت صنعت 

مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت از ارائه بسته استانداردهای خودرویی 
استاندارد  ملی  سازمان  به  وزارتخانه  این  پیشنهادی 
خط  ایمنی،  استانداردهای  کرد:  تصریح  و  داد  خبر 
قرمز وزارتخانه است. به گزارش زمان به نقل ازایرنا، 
وزارتخانه  پیشنهادهای  افزود:  قناتی«  »امیرحسین 
در قالب یک بسته آماده و به سازمان ملی استاندارد 
استانداردها،  اجرای  زمان  دربرگیرنده  که  ارسال شد 
نوع استانداردها و برخی استانداردهایی است که اکنون 
زیرساخت آنها فراهم نیست. به گفته این مسئول، وزرات 
صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان همچنان به 
انجام  حال  در  و  پایبندند  خود  استاندارد  تعهدهای 
اقدام های الزم هستند. در پی اجرای مرحله نخست 
ماه  دی  اول  از  خودرو  اجباری  جدید  استانداردهای 
۱3۹6، خودروسازان تولید و واردات برخی خودروهای 
غیراستاندارد را از دستور کار خارج کردند. تا آغاز دی ماه 
پارسال خودروسازان باید مدارک استاندارد ۵۵ گانه را به 
سازمان ملی استاندارد تحویل می دادند و خودروهایی 
که قادر به گذراندن این استانداردها نبودند، از دور خارج 
می شوند. از این تاریخ به بعد، اگر هر یک از این خودروها 
بخواهد دوباره به خط تولید بازگردد، باید استانداردهای 
63 گانه را بگذراند؛ یعنی عالوه بر استانداردهای پیشین، 
هشت استاندارد دیگر نیز اضافه شد. این مهلت تا اول 
از  اما  است  باقی  این خودروها  برای  ماه ۱3۹7  دی 
زمستان آینده، ۲۲ استاندارد دیگر نیز اضافه می شود و 

پشت سر گذاشتن ۸۵ استاندارد الزامی است.

افزایش ۲۲9درصدی واردات گوشی

ماه  فروردین  طی  ایران،  گمرک  آمار  اساس  بر 
سال جاری تعداد ۲۴۹ هزار و ۱۵۴ دستگاه گوشی 
تلفن همراه به کشور وارد شد. به گزارش زمان به نقل 
ازگمرک ایران؛ در نخستین ماه سال جاری تعداد ۲۴۹ 
هزار و ۱۵۴ دستگاه گوشی تلفن همراه به  ارزش ۴۵ 
میلیون و ۴۱۴ هزار دالر وارد کشور شده است که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد ۹6 
درصد و از حیث ارزش ۲۲۹ درصد افزایش را نشان 
می دهد.گفتنی است در فروردین ماه سال ۹6 تعداد 
۱۲7 هزار و ۱۸ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش 
۱3 میلیون و 7۹۰ هزار دالر به کشور وارد شده بود؛ 
این در حالی است که طی فروردین ماه سال جاری 
ارزش ۲3  به  تعداد یک هزار و 3۴ دستگاه خودرو 
میلیون و 6۵۱ هزار دالر به کشور وارد شده که نسبت 
به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد 73 درصدی و 
از حیث ارزش 77 درصد کاهش داشته است.گمرک 
ایران به واردکنندگان گوشی تلفن همراه مسافری و 
تجاری هشدار داد تا در ثبت کد شناسه بین المللی 
)IMEI( گوشی ها در سامانه گمرک دقت کنند چرا 
که در صورت هر گونه مغایرت و اشتباه در ثبت این کد 
با مشخصات گوشی تلفن همراه امکان فعال سازی و 

رجیستری وجود نخواهد داشت .

خبر

وزیر صنعت: صادرات غیرنفتی افزایش ۱۵ درصدی 
داشته که 3۹.۴ درصد آن کاال های غیر از میعانات 

گازی و پتروشیمی است.
به گزارش زمان به نقل ازشاتا، محمد شریعتمداری 
در آیین افتتاح پروژه های صنعتی استان آذربایجان 
شرقی گفت : در سال ۹6 نزدیک به هزار و ۲3 واحد 
بزرگ  آن  واحد  که ۴۲  بزرگ  و  کوچک  صنعتی 
صنعتی است در استان اذربایجان شرقی با استفاده 
از تسهیالت طرح نوسازی و بهسازی و طرح رونق 
تولید با مجموع دو هزار و 6۰۰ میلیارد تومان به 
عرصه تولید و اشتغال بازگشتند.وزیر صنعت، معدن و 
تجارت گفت: در سال گذشته در مجموع ۴۹۲ واحد 
صنعتی با رشد بیش از 3۲ درصد نسبت به سال ۹۵ 
در استان آذربایجان شرقی پا به عرصه وجود نهاد و 
موجبات اشتغال قابل مالحظه ای را فراهم کرد.وی 
افزود: در شش ماهه اول ۹6 و پایان دولت یازدهم 
ایجادی  واحد   ۱۰۵  ( جدید  صنعتی  واحد   ۲۲۲
و ۱۱7 واحد توسعه ای( و در شش ماهه دوم۹6 
آغاز دولت دوازدهم ۲73 واحد صنعتی )۱۲۰  در 

ایجادی و ۱۵3 جدید صنعتی( و در مجموع ۴۹۲ 
واحد صنعتی جدید در این استان تاسیس شدند.

وی افزود: نگاه مردم به آینده، اقتصاد و صنعت را 
تقاضای تاسیس واحدهای صنعتی جدید نشان می 
دهد.همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در 
شش ماهه اول سال گذشته ۴۸۵ واحد و در شش 

ماهه دوم با رشد قابل مالحظه ای ۵۸۵ واحد و در 
مجموع هزار و 7۰ واحد که ۲۴.۵ درصد رشد را 
نسبت به سال قبل از ان نشان می دهد، تقاضای 

تاسیس واحدهای صنعتی را در این استان داشتند.
اعالم  از خبر  ابراز خوشحالی  شریعتمداری ضمن 
شده رییس جمهور در جمع مردم تبریز اعالم کرد: 

صادرات غیر نفتی کشور رشد ۱۵ درصدی داشته 
از  این میزان 3۹.۴ درصد رشد کاالهای غیر  از  و 
میعانات گازی و پتروشیمی است.وی در ادامه افزود 
: در استان اذربایجان شرقی در سال ۹6 ، ۲۰ درصد 
صادرات  عموما  که  کرد  رشد  غیرنفتی  صادرات 
صنعتی به کشورهای مختلف بوده است، به عنوان 
نمونه واحد اهنگری تراکتور سازی تبریز به ۵ کشور 
در حال  این سفر ۱6 طرح  دارد.در  مهم صادرات 
افتتاح و در مرحله عملیات اجرایی وجود دارد )۸ 
طرح بهره برداری و ۸ طرح اغاز عملیات اجرایی( و 
مجموع این طرح ها برای ۵ هزار و ۹6۰ نفر اشتغال 
ایجاد می کند و میزان سرمایه گذاری کل این طرح 
ها دو هزار و ۲۲7 میلیارد تومان است.در این سفر، 
شهرک صنعتی خصوصی کارافرینان در شبستر به 
عنوان بزرگترین شهرک صنعتی خصوصی کشور 
به مساحت بیش از ده هزار هکتار زمین صنعتی و 
سرمایه گذاری۱۰6 میلیارد تومان اغاز به فعالیت می 
کند و تبدیل شهرک صنعتی بعثت به شهر صنعتی 

کلید خواهد خورد.

وزیر صنعت و معدن اعالم کرد : 

افزایش 15 درصدی صادرات غیرنفتی

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای علی اکبری بنی دارای شناسنامه شماره ۲ به شرح دادخواست به کالسه۹7۰۰۵6 
شادروان  که  داده  توضیح  وچنین  نموده  گواهی حصروراثت  درخواست  دادگاه  این  از 
۱3۹6/۱۱/3۰دراقامتگاه  تاریخ  ۴6۲۲۸6۰۸۹۹در  ملی  شماره  به  بنی  اکبری  رمضان 

دائمی خودبدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر به:
ملی  شماره  به  صفرعلی  سید  فرزند  چنگی  چم  موسوی  جان  ۱-شیرین 

۴6۲۲۸۸3۱63زوجه دائمی 
۲-علی اکبری بنی به شماره ملی ۴6۲3۱۲۸۵۱۲فرزند ذکور 

3-حسن اکبری بنی به شماره ملی ۴6۲3۱۵۹۴۰۱فرزند ذکور
۴- محمد علی اکبری بنی به شماره ملی ۴6۲3۲۸۲۰7۴فرزند ذکور
۵- خدابخش اکبری بنی به شماره ملی ۴6۲3۲۰۸۱۱7فرزند ذکور

6ـ عباس  اکبری بنی به شماره ملی ۴6۱۰۲7۰۴63فرزند ذکور
7- سودابه اکبری بنی به شماره ملی ۴6۲۰۸367۰۲فرزند اناث 

7-کبری اکبری بنی به شماره ملی۴6۲3۲۴۵۵۰۰ فرزنداناث والغیر
می نماید  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
تاهرکسی اعتراضی دارد ویاوصیتنامه ازمتوفی نزداو باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 

ماه به شورای حل اختالف شماره ۱ سامان تقویم دارد واالگواهی صادرخواهدشد.
صولت سلطانی سامانی-رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

آگهی اجرائیه
تاریخ: ۹6/۱۲/۲6  شماره کالس پرونده اجرائی:۲۵۴/3/۹6

مشخصات محکوم له: سعید جهانگیر زاده  نشانی محل اقامت: رباط کریم انتهای خ ملکی 
۱۲متر کمیل کمیل جنوبی دوم پ ۱7

محکوم به: بموجب دادنامه شماره 3/۹6-366 مورخ ۹6/۵/۲۴ شورای حل اختالف رباط 
کریم شعبه سوم قطعیت حاصل کرده است . محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 
۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 7۵۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دارسی در 

حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت میباشد.
مشخصات محکوم علیه: رضا آقا جانلو نشانی محل اقامت: مجهوالمکان

محکوم علیه مکلف است  از تاریخ ابالغ اجرائیه:
۱: پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد. 

۲: ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
3:مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به آن میسر باشد و در صورتیکه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز جعم دارائی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از 
انقضاءمهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید. 
لیکن برای فرار د پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود 
بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس 

از 6۱ روز تا 6ماه محکوم خواهید شد.
۴:عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی میباشد به مواردی 
از قانون اجرای احکام و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 7۹/۱/۲۱ و همچنین مفاد 
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۰آبان ۱377 که ظهر برگ اجرائیه درج 

گردیده است . توجه نموده و به آن عمل نماید. م الف ۲6۵۹
شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان رباط کریم

آگهی احضارمتهم
بدینوسیله طبق ماده ۱۱۵ قانون آئین دادرسی کیفری به متهم مجهول المکان آقای شهاب 
نیقالی جواهر شناس به اتهام انتقال مال غیر و خیانت در امانت و جعل و استفاده از سند 
مجعول در پرونده کالسه  ۹6۰۴۴۱/  ب  ۵  شعبه  دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر تحت 
تعقیب می باشد مراتب طی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار به وی ابالغ می گردد تا 
ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه جهت رسیدگی حاضر شده در صورت 
عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل این شعبه در حقوق الناس و 
حقوق عمومی به صورت غیابی اقدام به رسیدگی نموده و قرار مقتضی صادر می نماید بدیهی 

است تاریخ انتشار آگهی تا روز محاکمه کمتر ازیکماه نباشد. م/الف ۱3۵
محمد نجف فریدان - شعبه 5 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر 

متن آگهی
کوروش  بطرفیت  فرزندناهی  بدیرحزباوی  آقای  تجدیدنظرخواهی  درخصوص 
جهت  شماره۹6۰۹۹76۱۴۱۲۰۱۲33مراتب  دادنامه  به  نسبت  پالیزوندفرزندسیابخش 
می  کثیراالنتشاراعالم  های  ازروزنامه  دریکی  درج  ازطریق  تجدیدنظرخوانده  به  ابالغ 
گرددتاچنانچه پاسخی داشته باشیدظرف ده روز پس ازدرج درروزنامه مراتب رابه این 

مرجع)شعبه دوم دادگاه حقوقی خرمشهر(اعالم نمایید.
مقدس نژاد-مدیردفترشعبه دوم دادگاه حقوقی خرمشهر

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

 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختما نهای فاقد سند رسمی 
نظر به اینکه به اسناد مفاد رای بشماره ۱3۹66۰3۰۱۰۲۲۰۰6۴76مورخ ۹6/۱۱/۱۸ 
هیئت رسیدگی به اسناد عادی مستقر در اداره ثبت اسنا د و امالک شهرستان رباط 
کریم بر حسب ماده قانون3 تعیین تکلیف و ضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مبنی برتاکید انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی بهرام نوروزی فرزند 
حسینعلی  به شماره شناسنامه ۹  صادره از میانه نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت ۱۰۴/۲۸  متر مربع مفروز و مجزی شده قسمتی از پالک 
۱۰۴7  فرعی مفروز از قطعه -- تفکیکی از ۱۱۵  اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان 
رباط کریم از مالکیت رسمی محمد علی قنبری محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ گهی می شود در صورتیکه شخص یا اشخاصی 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا به 
دادگاه صالحه ا حاله و اقدامات موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه گردد بدیهی است در 
صورت انقضای مد ت مذ کور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد و در در هر حال صدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود  م الف ۲6۰6
تاریخ انتشار اولین  آگهی :۹7/۰۱/۲۲ تاریخ انتشار دومین آ گهی :۹7/۰۲/۰۵                
 رییس اداره ثبت اسناد رباط کریم منوچهر کاظم اصالنی 

ابالغ وقت رسیدگی
شماره  کیفرخواست  موجب  به  اسالمشهر  شهرستان  انقالب  و  عمومی  سرای  داد 
۹6۰۹۹۸۲۸۸۲۵۰۰۰۱۱   به شماره بایگانی ۹6۱۴3۲  برای ۱. حسین معروف به زاغی 
۲. علی قره خان- مهدی ملقب به تپل به اتهام مشارکت در سرقت به عنف تقاضای 
کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 
۱3۹7/۰3/۰۹ساعت ۰۹:۰۰  تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و 
عدم دسترسی به متهم و دراجرای مقررات مواد 3۴۴  قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام 
انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق 

مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.م/الف ۱3۴
متصدی امور دفترشعبه 103 دادگاه کیفری اسالمشهر – پور محمدی لیش 

آگهی حصروراثت
آقای سیدکاظم ساداتی نام پدرسیدماندنی بشناسنامه۲۲۲صادره ازرامهرمزدرخواستی 
بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که مرحوم سیدماندنی ساداتی 
ورثه  فوت  دائمیش  درتاریخ۹6/۱۲/۱۰دررامهرمزاقامتگاه  رامهرمز  بشناسنامه۱۱صادره 
اش عبارتنداز۱-متقاضی۱-سیدکاظم ساداتی فرزندماندنی بشناسنامه۲۲۲وکدملی۱۹۱

۰۱۸۹۹۲۸متولد۱33۵/۱۲/۲۰صادره ازرامهرمز ۲-سیدابراهیم ساداتی فرزندسیدماندنی 
ازرامهرمز3- بشناسنامه۹۴۴وکدملی۱۹۱۰۲۰۰۹۴۸متولد۱3۴۰/3/۱صادره 

بشناسنامه3۰6وکدملی۱۹۱۰۱۹۰77۲متولد  فرزندماندنی  ساداتی  سیداسماعیل 
۱3۴۹/۴/۲۰صادره ازرامهرمز۴-سیدجمال ساداتی فرزندماندنی بشناسنامه33۵وکدملی 
فرزندمندنی  ساداتی  ازرامهرمز۵-سیدکمال  ۱۹۱۰۱۹۱۰6۱متولد۱3۵۰/۵/۱صادره 
ازرامهرمز)پسران  کدملی۱۹۱۰۱۹۱۲3۱متولد۱3۵۲/7/۱صادره  بشناسنامه3۵۲و 
متوفی(6-سیده شهره ساداتی فرزند ماندنی بشناسنامه36۸وکدملی۱۹۱۰۱۹۱3۹6مت
ولد۱3۵۴/7/۱صادره ازرامهرمز)دخترمتوفی(7-کفایت امیری فرزندعلی فتح بشناسنامه

۱وکدملی۱۹۱۰۹۸7۵۴۹متولد۱3۱۹/۲/3صادره ازرامهرمز )همسرمتوفی(والغیر. اینک 
اعتراض  قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتا هرکس  باانجام تشریفات 
داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 
ابرازشود  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  جزسری  به  نامه  صادروهروصیت  داردواالگواهی 

ازدرجه اعتبارساقط است.      شماره م الف)۱۲/۵۸(
رئیس شعبه دودادگاه عمومی رامهرمز-حسن رئیسی زاده

پس انداز  صندوق  تسهیالت  سود  کاهش  با 
اقساط  درصد   ۸ به   ۹.۵ از  یکم  مسکن 
برای  وام  این  دوره  تمام  سود  و  پرداختی 
به  گذشته  به  نسبت  و  تعدیل  متقاضیان 

صرفه تر شد.
صندوق  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
پس انداز مسکن یکم طرحی بود که بعد از 
رایزنی های زیاد بین وزارت راه و شهرسازی، 
بانک مسکن و بانک مرکزی در نهایت در سال 
۱3۹۴ در بانک مسکن به مرحله اجرا درآمد. 
تا ۸۰ میلیون  تا سقف ۴۰  ابتدا  وام در  این 
تومان بود و شرایط آن به گونه ای که متقاضی 
باید برای دریافت این تسهیالت برای دوره یک 
ساله سپرده گذاری کرده و در نهایت مبلغ مورد 
این  بازپرداخت  را دریافت می کرد. دوره  نظر 
تسهیالت حداکثر ۱۲ سال و سود پرداختی 
 ۱۴ حدود  صندوق  کار  به  شروع  ابتدای  در 
درصد بود، اما در ادامه با تغییراتی در پرداخت 
تسهیالت صندوق پس انداز یکم، مبلغ وام برای 
زوجین  ویژه  شد، به گونه ای که بین ۸۰ تا ۱6۰ 
میلیون تومان تغییر کرد. بر این اساس مبلغ 
وام صندوق پس انداز مسکن یکم برای انفرادی 
در تهران ۸۰ میلیون تومان، شهرهای باالی 
۲۰۰ هزار نفر جمعیت 6۰ میلیون و برای سایر 
مناطق تا ۴۰ میلیون تومان است. برای زوجین 

نیز در تهران تا ۱6۰ میلیون تومان، شهرهای 
باالی ۲۰۰ هزار نفر ۱۲۰ میلیون و سایر مناطق 
تا ۸۰ میلیون تومان اختصاص پیدا می کند. به 
این ترتیب متقاضی اگر به طور انفرادی اقدام 
کند، می تواند نصف مبلغ وام مورد نظر را برای 
در سررسید  و  کرده  دوره سپرده گذاری  یک 
یک ساله مبلغ خود را دریافت کند. به عنوان 
مثال متقاضی وام ۸۰ میلیونی، ۴۰ میلیون 
تومان سپرده می خواهد و بعد از یک سال ۸۰ 
میلیون وام به اضافه ۴۰ میلیون سپرده گذاری 
شده را دریافت می کند. اما در حدود سه سالی 
که از راه اندازی صندوق پس انداز مسکن یکم 
تسهیالت  به  یافته  اختصاص  سود  می گذرد 
آن به تدریج کمتر شد تا اینکه از حدود ۱۴ 
درصد ابتدای دوره به ۹.۵ درصد رسید. این در 
حالی است که بر اساس مصوبه جدید شورای 
پول و اعتبار در روز سه شنبه سود تسهیالت 
این بخش مجددا کاهش یافته و از ۹.۵ به ۸ 
درصد رسیده است. این اختالف ۱.۵ درصدی 
بار دیگر موجب کاهش اقساط دوره و در نهایت 
سود کلی که به تسهیالت آن اختصاص پیدا 
می کند، خواهد شد. همچنین بر اساس مصوبه 
شورای پول و اعتبار سود وام تسهیالت صندوق 
پس انداز مسکن یکم در بافت های فرسوده نیز 

از ۸ به 6 درصد کاهش یافته است.

به دنبال ارائه فرصت ۱۰ ماهه به موتورسیکلت سازان 
برای تولید موتورهای یورو ۴، رئیس مرکز ملی هوا 
و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست اعالم 
کرد که احتمال اختصاص مهلت بیش از ۱۰ ماه به 
سازندگان موتورسیکلت به منظور ارتقای استاندارد 

وجود دارد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، قرار بود از فروردین 
۹7 موتورسیکلت ها تنها با استاندارد یورو۴ تولید 
 ۹6 سال  آخر  ماه های  از  اما  شوند  بازار  روانه  و 
شرکت های موتورسیکلت ساز دست به کار شدند 
و خواستار فرصت ۱۰ ماهه دولت برای اجرای این 
مصوبه شدند. دولت هم در تازه ترین تصمیم این 
فرصت ۱۰  اختصاص  از  و  پذیرفته  را  درخواست 
ماهه به آن ها خبر داده است.مسعود زندی - رئیس 
مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط 
زیست - در گفت وگو با ایسنا در این باره تصریح 
کرد: بر اساس مصوبات دولت موتورسیکلت سازان 
از ابتدای سال ۹6 اقدام به تولید موتورسیکلت های 
انژکتوری کردند و به دنبال این تحوالت قرار شد از 
فروردین ۹7 تولید موتورسیکلت های یورو ۴ را در 
دستورکار قرار دهند اما چون فاصله زمانی اجرای این 
دو مصوبه کوتاه بود؛ موتورسازان خواستار فرصت ۱۰ 
ماهه برای تولید موتورهای یورو ۴ شدند و دولت این 
فرصت را در اختیار آن ها قرار داد.وی ادامه داد: عالوه 
بر فرصت ۱۰ ماهه به موتورسیکلت سازان برای تولید 

موتورهای یورو ۴،  یک بحث مهم وجود دارد. اینکه 
آئین نامه تبصره ماده ۲ قانون هوای پاک در دست 
تهیه قرار دارد، ماده ای که در مورد استانداردسازی 
موتورسیکلت ها و خودروها است.رئیس مرکز ملی 
هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست گفت: در 
آئین نامه فنی مربوط به این ماده به موتورسازان تا 
پایان ۹7 فرصت داده می شود تا نسبت به ارتقای 
استاندارد محصوالت خود اقدام کنند.زندی تاکید 
به  فرصتی  چنین  آئین نامه  پیش نویس  در  کرد: 
تصویب  صورت  در  و  است  شده  داده  سازندگان 
در هیات وزیران طی دو هفته آینده ابالغ می شود. 
تاکنون این آئین نامه در کمیسیون زیربنایی دولت به 
بحث گذاشته شده است و به احتمال قوی تا پایان 
سال ۹7 به موتورسازان فرصت ارتقای استاندارها 
فرصت ۱۰  دادن  برای  دولت  تصمیم  را می دهد. 
ماهه به موتورسیکلت سازان در شرایطی است که 
هنوز هیچ اطمینانی از اجرای مصوبه قبلی)سال 
۹۵( دولت مبنی بر حذف موتورهای کاربراتوری 
و جایگزینی آن با موتورهای انژکتوری وجود ندارد. 
متاسفانه در دوره قبل شرکت های موتورسیکلت ساز 
پاک  هوای  قانون  به  تبصره  یک  کردن  اضافه  با 
توانستند ۴3۰۰ دستگاه موتور کاربراتوری را تولید 
کنند. افزون بر این کارشناسان حوزه صنعت خودرو 
و فعاالن حوزه محیط زیست بارها نسبت به تولید 

موتورسیکلت های انژکتوری تقلبی هشدار داده اند.

اقسام وام مسکن ۴۰ تا ۱۶۰ میلیونی 
با سود جدید

و  امکان تعویق تولید موتورهای یور
۴ تا پایان سال جاری



با آدمها به اندازه ی  درک و فهمشون باید 
حرف زد بیشتر از حد  باهاشون حرف بزنی
تو رو احـمق فرض میکنن و هیچ شکی 

به میزان فهم خودشون نمیکنن...!.
پروفسور سمیعی

سخن حکیمانه

صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت
ناز کم کن که در این باغ بسی چون تو شکفت

گل بخندید که از راست نرنجیم ولی
هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت

امروز با حافظ

مجموعه ۵ جلدی »دامی مومیایی« 
منتشر شد

جلدی   ۵ طنز  مجموعه 
قلم  به  مومیایی«  »دامی 
ترجمه  و  منتن   توسکا 
پیمانه قماشچی از سوی 
انتشارات پیدایش منتشر 

شده است.
مومیایی  کودکی  »دامی«،  مهر،  گزارش   به 
اثر یک حادثه  بر  بعد،  قرن ها  که  است  شده 
کودک  این  زندگی  ماجراهای  می شود.  زنده 
معاصر،  زمان  در  کهن  عصر  شده  مومیایی 

مخاطب را هم می خنداند و هم می ترساند ...
مجموعه  اولین  عنوان  موکاتاگارا«  »طلسم 
آمده  آن  است که در خالصه  مومیایی  دامی 
اسمت خوس خوتس  بکن  را  »فکرش  است: 
باشی،  معمولی  پسری  مرگ  تاحد  و  باشد 
توی کسل کننده ترین روستای دنیا زندگی 
کنی و یک روز وارد اتاقت بشوی و حس کنی 
بگردی  را  اطرافت  پیچیده.  آنجا  گندی  بوی 
تو تختخوابت  ببینی یک مومیایی  و یکدفعه 

خوابیده.  طور...بعدش چی کار می کنی؟
مجموعه  دومین  عنوان  آخناتون«  »آرامگاه 
آمده  آن  است که در خالصه  مومیایی  دامی 
است.  قلب خوشحال  از صمیم  »دامی  است: 
بعد از یک سفر هیجان انگیز و پرماجرا دوباره 
کالز  و  خوس  کمک  با  تا  برگشته  مصر  به 

آرامگاه پدرش فرعون آخناتون را پیدا کند.
سومین  عنوان  شاکابا«  نگهبان  »مجسمه 
مجموعه از دامی مومیایی است که در خالصه 
آن آمده است: »دامی تصمیمش را گرفت:اگر 
نه بزرگ می شد و نه پادشاه باید در هر حال به 
اندازه پدرش فرعون معروف شود. او با اعتماد 
مسابقه خیلی سخت  یک  در  کامل  نفس  به 
شرکت کرد. در این میان خوس نقشه دیگری 

کشیده بود.
»نقاب سوبک نفرو« عنوان چهارمین مجموعه 
از دامی مومیایی است که در خالصه آن آمده 
است: »بچه های کالس دامی و خوس اجازه 
با  کنند.  شرکت  کارناوال  یک  توی  داشتند 
کمک و راهنمایی دامی همه با هم یک واگن 
اما  نیل  رود  واگن  کردند.  درست  زیبا  خیلی 
یک اتفاق خیلی وحشتناک دامی را مجبور به 
فرار کرد. هیچ کس نمی دانست او کجاست.«

سوی  از  تازگی  به  جلدی   ۵ مجموعه  این 
انتشارات پیدایش در ۵۰۰ نسخه منتشر شده 

است.
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اوقات شرعی

علی حاتمی ، کارگردان برجسته ایرانی 

و  فیلم نامه نویس  کارگردان،  حاتمی  علی 
تهیه کننده سینما بود که در تاریخ ۲3 مرداد 
۱3۲3 در تهران متولد شده و در ۱۵ آذر 

۱37۵ بر اثر سرطان درگذشت. 
و  فیلم نامه نویس  کارگردان،  حاتمی  علی 
 ۲3 تاریخ  در  که  بود  سینما  تهیه کننده 
مرداد ۱3۲3 در تهران متولد شد. حاتمی در 
جایی متولد شد شبیه همان جایی که رضا 
خوشنویس در هزاردستان به مفتش آدرس 
می دهد؛ »خیابان شاهپور، خیابان مختاری، 

کوچهٔ اردیبهشت.«
حاتمی نخستین نمایشنامه اش را با عنوان 
دیب )دیو( نوشت و در اردیبهشت ماه ۱3۴۴ 

با حضور کودکان در تاالر نمایش هنرهای دراماتیک به مدت 3 شب اجرا کرد. همچنین 
اولین اثر سینمایی حاتمی در سال ۱3۴۸ با عنوان »حسن کچل« ساخته شد و آخرین 
فیلم نیمه تمامش با نام »جهان پهلوان تختی« که یکی از بزرگ ترین پروژه های سینمایی 
او بعد از مجموعه هزاردستان بود، به علت مرگ ناشی از بیماری سرطان نافرجام ماند. پس 
از مرگش نیز دو فیلم مبتنی بر هزاردستان با تدوین واروژ کریم مسیحی )به نام های کمیته 

مجازات و تهران روزگار نو( ساخته شد.
درون مایه تمامی آثار حاتمی بر اساس ویژگی های قومی و انسان های رشد یافته در این 
باورها و اعتقادات، شکل گرفته است. شخصیت آثار او اغلب شبیه ترین افراد به خصلت 
و باورهای قومیت های ایرانی هستند. حاتمی که تقریبا تمامی آثارش را بر اساس فیلم 
نامه هایی از خودش ساخته در انتقال فضا، زمان و شرایط اجتماعی دوره تاریخی که 
در فیلمش به تصویر کشیده، بسیار موفق بوده است. دیالوگ های فیلم های او بسیار 
درخشان و قابل توجه هستند و در سینمای ایران اگر بی نظیر نباشند حتما کم نظیر 
هستند. مجموعه های تلوزیونی علی حاتمی سلطان صاحبقران و هزاردستان نیز به اندازه 

آثار سینمایی اش مورد توجه بسیار قرار گرفتند.
علی حاتمی در تاریخ ۱۵ آذرماه ۱37۵ در اثر سرطان درگذشت. پیکر وی در قطعه 
هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. بر روی سنگ مزار وی یکی از ماندگارترین 

دیالوگ های فیلم »حاجی واشنگتن« نقش بسته: »آیین چراغ خاموشی نیست«.

چهره ها در زمان

پنجمین روز از جشنواره جهانی فجر در مقایسه 
با روزهای گذشته، از استقبال بیشتر مخاطبین 
برنامه  با  این روز، جشنواره  بود. در در  برخوردار 
فشرده و پشت سرهمی، در بخش نمایش بازار که 
مختص فیلمهای ایرانی حاضر در جشنواره است 
پرداخت.  فیلم  نمایش  به  روزها  دیگر  از  بیشتر 
فیلمهایی که مضامین اجتماعی و خانوادگی در آن 
همواره اصلی ترین تم را تشکیل می دهد و حضور 
فیلم اولیها نیز به نسبت دیگر سالها در این جشنواره 
پر رنگتر است.۹  اثر در بخش بازار به نمایش درآمد 
که از این میان ۵ فیلم ساخته کارگردانان فیلم اولی 
است. فیلم لکنت به کارگردانی محمدرضا حاجی 
به کارگردانی محمدرضا  غالمی، فیلم سورنجان 
رسولی، فیلم رضا به کارگردانی علیرضا معتمدی، 
دوست  نظام  عباس  کارگردانی  به  بازی  گرگ 
وحید  کارگردانی  به  فروشنده)مستند(  درباره  و 
درباره  فیلم  جز  به  منزوی.  تهمینه  و  صداقت 
فروشنده که اثری مستند است و به عنوان استثنا 
در این بخش حضور دارد و علت آن هنوز مشخص 
نشده، تمام دیگر آثار مضامین اجتماعی و بعضا 
خانوادگی را محور اصلی روایت اولین فیلم خود 
قرار داده اند. در بخش دیگری به نام جلوه گاه شرق 
نیز فیلمهای ایرانی حضور دارند. فیلم آستیگمات به 
کارگردانی محیدرضا مصطفوی در زمره این فیلمها 
مضمونی  نیز  آستیگمات  است.  شده  داده  قرار 
اجتماعی و خانوادگی را با محوریت طالق و روابط 

خانوادگی روایت می کند. 
مجید از نوع یزدی آن

فیلم لکنت اولین ساخته حاجی غالمی، فیلمی 
کامال آشناست. از آن جهت که شخصیت اصلی 
فیلم به نام رسول که نوجوانی الغر و پر شر و شور 
است، در اولین دقایق فیلم تداعی شخصیت مجید 

در فیلم و سریال قصه های مجید را برای مخاطب 
دارد. کودکی که فقر و کمبود امکانات نمی تواند 
او را برای رسیدن به اهدافش مایوس کند و او با 
سماجت و پشتکاری که دارد در نهایت به هدف 
خود می رسد. رسول در روستایی در یزد زندگی 
می کند و برای درمان لکنت زبان خواهرش دست 
به هر کاری می زند. نکته دیگر که در فیلم سعی 
دارد،  مخاطب  نظر  جلب  و  کردن  برجسته  در 
از  روستا  در  که  است  فقری  و  امکانات  کمبود 
کودک و بزرگسال و خرد و کالن را درگیر خود 
کرده است. با توجه به اینکه کارگردان نیز یزدی 
است و حال و هوای لوکیشن فیلم کامال بر فضای 
روایت همخوانی دارد، فیلم لکنت از تجربه زیسته 
کارگردان بهره گرفته و به نظر می رسد برخی از 
اتفاقات آن از تجربیات شخصی و کودکی او در فیلم 
دیده می شود. به لحاظ کارگردانان فیلم اولی این 
سالها، لکنت را در زمینه کارگردانی و اجرای صحیح 
طرح موضوع باید اثری نه چندان قابل تامل دانست 

چراکه آنچنان که گفته شد با توجه به الگوبرداری 
از سریال قصه های مجید و استفاده از شیوه روایت 
و شخصیت پردازی مشابه، به نظر می رسد حاجی 
غالمی حرف جدید و نگاه تازه ای را وارد دنیای 
کودکان و دنیای فیلمش که مربوط به آنهاست 

نکرده است.
جهان از نگاه شخصیت

 فیلم »رضا« با محوریت شخصیت رضا دیگر فیلم 
اول مسال است. رضا که اتفاقا نقشش را کارگردان 
ایفا می کند، شکلی از شخصیتی را ارایه می دهد 
که  شخصیت  این  متعدد  وجوه  دارد  سعی  که 
می شود  تعریف  او  زندگی خصوصی  در حیطه 
بازشناساند. شخصیتی که در عین سادگی وبی 
نمی  اش،  مادرگونه  مهربانی  و  آالیشی، صداقت 
تواند همسرش را با بازی سحر دولتشاهی پایبند 
زندگی مشترک کندو آنها علی رغم عشق و عالقه 
ای که به یکدیگر دارند پس از ۹ سال از یمدیگر 
جدا می شوند. شکلی از زندگی در این فیلم به 

نمایش گذاشته می شود که با شخصیت رضا گره 
خورده و اوست که جهان فیلم را از آن خود می 
کند. قرار نیست در این فیلم داستانی روایت شود و 
از پس آن شخصیتها شناسانده شوند. رضا فیلمی 
است در مورد شخصیتی که روایت داستانی از دل 
پرداخت شخصیت آن تعریف و روایت می شود و به 
نوعی می توان گفت جهانی که رضا در آن زندگی 
می کند، لنز دوربین را به سمت خود کشانده و 

روایت تنها از پس چشم رضا پیش می رود. 
فرصتی که غنیمت شمرده شد!

بار جهت  اولین  برای  استون شب گذشته  الیور 
شرکت در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم 
فجر به تهران آمد. او با برگزاری پنل »تبادل تجربه 
کارگردانی« از اساتید این دوره به شمار می آید. 
جشنواره،  هواداران  باشگاه  اعضای  و  طرفداران 
استفاده  تمام ظرفیت سالن  از  اولین فرصت  در 
کرده و به دلیل استقبال اعضای باشگاه جشنواره 
جهانی فیلم فجر از کارگاه کارگردانی الیور استون 
کارگردان آمریکایی، ظرفیت شرکت در این کارگاه 

۱۰۰ درصد افزایش یافت.
 6 پنجشنبه  آن  مکان  و  زمان  که  کارگاه  این 
اردیبهشت در سالن شماره 6 پردیس چارسو اعالم 
شده بود، در همین تاریخ در سالن اصلی سینما 

فلسطین برگزار می شود.
الیور استون مهمان ویژه سی و ششمین جشنواره 
جهانی فیلم فجر است که با حضور در جشنواره 
باشگاه  و  »دارالفنون«  اعضای  برای  کارگاه  چند 
این  از  پیش  تا  وی  کند.  می  برگزار  جشنواره 
۲۰ فیلم بلند ساخته است که در میان آنها می 
را  اخیر  دهه  فیلمهای  مهمترین  از  برخی  توان 
یافت. فیلمهایی مانند »جوخه«، »جی اف کی«، 

»نیکسون«،  و آخرین آن »اسنودن« است. 

گزارش پنجمین روز از جشنواره جهانی فیلم فجر؛

فیلم اولی ها، مضامین دست یافتنی و البته کم دردسر!
* رویا سلیمی

کاریکاتور

فیلم تئاتر »سیندرال« به نویسندگی،  طراحی و کارگردانی جالل 
تهرانی از امروز  پنجشنبه ششم اردیبهشت ماه به صحنه مکتب 

تهران می رود.
مجید  طباطبایی ،  بهنوش  آدینه،   گالب  نمایش  این  بازیگران 
آقاکریمی و بهزاد عبدی هستند. این نمایش به مدت یک ساعت و 

سی دقیقه هر شب ساعت ۱7 اجرا خواهد شد.
فیلم تئاتر سیندرال سال ۹۲ نیز در سالن اصلی تئاتر شهر به صحنه 
رفته بود. این نمایش از سیندرالیی راز و رمزگونه پرده برداری 
می کند . یک سیندرال، مردی بازپرس و عاشق، زنی سیاهپوش، 
تیمسازی که گروهبان است و … کاراکترهای نمایش نیز بازیگران 

سال ۹۲ هستند.
ویژگی این کار استفاده از فیلم و نمایش در کار است. این نمایش در 
خیابان کریمخان زند٬ خیابان شهید عضدی)آبان جنوبی(، کوچه 

کیوان، پالک ۸، زنگ یک، سالن مکتب تهران اجرا می شود.

عرصه  در  طوری  کردم  تالش  من  گفت:  آسرایی  فریدون 
و  متعدد  خوانندگان  ورود  در  که  کنم  حرکت  موسیقی 
که  کرده ام  حرکت  طوری  نشوم.  محو  بی شمار  ترانه های 

همواره در این عرصه ماندگار باشم.
فریدون آسرایی خواننده موسیقی پاپ درباره برگشتن خود 
کشور  از  خارج  در  او  برای  خوب  شرایط  وجود  با  ایران  به 
اظهار کرد: من نیامده بودم که در ایران ماندگار شوم بلکه 
تصمیم  بعد  اما  برگشتم  به وطنم  ام  با خانواده  دیدار  برای 
گرفتم آلبومم را در ایران تهیه و تنظیم کنم و چون تهیه این 
آلبوم زمان زیادی وقت گرفت به ماندنم در وطن منجر شد. 
شعار نمی دهم و غلو نمی کنم، به ایران برای دیدار مادرم 

آمده بودم ولی وابسته به خاک ایران و هموطنانم شدم.
آسرایی در ادامه به میزان گفت: احساس خوشحالی می کنم 
که خداوند مرا بسیار دوست داشت تا در سال های پایانی 
زندگی مادرم به ایران برگردم و در کنار او باشم تا در کنار 

هموطنانم در عرصه موسیقی فعالیت کنم.
وی به تازگی و ماندگاری در موسیقی اشاره کرد و در این 
باید قبول  امثال من  را من و  این واقعیت  باره توضیح داد: 
کنیم که هر چیزی دوران خود را دارد. در این میان آنچه 
و  باشد  ماندنی  که  شود  تولید  اثری  است  این  است  مهم 

ماندگار شود.

پوستر جهانی فیلم سینمایی »دایان« به کارگردانی بهروز 
نورانی پور رونمایی شد.

به گزارش پیام زمان ، فیلم سینمایی »دایان« به کارگردانی 
بهروز نورانی پور ساخته شده و محصولی از حوزه هنری 
است. به تازگی و در آستانه اکران دوم این فیلم در جشنواره 

جهانی فیلم فجر پوستر جهانی آن رونمایی شده است.
علیرضا آرایش طراح صحنه و لباس، سامان لطفیان مدیر 
فیلمبرداری، بهنام شیخ احمدی صدابردار، ایمان توکلی 
برنامه ریز و ناصر باباییان نقش اول »دایان« را بر عهده 
دارند. دایان روایتی از اسارت قریب به چهار هزار پناهجوی 
زنی ست که در جریان جنگ هرگز نتوانستند دیگر به 
در  و  شوند  ملحق  مرزها  سوی  آن  در  هایشان  خانواده 
این راه بسیاری از این خانواده ها در دل بحران مجبور به 

انتخاب و تصمیم شدند...

 »سيندرال «روي صحنه 
مي رود

پوسرت جهاین فیلم سیمنایی 
»دایان« رومنایی شد 

خواننده اي كه به خاطر مادرش 
به ايران آمد وماندگار شد

حمایت از اکالی ایرانی

رییس جمهور رویداد تبریز ٢٠١٨ 
را رسما افتتاح کرد

انیمیشن »آخرین داستان« در 

جشنواره بین المللی انسی پذیرفته شد

مراسم تبریز پایتخت گردشگری کشورهای 
اسالمی ۲۰۱۸ با حضور رییس جمهور آغاز 

شد.
در جریان سفر حسن روحانی به آذربایجان 
حوزه های  در  پروژه  و  طرح   33 شرقی 
صنعت، کشاورزی، بهداشت و درمان، عمران 
و شهرسازی و خدماتی به طور همزمان در 
شد.  افتتاح  استان  مختلف  شهرستان های 
علی اصغر مونسان _ رییس سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری _ نیز 

همزمان سه پروژه گردشگری را افتتاح کرد.
پایتخت گردشگری کشورهای  تبریز  رویداد 
اسالمی ۲۰۱۸ به گفته استاندار تبریز درحالی 
پنجم  چهارشنبه  روز،  از  آن  رسمی  آغاز 
اردیبهشت ماه است که چهار ماه از این سال 
گذشته و تا انقضای این عنوان ۸ ماه دیگر مانده 

است.
از دو سال  برنامه ریزیهایی هم که  با وجود 
پیش تا کنون برای این رویداد انجام شده، اما 
زیرساختهای گردشگری  در  زیادی  تحوالت 
استاندار  که  چند  هر  نگرفته،  صورت  تبریز 
آذربایجان شرقی وعده داده در سال ۲۰۱۸، 
7 هتل به ظرفیت اقامتی این شهر که تا کنون 

محور توسعه آن، صنعت و نه گردشگری بوده، 
اضافه شود.

سطح شهر نیز با وجود نصب بنرها و حک 
تزیینات  و  مبلمان  در   ۲۰۱۸ تبریز  عنوان 
شهری، بیشتر از آن که رنگ و بوی پایتخت 
گردشگری را داشته باشد، با بنرها و تبلیغات 
گسترده به استقبال رییس جمهور رفته است 
و بیشتر مردم از این رویداد تنها در حد عنوان 
آن اطالع دارند و به گفته بازاریهای تبریز که 
بخشی از نبض این شهر در اختیارشان است، 
راستای  در  در  خاصی  تحول  مدت  این  در 

پایتخت شدن تبریز رخ نداده است.
گردشگری  پایتخت  تبریز  رویداد  آیین 
رییس  حضور  با   ۲۰۱۸ اسالمی  کشورهای 
دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان 
شرقی،  آذربایجان  استاندار  گردشگری،  و 
جمهوری  ترکیه،  کشورهای  از  نمایندگانی 
افغانستان،  پاکستان،  نخجوان،  و  آذربایجان 
ازبکستان،  عراق،  اندونزی،  بنگالدش، 
تاجیکستان، قزاقستان، ارمنستان، بلغارستان و 
سوئیس آغاز شد که دبیرکل اکو، نمایندگان 
یونسکو، جایکا و آیسسکو نیز در آن حضور 

دارند.

به  داستان«  »آخرین  انیمیشن سینمایی 
رهگذر  اشکان  کارگردانی  و  نویسندگی 
در پنجاه و هشتمین دوره جشنواره بین 

المللی انیمیشن انسی پذیرفته شد.
به گزارش پیام زمان ،انیمیشن سینمایی 
»آخرین داستان« به نویسندگی و کارگردانی 
اشکان رهگذر محصول استودیو هورخش 
هشتمین  و  پنجاه  غیررقابتی  بخش  در 
دوره جشنواره بین المللی انیمیشن انسی 
پذیرفته شد. این برای نخستین بار است که 
انیمیشن سینمایی ایرانی در بخش اصلی 
این جشنواره پذیرفته می شود. همزمان 
با این رویداد استودیو هورخش از پوستر 
خارجی »آخرین داستان« در این جشنواره 
رونمایی خواهد کرد. پرویز پرستویی، بیتا 
فرهی، حامد بهداد، اکبر زنجان پور، حسن 
نعمتی،  فرخ  کوثری،  باران  پورشیرازی، 
مجید  فراهانی،  شقایق  خطیبی،  اشکان 
و  زهیریاری،  شریفی نیا،  ملیکا  مظفری، 
بانیپال شومون از دیگر بازیگرانی هستند 
که صداپیشگی نقش های اصلی انیمیشن 

»آخرین داستان« را بر عهده دارند.
»آخرین داستان« اولین انیمیشن سینمایی 

استودیو هورخش است که تولید آن از سال 
۸۹ تا ۹7 به طول انجامیده است.

سال  در  و  تولید  مسیر  در  انیمیشن  این 
پروژه   6 به عنوان  شد  موفق   ۲۰۱3
جشنواره  در  جهان  تولید  حال  در  برتر 
رویداد  مهم ترین  که  فرانسه  »انسی« 
معرفی  است،  جهان  ساالنه  انیمیشنی 
شود. همچنین این اثر در سال ۲۰۱6 به 
دعوت جشنواره انسی و کن در بازار فیلم 
جشنواره بین المللی کن، به عنوان یکی از 
چهار انیمیشن سینمایی برتر در حال تولید 

جهان معرفی شد.
کارگردان:  و  نویسنده  انیمیشن:  عوامل 
پدرام،  ژینوس  تدوین:  رهگذر،  اشکان 
و  طراحی  رضاعی،  کریستف  آهنگساز: 
انتخاب  علویان،  علیرضا  صدا:  ترکیب 
بازیگران: تینا پاکروان، عکس: امیر عابدی، 

مشاور رسانه ای: زهرا نجفی.
»انسی«  انیمیشنی  فیلم های  جشنواره 
انیمیشن  عرصه  در  جشنواره  معتبرترین 
و  پنجاه  که  است  بین المللی  سطح  در 
هشتمین دوره این جشنواره امسال از ۲۱ 

تا ۲6 خرداد برگزار می شود.

کودکان کار به تماشاي فیلشاه 
نشستند

روز دوشنبه 3  انیمیشن سینمایی »فیلشاه« صبح 
اردیبهشت در مجموعه پردیس سینمایی »باغ کتاب« 
برای گروه سنی کودک انجمن حمایت از کودکان کار 

به نمایش درآمد.
در این اکران خیریه که با دعوت گروه »هنرپویا« و 
کتاب«  »باغ  سینمایی  پردیس  مجموعه  همکاری 
حمایت  تحت  کار  کودکان  از  نفر   ۵۰ شد،  برگزار 
»انجمن حمایت از کودکان کار« به تماشای انیمیشن 
تهیه  و  محمدیان  هادی  کارگردانی  به  »فیلشاه« 

کنندگی حامد جعفری نشستند.
»فیلشاه« که از نوروز ۹7 با شعار »عیدی سینمای 
ایران به کودکان ایرانی« در سینماهای سراسر کشور به 
نمایش در آمده، به تازگی و با بازگشایی مدارس، اکران 
های دانش آموزی خود را آغاز کرده است و میزبان 
دانش آموزان مقاطع مختلف در سینماهای سراسر 

کشور است.
و  غیردولتی  نهادی  کار  کودکان  از  حمایت  انجمن 
غیرانتفاعی است که با شعار »نه به کار کودک« و با 
هدف حمایت از کودکان در معرض آسیب و بویژه 
کودکان کار فعالیت می کند و خدمات آموزشی و 

حمایتی رایگان به کودکان کار ارائه می دهد.

خبر

ورود زبان فارسی به امتحانات متوسطه هامبورک

سعدی:  بنیاد  عمومی  روابط  از  نقل  به 
مریم قربانیان معلم ایرانی زبان فارسی در 
هامبورگ با اعالم این خبر گفت: امتحانات 
کتبی برای کسب گواهی پایان تحصیالت 
در  درسی  واحد   3۰ در  متوسطه  دوره 
هامبورگ آغاز شده است و امسال زبان های 
فارسی، عربی و ایتالیایی نیز برای اولین بار 
قرار  متوسطه  دیپلم  دروس  لیست  در 

گرفته اند.
هانزه،  شهر  در  گذشته  هفته  از  افزود:  او 

امتحانات کتبی برای کسب دیپلم متوسطه ۲۰۱۸ آغاز شده است. دانش آموزان 
در مجموع تا سوم ماه می ۲۰۱۸، در امتحانات کتبی 3۰ واحد درسی شرکت 
نیز  ایتالیایی  و  فارسی  عربی،  رشته های  در  اولین بار  برای  امسال  و  می کنند 

امتحان برگزار خواهد شد.
این معلم رسمی در مدرسه »اشتات تایل شوله آم ِز« با سابقه بیش از ۲۰ سال 
زبان  امتحان سراسری  اولین  هامبورگ همچنین گفت:  فارسی  زبان  تدریس 
فارسی در سطح دیپلم، ۲6 آوریل برگزار خواهد شد و امیدوارم که این گروه 
اول با موفقیت این امتحان را پشت سر بگذرانند. یکی از مصححان این امتحان 
من هستم و امتحان پنج ساعت کامل و در سه قسمت برگزار خواهد شد. این 
قسمت ها به صورت شنیداری و پاسخ به سواالت کتبی وتستی بر اساس متن 
شنیده شده، ترجمه متنی از آلمانی به فارسی و نگارش متنی به فارسی بر اساس 

موضوع داده شده است.
وی همچنین توضیح داد: روش تهیه سوال در آزمون زبان فارسی، بر اساس 

روش استاندارد تمامی زبان های خارجی خواهد بود.

سمفونی امام رضا )ع( در اوکراین ضبط می شود 

موسیقی  پیشکسوت  مدرس  و  آهنگساز 
کشورمان در تشریح تازه ترین فعالیت های خود 
از ضبط سمفونی امام رضا )ع( در کشور اوکراین 
و تالش برای انتشار یک مجموعه کامل از آثارش 

خبر داد.
شاهین فرهت آهنگساز و مدرس پیشکسوت 
ضمن  مهر  با  گفتگو  در  کشورمان  موسیقی 
تشریح تازه ترین فعالیت های خود توضیح داد: 
طبق برنامه ریزی هایی که انجام دادم کارهای 
مربوط به آغاز ضبط سمفونی شماره ۱۸ به اتمام 
رسیده و من به زودی ضبط این سمفونی را با 

حضور یک اسپانسر آغاز خواهم کرد. البته تصمیم دارم همزمان با ضبط این سمفونی 
کارهای مربوط به سمفونی امام رضا )ع( را نیز انجام دهم که به اعتقاد من کار بسیار 
متفاوتی است و دوست دارم روزی شاهد اجرای زنده ای از این سمفونی باشم. البته 
کارهای مربوط به ضبط سمفونی امام رضا )ع( مانند همیشه در اوکراین انجام خواهد 
گرفت و ما بر اساس زمان بندی که درباره این پروژه انجام دادیم کارهای مربوط به ضبط 

را در تابستان امسال آغاز می کنیم.

خبر


